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Pirmadieny gavome L. D. Antrą vietą užima LDS.
S. Conn. Apskričio protoko kuopa, Montello, Mass.
lų, kuriame yra įrašytas
Trečią^ vietą - L. D. S.
svarbus nutarimas, būtent: 7 kp. ir 108 kp. Woreester,
Mass.
“Kad kiekviena kuopa
tuojaus imtųsi darbo, reng- Worcesteriečiai turėdami
lenktihiuojasi.
tų vakarus su pamargini- dvi kuopas
_
_
mais ĮĮ“ prakalbomis, ir kad O ^Trr vra lenktynės, ten viišrinktų po kelis narils pe suomet būna geri rezultatai.
reiti per stabas užrašynė- Taigi šios kūopos'~gali subybesilenktiniuodamos
jant “Darbininkų.” Jeigu, inti
kurioms kuopoms bus reika visas .kitas kuopas. Darbuo
linga pagelba apskritys jų jasi ir kitos kuopos, bet ne
tiek, kiek turėtų.
duos surengimui vakaro.
-.AL./

. NEW YORK. — Praneša, kad’ kumštininkas . Jack
Sharkey sutiko vasario 27
d., Miami, Floridoje, kumščiuotis su ’ anghj Phil
Seott’u.
. .Šios kumštynės bus kaipir paskutinės už čampiona-
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VALDYBA

\
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Uį:’ įvykusiame WINNIPEG, Manitoba,
febės" Seime pa-1 Canada. — Spauda praneša,
svarbiųnutari- kacl šioj apylinkėj siaučia
a'nauja valdv- baisūs šalčiai. Temperatūra
F? * kun.
\ J.. Am- yra tarp 34 ir 46 laipsnių že
batas, kun. J. miau zero.
e- prezidentas, Tokių šalčių seniai jau
Iždininkas, kun. žmonės nebeturejo. .
Storius.

Sausio 8
Kunigų Vm
daryta kejė^
mų ir isriq|
ba į kurių įe
botas prezfi
Švagždys/v
kun. Pankw
— - ’ -”.Qi
Karalius, sea
-.'a

L SSSR TEISIA VOKIEČIUS

Kolonistus

Vatikano Miestas?xsaus. 11
d. — Šv. Tėvas savo pirmo
je enciklikoje aiškino apie
krikščioniškų mokslų, jauni
mui, -o šiandien kaipo tąsą
paskelbė antrų enciklikų, kuriojYišaiškina Bažnyčiosnusistatymų jaunųjų švietimo
klausimu. Jis savo encikli
koj pažymi, kad teisė vaikus
mokyti' pirma vieta priklau
so Bažnyčiai, antra—tėvams,
o trečia — valstybei.
Ši enciklika yra italų kal
boje, vietoj tradicįįine loty
nų kalba. Toks dar pirmas
atsitikimas istorijoj.
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Šv. Tėvas smerkia ųi
jaunųjų mokinimą
se ir už perdaug moksĮ
*t
viešos gimnastikos, už.iŠs
’
■ v > SS
timą jaunų vaikųJ
toliau nuo namų, kur jiej
na progą .savarankiškai
venti.
■ . :S.Z

12 vokiečių kolonistij buvo
Ši enciklika, matyt, ta
atiduoti SSSR teismui už
ta fašistinėm valstybėm^
tai, kad jie įkalbinėję kitus
riose vyriausybė pradeje
kolonistus bėgti is ŠSSR.
v intis Bažnyčios ir šeimį
Teismas pripažino, kad jų
teises, kaip pavyzdžiui į
propaganda kenkianti SoSOVIETŲ RUSIJOS ATSTOVAS
•vietų Rusijoj, Meksikoj^
vietų reikalams ir nuteisė ? Lietuva j [davė -užsieniui LIETUVAI ATŠAUKIAMAS
Iijoj ir net mūsų dėvy
kolonistus kalėti nuo 1—3 lapkričio, i hesį už 37 su
Dėl nežinomų priežasčių
Lietuvoje..,
. z3
mus
lt.
ir
pir.
, ■ -metų.---viršum
Vajaus
.
metu
Vra
'
gera
“Kuopos gaus laiškus nuo
• -■
—-J-:.
v >*3 l^až^/su artimiausiu laiku įvyksiųs
ko iš.u
apskričio valdybos ir bus proga visiems katalikams
SSSR atstovo | Lietuvoj ,pa
Įt<į T^uo būdu
ANGLAI GRASINA VOKIEČIAMS SUSILAIKYTU
Vilniuj
yra
įregistruota
biskin
3
pasidarbuoti
spaudos
plati

nurodyta .kur kreiptis.
sikeitimas. Ligšiolinis S. S.
2,654 bedarbiai. Bedarbių lapkr. meni a lietuvai da- S* R. atstovas ? p. Antono v
nimo darbe.
<
“Išrinktas organizatorius
< ATIDĖLIOJIMU YOUNG’O PLANO
vis daugėja.
Ovsiejenkoiš
vyksiąs
į
M
as“
Darbininko
’
’
prenumera

P. Totoraitis. Jis pasižadė
kvų ir jau Lietuvon nebegrį- 136 PALAIMINTI ANGLAI
jo pasidarbuoti tiekj kiek jo ta nupiginta 5OCT Naujus
HAGUE, sausio 11*
šiąs. SSSR pasiuntinio pa
narius priimame be įstojimo
pajėgos išneš.”
> Gruodžio 15 d. šv. Petro Didžiųjų valstybių kon£
reigas Lietuvoj eina pasiun
mokesties.-1
Šie
Inetai
yra
LDS. Naujosios Anglijos Apskri
Bazilikoje,, Romoje, buvo eijoj eina smarki kova
tinybės patarėjas p. Rabinačio kuopos smarkiai darbuojasi. spaudos^ platinimo metai.
paskelbti* palaimintais 136 vokiečių ir alijantų. ;*^^
Šv. Tėvas ir visi bažnyčios
vicius. > • * ’*
Šis apskritys priešseimianglai, kurie buvo nukanvadai
karšiui
tegina
žmoe m
mame, sw
nfes
UKisKaia spauaą.
/
kų.*5? >-\g/ '
Rusijos kultūrai pažinti,' ir* rf^uYn y’l.tY * «oc. eismas Jonj
Katalikas, kuris pats skai kad ydą draugiją įsirašė ar nas^-sekretoriumi, doc. Pravavo daugybė žmonių, x jų vokiečiams yra daug Ietį
Kun. ‘F. W. Strakauska,
Kamčatkos
(Rytų
Rusijo

nis negu Dawes, bei j|
Lowellio klebonų, išrinko or to ir kitus ragina užsipre-j čiaus prie valdžios stovintie nas Augustaitis, iždininku je) šiaurės briedžių augin- tarpe daug anglų sii Angli
numeruoti katalikišką laik ji žmonėslruniversiteto hu- ir prof. Vaclovas Biržiška
jos katalikų vadu kardinolu čiai vistiek išsisukinėja,
ganizatorių. Spaudos plati
tojai
praneša,
kad
pereitų
raštį atlieka kilnų apaštalu1 manitarinių mokslų profeso- knygininku.
pasirašymo norėdami g
Bourne.
:
x 3
;
nimui paskyrė visą pelną
vasarų
nukrito
ant
Kanjčatbaugiau lengvatų. .
♦ z
riai.
-nuo išvažiavimo. Spaudos vimo darba.
Lietuvos “Darbininkas” kbgį’pusiausalės be galo dide
' Anglijos atstovas Snpv
platinimo projektą nutarė J. E. Vyskupas Paltaro Tos draugijos^, valdybom kūrėjų
;
sąstatą risGŽihoj ęs sa-. lis meteoras ir susmegęs gi
IR PROFESORIAI
dėl tokio vokiečių išsisi
paduoto Seimui. Seimas L. kas taip yra pasakęs^
kaip praneša Lietuvos spau- Įko: “Kitosė šalyse panašias liai į žemę. Dabar duobė pri
Iš bolševikų pragari) bėga nėjimo grųsina nutraįĮ
D. S. N.‘A. apskričio projek “Katalikui privalu rūpiu- da, yra„.išrinkti: prof. My-. draugijas yra sukūrę atkak sipildė vandeniu ir radosi
ne tik daybo jbnonč ne tik mu konferencijos'paliel
tą užgyrė ir pavedė Centro tis geros spaudos ugdymu,
liausi ir. visiems žinomi bol toje vietoje nę.mažas ežeras. ūkininkai, bet ir mokslą
Dawes planų.
Vok&
ir platinimu pavydale kny
Valdybai vykinti.
ševikų apaštalai. Dėl to to Meteoras 'krisdamas užmu žmonės.
Vilniaus spauda smerkėHr prancūzai^Pll
SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA
kios draugijos tenai visuo šęs 130 briedžių.
LDS. Centro valdyba pir gų, žurnalų, laikraščių, ku
'
pranešė, kad neseniai ties jiems, nemokėjimą Įaifcž
SKILO
menės neklaidina. O pas
mame poseiminiame pofeėdy rie skelbia ir gina tikėjimo
Stolbcais pere j o į Lenkijos paracijų ir ieškojimą pfl
Gruodžio 14 ir 15 d. Ry
tiesas,
kurie
stengiasi
paklo

mus
tokią
draugiją
į^ūrė
svarstė tą projektą ir pave
/
goje įvyko atskilusių nuo^so- humanitarinių mokslų pro SUŠALO 15,000 IšBADĖr pusę iš bolševikijos 2 gudų lų užsieny.
dė savo Literatinės Komisi ti kelią plintančiai demora
mokslo akademijos profeso Alijantai spiria Vok«
cialdemokratų partijos vadi
fesoriai. _ '
*
jos nariui kun. F. Strakaus- lizacijai.*
. JUSIU KINIEČIŲ
riai. Jie bėga dėl bolševi priimti Youngo^planų.
namų mažumiečių suvažiavi
Šio
numerio
trečiame
pus

“
Mūsų
humanitarai
pro

kui jį vykinti. Taigi kun.
kų persekiojimo. Bolševikai
mas, kuris, nutarė pertrauk
fesoriai ir kiti tariamieji
PEIPING, sausio 10 d. —.j žiauriai persekioja tuos-pro Pačių bolševikų spĮ
F. Strakauskas liko išrink- lapy telpa “Darbininko”
ti visus ryišus su socialde
aukštieji inteligentai eina Kinijos šiaurinėj daly siau fesorius ir inteligentus, icu- praneša, kad bolševS
*tas generaliu spaudos pla skelbimas ir prenumeratos
mokratu partijų ir atsisaky
kaina.
Jeigu
nori
gauti
dau

pro šalį- visų negirdėtų žmo čia bado šmėkla ir šalčiai, ko rie. išpažįsta tautų laisvę, per spaliii mėnesį suŠA
tinimo organizatorium. ....
giau informacijų apie užra- ti' socializmo, kuris nesu nijos istorijoj, rusų, tautos kių nebuvę per 60.' metų.
kurie .siekia Gudijos 'laisvės ta 348, o lapkričio” pž
Šio apskričio kuopos, pa šynėjimą “Darbininko” ir prantamas naujakurių pro
kančių
ir,
tarsi,
visai
nepai

Shansi
provincijoj
sušalo
air nepriklausomybės.
skelbus vajų, energingai prirašyhėjimą narių kreip gramoje. Matv Socialdemo
pusėj/206 žmonės.
sydami
kasdieną
plaukian

pie
15,000
žmonių.
—
darbuojasi.
* kis šiuo adresu: “Darbinin kratams mažumiečiams .dau
čių iš bolševikų pragaro ži
Pirmoje vietoje yra L. D. kas,” 366 W. Broadyay, So. giausia priklauso naujaku- nių apie skaitlingus nekaltų ŠVEICARIJOJ PREZIDENTAS
KANADOJ ORGANIZUOJASI KATALIKAI 'įf
riai, kuriems socializmas
S. 1 kuopa So. Boston’e. Boston, Mass.
KATALIKAS
žmonių šaudymus... ” v
v fS
/
1
DARBININKAI ?
visai svetimas ir nepriimti
“L. Ž.” pareiškusios pilną Naujas šveicarų respubli
'7
nas. Atskilę sociąldemokra---------sutikimą su 4 “Darbininku” kos prezidentas Musy, kaip GPU SUfcMfi STAČIATIKIŲ
jtai organizuoja porgresyviMONTREAL;
Čą^|
praneša, yra 53 metų am
rašo:
•
.
/
VYSKUPĄ
nhi naujakurių partiją.” ,
- “Turint galvoje, kad mū žiaus ^r priklauso prie ka
Ottawos arkiv. Torbėfi
LENKIJOJ
)/
•
-z
Vladivostoke GPU suėmė
Įrf ■ ■ -—-- —•
sų nelemtais laikais žmonės talikų partijos. Musy ^au
.____
/ * ♦ * •'
/
'stačiatikiii vyskupą Sergijų dėjo organizuoti dari)
nuprato
blaivai
mąstyti,
tobuvo
šveicarų
prezidentu
PRANCŪZIJOJE UŽDRAUSTA
VARŠUVA.
Lapkričio likviduoti į posėdžių-salę įuž kontrevoliucinį^^imų. kus į uhijas, kad apttU
.kios draugijos atsiradimas 1925 ir yra didėlis blaivinin
PARDAVINŽTI 8. S. S. R.
nuo išnaudotojų kapitt
17 d. Poznanėj įvyko Piasto siveržė policija ir paskelbė
v>n-»a
lrAIrc
, kas.
A1 A.J
.
nėra
kaž
koks
siurprizas.
”
■
LA
1
KRA
Ž1U
TROCKIS NEPASIDUODA > ir visokio plaukb žebi
.partijos kongresas, kuriam kongratą uždarytų. Kelioli
Pranef&ų
vidaus
reikalų
f
-į
priėję prie didelio skandalo. ka žmonių ubvo sužeista ir
Atvykęs į Turkiją1 Sovie socialistų,
'^rauilę pąftfa- MEmfUHIKy’ZMIUSTUONlS VtDOVtVJt tų užsienių reikalų komisa
Kongreso prezidiumas buvo tuyėjp būti ątiduoti į gydy^
J. E. arkivyskupas F
vinėti Prancūzijoje Sovietų
apmėtytas supuvusiais kiau tojų rankas., *»v
ro pavaduotojas Karachanas išleido ganytojišką Ii
kalba
SOCUUSTMS
šiniais. Keli kongreso daly Spaudos žiniomis, triukš laikraščio .lehkų
norėjo susitikti su Trockiu, kuriame ragina kata
“
Tribūna
Radziecka
”
(
“
SoL
viai Išsitraukė revolverius mas Piasto partijos susinrikad prikalbėti jį pasiduoti darbininkus organiniai
,
.vietų
tribūna
”
).
*
ir šaudė į - kongreso salės kįjne kilęs todėl, kad susi
Maskvoj prasidėjo Rusi Argentinoj susidarė So Stalino yaliai, bet Trockis
rj • - -s
•ų
'
~
kampų. Partijos pirminin rinkę tam. \kongrese lenkų
jos, Lietuvos,- Latvijos, Esr cialistų grupele, kurios prie- atsisakė pagirAatyti su Kakas. Vįtos buvę , paverstas kaimiečiai pUŠipriešino par> Vokielijoj dabartinių me- tijos ir Suomijos geležinke- ašky pastatytas-Kastas Not- rachanu. z < •
Škotijoje Žmonių tai
pabėgti;# koųgiw., Liku? tijos prezidiumo griežtai 0-: tu priškaitoma 1,200,000 be- lig Jįįnfeiėneija keleivių kuS, buvęs nezaležninkųl zamu vėlivištas svaigiai;
šieji kongreso dalyviai susi ppzieijai Pilsudskio vyriau• darbių, kurių tarpe 960,000 traukimų judėjimui sude- krastijonas So. Bostone
Šiaulių apskrity pradėjo gėrimų pardavinėjim
Bostone ir
pešė. Nepaprasto triukšmo sybės atžvilgiu. ,
»«
vyrų ir 240,000 jnoterų.
ikišiol buvo draudžb
rinti. y •
sandariečių redaktorius,
plėstis šiltinė.
i’
k
■
•
*
i
;
'
•
1 ,
.
•<
/
p *^3
.
r- • v
V? • > ..
k

7-

■-.’fAgj

-T'..

kįrS

S

t-

. j>

‘

•

'

-

. .■

. *

» i

*'4-

-

z

-k
A

•* '.'j

v

1>/z

z

”

I

“”'x

J. -

■ 4

r

»

y

••5

T

•>

'

Z/

t

• f
•'» .»

--------------------------------- —

-..f

6

7

,

'O;

’

r

•.Ai

\<

V

A

...

■

-

✓

V-

r

?• -•

»

’

1

■

M

<

*.

..

.

■

*

*•»

• .

•

'

' /

1 J- 'U •’ • • .

/- ’a*. •• • -■

fepfe

y

;. - n7*,

>-*-• z-*--;'’

•

‘u* ' ?■

ataus archyvai, per karą
w
TJ» ĮRusijon tave^L ar soyietų
^^riausybe sutiktą juos grą
organisacijų veikėjas, kata
pasiekę. fbpf.Pr.pp
'i
Kaunas. UnJveįįiteto se- žinti, kur tie archyvąi.dąbox
arba •* 15
KatTikėjimb^^Sas. Pa
tis turiningoje paskaitoje likiškoą. jspaudoę platintojas patas vieniję ęfeyš posėdy yrą ir kurias dalis grąžinti!kabėjo apie “Popiežiaus in- yra žinomas beveik visoj karštai'svarstė Lietuvos se- Ugi šiol dar atsakymas ue■ rašė kun. V. Zajančauska*—50*
į^tia^e^ndieė metų stitueijos-istorinras pagun
- -' Apb ApAraidą. - Parašė' J. .~
"
j
'<
;■
;
y
<■«
■
.,
-7
'
•..
[o
kataliko
priedermes.
Para

^Klausim, ir irat>
S. Vasiliauaka* .7.. .
fe, /
■Ky^jabiliejaųs už- dos. LLGražiai įr ..vaizdžiai
še Kun. Jėzuitas F. Cozel—30c.
RADO METEOEA
Apdriktai
papasakojo-saro tZT^li^T. “. . .Dl£
° al
i kvietimo sūniM
r^Rkihnės attiktos la- »*WW
Huddeberry
Pinas
—
labai
įtiHmas
2 Aerikoni&o gyve . •
•- “
gyvėnamoj Lukšio: <Za-^
v^i
paąęYežią ąj^
^įlmihgaį ir gražiai. ątsilankjiį paa šy. ^eyą\Ędgaivintu archeįogiiię komįsidami apysaka
ųafe. typdfe Lapšjaua Vai‘
2 A Navąsą<k >9^ -1 Patan&fa Moterims—pario- - '■ Į
-------------^ioe.
be yįsose moję dr. Ą Lemi .,p®
.
>So<' j* afba pavestų tą komiai-’ gyventojas P. Bątgaįltakta kinįmaB moterims ių asmenim >-<>
IžLMoterystė ir Šeimyna. Vere • atūikHų ištik toji pmgzam<$
_
ją sudalyti univeratetad,
ni^me, šeimyniniame ir.visuo
tf J. Gerutis
________40c.
•
-_ •' mūsų valstybes kunmo prabemedžiodamas Mindrupįp meniniame
gyvenime. Parengs, maldų K^y.
K.iV. C.‘ir milą
rinta' gražiomis giesmėmis J** K • “^ "V
tUpamaldų
TT *r’ — --3 *
Tt<•*!‘i XX- •* *jkad būtu išBstąs įstatomas miške _rado gabalą rneteprp.
Gamta* Pradžiamoksli* —
ir muzika, kurias išpildė
L“kslM senovės liekpnbms saugoti.
Kęn. V. Kulikauskas ...... .
katalikų oiganįzaei^
Dr. A Vileišis—_______ _50e.
^atalrkiskų orga- Mat, paskutiniu laiku sveti Meteoras sveria >. daugiau ; Ben«Hur—Istorijos apysaka x
•M-“
x
re iškilmingus susiri Kardelienė akompauuojant
Limpamosios Ligos ir kaip
tt *
" -j r
nizaeiių stiprumu ūžimaimieji susidomėjo mūsų seno kaip 1 kg. Tai esąs didžiau-1 iš Jėzaus Kristaus laikų. La- ”
gZ Ypač daug žmon ip. Kacanauskui; dalyvavo
••-•*’;
*> .
. J
duo jų iššlsaugotiI
Parašv
bai įdomi ir plačiai žinom*
pias.iki
šiol
raštas
nukritu

Mergaižių
seminarijos
mokiZanavykuose
pn
nų
yiet®.
.
negyvoji
gamta:
žemė,
van
knyga
(audimo
apdaru).
Vw«»
vės liekanomis rĄnlįeialnių
tako į K. V. C. Kaimo1
duo,
oras.
Parašė
J.
Baronas
—50c,
t8
Jonas
Montvila
__
...
.^-.$L50
'
kin
J**. kasinėjimu. Šią ’vasai*ą šve- sio meteoro gabalas.
nių etoms
choras ir
ir Jėamtn
Jėzuitų eungim ®e sPaudos
•t
.
' ' o
Patrimpo Laiškai. — Išleido
Auksinio Obuolio. Historija
katalikiškų organizacijų kū-i
• datakasinėjfr Apuolės pilia?^vų Jėaiitų šulėje. Šv. nazijos mokinių orkestras?
Kun. Ą Miliukas-------- —_60c.
(Graikų Mythologijos Žiups
rimo ir stiprinimo, J. Užu-,
'Telšių—Kretingos geelžin-' nelis) su paveikslais. Lietu
' kablį. Toks svetbnųju dar
rįfo jubiliejaus proga Gausaus susirinkimo nuotaiCfyveąima* >y,T Stąnislovo
•;
io rūpesčiu jo gimtame Švekeli statyti iš varžytinių pa- vių kalbon, išguldė Alyva—50c. Kostikos—Jaunuomenės Užta
bas, nors ir nąddingasnuėstomui£s
■įbti susirinkime daly va- ka buvo puikiausia. J. E. diškię kaime jsteįgtas^ yęUąį.
rytoje. Vertė M M. T_____ —20ę.
ėmč ne danai, bet Lietuvos Trys Keleiviai—Krikščioms,
Į. Apaštalų Sosto Runcijus savo kafcoje pa
Žjdas ir Turkas, Pamokinau-.
Meilė (Poema)-. Parašė M.
žydai. . Jie pasiūlė 2% manas pirmųjų Zanavykuose..
.
ti apysaka. Parašė T. Vyš
liy, nes mūsą senovės lieka
įjus arkivyskupas Bar- stebėjo, kad jei Jo Švente
Gustaitis-------------------------- —15c.
! žįau kainos, negu užsiemij niauskas. Vertę P. B_____ _^_^Wc.
ūkininkų bankas. Švediškių
Nauja Skaitjmani Knyga —
ną nemaža išvežama. 4^L J. E. arkivvskuas J.’ nybė dalyvaudamas susirin
firmos. Geležinkelis turi bū Trm^ 8kai^»xaial-labai
; bankas yra vienintelis Lie
(Dalis II). Su paveikslais------ 75e.
rėčkas, daug žymių ka- kime, savo akimis matytų
bankas kaime. Ir šiahr . Universiteto . rektorius
> < . ti pastatytas’ per tris metus., gražūs pasiskaitymai apie įVienuolinė Luomą. Vertė
visuomenės veikėjų, Lietuvos katalikų šventajam tuvoj
vairius gyvenimo atsitikimus.
Kun.
P. Saurusaitis —;—__25c.
dien nepaisant pašėlianeįų P?of. Čepinskis kreipėsi į Tačiąu yra žinių, kad var Parašę J. Tarvydas ........... ......45c.
įtrinkimą atidarė Ra- Sostui meilę ir atsidavimu
mūsų ministerį Maskvoje p* žytynės bus panaikintos, nes
Vaikų Knygelė
aTurte JS(wma—moksliški pa
. Pirmininkas dr. ■ p/ jis visa širdimi -džiaugtus?; audrų, tas bankas laikosi Baltrušaitį,
/eikslais
’
----------------------i
—80e.
prašydamas paėmūsieji neturi pakankar siskaitymai. Parašė Uosis—45c.
stipriai.
Mano Patyrimai Didžiojoj
^sj'Įkumpa kalba pa-^ Visi dalyviai nuoširdžiai ii1
pranešti, ar; yra Rusijoje mu garantijų.
. Didžiojo K^ro Ušrašai-su
r.
.
Taip
pat
Juozas
Užupis
Karėj,
1918 ir 1919 m. Para
biiftas
w. . šios šventės reikš- karštai linkėjo Šventąja^ daug yra^ prisidėjęs prie
paveikslais iš 1914—16 metų
sė Kun. J. F. Jonaitis (KaParašę P. aždeikis-—-^—656. pelionas) —_______ 25c
F.^L Metropolitas Skvi- Tėvui Pijui JXI ganytojau*
; Lukšių ūfcįninkų banko kū
Gerumas-<-> aprašymas^ apie ■
Moterystės fe*u*rtonybė. J.
isr ^ivo-kalboje nušvie- ti ir valdvti Kataliku Baž, •
-.
x rimo, kuris irgi stiprus yra.
gerumą per TSy^ Faberą-FiGesauskis. Šv. Ęaz. D-jos lei
įfc^eiksmingas yra šv? nyčią dar ilgus metusi
lipiną. VertS Kun. P. L. -------15c. dinys, Kaune ______ —----- —10c.
Reikią pastebėti, kad ŠvęSunkiansai* Batais. Parašė
1 <§is jubiliejus if koTąspat dieną Šventojo Te? diškiai tik 3 klm. nuo Luk-fLENKŲ PRfiFEStMUŲ PADfcKA koma lietuviškai. ’ Savos gi . Tabakai—Nuodai
rfiky- ,
A Ruceričiuą^—_j___i.__ 40c.
fertiais Pijus XI. jo vo Jubiliejų tokioje pat nuo
kenksmas-, pagal d-rą NiLAIKnfAJlM-TOariATJS mokyklos; tėvai į pėr apsilei mo
i?'•'
kolškį parengę s. Kaimieti^—15c.,
šiU- ....
.
Šventas Gabrielius. Išleido
taikoje .minėjo daugelis .K. Lukšių pavasarininkų kuo- <
dimą, 'nesirūpina.1 ' '
Tėvas
Alfonsas Maria C. P.—25c.
Užkeikta. Mergelė su Barz- iš geriausiai suartina išda ir Barzdaskutis—apysaka 15c.
V, C. rajonų ir skyrių, at pa yra didžiausia įr veik
Vilnius. ^įgrįžę
Kau-t
ReJųjjos Mokymo Metodi
4nų savo; mylima tėviške lAeį;.^*ž^,ir’pe-į^ ka. Sutaisė K. J. Skruodys—50c.
tinkamai
tos
šventės
rei
liausia
Žanavvkijoj.
J,
Užunašiomis
dienomis
du
lenkų
įrikrasty atspindi kaip veidy’YDŽlAl., Vydžių para
Leiskite Mažučiams Ateiti
;J1 Olas. —< Parašė kun.
itaBsioą tėvynės vargai ir pa- mę pabrėždapū ir pažyma is laabi daug tai kuopai yra mokslmin3ra.i: drr Wlddzi-’ pija ’yta mišri L gaha 'daugiM
’ 'Takias
Žilinskas ' r_____50e.: Prie Sfanęs. Sutaisė KuPraįB^. liūdesiai ir džiaugsmai,
darni. •
yra tiętuVių, nors, kaj'-fairie
nas—-___________ —
...... AOc.
pasidarbavęs. Už. tai kuopą mierz Ant(®^wiez ir
■Jyrtės Maldos BtatuJdfekrienas išervis turi skak
Vertė* Kun. P- ŠauruMūsų bainiai. Parašė Kajį yra išrinkusi savo garbės , WiadVslaw ^erriko^riez/ at- jau Austojo vartoti sAvo pri- paltis_____
ieąt vieną tėvynėj leidžiamą
' ' -■-> : • j_25c tys Puida ___ —AU------- 50c^
•
.
.• >
Stį. kid jos neužmirštų. I§
: siuntė Lįik/Vifii.
Ko- gimtą kalbą ir gaudosi 'sve
Bariu.
Keli<me_Aplink Pasaulį
BEREIKALINGAS
Andttseno Pasakos—su pafe J^jkrašėių tinkamiausias
. Katalikiškų laik.rąščįų_X; miteto pirmininktri’ lid tiiH- timos^ Bažnyčioje lietuviai;
. —Apie visas dejybas
reėkBteliajs
1,,.,^-,y... 20c.
. TRUKaiAS
®nn*Įris ki lietuviams katalilo
jdpąiūs
nupiikiai
ke-;
tjįri svėnjadiebiais tik' Ę
- i<
s. -z ? .• ‘
J
• * Užupis kasmet išplątina ,1a-'’ Damijonai-__
ęį&fakams tik laikraštis
įvairius kraštu*. f į
> / *
v
•<4*53
į7angėįiją, oįarfąper
ridėtus
Bizieriai, Lukšių valse. bai ^ūg.
i Verne. Vertimai,
ta* ŽGUftįįJtįftiT]iytf .Ei iCi?a m;
AV/t
. .. ttfc a
et...
^^Eitti^.flrttt^aičvritė J;<u
.R” vedamas ka- m. sausio mėn. įsteigta mo
dus ii' pamokėtą
■ Užupiui apaštalavimo 2(ŲmJ sugrįžę
—____ _
—50e.
^5c.; Indziulaitis
Iby, tautžkoj ‘d vasiofti- stoJ
p
—
—
;
darni
'•g^oBrt
’
^
Įk^''«ialonbį
i
rKun.
Pi
Iš Ęeitahės po Europą ir
kykla. 3 metus mokykla bu sukaktuves, reikia tik paįrokretiniais pamatais tvarĄtiją.
Parašė Pranaičių Julė 2.50
50c
vo Bizieripose, pas ūk. M.•; linkėti, kad veikėjas J". :Už-į įspūdžių, širdingiausią ačiū -v ■
i Lietuvos sargyboje;
*
J .d; ■
Aritmetikos Uždatinynas—25c.
ĮŪNINKAS’ ’ iSeina kas sa- M.-Vieta buvo labai netird
TEATRAI
; Upis dar ilgus ilgus metus i už ^palengvinimą m tinas įvar
•'
*
j nekartu kalbant žmoVaikų Darbymečiui — Rin
gražiai paveiksluotas, duoda karna, dėl blogos pašalins
- nes, b ypač tretininkus, kad ne kinėlis kalbos moksiui—e------50c. Nepaisytoje—keturių veikssavo šviesiu darbu skaidriu- giuoti Lietuvon?’ ? \
žinių iš Lietuvos ir užsienio
J
įtakos, šiais^metais^iAokyk- tų Zanavykų padangę.
gali sulaukti Pranciškdnų su paj
Petrinkaą — laiškai vieptori~
_.— uų dramarParašAkun. Pr. M.
lįįnu j rašo visais ūkininkams
.
{
•npkslais.
.
;
vaikelio. Vėrtė S. Rakauskas 15c. Juras. Kaina___________ ______ 35c.
kia^jaausimais: apie zem& la mokytojo pastąngorąi^ta?
. Sakykit, Brangieji, dėlko Jūs
Giliukingas Vyras—2 aktų
Bolševizmą* -r- Kas tai yra
gyvulių auginimą, šeimi- po perkelta į Radarinius’,
KIEK LIETUVOJE PAŠTO
komedija;. parašė S. Tarvy
taip laukiate? Ar ne dėlto, kad bolševizmą* dr įvykdymas
j
sfattą, rinką ir kainas, deda pas Maciulaitį į patogiu
Įstaigų eb agentubų ; Vilmaus arkiyyskupasšįo-] išgirsti iš jų pamokslų, pamoki- Riteijoj ------------ —_——--------- 15c. das. __ -__ __________ __________ 25c.a
grikių pasiskaitymų, juokų,
Žaifeąų VMaikaa—Savyb&Z
mokyklai
tinkamą
vietą.
BiElgetų Gudrumas, 3-jų veiks
; pimų, pasiklausti įvairais klausiĮ^biųirtt.
Šiuo metu Lietuvoje yra mis dienomis. i^iuntinėjo^) mais—, kad atgaivinti savy dva^ vakarėliams ir gegužinėms su
nų komedija. Parašė Seirijų
SĮ&INKO” kaina 1929 me- zierių gyventojai, " hepatengaidomis. Sutaisė Matas Gri
uozukas ___________________ 25c.
iš viso 533 pašto įstaigos irį klebonams aplinkraštį, kujpnį gyvenimą?) : /
v • j,.
gonis -------- ——A;—----------- 50c.
Liėtuvoje—5 litai, arba 50 a- l^inti mokyklos perkėlimu,]
Ubagų Akademija ir Ubagui
agentūros. 1928 m. tebuvo’ riame uždraudžiama ateity Nenusiminkite, Brangieji, jei- X*feA-x^pe«ma>. Parašė
Mflfięų centų, o Amerikoje pradėjo rašinėti
skundus'
Benius
— komedijos po 1 ak
472, o 1923 ir 24 m. dar ir pasauliečiams sakyti kalbos gu tik panorėsite, galėsite kiek Vaitkus. T6?,,,------ ------- -------- 50ę. tą. Parašė Seirijų Juozukas—35c.
viena* -ir pusė dolerio,
p#fdž. mok. Inspektoriui ię, 309 nesiekė. KatlTnūsų pas-!
vieną mėnesį išgirsti tų lauki
a* shįsti šiuo adresu; LithMūBųBkėifeag —išaiškiinŠnipas—Drama 4-rių ak
katalikų
kapinėse.
pamokinimų, gražių pask
i Kaūnas V0KININK0’ ad- šv. Ministerijai. Gruodžio 9 f" “X"C'xT^"T
as pagrindų mūsų tikėjimo.
tų.
Vertė Akelaitis ——40e
_ <’ „ /
;
<7 -tas galėtu korespondenciją
. mų~. Tik užsisakykite “V
Vertė Jonis M; Širvintas—_50c.
vt&jai, Gedimino g-vė 30 Nr. d., "prašant tėvų komitetui
Esamas—3-čia dalis dramos
išnešioti į kaimus reikia dar
IJ.” Jį leidžia Tėvai Pį-anciškopitimyjlcfts. —. parašė Tėvas
ifefrškit, kač^“OKININ. ir .mokyklos vedėjui, skun
nėj “Varpelis” kainuoja 1930 in.
‘Gims Tautos Genijus-1’ Pa
Jeronimas PeČkaitis . . ....
50c.
1 apie 400 naujų pašto Ištai ŽVIKELIAI, Seinų vals.
rašė Kun. L. Vaicekauskas—10c
yjHta gražiausias ir mylimiau- dus vietoje ištyrė Šakių pr,
•
vos
tik>
5
litai,
gi
pusei
metų
—
Lietuvos Ženklai. — Išleido
Susipratimas’
^yventojų
targi],
ir
agentūrų.
Dabar
dar
Žydų Karalius — drama 4
i^nkų laikraštis, todėl di2 Et. 50 et. Amerikoje vienas do^ J. Šeškevičiui ir B-vė, kau
mok. Inspektorius. Skundai
aktų; 5 pay. Vertė J. M. Šir
mūs viena pašto įstaiga ap pe yra nemažas. Pav. jau lėms; Varpelisr”M žada būti 1930 BM
padarysit užsaky-į
na* —
...
------•
—40c.
------ —r-vintas - ___ _____ _______ ____ 30c
rasti neteisingi ir be pagrin
^min&as ir pažįsta.
kelinti
metai
veikia
Šv.
Ratarnauja labai didelį plotą'
ig graRSnis, daug įdomės ,.Jfa&fr KąlMfc: Deklama
m.
Visi Geri—3-jų veiksmų vaiz
do. ’ _ • .
.
cijos, Mpnolgai
Dialogai.
iu 1929 inetai.sir dėl to tas neįvykdoma.^ žčimero.Ptųosskyrius, J|nis,ųęgu
delis; parašė F. V. —’---- _10c
Parašė Juozas V. Kovas__ —30c.
Kas ž&k gyvas, kas tik gaih '
----- --------to, mūsų
keliai. tam daug nesenai ąplankė^su paskai-jf Užakykite
Patricija, arba nežinomo#
“
VARPEI^.
”
Ctawdfi* Verksmai. — Vera
kliudo. Gal po 10 mėtį it tomis p. A- Butrimas. Po : ^Varpelis” žada lSBO metais tė Vysk. A. Baranauskas . .. 10c. kankinė — 4 aktų drama.
Vertė Jonas Tarvydas ——10c.
paskaitų nariais įsirašė dar platintojams dovąnas:
Encharistiškos stadjca—Su
mūs
kaimas
laikraščius
ir
i
ISgan/mo Apriroifltfapai —
•
Be IR PAŽĮSTAI
lietuvino Kun. P. Juškaitis—15c.
1. Kiekvienas, kurs suras tris
Opb dabar
laiškus gaus tiesiog iš pašti 51 asmui. Tuo būda
atėjimas ir gyvenimas aut že
Kristau* Kryžius: Stacijos,
mės Jėzaus Kristaus.' Vaidini
.
— —_
_
turime apfe 100 nariu. Var- 'naujus 1930 jnet. “Varpelio” Graudūs Verksmai, Maldos Ge
ninko ranku.
.
;
mas su gaidomis----------- -------- 75c.
skaitytojus, fctrie 1929 m. nėra
r^įJūsų giminės i išpažįstami Lietuvoj, beabejo,
gšs tik su lenkiška mokvk- skaitę, gaus sekančias knygas do gužės, Birželio ir Spalių mėDramos; 1) Germena; 2)
lemam*. Weido kun. K. A. Va
|k>ri žinoti, ką veikia Amerikoj katalikės moteLietuvoj ligšiol tiebllvo a, kurioje nė Rodžio nęmo- vanų:,
Fabidla
—5 aktų; 3) Laurdo
)
*>
gys ------- -———,—. . ,25c.
Stėbūklas — 4' aktų; parašė
jg'lfc Atsiųskite 2 dol. ir 50c. “MOTERŲ DIRą). “Dievo stebuklai šv. mišio
Aukščiausiojo teismo. Dabar,
Dangaus Karalienė. — Su
J. Tarvydas------------ —----------- 65c.,
le” ir
, ( ■ y.'
•& ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir
rinko
Kun. M. Gavalevičius;
girdėt, ruošiamas Įstatymas,
Knarida Paliepus.—Komedi
Tįsų papasakos.
be; apdarų 75 centai, su ap
® M- b) “Jauni Didvyriai” (Gaus darais
ja 1-me akte. Parašė Gineitis 15c.
kuriuo^
bus
Įsteigtas
auk——,—--------—
2į_11.00
|^*MpTERŲ DIRVA’’ yra vienatinis Ameritie, kurie mokslus eina}. ’ ■ •1 * * n
Vaikų Teatrai: dalis I: 1)
ščįąusiasJLdetųvos
teismas
—
2. Kas- surinks 7 arba 8 naūjdsį p;
o* ir Pasakojimai a>
Sietayiu k^Aikių motery žę^aląs, leidžuv* '/V
Pagalvok
k« darai; 8) Jono.
ėlį Jėzų. Vertė kun.
J
‘ ‘ Vardelio ’ ’ metimus skmtjitojųs,
kr&ačiflA '‘instancija apygarI fttKI
> laimė; 8) Pasakyk mano lak x
1 Mo|en] Sąjungos. Joje šąįe.straipsniŲ ak
250* mę. Surinko S.LP, ir JLŪfe.
Įkurie nėra J929 met. jbųyę^ g^uis
jff “T?'
i LA
d6s< Irtsihatns.
* it.
tais tnoterų klausimais, fiate įtaįą iŽ tįso pĄ?
— s *•
ir Gyvuoly* ParaVaikų TeatoM; dali* R: 1)
MKĖd ntoterų gyvenimo,, Lakta
nuo!
i) “N’upUnkumas;0kutf/i’ed* AlAun. **• ®u^ į-- . ....... ... 80*i Stiroime
paskui; 2) Antanu*
J&ųnfeM ferto Gyv> Famiaklą e«WŽ»Mi,o
ransko versta.i
■ z. v.
n t flocialiimM ir
kas. Surinko S. K, D. ir NU5s
Yaiki] auklėjimas, 2) Sveikata, 3)
VyUrrtfli ©kffiajam ttifaipre3į^s, 4) Mandagumas, 5) Literatūros sięrb) “Kristau# Istoriją” (mohs- Prof. V.^Jurgučio
, . 10*
T* gOTM ir pigu* t
.<
MALDAKNTGM
numomodamts *.
t
Etįrkitj. •_ ’’
\
Ltatnvųje.
Parašė
S.
>W).
j.
Ą
»a» AmeriJį neški*
reškia užsisakyti
užsisakyti ia»
AmcriMkto aut
'
______L.________ 10*
Aojo ir viliami ffaniniini ir nažia- ' 3. Kės surinks 10 “Varpelio’j
panda. Gdoa apdaru M-OO ir ^.(MF
“MOTERŲ DIR V Ą ’ * yrą papuošta gražiais
rėmėjų, gaus 1930 metais'^Vkrtandem* Liekoje.
1r Tėvynė. Dvi ‘ 'Mažas Naujas Aukso Alto,
MMHiak ir vinjetėmis. Jos formatas (didis)
pelį” dovanai.
«<':
o* (B. Vrtjšaa) ---- 15* rfua—juodos (prastais mink**
■*
ia toks, kad . po meti; galima pasidaryti daįH
L
“Pąvasiras” jsunuolį-Haiuvį iš>
ŲW|«tfbąh taUi.ru
ate
virteHais)
—
------------60*
Ife ketari litai, , p**«i artų fe
T
Galybė. Istoriška* „..
hauklls doru, kilnių, energingu, s<pyga, Įselaukitc ilgai Siųskite pinigus tuojau
14 “-\>rpeita’\l^ina
mątaRą,
rV-to žtmtmeėfa
nžiningu, nąrsfa, Štveriiiuign.
t> l(tąi,* pusmečiui 2 Irt.. 50 cent,
^MOTERŲ DIRVA? pradės aiti Liotaou.
ė*^Uetuąfejq
Amerikoje
1
doleris,
Latvijoj
ir
2
0i
’
.
[Į • ■ Vytautas pMymd pat* tokiu buna 4a pati, e cmr Mtor'UžrieOHĖsakmus siųskitė šiuo adresu: <
Estijoj tiek pat kąlp Lietuvoje.
Hvp ir toidftįs ąrari »*tyti risua *;
^MOTMŲ tHĘVĄ"
į
;; "DA
ateitie*
iieinvan*.
brangiau.
‘
\
; Adresą*: Kaunas, Daugirdo gt'
|
c
‘
Fįv«Mri«
”
tekainuoju
5
Ui
lisi
24 8tM€t, . .
t :
Chicago, IU.
i -AfeMas.* Lietuva, JKatinae, Lale- Nr. 2, “Varpelio” Administraei‘
S ?’ \
7
1 į , K»unM, p. d. 88. ■
AV
Aiy a
uay jai : Telefoiiąt Nr. 3038. ' ,
.
' 366 Broadway,
^>r*v
z •v «S*iš V*r
*Lfc ’ *
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lAetuyoš'
Pąsiun
J
Vėsuotų rir Sdiįp-jau genis Į
I ♦
M •
♦
< ’
VF^ahkųitoiife būtų Ūabi dė- ^valiok asmenų ųaaįonėti at l^7g- Ų Hį
fu nu
■
■
Vs.’kl; 7.
~
kniga užr pagelbą sudaryti siųsti jai lietuviu advokatų
• r.’*rs- .
SKILVIO
NEMALJMAŠ
^Svarstydami rimtas ligas apsidirbti su janfe’ ?^
■» %••'?•.
Sveiki gyvi.,
*
.
šurašus (su antrašais)
ir lietuvių moksleivių _bęi
Kaip mano jauni kareiviai jaučiasi šią savaitę. Manau 7įl) Lietuvių advokatų ĄJeigu tik skilvis niegai ap-f kųyių pirrnas apsireiškimas maistu ir nereik toliaua"
studentų
ir
jų
draugijų
ant

Mųųjų Metij geri pasiryžimai pilnai laikosi nesulaužyti.
yra “skilvio' -ęemalimass”
“ sunkinti visokiais gydi
merikoje
f
sidirbti
su
maistu,
jeigu
rašų,
iš
kurių
Pasiimt
ii
lybė
Žiūrėsime kaip ilgai ta pasiryžimą išlaikysite;
i? 1
'■
. ——-4'— ■__ .
;• ’
Ą Lietimų indksleitių ir pati sudarys atatinkamus žmogų verčia veįrfi, jeigu gaĮimę užklausti i ‘‘Kodėl kais mišiniais. Dviaiy;.
ktudentų' Amerikoje bri* jų antrašus ir pasiųs užintere- atsirūgsta, arba įiilvą' JkaU- nesurasti tas ligas kuomet rūgštė druska nepag
MaiMta'tai jums labai gerai žinomas išsireįškimaA. Kiek sykių per prganižaėijų. *
suotoms juristij bei studen-- da, tai paprastai žmbgfii'pa pirmiausia pasirodei, kuomet vėžį,- ir patentuotos gyd
jaą galima išgydyti f*’ -?
lės niekuomet neišgri
dtipą
išgirstą iš . jūsų lūpų panašiHfeireiškįmąę ‘?AŠ Njį-j
PaSKūitihyi^ yra gavusi tų draugijoms Lietuvoje.
sirodo,
kad
su
sKl
viu
1
IŠČda.'
j
nišką “apendicitis.
NORIU. _ . •
:
Lietuvos Ijuristų draugiČia rodosi nebūtų nei rei Jeigu tįe trys a^iref^nmiįf ?«(Juodei taip ilgai laukti su
Ką mes pamanytumę apie -ugniagęsj, kuris matydamas gaisrų, paf; . . •
•
...
žinoti kas iŠtikro verčia vi ; Tavo gydytojas gaiij
jbs ir TLietuvos Moksleivijos kalo minėti, kąd Artimesnis,
našiai pasakytų savo perdėtinrai: “AŠ.NENORIU!”
^ave užpiuola ne spėk apie li
loti įvairiausius , pabai
Jūs irgi esate mamytės kareiviai. Kuomet ji tai duoda įsakymą draugijų prašymų suteikti betarpis suėjimas artimesdurių nevirinimą. Pasiduok
gą bet pamatyk gydytoją.
ką nors padaryti, kaipo geras ištikimas kareivis turėtumei sakyti: joms viršminėtų. surašų. ir
gydytojui išegzaminuoti. Jei mus surasti kame' sb
nėn pažintin .tarp vienų ir
Užklausi
—
“
Bet
-kodėl?
”
GERAI. IŠPILDYSIU.”
Kreipkis prie jo. F. Z&7
antrašų, tikslu sueiti į aiti- kitų būtų labai "naudingas a-, Skilvio nemalimas tuoj'~pe- gydytojas- gali tau patarti
Jieva Baltrušitnjiūtė (Hart.)
__________ .
■
Une:
ką tinkamai valgyti ir tu
mes^jps santykius su savo biejoms pusėms,
reis. Bet gal ne. Gal neiš
Oonnecticut VaM^Į
kolegomis Amerikoje.
: Studentai prašomi nuro pasakytai ilgai kentėsi, be seksi jb patarimus, ir pa
“PASITIKĖJIMO GALIA”
_ joms, OrgaidnrijM^
sveiksi tai verta užmokėti
Pasiuntinybė, pildydama dyti savo spąeįąlvbęr-ir lanĮ ligoninę atneša jauną darbininką; Geležes gabalas sulaužė
M Chorams ir
laukdamas
skausmui
susto

jam koją. Gydytojas Stengėsi kiek galėdamas -ligonį gelbėti. Bet vis šiuos norus, mėgino tatai at komą -IJnivj^iietą, Kęlegijo reikalaujamą^ kainą. Ki
ti. Paprasčiausia priežas
ANEšiKi*
kas veltui, ajfad nuo pavojingesnės nelaimės apsisaugojus, koja rei
ton pusėn, -jeigu gydytojas
;
likti, sueidama kontąktan su ją ar MękyHą^.
tis
skilvio
nemalimo
yra
ne

kia pjauti. Ligonis gi vis dar nenustojo pagijimo vilties. Dažnai jis
kaikuriais atskirais asmenį- Visas žiniąSęPrašoma siųs tinkamas valgis. Gal per ras, kad viduriai neveikia Pasitaikius progai ir~į
sakydavo: “Aš tvirtai tikiu, kad maloningiausia Dievo Motina padės
man.”—“Ar nenorite tamsta, atlikti prie Šv. Panelės Marijos devynių mis. Vienok tenkapastebė- ti Pasiuntinybes antrašu: daug ant syk valgai arba gal dėl nekurios rimtos ligos, važiavus visiems Conn/va
gal būt, kad šitas ankstyvas tijos lietuvių parapijų^
dienų noveną?”paklausė kunigas. “Labai gerai,” "atsakė ligonis. ti/ kad sudarymas tokių su Lithuanian Legation, 2622—
visai-netinkamą maistą val
“Aš taip pat kaMien Šv. Mišiose prisiminsiu tave. Pradėkime mes rašą atskiram asmeniui ir 16-th Streėt, .N. W., Wa.skapsipažinimas su tavo padė dams Btidgeport, Cmm. Į
gai, arba gal per greitai valjau nuo ryt dienos. O kad Tamstai viskas geriau pavyktų, dėl to dabar
jimu pavėlins tau keletą me vo nutarta • kreiptis į tif
prie geriausi
xjo puses ihglonfT). CU"
' ‘
atlikite gera išpažintį ir priimkite Šv. Sakramentą.”'Ligonis noriai
gai^JSlebėtina, kad žmogaus
norų, matomai 7
labai Pasiuntinybes tuo būdu pilvas vis tinkamai veikia tų ilgiau gyventi. Nespėk. šios valstijos draugijas,
sutiko. - •
"
Kuomet tave užpuola vidu siųstų po vieną atstovą jjfi
Jo ištikimumas ir pasitikėjimas buvo tvirtas. Koja nė kiek nėjo sunkus, jeigu nevisai nega sudarytųjų surašą kopijas
kuomet
matome
kokis
val

geryp. Gydytojas jam pasakė, kad ilgai nebėgalima laukti, jau penk limas darbas. .•
1 ■ galės gauti ir visi suintere gis >. j į dedamas. Ir kuomet rių nemalimas ir tu spėji, važiavimą, kurs, išrini
tadienį reiksią sužalotą koją nuplauti. “Bet aš vis dar pasitikiu, kad
Todėl pasiuntinybė norė suotieji juristai ir studen- galų gale pradeda priešta kad gal valgis netinkamas ir centralinį komitetą,, vaaį
Marija manęs neapleis. Ji.mels Dievą, kad Jis vėl man koją grąžintą.”
tuoj -f^rmainai valgį ir spė vaus rengime minėti j>^
Vakare gydytojas dar kartą .aplankė ligonį.
Norėdamas apžiūrėti tu pasinaudoti maloniu liėrauti sakome kad “skilvis
žaizdą atrišo ir nustebęs pašoko tariamas: “Ką aš matau? Žaizda jau tuvių' laikraščių tarpininką-,
ji, kad viskas biis gerai o iš- Kunigaikščio. Vytauto 5
v '
' ' BrK^Bctlutts^ 'l
nemala.” Bet turime rasti
gyja! Dabar jau.nebėreik ęs piauti!”
'
.
t
t ikrųjų sergi vėžio liga ar metų Jubiliejų. - Tas
vimu ir prašyti visų užįnte-^
Lietuvos Ministeris.
tikrą
nesveikatos
priežastį,
t
<
t,
,
Penktadienį buvo novenos. pabaiga. Sū didžiausiu, tikėjimu ir meituri votį — pats suprask ko žiavimas visų kolonijų ai
neprivalome spėti. Kartais
KS’
*4le-ligonis priėmė Šv. Komuniją. “Dievo Motina man pagelbėjo! Koja
kią klaidą darai. Spėjimai to^ų įvyks parapijos sveti
jau išgelbėta!” Iš sykio, be abejo, ligoni/dar negalėjo,eįtizTurėjo
vidurių skaudėjimo priežas
’1
7“s' įėję, Waterbury, Comn,'8$
dar ilgai ligoninėje gulėti, kol žaizda beveik_neišgydoma užgijo. “Po
tis-yra “apendiėitiš,” arba nenužsimoka.
X
V ‘ * kalėjin:
dviejų, mėnesių jis apleido ligoninę. “Aš negaliu Marijai tinkamai at
Ar neaišku, kad kuomet šio 26 d 3 vai. po pį
t vėžys, arija fiilžiės liga. Ir
sidėkotų! Be jos pagelbos būčiau koją praradęs. Aš galiu vėl, dirbti,
čl-=-' A d '■
punktualiai. Žie<jnas g!
užimti vietą. Aš niekados neužmiršiu, ką aš esu Marijai skolingąs.” Ni - Todėl, kad praleido kajėf gal į kalėjimą maldaudamas inkstų ligos svarbus a^i- viduriai netinkamai malą
‘ i
/«, ’ U
_ (Iš “Žvaigždės”)
. /•
jime keturius dešimtmečiui yęl jį priimtini 7 ; ; ‘ 7 reiškimas yra _ skilvio nema- yra gera priežastis ir kad Įjojančios jį draugijoj
Londone neseniai išleido ,. Ir tik tada lengviau atsi lime, nerviškuinas ir_kepenų tik tinkamas pagydijimas jimą atstovas atsivęza Stt |
i.7
;
Joniniu Papartis
iš kalėjimo, vieną seną pik kvėpė,, kai jo prašymas bu- ligos verčia skilvį nemaltį. prašalins tą priežastį. Ne- vim.
NAtųi METAI
Vidurių sukietėjimas ir skil įprask imti, visokjas gyduotadarį, kuris buvo išsėdėjęs
:v \
Seni metai vėl* nuslinko,
"
vio nemalimas yTa artimas; les kad nors -jos: ir, nepavo
", > .yVėl pradėtas naujas Lapas—
! ".i i-’: ■ į-J
.r Eina amžįuš taip aplinkui;
gumnes.
’ , •: ’ . .. jingos. Pilvui gan sunku
- Kpl užkloja^ šaltas
1 '
..Kiek HiĮkšmybes. ' '
7
■■ ■■
-"—— Kiek malonių dangus duoda;
’
mą.
r Ženkim siela amžinybėn,
Vieno laikraščio kores
x Ten gyvenimas, ten paguoda!
' Paskutini kartą savo gy pondentui tautiniųkų pirmi
Nauji Metai’. Laiks budėti,
venime Londoną riivd ma ninkas Lapenas be kita ko
Kožnas žingsnis artyn karsto;
tęs 1890 metais. Tada dar štai ką pareiškė:
Prisirenkim būt saulėti,
Kol kelionė žemės varsto!
Londono gatvėmis tramva ^Prješ kurį laiką tauti
GERAS LAIKRAŠTIS TIKRIAUSIAI GALI
Nauji Alėtai varpas aidi.
jus garbingai traukė arkliai. ninkai,. visada tiesiai ir aiš
—PAGELBĖTI DARBININKUI SURASTI
Nauji Metai žvilgsnis seno —
Gatvės buvo apšviestos žiba kiai ėjusieji'^alŠfybes Val
f ■ . KELIUS IR BŪDUS VADUOTIS
Kukžda amžius žilu veidu,
\ IŠ VARGŲ IR NELAIMIŲ
lo
lempomis.
Judėjimas
dymo
keliu,
d|ką
Voldema

Ir dienas šu juo gyvena.
fZ.
buvo ir tada nemaža^ bet( ro subjektvvinių (asmeninių
. Nauji Metakįšsikaišę —
AmžinybėnWlTaut miela;
bent 100 kartų mažesnis, RecL*) planų, kuriuose atsi
Tikj^rieGėrio tikras vaišės.’>
kaip dabar. Tikjj’etkarčiais rado daug ultrafašįstinio
Taip gyventi lemta sielai.
.v
l..x^
suskambėdavo varpelis, kas priemaišą, buvo iš šio kelio
(“Varpelis
yra
.............
nors šūkterėdavo, bet visai dalinai išklydę, bet, valdžios
TINKAilIAUSIAS LAIKRAŠTIS DARBININKAMS
“MŪSŲ PASITEISINIMAI”
nebuvo to triukšmo, ūžimo, krizei - praėjus ir perėmus
“Joneli, skubinkis eiti į mokyklą...” “A... dar yra laiko.” Nelalsirenų staugimo, spiegimo, vyriausybę iš Voldemaro
' mė kad laiko kaip tik ir nebuvo. Jonelis eidamas į mokyklą suprato,
“DARBININKO” NUPIGINTA "KAINA:
kad vaikai jatpmbkykloje ant- suolelių sėdj suvirs dešimts minučių. Ką signalų, nuo '"'kurių ausys Tubeliui,-šis kelias vėl tapo
Amerikoje metams
.. ............ ...$4.00
jis darys, rbikia ką nors išgalvoti, kad pasiteisinus mokytojai, tuomet plyšta.
. O ta apakinanti tikru ir tvirtu.
.$2.00
■ -■
Pusei metų ............................ '.........
nereikės kampe stovėti už prasikaltimą. Jonelis eidamas į klesės kam šviesybė, tos judomos nak
Susidarius tam tikrai
barį galvoja. Su drebančia ranka atidaro kambario duris ir linkstan.$5.00
Lietuvoje
ties reklamos, autobusai, pa platformai, neužilgo mano
eiomis kojomis žengia prie mokytojos stalelio.
J.
=
___ Pusei metų .. . . ....................................... . .$2.50
žemių geležinkeliai, susikim  ma eiti prie Seimo rinkimų.
.“Kame priežastis tavo atėjimo vėlai į mokyklą, Joneli!?”
Jonelis pradeda, bet šiek tiek susilaiko, nežino kurį iš sekančiu »- šimas — begalinis tūkstan Iš ankšto dar negalima pa
e^DA•RBININKASf,
*
sirinkti.
.
čių žmonių susikifbšimas, sakyti koks bus si^ naujas
EINA DU KARTU SAVAITĖJE.
■. .r
■"
z ®.
••
•
z
“Mūsą laikrodis sustojo.”
. •#
kurie,
lyg
proto
netekę,
ka

seimas,
bet
vis
tik
reikia
da“Mama nepril^ė.”
■' -s
GALIMA UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINI
žin kur skubinasi; lekia, lyg leisti, jpg jo konstrukcija
“Ilgai gatvekario laukiau.”
kokių spyruoklinių mašinų bus kitokią, J palyginus su
“Turėjau eiti mainai j krautuvę.”
' Kaina
“Mes savo laikrodžio nepavagi.”
mėtomi.
.
>
.$2.00
buvusiu Seimo.’ Jo darbštu
Amerikoje metams
'
———
.•
L.
“ “Peranksti mokyklos varpelis suskambino.”
.
zi
. Paleistas kalinys patekęs mas turi boti pakeltas tuo
.$2.50
-Lietuvoje metams ........ /......
‘ ‘ Negirdėjau skambučio. ’ ’
į tą judėjimo ir triukšmo būdu, kad jo darias prigu
“Buvau nusiprausti.”
Vajaus metu užsirašantiems duodame brangių dovanų.
pragarą pasijuto toks ma lėti nuo daugiau, sąžiningų
“Laukiau kolei lietus pereis.”
Reikalauk pasižiūrėjimui.
-“Ieškojau sartr-knygu.”
žas, visų apleistas, niekam ir pribrendusių -" valstybės
>>
......
.
t,
.... .“Broliukas verkė, turėjau užmigdyti.
nereikalingas, kad tiesiog- kūrybos darbGi slUogsnių ir
M
“Turėjau mamytei suplauti lėkštes.
apglušo. Ir vos žengė žings piliečių.
v
“Tiš'Čjau malkų sukapoti.”
• t
nį tuoj besiskubinanti mi- Taip'pat neužilgo Ims į“Laukiau kolei išdžius mano baltiniai.”
-ATLIEKA.^AIRIUS SPAUDOS DARBUS
nia^ėtnė jį bė pasigailėjimo vykdyti ir respublikos pre
“Įpndfeu j balą.”
PRIEINAMOMIS kainomis
“Maniau šiandien nebus mokyklos.”
'stumdyti, traukyti, lyg tar zidento rinkimai, einant nn•
V
“Siskj sirgau, bet pasveikau.”
»
:
i •*
tum jau visi žino, kad jis statyta konstitucijos traE ' "
i. : o i /, rV
Reikale Kreipkitės Pąs
“žiūrėjau į krautuvių langus.’*
tik
ką
iš
kalėjimo
išleistas
ka.
”
Z.
,
•*
'•
“Klausiausi radio°prie krautuvės.”
A
,•
’*• •
' . ’•'DAŠBINit^KAS
-'j
nusikaltėlis,
piktadarys,
ku

“JSTC. ETjC, ETC. ETC. ETC. ETC.
Iš to tautininkų, pirminin
Kada mes nustosime tokias paikystes daryti, kuomet turėtume sa rį 1 kiekvienas stengiasi kaip ko pareiškimo ir iš tautinin
366> West Broad^ay
South Boston, Mass.
vo valią ir gerumą lavinti.
.
*
'< .
-- - ■ /
i
nors stuktelėti ar suduoti. kų oficiozo “Tu Aido” kai
Tel. So. Boston 0620
:r ' ; ,
...
?
Magdalena MotfctataU (Shen.) Nęnuostabu, kad totirvč jom
kurių straipsnių apie atsisa
•
,r
7 _
• o/
. J
pūstrodė
din*
.
šankesne
'ui
Su Diet 1 Kitą savaitę '‘daugiau pasikalbėsime.
kymų nuo fašizmo1' kvšote
kalėjimą ir užgulė jjf lyg kyšo išvada, kad, S tikro,
nauja bausmė. ;
apie ateinantį 'pavasari ga
Tos neteisybės jis *jau ne lima lankti rinkimų.
rwtM”
U begalėjo pakęsti, ir grįžo aV
v ; ■
r**^ • r ■

jų skyrių veda D1M AOTFRAS
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3Knda?ttM^ų A Vytautui L -z_
kti. Bet jį pliekia Visai* Kas

■ «

•r

blished every TUESDAY «n3 FBXDAY ’

rib»-įūįteryš žiūri .įaipo

; •* •

| įBlio. i AlicMHH)

naoMęr*-

xRadio “šypsena.” Kas
. “Kaip mea Buvome jauni, ‘ Jei rūpiniesi jfmnimo li
žuolės priverčia spialti j tjy
turi auėį
kas ausi
kimu
tarfūpmkis
protingai.
M?’
įSds bedievius ir jų organituri
~
viri
klauso,
nors
proi Labai tankiai gir^me tė Žinok, jog auklėjimai
p
.’ Zr.
/ pilna.
.
Wja&
<tfJeitaikalnas* neina > <
grama nsvisai
Afįgomet(})
veliui panašiai aimanuojant. sidedk namūbsri;Kdltiė naIr tai yra ne tuščias auna- ihai,
Sus- mūsų ; jaųiri- *•risokios naujienos, oras
Sfria į kalną,” mandriai -užjiavimas. Pasira^^fiek daug naas. Jei nStnuosb jftėra^ge- kb dalykai; ’ •/? ■ i -f
< fbSigitf; šocialdemokralni są
a*er ą 1917, ana>ori»d oa Jvly 12, įsuj"
kas. Ir ne tai, kad Vytautas
kilpų' pririatėę i0?
.rb' išauklėjimo, jei namuose
ri/ paaiškinimus suklydūIBATB8:
pbhnumbratos Kana?
būtų buvęs koks, ot, taip sau tikrai tvirto hfūflo jaunuolių, [Vaikai nemato gražaus pa- a Socialdemokratai vadus ap
ąioms bedievių avelėms dėl .z
ėmė didėlis išgąstiŠ,
•.................................................................................
M Šiaudinis katalikas, bet bu- kurie galėtų prieš pagundas vyzdžio, mokykla nieko ne
Šliūpo štiųbo bažnyčioj. Tas
k ye*Hy..i2£o vW*»* MTttttSa
vo uolus tikėjimo skleidėjas, atsispirti ir išsigelbėti nuo padarys, ir jei < namai yra nelis Jonas Šliupas pakibė
•ir dalykas, kad joks tikras
pastatė; daug bažnyčių*amžinos mirties. Tačiau tė nuodėmių ir papiktinimų šliūbą. katalikų bažnyčioj.
kalnas niėfetomef į Magomevų aimanavimas jaunuo vieta, tai net ir Bažnyčia sa Jų laikraštis tą išgąstį iš tą neis. Tačiau šį kartą atliams maža k< padės. Viė- vo Dievišku mokslu nepa reiškė tokiais žodeli*: “Jo šitiko.priešingai: pats didy
■* •<
jis būk taip žia^iai parda- toj^Tsėdėti it verkti tėvai pri sieks vaikų širdies ir neper nas Šliupas buvo žymus ansis Lietuvos bedievių kalnas
=*-===hees=* Vęs kryžiokams. Jo lėšomis valėtų rimtacpagalvoti kaip galės blogos įtekmes narinio- titikybinis žmogus, garsūs
pamatęs jauną mergelę pasi
buvo įkurtos bažnyčios šiose išgelbėti jaunuolius nuo Įš^ se-įgytos.
kunigų ėdikas, bedievių-jjpjudino iš vietos iri atėjęs nu;
vietose: Ariogaloj, Kaltinė tvirkimo, kaip išauklėti juos
piežiūm vadinama* if Šliū
silenkė jos karštam ttijėjinuos, Kelmėj, Krokenavoj, naudingais Dievui ir tėvy “Kas bus iš mūsų jaunuo pą paginė bažnyčioj;-..
a jnui. Bedieviams yra kuo su
Kražiuose, Luokėje/ Var nei. Štai, tėvais klausimai. lių?” Istikrųjų, kas gali iš : “Jauni bepoteriai pradė
sirūpinti. Jei jau jų kalnai
niuose šv. Aleksandro, Vi- Kaip mes rūpinamės pa jų būti gero, jei namuose jie jo dvejoti? ar negrįžti į
pasirodė bejėgiai prieš Tnertegirdi, keiksmus, barnius.
vis dar nerymas- katalikų kraują kaip tiktai duklėje ir Betygaloj, Augš- daryti jaunuolius .geraist Temato girtuokliavimus’ ir •m-ostvininkus. Kfihėš Kul gaitės tikėjimo galią; tai vi
ątykiar terp vai- siūlosi “Lietuvos Aidas*’ taitijbj: Vilniuje šv. Onos, Ar raginame prie gero ? Ko neteisybes. '
tūros draugija, orgąnižaci- siems kitiems taip pat neva
Kaune
Praneiškonų-koply

kių priemonių imamės ? Apalikų visuomenes savo gaidišku peštukizmu ir
ja betikybinių žmonių, ku^ lia toliau likti Csuklaidintų
čia
ir
vienuolynas,
Katedra
;
tl
Tėvų
priedermė
išauklėti
gaifestaujame
jaunų
ištviryn. Neperseniai griežtu peršokimu prie jam
riįi. organizatorium ir tėvu šliuptarnių rilėse, jeigu jie
paskui
dar
Utenoj,
Kerna

vaikus
dorais,
gerais
katali

kimą,- ^ĮpaklifSmimą. nepai
I rajono Katali- pageidaujamos išvados: juk
buvo Jonas Šliupas, nutarė dar nėra, galutinai praradę
ve,
Pabaiske,
Perlojuj,
Dau

kais.
Auklėjimas
prasideda
symą; 6 vienok į savo namus
j Centro valdyba taip? Žinoma, kad taip, jei
jo paklaustų kodėl jis baž savigarbos jausmo.
guose,
Dubingiuose,
Darsū

nariuose.
Namuose
turi
vai

gal
įsileidžiama
bedieviškus
lonęs aplinkraštį, taip tamsta nori. Kraujo
nyčioj? šliūbą ėme;,!f
nišky,
Velionoji
(Žiūr.
“
Mū

kai
gauti'
pamatą
ant
kurio
laikraščius ir vaikai mato ir
Jbama apie kata- praliejimo ihicijatyya čia
.' ŠOciaidėmokratąf manydksų
Laikraštis.
”
No.
51).
jei ne skaito, tai mato ką jie statys gyvenimo namą.
kyklų persekioji- grynai priklauso nuo vafjni,- kad jų šalininkai gali ■ ' “Liet, Aid.” (287 nri) ra
įama žmon'es. kad džios nusistatymo. Jei ji ka- / Mumst net nuostabų, kad tėvai skaito, girdi nedoras Nariai“ ftrftbūtr šventa viepąsekK Šliupo pėdomis,pa šo, kad Voldemaras“ buvęs
įaiNFairiaitiiri
’
bŪti
meilės
ir
kalbas,
klausosi
Šykščių
a^
kis ainiais tų mū- taliktį nepęišėkios, tąi kas Vytautas . taip daug bažny
seimų šalininkas ir visai tfe- '
ramybės vieta, o ne pastogė taria seneliui, kaip jam rei norėjęs proklamuoti fašizmo
jei ji čių pastatydino/ Daugiausia pysakų.
kūne drąsiai ko- gi tą kraują lies’?'.
kepurei parkabinti
ir nuo kėtų aiškintis. Girdi, pasa
į
;alikn švenjas tei- nori šavę pastatyt kazokų jų yra įkūręs 1416 m. Bet
kyk, kad jaunoji mergelė tik Lietuvoje. “Liet.... Aidas”
lietaus
paslėpti.
<
rolėj
ir
kepote
iškapot
žmo

ežiūrėdami iš ktetais laikais: bažnyčios buvo katalikybės? palaikymą tai
bažnytinėmis apeigomis tei mano; kad geriąūsfe Volde
jjo’ pasikėsinimas nes iš mokyklų ir bažnyčių, labai reikalingos. Vos apie žmonės vėl būtų grįžę prie
Tėvai si daro namus. Jie Sutiko būti mano žmonk; it maro antifašistinio nusista
Peafgvja mumyse tai tuomet/ žinoma, kraujo 30 metų, prieš tai' Lietuva dievaičių garbinimo.
Bet sudaro katalikiškus namus šeimininkė, o be jaunos žmo tymo įrodymas -yra Seimo
prasilies,
tik
jie
jūsų'taibus
Ivyrių dvasia.” :
urmu buvo ąpsikrikštyjusi. Vytauto būta Uolaus katali išpildydarįi katalikų tėvų
nešaukimas... Bet šį “Liet.
kraujas, gerbiamieji, bet ne Bėikėjo daug kuiiigų, kad ko’. Jis parūpino tautai tiek- priedermės. Jų priedermės nos gyventi tokioj gilioj se Aid. ’ ’ tvirtinimą iškilmingai
aplinkraštį kalkaltų katalikų. Jums nėra -visą tautą išmokytų tikėji bažnyčių ’ kieįr^jai tuomet yra: Meilė, Pamokinimas, natvėje beveik neįmanoma; paneigė faut'iūinkų partijos
Liėtuvos Aidas,”
Tam pavyzdžiu galima^ esą
reikalo nervuotis ir bijotis, mo, reikėjo-ir bažnyčių; fer
pavyzdys. Mylėk savo vaipiriftininkas'p. Lapėnas, pU- Z
ofĮcijozas, Įtaria
—r1 ■;■■■
iie* jūsų
__
o
____
,
__
_
žmonės galėtų
įkns^deV
. ..-A.
.......
. .
Et Vyskupą, kad«• -?
’
dar
fe T&v
įvėife f Diėvct pavė&lą ir. gelbėti juos nuo amžmbtf madieni^’)',
Lir’ prifarimū tas
prikaišioja- K? V. Centrui, kiškos Lietuvos gyvenime. įs ’ Štai kur-tikroji priežastis panašumą; jię yra sutverti jtairties.; Išgelbėsi jei na- niuose Voldemaro, planuose <L
ir klausia:
kad tokiu savo elgesiu jis iš Jei tuometinė Lietuvos val socijalistiį neapykantos prie pažinti, mylėti ir tarnauti muose bus: Meilė, pamoki- atsirado daug ultraf’GŠisti- |
reiškia ? Tai Teis
• . .• Dievui. Tėvų priedenhė'ne rimas, gražus pavyzdys,
provokuosiąs lenkų įsikiši džia būtų buvusi indiferen- Vytauto. - . ..-i' T ,
nio priėmaisOiff
1
mą sukibti prieš
Ljet
/
‘
D-kas
”
•
1
tingair
nebūtų
paisiusi
apie
'
K. aimanuoti’ vaikų Jikimu, bet
mą į Lietuvos vidaus reika
Lietuvos vyriaulus. Girdi, lenkai paskelbs
A ..:
> Kražiuose buvo
visam pasauliui, kad Lietu
>iamieji, bet mes čia
žydai. Ir taip vaikelis nejučiomis linksta visus vaikų idealais? Gaila,
aš rusų pastangas
voj bolševistinė valdžia, nes
ne daug galime pasigirti. Kiėk^vra šeimynų kur
kafointi angliškai, net ir tėvus.
atalikų bažnyčią.
persekioja katalikų mokyk
r
>
Ką gi daro tėvai? Dažniausiai daro tų, ką tėvas nūolafos piktas, su moterimi kasdien baraK.- V. C; skvriai,
las ir bažnyčias, tai leiskite
neprivalo daryti:
Įt1 tarp savęs ir su vaikeliu si ir mušasi,- geria degtinę iki nesąmonės, iŠ tin?
ių jajonui primums, mes juos sųraitosi- š (Referatas skaitytas St. K. Vaitkevičiaus trečžkja&e kalbėdami grvfiai, iri gra
lietuviškai, jie sten- giriystės nebeuždirba šeimynai- užtektinai dtto- _
ra ‘raginami prie
me...
rytinių valstybių lietuvių katalikų seime 1929,
ngliškai, maišydami Uos? Kartais riet ir motinos, kas dar blogiau, eį
giasi štf vai
praliejimo.
Juk
— gruodžio 29 d. Newark,.3ff; X)
Labai gaila, kad lenkai
J^ųviškus žodžius, ir net patys giasi taip biauriai kaip ir tėvas. Argi tuokart
ir angliškus
gali taip pasakyti, bet kas
trgonutarpsa'vęsŠnėkėti. Vai- mato nelaimingieji vaikai savo tėvuose tą idealą,
atsa- gi čia kaltas? Neikite tams
\
taip,/
e
*• -■ Ė kelis, žinoma yradedh eiti f mokyklą ir greit įš- kurį turėtų ir norėtų matyti? \
Gerbiamasis
prezidiume,
gerbiamieji
atsto

£ata ai raginami tos bolševikų keliais, o tuo
moksta anglišksž
tėvtf gi _geros lietuviškos j Nemato, gerbiamieji, ir tuokart skaudir pasi
; ,
s net iki savo, met lenkams riebus^ reikalo vai, atstbvės, ir klausytojai I '
Tarp kitų klausimų? skirtų Jums referuoti kalbos beveikTide a i’ jau neišgirsta; ir štai/ ką daro jųjų širdyse. Jie negąti-k
įėjimo, vadinasi, kištis, o* lietuviams' katali
turhnė? Sūnii, ar dukterį, kuris moka lietuvių jsavo tėvo ar motinos g
darbais, bet turi gė
iš, nešaudys; tik kams nebus nė mažiausio no- per šį metinį rytinių valstybių lietuvių kataliku
kalbą it per tai' mylr Sėtuvių tautą,-patį lietuviš doje nulenkti savo
as, kuomet tėvų vardas
lomet kiti jųkTaij- ro siųsti į žmbįjes*f<Jkiaspfo^ seimą, gerbiamoji ruošimo komisija parinko vėl
kumą? Ne, gerbiamieji. Nemoką tie vaikai lie iškyla šnektoje. L/kas įvfksta ? Pradėję vai
, o kas fie kiti, ar klamacijaš, kurią pasirody jaunimo klausimą. Per pereitą seimą, kuris įvy
tuvių kalbos, nesupraifta ifei nerifūpioą lietuvių kai tėvais-gėdytis^ pradeda jų negerbti, ilfes pa-,
bedieviai Lietuvos mas primena - žiauriausius ko Brooklvn,. N. ^., man teko garbės patiekti tauta ir jus dvasia, ir diliausiai, pyksta ant pal
garbos neverti; pradeda jų nfekęsti; ir nekęsti tą
jums-šiuo klausimu Žiupsnelį minčių ir rezoliuci
ai, tas katalikams caro laikus. čių savb tėvų, kad jie nesugeba SU jais pašnekėti tautą, kuri davė pasauliui tokius žmones, kaip *
Taigi čia pralieti
K. jų. Šiemet vėl gerbiamoji ruošimo komisija ma
ne kvietė paskaityti Jums referatą šiuo klausi angliškai. Kieno, gerbiamieji; čia daugiau kal jų tėvai Jų tėvai lietuviai, b^jie^gittuokliai,
tės, ar vaikij ar tėvų ? Argi gali tėvąi teisingai pikti, tinginiai, negabūs^ aprileraę, be jokių prin
mu. . ' >■
'•'
,
cipinių nusistatymų. Tieri$ vaikams gėda pa
PAUTO NEAPYKAN ' Kad geriau ir aiškiau galėtumėme suprasti pateisinti savo kaltę?
Kad vaikai neištautėtų, reikia, kad mylėtų tą sisakyti, kad lietuviai; nes lietuviai prasčiausi •
šį referatą jauniųio klausimu, pasidaliname jįTOS PRIEŽASTIS
savam patogumui į tris bendras dalis, Jaunimo kraštą iš kurio jų tėvai kilę. O kad mylėtų, rei žmonės, jokiam gėriui7 netinka. Gerbiamieji
klausimą čia turime suprasti jaunimo ištautė- kia, kad jį pažintų. Bet kaip gi jie gali pažinti, klausytojai, argi tokiose aplinkybėse daug gali
ma kaltinti jaunimą už ištatttėjimą? Kui* giįge-Į
a už ką socijalistai neva neištikimybę Lietuvai1, jimo klausimu, ir kaipo tokiu pažvelgsime, kad jeigu patys tėvai savo nesupratimu ir apsileidi
ikūi peikia V^daUtą paliautų jį gerbus; Bet iš- ir ne'latfai moksliškai, į jo priežastis, į jo vaisius, mu užkerta vaikams pažinties kelią? Čia, ger ras tėvų pąvvzdys, kuriame vaikai' gedėtų matyti
biamieji, yra viena mūsų naujosios kartos ištau- savo idealų įkūnymą? Kcftj gi gražus ir. pavyzC' :
ja, kad neverta ap- tiesų ne deitp šoCipalistai įri pagaliau į'jo vaistus.
' dingas tėvų gyvenimas,' kad; vaikai galėtų sayo
i 500 metų jo vieš- Vvtaūta smerkia." Jie dari I Daug yra priežasčių, kurios veda mūsų Ame- tėjimo priežaštiB*. ‘
tėvais džiaugtis^ būti tokiais kaip jiė; mylėti tą
rkūkaktuves. Kaipo jį užtai turėtų* pagirti, kad rikoje gimusį jaunimą prie išnykimo Amerikos .. Vaikams beaugantį labai į juos veikia tėvų
' ,
;v;'
tirpinimo
i
katile, prie
4- išfautėjimo. Pažvelgiame
_ šeimyninis ir socialinis gyvenimas. Kaip mažai kraštąriš kurio jų tėvai atvyko?
' jie paduoda tai, būk buvęs menkas patrijo- •»
- sočijustams kaipo mes pirtniausia į pačias jaunystės dienas tų mū ievų žino ir supranta kiek vaikai beaugdami se - Pasižvalgo nelaimingas sūnus ar duktė į kai '■
autas 'buvo .menkas tas,
ka tėvų pavyzdį. Kiekvienam berniukui jo te- mynų, kitos tautos žmonių gyvenimą.
iria.
is, nes pardavęs internaeijoiiaiml "toks: Že sų vaikelių, kurie čia gimsta ir auga.
Pirmuosius žodžius, kuriuos kūdikis išmoks- vos yra jo idealas, kiekvienos mergaites idealas to tėvą, šeimynos galvą, malonų, sekmadieniais <
ir vokiečiams ir len- maičių atidaVinta# vokiecad nors vokiečius- Čiams buvo kaip tiktai įvy- ta ištarti* būva dažniausiai dar lietuviški; Vos, yra jos motina. Jeigu jo tėvas kaine nors pasi- pinantį "į bažnyčią^ pildantį įvairias Striro tikybi
’' suŲg
' ” socijalistinių
“-’1-_
x_^i(
yra kitų Žmonių gerbiamas ir thylitnaB, nes ir civilines pareigas. Kaųi dideĖs tam viiprin tačiau, kūdikis sugeba koja* suvaldyti^ -motina
us galutinai ir su- kis
>8 Žalgiriu, ‘bet vis’ cipų: mažiau kultūringa, jau turi jį gaudyti po gatvę. Gatvėje jisai ne vie- kiekvienas vaikas savo širdyje džiaugiasi, trokš- kui skirtumas tarp ano tėvo ir savo paties tėvo,
flcit, kfek Žemaičiai tauta pavėšta kultūringes-i nas,' atsiranda draugų du, trys, ir keturi. Smiti- .ta būti irgi‘tokiu kai užauga Jeigu kuri motina Jeigu saroje šeimynoje kas nors pi
) raįp pšjsepa garidesnins ir geresnius pyragu*, už savo upie Dievą ir tikvbą, tnidrižnisusiai 1ĮĮ ,
įo po- vdlčiecių .1X11- nei, kad ją sukulViTrinfų. Jei’ kę stengiasi susišnekėti, ir žinoma ne, kitaipiajj
‘ mei, kiekviena duktė tuo dftmigiasi ir my žiai nusijuokia? ir'tteką pašiepia. Jisafc mažai
Vytrfutas buvo puoš vokiečiai “kultūrino” že angliškai. Kaip gi'jie vaikai kitaip sm‘
>I»i teftm,. ši-t» K»1
«
s mergaitėms apie t
B. Ta priežastis^tei- maičius kardu ir ugnimi^tai jūsiškis Antam
o, ’
k
MiffnftH*
Mteric:
ų kaltas viškai, bet tasai italukas lietuviškai nesi
MII
etuvių liaudžiair wad čia sulig 8d
gijbntau” Strigime
danui tokią Vytauto jat#
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fcūziją IT;Lenkija, Lapija,
Anglija, Prancūzija beveik
yisada iš mūSu daugiau pfi\
£<y, negu mes iš jų, o Lenki
ja/. Vokietija beveik visada
mums daugiau įrardavė^e-

nių! prekybos santykių su
grynai prambniniais kraš
tais: ' .
. ‘Importo prekyboje vyiiu-

ja Sekančios valstybės: =«<
u
•

19»m.
w :

15,18
/8^8
5,45
.1,90

mus; kas ypač teisinga yra
fabrikinių gaminių’ importo
atveju. Mūsų importas visą
laiką susidėjo daugiausia iš
pagamintų fabrikatų.
Mūsą importas per pasku
tiniuosius penkerius metus
(1924-28) nusistojo viduti
niškai apie 250 milijonų li
tų. Tame skaičiuje mes įvežame kasmet apie 60—70
milijonu litų vertės? manu
faktūros ir galanterijos. Ta
me tarpe už pusę tos sumos
įsivežame milų, audeklų ir
kitokių kurių mes galime
savo krašte dirbtuvėse ir na
mie pasigaminti. Tolrairmūsų importe eina maisto pro
duktai. Jų vidutiniškai įsi
vežame už 45—55 milijonus
litų. Tame skaičiuje ūž
9—10 milijonų silkių, ku-rias galėtume pakeisti savo
žuvim, už 1—2 milijoųų. ry
žių, be kurių j^ėtumę visai
tų pietųvaisiu be kuriu taip
pat galėtume apsieiti ir pa
keisti•- savavaliais, kurie
pas mus nekartą rudenį po Mūsų užsienio, prekyba
medžiais supūsta; už 18—20 daugiausia eina su Vokieti-

1926 m.

1927 m.

4,42

5,46
1,08

6,29
7,94
3,10 3,43

piedsave..
žmogūs Aė- • Tolesnės informacijoa*
teisingai prisiekė jis padaro' įdubtos’ neįjpto teisingos;,
kreivų prisieką(ir tokįsatei- tėvas, pirm dviejų
yį galima išdeportuoth
re, ir tėvo reikalai bdvp'
į 'nV'-u ♦' r
"i
.. baigti kūomėt sesuo

5,22'•=
6,75
y£
3,44

off_,

^graeyosm^ekton.uprįe^^
įtfg
“ atatatame
tforiai Minojo tei^
tono Sqmllari, 2* metiį artika s,kvtL
iiauš. Jis atvyko f Nwj-TtaJshhTW ■&

York^ lapkniho 20 d, 1928 jnli
ijos inspektori(t
m.,, aplankyti gimines New
YoAe. JIS turėjo Italijos v
pasportą? su fie-imigjanto viijt kad

Importo prekyboje pir
moji vieta taip' pat tenka
Vokietijai, kuri pristato^virš
pusės^visų Įvežamų prekių.
Toliau seka Did. Britanija,
kuriai tenka 7—8% Lietu?
vos importo. Tuo metu, kai
prekybos santykiai su Vokie
tija yra pasyvūs Lietuvos
pusėje, prekyba su Did.
Britanija yra aktinga. Iš
skarda, geležis, akmens an
glis ir tekstilių prekės. Iš
Anglijos gabenama^ silkės,
Amerikos daugiausia impor<
tuojama: žibalas, benzinas,
siuvamosios mašįpos ir au
tomobiliai.
■*.: -- -
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Ateivis buvo įleistas su
sergėjimu.*

■'

. Keletas žodžių apieprekybos santkius su valstybėmis,
kurios yra susikūrusios buvusios.. A-UStrųVengrų Im?
perijos teritorijoje; Lietuvos

4ur būt, šiais metais
mėn. Kokia bus ta
nė, kol kas nežinia.
į? pjtVT • . f \

bes metais: prekybiniuose
reikaluose* šu tolimesnėmis
valstybėmis( s tarpininkavo
Vokietija, tačiau, laikui bė
gant, Lietuvos prekybmin-

juĄga^s^irsfapti Lietuvą Ai
statyti tiesioginį:. susisfe^
mą su Lenkija. B e^, žinomi
lenkai kalba taip, kaip, ji
nori: kad būtų.
?

• Toliau, paniūrėkime kokią skriaudą, kokį'
-nuostolį turi kęsti mūsų brangioji tėvynė, toji dalkf’mąži, tuokart mokėtų kalbėti gražiaiisiai
Lietuva, kuri tiek amžių buvo slegiama, bet ne
lietuviškai ir angliškai, ir turėtų' tikrą prisiri
žiūrint to. palikė savo gyvybę, davė^asauliui tiek šimą ir meilę prie Savo tėvų gimtojo krašto,
‘
~
~ .
naudingi! ir žymių asmenų. Kiek vargo pęrkėn- prie Lietuvos. —*
Bet yra jau ir užaugusių ir subrendusių jau
tėjo Lietuva per tuos jai tamsiuosius amžius, ka
•’ Vaikai beaugdami ir bebręsdami yra panašūs
ir sunkesnė. Čia
da priešai ją mindžiojo po kojomis, smaugė ir nuolių. Su jais padėtis keblesnė
___ •
'»
**
*•
į’bet kurį beaugantį medį ar augalą Jeigu jne- slėgė, ir norėjo visai nubraukti nuo žemės veido. reikia kitokių vaistų. Tokie
jau savo protu gy
dįs beaugdamas pradeda linkti į šoną reikia'tik
Bet ne! Nežuvo lietuviškas kraujas, nenugalėjo vena ir nelabai svetimų klauso, arba nori klausy
tai pririšti jisai prie šalia į žemę įkalto tiesaus jį priešai, neišnyko toji sena, bet skambi lietuvių ti. Tokius, gerbiamieji,- reikia kaip nors pa
medžio, ir jaunas medukas išaugs tiesus. Žmogų kalba. Iš rūkstančių didžiojo Karo pelenų atgi traukti prie lietuviško veikimo. O patraukimo
principiniai tiesiu padaro ne lenta prie nugaros jo ir vėl pakilo lietuvių tauta, lietuviškoji dva būdų yra daug ir įvairiu: tai jaunimo organiza
pririšta, bet geras ir sąžiningas tėvų Auklėjimas. sia. Ir kam, gerbiamieji klausytojai, visa tai į- cijos, tai geron pusėn traukianti spauda, tai įvai
Jeigu Jonukas pasiima kąsnį mėsos su šakute;
vyko ? Kad pagaliau žūtų trecioji dalis visos Lie rūs vieši tautis] pasižymėjimai ir jų išnaudojio ne su pirštais, tai dėlto, kad šiame dalyke jisai
tuvos nuožmiajame Amerikos tirpinifno katile? imas. Tiesa, žiį i kad ne taip lengva viskas vyktėvtį buvo tinkamai pamokytas, išauklėtas.Jeigu Argi tokia didelė turi būti auka, kad Lietuvą dinti ir įgyvendinti, kaip čia man Jums pasakys
Juozukas kas sekmadienis eina į bažnyčią, grayėl galėtų styti Į gyvųjų tautų eiles? Iš tiesų, ti, bet turime atsiminti, brangūs klausytojai, kad
žiai ir tikinčiai meldžiasi, tai dėlto, kad šiame da
be protingo ir tvirto pasiryžimo, ir sunkaus, ne
gerbiamieji, baisu pasidaro tai pamąsčius.
lyke jo tėvai jį tinkamai pamokė, išauklėjo. Jei
siliaujančio darbo, nelabai galime tikėtis, jog
gu Petrukas domaūjasi lietuvių tąuta, jos kalba
Gal tie, kurie iš Lietuvos atvykote, dar kojų lietuviai Amerikoje savo tautybę ilgai tegalės pa
ir dvasia, jos žmonėmis ir gyvenimu, tai dėlto,: į tą katilą neįkišote. Bet argi Jūsų vaikai nuo’ laikyti.
, 7 rt ?■
/■•
kad jo tėvai šiame dalyke irgi nebuvo apsileidę, jo išsisaugos? Neužmerkime akių aiškiems fak,
Baigsiu, malonūs klausytojai, ir baigdamas
nuolat'jam tai aiškino, žadino jojo jaunoje šir? tams, kad kasmet dalis Amerikos lietuvių, ir tat norėčiau patiekti Jums šias kelias išvadas ir re4*
dyje meilę prie to užjūrio krašto. Margas ir į- ne visai ipąža dalis, liejasi į viena su kitais sve zoliucijaš Jūsų svarstymui ir sprendimui. Jos
vairus yra vaikii auklėjimas, ir ne toks lengvas timtaučiais čia Amerikon atvykusiais: Toji dalis nėra jokis raktas į laimę, jos neprašalins tuojau,
kaip daugelis tęvi} mano. Betgi tautos meilės yra daugumoje naujoji karta. Kaip ilgai tai ar ir. vėliau, dalinį mūsų čia Amerikoje gimusioj
jausmas įskiepyti nėra toks sunkus darbas jeigu, tęsis kol pagaliau visar Amerikoje nebus lietu jaunimo istautėpiną. Tačiau mano nuomonėje
pradedamas anksti ir protingai vykdomas. De vių? Negalima be šiurpulio pažvelgti į šią tam- jos būtų šiokie-tokie konkretūs pasiūlymai ištau■«
■ -Z ’ •
"*
'
ja, kiek mažai tėvh tai supranta; kiek dar mažiau si ais debesiuisaptrauktą ateitį..
tėjimo ligos gydymui. ,.
tai vykdo.
- .
Kokių gi vaistų teikti šitai baisiai ištautėj i~, -L) Steigti daugiau lietuviškų mokyklų ir jas,
Pažiūrėkime dabar kokie yra mūBij jaunuolio juo ligai"? Matydami tiek daug įštautėjimo ligos
i kiek galint remti;z - < 1 y ; - ■
ft /.
2) Remti visais būdais lietuviškos kolegių
ištaųtėjimo vaisiai. Pažiūrėkime į širdgėlai tė priežasčių', gydytojų terminologija vadintumėjos įsteigimo sumanymą
vų; kada jie mato savo brangius ir mylimus vai |nė ją labai komplikuota. Ir iš tikrųjų taip yra. ,
3) Skį&isti tinkančią lietuviškąją spaudą ir
kelius ištautėjančius. Kokis veriantis skausmas Kadangądštautėjimo liga yra komplikuota, jai
., literatūrą ypač tarp- jaųnesniijjų ;
spaudžia jųjų širdis, kada jie mato, kad savo reikia" įvairių vaistų. Kol.vaikai maži, geriausi >
gydytojai
yra
patys
jiį
tėvai:
Tėvai
privalo
su:•
’4) Viešai raginti tėvus, kad mokintų savo
gimtąja kalba su vaikais nesusišneka, kad tiems
vaikelius, kol maži, lietuviškai, rę aiškintų
vaikeliams, jau užarusiems, nerūpi ir-‘nemiela prasti ką jie gali padaryti ir ką- jie privalo dary
ji ems lietuvių tautos meilės reikšmę; *
tas'kraštas, ta tėvynė,MŠ kurios jm kilę, kad jau ti. Jeigu rytoj visi lietuviai tėvaiir .motinos A?
jų vaiki} vaikai ViBai'įfte nežinos kas ir kur yra; imerikoje pasiryžtų tinkamai ir gražiai Vaikui r 5) Remti ir plėsti katalikiškas lietuvių jatrūitno organizacijas, vpač Vyčių' organizaLietuva. ' Vaikus jie pagimdė, bet ėfr tais Savo auklėti Dievo ir tėvynės Lietuvos meilėje, visad# >
‘. riją, kurioje nuolat aiškinti Ifeūthr. fe®.
vaikais jfe atsimoka skolą^ kurią lietuvių, tautai namie su jais šnekėdami lietuviškai, ir pef pen- ’

taigi jos nėra. Oro niekas nematė, jo irgi nflra.
Argi vaikai, kurie truputį daugiau negu titk žinų,nesigėdijatokiaiš tėvais, tokiomis jų kvaily
bėmis, tokia tauta iš kurios jie paėję? Kieno,
^gerbiamieji, Čia kaitė už vaikų ištautėjimą?

■' -r*
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200 Tremont St,

Sabai Įdomi knyga. Aprašymas žymiausių Metikių ®c
Prot P. Bučio, M. I. C. ktiionfe į Australija. Kaina ■
uia virUliah |1.»
tMu^ais ė.od' Cbafcfita
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lietuviai

bet mažai laikraščiuose aHHyveikimus rašo. Čia verįSffiieli fel maži. Neatsilieka' ir
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Ę&ieji žmonės, pavyzdžiu, vy> Neseniai isikūrė narna drauk'Vardo Jėzaus. .Tos.,
. draugijos
,
'
atvaidiną Jjrazų vei“Išpažinties Paslaptis,”
Rodžio 15.x Tą veikalą vaidino
Stefanija Kilkiutė. Sol<f dainavo
^rien jauni, bet 4r iš senesnių. t
-^-Florencija Jermalavičiutė, Tam|ūt gavo rolės labai gerai atliko. ’
ir_ ■
bourine Drill — Elzbieta Abraąpnių buvo pilnutėlė svetainė ir
činskaitė,
Marijona Puidokaitė,
ti žmonės labai gyrė. Visas pelAdelėj Naruševičiūtė,
Agnieška
paskirtas parapijai. Tą įspūŽemeikiutė šoko ispanišką šokį.
©g dramą vaidino šie vyrai:
Keletą žodžių pakalbėjo mūsų kleQn. Barys — Adolfas Krušas.
Šrys, tėvas — Adomas . Jarma- bonas Jonas Švagždys ir kun. S.
jočius, Vivanas—Adojnas Duo- Kneižis’, Marijos .Vaikeliai turėjo
jgį?Ravotas — Boleslavas Jezu- parėdytą eglaitę ir po tam ‘buvo
Įfričius, Pieras — Martinas Bur- dalinama saldainės “Santa ClaųgriČius,- Andriejus — Albertas so” visiems žmonėnis svetainėje.
katinas, Policistas
Kazimie- Žmonės buvo labai užganėdvti.
& Vaičiūnas, Leonas — Marti29 gruodžio Sodalietės parengė
kg** vj
i.
Raitaitis
—
iFf
vakarėlį pagerbimui kun; Stepo
ovilas Vermauskas, Teisėjas —Į no Kneižio, jo vyduvių dienoje,
v S-įįųss Tamulevičius, Raštininkas
U-*-"
Jo vardo diena buvo 26 d. gruo
Sol eslavas Jezukevičius, BriarĮS. — Bronys Bartkevičius, Ne- džio, ketverge, bet buvo atkelta
sKs čr Jonas Bernatavičius, La- į nedėldienį. Tą dieną oras buvo
mas .— Luiola Polykarpa. Ka labai blogas, bet žmonių priėjo
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naš Jasinskas $5.00, O. P. $35.00, f Po $l.d& lL*Kėršienė, E.
Jpo $2.06: K- TribuliausRiutė, P. gaitienė,'A. Dzikienė, M. Patelių* < *
‘
vąleikienė, P. Peleckienė, O. Va- nienė, S; Lalienė, Dr. A. Aukštis
Rainienė, V. Tamošiūnienė, Ėį « *
entienė, E. Melžienė, F. Medžiu#,
Gurškienė, M. Urbonienė, E. Mi*. -;
P. Skupas. • . •
:
d
įerienė, E. Zakaraučienė, A. B»?‘;
Ro $l?00: j. Laueka, V? šatiejarčienė; V. Elijošienė 50e; * '
nėt J. Kuncius,' V: Škupiehė, A.
Vincentas Muntaitis $5.00.
■
‘
šidląii^j'as./
- >•>-< ,. J:
c.
2.
, Viso surinkta $21.50.
• West Ha n o ve r : Po $1,00 — M.
Tamonis, Pt ‘Raltrėnas, O'.' Jėf- ■J Aukos pasiųstos tos-parapijos. ’r,-č
klebono vardu ir adresu.
1 ’■ Į
Jiauskienė, S. Aniauskiexiė, -Ė. ’ĄtM. Kelėnienč
'
—
kočįūnienė, A. Navazelskicųė.
Brocktone : po -1.00 —. B. Bairiūnienė, J. Baropas, A. Puodžiū*•
naa- K. Pleška, J. Šimaukus.
Batono: do $1.90—J. Medžius.
Kun.
<
^jr* *- Kuliavo išleistuvės.
O.
livienė,' E. Drevinskienė.
10 d. gruodžio, pereitų metų, bu/ Loivell: po $1.00 —^" J? Sadaus
kas, /
*
vo surengta kun. KuUąvo išleistu
Bridgeivater: V. Deksnienė $L vių Vakarienė, V. D. Štaupo Ra
i
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kanauninkui muose, graždaikčių krautuvės sa
vininką. Nors mažai buvo garsin
ta ir trumpai rengtasi, bet rengė
Šifdingai ačiū visiems, o aš kaip
jų dideliu triūsu vakarienė pavy
lik gausiu, laišką nuo kanauninko
ko. Žmonių susirinko kiek tik ga
M. Kirlio. Tėmykite! Paduosiu į
lėjo tilpti kambariuose. Visų li
. iaikraštj “ Darbininką. ’’
pas buvo liūdnas ir linksmas.
O. Perekšlytė, Liūdnas, kad turėjo''atsiskirti su
labai clevelandiečiams brangia y■■ — ■■ i ■ *
pafa, tėvynainiu ir kunigu Kuliavu. Linksmas, kad turėjo dar vie
ną progą su juo pasimatyt, minti
mis pasidalint ir tarti su^Diev ir
Muzika.

.t. Aukos pasiųstos
- Matui Kirliui.
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E. CLEVELAND, OHIO

MUNICIPAL:
Jaunutė ' parapija-qieturi dar tuomi parodyt jam savo dėkingu- SVETAINĖJE choro.
Bet Kalėdų 'ft Naiijif'Metų mą. Pasistiprinę pradėjo kalbas ir

■ž
K

limo Sargas — Juozas Daugele- daug. Vakaro vedėja buvo Anelė
s, Vaikutis — Juozas Ka- Jermalavičiutė, Sodaliečių pirmininkė. Pirmiausia ji pareiškė su;x«*^enos dainavo pritaikintą įsirinklIsiems.-tiksląi šio vakaro.
veikalo dąirtelę ponia Mar- . _ .korą, kuris sudai
Po to perstatė
it~Mazgalienė, panelės-Floren- navo “Ilgiausių-Metų” ir keletą
Jermalavieiutė ir Vincenta kitų dainų. Po to; dainavo duetą
z
’
tė.~ Adelė Zagorskiutė Florencija Jermalavičiutė ir AU
:smuįku ir vargonininkas dolfas Krušas. Solo — Margaret H
bvilas Šokas pritarė pianu. Tą Mazgalienė, Florencija Jermalavijftfiagiją įkūrė mūsų jaunas kun. čiūte; sestette — Amelia Jerma:
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<• Vabalninku bažnyčiai ųvediiųui
Se»ošiosL
elektriko# aukavo šie; . ;
‘ taisymui auka ro się:. Ąj į Vasno*; z
- Juozas Svintiekas $25.00, APralenienė po $2.00.;
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cija Jezukavičiutė, Anelė Keliutė.
Kitas veikalas buvo "Katedros
Varpai.’’ Šitą veikalą išmokino
Anelė Jermalavičiutė.,
Vaidinotie:
. Ąųelė- —- Virginia -Pikarskiu- ’
iė, Ona — Albina Treinavičiutė,*
Teta Morta—Ieva Dubosiutė, Se. V.
v' ”
■ j r' hute — Vincenta Treinavičiutė. ’ ’
Po - tėafha^buv'o deklamacijos. .
Deklemavo mažos-mergaitės—Ag-nieška Že^jikiutė, Julė Grigiutė/
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pamaldose ■ mišras kvartetas susi
dedantis iš artistės Stasės Greičie'
tpės, sop. ir Reginos Greičiūtėa,_alArzi°> tenoro ir Juozo šeš' ©•***M/.<tdko, baso, muzikui V. Greičiui

Broadway (Tarp
J-Ž;

jjtef *

linkėjimus. Kun. Kuliavui buvo įteiktos dvi puikios ^dovanos, už
kurias jis dėkooj ir išreiškė, kad
gaila jog negalėjo varyti toliaus
savo užsibriežto darbo, būtent: ša
lia kunigavimo platint lietuvišką
literatūrą.
;
’
Clevelandiečiai netekę kun. Ku
liavo pajus ateityje- didelę spragą
lietuvystės platinime.
- ?

.

vargonais grojant sugiedojo labai gražiai lietuvių kalba-Ka1ėdi neg. giesmes,- kas GJevelando
< .*
K‘ »
Z’ ."f-* x •• *
.
•. . . .
v
lietuvius labai patenkino. Laike
■■
i
i
i
‘
f.offertorium Vincukas Greičiukas
S.
P-LĖ E. STOČKTUTE, Soprano.
.
>
•' - ? v
j . x r
‘Mascagnio Intermezzo iš Cavaleria
>p<feas Kneižis ir tą veikalą -jis avičiutė, Florencija Jermalavičiu
Šiame koncerte dalyvaus artistas J. BABRAVIČIUS, J. ŽEMAITES, p-lė STOŠKIUTfi ir KVAR Rustieano, smuiką artistiškai grie
Stanislava Jermalavičiutė,
tekino. Jis daug širdies įdėjo tė,
TETAS iš Worcester, Mass^ p-lė M. GRIBAITfiiŠ Cambridge, Mass?p. SOKAS, p.M.: MAZGALEE-S į žė, solo. Prie progos reikia pažymė
Margaret Sinkevičiūtė, Vineenta
ėtstig savo laiko pašventė.
NĖ, duetas iš Montello, Mass., p. E. ŠLAPELIS,Jblistes it duetas iš BTashua, N. H.,t p; J. ŠOKELIS, ti, kad šis jaunas vaikutis, nepa
■ A___ į l
ižio 25^—Kalėdų vakarą, •Treinavičiutė, Jieva Dubosiutė.
solistes ir duetas iš Loveli, Mass., p ŠTASĖVTČIUSirsolistėiš NorWood, Mass., p-lė FLORENCIJA prastu muzikaliu gabumu, jau y- ' '
'A
k»^aifceliiĮ; drąiigijėlėkib Smuiku solo -r- Adelė ZagurskiuĖinūgtfjfe <'
rą žinomas ir svetimtaučiaų®. • 29"
KARBAUSKAITĖ iš So. Eteton, p-lė PlNnmP#Js(4iStėB iš La^ce,
vakarėlį: Jfe‘VS^i” tė. Akompanavo visoms. Povilas
r
ninkė iš MonteBo grajis solo.
'
RENGĖJAI d? gruodžo 1929 išpildė du. klasi- ytojas-Arėjas,^
* ? *-* **
""y
i
hpu veikalus “Kalėdų Sokasr Po dainų kalbėjo vietinės.
kas, Lietuvoje,'noriu išlejpu knyge
nius veika lūs smuiką per radio sto
i
x
ų iš įvaiTą .veikalą išmokino jąu- Federacijos kuopos pirmininkas
les is savo raštų, si
j 2
' Švenčių metu rado neg^į tį’. WHK r 1930 m. turi pakvieti
Naujij Metų dienoje, 1 d. sau
I mergaitės p-lės Elzbieta Ab- Juozas Treinavičius. Jisai sveikirių laikraščių,
u man pai
“ garsųjį bambizą” 1 Krikščiūlp mus dalp auti radio programuose.
sio, buvo balius Šv. Monikos drau
dėti,
nes
neturiu
pinigų.
Turiu,
pfe.
aitė ir Marijona Puidokai- no^kun. Steponą Kneižį vardu vi
■ ',W *
.
'j*; .
.
Linkimęk, kaip kvartetui taip ir
kuris važinėjo kaip" amžinas žy
gijos. Rengėjai buvo Juozas Tyęinfiausiai paruošęs spausdinti rinki
Lfetųvos Būnų ir Dukterų DrVaidino šios mergaitės: Ony- sų draugijų ir linkėjo ilgiausių
Vincukui geriausių sakmių
sėkmių ateityj
ateitydas
po
kampus.-Jis
gyveno
vie

navičiųs
ir
Bonifacas
Tamulevi

nį mano eilėraščių apysakaičių |r
s&^Anelė Vovcriutė. Theresa--.. metų. Po tam kalbėjo Alfonsas
jos Valdybai, Lomeli, Mass—To
r
:
nas kambarėly iF^nusišnapsavęs ’ iečius.
Programas
prasidėjo
šešta
kito ko, spausdintų Lietuvos vaikį
MŠ-Kilkiutė? Morta —Jose- Pocius, pirmininkas Šv. Vardo
kius pranešimus' kaip Tamistos rastas negyvas. Policija nuvęžė.'j ~ ,Ci]£yelando~ L. 3S Draugijų^Są
laikraščiuose.
Vaikams knygeliu
..Jezukevičiutė, Marijona — Draugijos ir Juozas Daugelevį- vaktndą vakaro. Pirmiausia pasa prisiuntė! talpinime tik tų-draiy.rmiesto ligoniiJę
A __
___ _i . "D_:
4 ryšis. rengiasi prie minėjimo 16 d.
negyvą.
Prie_ jo
trūksta, mokslo metuose nuo rg
■>
v Germanąvičiutė. Sesuo čius. Iš Marijos Vaikelių Draugi kė kelis žodžius kun. S. K^ieižis.
rado laišką “vysk.” Žukausko, ^vasario. Pelnas skiriamas naujai dens noriu jiems jų išleisti. Toliau,
gijų,
kurios
turi
pasirinkusios
. *»
L
Vincenta Treinavičiutė. jos sveikino ir linkėjo ilgiausių paskui dainavo octet.te — Man
kuriame^iš pareiškia, kad nepri parapijai. , Valio, clevelandiečiai, turiu paruošęs spausdinti rimtų ir /z
cc
metų
Juozas
Kamandulis
ir
Anei
Darbininką
“
organu.
'
garet
Sinkevičiūtė,
Vincenta
Treiėivės — . Birutė Tamulevipažįstąs Krikščiūno “kunigu/’ dirbkit^ geram tikslui, pasekmės juokingų apysakaičių, kurių būt®
Julė Saulėrfiutė, Lillie Jie- iė Vovcriutė. Po tam, kalbėjo A- navičiutė, Florencija JermalaviŠventės prabėgo. Kąlėdų šv. Mi- Iš ligoninės telefonavo į Worces- bus gausios. -■
spausdinta ir “Darbininke.” At
■y
.<
nak{ies žmo.
, .Julė Povilaitaitė, Floren- nelė Jermalavičiutė, šio vakaro ciutė, Stanislava Jermalavieiutė, \ios buvo 12
vedėja. Ji sveikino kun. Steponą Adolfas Krušas, Jonas Barnatayi- ų.nių buvo pilna bažnyčia. Šv. Mi ter, Mass. giminėms, bet ir tie
East Clevelande jau susitvėrė skirose knygelėse noriu išleisti. 'į
Prašau padėti man knygeles iš
neprisipažino ir nepriėmė laidoti Motenj Labdarybės draugija. Yra
Kneižį vardu Sodaliečių. Ji savo čius, Adomas Dubas, Juozas. Ta
siąs atnašavo vienuolis jėzuitas
ori, kad Tamstos vaika
leisti,
ir ldte nori. padėti—prašau
Tai
koks
nezaležninkų
“
kupigų
”
organizuojama ir L. R. K. Moterų
kalboje pareiškė, kad Sodalietšs mulevičius. Pritarė pianu Ona Daiš New Yorko. Pamokslą pasakė
gimtąją lietuvių kalbą
pranešti
man sąlyga^, trumpu a4- —
galas. Kai. gyvi blaškosi po pa Sąjungos h^uja kuopa. Valio east‘ jaučiasi labai laimingos turėda nilaitė. Solo — Margaret Mazgatai išrašydink jiems
kun. Ig. Kelmelis. Choras, A.
resu: Rašytojui Arėjui (Leonui)
mos kun. Kneižį vadu. Ji įteikė lienė, duetas •—..Ona Danilaitė ir Stanšauskui vadovaujant, gražiai saulį, o numirus niekas nepriima. šahdietės. KuVvKnvbė, ten galybė.
G
SĮ VAIKŲ
Vitkauskui, Kaunas, Lithuania. |
Koks gyvenimas, tokia ir mb^S.
'dovaną kun. Steponui Kneižiui Jcva Dubosaitė, pianu pritarė A_
Rap
TĮ
g ledo jaugiąs. Žmoneliai sudėjo
/• 1
■ . (S.-’SO)
. Į .
- • y Kumpis
nuo Sodalieči;—rašomąją plunks dolfas Krušas. Kvartetas — Flo
------------------—
4
aukų arti 13 šimtų dol. Tai didelė?
rencija
ir
Stasė
Yermaalvičiutė,
ną.
Parapijonai įteikė dovaną
auka šiais metais, nes daug yra'*
a
a
■
S pav
lų ! Pasakos, aP- .auksu. Paskui kalbėjo klebonas Margaret Sinkevičiūtė, Vincenta bedarbių.
eilėraščiai, juokai, kun. Jonas'Švagždys. Jiš~sakė Treinavičiutė. Mažas vaikas AnGruodžio 29 d. buvo Rytinių
’aikų teatrui. Žinutės iš — “Aš negaliu jums žodžiu iš- Janas Akstinas paskambino pianu
Valstijų K. Seimas. Delegatų bu
krašto ir plataus pasausolo. Po programo .prasidėjo
LDS. 2 kuopos metinis susirinvo daug" ir svarstė reikalus rim
Jtairumčliai.
Uždaviniai ir reikšti kokj aš turiu džiaugsmą
kiai.
Balius
visais
atžvilgiais
pai Patarlės, .priežodžiai, jiš tos Dievo dovanos, kurią man
tai." Vakare Šv.‘'Cecilijos choras k inras -įvyko-7 d. sausio. Buvo
'Darbeliai jš popieriaus, Dievas davė ypatoje kun. S. Knei- sisekė. Prisirašė .apie 20 nauji; buvo surengęs vaidinimą, “Ap renkama valdyba šiems metams. Į
7
Aš esu Lietuvos gyvenimo žinovas. Kito to
ir kitoki. Laikraščio kai- žio.” Po to sakė: “Nebėreika^o narių. " ' .' ’
kalbos ir Meilė.” Suvaidino gra valdybą pateko beveik visi tie pa
kio, kaip aš, Lietuvoje nėra. Kiekvieną dieną
etams 2 dol., pusei metų—
13 vasario bus šokiai Brocktono
Jėzus
savo
apaštalus
siuntė
po
du
žiai.
Vaidino
šiM.ypatos
:
M.
ir
E.
iJEiria f kartus per mėnesį,
grumiuosi su tikėjimo, tautiškumo, sveikos po
tys: pirm. Antanas Akstinas, pąi pasaulį. "Jis žinojo, kad du gali mieste — Canton. Hali, gražiau
Sekevičiutės, O. Poneliutė, O. Suaalns piešia K. ŠIMONIS ir
litikos ir ekonomijos priešais. Mane pažįsta vi
sioje salėje visame mieste. Rengia
gelbininku K. Grigas, prot. rast
inkai. Leidžia “PASA- nadarvt daugiau negu vienas.”
J
džiutė, J. ZTamuliutė, P. Pe čiūrą,
si lietuviai. Nors kontroliuojamos ir persijo-'
-vė. Redaktorius A. Gied- Baigiant programą kalbėjo kun. šv. Roko parapijos sportininkai. A. Verba, K. Tamašauskas ir cho B. Bartkus, fin. rast. J. Valaitis,
komisija:
Komisija:
Juozas
.Treinavičius,
Step. Kneižis. Jis dėkojo visiems
jamos kasdien mano mintys, bet aš nenusimenu.
ras. Po to, suvaidino komediją kasierius J. Jeskelevičius, marš;
[>»»iį4<h ■
susipažinti siunčia- už geras širdis ir ug**8|kganas. Jis Bonifacas Tamulevičius,
iPetras
"Knarkia
Paliepus.” Vaidino šieJ J.- Balevičius. Nutarta paimti buAš
kasdien
lankau
visus,
kurie
tik
mane
kvie«
pasižadėjo darbno\&< kiek jam Kubilius. Grieš, geriausia oiIkestra
asmenys: P.-Balčiūnas, Gečys. X sui važiuoti į “Darbininko” kon
Saulutės” Adminisčia ir pasakau daug saldžios ir karčios tiesos.
—f Elsmore.
pievas paveliš.
Stankus ir p. J. Tumuliutė. Žmo
certą. Komisija 'tam darbui pa
Daug Montello lietuvių katali
nių buvo neperdaugiausia.
Nors nuo Tamstos mane skiria platusis At
skirta ir jau darbuojasi. Taipgi;
kų jaunuomenės eina aukštesnius
įNaujų Metų švepleje, po mišių buvo svarstyta apie tuos naritls,
lantas, jei tik panorėsi ir Tamstą lankysiu. Be
Xmokslus. Jie visi buvo parvažiavę
f
choras susirinko pas kleboną ir
*
j to, jei "Tamsta nori savo giminėms gyvenan
kurių yra užvilktos mokesty#' iš
Kalėdas praleisti namuose, o da
pasveikino su naujais metais, o
pereitų metų ir neatėjo į šį mi
bar vėl išvažiavo prie saVo.dartiems7 Lietuvoje padaryti didelį džiaugsmą, paklebonas
pavaišino ehorą. Po pie
bo? Jųjjkanlai;— Į Holy Cross
tingą. Nutarė iš jų.,UŽ “D^rjupių-.
. ristengk, kad aš juos lankyčiau.
' f:
tų sesutės Tamuliutės, choristės ką” .iškolektjUOti ir pąsiųętj '** K
.i , .
. .
.
kolegiją—Jonas Bajorūnas footsurengė skanius pietus. Dalyvavo gus į centrą! Tą- padaryt*
Lietuvos
gyventojus
aš
lankau
tik
už
5
liball. pla^er ir Kazimieras Jakavoh"
daug svečių iš .apylinkių ir vie
nis traek star; į Boston Univerdėjo A. Akstinas’, J. JaškeleviČius
į tus visą mėnesį, už 15 litą 3 njėn., už 25 lit.— '
tinių. Buvo kleb. ktin. Ig. KelmoRINKINĖLIS, baltais viršeliais.—
tl.75
:r K. Grigas.
sity — Edvardas Abritčinskas,
'pusę metą, už 50 litą—-visus metus. Užsienio*
,
«
•
• '<
k
*
■
•liš, varg. A. Stanfauskaš, pp. GroŲ RINKINĖLIS, baltais vigeliais_____________ $1.25
t ~
Mary Treinkvičiutė, Louise }Šu- lankymas (išskyrus -Latviją, Estiją ir Vokie
Nutarta' surengti vakarą prieš
,\.v ,
muliauskai ir kiti, kurių pavar
Ų RINKINĖLIS, juodais viršeliais________ 1____ $1.75
kiųtė, Elzbieta Belkiutė; į Boston
užgavėnes arba vėliau. Išrinkta
tija) atsieina dvigubai. Mano adresas: Duone
džių neatmenu.
~,
College — Alfonsas Poeiųs, Al
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais viršeliais..______ $1.25
iJ
komisija:
B.
Bartkus.
3*
Valaitis
Sausio 5 d. mūsų priaugančių
laičio gat Nr. 24. Kaunas, Lietuva.
V
bertas
Abračinskas;
j
Tufts
—
NAUJAS AUKSO ALTORIUS, juodais pras
jų choras turėjo gražų vaidinimą, ••ir K Grigas. Plačiau apkalbėta
' .Aš tik teisybę rašau.
Judžas Kyaraciejus, Edvardas Mi “Gifiukingns Vyras” ir kitus)
■
ą.
tais viršeliais------- ;____________________________ .50
kitus i “Darbininko” ir LDS. vAjeA.Vl]
A
'.į'
'
' '
4
: { <
.- j F
-* X
liauskas; įw Miss Pierėe
’
a
Sėoretmargumynus.
Choras
sudainavo si ųariai paaižadėjo/iarbuotM. Tft
Z
f
guiuj 14VU>«
vuvi
O«J
"Į Aš esu vienintelis Lietuvos kataliką dienxa£ užsakymus siuskite sekančia adresu:
nrial — Amelia Jarmalavičiuj ir daUg ^jjų dainelių.
*>
visa bėda, kad laike švenčių bu./ tis^RYTAS.^ kane redaguoja prOf. dri Leo
;x
Franciškn Tamoniutė; j Bridge- ^£>gbar laukiame sausio 19 ,d. vo darbai'Sumažėję. Girdėti, kad
“DARBININKO” ADMDTISTRAOUA "
water Normai
<Ona Grigiutė;
dieną atvažiuos choras iš po biskj pradeda gerėti ir pra-‘
South Boston, Mass.
nas Bistrai
v?

Pradžia 7 vai. vakare

RAŠYTOJO PRAŠYMAS?

;

' NEWARK, N. J.

rEB

MONTELLO, MASS.

BALSAS IŠ UETUVOS

;.r

MALDAINYGiy
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*

.
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i Bentley Aec’t—Vaciau Miliaus- Brooklyno su vaidinimu. Chorui , dės dirbti .pilną laiką.
V?vadovauja A. Vtaninas. '
kas.

♦
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a. a j.

.
•Tt- .

lyMir Nieko pambšaus
r . 7.
r pastebėt, kur perstatoma, taip satori “m^erništer
«»Qflenaiaė romansai/
romansai,* ’ n«kant:

r K

4O

budu''i“M
nieko geresnio.

-

;. - *•

y

Tad prie kokios rūšies romao^o

tonrivybrt* ir aua

■

SI

.

arba *
c-

jeą 4wbuotiė
neikti
s rftnfrfamąai
pn^lausopiy-

*

. »

-isiems gerai yra i
, ■ * • '

.

Eainl0

dvarininką,
uvarnumuj,

n{s>

kuris
nepažindamas
suns nepazmaumas

>•

V Įai, neturį jokių gražesnių, kil
stos, apylinkės gyyentojaa ūiidBria naujas šeimynas. Bet kaip;
nesnių jausmų, ideąlųį Susitikęs
kiekvienas_,daikta8 tnri^hų Fl*
kas Juozas Viųriūnąs. Ao&fcjfc*
sų kitu savo draugų dvarininku,
ięs, tai yra: gerą ir blogą,’taip ir
nė — kampininkė. Uežuyniri*
kuris yra visai kitokios, jam prie
romansas gąli būt geras, taipgi ir
bobą, arba kaip kiti vadina
šingos nuomonės, jog kaimiečiai 'v
Uogas. ’
• yra dori, pilni gražių, kilnių jausl^ikrašDs.
feą rolę' vadins
t Skaitemjr tirinėjant praėjusių'
mų, geraširdžiai ir pataria graamžių ąmonių gyvenimo istoriją
ąeąUtiįką, 1®futošu jais susipažinti. Todėl gra 4ttL-$į rolė
galima pastebėt grasų-pavyzdžių
fas, kuris niekina kaimiečius np- dangj ji rimtą »p
įvairiose gyvenimo, srityse, taipgi
tariū juąs ištirti ir persirengęs tačiaus nėra abejones, kad ji J*’
ir romansuose. Jaunikaitis jsimyv
prastomis drapanomis persasamdo taikina tinkamai atvaidinti.
l^jęs mergaitę būdavo stengdavos
Laike scenos permainų bas |pas vieną ūkininką už ’oerną ir
tą savo meilę jai išreikšti eilėmis,
įsimylėjęs to ūkininko dukterį; vairių paamrymimų. 15^ ^ P®**tauzika, arba atlikdamas kokį
žadėję (jalyvąut ir pądainuati
paskui su ja net apsiveda.
karžygišką darbą, kad laimėti šir
lias daineles m£sų visų myliw
Perdaug užimtų laiko ir vietos daininkė p-lė M. Grybaitė. Vakądį savo mylimos. Tai gražaus ir
kilnaus romanso pavyzdžiai, ku-: laikraštyje, kad pilnai, aprašius ras -tikrai bus gražus ir įdomus.
rie l^avo prie aukšteąnhp-daly- ^<> veikalo reikšmę. Antra nemą- Tiktai nepamirškite
,ąt«& 19
kų.*^Čžtad šeimyniškos suirutės, iyeia reikalo tai daryt, nes kuo sausio vakare
’divorsai, persiskirimai tuose lai- met ' įlankysit vakarą, tada pątys’pa
šit ir suprasit jo reiką—.■
v —
^ę.
'
'j t; - >'
i
Aktoriai, urie šį veikalą vai

r .5

s'

yyk^Arftaariol| 4.
giasi iškitaamgaj
. ITOroa^.
’L- K. Vytauto 50 metų nuo jo

I

mirties sukaktuves.

__

'

-sjLCja.*4 • *

Member Florist teiegi
“Darbininko” name 5 arba:
• \ 1 ’
Lelivery .
17 gražūs dideji ir šviesūs
108 Dordiester
South 1
:kaiŲbariai. Yr^ elektra, gfc’
\ Phone S. Ę. 3198-W
sAž, maudynės, skalbynės,
duodama šiluma ir janitorius patarnauja: Dėl^platesI&ų informacijų, kreipkitės j
“Dąrbininko” Administra-

/ -

Vjenbalriąi . ’ nutarta . palikti
i ”O.»rbwhk$’’ draugiją orgjbięu'
i Mpfc iki šiol kad buvo.

TiaBiso

yiETA
t

5VBHTO
< DR-J'
' i.• . , .

Pirmininkas — Jogas L. Fe;
* 24 Thoraas Park So. Boston, Ma
Vice-PįrnUnlotafr-Jupzas * Jąctari
92 8awyer Avė., Dorcheeter, Ms
Prot RaStininkas — Kasys Bustą)
448 K «t£ St., So. Boetoa, Maa
Fin. Jtažttoinkas — Jųusgą Ghisovl
27 Tampą St. Mattapftn, Mass.
Iždininkas — Vincas Kaltelus; ’ . ? •;
67 G 8treet» South Boston, Maąs..'-Tvarkdarls — Petras Geležinis, j
14 V<nton St, South Boston, M
Draugijas sųalrinkiraąi ^un* AM
xną nedėldiesį kiekvierio
tai po pietų, parapijos
2. Seventh St. So. Boston, Mi

Be to, primena, kąd dar tėbesiprašome kreiptis dėl vigų infoima
♦ *'
tęsia naujų
vajus. Tad yra
cijų “Darbininko” Administraci
į gera proga kiekvienam prisirašy- jt>y,
j ti T>rie Šios ati^riošZdraugijoa. yėtis.”
jąus metu nauji nariai yrą pri<
rašt. į»ami -sekąnčiojBaįą sąlygomis:
/Magdalena Dubickienč paieško
rinkas
Petras
jauni vyrai iki 25 metų amžiaus
savo brolio'' Motiejaus Balusevitorių Taryba —
Direkbe įstojimo ir nuo 25
čiaus, kilusio iš Podiškių kaimo;
-^°^bas Burbulis, ,
iki 45 metų ąj&žiaus ūž pui?ę įstoPilviškių parapijos. Seniau gyve
liūnas, Domininkas
jimo. Tad kurie dar nepriklauso
no
Pennsylvanijos valstijoj. Jis
Beleekis. Kiekvieną^
te, tad nieke nelaukit ir prisirapats ar kas kitas meldžiu atsiliep ŽV. KAZIMIERO R. K.
kad ^ų 1930 metų^^
• šykit. Draugįjoe suair^ąkimąi bū
VALDYBOSANTRAJAI
ti šiuo antrašu; Magdaleną Dudeda, iš darbščių ir pas
ną pirmą ųedėldienį' kiekvieno
XPirmininkas
~ J. GrūbiMfca* A
biekienė, 51 Capitol Avė., Hart: mfeęsį 2-rą vai. pp pietų, parą24 Prescott St, Beadville, Maąb «ford, Conn.
(S.-21): Vlce-Plrminlnkas — J. Markelionlą
į, pijos salėj, Septinta <ąto
140
4.
TV xX>WeQ
Bowen QU
St,t So. JDV
Boston,
pLOII, aa.VJB
Ma»’’' /■
brinkti atstovai Į $4
r
/ Raštininkas—Vincas Paplauskas, >
A. P. Neriąra, ea-rašt. f
Prot
Naujosios Anglijos Valstijų
viiį Draugijų Sąryšį
116 Bowen St, So. Boston, Mass.
Fin. Raštininkas —_M. jSeikis, .
•
*t “■ r
‘ a
METINIS SUSIRINKIMAS.
Draugijoms ir Kuopoms
kas, J. D.JRetta4«3įii
r
“
t
1
.
: dins yra rinktiniai ir savo rolėšfe
256 E. Nnth St, So. Boston,
;Šy. Petro lietuvių parapijos
čius ir P. dilius.
Visoms Katalikiškoms Draugijoms tinkanti. Režisierius ir vakaro ve
Kasierlus — F. Grendėiis,
llasierlus
*
4
237 IV. Fiftii St., So. Boston,
Mygimų komisuos metinis susirįndėjas: p. Juozas Smilgis. Grafas':
•D.
ir Organiąacijoms
'Buvo skaitytas
— J. Zalkte,
Maršalka —
»
a
Aa V
—.
.kįams jyyjto 10 <Į. sausio. Buvo
Kostas Žilius, gražus ir inteligen
7,
Winfield
SU
7.
Winfleld
St-, So. Boston, Itaė ;
Šiais
1930
metais
sukanka
ly

- .Naujos Anglijos Katalikų Seto
Draugija laiko susirinkimus kat
renkama šiems metams nauja yAltiškos išvaizdos jaunikaitis. Sta
giai 500 metų nuo mūsų tauto# ra
mėlis įvyks vasario 22 d., 1930
rą nedadien)
nedžidien) kiekyleno nH&edo. M
dy|>a. -Vąldybon pąb&o tie ; pa-*
sys Bajoras — Steponas Jakutis,
num.
492 Ei
parapijoj*,
E.‘ Seventh SU pi
didvyrio
D.
L.
K.
Vytauto
mir

•-Ą., Lietuvių šv. Kazimiero- para
salėj, 7th St, South Boston,
;yą asmenys, kurie dirbo ir i§ei-rimtas~ū^kįhm3 jaunikaitis, kaip
ties. Viso pasaulio lietuviai ruo-.
pijos svetainėj, Wotcester, Mass.
ęėpereitais metais: pirmininkas
tik šiai roliai tinkantis. Liudvi ja visoms mokyklon^. JojerariŠiasį
tas sukaktuves tinkamai pa IV. JONO EV.
$ad yisos katalikiškos organizaVipeas Valatka, vice-pirm,!.—
kas, Grafo tarnas — S. Rugnai- te daug pasakėlių, įvairių pariminėti.
fiijos yra prašomos išanksto rengskaitymėlių ir pačių vaikį kari-'
DRJOS VALDYBA,
Tamoliūnas, Domininkas
tis’. Juozas,
ūkininkas
Pranas
.
•
••
V?'*-**
Ir mes, gyvenantieji už jūrių
l|s,.į seimelį ir išrinkti kodaugiaunėljų. “ZvaigMutr t "Stomą kas
jaihkus, rast. Vincas Grudzinąkas.
Jankauskas, tai tikras kaimietis^
Jw>»8
nuo mūsų brangios tėvynės, tumėnuo ir metams tewaštųoja tik
ma'atstovų. ŠTta&.seimeJjs bus la
kas tipas savo kalbą,ir išvaizdą. 8 lit. Lietuvojb^užsienyje 6 litai. gyv. po num. 25 Rdšedai^St^ Dor
“ Andrius Naudžiūnas rim^pagerbti savo tautos galiūną Pirmininkas — Motiejus žiobs, ;
bai svarbus.' Yra daug svarbių
539 E. 7th St, So. Boston, Maw
Agnieška, ūkininko žmona —- po
A d-r e są y: Lietuva, Kau chester, mirė pereitą, ketvirtadie ir 'Mateušas Šeikis. Gaspadinės r D. L. K. Vytautą.
Telephone
South Boston
.
reikalų. Visą seimelio tvarką ir
Vicepirmininkas — J. L. Petrauska< t
nia O. Smilgienė. Gi p-nia Smil- pas, Liaudies Namai, “2 va i g- ny, saysjo -9 d. 4 yal. po pietų. ponios Baruolienė, Šukienė, Lin
Kad būtų galima bendromis spė
dienotvarkę praneš vėliau Wor24 Thomas Pk., So. Bostoą,
ž d u 14 « - * Administracija. ' ■ į'
kevičienė.
\z~
/ ■ ; .
gienė kiekviename veikime pasiProt Raštininkas — Jonas Gilt
Jis
jgir^ų
Įik
komis
tinkamai
apvaikščioti
šias
"^*.er’ię -Šyr TKąaųnięro. parapijos
f" "‘j ■ ~ v
Š-d~
■
5 Thomas Park, 8a
't
pąU?°^0>
šeimininkė ir kur jinai
gausio. t1 .d,. jęjistąs
' pd rinkimų vaidybos, svarstytą sukaktuves reikia kačSyisi lietu Fin. Raštininkas — Mi
DfcL
ItBLYSKUSIŲ,
“ dalyvauja darbas visada būna pa
256 E. Nnth St, So.
: ir/pįanaotą šių metų darbuotė. viai, be pažiūrų skirtumo/prie šio
is ir kun. J. J. Jakaitis.
SILPNŲ MffONIŲ /
Iždininkas —
sekmingas.' Tad nei kiek netenka
prakilnaus
d
ar
bo
prisidėtų.
■
Miestpjįgontoe buy<Eišttz
' .Nutarė Rengti pargifljos balių 22
: Išblyškę, . ąodMuvę, ? sHpąi žamaės
d>iaiiršiamevri-l
Tta kviečiamos visos
iš atsakančiai atvait^įs'kra^o-įpąųdin^' v
draugijos
ir v kuopos 'esančios
»uš, sveikatą
_
/kraujo. Ate<
Massachusetts,
New Hampshire,;
PSrntadfeny,
aaųsio
“
13
d.
Įvyko
trečią nedėldienį ki
puikus
preparatas
,
pagalina
kūno
riekusiems kad užėmęs Roslindale
v J■ .
w
įkės rolę. Marytė, ū-į
nuodingas atmatas, pasidariusias dėlei iškilmingos , laidotūyė
nerio,
2-rą valandą po pietiL
laidotuyeą.č Įš namų daržą visai vasarai dėl piknikų. Vermont, Mainė ir Rhode Mand
Ižd. J. Veraiackas.
Petronėlė Sūt kunstipacijos ir kurios yra kaltos už
kininko duktė ’
parapijos
salėj, 492 E. fiątenre "
ktvežt|a!į §v/-Bet- Tai rengsime piknikus, o rudeny .valstijose prisiųsti nedaugiau kaip ■
daugeli ligą ir nesmagumų. Nuga-Tone' jo kūnas buvo, ktvęžL
■
■■■
St.,
So.
Boston,
Masą- . . •
atgaivina ir sustiprina organus, pri ro lietuvių bažnyčią- kur atlai gal ir fėrus. Po visų nutarimų po Jus atstovus į susirinkimą,
......................
..
• ■
,
duoda jums geresni apetitą! nugali ne
virškinimą, gasus, .dSpifeUis vidurius, kyta iškilmingos gedulio šv. 'mi klebonas kun. F. Virmauskis susi kuris įvyks South Bostone, Lietu
UETUV. DŲKTI&V
\
palengvina inkstų'fr pūslės Įdegimą, ar> šios už jo Vėlę. Šv. mišias laikė rinkimą uždarė malda.
vių Ūkėsų Draugijos salėje, 309
panašias figas, paeinančias nuo netin
PO GLOBA MOTINOS tVA
Rap. E Street, 2-trą valandą po pie
kun. F. Norbutas, kun-. F.-Juras ir
kamo vidurių-valimpšk,
Po to kaip jus priimsite Nugą-Tone Jcun. Doherty. Palaidotas Kalvari
tų, sekmadienyje, Vasario (Febtik kelias dienas, jus pAsijusite geriau,
/,
.
......
ruaryf
mėnesio 9-tą dieną.
Pirmininkė'— Jievą M&rkrin
jos
-kapinėse^..
l
™.
jūsų miegas pasidaryk poilsingesrris Ir j <
ž?enai mes kovojame dėl Vilniaus atvadavimo,
, 625 E. 8th St., S. Boston, 1
atgaivinanti?, atsikėfes ryte jaucitės
Prašome
visų
atstovų
atsivežti
BLAiraniTKŲ SUSIRIN
A. a. Motejūnas paliko dideliastipresnis ir energišklesnis. Jus galite
Vice-Pirarininkė
—Ona Zolon
turime kelias organizacijas, kurios rūpina^ tuo
savo draugijos .įgaliojimus. Tų
KIMAS
pirkti Nuga-Tone kpAtik vaistai yra ,mc nuliūdime žmoną, sūnų, dvi
11 Menks St., S. Boeton, |
pardavinėjami. Jeigu jųąų pardavėjas dukteri (viena \ ištekėjus už
klausimu tik ligi šioį neturėjome tokio laikraščio
Pu sumai, sekmadieny, • laikė. draugijų kurios nesuspės išrink-; Prot. Rąšt. — Ona Si
__
neturi jų stake paprašykite jį užsakyti
443 E.7th'Et.,aBbrto^l
Skudrio),
ir
"
gim
Blaivininkų
vietinė kuopa susiriik t i atstovus, - prašome, kad Valdys
kuriam rfipėtų rieti Vilniaus reikalai, bet jau sujums iš savo džiaberio. 6
Telephone South BoątenJĖM
* • ' pranešė, •'kad
■’ wor- Los tų draugijų paskirtų tatstonaši Tėvų Pasijo
kimų. ”
Komisija
" laukėme------ ,
— t
Fin.
Rašto— Bronisiava
Moteris yra’didelė
cesterięčiai dėl vieno artisto ligos vhs.
29GouldSt,
W. Roxbury,
Tikslas šio susirinkimo bus su
mėja.
.. - < "
nebegali sausio 19 d. So. Bostone
.“Mtrsv VILOTAUS,” kuris rašo tik apie
Iždininkė
Ona S
Per paskutinius savo gyvenimo atvažiuoti su gražiu teatru. Susi tverti nuolatinį D. Tj. K. Vytauto i 105W. fithSt., S.Bostog,!
Vilnių, apie Vilniui Vaduoti Sąjungą ir apie kitas
L
metus buvp “Darb-inmko” ir K- rinkimas tuojau įsakė komisijai te- ‘ Jubiliejaus Kojnitstą- ir nutarti Tvarkdarė — Gna
Vilniumi labiau susirūpinusias organizacijas.
Šidlausko namų prižiūrėtojas. Bu detonuoti Worcesterin. Kun. Ja kaip tinkamiausiai šias sukaktu-- < 1512 Columbia Rd.,
Draugija savo susirinkimus’ląike
- ' -^MŪSŲ VILNIUS” trumpai ir aiškiai patie
vo ramus, doras ir pavyzdingas kaitis pasižadėjo bostoniečiams ves apvaikščioti.
kas antrą utarninką kiekvieną
.
Širdingai*kviečiame
visas
drau

žmogus.
-į..
gauti tai dienąi vaidintojus ir arkia visas
iš Vilniaus lietuvių gyvenimu ap
mėnesio, 7 $30 vai. vakare,
. Nuo 1919 metų buvo L. D. S. ba pats atvažiuoji su prakalba ar gijas įr kuopas dalyvauti Šiame
bažnytinėj svetainėj.'
..y
rašo jų vargas, kavas ir laimėjimus.
i nariu.
ba gauti kun. Al. Petraitį. Blaivi susirinkime, per savo atstovus.
Visais draugijos reikalais kzmpkb
*. Lietuvių ūkėsų Draugija
“MC8Ų VnjNIŪS” daugybe iliustracijų pa
tta pas protokolų rašttotoH' Jį
Tad a. a. velienio šeimyna ne ninkams veidai nušvito. Jie dova
(Skelbimas)
rodo,
g^vesa
lenkų
okupuoti
lietuviai
ir
ki

teko savo mylimo tėvelio, 0 L- D. nojo ir mažamjam chorai, kurs
L B. K. SALBŽIAU8Z0S «IB& -hto
r*
S.‘ J^gapiaaeija garbingo nario.
rengiasi operetę blaivininkų die
tos
tmjįos,
V. 3. PAOAPUnB
*
.- • J- - ■
•
. .
v
gftynvpfr ■ .„7
- Ilsėkis ramybėje! .
noje vaš. 2.
4
v
VILNIUS” yra nepartinis laikraštis
PirjnlninkM
— T. T. SavlękM
' * "JKl
Girdėjęs
A *.
' 427 E. Seventh St, So. Boston, Maa. taj
ir nerašo jokiai politiniais klausimais išskyrus
ČEVERYKC KRAUTUVE. Apgyventa Vice-Pirmlnlnkąs — K. Naudifunaa
' JAUNIKAITĮ PALYDĖJUS
visokią tautą, daugiausia lietuvių Ir
Vilniaus klausimu. - ;
<7 A
K
AM£9T¥BOr '
tik viena krautuvė tesi randa. Rendn /$85 grosią/, Sq. B<«op, Maža
pigi. Biznis išdirbtas per 15 metą. Prie ferot RąStinlnkas — y, Tamoyuąaa r *>-: APirmaėtieby, sausio 1J d. iš Šv,
- “MŪSŲ VILNIUS” visiems slUoksmamB ar ♦
žastį pardavimo sužinosite ant vietos.. 40 Marine BA, 8a Boston, Msss \ .
Petro lietavių bažnyčios palaido-,, Kam reikalingas darbininkas barber- JONAS KURSIS. 1118 Wi#in|rton St.
Fin. RaAtlninkaj, — J. Kazlsnakaą
nioj?
Galiu
dirbti
dieną
arba
vakarais.
timas laikraštis, kaip visiems artima ir brangi mū
J’
tas Šv. Kryžiaus kapinėse, Mal- Atsišaukite “Darbininko” Adminbrtra- kampas St. George Ava, So. Nonvood,
ii' Glendsle St, Dorehesttr, T*1T?’į ’
(S.-21)
sų pavergta sostine.
.
.
v
($.-17) Masu. .- ". .
dene, jaunikaitis' Pranas Kavo cljon.
Kasierlus — P. Kleponis,
•
XA
¥
280 Boiton St, 80. Boston,
lius,
einantis
17
metus
amžiaus.
“MŪSŲ VILNIŲ” skaito—risi: ūkininkai,
Tvarkdarte — J. LeMSnskaa
~
»Jis sirgo tik keturias dienas sme
Prof. A. židaoaviČiaus
darbininkai, mokytojai, biznieriai, vaidininkai,
141 feowen St, So. Boston, Kasią
genų uždegimu. Mirė sausio 9 d.
' •:
Draugija laiko susirinkimus kas
studentai, męįk^efriai ir visi kiti.
Laidotuvėse dalyvavo daug žmorą panedSI kiekvieno mėneeto 7dK‘y^ >
>vai. vakara pobainytinėj rvetataJrjai
'
i
nių.
Gedulingas
Šv.
'
Mišias
prie
SMUIKA-PIĄNAS
> “MŪSŲ VILNIŲ” redaguoja ir jame behdra- x
Fifth 8U So;5Boston. Maso.
Lekcijos duodapapB privačiai kkl#
didžiojo dukoriaus laikė kun. F.
flarbiaujaj&mgiauafe
lenkų
ištremti
vilniečiai;
kąmažiems taip jrsiūnbgtBtenM sujį| *
*♦
• • w Vf- 1’
‘BTT*!
i
Vj
*’
M
• F_*
*
VĮrmauskjs, • prie .š^itaų kun. K.
D L. K. KĖISTUČIO DWūiT"^
progra m o Itttflkos' Konservatorijų.
kraštą
jr
jo reikalai
;♦
( ne gerai pažį
‘ ja' Vilniaus—
Pamokos
aiškinamos
lietuvių);,
Urbonavičius
ir
kun.
F.
Jųškaii
5TALDYBO8 ADBBUI
»
V
kalboje.
Įlfr
*
■Į'
■tis/'
<:
■
“MŪSŲ VILNIUI’ išeina kartų į jnfrie
149 Borton StreM, Dorchener
: 'l *.
19301.
>
i•
A a. Prąnas buvo doras ir pa
•j . Te). So. Boston 1348-W.
gražimnis kuygiŠ&ins, puikiai ir gau^ri
Pirmininkas—Antenas klacejyna’t,
i- Gem tsvrertnu prrrato
v ■rtit'.a.i.a^ynrr-H
vyzdingas jaunikaitis. Lankė H.
450. K. Seventh St. So. Bostrtn, Maka S
taria Lietuvos miestų !«►
tas.
• \
.y * I/ • i
is :
Vice-pirm. — Povilas SlrolK
z
x
klės. YraiodomusuMą
S. ir mokytojavo -lietuvių sek
554 K. Flfth SU So. Boston. Kaip.'
MmMBntL
Juos galimą
madieninėje mokyklpjė. Paliko di
Protokolų IteAt. — Adolfas Navicfcaių/ .
t
“MŪSŲ VILNIUS’’ metams kaiaueja tik i
kaip atpratęs. £40.
274 Boltvn St.. So. Boston. Mase. “
deliame
nutifidime
tėvelį
ir
mo

doleris,
už
vjcū^
dolerį
turėsite
gale
metų
puikiai
Finansų Raftt — Juozapas VlnteBvtėisa, -W«.
yra tani tikraiM taMd.
t
%
tutę, seselę ir brolfaja. Basutė' O450 R. Seventh St. So. Boston, Masa ' *
iliustruotu didelę knygų “MŪSŲ VILNIŲ/’ .
PLUMBING IR HIATINa
Kaaieriua — AntMiis Zalieckas. "V '
X - ♦
ną yra baigas Normai Schėol ir
ZrtnaMeąnta '*
702 R Flfth «U Sa Boston. Masa.
dabar mokytojauja anglų mokyki
Už vieną dolerį gauųite dar ir daug
MariteUca — KarioUera* Mtkaillsuta, < < į
&
FTJRNAO® IR PEOH78
808 E. Broaduay. S^ Bosttm, Mi
(toje.
metu ' inokytojavo
taokytojavo
,'■>
r
:?"■
„
TA180MB.
toje. Vasaros meta
knygelėmis VitoiauąAUurimu.,
Dramrija D. to K. Keistumo laiko
Lietuvių vasarinėje mokyki bjee.
iMNmua aųMklnklmn*, ka’ antrą.
- <«lban« ir
dW<Uenj kiekvieno mMtealo I4HU
- ■
" toe." ’ ‘ *•<«»-Tai
Svetainėj kampa* K ir MIsm* l
M2 Broadwąy> Soath Bortam
yės At 61 Litfcuania.
r-4t vriioSo. Boatnn. Masa, 1-ma vatemta
kU t€v
ni
> •*Amžina Atflrf-

PRANEŠIMAS
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KVIETIMAS

/PARMA

LIETUVOS
ŽENKLĄ]

; MUZIKOS MKYU1

U

y- 5
•»

v

-J

*ąrp

.f.

• f »•

LAWRENE; MASS,
Senovės .žydai sakydavę
LDS. 70 kp. susirinkimususinnkimas įvyks
Įvyks
Sausio 27
i
Saujjo
d., tuoj po s
PAVADINIMAI
kai ir 'arabai: “Schalon^T”
sausio 19 - d., po
>o dvyliktai vai. .įvykslLDS
... _,jDS. 10 kuopos. m&
Taigi kviečiame visus narius at susirinkimas. Kviečiame gausiai
Vienų metų — medvilni- (Ramybes!)
_
silankyti į šį susirinkimą ir užsi sueiti, nes tnrime keletą svarbią
Rusai; “Zdravstvui! ” ( būk
mokėti mėnesines. Atsiveskite b sumanymą. Atsiveskite dr, savo
-• Ji
savo draugus prirašyti.
Nariai, draugus (es) prirašyti
Valdyba
^Dviejų — pbpięęinės.
sveikas!).
kurie dar neturite mokesčią knysu ta. .Trijų — odinės.
IspanĄ:,. .1“Dievas
gučią J&i gausite susirinkime.
Itį . -A ir*
WATERBŲRY, CONNL^|
Valdyba
r'
.
.
O
>Penkių — medinės.
vim!” ..
'« *.■*
Sausio 27 d., 1 vai. po pietą. į^
Prancūzai: -— “Labą di0\ SeptyčiŲ — vilnonės.
vyks LDS. 5 kuopos susirinkimas
ELIZABETH, N. J.
Dešimties —- skardinės.x riątį. arba “Kaip gyvuosenos mokyklos kambary, Con-.
■
.■ . ' ■
•= - ■
LDS.
46
'kp.
mėnesinis
susirinki

gress Avė. Ateikite visi. Valdyba- Dvvlikos — šilkinės. 7
~ ' 'L- ~
- -' > T'
* 1 - *
mas įvyks trečiadieny, vasario 5
į< .Penkiolikos
“
Kad
krištolinės, Ąrgentinįečiai: —
'C
d., 7 vai. vakare, bažnytinėje sve
Tel. So. Boston 0506-W.
7
ž “M. L.’-’ mes' vėl susitiktumėm!
B
tainėje. Nariai kviečiami gausiai
Lietuvys Dantistas -J
fe
ateiti ir atsivesti savo draugus (es)
Italai: — “Labą dieną.’
prirašyti.
<
Valdyba
Lietuviai: “Lubį dieną!”
B"KAIP^ĮVAIRIOSE ŠALYSE
A. L KAPOČIUS
ŽMONĖS SVEIKINASI
“Sveikas!” arba daugelis^
251 Broadtfay, South Boston
Č:
(“Keleivio” name)
MONTELLO, MASS.
^"Kinas, susitikęs pažįsta.- vartoja gražų krikščionišką
Ofiso
valandom nuo 9 iki 12,
‘LDS. 2 kp. susirinkimas įvyks
pirmiausia klausia: pasveikinimą: “ Garbė Jėzui
nuo 1:30—6 ir nuo 6:S0-y-9
vasario 4 d., šv. Roko svetainė
vakare. Seredomis nuo 9—12
5‘kaip , tavo
apetitas,” Kristui!”
je. Visi nariai prašomi ateiti į šį
vai. dieną. Subatomis nuo 9
. “M; L.
“Kaip tavo pilvas?” . _
susirinkimą ir užsimokėti, senai
iki 6 vak. Nedaliomis nuo 9
iki 12 (pagal sutartį).
užtrauktas
mėnesines duokles.
^Persai sako: '“Kad tavo
NUOSTABIOS JUNGTUVES
Valdyba
. šešėlis niekuomet nesuinažėNesenai Sevilos bažnvčio/.
Lietuvis Dantistas CLEVELAND, OHIO
-.Danai: “Eik su Dievu lai- je įvyko toks 'atsitikimas.
Vasario 12 d., 8-tą vai. vakare,
-Prie altoriaus stovi jaunie
DR. S. A. GALVARISKr
’ mingai!”
Lietuvių
Salėj
įvyks
LDS.
51
kp.
(GALINAUSKAS)
^Anglai: “Kaip gyvuoja- ji. Kunigas klausia: “Izamėnesinis susirinkimas. Gerbiami
bela, ar prižadi mylėti ir
414 Broadway, So. Boston
nariai prašomi susirinkti.
R^št.
Tel. So. Boston 2300
būti ištikima
Chuanui”
j: << Slavai: ‘ ‘ Ramvbės
!’’
k*-*.
. *
Ofisas atdaras nuo 10 Iki 12 vaL
WORCESTER, MASS.
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po piet Ir
Senovės graikas, sutikęs (taip ispaniškai vadinasi
nuo 6 iki 9 vakare. Šventą dieną
LDS. 108 kuopos susirinkimas
Jonas)
?
—
“
Ne,
”
_ši
atsakė.
pagal susitarimą
pažįstamą sakydavo: “Būk
įvyks vasario 2 d., Aušros Vartą
Kunigas
nustebo,
paskui
-linksmas!” dabar graikai
parapijos salėj, tuojaūs po su
kreipėsi'*
į
vyriškį.
Šis
irgi
mos. Visi nariai.meldžiami pri
^klausia: “Ką veiki?”
Tel.. So. Boston 0823
būti, nes'turime svarbią reikalą.
atsako
:
“
Ne.
”
“
Tokiu
bū

NAUJOJE VIETOJE
-^Senovėjz romėnas sveikin
- ,
Kviečia^Valdyba
LIETUVIS
DANTISTAS
du
aš
negaliu
sujungti
jū

: eavo sakydamas: “Būk
sveikas!” arba.“Būk stip sų.”
DR. M. V. CASPER
PHILADELPHIA, PA
Staiga
visi
giminaičiai
(KASPARAVIČIUS).
i^rųs!” Dabar italai sako:
LDS. nariai turi rodyti gerą pa
J>11
Brodaway,
So. Boston
apsupo
juos
ir
pradėjo
gra

vyzdį visiems. Visuomet lankytis
bgero veiki?”
—
*
O1šio valanda:
į
susirinkimus
LDJš.
13
kuopos.
Ki

nuo 9 iki 12 ryte Ir nuo 2:80 iki 5 ;
B'Arabai sako: “Saleni!”— sinti. Po kelirj rninučių-jatrtas susirinkimas įvyks penktadie 'Ir nuo 6 iki 8 vaL vakare. Ofisas
navėdžiai vėl stovi prie al
ny, vasario 7 d., 7:30 vai. vakare,
uždarytas subatos vakarais ir neramybes, taikos).
' .
dčldienlats,
talp-gl seredomis nuo
mokyklos kambary. Ateikite gau
toriaus. “Ar mylėsi ir būsi
12-tos dįeną uždarytas
r
- ----------jai. Nepamirškite užsimokėti duo
Taipgi nuimu ir X-Rayz
ištikima?” — “Taip,” atsa įžymus dainininkas, dainavęs Europos operose.. Atvykęs į Jung. Valstvges dainavo didesniuose lietu kles.
/
-Valdyba
vių
ir
kitataučią
koncertuose.
Šiomis
dien
omis
dainavo
City
Club
koheerte
Bostone.
Kitataučiai
jam
p Škai^rkite ir platinkite^mėnesinĮ
i
...» --- r--- —-------ko jaunoji. “Ar mylėsi ir sukėlė didžia.nsias ovacijas. Girdėjosi iš publikos sakant: “Isn’t be wonderful!” “Darbininko” kon
■ ■■ ....... ...........
X* naohslo, blaivybės ir sveikatos
būsi ištikimas?”—“Taip!” certe. sausio 26 čL- Municinal Svetainėje turėsime to
-Lietuvis Graborius
SAINT CLAIR, PA.
laikraštį
'
Bet kunigas žinojo koks
r LDS. 107 kp. mėnesinis susirin
3 $7' XX. .f, J. AKUNEVIČIU
kimas įvyks vasario 2-rą dieną,
Jis
Jgyvenimas jų laukia.
tuoj po sumos, Šv. Kazimiero pa
258 Broadtvay, BO;
pasakė: “Bet dabar aš ša terš, po kelių -metų įsigyja
rapijos salėj, s Kviečiami visi na
_ Telephone So. Boston
^‘SARGYBA” duoda populiari;} kau lie.” Jungtuvės nei vv- širdies ligą. s
riai dalyvauti ir užsimokėti mėne
'
Mirus šeimynos nariui, likusi
sines. mokestis ir naują narią at
našlaičiams arba giminėms
s&aipsnią iš įvairią mokslo sričių, ko.
“Nešokite daug,” įspėja
GERAI ATSIKIRTO
PASKUTINIAI NORAI
gal reikallngL Taupykite ju
“
M.
L.
”
sivesti
prirašyti.
Valdyba
ina skaitytojus su naujal
laidotuves aprūpinu gerai
profesorius arba “tuoj ra Kartą garsus rusą rašytojas Puš Rusti komunistu čekistas turėjo
ais mokslo laimėjimais ir išradibrangiai.
kinas traukiny, važiuodamas 'į sušaudyti njsągžydą ir armeniną.
šykit testamentą.”
•
' EASTON, PA.
ŠOKIŲ KAINA .
Kaukazą
į Tifįiso miestą, susipaži- Prieš sušaudant klausia, koks ją
“R-tas”
-EARGYBA” plačiai rašo svei
LDS- 40 kuopos susirinkimas įnd . su armenfijir prade jo jo teirau- uaskutimsnaras.- ■
Rezidencijos TeL: C779-R. EL
. < ■;
Helsinkiu universiteto pro
katos klausimais, pataria^kaTp apvyks vasario 2 d., tuoj po sumos
- • ~X •
Ofiso Telefonas: S. B.'0779-W. '
Rusas panorėjo, pasikalbėti su
g-^įugoti nuo įvairią ligą, kaip fesorius Karolius Tigestedt
šv.
Mykolo
parapijos
svetainėj.
KIEK YRA KALBŲ
"
popu. Jomoras buvo patenkintas. Malonėkit visi nariai atsilankyti
| pačiam susirgus pasigydyti, pail’— Ar Tifliąe yra upė?
S. BARUSEVIČiUS
jau keli metai tiria naujųjų
Apskaičiuojama, kad pa — Taip, yra atsakė armėnas. ?Žydas pareiškė, kad jis norįs a- ir mėnesines mokestis užsimokėti,
»?gžnti gyvenimą...
Lietuvis
Graborius, Balsnomuo>
ir mėnesines mokestis užsimokėti.
pA “SARGYBA” kovoja su įvai- šokiu veikimą i žmogaus
vieeiu pavalgyti.
.
—
dar
didėlė
?
.
-■
to
jas,
Real
Estą te ir Pnbllc
saulio tautos vartoja apie 4,M. Songaila
Notaras
—
Bet
kur
gi
dabar
gauti
avie-,
organizmą.
To
profesoriaus
®pmis dvasios negaliomis ir gyve254 W. Broadway
000 kalbų. Bet kiekviena — Labai didelė.. Dešimt kartu ■čiu? Juk dabar žiema:
jūįąo nenormalumais, k. a. bedie- tvirtinimu, normalinio svo
didesnė už Volgą ar Dunoją.
South Boston, Mass.
kalba šakojasi į tarmes — 0 TjfHsas ar didelis miestas — Nieko, drauguži, aš nesisku
BEIGHTON, MASS.
, girtavimu, ištvirkimu ir tt. rio vvras šokas vaisa išeikRezidencija: 838 Dorchester Ar.
binu. — Galiu palaukti kol užL. D. S. 22 kuopos mėnesinis
(dialektus). ’ Apskaičiuoja — klausia, vėl Puškinas.
“SARGYBOJE” skaitytojas ranDorchester, Mass.
voja
tiek
šilimos,
kiek
už

susirinkimas
įvyks
penktadieny,
įvairiii ,žinią ir -apžvalgą iš
ma, kad kiekviena kalba ša — "Labai didėlis. Dešimt kartu augsvasario 7, 7 :30 vai. vak., Lincoln
d, meno, politikos ir visuo- tektu*■ užvirinti. 5 litr.
. \ van- kojasi į 50 tarmių. Išeina, didesnis už Peterburgą' ar Mas Armeninas paprašė, ka<į jį pri- svetainėj, 26 Lincoln St. Ateikite
dens; o šokąs visą vakarą
kvą.’
y ’. ‘;. ifJmtų į komunistą .partiją.
gyvenimo.
visi.
Valdyba
LIETUVIS GRABORIUS
kad
kalbų
ir
tarmių
pasau

“SARGYBOS” kaina: metams čarlstoną išeikvoja tiek ePuškinui btivo aišku, kad armė . — Per vėlai sumanei, dabar jau
negelbės — vistiek būsi sulio tautos- vartoj a. 200,000. nas per akis meluoja ir tada tyčia j-\nieko
’
§76 litai, pusei metą — 3 litai, 1
NASHUA, N. H.
nergijos, kurios užtektų nu
į
šaudytas.
Reikėjo apie tai anks.
umeris—75 centai. Užsienyj dviKai kurie «Tnokslininkai jį paklausė: iLDS.
65
kp. mėnesinis susirinki
kirsti 10 medžių.
įbai brangiau.
—t Ar kvąžfią Tiflise daug yra? čiau pagalvoti.
P° šimtmečio bus
— Matote, man gaila, kad su- mas įvyks vasario 2 d. tuoj po
^Metiniams skaitytojams duoda
Šokančio žmogaus puls^C
____ sak°>
Bet armėno būta gudraus. Jis
antrą mišią pobažnytinSj svetai
keturios kalbos, kurios ve- greit Puškinąį atrėžė:
iedą “Laimės” kalendorius ir per dieną 20,000 ka'rhj su
L šaudysite gerą žmogų. Taigi aš no- nėj. Kviečiame narius ateiti, nes
siančios nepabaigiamą kon — Sveikas atvažiavęs būsi ūir- r^au> kad sušadytumėte niekšą
? fejerijos bilietas.
plaka daugiau, negu nešo
yra keletą ^svarbią sumanymą.
“M. L.’-’
Adresas; “Sargybos” AdminisLiet. “D-kas” komunistą. '■
kurenciją. Tai ibus vokiška, masis,
Taipgi atsiveskite ir savo draugus
Labiausia kenks
.‘a, Kaunas, Liaudies namai. kančio.
angliška, isaniška ir rusiška/
prirašyti prie šios organizacijos.
mingi šokiai širdžiai. Daug
VLADAS P. MTKŠA
Valdyba
Jos bus svarbiausiomis/kal
49 Church St., LowelL Mms.
.PAAIŠKINO
BRANGŪS TAUTIEČIAI
bomis, bet šalia jų visur pa — Untona, išakyk monei, kap su
Telephone 5786.
Laidotuves aprūpinu serai Ir ne
’ Kas ugdytu Jumyse Brollal-Užjurle
DETROIT,
MICH.
sauly būsianti vartojama ton fęlegrapti, kad veįnam gale flai mėli?' ir prisirisima prie gimtobrangiai. Patarnauju d« krikžtyL. D. S. 72 kuopos mėnesinis
šalelės Lietuvos? Kas nuolat pa
ną, vestuvią ir šiaip visokiems rei
viena tarptautinė Esperanto barškkn, vo ž keta telegramas at sio»
XI METAI
laikytą patriotizmu ir kurstytą kata susirinkimas įvyks sekmadieny,
kalams.
. eina? — klausia vienas žemaitis likiškojo idealizmo ugnj?..
gausio
19,
tuoj
po
pamaldų,
iv.
kalba.
* VISL KAM TIK-RŪPI MŪSŲ KARIUOMENŠ IR
• — Tai dar prieš Didįjį Karą pla
-rC; .
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“M. L.”

KRAŠTO GYNIMAS, SKAITO

U

• ^Užaugusio žmogajfs širdis
turi^l3 cent. ilgio, 9 cent
pločio ir
cent. aukščio.

kito.
-j
. — Vo tap Ims, kap kad šunei ož•nentum ant odegos iš ošpakali, ta
uns iš preiša dontimis skalėj.

•/

PIGŲ, POPULIARŲ SAVAITINĮ KARIŲ LAIKRAŠTĮ.
‘ .

.

• •" i ■■

KARY” yra daug paveikslų, apysakų, feljetonų,eilėraščių,įvairenybiųirtt Ki)ekviena> nnės pabiros.
Šiemet “KARYS’/ žymiai papigintas. J6 kai-/
na metams: Lietuvoje 8 litai; Amerikoje 1 dole
ris 60 amerikoniškų centų.
RedagtCt^a kpt. Balčiūnas
Leidžia Karo

Adresai Europar—tithuania, Karmas, Nepriklanao-

—
+

T

DR. GRADY
SPECIALISTAS
Pabaigęs NrY. unlversityunedlka^
Itlką kolegija; buvea gydytojiT-FL
Hamllton Ligoninėj, N. Y.; chirur
gai | Out-Patlent Stffltf Lowellio li
goninės. Daktaras Miesto Dlspensary;, sujungtas prie 8L Jefin’s
Ligonines; Medikai iškas egsamlnuotojas dėl Metropolitan Lite .Ina;
Lowell YMCA. Gym.; -K. O. Foresters of Amerka. Valandos: Antr^

Kefv., ftettad. 10 iki 12 ryte, 2—5..
7—8 vak., Sekmadieny 10 iki 12.

— Mamsę-aš nunešiu tetos laišką
į paštą. • '
J
— Jokiu Midų, vaikeli. Negali
ma.'Dabar toks oras, kad niekas ir
Į Šuftį laukan nsvarytų... Tegul tėte
laišką nuneš.
*

“M. R.”- ------------- ----

fes9BEaMMHi6aan9BSH9B£=es»|

DAKTARAS BAtABAN
Gydytojas iš Rusijos
875 Dorthester St., So. Boston.
'TA 8. B. 4768

Rezidencija ir kitas ofisas
1234 Bltn »a Avė., Mattapan
. T«kMll ton 29(52.
'
“

MaoaMMMBsa

z

člai žinomas ir visą mylimas, didelis,
pavelk^uotas,
gražus
savaitraštis
“Šaltinis.” Jis nori tarnau
ti visai katalikiškajai visuomenei.
“šaltinis” eina Marijampolėje (Lie
tuvoj) kas savaite 20 dldelfą* puslaplą, ir kaštuoja metams Lietuvoje tik
8 litus, o Amerikoje 2 doleriu. »
“88111018” nori tapti dvasintą -Bitu,
kuria jungtą visos Lietuvos susus su
savo tautiečiais Amerikoje.-Jei dar neesi susipažinęs st:“Šalti
ni u,” parašyk laišką šiuo adVesu:
“šaltinis” Marijampole, Lithnanla, —
gaust vieną n-rj susipažinimui nemo
kamai, o susipažinęs daugiau su juo
niekuomet nesiskfrsL
Su pagarba.
-.Vi
“fiottUia" AdsttaMmcife

—-------------------------------------------- r-— ■
POfnno re«m&tlzmo>ran-

nVmim
uTUUULEo!^^kTOtin* m

k

Jurgio parapijos mokykloje Visi
kuopos nariai yra kviečiami atsi
lankyti į šį susirinkimą dėl ap
svarstymo išimtinai svarbaus rei
kak).
f
Valdyba

‘

PROVIDENCE, B. I.

L. D. S. 11 kuopdS mėnesinis
susirinkimas įvyks sekmadieny,
sausio 19 d., tuiiį po sumos, baž

nytinėj- svatainėjy Svarbu, kad
visi šiame susirinkime dalyvautų
ir užsimokėtą duokles. Parodyki
me grąžą pavyzdį kitiems.
»

'i'

NEW BRITAIN, CONN.

LDS. 3(> kp. susirinkimas įvyks
kataro, ąfcttojimo kraujo nėra
ą sėkmadieny. sausio 19 d. S. m.
gydaollą kaip Etalk. Mo«t| I
la
galima gauti visur arba pas lindėją Svarbu, kad į ši anairink]ln<Utei
2. A. Elnlk Co., Clty HU1 St, Uhion tą visi nariai ir bent po vieną
naują narį atsivestą prirašyti prii
Ulty, Onnn.
Kentėjau Ugą laiką nuo vienos ligos mtteą brangios organizacijos.
ir niekas negelbėjo'kaip Einlk gyduo*
Nepamiržkite užsimokėfi dnok
lės, tad Ir kitam patariu. S. Bulk, New
York Clty.
** ■
*
•
.
• K' •
-t ’ -»*. - * -

E. V. W ARABO*
(VVrnblianskas)
LIETUVIS GRABORIUS
. BAL8AMU0TOJAS

IR '
1043 Washinįton Street
Nortvąod, Mass.
Tel. Norwood 1508
MONTELLO OFFIOR
104 Am 8trtat
Tebąphone Brockton 787M.

f-

■i

EINA ANTRADlENTJtlŠ

PENKTĄDIEN

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K
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4 , - Šiais metais Katalikų Bažnyčios vadaį karštai ragina skaityti ir pla

ti tinti katalikišką spandą. L. D. S. Centro Valdyba kviečia visus į talką
; |!išplatinti
..
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“DARBININKĄ.”
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SOOTH BOSTON, MASS.,

x ... EDfA* NUO 1915 METŲ

SĄJUNGOS ORGANAS

O DARBININKŲ
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APRŪPINTI PREKIŲ
VAGONAIS

JUBIUEJUS

Jubiliejiniais Vytauto Di
džiojo 1930 metais, kaip su
sekamais senų ehronikų, sukanka4aip pat 900 metų nuo
įstfbgimo Kauno miesto.
Kaip patyrėme iš miesto
burmistro p.~ J. Vileišio,
Kauno miesto savivaldybė
mano išleisti ta proga tam
tikrą atminimą Kauno kny
gą. Jei miestas turėtų lėšų,
tai manoma taip pat pasta
tyti legendariniam kuni
gaikščiui Kaunui paminklą
ant kalno prie Paminklų
gatvės.

VARŠUVA. — Tarp len
kų susisiekimo ministerijos
ir “Lilpol, Rau i Loevenstein” firmos pasirašyta su
tartis dėl prekių ir keleivių
vagonų gamybos. Firma pa
sižada kasmet pagaminti mi
nisterijai nuo 1,700 iki 2,000
prekių vagonų ir nuo 100
iki 110 keleivi^ vagonų. Be
to, kalbamoji bendrovė su
barė sutartį su “Amer.
Standard Steel Car Corp.,”
• kuri jai suteikia iki 40-mi
lijonų dolerių paskolą, susi RUSIJA AVIACIJAI IŠLEIDO
siekimo ministerijai garan
DAUGIAUSIA
tuojant. Kartu padidina- Londonas. — Vienas an
, mas bendrovės kapitalas ir glų aviacijos žurnalas pra
naują emisiją perima “Am. neša, kad 1929 metais' Rusi
Standard Steel Car Corp..” ja proporcingai daugiausia
/ /kuri fyra‘ didžiąusia vagonų
t

BADO PAVOJUS VILNIAUS
KRAŠTE
.

V.

r

HM

1.

*

į

1

t

Laikraštis- “Slowo” pra . PARVl
Gjnrteji, besigindami nuo bado,
neša, kad sulig apskričių Alexandę§įįęrensky, buvęs
maitinasi žmogiena.
valdžių apsjįditymo, Vil Rusijos tiįjį
oa laikinis
niaus kraštui gresia netoli prezideųt prieš bolševikų SHANGHAI, Kinija, sau
sio 15. —^Pasibaisėtinų žinių
moj ateity badas? 'Ir. taip, už
kasdien ateina iš Kinijos ba
1930 metais . reikės damai cialistu ata
ns Praircijos
do paliestų provincijų. Sa
tinti Dysnos \ipskrityr^7000 paiku
komą, kad iš bado, kiniečiai
mažamečių, va
niekad t
luraus^spauVieni kitus žudo ir nužudy
nių apskr.— 1000, Pastavii
o ir
«febuvo pasautųjų mėsa maitinasi, kad ap1000 ir Molodečno—2800. Iv, kolą:
f
■♦.
ir vTa Rusijoj
sigvnus
nuo
bado.
Per
aštuoGi.Braslavės apskrity, padė Tik pei
iyjapkriįį
nius mėnesius mirė nuo bado
tis yra dar blogesnė, nes ten mėnesiu s-z
žmo
salcm du milijonai zn
šiemet ištiko didelis neder 583 as
ką ? 'NagU
nių. Amerikos Raudonasis
lius. Šioj apskrity? reikalin už tai,
Kryžius šiek tiek šelpia, bet
ga bus šelpti 2500 vaikų, 3,- duoti
000 vyresniųjų vaikų ir 6,- pageidaydj i Pranei i os so- visų neišgali nuo bado ap
ginti. Kinijoj, o vpac Shęnsi
000- suaugusių. Turint gal cialistai
fųsfų griežtą
provincijoj, pereitą metą nuvoj, kad dar yra tik* žiemos
Ikentėjo dėl nederliaus.
pradžia, o iki rugiapiūtės •'/SSSR
paliko 8—9 mėnesiai,, badau imngai• *si
JPU (polifijančių skaičius dar padidės. nes po
inetų jubi- PILSUDSKIO VIETININKAS
’GĖN. RIDZ-ĖMIGLY
o tarpu artimiausiu me-4iejų. B
šleista kny
Buv. ‘ legioninl«į kongre
tu reikalingi bus pašąlpos ga, kuri
$us nurodyti
ie 2 milijonai - Vilniaus GPU dari
minėjimas, sas Varšuvoj e antruoj u gar
bes legįon'inku ’s-gos< nariu
k
entojų.
šaudymai?’
išrinko generolą Ridz-Šmigly. Šmigly išrinkimui prialiodama didelės politinės
reikšmės. 1919 m. balandžio
m. Ridz-Šmigly paėmė Vii
nių iš bolševikų.
MASKVA. — Pirmą
•’s’"*.

’/f1'

. •

*•
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DIKTATŪROS

ITALAI IŠSIG

Koma.
Per irmuosius
mene
1929 metų vienuoli
šių Italijoj buvo 29,]
mimų mažiau, kaip pernyk
ščių-metų tuo pačiu laiku
Jei gimimų skaičius Italijoj
ir toliau tuo pačiu greitumu
mažės, tai per 10 metų gimi
mų skaičius Italijoj susily
gins su gimimų skaičium
Prancūzijoj.

MISIJĄ IŠTIRTI

Komisija Patyri Ajus
“Prohibicija Arba Saiit
i

>. Ta

WASHING^ONpD
šimtmetį Kongrese
ras pragarasta:
ir šlapiųjųZLJ^
kongresmonai į
prohibicria neįgyv
ir kad būtinai reikia

BOLŠEVIKAI BE POLICIJOS gresmon Įrodinėjo^
tarp valstybės ir
NEGALI GYVENTI prohibicijos
vykintojų:
vo sutarimo.

BERLYNAS, sausio 15.— Valstijų policija nė
Šiomis dienomis miesto val griežtų priemonių pneą
džia sumobilizavo 1
vy- legerius ir naminius^
įų atsargai prieš bolševikus, nųs. Pr^z, Hoover pa
kurie taip nori pralieti krau komisiją ištyrti -pi
ją. Miesto valdžia permato,
kad atsarginiai vyrai bus rei
kalingi, - kuomet bolševikai]—
Komisija pa
minės dešimties metų sukak
tuves nuo nužudymo Lieb-

<

P. J. AUKŠTUOLIS—TARPTAU ir protestą prieš'bolševikus protestų klausyti.
ŽMONES ....
dėl nenuoramų bolševikų,
į
tuodama susitarimą, pažvTIKĖS UtPtOMAtlJOS
Wilkes-Barre,
Pe vžddžia, be jegulerių polieis- “ ProhibiėijS 'turi uz užsimojimąnulaikyti žmo^ Žmonės tik laukia, kądka:
i - mi, kad be pramonės kėbEMUOS NARYS
ivti 14,000 vesta arbajanaikmta,
nes nuo švenčių šventimo. juos išgelbėtų - iš bolševikų reitą pirmadienį plėšikai iš tų dar t
'} mo, jis turi reikšmės ir
ad bol- negalima Įvykinti?
portui, nes laikui bėgant Lapkričio mėn. 27 d. Tarp Tuo pačiu metu-, kada mi- vergijos Rusijoj.1 — . * sprogdino Glen Alden kom vyrų. Tas'pa
< •kpngresmoįu
‘panijos vagonėlį, kuriuo ve ševikai yra pikčiaus plėšrių * Illinois
lenki! vagonai eis ir į So tautinės Diplomatijos Aka - -------------------- ------- —
žė darbininkams algas. Ke jų žvėrių.
NĖRA PASIGAILĖJIMO
NAUJĄ KOMETĄ
vietų Rusiją, Latviją, Lietu demija savo pilnumos posė .
bath įnese bilių
/
dyje
Akademijos
pirminin

^KOMUNISTAMS
turi
kompanijbs
darbininkai
A^ĄpO
vą, Suomiją ir Rumuniją.
įstatymą panaikinti, kai
kui p. de Fontenne asiūlius,
užmušti, o du sužeisti.
LIETUVOJE
mažinus šaly pikta
VĖL CARO ĮPĖDINIS
išrinko savo nariu Nepri Gruodžio.20 d. Krakavos Kaunas.—Vyriausias Lie Plėšikai pinigų $35,000 neBagdadas.—Reuterio pra
Klaij^ps krašte per lap klausomosios Lietuvos atsto žvaigždžių tyriiįejimo sto tuvos teismas atmetė dviejų suspėjo pasigriebti.
nešimu, Bagdadtrrusų kolo
kričio mėn. iš viso padary vą Suomijai ir Estijai p. J. ties vedėjas prof. Will atra komunistu Kantauto ir Kunija esanti labai sujaudinta VYTAUTO MHZ
ta 655 nusikaitimai:
Aukštuolį.
do naują kometą (žvaigždę šinskio pasigailėjimo prašy
žinia, kad jaunas rusas, ku
su uodega). Kitą dieną šią mą ir mirties bausmę patvir LIŪDNA EMIGRANTŲ
ris sakosi esąs vienturtis bu Švenčiant- Vytauto I
naujai atrastąją žvaigždę tino. Jiedu buvo kaltinami už
PADĖTIS ARGENTINOJ vusio rusų caro sūnus; pra jo 500 m. jubiliejų n
» LIETUVIĮI VARGAI BRAZILIJOJ
sąmokslą
nuversti
dabartinę
A
,
jau galėjo Hamburgo žvaig
leido savaitę Bagdado kalė astatyti Kaune didi
valdžia,
»
BUENOS AIRES.—Pra jime. Tariamasis caro sūnus vardu muziejus,
SAO PAULO. — Prane miausios geležinkelio stoties ždžių tyrinėjimo stotis ant
*
X
suareštuotas Sulaima- muziejus žada būti tai]
šama, kad lietuvių emigran — 50 kilometrų nepaprastai fotografiško stiklo užimti. SSSR RAŠTU ATSISAKĖ NUO nešama, kad Argentinoj, k
jau seniai yra nedarbas, vis ny, Kurdistone, kaltinamas dęlis, kad jame sutilps
tų būklė Brazilijoj yra la blogo kelio. Oras _ pilnas Dabar vedami tos žvaigždės .f PROPOGANDOS PRIEŠ
tebeplaukia iš visų kraštų
) sieną be paso Kauno muziejai. Tam
bai sunki. Tačiau blogiau kenksmingų vabzdžių, jokio moksliški tyrinėjimai.
ANGLUS
emigrantų. Padėtis i yra la iš Persiją . -Jaunasis rusas lui norima pastatvti
sioj . padėty yra “Nuova. pašalinio uždarbio kolonistai
Londonas. — Anglų užsie bai sunki. Tik mažam skai
tvirti f/kad jis pabėgęs i kami rūmai, dabartinio M
Lithuanijos” kolonijos, ko neturi. Vietos administraci
nių
reikalų
ministerija
pa

čiui emigrantų tepavyksta Persi
NAUJA BESlEDOVSKIO '
daugelį metų išbu muziejaus vietoj, arbal
lonistai. Pirmiausia, koloni ja nepaprastai blogai elgia
> skelbė notas', kuriomis pasi
žmoniškiau įsitaisyti. Taip vęs viekam Sibiro kalėjime. tauto kalne. Miesto v
SENSACIJA ‘
ja yra' 900 kilometrų nuo si su lietuviais. Apgauti, nu
keitė . Sovietų Rusijos anr- Cardoboj, kuri, _bę kito lį, Poliėrj^paleido jį, prisipa- jau pakvietė vietos
San Paulo. Siūlę pirkti ten iiskurdę 4vejus metus sunkiai
Besiedovskis paskelbė sa basadorius Sokolaikov
ir yra 700 kilom, nuo Buenos
žind a negalinti nei pa- rius paruošti muzieja
žemę agentai vilioja žmonės dirbę nustoję paskutinio
vo atsiminimuose, kad savo anglų užsienių
Aires, lietuviai ne 'kaip gy neigti nei patvirtinti jo is mų projektą ir pažadėjo
ir tuo, kad, esą ant jų per skatiko, žmones bėga, palik
laiku buvęs Varšuvoje S. S. nisteris Heridersonas dėl. vena. .
' torijos.' Pranešama, kad šis geriausią sumokėti
kamos žemės auga'miškas. dami savo žeme. Sudaryti
S. R. atstovas Volkovas puo propagandos. Notose abi vy ’ Juos aplankė fcetuvių kon
paskutinis pretendentas v- tų, už antrą lygiai
Pratę Lietuvoj branginti “pirkimo” kontraktai ne
šęs Pilsudskio nužudymą. riausybės patvirtina pasiža sulai. į. Skinkiai, kuris su
ra labai panašus į buvusio 2,000? Kaip matom <
mišką lietuviai, matyti, tikė duoda jokio galimumo su
Kaip /žinoma Voįkovas bu dėjimus dėl propagandos, rengė ten susirinkimą. Susi
jau pradėtas.
caro giminės narius.
damiesi pardavę mišką išsi teikti kolonistams ' teisinės
vo nukautas gimnazisto Ko- padarytus bendroj-1924 me rinkime dalyvavo 'apie 60
versti, noriai ėmė tuos skly pagalbos. Žemes savininko
verdos.
tų anglų rusų sutarty;
žmonių. Susirinkime p. kon
Kiršteįpus. Žemė kolonijoj >vįena Mąchado-iągentas
1
■
■ ■■ ■ , z.
____________
sulas laikė paskaitą, kurioj
suviliojo žmones Į
blogiausių iš visos Bfkzili- naš, ktrrissuvi
reikalĮh^rjirią .užsiim
J
KJ 1
jos. Gyvulių ūkininkai netaį
tą žemę, bijosi be giriDU LIETUVIAI IŠVYKO MOTOCKUinšUniD nuitodė
i iiV’C’-Tbuf C
ti žęmės ^riu.
'
\ri galimumo laikyti i'kiaules!
l palydovų ir pasirodjfO SKOLINTI
3 .J
'
ĮIN0U4
> Eina*'gandai,
dvesia, o mulams bei kal
Ušdaryti.
Turts
A
Y-1 'JI
KOMUNISTŲ
SUIRIMAS
vėms laikyti nėra ganyklų. && ffičhado savo šią žemę
■
-<
r f .
r
E8TUOJ
Ūkininkai, prakasu- tarpu- yra jau 11 kartų pardavęs. KAUNAS. — Lietuviuos* nešimą apie lietuvių vengrų
CHJCAGO, HL, sausio 15 metų susidarė $10,01
Talinas.—Estų parlamen d. — Chicagos'Švietimo Ta skola, kurią įskaitė į Šių
kalninose žemę.;sodina ku Žemės savininkai lietuviai perantistas Paškevičius ke santykius. Paskaita buvo
kurūzas, prieš tai sudeginę padovanojo 75339 kv. met liaująs iš Kauno į Indiją priimta su dideliu entuziaz to komunistas atstovas Hiktų biudžetą. Bankos ataaflffl
ryba paskelbė, kad 1930 mri skoHntr,'^ " * '
esantį mišką. Tačiau ir tų rų žemės 1 skį^ą'. lietuvių kartu su žurnalistu Matu mu.- Iš Budapešto abųjietu- sas t pranešė prezidiumui;
■
. pačių kukuruzų parduoti ne- Į[mokyklai statyti/Dfcromi
iš’  Šalčium. iųo$oęikliu,. Buda viai keliauninkai išvyko to kad jis pakitraUksiąs iš ko- taismoAsyklųiižlaikymui rėk dęs skolose. GreiČia
turi
irĮgiai mokykfoAfriThUnfrfe
« ptt- pešte vengrų katalikų espe- liau per Belgradą, Stamįbu- munistų partijos1 ir būsiąs kia $101;786,408. Miesto iž Taryba turės mokykla
iun galimumų: per toli
tou-ir>giai
moKyK
das tuščias. Dar nuo pereitų- daryti.
nepartinis.
rantistų sąjungoj skaitė pra- ią, Bagdadą it Karačį.
'per mažai mokai Nuo arti-j statyti. E.
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Ba^į0i|
<’ Uražte
kmK gyventojai
litus.
7
S^ ^teiprašė.
nei Marei grįžtant įš Šilą 1928 nį pė1laiką sugau. ■-o ’
>1
. .......
lės jomarko'kelyje prie miš tik $,68MpF kFgr. už 1,902,- Haicklebprįf
Kaunan. — Girdėti, kad
ft
dogų apysaka -Ą
Jį0 užpuolį
dft. jilgįyęai,
1930 m. kovo nv
«k r;'^
..
Pfeariftte
i/
Vytauto Didžiojį> šukjiktų- /.Gruodžio 1|-z<į Ukp^jgės
v

u visoje NeLietuvoje
vadinami
10- •
l’J Tas patikim wf» jj
f į nimo.
artojamas ir yeinįs bus išl®
J>Ht‘ ■W—Sfcraus UMsunus
mĮPMM lAĮtaJ
v.
tuneliniai dviem;
lituose. ■
"r* 'X- •' <' - ' ii-i’ =r »
Umk*. ginkluot
pąšto ženklai. Šiųpsjfti Vy
r$ Jie
HJVIŽKA
tauto paveikiu pašto ženk
iš Jėgaus Kristaus laikų./* La
Groitos Pradžiamokslis
•
rknniją
mūsųjų
bai.
”
*
*
’
“
*
*
“
------•utA"
mojo
Dx.
A*
Vilriš
Į
A
r-^
Į
.iiii
m
■
i
,
j..i
«.
16
00v
lus piešė A. Vardas.
ritiųp pujptašaicio k
> '.IX(audimo apdi >•
sėn
apie
15
m.,
pradėjo
Saiv
!
'UmpamcMM
Ligos
ir
kaip
1
;elio
už
t.
Taščįai prabylą dėl 'padėjiiųo gabenti į
- 4'nuo ją išrisaugotif - Parašv
OT
MAUNA
_
dyti
ir
šaukti
mūsų
nuti. jomar- Lietuvą plečkąjtiiiinkų 'lite- Auksinio Obuolio Historija
ū:
izitorius mu
P*
negyvoji gamta: žemė, van
<
ninkui “Rankas auk_
___ .
, valse.
____ ra turą. Jis nubaustas 4 me (Graiką Mythologijoe Židi
Ra grįžtantį
lus rašo mu- ‘VEKSELIAI
duo, oras. Parašė J. Baronaa—50c.
nėlis) su paveikslais. Lietu- .
Bękmūs sargybinis lenkiūk- Guvainių ' kmM gyventojus
rū v iškai ope- Papile.‘ Pas mus šip metai
vią k|l>oą išguldė Alyva__50o. ' PatrisMM Laifisat —- Išlaido
tams kalėjimo.
xįoę..
Juozų
ir
TeresJ
įfišeikius.
ščių
nepabūgo
ir
pats,
sau“
“
2iys paimtas kąslink derliaus daug geres
TrysKeleiviai-Krikščionis,
**-ww —. •
v
•w"
Meilė (Poema).. Parašė M.
Žydas
ir Turkas, Pamokinan
iaus “Graži- ni, bet dėl ekonomines pa- tuvą užsįtaisęs, pradėjo sau- Iššovė vieną kartą iš pūga,
- 4
Gustaitis ..................
__15c. ''
Lei,kai
P3“*”*- čiaųs mušdami? Mušeikį
KAUNAS. - Spaudoje ti apysaka. Parašė T. Vyš
paruošė po- SOSe
Nauja SKritymni Kąyga —
niauskas. Vert? P. B________ 2.40c.
Juozą reikdavo atiduoti pi kilo polemika dėl vietos
(Dalis Iį). Su paveikslais------ 75<£*,
eiūra. Opera nykštčs skolos—yjsĄsęįįąį tie kė, Ko jie norėjo?
Trumpi SkąitymiUa^labai
nigų, bet kiluajbriukšrmii Vytauto Didžiojo muziejui gražūs pasiskaitymai apie į5Henuolinė Luomą.
Vertė
Gražina.” vieną ūkininką prives prie
Kun.
P.
Sauru8aitis
_____
....... ,25c.
vairius
gyvenimo
atsitikimus.
nepasisekė apiplėšti ir pa statyti. Komisija nutarusi
. SULĄHĮYTA VAGIŲ
ras dar apgailėtinų pasekmių. . Jau
j
Parašė J. Tarvydas .
.,.,450.
Vaiką Knygelė — su pa
spruko. Vietos policija su muziejų statyti už karo mu
:oj6pozitoriai, vienas ūkis už skolas yra
;CĮA1JJA
veikslais
; .
30c.
, Turto Mornut—moksliški pa
tiKelpsa ir parduotas, kiti ąpyašytį įį Kriminalinė policija Šiau laikė Šilalės’ msti pil« Lan ziejaus, tuo tarpu dalis in siskaitymai. Parašė Uosis____ 45c. Mano Patyrimai Didžiojoj
iš Mrakių mst. žinierių su prof. Songaila Didžiojo Karo Užrašai—su
Kari& 1918 ir 1919 m. Para
.ę • T\i - • JųpZą
dar eilė ūkių stovį ant be- liuos sulaikė 6 asmenų gru- kauską;
j
šė
Kuą.
?. Jonaitis (Ka
paveikslais iš 1914—16 metądugnėš kranto ir laukia ant pę kuri buvo pasižymėjusi J? Daujotą Zigmą*is Raudė- prysajty pasisako už Vytau Parašė
pelionas
)'
'
--------- 25e
P. aždeikia-.... .
- .66c.
nų
mst.
ir
išaiškį^kad
Mi

to
kalną.
Iš
tenThuziejus
at

Moterystės
Jfasuardomybė.
J.
stolio. Niekas tais žūstati- sa vo organizuotais vogimais
MOKYKLŲ
LeaauBkis.
Kaz. D-jos lei
čiais ūkiais nepasirūpinai Šiaulių mieste ir jo apylin kalauskienę iiAiiJokį.jiedu rodytų didingesnis ir būtų
IKYMAS
dinys, Kaune ___ _____ __ ___ lOe. .
labiau.viešoj vietoje. .
f
apiplėšę.
- ■
tuda praneša, liekas jiems pagelbos neteg kėse.
Sunkiausi&if Laikais. Parašė
A.
Bacevičius ___________ _ ..„40e.
kia,
kad
jie
būtų
atstatyti
i|
—
^—
r
. Ministerija
mo kenkimas; pagal d-rą NiLAUŽO KLAMPOS
Šventas Gabrielius. Išleido
žios mokyklų kad galėtų iš tos sunkios pa;
Tėvas Alfonsas Maria C. P.__^5e.
/ KONVEKCIJĄ .
sįatymą. Bū- dėties išbristi. O reikėtų ajį2
Religijos Mokymo Metodi
w—apysaka 15c.
žiūrėti,
delko
tas
įvyksta
ij
Klaipėdos'
krašto
x
konv^
ka.
Sutaisė K. J. Skruodya-_50e.
j.’ ateity . pra
LINKMENYS,/Švenčio Katalikų Bažnyčia ir DeMARDASĄV
AŠ,
Marcin

šė bus įvestas jeigu iš ūkininko kaltės, tai ei joj, Jjųri turi įstatymo' konių vals. Mardasavo so nių apskr. Kur tik ’ pažvelg mdffatlana*. — Paraše kun. U Leiskite Mažučiams Ateiti
Pilė' Manęs. Sutaisė KuPra*
s su praktikos uždėti globą ir tą ūki sutva^ reikšmės ir galios tiek Lie džius stovi demarkacinėj li si, Visur žmoneliai dejuoja, Tarnas Žilinskas ——!— ____50c. Dfe>
J.-'- '!■■■
. v.'AOB.
kytĮ, jeigu kitos koidos a|> tuvai tiek ypač Klaipėdos
Apaštalystės Maldos Statu
adžiuje. —- že
,
M$są
Dainiai.
Parašė
Ka
nijoj abipus Nerųsno. Viena skundžiasi, kad' vargas ir tas. — Vertė Kun. P. Saurulinkt'bė^prie
to
privedė,
iai
krašto
teismuose
turį4y|ias
zys
Puida
......
—
____
—
_50c.
iestuose+-jpra
-------- .. ..250.daiisT^dasi Nępr. Lietu- skurdas spaudžia. Uždarbių saitis
suteikti ilgametę paskolą
Anderseno Pasakos—su pateises* vokiečiu ir iiefuvnF
SI
KelįonS Aplink Pasaulį per
į. .
-jokių
nėra,
mokesčiai
dide

vojr
kitą
šioje
pusėjČią
yteikti agronomiškų* nųrod^ kalba. Deja, Vokiško^ nusi
80 cjpbą—Apie visas derybas
rat
19
ūkininkų.
I^yentojąį
li,,
nuolatos
sekvestratorius,
Trumpa Lietuvių Kalbos Gra
be
gaio'įdG&fis nnotikiai ke-^
LAIKRAfcTH5 mų, kad iškeltų "iš vargęt statymo Klaipėdos teisėjai;
matika, Paardė J. Damijonai
liones
pėr
įvairins
kraštus..,
visi lietuviai, tik vienas ki o čia ir duonelės kartais
tis ' /■
/1
' iy/ * ■ __ 40e.
Parafe Julius Verne. Vertimas,
aneša, kad ne- Nors ir geras derlius bet jei lietuviu kalbai tos teisės ne- tas jau darosi išgamą tei trūksta. Tai nors gyvas že< J.
BaUikopio ...;L ..
------- -$1.00
Kuropos Istorija. ‘Vertė J.
F redaktorius kainos nėra, nieko nepada* pripažįsta, ją niekiiia. Ne damas visą sodžių.' -Negražu* mėn lįsk. -.Užtat daug jaunų Pramoninės Demokratjios Pa- < . And|iulaitis
Vndriulritia .- . , ___
.. ''...... ,........ fio*,
otispradėsiąs lysi ir ūkio vienais metais seniai Klaipėdos teisme bu kaip mkrgaitės^ b^ioja' į žmonių turi apleisti gimtą grindai. x Parakė Uosis ——75c. .. M
I»'1 Ktiionęs po ĮSnropą ir
į
Gegužės Mfnuo'- Kun. P.
vo
bylą,
kurioj^cteįlyvavo
ži

rieatstatvsi.
/
'
./
V
’
d.
Ari
jį.
Parašė
Dranaičią
Julė
2.50
*'
■
|
titiiros, literastražnicas darydamas sau jį kampelį ii* keliaut svetur. Žadeikia.
•,
-J.
d-.^-SOc.
Kaunas, tur būt tbiidu nomi lietuviai , karo Upelio>kski
f nm^o
i
• t?-.
’ ? • i ’: iir
’ -- *saukiančių
* 4 »ne Aritmetikos Užda$inynasLc25c. t
g^ą. Geriau
nemato
hįšiaĮ
«<P
-.y
maža . jaunuolių' išemigravo
negirdi.
tuska. Pasirpde? kad teise-1sei
‘
skiriamas jau- pagalbos balso
., x
/ į ;i>raųcūzįją-.. DaJ^rtimu kinais kalbos mokslut-—_50c. tnvj drama. Parašė lrdn. i?f. M. *;A'
• •• •
.»--------------- 85c.
jas dar ligšiol neišmokęs lie*
Petriukas — laiškai vieno
. Juras. Kaina—,•
->1rvijai. .■------ laikų
pą8irodžius<
agentui
t'
•. *
.-‘.aAUT0MOBILI» SUk26 KUO- '
vaikelio'.' Vertė S. Rakauskas 15e.
tuviškaį. Dr„ Bąrtitšką ytas
GWdngas Varsas—2 aktą
į
ĘAZGŪN AI, 'Daugėliškio daugelis mergaičių, berniu ' BoBevisaa* -» Kas tai yra ' koriedija; parąšė S. Tarvyg
|..;L
ir jis matydamas, kad
bolševizmas ir jo vykdymas
<fay. —L—■— ------ -25e.
Vals. Vietinis/Šv. Kazimie- kų ir net senesnių susirašė, Kurijoj
«N1ZA ( Klaipėda. Šiomis dieno įžeidė
■ ■ ■ ■ -......... 15c.
pats-jeismas įstatymų nepil
n Gudrumas, 3-jų veiks
važiuot Brazilijon. , Viši ti
mis /Pagėgių muitinės valdi do, laužo, konvenciją, paliko ro Draugijos sotins jau iš
i
it Seirijų
olą kome
Žaidimą Vainikas—Savybės
!0O
Rojo mir- kisi užjūry praturtėsiu ir vakarėliams ir gegužinėms su
rinko
Vytauto
E
2
—
25c.
ttfeukąs
ninkai sulaikė pilietį Ke- teismo salę; '
t
laimę rasią. Ar jie ten lai gaidomis Sutaisė Matas Gri
tieš
sukaktuvėp^
minėti
ko

Ubagą
Akademija
ir
Ubagą
dingą, kurio automobily ras
gonis L
. 50e. Balins — .komedijos po 1 ak
mitetą. Jęsū'paĮfeko: J. Va- mę ras, nežinia.
ta 20 klg. parako. Vedama
' t
.
Laimė -— (poema). Parašė ; tą. Parašė 9wriją’ Juozukas__ 35 c.
KAUNAS. Valdžią svars $iliauska -J. Kaukėnas, K. r * - ' ' .
Vaitkus
.V50e.
kvota, kam tas parakas bu to advokatu ^rtvąrkymo
Sniegas — Drama 4-rią ak
Cicėnas ir J. Kaukėnas. Ko- 100 KNYGŲ RINKINYS
Mūsą Tikėjimas —išaiškiižL
vo reikalingas. -.
tą. Vertė Akelaitis —------- -40c
klausimą. Dabar ypa kėlios ruitętas jau priėmė pirmi
mas pagrindą mūsą tikėjimą. .
“Birutei” Katendprife 1930 metą Vertė Jonas M. Širvintas----- JiOe. Esumas—3-eia dalis dramos
—
advokatų rūšyse pasiekusie ninko p. Rastinio išdirbtą ' “Margutis” per visą metą
“Gims Tautos Genijus.*.* Pa-_
PALEISTAS OKULIČ
^Bitininkas. — Parašė Tėvas z rašė Kun. L. Vaicekauskas—10c
ji adv. (baigę mp&shis ii* tū prc^ramą, būtent: 1) 1930
Wkfe ąž
. KAZARINAS
Jeronimas Pečkaitis
50c.
lietuvių knygynas “Lietu
lį 7 su puse metų prakti metais ruošti viešus vaka vaDidžiausias
Žydą KaraKus — drama 4
”
teikta
tf$»ntfaf
progg
visiems
Su

Lietuvos Ženklai. — Išleido
Kaunas. Šiomis dienorųis kos), pkišlėkusiųjų padėjėaktą,
5 pav. Vertė J. M širvienytą Valstiją, Kanados. CentritliMS J. Šeškevičius ir B-vė, Kau
rus, gegužines, ekskursijas, it
vintas
-- ------ -——---------- 30e
pietą
Aąerikos
lietuviams
įsigyti
109
iš Kaupo sunkiųjų darbų
jai (baigę hokslus) ir pri paskaitas, kad kuo plačiau Knygą Rinkini—kldrviena knyga skir nas ---------------------------------------- 40c. Visi Geri—3-ją veiksmą vaiz
t ingi, dideiią ir mažą, naują ir senes-l
kalėjimo paleistas p. OkuliČ
tmfs ir KaiMk: Deklamavatiniai advokatai (be teisių •būtu* nušviestas
delis; parašė F. V. - ■—10c
nią, fvalrauslo turinio: apysaką,• roma
Vvtauto
ask _ ,
eijos,
Monolgai ir Dialogai.
Kązarinas, kuris buvo kalti
ną, dainą, juoką, daktarišką. taKtfeUnią
mokslo). Pertvarkant, no muo. 2) Įsigyti visiems moceflnią, lstorinią ir dar kitokią iv Parašė Juozas V. Kovas____ .30c. Patricija, arba nežinomoji
Wjr ilgą metą prak namas už tautininkų s-gos
sykiu fe šitoms knygoms gausite prie
kankinė —- 4 aktą drama.
rima panaikint privatinių^ Vvtauto paveikslus. 3) Kel dus
*KVf*. Kainus iESMNt
dykai: “Birutža” Katehdorią 1880
Graudis Vyksmai. -—-Ver
Vertė Jonas Tarvydas ——10c. .
pirmininko advok. L. NoreiORKUNAS
mėnesini ^urngJą “Mąrgutį,” ku
advokatus ir norintiesiems ti jaunimo tarpe tikėjimą ir pietą,
tė Vysk. A Baranauskaa—10c.
ri
leidžia
1r
redaguoja
žymus
humoris

Lawrence, Mass, kos nušovimą.
/• Išganymo Apsireiškimai —
ir kompozitorius Vanagaitis. “Mar ' Eucharistižkos Stacijos—Su
, būti pris.
pad. įvest tarna^ idorą, <o taip pat -lavintis ir tas
M
kutis” Užpildytas juoksis, dainomis, paatėjimas ir gyvenimas ant že
tronmaHfefeSMnKansmaifeMMi vim^ą 2 metų teisme. Teis- Šviestis. 4) Remti tautišką •relkslsis. Tą viską dabar gaunate už lietuvino Kum P. Juškaitis—15c. mės Jėzaus Kristaus. Vaidini
$7.50, gyvenantiems na Suvienytose Vei - Kristaus Kryžius: Stacija,
mas su gaidomis ...... ------ - —,75e.
[ me ' netarnavęs negale^ būt {katalikišką spaudą ir platin- stijose — užsienyje, kainuoja tiktai Graudūs
■
x
k
Verksmai,'Maldos Ge
$8.50. Visą koloniją lietuviai kviečia
Dramos; 1) Germaną; 2)
advokatas.
^yyųįąųs rBytojų”. ir mi naudotis Šita proga skubiai Apšvie- gužės, Birželio ir Spalių mė*
Fabiola—5 aktą; 3) Liurdo
iV- ' * <’ ”
tos mylėtojai nepraleiskite šios progos lesiame. Išleido kum K. A Va
Unimo Draugą. ”
— arti $40.00 vūrtea knygą už .$7.50 ir gys _____________ -__ __________25c. Stebuklas — 4 aktą; parašė
“Mariritis*’ Per yfeąn į, taipgi gra•
PRAGARE ARTO IR
J. Tarvydas— ;—___ ——65c.
žus "Brutas” Kalenda__ C'- Sykiu su
Dangaus' Karalienė. — Su
giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabejo,
knygomis
arba
atskirai
prisiąslme
fr
Knarkia BaBepv.—Komedi
VBžlMĄ
ąį r Modernieji šokiai yra ne kas iri- savo naują knygą katalogą. Pinigus rinko Kun. M. Gavalevičius;
oti,. ką veikia Amerikoj katalikės moteja Iras akte. Parašė Gineitis 15e.
be
apdarą
75
centai,
ro
ap

Viešintos, Čiunkių kaimo t*,’ kaip seksualinio organizmo siųskite Muo adresu:
siųskite-2 dol. ir 50c. “MOTEROJ DDtdarais
—
|i no
'
KNYGYNAS “LIETUVA.”
Vaiką Teatrai: dalis Į: 1)
ūkiiL M., lapkr. 28 d. nūva- riaAtfizarimfe fiziniais judesiai*
8210
So.
Halsted
St.
Chicago,
Illinots
žmogus ir Gyvuolys. Para
Pagalvok ką darai; 2) Jono
ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir
>—£rof. St. Šalkauskis.
- - — 7 ——. <
------ ------ šė kun. ~P. Bufoi
,
80& laimė;SU. Pasakyk mano lai-,
žiavo į~ Troškūnus tUrgttn.
įasakos. ,
Tmą. Surinko & K, D. ir N—15*
Jti dėt 3d šiol neišsirašei Liettt- SociaBnMfe ir Krikš&ouybt,
Nusivežė tris pūdus sėmenų F~"
ITERŲ DIRVA” yra vienatinis Ameri>
ir avj. Lfgi.pajdta^gėri: j
* vot KkteHfcų VeSomo Grota) Iei- Prot V. Jnrgufio -------------- -- lOe. Valką Teatrai: dalis H: 1)
jvių katalikių moterį} žurnalas, leidžiaižiamą »v«itraštį Ištirsime.paskui; 2) Antanudae Lietuvoje. Parašė
i ' * .j
- »
<
sėmenis ir avi o naktį ir
:
ĮDKGIMO
terų Sąjungos. Joje šalę straipsnių akto S K., D. ir N
ir avj, o ..pagii - ir t lafetų a«j juslės .įdegimas pųgipidc
,-į/
‘ItOUlKRAšTIS
”
moterų klausimais; šalo žinių iš vikti pa*
arklys
su parėjo
režimų vargšas
dingo. Ant
>
rytojaus
bė ^į*’?£. *ra ™Ifetoe ąUpaumą. ' UikM
yra pinigai, J»*WL«to neiot erų gyvenimo,iUibia^JeinaŠie skydegimas yra paskui atsiradusią
I
konstfpdcfjoH.
nrtfbdą.fr
jei
tuos
BUta
m
K0»
—
‘
♦D-ko
“
H
i Vaikų ąnklžjunM^?y ’
berogiilžinsi,
o
“
Mteų
Laikraštis
”
kepurės namo. ‘ '
• :'5«3«tas pafe|intl ji kūno, visi nesmapanda. 05M*p5rat2.Q0bt8.(^
fijd išnyks. Nugn-’fttae užveria sak yra ggraa ir pigua. r
j, 4) Ifandaguma^ .5^
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ky Vaistus, kurie nugali koortlpaciją-ir
iuo tapvafo sistemą nuo* tą nešvarumą, f* Jį reikia užsisakyti sau AmeriJis suderina ir sustiprina zyvybės jė Itoja ir visiete gtmiiiėhu ir pažįaga*, priduoda’jumk geresni apetitų, Mi- tamieiM Lietuvoje.
ia ririklnlmę Ir įpldžln Jums gcrg, ..
_
pojlri tr atskelti ryte fu«i> /fMtoą bifcrtftfe*' metams kašOit Ir atalgayuefp. •
■
‘tuoja
* 1keturi
•. . . litai, pusei metą du
r JHtfta-Ton*
dtt sfrnesnią
JWga-Ton« yr*
jfr* geras
fferaa dėt
jfrneanių
fanoulŲ, kurte yra aHppi Ir &t«Hfeiąnvf.
tf <M1 Jaua*»nl« MetaM, kurie
c pdė*
iMką. X* rienaanene* IMfertenfe
;l menkdb
naštą.
lenkt* sveikatos
Kvetkatoė naii|.
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CK. •

nP■- -znfAT V'
)TERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais ’.
s ir. vinjetėmis. , Jos formatas (didis)
s, kad po metų galima pasidaryti daili .
Nelaukite ilgai. Siųskite pinigus tuojau >
>TERŲ DIRVA” pradas
Lwtuy<mę *
įkymus siųskite šiuo adresu: a O
A

“MOJfeC DZ«t4” -

r. 24 Street,

i

.
*/

š'

*1

.

E

&

I

?»

CKiea^o, IU.
»

a/į

t
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ke, paprašykit . A* ui akyti dėt ją* fl

. i'1.

<
■

u—- i ;
'T

■ubai

■■

■

Trumpu AsrtpgMOm arba
Kai Tikėjimo Ap^nimaa Pa

(prastais minH.
’ ab virieUah)-------Mažas Barta

tilte . .v... 41.00
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Darbininko’^nan^
7 gražūs dideli ir
kambariai. Yra ei
sas, maudynės, skali
duodama' šiluma ir
rius patarnauja. Dėl j
nįi| informacijų kreipkitės
1 “ Darbininko ’ ’ Administi
, eijų.

■X

r

ir būt svarbūs daiktas^s, kuriuose būtų pąlaįmm>rystė, kad V. Jėzus pat- tas Tavo vardas per amžius,
atsilankė i. vestuves ir Sara lygiai meldėsi: ViešViėsu jaunavedžiu palaimi-lPat*e’
- tv
*j U ‘x ;
iri abudu, tepasęąUva draų-J
Moterystė įsteigta pa- ge syėikatoje.”?-(Tob. Vili,
v\i)1
o pradžioje, nes patsai
J
:
as tarė mūsų ;pirmieinKokie
tai
‘
gražūs
buvo tų
s tėvams: augkite .ir
jausmai! Užtai
Lietuviai iš prigimties-i
ginkitės ir pripildykite jaunavedžių,
.
gr .4‘įjf ■
ra demonstratvviais
į. Tik pas žydus pradė- Dievas ir ant žęmės juos pa
*
R įSI
džiose
skausmo
valandoj
laimino.
'Kad
gyvenimas
itsiliuosuoti moterystės
jie-yra lig nebyliai, bet
orumo ryšiai ir jie rei- moterystėje būtų nė tik pajų giliai slepiamas ja
udavo persiskyrimų ar- <enčiamds, bet ir pavyzdin
dažnai galingiau prabyla,
iivorsų. Bet V. Jėzus gas, reikia gerai apsigin
vario varpai.Taip if* šį įh
subarė ir aiškiai pasa- kluoti kantrybe, nes ir ge
karų, tas.nerimasties ir itįj
kad pradžioje nebuvo riausioje poroje atsiras nuo
dėsio jausmas silpni
, vadinasi, moterystėje monių skirtingumo ir nesu
jėga aidėjo svetainėj,
idavo persiskyrimų. Del- sipratimų.- Čia kaip-tiktai
reiškė žmonių elgesyje.
sganytoj^s ir pakėlė mo- ineina krikščioniškoji meilė.
Matytis, 'kad ir pa
stę į sakramentus. Ir Meilė, anot šv. Pauliaus, yMAŽASIS CHORAS ŠV. KRYŽIAUS' PARAPIJOJ, SCHENECTA DY. N. Y. (Skaityk korespondenciją)
kun. Jakaitis tų ūpų atj
Paulius tą patvirtina, ra'kantri, yra maloni; nesi
...—:
damas: “Tai didelis sa- elgia nedorai, nesipučia, nė kam tiki, visame turi vilties Augiįčiausio Sostą nuošir- kalciui—tai nemano plunks-- Kaip jau minėjau, kalbė tė, nes aptilus griausn
:
aprašyti!
; '
tojų buvo visa eilė, kiekvie ovacijai, kuri sukilo jam iŠ
nentas, i sakau tų Kris- ra išdidi; neieško savo, blo ir visuose dalykuose yra iš džiai meldė palaimos ir iš- nai
tvermės tam nbrangiąm ir
Už tokių rūpestingai pa nas stengėsi kiek galėdamas ėjus kalbėti, pastebėjo,
ir Bažnyčios vardu.” gai nemano, nesidžiaugia iš tverminga.
et žmonės moterystės sa- nedorybės,bet džiaugiasi dėl Daugiau tokios meilės, x> pirmutiniam Worcester’io ruoštą programo dalį di apibudinti-gerb. kun. Jono “šiandien dar ne išleistu
džiausia padėka priklauso J. Jakaičio asmenį, įvertinti vakaras, dar pasiliksiu sttnentų tankiai pažemina teisybės; viską išlaiko, vis- j mūsų šeimos bus laimingos. lietuvių primieijantui.
priimdami jį dėl kokių
Šiandien jis eipą pro-taip Seselėms mokytojoms, ku jo darbus, sudėti geriausius jumis.” Bet ar ilgam?
iškų išrokavimų, padaro JUBILIEJAUS IŠKILMES pat skaitlingai’ šusirinkusią rios tuomi dar kartų prisi linkėjimus. Gražiai tai jiems kiekvieno klausimas.
o vien biznio kontraktų,
minią, bet šiandien jo pe dėjo- prie pagerbimo savo pavyko, bet kuomet mėgin Visų vakarų ajpvainikaYėį
ta pareikšti worcestėriečių paties gerb..,kųn> Jon0,
ėl taip daug yra nelaičius-sveria ilgiį metų neat Vado. ' ’
“
Darbininke
”
jau'
buvo
dyje. Tuomi ir baigėsi baž
Dar-gi vakarų - gražino ir mintis ir troškimus link to, Jakaičio kalba, kuri.'
gų moterysčių. Kad gyiaidi kova, su ’gyvenimu, su
imas moterystėje būtų minėta, kad 18 d. gruodžio nytinė dalis ceremonijų. S? Tautos ir Bažnyčios priešais. vaikučių įteigimas kun. J. taip brangaus jiems asmens pasiliks širdyse ir minty®
:
:us ,įr laimingas, reikia 1919, sueina 20 metų kuni-’ Nekantriai laukiama pa Šiandien neviesi įo veide tas Jakaičiui gražios pintinės —rodos žodžiai kliuvo jieihs klausytojų.
gystės
sukaktuvės
Worcesvakario, kad susirinkus į
/ Neturiu gražiakalbystes do
? jos ruoštis su=: Dievu,
! liepsnojantis,’įdmaš kilties gėlių, ir bukieto raudonų ro už lupu, i _ . . j' \
terio
klebono,
gerbiamo
kun.
bažnytinę svetainę, kur pa
Stigo 'ros gąlės^ žodžiais vaną. kad atpasakojus vi
iangi ji yra Šakjamendžiaugsmas, tik retkarčiais žių,'kurį įteikė p-lė G. Vairuoštasmargumynų
vaka

Jono
J.
Jakaičio.
Tačiaus
tai reikia jon įstoti Dienuąesui a-austa 'tekūnaite užbaigusi dekla atpasakoti tų gilų liūdesį, tų tuos įspūdžius išsineštus
ras
pagerbimui^mylimo
va

sukaktuvių
paminėjimas
ati

- •' ’ =>
. t ; v macijų “Kunigas.”
skausmų, kurs gludi vrorces^ to zreikšinihgo vakaro, * tik <
malonėje, todėl reikalau
dėtas
iki
29
d.
gruodžio.
»
.
do
ir
kur
bus
galima
liuoPrie pabaigos vakaro Kun. teriėčių širdyse • šį vakarų, su. tikra,, kad vvoreesteri
ta, kad jaunavedžiai prj, Tačiaus. nei pergyventos
siau
išreikšti
savo
linkėji

Niūrūs
sekmadienio
rvtas,
A. Petraitis vardu parapi nes ! jie gerai žino, kad šian iš širdies linkėdami
l išpažinties. Šv. Rašte
audros,
nei
pakuista
geležimus
jam.
-T
jiečių - ’-ir prietelių; jįtęikė. dien ne vien pagerbimo, bet sii| .Metų savo Vaciui
lųjo Įstatymo paminėta apsiniaukęs dangus nekokių
ųė
sveikatų
įstengė
pągerb.:. celebrantui piniginę’iratsisveikmimo vakaras su jninės tą iškilriiin^,
ii pavyzdinga moterystė diena tepranašavo. Bet ką- Oras nei kiek negiedrė/a.
gi
.mškia.
š^tis
ir
“
Metus
-įfeif -x Jovąnąį{ikstąųpio Jo-.
o Tobįjaus :iPŠ^tbs. Štai
Gamta, lyg pagavusi žmo
vVorcesteTiečiamš, '’kūdrriet nių audringų ūpų, rodos že kuria
’V
jau.'^ ] i-v b <yUy
kiuš
ir
planus
kaip
worcest.
..
juos veda šv. Kazimiero-baž mę su*dangum sumaišys, vė
'•y
---------Tobijas tat tarė savo sunyčion gilus troškimas pa jas švilpia, dūksta, balto teriėčių, taip ir aJfelnai lie
lotinei: Sara, kelkis ir
tuviu tautos labui.:
O kad
dėkoti Visagaliui už'tai, kad sniego skranda kloja;..
:
■ ’
Iskivos Dievui šiandien
retas iš Aiųerikos lietuvių,
leista jų mylimam Vadui ir
rytoj ir kita rytą, susivieO
žmonių
miniu
minios
tegali pasidžiaugti tokių
*«.
u
Prieteliui sulaukti savo 20
:iva su Dievu per šitas
prakilniu
pasidarbavimu,
metų kunigystės jubiliejaus? plaukia! < . <
s naktis,, o po trečiajai
Toli gražu iki prasidės kaip tautos taip ir bažnv\
Plaukia
minių
minios,
kol
cčiai būsi va mudviejų
programas, o jau kėdžių čios naudai, to^ųdos, nieks
terystėje. Nes ėsava šven- erdvioj bažnyčioj nei tuščios
stinga — vėliau atėję džiau neužginčys. Tų kaip tik ir
vietelės
nelieka,
kad
ten,
ų vaikai ir negaliva taip
giasi gavę vietų pastovėti. mėgino įrodyti, įvairūs to*
lijungti kaipo tautos, ku- prie Augščiausio Sosto, su
Šnekasi žmonės, bet kaži vakaro kalbėtojai apibudin
& nepažįsta Dievo. Ir at vienytomis širdimis melsti
kodėl nesigirdi to linksmo dami kun. Jono J. Jakaičio
palaimos
.ir
sveikatos
Jam
siusiu drauge, abu poT?
' .
ūžesio, kuris tokiuose susi darbuotę.
mg uoliai meldėsi, kač Vadui, kuris gražiausia da
rinkimuose paprastai esti, Atlydėjus gerbiamų sveti
tų duota jiem sveikata. Ir lį savo- gyvenimo paaukojo
tik perdėm viešpatauja į- iki tam tyčia gražiai papuoš
•ė Tobijas: Viešpatie Die- Jiems^
temptąs- lūkesio jausmas. x tos kėdės, skaitlingas vie&tėvų mūsų, tegarbina ta- Mokyklos. seselių gražiai
Aštuntų valanda, pasiro nis choras vadovaujant p.
dangus ir žemė, ir jūra, papuošta bažnyčia, draugijų
do ir tas, kurio taip laukta, Žemaičiui, užtraukė griaus
šaltiniai, ir upės, ir visi ėjimas prie Švenčiausio, vė
lydžiamas dabartinio Wor- mingų “Ilgiausių Metų!”
vo sutvėrimai, kurie yra liaus iškilminga suma su acesterio klebono kun. A.
‘ Klebonas, kun. A. Petraitis,
ose. Tu sutvėrei Adoma sista, kuria atnašavo patsai Petraičio, kunigų K. Urbo
gražiai apibudinęs vakaro
žemės molio, ir davei jam kuli. Jonas J. Jakaitis, iIT“
navičiaus,. F. Strakauško> J. tikslų, pakvietė kun. K. Urįgelbininkę Jieva. O da- kum A. Petraičio g žus iš- Navicko ir vietinių Dr. Lan^bnavičių pakalbėti. Jo kal
f, Viešpatie, Tu žinai, kad kilmėms pritaikintu jpa^ džiaus, advokatų Millerio ir
ba turininga, nuoširdi, gal
iu pačių ne paleistuvystei, mokslas, nevienam pati o vBoblio.
. . 'b. ■ ;;
ir reikšmingingiausia ' viso
t tiktųi dęl vaikelių mei- patingb sujudžio jausmų šir- Suūžia svetainė nuo plo
vakaro. Seka kalbos kun.
VISOS PASTANGOS BUS PAŠVĘSTOS PADARYT KELIONĘ ATMINTINU <
jančios minios, kuri atsisto- Dr. J. Navicko^ -kun. F.
ĮVYKIU PILNĄ ĮVAIR
------------IR
MALONUMŲ DĖL TŲ KURIE JOJ DALYVAUS
ilIHIlIlIllPHj'l HHHIH.mil
lllllllllllll
HIHIIIIIIIIII
oširdžiai
sveikina
jusi nuoši
_________
„__ ta. Šįrakausko, Adv. Millerio,
• žemiausios Kainos Tiesiai į
brangųjį Vada. Žaibo grei Dr. Bandžiaus, Adv. Boblio,IŠPLAUKIMAS LAIVŲ 1930 M.
*\
~ 6 Dienos Per Vandenyną
tumu bliksteiėja mintyje ki ir įvairių draugijų atstovų. Trečia klesa J vieną puse ..........................$107.00
V
Tterioi
Tremia klesa į'abi pusi . .......................... '.$181.00
Laivo tardo*
Ii Ketc Yorko
-Laivo vardo*- J
. PER CHERBOURG’4—6 DIENOS
tas vaizdas -— dvidešimtis
Turistinė trečia klesa l.Yieną pusę ....$123.50
Protarpiais
dainos,
l<aip
Turistinė,
klesa
j
abi
pusi
(min.)
..........
$204.00
PER BREMENĄ
metų atgal — kuomet toj
.Cabin klesa''........................................................... $142J5O
LITŲANIA.....sausio 30
choro taip solistų — p+lės J.
V• •
1 ' 1
' Keliaukit greičiausiu pasauly laivu
E8T0NLA.. .balandžio M
— pačioj vietoj, \ (tada, būta
PROMENADOS DENIS; Už vietas turistine
E8T0NIA.......... vasario 20
Mitrikaitės ir p. J. GinkaUs, klesa ant Promenados Dėnio nuo Gegužės 1-mos
POLONI*. . . . gegužio Tt
bažnyčios, o ne svetainės)
LITŲANIA.... .„.kovo 8
Iki Liepos 15 1 Lietuvą, o j Ameriką nuo Uugkui^ypąč sužavėjo klausy įiučio l-mos iki Rugsėjo 30 kainos padidinamos E8T0NIA ... .balandžio 3 LITŲANIA... NrieHo 16
tas pats asmuo ir busimasis
..
.
, .
tojus savo švelniu, maloniu sekamai: $7^50 J vieną puse, o $12.50 | abi pusi. LITŲANIA. .,balan4žib 17 UTUANIA____ liepos 22
mūsų
Vadas,
artinos
prie
Laivas EUROPA dabar budavojamas ir ^47.7/,
VAIKAMS: Nuo 1-ną metą Iki 10 metą nei£1
POLONIA.'. . ..gegužės 1
E8T0NIA. ..rugpttMto 18
rišpildymu’u.Karvelėli Mėly- žlfnw
ppsė kainos.
t • 4
veikt pradės nuo kovo mėn., 1980 m.
didžiųjų durų lydimas būre-*
E8T0Nli ..gegužės'17
LITŲANIA. .rogpiflčfo 26
KŪDIKIAMS: Iki 1-ną pietą nnižiaus.^TkBO
nasis. ’ ’Deklątnacijos ‘ ir
<S geguži 26 [f POLONI A ... .rugsėjo 16
Mažiau. Negu 8 Dienos į Lietuvą.
Iio vaikučių,, prie Dievo Au
LITŲANIA
smuiko solo p-lės G. Vaite- j vieną pusę. Į abi pusi dl.OO. w • *’ • S ’
kuro.
Buvo
tai
Jo
primici

Pntojnis ir tiesus susinėsimas su Hile Europos Salimi.
U. S. Revenue Tax Ir.Head Tax ntskyrluiu.
kūnaitės, o bene gražiausi
Reguliariai išplaukimai kiekviena savaite populiariais
jos diena.
Lloyd laivais.
progbamo' dalis, tai parapi SMAGIAUSIA, PATOGIAUSIA KELION
a Tada, nevienam iš gilaus
J
Dėl sugrįžimo liudy>KZ. , \ r»l informncijų Ir laivakorčių kreipkite tttnjnus pas mvo vietos apentą.,
• >
65 STATĖ ST.
, mtj ir kitų Informa
įįismo sužibo ašara akyse, jos mokyklos vaikučių pasi
cijų atsiklausklt sa
,
r
*<i.
.
•
NELAUKIT
PASKUTINIŲ
DIENU
'y
• į . “' T
B08T0N, MA88
vo vietinio agento
pažvelgus į tų, skaistaus rodymas.
arba
.VBALTIC' AMERICA LINE
Jų šokiai, driliai, dekla
džiaugsmo pripildytų, kun.
315 BO. DEARB0RN 8T, CHICAGO, ILL.
Jono J. Jakaičio veidų. Ne macijos ir už Ji ies tve 8—10 BRIDGE’feT^ NEWY0RK, N. Y.
616 8T JAME8 8T., M0NTR1AL, CANADA
vienas, palenkęs galvų prieš rianti pareiškimai kun. Ja- UNION TRU8T BLDG., PITT8BURGH, PA.
• .
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tartu lavintis kinti Biblijoje \ Dievo apmokslo ir pa-1 reikštųjų 'dalykų. Kas nu
b niekad nėra stoja tikėjimo, tai tiktai benti arba pra- maišant doros mokslą su pa
derą, tiktai Į- sauliniu mokslu.
ikslo, tikybos
Kuun. P. P. Saurusaitis

burmistrų pavardžių ne mų- neka^rimo
,
dienosnurodyža ir lietuviškų, k. a. Norei mo. '• .. ■'
*
-'l '-r
ka, Birutis. Lietuviai^pra“Scripdeda vyrauti Kauno miesto tores
carum” t.
reikaluose prasidėjus tiky III p. §0 rašytojas Konrad
bos kovoms, kai miestiečiai Bitchin nustato, kad mūšy
— čiabuviai buvo už katali ties Rudava 1370 m. dalyva
Vytautas ir Jogafla, pirAGCHYVAI PAGALIAU ATGAUTI kybę, x> vokiečiai už Liuterį. vo
vokiečius ^suvaržę ir masis tųęgj^^Ometų, ant- •
žų knygos. Kimieji Kauno burmistrai—vokiečiai Tada
neleido jiems bažnyčios Ro rasis 22 m., tad Vytautas bū- .
tušės aikštėj statyti, tik Žy ta} gimęs Į350. o Jogaila 1348
elionės Kauno. Įdomiausia -4- Kauno madų skersgatvyj (dabartinėj m. Caro “Geschįchts Polens
8 archyyai pa- gist^to archyvai, kurie pra
t III p. 624 įrodo,
Įcad Vy
Mariampdės g-vej. . .7
įr
štž^iš Maskvos sideda nuo 1522 m., vadinas
30 žemės teismo archyvų tautas miręs spalių727 d.
diduoti. miesto
tačius dąbarknygų prasideda nuo 1581 1430 m.
.
_
ių archyvų I
ten juos dabar tinę
metų.' Jų turim beveik vi Šita data, rodos, ir. bus tik
knyga rašyta lotyniškai ir
tvarko.
sas ligi 1703 m. Jos rašytos riausia dėl to 500 metų Vy
<4^. 7‘.
M tūri be galo vokiškai, tolesnės lotyniškai gudiškai ir lenkiškai. Jų tu tauto mirties sukaktuvių iš
'
ųąės Kauno ir ir lenkiškai.
*
;
-i rinys
bylos dėl žemės ir kilmes šiam mūsų tautos didąi mūsų istori- Vokiečių kalbos vartoj i- turtų perleidimai, Kaune ir ■vyriui reiktų ruošti 1930 m.
įdeda iš 45 už- masstai kuo pagrįstas: Vy Kauno apskr. .
ji
s
“L. Ž” spalių‘27 d.
30 Kauno- Že- tauto Didžiojo pakviesti Liearchyvo knygų tuvon “vokiečiai apsigyveno
SOCIALISTAI APIE SAVUOSIUS
ino magistrato. Kaune labai skaitlingai ir
;,?.5 ir/
/
akh rašytos; tai turėjo net miesto reikalams “Su komunistais raikia Tą patį galima^
. • ir stambių
? vyraujančios įtakos. Daugu elgtis atsargiai. Ypač nega4 ir apie socialistus, nes koBiai. Kpy- mas pirmųjų Kauno bur-j..
.. '• . • • ../
.. V “<ur . -■ ... ■ i
-i
t kurios ligur mistr’ų<4^ vokiečiaiT Teko 7
> •;; į
tuoj
viską nori pasL 1 Komunijai gavojekįįją j
pamatyti
vienoj
iš
archyvo
i*
e
odiniai apdarai
įplėšyti, kur-ne- knygų dabartinės Rotušės glemžto sau,”' arašo “Kelei iš socialistų nes iŠ jų išsi
puslapių dalių. •paminklo akmens uždėji- vio” korespondentas.
vystė.
7 * ■; .
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žymių diskusijų Kadangi kai kurios apylinkės
jau pradėjo ruoštis prie kalbamojo jubiliejaus,
tai seimas išklauąį įvairių pranešimų. Dides
niojo New Yorko apylinkė atsiuntė net savo at
i • ■t
stovą muzikos profesorių p. Žilevičių kuris pla
p kitos
čiai išdėstė galimybes Dainos Šventės, kurią ma
ymiaunoma suruošti sų aplinkimų chorų pagalba New
ybė —
Yorko mieste.
ną sau^
is buvo • Kunigi} Vienybės seimas barė savo reikšmin
* i
ei pro- gą žodį, užgirdamas visų Dvasios VadųTpastaiigas, kurie rūpinasi suruošti šitą jubiliejų kuo
baigėsi iškilmingiausia/ir ragindamas-jūos laikytis sei
.tovų iš mo nustatytos taktikos bei nurodytoį programo,
ald^bos kad, tasai jubiliejus kuo sėkmingiausia pavyk
tų.
'• .
. 7" '
•
jdį.
K. Su/
> patsai
Kiekvienas dvasios vadas savo parapijoje
kun. A. sušaukia visu jojo žinioje esamų draugijų bei
/

r- -

centralinių organizacijų kuopų susirinkimus;
M- J- kuriuose išrenkami atstovai į bendrą jubiliejaus
s pava komitetą. Kuriose parapijose gyvuoja Federaįvai piin« skyriai arba Katalikiškų Draugijų Sąry-

lo

Šventės programas, kaip kolonijose, taip ir
apskričiuose, yra dvejopas —tikybinis Įfr: tau- -,
tinis. Tikybinė programo dalis atliekama baž
nyčioje, tautinė gi — salėje. Bažnyčioje atlie
kamos pamaldos už Lietuvos laisvės kovotojus.
Pasakomas pamokslas, kuriame apibudinamas
didžiojo Vytauto asmuo sekančiomis temomis:
“Vytautas katalikų tikėjimo platintojas Lietu
voje,*’ “Vytautas Lietuvos bažnyčių Statyto
jas,” “Vytauto pagarba ir ištikimybe Kristaus
Vietininkui,” ir 1.1..
/y»

■. ■

’

■

'

•
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Salėje galima suruošti koncertas, prakalbos
ir įvairūs pamarginimai, vaizduojantieji mums
prakilniąją Vytauto asmenybę. Kur yra ga—
limybės, būtų gera suruošti Dainos Šventė ir
iškilmingos vaikštynės miesto gatvėmis.
. Kadangi Vytauto asmuo lietuvių tautai yra
nemarus, neatatiktų mūsų dvasiai palikti tą
jubiliejų kaip kokią staiga sužibėjusių ir' vėl
greitai užgesusią žvaigždę mūsų išeivijoje. Ta
sai jubiliejus neturi užsibaigti vienomis iškil' .Tisai tnri amžinai palikti savo pėdsa-

u- jau veouigianr Krautų,
tarpu Margelis,, pa gio. Džiaugėsi kareiviai, pi- bėgo kareiviai nuo .it
tas Jurgio vardų ir lėniečiai ir visa apylinkė. šaukdami, kad ‘
>tas į krikščionių ti- Tuojau Maigia su Baniute baigę griauti paskutinei
, augo visiškoje kry- pakėlė puikias vestuves, ku ro sieną ir netrukus
ordeno dvasioje, toli riose midus ir vynas ‘upe šią. Tada prasidėjo šįtl
Tynęs, šaltuose ir ny- liais liejos, o žvėrienos nu- linga .ąmžinastię?1
Marijenburgo vie- krautf stalai lūžo. Ir taip
Motinos, surinkusios lig
i Jinksminosi ištisas savaites.
E) mūruose.
vaikus, raudodamos.
& Po keliolikos me- Tuo tarpų kryžeiviai, su Čiayoir palaiminusioji
drio tikru kryžeiviu; pratę, kad Margis pabėgo, ir metė į lakžą. Vyrai
ėjo, ir meldėsi jų kai pasiutiškai supyko ir surin savo žmonas ir paskui
li gal-netrukus būtų kę ^didžiausius pulkus kareis
gėsi sau kalavijus į
?si kryžeiviai į karą vių, puolė Pilėnus. Dar ne Didelėj raudoną lieji
etuvius, kuriame, gal pasibaigus Margiodr Baniu- motina glaudė į savųjgiįį
t savo tikrąją motiną tės vestuvėms.
sparnę skai, _ .
s, tačiau atsitiko viŠoko Margis, išsirikiavo lėniečiųs. Pagaliau, ųš
iip.
visi, jo kareiviai ir stojo kunigaikštienė Rida irpftH
ą sykį kryžeiviai už- ginti pilies, sienų.
sau įsisdieigė kalavijai
ietuvius, vėl parsiveBaisus tad buvo karas! si^. :;; . ■/ O. idS
g belaisvių, kurių tar- Kryžeiviai
skeveldromis
o iš Pilėnų vienas ge- draskė mūrus, ardė pilieą
u vis, vardu Šventa- pamatus; lietuviai taip pat Graži ir
ažkokiu būdu jis išli- nepasidavė ir gynėsi kaip
prie savo vyro įr dri
vas ir kryžeiviams įmanyddįni: metė ant kry
mis rankomis užkūrė 1
” betarnaudamas, ga- žeivių galvų akmenis, pylė
Paskui abudu užlipo,
juos visišką pasitikę-1 verdančią smalą, kapojo ka
šti ir gilūs- nekaltos m
lavijais: Margis pirmą kar atsidūksėjimai nuaidi
betarriaudaffiaS' j is tą kare, sukaupęs visą save lies tuštumoje.
sino šu Margeliu, ir jaunystės jėgą, guldė kry
Margio rankoj suga
įęs iš kito, anksčiau žeivius,. kaip rugių pėdus* - kardas, įsmigo į dvi'
rnavusio lietuvio RyBet vis dėlto, nors ir la tęs širdis, ir.
id jis yra Pilėnų ku bai gynėsi’ lietuviai, tačiau
iškilusi liepsna susisups
rčio sūnus, pradėjo priešo daug skaitlingesnių kutinęĮ ggynėjų, auką. :
u ir dažniau su juo minių nebeįstengė nugalėti. Kai kryžeiviai, išve
iai pašikalbėti. Jis nu- Pilies mūrai byrėte byrėjo,
rus įsibriovė pilih, visas,
>jo Margeliui, kad jis kaip smėlis, ir kai jau Mar žas. jau buvo liepsnose,
‘tuvis, Pilėnų, kuni- gis tikrai pamatė nebegalė tų paniurę ir kovos užgHb
io sūnūs, 'priminė apie siąs atsiginti nuo priešų, su dinti jų veidai, išblyško fa
l, ku?i jo kas vakaras šaukė visus dar gyvus karei
lininės dirbės, o ša$oš,
ntr ir laikydama jį vius ir sušuko:
dėjusios jų širdys,
u. duodanti Praam- — Vvrai! Kryžeiviai jau i_r
*1.
__ t______
■ >c

' -
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girdėjau
------------—
———
r-vr^ negana ir uasunosen,"
:nas, ypač pas nekurtuos. Per kaip^pūrelis, matyt atvykusiu ® ’ ?(
traukose vietines vargoninkes mo- toliau, dėkodami klebonui už grakyhės skamblbo pianu. Vedėji ir
pramogą -pareiškė^ ir prašė
.

*v

raicusuę*-n

J-UfTlJAVOS

lodami, kad koncertas ir Amerikos himnus visi dalyviai
ir kad nusiseks gerai pilni prakilnių jausmu išsiskirstė
rietė! koecertą visus i namus girdami Schėnectądy jau-*
7 kaimynus i prietelius nim<į, koncertą ir abelnai tos ko
;
pasigerėti ir pakriti- lonijos lietuviu pažangą.
Reporteris
ikai pasiliko n,e kriti-

py uar ir phiiadelphiečius, willuingtonieČiusir iš Apylinkių; be
lietuvių dar ir- svetimtaučių; ša
lia parapijonų buvę ir prie para
pijos nepriklausančiųjų, bet save
tautos dailės, ypač./dainos mėgėjų
ir tautiečių, pažengusių pirmyn,

noj tapo pilnai lietuviški: graži
kalba, dainos, šokiai, drabužiai
lietuviški, o mintis bendra vi
siems. Tokiu būdu mūsų scena
dviem veikalėliais praturtėjo. Mo
nologas “Girtuoklis su- lempa”
ir komedijėlės: “Blaivininkas su

režisieris viso progtamo ■»— vat- yisumėtxjjfiiak
1 —
— ...v.pranešti apie pa
goninkė p-lė M. M.' Mitrulfeifė. našias parapijoje pramogas.
T'.>^
Kiek žmopės įvertina jos graŽ^ ir
Girdėjau, kad chesteriečiai rety
■slavintą balsą ir jos gabumus ’r giasi prie padidinimo bažnyčios.
J(
Koks didelis skirtumas tarp pa
rapijonų ūpo trejetas metų atgal > ‘ -K
-1
ir dabar. Tuomet tik ką susitvė
rusioje parapijoje buvo girdėtis:
“Kažin ar išsilaikysime?” O da
bar jau einama prie padidinimo
bažnyčios.
.
r'
IN TEN BODY.
Dieve padėk jų energingam vaTYPES, AND AT
dui-klebonui
kun. E. Paukščiui,
NO EXTRA COST,
Dieve padėk geriems parapijoA WlDĘ_y ARIETY
OF COLORS TO 7
nams ir jų gabiai ir darbščiai
vargoninke? Garbė jiems visiems
surr your own
GOOD TASTE.

už pasekmingą darbuotę.
Tai
džiaugsmas mums katalikams 'ir..
lietuviams, nes mūsų vardą jie ke
lia’ aukštyn.
Svečias

Puikus- Smarkus- Stiprus Astuoni

f

NOIMOD, MASS.

Mes skaitome šį mūsų didžiaūsį nuteikimą. Nuo
priekio iki pat galo yra naujas piešimas. Išvaizdoj ir
padirbime yra kogražiausis. Ir švelnumu viršija
visus.
'
- ;
i
Viršija visus kitus ką mes esame padirbę nupiešime,,
padirbime arba vertėj.
Kelionėje ir lengvam važiavime pralenkia bile karą.
Ir už tą kainą kuris parsiduoda, yra pakeltas klausi
mas ar verta kada nors daugiau mokėti už bile kokį
. karą. ■ J
Kainos ir Smulkmenos—Žemiausios galimos finansinės
išlygos. .
1 ’ ’
.ų j
j

LDS. 3-čia kuopa prisideda prie
“Darbininko” vajaus ir išrinko
du. geru darbuotoju: Jurgį—Ver-a
secką ir Joną Aidukoni prirašynėti prie kuopos narius ir užra.
šynėti laikraštį “Darbininką.”
'“
' /^ Kuopos Valdyba .

W. LYMN, MAŠS,

Standard Length Chassis—Coach, $1050; Coupe, $1100; Standard Sedan, $1156
Roiadstėr, '$1200; Phaeton, $1300; Sunsedan, ^1335, Long Wheelbase—5-pass.
r 1-Touring Sedan, $1250; Brougham, $1295; 7-pass. Phaeton, $1500 ; 7-pass. Sedan,
>
$1650. Prieės f. 0. b. Detroit, Faetory.
-

r

LDS. 24-tos kuopos susirinki
mas įvyks sausio 19 d., 2 valandą
po pietų, po -numeriu 32 Morris
ų
St. Malonėkite visi _nariai atsi
lankyti ir naujų narių atsivesti,
nes bus svarbių dalykų. Metinis
susirinkimas, tai bus valdybos - • į.
rinkimai.
Ir kas neužsimokėjęs
(

r

9*

'~ --

h-

.
of -wide variety of colors. Two-wa,v shock absorbers ąll ąround. Radiatoy shutters
-7 j-r-Starter
Starter on dasb—Eleetfic gauge for fuel and oil—elėctrolock—tire ioCk—windshield
windshield .
ire-proof rear-view mirror—stop liglit—disappearing rear -sįindoiv eurtain,
tfeiųopener..
' tire nrėll oh.fė--’“ —*■*" ' " "
f

5/.

J

Jti

/ —r-*-*

AC

GLEVELAND, OHIO

S

Lietuviai rengiasi apvaikščioti
Lietuvos Nepriklausomybės šven
tę, 16 d. yasario.
Katalikiškų
JTraugijų Sąryšys suržftzimui iš-

su didesne
su greitesniu ' smarkumu.
jėga .. .su greitesniu atsitraukimu ...
taipogi perviršija išvaizdoj-ir tikrai aukš
tai statomas - pasitikėjime ir kainoje ...

i—ąį 1

' *x

B
.......................... —

-J

Jo.skirtumas yra ženklūs ir nepaprastos rūšies^kuria,
karų savininkai aukštai stato. Išvaizda visai kitokia
ir yra moderniškas karas. Jo stvliuš yra ilgesnis,
platesnis ir žemesnis. \ s '
'
.•
Motoras yra didesnis ir švelnesnis. Padirbime žymiai
padidėjo. Atsitraukia greitai, ir smarkiai į kalną lipa.
Nebūsi patenkintas kitu karu kuris netoks patogus
arba gražus. .Šis yra geriausias automobilius ir pa
traukia kiekvieno atvdą.

£n 8 Body Types, and at no eztra coet, a wide
variety of <^jora to suk your iodividual taste.

Features That Challenge

' \ .

■ Larger Bodies—Greater PdyVer—-Faster Š
—Added Economy. Wide choice ’
of Colors to Suit Your Own Taste. Ne
Body Designs. Four.Tvro-wav
Shock Absorbers Radiator Shutters, EI rolock, Starter on Dash, Electric
Gauge fp^rSSnel and OiT.
Coupe $735 (with Rumble Sent $^50)-^Coa<* $765—StanrtnriįSedan $825—Tonrlng Sodan
...
• ‘$875—Brougham $895—Sunsedan $995. Priceo f.'o. b. pętroit, Factory.

■

THE CHALLENGER
Skyriai

ATIDARAVAKARAIS

1

••

„.1

Portland - Bangor
Worcester
. J ..
•
r -

’
< - * <s-

■

.
i

/
'

'
i į

L

MENLOltall CO.
/

f

»

< Retai and Wholesale
652 Beacon St

Ir tie Metropolitai ^Pardavėjai
i; t
'
Gilchrist Co.,. WaahfaigtonatWiMter
’
Johason
Atriothobile
Avė,• tį
....____________
. Co.,r 916- Commonwettth
______
A
'1b
«-t-".
’ ,
'"z’
•
lt
:r
.f. ...
W . ;'
.
..'‘(i
DOfeCHESTER: Jans^e
Jan^e T. Bedfrrith
Bedfwith
MEDFORD: Hudson-Eseei
Hndson-Eeaei Co., *4
ŠTON: Hudson-Essex Co„ 122
STONEHAM:’ Pompeo
—
----- - ------ - oMyatic Avė.
’ ?
Co., rIne,
Bdvard
Eyerett
Sq. <
Ighton Ąve. -z. .. r.v,
.y
WAKEFIELD: Wakefty«H
EASt'MjtTON: E. E. Wadsworth,
* MEDFORD: Hudeon-Rsaez Con 645
& Servlda Haln St
INGTONj Wilmer G. Tenney, 793
Ine, 424 Adams Bt
v' Broadway
.
,
IVALTHAii : WiUiam Mdtartr,
ssadftumtts KAve.' I. EVERETT: Dean Moter Car Co., 87
, MELROSE: K. W. Fellovs A Co., 29
.' 173—175 Htyh St
>
'
.
OKLINE: Hudson-EMex Go^ 91
Broadtvay. ' >
Upham St
ishfngton 8t. WATKRTOW: Claflln Hudaoo-ĖMex
FRAMINGHAMt Hudeon - Essei Co.,
♦ NEWTON: Frank - W. Lene, 899
Co., 32 N. Beacoti St
BRIDGE; D. Ray £d«er, 1077
220 Hovard St v
Waahlngton 8t
MmchuMtts . Avė.
,t
WAVERLKt: Harrts & Roach, Wa• FRANKLTN: Snppte A Polsey, Summer
NORWOOD: RobertrW. Baker, Town
verley Square.
BRIDGE: Henley-Kfmball Co.,
St
- Sąuare
z •»
tVELLESLEY: WeUeeley Motorą, Ine,
HYDE PARK: Tbonaaa J. Halpin, 12
’ Vatar.St
Colonial Batldinjt • ‘
>QUINCY: Sylveeter and Oarson, 84
Centrai Ava
>
BRTDGENOftTH: Brown4Ro*\
’ Waahington St
A* ‘ i-jiAA H WEST ROXBURY>. BelMrae lfototy
' JA1UICA PLAIN: Coolldge HudaOO8 Mataditata Avė.
•
1716 Oentra StWįm Co., 5TB Centre 8t
8LE8fOWN: SulUvan Są. Motbr
-a
ta----- *7 . y, 1REVERB š Th® Luna Park Gamm
A •

t

;

X

*.

/

t

kilmių išrinko komisiją,, kurion
pateko A. S. Kulbickas, M. Ruseckas, J. Botyrius, J. Spaustinaitis,
Jonas Dierus, J. Brazaitis. Jau yra pakviestas kalbėtoju Lietuvos
vice-konsulas Kalvaitis iš ChiCa- ‘
gos ir Mūsų Motinos Neperstojan-'
,
čios Pagelbos parapijos klebonas '
kun. Antanas Karužiškis. Taipgi
. nutarta kviesti Šv. Jurgio parapi
jos kleboną kun. Vilkutaitj vikarą ,
kun. Steigmaną, adv. Česnplį. Su'
traukti ehorus: L. Vyčių 25 kuo
pos ir Bažnytinį. Paminėjimas įyyks Lietuvių-Svetainėj.
Ta pati komisija pradėjo reng- ~
is prie paminėjimo D. L. K. Vytauto 500 metų sukaktuvių, šios
iškilmės įvyks liepos 4 d.
< z Jovaras

Magdalena Dubickienė paieško
savo brolio Motiejaus Balusevičiaus, kilusio iš Podiškių kaimo,
Pilviškių parapijos. Seniarugyveno Pennsylvanijos valstijoj. Jis .
pats ar kas kitaą meldžiu atsiliep
ti šiuo antrašu: Magdalena Dubrckienė, 51 Čapitol Avė., Hartford, Conn.
' ’,(S.-2I)’

.

PARSIDUODA i M
ČHVRRYKŲ KRAUTUVĄ Apgyventa
v&oklą tauty, dapgtanste ltetuvty.tr
.utuvė
randa.
Rendt
flg viena amu
_ . teet__
~
iMIrbtaS
ptyl. Bto» «k
‘
_per 15 mėty Prtebtt| pardavimo suttnoeite
t rieto*.
St,
JONAS "KERSIS^lllS
So. Norvrond.
kampas St. Georjte
Maaa.
(8.-211 . nuo reunathnno, ran
ku. koJu, krtrtfta, Ir
ątrftty „*^*®!*H**>
kataro, uKojimo kraujo nėra farėanty
ędmšty katy ĮHnik. MottJ Ir lakta

GYDUOLeSI

Ja

V.'

JT* -

*v-' '

'A

'^UlUl^CbO.

» Ai. -

I

Taipgi ateinami

į

garų., Po miš- tvarkdariais buvo parapijos smenepamirškite atsivesti nors po vie
čiukais yakrisbūtent ; parapijos regul<*|^
alininkas, kun
kolektoriai ir parapijos profė-1 ną naują narį prirašyti prie- vie-'
nintėlės AmerikdjsJJetuvių Darbi
sako gražų pa- sionalai ir biznieriai. Garbė jiems ninką Sąjungos. %e to, kurie
r •_
. Aiškina, kad už sugebėjimą ir uolumą.
esate užsilikę su mokesčiais, tad
•įrodinėja, kad
Reikalas priminti, kad visi bran yra gera proga atvykti ir atsily
yra Tame, Ku gūs vyrai, kurje tokioj biaurioj ginti.
,
Kviečia Valdyba
rion suėjo tiek dienoj dalyvavo Šv. Vardo pamal
tautų. Ragina dose ir kuom nors prie ją padiKLAIDOS ATITAISYMAS
ist^’-brąni
dinimo-pagražinimo prisidėjo jie
“Darb.” No. 4, §v, Petro ir Po
yra duota vi- visi daug laimės nuo to vardo,
vilo draugijos susirinkimo apra
r žemės, ir da- kure gausiai apmoka ir už šalto
šyme įvyko klaida. Buvo parašy
bėje..
vandens kam nors Jo vardu sutei
ta, kad draugijos iždininku iš
okslo pasįonįs- kimą.’
■. ’'.
rinktas Petras Geležinis. Turėjo
k’ardo draugiPuiku, visai puiku. Daktarai,
būti-: iždininkas Vincas Kališius,
advokatai, pramoninkai, redakto
tvarkdarys Petras Geležinis.
riai, darbininkai, kunigai, pralo,
A. P. Neviera, ex-rašt.
r

J

'

b
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DARBININKO
_
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Draugija laiko susirinkimai kas ant
rą nedMdienj kiekvieno mėnesio,
num. .493 E- Seventh “*
salėj, 7th St, South I
•A Mass.

^5^yM,'iarn * kunigą^

K. Urbonai''’1 čiui ir Do-

y.
jiū visiems jaunikaičiams,
ie dalyvavo ' prie grabo
e pąlaidojimb šv. Petro
įyčioje ir kapinėse.
čiū kun. Norbutui už ap;ymą musų, mylimo Pran-

>

aus laike ligos.
čiū gerb. Karbauskui, jo
terei Florencijai ir sūnui
rieiįtu^ ųžgraių patama-.
į įr jgiedojirnį laikę šy. /

tv. JOHO IV. BL.PAAAŲ1
DEJOS VALDYBA
.

\

’ -i '

Pirmininkas — Motiejus Zioba,
539 E. 7th St, So. Boston, Masa.
Telephone South Boston
Vlce-Plrmlninksis - J. L Petrauskaą .
24 Thomas Pk, 8a Boston, Ma*
Prot Raštininkas — Jonas Gllnedtj^,
5 Thomas Park, So. Boston, Ma*
Fin. Raštininkas — Matas fielkis, ■ ‘ ?'?5S£
25ft E. Nnth St, So. Boston, Ma*<y£d*
Iždininkas — Andriejus Naudtlun* • ' ‘
885-. E. Btoad^ay, So.7- ‘

i Fj&Ąįįį

ų. Mes melsiu 8’tjz pone"
bausko ir visos šeimos
katą.
'
čiū ponui ir poniai Za- tams už gražų laidotuvių
engimą ir mandagų pa
avimą . namuose, bažnyir kapinėse.
idžiai-nuliūdę,
Motinėlė — Magdalena,
Tėvelis — Simonas,
Brolis — Jonas ir
Ą ;
Sesuo — Ona.
v
£ ■

I REIKALINGA VIETA
OPI flFBft ....

>n, Mass. . . . .

LIETUV. DUKTERŲ DRJOf \įjįff
PČ GLOBA MęTĮNOSšVa
VALDYBA z' .'
Pirmininkė — Jieva MarksięnA
-3.
<25 E. 8th St., S. Boston, Masa Vice-Pirmininkė—Ona ZulbnienA'? r'P
11 Monks_St., S. Boston, Ma*; //igg
Prot. Rast. — Ona SiaumaA
443 ETTth St., S. Boston, M* >'^1
Telephone South Boston 3422-R
Fin. Bait .— Bronislava CftaieiA
29 Gould St, W. Roibury, Masa
> vf
Iždininkė — Ona Stgniuliuti, .
105 W. 6th St., S. Boston,>
Tvarkdarį — Ona Mizeirdieni.
/

draugus prirašyti.
Nariai,
dar neturite mokesčių kny*“4 pulsite susirinkime.
>? -

><

Valdyba

'Z*
v. v '•

susirinkimą ir užsimokėti gertai
"z 7 ■ v-,' 0
T
-r-'^rTr
-"t~
H ■'
DETROltf^CH.
..
■ •
- ę
užtrauktas ■ mėnesines ‘ duokles.
.
Valdyba
1 laiškely buvo parašyta,
L. D. ZS. 72 kuopos mėnesinis
ktanie tam' žmogeliui ryšususirinkimas
įvyks -sekmadieny,
r •
t
10,000 Titų, kuriuos jis tu
sausio 19, tuoj po ^pamaldų, šv.
kti vienam asmeniui.
Jurgio parapijos^fnokyldoje. Visi
kuopos nariai yra kviečiami atsi
aip g^rai, kad aš tamstą
lankyti
į’ šį susirinkimą- dėl ap
! — tarė praeivis, — tas
svarstymo išimtinai svarbaus rei
mąn adresuotas ir aš jį
kalo.
Valdyba
f

į

į.

— Į '

erai, — tarė žmogeli?, —
u buvo pažadėta už tai 100

ivi» mielu noru davė 100
tašai nuėjo savo keliu. At
itikto ryšulėlio antspaudą
to nerado.
damas apgauti — pats ap"?<•
wz
*
I

' "

■■■'

■*

-v

I

ELIZABETH, N. J.
LDS. 16 kp. mėnesinis susirinki
kuopos susirinkimas
mas.
įvyks trečiadieny, vasario 5
įvyks vasario 2 d., Aušros Vartų
parapijos salėj, tuojfus po su d., 7 vai. vakare, bažnytinėje svemos. .Visi nariai meldžiami prk#™5*5- Nariai kviečiami gausiai
būti, ries turime svarbių reikalų. ateiti ir atsivesti sivo draugus (es)
Z
Kviečia Valdyba prirašyti
>
Valdyba
-.
' '‘-r
'Z-'’ ’ 7-

B, mass;

*■

■ •■■*■■■■—<

*

KAJ.MUODUSULIO
OSMETU
/

.'•i~------takyta* '.Buiat Kttrit Atgirado
gelbėMa A'ao Djfcjtditio. Pagiųgk
ten DU Dykai nb^Hii
.
Jymo Budo
likk tada
l kenti, rtio nusalto
karta Hk'Saltik Salirėgntrįt Jeigu
- smaukia ir kvapą
-'1
neužmiršk tuoj peaitjsM€o., dėl iibandynuoja. Nėra skirnetori vilties pa. /VfBtld sftjšk «1 ISbandymo.
savo______
amžių
kentėkad" 1?__1b*
,____
._____
viskį bandei ir be paaekntaj ir
i kart galėtų pagelbėti nenuMok
bet siąėk Mandien dėl dykai 18-

z-

1
-jMtS

I

PHILADELPHIA, PA.

LDS. nariai turi rodyti gėrą pa
NIEKAS NEGALI
vyzdį visiems. Visuomet lankytis
į susirinkimus LDS. 13 kuopos.-Ki
PAVOGTI
tas susirinkimas įvyks penktadie
is paklausė jo, kiek jis turįs ny, -vasario 7 d. , 7:30 vai. vakare,
mokyklos kambary. Ateikite gan
ežinaū, ponuli, atsakė.
iai. Nepamirškite u&imdkėti duo
Valdyba
Ta, kaip tu gali savo metų kles. ;
————————
ti?
•• \
Tat, ponuli, metų neskaitau,
8AINT CLAIR, PA
m jų niekas negali pavogLDS. 107 kpl mėnesinis susirin“M. L.” kūnai* įvyks Vasario 2-rą dieną,
•v?-

—

I
(

tuoj-po' sumos, šv. Kazimiero pa
rapijos salėj. Kviečiami visi na
riai dalyvauti ir užsimokėti mėne
sines mokestis ir naujų narių at
sivesti prirašyti.
< Valdyba

KASTOM, PA.

\

U]
įL 40 kuopos susirinkimas^ įytsario^
tuoj po sunfbtf
vyi
tykolo
parapijos
svetainėj,
šv. Mykolo'
•*<
Malonėkit
ahr mėnesines niokėms
užsrimc
i
ir mėnesines mokestis užsimok

J

M.

-------------- T“
•V <
KASHŪA, ir. K.

TeL A B. 2805—3.

IT UVIS
METRISTAS
immjn akla, priskirtu aki- .
Btus, kreivas akis atitlesinu ir
aabUjonikkose (aklose) akyse MgrąUnu ivieeą tinkam laiku.

I. L. Patekami*, O. D.
447 Broadw*y, So. Boston.
7

DAKTARAS BALABAN

4
I
b
n
k

z
Gydytojas iš Rusijos
375 Dorchester St., So. Boston.
TeL S. B. 4768

Rezidencija ir kitas ofisas
1384 Blue Hill Avė., Mattapan
~ — TeLAlilton 2952.
.

GRADY
ECIALISTAS
Pabaigta
nnlveratty medikallžkį kolegiją; butfe gydytoju Ft

1

ą.fr ut^'a^jkymį’^'iui-

iain> kunigai•
Bu 'tjrbdna-t’ieiui ir Dofr- .
V.r
.
' ..

eiū visiems jaiunikaieiams,
ie dalyvavo prie grabo
:e palaidojim & šv. Petro

maiKUKn

— J.

ZA1K1S,

7 Win£ield St, So. Bostąu, liam <
Draugija laiko susirinkimui kas ąn> .
r« ned&dienj kiekvieno ia€neMb, įt , '
num. .493 B. Seventh St, pantpijol saMj, 7th St, South Boston, Masą?/'..

'jT5S|
$

ŠV. JONO EV. BL. FUAį^
DEJOS VALDYBA. įs®|
<4

4

•

;$£ *

t "■

Pirmininkas — Motiejus Ziob*,*' "i
539 E. 7th St, So. Bostofi; Ma*.
Telepbone South Boston įŠS&R.z-;.
Vice-Plrmlninkas — X L. Petrauskai
24 ’Thomas Pkį So. Boston, Mase.
Prot .Raštininkas — Jonas GUneckli,
5 Thomas Park, So. Boston, Maafe
Fin. Raštininkas — Matas Seikls,
256 E. NiUh St,. So. Boston, Masą
Iždininkas •*• Andriejus Naudtlunąą *
885; E. Broadvray, So. BĄKon, Masr
Maršalką’ — Jonas Zalkis, ’T’ ' - ■
7, Winfield St, Šo. BtkRou, gį

nyčioje ir kalinėse,
.eiū kun. Norbjutui už ap<ymą mūsų mylimo Pranaųs laike ligds
eiū gerb. Kaą bauskui, jo
t erei Florenciliai ir sūnui
neįtiri. ųž^grąlžų patamaedojnn# laike šv. /
iu. Mes melsnntįrtt^pviTtf“ baūsko ir •> visos šeimos
nėšio, 2-rą 'Valiu
katą.
""
"' salėj, 41 .
Št., Šo.
>ston, Mase.
eiū ponui ir poniai Za-kams už gražų^laidotuvių
LIETUV. DUKTERĮ DBJOf
engimą ir mandagų palavimą namuose, bąžnyPO GLOBA MOTINOS ŠV&
ir kapinėse.
. VALDYBA y:
y;
idžiai rpiliūdę,
Pirmininkė — jieva Mark šie nė,
■M
Motinėlė — Magdalena,
<25 E. 8th St, S. Boston, Man.
?v<?
š
Vice-Pirmininkė—Ona ZulonienA
Tėvelis — Simonas,
?/xj
11 Monks St., S. Boston, Man
Brolis — Jonas ir
Prot. Rast. — Ona Siaurienė,
’
’£> 3
,iį. i
Sesuo
Ona.
443 Ę. 7th St., S. Boston, Mus
Telephone South Boston 3422-B. / <
Fin. Balt — Bronislava CHlnienA f
29GouldSt., W. Rozbury, Ma« ’*
Iždininkė — Ona StaniuliutS,
105 W. 6th St.. S. Boston. Mm* '

-- -------- —„
;sr-,; ------ , —: rT^ --- ”*■---- z—
sp^ęs^^a^rfirimtffl organiząvaja
-■ p-r.---, ibųatų,
^vajaus
kiku. Kalba P. To-*
,
v
_____
‘
'Kum'įkSąurusai-.tprąitią
ir~kun. J? Bakšy! kokiu
cijos naudai. ■ Kun?#. Sąuruąai-. toraitis it

XIis taipgi pratarė į delegatus, lin
lin-
tis
kur
kėdamas darbininkams pasekmin
ITSUS
gai darbuotis:--------------—? į
nan*-• t ■*.
■
> U■
Sesijų vedėju vienbalsiai išrink
JONASi K. MILIUS
>ažytąs apskr. pirm. Jųbząs Bernotas,
nati- Vienas -.žymeshiųjų Amerikos rast. A. Pateckis^manŠUtų peržiū
ietuvių visąomenėfcdarbuotojų yv
; hu ra Jonas K. Milius. Amerikon jis rėjimui ir įnešimų sutvarkymui —
ne į- atvykp 1905 m._, pas brolį Miką Antanas Alieiūnas ir Jonas Vąieinlis.
•
pa- Brooklyn, N. Y. Pirmutinis jo
•ūsai darbas buvo lentų, cemento Ar pty-’ Atstovai dalyvauja riš šių k^iotų kieme (yard). Pagyvenęs'kiėk VU Z
<raš- laiko, pirmiausiai - įstoja i Amer.
5 kp.. WkterburV -A J. Berno
af iš L; R. K. Susivienymą; Buvo jo tas, A. Šambaris, X Jokubauskas,
štas, organizatoriumi New York ir-Netv j. Konkolis, Z Karalius^ V. LiegUninas^P, Jokubauskas,. S. Cibuls
liktų Jersev valstijose.
Organizavo L. Vyčius. — Įstojo kis, P. 'Totoraitis,, yėlįąps pribuvo
tur- i L.. Vyčių 12-tą j kuopą; kuriais
c >

būdu-būtų, geriausia pasidarbuoti;
Tuo kĮaurimu plačiai j kąlhčĮą,.
svarstyta'ir prieita prie to, - kąd
kiekviena kuopa tuojąus iiptūsi
darbo, rengtų" vakarus su pąmąrgjnjmais. ir. prakalbomis ir kad iš
rinktų" po kelis narius pereiti per
stubas' užrašinėjant “ Darbinin
ką.” Jeigu, kurioms' kuopoms bbs

Ben-Hur—Isforijoe apysaka

-

'knyga’ (audimo aįtiart). Veb ''
Jcpąą.

jLuksiuio Obnallo. Eii
(Graikų Myth^lpfyoą,
peik) ra pavei
vių kalbon išguldė Alyva_^__50e,
Trys Keleiviai—Krikščionis,
Žydas ir Turkas. Pamokinan
ti apysaka. Parašė T. Vyt-'
niausiąs. Vertė P. B___ _ _ .40c.
y
Trumpi Skaitymėhai—ląbai
gražūs pasiskaitymai apie j^airius gyvenimo atsitikimus.
Parašė J. -Tarvydas —T------ 45c.
irto Morma—mokyki pa-

i».š? aSoS,” ,/~J___ ZL««.
į Gamtos Pradžtafeokslfe
A- VUrife

/

į kaip
ano jų išsisaugoti?
Parašv
negyvoji garnį*: žemė/ tanduo, exa& Parašė J. Baronas SOk___ Išleido
Pafcrfanpo ...
Kun.. A. Miliukas
60c.
' Meilė. (Poema),
arašė M.
Gustaitis --------- —
------- 15c.

. Mauja Skaitymui

,g»—

reikalinga pagelba, apskritis mie
(Dalis II). Su paveikslais——.750.
lu noru pagelbės surengti vakarą.
Vienuolinė Luomą.
Vertė
,
'h.
<
Kuopos gaus laiškus nuo apskričio
’**:*?•
a. .'t*'/*
1
Kun. P. Saurnsaitis —. —25e.
valdybos. Bus nurodyta kur/kreip
Vaikų Knygele — su patis. '
(
. į J-vęikslaia
------ ----- —----- SOe.
Išrinktąs organizatorius P. To
tymai. ParašėUosis------ 45c. ' Mano PaUtrimai Didžiojoj
toraitis. Jis pasižadėjo kiek tik-, jo
jo Kaso Užrašai—su _ Karėj, 19|8 ir 1919 m. Para
pajėgos.išneš darbuotis;
lė Kuik J. F. Jonaitis (Ka
Šis suvažiavimas panaikino ųu-> pąveiksląis iš J.914—16 sietų
pelionas) ------ ----------klebonas kun. J. Valantiejūs.
—— ---- -------- 208
tarimą mokėti 5c. nuo nario i aps- Parašė P. aždeikia—_____65c
■metajs, nepamenu. Jis pasekmin
6. kp.,'" Hartford
A. Mazaias,
Moterystėj Hesuardomybė. J.
Gerumasaprašymas apie
...
gai ' organizavo • L. Vyčių kuopas J. Vaičiulis, A, Simobas^, A. Pątec- kntj.
Lesaųskis. Žv. Ęaz. D-jos lei-'
Faberą-FiBrookiyne ir apielinkej. 'Vėliaus,Nutarta ateinančią vasarą reng-_ gerumą R
dinyą Kaune —————lOe.
kis ir kun*_ J. Bakšys. .
lipiną. Vertė Kun. P, L. —,15c.
ii
apskričio
rišvažiavimą.
-Tuomi
jo pastangomis suorganizuota Liet.
Sunkiausiais Laikais. Parašė
36 kp., New Britain
V. VazTabakas—Kuodai — rūky- a A Rueevičius------ - --------------- 40e.
rūpintis palikta apskr. valdybai.
Vyčių apskritis,. kuriam jis pats nis, A. Mičiūnas, B. Mieninienė.
S
mo kenksmas rpagal d-rą Ni- •
pirmininkavo keletą metų. .Važinė-1
Nutarta užprašyti šv'. misiąs-už įtolski parengė ». Kaimietį—15c.
įveltas Gabrieliua. IšleidoJ
39 kp. Bridgepovt -h A..VąičiuA.. Vaičiųbuvusios
Conn.
apskl
rast.
a.
'a.'
M^
jo po miestus, visur prisidėjo prie ’is'Tėvas
Alfonsas Marią C. P—25e.
. ;
& rr^mlra^^^-ąpy^A*15c.
)lde- jaunimo organizavimo darbro. Jo
Blažauskaitės
vėlė."
,
<
/T
.
x
-.
Religijos Mokyme Metodi
PoniaT MiciūniėhėL.prikegė dėlėknv- pastangomis Vyčių kuopos dygo g&tams jssnkienus.-?.
Nutarta paaukoti, $25.0Q, Wątęrka. Sutaisė K. J. Skruodys—50e.
Katalikų Ųažnyčh ir De- H
r :
Leiskite Mažučiams Ateiti
;lau- kaip grybai iš po lietaus. JisFalp- < Vaidyboj raportai. — Pirminin burio našlaičių prieglaudai.
mąkratismas.
g
ĮĮ
į/« -.4T— Parašė kun.
. B’. Totoraitis išrinktai Į komisi
si dirbo Liet. Vyčių naudai PhiPrie
Manęs. Sutaisė KuPra.Tarnas
Tarnas Žilinskas --------- --------- 50e.
dpė- ladelphia, Pa. Buvo delegatu ke ko ir-vice-pirininihko raportai pri ją rengiamo paminėjimo..;
nas
---į—. ——
f
imti. Rast. a. arM.'Blažauskaites
Apaštalystės Maldos Statu
esą liuose Vyčių sėkliuose.
Įpešta;
Įnešta,;
kad
centro
centro'valdyba
'valdyba
,būtų
būtų"
Mūsų
Dainiai. Parašė Ka
vietoj raporto ‘už jbSiOs vėlę su
tas.
—
Virtą
?• Saururenkama
referendumu
;
Aptrąs,
sys
Puida
__ ',,
------ _50c.
-ave- : Platino “Draugą?Pradėjus kalbėta »akia. įJžds isaperrt^s: pi.... z
. . -y
• _z
...
saitB
,25c.
riti “Draugui;” p, ĮOĮjų^'d^ig pa Ąigaiš nuo; pereito/^ auvažią vimp kad ipsk. turėtų Board of DirectAnderseno Pasakos—su pa
Ketionė
Apfink
PassriĮ
per
veikslėliais
___ ——_______ _ 20e.
sidarbavo jo _ naudai BrooklyUtC, buvo $14.15, jauo išvažtavimi) pel orsq Atidėta sekančiam suvaižiavi- 80 dienų-t-Apfe risas derybas
pardavinėdkiifas,' išnėšiočfžt&as, užmni..
. į.
Trumpa Lietuvių Kalbos Gra
be galo įdomūs, nuotikiąi ke- - .
no liko’ $172:40.Jvisd"^inigąis ran
matika.
Paąršė J. DamijonaiJUT5' prenumeruodamas. - • i
?
" Sekantis suvažiavimas/bu« Hart lioefc per • įvairius kraštus.
dasi $186.55. 'Išvažiavimą komisi
\
tis
—40e.
Parašė Jplina' Veme. Vertimas, i
Organizavo L. D. g.
-rr
ja tą raportą patikrino. Raportas forde. Laiką paskirs' valdybą.
"viai Wū^s
J^Ęalčikonio
..
-------41.00
T
L.’R/K. Š< Juozapo Į^r-;
1 i Europos Istorija. Vertė/J.
Dvasios vadas kun. ?AmĮwtaš,"
*
Vt/,
į_________ ;
kndziulaitis----- -------- —---------- 50e.
u- lnnirf<ų Sąjungai; p. SfiHašjir-Čja
pirtn. Juozis Bernotas,' vieė^p^ąfi.
•>
rnj.iszj «
A
•
c
ųir. |
___
_
—
75e.
?iles Įdėjo
Iš Kelionės po Ętpųjtt ir
jo v
vi^įS^y^.sįej^-.įr^^modaHvdntimą V. dažnis, rašt.1 B. Mičžūnienė, ižd,
tome
Kun. P.
Arijų.
Parašė Pranaičių Julė 2.50
:nass kuopas, prenumeruodamas irprjsįr
i§,ioI^Siza^u^B.,T^
tės iūietu- S:
... -50c. /
lAiid. VL * i
p ' - N
“BšWinii ?■< -puos<!
SrtBtds jau-:.^01
savo VoSTJb
—'
' --V-:-—. .,.
paaukojai
—. ...
. -w; . ,
Z* -'Ar.! i< f
■■
45c,
5.
fbUflJ>q
’/*' --V
nystės dienas ' visuomenės labui. J
r,
Įųepaisytojarrketųrių veiksį RaŠtį^ū^ąs A? J. Patari*? y &is/kellx^.ii
Noriai-jis darbavosi Dievui ir tėc
-> —T.
'..Į 4. — .* — .-. v’
ni——■—50c rnų drama. Parašė kun. Pr. M.
x » < r .
”
t ' '"i ' *7
“
klausė *prie Tautos Fondo, daug Vjmei i ?; 0
Į < garimi—.
j/; Ar
••
. .
laiškąi vieno
Turas. Kaina-------- ------------------ 35c.
Pririnka*
—
-iame: dirbo ivpiiiigą. aukbjd/.JBri- ^LAr^datfg^TOSime šiose dienose
va&elia Vertė ;$: Rakauskas 15c.
GiHukingas Vyras—2 aktų
klausė-prie L. Raudonoją"Kryžiaus mūsų jaunikaičių tarpe, kurie taip
.'Bolšerizmtt -L Kas tai yrą
komedija
;, parašė S. Tarvy
Rėmėjų Draugijos; jai dirbo, va nasašvąstų visuomenės labui? Rei
Girdėti nekartą kalbant žmo bolševikmas ir. jo. vykdymas
'
das ________ 1
:-------- _25c.
dinėjo su prakalbomis, Organizavo kia,pažymėti; kad tokiųpaSišvėn- nes, o ypač tretininkus,/kad ne Rusijoj' —--------------- 15c.
Elgetų GudnunaŠ^3-jų veiks
škyįšiSj Dar prie jt^i^pašėl^i-'
Jfcelių yr$ ^k jftftenybė. Užtat yra gali sulaukti Pranciškonų su- pa
mų-komedija. Parašė Seirijų
Žiidimų Vątoikas~~Savybė8
Viių draugijų, unijų ir' k?p?Milius
.
f" z
mūsų priedermė tokius asmenis i- mokslais.J
uozukas ------- 1 —25e.
vakarėliams
ir
gegužinėms
su
>1
Sakykit, ' Brangieji, dėlko- Jūs gąjSoinis.
priklausė.
’Nutaisė Matas Gri■’ vertinti, juos užjausti tinkamai.
Ubagų Akademija ir Ubagų
191£hi. p^Milius savanoriu įsto Nors nesmagu yrą tas prisiminti, taip laukiate! Ar ne dėlto/ khf ; gOUW
---- —50c.
Balius — komedijos po 1 ak
jo Į Jungtinių Amerikos Valsty b<?t-kad taj yrą.t.iesa, tai negalima išgirsti iš jų pamokslų, - pamoki
tą. Parašė Seirijų Juozukas—35e.
(poteff). Parašė
nklą
bių kariuomenę* orlaivininkvstės praleisti apie tai žodelio netarus. nimų, pasiklausti j vairais klausi Vaitkūs —------ ,»ra....-------------- 50c.
. Sniegas — Drama 4-rių akskyrių..
Grįžęs iš kariuomenės ; Mūsų tarpe dažnai taip yra. Ge- mais—, kad atgaivinti savy dva . Mūsų Tikėjimas — išaiškini- ■
tų.
Vertė Akelaitis —«----- 40c
1919 m. pradžioje, organizavo Liet. riausr pą'trijotai, tikri visuomeni sini gyvenimą?!
•/ .
, maš pagrindų m0sų tikėjimo.
Liuošybės Sargus. Vėliau iš jų iš ninkai, pasišventųsieji vien visuo- Nenusiminkite, Bangieji, jei VriHė Jonas M. Širvintas------ 50c.
Esumas—3-eia dalis dramos
“Gims Tautos Genijus.” Pa
sivystė -Amerikos Liet, Brigadą, ■■menėsrf'abui,
yra užmiršti.
užįMfšti. apleisti.
■nėstfabui, yra
apleisti. gu tik panorėsitt^M)ėsite kiekBitinnikas. — Patašė Tėvas
Vaicekauskas—10c'
Jo pastangomis buvo suorganįzuo- [Dažniausia iškel.iažaSpadąngėn tū vienąjbėnesį išgiM^ų laukiamų, Jeronimai Pečkaitas ----- .. . . 50e. rašė Kun. T'*L.
’* t'
gražių paskatini
Žydų Karalius — drama 4
ta L. L. S. 70 kuopų. VėTiau p. p’Čios garirės ieškotojai.-Kodėl taip pamokinimų,
Lietuvos ŽenŪaif Išleido
yj įsiktų, 5 pav. Vertė J. M. Šir
Milius išvyko į Lietuvą ir stojo i [yraT^odėl nesilaiko® tiesos?
mų... Tik užsisakykite “VARPE J. Šeškevičius ir B-vė, Kau
t, są- karo lauką,. kaipo žvalgas tarp| šiandien' TJetuni jau laisva.
vintas _________ .... _________ 30e
LĮ.” Jj leidžia Tėvai Praneiško- nas L___ _ -..'..k'___ -__ 40c.
Kles»taj4^bd^vikų. Gi prie majo- .t tąrka« Savistoviai. ’ Ar čia p. Mi- na.i “ Varpelis” kainuoja 1£>30 m.
Visi Geri—3-jų veiksmų vaiz
11)UĖmęs
ir
Kalbfir:
Deklama
delis;
parašė F. V. — ------ lOe
ro Žadeikio tos Liuosybčs Sargų žirai
rūpi Lietuvos
Lietuvos tplimesnė
tolimesnė ateiatei vos tik 5 litai, gi pusei metų — cijos, Monolgai ir Dialogai.
irai rūpi
is aklioms likos ’raltankrūtuotos.
ris; jaupojr-kartos auklėjimas, do- 2 lit. 50 et. Amerikoje vienas do Patašė Juozas V. Kovaa ___30e.
Patricija, arba nežinomoji
4
* ).
Parėjęs iš ksiįųogienės Lietuvo- rinimas,
risimas, tautybes palaikymas, jauiaų- leris. “Varpelis” žada būti-1930
kankinė — 4 aktų drąsią.
liti.
•
v* .
s •
* •• ■
Vertė Jonas Tarvydas______ lOe.
M- p<_Milius dirbi Amerikos Liet;4khnųno
širdyse>skiepijimas
tėvynės. m. daug, gražesnis, daug. Įdomes . Graudfis Veriamai. — Ver
Je. ' .
tė
Vysk.
'
A.
Baranauskas
—
__
10ą.
Prekybos-B-vės prekybos skyriuj
jrK. Militf»:fri»?g^bTW ir nis, negu 1929 metais.
Išganyme Aprireišktaai —
Eųcharisttškųs Męįfos—Sukaipo revizorius... Po to buvo Liė- prityręs
------ *—
kiriematogs^faS.
Pereitą
Kas tik gyvas, kas tik gali,
atėjimas
ir gyvenimas ant šelietuvino Krm. P. Juškaitis—15e.
ras tuvos Žemės Ūkio Ministerijai lik vaSarąijis lankėsi Lietuvoje ir ten
mės Jėzaus Kristaus. Vaidini^
Užsisakykite “VARPELĮ.”
Knatais Krytimi: Stacijoj
mas SU gaidomis----------- ;-------- 75e.
vidatoriumi. Lietuvoje taipgi Jis nufilmavo rsvąrk^usiaą ^ vietas,
“Varpelis” žada. 1930 metais
Graudus Verksmai, Maldos Ge
priklausė prie daugel katalikiškų miestus, miestelius, kaimus, viso- platintojams dovanas:
Dramos; *1) Germane; 2)'
gužės, Birželio ir Spalių mėorganizacijų ir ,jose
dirbo.^.Jiš
1. Kiekvienas, kurs suras tris įerfams. Išbrido kt& 1C A V1K
r
.
-kių iškilmių apvaikščiojimus. DaFabiola—5 aktų; 3) Liurdo
buvo išrinktas iš Liet. Darbo Eė- bar jis yra sugrįžęs sąnepaprastai' naujus 1930 met. “Varpelio” sya
~- ------ 25c. Stebuklas — 4 aktų; parašė
dcracijos kandidatu į Lietuvos Šei- įdomiais vaizdais, kurių dar nesa skaitytojus, kurie^Įg29 m. nėra,
T. Tarvydas
. .
. . 6Se. *
Uumaa KaraHąsA — Su‘m'ą. tačiaus nuojiios pareigos atsi me matę. Gruodžio men. pradedą skaitę, gaus sekančias ^knygas do rinko Kun. M. GoValevičius;
/ Knarkia Pakepąs^Komedi
ja 1-me akte. Parašė Gineitis 15a.
sakė, ir 1926 m. atvyko atgal A; demonstruoti po lietuvių koloni vanų:
be apdarų 75 centai, ra ap
darais
■
‘
_______
4n.oo
merikon.
jas. Teks visiems progos pamaa) “Dievo stebuklai šv. mišio
Vaikų Teatrai: dalis I: 1) %
;» 'Čia tik trumpai apibrėžta j). -.1. iytl »
Žmogus ir
^Para^
Pagalvok ką darai; z) Jono
se” ir '
", . .‘
30c. laimė; 3) Pasakyk mano lak
b) .“Jauni Didvyriai” (GaUs “ Kn. P- I
Kiz.Miliaus darbuotė praeityj. Ma ?
.
3.
.
*
. • -'K
---------- 4
•---------------- —
“• "
-J
mą. Surinko $. 1C, D. ir N__16e.
T
i
♦į
■ ,____________
q‘;
*- ■ ■ >i»įnihrriii ilii.įįaaį tie,, kurie mokslus einą)4.

n.”

•

z.

"r

.

.f fi.-

1

IR

--------------i

f.

i-m.

v

4--

!• i

C?

r-

’

*

* -

ų Tlt HĖJū NIBJAS

> I. - ?'
• •

‘3

►

i, •

i .5 ..

X

;■...
t •

»

-

i

f
- -

n,

j

•

f << K.

r

;Ls<zT '
»INYS Htuili re
TrJie"'’
i?. ibJ.b‘1 ’ ’ '.81 .<>1
4--

L

Ik;

<4

• ••

. MALDŲ RTNKIKTUS, baltais viršeliais—________Al-75
MALDŲ RIHKIFŽLĮS, bąltak ,yhšęHąi%—, /,
'
MALDŲ RarKflrattt, juodais vfršeHak—__2S^X |1.75

. 2. Kas surinks 7 arba 8 nąųjųą(
Vaikų Teatrai: dalis H:1)
BtUrime paskui; 2) Antena* ___
’ “Varpelio” metinius skaitytojus,
____ 10c. kas. Surinko S. IC, D. ir N—Įde.1
kurie ,H€ra 1929 mętz buvę; < gaus Kalnietis ------r.
.
.
Katafr^dkas )r įtrenk bvi 7;
r •Šiąs knygas;
.
“Nuolankumas,” Kun. Pęt- apjrfkot (Bi-Všrįfo _lic
;-.Jj
■ ,<«
> - - j i.
i • ■v./
'V”1 -7 , r<' - t jtausko versta.
Folkim
aat
Kalių
—
“
D-ko
”
Pulkim
panda. Odoė apdaru $2.00 fr $8.00
b) “Kristaus Istorija” (moksleivai).,
r
".
Mate ffirajM AnbN Aitor 3. .Krf8 surinks 10 ^Varpelio”
riw»—juodos (praaUfo atoki
ais viršeliais!------------------------ 60a.
Tėmėlu. imusr 19.30 motnki “V»f.

SS

x iixxiia.u luciu^agud uun, nau xvxNeminėsiu viso programo, ^>et talais ir tt. Yra gražus būrys-ne- vr
tam būtų, užėmę ištisus metus. Jo
tuvaičių merginų ir vaikinų,
darbų galima pasigrožėti ir pasi tik tiek pažymėsiu, kad tai buvo
visi gaudb štetįmtąiitei bei ave-l^didžiuoti; Vaizdai turiningi ir be gražiausias ir Įspūdingiausias va
timtaūčius, manydami, kad? ju<^^
galo gražūs. Kajų tik -teko matyt, karas, koki ;vietos lietuviai .yrą
i dangų nuves sVetiiiitautą'l
matę.
J
•'
visi pilnai patenkinti:
dę. Mūsų tautai gręsiž člic
Vaidylos jaunametės parodė
i A **<
Be to, atlikta daug pramonės
.rojus ateityje iš visų'ĮiUsių
reikalų, informacijų. Darbas pra mums, kad galima lietuvių kal
džiausią tai, kad pačioj Id
26 d. dainuos dėtas visais būdais varyti pirmyn; boje savo tėvus ir tautiečiui pa- L i er sekio jam a Kat alikų Bažnyčia ir ’
tenkinti, kad jų vaidinimai gali
o iš stoties WBZ ’ Lietuvoje p. J. K. Milius pada- j
re pradžią eksporto. Nusitarta ša būti Įdomūs. Kiekvienas judėji- uždarinėjama katalikiškos
los. Kas .jjuartbiiaus;
vakare.
c
Ūėkuriomis ministerijomis ir su U» šSŪi ir aiški kalbi, naiurttlumas,
vas Žtnd. Gal jis ir neapleis Inh- • •
vairių firmų savininkais ir išdir Tabai gerai išpildyta.
kaityklą, taip-gi
O ką'jau sakyti apie jąunamebęjais, kad praplėsti judomųjų
jkyvietę; turi pa- .paveikslų pramohę, kad iuom su čių chorą ir skaitlingą parapijos
srfondą; organi- pažindinus mūšų išeiviją ir švfei mergaičių chorą! Kalėdų daino
.5
liko pamokas an.- tiriišaiius .su Lietuvos kultūra ir mis ir giesmėmis negalima buvo
rašvbos; rengia papročiai^.
atsigerėti. Tą 'liudija publikos ap
~
Šv. Cicilijos choras laikė metinį
djas ir pasikalbėPonas J K. Milius važinėdamas lodismentai. Nors programas tęsė
įyniškus vakarė po Amerikos liet: kolonijas, išgar si arti tris valandas, publika ne susirinkimą sausio 7 d. Nauja vai
lį! u piknikus it sins plačiai, ne tik filmomis, bet rto rėdami skirstėsi narhbii.
dyba tapo išrinkta: Pirm.—Vijfcentą Razevičiutė, Vice-Pirm.>-24^*:
'engimų.
Kam priklauso dėkui už tą i
ir gyvų_žodžiu. Tuomi darpma^diubo ir jo ištaigi}, delė pažanga pačių lietuvių labui. viską? Be abejo, kiekvienas pri Veronika Augiūtė, Ižd. •—Vikto
indo yra imamos Lietuvių visuomenė privalėtų tuo pažins vadovei art. M. čižauskie- ras Gerdvilas,, Finansų RaSU
i, — 25 centai mė- mi susirūpinti,: remti darbuotojus nėi, kuri visą savo liuosą laiką Jonas Tamošauskas, Rast. —•
/
V*.V esant reikalui, 1 ir pasišventėlius tėvynės, ir išeivi pašvenčia jaunimo lavinimui.* P. ronika' ^Aūgratū.
Po išrinkimu valdybos nutaria^
taleriai pašalpos Į jos labui. . Jau užsakyta vagonas Čižauskienė Įteikė penkias gražius
rengti
u Balio on” šokius?
ik-'gavimo paško- * ‘ Rūtos.’ ’ fabriko saldainių iš Lie dovanas toms, kurios, daugiausia
«ą nustato' visuo- tuvos it kitą rtairių prekių.
bilietų pardavė tam vakarui. 8 d., Federacijos Svetainėj. Pąr^įmas. v Kasdien. ■- Amerikos Lietuvių Filmų ir Im- , .Kleb. kun. V. Vilkutaitis savo baięoj vasario choras .rengia "'
:o nemažas skąit- portų Kompanija susi jungė su Lie trumpoje kalboje gražių minčių Sėlį metinį koncertą.. Pelnai '
Supagi
<ą pilnai užganė- tuvių Išradėjų ir Išdirbęjų Sąjun išreiškė apie jaunametes it liūo paarpijos naudai.
gejb.
vargoniiiko
Benedikto
feais/bet daugū- ga? kuri,daug turi jvąirių išdifSi- sąyęs Įteikė tris dovanas.
Vislų
šr-yaWxW
apie^&irebcr egiis+ mo pdtėiftų. Dailias pradėtas va mylimas vakaro vedėjas 'adv.-^P:
gupą^ir todėl
lyti pirmyn. Yra sakome, “kai* .Česnulis gražiai vedė programą. rengti labai įspūdingą kop
Valdyba Šv. Cicilijos choro- ,
atsilankyti. . . ;. z vienybė, lėti.ir g&lybė?’ Jei mes Nors Įžanga buvo maža, bet pel
kviečia visus Amsterdamo jau
aa virst 15,000 lie visi sutartinai dirbsime., yra vilties no liko $137.00, kurį jaūnamėfėš
liūs prisirašyti prie chorp iT
pus? kuriu sudaro gero pasisekimo. . ’ , •
— . paaukavo šv. Jurgio bažnyčios
kytis
muzikos dailės. Chorui trfU
'
•’
tikai, 'o tarp jų — • Kas interesuotūsi tais reikalais, maliavojimui'.
uAametės!' Nekantriai sta tenorų ir dabar, kurie.
visiems jiems rei- kreipkitės šiuo adresu: A. Aleliū- • V^io
balsus gausite progą juos gerai
i prie savo darbi- iias, 3251 S. Union. Avė., Chicago-, lauksime- daugiau vakarų.
lavinti, Prisįaašę'prie mūši
. ♦
*\
•
s.
izaeijos kad nuga- 111.
. Narys.
ro linksmai praleisite Taifepi
Neišdildomus Įspūdžius, paliko
džiaugsmas visai parapijai i
ngai negrai-guoduksii kriminalistai — ir "tai; mums šįmet Kalėdų pamaldos ir bė~jdmiĘ kad dalyvaujate 1
muzika.. Šv. Jurgio skaitlingas
ū sunkiai, prasikaltę dirba. O baltieji, tai choras giedojo naujas, dar čia tiniame chore.
tokie, kurie neturi kur pasidėti... Prade- negirdėtas Kalėdų giesmes, pri
tariant vargonams ir orkestrai,
t dirbt, turi pasirašyti po kontraktu, nors ant vadovaujant muz. J. Čižauskui.
ų mėnėšiij, kad iš aptvaros, to, tikroj pras- Visus stebino ir džiugino. Altoriai
Komp. Miko Petrausko
j to žodžio, katjy imo dieną ir naktį niekur ne- ir stainelė buvo papuošti gėlėmis tas, 12 sausio, gražiai <
ir elektra ir darė gilų Įspūdį.
Tai ten gyvenant, ką uždirbi, tą ir pradirbi; Kalėdų anka (dėka parapijie Koncerte dalyvavo geri
pbzitoriaus mokiniai: J
ąnija nori, tiek lupa už valgį, dra- čiams) surinkta $990.
kie
kauskaitė, A. Valiukas,
• . i • ė
į ir
Toliau: pavojus neišpaSąjnngietės O. Martišauskienės kus, ir Lietuvos, operos
ytas, nes deimantu kasyklose, tai žvirgždiriė rezidencijoj buvo Šaukiama Są A. Alšauskas, kurį ir Bostonas
Ižiaga — ramsčiai mažai ką gelbsti — kas dif- jungos Čhdro susirinkimas. Bet no, A. Piliauskiutė, smuikM,’A.
po žeme, t,ai kiekvieną valandėlę gali tikėtis vieton suširififcimcr ivykd “ahba- tulaitienė, sopr., M. T
pianistė prof. konscrvatotij
aidojiino po milijonai kubiškų. tonų žVirgi^s tčiė.’’ Visos linksmai laiką pra Visus sveikina Mikas
leido ir suteikė vadovei art. M.
akmenėlių, smilčių. O... o kas dirba ant vir- Cižauskiehei f‘šutpfilBį” Įteikda- kas.
s — žvirgžduose ieško deimantų, tai perdien? mos “Kalėdų Hbvdttą” brangią ė
na§ būdamas šlapias kaip §iąb ištrauktas iš importuotą scSrf. specialiai dėvė
idėnš, baisiausi galt įgyti reumatizmą. To- ti laike koncertų. F-fii čižams-•
icienė tikrai liko nustebinta, dė
i : kada* jau apleidi tą katorgą — kvftini džia- kodama Žftdėio choristėms kaip
.v.t '-4
kt

įggg

AMŠTERDAM, N.Y.?

i
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į • KAS UNIVERBITBTAS
•: Maskvoj Petrulius jiĮdar
romaę kcfmumstinis tautinių
vakarų mažumų univųr^teiaij ^Įį. ^T^įtetas bua
au^^iųsįa ^opMhi^įmai®
line mokykla parį
Įlinkame ruošti. Baigęs tą
mokyklą . asmens turėsią

'

Peititame “DarbipiBka” Šventė. Tos švęntėskurBlįu
• idėjoBK., Kirpi
to»
vhfą tijps

radrią? o šią^ puu}eyy |fii3 pateigę Si
lūsą vadu seiw aprašymą
irėtij perskaityti visi, o yač tie% kuri^ y||įįA dsRHSV
^se ir argaiiizaėiįcgse.^^aru, kad kataKk^koloftfJose
engtūsi prie painįųiėjimaD.
j. Kt Vytauto 560 fnetij suiaktuviu nustatyta seimo
varka.
.>

^Lietuvos/valdžia persekioa katalikus, vąržo jįj orgaliząeijas, uždarinėja katalijškas mokyklas ir tt.Todėl, šių faktų, akivaiz
doje, Kunigi) Vienybės Sei
fas pareiškė griežtą protesą prieš dabartinę. Lietuvos
faidžią ir tą pat pataria dayti visoms katalikų, draugioms-ir organizacijoms. Ra: “Su ta vald^ą, .kuri
ian^ie veda mirtiną kovą su
sietuvos katalikais, -mums
Amerikos lietuviams nedera
jalaikyti jokių draugiškų
^šjų.” \ 1
Katalikų visuomeniniuose
[Įisirinkimuose šie svarbūs
nitarimai netuiūtų praeiti
^pastebėti. w J

daryti poneli
Boętanie^į
hęj^a^il

|te, kąd
įr visi
'priimti
kaip vš
svečius iš kitų kolonijų.

kad Vii pasirinko organu. Valdyba iš
davė raportus. Draugija nariais

cs komitetas ^raišr

ną Lietuvių Dršugijų
unųsukaktuvi
nMunieipaK§>’
*^irokavimais

T ad m
Keleivis

Sekmadleri^54fe^»i9 d., baž
nytinėje salėjd fww^įlnųjų Blai 45 metųi^enumo.

SUSIRINKIMAS

LDS. 1-mos kuopos motinis susi
rinkimą^. įvyks sausio 23 d., 1930
,
m,.
Parapijos Salėj, 493 E. Seventh
Bilietus pardavinėja L. D.
i Si:, Šie. Bostan’e.- i ' t
,S. nariai ir “Darbininko” ■ Brangūs nariai žr narės, šis suadministracijoj, 366 Broad- sirinkhnąs yra svarbus, nes metini^O metiniam sūsirinkime dažwav.

L; R. K. Susivienymo or
ganas “Garsas” ir spaustu
vė iš Brooklyn,
Y. perkėitaĮ Wilkes Barre, Pa.
į.
Visais Susivietoynao reika
lais dabar kreipkitės šitie ad
resu: 73 Ę. South Streėt,
^Vilkes Barre, ,PaT
_ ?

tik- savais reikąla^.'rūpinan;/ bet
šelpia* ip našlai&uA .Taipgkneužmiršta Lietuvos iis'ręįkąlūi'atėj us
remia ir. atsiliepiaj šauksmą/savo
brolių tėvynėje. Yrą pįricus Lie
(turinčių arti 5000 pusi)
Čiąi gerai ątvaidino, nežiūrint nei tuvoj Paskolos/^onų už 500 dol.,
nors tais laikais da Keistučio. puošia kiekvieno lietuvio inteligen
scenerijcts trūkumų. '
Garbė vaidintojams o ypač jų Dr-ja nebuvo tiek turtinga ir gaū- to biblioteką, kuris skaitė “ Židi
singa nariais. Keistučio Draugi nį!! didžiausią mėnesinį ' literatū
ja visuomet yra pavyzdys- kitoms ros, mokslo, visuomenės ir akade*
draugijoms Lietuvos -reikaluose, miš.kojo gyvenimo žurnalą, nuo
nes ir pereitame metiniam'susirin- j-pat jo leidimo-pradžios. Bet “Ži
"
■ ' '
-.4- * \ f"
(
kime tapo nutarta prisidėti prie dinys” darosi kaskart įdomesnis,
-^pvaįksčipjimo 500 metij spkąktit1 iriife$įpg
pedųvanptina, Jferyių nuo mirties D-, Lį
fVyta»td.:
‘ gu: kurią dąteligentaą, vjstiek kųjoje Anglijoje.. .KaJaėjo ir vietos
t vioą.profesijos; jis. bebūtų ir kur
klebonas kun. Ę. Virmauskis.
begyventų, jo neprenumeruotų ir
Progrąmo vedėju buvo kun. F."
GRAŽIUI PASIDARBAVO- neskaitytų bent nuo 1930 metų
Norbdtas.
i
Studentai Valeckas ir Ašmens- pradžios^.-Publika programų buvo pateų- kas gražiai pasidarbavo rinkdami: ,<4*Židinio kaina Amerikoje: met.
. *
. z.
.
4
» ..-j,
W '
,•
«» • I . —..
kintą. j.
y ' _ skelbimus prograiftiirs^)^ Kas-*r 4^4.50, įuSm;—$2.50; Lietuvoje:
y Nuliūdo risi, o vpae darbuota paras yra visų' dariyų trbosas” -it*
35 lt. .■pusm. — 20 lt.
jai; išardę iš kun. Jakaičio atsi po jo direkcija dirba didelis bū
sveikinimo žodžius, nes netenka rys jaunų berniukų ir mergaičių.
vieno iš veikliausių vadų, kuris « Man fĮeko ,siižinofi>3ėad jau.'tųri
tielf daug dirbo mūsų išeivijoje. surinkę api< $700. ‘
V

ųiaųEa. yra nustatomas kuopos veitimafc visam metui. Tadgi tamstų
visų yra būtina pareiga ‘dalyvau
ti šiame susirinkimu ir sykiu svars
tyti pakeltus organizaciją lieęiąn-

eius klausimus ir jos reikalus.
Taipgi, ateidami į susirinkimą
nepamirškite atsivesti nors po vie
ną naują narį prirašyti prie vie
nintelės Amerikoj Lietuvių Darbi
ninkų Sąjungos. Be to, kurie esa
te* užsilikę su mokesčiais, taėkyra
gera proga atvykti ir atsilyginti- <
—
Kviečia Valdyba

vra nuosavame name.

“BILL’S FIRĘWQRK.” r
Gabus, biznierius yineas—‘ ‘ Bill”
seniai gelando nagus pagriebti vi-'
sus ttioš, “kurie ne. su juomt’’.
Taip jis užvardina visus tuos, kų-

rie nesidarbubja labai UOliai jąsnimo ' rengiamajam *01d Tinto/
Yiui” vasario 3 d., 1930.. '
<
Prieš ŠvJVardo draugijų pamaldas jis užklupo kleboną ir gyvai
pareiškė nepasitenkinimą senųjų
nekgoperavimą su jaunimu šiame
jų užmanyme.’Klebonas jam aiški*
no, kad visi jaunimui linki gero ir
kiek gali kooperuoja.
Paskui jis prispyrė prie “sie
nos” redaktorių kam jis nerašo 3pie mūsų parapijos jaunimo “big
time. ’ ’ Išrodė, kad padarys kąjpanašaus kaip, kad Sharkey Maloniui. Mat jis turėjo užpakaly dak
tarą, aptiekorių, “bučerį,” ir visą
eilę jaunų sportų. Rodos, kad re
daktorius šį syk ištrūko iš Vincen
to aštrių nagelių. Bet kitą syk!
Vincentas su savo lyderiais ir
padėjėjais jau turį uždirbę “Old.
į Timerio” reikalams $600.00.
Jie
i mano uždirbti dar.du syk tiek tuo
I savo “big time.” Tais pinigais
taisysis klubruimius.
Klebonas
jiems pritaria.
Matęs ir girdėjęs>

Ai esu Licituvos gyvenimo žinovas. Kito to^
kią, ttaip aš^ Lietuvoje nėrą^Kiekvieną dieną*grumiuosi su tikėjimo, tautiškumo, sveikos ęo*<x
litikos ir ekonomijos priešais. Mane pažįsta vi
si lietuviai Nors kontroliuojamos ir persijojamos kasdien tnąiao mintys, bęt aš nenusimenu.
Aš kasdien lankau visus, kurie tik mane kvie
čia ir pasakau daug saldžios ir karčios tiesos.

Nors nuo Tamstos ipl&e skiria platusiš Afe;

.
lankau tik
tu« visą mftiesj,
ta litų 3 n&L, už 25
pusę meti), už 60 ii’tų—vigus metus. .Užritnk
lankymus (iSatyjus Latviją, Estiją U Vokie
tija) atsieina flrigųbai. Mąno adiifM:
laičio gnt.
Al 'esu viepiatelis Lietuvei katalikų dleanltis uRYTA8.**^Mane redaguoja pra£
Ma
nas BtstrafT'

Ši draugią ne

vininkų Susivienymokųopos vaka
ras. Worcesterio toįjrališkas ra
telis, kun. J. J. Jak«rad|vadovaujant, vaidino J. Tarvydo dramą
“lšpąžinties Auka.-’^ Wątrcesterie-

^Pilįetą pa&ipirkite iš anks
ta, kad ątėjus į koncertą neflrikėtų grūstis prie bilietų
stalelio;

Mūsų Susivienymas dabar

“Darbininko?* f į koncerte
jausib 26 d., bus daug jyairu
no. : Soliu, 4uętįrtJęva Me
tikis iš visos Na^‘os Angli(os.į Tai IftfstifclH dainų

>pn- d.. Dątyvąya daųgųądų. Radąry> į- to keletą nutarimų. **I&rbininĮ(^”

Gavome žinių iš Lawrence,
Lowell, Nashua^MoaiteUo ir
■Norreood, kad jart po vieną

pi®»fo«aųS

į^są»ipĮ9

Ri&Kafa

VĖL PASIRINKO “DARBI-.
NINKĄ” ORGANU
Sausio 14 d. įvyko Lietuvos
Dukterų po Globa Motinis Švč.
^draugijos susirinkimas. Nežiūrint
blogo oro narių prisirinko daūgųį
visos rimtai svarstė draugijai
naudingus reikalus.
■Nutarta priimti liaujas nares uz
pusę įstojimo. Jaunas mergaites
ns|> 16 iki 25 metų amžiaus priims
jie gydytojo egzaminavimo, šis va

jus tęsis • mėnesius.
»
7. Vasaros metu rengs draugija
piknikus.
r “Darbininką” vėl pasirinko org.nu.
'
; Nftuja valdyba: pirm. T. Ašmenskienė, vice-pirm.
Zaleckie
nė, prot. rašt. O. Siaurienė, fins
rast. O. Morkūniutė, ižd. O. Staniuliutė, iždo globėja A.- Jąuųšopfenė,} tvarkdarė O. Mizgirdienė
pasižadėjo šiais metais daug pasi
darbuoti
Finansiniai ir nariais draugija
gtrai stovi.
Gera proga vajaus
metu prie šios draugijos prisidė-

I

Kartu ir džiaugėsi, kad Tėvu-Ma
rijonų Vienuolynas gauna uolų ijį
ertergingą/datbininkĮ Sf- kūn?<i

K imi TOMŲ

TAS. JAU NEBUS JAUNAS

ir negalės save jaunuolių draugu
vadinti, kuris 1930 metais neuž-,;
J. Jakaitį.
siprenūmeruos
leidžiamo Kaune: ‘
Atsisveikindami linkėjo darbin
Fereitą pirmadienį, komunistai
gam Vadui Ilgiausių Metų:
-k'~ pasinaudodami momentu surengė moksleivių, skaisčiausio mūsų t&Įrl
tos žieč^, žurnalo
' . ,i
i
I .. - .
\R?P- bedarbių -demonstraciją. ■■prįe.riCfcy

^^TOMiSTAI’GAVO

ii

ATEITIES”

muitas. Komunistų lyderiai duvo
a nuėję jfešjnalBTąVsįii pafeiškiriais žurnalas eina sąsiuviniais po
psl. kas mėnuo jau 10 metųrJamd&jj
L?
•Į
r-*-“tt k a<f ‘^aai gražių eilėraščių,. beletristikį^jĮ
riojivyfe^ainaMK 'ęrfi’rS^.r'Tf- dalykėlių, įdomių ir rimtų straipf?
alų, iliustracijų—pažinsi visą Lid^:
reses. .
triukšmaųja.įsakčė?wii<ijai juos
. Tą patį vakarą 8 vaj^, parapijos
vaikyti. Kas ir padaryta b£ jokių tuvųs besimokančio jaunimo gyvė£
svetainėj, .492- E._i7-th ^t. .iyyk& ceremonijų.
' J .
įg:
. '-'.i?1 - " Stirną/ < '
“Whist Party.” Rengia' Sodalici“Ateitis” visų pigiausias Lietu?
voje žurnalas. Už $2.00 jį gausiįj|
įos draugija.
•
/
Sausio 26 d., vakare Municipal
kas-mėnuo su mėnesiniu 16 puąfc •,
Building- HaH ‘ Uiarbminko” »e--jįaįparapijoms, teatrų saSūninkams “Gamtos Draugo” priedu. Pusių,
— $1.00. Moksleivams; fftet. /imis koncertas, kuriame dalyvaįs
NršJžipTnegėjams^jmd įsigytų .iš
visos^Nąųjcp Anglijusiajėgos.
$1.00, pusm. $0.50. Tad skubėk!
Lietuvos judamųjų paveikslų. Aš
Vasario 1 d., 4 vai. po pietų, poAdr.: “Ateitis,” Katinas, Laisjų turiu įvairių nufilmavęs ir dar
bažnytinėje salėje parapijos jau
.vės Al. 3.
i nufilmuosiu. Kas norėtų pamatynųjų .choro operetė, vadovaujant ftį prašau pasistengti užeiti į ma ‘' Žolė trokšta rasos ,gamta gaivi- Pi
'muzikui p. Karbauskui šis pa
naši ir stiprinasi saulėj spindu
no rengiamus demonstruojamus'
liais, P žmogaus širdis ilgisi tėvų
rengimas skiriamas vaikams.
vakarus. Tuomi aukščiau minėtos
Vasario 2 d., 7 vali vakare pošalies—gimtinės, gaivinasi iy stip
įstaigos pagelbėti Lietuvos kino
bažnytinėje salėje parapijos jau
rinasi jos gyvenimu ir žiniomis.
rx
filmų išdirbimui ir čia palaikytų
nųjų choro operetė vadovaujant
lietuvių dvasią. Prie kiekvienos
p. Karbauskui.
Į šį -parengimą
progos reikėtų tuos paveikslus pakviečiami visi atsilankyti. /; :.
naudotHavb vakaruose. Labai bū
' Vasario .3. d., .8 vai. vakare-, Mu- tų naudingas darbas. Rašykit:

PRANEŠIMAS ,

nicipąl salėje visos Bostono^kųto- 'į į .
J. K. MILIUS, ■ nijos “Old Timers” rengiamas
8251 S. Union Avė., Chicago, UI.
Vardo Draugijas kandidatę prigelbstint parapijos merginom^ IŠis
Lietuvą matysi skaitydamas Ka
jaunimas nori sukelti $2,000.00 patalikę Veikimo Teatro leidžiamą
gerinimui parapijos kliubruimių.
savaitraštį
. -ri.
Vasario 9 d., naujai įšvęsto
HlfHCII I A1VD1&TIOH
kunigo J. J: Šlįko/primicijos baž
nyčiųj it jo pagerbimo Ikaras sa

lėje. z
■ K ,
.
Vasario 16 d., Lietuvos NepriVasario 23 d; pasionmčių vaka
res./
•’ ' ' •
Vasario 24' d. fr 25 d. Miliaus
krutami paveikslai. Pelnas pobažtinės salės ątnaiijininTni
Kovo 2 d.
&ąiyinirin£V

Adrea^uLietuva, Kaunas, Laisv^įAfejar Žd *yr. f'Mūsų'Laikraš-

IjAiaUNA^GASA Iš PUVO AR
šio, Lietuvių
wjįtlMl9&
šis susirinkimas
padaryta keliolika ntftarimų.drau
gijos labui. 0 kadangi Sis susi
rinkimas buvo metinis, lai suąįrin
ko pusėtinas skaičius
įdomavosi draugijos:
rm. šiapadarė naudingus pu
rife susirinkime buvo pavyzdinga
tvarka.»Jokią užsikarščfevimų ir

pt
VIDURIŲ
-'Nesmagumas, kuri pagimdo pasai ar
IspUati viduriai ar pilvas, yni greitai
pašalinama* su Nu<n-Tnne — vaistais,
kurie- nfįgali konKtipaclfa. išvalo kūną
nuo Ilgas, gimdanti) .nuodų, palengvinu
Inkstų ar pūslės jdeĮimų ir suderina lč
sustiprina gni' * islad jėgos.
Nnga-Ton^J i. pulkus dėl metiko npeti {p. VI rškk. _K> pakrikimų, ttervie-.
klUM.- neniūMU. netekiInto svarumo ar
spėkoa, ir paanšlų pak:riklmų, paeitumMy nuo konatlpnctjo* ir jos nuodų. JeJgirdus nesate stiprus Ir pilni gyvumo.
vaidą nebuvo keliama. Garbė Keis Jus turite leisti Nuga-Tonė ntganfl
jums geresne sveikatų. Nuga-Tone yra
tučio dr-jos nariams, kad užsilai- pnrdavlntjainaa visų medtcinm pardnftetari į
nu ranrTBi Ir NvIU^O iTiKRiun rink* vtnMoĮą.
ją atake, paprašykit j| Mfcmkytf ią (W :

r’^

*ŽŽ3lilį

■

A*'

1

pasauly
šį, negu jį nušauti..... paskui turįs 5 metrus aukščio, ir
‘ė.- pyktis praėjo.
Aš Balles- aplinkui cbs^uojant19 met- ; jVOBtastEB, iMSŽyT'
KLYN, N./?. , .
LAIMINGI AT8ITIKiMAI vojai tai pačios gamtos, d|l
tremą
iš
tribūnos
gerokai
iš

” name frĄftia
Sąusio 2^ d., tuoj po sumos “ Darbiu
LDS. 108 kuopos susirinkimaa
V ALPtSE *.
to valdžia bejėgė prieš juos. voliojau ir tuervisa baigėsi.”
. . . ■- x >- -Z- įvyks vasario 2 d., Audros Varią, įvyks LDS. 10 kuopęs mėnesinis 7 gražūsv'djdeH ir <
__ •_______ __
a_ _
__ ___ .
j
pese kasmet , atsitinka Jte to, kaltinama, k^.vi^į .į: Brockhausas
Žmogaus, širdis suplaka parapijos 8al#j, tiioj4u8 po su-; atrinkimas. Kviečiame gausiai kamlj^riai/ Yra eĮekt^ąoganuo
; savęs
mos. Visi
Visi nariai
nariai meldžiami
ueldžiami pri
pri- sudti, nes tt
svarbių
mos.
tydideliu ' nelaimių su. žuvusieji brfvę labai.neaį«ai| t
priduria, kad jis, žinodamas per minutę, vįdutinįąi i- būti, nes turime svarbių reikalų. __ v& savo sas, 'maudynės, - skalbynės
aių gyvybėmis. Perėi{ Kviečia Valdyba fcyigMtafr.Įnn
Įduodama šiluma ir' juntoBismarko karštą būdą, “ne mant, 70 kartų. Per dienų
t& abejoja, jog grafą Ballestre- 100,800 kartų, »o per metus
metais esant giliai žie- ftS gegėje reikaHi
r ’ - :• 1
'
rius patarnauja. Dėl platės
nelaimingi atsitikima^ Idpms kelionėms pabūklų. 'mą nuo mirties, o Vokietiją 36
SVft^ČONN
PHILADELPNIA, PA. ” <
irtų.
'
iniu informacijų kreipkitės
2J d., 1: vai? po pietų įekė rekordą. Iš viso žti- Sp^aftcia perspėja ir ragina, nuo baisios, nepataisomos ne
Sa
LDS. jąriai turi rodyti gerą pa
!“Darfininko” Administra
ijjm
lopąs susirinkimas
kasmet visame pasaulyje vyzdį visiems. Visuomet lankytis
per tūkstantis įmonių/ kadošią žiet^ būti£ vįpi a|- laimės išgelbėjo tik stebūk{snaĮrinkimus LDS. 13 * opos.
------ K- fchos siokyldos ?Žmba$rConkfc
V.
nes žuvO dau^iausią' pa7 sargesn'i krMniose7’,5; y
penktadietas
susirinkimas
įvy
€K«8
AyR
“
Ątejjntęjri8i.
Valdyba
B
~L1"
1. vakare,
ny. ^asario 7 d., 7:30
ami į bedugnes, užgulM "1
-----------------——---------- r------------/diMVIB
IT.«
8BV.a.Dū’<e. mokyklos1 kambary. Ai<
i
i.S
_7_1
te
gau
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Lietuvya Dantistas
.16. £p. ĮnSnesinis susirinkiPereitą.
a.
,
’ -r t mas įvykš?lr^čiądieny, vasario 5
buvo viską pridengęs, ir Isėjo i pasauli buvusio
A. L. KAPOČIUS
vai, vakare, bažnytinėje sve
7 BAUST CLAIR,PA ; * d., 7 va^
) sunku orientuoti&net iri Bismarko artimo draugo ir
251 Broadway, South Boston
tainėje. ..Nariai
^Nariai kviečiami gausiai
h LDS. 107 kp. mėnesinis susirin
ii žinantiems apylinkes, buvusio 1870~-71 m. parla
(“Keleivio” name)
ateįti ir atsivesti savo draugus (es)
kimas įvyks vasario 2-rą. dieną,
Ofiso
valandos uuo 9 iki 12,
> ęirfomo'
prirašyti.
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Valdyba
gingiausiai žuvo didfelp-iš mento dtstc?p>^infomoknygy.
, nuo 1:30—6 ir nuo 6:30—9
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Ir vėl atsikėlė, ir vėl pavalgė, ir tuoj po sumos, šv^Karimiero pai
žmonių pašliūžų bėgikir leidėjo Bipckb
' j vakarė. Seredomis nuo 9—12
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pėl Jie visi susitarę išNEW HAVEN, C0NN.
s Buvo laikai, kada žmonės tikė nas nė nepradėję pievos piauti.
iki 6 vak. Nedaliomis nuo 9
sines mokestis ir naujų narių atį
Sugrįžęs pas ūkininką, čigonas
0 į pietus ir vakare manė Tuose ątsiminimūose
jo čigonų burtais. Kartą per šieL. D. S. 28 kuopos mėnesinis
iki 12 (pagal sutartį).
©vesti prirašyti. ' ' . • Valdybą susirinkimas įvyks sekmadieny,
rįžti. Tuo tarpu vakare dama daug (domių fa^tįą napiūtę pas turtingą ūkininką at sako:;' ’ '
sausio 27 d., 1 vai. po pietų, baž
— Neduok Dieve? kaip :u mane
bais ipūga ir oras; buvo Tarp kitų kalbama ten ir a- vyko čigonas, prašydamas darbo. apgavai. TĮek^jgvo-.cĮaug darbo?-7nytinėj svetainėj, 339 Green St
Ūkininkas pasiūlė jam* ši^no piąuEABTON, ik. k 2 Kyie^amę narius(es) ateiti. Gera
Lietuvis Dantistas
ras sniegulių. Bėgikai vi- pie susikirtim^Bismarko s^ ti išnuomotose kitam valsčiuj pie pridėk ir ąnt«ą pusę f palties.
LDS. 40 kuopos susirihkiinaą įi proga, užsimokėti duokles.
Ūkininkas nebenriciėio. '
ižbėgo ant sniegu užpus Ballestremu, Prūsų landtag^ vose. : i .:
Valdyba
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pavyko surasti dar ne- kraujo praliejimu.
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M. Soūgailą ■kimas įvyks sausio 31 d., 7:30
les? Turėsi antrą kartą piauti.
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nuo 6 iki 9' vakare, šventą dieną
ąi:yį' ,
- ' ■'
1874 m, liepos m.. 13" d.- ; —- Na, o kiek nori?
pagal susitarimą
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....
?iena kalnų laipiotojų backadirbys Kulman kėsintų
ir 8outh 4th gatvių.
pamatė neplautą pievą, ^nustebęs
LDS. 65 kp. mėnesinis susirhikią
Ūkininkas
sųsilygo
už
pusępa
1\
Kuopos .metiniame susirinkime
pė buvo bepradedanti lip si ant Bismarko gyvybės. Jis Įies-\
sušuko.: ’’ -/JH
mas įvyks 'vasario 2 ,d. tuoj • po(
Tel. 8o. Boston 0823 J ' ■/
susirinkimus laikyti kas
ant stočios Suedwand ’o iššovė į '^gėležinį kanclerį^, L Jiedu su bernu pasiėmė valgyti — — Ot prakeiktas -čigonas burti Iantrų_ mišių pobažnytinėj ’ avėtai- ynutarta
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5š
tikrųjų
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os-k- Jie buvo jaii > gana per apsirikimų tuščiu šūviiį n išvažiavoi trims dienoms.
pastatė pievą. . >
7M; L.” yra keletą svarbių sumanymų- ; - Taigi malėnėkite visi susirink
štokai užkopę kai kilo ir jį tik apsvilino. Iš reichs * Nuvažiavę į pievą tuojau pa
ti ir,užsimokėti duokles kurie eDR. M. V. CASPEI
Taipgi atsiveskite ir savo draugus sate.skolingi.
Nepamirškite iri
■;
arki vėtra? 5 Laipiotojai tago tribūnos Bismarkas ajį- valgė.
(KASEARAVICIUS)
Magdalena Dubickiene paieško Prirašyti prie šios organizacijos, ę
T — Dabar — sako Čigonas: —
naujų
narių
atsivesti,
prirašyti
511
Brodaway,
So. Sosto:
galėjo nei aukščiau lipti kaltino katalikų partiją ben gukiml! <”1 ,
brcdiąiSMAt^jąua {Bslęseij;
~~~------ - '■ ■ •
Valdyba
Oftio valantet:
prie toūsų brangios organizacijos.
žemyn grįžti. Pūgasiau-- dradarbiavime su Kulmanu. n Atsigulė |budu. Ilgokai pamie^
nuo. 9 Iki 12 ryte ir nuo 2:30 iki
riečia Valdyba
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tai taip Jsiptin^ pam pavalgyti .
je. - Visi nsriąi prašomi ateiti į šį
Lietuvis Graboriu
žęmėm ; ; ų. .
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Pavalgė
ir
vėl
atsigulė
abudu?
pasakojo vęlįau Bismarku a
susūįnkHhą ir užsimokėti senai
- Lengvai ir sunkiai sužeispžtriitdrtąs hšiėneriąes jduąkles.
Brockhausui,. kąjd M
i ^7^
z Valdyba
jų^škaičius. si^da, net-- ke- užmušiau
.
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8 tūkstančius. 'Šveicaras "
mano stalo visumet guli ąi?
-- -I;
CLEVELAND, OHIO >
ibi mėgsta; apdrausti savo imti iš. Kulmano ir Blindsd,
•^VasArio 12, d., 8-tą vai. vakare,
V
v
.( < -T’! ;
Xybę~ Praėjusios žiemos šovusio i mane 1866 m., rį
...
' «.,.<■ f'.n a ... .-r.
Ljetarių Salėj įvyks LDS. 51 kp?] našlaičiams' arba giminėms pi
gai reikalingi. Taupykite juoą
•;
-TJV.R
laimingi atsitikimai buvo volveriai. Man tenka pri
mėmešinis susirinkimas. Gerbiami
įj;
laidotuves aprūpinu gerai Ir i
brangiai.
. ‘
pąriąi
prašomi
susirinkti;
Rast.
ielis nuostolis' draudimo iminėti visokiu nieksiu Ži(&
aigoms, nes jos turėjo su rodamas į revolverius aš esį
RAŠYTOJO š a
Rezidencijos Tel.: CTTO-R^ Kakėti dideles sumas žuvu-_ ramesnis. - - Išeidamas iš
w.
Ofiso Telefonas: S. Bs
>jų ar sužeistųjų šeimoms. {mieto aš į vieną kišėilį ded^
4.‘^i^omar ir “Darbininko ’skai
S. BARUSEVI
Šveicarijos laikraščiai pra revolveri, į kitą — didelį kį
-•
■
■
ytojąs—Arėjas (Leonas) Vitkaus
Lietuvis Graborius, Balsuosiu
šą, kad pernai žiemą žuvu- šeninį peilį^ TaiJnan duodį
tojas, Beal Estą te ir Publlc
kai Lietuvoje, noriu išleisti knygeNotaras
: '
ijjų negalėjo niekas išgel- drąsos susitikti su .žmonį
fėsjjf .savo .raštų, surinktų iš’įvai254
W.
Broadvay
pų įkitraščių, ir prašau man pa‘ti i^ kad valdžia esanti vi^ mis.
_ \ ' 1 TT-_ J
South Boston, Mass.
ĮitJįjhea neturiu pinigų. Turiu, pirimekalta dėP taip atvirų
Rezidencija: 888 Dorcheeter A
Kada Ballęstremas šūkt^
ŪiUŪBiąi paruošęs spausdinti rinkiDorcheater, Mana
ivojų. Tie visi gyvvbės panį
įa<no
eilėraščių,
apysakaičių
ir
Įėjo “fųį,n.ast paėmiau r4
įdto kO; spausdintų Lietuvos vaikų j
volverį į ranką kišenėjjnw
laikfilAfSTOBC. Vaikams knygelių ]
. ^DARBININKO^ NUPIGINTA KAINA
BRANGŪS TAUTIEČIAI paisant Įsiutimo vis^r šaltį
LIETUVIS GRABORIU
trokšta, mokslo metudse nuo ru '
.. . .$4.00
Amerikoje metams ;... i;.;.. ?. A ?. *.
Kas ugdytų Jumyse Brollal-Užjtirle» -nustačiau jo atstufną nčĮ>
delta noriu jiems jų išleisti. Toliau,
d meilę Ir prisirišimą prie, gimtoPusei metų ’.;..
»-šalelės Lietuvos? Kas nuolat* pa- manęs. Aš nusprendžiau, k
turiu paruošęs spausdinti rimtų ir
IkytŲ patriotizmą ir taurstyttj kata$5.00,:
Lietuvoje metams•>.• • •.. • ♦.
juokingu apysakaičių, kurių buvę
cfikojo Idealizmo ura j?.,-. ‘
geriau šaut į vidurius^ųegū
$2.50
'Pusei metų
....... .>
~ Tai dar prieš Didįjį Karą pla
spausdinta ir “Darbininke.” Arti? žinomais Ir vimj mylimas, didelis, į galvą, nes į vidurius
skirįpe
knygelėse noriu išleisti.
Eveiksliiotas,
gražus \ savaitraštis
<
te
DARBININKAS
ff
Prašau padėti'man knygeles iš
Salti n 1 s. ” Jis mori tarnan- viau pataikyt. ’ i^uo šovin
vlsal katalikiškajai' visuomenei.
■>
:
EINA
DU
KABTŲ^SAVAITĖJE.,
leisti,
ir kas nori padėti—prašau
“Šaltinis” eina Marijampolėje (Lie sulaikė mane tik netikėiM
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poj) kas savaitė 20 didelių puslaą. Ir kaštuoja metams LIetuvoįę tik
Htus, o Amerikoje 2 doleriu. .'
Mitinis” nori tapti dvasinių tiltu,
kris jungtų Visos Lietuvos sūnūs su
mbtautiečiais Amerikoje.
: Jei ąąr neesi susipažinęs su “šalti
ni,” parašyk laišką šiuo adresu:
kaltinis” Marijampole, Lithuania, —
kosi vieną n-rf susipažinimui nemokmal, o susipažinęs daugian.su juo
Itiraomet nesisklrsL
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nuo reątffatizmo,
kų, kojų, kratines,:
strėnų
kataro, nfetojlmo kranjdnSra
gyduolių kaip' Einflt. Moetf ir Balą
galimi gauti visur arba'pas
Z. A. Elnik Co, City Hin St, Un
City, Otarn.
<
r<»
Kentėjau ilgą laiką nuo vienos ilges
ir niekas negelbėjo'kaip Einlk gydt
lės,
patariu. S. Baik, N1
its, tad
uiu ir
11 kitarii
i
Stata Cityv
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primesti man sąlygas, trumpu adM8®: Rašytojui Arėjui (Leonui)
Vttkąnslcri, Kaunas, Lithuania.
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DAKTARAS BALABAN

Vajaus metu užsm^anti^s duodame brangių dovanų*
Reikalaulępasižiūrėjmnii.
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Gydytojas iš Rusijos
9K Dorchester St., So. Boston.
Te^S. B. 4768
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E. V. WARABO
(Wrubi įaustas)
LIETUVIS GRABORIUS E
BALSAMUOTOJA8

1043 Vashinfton Stare
.. Nonvood, Mass.
. Tek Norvrood 1508
MONTELLO 0ITIC1
104 Amea Street
Telephone Brockton-7879-J
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^SPECIALISTAS
366 West Brdadway<

VLADAS P. MIKSA
49 Chprch St., Lowell, Mi
Telephone 5780.
Laidotuvesaprūpinu gerai kbrangiai. Patarnauju dėl krik
np. vestuvių ir šiaip visokiems
kalama

.'T "

.'V'.
'* 4

N. T. untverslty mediką- *
«lj»; buvęs gydytoju Et
Bamiltonl'Ligoninėj, N. Y.; chirur8M i Ottt-:-Patlent
_______________
StxfrLovrelUo lt
thimw Daktilis Mtarto Dtspen•try; ojnngtM prte 8t Jbbn’a
LigoniMa; MedlkalilkM afMminuotojaa <M1 Metropolitan Lite Ina,;
Ltmell YMOA. Gyn.; A. O. Foreatm oAAmarlca. Valandoa: Antr^
IatT„ Mtad. 10 iki 12 ryte, 2-5,
T*-B vak. Sekmadieny 10 Iki 12.
117 Trettont 8t PnteHmae dytoL
1 ?
‘

Idpįo-, praėjęs lųękyklą^,
kiėivieną .pai‘apijietį j)ąžistdj
/.r --’{ M.jsu
’- Be kiuiigo Wžnytinių $S-’
feigų daug dirba tikybinėse
organizacijose ir rūpinasi
parapijos švietimu, platinda
mas laikraščius.
_______ __
■*

j »
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Kuk V. Kulikauskas —,—lbc.
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LENKŲ KARIUOMENĖS
MANEVRAI

Iš Vilkmergės apskr. praū
nešama, kgd gruodžio 27 d.
lenkų pusėj 300 mtr.- nuo ad
ministracijos linijos , buvo
daromi lenkų kariuomenės
pėstininkų dalių manevrai.

Moteryste ir Šeimyna. Ver
tė J. Gerutis ‘ ___------- LL-.-L.4O8.1 *

Ęen-Hur—Istorijos apysaka
Gamtos PradžiamoksSs —
iš Jėzaus Kristaus laiką. La
bai įdomi ir plačiai žinoma 1 Dr. A.: Vileišis—_____________ 50c.
•
v knyga (audimo-apdaru). Ver
Limpamosios Ligos ir kaip
tė Jonas Montvila - ----------- $1.50
nuo ją išsišfiugotiT“ Parašv "
Auksinio Obuolio Historija
negyvoji gamta: žemė, van
(Graiką Mythologijos Žiups- , . duo, oras. Parašė J. Baronas—50c.
nelis) su paveikslais. Lietu
Patrimpo Laiškai.—Išleido
vių kalbon išguldė Alyva____ 50o.
Kun. A Miliukas ----------------- 60c.
Trys Keleiviai—Krikščionis/
Meilė (Poema). Parašė M.
Žydas ir Turkas. Pamokinan
Gustaitis ------- -—:
—:------- 15c.
ti apysaka. Parašė T. Vyš
Nauja Skaitymui Knyga —
niauskas. Vertė P. B_________ 40c.
(Dalis R). Su paveikslais—_75c..
Trumpi Skaitymšliai—labai
Vienuolinė Luomą.
Vertė
gražūs pasiskaitymai apie įKun.
P.
Saurusaitis
______
1_ 25c.
vairius gyvenimo atsitikimus.
Parašė J. Tarvydas ________ 45c.
Vaiką Knygele — su pa
veikslais
_____ __ ____________ 30e. '
Turto Norma—moksliški pa-

askaitymair-parašė Uosis__ —45c.’

Didžiojo Karo Užrašai—su
paveikslais iš 1914—16 metą

Mano Patyrimai Didžiojoj
Karėj, 1918 ir 1919 m. Para
šė Kun. J. F. Jonaitis (Ka
pelionas) ____________________ 25c

,

Moterystės Nesuazdomybė. J.
Gerumas —- aprašymas apie
Lesauskis. Šv. Kaz. D-jos lei
gerumą per Tėvą Faberą-Fidinys, Kaune _______ _________ 10c.
/i.
;F-I*'P.^STGŠKnjTĖ^išxWorcester i,
<
lipiną. Vertė Kun. P. L. ____ 15c.
Sunkiausiais Laikais. ‘Parašė
Tabakas—Nuodai — rūky-.
,,A. Rucevieius_______________ 40c.
Tai jNaujoš Anglijos žvaigždutė. “ Darbininko ’ ’ • koncerte- dainuos ir
v
------------------------, mo kenksmas; pagal d-rą Ni-'
2
judins publflcą gražiomis dainelėmis, maloniu balseliu.
' Šventas Gabrielius. Išleido
kolskį
parengė
S.
Kaimietis
__
15c.
' NAUJI KONSULATAI . .
Tėvas Alfonsas Maria C. P._i_25c.
Užkeikta Mergelė su Barz
,.w
Kaunas,—Nuo Naujų MęReligijos Mokymo Metodi
da ir Barzdaskutis—apysaka 15e.
ka. SutaisfeK. J. Skruodys__ 50c.
e
:ii pradeda veikti naujas ieKataliką Bažnyčia ir De
Leiskite Mažučiams Ateiti
mokratizmas. — Parašė kun.
migracijos įstatomas. Šiame
Prie Manęs. Sutaisė KuPraĮstatyme numatyta steigti, vi : '^-ST^NAITTS; švenč.. rinius kursus. Be to sekma* Tarnas Žilinskas __L__—50c.' nas----------------------------------------- 40c.
Apaštalystės Maldos Etatu- ■
'Mūsą Dainiai. Parašė Ka
są eilę naujų-konsulatų (tuo
tas. — Vertė Kūn. P. Sauru
'rvtais
'vadovaujant
Afūšij'7 sodžiuje ■ yra dienio
sys Puida
________________ 50c.
'
■ ' *”
*
> *’ ’
• •
» > f ■
;
• ,
i • .
se kraštuose, kur per. paskui šiemet^dvi inokyKtos: lebKiš- Martynui Sakalauskui, pa saitis ____________ —___ —_,___ 25c.
Anderseno Pasakos—su patin iuosins ‘metus daugiausia ka ir Iietuvišk^ferūh^iti.š- ,gieda lietuviškai valandas ir Kelionė Aplink Pasaulį per
eikslėliais _________________ 20c.
80 dieną—Apie visas derybas
nukreipta mūsų išeivybe.3X)- kiems ilgai reikėjo i-upintis šiaip bažnytinių giesmių. P. be galo įdomūs nuotikiaį ke
Trumpa Lietuvių Kalbos Gra
matika.
Paaršė J. Damijonai
dėl vykdai#- Įstatymu -užsie ! įięfųviškds moky^lbš. Dabar Sakalauskas tvarko visą so lionės per įvairius kraštus.
Parašė Julius Vgrne. Vertimas, . tis -- --------- _--------- ---------- ----- 46c.
nių reikalų 'ministerija -nuo. jie savo tikslų pasiekė, lie džiaus jaunimą ragindamas J. Balčikonio'______ -_______ $1.00
Europos Istorija. Vertė J.

Iš viso buvę iššauta apie
300 šovinių ir granatų.' • —
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Naujų Metų yra nusistačiusi tuvių mokykla tapo patvir- garbinti pievą sava' li'etuvių Pramoninės Demokratjios Pa
Vndziulaitis__ ,__ _____________ 50c.
grindai.
Parašė
Uosis
-------;
'
75<
Iš Kelionės po Europą ir
ir jau įtraukusi etatuosna du: tiiįą, kiiL'ion įriįeidžia* sayįį
Gegužės Mėnuo —i Kun, P.
Ariją: Parašė Pranaičių Julė 2.50
konsulatus: Pietų Afrikoj ir vąikus. Lenkiškom mokyklon.
Žadeikia. Kaina _
._50c.j
taną^a.. Art^ęi
3
mynas__25c.
" Aritmetikos TO
_
j. šiuos- irt^tusrbūši4’ paskinti
Vaiką
Darbymečiri
—
Rin
Nepaisytojo—keturią veiks
It
tfvš mokiniai.'
Boston, Mass. — Tamįs- kinėlis kalbos mokslui--------- 50e. nią drama. Parašė k*P- Pr. M.
i- konsulai.
Jaunimo yra čionai daug. toj raštelio nėtalpinsįme, nes re (Petriukas — laiškai vieno " Turas. Kaina--------------------- Z___35c.
a
. Šventadieniais
susirinkę dakcijai ncpadavėte savo tikro vaikelio. Vęrtė S. Rakauskas 15e. Z Gilinlringas Vyras—2 aktą
' - • '
Bolševizmas — Kas tai yra
>s LENKAI ŠVIEČIA Į LIETUVOS mėgsti, -padainuoti .gražių vaįrdo-ir pavardės.
komedija; parašė S. Tarvy-Pr. Gumbelevičiuiį Hartfordu Ct bolševizmas ir jo vykdymas
das________________________ :__ 25c.
)S
lietuviškų
dainelių,
k
anai
s
Rusijoj -------- '.....I----- -------------- 15c..
PUSĘ SU PROŽEKTORIAIS
— Tamistos dovanelė $5.00.“Dar
Elgetą Gudrumas, 3-ją veiksr-.
ir laikrašti ..megęta paskai bininkui ’/.gaut?Tpo LDS., Šeinio ir
nąk
komedija. Parašė Seiriją
Iš Vilkmergės apskr. pra
žaidimą Vainikas—Savybės
ityki gaila,v kad. nėra? kam d^to netilpo protokole. Nuošir vakarėliams ir gegužinėms su
uozukas ______________ _____ 25c.
nešama, kad gruodžio mėn.
gaidomis. Sutaisė Matas GEP
:a
j alinimui vadovauti.
Tik džiai ačiū už auka. *' ■'''
Ubagą Akademija ir Ubagą
29 d. apie 15 vai; administragorūs _ _______
' ■ ~ ■ ■’____ 50c. Salius — komedijos po 1 ak
- *
viena- yda yra pas strūnai‘ą. Parašė Seiriją Juozukas—35c.
Laimė — (poema). Parašė
c-i.j os 1 iii i j oj, 1-me. rajone, leiiKAIP KONSTIPACIJA
tiškiūs, būtent, .dažnai susi
Vaitkus _ ____ -i—_ ____ 50c.
. kit pasienio apsaugos karei
PAGIMDO DAUGELĮ LIGŲ
— Drama 4-rią akrinkę š^ntadieniaįs mėgsta Konstipacijd -daro blogą įtaką į kiek Mūsą Tikėjimas — išaiškini-— •ą.Sniegas
Vertė Akelaitis _________ 40c
viai nuo Popierinės kaimo
organą ir. kiekvieną'kano dalį. mas pagrindą mūsą tikėjimo.
pasistatę bonkutę po/ ^bur Jivieną'.
pagimdo virškinimo pakrikimus, ink Vertė Jonas M. Širvintas------ 50c.
prožektoriaus šviesa a^>švie-j
Esumas—3-eia dalis dramos
nelę” išgerti. Neužmii-šfime; stų ar pūslės įdegintų, aštrius skaus
‘
Gims
Tautos Genijus.” Pa
mas nugaroje, temiegos naktis, nete
tė Lietuvos pusėj esantį Kai
Bitininkas. — Parašė Tėvas
rašė
Kun.
L.“Vaičekauskas—10c
jog butelis yra kenksmingas kimą svarumo, spėkos, ūr energijos. .Ji Jeronimas Pečkaitis _____ ,—50c.
mynų kaimą, o nuo čia šviesų
susilpnina nervines ir gaiviąsias jėgas
Žydą Karalius — drama 4
ir sveikatai ir kišenei.
ir-pagimdo daugelį šiaip išyengiann) ' Lietuvos Ženklai — Išleido .
iktą,
5 pav. Vertė J. M. Šir
perkėlė ant Paspirių pirmo
ligV‘
:
Nuga-Tone greitai sureguliuoja vidu J. Šeškevičius ir B-vė, Kau
vintas ---------------------------------- 30c
jo ir antrojo kaimų, kur švie-1
rius ir-nuveikia konstipaciją. Jis išva nas ___ '.... .l'-L-,.;.'.,'..—_40c.
III
BALAVĖCkAl^ Daugė lo
Visi Geri—3-ją veiksmą vaizkūną nuo susirinkusjių nuodingų at
sa ir pranyko.
£męs ir Kalbėk: Deklama
lelis; parašė F. V. _L___ _10catgaivina ir Susti rina nervines
le
liškio valse.- Sodžius nedide matų,
ir muskulines sistemas ir organus. Im cijos, Monolgai ir Dialogai
truko' apie lis, tik 14 ūkininkų. Visi, kite Nuga-Tone tik per kelias dienas ir Parašė Juozas;V. Kovas-------30c. Patricija, arba, nežinomoji
is i Apšvietimas
jus pamatysite kokis tikrai veikmin < \
' ’* ' '*
’
*z <r' •
kankinė — 4 aktą drama.
ki tris minutes. Prožektoriaus lietuviai.. Jau antri motai, gas sveikatos ir spėkos atbudavotojas
Graudūs
Verksmai
— Vef-'
Vertė Jonas Tarvydas______ 10c.
jisf yra
.
šviesa buvo jabai stipri ir iš kai gyvuoja^čia šv. Kaz. sky Nuga-Tone yra pardavinėjamas visų tė Vysk. A Baranauskas.----- 10c.
I^fanymo Apsireiškimai —
vaistų pardavinėtojų. Jeigu jūsų par
: karto apėmė 70 mtr. plotą. rius, kurio rūpesniu šiems davėjas
EucharistSkiM Stacijos—Su
neturi jų stake, paprašykite jį
itėjimas ir gyvenimas ant že
užsakyti jų dėl jus iš gavo džiabėrlo. lietuvino Kun. P. Juškaitis—15c. mės Jėzaus Kristaus.'Vaidini
Tą. pačią dieną apie 18 vai. metams vargais negalais tuKristaus Kryžius: Stacijos,
mas su gaidomis_________ L__ 75c.
i lenkų sargybos Drajtčių kai- rime iškovoję privatinę lieGraudūs Verksmai, Maldos Ge- •
Dramos; 1) Germaną; 2)
gūžės, Birželio ir Spalią mė-ine paleido 2 baltas rakietas^viŲ-mokyklą, kurioj tnokyFabiola
—5 aktą; 3) Liurdo
įesiams. Išleido kun. K. A. Va- •
Stebuklas
— 4 aktą; parašė
Ko lankai, prožektoriaus pa jojauja p-lė Malinauskaite.
gys ------------------------ --------------- 25c.
L
Tarvydas
________
____ _ 65c.
galba ieškojo mūsų pusėj, Tikimės, kad p. mokytoja
Dangaus Karalienė. — SuKnarkia Paliepus.—Komedi
rinko Kun. M. Gavalevicius;
netik mokys mų$ų m ažučius,
dar neišaiškinta.
ja
1-me akte. Parašė Gineitis 15c.
be apdarą 75 centai, su ap
- bet ir suaugusiems padės
darais
'L
' _______ $1.00
Vaiką Teatrai :L dalis I: 1)
bent kiek prasilavinti. Taigi
žmogui ir Gyvuolys. Para
Pagalvok ką darai; 2) Jono '
šė kun. P. Bučys ——-------- 30c. laimė; 3) Pasakyk mano lai-. ’
.j Dieve jSadėk mūsų sodžiui”
rnę. Surinko S. K., D. ir N—15a. .
Socializmas ir Krikščionybė.
ST^ti'kno daugiausia š
Prof. V. JurgttčfcL___ - ^-10cVaiką Teatrai/ dalis U; 1) *
v .* . 5jrirmus lietuvis
Ižtirshne
paskui; 2) Antanu- >
žydas Lietuvoj* Parai* S.
įi'
kaa Surinko S. K.. D. irN-OM
Kaimietis
L
vįmo metus
<
.-.v
Kątoržnikas Ir TėvyuA lSviL s
MALD
(B.
yargšas)
L.
„Tie.
rcozA«
p.
UKKnnrAs
:
: eiti Kaune,. sl^riWW ► ...BALIAI, Ašmenos ap
*
se.t
Pulkim tart
P
J*UnūOrp*n^’
DžįyčniŠkių vtfls. Lap
panda. 'Moai
; -R ’7 tflRBUOJAS' ŠtK1
Maldos Galybė. Istoriškas
am
n
piešinys
IV-to
šimtmečio
kriJT
Čio 18 ’d? atvykęs sekveąĮj
- VOSS A 8ONS PIANO
Mažas Naujaa Aukso
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jie buvo nudilę plonumai zai prabangos amžiuose žw
dą nešioję taip
; atsi-,
plonutėliai.
..k ’
Sutuoktuvių^ įiedi0sforiistori- tikimais, kada
nor&<
■ja gana sena ir įdomi. . Sa davo parodyti savo priešinį
vo formą, reikšmę ir simbo- gumą jungtuvėms,1 bet 4ud
lę jie per daugelį amžių yra pačiu metu neatsisakydavę7
dažnai keitę. Paprotis per nuo meilės džiaugsmą, atsi*
sužiedotuveš arba jungtuves sakydami nuo vedybų.
ū*
dovanoti žiedą užtinkamas Pirštą ant kurio žiedas
jau senovėje pas žydus. Jie nešiojamas nustatė pagaliau],'
buvo pratę baigdami kurią bažnyčia. Liaudis mano, jog
sutartį, ar ką nupirkę pasi žiedas turi galios sujungtu
keisti dovanomis, iš kurių Apvali forma visais laikai^
dažniausiai buvo dovanoja buvusi amžinybei ir pašto*,
mi žiedai. Kadangi senovė
vumo simbolė.
' <3
je jungtuvės taip pat buvo
Sutuoktuvių žiedai seniai!
prekybos dalykas, tai jos ir buvę įvairių .formų ir dy-gi buvo sustiprinamos dova džio. Dažniausiai jie būda
nomis—žiedais. \
vę turtingai papuošti. Tikį:
Vėlesniuose amžiuose žie tai apie XVIII amžių atsi
dus pradėjo gaminti iš bran
rado dabartinis paprastas,
gių metalų, aukso ir bran
žiedas.
Romos imperijos'
giais akmenimis papuoštus. laikais sutuoktuvių žiedus^
Tie žiedai jau buvo, kaip
vadindavo raktų žiedais,^
mokestis už jaunąją.
Juos darė iš Įvairių metalui®
Spėjaiųa, kad seniausioji
aukso, sidabro, dramblio^
žiedų gimtinė buvo Aigip- kaulų, geležies: sulig, luomoU$
_tas, nes tenai žiedai į£ pra ir turtų.
Įdomiausia, kafef
džių buvo vietoje pinigų ir
jis turėjo mažytį .raktelį, ku£w
tiktai vėliau atsirado mono
ris reiškė,' jog jo nešiotoja .J
tos.
Ten buvęs paprotis
yra‘namų šeimininkė. Ve*//
žiedinius pinigus užmauti
liau raktų žiedus pasisavino^
jaunajai ant piršto. Tuo bū
senieji
saksai, teikdami:^
du buvęs vaizduojamas jau
jiems tą>pat reikšmę. Mūsų
nojo turtingumas. Ši žiedo
laikais įvairiuose kraštuose
reikšmę daugelyje kraštų ysutuoktuvių žiedus kala pla-;
{ra užsilikusi iki mūsų die- tokus ir sunkius, bet pri^s
<nų,
pavyzdžiui Anglijoj
prastieji yra normališko ploį
jungtuvių formulė dar ir da
čio ir. storumo. Angli,jojjŠĘ^t
bar skamba: — aš apdovažvejtį kaimeliuose užtii
noju tave visu savo žemiš
mas labai gražus ir simbo
kuoju turtu. ■.
liškas sutuoktuvių ziedafcUg
Kurkas didesnes reikšmės
* T • "'C ' ' '■ dvi rankos liako širdį. To] _
turėjo pasirinkimas piršto,
žiedą ten iš kartos į kartą
i ant kurio žiedas nešiojamas.
- paveldeja šeimos vyriausiu
Tai ne visuinet buvęs, kaip!.._ , ,
dabar ketvirta* BenesaU 11 dukt& ; • ’ .
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Ištiesiu DieVui užvis la.b■?- jau patinka piisižemiiiimas.
Patsai Kristus atnešė tą do
rybę iš dangaus, ir nieks
tiek pasižeminimo nėra pa
rodęs kaip patsai Dievo Su VILNIUS.—Lapkričio 25 tare dėl mokyklii padėties ir
ims. Nebereikalo tat šv.' "dieną Įvyko Švenčionyse lie uždavinių. —- ;
Raštas sako: “Puikoriams tuviu mokytoju suvažiavi Susirinkimą aplankė ir p.
-L Dievas priešinasi, pasižemi- mas. Suvažiavime dalyvavo, valdiškas inspektorius. Tai
y nusiems gi duoda savo ma apie 60 žmonių, jų tarpe bu buvo naujiena/ Paėmęs baK
lonės.” Tie žodžiai turėtų vo be šiemet peikiančių mo są daugiau, negu valandą
- paskatint kiekvieną žmogų kytojų ir keletas svečiu. Su kalbėjo apie gamtos dėstymą,
nusikratyti puikybės. Juk sirinkimą atidarė “Ryto” apie mokytojų konferencijų
baisus daiktas^ jei katram pirmininkas kun. K. Čibiras, reikšmę ir atlikimo būdą, a• Jlievas priešinasi. “'Dievo pabrėždamas
susirinkimo pie mokyklos., tvarką ir mo
prietelystė. taip pageidauja- nauSų ir tikslą. Susirinkimo kytojo pareigas. Turint gal
- ma, kad viskas vra atmesti- tikslas esąspasimokyti mo voje, kad tai kalbėjo virši
•^na, kad tik ją Įsigijus. Bet kyklos darbo dirbti, aptarti ninkas, nuo kurio žymiai pa
V žmonės labai tankiai nesusi- mokyklą būklę -ir . uždavi reina lietuviškos mokyklos
vokia šiame klaųsiine ir ne- nius^ išaiškinti, kas švietimo likimas, jo pastabos turės ne- i
į įžiūrint paties Dievo perspėk darbe rūpi “Ryto” valdybai maža reikšmės mokytojų
iMįsmSr unolaUg^Įį^iuojasi y M'ių. wej<^mu tuą
y savimi ir savo darbais. Iš- mokytojai, suderinti jėgasriy^ kįtdn&iiSipTitmio’ išverigtr.
' 'itiesų gi kokie tie žmogaus |pasiskatinti prie darbo.
Pareiškė, kad šis jo apsilan
Žiedas '
7 darbai? Vien klaidos ir neSusirinkimas dirbo nuo 9 kymas būsiąs pradžia jo ben
prietekliai. Didžiausia ir ne- vai; iki 18 su puse, padaręs dradarbiavimo su privatinės
užginčyjarha žmogaus nuo- pietums pusantros valandos mokyklos darbuotojais ir Paprastas aukso,-arba nef met, kada pražūva sutuok
' savybė tai nuodėmė, bet dėl protarpi. Per tą laiką, pa kad vyriausybei nerūpi iš sidabro, lankelis]- vedusių tuvių žiedas: tai esanti blo
tokios nuosavvbės visai ne- dare dvi pavyzdines pamo lietuvių padaryti lenkai, tik žmonių nešiojamas anbdeši- ga ž^mė. Bailesnieji dažnai
—=-'-tenka--didžiuotis. Patys ge kas, išklausė ir aptarė turi lojalūs piliečiai. Prisime nės rankos ketvirto piršto. nedrįsta pasisakyti antrai
riausi žmogaus darbai tai ningą p. A. Petraičio paskai nant, kad kaip tik šiemet vi Bet šis paprastas lankelis pusei, jog jie žiedą pametę,
tokie silpni ir netobuli, kad. tą apie gamtos mokymą pra soje eilėje sodžių, kur lig turi didelę reikšmę. Kri ir nuperka antrą, bet tačiau
abot pranašo, ir mūsų dory- dedamoje mokykloje, pasi- šiol veikė lietuvių mokyklos, kščioniškose jungtuvėse žie dar ilgai jie dreba mistiško
steigiama valdiškos, o lietu das, tai ištikimybės simbolis. je baimėje, laukdami kurios
viškoms vilkinama koncesi — Yra brangių, brilijantais nelaimės. Ir kaip džiaugia
ja, tuo pareiškimu ne labai papuoštų, žiedų, bet je*i jie si pametęs, jei pasiseka žie
‘ ’
. .
norisi tikėti. J ei taip ištik- kaip nors pasimeta, jaunoji dą surasti.
ro lietuvių lenkinimas nerū žmona arba vyras niekumet Dabar auksas brangus ir
pėtų, gal valdiškos mokyk taip nesusirūpina, kaip tuo i labai dažnai beturčiams, no
rintiems sukurti šeimą, žie
los būtų lietuviškesnės, o lie
tuviškos privatinės greičiau tai organizuoti mokslo pa dų Įsigijimas, beveik neįma
nomas, bet be žiedo vis dėlto
gautų koncesijas ir nereikė galbą norintiems lavintis.
Susirinkimas baigta him negalima. Jie taip pat.bū
tų tokiems reškutėniškiams,
činčikiškiams, navildškiams nu. Dalvviai dirbo rimtai ir tinai turi būti auksiniai.
ete. važinėti po kelius kar išsiskirstė kupini pasiryži Rrieš karą kaimuose pas se
tus nuo inspektoriaus pas ku  mą. Suvažiavimo nauda ne nelius ir senutes dažnai bu
vo užtinkami ir sidabriniai
ratorių, nuo kuratoriaus pas abejotina.
žiedai. Amžiaus pabaigoje
vaivadą ir vėl pas inspekto
rių.
’
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nore ir daiig kuom būtų prasikaltęs, grįžta nuteisintas į
savo namus,, o piWų-įU8fa
pūikbrius fa2: « 1
rizėjuą, pĮri? ■ gyrėsi/
Dievąšdvdg
geraišj^a
TftšaL
.šimtininkas,
kiūra
Įbes
atrodo
kaip
nedorybes.
palieka toks koks būvę8^
1 * * *2_
.
•
, prašė V. JČzauspagydyti jo Jei žmogus kąz tikrai ge^a dinas!, nedorybių pi
./V tarną, buvo Romos valdinin- padaro, tai tik Dievo ma
kas. Jis galėjo įsakyti Kris- lonės padedamas. “Be Dre^ . Bet' kasdieniniam
■
J?
ė *5
mę
kaip
tnąH^žpionės^parotuiy^kad pagydjdų jė tarną. vo pagelias nė Jėzaus varotKiekviėds
Žinoma,' VU Jėzūs gal būtų do negalime vertai ištarti, P i ■ nusižej
' ■ 11
—
’
ir
nepaklausęs1 įsakymo, bet —ų sako šv. Apaštalas Pau rodos tam tik ir gyvena, ką
šimtininkas ;jautėsi turįs lius. .Taigi kaip matome, jį. risi gii-tij, n^usi^ukda4iek valdžios, kad bent ’ga nėra labai iš; ko mums di mas gi žmomų^pagarbąs, ne4
rtįmastąHj^ ?pyk|ta iii,kan
lėjo pabandyti duot > tokį į- džiuotis. • - '('U,
* /Y kinasi’. ; 6 jei tik mėginti}
sakymą. Bet jis parode di Antra vertus,.pasižeminidelę pasiženiinimorir-pagal mas mums kaip tik labjau pasižemint, tuoj pamatytų,
bos'dvasią ir net jautėsi ne sią tinka. Tai saugi skrais kad gyvenimas daug pakenvertu, kad V. Jėzus užeitų į tė, kuria mes galime nuo čiamesnis ir smagesnis. Ne
jo namus. Užtai Išganyto Dievo- rūstybės prisidengti. tik Dievas, bet ir pasaulis įjas jį pagyrė ir pastatė jpa- Kuomet žmogus giliai pasi vertina kuklų ir pasižeminu
-,;ų
*
' vvzdžiu visiems tikimiem- žemina ir mušdamasis į krū sį žmogų.
įir ■ . siems,
kad būtų taip tikiu- tinę sako: “Dieve, pasigai- Kodėl gi tat nenusikra%
ti ir pasižeminę kaip tas lėk manęs nusidėjėlio,-”- tai čius tos visiems nepakenčiajis, kaip tasai muitininkas, mos puikybės ydos?
. stabmeldis.
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laikais (XIV—XVT amž.)
sutuoktuvių žiedą nešioję,
ant nykščio, romėnams žie>-.
dui nešioti pirštas buvęs di
dysis] Lygiai ir Prancūzi
joje ankstyvesniais amžiais
sutuoktuvių žiedą nešioję
ant trečiojo piršto. Praųc.ū-

...

Žmogaus dvasias gyvenimas sa-J t

vo esme nesiskiria nuo kūno gyve-,
nimo. Kaip žmogaus kūnas, negaus
ddmas maisto, menkėja, nyksta ir
miršta, lygiai taip pat menkėja,
nyksta ir miršta žmogaus dvasia, Į?
jeigu ji- negauna maisto skaitymų
galvojįmų.—Vovenargas.
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Mokyklos darbui tobulinti
“Ryto” valdyba pasiūlė mo
kytojams pasiskirstyti į ra
jonus, išrinkt seniūnus ir ddfc
lyti kas mėnuo rajonų koit*
ferencijas šit praktikos pdmokomis ię. pedagoginiai t
pasikalbėjimais. Pasiūlomas
rado visiško pritarimo mo
kytojui tarpe.
Numatyta,
kad rajonas prenumeruos
pedagoginius žurnalus ir tu
rės savo pedagoginę biblio
teką.
Tartasi dėl mokytojų cen
zo įgijimo ir nutarta ištirti
J. ŽEMAITIS, iŠ Woroe«ter, Mta.
r»
Musikas, dainininkas ir komikas. Jis “Darbininko” koncerte publi galimybės; jei pasirodytų,
ką juokina ir virkdina. Jam padės * * Mes Trys. ” Kaą jie tokie, atėję kad pagal įstatymus yra dar
^sužinosite
patogus būdas cenžui įsigyti,
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ATMINTINU ĮVYKIU, PILNĄ ĮVAIRUMŲ IR MALO-

.................... ................. ■ĮUlllilĮĮIIIII

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI
Į KLAIPĖDĄ: >

5 Dienos Per Vandenyną

i

PER BREMENĄ

.

I

, -y

Keliaukit greičiausiu pasauly laiVu

BREMEN

t

r

Laivas EURČPA dabar bučiavojamas ir
s

veikt pradės nuo kovo rtifin., 1930-m.

Patosus ir tiesus susinėsimas su blle Europos Salimi.
Reguliariai įplaukimai ktMcvleną savaitę populiariais
IJoyd levais.

• Dėl sogr|iimo lludymtj ir kiti) informA-.
djų atMlkltnakit sa
vo vietinio agento
- arba
I ii
I

BOSTON,

8 Kovo.. .

LITUANIA”

S Baland.

“E8T0NIA”

17 Baland. “LITUANIA”

1 Gegužės
17 Gegužės

“"1$

• ■'

*
•
• •*
* '
DM informacijų ir.laivakorčią "kreipkitM< tnojans
pan savo vietos Agentą.

x
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NELAUKIT

MASS.

PASKUTINIŲ
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Pittslrargh. Pu. 616 St J«m
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DIE'NŲ

8 Bridže St., Nevr York, N. T. 315 So. Dearborn SU, CkkMN
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E8TONIA”

26 Gegužės “LITUANIA

SMAGIAUSIA IR PATOGIAUSIA KELIONE

ūnion Trurt

zX

‘POLONU”

BALTIC ANERICA LINE

»

*

“LITUANIA”

20 Vasario. .“ESTON1A”

U« VAIKUS: Nno 1 iki 10 metą piutf
kainos.
”
.•. .•
. Už KŪDIKIUS iki i-ft^metą $5.50.
Valdžios Revenue ir Head Ttix atskyriuin.
i -,.

65 STATĖ 8T.

.»

30 Sausio.

TANKŪS IŠPLAUKIMAI LAIVŲ <
STAČIAI IŠ KLAIPĖDOS

Mažiau Negu 8 Dienos į Lietuvą. '

.

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ
IŠ NEW YORKO:

• TrečiR klesa { vieną pnae.......... $107.00
Trečia klesa I abi pust............. $181.00
Tnrlat. trečia kl. j viena puse. .$128.50
Tnr. treč. kl. J. abi pusi , (min.) $204.00
Cnbln klesa .............. 7. '......................$142.50

PER CHERBOURG’Ą—6 DIENOS
1

NUMŲ DĖL TŲ, KURIE JOJE DALYVAUS

-

*

«

VISOS PASTANGOS BUS PAŠVĘSTOS PADARYT KELIONĘ

i r
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asai ant mūrų iik
.mba: jie tereiškia
po prancūzų revot visų valdžios napelių padėtas įbalegalitė, fraternite.
mdien teberiokso
šaly, kur ir laisvė
r brolybė tėra tik
ie liberalinės valnės įgyja.
tldvnio
?• • * •* meno meisaveli davė galiurimą kaip, išoriikius teisingumo
o ja kad ir žiau;siskaityti su savo
1 tik gali.' “Prinsuprato demoniš0 patarimą: nuo
gubernatorių res>et teismo sprendijo .tavo priešams
ifiskuodavo jų tur
ėdavo ? iš gimtojo
į c&enų, ‘‘ princai ’ ’
šohei □įaestro pa»

it

ryti ar, aei savo įiKimo Duo
dami; jų nariai nedrįsta da
-5?
ryti prieš savo ponų valią.
P L£ J. NAMNKAITfi, iš Loveli, Mass.
Štai kada ji pamato visą dik
• Ji nedainuos “Darbininko” koncerte, bet čiulbės.
tatūrinio režimo baisumą,
pajunta, kad ji visa su nagu kalaudami. atstatyti (ręsti' minė ir nenustojo kartojęs
savo garsųjį j ’accuse. Atsi
čiais ir ragučiais pateko duoti) ir vieną ir kitą.
sauvalės naguosna, kur ne- Kokiu gražiu pavyzdžiu y- rado pagaliau kitų didelės - gal būt nė kalbos nei apie pi ra garsaus prancūzų rašyto dvasios žmonių, kurie byla
v.
uz susiinte
avo. Pagaliau V.
liečio teises nei jų garanti jo Vietotu H Z
jas. Ir dabar, kai tuo būdu teisingumą Drevfuso byloje! Hugo paremia neseniai mi
s,”/“pergalės tė
Įsitikinęs, kad Drėvfusas ręs“
piliečiai nustoję teisių greitai-netenka ir pareigų supra apkaltintas ir pasmerktas vas Clemanceali. Ir nors
timo, susidaro pavojingas nors ir teismo sprendimu, bet truko nemaža laiko,Jįet V.
valstybės egzistencijai mo valdančios . grupės žmonių Hugo protestas nenuėjo Vel
mentas. Vergai nepripažįs noru sunaikint politįnĮ prie tui. Visuomenė tiek siišidota valstybės. Jos sąvoka su šą, V. Hūgo nepalieka ra mėjo byla, kad privertė dar
ponuoja pirmon eilėn pilie- mus. Jis gyvai jaučiagėdą, kartą peržiūrėti bylą. Ant-.
čius su teisėmis ir pareigo kurią padarė šališkas.' teis ru kari teismas Breyfūsą iš
mis. '
mas prancūzų tautai, ir kaip teisino. Teisingumas tapo at
šiai dėl ko dideli patriotai; tikras patriotas drąsiai atsi statytas.
' :’
į< . U
V. Hugo pavyždys__Lr_
matydami, kaip valstybės a- stojęs sušunka: aš tvirtinu
parato priespauda šios pilie (J’acCuse), kad nuteistasis mums duoda vilties susilauk
čių teisės naikinamos, teisin Dreyfusas nekaltas.' O kiek ti kada nors patirtas .žvitrio
gumas niekinamas, nežiūrė jam prisėjo iškertėti įvairių sios Themydos klaidas, .nu
dami viso žygio pavojingumo ■ užsipuolimų, priekaištų iš skriaustą teisingumą atitąpč ..
ir sunkenybių^ryžtas pakelti savo galingų ir skaitlingų sant, •
>
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Balkonas

AUDA
Koriferen-

-^žmoa atnaue šeimyskiri asnojas tų
•eguliuo oralvbės
♦’
s ir ekoitiesioginbudina
Neišmaas; pats
5 bet korikiaušo
iti Krissioginiai
misij oš,
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tenybės Pop. Pijaus XI Encyklikoj “Sebi ArįJžmogij; . ji gerbia tautą, valstybę ir jos Valdžią; y
cam”) .išdėstytas mintis pamatysime, kad kata ji užtaria skriaudžiamuosius. Žodžiu jojoballikų. akcijos-tikslas yra sujungti visus pasaulie
įsa atnaujinti Kristuje/’ •
\ ‘
čius sudvasiškija ir dirbti vienybėje Kristaus
Blogoji spauda gi Dievą ir Bažnyčią pajuokaralystei ant . žemės praplatinti, persunkti gv* kia. švenčiausias katalikų teises paneigia ir net
venimą Kristaus dvasia.
.
.
atima. Ji bando zmo^n nuo tikėjimo atitraukti,
Katalikų veikimas turi daug darbininkų, pla prie laisvamanybės, socmlizmd ir komunizmo pa
čią dirvą ir įvairiausią (būdų ir kelių. Pradedant traukti ir tautą subedievinti. Blogoji spauda
nuo Bažnyčios Galvos ligi paprasčiausio kuni dangstosi mokslo, pažango^ir žmonių teisių gi- '
gėlio parapijoje, kiekvienas žmogus mokytas ar
nėj os rūbais. Gal pavoj ingiaųsia katalikams bus
nemokytus, vargšas ar turtingas, jaunas ar se taip vadinama “neutrali” spauda.
nas, vyras ar moteris, yra tos akcijos apaštalai.
“Neutrali” spauda giriasi savo laisve, beparKiekviena pasaulio dalis, šalis, tauta, ^skupystyviškumu,. antibigotizmu, pažanga ir visiems '
tė, parapija, draugija, mokykla, įstaiga ir galop
patarnavimu. Tokia spauda žmonėse ląbai įta
šeima yra tos akcijos laukas. Pirmas kelias ir
kingi ir sparčiai išsiplatina. Jinai stengiasi rieįrankis yra bažnyčia, sakykla. Kiti—mokykla,
va nekliudyti tikėjimo, bet priešingai dorovei
labdarybės įstaigos, dirbtuvės, draugijos^ šeima
dėsnius platina. Ji vengia srovinių ginčų, bet
ir spauda. Čia maut tenka kalbėti apie spaudą
retkarčiais iškiša ir nejučiamai skaitytoją svai- (
išimtinai.
gina indiferentizmu, abejingumu tikėjimo da
SPAUDA.
lykuose. Ji maitina mases savo sensacijomis aSakykla, tribūna pasiekia šimtus ir tūkstan pie piktadarystes. Ji nemokina, neauklėja, bet
čius klausytoji}, spauda gi tūkstančius ir mili pirmyneigą stabdo,' kliudo’. Vysk. -Paltarokas
jonus. Spauda pasiekia tikintį ir netikintį; sako: “reikia giliai įsidėti galvon, kad žmogų
spai$#» šiandien, rytoj ir už metų pasieks skai- šviečia ir dorina ne kiekviena knyga, ne kas laikraštiš. Tik iš gert} raštų susilauksime gerų Vai
\

DETROIT, MICH.
•
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v
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i Kptkąa, duriai |ras$ e

k
e^ia.AutojnobiHųašdirj
’
y
stSs
neiiii^.
...............
sjiena: užtek
Saiteio mėn.,19 d. New-Hąyen’o
parapijas salėj įvyko ConnėCtiąut tinai užsakymų, kad dirbus pilną
.valstijos vyčių suvažiavimas. Su- laiką, laiko darbininkus dirbdami
važiavimas buvo pradėtas malda po kelias dienas^Yra viltis, kad
Neyy
Haven’o kuopos dvasios va kada nors pagerės, ;t gali ir pa
šaus Kalėdų programo, kurio, pel
do geri), klebono’ V. Karkausko. blogėti. Iš kitur
inioti į Ųenas $137.49* paaukota parapijai.
•
•
•
■>
Pasitarime ‘dalyvavo ĮVaterburio troitą nepatariu. Pirmiausia susi7
-■
kuopos, su sąyo dvasioj yadų kun. žinokfte.su lietuviais kaip dalykai
lietuvių centro
Pradžioj šių naujų metų mirtis
Valantjejųm. ir Hartfordo,. vyčiai. ątovi.
atėmė iš inūsų tarpo šiuos parapi
j
V . •
’•
.
w.
Suvažiavimas buvo gyvas ir rim
teųjose “Austos var- jomis: Juozą Mačiūną, 54 m. am!Šv. Antano parapijos puota įficBįųl^drau^ja bui žiaus, Mykolą Slautą, 46 m., biztas. Tąrp kitko buvo nutarta viek
vyks sausio 26 d. Lietuvių Svetai
ui kitus, ijemti, kas šiuo, momentu
is šaunią-vakarienę pa-; -nerių iJ. Kalakauską, 45 met. ir
nėj.
Vietos lietuviams vra gera
pra,svarbu.
, .: l t'
^a.ąvjetainėj/ Žmonjų atšilau-. Oną Debesiutę (slaugę) 21 poetų.
proga kartu visięms gražiai paba- gražiai dainuoja. “Darbininko”
Nevv Haven’o vyčių jmsirinkiKalbėjo gąrbės svečiai: Visiems laidotuvėse mandagiai paliavoti. Vakarienė’rengiama dėl koncerte juodvi išgirsite ir pamy
^yilkutaitis, adv. P. Česnulis, | tarnavo graborius Ad. Jokubausma^ įyyks sausio 31 d- parap?\sveto, kad draugiškiau visiems suėjus'
lėsite.
z
•
.
taifaėj,
vyčių
kambaryj.
Visi
pri

P-LR
OMĄ
ĘAKAUSKIUTR,
iš
Lawrence
R. Cižauskienė ir p. Maksima- kas.
v
į bendrą veikimą. Vakarienės pel
♦
•
fparapijos komiteto narys),
Dainuos pirmą kartą Bą^one, “Darbininko” koncerte. Sako, kad jos jaučiantieji ir susidomėjusieji pra
nas skiriamas naujos klebonijos
šomi atvykti. Susirinkimdk įvyky
Linksma naujiena pasklydo mū
isų gražiti išsireiškimų ir
fondui. Kiekvienas atsilankęs pa
balselis, tai kaip varpelis. Atėję išgirsite.
7
9 v. v. .
linkėjimų pirm. M. Pu- šų tarpe, būk muz. J. Čižauskas
---------- :—------- —ai— ----------- —
rimsite kilnų katalikų darbą. Pra
trumpai kalbėjo dėkodama rengia vąidinti M. Petrausko ope
•Y
Metinė
parapijos
apyskaita.
sidės 64ą valandą vakare.
y -s?. -.
Šv. Juozapo Draugija .--------$15.00 bart ės atrodo kaip tik pilnaty mė
retę
‘
‘
Birutę.
’
’
Jauvvra
kviečiami
UŽ'atsilankymą. Pelnas p.a“My Mary”
Art. _J. Olšauskas su Vyčių 102
ALRKM. S-gos 17 kp. aukos
nulis. Pastačius i kanapes jau-nei
Sausio 19 d., tuoj po-mišių^pas
f.
-dnūsų baži&čios dažymui. . žymiausi Clevelando Rietuvių daisurinktos per vakarienę—. $11.00 vieno žvirblio nebotų. ' Visi bol kutinių) įvyko parapijos metinė a-' kuopa jau rengiasi prje tautinės
įiininkai.- - Rodos, kad opera bns,
Šv. Trejybės parapijos jaunimai
• . •
*
kp.
iš iždo 5.00 ševikai vaikščioji nosis pakabinę pyškaita. Apyškaiitą davė nenu šventės vasario 16 d.
...
- -cA/vil-u. . ALRKM.
AAjKnJU
’
. S-gos
CHgOS 17
17
Kp
Vaidins
vaidinama pammejimuiūOO'rnetų
»
muzikališką
komediją,
Sausio 10 d.,.~antrą valandą po
, ,, .
..
tŠv.-Elzbietos
_. -jos narės
_ ,_________ Dr-ios
ir pyksta, kairi to •"‘kočio” ratai ilstamas darbuotojas, Neiy Haveno “Aušros Sūrius,” patriotinę dra vaidins
sukaktuvių Vytauto mirties. Ka
CMy Mary-” (anglų kalboje). Da-;
.etų, parapijos svetainėj MotTBą^
suaukojo ..—I... ___™....... $11.00 Austojo sukęsi h- nedavežė jųjij- -klebonas, kun. V. Karkauskas.
mą,
ma, tinkamą
iiiiKama
tokioms iškilmėms.
lUKioms
įsKiimeins.
,
.
__
dangi muz.ČįŽauskas turi daug
*
, .
.
, . x.
Jyyauja.apie 50 vaidintojų. .
angos jaunamečių skyriaus buvo
drąsuolio i “rajaus” link
DLK Vytauto Dr-jos nariai _ •
bes.
Choras
dainuos
kelias
patmotmes
,-.
.
...
...
Kai
paaiškėjo,
parapija
progre

patyrimo muzikoje, tai nekantriai
..
.
.
7
.
S10
Šią gAmPdiifl
komediją • vaidine
vaidins Qnii£ir>
sausio 25
&rengta.“Bunco Party.” Tą “ba-ų >
Bolševikų.
suaukojo
8.90 . suoja. .1929 metais įplaukų turė- dainas.
Detroitiečiai isitėmykit
lauksime operetės “Birutės.”
ir
26
dd.,
mokyklos
svetainėje.
Pel
—” surengė ir visus valgius bei
Šv. Jono Ev. Drg. nariai su
v
4.
ta $18,893.81, t. y. daugiau, kaip pažym etas dienas..
.
.
Centrininkas
nas eis mokyklos reikalams.
.?
Ivanas aukavo vedėja M. Čižausaukojo -------------- - ----- .......... - 4.00
Mėnulis
kada yra buvę. Iš rišo išmokėta
Kviečiami
vietos
ir
apylinkės
lie

" " ®-ir K.: Povilonienė. JaunaLRKSA 89 kuopa ------------- 5.00
$18,837.58. IŠ tų pinigų bankui,
tuviai lankytis į šiuos vakarus, pa
irinko apie šimtas. ’ A-.
Vyčių 6 kp.----------- -.----- ... 10.00
(morgičiaus) $4,000.
matysite, kad mūsų jaunimas yra .
penkių valandų žaidimo, daiSausio 5 įvyko Šv. Jono Evang.
Pb apyskaitos buvo, apie para
ne tik basket bąli lošime gabus,
layimo ir zt.■ t., pavargusios ir lą. aukojo
5.50 Draugijos susirinkimas' Lietuvių pijos reikalus, pasitarimas. Buvo
Ižu___ Pirmenybė lietuviams.
bet
irjkituose dalykuose.
« patenkintos skirstėsi į namus.
šv. Elzbietos Drg. iš kasos 5.00 Mokyklos Svetainėj. Dalyvavo ir svarstyta daug aktuąKu klausimų.
—
'■
Reporteris
Sausio 19 šių.metų įvyko LDS. • i"'.-/ '
Šioje kolonijoje yra'lietuvis O. Kjpmietienė pridavė ___ 3.00 mūsų klebonas kun.J.Ambotąs. i
Iš visos.eilės nutarimų, otrvo nutar
8
kuopos
vakaras.
Buvo
vaidinta
^Parapijos Sportininkų Kliubas kontraktorius p. V. Danielius. Jis T. Buivvdžjutė
........ — 2.50 Sveikino ir linkėjo, kad šv. Jono ia rubšti ’parapijps naudai vaka
irus).
aktų komedija: Grafas Kairet jau-kelis kartus .pasižymėjo yra stambus- katalikiškų draugijų P. Plikūnienė ------ X__--------- 2.00
draugija bujotų ir draugai sugy rus, balius ir loterijas (bąža:
miečio
Bemu.” - -Vakaras .visais
et Bali” lošime. Ketvirta ir naujos parapijos rėmėjas. Be L. Navickaite
~ 1.00 ventų broliškai be barnių, be jo< Tuo mtfftoma dar daugiau padėti
žvilgsniais nusisekė. Aktoriai sa
'-Y
to, p. Danielius užėmęs statybos B. Galyašiutė______ :....
is po žaidimo būna šokiai.
1.00 kių pikčių.
Svarbiausia tai, kad parapijas.finanslnęi būklei.
Visoms Katalikiškoms.Draugijoms
vo
foles
atliko
neblogiausia.
Puriininkų maną»eris-J. Venc- darbą visuomet pirmenybę duoda
— "4:77— ' laikytųsi Dievo. ir Bažnyčios įsa-'
ir Organizacijoms
- '
Vakaras.
| likos taipgi buvo pilna svetainė.
r*
‘
;
“yra gabus spbrtininkas ir lietuviams. Pirmiau dirbo pas jį Viso įėjo aukų
.......,$233.38 kymų? Pabaigus įkalbą visi nariai
\
Scenos
permainose
buvo
įvairių
tiaipdietaivių tarpe veikėjas. Gerb. nik .13 lietuvių, bet-nuo sausio 12
Šių ,m>tų vasario 8 d. aštuntą
. . 4.
Išmokėta: '
j
Į išreiškė savosvaduiaplodismentais
Naujos Anglijos Katalikų Sei
pamarginimų.
Kalbėjo klebonas,
d.
dar
priėmė
22
darbininkus,
ku

reneUva's užima svarbią parapijos
nuoširdžią; padėką už'gražius pa- valandą* v: Įvyks parapijos vaka
melis
įvyks vasario 22 d., 1930 7,
~^’:o vietą.
. . ■:
idimnk
Į Kauną išsiųsta aukų Vy- . .
rie .ilgą laiką buvo be darbo.
Griejtpagar- F. Juškaitis apie spaudą ir ragino
mokipimųš.* Po ^o,; sekė naujų ras (parap. svet.).
♦
.»•
.
i ' Nors darbas, ne nuolatinis, bet
skaityt ir platint gerus laikraščius. m., Lietuyių Šv. Kazimiero para
riaukia m .Komitetui .;._._.1'Ž5.00'
draurij priori yma$ ir^žsiekos da- sėjusiš Nėw'Haven’e “Bwie Hart
.
»1?/r
Dainavo p. S. Paura ir' vienas jau pijos svetainėj). Worcester, Mass.
jsio 12 d. per sumą. šv. Jur- žiemos metu; esant-• sunkiomis'-są Į Vilnių Labdarybės .K-tui 55-68 vimal Prtei 5ri&2šie draugai: A. mony” merginų orkestras.
nas vaikynas iš Brightono, kurio Tad visosi katalikiškos organiza
po bažnyčioj, , girdėjome giedant lygomis, labai malonu nedirban Persiuntimas pinigų —___ 2.70
Kučas, V. Motokas, K. Čeponis. , ; Pęr įvykusį choro vakarą sve
--5
vardo ir pavardės nenugirdau. cijos yųg. prašomos išanksto reng
.
. .
,f
v
... j ..
.?
■ \
P&jsolistą, būtent, Jurgį Ro- tiems gauti padirbėt? nors vieną
Nauji nutarimai Nutarta, kad čiai; įsitikino, jog šis orkestras Įtis į seimelį ir išrinkti kodatigiau.išmokėta 'j__ ......_.._._._....$233.38 ateinančią vasarą surengti pikni- domiausias New Haven’e. Tai bu- Kadangi patsai turėjau dalyvauti
kitą savaitę pragyvenimui.
’. kurio . malonus
.......tenoro
k •
sia
atstovų. Šitas seimelis" bus la
didinime, tai platesnes kritikos
Vardan Lietuvos badaujančių
Kitą sekmadieny, kada ir kiti
us stižavėjo. Žmonės eikas biržeborS"?. ir balių lapkričio vb-įrodyta tuo,' jog buvo suvažia
bai svarbus.
Yra daug svarbių bažhyeios rieųsjkįto kląu-;. nedirbantieji sužinooj* kad p. Dą- visiems aukotojams tariame._nup-' 29, .^930, Abejose pramogose kas vę ne tik iš New Haven’o, Water-' apie šį vaidinųną nerašysiu, nes
reikalų.
Visą,
seimelio
tvarką'ir
priėmėtkėiiollk^ lietuvių; j Cfrdųjačiūj^i-^-y'rr^3- I
‘ ‘ Kas tai dofsvečias«u taįr •IK’
sMr pavardę ir bury’o ir Hartford’o su Nėw~Bri- begalėjau patėrnyti visų aktorių
padįos sriyd v
b^/'pradęjų prašyk ^arbp^ir kj- H Pirmi«ml»sFėMc^X^g«8&
įs Feliksas
judėjimų. Gal kas kitas tą pada-r dienotvarkę, praneš vėliau Worbalsu ’ Matkvisfrpažįfa
pareikš norą]
Jonp drau- tairt^ij bet ir ž§ New:Yorfc*o vate•
**
cester’io, Šv. Kazimiero parapijos 7^
t ;_d- 7 _ Ji
~
KeKobia
lie^iviį
Savx>
nfeėję^
r _
jjuslMkl/lą.įbs. Taig^irdribar tengtejai ma- rys.MatadfcJaunūoK c-/-a
Btepar Kerhįanri- dvasiškiai- kun.- A. Pet- J
;::
Iždininkas Joe Leoną
kartą pasirodė net ir geras ir Į jo namus.
i0# sVeėiaf atvykk iš tolimiau
liai, ne senesni kaip 25 metų be
taitis .ir kun. J. J.Jakaitis.
Boteevike^r,“ir-rie."Tarigšaįąt- - —ri.
as. Valio,"Jurgi 1 LaukĮstojimo mokesties. Tad jaunimas sių vietų ir bus patenkinti. - Ren
i
«.•
Federacijos Naujos Anglijos *
ėjo prašyti darbo: Negavę pradė 11..
ugiau pasirodant .
nepamirškite laiką ir pramogų, nes gėjai visus kviečia^ir* laukia. Pel
•r •
Apskričio Valdyba
Pirm. V> J. Kudirka,
\
Tąjįačią dieną per sumą klebo- jo išmėtvnėti: “DuoJi tik tiems f
gera proga. bė jokios mokesties nąs skinamas parapijos naudai. ‘
■ ' ■ 7--- . >■ *.>7
v
_nsi^iėšai padėkojo art. M. Či- darbą, kurie eina į bažnyčią.” Ki
;5P.
S.
Gaila,
ka*d
lietuviai
nesu■tapti draugijos nariu. Ši draugija
Rašt. S. čeikauskas,
Bolševikai šoke!
ausKenei už surengimą taip gra-. ti net ir Į bažnyčią pasižadėjo
yra didžiausia , ir. seniausia Hart širūpinta orkestro klausimu . Juk
• •
X,
■
•
Ižd. J. Versiackas.
'
vaikščioti.' Tiesa; jie nenori,-kad
Bayonnės bolševikų dvilekis ne forde. ? . AiC ne .garb^3>riklausyti New Haven’e vra ne vienas, kurs
jų draugučiai apie’tai sužįnotų ir- :galėdami publikos patraukti į sa nrie tokios draugijos?i 'Tiesa, t ė- griežia smuiku, saxafonu, pianu ir
S
prašė niekam apie -tai nepasakoti. vo parengimus,' parengė baliuką vai t^ėyeik’ yisi priklat|so' bet kur kžt. Ar negalėtų jie, pasisamdv- prašome kreiptis dėl vteųjnforma
“ajų- rfDarbminko” Adimnistraci
Ofiso tel: Park 2989
Bet, kam čia slėptis?
Ar negė SLA. kp. vardu. Na ir žinoma su- jų laikai?
vaSkaif įAx
-Ar ;jie ne lietūMų vai-' ti_. vieną, kurs sugebėtų pamokyti jon. .
■ * - .• ":7.‘
ADVOKATAS
.5
riau būtų dirbti su lietuviais lietu- sirinko
i
visas . dvilekis •'bolševikų kai l^Mūsjįy-Žraugijos. yra suorga fp^esti oriiestrą, vietoj atskirų pa
•i
T
tis.”
- . - - :
<•'
viams. o ne Maskvai.
r
; ;paskirtą -dieną ir paskirton lenkų nizuotos aje. kitataučiams, bet lie mokų, kaip, kad dabar daro.
.I
Garbė p. Danieliui, kad savo bro- saliukėn.
;
Žinoma, buvo prisireng tuviams.; Vteų lietuvių turėtų bū
Gerai sutvarkytą orkestrą visi
.
(BO^BUS) /
jius lietuvius ,neturinčius"dari» ir ta iš kairio gerai, kad netruktų mė ti šventa pairėiga palaikyti jauną lietuviai noriai samdytų ir tuo pa
688—840 fflater Btdlding
esančius sunkiose gyvenimo sąly nulio rasos. Baliuje tiek įsikaušė ją kartą, parapijos mokyklą, sve čiu jums pigiau būtų mokytis. Rei
Worcestar, Mass.
gose, atjaučia, suteikia pragyveni ir įsilinksmino, kad nebegalėjo iš tainę ir visąš-lietuviškas įstaigas kia tik noro. ,
- Namųtel: Cedar 17B8-M
mo sąlygas. Šiandie; net malonu silaikyti be manevrų. Žinoma, at ir draugijas, ir į jas įtraukdami
• ■''
Jis.
LIETUVIS GKABORIUS
žiūrėti Į p. Danieliaus sutvarkytą sirado ir drąsuolių. Vienas jųjų mūsų jaunimą.
•
•
/
Telktu patarnavimą laldotuvan* iri
■ ■■ .r- 1 ■ -■■■■•■ ■
1
.<a»
lietuvių būrelį kurie dirba kaip didis mokytojas, gerai įsikaušęs,
Arendavojam automobilius vestu
Šv_ Jono Evang. Draugija ma
Geras katalikiškas laikraštis y_ LIETUVIS ADVOKATAS
vėm* ir
tokiem* paalvaliaėjivienos šeimynos vaikai. Tik rei* kad parodyti savo drąsą šoko nuo tydama, kad žiemoj laiku visos di
pmm«
"
’t
ra nuolatinė misija. — Popiežius
-ketų pasistengti saviems, drau aukštų laiptų. Puolė ant gatvės, džiules lietuvių organizacijos skelGyvenimo Vieta: 194 Millbury St.
gams dirbant darbą, o būti savų kad palikti žymes raudonos vėlia bia vajus, ir n< irėdama tarp di Leonas XIU. "■
K
| (ant3-čio aukštoj TeLCedar4953
406 8LATER BUILDING 1 X
jų draugais, o ne svetimtaučių, vos. Jam tas gerai pavyko ir pa-- džiųjų organ: kcijų įsimaišyti,
212 Millbury St, Worce*vienas kitą atjausti, žodžiu broliš darė daug sąjūdžio. -Pribėgo dau skelbia savo vs r vėliau ir tai ne
ter, M***. Tel. Purk 2795.
<
- Worcester, Mamdnuette
kumu, o ne skundimu bei žiauru gybė žmonių, kaip ant kokių ‘ ‘ dzv- ilgą -vajų, o tik per tas dvi pra
Phone Park 5065
mu. Vienas kitam neturėti} pavy vų” pasižiūrėti. Visa nelaimė tik mogas.
■3
(turinčią arti 5000pusi.)
>
Šv. Jono Ėviį^į Draugi ja turi
dėti.
Kiekvienam kąsnis duonos buvo tame, kad drąsaus raudono
P-LĖ B. ZOLUBIUTĖ
yra reikalingas. Linkėtina p. Da kareivio nosis prilipo prie “said- sau organą “Daibininką.” Būtų tpuošia kiekvieno lietuvio inteligen
iš Lawrence, Mass. £ JMhiuos ‘ ‘ Darbininko’ ’ koncerte nieliui, Toronto lietuvių kolonijo voko. ’ ’ Pribuvo keletas Dėdės S^- malonu kad kiekvienas narys jį to biblioteką, kuris skaitė “Židi
je, darbuotis tiek draugijų dirvoje mo tarnų kad “pagerbti” raudo užsiprenumeruotų.
Susirinkime nį;-” didžiausią mėnesinį literatū
Vieninteli* lietuvi* laisnioota* •>
tiek darbo klasėje tarp lietuvių.
nųjų drąsuolį. Pribuvo ir gražus tik vienas užsiprenumeravo, tai ros, mokslo, visuomenės ir akade>’
tektrillnaa Toriu 8 metu* prity
rimo. Talaome ir Ivedam motoru*
Vargo Vaikas “kočius” dar su keletą; tarnų. Na Petras Kaukite.’kur.kiti! Ar miš.kojo gyvenimo žurnalą, nuo
Ir vandenio pompa*. Taipgi taiso
?----------ir gražiai patarnavo. Įnešė ir pa jie neskaito lietuviškų laikraščių? pat jo leidimo pradžios. Bet “Žime Ir 'pardnodame radioa.
guldė “kočiuje” l$ip kokį kara Taip, skaito. Yra ir tokių, kurie clinys” darosi kaskart įdomesnis,
STOCK ROOM laitį ir nutarabanino drąsuolį į skaito prieš katalikišką laikraštį. ir .tiesiog Būtą nedovanotina, jei
^tadntėlis Registruotas
10 Elesvarth St, Woroerter
City Hospital. Drąsuolis manė, kad Nesuprantama kaip doras lietuvis gu'kuris inteligentas, vistiek ku
'jį veža į “rojų”—Maskvon. Liku katalikas, gimęs ir augęs katali rios profesijos jis bebūtųir kur
TeL Park W52. TeL Cedar 7888
VIS APHEKORIUS
e
Šios kolonijos lietuviai sudarė sieji nuliūdo netekę draugo ir ver kiškoje • dvasioje, gali skaityti to begyventų, jo neprenumeruotų ir
gydytojo receptus ir nžkoTnitotą šelpimui Šiaurinės Lie kė kad jie dar turi vAfgtL "Ligo kį laikraštį, kurte jį ir jo tėvus neskaitytų bent nuo 1930 metu
laikau visą eilę gyduolių.'
Ri * .
tuvos. Surinko $33.38. Štai įeigos: ninėj pasitiko daugiau tarnų ir šmeižia. Katalike ,ar tylėtum jei pradžios.
tatMOK DAUG COMPAKY
>
Nuo parengto baliaus pelnas$37.5ff priėmė tą garbingą svečią i vi<|ų. gu kas tau drėptų gniūžtę purto •^Židinio kaina Amerikoje: met..
£* 860 Millbury Street
Laike teatro surinkta aukų $35.89 Paguldė ’į labai minkštą lovą ir, į akis? Žinoma, kad ne. Bet tu -*į$^.5O, pusnį.—$2.50; Lietuyoje:
Vorcetter, Mass.
Gyvojo-Ražąbčlatrs Dr-ja $25.00 pradėjo nosį ėgzaminrioti.5 i Vteągi $yli ir dar sunkiai uždirtiįtjift pį$i- met
- 35 lt., pusm. — 20- lt.
'
'
. . •< f
\
:....... ......... —J Šv. Jono Ev. Draugija------ $25.00 ceremonijas atlikę padarė gerą- gus atiduodi bedieviui, Icad jis sa .7 ■Adresas: KAUNAS, Laisvės A.
•, -V '
•
F
DLK. Vytauto Draugija__ $20.00 “masage” ant vilgomosios. Oa-, voj plunksna tave . ir taVo .brolius lėįa 3 nr. “ŽIDINYS.”
f *
-»*
£
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PRANEŠIMAS

BAYONNE,Ti J.
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PRANAS J. BUBLYS

IIJUOZAS J. DIRSA
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ANTHONY J.MILLER
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10 DIDŽIULIŲ TOMU

JOS. G. ZUROMSKIS

ZAS A, SOOTKOOS

HARTFORD, GONN.

BALDARNYGiy:
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y

pradėt rūpintis ke
tone į Lietuvą, Suteiksiu
Hpas informacijas apie
rakortės ir reikalingus

LIETUViy DARBININKy SĄJUNGOS
DARBO BIURAS
detroit,mickigan

\

šmeižtų ir pažeminimo žodžiais J------------------------------ 1--------------^2
,1
■■■■!
IĮ
Į
Į
<
■
drabstytų. » Ptfžiūrėsiu kokios pa
sekmės bus kitą susirinkitną, 2 d.
vasarioj, tpj pačioj vietoj..
.

•»

tj

Nebus dairiau! *

V

..

i

1-*

'

A5—-S

< nt5

Myj. uip ir

DARBČ

9515 Oardoni%venue»

fe <\

k

t

Greita

putlia naudo Jtmt

PepshikSeltM
JtašpkftKMcStUžerA
Hbrctstat, Mota,
o -

BIURAS

.

Dėtrtft, Ifiddftn

MALDŲ MSKDrtBU8> baltA viršeliai

MALDŲ RINimiAUS, juodais viršeliais—
MALDŲ RINKIM1LIS, juodais viršeliais.

MAŽA8 KAUJA8 AUKSO ALTORIUI juodais pras-

*

Lietuvoje. Vitais reikalais krdpkitti adresuojant:

'

Užkietėjimo

t

<• tv. -J

duoda informacijai, padaro dokumentui ir atlieka kitokius tbrtnay

tus.

. Draugijo* Koresp.

MAlfDV JHinmreLlB, baltais viršelirita-

gausisampeu dykai

tais viršeliais_____
•

)

ey

i__________________
t •

r

■

Visus užsakymus riąakite sekančiu adresui

•DARlDnKKO ” ADMnnSTBACUA
M6 Vert Broadway

ir *

VM

•pasiaiškinimui

a

Vew Yorką.
f&leportuota

mi

J

|ventintąs į kunigus Jbkūb
kaJŪ So. Bostoniečbfni^MSK

j

i|I i

mas; jaunikaitis.

nim^L priklauso pasaulis ^r kąip

Jis dąug

Member Florist Telegraph
■

.

mes jį išauklėsime tokius ir vai vardžs neteka sužinoti.
1
sios gausime. Jeigu lietuvybę pra
Grąjino“Ginętts” Orkestrą.' žudysime tąi viską pražudysime.
P-lė J. St ravinskait ė buvo labai
Tad gelbėkim kdip kas galim,7 kad susijaudinus, bet kartu ir linksma,
galėtume tarti su šv. Povilu Apaš kadpasiryžus siekti' aukštesnį tifetalu: ^Kov’SUaimėjom ir.-meš esa- U-J
. f 7
' ’/• ’
•
jne įamvi.” >
e
,
P-lė Jadvyga yra duktė A. Straris b§tų departmęnjo viršininke
Kiekvienas ateidamas į sųsirin- vin^to, LDS. organizacijos pirmoj
kimą atsiveskite nors po vieną kuppoj daug dirbusio■ nario;’* •;£
J. E. KARDINOLĄS O’UONNEL]
naują narį.
Q tas . labai lengva
.Labai malimu, kad jaunimas
IŠVYKO WEST INDIJAS
padaryti, tik reikia pasišventimo braųgina paašukimus ir gerbia už
Pereitą antradieny, J. E. Kardi ir noro.“
sitarnavusias nares. P-Iei StraPutpelė
nolas O ’Connell iš New Yorko lai
vinskaitei linkime sveikatos ir iš
vu Vuleania išvyko West Indijas.
tvermės. .
JKą.rtu su juo važiuoja ir kun. J.
PRALEISTA
F. Copinger, Šv. Augustino para
Paskelbtame parengimų kalen
pijos klebonas.
. ’ .
doriuje Vietinėse. Žiniose” praleis
“OLD TIMERIŲ” DELE
ta žinia apie parapijos balių. Para
GACIJA
MAJORAS CUELEY UŽ DIDELĮ
pijos veikėjdi rengia parapijos ba
Į*
BOSTONĄ
Sekmadieny prieš pat Blaivinin
lių savoje salėje ant 7-tos gatvės,
kų vakaro programą, kunigui Ja
Pereitą savaitę Majoras Curley vasario 22 d'
kaičiui n* vietiniam kunigam“beŠT
t turėjo pasikalbėjimą su įžymiais
rengiant eit T pobažnytinę svetai
... DEPORTUOJA MOTINĄ
tprofešoriais ir politikieriais apie,
15 VAIKŲ
nę atėjo klebonijon būrys sve- y ?-CHORO AUKA
.:
K prijungimą miestelių, kurie yra 15
Parapijos choro kasierius ponas čių..... Durims atsidarius, jie pra v Jungt. Valst. Imigracijos agen
mylių apylinkėje, prie Boston’o.
Juozapas Kasparas perdavė para dėjo juokąvoti: “Mes geležinis vil- tai aretšavo rtulą J. įGirouSsTfr pa
Sudarė komisiją surinkti žinias apijai choro bažnyčios taisymams . kas.” /- '
sodino į kalėjimą kaipo riele’galei
pie tuos miestelius ir išdirbti pri
Kunigams prie jų atėjus, jie iš įvažiavusia iš Kanados.
auką$56.40.
.
x
jungimo projektą. i'Lynn ir WėyMalonus' tai. apsireiškimas, kad dėstė savo planus. D r. Kasparas .Toji moteris,, kaip ji. sako, yra
mouth jau pareiškė pasipriešinimą,
choras, kuris uoliai parapijai tar pareiškė, kad didelis amerikonė- gimus, Amerikoje . **.
«,6<7
įr išgyvenus
o kitų miestelių viršininkai laukia
nauja giedojimu dar tai-paeiai pa- jančių lietuvių būrys nori paremti Bose Point, N. Y. apie 38. metus
projekto. Išrodo, Icad- šis klausi
šv. Petro lietuvių parapiją.
Jie ir išauginus 15 .vaįkų, kurie esą
rapijai aukoja ir pinigais. ,
mas liks bergždžių,
y -. '. r; /.
Gera proga priminti,-kad muzi dabar rengia didelį ‘old timerį,” Amerikos piliečiai.
-»
vas.
3
d.,
Municipal
salėje.
Tuo
pa

koj talentingasis jaunimas — y/Ji yra 53 metų ąmžiaus. ,
pač. vaikynai dabar prisirašytų rengimu jie maną uždirbti labai
Kadangi ji neturi dokumentų įprie choro, o ypač toji-mūsų bran-u daug pinigų ir tuos pinigus duosią rodyti, kad ji yra, legaliai įvažiagi jaunuomenė, kuri dalyvauja parapijai įtaisymui gerų kliubrųimių.
Iš vienų apgarsinimų jau
svetimųjų parengimuose.' r'~
turią $700.00. Mandagus dakta
ras prašė kunigų panaudoti įtek
atsisveikinimo
mę į visus parapijiečius, kad tą
VAKARĖLIS
.panedėlio vakarą visi sutartinai
Trečiadieny, sausio 22 d. para padaryti! tikrą parapijiečių “repijos salėje, Sodalietės ir’ giminės union”.susiėjimą.
.
,
suruošė “ Surprise par^-” p-lei -Po jo kalbos ponas Vincas
Jadvygai Stravinskiutėt, kuri va
Skudrsi Įrodinėjo, kad senesnie
sario 1 d. š. m. išvyksta Į Chicago, ji čia augusių neprijaųSą, juos
1111 į Šv. Kazimiero Seserų vienuę- “boysafe” vadina, ir t. t.? r Todėl
mūsiškiai šąįinasi ir eina pas kitat^učius^,^;^-^^,

prastųS1

lais. Visą darbą garantuoja®. 108 Darchžstar Bį., ĖouthĘoaton
Pitone S. B. 31&—1658
Taipgi maliavojamir popieruojam
namus. Dedame white wash, kaiMilton 7993
aomįne ant lubų. Kam reikalinga
pataisyti namas arba forničius,
mes: padarysime kaip naujus. Tad
26 d. tuoj po
krejpkitės prie m.ūa,.n mes patar
Blaivininkų
navimą suteiksime kogeriaus. Ati
įtrališkos kodarą iki 8-tos vai. vakare.

. C. KAVOLIUS,

!^KvwSam4' si

324 E Street, kampas BroadWay,
(Prieš “Darbininko” namą)
South Boston, Mass.

svarbiu reikalų.

.
JARMALAVIČIUS

IŠSISUKO
ė

..
<į'-

Kiek laiko atgal “Darbininke”
buvo raJ^’ta apie Njiitaičio ir Kvaraciejaus bylą. Toje byloje buvo
įmaišytas tūlas Jarmalavičius.

Vėliau, sausio 3 d. š. m., įvyko

Kalbame ir Lietuviikai
882 Broadway,

Biznio, tavoro ir,visus grocernės į-

nigų.
..>
> •
r
Skundėjais buvo Vaitaitis, Antulionis ir kiti.
;
Antųlionio skundą prirengė ir
prokurorui padavė adv. S. Višinskas iš Montello, Mass.
J-'
Jarmalavičius gavo kalėjimą ir
teismas įsakė išloštus pinigus grą
žinti; Jis'apeliavo.
Ąukštesniame teisme liko, ištei
sintas. .
' "

South Boston

TeL South Boston 2870

taisus kuriąjurėjo Jonas P. Dan

ais, ?90E.Ejghih St., So. Boston,
Mass. Bus išparduotas'per VIEŠĄ

AUCTION prie’krautuvės, ketver
ge, sausio'30, 1930, 11 yal. ryte.

Kreipkitės prie Advokato F. J.
Suniręs, Public Administrator, TėT

Norwood 183.

’

■

(S.-24)

savos šv- Petro lietuvių bažnyčios.
Prie šiųdviejų, “old. timerių,”
delegacijoje matėsi bendradarbių:
pp. t Valeckas, Ašmenskas ir kiti.
Klebonas paprašė delegaciją nu
eiti Į blaivininkų vakarą ir išdės
tyti savo- planus- žmonėms.
Visi pasirodė pobažnytinėje sa
lėje, ir Dr. Kasparas ir ponas Skudris perstatė savo veikimą. Žmo
nės jiem pritarė gausiais ploji
mais.

,. *
VIRŠ $700.00.
Dr. Kasparo ofiso durys neužsi
daro įiuo nešėjų apgarsinimų “old
timerio” programui.
“Apgarsi
nimai eina ir eina,” sako daktaras.
Pinigų surinkta virš $700.00. Dar
to Šo. Bostone nebūta.

Nugirdęs

KAS GAUS PRIZĄ?
“Old Timerių” šokiuose, gerai
žinomi seni biznieriai P. Čaplikas
ir P. Korzinas pradėjo imti privatiškas šokimo pamokas kad ga
vus prizą. Bet man pasakojo dzū
kų karalius, kad vargiai kas iš to
išeis, nes p. Valiackas žada jiem
parodyti tikrą šokį, kaip senes
niais laikais, kad šokdavo taip va
dinamoje v kumelinėje.”
Dr. Kasparas patenkintas, kad
ir old timeriai” susidomėjo jaunimo rengiama pramoga.

’

MIRRRUPilA

;

Trečiadieny, sausio 22 d. mir$
Domininkas Rupšis, 39 metų' am
žiaus.
Velionis pašarvotas savo
nąąupae JM K 5-th St.
vės įvyks šeštadteny
25 d.,
9 vai. ryte iŠ šy. Pfttro įietuvių
bažnyčios. Bažnyčioje bus allht

■*>„,

. ART. J.BARRAVIčIUS

atvaizduojamas kostiume operoj "Rigdėttb?’

'

kyta gedulingos šv. mišios, v i t .
A. a. Domininko žmona Anasta
zija prašo giminių ir pažprthtiĄ

oston, Mass

alyvaus artintas J. Babravičius, J. Žemaitis, p-lė
as iš Wareester, Mass., p-lė M. Grybaitė iš Camas, p. M. Mazgalięnė ir kyartetas iš Montello,
ištiš ir duet^OMhiie, K*
> įį««-

well, fls^ . p.ltasevičius ir aollstė iš Nprwo<^,
a Karbadskaitė iš So. Bostort, p-l€ Piniutė ir so-

Mass. Be to, gabi smuikininkė p-lė Zagurskiutė

Sefanaditoy^ sausio

J26 d., Municipal SfHBČtAjflftkstantinė
pasiklausy
ti jo dainavimo Ir jį asmeniškai pamatyti ir pasveW&tf^$iimftrij tr«

' Šermenyse ir laidotuv^ę'j^faVObuja graboriua Jonas Petruškevi-

tirto pasirodymu g»ltaF paskatini* Boston’e, nes .pavasarį jis išva<JŠina.
įttoojąsJ.Lietuvą.<
.
-.U*.

•I

.

RENGĖJAI.

K

KAMBARIAI /
įio kraštų
iš Aliask
olff įnn. PC
įai su- asfaltas riW;
*
aeuzijos
//
talikų
žinių apie
los (prie' Kubos)*, šilkas iš
iių skaičių praeitam Kinijos, guma iš Brazilijoj,
B ' ?';
•
medvilnė — iš Egipto, aptt
ijnetaiš. Korėjoj už ti- monijus — iš
iš Nevi!
ifoią/mirė įOOO katalikų, varis
•
* . *•.
sūri
ir
kt.
iŠ
Jeturiąsdešitut metų vėj .l
pat/žuvo aštųoni sii pasauliįį
jtančiai katalikų. Siaube, Apartų £
»’■
įmoj ir Tokine nuo 1855 tuvė (WesteTn Electrie Co?)
/ J. -JUREVIČIUTB, iš Lowell, Mass.
iki 1862 ir nuo 1883 iki 1885 yra Gotornę. Ji-turi 38,000 Bostone negirdėta, bet Lowell’y Oh, boy! “Darbininko’^koncerte ji
metų daugiau kaip 40 tūks-^arnaul°«j^
pagamina 2,~,5-1 daimib8 ir parodys, kad ir Lowell’is turi lakštučių. 7
r *• '
—-r—i>
j./'
500
telefonų
įdteną, - išlei — -•—~ ''tančių krikščionių buvo buAUKSO KASYKLOS UĖLSE,
tose kasyklose darbo (“Dai/dėlių nužudyti už tai, kad džia 6,000 mylių vielos kiek*
ANGLIJOJ
7į.
ly Hėrald”)js; , .
nenorėjo kojomis kryžių vienais metais.' J t’ ’ 7
Vks. (L.) A.
.
BendrovėVra
pasižyipėjuPačioj 'Anglijos saloj
mindžioti.
f
zPrieš trisdešimt si didžiulius tinklo praplė
... '
Merioneth Apylinkėj randa
mehi Kinijoj stabmeldžiai
Užaugusio; -žmogaus oda
„nužudė apie 8,000 krikščio- timus, ir sąmata^ apskaičia ma aukso. Nesenai vienas
vo
su
.25
mil.
d
ol Bendrovės Afrikos aukso kasyklų inži sveria apje "2Q svarų.
ynių. O kiek katalikų nukan';?/
g *rr
■
į kindavo prieš karų Ttusijos kursuose mokosi ir mankšti nierius vėl atidarė buvusią
y . ~1 • ■..
/yaldžia, sunku dar apskai- nasi daugiau kaip 6,000 žmo per paskutinius. 12 mt. už Blakės gali šešis-metus iš
nių, būsimų inžinierių ir darytą pnomąją Princo Ed būti be jokio maisto.
^įuoti.
vardo kasvkla.. Pasirodo
Kupranugaris gal panešti
Turėdami galvoj tik dalį[SpeC1.allStkb
(L )
darbas vertas, ir inžinierius 5—6 centn^jų-naštą.
‘ Visų kentėtojų už tikėjimą,
tveria bendrovę darbą plės
matom jau 60 tūkstančųi, o
ti.- Galimu vra, kad dau- > Visame pasauly yra apie
MUSSOLINIO, NUOTYKIS /
/kiek jų dar nesuskaičiuota!
gelis darbininkų greit gaus du milijonus-aklų žmonių. .
pačiais paskutiniai-1 Neseniai į vieną nedidelį
f '' ’
<
■
i
> ’ • - ' 'L-' '
.į • siais
laikais visiems žino- Italijos provincijos mieste
'• z
; „ma, kad daug žuvo Meksi- lį atvyko neoficialiai Italijos
Tkdj ir Sovietų Rusijoj. Tai ministeris pirmininkas—fa
pgi netiesa, kas sako, kad ka šistų vadas MussolįnirVakalį talikai atšala, kad nebėra rė, niekeno'nelydimas, tai-gi
• l^<jkytojas;5^Kokį7'turi;pasitei’ DIEVAS NUBAUDĖ
; kentėtojų nei šventųjų, kaip niekeno ir nepaste!>etas,Mus^ Ant tiltoV kalbasi trys ubagai. sinimą. dėl pasivėlavimo?”
t>&ad po Kristaus mirties. solini nuėjo į kinematografų Pirmasis.—Tas ponas man tilt Jonukas (iiždnsęs) :/VAš 4 bėgau taip.,grę#afc/7pone mokyto
'
<<R-tas>> praleistą vieną kitą valandų 5 centus davė.
Antrasis.—/Tai šykštumas! Die jau^ kad aš..._aš_neturčjau laiko
liūoslaikio. Pirmoje progras vas jį nubadis,
apie tai. pa'gateotk..-.•. _ .
- .?
H > TELEFONO N. 1,840,375
mos vietoje buvo rodomŠį Trečiasis. — Jau jį'Dievas nu
' Arėjas (L.) V-skas
baudė.- Aš jam ištraukiau visą piį- /' New Yorko telefono tink paveikslas iš paskutiniųjų
las Jiiri 1,840,375 telefonų, talijos įvykių; Tame
DO
Liet. “D-kas”
vė&sle
buvb
a^vaizduojs
trie yra aptarnaujami 543
msta tik4 .
ir galingas^
galingasis “duče’
dyti mąfA
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i—-. Tamsta 4 _
būčiau tikrai palindus po ledu.

k>/^Kių.rsisiemą įeina valstt-^ paveiksi e ' Mušsoliiiij publlldl
Skiriu Tamstai 50 lifaą premiją,
jos Nėw York,
Jei’sey atsistojo iŠ vietų ir suruošė, bet, deja, prie savęs turiu tik vien
1 .
vakarti Coimecticut.' Že- kad ir paveiksle parodytąjį gentę šimtinę. : 1. (7
^Taląiekis, ponuli^Galite duoųaės plotas, kuris yra tinklo vadui ovacijas, nenujausdat
utvisa šiipfeię'ir šoktisatgal j vanį aptarnaujamas priskaito 15 ma visai, kad. Mussolini
j
deru. ./j-Aš^KirauKriųj ir būsime
įpuEjonų gyventojų. ’ ’..
“M.'Rr”
čia pat publikos tarpe. TįM- ■kvitu.'Kiekvieną dieną stotyse y- vienas Mussolini pašiliko.biąĮ I J
MA2AŠ SKIRTUMAS ' - z
Ta padaroma į'abonentų iš- sedįs^Pastebėjęs tbkį vieno
<Teis0iš^|^- Kaitinamasis, jūs
šaukimus daugiau kaip 8,- svečio ^eTgesį,; IžinematogTa^
7300,000 sūjungimų.Tas tink- savininkas priėjo prie Mufe kaltinami tyę, kad'šiam ponui išpėšėt-iš gaivos pusę jUaukų. Ar
/ las turi savyje apie 7 mil. solinio ir, tamsoje'jo 6ep^ prisipažįsuteįkaltu? '
/ inylių vielos, neskaitant šim- žinęs, pasakė pašnabždomi
Kaltinamasis. T-į'Nętiesa, pone
teisėjau,. aš -jt pagavau ir laikiau
; ’tų tūkstančių “mylių” (an- — Ir aš esu tbkio^ pat' h
už . platikų,’ P jis, '‘norėdamas pa
į gliškų). esamų vielų jungi statymo, ką ir tamsta,
bėgti, trjaktfelėjo irfpais sau plau
niuose .eentrainėse “lento- visgi malonėk atsistoti I
“ M. L. ”
kus išsipese. j*.
r*
•
i sė” , ir komutatoriuose. Tik- su visais. Ką į tai atsa
-- ____ ,_
.
VĮESBUTYjE
^ tai per vienus metus prisi- Mussolini. laikraščiai ne
i deda apie 354,000 naujų obo- so.
Na, kaip, tamsta miegojai? —
nentų, ir milijonai mylių
“M. TČ’’' klausia Viešbučio savininkas sve-/•
^Vielos. Pavyzdžiui, per 1923
. -S eią. Nieko. Visai gerai; Tik tos
/ 'metus buvo atidaryta ? 14 Ispanijoj yra druskos,kali nabagės blakės visą naktį akių ney/naujų centralinių stočių, nu iki 130 metrų aukščio. 'Nsumerkį.
“M. R.”
//.praplėsta — 146. Vyriau/•ISto centralinė stotis turi sa. vo komutatoriuose — 25,000
-jnylių. vielos, turi milijoną
abonentų ir gali padaryti 2
milijonų sujungimų.
&ySfęw Yorko -tinklas yra
/sujungtas su gretimais tink■’ is ir gali daryti sujungi
ąs 10-čiai milijonų, esamų
,000 punktų,, neskaitant
anados ir Kubos.
^’iįĘjn^lp tarnautojai užima
^prpusų^-48,000 žmo
nų. Panelių skaičius sie:ia ^b,000. Tarnybų reikaitųš’ir butams bendrovė tu* 110 savo trobesių ir be to,
otimoja dar 360 trobesių^
Bendi^&^t&M^ 1,100 visų
pų^^^ėŽiŲ L automobilių’
.paratų gaminimui žaliava
Dainuo* ir akompanuos '‘Darbininko’
ra gaunama iš visų pašau*
' i—
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NĘW HAVEN, CONN.

>;.ė

L. D. S, 28 kuopos mėnesinis
sekmadieny,
susirinkimas įvyks sekmadieny,
baž:1LŲS^ 40 kuopos sįairinkimaę į, sausio 27 A, 1* vai.
’«’• po
Pv pįętų,' bausyyks. Yąsario- 2-dų-tuoj po sumo
K^vetainėj, 339 Green St
ąv.- Mykolo parapijos svetainėj. Kviečiam
1ub(ės) .ateiti. Gera
Malonėkit viri tauriai atsdlan^yti proga užsimokėti duokles.
ir mėnesines mokestis užsimokėti,
■'■'/
/.
Valdyba
ir mėnesines mokestis užsimokėti.
, ,— U
u ■—
M. Songafli __ „NASHUA N. H.
EASTON, PA,

i .

z

“Dariiiiunhb^^nAme 5 arba
7 gražtt^ Sidėlt3 ir; šviesūs;
kambarialf YhTelektra, gasas, maudynės^ skąlbynės,
duodama šiluma- ir janitorius patarnauja...Dėl į4'’
nių įų^wcijųJš
“Darbininko” Administra
ciją. v;
' : "/..Į
.
**-*
.i

4

Tel. So. Boston 0506-"W. ": :f'

Lietuvys Dantistas

A. L. KAPOČIUS

______

BROOKLYN, N. Y.

LDS. 12 kp. mSntsinis susirinkimas "įvyks sadsio 31 d., 7 :30
vakare, Karalienės Angelų para
pijos svetainėj, kampas Robling
ir South 4tK gatvių.
Kuopos metiniame susirinkime
nutarta susirinkimus laikyti kas
mėnesį paskutiniam 'penktadieny.
Taigi malonėkite risi susirink
ti ir užsimokėti duokles kurie esate skolingi.
Nepamirškite ir
naujų narių, atsivesti prirašyti
prie mūsų brangios organizacijos.
■
/< kviečia Valdyba.

LDS. 65 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks vasario 2 z d. tuoj po
antrų mišių, pobažnytinėj svetai
nėj. Kviečiame narius ateiti, nes
yrą, keletą svarbių sumanymų.
Taipgi atsiveskite ir saVo draugus
prirašyti Prie šios organizacijos.
Valdyba

251 Broadway, South Boston
(“Keleivio” name)
Ofiso valandos nuo 9 iki 12,
nuo 1:30—6 ir nuo 6:30—9
vakare. Scredomis nuo 9—12
vai. dieną. Subatomis nuo 9
iki 6. vak. Nedėliomis nuo 9
• iki 12 (pagal sutartį).
■■ ■

■■

■■■

tatai

J

— Lietuvis- Dantistas

LDS. 108 kuopos susirinkimas
įvyks vasario 2 d., Aušros Vartų
parapijos salėj, tuojaus po su
mos Visinariai meldžiami pri
būti, nes turime svarbių reikalų.
-; •
Kviečia Valdyba

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)
414 Broadway, So. Boston

Tel. So. Boston 2300
Ofisas, atdajfls. ,muLW iki 12 vaL
ryto, nuo 1:30 Iki 5:30 po plet Ir
nuo 6 Iki 9 vakare. Šventą diena
pagal susitarimą

DRAUGIJŲ VALDYBŲ ADRESAI
-■

-

■

■■■I—

>

WORCESTER, MASS.

V

UETUV. DUKTERŲ DW0» SV. KAZIMIERO R. K. D-JOS

PO GLOBA MOTINOS AVa

VALDYBOS ANTRAŠAI

VALDYBA

Pirmininkas — J. Grublnska%
* 24 Preseott Sa, Readvjlle, Masa.
Vlce-Pirmtnlnkas — J. Markelionla
140 Bowen St, So. Boston, Mas«
Prof. Raštininkas—Vincas Paplauskas,
1(6 Bowen St, So. Boston, Mass.
Vin, Raštininkas — M. šeikls, '
. 2?6 E. Mnth St, So. Boston, Mase
kasiefins — F. Grendells,
287 W. Fifth St., So. Boston, Mass.
Maršalka —. J. Zalkis,
T-Wlnfleld St, So. Boston, Mas»
Draugija laiko susirinkimus kas ant
rą nedšldlenj kiekvieno mėnesio, pi
am. 492 E. Seventh St, parapljoi
6j, 7th St, South Boston, Mass

r

DAKTARAS BALABAN

Tel. So. Boston 0823 _____

s

Pirmininkė — Teklė ASmenskienė,
” 63 G St., So.' Boston, Mass.
Vice-Pirmlninkė — F. Zaleckienė,
448 Cambridge St, Cambridge, Mass.
Prot. Raštininkė — Ona Šiaulienė,
44S TE. 7-th' St, So. Boston, Mass.
Telephone South Boston 3422-R.
Fih. Raštininkė — Ona Markoniutė,
664 E. Ėighth St, So. Boston, Mass.
Iždininkė — Ona Staniuliutė,
z •
'
7 ;
105- Kgst 6-th St., So' Bošton^Mass.
TvartreErė — Ona Mizgirdlenė,
1512 Columbia Rd., So. Boston, Mass.
Kasos Globėja — E. Janašonlenė,'
- 1426 Columbi|?R<L, So. Boston, Mass.
Draugija rsavo susirinkimus laiko kas
antrą dtarntriką kiekvieno -mėnesio,
J7-:30 .vaL -vakare, poBa&ųrtinėJt sve- AVENTO PETRO IR POVILO
< DR-JOS VALDYBA p
■ tainėj. •
v
' įį' _ " J. "■
■
't--*
Viskis
kreipkitės ** •-•V* .
'
L Į
VUįf protbktffų-rašhtrtnkę. ' ■*-*' '■ v’<
PlMtlid«ifas:^--Jonai»IZ Petrauskas,
ŠV. JONO EV. BL. PAŽALP X 2AThomas Pavk So. ^Boston“, Mass.
Vlce-Plrmlninkas1—Juozas Jackevičius,
kuris
!
DMOE VAXŽJYB<
„ 92 Sawyer Avė., Dorchester, Mass.
Proę. Raštininkas — Kazys Rusteika,
Pirmininkas -^— Motiejus" Žioba, '
446 E. 6th St:, So. Boston, Mass. x
?' 539 E. Seventh St, Sol Boston, Mass.
Raštininkas —^Juozas G.uzevičius,
Telephone South Boston 3552-R. ? - - Fin.
27-Tampa. St., Mattapan, Mass.
. • Vice-T5rmininkas — .T. L. Petrauskas,
Iždininkas r— Vincas Kališius,
24 Thomas Pk., So. Boston, Mask
87 G Street, South Boston, Mass.
Prot Raštininkas — Jonas Glineckis, Tvarkdaris
z-.— Petras Geležinis,
—
5 Thomas Park, So. Boston, Mass.
fAVinton St, South Boston, Mass.
f-Fua. Rašfinihkas — Matas šeikls,
Drs^gjjos susirinkimai būna kas plr
256 E. Ninth St., So. Boston, Mass.
Htą nedčldlenl kiekvieno mėnesio i
Iždininkas — Andriejus Naudžiūnas,
WLpo pietų,, parapijos salėj, 491
885 B. Broadway, So. Boston, Mass. ' 3, Seventh SU.So. Boston, Mass.
Maršalka — Jonas Zalkis,".
■■ .
■
•
7 tVInfield S t, So. Boston, Mass.
*z
Draugija laiko susirinkimus kas trečią
nedėldienj kiekvieno mėnesio, 2-rą
vai. po pietą, parapijos salėj, 492 E.
Seventh St. So. BostGii, Mass.
i
Gydytojas iš Rusijos
L. B! K SALDŽIAUSIOS ŠIBD
375 Dorchester St., So. Boston.
V. J. PAšALPINeS DEJOS
Y •
TeL S. B. 4768
VALDYBA
Heridencija ir kitas ofisas
Pirmininkas — v. T. Savickas,';’/
1284
Blue Hill Avė., Mattapan
427 E. Seventh St, So. Boston, Mfaa
Vice-Pirmininkas —,A. Naudžluna^
TeL Milton 2952. .
- 885 Broadway, So. Boston, Mass.
Prot Raštininkas -į- V. Tamoltonas
40 Marine Rd.; So. Boston, Mass
Fin. Raštininkas — J. Kazlauskas,
44 Glendale St, Dorchester, Man
Kasteriąs — P. Kleponls, ' ž ‘ ""
266 Bolton St, So. Boston, Mase.
Tvarkdaris — J. Leščinskas,
Pabaidęs N. Y. nutversity medika141 Bowen St, So. Boston, Masa.
Uiką kolegiją; bnves gydytoju !>.
Draugija laiko /tasirinklBus kas ant
Hitmilton Ligoninėj, N. Y.; chlrur. rą panedėlj kiekvieno mėnesio 7J(
gte i Ont-Patlent Staff Lowelllo IIvaL vakare, pobažnytinėj svetainė
gonlnšs. Daktaras Miesto DispenFifth St, So. Boston, Mase.
»ąry; sujungtas prie St John’s
Llgonlnfa; Medikallškast|p»ąilnuo
tojat dS! Metropolitan Life Ina.;
KEISTUČIO DEJOS
D. L.
Loveli YMCA. Gym.; A O. ForesYBOS ADRESAI
tars of Amerlca. Valandos: Antr.,
Ketv, Sešlad.' 10 Iki 12 ryte, 2—5,
. 1930M.
/
T—8 rak.. Sekmadieny 10 iki 12.
Pirmininkas — Antanas Macejunas.
827
A Tremont St Paiarimtu
' dykai.
. Seventh St. So. Boston, Mass.
Vice-pi
ovilas Zirolls,
Tel. Porter 3789
554 E. Fifth
, So. Boston, Masa
Protokolą Rašt — Adolfas Navickas,
274 Bolton St, So. Boston, Mass.
Finansų Rašt. — Juozapas Vinkevičlus,
(REPŠYS),
,450 E. Sevepth St, So. Boston,, Mnss.
Kasįerluė — Andrius 'Zalieckas,
Lietuvis Gydytojas
"‘ TOCiE. Fifth Št.-So.' Boston, Mass. ,
• Ofiso Valandos: 2—( Ir 7—0
Maršalka — Kazimieras MikaUionis.
881 Mass. Avė., arti Centrai Sq.
906-E._Broadway, So. Boetotu.Masa
Draugi Ja* D. L. K. Keistučio laiko mė
< Cambridge, Mass.
nesinius susirinkimus kas antrą nedėldienl‘kiekvieno mėnesio Lietuvių
Svetainėj kampas E ir- Silver Sts.,
So. Boston, Mašs./f-mą valandą po
TeL S. B. 2906—R
pietų. Ateidami atsiveskite drauge
naujų nnrių su savim pri4 draugijos
LIETUVIS
prirašyti.
-.
>

NAUJOJE

VIETOJI

LIETUVIS DANTISTAS

DR.M. V. GASPER
'■: (KASPARAVIČIUS)
511 Bro<laway,

So. Boston

O/«io rolandoe.*
nuo .9 IM 12 ryte Ir nuo £ :80 lkl 5
Ir nuo 8 iki 8 vaL vakare. Ofisas
uždarytai subatos vakarais ir nedėldlenlals, talp-gl seredomls. nuo
12-tos dieną uždarytas
Taipgi nuimu ir X-Ray
Lietuvis Grab orius

f*

*3

£58

t'

_

Telephone Šo. Boston 4488 F

Mfru# šeimynos nariui, llkuslem*
našlaičiams arba giminėms pini-'
gal reikalingi. Taupykite Juos. Aš
laidotuves aprūpinu gerai Ir ne
brangi aL
\
• ■■
'
.

Rezidencijoj TeL: C779-R. K.
Ofiso Telefon : S. B. 0779-W.

ČIUS
Uetnvis Graborius, Baisuomuotojas, Real Estate ir Publlc
Nbtaras
254 W. Broadway
South Boston, Mass,

Rezidencija: 838 Dorchester Av.
Dorchester, Mass.
A

LIETUVIS GRABORIUS

JDR. GRAW

SPECIALISTAS

VĖLIAVOS IR ORGANIZA-

JOHN REPSHIS.M. D.

flVnilAI
501 nuo reumatizmo, ranbTUUULuuik'1’ ko-j’* krntjnM> •«*
,T<
strėnų skaudėjimo,

t

/

Sausu* cSRssčU ti^s po, sumos
įvyks LDS; ’.’M kuopos mėnesinis
susirinkimas. Kviečiame gausiai
sueiti, nes turime keletą svarbių
sumanymų. Atsiveskite ir savo
draugus(es) prirašyti.
Valdyba
sines mokestis, ir naujų narių at
•»,- • . . '
• .. ■
••
•
v • . •
”
■*
4
**
sivesti prirašyti. '/;/.
Valdyba

kitaas jVvks vasario 2-rą dieną,
tuoj po sumos, šv. Kazimiero pa.
racijas salėj.. Kviečiami visi nąriuxLdyvauti ir užsimokėti mSne-

...K..

4-(

y

LDS; 107 kp. mėę^smis sn^rii-

}

į

8AINT CLAIB, FA.'

-C

«

——__________-

. ,s.

G *

s 5 t »->■

t. .>

, Uvttfice, Man,

tetikto, nžstojimo kraujo nėra geresnių
gyduolių kaip Elnik. MostĮ Ir šaknis
galima gauti visur arba pa* išradėjų
Z A. Elhfk Co., dlty Hlll St, Dnlon
city, conn.;
.
Kentėjau ilgą laiką nuo vienos Ugos
ir niekas negelbėjo kaip Elnik gyduo»
lės, tad Ir kitam patartu. 8. Bnlk, Nevr
York Clty.
.*

•PT6METRISTAS
DafHUBttnoJo akta, priskirta Ui
•tat, teeitai akte ‘ atittatni ir
NtaM (akteta) aky® ta-

Ivtata ttatetAn laika.

W IrMttay,

D.
Bo. Boston.

VLADAS

P. MIK4A ,,
49 Chnrch St., Lowell, Mass.
Telephonė 5786.
Laidotuves aprūpinu gerai ir ne
brangiai. Patarnauju dėl krikšty
nų. vestuvių ir šiaip visokiems rei
kalams.

E. V. WARABOW

h

(WrabHamtam)
LIETUVIS GRABORIUS IB
BALSAM UOTOJAS
1043 Washington Street

Norwood, Mm.

-

i

Tel. Nonrood 1508 . — j
MONTELLO OFFICB
104 Ames Street
Telephone Brocktpn 785®^

------------ R— .. ■
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EINA ANTRADIENIAIS IR

AMERIKOS LIETUVIŲ R. - K.'. ŠV. JU
-r Sti“ rS

___________ . •_________ . »
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CITY, sausio
27 d. —- Prezidentas dekretu
paskelbė įsakymą, kad visi
civiliai darbininkai Meksikoj
tuir dirbti be atlyginimo pirMEKICO

iu»f

’' ’V

t r • * -' ‘'n

""2 *

’'

i-.’;’

• »

-

Š*

i: g

ęniĮun

— ‘ * I» H
■ 11; P
mą dieną kįdįtieno niė^ęšio.
Tos dienos uždarbis eis revoliucijinės partijos sąskaitom
Vadinasi Meksikos valdžia
prievarta išplėšia sunkiai
pelnytą darbininkų uždarbį.

, Mass: — SelųnadienV; sąusid'iS^de kilo gais
ras Franklih viešoj mokyk
loj, Montello.
Privažiavo
, >
gaisrininkų iš visą apylinkės
miestelių. Trys gaisrininkai
sužeista;
Gaisras/ padarė $125,000
nuostolių.
.
.
:

BOMBAY, į India, sausio
27 d.
Apie 300 komunistų
užpuolė nacionalistu masinį
mitingą, suruošta paminėji
mui nepriklausomybės dienos. Įsibrukę į svetainę nu
plėšė tautinę vėliavą ir bah“—- ----------- “hr----- ::
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Kituose miestuose įvyko
didelės-demonstracijos. ’ .

į • • ; ! ■-

; ■■ .į £5

MADRID, sausio 27 cl. —
Jau nuo kiek laiko streikuo
ja Mądrid universiteto stu
dentai, protestuodami pireš
diktatorišką tvarką šaly.
Diktatorius Prima* De Ri-

i į (.iz’

Vera išleido: įsakymą studen
tus areštuoti, bet vidaus ministeris atsisakė diktatoriaus
įsakymą pildyti.
. ;
Tad kilo'vyriausybėje tir*
nimūsis ir galima laukti nau
jos reVoliUcij'os.
-

y

Kfurtfnį

Vs f

'

Inte*

A
ėrsj' '•
Nutarta, kad lietuviai
visų tos valstijos koloniją;
L„ K. Vytauto 500 sukah
ves minėti suvažiuotu
Waterbury, Conn. Sukali
ves minės bažnyičoje, svej
nėję ir demonstracijomis-^
gatvių.
. - j
■

t

RĄDO SODOMOS MIESTO r
!_į LIEKANAS? 7 /-y:

■

'

į:\

1

- Senovės palikimų tyrinė
tojai visai netikėtai rado į
šiaurę nuo Negyvosios pūros
sudegusio miesto griuvėsius.
ŠIMTAI GRĮŽO Į NAMUS NEGAVĘ VIETOS
Archeologų spėjimais, mies
.
SVETAINĖJE
tas .sudegęs žalvario amžiuj
ir- mąO' to. laiko nebuvo gy Sekmadieny,-sausio26 d., F. Virmauskis, F. Justąjį
venamas. Manoma, kad tai “Darbininko” koncerte da F. Strakaiiskas, F. Juras,
* ■ 1
"į.
dėl savo nedorybių. Dievo su lyvavo apie 1,000 žmonių iš Kavaliauskas,
I. Abromaįi
deginto miesto Sodomos lie visos apylinl^ts. ■ >1 <
F. Korbut^s ir S. Kneižis.;
kanos.
4/^ ' V
• Dar prieš šeštą valandą Iš profpšionalų dalyve
stovėjo šimtai žm’onių-ir lau šie advokatai: Ig. Barkąg
kė atidarant svetainę. Apie Worcester, EI. Kalinau^
j
aštuntą vai. nė tik visos sėdy iė, A. ir Ž. Šalnos. v
nes buvo užimtos^ bet ir apie
Gydytojai: J. Landžius
Worcester, J. L. Pašakajj
MEXIC0 CITY. — Vy- porą šimtų jau stovėjo. Vė’, < ' su žmona.
.7zyš
riausybė atšaukia savo atsto- Įiau atėjo daugiau.
Programas buvo5 įyąirus ir Iš biznierių buvo tiek, I
į_i vą iš Maskvos ir nutraukia
, draugingumo sairfykius su turiningas. Art. J. Babravi- visų nei, perą gi
čius buvo koncerto žvaigžde. yardyti. Bet di^

m

-:qr?
Į | į i ,z

dė užkabytį rėudoną vėliavą.
Įvyko susikirtimas. Bet ko
munistai liko nugalėti iri iš
mesti lauk iš ^svetainės.

ycKun. AJŲaškelis netikėtai
lankėsi redakcijoj ir suteikė
žinučių iš buvusios sausio 26
d. konferencijoj D. L. K,
Vytauto sukaktuvėms minė
ti.
Konferencijoj dalyvavo-120
delegatų iš visos Connecticut
ir daug svečiu.

•-

'■

/’

.K.

•

• Aftį.

V^sijpęngę priešyaldiškas de
Anglų laikraštis “The Dai- Lordo Brentfordo pranešmas.
v
monstracijas.'
.
ii Dąmiftmkų buvo iš Wor- mejai,
Iv Telėgraph” gruodžio 21 d. “Tai yra kraugeringiau
Komunistu demonstracijos cester, Lowell, * Lavuence, Gausi publika neapsn
_ ; praneša, kad iš vakaro Lon- giag įr smarkiausias perse
BUFFALO, N. Y. ^šia- kus liepai duot L ž 'bedarbiai
buyę-rengiamos So.vietų vy Nashūa, Norvvoodę-Montęllo, nes tokio gražaus; įvairiau
z
doiie įyyko didetū protcsto 'klojimas, kokį krikščiony me mieste daug žmonių yra
~|4ambridge ir So. Boston’o. '{turiningo programo dar
policijai pasipriešino. Rezul riausybės iniciatyva.
demonstracija prieš bolševi iškentė nuo Romėną imperi be darbo ir tiesiog- badauja.
:
’ 7 *
'Dalyvavo šie kunigai : K. ra buvę.
kus dėl krikščionių persekio- jos laiką,” kalbėjo jis pasiū Komunistai pasinaudoda- tatai- :' keliolika darbininką
Urbonavičius, D r. J7 Navic ■ Plačiau jiąrašysim'e kil
jimij Rusijoj'. Susirinko prck lydamas rezoliucijas.
' . misdarbininką nelaiihe išve kruvinai/, sumušta . ir šeši - MIRĖ TEISĖJAS LOURIE,
kas iš Chicagos, J. Švagždys, me numerv?
areštuoti. . . :
'
VARĖNIŠKIS
testuoti į didžiulę Al boto sa “1918-—1920 metais Rusi dė į demonstraciją.
? '
lę vįsokių,,krikščioniškų ti joj buvo. <£ą|drinti. 26 arki
-h-*.
Bloga, kada beginkliai Boston, Mass. — Sausio 18
Kada policija uolė ;dekėjimą žmoriesj 'dalyvavo žy vyskupai ir vyskupAidr 6>775 mofistrantus išvaikyti,’ Lai darbininkai priešinasi gin d. mirė Aukštesnio Teismo \
dai. Susirinkimerkalbėjo pa^ kurigah-Ęąsauliečių vyrų ir komunistai kurstė darbinin- kluotai policijai.
Teisėjas David A. Lourie, 51
sauliečiai-ir dvasiškiai. Žmo moterų, kurie buvo nukan
metą amžiaus. Sekmadieny,
■' . .
F
nių'salėj e buvo apie 8 tūks kinti, yra ištisi legionai.”
'
y
•
•
-----------L
sausio 19 d. palaidotas iškil
tančiai.
Teisininkas Schwayder iš pasmerkė J. Kristą. Jei
“Permo arkivyskupas bu SOV. RUSIJOJ įvedama
mingai iš žydą sinagogos.
Kas neina į kolchozus, tas varomas į priverstinus darbus
Susirinkimą sušaukė 1 ‘kri vo gyvas palaidotas pirma
Ląidotuvėše dalyvavo teisi- ;Denverio t Amerikoj), žyda^ sirodvtu ,kad J. Kristus
kščioniškojo protesto komi išlupus jam akis, kitas vys
ninkąi, advokatai; miesfd ir žadąs įkurti draugiją, kurios vo nekaltai pasmerktas*?
tetas.”
Išneštą smarkios kupas buvo pakartas ties al
valstijos viršininkai. Teisė tikslas būsiąs paruošti per- Sinedrijumas turėtą pris
HELSINKIS.
—
Suomių
protesto rezoliucijos prieš tė^ torium, dar vienas užkastas
^mti esąs kaltas ir pra
jas Lourie gyveno Roxbury.
žiūrėj
imą
J.^Kristatts
pa

spauda tebededa pranešimus Jis gimęs Lietuvoj, Varėnos
betęsiamą ir kraugeringą negesintose kalkėse. Vienas
Dievo atleidimo. Schwaj
Varšuva.—Kalbėdamas su
smerkime
mirti
procesą.
Ttio
persekiojimą Rusijoj, o ypač asmuo buvo apnuogintas ir' lenkų rašytoju 7Zrerirbrovi- apie Karelijos ūkininkų iš- miestely. Į Ameriką_aivež'
rio giliu įsitikinimu, žyd
tikslu
būsiąs
sušauktas
dide

prie štai, kad panaikintas pilamas šaltu vandeniu, kol čium, garsus Besiedovskis siuntimus į Archangelsko ir tas-šešrŲTCefų-amžiaus.^ Ka
rodoma 19amžių neapyl
religinis jaunimo moky jis pavirto sušalusio ledo fi pareiškė, kad jis artimiaiu Murmansko rajdnusjcad So- dangi jodytai buvo neturtin- lis Sinedrijumas Jeruzalėje, t aTy^rikflusi ne iš kur ki
mas.” Reikalauta iš Britani gūra. Tokios buvo velniško siomis dienomis išvyksta į A- vietų įstaigos nušistaeiusioš gi^tai teisėjas Lourie dirbo susidedąs iš :žymiausią žydtp kdfp tik iš neteisėto J. E
jos valdžios padaryti smar- sumanymo auko|.”
' 'taus pasmerkimo mirti.
riteriką, kur skaitys 'eilę--pra juos išnaudoti drauge šu So- ir mokinosi. Teisėju paskir rabinu ir mokslininką kuris
/kiaušius įspėjimus Sovie Laikraščiai praneša, kad nešimų apie Sovietų Rusijos lovcų koncentracijos stovyk-. tas 1922jn.JPaliko žmoną ir išspręsias, ar teisėtąi žydai
tams, kad persekiojimui pa panašūs protestai pradėti ir žydą padėtį. Žydu padėtį los kaliniais miško darbams. keturis vaikus.
darytų galą,
Prancūzijoje.
LATVIJA NORI TIEKUS SU!
Besiedovskis laikąs labai Sovietu ištaigos,lyginančios
išsiunčiamus
Karelijos
ūki”
>
PAPLAUSKAS DĖKOJA LENKAMS UŽ PAGALBI sunkia, tiek dėLekonominio ninkus su Solovcuose inter
KAHNASIUETUVA
spaudhpo, tiek ir dėl atisenuotais
kaliniais,
nes
ir
vie

/ '
už kurią šmeižia Hetuvids ir lošia “stukuikį.”
minio.išsiplėtimo, kuriam ne
TURTINGA MOTERIS PASIŲS-;
va pritapk ISfttdinas. Pasi ni ir kiti dirbą prievartos
TA Į PATAISOS NAMUS
RYGA—Latvijos gi
/
VILNIUS.—“Kurjer Wi- suteikiant kokį nors darbą."? matymas—tarp Žrembrbvi- tvarka be’ atlyginimo.
r?r- - • -r ».
\
. Melrose, Mass
Pereita kelio valdyba nutarė
lenpki” praneša, kad emi “Žycie Lu?du” rašo, kaM čiaus-iF-'Besiedovskio įvyko Daugelis suomių, laikra
tis artimiausiu taiku-f
Vilniuj šiuodnetii esą apieSiį) vienam Paryšimu; restorane, ščių prikišat vyriausybeiJ ysavaitę Mrs. Anna M. Feeley
grantų vadai Paplauskas ir
vos susisiekimo minis
lietuvių' ^migrantą, Butą, kur susirenka<Zr#n- pač užsienių reikalų ministebttvo
pristatyta
į
teismą
už
Januškis jam atsiuntę laišką
siūlydama, atidaryti1b
šviesą ir išlaikymą emigran brtlvičius- paklausi Besieovs- rijai; kad jos nesiėmusios žy
gijrtuokliavijėaą ir neprižiūrėnį gele^pikelio susbj
‘—atsišaukimą, kuriam dėtai gauna n&nokamai, Jo kį, ar nesibijo jis '“bolševikų gių Karelijos ūkininkų likijiiną savo mažų vaikučių, 5
tarp Liepojos ir Kaus
kojatria lenkų visuomenei už smulkioms išlaidoms gauną keršio? Tada Beįjedovskis. muįp paleng^foti. Užsienių
mėnesių amžiaus, 2 metų-ir
daroma, kad padidini
pagalbą-150 emigrantų, ku po 2 zl. kasdien. Tie “zloti- atsaku kad janvkaipo poli reikalų •mirdsteris Prokope,
5 metų mergaitės. Teisėjas
leivių judėjimą iš Lid
rie radę darbą lenkų valsty niai” patriotai, kaip juos va tiniam veikėjui^ visuomet.pa sąryšy su tuo, pareiškė, kad
Sisk išklausęs policijos kalti
Liepojos kurortus. *
bės teritorijoj.. Kadangi da^i dina . laikraštis, “Pirmyn’* voją netrūksta/ir „teatralių' vyriausybė renka tuo kUusinimų ppniąjpėeley paaių^tė
JHk
emigrantu darbo
skiltyse dergiant tai: lietusių gestu; išsiėmė
-.kišeniaus
'
mušimas ir jis bus apftvarst pataiso*namtuL
‘ " *’ p "
>> nustojusi, atsišaukimėGenkav veikėjuKrbajnuo ryto iki va
. jis
artimiausiam mmistenamus, jLutomobili U5thmai«
jtb
užtaisytą'-brauiungą, ikurį
fių kabineto posėdy. - v .4
raginami juos paremti^ tėl karo varo “ąfculpilką. ”
tę, bet namų nežiūrėjo;
su ^vim visuomet nešiojąs.
*
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#d. Mo
S ■

suplaukę dideli būriai gudų
r 'kuHė Stengėsi pe pie pora
reiti - Mkų; Sovietif
kad galėtų lenkų teritorijoj
pie50žydelių,
dalyvauti religinėseiškfHM
fvrcLietuviiL frąkoi
se. Apie*«^^.v.»..y
-

v

Węr

?fu *

ei/?*; * ?

1

p^utjniv^,Įę^pi rėkimus

ią.—Kaip savo laidomi apysaka —
pranešta, į KlaipėAri-o
tyre.-t •. . i. ą prancūzų . laivu
4®į*>Pa^ffldus:semą, Rases
f
nesenįąi gavo at
)s
.MaS
‘
Hs . ūtaBe^ąjj. >. įsisteigė
tai padaryti, kiti $ birn^ dos seimely
ikų ^pilietis Jtfroše4£v. KuWjAfc& LuL: 1 Moteryste ir ieimyna. VėiC ‘
įūmų remontui įr
tp- krautuvę tfi* varė -bizdį.
vylų
kdipį
nukreiptą
ben. Bta-Hur—Ištorijos 'apyšMka
H'T
8 ®
* P^tia
frį 2 lenkų pojicijos. vietij pašieiiio sai^yboš‘jėga VATki
1 .
r
:. Lu40^-ė;. ;
dėj draugija rūnrus paljeka
ditig
spinigtj, iš o ėzausKriStauB.laikų. La* ,r - Gusto*1 fclradžiamotalii‘J— A : >
priešru
^#£uvą.
"ai gabeno* įš"*Braži- atĮtuintf'nūbkidtids? Ūkirmišay© š žibioje
iki ■, įjiurš jiš prėlės iindhW^kbibii'Až bei
Įai įdųri ir fcla'čfyi, žinoma^
Du. A. Vileišis.—1;---- i—
ęnkiją. Klaipėdoj kijbūriai, kuriuok'rauddnd]^
knj ga (audinio apdaru), ver/ \ projektuojamą aSnatų <mdh ;vekseliits?
. --y--___ 7 ? ktitiu6s 7‘Žinioti
te Eonas Montvyar b-—----- $1.50 Limpamosios Ligos ir kaip
o pabėgti, Bet paąie-- nueciai sulaikę^ klaupėsi ant
j
f* ?
nuo ją .išsisaugoti!
Parašv
kyklą,
ruošiat
jąokiniams
prašydavo ukihlnkųL'H
Auksinio Obuolio Historija
>ija jį suėmė ir af- sniego ir meldėsj. Paspruku nqą įfel minėtų įvykių, į ku bendrabutį.
negyvoji gamta: žemS, van
/Graikų Mythologijos žiups- z
parafuoti lteatsisaUdakį ir nelis)
buvo seimely atsąkyta
duo, oras. ParašS J. Baronas—50e.
Cauną, kur buvo pa- sieji iš Sovietų/teritorijos li
su paveikslais. , Lietu-:'
—•
.V ’
Iš .‘‘Saulės”, gimnazijos tokių vekselių' išdavęs Ka- vių kalbpn išguldė Alyva—_5Oo. Patrimpo Laiškai. — Išleido b ?
į kalėjimų. Jo byla pasakoja, kad Kalėdoms ar-r gruodžio 30 d.
. . .
Kun. A. Miliukas -------- - ------ 60c.
visi mokiniai ŠvietiAo Mir sėlis 32,000 litų sumai, krau- Tiys Keleiviai—•_t
Krikščionis, *'
Klaipėdos krašto, tinantis; Sovietai suėmę
Meile (Poema). ParašS M.
Žydas ir Turkas. Pamokinan
Gustaitis _____ ________ x___ 15e.
ntūi, kurio nutari- daug katalikų,-' stačiatikių SAVIVALDYBIŲ RINKIMAI' ništerijos nurodymų li^įo Aivę slaptai perleido į kitas ti apysaka. Parašė T. Vyšrankąs, o jis ’patsnakęįa pa- niauskas. Vertė P. _B__
________
Nauja Skaitymui Knyga —
__ 40c.
iėvičius yra nubaus dvasininkų ir kad, sąryšy su v 'Bffb^di. Valsčiaus savival- priimti valstybinen.
(Dalis
H). Sū paveikslais____ 75c.
s
P
I,uko
4
Braziliją.
Dabar
ų
Skaitymėliai
—
labai
ti. kalėjimo už nele- tuo, Įvykę susirėmimų tarp dyBes rinkimai praūžė į- lės” gimnazijos direktorius
: Vienuolinė Luomą.
Vertė
gražūs pasiskaitymai apie į;uvos sienos perej i- GPU agentų .ir gyventojų. temptai. Aplenkintame vals apsiriko, įspėdaftiAS njoką Šitie.vekseliai tenka išpirkti1 vairius
Kun.
P.
Saurusaitis
____
—...25c,
gyvenimo . atsitikimus.
pins Jiriėš/gtreiŽą>Ar>{
__ _ s, o tie, kurieme- Parašė J;
Tarvydas i..-:'? 45c.
ip žinoma, Jaroševi- Masiniai suėmimai dar ir
Vaikų Knygelė — su pa- čiuje “šliaehta / visur bnlkė damas, kad streiko 'žymes hofi agp negali išpirkti, išliveikslais
_____ i______
laiku buvo Vilniaus dabar tebesitęsia.’’ , ; '
Turto Norma—moksliški pa- ~~
savus žmonės..
, * nieji dalyviai bus nubausti. ėitucgBmi
Siskaitymai. Parašė Uosis—,45c.
Mano Patyrimai Didžiojoj
yrėsnįuojū eigulių, ABnoTraTD^LEiuvos Tarybon susirinko 10' ats
-i"’ A;
. -■ Karėj,
1918 ir 1919 m. ParaDidžiojo Karo Užrašai-su <
■obęs žymią valdiški!
5S
Kun.
J. F. Jonaitis (Ka
tovu, kurių nemaža dalis len
pąteikslais iš 4.914—16 metą .
PILIEČIŲ
EK3EKUCIJA
pelionas)
-, ...
‘ /" \____ 25e
imą, pabėgo į Brazi
Parašė P. aždeikig.—......— ..„..(įSe.
kuojančių arba drungnam
Moterystės Nesuardomybė. J.
KLAIPĖDOS KRAŠTE .>
ai jis .buvo sugautas
j •— aprašymas apie
vąndėiiy išpraustų. "Viršai
Lesauskis. Šv. Kaz. D-jos lei
*r
Faberą-Fislaptos policijos at- Tik dabar paaiškėjo atsi čio rinkimai praėjo nėtvardinys, Kaune ,—;------ 10c.
srtė Ku'mHP.L. —15e.
ELIAĮ, (fertijidap:
padaiytų kkolų Tabakkš-^Nnodai —+ rūky- ? . Sunkiausiais Laikais. Parašė
; iki Klaipėdos, nuo tikusi Klaipėdos krašte vi koje. Valsčiaus sekretorius
>
apeini
ARneevičius 1______ _______ 40c.
Mareinkoniū
valac^K.
’
dalį i*
pirmos vėl
ų policijos valdinin- siškai netikėta, istorija, ku
mokenlrinaapimgard^ Ni-Pranevičius vieną
Šventas Gabrielius. Išleido
> į Lenki ją tuščiomis ri tikrai nustebins plačiąją ninką gerą lietuvi Grajaus bažnytinėmis yra ę^ęnamas lia į skblą, ir, taip be gald; kofekį parengė S. Kaimietis—15c. Tėvas Alfonsas Maria C. P__ 25c.
vienų lietuvių. Čia jau de- Dėl tokios sunkios ekonomi- Užkeikia Mergelė su Barz- , ,
S.
y. Ą^-^/__/ visuomenė.
Religijos Mokymo Metodi
ką visai - posėdin b nekvietė^
da ir Barzdaskutis—apysaka 15c.
' —11 ■ .
nes padėties ir visos šventes
ka. Sutaisė K. J. Skruodys—50c.
- "*•<**•
■ • a • .- . Lapkričio mėn. 29 d. Pa- nors šis tą pačią; dieiiį Tittyb
Bažnyčią, jr DeI
L; Leiskite Mažučiams Ateiti >y .
to’?'m6kyklą, kų]^ą skaitlių; nęsiskiria ųuo paprastų die _ _______ tą
ĮSTENGS NELEISTU ; ge^iiūapskr. gydytojas Eii- valsčiuje?
nas. — Patašė ktin.
•
Prie Manės. Sutaisė KuPra» i
-J* gąi lanko visų sodžiaus vai- nų- .nebent, , vienur . kitur Tarnas Žilinskas __ ____ ______ 50e:
:6gųi melstis?, : * į druląitis ir dar-vienas) gydyt . , Lietuviai tūo liko įžeist^
nas_____ _____________________ 40c.
Apaštalystės Maldos Statu
Mfisą Dariai. Parašė Ka
tšfantieji čia iš len tujas, atvykęs iš Klaipėdoj, Ir dėl .ko nekvietė ? tlref- kai.; įPĄip pat .nų^^eleto.inej ^pautųyįų - languose prika tas. — Vertė Kun. P. Sauru-..
sys Puida _ ______________ __50c.
dalyvaujant
krašto'
policijos
.tų;
veikia
Šv.
Kazimiero
bina
męnkos
.
vertės
bli?gu^
šaltis _ ___________ _ __________ 25c.
čiąusiai norėjo, vįfsaitį turė
ktų pasienio keleiviai
Anderseno Pasakos—su pavachmistrui
Naujokui
Pagė

aį kad, sąryšy su, Sbti sau tinkamą charakteriu Draugijos skynų_s, kųrian v- čii} ir popierių papuošalų, $elidnū Aplink Pasaulį per
eikslėliais J . 1z.
„:..20e.
80 idieąų—Apie vjęas derybas t
gių
Panemunėje;,
kaimo
ra
prisirąse
.api^:
60
narŲj.^1
-kiuriųjriįe^s
pęper
T
'
Tiausybės antįreligiTrumpa Lietuvių Kalbos GnL
žmogų. Kitą išrinkus' jis ga
be |gal6 įdbmūš nuotikiai k&- '•'
gatvėje
pi'ie
Luižo
tiltu
gau<
Mokyklos
ir
draugijos
įtaką
tnaiika.
Paaršė J. Damijonai
steLb'
v
?
'
.
‘
lėsiąs
neteiki
vietos?.
~
3
;
’
lioąėtsjMri
įvairins
kraštus.
;
; Kalėdų išvakarėse
tis
____________
_ ______ __ ___ 40e.
Parašė
Julius
Verne.
Vertimas
,
dė
žvdelius.
•
atverkusius
iš
yra didelė ir jaunimas yra
ikų Sovietų pasienio
Liko
išrinktas
Bražaitis.
/
<
J/. Balčikonio
_.r—..^$1.00 . v Europos Istorija, Vertė J.
<• . f • Didžiosios įBieifpv.o^i ^iekp.gefpljąi'a^vie^ Vi«Le,k. Ntekaplap? neardo paįtikėjimų Pramoninės Dimokratjios Pa
✓
< ■ • t- • -v
, %
» \hdziulaitis
—JJWe.
-* ’ 'S
■V
■- J ’• ’ V ’
: * •' r_ ' ’ > w t <2
boš reikalais h-, atvarę juos ’
žmogumi,
kaip
jo
svyravimas
iUo’
M
Kelio!^i
‘
įo
Europa
ir
.
neĮ^imę,
.
atsiranda
’
.
V .
grindai. P^rašė:UosisL_^Jl_75<L
m^Btui^e,'
reikalaxĮj»nŽiui»e
;
'Aiš-'
-KAtNM—' <zuma. GegttžeS'MŠnuo-— Kun. P. / .t • Arijf. Parašė finnaičią thdė 2.50
;
ji
t.
i--X iiitOp'J;! i-Y
• » _____ ._
KUNEBUS
JAUNAS
!ž vŽadeikia.,^
v
?.
'
t: t 5
lėi^o kraują^ j v j į,
-3
Ifstiį. ^sąjunga.. gąYZ
‘
s save jaunuoliu
draugu
./O"; xX . " V'&itmetiktik 'UŽdavinynas.—25e.
•‘3
sWp4^1ieijtežm|cį
kuris 1930; metaTs-nPuž- ■t
Nepaisytoja—kę
Jtną drama. Pafšie
ęruos . leidžiamo ' Kaune .misr šfe kraujo leidimai bu-1 župiąii^Rj šąj^gą^p^ypTa
’p * b -vd.' r>;» -r į
c ■■ •,
ių, skaisei^iLsio mūsų tau- vęs atliktas tikslu ištirti at prie Tarptautinio intelektuVIST^BEDARBLAI bii • n
,: Pė&iukas' — laikai1 tienb:
Turas1. -Kkifaa'.-^_11
■’
-t'L 1,4 • ’ y
»
, žurnalo
Vaikelio. Vertė Si ■ Rakauskas 15*
vykusių iš Aidžiosios Lietu- alinio bendradarbiavimo, inCPRukingas Vjn
.
S diolševizmarKas tai.yrą
komedija;
:
parašė
S.
Tarvy.,
v* - A s-bėdartnĮK^l^ttį
vos prekybininkų kraują, štifūto ( Paryžiuj e),
Girdėti nekartą . kalbant žmo bolšeyizmaą. ir jo vykdymas
“ATEITIES”
das
___
_
_____
_______
_________
25c.
HM1 .......
> 7 •. */*<*• ‘‘
C ‘ '
.15c.
;ry.x; f^<r....
‘ i7 - J r ..; r v .
j
c,
i \ j /. nes,, o ypač tretininkus,: kad ne RusijbjLl
Jkū-r padėti‘ ■ jati įdd -setiiaii gali sulaukti Pranciškonu su, pa
Gudrumas^S-jų veiks
eina sąsiuviniais po -64
PROF. VOLDEMARO VARGAI
nų
komedija.
Parašė Seirijų—
:
Žaidimą
Varikas-ySavybės
imami iš gyventoji} ^visokią mokslais?
nenuo jau 10 metų, Jame
'-1-—-r
,y
SU BUTU 0
vakarėliams ir gegužinėms su
uozukas __ 1__ ___________ —25c.
ių eilėraščių, beletristikos
\
'
• •
j
pavidalo ^okesniai,- Rv. mo-’ •' ^Sakykit, Brangieji,delko - ?JSs taidėm^^rtaisė-MatašGri--— V Ubagą Akademija ir Ubagą
j, Įdomiu ir rimtų-straipsKas' ugdytu Jumyse BroIlai-UŽJurie K Kaunas.
Yra žinių- kad Xąhti. už- ęjeSįrįr 7. kįėįviėną tafp■••Srakiatef- Ar ne dėlto, kac‘ gondsp .
50c. Balius —.koniedijospo 1 ak
Gracijų—pažinsi visą Lie- čia! meilę ir prisirišimą prie gimto
išgirstė;iš
ju
pamokslų,
paihokisios šalelės Lietuvos? Kas nuolat pa Lietuvos Banko. Valdyba p.
— (poėma). Parašė .. ?ą. Parašė Šėiriją Jnozukas_-35e,
jft&i.-reikia pridėti 50 gr. nimų, pasiklausti jvairais klausi- v' *Laimė
šmokančio. jaunimo gyve- laikytą pktriotizmą ir karstytą kata
’
t
.
I
S
a
Voldemarui
nuo sausib
meti...-■likiškojo idealizmo ugnį?..
’A ■
’
.
< #.
■
Sniegaš — Drama 4-rių ak
Mūšų Tikėjimas — išaiškini-,
°na bežrobotnych,’’ perkant Hiąis—, zkad atgaivinĮi savy dva— Tai dar brieš Didijj Kač} fda
cija
Vertė Akelaitis —;—;—40e‘
tis” visų pigiausias Lietu- Gal žinomas,ir ^isą mylimas, didelis,, pradžios savo rūmuose atsa
Sinr
gyvenimą?!
,
mas pagrindų mūsų tftS^4ib>i;>'■
gelžkelių važiuoti įiliętą^uup
griiŽus
savaitraštis
nalas. Už $2.00 jį'gaust paveiksluotas,
Estunas—3-čia dalis dramos
“šaltinis.” Jis nori tarnau kė butą ir patarė išsikrdufc- kiekvienu 5 zlotu, moki .-lt) ’■ Nenusiminkite, "Brangieji, jei- Vertė Jonas M. Širvintas—^50e.
tUo su mėnesiniu 16 pusi, ti visai katalikiškajai visuomenei.
f" :
5z'j:gu tik ■ 'panorėsite, galėsite kįek‘
Gims
Tautos Genijus.” Pa
tvti kitur.
; Aitrinkaš. — Parašė Tėv# '. rašė Kun. L. VaieekaiAkas__ 10c
“šaltinis” eina Marijampolėje (Lie
groiftj “na bezr<^K>tnych,”,o ,
-I.
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s Draugo” priedu. Pusm.
tuvoj) kas savaitė 20 didelią pustn>. Moksleivams: met.‘ — piij, ir kaštuoja metams Lietuvoje tik
8 litus, o Amerikoje 2 doleriu,
usm. $0.50. Tad skubėk!
“šaltinis” u«H tapti -dvasiniu tiltu,
“Ateitis,” Kaunas, Lais- kuris jungtu 'nsos Lietuvos sunus. su
savo tantieOais Aifieriimje.
’-'/p
3. '
.
. S
Jei dar neėsi susipažinęs su “šalti
rokšta rasos ,gamta gaivi- niu,” parašyk, laišką šiuo adresui
-stiprinasi saulės spindu- “Šaltinis” Marijampole, Lithuanla, —
v
“*
UUU^ -imI
v... J.
,. .,
.. ...•gaust
vien*
susipažinimui UCiUV*
nemožmogaus sirais ilgisi tėvų- kMfnat.osnslpažinęs daugiau ra juo
. «
gimtinės, gaivinasi ir stip- niekuomet nesiskirsi
Su pagarba, , . •
>s gyvenimu it žiniomis. '
“Sai/into” Adminittracijif
y
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GIMINĖS IR PAŽĮSTAMI
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Jūsų giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabejo,
ori žinoti, ką veikia Amerikoj katalikės mote- •
p¥. Atsiųskite 2-dol. ir 50c. “MOTERŲ DIR
BAI” o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir . •
įsą papasakos.
'
/‘MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Amęri-..
os lietu vi ii katalikių 'moterų žurnalas, leidžia- ;
ias Moterų Sąjungos. Jojdšale straiįisnių akkaliais moterų klausimais, šalę žinių/iš yieMipAįulio moterų gyveninio, nuolatos eina šia sky- >.•/
airi) Vaikų auklėjimas, 2) Sveftąti^
q
į ūkis, 4) Mandagumas, 5) LiteratCro&.sky-<:j !
us ir kiti.
- >
a
. j
X “MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais
žršeliais ir vinjetėmis. Jos-formatas (didis)
ya toks, kad po metų galima pasidaryti daili
pvga. Nelaukite ilgai; Si tęskite pint įute tuojau
*^ *“
t "MOTERŲ. pIRY^jjg^^ti^tjiTO.
g Užsakymus siuskite šiuo adresų:^ j /
tfMOTE^Ų DIBVAh
< Chicdgo, IU.
&22 W. 24 Street,

.'...į.-?,—

vieną mėilesj išgirsti tų laukiamų; Jeronimas Počkaitis .—s&>_—50c.
žydą Karalius
drama 4
paskatini
Lietuvos Ženklai. <— .Išleido
aktą,
5
pav.
Vertė
J.
M. Šir
uVARPE J.- Šeškevičius ir B-vė, Kau
J
i
APETITAS YRA MENKAS
vintas -------------- <..........
30e
LĮ. ’ ’ Jį leidžia Tėvai Pranciško nas
------ :
----- -,...Jra, 40e.
z%.
• *3ėign jtisą apetitas yra menkas, .virš* *v' * Į*
'
Visi Geri—3-ją veiksmą vaiz<
tinimas prastas, arfrrt jeigu jps ’atsrną.?-' 'Varpelis” kainuoja 1930 m.
fimęs ir Kalbėk: Deklama
ęuęstate. turite sumgusj pilvą, gąsus
lelis;
parašė
F.
V.
____
_
____
10c
VILNIUJ 1TIEKAB NIĖKO
vos tik '5 litai, gi pusei metų —
cijos, Monolgai ir Dialogai.
arąšpntusius vidurius ar pilvą, jei kan
' •
B
■ *
2
lit. 50 et. Amerikoje vienas do-' Parašė Juozas v. Kovas------ 30e.
kina galvęa skaudėjimas, aitrumas, vė~~
NEPERKA•
Patricija,
arba
nežinomoji
»
minibas, kvaituliai, neveiklios kepenys,
įpintas,
‘
„
Ietis. “ Varpelis”'žada būti 1930
kankinė — 4 aktą drama.
ąrjpanaSios ligos paeinančios npo ko&Ti KtiutitS. “VlkliaUS Ryto‘
Graudūs
Verksmai.
—
Ver

Vertė Jonas Tarvydas______ 10&
sttipadjos ir abelno nusilpnėjfmoę< jus P.;
' m. daug: gražes|jf, daug įdomes
tė Vysk A Baranauskas------ 10c.
Eitiitę didelę pagelbą, jei Jus imstte jus’’ praneša, kad prieš Ka- ;nis, negu 1929 metais.. .
> •
Išganymo Apsireiškimai
XngW-Toi.e nors tik per keltas dienas,
EuchaiistiškosEtacijos—Su
/r^gyvenlmtįs jgys naują ir saklėsttę lėdjų šventes judėjimas Vil ... Kas tik gyvas, kas tik gali, ’
įtėjimas ir gyvenimas aut želietuvino Kun. P. Juškaitis—15e. | nės Jėzaus Kristaus. Vaidini- —
pra toę.
■
.
Užsakykite “VARPELp^
Nuga-Tone yra sveikatos ir'spėkos niaus krautuvėse buto visai;
Kristina Kryžius: Stacijos,
nas su gaidomis______ __ ____ 75c.
“ Vaipeiis” žada 1930 metais
arfnnlHvotojas, kuris pagamina užtektų
menkas.
Krautuvininkai
nų.-?
Graudūs
Verksmai
Maldos
Genid raudono, sveikins kraujo. Jis priplatintojams dovanas; 7 - < ■ y
Dramos; 1) Germane; 2)
" CT
z-A "gūžės, Bfcželio ir Sp&lftj mėCąmhĮh spekg ir jėgą sušHpnejįtišfelhė rodė, kad-gyventojai pinigų " Z
;1. Kiekvienas, kurs suras trisy^^j^ Ifleido kun. K. A VapepJaftta,,ATOskulams ir o
*
Fabiola—5 aktą; 3) Liurdo
terigvinrt inkstą ar pūslės
mą Ir neturi ir ima yįską, į skolą. mLjuš 1930 " met “ Varpelio” sys.. . . 25c. Stebuklas — 4 aktą; parašė; *-------sustabdo kelimąsi
^surėguC Tarvydas
____________ 65c.
liuoja vidurius ir nugali
mciją. Pav., valdininkas,-^priėmęs skaitytojus, kurie 1929 m. nėra
Dangau KaralienA — Su
JitgarTone pašalins tį janti _ Mrrarskaitę, gaus sakančias knygas do rinko Kun.
Knarkia Paliepus.—Komedi
guriu, min^ralėjusiu, nnsikamavtiklu ir ^er menesį į skolą 200—250
ja
1-me akte. Parašė Gineitis. 15c.
be
apdarą
75
centai,
su
ap

vanų :
sugrąžins poilsirrgą, atgalvufantį
Vaikų
Ttotrai: dalis f: 1)
darais
y
"
yį'
'
Hpfų
kūmai,
‘
sudulkęs
pir

gą. Jus galite pirkti Nuga-Tone kur tik
a) “Dievo stebuklai šv. mišiovaistai yra pardavinėjami. Jeigii-juftj
Stogui it CĮyyBtfyi, Para
se- ir
.
;
; t .
Pagalvok kg darai; 2) Jono
rrilavėjiis neturi jų stake, paprjįyklt mos kito menesio^ atneša 50b) “Jaįįi Ųįlreii'&ipįiis šė kun. P.
.
■
80c.
laimė;
8) Pasakyk mano lak
užsakyti jų (fri jųs iš’, savo džlabė 100 • atiduoti, o lTkusįajs užtf
KriUflonybA
Eta. > 7
Ayr*b /
mę.
Sukinko
S, EL, D. ir N—15c.
tie, kurie mokslus elną).-

gražių
žąbiiį, kaip buvo taip pambklnimųj
j
mų...
Tik užsisakykite
ir p a vis dar didėja.
1

ink,

i LUtmJfc

s.,

--

fra

■1

'».«£* «A ‘♦ė jų.'

’f'rr.cSU LV:

noTaakumas,
u

o vertta.

u Wkų TMktnd: dalis U: 1)

• .
ĮrtTIypHktDTi

.. l'

■ATniCTVflU

>

,

PnBrim ant Kattg—“Dko”

w»t;.a ’.ri »!■

/ '

$įį/
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irylį (pašvenčiamąją Dievo mylistą turi), ji būCĮievo ąkyse; gali uždarbiauti amžinajam gyve^
tkaip tiktai didžioji nuodėrmTtąriibą nuo sielos
, siela Dievo akyse būna nnumirusi: ji nieko toyti nebegali, kas su nuopelnu Jšūtų. Kol siela
ne, kūnas įmanomai gražus; sielai iš kūno išėjus,
npa biamus; reikia jį jau pridengti ir^kuogreitalaidoti. Taip ir su siela; kol ji /baltuoju rūbu
s, ji—graži Dievo akyse; su pasigerėjimu ilsis
viškoji Dievo akis! Bet didžiajai nuodėmei Dieos rūbą sudraskius, jį virsta biauri, ir Dievas,
lai iš kūno išėjus, nebegali jos gražųjį dangų pri
turi ją palaidoti pragare.
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Šiomis diėnoihis apturėjau daūį taštųįnub savo
vtoją. Kaip tik bus galima sunaudoti visus pirsiųstus raštus, tai pasirodys ir jūs rašteliai,
i esu dėkingas KuPranu už gražius vaikeliams
inčiūs nurodymus.
'•iau kad Teta Laumikienė nepamirštų savo pir
ktojo prižadėjimo.
- :
- /•
s padėkos reikalingas Lietuvos rašytojui Leonui
ii, už prisiųstus raštelius. Kiek bus galima su“Jaunimo Darželyje.”/
-■
.
> jauni skaitytojai rasite sekančiame laiške daug
Perskaitykite. 1*r
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iąir “Darbininko” “Jaunimo Darzčtyje”: tavo
mą,, kadį ten būtiį r^oma apie me^aicių—tokių
^,ępįįaą..-.Aą ęąlaų’įįetdvojd iŠėfc&tičiUose vair kitų laik
vaitej' skyriuose, taigi* tavo laišsudbirano: ašį fa rėj au atsiliept į jį darbšti. Pir-’
prariėsū iaūį’ kad “ Jaunimo (Darželyje’iibus iši mano anksčiau atsiųsti rašinėliai apie mergajutė ir pirštinaitės” (sekite Birutės pavyzdį),
lis šu mergaite ir profesorių Jokūbu Grimu; ve
ninio Darželyje” perskaitysite mano rašinį, tin3ms mergaitėms, “Kada aš save pasaulyje paj uašaū tarpe šio rašinio eilučių rasti širdies ki!).į galėsite pasiskaityti ir mano “Vdiždėlį”; ąte “'Mažąją Šeimininkę.
atsidavimas yra padėti jums, vaikučiai, kurie
i geri, ir tame darbe jūs visi esate man vienodi:
kių tėvų jūs esate. Jeigu norite, parašykite apie
inkamus rašinius ir man tiesiai (mano žemiau
iresu); rašykite, kokių dar norite rašinių—aš
5 jums padėti,*
.
> ” ’ /
/’
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jūsų lygiai, kieno jūs bebūtumėt —
Arėjas (Leoną#) Vitkauskas
lithuania.

Paprastai. prieš šusirgdamas‘ sąnarių reilmatizmu,
žmogus jaučiasi blogai, esti
be ūpp, sąnariai pasidaro
skausmingi,' atsiranda sloga,
akių baltymai paramįonuoja, vokai pabrinksta,^ akys
ima ašaroti. Prasideda anginos. Tačiau kartais risi
šitie reiškiniai praeina labai
lengvai arba ir visai nepa
stebėti. ~Po t<r sąnariai pa
staro. labai skausmingi, pa
raudonuoja, patinsta; ser
gantis negali vaikščioti ir
judėti. Lankstant sąnarius
kartais jaučiamas girgždėji
mas. Dažniau suserga didie
ji sąnariai: alkūnių, kelių,
peties ir kt. Nors aštriam
ligos perijode žmogus jau
čiasi labai blogai, bet tęmperatūra nepakyla aukščiau
39,5 laps. C.—Reumatįzmasr
tuo blogas, kad nuo jo daž
nai prasideda širdies ligos,
suįra nervai. Dažniau suser
ga jaunbžmonės.
>
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_Raumenų reumatizmas.^

DYKAI NUO DUSULIO
ŽIEMOS METU

Gydymu.

RAŠYTOJSPRAŠYMAS

les iš savo rašto, surinkto iš įvai

rių laikraščių, ir prašau man pa
A
NeUpauAf/ttu Budai Kuria Atiirado dėti, nes neturiu pinigų. Turiu, pirw *7
**•*.. r ■*
•
i
Tbkiu Nuo Utgelbijimo Nuo Dutulio. Patiek
Šiandien DR Dvkoi libandymo Budo miausiai paruošęs spatisdinti rinkiolių draugu nori būti
Jeigu kenti ano Dusulio kada tik Sal* a«4 manA
. evuMAlpeilin ««<
' -■t’.t__ M • .
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■

»•

_ .

** t

•

Raumenų reumatizmuigydyti Solicilas Natrium Solicylicum taip pat tinka. Bet
šiuo atsitikimu ypač gerai
veikia šiltos vonios. (Nega
lima vonių vaitot tik tada—
kada sergančio silpna šir
dis). Skaudamos raumenų
grupės reikia laikyti šiltai
aprišus.
Geriausia kelias
dienas_pagulėti lovoje.
Kaip pirmame taip ant
rame atsitikime ypač gy
dant solicilo preparatais rei
kia daugiau negu visad ger
ti (nes tuomet lig, daugiau
prakaituoja). Gėrimui labai
tinka arbatėlė iš ramunėlių
ir liepos žiedų.
•' '*<
Apsisaugojimui z nuo , šių
susirgimų rėikia vengti įvai
rių persišaldymų. Saugotis
skersvėjų —- (traukimų) ypač. sukaitus; daboti, kad
kojos nešaltų, nelaikyti ilgai
šlapių kojų. Bet už vis svar
biau saugotis peršalimų bei
*^’

3

tuva, laikrašty atspindi kaip veŠ^
rody senosios tėvynės vargai ir
sisekimai, liftdėsiai ir džiaugsmai,
todėl kiekvienas išeivis turi skai
tyti bent vieną tėvynėj leidžiamą.^
laikraštį, kad jos neužmirštų. B
daugelio ląikraščių finkamiausįaa /
yra išeiviams ir "lietuviams kata
kams ūkininkams tik laikraštis
’

“ŪKININKAS”

.

“ŪKININKAS” vedamas ka
talikiškoj, tautiškoj dvasioj ir stovi demokratiniais pamatais'tra^^

nes

komos Lietuvos sargyboje.
“ŪKININKAS” išeina kas ^Jl
vaitė gražiai paveiksluotas, duodą
daug žinių iš Lietuvos ir užsienio - . įį
gyvenimo; rašo visais ūkininkan^^K
rūpimais klausimais: apie žemėrVl^
dirbimą, gyvulių auginimą, šeind^^S

ninkavimą, srinką ir kainas, deda
daug gražių pasiskaitymų, juokų,*
įvairenybių ir tt.
.
"(rS

“ ŪKININKO ”-kaina 1929
tams Lietuvoje—Š iitai, arba 50,a- ^

9merikoniškų centų, d Amerikoį^^
15 litų arba vienas ir pusė doterio, <
Pinigus siųsti Šiuo* adresu; Lith^ .
uania, Kaunas “ŪKININKO* 00^

ninistracijaį Gedimino g-vė30Ną^<
Neužmirškit, kad “ŪKININ. J||
KAS” yra gražiausias ir mylimisu^ /Ą
j ūkininkų
todėl č&'
dfc^^
ūkininkų laikraštis,
laikraštis,
x-^i^džiaugsmą
padarysittodėl
užsaky-j

g11

Svarbiausias šio susirgi
PRANEŠIMAS
mo pažymys
tai yra
••
:
skausmingumas vieno .arba
visos ; grupes
raumenų. Visoms Katalikiškom! Draugijoms
.
irOrgurtimcijunaB1 '• -'.*
Skausmai n&jpkie smarkūs [ Naujos Anglijos K&talikįScikaip prie sąnarių, reųmatiz- mėUeū'įvyks vasario 22 d.; 1930
mo ir užeiną tik tam tikrai^ ^ySLietuvių
šv. Kazimiero parat*'
_____
pijos svetainėj, Worcester, Mass.
laikotarpiais. —
Tad visos katalikiško^ organiza
Ypač dažnai .pasitaiko šis
cijos yra prašomos išanksto reng
susirgimas kaklo raumenyse tis į seimelį ir išrinkti kodaugiauir kitur.
— ?
sia atstovų, šitas seimelis_bus la

ytoja*—Arėjai (Leonu) Vitkaus
ku, Lietuvoje, noijiu išleisti knygef

geriausiai suartina išT
. _ Jr-ėmus
’~Laikraštis
*---su'--savo mylima tėviške
-į

•-
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žinomas ir “Darbininko” skai

JOUAI NIEKAD
UOBODŽIAUS,

\

\ .

" Sąnarių reumatizmo su
sirgimams geriausia tinka
Solicilo preparatai (jie skai
tomi specifikais): Natrium
Solicilicum ir- acidum ,Solicylicum. Jo duodama ligo
niui nuo-4 iki 8 ir net iki 10
gramų per dieną.- Geriau im
ti miltelių pavydalu ir kap
sulėse po 1 grariią, nes jie la
bai neskanūs.
Pasitaiko
žmonių, kurie salicilo sko
iev! Kitą saavitę atversiu naują.“ Jaunimo Dar- nio negali pernešti, ir susir
gus reumatizmu — solicilas
Fgos lapą.
' '' '
duodamas per klizmas. Bet
reikia atminti, J$ąd šis vais

Kitą savaitę “Darželyje” bus atspauzdinta L.
) raštelis: “Kada aš save pasaulyje pajutau.” •

inus per dienh.

bai svarbus. ? 7 Yra daug •svarbių
reikštų. Visą -'seimelio tvarką ir

darni jį savo giminėms ir pažįsta.
miems Lietuvoje.
—i
Jeigu nenąriŲ kad Tamsta vaitais-

įS

GRAŽIAUSI VAIKŲX

LAIKRAŠTĮ

. ?

“SAULUTĖ”

Daugybė paveikslų! Pasakos,
sakymėliai,
eilėraščiai; į juonyt/^
Piesos vaikų teatrui. Ž&utžs įš; ^
gimtojo krašto ir plataus pasšą- 7
Ho. ĮvairumėliaL
Uždaviniais^
pramogėlės.
Patarlės,
* * a _ ■ —- • • «a • am priežodžiai,
• . AT
mįslės. ; Darbeliai iš popie#W8,
molio ir kįtoki. Laikraščio kąi- .^
na: metams 2 dol., pusei metų—
l dol. Eina 2 kartus per mėnesį į®
Paveikslus piešia K ŠIMONIS '
kiti dailininkai. Leidžia “PASA-J^g
KOS” B-vė. Redaktorius A.

dienotvarkę praneš vėliau Woreester’io Šv. Kazimiero parapijos
gerbiami dvasiškiai kun. A. Pet
raitis ir kun. J. J. Jakaitis.
Federacijos Naujos Anglijos
raitia.
Apskričio Valdyba:
Vienas Nr. susipažinti siunčia ’gg
- '
Pirm. V. J. Kudirka,
UfSs'veltni.
Rašt. S.. Čeikauskas, — /Adresas: “Baulutts” KdmtaFT
p'

.

. Ižd. J. Versiackas.

tratija Jurbarke.
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j Aš esu Lietuvos gyvenimo žinovas. Kito to
kio, kaip aš, Lietuvoje nėra. Kiekvieną dieną
grumiuosi su tikėjimo, tautiškumo, sveikos po
litikos ir ekonomijos priešais. Mane pažįsta vi- V
si lietuviai. Nors kontroliuojamos ir persijojamos kasdien mano mintys, bet aš nenusimenu. J
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, jeif Tamsta nori savo giminėms gyvenan
tiems Lietuvoje padaryti didelį džiaugsmą, pa- J
sistengk, kad aš juos lankyčiau.
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^da dalykų ištiiti ir išspręs- ir valdokas mokyklos moty 6) Mgrtipkčnąs Kaz. už sūnų-10 8.
7) Kazakevičius G. už dukt 10 a.
tojaš fekažUV «įr gerai jautė 8) MartinkSnas Just, uą sūnų 20 a. i
Grįžta reškutėniškiai gerų si. Tai buvo fiūdna reškųtėūpu ir laultia? 'lapkričio 14 niškiams diejia — nešinėti * \ ■ r-1 ♦ V:A” ‘U ' - Vi$o 150 auks.
diedų ateina Alicija ir ią- išleisti mokytojo, bet baisu jį ? Pasakykime? "atvirai, kad
' ^JEŪsSkuti
Skuteną sodžius - ,yra pąu dirba, jei turį vaikų. Bet 8pektorrads ‘‘ pavedimu už- laikant jr jam gyvenimas suNeapUUkite
pabaudas gavo tie; kurie uoKąltinūnu
rap»joje> So- gi šitie vaikai!.. iš kur jų dTaudžia Jųsiulionlui moky ląutyt^j^asakys, kad^moky- jjįu stovėjo už lietuviškų mo?•
d^nsf'didžii
turi net savo įmtįt',
j .
■ ’.»?■>*'*■
ti vaikus net I ir II skyriaus fojas agitavo; netvirtinš ir kyklų., • •
i 4
•.
Sustabdykite pirmTiegu
< '
koplyčią.
Gyventoją!
galės — pirm negu pastos tw
Reškutėniškiai * iietutiafcūr ir stebisi’ kodėl j iš dar' mo nieJco nepadarys^
rai pavojingu. Atsikratįkytt
Po tų visų- įvykių žmonių
</-• viti ir 'gana susipratę -žmcK Mdlikm}
peršalimo naudodami PAIN>
’ pasiryžę- siųsti kinus. Pasirodė,’ kad inspekAnt rytojstaš paaiškėjo, sielos pildos kąrtiimo. Taip
EXPBLLKRX su pirmu ko
v.
‘
. A.’ ‘ ~
saVo vaikus ■' | ^Ryto°
torato pdrS ‘dienų ankščiau kadJ “Rytb” -valdyba ^avo ir girdi iš’ visųpusių? “ Juk
±--,vnės. . - J.. . ■;..iif V* >.
mu. Du ar trys’iSMtryiuinai suPAIN-EXPELL^ .IU su- .
į;
Jau bent sęptyneri inetai, kyklą. Kas daryti? Bet vai-pranešta1 “feyto”' Valdybai, inspektorate patirti, jog Ja mes niekį.bloga neminėjome^
teiks jums nejkainuojaqi4tpai*>'
. kaip čia veikia “Ryto” lie <žia židonėmk-'doOta nepėsti jog Jdsiulidniui nėleidžama siulionis negaus likti-Reškia mes Tūpinoihės'; tik savąjal
- PAIN-EXPELL>ERIU išsitrynimas paakstina kraujo čir-,,
tuviška mokykla. Ketverius. Inspektorątas “Ryto” mo mąiiyti, ir jis tikėjosi, kad' tėnuoše, kad' gal ne tiek jis, lietuviška rtiokykla. Juk mes
kuliaciją. Jis pralinksmins jus. Jis sustiprina jėgas. Jis ,
' suteikia! jums daugiau galios pasipriešinti ligoms. Jis su
^ jnetus toje mokykloje,, dirbo kyklai mokytojo įietvirtina “Ryto” valdyba mokytojui kiek jo žmona kaž* kų pasa savo mokyklų galime turėti,
kelia jumyse -impulsą kovai Ksu paprastais susirgimais.
Netenka —
Galios
ir
dviklasei
koncesijos
ne

į mokytoj as Nikodemas n Jajau bus pranešusi.;, ,
kiusi ir todėl inspektoratas įstatymai leidžia.
Kodėl
•y, ••
kncmet PAIN-EXPELLERIS rtbj* .
. pigęiV.'
boa Muskulu Gėlimai ir Skaudėjimai pranyksta.
duoda. kuklus
Tėvai vėl pas p. inspekto galįs jį patvirtinti mokytoju mums tieks trukdyta, kodėl
Pailsimu ir ailpnumas pradingata. Atgaivinantis
f ’ - siulionis,
*J. ,
■ ■ * saut • vyruįfįktas su PAIN-EXPKLLERIO issitrymmu sukas, kurs savo da^bą dirbo Tėvai važinėja-inspektora- rių prašyti, kad palikti] mo tik kitame valsčiuje ir dargi 'mus . vertė tiek žygio daryti,
t^rtma visa jūsų sistema. Jus esate atnaujintas
ir sutvirtinus.
ųiekam vandens nedrum^įa-. tan, prašo, maldauja f ' už kytoją, bet nieko • negelbi, inspektoratas tai darus savo tiek pinigo išleisti ir galop
PAIN-EXPELLERIS jrodė savo naudingumu
suvirs ieiiasdešimt metu laikotarpiu. Dėlto jis
■
pasauly naudojamas tr rekomenduoiav Z jnaš. Mylėjo jį vaikai, niy- tvirtinkite mūsų mokytojų ir mokytojas - agituojąs prieš |atsakomybeištirti. Niekone- netekti gero mokytojo ir su
ZT?. nuT pįriaHmu, Kosulių, Paprastų Gerkles
< Įėjo’ ir tėvai,' pafenkintas,
patenkintas. leiskite jam dirbti — mokslo valdišką mokyklą ir jis aie-liko “l^tm^^jtik perkelti silaukti pabaudos už neleidi
matyt, buvo ir “Rytas,” nes metai jau senai pasidėję. galįs toje pat vietoje jo pa mokytojų kitur, o į Reškutė mų vaiki] į valdiškų mokyk
nAkalaukite artimiausioje Vaistinėje
Įaikė jį vis toje pat vietoje. Salių mėnesyje inspektora- likti ir duoda suprasti, kad nus duoti kitų." Tuo būdu su lų?” Nesmagu ir Mykolui
į
arba rašykite l
V? Pernai jo niokykla turėjo a- tas, aplenkdamas “Ryto”į; jei mokytojas spirtųsi toje mainyta Reškutėnų ir Anči- Daubarui, kurs išnuomuoja
pie 70 vaiki]. Tik džiaugtis! valdybą davė tiesiog tevamš P^t vietoje, tai gali likti ir nų1 mokytojai • - Jasiulionis savo butų isvetimai mokyk
aF.o^ ANO SOUTH F1FTH STS.
>??BROOKUYH,N.y
k Imant galvon vaiki] kiekį ir ar per tėvus mokytojui, raš-'v^sa^ netvirtintas.
ir Mudęnas. ;
lai; ji Visuomenė pasmerkė...
Z-' # ■ tėvi] norus, reikėjo čia steig tą kad leidžia jam mokyti
Turiu pastebėti, kad rešTėvai vėl deda kelionei lė- . Maudėnas jau savo perkė
ti dviklasė mokykla. ‘ ‘ Ryto ’ ’ “Ryto” mokykloje I ir II šąs ir važiuoja su nauju pra limo rašte negavo pastabos, kuteniškiąms šitie žygiai, va
valdyba taip ir padarė: ge skyrių Vaikus, III gi’ir IV šymu., kuratorij on. Kūrato- kad galės mokyti tik I ir II žinėjimai tikrai nepigiai at
.-* /■
gužės mėnesį įteikė p. in skyriaus vaikai turi eiti val rijoje'nepriėmimo diena, bet skyrių, vadinasi, galėsdirb- sėjo, bent pora šimtų auksi namų, savininko vaikus. RešKą tik išėjo iš spMdod!
spektoriui prašymą pakelti stybės mokyklon. - Tėvams, vis tik pavykę kaž koks po ti su visais skyriais. Traigi nų iššoko kelionėms į Vilnių kutėniškiai ligi šiol nelMdo
>, Artisto
mokyklą į dviklasę ir užtvir nesinori ątixxitį.Aaikay iš 'lie nas pagauti ir įteikti. Ponas šis tas ir laimėta. £ ;
STASIO PILKOS -*£ .■'
ir Švenčionis. Reškutėniš- savi}, o dabar;-kai leista mo
;
"""Nauja
‘Nauja Knyga "
tinti antrų molgrioją.
tuviškos mokyklos ir užrašv- pareiškęs nepasitenkinimo, Bet tėvų nelaimės tuo ne kiai juos surinko savo tarpe. kyti “Ryto” mokytojui ir
‘ Nelaimingo būta torsuma-įti leųkiškonp jie rašo prašy- dėl inspektorato elgesio ir sibaigė- graudžio pirmomis Tai" parodo, kad jau moka- “Ryto” mokytojas cenzuoJAUNA I
“JAUNAjoimiru
nymo! Pradedant naujusmą,
— važiuoja
---------- Vilniun
------ kurą----- pažadėjęs per 10 dienų duo dienomis' atėjirikai * kuriems 'md vietomis vertinti' lietuviš- tas, tai 'gal jau niekas jų ir
jųf pabaudos ' !už neleidųnų ką mokyklų. RašaiT tai vi nevaro,, o valdiška, tur būt,
mokslo metus jau buvo’ Reš- torijon ir įrodinėja, kad tu ti atsakymų.
•
SU paveikslai!
,
žiniai, kad nežūtų ir pasiliks 3U penkiais,
-v kutęnųose įsteigtą valstybi ri teises turėti savo privati Praėję. 10. dienų ir gruo vaiki] į inoltyklf? sifprask vai- suomenės
Daug rimtų ir juokingi
i šviesesni mūsų gyvenimo
. ■
“V. R.” skaitymų, dainelių, dei
nė mokykla ir paskirtas mo- nę mokyklų, kad inšįektora- džio 5 dienų mokyt. Jasiulio diškų, ir 'gana didelis. PažiŪ- ir
iš
(rkytojas sentikis, šviežiai bai tas, palikdamas Į ir, II sky nis išvažiavo iš Reškutėnų rėkime, kas ir kiek hubaiiš- bruožai. '
Tiktai sveika siela teišlai verta kiekvienom
gęs Švenčionių seminarijų,- rių. lietuviškoje mokykloje, kitan sodžiun, Aučinon Šven- tas;:- ? -' i‘ ’■
t.'/§ąlop ''pora žpdžių apie
muose tą gražią knygn
kur, kaip žinome, yra moki o III. ir IV skirdamas vai- čiomų valsčium Mylimo mo 1) Petkūnaš Augusi. už\sūnxj'35 a. valdiškos mokyklos vargus • ko kūną, sveikų — doras gy
Kama tik 25c.T___
2) Martinkėnas Gab. už dūkt. 20 a.
venimas turi savyje višas Už7 persiuntimą
nama ir lietuvnj kalbos. Nau- diškon, daro kaž Jcokią keis kytojo■ višleisti,
susirinko
rin
pritiūsti^hB
g
netari
vaiki],
jų
lanko
tik
. i i. ’ :
į
■ ; (< J
3) ė PetkSnas K»šž- tiž dukt- 50 ».:
higienos
sąlygas:
darbą,pąj oš mokyklos ( įsį;ėįgimaš; ži- tenybę — privątiškai valdiš- sas ~ sodžius,
verkė vaikučiai,
5-mokiniaitir tie ne iš Reš- prastą maistą, susilaikymų, 3c. pašto ženklelį..t
•_
.7 'j3 •*'»
• ■
ikutenu/> >v4y
'*. .į.-i-'
v; jpi
rioma, -nieko, bloga,i tegu jį ką mokyklų. 'Kuratorijoje verkė ir suaugę, žiūrėjo į tai
išskytukš
MegŪ''
"
•*
-**
• Ai*-.V*J
skaistybę.—r-L. Tolstojus. ;»r
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tku savo reikalai aprūpinti, .tąų juo sunkiųu pąiapi- dalykų stoyį ir laiku prašalintų iš sąyp akadėurijps' prięglųuda^ąįdaičiams;-ir seneliams.r .^Tai parotįp
joms. Ne nuostabu todėl, kad, šiais praėjusiais mė7 negeistinų svetįmtautiškų dvasių. . r v
įi. . .kų^aiį^tingęji širdis gali padaryti. Sektinas patais mąža kas, naujo pastatyta. Per paskatinius
Bernaičių kolegija sparčiai augą.? Šiandie vyzdys kitoms lietuvių kplonijoms, kuriose šian-’
metus pastatyta viena nauja mokykla Rockford, jai reikalingi nauji mūrai, nes Tėvų Marijanų nau dien našlaičių ir senelių netrūksta.
lllinois. Tai kųn. V, Kulikausko nuopelnas, kuris jokyno namai jai per maži. Su šiuo tai tikslu ber
Prie'įsteigimo naujos prieglaudos mošiasi ir
į puse metų pastatė tokius puikius namus ij įkūrė naičių kolegija ir pradėjo vajų naujos vietos pirki- Seselės Pašijbnistės, nes dabartinė jų prieglauda
' liauja mokyklą.
•
/
...
.
mui, kur būtų* įraošta didelė kolegija, atidaranti vrA per-maža. Reikia tikėtis, kad artimiausios
•PennsylvanijOs
’kolonijos
. . Visi-laukia patogesnio laiko, kuomet darbai savo duris visiems “Amerikos lietuviams jaūnikai-,rv
*
’ ** ’ g&rų
' jų Seselių daribą papagerės. Dųjįg yra parapijų, kurios ruošiasi prie čiams, ieškantiems aukštesnio mokslo, pagristo ka fenfe, ries iš tiesi] tai šventas darbas ir paramos rei< didesnių statybos darbų — bažnyčių ir mokyklip- talikiška, lietuviška dvasia.
.
ę-. kalingas.7 - ;
A’
Pereitais metaisįsteigta nauja parapija Cleveland,
.< Dabartinė bernaičių kolegija,, kurios užduoti • ' Gerai gyvuoja ir Waterbury, Conn. kun. J.
Ohio, rytinėje miesto dalyje. Kun. A Karužiškis mi buvo paruošti būdai viešajai kolegijai mokytojų, Valantiejaus, šv. Juozapo parapijos-klebono, glo
ruošiasi prie statymo bažnyčios. 'Providence,<R.~
>
savaime buvo gera praktika.' Kolegijos vedėjai bojamoji našlaičių, prieglauda. Kadangi WaterI... I., yra bažnytėlė, bet labai maža. /Todėl kun. L. praktikoje išbandė kilnių obalsių principus ir pri-' bury imesto kitos panašios įstaigos nėra, tai gerojo
•' Kavaliauskas pradėjo vajų naujai bažnyčiai staty ėjo prie išvados, kad toji lietuviškoji kolegija yra globėjo rūpesčiu pašalpa gaunama ir iš miestų val
ti. -Reikia pasidžiaugti, kad esama daug parapijų, galima lt būtina, bet jinai reikia laikyti nuošaliai džios, ypatingai kas metai ’yra-sekminga “Našiai________ ___ i___ __ i ii r_-i_
• kurios ugdo fondus mokykloms statyti, kaip pa- nuo svetimtautiškos įtakps. Kolegijos vadovybė'
Gėlės Diena, ’ kuomet surenkama po keletu tūk’,. ■vyzdžiui Boston, Brockton, Harrison.
dolerių miesto gatvėse. Tai didele našlai
tos padėties siekia ir tiktai reikia pasidžiaugti jo- staričių
‘
-čiams parama. Vargdienių yra daug, bet ir gera
'T0' .
.
švietimas
. sios pasėkomis.
■
Šie metai yra mums lietuviams ypatingi — tai žmonių nestinga.
;
Šymtimo sritis pas mus neapleista,- bet. toli
.1
Dnosnumas
gražu nepatenkinanti mūsų reikalavimų. Ypatin Vytautė Didžiojo Metai. Tenesilpsta mumyse ir
gai toji spraga jaučiama aukštesnėje moksjėsrity- ypatingai mūsų jaunoje kartoje tojrgalingoji Vy j Kalbėdami apie Amerikos lietuvių gailestinguje. Įvairios tautos Amerikoje turi savo aukštesnes tauto dvasia, bet teuždega jinai mūsų silpną tautf- itio įstaigas, negalime užmiršti jųjų duosnumo. Pe
,
mokyklas, Lietuvoje kiekviename didesniame mies- nę dvasią ir tepagimdd tautos galiūnus. Amerikos reitais metais pas mus aukas rinko keletas asmenų
Lietuvos reikalams. Kun. J. Valaitis rin,telyj randasi gimnazija, mes gi Amerikos lietuviai lietuviai yra neatskiriama lietuviųtautos dalis, tu •3žvairiems
'
*
;
I teturiiųę vienų^ aukštesnę mokyklų mergaitėms — rinti tolygių gabumų ir lakumo, kuriuo pasižymi Ko aukas statomąja! Žemaičių dvasinei Seminari
i Šv. Kazimiero Akademiją, ir viena mažų aukštesnę visi lietuviai. Todėl visi Amerikos lietuviai laiky jai ;p. E. Vileišienė — Vilniaus našlaičiams; kun.
mokyklų bernaičiams — kolegija, bet ir toji kolegi kime savo viršiausia pareiga remti Įą kolegijos va- P. Karalius — Ateitininkų namaųis Kaune; gerb.
jų,- kad būtų galima pastatyti tipkami namai tai ko- kun. prelatas J. Maciejauskas —
parapi
— Švėkšnos parapija tėra tiktai sąvę užuomazgoje.
p,
r
legijaj, kąri; turi (lil£tįs ųjųsų tikybinis ir tautinis jos Reikalams; pagaliau įr musų pačių Amerikos
Šv. Kazimiero Akademijų yra skirta Mųerižidinys nulemįąs Juperikp« Uetųvių gąrpipgą atei lietuvių ręikalaųis - bernaičių kolegijai yra vedakoą įietųvaitėjris. Gaila, kad tąja akademije^ųtisų
jnas vajus. Tai visa parodp, kad, mūsų žmonės ne
tį. ' .-.«>
' .< • - •
.z. ’ • t
’t
įųęrgaitėti pesinapdoja. Kad išlaikius
fr' i.r
GšilMtauuniM Mažai aukoja įvairiom^štietįm° ir labdarybės rei
ęriimaipos ir ne lietuvaitės. Ši aplinkybę atiipą^y.
r- •
Kazippęiro Akademijai galiįnybę ištiktį. Įietiiyįš^ ,
[Knkšcižąįm ^yįętimp stato gailestingu- kalams, tiktąi ėia reįW yiena pastaba padaryti:
mokykla; jinai virsta į amerikietiškų mokyklą. Pe hią. 1 Tą.grąžau8 gailestingumo reiškiniai Šiandie iie visi Amerikos lietuviai jąų toki duosųūs, bet
reitą Vasarą išleistas Šv. Kazimiero akademijos visiems y ta mUtomį. Užpernai pastatyta ir pernai jųjų tarpe yra tiktai viena dalis, kuri ir aūkoja.vi*
metraštis ‘ ■The Green- Tower ” aiškiai visuomenei atidaryta gražioji; Sy» Kryžiaus lietuvių ligoninė sieins tiems reikalams sulig savo galimybe.
. Ir stepetina, šioji duosmoji visuomenes dalis
parodijos kryptį. Net akademijos ąliĮinmdSs sa Chicagoj.' Savo 4šy$&da ligoninė tikrai majestovisiškai hera var^ngesue už tuos^ kurie mažai ar
vo pirmininke išrinko
' . tartum akademikių f inga., Lietitvįam-yra garbės ir džiaugsmo, kad
nieko nėra davę^ nors pi^ys dosnieji tiUčstančius
alumnie&ų tįrpainesiradd^ihkajno asmens t» Mie ipĮaąipuikią įstaigąlgalėjo įkurti.; Tai vįs kąbdapoterių suaukojo jadti»reikalams.
tai užtintį. Cių ir vėl vienia davinys; kad mes Ha-* tybeg draugi jos nuopelnas. T&ji Labdarybės draugija nepasitenkino viena
sune sa— ne
fc tuviai gyvuojame; vermt dvasia
di
tnŪRį oy.
tigeaiįe^
vasarą nupirko ųjų prieglaudai, V< per šiuos kelius.psalditinius
Vystoviai gyventi ir dirbti,.Būtų
f
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lingi./neįvairūs* mėnesiniai susirinkimai Ii
nereguleriai. Bet štai pereitą vasarą'' mūsų
ųizacijų seimai išsiskyrė savo atstovų skaitlineimų, įvairiais sumanymais-nutarimais ir gyvunįęjl
kas sudarė naują kryptį mūsų organįzuotėje^v ^7
'<

•

<

'

.

'

į ■

i,

'

'

•

; \

ik

Ęederac
^sas, įvykęs Cicero; Illmflfc l^|
buvo labai skaitlingas, iski tingas ir gyvas.
tiektos kongreso dalyviams paskaitos ir diskusijbk£*l
'*<T‘
pridavė posėdžiam^rimtumo. Visur pastele
susidomėjimas viešojo gyvenimo reikalais,.pa!
domis ir jų pataisomis. Išnešta, keletas nutaE
kurie tuojau pradėta taikinti gyvenimui Pėdafn-?
eijos orumas pasireiškė ir kitose organizacijose,
rios viešame gyvenime laikosi josios taktikoe\Oįt? ■;
1

•

" i

s’

-C—.

.

rientuotė^
”
•<
' —
Daugiau gyvumo pasireiškė ir Lietuvos
sęiine, įvykusiaihe Cleveland/Ohio. Seiiįo valSį^įį
boję ir centro valdyboje užėmė vietas jaunųČjąj,VI
darbuotojai, kas teikia vilties manyti, kad. Lięiu^ J ^
vos Vyčiai moka auklėti visuomenei ne tiktai ilar-5^
bininkų, bet ir vadų. Šiandie kaip tik visos drgaį*^
nizaeijos yra reikalingos darbuotojų—vadų. tšė-iO
niau gyvavo Moksleivių Susivienijimas, včh&U v
giedrininkais pasivadinęs. Tasai Sus-mas išaukiė-^
jo kelis šimtus visuomenės darbuotojų.
jisai, beaukledąmas visuomenei vadus, užmirSusa? vo reikalus. Lietuvos Vyčiai eina saugesniu Keliib '
Visu pirma jie sau auklėja darbuotojus, kurie bu» s.:
naudingi ir visuomenei. Šitos krypties turėtų
silaikyti vįsos( organizacijos kuopos, tuomet
gins ^sų minių visuomenės darbuotojų, kuT^Įjįfe^
tum tinklu galės apjuosti muši]
mūši; visas kolonijas*
kolonijaa,
- Panašaus gyvumo ir didesnio suidomėjžfcid
buidomėjitoo ;■
visuomeniniu darbu parodė ir kitų organizacijų
mai 4- Darhinįnkų, Moterų ir ypatingai
kit. Moterų Są juhga sparč i ai auga na rių 8
įr finansiniai stiprėja. Jų tarpe pasti
daugiau jaunesnės kartos narių, šita aplink
tikrins Sąjungos likimą. GaiTa73va<FTo“h^ję
pasakyti apfe jflaTbiniiikų ir blaivininįoj o
eijas.
rankose, norš mūsųJaunimas ne mažiau y^

tingas ai^matingo dnri»> ir Mnivuino.

j uos

įgyvendinti

bngregacija kreipiesi į vi[suojrienę prašydama pagelgavimo bos. .
jo'A ą<Ręorios| "Todėlbrangūs broliai įrsesutės,' lidfcviai! Statykime
yskupas Dunne D. D. ir
-PMladeiphijos Kardinolps. sau kol gyvi iesam amžinus
rn • •
• • j— • •
Taipgi prisidėjo ir a. a. paminklas; Jiiž kuriuos pats
Vyskupas Dunne D. D., ku Dįevas pažadėjo tokiems am
laime atlyginti.
ris nuo pat įsikūrimo Kon- žinai
■'ii :il
f
;5pę?:£
gregacijos buvo jo§. globėju Laikas bėg^r kaįę upės
iki pat grabo lentos, jis piu- yąndųo. T^p. įr .mūsiĮ visų
n-L
jygnuaijaus- gyvenimas greitai slenka
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TILŽS. — Šiomis dieno tiškoji iietiigiį mažuma Vo ' Tarptautinėmis dienomiswys. 20 ^«užeista<_. Kelioli’ žmonių
v
_ L'c <1 0
suimta, r.
5 keturių metų laikomis Tilžėj išėjo vokiečių kietijoj, gurėdama'savo pa- atvažiuojantieji 'iš JEtųsijos ka
w
.
,į
“
.
i
i iv « .
;
t. s. birželio 29 d../1925
kalkalba leidžiamas Rytprii- Čios kultūrą, sayp siekimuo Ukrainos į Rumuniją kelei , Kitam>kaime —- Duceri&
r tapo įsteigta Švensiuose gyvenančio? lietuvių se veikia ivisiškai teisėtai ir viai praneša apie vis didė joj — gyventojai užpuolė įt
4 Jėzaus Širdies Meitautinė^ mažumos organas į tokį veikimą žiūri, kaip į jantį Ukrainos kaimo gy- užmušė , sovietų valdžios ats^
agregacija.
“Unsere Stimme.’V Naujai savo šventa pareiga. Todėl ten|ojų pasipiktinimą Rusi torus, čia gyvOTt^^^.
------ __ jos bolševikų valdžia, kuris
išleistas^ laikraštis vra kny- mes ir visuomėt. -----pasistengsi
vojo labai atkakliai,. ;Tįk pą.^jy
menas naujai užmapri
kul- yiėtomls priveda prie^ suki penkių. <fienų kovij kariuoė -k
gutės pavidalo, ir eis, kaiptpie:•.,...£.1 “
“ ą- lietuvių
........
dalykas tik;.pe^ pasiLabiausiai jaudina' menei' pavyko maištą^numaD Ų
’* skųs'reikalus limų.
redakcija praneša, nę|«gula<.tūriš^.ir ūkisl
m.Q išlengvo
iS^noTTA yra
vr'fl atsien+sip-L
- 1
ini mą
damas nebeilgą savo likimą | pirmyn. Bet mjisit pu veikti riaL
Savovedamajam ginti,2) visusš' muš, lietu- gS’Ventojuš “raudonosios ar-, Sinti ir sugrąžinti ramybę. į
s. Kad ir geriausius šioj žemės kelionėj, dar
3___ike= - įjjjūs darbai paliks amžinai,
niijos” ir/čfekos įstatymai,
tymus, norint jgyven- turias dienas prieš apleisiant {žmonės, įnirusiems išreikšti straipsny redakcija, tarp vius, liečiančius šūkiršinikuriais įmetami į kalėjimus • Vienam Podolsko apvgar*mus
ir
šmeižtus,'
pasirodan

kitko,
pareiškia:
“
Mes
lie

tankiai priseina eit šį pasaulį rašo laišką ir iš
rie jų meilę, pagarbą įr at tuviai, norėdami išgelbėtj ir čius visuomenėj, vokiečių šimtai gyventojų, apie ku dos kaime gyventojai užpuo-s
iuotu keliu, Nestigo siunčia visus prašymus į Ry
siminimą, stato įvairius pa išlaikyti smarkiam pavojuj spaudoj, tinkamai atremti ir lių suėmimą ir vietą, kur lė valdišką kasą. Pašaukt^
įr mums, kaip naujai iši mą dėl gavimo mūs Kongre
nepaprastai
minklus iš geležies, akmens esančią savo kultūrą, turi paaiškinti, 3) kiekvieną lie jie yra padėti i kalėjimą, kariuomenė
rusiai Kongregacijai de- gacijai užtvirtinimo.
žiauriai malšino sukilimgJ
i ar iš kitokios, kurios medžiąnieko" nępranešama suimtų
tuvių
persekiojimą
arba
me
daug
,
veikti,
kad
suteik

it " pirmus pamatus, bet
Sušaudyta apie. 30 žmoniągos, bet kaip viskas greit iš tume žinių apie savo tikrą
tikrą- jiems padarytą skriaudą iš jų šeimoms. Nežinodami,
?vui padedant, Jo .begali- Tiesa jį jau ir gavom,
moterų ir vyrų. •' \ y įf
nyksta, taip ir tie paminklai jį padėjimą; apie savo kul garsinti ir užtarti.
kas dedasi su jų artimiau
džiaugiamės
juo,
beb
nebe

i meilei globojant ir Juo
žus.
Tad verčiau gaminti tūriškus ir tautiškus sieki , Laikraščio turinysGabaLU siais šeimynų nariais — tė “Pravda” sovietų vyriau*
įtikėdami žengiame pir- pritaria mūsų džiaugsmui ą.
a. Vyskupas Dūnne/zP<, B- nevyštančios atminties pa- mus. Tam mes pasinaudo- vaitus ir turtingas. -Jame vais, broliais, sūnumis, vy sybės vardu reikalauja
VQkie&u kaita,.. Jčad»n- yra įdėta Vydūno straips rais, gyventoj ai nerimauj a, tis visų priemonių ūkininkų j
ūFaila. nes nebeturim jo jau minkius iš mitai kiliui} labNors ir prie tokio svar
|
gi mūsų'voįd&eji draugpi- nis ' “Schem und Sein,” Bęlilovsko kaime pasipikti sukilimams nifinalšinti.
gyvųjų tarpe, bet jo nuopel darybos darbų*.
us siekvm* palyginant ne- nai mūs Kongregacijai pa- Pats , Išganytojas
_. .
% sakė:
.
liečiai mūsų. visuose ’ mūsų Kanto žodis apie lietuvius, nimas valdžia taip įsisiau- Tas,* kas, būdamas jaunas, netiS
”
Ūslaikotarpis prabėgo, bet daryti niekuomet nebus už-Išderinkite sau turtų ąht žetroškimuose i> siekimuose ilgesnis, prūsų lietuvių tau tė, kad supykę gyventojai rėjo aukštų idealų, iš tikrųjų nėra ”»
mgregacųos stovis diena miršti ir mes visuomet sąvokas kur kandis ir rudis gaiki šiolei, tikrai nesuprato. tišką; padėjimą nušviečiantis užpuolė mokesčių įstaigos' buvęs jaunas.—Prdf St.' Šalkaus
dienos gerėja ir jos šeimy- geradėją atsiminsim, maldo- jdina arba vagis iškasa i^ iš- ■- - |
_
Po karo prieš mus, Rytprū straipsnis' Unser Volkšt- būstinę, nužudė mokesčių in- kis. .
didinas. Ateinanti pa va
Se*
- . -Į.| “vagia. 'Rinkite gi sali turtus sių lietuvius, iš mūsų tikro um,” iš dr. Ereto knygos iš spektorių- ir visą jo šeimą, o
rį turime vilti susilauktkedanguje, kur nei kandis, nei jo padėjimo4’nežinojimo, per trauka apie tai, ką vokiečių namus sudegino. Į pagalbą
Kadangi
aprobatą
gavome,
f 10 DIDŽIULIŲ TOMy t
rių naujų kunigų; savo au^jrūdis negadina, ir kur vagis fanatišką, nesąžiningą su- klasikai sako apie lietuvių pašaukta kariuomenė apšau
etinin vienuolių, kurie bus tai ir Kongregacija nuo to neiskasa ir neišvagia. ' Nes
(turinčių arti 5000 pusi.)
kfršinimą iš aĮskirų žmonių dainas ir vienos lietuviškos dė pulką susirinkusių -gy
laiko
y
ra
pilnateise,
kurios
rėtdmti;
kame yra Tavo turtas, ttehai arba tam tikrųpolitiškų dainos Rėzos padarytas ver- ventųjų. 3 žmonės "buvo nu- puošia kiekvieno lietuvio inteliger£
pirmas tikslas yra ir buąto bibįįotekųj 4<mri» skaitė' * lyra ir tavo širdis.” j
Visas Kongregacijos ir jos
grupių bei laikraščių pusės, timas. Be to, nemažą lai-r^auti, tame skaičiuj. 3 mote- nį,” didžiausią inenesinį literatė : (
auklėti visuomenės ir itentos f •
‘du rūpesti s; buvo, nuo pat
Kilnūs darbas remti švie sukilo kerštasy kuris visuo ltraščio dalį užima Rytprū
ros, mokslo, visufiųi^nėą ir.’ąkadej •
vadus. Kongregacija, be ki
kūrimo laiko, gorint Kontimo ir labdarybės įstaigas. menėj. ir šiąjupįen, kada jau sių lietuvių tautinio judėji
iniš.kojo gyvenimo!
_nįu£
; y'. Jaunimas Stato Gyvą Paminklą
tų pagelbos neįstengia to atv
ėgaeijos būvį ir, išgaut iš
Bet kur kas yra kilnesnis, seniai būtų reikėję-suprasti, mo i apžvalga,, kur, tarp; kit
pat jo leidimo pradžios. Bet “Žfc Vytautui Didžiajam užsipreilkti dėl materialės sunkios
dinys” darosi, kaskart įdom,esąią>
Aprobatą — užtvirtikuriose auklėja^ mūsų dva jog toks kerštas visai nerei- ko, : aprašyta . pernai. sureng
padėties. " Tad šiais keliais
ir tiesiog būtų nedovanotina, je£
į Štai jau .ar - nušvyto
sios ir tautos - vadus, ir' ku kalingas, vis Ū4K toliau tebe^ ta; lietuvių.liaudies dirbinių
gu kuris inteligentas, yistięk_kifr _
žodžiais atsišaukiu į visą lie
iktoji dienos šviesa, aprios gaivina kilniausius nįft- siaučia.
,
_ _ r
* r»w wr»^ -■
rio8 profesijos jis bebūtų ir krį
paroda
ir
paskelbti
doku5
/
‘
Uiąsere
Stirnine
”
tuvių visuomenę prašydamas
sų širdies šv: tikėjimo jausAnori, xkiėk .jįįįąteng^ą, visų mentariš lietuyių kovų dėį ■ “ Pavasaris jaunuolį-lietuvį iš begyventų,
iefe ' skaistesni ~ saūlūtė$
n^prepumeriiĄ^'&
paramos
kilniems
tikslams,
auklėt
dora,
kilniu,
energingu,
sąrieskaitytųZberit^
rifo’ 1930 mėtį
‘induliai; Ir • Kongtegaęi jos
mus?
- i*' 'v' ' pirmą,.; darbuotis; tarą,; kad sąVo teisių ir lietuvių ątstožhiingu,
narsiu,
ištvermingu.
su laikų gal^tume atrięk^
pradžios.
'
Ų,
rveiumą, n&s-Visu -Šventų kad
,. .. .. jz >.
~
Kokrtj esama fėmejų. • / ■' neapykąntąyų; kalba tautinių . mązUmų
“Židinio'kaina Amerikoje: me# j.
b urtojo tifaap, nvschmi] - vipnkart
e Vytautas Didysai pats -tokiu bu.e? Hii
suvažiavimu
BęjĮyną
Taip
mus^i^įt^fįtfte
ląįlju^ią.
—
$450/ pusn.-r-$2.S0; Lietuvoj^.. ą,;
vo įr tokiais norijnatyfi visus a.Liškaa
M*
po
- <
~r
;
kiį Vfenajflymkrį
jė
J
— 35 lt, puanU-vMlt — -M .
Ūta«3^Švęūfo5-Kong>čgą-? Nuo pat Į^id^bšJįSikūii'
'---------Adresas: KAUNAS. Laisvės &
5 lit
Nuolatiniai; arba meti-finėms turi suteikti -galimumą prūsįų lietuvių draugijų vei , “Pavasaris?’ tekaią^ęda
i<» ^fąciaę. Comgrėgątio- mo KongregStcijos^^anidari. niai, kurie įneša $10.00 att7 Kaunas, p. d.
kimas ir ^neseniai įvykę rin
■ r.
■?
’ i
c-.1-'..;
s'De' ReligiosisU g|ri ū^į gjmą^ąug gabių jaunikaicb
•U
‘ 3
Į ■ f
' •
kimai; kuriuose šiek tiek lai
ijrifūo mūsų kongwgaėi ją turinčių pašaukimą į vienui. 31 GarbėSy^kurie įneša $50
,
tphjiss .flUns; tiems,zku- mėjo ir lietuviąT.p
?
j .: r
linį gyvenimą, bet labai gai auką.
/‘L!
infti/ ar kokio
la, kad dėl materialės prie - 4. Amžinieji, - kurie įneša
kito šumetimoarba iš palarų,
wžasties jų priimti negalime. $100.00 auką.
’ . ; , . / kūmo rūpinasi prūąįškai lieTiesa, pradžia jau padary
Senai mes kovojaihe dėl 'Vilniaus atvądaviino, ~
5. Įsteigėjai, kurie paau tuvišku klausimu,: bus ge
ta, vieta, nupirkta patogioj koja Vienuolynui $500.00 ar
turime kelias organizacijas, kurios rūpinasi jtuuidausiąs vadovas iki šiolei
parapijoms, teatrą savininkams
klausimu tik ligi šiol beturėjome tblrio ,laikraščio
vietoj, ant kurios yra šeši ą- daugiaus^ aifoa kurie apsi
mažai žinomoj srity. Pirm ir šiaip mėgėjams, kad įsigytų iš
- kuriam Tupėtų' vien Vilniaus reikalai, bet jau sukeriai žemės su namais, dide ima užmokėti vienam’įaunivisa ko ši6 laikraščio uždą- Lietuvos judamųjų paveikslų. Aš
: laukėme ' . / '
/f. \
‘
lis sodnas ir daržas, bet gai kaičiu Už mokslą kol jis tam
vinys bus: įrodyti; įad tau- jų turiu įvairių nufilmavęs ir dar
la, kad Kongregacija neturi pa kunigu-misijbniėriu; ku
nufilmuosiu. Kas norėtų pamaty
“MŪSŲ VILNIAUS,” kuris rašo tik apie ;
ti,
prašau
pasistengti
užeiti
į
maužtektinai ištekliaus, kad ga ris pasilieka to jaunikaičio
■r
'■ • - •
Vilnių, apie Vilniui Vaduoti Sąjungą ir apie kitas
hgiamus demonstruojamus;
lėtų užlaikyti, auklėti ir mo globėju ir dėl kurio jis vpa^! Reikšdamas iuosirdingiauVilniumi labiail susirūpinusias organizacijas. ;
raki
. Tuųpii aukščiau minėtos
kyti savuosius ir įstojančiūš ringas maldas kalba#- : ; šią padėką visiems aužoto- į8taig pagelbėti Lietuvos kino
. “MŪSŲ VILNIUS0 trumpai ir aiškiai patie
jaunuolius dėl Dievo ir viKiekvienas rėmėjas aptū- jams, kaip kiihigams, taip ir fii mų; išjjrbimui:-irfcbl -palaikytų
kia visas žinifiš iš Vilniaus lietuvių gyvenimo, ap
suomenes.
£4 rėš iš vienuolyno gražų pa- pasauliečiams, pasilieku dė- lietuvių dvasių.' Prie kiekvienos’
rašo jų vargus, kovas ir laimėjimus.
. y
Padėtis yra sunki, reikaląjf|iindymą ir vardai , bus tokių kingas vardan Švenčiausios progos reikėtų tttos paveikslus pa
“MŪŠŲ VILNIUS” daugybe iliustracijų pa- ‘
naudoti savo vakaruose. Labai bū
labai kilnūs ir grasūs. Kad įrašyti į Vienuolyno Rėmėjų Jėzaus Širdies Meilės Kon tų naudingas darbas. Rašykit:
rodo, kaip gyvena lenkų okupuoti lietuviai ir ki
.
L.
J. K. MILIUS,
knygą, kuri bus laikoma žy gregacijos?
tos' tautos. į
r
y
/.
'
3251 S. Union Ave^ Chicago, UI.
mioje vietoje.
>
Vyresnysis Tėvas,
“MŪŠŲ VILNIUS” yra nepartinis laikraštis
JUOZAPA. SOTTOOS Tie, kurie aukavo ir au L. S. Brigmanas^ C. C. J.
ir nerašo jokiais politiniais klausimais išskyrus
vyieniataii
kuos $500.00 ar daugiais, tai
P. S. Visais Kongregack UNIVERSITY HARDWARE ;—Vilniaus klausimą.
tokių vardai bu§ aukso rai
LIETUVIS APTDEK0RIU8
jos reikalais mėldžiu kreip“MŪSŲ VILNIUS” fvisiems sluoksniams arCOMPANY
Bpfldan gydytojo recepto* ir aA; dėmis surašyti ant martnoryiis šiuo adresu: Congrega; timas laikraštis, kaip visi/ms artima ir brangi mūHAKDVARE & BUILDER’Š
laikau ria» eilę gyduolių, j J|ngs lentos ir įmūryta į sieną
_
SUPPLIES___•' ' ' 'tįort of the Charity of the >
' sų pavergta sostinė.
j
kVEMTOM DRUG COMPAMK;
Užlaiko visokios rūšies pentua itpopierą
koplyčios. Prie to; už rėmė
Sacred Hear^of Jesus, Har'** 360 MDIbury Street
;
sienoms___
?
“MŪSŲ VILNIŲ” ^skaito visil-^Ūkininkai,
jus ir geradarius kiekvieną
J. H. SffAHY
/ . J
vey’s Lake, Penna. Alderson, 1147 Cambridge Street, Cembridge ' ^darbininkai, mokytojai, biznieriai, valdininkai,
Voreestor, Man.
\
dieną yra kalbamos maldos,
studentai, moksleiviai ir visi kiti.
'
P. O.
Telephone Porter 0755
A
o kiekvieną mėnesį, pirmą
“MŪŠŲ VILNIŲ ” redaguoja ir jame bendrapenktadieny kfekviehąs kon
• Ūarbiaiųa daugiausia lėnkų ištremti vilniečiai, kugregacijos kunigas laiko šv..
>
jrie gerai pažįsta Vilniaus kraštą įr jo reikalus. ; '
M TIK ATĖJO NAUJAS SIUNTINYS NAUJŲIV Misiąs jų intencijai.^*’'
'
“MŪSŲ VILNIUS” išeini' kartį f mėnesį
, T^uPrtojir 'gailestingoji
y
MALDAKNYGiy
" sr jn
.>
*<;
jr S
jgražioąiis kuygelėmis, puikiai ir gausiai iliuataio- .
Širdis patraiikitf jūsų širdis
it^DŲ RDnmf£LIS, baltais Viršriftte_z±
„ tas.
• i T ^į-'
t
;,
. »
•
< j
'm .
ržžz±_4t.7fri f prie šavęs if gauburius malo
Į
“M’CŠV VILNIUS” metams kainuoja tik i
nėmis jus apdoyanojd.
RINKINfiLIS, baltais viršeliais-----TONIKAS IR ŠAKNŲ IR 10LĖLIŲ
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Viris užsakymus riųskite sakančiu jriresa:
t
“DARBnmma ”ADMDnsTRAcnA
Ml-Droadw6y

.50
’

... ;

Boston, Mass.
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doleris, už vieną dolerį turėsite gale metą puikiai-

<

iliustruotą didelę knygą
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Atsargiai KUtatsytąe. Karboniflkuotae ml>linyx, torintls skanaus.! puikaus gėrimo
.ir drauge vtš i*tQ ypatybė. Pagelbsti gramnliavimul, Muattprina nuilsime, šutei» . ir Lareikia_ atgaivinime
_a
— dirkraię.
->■—a,
s.x •
kla_ rnildtj —
miegą
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DAROMAS IS SEPTYNIOLIKOS lVAIRIŲ AAKNŲ;
• U
ŽOLIŲ IR ŠIRVIŲ
■ ‘
Studėtiaker jęąrv,}.AOąttUfe t*lWi
maisto ir vaistų akta Birtello 30x1 ienų, ĮDOR metų,
rlacaM taisymo leu. Dirbta gera*. Torkh garantuota* pagal,
. . ,,>rMoa Na 2MW.
* J i U
L,
kalas prtthhsiL Jdru
Jeigu nafetir. Ud ja. Skanini* .tada-feriaėi
>rtaJMs ftud le^o. TodAi patartina laikyti ••SltoJe'vMtojej
tu karas garai trauktų. tnUtlta gtaliaą
Letai sveita girt nptaiIUz ' . A .
' ( -,f j
>•
gaa«^į^:_'_____
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Aš tik noriu sakyti, kad “01d ti-

ineriai sužinoję, kad klebonas bu
vo LDS. kp. susirinkime dešimtai
valandai atėjus jife fflrriętė'jį įįįfe

gd

HUMstėaa ir pnę didesnes
temperatūros užsidega, st|-

vąj j sošmnkimą* bhr
i
.• iKJebopas ‘nnįžiug^ pamatęs pu

sę salės gražios jaunuomenės. Pa
sveikino prezidrumąJir visos susi

Trinama^ smarkiai etekĮri^lįojasi ir pritraukia le>g-‘
vesųius daiktus, dėl to jau
senovėje buvo vadinamas elektronu.

rinkusius su pasekmingu parapi
jos naudai veikimu. Stebėjosi iŠ
surinkimo tiek daug pinigų. Pąreiskė norą pažinti asmeniškai Vi
są susirinkusyjaunimą ir» kitus dar
čion neatėjusius. Prašė jų neiš
krikti, bet ir toliau veikti garbin
gos parapijos naudai — ypaŽ po
tokia planinga daktaro direkcija.
Dr. Kasparas, kalbėdamas komi
sijai, sakė, jei kartais žmonės
“Old timerio” "vakare nebetilptų
Municipal Salėn, tai būrys su vie
na t orkestrą ateisime i parapijos
salę, 492 E. Seventh St, Ameriko
niškoji orkestrą galės viens palik
Tfep.

’

LANKASI^

v- Pereitą 1 ketvirtadienio vakarą
redakcijoj lankėsi p. J. Žemaitis ir
L“Mės Trys” iš Worcester, Mass,
’ i
,
.
• - •••
Atvežė programą ir turiėjo progą
pamatyti spausdinant “Darbinin: ■

’•*■ -ką.*

JE W ELER
i •

•».: • •
• •

y

r.rsq:i-! / i. ’

V T . v‘

r:*3j5

i

- Pėreitą ketvirtadieny jvyĖo^t.

Visi žino mana:blzn|; K&dsitit
/ *11108, kurfešr p^tanAvau.

D. S. Kkp. susirinkimas, išrinkta
r.auja-valdyba 1930 metams ir pa
daryta šiesvarbesrdrHitariHiaipradėti rengtis prie būsiančio L. D.
S. XV seimo; išrinkta darbininkai
ir spandospKifintojar ^‘T^rbinin.ko ” koi^cėrte ir’kitf
•'*

Re*. Tel. So. Boston 4439-W.

Kuopa finansiniai ir nariais ge
tai stovi. Turi apie $300 turtą.
■ < Šiame susirinkime prisiekdinta
keli nauji nariai: ' ■
Susirinkimas buvo rimtas ir pa
vyzdingas.

PRANEŠIMAS

*

:

’

'

■'

.! ...

'

‘

Alkoholio ir aliejaus. masažų h* LlrtfU V. DUKTKBŲ DI
maudynių gydymo būdai vyraias TO GLOBA MOTUOS I

• ir moterims. Auna Claytou, 191
:. 7.
. Heasant St, Malden. Tel. 5511.M. Hralolnk6

VALDYBA

s

, 63 G St, So. Boston, Mass.,

(&<-31)

žiaurumus’ vis viena kieno
jie būtų daromi.. . Ą
Kerenskio; agitacija jau . r—*—:------------- r——-------------davusį vaidui. ?
V
i W.J. JAKŠTAS
Londone sudaryta komi
r * 'j ■< i .r ••
- • ’
sija iš įvainų srovių'ir vi
suomenės prgąnizacijų: atsto- Geriausios Mėsos ir Grošerio
Krautuvė-^.:
i -

* “

•

■

> -

.

»;

808 W. Fourth St., South Boston.
KOMUNISTŲ VĖUAVOS
•1 • !<» :
. *e-U U
■ •• 8į'<
'

§imanėtiškiųrdv4re^.yAlviioyalsč., rąstą.iškabintąiaur;
■■Įyęįava.;s^^Isįi;
uLįisvė . politiniams . kalimaįn§4r šalin kruvinoji. fa^
< < •| i
‘
• •J
šistų-valdžia.” Tokios lęoimuioisĮtų -yėliayp^ yasto^ dar
Vi&avjškio^ Mariampolės, ir
Kalvarijos miestuose. Kaip

t------ ------ —------ rr-------

TeL Šautu Boston 0686

ro Hamburg American linijos lai
vus labai populiariškus.

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

J. PETRUŠKEVIČIUS

PATAIŠYMin’"
■

,

Gintaro kilmė mokslinin
kų jau tiksliai ištirt^. Treeiame, moksliškai vadinamame tercijaliniame žemės vyk*
tymoši. ■ laikotarpy, kada
šiaurės kraštuose dar buvo
šilths klimatas, Pabaltijo *pakraščiai: Danija, Švedija,
riet šrknrės šdl^i
^G^ėnJanflija ii* Islandija buvo ap
augusios ^dideliais spygliuotųiš ir mišriais 'miškais. Il
gainiui, per tūkstančius nietų, Tie miškai, užlieti jūros
J. .
• J 'i ->-«»<>
arba ūžnešti žemėmis, suak
i■‘J—■.
’ •Tprbjit (didžiausias .perdirbimo jįpĮkelt jos patarnavimą iki-atikmenėjo, sukietėję ir tekėjusi .darbas; kas ,kada' j)Uyo,dirbaipasr
jįčjąhsiam laipsniui. ,.-,;j • ; ■
iš "augusių tuose " miškuose dabartiniu laiku
atliekamas ’jšiė laivai yra vieninteliai laivąi,
medžiu smala (sakai). Ta globto and ‘ Vo'šs 'kompanijoj; kurie turi Įtaisymus sulaikyt laivą
sukietėjusi smala ir yra gin- Hamburg Ameriėan linijos 4' didb- nuo-supimo. Nepaprasteąriygunias
gaunamas dėl siti Įtaisymu, pada
t Aras.
-

> W. KUOPOsilJSIRINKMAS

ROOM *>’O. FIVB

mri’.-o'

Gintaras randamas įvai
raus didumo gabalais,’ kar
tais iki kelių kilogramų svo
rio. Dažniausia jis būna
geltonas, gelsvai raudonas,
rudas, rečiau grynai baltas,
melsvas, žalias arba juodas.
Iš gintaro daro ivairausius
papuošalus, karolius, sagas
ir kita. Jau senovėję gin
taro prekybų plačiai varė fi
nikiečiai. Jie gabendavo gip- Į
tarų iš Pabaltijo kraštų ro
mėnams ir graikams, kurie
laikė jį vienu puikiąusiiypapuošalų. Ypatingai vertino
gintarų rytų tautos, pas kū
nas jis buvo ne vien papuo
šalas, bet ir vaistas nuo į
vairių užkrečiamų ligų. -

ti Municipal didžiulėje salėje.

■J

D^Yą«a,zlleėlHJts doleriu auk??, paskirta tai porai, kuri geriausia ir gi
aia pj^oks PoUw- Tėveilarir naamytfią,.Atal jusą vakaras, parpdylOtJai
r j^Lfp reikia !pd>}ū» aoktL’B£® ir. visas jaunimas čionai bos. Mimikos liepi
nes gfielž. dvi orkeetfos, AmerikOnUka Ir Lietuviška.’Tai bua .tikra MC
: liJŠ^AS KARAS- -ATO J
1 >
:
V- '
?
>į^;L;ttPELNA^ SKIRIAMAS PARAPIJOS ,ŠALEŠZ '

' KOMPLIMENTAI

Laisniuotas Graborius

į

~ nuo

BRANGU 0FFICE
..
137 Ames.Street,
Brockton, Majai
Telephone Brockton 7916-W.

. JLA.ES OFFICH
162 W. Broadvray, So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 03O4-W. . __

Seniausia Lietuviu Geležinįiį
Daiktų Krautuvė
J» KŪMAS, Savininkas____ _

, Sk Boston, Maw.

379 Broadway

•Al

South Boston 0122 ■ . -L.

Jeigu manai pirkti parduoti ar manyti nantfcs, bizni ar farmas, užeikite pas
mus. Suteiksime geriausi patarimu dovanai. Jei reikalingu apirauda-insurance
ant namjj, rakandų, aūtomobiHų ir stĄlų, patarnausime greitai ir tęlsfngai.
Agtucy, 6« S. Bn»dW S. Bęrton, M«. Tel. OMpMŽ

* Jeigu dar negavai nau«ų Kalefidoriaus 1930 nu, tai užeik į ofi«ų parimti.
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Taranki:thitetajgtete vžvaŽ(Wočtr«w-«utQindbntum »r trokU,;Pttarnfyin|A v)S*«
plrmcft klesos. Galite palikti karą M* ara nUO <ftentl ar&Fnieneslį. PriegUm
fittlsom, nupiaunartL (Sallejuujam. Lietuviai darbininkai ir savininkai. 3£j
------ ' ' '• ifcĮh

’COAL

AKDVCBdT

į i AH Orders Becelve Prompt*
£!
Attention
' . —
0 DotAmUt Ava,

8SrBq0ten

Teiephonė So. BbOtoa 0242 1 - '
•;-« . ‘t

:»jv

milro^mi^jos. TodM vfau nMtią: ar pė pageidavimų; .

«r~ iuidžkundimų ir naujai jtinšymiž i Sv; Jfeitaiero drapgijM narius, maloniai prašom iažytt Muo
dence St, Vdroeąter, Mass.

Būni (SmindogM skaitydamas žurnalą ‘•PĄBMNpJKA’’ VĮ itaomenl&as dalie*,
mokslo Ir vaizbas mėnrnMta. Tik 11.00 MėtšfiHL'iCaff’tuojiit [ ulsiraSys gaus dovaną.U
i‘
,
Si iJ.tj

J

Prie tos pačios progos labai

.'

' V» " IŲĄ

<-

i RH

b.

prašyčiau

1 LOrW«

.ugijai Kiitau

“ tX)VAXOSrhI’aslrtnkltkewit
AptantaMitaĮ
tą pukfeli—raLo fr uždegi 3ll bv.’ Analistų

MWEST BR0ADWAY

;

FOTOGRAFAS —

Mn, JUS8.

Padaro.. Vykios Rūšies .

' •“TABraOOCAS”

'Pas mUB taipgi galima gauti ralotnnalos ma*lt£lM.sa-1 letuvlų raldėmla
. ttfklą naujenybių. Klausiate*laWku, Jdedant 2c. Štampe.'

Ir kk

;

•

«3

Paveikslus.

ne pranejtt'uauji savo adresą*^ i

y , y .'.’AųVv .

KUN. 8. 8T0NIS, .

inieritoje.

* J,

* „• .

•» »»K>».

y

Mm«.

I
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IV1NT0
DB-JOS tfALDYBAj

iLlit
yra 1,256

qe per maža ir jis, Kai-

Paskutinę kainų, pareialavo 20* dolerių; tuo pada anglišku
limo, dvierydamas negirdėtų puolalį aukštumo
įų! Brolis- nenorėjo“** tiek ir i
nčių ir penkių
duoti ir ;Tt?rytRys perėjo | pėdų plafumb?
'
peštynes, a kurias įsikišo po- Kas trejas žmogus iš vi
fieijd,Nuovadoj paaiškė sos šalies;gyventojų vra prie
jo kivirčo prįeži
S.08..^03 Statybos dirbs®,.!?
lieija -v
apie?^^<^;?
jutusi, tokių stambių “ŽU- — bedirbdami jų — mi
’ ji net iketai sučiupo. Dėl
ūder itij penkių dolerių Tokia tai tos
ribama: Vu-Fo-Tai at^U
ūrė šeše: Įems metŽms sun?
dųjų darbų kalėjime; kur
jis p
’ dąjfrar turl
laiko pagalvoti, kas gerjdū
buvo*-ar nusileisti tuos prakeiktus penkis dolerius ar
VAISTAI DANTIMS
šeešris ’mętus sėdėti-,.. J
•■ Z.
’’
, Bobai'skaudėjo dantį. Vaisti

zS
SAIET^CLAIR. FA

T*'

LDS. 12 kp. mėnesinis susirik
kinas įvyks sausio 31 d., 7:3d
vaktrerK8riiienei~A|igelų. parai
pijos svetainėj, kampas Bobling
ir South 4th gatvių.

aunas įvyks-, vasamo 2-rą
lųoj t>ų sumos, šv. Kazųųiero pa
Kviečiami visi na-

rapijos salėj.

itia buvo įsivyravęs taip mas bųtų pašalinti * ir ,
rįąi dalyvauti ir užsimokėti mėnerines Mokestis ir .naujų narių atis ęheminis ginklas riausiomis
.
sanitarinė
• •.
*•, * • *
Kuopos mietiniame susirinkimu riyeati prirašyti.
Valdyba
t nuodingosios dujos. Jų priemonėmis. • < qoj6-"
„sHakfara. lattytt k
a* ir v^jaįimas tiek simų^aM^rf^^^voji^5
mėnesį pggkųtfnhUtt
R.VA.
o >-ištobulinta, kad po
Taigi malonėkite
inK&0 kuępos susirinkimas įti ir užsimokėti
es kurie e,
,- apskaiėj^yu^ Šitd gin- kėj^.<kaxkj81iL^»t^gwiii
‘ 2 d.,ętuoy pox sumos
sate skolingi, Ne
ii (v. Myfcofo ^parapijos svetainėj,
.pasibaifiėtinšsi išdavi- gaUma,deęin£ekeijaq
gaujų .narių atshr
prirašyt l^lonėkk viri-nariai atsilankyti
is irštvos galinannusikn- mu • if
brangios, oi
oS ų mėnesmesrmokestis užsdjnokėti,
Ipfe jis gali naudotis. bi^L- uzkrėtiinam&L tinku _ Aik
aiEiE
KTlja,T^j Sjnėneringg mokestis užsimokėti.
v
-*.<-■
M. Songaila
karuose — šiurpas žmogaus kūno kilusios
jo dėl pasibaisėtino ža- terijos, o laboratorijose a
NASHUA N, H.
gumox Be cheminio gink- gintos bakterijos yra
LDS. 65 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyĖB vasario 2 d. tuoj po
dar daug kalbama apie nos, ir patekusios į kūnų d
nnfrų mišių pobažnytinėj svetai
^Įsitų, baisių gyvybės naikini-' dėsnių nuostolių nesudai
nėj,
Kviečiame narius ateiti, nes
priemonę —7 bakterijas.*"žmogus jei ’ ir suserga, t
MOKYKLOJE
keletą svarbių sumanymų.
J^aug kas ano, kad cholera, nesunkiai ir greit pašyęii
. Mokytoja ; — Pasakyk man, 0- Tjppgi atsiveskite ir savo draugus
F
ninkas davė
avė 'įvairių
įvairių vaistų, bet nute, iš ko daromos dešros?
šiltįnė^ir kiteri plati- ta. Vadinasi bakterijas k
ptįnžyti prie šios organizacijos.
siaudėjo;
*
’
i.
,
dantį
vis
<
į;'
'*
Valdyte
Mergaitė
tyli.
'
j
- T”
£ naši dėka be galo mažyčiam ro tikslams reiktų garniu i
„- ;pr.<Juk esi mėsininko duktė, ir
Mmistefrįs Balodis^kąip
lįains . - jrakter^oms.
___
tokiu būdu, kad jos bū
lurėjai jau nekartą matyti, kaip
W0RCESTER, MASS.
žrnofna,
ilgesnį
laika
buvo
tininką
ir
keldamas
triukšmą
reižtęhka šitam gyvūnėliui į tvirtos ir yęiklios^. /
jos.dirbamos.
LDS. 108 kuopos susirinkimas
~blokinė: — Mačiau, bet negaliu
ogaus kūnų patekti, kaip
įvyks vasario. 2 d., Aušros Vartų
;negųĮėdąmas , jo pasakyti, nes tėvelis uždraudė. - . parapijos ^įlėj, tuojaus po sulįavo laiku, dar tebesant Mi'pradeda sirgti. O serga
rėžė jam į ausr ir išr “m. l.’? lųps. Visi nariai meldžiami pri
iisteriu Pirmininku prof. atsikratyti,
■’<’.‘-.rA», kad patękusi kūnan
VU-TO-TAI NEPAffiBE- hS
metė pro auna.
' - ,
i b>ti, nes turime svarbių reikalų.
ĮToldemariii^ jis iš
>:
?rija nepaprastu greitua
•> ■. . . .. Kviečia Valdyte
KIMAS
*
Jąm pariju? .ąapo, žjųona klauurejo
pasitraukti
už
rodytų
7
■: ifiu dauginasi ir ardo kūnų.
DIDŽIAUSIADOVANA
Šia:■ e .X
-o <*
•* O ® c
» o V•
*» '■ G.f *
Gerbiamojo, kiniečio. Vi^ enkams prielankumų*
PHILADELPHIA, PA.
" h’.
Kaip, žinoma, ligų bakteri
~ Ar* davė?j
Fo-Tar specialybė buvo vo^ ? Dabar j^atvijos miiūstęris. 174
ĮuDS. nariai turi rodyti gerą pa
Davėii— piktai atsake- VyZ
jas* galima ir dirbtinu būdu
•Neu&urškite
užsakyti
savo
mj'
vyzdį
visiems. Visuomet lankytis
ti svetimus vaikus ir pai pirmininkas Baįddis^nuo užr. xas»^- —-------- - ------- --------* -■»J|auginti, bonkose, tam tyfimw?afimį^ dukteriai ar mažam į susirinkimus LDS. 13 kuopos. Ki
kiau išręįkataufviš tėvų
^^žiųininistej^yietosrpabroliukni geriausią vaikų laikrąš- tas susirinkimas įvyks penktadie
greĮ^aųJčfįa sutaisytuose skysčiuose,
iį 4<2viif^utą.” Tuo padarysi ny, vasario 7 d:, 7:30 vai. vakare,
hekantraVo*
žmpha.
paleidi“?-;;
sitrankia ir skiriamas atstok
^okiu-^ būdu karo tikslams
njokykįos kambary. Ateikite.gan"
nis ęję Indrai neblogai. Bet vu į Estiją. .0 jei jis tačiau Suerzintas tokiais vaistais, kaip te didžiausią jam džiaugepią.
drošZbobai ''
"
_:
*
‘
*
gulima esu išauginti diften“žvaigždutė” yra viena iš įdo^’ įauNepamirškite užsimokėti duo^ndą,kad-toįį
kartų, k^p.; paprastai g
r - > ...
-Valdyba
calba apie Įietuvių latviu si-? ka ’^ikiSė;
miausių vaikų laikraščių, kurį net
dę^įnterijbs, drugio
Švietimo Miniąterija jlrenumeruo-*
įartinimo reikalų, tai reikia -Būtų -gal-vaidai- kilę,- bet -dau-- -ja-visoms
j^ipsios šiltinės, eholeros<ir nimer turi ir ?nepasisekti
mokykloms. Joje rasiWaterbury, conn
čiupo jis tų. kartų. >16 n
inanyti, kpd pagaliau ir lait- ^kęip.-gajte ątmė, ^<ąditašėr, į^--dąug pasakėlių, įvairių pasį- ’v Sausio 27 . d., 1 vai. po pietų įj bakterijas bei kokį
_7i
skaitymėlių ir pačių vaikų kuri.
^į ir paskiau užkrėsti jo- margaitę į^ paręikalavp $ yiai tikrai suprato lietuvių,
yyks LDS. 5 kuopos susirinkimas
v<r
Įatvių susiartinimo reikalfc^,
tėvų
104>OQ;7dolerįų.
Tąčia^
mėnuo, jr metams tetfaštuoja
teWaštuoja tik lėnos mokyklos kambary, Con
mtauojr
59^8- didžiausius vandens, že£' 1 "'tpoj *rpabiaei^>;^ bet tainšfai
1
'•
3
1it.
Lietuvoje,
užsienyje
6 litai fress Avė. Ateikite visi. Valdyte
pųsifodė, kad męrgaiiįės tį j TUfisvąj
‘į t
Cį'J pT
~
-■
T
ines plotus,- o^tam tikromis
‘?
■■ ■■■■«■■■
V .“K, '■%■ \
*
■ •
r
’
• • -~vai
yra
visai
-^turtingi.
A
a
r«8
&
s
:
Lietuva,
Kau;
y Jaučiai; puldami gyvuli ją” grąžinu-—~ir drožė vaistinin
1 •■
•
..
'‘i1 1
BRIGHTON, MASS.
nas, Liaudies Namai, MŽ v a i
kui į ausį; -fg
/,
“M. L.__
” A4įjtJLjiJ_LAdministrarija. J
tiek pinigij per .visa jgyvęn^ it žmogųĮ užsimerkia.
tašo METAIS
;
‘-L.' D. 'S.- 22 kuopos mėnesini*
ipų’ nęgųl^OjMdirbti. .
fUlirinkiiaas; įvyks penktadieny,
-D SKS=MKSKSE9nBEBĮĮąMmSE=SS=^ vasario 7, 7:30 vai. vak., Lineoln
prasidėjo derybos ir miepg ^^nesHnBĖiEsaBaMaBaaMBBSEn
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:o” nanjdz5\arl
7 gražūs dideli. įr‘ šviesi
„.......... , Yra elek
':o
kambariai.
sas, maudynės, skalbynė
duodama šiluma ir janit
rius patarnauja. Dėl plate
nių informaci jįj -kreipkitės
‘ ‘Darbininko ’ ’ Admirante
ciją.
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LIETUVIS DANTISTAS

OR. M. V.C ASFER

f

9

O

- « ■

.

4

•

«a *

Oftio valanda:
ano 9 Iki 12 ryte ir nuo £ :80 iki B
Ir nuo 6 Iki 8 vaL vakare. Ofisas
apdarytas subatos vakarais ir ne(UHdiėnlals, talp-gl seredomis nuo
12-tos dieną uždarytas
— Taipgi nuimu ir X-Ray

TeL So. Boston 0506-W,

Lietuvy* Dantistas

A. I. KAPOČIUS
251 Broadway, South Boston
(“Keleivio” name)
„Ofiso
valandos nuo 9 iki 12,
-•
nuo I :30—6 Ir nuo 6 :S0—9
vakare. Seredomis nuo 9—32
vai. dieną. Subatomis nuo 9
iki 6 vak. Nedegiomis nuo 9
iki 12 (pagal sutartį).

........... -r
•Lietuvis Dantistas.

DR. S. A.GALVARISKI

j^dė-

e.

'

#

'

MI

WTA««Mi*v

III irywA.i^p

(GALINAUSKAąĮ;

pxą>uvuuvA-ąaw"

414 Broadway, So. Boston

TeL So. Boston 2300 ,.
Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vaL
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietir
nuo 6 iki 9 vakare, šventą dieną.
..
v; pagal susitarimą
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SA^HBA^^duo^i jiOĮrtiiaHų

straipsnių iš įvairių mokslo sričių,
iSpažindlna skaitytojus su naujaiiiais mokslo laimėjimais ir išradi. “SARGYBA” plačiai rašo sveikhios klausimais, pataria, kaip ap~ susaugoti nuo įvairių ligų, kaip

—r————• «
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svetainėj,
S3MBT4ir,M*X
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26 Lineoln St. Ateikite

Telefone Sp. Boston 44J8 /
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.Vasario 12 d., 8-tą vaL vakare,'>
Lietuvių, SilČj įvyks LDS. SI kp
Utenteinis susirinkimas. Gerbiami
teriai prašomi susirinkti
Bašt
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LDS: 2 kp. susirinkimas įvyks
yąsąrio įl d., šv. Roko svetainė_
_
____ ,
įje ' .Ytši nariai prašomi ateiti į ši - Lietfavis 'Graborins. BalsnomuoK *?^4-*‘-4r ą,-4
■
•
W 4
V
“ **”
—4-.<•<» t_
, IČeal V^Estate
Ir Pnbllc
Injsirinkiiną ir užsimokėti sena?
, •'*e ’ Notaras
užbrauktas mėnesines duokles
254 W. Broadway
i 'Valdyba
South Boston, Mass.
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' Lietuvoje melairoi
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^‘PA3iPINlNKAS,,
EINA PU KASTU SAVAITĖJE.

fTAT.TMA UŽSIRAŠYTI
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Amerikoje metams ..
Lietuvoje metams .
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E. V. WARABOW
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f o rtnės pabiros.
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fiiemetVKARYS” žynųąi papigintas. Jo

*

; ■

! ha metams: Lietuvoje 8 Htri; Amerikoje 1 dole
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ris 60 amerikoniškų centų.
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49 Chųrch St., Lowell, Mass.,
x Telepbone 5786.
Laidotuves aprūpino gerai Ir ne
brangiai. Patarnauja dėl krikity-,
ną, vestuvių Ir šiaip visokiems rei-'
kalama
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Vajaus mėta užsirašantiems duodame brangių dovanų.
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LIETUVIS RR1R0RIIIS

nno reumatizmo, ran
ką, koją, krotinfes, Ir
strėną skaudėjimo
užstojlmo kraujo n6ra geresniu
tolią kaip Elnik. Most| Ir Šaknis
gauti vteąr arba pas išradėju
A Etnlk C04 CIty HIR-St, Unlon
Ctam., ,—-tėjau ilgą laiką nuo vlerfos Ilgos
ir -niekas negelbėjo kaip Einik gyduoIte,; tad ir kitam patariu. SzIBulk, New
York City.
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! -LDS. 16 kp. mėnesinis susirinkimąB^įvyks trečiadieny, vasario 5
i. T- vaL vakarer bažnytinėje sve
tainije. Nariai kviečiami gausiai
•teiti ir atsivesti savo draugus (es)
prirašyti- ■' Valdyba
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Rezidencija: 838 Dorcheator Ar.
Dorchester, Mass.
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Rezidencijos TeL: C779-R. K.
Ofiso Telefonas; S. B. 0779-W. *
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Miros šeimynoj nariui, Ukcilėni
našlaičiams arba giminėms pini
gai reikalingi. Taupykite juos. Al
- laidotuves aprūpinu - gerai ir nebrangiai^.,- - > - . t
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Lietuvą matysi Skaitydamas ĘB
tahkų- .Veikimo P»trp. leidžiapS
“SARGYBA” kovoja su įvai- savaitraštį . "
Į®
į riomis dvasios negaliomis ir gyvenžmo nenormalumais, k. a. bedieyybe, girtavimu, ištvirkimu ir tt.
• “SARGYBOJE ’ ’ skaitytojas ran- Jį reikia užsisakyti san AmerikoS
dtaujvairių žinių ir apžvalgų iš ir visiems giminėms ir paŽįsK
i
/
:
mpkslo, meno, politikos ir yisuo- miems Lietuvoje. ’
“Mūsų laikraštis” metams k»
ięs gyvenimo.
- '“SARGYBOS” kaina: metams tuoja keturi litai, pusei metų A
"*r*‘ •
«
'' ’
r -jii 6 litai, pusei, metų — 3 litai, 1 litai.
f numeriu—15 centai. Užsienyj dvi- z Latvijoj, Estijoj ir Vokietijoj
į gubai brangiau.
kaina ta pati, o visur kitur užgini
Metiniams skaitytojams duoda nyj (taigi ir Amerikoj)—trigubfi
^priedų “Laimės” kalendorius ir brangiau.
loterijos bilietas. \ Adresas: LietuVa, Kaunas, Laif»
Į;Adresas;, “Sargybos” Admihis- vės Alėja 31 Nr..“Mūsų
tis.
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pačiam susirgus pasigydyti, pailč^ti..gyįę^ną- '

Redagaoja kpt
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yba

nusi’lei^t*'i i r ^aloniaį
loniaį sutil^
mergaitę grgžintKuž $5^
Į. derybas (įsikišo pagrobtu
sies brolis ir pareiškė, tu^
sutaupęs 23 dolerįus, iA kai
rių 15 dolerių ^’is sutinka
sumokėti už sesers išvada^
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^LONDONAS. — Sausio
'X
r ‘' 3Q -d. Amerikos delegacija
penkių didžiųjų valstybių
laivynų mažinimo konferen
cijoj laimėjo pravesdami
planą, kad pirmiausia būti}
kalbama 'apie kreiserių ma-

žinimą, o apie kiti} karinių
laivų mažinimą pavesti spe
ciali komisijąi. J tokią konrisiją-iėjo ir iš amerikiečių.
'Galima tikėtis, kad iš šios
konferencijos bus šioki toki
nauda.

' *

Spauda praneša, kad buvu Lietuvos užsienių^
TOKIO, sausio 29 d. —
sioje Tautų Sąjungos kon- miništeris -dr. Zar ^^
»
Iš Harbin praneša, kad Ki
Seniau_gĮydėjome, kad zą- ferencijoje taryba svarstė jo ilgus pasikalbėjic
nija pildo sutartį su Sovietų
da atvažiuoti iš Lietuvos1“84
- rusųz -kolonistų
- •
-L.•
.. .. *
skundą
kitų šalių
atstovais
Ki-!
Rūsįja,_
pasirašyta dėl z- Ki-,}^.
Ed.'Gi
—
i
• •
•
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"
viėnąs Pranciškonas. NenoT prieš Lietuvą. . ;
?
lą likvidavo.
’
mečių Rytinio Geležinkelio!. Įdriejaus įfe
jėjau tikėti, kad tektų mums
'gį&
kada pamatyti Švento Prantokolą ir pasiryžę sulig . jo
? goninėje,
aiškaus sūnų, savo brolį lieatlikti kas sutarta.
KELETAS
ŽUVO
ARGENTINOS
' r Persisald
K z •.
w.
‘ M:>utįętį. . Išgirdęs, nupurės
w
stebau, kad_ tikrai vienas
TIK BLAIVININKAI/GALĖSIĄ Grade
■ ■' -“T*
• x
• •' ■
« 3J
1
.
pamačiau ir šnekėjausi, ne?h
BOTI PROHIBĮCIJOS ' Ž trelės Koi
narys. “Pa- Pranciškonas
_ :x-t
...
iš Lietuvos at- KOMUNISTŲ. PRAŠYMAS PA
Cordoba^
Aagentina^
si
simels]
va- atvažiąvo pas mus į So. Bos
VYKINTOJAIS
SIGAILĖJIMO PATEN
šio 29 d. — Keletą žmoi
U&ievulis
grą- ton, Mass, Dar jaunas kuTei- dūi ir
—Wushiiigton, D. C.
Fggžuvo ir keliolSm “suO
KINTAS singumo departmento sekre žintų
nigaš-vienublis Tėvas Au.
■
- V •į. '*’
audroje, kuri nušlavė
arbinirika
torius Mitchell pareiškė,, kad
stinas Dirvelė O. P., M.
Kaunas. '— Lietuvos ko Cordoba apielinkę. NūkS
prohibicijos vykintojais ga
k’
Jis įkosi atvykęs j Ameri munistai Kontautas ir KūM r
iJ i
elektros šviesa ir telefoną
li būti .skiriami tik iš “sau
t
ką lankytiniietūvių tretinin činskis buvo nuteisti už ko 1 ;
■s •■■4?
v.*
telegrafų
susisiekimą.
V
sųjų.” _,Bėt ar daug p. Mįb ’Xy
kų; jų tarpe atgaivinti ir munistinį veikimą Lietuvo
.
* _ __ Soli
cheĮĮ ras toki)}, “sausųjų,”
skleisti šv. Pranciškaus dva- je mirties bausmę,
' '/
RASTAS MIRUS
kurie panorėtų dirbti prol^
>’į‘-;
platinti Pranciškonų Nuteistieji prašė preziden NARAS-VANraSNIuJ^
tųprieglaii- leidžiamą “Šv. Pranciškaus
bicijos dirvoje.
..
to Smetonos malones. Jų
' .
r
itas,” Kir- Varpelį’’ ir vesti misijas.
dviejų prašymai patenkinti.
Montreal, Canada, s;
11 POLI CISTŲ SUŽEISTA VO
o; mokyklų Ateinantį sekmadienį (vaąaMirties
bausmė
pakeista
s.
30 d. — Peter Traną; i
KIEČIŲ KOMUNISTŲprak- rio 2 d.) važiuosiąs į Lawd.
kalėjimu'
ligi
"gyvos
gal

RIAUŠĖSE
nusileidęs 20 pėdų po
tikuotis
esan- rence, Mass. Paskui, sako,
vos.
7''V'/*-?'.•'/
■
deniu - St.' Lawrencet• ‘
----- ■>’ čiais se
lankys įas parapijas kur yHamburg, Vokietija, sau
taip susipainiojo, kadr
tretininku.
galėjo iškilti į Viršų! f’JETfl
sio 30 d. — Šiame mieste mai
.visiems
j: lonų bus; ■- mums
________
___ .
komunistai sukėlė kruvinas
visokiais budais jį i^
^pranciškoniškų pamokslų
riaušes. 1 Susirėmė su policibet veltui. Pb dviejį
ja.
Riaušėse 11 polieistų
z
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KERENSKIO PRAIBIMASPRANCŪZUOS
PARLAMENTO SOCIALISTŲ FRAKCIJAI
i

t

••

’

.• . . ,Sausio 14 d. A. Kerenskis žengimais. Politinių kalimų
Prancūzijos parlamento so- skaičius esąs toks didelis,
cialistų frakcijai padarė kokio nebuvo net pilietinio
karo metais. 99% kalinių
pranešimą apie tikrą dalyki}
da?bo žmonės. Valstiečių ne
' stovį: SSSR. Remdamasis d- pasitenkinimas esąs toks di
ficialiniais 'Sovietų vyriau delis, kad Sovietams reikia
sybės dokumentais, Kerens- nuolat malšinti vietinio po7/kis\nupiešęsd5itokį Sovietuo būdžio sukilimus.
se padėties vaizdą.
'Kerenskis nurodė, kad vi;
' Nuo 1929 m. spalių 1 d. su socialistų kovojančių su
iki lapkričio 29 d. pagal ofi- fašizmu pareigą neužmiršti,
K eialinius Sovietų davinius kad bolševikų diktatūra e- buvę sušaudyta 583 žmonės, santi gėdingesnė ir kruvikaltinami politiniais nusi- nesnė.
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“Dratche Ali-

traukus narąTraų^^
komunistų propaganda Vo
valandų Transištraul
praktikuotų.
<
skyrė emigravusiems iš SoZ r.L-PI
kietijos
armijoje
t
plačiai
Lodzėj
šiomis
diėnomiš
ir geležimis, bet prieš gin
negyvą.
Smarkūs
upės
•<'“x
J vietų Rusijos vokiečių kolo- nutrauktos.' Vokietijos atskleidžiama/ Barakuose ir
VMIUJJVYKtrfipFERIŲTR vienų moteris pagimdė vaiką
kluotų
policiją
neatsilaikė.'
duo jį užmušė ir nuo jo d
d nistimš sušelpti' 6,000,000
kitur
bolševikai
primėto
sasakdmingos, vietos tvirtina,
su
dviem
galvom.
Kadangi
KONDUKTORIŲ STREIKAS
;
bužiūs nuplėšė. — •
abi
galvos Rnr bendras’:sma^ vo literatūros,
kad
joms
apie
derybų
nu

markių, kurios bus įneštos
Vilnius.:
Kelias dienas
genis, operacijos būdu jų ne Komunistai naudoja ir'ki
į papildomąją 1929 metų są-> traukimą dar ne esą tikrų SUSIRGO RUSUOS
Vilniuj streikavo- autobusų
metodą briaudamiesi į ka-: ISPANIJOS DIKTATO^
VOKIEČIŲ PABĖGĖLIAI ir taksių šoferiai ir konduk galima atskirti. Gydytojai tą
-mata.
• ■ ■■_>
, žinių ir kad derybos kol kas
dar tebeeinančios. Visgi pa *
mano, kad kūdikis neišliks riūomenę, kad pažinti j oš“ z
~
. •• *1 * • *
PASITRAUKI 1
Per debatus šiuo klausi- sirodo, kad lenkų laikraščiąįį Vokiečių laikraščiai pla- toriai. Sąryšy su tuo^ kaip gyvas.;'r
. V tyarką.
pastebi “Slovo,” miestaszatmu reichstago biudžeto ko- teišybę parašė, nes derybos
< Karo ministeriš prisipa
čiai praneša apie didelius pa rodo visai negyvas.
**
I
>' misijoj vidaus reikalų mi- jau ilgesnį laiką stovi vieto bėgusių iš Rusijos vokiečių
žįsta, kad jis turi energin M ADRID,“Tspamja.-įr^
Streiklaužių atžvilgiu strei LAKŪNAS EIELSON ŽUVO
gai* kovoti su bolševizmu.
nisteris Severingas palikė, je, o kaslink susitarimo nė- vaiki} ir suaugusių susirgireitą antradienį pasitrau^
kuojantieji pradėjo vartoti
Vadinasi bolševikai ir Vo nuo diktatoriško vairo, dili
kad vyriausybė stengsis vi ra jokios Iūkesties. Dide- ^mus Bamerstėino viešbutyje. terorą. Kai ■ kuriems dar
SIBIRO SNIEGUOSE
sus pabėgėlius, kiek tik ga liausią sunkenybę sudaro su- Tame liogerv yra apie 1500- kursuojant autobusams iš SAN FRANCISCO, Cal.ū kietijoj nesnaudžia, kad už tatorius Priamo de RiVeoa
nuodijus kariuomenę ir kad Jis išbuvo diktatorium še
lės/ išsiųsti į užjūrių kraš sitarimas dėl anglių bei 1800 vaikų. Jų sveikata jau daužyti langai, e taip, pat sausio 26. — Carl Ben EielKaralius- Alfoii
kiaulių įvežimo. Išeities ši kelionėje dėl prasto maitini šaudyta/š revolverių ir mė- son ir teari Borland, kurie jos pagalba galėtų pralieti metus.
tus, nes Rytprūsiams kolo
neturėjo jokios galės ki
tuose klausimuose nerasta ir mo buvo labai silpna. Todėl sekmadienį buvo sužeisti. nuo lapkričio 9 d. buvo žuvę nekaltų žmonių kraują.
nizuoti pabėgę iš Sovietų
tą valdvfi.
Jis tik bdvo
dėl to derybos šituose klau atvažiavus pasirodė visokių Dėl ./tir padaryta suėmimų Sibiro sniego kalnuose, at^
*
X .-.-z. ■
Rusijos vokiečių kolonistai
42 LAIPSNIU ŽEMIAU ZERO “ornamentas.”
simuose nustojo. Galimas ligų, kurios dėl silpnos kūdi streikuojančiųjų tarpe, z
rasti negyvi ir jų orlaivis esą VAKARINĖSE VALSTIJOSE
netinka.
dalykas, kad vokiečių atsto kių-sveikatos turėjo liūdnai
Prieš diktatorių bū
Streiką auto savininkams į šipulius subirėjęs. Per du
-Vyriausybės
komisaras vas Varšuvoje, Rauscheris, pasėkas, daug kūdikių pra
Chicagv, III. -— Vidųrvadaug nėpasitenkipimų.
pavvko likviduoti.
mėnesiu jų ieškojo.
Stucklen nurodė, kad . kolo bandys ligi šiol pasiektus .su- dėjo mirti.
karinėse valstijose ėreitą sa staruoju* metu buvo 3
------- :----------------- :-------------------------------------į
■ :—
:'
nistai neturi ne tik pinigų^ bet abejotina, ar lenkai su
vaitę buvo nepaprasti šalčiai.
Vokietijos vyriausybė at
trinimasis kariuon
"bet net ir pasų, kuriuos sitarimus ant gero išvestų siuntė vieną - berlyniškį* įiri>
International Pails, Mino.,
studentų streikai.
jiems rusai atėmė. Todėl jie tiks susitarimo trupenus fesorių gydytoją Ulrich iš
sausioJL7 d.,' buvo 42 laipsniu
Primo de Rivęra
»
negali būti tuoj išsiųsti to priimti, kuoipet jų vyriausi tirti-pabėgėlių sveikatą. ^Jiš LEGIONIERIAI KVIES
žemiau zerų. ^Žemiau zero
— Sausio buvo ir pietvakariuose, Kali ciją karalius Alfonso p
NEW YOI
liau. Pirmas pabėgėlių tran interesai likozneišpildti.
DIKTATORIŲ
BRINC4
atrado, kad ligos yra tiek iš
30 d. įvyko Nįternational fornijoj ir pietinėje Flori ir paskyrė gen.
sportas bus išsiųstas iš Vo
siplėtusios, jog negalima ser Masąachusetts valstijos-Akietijos už keturių savaičių.
doj. Taip pat yra didi šal sudaryti naują kabint
gančius gabenti į ligonines ir merikos Legionieriai į savo
Ispanijoj geųerohį
*
ĘririTpat Kalėdas netoli visą liogerį paskelbti kąipo
Dalįs pabėgėlių išvažiuoja į
čiai it šiaurės centralinėsę
metinį seimą, kuris įvyks
keitimai yra labai
Kanadą, kiti į Braziliją. Jų nuo Šeduvos miškuose vieną karantiną, idant atskirti nuo
„valstijose.
,šiais metais Bostone, nutarė
į Lietuvos- tautininką, pe
pageidavimai bus patenkin mokytoja radusi ką tik iš- sveikų žmonių ir neduoti li
kviesti Italijos diktatorį
grupavimą.
dygusių grybų.
ti. ’ r'
goms toliau išsiplėsti. • (
ąriameatarį
DARBININKAI
RENGKITĖS
Mussolmį ir Wates" JPrincą.
. ,;,ya
z
toji ptApi
SeimAs įvyks spalių 7,8 ir
/-r’ži/J*,
1 U ■
9 dd.
ląyąjatstatydinui
■
■> ' - ■ ; ; .
‘•
i ■ dem^rąjatstai
1 -Rnsfli Mšmkit laikraJeiai
LDS. Naujos Anglijo® Apakri- jo 'di 7
Lari^ti rinkimus į st
ŽALČIUS IR PAAKR^MIŪS ;
įčio suvažiavimas įvyk* sekmadie
tašydami dėt1 tij suštgimij
Ar daro ? Greičiai]
>
tt*
ATĖNUO8E
ny, kovo 9,1930, Montello, Man.
Rako,' kad ,giidi, jie* dabar ytai vra muilo
t
BERLYNAS. — Sovietų
Posėdžiai prasidės 1 vai po pietą.
Teisme paaiškėjo, kad su ra apsigyvenę visai kitokiose Lietuvos keliautojai po pa
Gen. Berenguer
Rusijos teisme buvo iškėlta lig komunistų įstatymų už gyvenimo sąlygose, visai ki saulį — žurnalistas M. Šal
Mo apskričio kuopos įtrinkite korinko kabinetą ir
byla įriės Kari Schniizdorf
daugiausia atstovu net turima
tokia
oras,
neturi
užąiėmimo
čius
ir
esperantininkas
Paš

daugpatystę nedali būti tei
Įtod karalius Alfons
svarbią raikalą svarstymui ir nu
už daugpatystę. Jis buvo ve siamas... . _Jsffi&ymuo8e biga- ir nežino kas jų ateityje lau kevičius Kalėdų š vėntes pra
tvirtins*
tarimui.
. 7^7-7
dęs ir turėjo žmoną Vokie
kia, todėl ir pasiduoda gyve leido Atėnuose teišbus čia ild
Diktatūros gaus |
mija
neskaitoma
krimindiu
VI. Paulauskas,
tijoj. Atvykęs į Rusiją vėl
nimo susmukimui dėl to kv- Vasario 30 ;d/;paiBkni vyks i
da, kada plačioji
prasižengimu.
lančioms ligoms
apsivedė.
Kairą Egiptan. ' '
'
pradės protauti.
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(Utenos aps.).
^pergin^^rspmanaus kun.
klebono Narvilo dėka, apdaužvtąją’ per karą bažny
čią - nugriautuosius
tų^ atatątė. be to dar para-

me
Vytauto
tų buvusią et
rOTINIO “ŽIBURIO”
hažnvčios. ne
projektas. Iškilus įvairiems veikslas^'- po
JHbM. -*
JGB SUSIRINKIMO
projekto-’n^tebnhimams jis
..NUTARIMAI
~
pataisytas nutarto3 .d., Ma' ■> Sausio
•
, kitam visuotinam susirinkiolėje įvyko visuotinis rnui. .
•TIMiNKAI
mis
draugijos .susi- Centro valdybon .slaptu
i
g
UŲpįrkti trys
Sąųiso § į patįuliuojųnt
ias.ū .
> ■. balsavimu .išrinkta: proL
Lietuvos -banko apgavimo pri^ demarklinijos Vąlakiš-tvaT]
arta;,. 1) “Žiburio” kun. Dambrauskas, p. Ku
apeliacinį byla paskirta na kių km. policininkas Kup Dar trūksta gerų vargonų, |
^perkelti į Vilkaviškį, bilius ir prof. kun. Ražaitis, grinėti vyriausiame tribuno
čiūnas n o ręjo sulaikyti 4 ci bei tas nifeip pastebima de- j
^Įręįk visos “Žiburio” Revizijos, komisijon: kųnle vasario 8 d.
/. - J vilius asmenis, kuriuos įtarė ka sumaniam vargoninin- •
no įstaigos yra Vilka- Krištolaitis, kun. ^vetnys ir
Alytaus^ apskrities virši plečkąitipihkais e^ant. Poji- kui, sugebėjusiam suorgani> vyskupijos diecezijo- kun. Petrikas.
ninko pareigoms eit^ vietoje cininkųi pasitraukus sago zųptį ir vesti didel| chorą.
) perduoti “Žiburio”
Aravičiaus, kuris dabar yra ti kur toliau eis, jie sulaikė Tuo pat reikia džiaugtis,
iziją Kražiuose Telšių ALYTAUS APSKRITIES
vidaus reikalų mįnisteris, atėj.ųs j sargybą tikrinti vir kad Anykščių šaulių būrio
VALDYBOS RINKIMAI
jos žinion* nes ji via
laikinai paskirtas policijos šininką ir reikalavo pasikal dūdų orkestras, nors, dar
utėlė “Žiburio” gimna- ' Gruodžio 17 d. Alytuje-įį
vadas Neuronis.
bėti. . Viršininkui pasitrau jaunas, bet jau išmoko gro
ae Suvalkijos krašte ii< vyko Alytaus apsk. savyvalkus, nuo adm. linijos, nepa ti ir bažnyčioje .su choru
“Žiburio” Centrui jos dvbės valdomųjų organų
NAUJAS SUSIRINKH4AMS
žįstamieji apšaudė iš para? draugią groja.
iūra sudaro daug kliū- rinkimai. Pirmutiniame ap //.... ĮSAKYMAS
behų. • ; j ‘!W’
3) dėl Vilkaviškio “Ži- skrities Tarybos posėdyje
KAUNAS. — SSSR vy
)” gimnazijos mokinių buvo išrinkta, apskrities Telšių miesto ir apskrities
riausybe kreipės 'įLietuvosko konstatuota, kad nei Valdyba: linkimuose daly kąi*o Komendantas išleido KIEK LIETUVOJ KINEMA- vyriausybę, prašydama jos
>urio” draugija nei gim- vavo naujai Įslinkti viršai įsakymą sulig kuriuo viso
sutikimo paskirti buvusį S?
jos vadovybė nėra kalta čiai ir valsčių atstovai. *Į kių susirinkimų leidimams , -Šiuo metų Lietuvoj yra 58 S<S. Ė. atstovą Taline Petto iškilimo, nes nei gim- valdybą išrinkta: R. Adž- gauti nustatoma ši tvarka: kinematografai, kurių dau rįskį savo atstovu Kaune.
jos, moky mųLnei aųįlė- gauskas ir Vaškevičius—abu Ne vėliau 7 dienų prieš su giausia Kauno ir Šiaulių
Lietuvos vyriausybė savo
li ilgšio! nepadaryta jo- liaudininkai, pastarasis sę- sirinkimą reikia Karo Ko ąpskričiuose.
sutįkįmą jau davė..- r
rimtų priekaištų,
dėl į jniau komunistų partijai pri mendantui paduoti ' prašy
stimo Ministerijos pasiū klausęs. Krikščionys demo mas, kuriame turi būti paį
to perduoti Vilkaviškio kratui ir Ūkininkų Sąjunga žymėta:, a) prašytojo pa
būrio” gimnaziją val apskrities valdybos rinki vardė vardas ir gyvenamoji
as žinion, nutarta pasitei muose savo kandidatų nestą- vieteų b) kur ir kada no-:
sumanymą prijungti prie
kti apie vyriausybės atsa-. tė, nors apsčiai turi savo rimą padalyti susirinkimas,
vaivadijoj3 Naugardo vai-'
į Vyskupų raštą mokyk- žmonių apskrities Taryboje. c) kas bus atsakomingas už
vadijos apskritis, kad tūo
^ padarytą susirinkamą, ir jei
klausimu, ir įgaliota “Ži
būdu kiek atgytų apmiręs
toks asmuo nėra pateprašy- r
no” Centro Valdyto tie- LEIDŽIA “PAVASARIO”
T
Vilniaus gyvenimas^ Laik
'
SĄJUNGAI PASKAITAS tojas, tai turi būti prie prąraštis pareiškia, kad "Viiįbetiia.
Svarstyta dai* i Kauno miesto ir apskri šyruo pridėtas atsąkomihgo
nius ūkiškai bankrutuojąs,
asmens
sutikimas,
:<
d)
su
įąųgijos įstatų pakeitimo ties komendantas pranešė
įpziennik pramonė apmirusi,' prekyba
imkamo programa ir paskai
Ūeturipti .kur plėstis, staty
v—“r—
Kaimo miesto ir apskrities
tų santrauka (korispektds). 1
ba nė'kiek nepažengusi: nuo
viršininkui^ £<kad “Pąvasa-i
Gautas leidimas ' turi “būti
hž 24 valandų P^ieši sųfeirtfeS, šave jaunuoliu draugu
rengti leista. . . !f- ; . .■ , -v ’ A
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Vaikų Knygelė — su pa
veikslais -------- --------------------- 30e.
Mano Patyrimai Didžiojoj
Karėj, 1918 ir 1919 m. Para*
šė Kun. J. F. Jonaitis (Ka
pelionas) ------------- _11-------- __25e

Moterystės Nesuardomybė. J.
Lesauskis. šv. Kaz. D-jos lei
dinys, Kaune -—------- ——lOe.
Sunkiausiais Laikais. Parašė
. A RueeviČius_______________ 40e.

Šventas Gabrielius. Išleido
Tėvas Alfonsas Maria C. P__ 25o.
y^ėiigijos Mokymo Metodix ka. Sutaisė K. J. Skruodys—50e.
Leiskite Mažučiams Ateiti
Prie Manęst Sutaisė KuPra• ną?_— -------—L--,—------- v—40e.
Mūsų Dąiniai. Parašė Ka<ys Puida ------------------------ -- 50e.
’ .
•.........
Anderseno Pasakos—su paeikslėliais _____________ ____ 20c.

Trumpa Lietuvių Kalbos Graoiatika. PaaršS J. Damijonai
tis- :—:---------- 40e. (
Europos. Istorija, Vertė J.
Indzįuląįtis „.
.. .
150e.
Iš Kelionės no Europa ir
t
M *.

>A X

Ta

.ųjurf'

-- —
'Ą

.. Nepaisytoje—keturių veiks-1
<nq^ drama^Patašė kun. Pr. M.
/1
Turas. Kaina—
——_____ 35c. V
Giliukingas Vyras—2 aktų

\

komedija; parašė S. Tarvy
das _—:___ —________________ 25c.

•

Elgetų Gudrumas, 3-jų veiks
nų komedija. Parašė Seirijų-^------uozukas —------- ’------------------ 25e.
Ubagų Akademija ir Ubagų *—
Balius — komedijos po 1 ak
% Parašė Seirijų Juozukas—35«<
Sniegas — Drama 4-rių akrų. Vertė Akelaitis ------------ 40c

Esumas—3-čia dalis dramos
‘Gims Tautos Genijus.” Pa
rašė Kun. L. Vaicekauskas__ 10c
žydų Karalius — drama 4
iktų, 5 pav. Vertė J. M. Šir
vintas — ----- —r-«—;----------- 30c
Visi Geri—3-jų veiksmų vaizlelis; parašė F. V. __ ______ lOe

•

—Patricija, arba nežinomoji
kankinė — 4 aktų drama.
Vertė Jonas Tarvydas - -------- 10c.
Išganymo Apsireiškimai —
itėjima8 ir gyvenimas ant že
mės Jėzaus Kristaus. Vaidini
mas su gaidomis------------- 1—75e<

■

/

"

•«

*~’**V\

.

i

'

Vienuolinė Luomą.
Vertė
Kun. P. Saurusaitis ----- ......... ,25e.

**’*•<

O

■

Nauja Skaitymui Knyga—.
(Dalis II). Su paveikslai^—^-750.

-.

•

•

A.

Patrimpo Lai£pd. — Išleido
Kun. A. Miliukas ——___ „60c.
Meilė (Poema), Parašė M.
Gustaitis ---------------------- ------- 15e.

• r ■ ——H

-

Pradžiamokslis — ( 1 H
Vileišis;____ „j..................... -.50c. j.
7•

Jt *

*

_

Limpamosios Ligos ir Wp‘
ano jų išsisaugoti 1 ų Parašv '
negyvoji gamta: žemė, van
duo, oras. Parašė J. Barona8__50o,

APDOVANOJO MEDALIAIS .
.

■..

* Gamtos

kuris 1930 metais nenž

••

, ifn » .rip6»

■"r.ij

tė;j. Geruti# T-------- —- --------- 1

X

j-

.

Moterystė ir ieimyna. Ver.'

» «—

iieijos nuovadoj,kur bus da
romas tolį susirinkimas.
J
. Klaipėdą. Klaipėdos kraš
z Tenka patirti kad paba
to dirėkt^rij ‘apdovanojo
lius įsakymus išleidi* Trakiu '
tam tikru medaliu ir pami
Vilkaviškio ir Šakių komen “D/ieųmk Wįįęnskr7 pra
nėjimo lapu 6 Klaipėdos
dantai;
Tr
' nešimu, į sale lėjoįu gudų
krašto šeimas jų auksiniu
seimo. atstovą^ Krynęųkas
vestuvių proga.
i*’ Hjąvriliukas, ir, prąįėję
KAM PRITIKTŲ PAVESTI
sakyti gudišką! “ priešvaįsBUVUSIĄ CERKVŲ
- ■
IŠLEISTI Į APYVARTĄ NAUJI
tvbines kalbas.Atstovai iš
POPIERINIAI PENKLIČIAI
Gelvonai. čia aštuoneris
sales buvę pašalinti prievar
Lietuos bankas Šiems me- metus gyvavo vidurinė mo ta^ ....
/
tams išleidžia į apyvartą kykla, kuri su daugeliu kitij
naujus popierinius penkli- šiemet buvoy uždaryta. Mo VILNIAUS KRAŠTAS, JAU
NEBETURI MIŠKŲ?
čius. Šitie nuo senųjų pėhk- kykla naudojosi buvusiu ka 7
licių skiriasi spalva ir pieši daise katalikų viehUojyno, Vilniuj praėjusių metų pa
niais. Didumas jų toks pat vėliau, stačiatikių šventiko, baigoj įvyko vietos medžio
!ė trokšta rasos ,gamta gaivi- kaip ir senųjų. Viena pusė mūriniu namu ir buvusia
pramoninkų, suvažiavimas.
ir stiprinasi saulės Spindu
rtisva; kiekviepame kampe štaičatikių cerkve. Bųv. ,eer- Paskutiniam per suvažiavili žmogaus širdis ilgisi tėyų
kvėje- buvo įtaisyta mokyk
»—gimtinės, gaivinasi ir stip- baltos spalvos skaičius 5, į’■ mą referate medžio pramonė
i jos gyvenimu ir žiniomis, i dėtas kiekvienas vis į kito- los salė. Ja naudojosi ne. tik yflniaus krašte buvo charakmokiniai, i' bet ir visi kiti.
terizuota kaipo katastrofinDualiausia buvo daromi va
ga ir reikalinga skubios pakarėliai u* pasilinksminimai.
gdbos. . .
Daugelis žmonių tuo piktin
davosi.
Mfe- ■ t
• ■
■ '
t.'.
*■
.
TRIJŲ APSKRIČIŲ PRUUNGIgy
.
■
Mokyklai
užafcdarius.
salė,
MAS TUŠČI08 KliENfiS ~
-Jūsų giminės ir pažįstami Lietuvoj, beatėjo,
rodos}
priklauso
Valsčiaus
J
7-j^PRįlLDYS.
g->OTĮ Žinoti, ką veikia Amerikoj katalikės moteValdybai. Kažin, ar tą salę '
^Tys. Atsilakite 2 dol. ir 50c. “MOTERŲ DIR“Vilniaus Rylaikys žydų ir kitų pasilinks Įlojus” ; griežtai loftikuoja
į VAI” o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir
minimams? Maldos namai, |Vilniaįi8 vaivadijusrtarybos
i
papasakos.
■ - N' . - •
fe^MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Amen-,
į'leos,lietuvių katalikui moterų žurnalas^ leidžia*
L'Hms Moterų Sąjungos. Joje šalę straipsnių ak’i’haUaig.moteni klausimais, šalę žinių iŠ viso paiAanlio inoivrų gyvenimo, nuolatos eina Šife skyVaikų auklėjimas, 2) Sveikata, 9) NaE? DJŲ ūkis, 4) Mandagumas, 5) Literatūros sky|W>irkiti.’
> ■ .fz-'
<
- “MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais
HtriUliais ir vinjetėmis. Jos formatas (didis)
toks, kad po metų galima pąsĮdaryti daili
; rknyga. Nelaukitc'ilgai. Siųskitę.piuigus tuojau
“MOTERŲ DIRVA” pradčs eiti Liotavųn.
ir
Užsakymus siijskite Šiuo adresų;
F?
aMOTERŲ DIRVA”
M Streetf \
Itt.

MguldB fapfianl Vai-

kM
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■
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tikimas iš Amerikoniško gyvė
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MENKĖJANTI SVEIKATA
IR NETEKIMAS SPĖKOS

Kalia netikėtas gyvenimas, ar nenorįnaMs Įtempimas ir išafkvojiinas gyve
nimo
susilpnina ju«j sveikatą ir
spėkas ir gyvenimas pasidaro nemalo
nus ir skardūs, paimkit Nnga-Tone tik
per kelias dienas ir pastebėkite, kokis
pastebėt iuas šeks pagerėjimas, šls puikiansias preparatas išvalo kūną nuo su
sirinkusią nuodingą atmatą, nugali
konstipadją, suderina ir sustiprina brganus ir greitai, pagerina nbetaą svei
katą.
Nuga-Tone priduoda jums geresnį apetitą, pagelbsti virškinimui, pagamina
užtektinai raudono, sveikutis kraujo,
palengvina gaąus ir išpūtimą vidąrlą
ar pilvo, inkstą ar pūslės jdegimgMr
g£Wfnt**
suteikia jg|•gautF^uga^in^kur^^T vaistai

Dramos; 1) Germane; 2)
Fabiola—5 aktų; 3) Laurdo.,
Stebuklas — 4 aktų; parašė.
T. Tarvydas------------ 1------------ 65e.
Knarkia FaUepns.—Komedi
ja 1-me akte. Parašė Gineitis 15e.
Vaikų Teatrai: dalis I: 1)
Pagalvok ką dalai; 2) Jono
laimė; B) Pasakyk mano lai-,
mų. Surinko S. K, D. ir N—A5e.

<..

Vaikų Teatraiydalh Ile l)
Ištinsime paskui y 2b4ntųtni*1
kas. Surinko S, Ę.( p. Ąr ]ŠF_15e.

:os.

pardavinėjami. Jeigu, jūsų panlav^K

(B. Vargias) —

MAipAomr

i

Pulkim ant Eett|-‘‘D^^4>

~

pauda. Odos apdaru $2.00 ir $3.00

piešinys TV-to Šimtmečio krikžčionybčs.
Lietuvių kalbos
Ttl Brockton <757 ltx.

>

SJfP. C. VKIHSUS
TJMwri» Advokato

Vedu Tfeokta bylai ir padir*
rtjllnui fotaunaatiu ta*

7 3 Iriems

m &its

reikalams.

maut btbėbt

išguldė E
Į

Mažas Naujas Ankso Aito. * '

B. ---------- —-------- —25c.

Trumpa Apologetika arba
Kai. Tiksjimo Apgynimas, Pa

Mažas Kaulas Aakso Alto.
riu»—juodos (prastais kitais

Jono Kmito Elite ..,....$1,00

80a.

viršeliais) , — — -

<r uūz.
Dr

Vinco

Pietario

Raštai.

Atsargiai M Ugnimi.

Istorijos apysaka. Du* togtai; $1.00 iš lenkiško kun? K

rTKrtr a Qn . ‘

Vertė

-

šėtonas-rie1

Kaip

tiek galingas kiek ghdrus.
3
■ paveikslą, ir *tas nelaimin Jis tik^gat^figas'iRūsų silp
gasis, kaip koks naktinis nybėmis. Tiėkrsykių jau e-,
Mūsų gyvenimas panašus [.senovės didelis žmonių ne- paukštis trypia kiir vakaruš šame apgauti; ir vėl kišame
VIDURIŲ SUKIETĖJIMAS
Tai,_ žinoma, yra teisinga. lvmui (rfena^ karčio
nagus į jo pinkles. Taigi
kose
ar
šokiuose
ieškodamas
jūrai? kuri kartais būna lą- prietelis. Ji sugundė ir įnebereikalo šv.' įetra^pm Jėigu arčiau prisižiūrėsi- Sveikas žmogus' paprastai lų druska ir kt.) gali’
ir rami, ir tuomet klampino nuodėmėnpirmuo- tik savo žemuosius geidulius
patenkinti. Pamos tik su spėja mus būti nuolatos sar
pąukščiąms,. tai visų pir- per parą valosi 1-2 kart. At bėti tik laikinai, bet li|
plauktų rį/ęr ją ne tik saugu
sius Gimdytojus. Ji sūkiai? pirštų Vagiui,1 ir tas slankio gyboje ir tvirtu*tikėjimu ine i. r
1 ’ jins muš
ma __
nustebins
m jų amžiaus sitinka kartais, kad toks va- prašalina ir tik įpratina
bet ir niaioriu. Bet jūra
dįno pagonis, kurie vieton ją pafaihsttsą ' kad vėliėi' ką priešintis pįktosi6 s dvasios ilgumas. Ir iš. tikrųjų, pav, Ty.masis esti vieną kart per
-/ dažnai būva nerami ir au-, Diev^garbino ją pačią stam
gonį prie dirbtino
' 7
rt r. » »'■;
pakuždoms.
.
* aras, gulbė, varnas gyvenąr 10 dienų. Tai ja^nenorma“
■
pavogus.
driųgąTPagilęs vėjas ją
valymo. Taigi le valyvos į
—--------- • ‘' ■■-t.————
bų payįdal^. Piktoji (Įra*
simtą su viršum metų; pelė lus reiškinys. PruT vidurių vąistu viduriu valym
druirisčia.ir: bangos blaško
sįa net ir patį žmogų apsės
da, vanagas, žąsis — iki 100 sukietėjimo linkę dažniausiai kia kiek galima vė't
laivą), kaip, šipulį. :Tuomet davo, taigi Evangelijoj ir
;;f
Žmonių
Išnaudojimas
metų ir 1.1 Tuo tarpu kai asmenys priversti daug sė vartoti juos tik kraštutį
ne tik< keteųčiųTširdys dreba
paminėta apie velnio apsės
iš šimto tūkstančių žmonių dėti, pv, mokslininkai, lite- se atvejuose. R eilęale<
__
.
z z—ll- "
iš baiiriėš;' bet ir pritvrutuosius. Kristus nulaužė šė
Tautiškas “Better Bus-lrą kambarį prie mikrofono? šimto metų sulaukia vos vie ratai, vali inkai ir kt. PasK
siemsj jūreiviams darosi nema vartoti sennos’ lapai' (J
tonui ragus, sugriovė jo iness” Biuras, su savo 42 vie- Jis turėjo pakalbėti ką nors,
darbo
žmon
ęęntėjimas
nas. Priežasčių^ reikti} gal
'^flauku. Ir' gyvenime tokių
lliculi Sennae) — pigiai'
viešpat&vimą ir nuvertė jo tiniais skyriais, veda vpatin- ir į trumpą laiką žmogus atieškoti " žmogaus nutolime retai tepasitaiko. Chrdri
• audrų pasitaiko nemaža —
karalystę,-bet užtat jis pa
ėjo į kambarį ir jam pasakė, nuo gamtos. Kaipo vieiffi iš vidurių sukietėjimas pareina karui vaistinėj. Vieną y
daugiau negu ramių valan- tylomis nesigauna kliudęs
kius. išnaudojimus biznyje,’ kad turi puikų halsą. Kom (iaugeiio to nutolimo pasėkų dažniausiai nuo silpno kūno gdmąjį šaukštą tų lapų
*• dų. Tuomet baimė suspau žmogt} kaip tik gali. Dabar
ypatingai stėgdamiėsi su panija reikalavo nuo kiek ir, yri vidurių sukietėjimas. judėjimo, ypatingai raume pilti karštu vandeniu ir kai
džia mūsų širdis ir kartais
pritrauks gerti ant^nj
piktoji dvasia.panaši į tą šu stabdyti neteisingus apgarsi vieno aplikanto fotografiją
nų,
dalinai
žarnų
sienelių.
Paukščių
viduriai
valosi
la

mums rodosi, kad tikrai žūkaip arbatą.
nį pririštą ant' retežio: loti nimus laikrašči
-ir
o užrekordavima. Ir bai reguliariai, dažnai.
Atsitiktinas
laikinas
vidurių
Ir
siųie. Kas tas audras suke
jis'gali kiek nori, bėf įkan rinti pardavinėjimo santi- vyras siuntė aplikantą į jų žy<ių Talmude yra parašyta, sukietėjimas pareina nuo. Atsitiktinam laikinam e
lia? Ne kas kits kaip mūsų
da tik tam, kurs prie jo pri kius. Pereitais metais ta or tam' tikslui .įsteigtą vietą,
^ens^kasdaž^ -valgio, (stori miltai, bulvės, durių sukietėjimui gydy
dideliausias priešas — pik siartina. Šėtonas, anot Šv.
ganizacija gavo net 500,000 Aplikantųs tu^ej.0 užmokėti naĮ ]an^YS išeinamąja vieta žirniai), mechaniškų kliūčių dažnai užtenka valgiu toji dvasia. Ji gerai moka
Augustino, negali mus prie užklausimų nuo visokių žmo už fotografiją|r už rekorda
mainos. Vaisiai (ypač sly
žarnose, įvairiųrligų.
žaisti ant mūsų geidulių, su
nuodėmės priversti, jis tik nių, beveik iš visų valstijų, balso ir dalykas užbaigtas.
vos, morkos), juoda apžiedė
kiršina kūno pageidimą, aVidurių
sukietėjimas
su

gražumu prašo, kad sutiktu kaslink kapitalo įdėjimo ir Didelės, atsakomingos filmų ščius labai mažuose mieste
jusi duoną rūgusis pi
kių godulvstę ir gyvenimo
kelia
galvos
skaudėjimą,
pil

me su jo pagunda. Išrodo, apie visokius apgarsinimus kompanijos nežinojo apie ši liuose. “Drabužių krautuvė
rūkštūs kopūstai, šalto, van-rj
puikybę. Anot šv. Rašto:
vo
išutimą,
širdies
plakimą,
kad būtų pigu su juom ko^ laikraščiuose. Įvairūs žmo tokias pabandymo vietas.
ant pardavimo.” Žmogelis,
dens nevalgius (ant tuščios^
• “Bėdos žemei ir jūrai: jog
neramumą.
Atsitiktinas
lai

voti, o vienok tiek žmonių nių išnaudojimo apgavingi
to
Per septynioliką metų, per -daug metų susitaupę^ kinas vidurių sukietėjimas širdies) gėrimas
nužengė velnias pas jumis
pasiduoda jo kurstymams ir taktikai biznyje buvo sustab tūla Newyorkietė, pardavi- gražią sumą pinigų, nori
niausiai užtenka 'viduria
■.turįs didį pykčių, žinoda
neskaitomas
liga
ir
jam
pa

dirba jo darbą. z _ Tai vien dyti, daug neteisingi} apgar- nęįp4 ‘ brangių^’Jąkmeniukų- pradėti kokį biznį, perskaito
sureguliuoti. Be to, kadan
mas, kad rtiaž teturi laiko.”
šalinti
dažniausiai
užtenka
todėl, kad piktoji dvasia ge- ginimų sustabdyta, ir kelios dėdama apgarsinimus į laik- tą labai gražiai skambantį
gi sukietėjimu serga
(Apoc. XII, 12). “Būkite
valgių
permainos.
Kas
ki

rai pažįsta žmogaus prigim fi rmos uždarytos už apgaa- raščius, — pranešdama, kad apgarsinimą ir atvyksta į di
priversti daug sėdėti,
blaivūs ir jauskite, nes jūsų tį ir puikiai moka išnaudoti
ta
ilgi
vidurių
suiketėjimai,
! dinėjimą žmonių.
“turtinga moteriškė pri delį miestą dalyką ištyrinė kurie sudaro daug vargo li jiems reikalingas judėjimi
priešas velnias sukinasi ap
jo si®nybes... Lengviausia’ Vienas Atsitikimas. Aį- versta parduotfsavo brahgti- ti. Viskas jo laukia. Jam
raumenų darbas, pilvo brau
linkui kaip vliūtas rėkiantis jam apsidirbti su žmogumi
goniams,
priversdami
juos
garsmime ^Darbininku Rei mynus. ” Jos imliausias ap- taip , patinką krautuvė kad griebtis dirbtinų priemonių^ kymas. Vien pasivąikščioji
*z ieškodamas kurį prarytų.”
jau įpratusiu nusidėti. Pa
jis-nuperka, ir taip žūsta jo.
mo dažųai neužtenka, re
kalauta” toliaus skaitome, garsinimas pranešė, kad .‘ji
(1 Ep. Petri V, 8).
šiam
blogumui
pašalinti.Ykiš tik girtuokliui stiklelį po
“Dainininkų — vyrų ir mo turi deimantinį*' žiedą,- kurį' sunkiai uždirbti pinigai. Jis ra žmonių^ kurie didesnę gy surasti įvafresnpdarbą, ki
Kovoti Su piktąja dvasia nosią ir žiūrėk, jau tas vėl
terų—geriausi balsai bus iš parduos už žeifi^.kaimą. Bet nežino,, kad apgavikai kaip venimo pusę nepęrsiskiria su veikti} viso kūno raumen
nelengvai. Ji jau nuo senų- girtuokliauja. Pakuždės tik
rinkti ir pasekiningi artistai reikalavo pinigu pilną užmo tik tam tikslui nupirko ir iš levatyvomis ir įvairiais vi- Gimnastika gali jau djw
f y
: ~
y ; -■
■ t į -r <
,
* r *
:<■
pasirodys naujuose kalban kėjimą. "Kudįfeėt agentas taisė tą krautuvę, patys vedė d jrių valymo vaistais. . . ' daugiau naudos, betįgė
šiai užsiimti , iftituraliit
į'‘' čiuose paveiksluose.” “Bet- pas ją nuvyko p janTpfane- nei šiokį, nęį tokį bįznelį pąr
.............
^qi jiems pasisekė parduoti, y Chroniško vidurių sukie-'
ter Businesš” Biuras įasiuri- šė,
KAT4LULIŠKĄ SPAUDĄ
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mažiausio sustojimo, ar galėtumėte tai pasekmingai pada
-.v.

•

I

S=

“GERI VYRAI, GEROJ GIRIOJ, GERĄ GIRĄ. GER
DAMI GIRIA.”
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Jeigu paprašyčiau jus greitai perskaityti šį sakinį be

ryti?

gidėtų
prašyti daibo. Tie agentai: ?bįį^aknfemus
rado, kad pųmiaus turėjo uįmokčti ličkųintik’ pinigus
prisirašyti prie “krutamųjų už šėrus, 'hėrifrfedama tad
paveikslų kliubo.” Užmo būtų nuo jos atimti.
kestis buvo $25.00 į metus. ^Kuomet moteriškę sužino
Turėjo imti tam tinkamą jo, kad sugaiši/* prižadėjo
kursą, ir tik kuomet užbaigs pertraukti savo aįigavingus
kursą, galės gauti darbą ūz darbelius ir nedėti apgavin$50.00 į Aavaitę.
gų apgarsinimų f laikraščius.
Tos 'kompanijos vardas Daugiausia žmonių išnau
nebuvo užregistruotas kaip dojama perkant meblius, ries
įstatymai reikalauja. Ir var beveik visi laikraščiai pilni
das . nebuvo užrękorduotas apgarsinirnų “moteris, apleidirectory” knygoje. .Kom- džia miestų, priversta parpanija nuo lengvatikių lupo duoti viską^arba priversta
po $25.00. ' '
.
.,
‘
parduoti
ką tik naujai me
Kitas apgarsinimas buvo’ bliuotą apartmentą.” Pa
—“Amatorių —kalbantiems prastai tos moterys, perka
paveikslams ir radio darbui? pigius meblius, juos pertaiso
Atvykite pabandyti balsus ir parduoda u? dtLar tris syk
— mokešties nereikalauja- tiek kiek joms kaštavo.
Vienas atsitikimas £uvo
ma-: .
’
Kuomet agentas nuvyko praneštas apie - pardavimąrado, kad toj vietoj gamino drabužių krautuvės. Šitas
riešutų mašinas. Ąplikan- apgarsinimas, ir gal panašūs
tas.buvo nevestas į tam tik- apgarsinimai, įdėtas į laikra-

■ t ‘-’. ■ ■ ’
. _y..y
_______
_ _5

Gerb. Broliai ir Sesays:H-r
_ T’_ T

•-

Pai&šiai ir daugelis katalikų sako: ‘‘Aš galiu Raityti

3
|

ne katalikišką laikrašti. Mano'tikėjimui visi tie uįįietinė-

|

jimai nieko kenksmingo nugali padaryti.”

X

I

2

"Prie žmogaus viskas

Atsiminkime, kad esame silpni.

B

prilimpa.

Kodėl prie žmogaus prisikabina visokios ligos?

>*■ X , «

3

į

Ar manote žmogui reikėtų tiek daug visokių kūno nesmagu-

K

t

_ ______________

.mų perkentėti, jeigu jis būtų tvirtas?

.

Nesakykime: “Aš galiu'skaityti visokius

3

Esu užaugęs.

knygas, žurnalus.

5

skirti kas gera ir kas bloga.”

Tvirtos valios.

laikraščius,

Moku at

Tame ir nelaimė, kad mes

kaip tik priešingai nemokame atskirti gerą nuo blogo. Kuo
met mažas vaikelis eeina artyn prie karštos ugniavietės, mūsų

✓

kūnas sudreba, matant, i koki pavojų vaikelis savo gyvybę
3

pastato.

S

Kuomet matome suaugusį žmogų skaitant spaudą,

3

kuri aiškiai yra jo sielai ir laimei Medinga ir kuomet Baž
/

x
E
a
3
=
3

nyčia aiškiausiai duoda jam perspėjimus ir nurodymus kur

3

randasi blogumas, mes širdyje pamanome, kad "tas žmogelis

3
5

nepilno proto i? pilnas atkaklumo ir puikybės.

3

K žiemos metu, kuomet ežeras užšąlą, daugelis iš jaunųjų

S

turi didi patraukimą ant ledo pačiužinėti. Kartais pasitaiko,

3
3

kad vietomis ledas ploniau sušąlą.

Prižiūrėtojai panašiose

vietose padeda iškabą: “PAVOJINGA VIETA”

Nežiūrint,

|
|
I

atsiranda tokių, kurie nenorėdami tikėti užvaizdai, patys

i

eina pažiūrėti ... ledas įlūžta ir tankiaudai jie pražūna

po ledu.
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perspėjimus: ‘.‘NESKAITYKITE IR NEREMKITE

Kaip jūs atsiliepiate Į tąjį perspėjimą? .
AR KLAUSOTE?

I

GALJŠŠAUKIATE ^AŽNYČIĄ |
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jbismarkas mėgino — pralaimėjo."
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Mažiau Negu 8 Dienos į Lietuvą. /

»

x Patogus ir
Ir tiesas snkineAimas
sukinėsimas ra bile
blle Europos tolimi.
ftalimt
Reguliariai iSplaukimai kiekvieną savaite populiariais
laivais.
tvata.
i
Lloyd |n

^ndicott apšmeižė — kur jis šiandiena.

. t
<

Su gilia pagarba,

VISOS PASTANGOS BUS PAŠVĘSTOS PAD/CkYT KELIONĘ ATMINTINU
(VYKIU PILNĄ (VAIRUMŲ IR MALONUMŲ DĖL TŲ KURK JOJ DALYVAUS ;

D«1 iragrjžlrao lindy
nių ir kitų. Infohha- cijų aisiktaiskit sa
vo vietinio agento

•

’

X

VAIKAMS: Nuo 1-mIU----metų iki 10 m«h| amžirus pii*'-'kainoą
7‘
KUDi£ll.MŠ: 1
{ viena pu«eI abi P11*1 -11.00.
- t
r *
U. S. Reveruė Tax Ir Kead Tax ntakyriuiu.

*•

BOSTON.

MASS.

'

>

“Darbininko” spaudos platinimo narys.

Laivo vardan

Ii

JAS LAIVŲ 1930 M.

TiefM

Yorko

Laivo vardan
*
____________
_________________
,
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E8T0NIA.. /. .vasario 20
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X' '
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E8T0NIA. . .balandfio M

polonia..

balandžio 3

ilTUANIA.

LITUANIA .balandžio 17

birititoie

LITUANIA............ —r—

POLONIA..........gegufir 1

E8TONU.rogp»8to

E8T0NIA........... gegužės 17

LITUANIA.
poLomA....nrMoj

LITUANIA

*

'

.gegužės ««

A ‘

!

AMERICAUNE

BALTIC

»~10 BRIDO* ST, mw TOBK, M. V.
mnoKTkvnBiM^HnnoMH.M. .
-- -_____________ _____________ .i _ .

.
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SIS 80. DKAMORK »T, OHIOJ
mw«
kmtonmll.

I
/
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K

LITUANIA. ............... k0V(>8

ESTONIA ..

j

Dvi Informacijų Ir laivakorčių krelpkitfis tuojnuv payravo vietos agentų.
NELAUKIT PASKUTlNlŪ bre^tf
. .

KUN. P. W. 8TRAKAUBKA8,

i

ISPLAi

SMAGIAUSIA, PATOGIAUSIA KELIO!

65 STATĖ ĮBT
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PROMENADOS DENIS T Už vietas turistine
klesa ant Promenados Dėnlo nuo Gegužės 1-mos
iki Liepos 15 f Lietuva, a j Amerika nuo Rug
pjūčio l-mos iki Rugsėjo 30 kainos padidinamos
sekamai: $7.50 J viena pusę, o $12.50 | aj>l pusi.

Laivas EUROPA dabar budavojamas ir
l vėįkf pradės nuo kovo mėn., 1930 m.
■

*
-

Nepasisekė jiems.

•

Trečia klesa- j vieną pnsę .;.................... '.$107.00
Trečia klesa j abi pusi .............................. $181.00
Turistine trečia klesa j vieną prisę ....$123.50
Turistinė klesa i abi pusi (min.).......... $204.00
Cabin klesa
........ ;....................... $142.50
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BREMEN

Į

’•

Ingenolas pasipūtė — susiplojo,

■

PER BREMENĄ

-

žemiausios Kainos Tiesiai į Klaipėdą.

i

Napoleonas pasistengė —r pralošė. -

Visi jie mėgino.

-

Keliaukit greičiausiu pasauly laivu

►

0IOSD0RĄ MOKSLĄ.”

.

i i t i IlilIK

PER CKERBOURd’4—G DIENOS

x

SPAUDOS, KURI KOVOJA PRIEŠ KATALIKŲ BAŽNY
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S Dienos Per Vandenyną
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. Katalikų Bažnyčia, kaipo jūsų geroji motinėlė, duoda
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“Keleivis” pareiškia, kad
sutvėrė
Q
disonas šviesą. Toks posa
kis tur būt skiriamas tam
siems “Keleivio’ ’skaitytojams, mes neįiųanoma, kad
laikraštis nors kiek gerbiąs
savę ir platesnę visuomenę
galėtų skelbti tokią nesąmo
nę. s Šv. Rast e juk pasaky
ta, kad Dievas sutvėrė švie
są. “Lai būna šviesa, ir pa
sidarė šviesa.’^taigi rodos
netenka abejoti; kaS Dievas
yra šviesos tvėrėjas.

wWb»;
W
M
8*4ga netikėta mintis atėjo man
galvon: Eureka 1 Suradau!
Nugi ^Keleivis’? turį 'pją» 5
tensiją, kad ir jį Dievas su
tvėrė! • Mat, tvirtindamas,
kad Dievas sutvėrė tamsą,
jis pats, tamsos-padatas, tuo
būdu į Dievą tvarinius ąori
įšibriaųti. Žiūrėkit: rodos,
bedievis, o kur gretinasi.
Deja, negalima jam nė to
pripažinti, kad heįžeidus ge
*?Keleivi8” gi sako, kad rąjį Dievulį. “Keleivį” suDį
sutvėrė tamsą. Kas tvėrė ne Dievas, tik tetnšūs
gi
būtų? Kokiu tikslu žmones.
.
•'
k.
“Kreivis” taip sakydamas
v.
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Prie juodojo lango rąsotij stiklų,
Vidurnakčio juodo sparnais

Mintis lig žvaigždžių.
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Ji spįndį ten dangišku
auksu aplieta,
O aš tik ilgiuosi nykioj lygumoj.

Regiu meteorai pro žvaigždę praskrenda,
. O, kaip meteoru norėčia aš būt.
Jie skuba į tolį, į nežinią krenta,
žvaigždės aš šviesoje nor^‘ pražūt.

Kai rudenį skamba skliautai vakariniai
Teškančių vasaros geryįAfeiekom,
_____
Mainyčįą su gervėmis savąją dalią, \
Ne vasaron skrisčia.—žvaigždžių tolumon.
‘
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Širdis, bet širdis vis prie žemės palieka.

V

*«/.•_ •

t

.«r

i

-----------

k

M.

I

a

'

-T ‘

i A

>

t ■■

' neparodo geros valios, ir su
eca per week yearly....18.00 QMeay ▼»«©♦ kart aaraMjemt. |U0 tarties su Vatikanu vykinime kartais nužygiuoja kai' rėn.
Turime jau nemaža
lakti}, kur konkordato sąlygos paneigiamos ir skriau
p-’
džiamos tos bažnyčios teisės,
N
kurios buvo' sutarta pagerb
ti, Kuomet sutartis nepil
domą kaip-Teikiant, tuorUet
F '*- ■
tenka protestuoti ir tą pa
.....
.
-k-'i.'..... J
P Laisvamaniai prisimeta tenka ir kupigo rūbus ir sie- reigą atlieka jau vyskupai.
i
DALYKAS
NEMENKAS
Kuomet
vyskupai
pakelia
O nežiną apie sunkią lą gerokai suvalkiotu Jei ne
4 padėtį Lietuvoje, priklausomybės pradžioje ir savo balsą, tai jau ten kas
rimto turi būti. Jau čia ne “A, menkas tai dalykas, menkas tai dalykas yra
girdi, tik tuščias, berei- būtą politikierių kunigų tai
šūkavimas įsįpolitikavusių skaitymas blogų raštų ma skaitymas,. bet labai svarxrs ir dar gi neteism- gal tik todėl, kad tuomet ne
kunigėlių, bet rimtas atsi nęs į blogą nepakreips.” ; bus. Svarbu yra ką škaįtair
prabaščių nusiskundi- turėta pakankamo skaičiaus
liepimas Ganytojų, kurie
Ištikrųjų, skaitymas yra “Pasakyk man ką tu skai
s- todėl, kad jienas nelei- tam tikslui tinkamų pasau
mato,
kad.
ne
tuo
keliu
eina

liečių. Dabar dalykamš^įimenkas dalykas. Kasgi ga tai ’ ir aš pasakysiu kas tu
ama valdyti šalį ir jodyma, kad užtikrinus šaliai li būti menkesnio arba leng ■esi.”
_:
tonių sprando. Jei- šitVarkius, rimtesnieji kuni
sveiką
ir
normalią
ateitį.
vesnio kaip paimti laikraštį Geros knygos ir laikra
L^tik tokia nusUkundimo gai iš politikos išsitraukė,
Kai Lietuvos valdžia ište ar knygą į rankas. Paimi, ščiai tai yra neapkainuojata ' būtų, tai? žino- kiti gi silpnesnieji liko pake
nieks tokiems praba- lėj, atpuolė nuo tikslaus vei sės savo pasižadėjimuose pradedi skaityti, paskaitai mos dovanos. Jos skaityto
^įąms neparodytų simpati- kimo ir jokio vaidmenio po leisti Katalikų Bažnyčiai ir vėl padedi į šalį. Labai jo* protui ir širdžiai pridųo^įgy^ę grožybę, gerumą,
laisvai gyvuoti,- nebus tuo menkas tai dalykas, o viekam jiems kištis į ša- litikoj nevaidiną. •
valdymą, kad turi pil\ Dabąr dalykai ip^JO 4 nor~ met jokių nusiskundimų a- nok tas skaitymas nęjučio- Skaitymąs tai yra*' protui
įgis rankas darbo savo para- ntalią sriovę. \ Padaryta su pie tragingą tikėjimo padė mis tavo sieloje padarė ne maistas. - Skaitymas pada
' išdildomą žynįę.
ro pilną žmogų. Beskaity
Deja,, .taip nėra. Pra- Vatikanu * konkordatas bei ti.
K.
Ir štai už kiek laiko ženk- damas žmogus įgija naują
~ "kaipo tokie, ir nerio-: ba&yčios ih. tid^tybės susi
no jam pirm nelaį, gero ar Wogo skaitymo mokslą," sužino
ne
į į šalies politiką. Jiė cmš'šų^veŽtybe sątykiiį vd
^^mjtaukl^ politikoje
skaitymas
■
Tiktai sveika siela" teišlai pradeda apsireikšti. Tas a- žinomų dalykų;
iko kūną sveiką — doras
pagimdė naujas idėjas, ; gi
gyvu nesusilvgim-sii dwa;
pie kį
-pasauliečiai^
vėnimaš tari^savyi? ii
pyskaitą išduodk?B^iežiŪLtLhigienos
^^^‘ sąlygas:. darbą, pa
da jgražų gyvenimą.Teriais iripagalios po,vimas slidus ir pavo- ^ia jau prąbaseiams nėra prastą maistą, susilaikymą,
_
Kad "skaitymas yra laimi
Ps, kelias, kuriuo ęmant’kas veikti^ ir poht^ūoti, jei-“ 'skaistybę.—L. Tolstojus.
. sireiškia darbais. Užtat nesvarbu prirodo . visų amžių
-
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Tylinčią arfą ranka palytėsiu .
" Ir garsas pabus lygumose miegojęs,
~
Kaip paukštis padangėj jausmu prašnekėsiu. Kaip paukštis, kurs linksmina tėviškės gojus.

^“Pavasaris”)
-

"-1 "

L'A

1
v*

išminčiai. Štaį Aristotelis,
garsus Grėkijos išminčius,
už kelias Speūsippūs para
šytas knygas užmokėjo 72,000 seštercų. Su labai di
džiu pamėgimu jis skaitė
knygas, kurias Aleksandras
didysis jam buvo atsiuntęs.
O patsai. Aleksandras didy
sis Homer’io raštus vakare
pasidėdavo po paduška, O

.

,

Z

~

T-------- ?-

venti.1 Nieko su savim ne
pasiima tiktai savo knygas.
Knygos fai buvo jo bran
giausias turtas. Abraomas
Linkolnas mažas būdamas
neturėjo progos eiti į mo
kyklą, bet jis mėgo skaityti
ir skaitymas jį padarė tau
tos vadu. Nesakyk, jog tai
Nemenkas. 7-1
> />

paskaityti, ’ Šv. Jeronimas karią.*
visą palikęs eina į tyrus gy-

*

-i
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į929 METŲ APŽVALGA

Pasirodo^k'ad “Š. j. P. Žinių” p. Redaktorius yra
“Darbininkas” kiek nusilpo—neteko savo g^ ma literatūrosz*“’ dalis, bet
, -■ , jinai netinka laikraščio
buvusio “Vanago” stambusis šėrįninkas, Tai ir
baus redaktoriaus kun. V. K. Taškūno. Tai dar esmei, - tiktai jojo pamarginimui.
visa paslaptis.' Vardas ir plunksnos paukščio esmės
Jovalas Spaudoje
nereiškia, kad laikraštis būtų nustojęs tos aukštu.-’
Įstaigų Rėmėjai
nepakeičia.
- T’.
mos, kurios pasiekė per šiuos kelis paskutinius me
"Nepaprastai didelio veiklumo parodė mūSii
1 Pereitais, ar užpereitais, metais šv. Jurgio,
Literatūra '
* ;
detimo ir labdarybės -organizacijos ir plataus už- tus. Dabartinis redaktorius p. A. Knėižys sugebėk Chicago, Blinois, parapijos klebonas pradėjo leis
•jimo jųjų seimai. Kolegijos Rėmėjų organi ; o sutraukti visą eilę gabių rašytojų, kurie “Dar ti dviejii lapų—du puslapiu lietuviškai ir du an
Praėjusieji 1929 metai mūsų literatūrai buvo
zacija savo seime sukėlė per du tūkstančiu dolerių bininkui” teikta didelio įvairumo ir populerumo. gliškai— laikraštuką, Užvąrdintą “Šv. Jurgio Pa
gana gausus. Išleista knygų įvairaus turinio: ti
apitalo, paskelbdamas vajų kolegijos- namams
’ “Garsas” neparodė savo skiltyse jokių atmai- rapijos Žinios.” Labai gera, kad dvasios vadas tei kybinio, istorinio, kelionėsfcprašymų ir 11.
Statyti.' Tasai vąjus, nors ne sparčiai, bet nuoseknų. Tiktai tenka konstatuoti faktas, kad “Gar kia savo parapijiečiams informacijų vietinio gyvea varomas prie savo tikslo. Kiek tenka su
nimo reikalais, neužimdamas brangaus maldos lai JfjPati gausiausia literatūra yra tikybinė. Savo
sas” išsikėlė iš Brooklyn, N. Y. į Wilkes-Barre,
turiniu Ir išvaizda pirma vieta tenka'kun. dr.
žinoti, jau trečdalis reikiamos sumos kolegijos nako įvairiais pagarsinimais bažnyčioje.
*
pastatyti yra sukeltas. Mums lietuviams Pa. Kiek iš to naudos bus pačiam Katalikų Susi
Bet neigiamoji to laikraštuko pusė yra p. Refi Matulaičio 200 puslapių knygai “Kristaus Patąrivienijimui, prisiminus Vakarinių valstybių ir Nau daktoriaus jame vedama kova su savo išsvajotais mij Keliais. ’ ’ Tai yra gilesnis asketinio gy vehimo-----įU jau daug reiškia. '
■ .-< \s -c" Šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų seimas ir- josios Anglijos kuopas, reikia labai paabejoti, bet priešais.- Kiekvienas r išmintingas žmogus savo aiškinimas, tinkąs pe vien dvasinio luomo _asmevykusiam faktui kritika nereikalinga; ją suteiks
buvo skaitlingas. Bet kadangi akademijai datikslui pasiekti vartoja tinkamiausias priemones. nims, bet ir pasauliečiams, kurie ieško gilesnio pa
jatsai gyvenimas: Kad tiktai “Garsas”, neliktų
nieko netrūksta, tai rėmėjoms telieka palaikyKokio tikslo p. Redaktorius nori pasiek^ varto žinimo Kristaus patarimų ir nori juos taikinti sa- y
vienos provincijos laikraščiu. . r
• .
įt. gerinti tai, kas jau turima.
damas dabartines spaudos jovalo priemones? P. vo gyvenimui. Kun. dr. K. Matulaitis parašė ir
• Vienintėlis tikybinių reikaįų laikraštis yrą Redaktoriuslabai gerai žino kur randasi ta instan antrą panašų veikalą “Sielai Takai Tobulybėn,”
į Naują gražų darbą pradėjo ir Labdarybė,
a našlaičiams ir geneliams prieglaudą.Vie- “Laivas.” Jisai rūpinasi suteikti dvasinio pasi cija, kuri tinkamiau^arjĮ apgintų nuo jojo išsvajo kuris dąbar spausdinamas “Laivę” ir, reikia tikė
v
tis; bus išleistas atskira knyga.
iįas Labdarybės paminklas — Šv. Kryžiaus ligo- skaitymo ir žinių iš Katalikų pasaulio kiekvieną tų priešų.
savaitę.
Čia
randami
įvairūs
pranešimai
Apašta

Dabar gi p. Redaktorius naudojarklogiausią
jau puošia Amerikos lietuvių istorijos lapus.
Kitas turtingas turiniu ir gražus savo išvaiz
lystės
Maldos,
draugijos,
Tretininkų
Santvarkos,
priemone — minios teismą — savo tikslui atsiekti.
^ mažiau gražesnis dabar yra prieglaudos kurida veikalėlis yra “$venč, Jėzaus Širdies IntroniPrieglaudai nupirktas ūkis yra tinkamas, Kolegijos Rėmėjų organizacijos. Tereikia palin Laikas būtų P- Redaktoriui suprasti, kad jisai var
zacija,” parašytas kun. dr. J. Vaitkevičiaus. Kuo- .
ir gamta turtingas. Kadangi ūkis nėra kėti, kad “Laivas”-, rastųsi kiekviename lietuviš todamas šias priemones, savo tikslo visiškai nepainet lietuvių tarpe prasideda plėstis pamaldumas į
į išmokėtas, tai Laibdarybės seimas paskel- kame name, nes jisai "moko žmones tikėjimo ir do siekia, bet skriaudžia savo geruosius prieteliusšvenč. Jėzaus širdį, šitas veikalėlįą turės dįdelię
[įįvo Vajų prieglaudos reikalams. Ne daug jiems rovės, aiškindamas įvairius katalikų tikėjimui da skaitytojus, mažindamas jųjų tikėjimą bei pasiti
,
romus priekaištus, atsako į žmonių abejojimus-pa- kėjimą savo dvasioj vadais, ir patsai susitepa tais pasisekimo.
klaųsuuųs. Visgi reiktų MLąiyo” administracijai purvais, kuriuos drebia ant HtųSnoda
'
Dvi nedideles knygutes parašė ir išląįdp tau
Yra paskutinė sarmata, kuomet dvasios vadai J. ^usoyįčįųs. Pirmutinė užvardinta “Mūsų .Ke
ją spaudoje žymesnių permainų nepastebė- rūpintis^ kad laikraščiui suteikus daugiau grožio
is“Draū- fėknįkiniu atžvilgiu, tuomet turėta daugiau pasiseprasilenkia su savo aukštu pašaukimu, niekinda lias.” Joje autorius aiškina pagrindineKtaątik» ‘
utėlis lietuvių katalikų dienraštis uDraū..p. ;
mas ir šmeiždamas dvasiskiją, katalikiškąją spau tikėjimo tiesas. Antroji knygutė fckįrta jąananG
pirmiau sąyo vedamuose straipsniuose per
, ■ • ?• ’ '• * “t
’ * ■ ■
'
■*
mums teikdavo medegos iš Lietuvos politinio ’
Lietuvos Vyčių organas M Vytis” ir Moterų dą^ Katalikiškąją Akeiją. Toksai žmonis yrabjau mokymo ir dorinimo klausimui. Abidvi tautės
pmo, ypatingai Krikščionių Demokratų par- Sąjungos — “Moterų Dirva” eina savo sena kryp resnis už atvirą ateistą, nes save pridengia bažny gražiai išleistos ir gražią keturių kafca parašytos.
Prisiminus, kad jųjų autorius kum J. JuaaričipB
otės. Vėlesniu laiku teko pastebėti timi, tiktai gaila, kad “Vytis” kartais išeina savo tinio orumo skraiste, f •
Seniau tą nešvarų darbą atlikdavo juokų lai- neseniai teišmoko lietuviškai, jam tenka pagyrimo /
rū- turiniu labki menkas. Gera, kuomet laikraštis tu
nkamesnę vagą —- daugiau pradėta rfl,
- t- L
.
liu Amerikos lietusių gyveniniu. Lai- ri daug pagarsininjų, bet bloga, kuomet išeiną ląij ktaštis “Vanagas.” Dabą? jį atlieka “Š. J. P. ž.” žodis tarti. Telieka jojo pavyzdys paskatininiĮu kk
Ainis buvo • juokų-satyro8 laikraštis, .
šitas' visgi f ‘
mŪH jauniems darbuotoj ams savo gimtą1 rw.
*
jau mums suprasti, kad
mes esime
esame ne Lietu- kraštis-žurnalas pilnas vien tik pagaręinijpų u?
m
bet Amerikos ljętirv|ąi, kad mes gyvename sa- jokų/1 Tokiu organu mes nepakelsime savo jau- yrą tįkybineą kilties—partijos organas. Įrtuo bą geiii ižm^ftU Pagarbos žodis reikia tat
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ir turime savus reikalus, kuriais nie; nimo ankštyn,, neišląvįnsime vyčiuose noro siekti

tfogiaut

IJkurtatnp.

I

svąrbu. 1
MFjaroj m nas s - - ęs* lietuvis - bei vininkų nS^i iM&entės tapios tai BlatvininA
. %
A
susivienylietuvaite turėtų pasinaudo kime Blaivininkų
kų metinė Syįanjė.
Toje die•* 4 V
La$pr$įo, & >4 ^altine* įkaitina; kįęh9W
J
Kam J. J. Jakaitis—dvas. vad^
Step. Kneižfe-^pirm. ;
ti
šia
proga
ir
likti-Blaivy

*
irt
jimo
ndriaas-parėmis
įr
to

. B. Jakutią—I-aą vice-pirm.; O- AdoHiąftięaė—U-jį vice-j * ' ‘
nuo&e bnyo ttAs liūdnųs įvy^ duodąs salęTenkų ta^
rA Aksthps—-raštininkąs, 1Q4 Bellevue Avė., IfrinteUn*—_,_r_
bės organizacijos nariais. O kiu būdu pdgelbesime jiems noje, nejhįžai kunigų sakys kįs. Lenkų jaunimo organi- eijoms.
Tik sunki jM
O. Sidabrienė,—ižd., 6 Commonwealth AveM Worcester>Maas.
pamokslus apie reikalingu
būdami
;
Blaivybės
nariais
tame
piakilniame
darbe,
nes
nąriais
Kum And.' Daugis—redaktorius, 105 Main St, Athol, Mass.
zacij a Koto mlodziežy Wiejį&-tirt klebono: neduosi, pą«
Estera tini. Komisi ja-: Kuo. Petras Saurtmitia,
pągelbėsite platinti < katali- tik blalviųTminčių žmonės mų įr naudų Blaivybės drau
kiej surengė savo nariams kadi veiki\prieŠ^TOl
Kun.
M. Navickas,
Kun?
— - • Jom Švagždys, Kųn. Dr. Jonas v
l— t
K-LV.-T:
kiškas^: knygas ■ bei laikra- tegali nuveikti grąžius dar gijos t toje dienojer blaivinin ir %napatįkąms šūkių" vaka duosi įr Vėl nepašid
Pranas v. S^rakunskas, Kun Feliksas JCoriratas,
Vincentas .
Sčiūs. r^J-tas > Blaivininkų bus, kaip * tai Bažnyčiai ir kai, nuoširdžiai-? pasimeldę
rėlį. Organizatorium to va- Skaudu ir liūdna
s.*--' ■
' :
t f
^ę^nnWaar6uotis pla- Tautai. Taigi ateikime pa lataaujifls padarytus Majui »««• yrgamzatonum to va šaulyje.. . '•
•
[. ......
dus,
tinimo
katalikiškos'spaūdos.
dėkime
d
iš
to
bus
mūsų
vi

■ .________ >
:•
sčiauą raštininko pagelbininPASEKMES
eis
gelbėti
girtuoklystėje
žūs^
Tai ftepas iš gražiausių 4a- suomenei didelė ųauda ir aTaį
.M F « ą
tankiųjų. Jie, persiėmę Kris kas Zigmantas Lągoda. Va
DIDŽIAUSIA OM
tykų>’ Tad kiekvienam ge- teitis švięsį, garbinga. .
karėliui
buvo
paimta
para

teisme,
106
Atsižymėjęs fiziologas dr. vo
- -Vilniškis taus meile, artimo meile, eis pijos salė, kurioje kabėjo iš Neu&airfikite užsakyti
’ * baudžiami
.T*
* *- ' Tam katalikui yra labai > '
linam sūnui, dukteriai
pas artimus ir kaimynus ir
‘ ’r-gkk-v
Foester (vokietys). tyrinėjo gimė neĮegališkaį. 142 buvo
broliukui, geriausią vaikį Httrį
vienos
pusės
Vytisais
Vytis^iš
kitos
trauks,-kels,, ves juos į gėrės
girtuoklybės pasekmes tiktai elgetos, 64 gyveno iš visuotį “žvaifždutę.” Tuo —
iui pra
lenkų Arelis. Vakarėliui
pra- te didžiausią jam
nį,
gražesnį
gyvenimų.
Ar

4x vienoje šeimynoje ir atrado> menęspašalpų. 181 moteris
“ŽvaigAdutg” yra ri«A <
>
. —. .
.i ,
»r4i.
timo meilė ragina Blaivinin sidedant į salę tvarkos žiūrė miausių
vaikų laikraščių, X
baisius daiktus. Viena mo- buvo prostitutė. . 76 bausti
ti
atėjo
du
policininkai.
Tarp
Švietimo
Ministerija premuaari
kus
gelbėti
girtuoklystėje
? terišįiė gimusi 1740. metuose, už įvairius prasikaltimus. 7 ..-Pilnųjų Blaivininkų Susi- būtų! Tiesa,- randasi kūoja visoms mokyk’ oms.
J
J‘
dalyvių
salėję
buvo
lenkų
bro mirusi pradžioje devynio- už žmonių užmušimų. Visa vienijimo naujų narių vajus pų, kurios darbų seniai pra- žūstančius, ir meilė pergalės.
te daug pasakė! n, įvairių .pwįy
Tiesa, Blaivininkų bū^ys ganizacijos Strzelec narys skaitymelių ir pi čftj vilkų Itbu r
likto šimtmečio, buvo gir- ta šeimyna sulyg tikriausių jau čia pat.* Kaip žinome I dėjo, kaip tai Boston, Mass.
ūglių. “Žvaigždutė” ĮfciM kM.'
Jan Szklenskį. tuoklė, vagis įr valkata. Jų aprilį‘i.ymų atsiėjo valstijai iš seimo nutarimo ir laikra- 49 kuopa, gruodžio .15 d. neskaitlingas, bet jie nuošir Šokiams einant Szklenski mėnuo w metams tevraitucaa wk <
dūs. Jie darbuojasi, rengia ■ • — '
3 lit. Lietuvoje, užsienyje^'ntat
-v
,
nai paliko vaikus, kurie bę- netoli 5 milijonų markių ščiuose
skelbimo su Grabny- 1929 m. parsikvietė garsųjį
ėmęs
graižytis
prieš
Vytį.
A d r e s & s : Lietuva," X&n
* ^daugindami pasiekė skai- (per 75 metus),, nes tiek iš čių švente prasideda naujų pamokslininką, Blaivybės a- prakalbas, vaidinimus, plati
n&s, Liaudies Namai, “Z v <4 BPo valandikės visų susirin
. ' čįų 834 asrnenų. Iš visų leista jos užlaikymuo kalėji narių vajus ir tęsis visų va ipaštalą, centro, dvasios vadą na raštus, ne savo naudai, bet kusių akivaizdoje Szklenski £ d u t S s ’ * Administrari^fc.
4,
\
- ' •• -11 ' - •" .
tos moteriškės ainių 709 bu- muose, ligonbučiuose ir tį. t. sario mėnesį. Taigi visos kuru Joną J. Jakaitį, kuris artimo. Artimo meile ragi- .-• :*
no juos į tą šventą darbą.' J®n užliP° ant šėpos. pogriekuopos . turėtų sukrusti — sėkmingai nupiešė alkoholio Tik daugiau drąsos, Blaivi.- bė Vytį ir metė žemėn; pas
rengtis prie Grabnyčių šven blėdiągu:mą" žmonijos gvvo- ninkai! Atsinaujinę dvasio kui paėmęs peilį supiaustė
NELEISKIME VELTUI LAIKO
tės apvaikščiojimo koiškil- nime£ ragindamas visus dė je per šių metinę šventę, va ir užmetė už šėpos.
Prie
Niekas iš buvusių lenkti ir.
mingiausiai.
Rytinis ap- tis prie blaivybės.
lykite tų gražų darbų toliau.
, Mes rasi į nieką taip ne nio laikraščių, brošiurėliii ir vaikščiojimas turėtų būti se Blaivybės, kuopos prisirašė
p. netgi policija nepasiprieši
knygų.
Vieno
žmogaus
gy

apie*
33
naujų
narių.
Ypa

same įpratę, kaip veltui lai
no takiam nekultūringam
kančiai: užsiprašyti šventas
kų praleisti.. Kiek yra pra- venimas yra pertrumpas miisas ir dalyvaujant vi- tingai didelis džiaugsmas, čiui, taip ir panelei, visiems strzeįco žingsniui. Lietuviai
’ leidžiama tuštiems pasikal- skaityti visokias blogorturi- ,šiems ”rianamš_nm corpore ’ ’ kad tai kone visos moterys. Blaivybė yra reikalinga ir parapijiečiai labai tuo suer
zinti ir mato tame įžeidimų
bčjimams, arba dar blogiau, nio knygas arba laikraščius. (eiti prie šv. Komunijos, pra- Tikrai garbė, kad- moterys prie, jos reikia dėtis..
Aukščiausiojo palaimi- supranta svaiginančių gėri Yra ir daugiau kuopų, ku visos lietuvių tautos. Kai kas
kiek lietuviai darbininkai Bet, kiek via tokių,, kurie
Sarirš 22 Jftti -.
arba jų moterėlės laiko pra- vien tik blogąją pusę tema nimo ir sudėti blaivybės at mų blėdingumą ir d(ąįasi į rios dirba ir rengiasi prie
.
JUOZAS P. iAMIUKidl
W'
to..
Tokiems
menaudingiems
Blaivininkų
^es.
'
naujinimo prižadus. Vaka
leidžia prie katiliuko, • gadidesnių darbų. Tačiaus y- Jaunimas Stato Gyvą Paminklą
_ DABBtJOJAS SU kį
M
’
‘
V
•
•
b
•
*
•'
•
VjUuhtf Didžiam užripremindami šnahę ar kaip ame tikslams daugelis įmūsų bro-_ re surengti teatrėlius, pra Tautos atjįųtįs. priklauso patingai kreipiama domę į
VOSZ & SONS PIANO
numomodamas
''
/ ■ K0M?A!IWA^ ^
rikoniškai vadina “mūnšžti- lių aikvoja savo brangias va kalbas su dainomis ir dekle- nuo motinų, nes jei motina Šo. Bdstdn’ozvyrus, kad ne- • :
dienas, mėnesius ir macijomis,
prirašinėjant bus blaivi, LaL ir šeimyną iš pasiduotų moterims. Tad vi
ną,” tai sunku ir įsivaįzduo- landas,
Buk tikras mane matyt phr
•
u
siant Jokio komiso nereikia-:
metus.
naujus narius prie kuopų. augins ’blaifĮą, :protinga> sos kuopos į lenktynes, ,cr po
tį. Iš tokio valandų veltui
AJ parduodunėšiai.
/. ’’’-<*<? S
priva darbymečiui pasidžiaugsime - “ęąvąspris” jaunuolį-lietuvį išla^privaleidimo, netik žmogus neap ;O, labai gaila^ kurie 'tik Tverti naujas kuopas kur jų Bet argi tiŠlMiotiiia
Pasaulio garsus.. V O SS -.-UNI r*
auklfe doru, kilniu, energingų, šą. player Ir uprųbt pianai. : .MUmyig.
žiniųgu, narsiu, ištvermingu.
turi sau jokįos ųaudos, bet ti^k tesupranta. ’ Grabnyčių hera;' ' Bet ar visos kuopos lo -imti
is rezultatais: - ?
vąrtoti OrthopUouic' VlCTB0Wr'JI
JI
puiįr.MAJĘSTlC
Dilysai pats
:asartm
;’dar ir trumpina .§ųva.3gyyĄ-(
fe
’
Į
’
į
ryMluKi
Vr
'
.
• F I r_i Ti J
tefti»y©tįviM. r
■•
į Soat■ Hau$
L?
šeimynii-f
’
:&kip
;
<<{
yaikšcio^v
v
Rėngs^įVųmus
įOnd^
Sidabriene/
'
to .prakilnaus darbo! . ?
gi laibas yra leidžiamas^—11
moterei,
tekainuoja 5 lit.
180 BOYLSTON ST.
1\
x •
taip - vytdi, < iikairt- i; jautukaiskaityme Įvairių blogo turi-: pasili^sminųno vakarus ir Rodos toli gražu kad taip
jauiiikaiKaunąs, >. d. 88. >
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^ininkė
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aplink pasaulį. Tai geriausis veikalas, kokį mesi; tome jaunų pajėgų, brangių mūsų visuomenės dar 4egimu, kuris pakirto ąžuolo gyvybę:'- Viso-Sy^'.
•_ .
buotojų.' •
.
l •' :
• f . . - , .. ~ cesterio žmonių apverktas, buvo iškilmingai pafeiIstorijos srityje išėjo dr. A, Račkaus. didelis turime šioje srityje.
Dažniausia kelionė»>aprašymai išeina šabloniš
veikalas
Gotai.
- Kunigii mirė keturi. Kun. J. Poluj anskis mi dotas vietinėse kapinėse. Ne seniai ant jojo-faįĮO^.^
__ “Gudai
•' arba
■
. ” Autorius • savo
y * vei—
kalu" palietė visiškai naują, mažai kam į galvų at- ki, be turinio. Šiame veikale autorius patiekia daug rė Baltimore, Md. Tai buvo seniausis lietuvis ku kun. J. Jakaičio rūpesniu, pastatytas gražus vąįįo^ ^
W
‘ ». ėjusį, klausimą, kad’karingoji tauta gotai.yra lie- mokslinės medegos ir savo asmeninių pastabų, kas nigus- Amerikoje,‘iš senatvės beveik neregys. Ji nmi paminklas.
Keistu supuolimu pereitais metais Ameą
? ? tuvių kilmės, ne vokiečių, kaip iki šiol kad buvo teikia veikalui įvairumo ir padaro jį skaitytojams. sai daug pasidarbavo Pennsylvanijos lietuviams,
manyta.
ri . / Įdomiu. Veikalas labai gražiai išleistas.
sukūręs pora lietuviškų parapijų:
Palaidotas lietuviai neteka savo Įhdejų garsių dainii
Didžiuma šių veikalų yra išleistų “Draugo? Brooklyn, N. Y. kapinėse.
:/
Yra visa^eilė mokslininkų, kurie yra tos paRytiiose, New Britam, Conn. mirė p-lė Mi
• ' čios.minties. Jų tai autoritetu ir dr. A. Rąčkus spaustuvėje, kuri iš tiesų pasirūpino mums duoti ' Kun. J. Cisas mirė Michigan valstybėje, palai Blažauskaitė ir Vakaruose, Chicago
P°W:
šį-tą
geresnio.
Reikia
pastebėti,
kad
to
pilnai
pa-,
remiasi ir savo težą gina. Tai tiktai vienajtezos
dotas Grand Rapids, Slich kapinėse. Daugiausia Pocienė.
Michalina Blažauskaitė buvo jauna pr
pusė. Kad studija būtų pilna reikėjo, kad autorius 'siekė^ nes galime pasidžiaugti, turėdami ne keletą darbavosi Vakarinėse valstybėse, buvo kiek laiko
-dr. A. Račkus pirmiadį būtų patiekęs priešingas popieriniais viršeliais knygelių, bet tinkamų gražia klebonu šv. Mykolo parapijoje, Chicago, III. Savo mokyklos mokytoja, mūsų visuomenės dar
nuomones, kurios tvirtina, kad gotai yra teutonų popiera ir gražiais storais apdarais knygų.
paskutiniuose gyvenimo metuose buvo suparaližuo- Naujosios Anglijos lakštutė. Amerikietė
kilmės i Mes turime gotiška rašybą, gotiškų arldte, inteligente, įvairiose lietuviškose organizacijoj^';
tas, patyrė daug vargo savo senatvėje.
Naujos Pajėgos
— .lektūros stilių, gotų kalba rašytą Bibliją. Šitie
Brooklyn, N. Y. mieste mirė savo draugų ku besidarbuodama, nuolatos stovėjo prie vaire. Dar*
,2
. — . -——
. . . ’
■.
.
Pereitą
vasarą
susilaukėme
keletos
naujų
ku

daviniai yra grynaiteutoniško tipo. Autorius tubininkų Sąjungoje p-lė M. Blažauskaitė keletą tne- <
L nigų
. _ir, parapijiečių
- t- *. apgailėtas kun. A. Kodis, Apnigų
ir
profesijonalų.
Chicago
arkivyskupijoje
. rėjo juos visus išgvildenti ir šiikritikuoti, tai yra,
reiškimo parapijos klebonas, žmogus dar ne senus. tų buvoWntro Valdyboje. Savo nuolankuna^.
kun.
P.
Jurgaitis,
paskir
įšventinta
du
kunigu
.
įrodyti istoriniais argumentais, kad toji nuomonė
Kun. A. Kodis įkūrė šv. Jurgio parapijų Brook lietuviška širdimi jinai buvo įsigijusi minias-nt
yra klaidingą, kad tie daviniai nėra tikri, ir nepa tas vikaru į/šv. Jurgio parapiją, Chicago, ir' kun, lyn, N. Y., pastatė bažnyčių ir klebonijų. Daug, telių. Ne nuostabų todėl, kad laidbtuvėse <
matuoti’istorine tikrenybe. < Tuomet mes būtume T. Gasparaitis, paskirtas vikaru į šv. Antaną pa
tokiu būdu, pasidarbavo Amerikos lietuvių katali yo didelis skaičius dvasiškijoš, profesijonalųnrl
rapiją, Cicero, Illinois. Brooklyno vyskupijoje įturėję pilnų šiuo klausimu studijų.
kų gerui ir būtų dar daugiau padirbėjęs, jeigu ne mos žmonių, kurie mylėjo p-lės M. Blažąas!
Nors dr. A. Račkus savo veikale studijos pil švęstas kun. J. Aleksiūnas, dabartinis Apreiškimo ankstyboji mirtis,pakirtusi jojo gyvybę. . dainas ir dvasią.
* '/ numos.ir neatsiekė, visgi tai, ką jisai patiekė, turi parapijos, Brooklyn, N. Y. vikaras ir Cleveland < '• Pernai miręs kun. j. Čaplikas buvo Aušros ,
Ponia Qna Pocienė, Chicago lietuvių
didelės reikšmės mūsų tautosakoj, ypatingai jojo vyskupijoje — kun. J. Šteigmanas šv. Jurgio para Vartų parapijos klebonų Worcester, Mass. Savo vatorijos direktoriaus p. A. Pociaus žrnonaį.
nauji argumentai, imti iš numizmatikos, pavardžių pijos vikaras, Cleveland, Ohio.
amžiumi ir kunigavimo metais buyo jaunas žmo garsi dainininkė, Jinai mokėsi muzikos
ir kalbų palyginimo.. Kita veikalo ypatybė yra ta, - Mūsų naujus profesijonalus sunku suinedžio- gus, energingas, į mažų laikų spėjęs daug gera pa- meno Italijoje. Lietuvoje'buvo Valstybės Opi
kad knyga išleista dviejomis— Rietuvių ir anglų ti ir juos visuomenei paskelbti, nes daugelis jųjų dlaryti. Providence, R. I, gyyavo mažutė parapi dainininkė. Chicago lietuviu konservatorijoje
— kalbomis. Tdkiu būdu duoda galimybes svę- užbaigę mokslus, visiškai pasitraukia iš lietuviu jėlė. Kun. J. Čaplikas Čia atėjęs, tą parapijų su yo muzikos.mokytoja. Ponia O. Pocienė tylį
timtaučių mokslininkams susidometikalbamu klau gyvenimo, nieką bendra su savais neturėdami. Ši tvarkė, išaugino, nupirko kleboniją. Patekęs į mi vaidintoja. Via! Chicago lietuviai gerai
simų. Reikia’ pasakyti, kad dr. A. Rųčkaus veika to priekaįštppnegalima visiems^taikinti, nes turime IVoreesteri naujai įkurtos Aušros Vartųparapijos Jmena josios paskutinį vaidinimų “Komcriį|wi» > ,
las “Gūdai Aria Gotai” yra vienas geriausių veii- pxofesijflnąlų.Įrt pę^tų vasarą.^mokslus baigusių, klebonu/ sparčiai ėmėsi jam skirto darbo, 'Vpastatė Varpų’’ Sarpolietės rolėje. “Balsas nutfl
L'-iU
tautų ir jos! didelę ir puikių bažnyčių, bet nespejo josios vicįatit giesmę nulaužė.”
kalų kuomet nors Amerikos išleistų.
4 « kurių y^^įl^ūv^
Tekosgirdėti, kad dr. A Račkus yra žymus nu-' reikalais VesirūpįnaatįBjvkaip,pavyzdžiui dr. J. įruošti, Kalnas, ant kurio pastatyta bažnyčia nuo
mizmatikas. Būtų gera, kad dr. A. Račkus ir šiuo; Rakauskas, medikas, dr. J. Adomaitis, juristas, p., 8ėnp .vietinių lietuvių buvo vadinamas Gedimino
Toksai, maž-daug, jtra praėjusių -1989
; • Kalnų. Iš tiesų, tai graži vieta-^-kalrias, nuo ku- vaizdas, Sūrint į jį lietuvio amerikiečio k
klausimu patiektų studijų mūsų literatūrai, nes pą- R. Juška, muzikas, ir kiti.
našaus veikalo mes dar neturime.
I
,
Neįętofogija
. į rio puikiausia matomas visas Woreesterio miestas. mi& Ne visa toje netolimos praeities istoi
. » '«
■ -;
•
■- ; m
•' #a{ Kaip vįeta, tai ir naujoji bažnyčia labai majesto- nu ir malonu, bet visgi reikia konstatuoti
Kelionės Aprašymai
v Kaip kiekyiefai metai,, taip ir 1929 nuėjo am- tjnra, savo išorine išvaizdą viei&graŽiausn; lietu- ma gražių įr prakilnių reiškinių, kurie 3!
Iš kelionės aprašymų, kuriais mūsų literatūra žnybėn — tepalieka įfari|cį mok^u. panašiai V
Amerikos lietuvius į katalikus.
jagauUa,neJ. Čaplikas, šalčio ir
i yya gana turtinga, susilaukėme naujo veikalo, kurį žmonės: ajnžinybei sukurti — pereįna į ųmžįpyįęj v
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Juri —' vM klauso, norspro- zacijas. “Jei kalnaarnitiną
Eina
sideda namiiose. Kokie na grama nevisai pilna.
į Magometą, tai Magometas : >
Visokios
naujienos,
ora»
ir
mai, toks bus mūsų jauni
Si&a į kalną,” mandriai už-. J
mas. Jei n^hiuosė'jiėra>ge- kt. dalykai;
i
< • baigia socialdemokratai sa- ’
. ttas. Ir ne tte, kad Vytautas
rb išauklėjimo, jėi nAmūbse / Socialdemokratą vadus ap W paaiškinimus stftdydiibūtų buvęs koks, oi, taip sau
vaikai nemato- gražaus pa
’• •••«
ėmė didelis išgąsti?, kai šė- sioms bedievių avelėms dėl
‘3S
katalikas, bet buvyzdžio; mokykla nieko'ne
Šliūpo šliųbo bažnyčioj. Tas •
..tsss v6 uolus tikėjimo skleidėjas,
padarys, ir jei? ,• namai yra neUs Jonas Šliupas paėfioė ■ir dalykas, kad joks tikras
*•,a<w ties pastatė; daug bažnyčią.
nuodėmių ir papiktinimą šliūbą. kataliką bažnyčioj. kalnūs niėktitomef į Mahome
— ' Visą Žemaitiją papuošė bažJą laikraštis tą išgąstį iš
“Kaipmesj&Vome jauni, vieta,,tai- net ir Bažnyčia sa
tą neis. Tačiau šį kartą'at“ c ‘
nyčioms, tą Žemaitiją, kurią .. .
vo Dievišku mokslu nepa reiškė tokiais žodžiais': “Jo šitiko priešingai: pats didyjis būk taip žiauriai pardanas Šliupas buvo žymus an’ Labai tankinį- girine tS- sieks vaiką- šįrdies ir neper
. sis Lietuvos bedievių kalnas
sis=B=- vęs kryžiokams. Jo lėšomis velius panašiai aimanuojant. galės blogos įtekmės namuo titikybinis žmogus, garsūs
rpamUtęs jauną mergelę pasibuvo įkurtos bažnyčios šiose
-kunigą ėdikas, bedievių
se
įgytos.
’
Ir tai yra ne tuščias aima
piežiūm vadinant ir ŠlnT jftdino iš vietos ir atėjęs nuvietose : Airogaloj, Kaltinė1 navimas. Pasauks tiek daug
.sileūkė jos karštam tikę ji- .
“Kas bus iš mūsų jaunuo- ;bą: paėmė bažnyčioj.-.. ”
nūos, Kelmėj, Krokenavoj,
kilpii prištafej1 jogLreikia jią?” IŠtikrųją, kas gali iš
rnui. Bedieviams yra kuo su
Kražiuose, Luokėje, Var
!
“
Jauni
bepoteriai
pradė

tikrai tvirto būdo jaunuoliu, ji| būti gero, jei namuose jie
sirūpinti. Jei jau jų kalnai
'**
niuose šv. Aleksandro, Vijo'
dvejoti,
ar
begrįžti
į
kurie galėtą prieš pagundas tegirdi, keiksmus, .barnius.
pasirodė bėjėgiai prieš Tner'Sdetuvoj vis dar nerymas • katalikų kraują kaip tiktai duklėje ir Betygaloj. Augs- atsispirti ir- išsigelbėti nuo
Temato girtuokliavimus- ir -m-ostvininkus. Etmėš Kul gaitės tikėjimo galią, tai vi
jf^jUma. Šątvkiar terp vai- siūlosi f<Lįetuvos Aidas” taitijbj: Vilniuje šv. Onos, amžinos mirties. Tačiau tė
tūros draugija, orgąnižaci- siems'kitiems taip pat neva
neteisybes. '
Kaune
Pranciškoną
-koply

5bs xir katalikų visuomenės savo gaidišku pešhįkiZmu ir
ja betikybinią žmonių, ku- lia toliau likti ^suklaidintų
vą aimanavimas jaunuo
čia
ir
vienuolynas,
Katedra
;
ii
Tėvų
priedermė
išauklėti
B«į-griežtym. Neperseniai griežtu peršokimu prie jam
riū organizatorium ir tėvu- šliūptavftių eilėse, jeigu jie
liams maža ką padės. ViejšEuadorių rajono Katali- pageidaujamos išvados: juk paskui dar Utenoj, Kerna tojudėti ir ygrkti tėvai pri vaikus dorais, gerais katali buvo Jonas Šliupas, - ndtafė
;dar nėra, galutinai praradę
^Veikimo Centro valdyba taip? Žinoma, kad taip, jei ve, Pabaiske, Perlojuj, Dau valėtą rimtai pagalvoti kaip kais; Auklėjimas prasideda jo paklausti; kodėl jis baž
savigarboB jausmo.
’
. "į
į žmones aplinkraštį, taip tamsta- nori. , Kraujo guose, Dubingiuose,. Darsū išgelbėti jaunuolius nuo i§> naihuose. Namuose turi vai nyčioj šliūbą ėmė; ,f
J
^e.įatama apte kate- praliejimo inicijatyya čia nišky, Velionoj. (Žiūr. “Mū tvirkimo, kaip išauklėti juos kai gauti’ pamatą ant kurio
•
•
.' ŠOcialdėmdkfatąf manydft- i
ską mokyklą persekioji- grynai priklauso; nuo Val są Laikraštis.” No. 51). ‘ naudingais Dievui ir tėvy jie statys gyvenimo namą.
“Liet. Aid.” (2BTnr.) rajhi,- kad ją šalininkai gali
Nandai
ftrri'
būfr
šventa
vieir raginama žmonės, kad džios nusisfatymo/Jei ji ka- ? ' Mums net nuostabu, kad nei. Štai, tėvuos klausimai.
įiąsdčti Šliūpo pėdomis,- pa [so, kad Voldemarai btivęs
fe^aSSai
5
turi
’
įfiti
meilės
ir
remkis ainiais tą imi- talikii ne^ęfšėkiosį t^i kais Vytautas . taip daug bažnv- kalbas, klausosf1 Syl
-. Kaip mes lepinamės pa
taria sendini; kaip jam rei seimų Šalininkas ir visai neramybes
vieta,
o
ne
pastogė
eiiįj, kurie drąsiai lio- gi tą kraują liest; Bet jei jį čią pastatydino/ Daugiausia pysakų.
daryti jaunuolius * .gerais?
kėtų aiškintis. Girdi, pasa norėjęs proklamuoti fašizmo
kepurei
]
dabinti
ir
nuo
0r įž kataliką švenJas tei- nori šavę pastatyt kazokų ją yra1 įkūręs 1416 ini Bet
Ar raginame prie gero ? Kokyk, kad jaunoji mergelė tik Lietuvoje. “Efeti■. .Adūafc^ ■
o iŠkūpot žmo tais laikais: bažnyčios buvo kią priemonią įnames ? Ap- Mara pasieti.
r j£tisSt nežiūrėdami is kie- rolėj ir fe
bažnytinėmis apeigomis te1 mano, kad geriąusis Volde
E.pUsės ėjo pasikėsinimas nes iš m
k re bažnyčią, labai reikalingos. Vos apie gaifestaujame jauhą ’ištvirro namus,
sutiko būti mano žmonk; ir maro antifašistinio nūsistatai
tupmet,žinoma;
kraujo
Teatgvja mumyse
30 metą prieš- tai Lietuva kimą, l^paklilSnumą, nepai sudaro katalikiškus namus
seimininkė, o be jaunos žmo tymo įrodymas -yra Seimo
ū didvyrių dvasia.” • prasilies, tik jie jūsų? tai bus: urinu buvo ąpsikrikštyjusi. symą- d vienokį savo namus išpildy
n kataliką tėvą nos gyventi tokioj gilioj se nešaukimas... Bet šį “Liet.
kraujas,
gerbiantieji;
bet
ne

įteikėjo daug kunigų, kad gal įsileidžianfė bedieviškus priedermes. Ją priedermes
Aid.” tvirtinimą iškilmingai
i» tą aplinkraštį kalkaltą kataliką; Jums’ nėra vis^ tautą išmokytą tikėji laikraščius ir vaikai mato ir yra: Meilė, Pamokuiunas, natvėje beveik neįmanoma. paneigė tautiiiinkų partijos
“Liėtuvos Aidas,”,
Tam pavyzdžiu galim# esą
nervuotis ir bijotis, mo, reikėjo-ir bažnyčią^, kur jei ne skaito^ tai mato ką "
’
Mylėk
Pavyzdys.
3
savo
vai
’
oficijozas, Įtaria reikalo
-pirmininkas- p. La^nas, pą- A
- r?*
.
#* *
l-r X
įįj,
^ji
tėvai skaito, girdi nedoras
fe J
. Vyskupą, kaa
. I*-. r"?’.-■>-• .v
*
tverti- į Dievo paveikslą ir gelbėti juos nuo
anSmW
^&iaTr‘p^&rimn tas
Ž*
prika šioja
V. Centrui, kiškos Lietuvos gyvenime. LŠtai kur'fi »ji priežastis panašumą; jię yra sutyėrti jfeirties.’ Išgelbėsi jėi na4- niuose Voldemaro planuose V
ir klausia:
pažinti/ mylėti ir tarnauti muose bus: Meilė, pamoki- atsirado daug vitraį&sistikad tokiu savo elgesiu jis is- Jei tuometinė Lietuvos val
SKą taį reiškia ? Tai reiš’ _ įsikiš!
’
į- džia būtų buvusi indiferenprovokuosiąs lenką
nia priemaisOi^
1
katalikybės palaikymą^Dievui.
tai Tėvų priedermė ne rimas, gražus pavyzdys,
raginimą sukibti prieš
x
Liet.
AD-ka«
”
]
tinga*
ir
nebūtą
paisiusi
apie
aimanuoti
vaiką
^ikimu,
bet
mą į Liej
Lietuvos vidaus reikažmonės
vėl būtiį grįžę
,;WK prie
inę Lietuvos vyriau—......... M
A
lūs. Gmli-, lenkai paskelbs
•A‘dievaičią\ garbinimo. Bet
kkaip Kražiuose buvo
visa ni pasauliui, kad Lietutaip vaikelis nejučiomis linksta visus vaikų idealais? Gaib^. rbiamieji, bei mes cia
Vytauto būtažydai.
jiolaušIrkatali
* * .. . M A
M
tilę prieš rusą pastangas
t
voj bolševistinė valdžia, nesi
ne daug galime pasigirti. Kiek yra šeimyną kur
kafointi
angliškai,
ko’. Jis parūptiur
tautai
tiėk net ir tėvus.
ešti kataliką bažnyčią.
persekioja katalikų mokyk
bažnyčią^ kiek A Ką
jai gi
tuomet
daro tėvai ? Dažniausiai daro tą, ką tėvas miolatbs piktas, su moterimi kasdien bara
, K.- V. C; skyriai,
las ir bažnyčias, tai leiskite -• d
~ y. —-—Xneprivalo daryti: " of tarp savęs ir su vaikeliu si ir mušasi,- geria degtinę iki nesąmonės, iŠ tinr
dorią rajonui pri
mums, mes juos suraitosi- š (Referatas skaitytas St. K. Vaitfcėvičians trečiajft&e kalbėdami gryfiat ir gūžiai Jiotuviškai, jie sten girtystes nebeuždirba šeimynai-užtektinai duobyra raginami prie
me...
rytinią valstybių lietuvių kataliką seime 1829?
giasi su! vaį^ f šnekėti angliškai, maišydami ūos? Kartais net ir motinos, kas dar blogiau, eį
6 j jpraliej imo.
Juk
gruodžio 29 d. Newafk^lf; J.)
Labai gaila, kad lenkai
'skus žodžius, ir net patys giasi taip biauriai kaip ir tėvas. Argi tuokart
ir angliškus/j^Mefąviskus
gali taip pasakyti, bet kas
jnėgindaffii tiįo
•gonu tarp šdvęs šnėkėti. Vai- mato nelaimingieji vaikai savo tėvuose tą idealą,
atsa- gi čia kaltas? Neikite tams
- * >
eiti f mokyklą ir greit įš- kurį turėtą ir norėtą matyti ? •.
kelis, tino
Gerbiamasis
prezidiume,
gerbiamieji
atsto

ai raginami tos bolševikų keliais, o tuo
Iš tėvą giygeros lietuviškos • . Nemato, gerbiamieji, ir tuokart skaudjf pasi
moksta ang
,
net iki savo, met lenkams nebus reikalo vai, atštbvės, ir klausytojai! #
cP jau neišgirsta-, ir- štai ką daro jąją širdyse. Jie negali kitiems pasigirti
Tarp kitą- klausimą? skirti] Jums referuoti kalbos bevėifUžT
p praliejimo, vadinasi, kištis, o- lietuviams: katali
turime ? Sūnų, ar dukterį, kuris moka ’Iietftvią jsavo tėvo ar motinos gerais darbais, bėt turi gė
nešaudys, tik kams nebus nė mažiausio no- per šį metinį rytinią yalstybią Hetuvią kataliką
kalbą ir per tai" myli Sėtuvių tautą,-patį lietūvif- doje nulenkti savo galvas, kuomet tėvą vardas
K, kuomet kiti jų kraų- ro siųsti į'žrhbnkš'fdkias'prtk- seimą^ gerbiamoji ruošimo komisija parinko vėl
kumą? Ne, gerbiamieji. Nemoka tie vaikai lie- iškyla šnektoje. Ir kas įvfksta? Pradėję vai
kas tie kiti, ar klamacijas, kurią pasirody jaunimo klausimą. Per pereitą seimą, kuris įvy
į pradeda jų negerbti, nes pa
man teko garbės patiekti tiivią kalbos, nesupranta Ūei ūėsitūpmą lietuvių kai tėvai
.lĮ ąr bedieviai Lietuvos mas: primena žiauriausius ko Brooklvn, N.
tauta ir jos dvasia, ir dažniausiai pyksta ant pa?- garbos nevęrti, pradeda jų nekęsti, ir nek^
jums-šiuo klausimu Žiupsnelį minčių ir rezoliuci
Ičfininkai, tas katalikams caro laikus. -'
x*ią SaVd teVU, kad jie nesugeba su jais pašnekėti tautą, kun
kuri davė pasai
pasauliui tokius žmones, kaiįp
’ K ją. Šiemet vėl gerbiamoji ruošimo kOmisija ma
'tiek;
Taigi čia pralieti
jų tėvai, ją tėvai Detuvrai,
Detuv&i, bbg^e^gjttilbkliai,
nė kvietė paskaityti Jums referatą šiuo klausi angliškai. Kieno, gerbiamieji; čia' daugiau kal ją
tes, ar vaiką ar tėvą ? Argi gali tėvg^ teisingai pikti, tinginiai, negabus, aprilenTę, be jokių prin
mu. .
~
- - t ' ; ■■
cipinių nusistatymą. Tiems vaikams gėda pa
'AUTO NEAPYKAN- ’ Kad geriau ir aiškiau galėtumėme suprasti pateisinti savo kaltę?
Kad vaikai neištautėtų, reikia, kad mylėtą tą sisakyti, kad lietuviai; nes lietuviai prasčiaūki
šį referatą jaunimo klausimu, pasidalinsime jį-(
žmonės, jokiam gėri’uf netihka. Gerinamieji
savam patogumui į tris bendras dalis, jaunimo kraštą iš kurio ją tėvai kilę. O kad mylėtą, rei
klausimą-čia turime suprasti jaunimo iŠtautč- kia, kad jį pažintą. Bet kaip gi jie gali patinti, klausytojai, argi tokiose aplinkybėse daug gali
ma kaltinti jaunimą už ištautėjimą? .Kur gĄgej <
tomu už ką soėijalistai neva neištikimybę, Lietuvai^ jimo klausimu, ir kaipo tokiu pažvelkime,'kad jeigu patys tėvai savo nesupratimu ir apsileidi
IŠevikai peikia Vytautą paliauti! jį gerbus. Bet iš irnelatfai moksliškai, į jo priežastis, į jo vajsius, mu užkerta vaikams, pažinties kelią? Čia, ger ras tėvų pavyzdys, kuriame vaikai' gulėtų; matyti
biamieji, yra viena mūsų naujosios kartos ištau- savo idealą įkūnymų? Kttt gi gražias it. ^aVyzdėlto socipalistar
socipalistai ir pagaliau į jo vaistus.
kloja, kad neverta ap- tiesą ne dėlto'
dingas tėvų gyvenimas,' kad; vaikai galėtų sayo
z
Daug yra priežasčią, kurios veda mūsą Ame- .Įėjimo priežastis*.
oti 500 metą jo vieš- Vytautą smerkia/ Jie cfžątf Į
tėvais džiaugtis, būti tokiais kaip ji% mylėti tą
fefikaktuves. Kaipo jį užtai turėtą* pagirti, kad pkoje gimusį jaunimą prie išnykimo Amerikos .. Vaikams beaugantį labai į juos veikia tėvą
kraštąaš kurio jų tėvai atvyko?
' ;
M:
T*_X_
ftr jfe paduoda tai, būk buvęs menkas patrijo- tirpinimo katile, prie ištautėjimo. Pažvelgkime šeimyninis ir socialinis gyvenimas. Kaip mažai
v
distams kaipo jnes pirmiausia į pačias jaunystės dienas tą mū ievų žino ir supranta kiek vaikai beaugdami se
- Pasižvalgo nelaimingas sūnus ar duktė į kai"buvo .menkas
iAs toks' Žesą vaikėlią, kurie čia gimsta ir auga.
ka tėvų pavyzdį. Kiekvienam berniukui jo tė- myrių, kitos tautos žmonių gyvenimą*'
les pardavęs mternacijoi
.
.
atidaVintas -vokie
Pirmuosius žodžius, kuriuos kūdikis išniokt ,v.i8 yra jo idealas, kiekvienos mergaitės idealas to tėvą, šeimynos galvą, malonų, sefalifltfellteis “
įgyt ir vokiečiams ir len- maičią
i noss vokiečius- čiams buvo kaip tiktai įvj“ iĮar ištarti būva dažniausiai dar lietuviški; Vos, yra jos motina.- Jeigu jo tėvas kasote nors pasi- pinantį į bažnyčią, gildantį įvairias savo tikybi
— kūdikis sugeba kojas _yra
kitą žmonių gerbiamas ir mylimas, nes ir civilines pareigas. Kaip didelis tam vaitačiau,
suvaldyti,r motina
galutinai ir su- kis suįįg soeijfllistinią prin x._*r
_
i.
_.2_ 3_ ______ _______ - •>..? • T
’
_»S.
kuf sk&tamair t«p arK> tėvo ir savo paties
mažiau kultūringa. jau turi jį gaudyti po gatvę. Gatvėje jisai ne vieb- kiekvienas vaikau savižudyje džiaugiasi;
Žalgiriu, «.bet vis cipą:
jta b«ti irgi, tokia kai užaugs Jejgu kuri motina
Jeigu savoje šeimynoje kas nors prade
kfek Žemaičiai ’1tauta j)avėėta ',fĮmltūringęs-: nas,'atsiranda draugą du, trys, ir keturi. Susitinei, kaJ ją sukuMfinfą; Jei'
gatfdesnius ir ^resniu» pyragus' už savo apie DteVą irtSSytį,
ką stengiasi susišnekėti, ir žinoma ne, kitaip kaip
»o. vdkiecią j “
vokiečiai
“kultūrino”
že
angliškai. Kaip gi'jie vaikai kitaipsusišnekės; iunynei, kiekviena duktė tuo džategiasi ir myVytautas buvo j
| .kitoms mergaUtas apie savo motiną pa
maičius kardu ir ugnimi^tai jūsiškis Antar“**
Ta priežastis lęį- čia sulig socialistą kaltas Iviškai,
bet tasai įtalukas liehlvišktfi
Žinok, jog.;
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ĮMRiM
irAmerikos valstybėmis.

fcūzija ir Lenkija, Latvija,
Anglija, Prancūzija beveik
Visada ia ipūsų daugiau pi>

Kylant žemės ūkia kultūrai
ir didėjant žėmės ūkio gaminių produkcijai, .Lietuva,
be abejonėj Europos žalia
vos ir žemės ūkio gaminių
ripkoje užims prideramą |bS
vietą.;
f

ja,1 Vokietija beveik visada
mums daugiau pardavė1, <pe-

tų* Žibalą, akmens anglį tu
rėtume rūpintis pakeisti savo durpe ir elektra, o ce
mentą reikėtų gaminti na
mie.
\
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Toliau įvežame: chemijos
gaminių už 3—4 mil. litų, odos ir kailių už 6—8 mil. li
tų, gumos dirbinių už 3—5
mil. litų, 'metalo dirbinių už
JO—12 mil. litų, maširtų už
8—10 mil. litų, automobilių
ir dviračių už 4—6 mil. litų,
stiklo dirbinių už2—3 mil:
litų. Šitiems' gaminiams rei
kėtų ieškoti būdų įsivežti tik
žaliavą, o juos pačius g^F
minti namie’. Mažos pažan
gos tuo atžvilgiu^ kaip jau

'''

'

.

*

•

jį

‘

■ tėvas. pirm dviejų jp
rė, ir tėvo reikalai b
baigti kuomėt sesuo
J- Italijon’.' Kuomėf 'j
5 Sųuillari pątvrė, k
’ spekJtoriai žinojo' tek
’-nežinojo, ką sakyti/’
bf Spęcial TnąUiry,
* ^migracijos inspėktd
' tarė jį neįleistų nes
jo tinkamos imigrao
’ žos, „ir kad jis’ iaėt<

Importo prekyboje pir
moji vieta taip' pat tenka
Vokietijau kuli pristato1 virš
pusės visų įvežamų: prekių.
Toliau seka Did. Britanija,
kuriai tenka 7—8% Lietu
vos importo. Tuo metu, kai
prekybos santykiai su Vokie
tija yra pasyvūs Lietuvos
pusėje, prekyba su Did.
Britanija yra aktinga. Iš
Skarda, geležis, akmens an
glis ir tekstilių prekės. Iš
Anglijos gabenama silkės,
Amerikos daugiausia impor^
tuojama žibalas, benzinas,
siuvamosios mašįpos ir au
tomobiliai.

taigijos nėra. Oro niekas nematė, jo irgi nflra.
Argi vaikai, kurie truputį daugiau negu titk žL
mpynesigėdi ja tokiais tėvais, tokiomis jų kvaily
bėmis, tokia tauta iškuriOs^-jiepaėję? Kieno;
gerbiamieji, Čia kaitė už vaikų ištautėjimą?

r- Toliau, pažiūrėkime kokią skriaudą, kokį klojikai metų-praslinkuš, tie jaunuoliai; kuyta
nuostolį turi kęsti mūsų brangioji tėvynė, toji dafef* maži, tuokart motetų kalbėti gražiausiai
Lietuva, kuri tiek amžių buvo slegiama, bet ne_- yc lietuviškai ir dngliskaį ir turėtų' tikrų prisiri
žiūrint to palikė savo gyvybę, davė pasauliui tiek šimą ir meilę prie Savo tėvų gimtojo krašto,
’ ' ’ •
• ~
naudingųJr žymių asmenų. Kiek rargo pęrkėn- prie Lietuvos.
tėjo Lietuva per tuos jai tamsiuosius amžius, ka , Bet yra jau ir užaugusių ir subrendusių jau
• * Vaikai beaugdami ir bebręsdami yra panašūs
da priešai ją mindžiojo po kojomis, smaugė ir nuolių. Su jais padėtis keblesnė ir sunkesnė. Čia
į bet kurį beaugantį medį ar augalą. Jeigu me
slėgė, ir norėjo visai nubraukti nuo žemės veido. reikia kitokių vaistų. Tokie jau savo protu gy
dis beaugdamas pradeda linkti į šoną, reikia tik
Bet nei Nežuvo lietuviškas kraujas, nenugalėjo vena ir nelabai svetimų klauso, arba nori klausy
tai pririšti jisai prie šalia į žemę įkalto tiesaus
jį priešai, neišnyko toji sena, bet skambi lietuvių ti. Tokius' gerbiamieji, reikia kaip nors pa
medžio, ir jaujas medukas išaugs tiesus. Žmogų kalba. Iš rūkstančių t)idžiojo Karo pelenų atgi traukti prie lietuviško veikimo. O patraukimo
principiniai tiesiu padaro ne lenta prie nugaros
jo ir vėl pakilo liėtuviii tauta, lietuviškoji dva būdųyra daug ir įvairų): tai jaunimo organiza
pririšta, bet geras ir sąžiningas tėyir auklėjimas.
sia. Ir kam, gerbiamieji klausytojai, visa tai į- cijos, tai geron pusėn traukianti spauda, tai įvai
Jeigu Jonukas pasiima kąsnį mėsos su šakute,
vyko ? Kad pagaliau žūtų trecioji dalis visos Lie rūs vieši tautiški pasižymėjimai ir jų išnaudoji * Šitos pakomisijėlės nariai
o ne su pirštais, tai dėlto, kad šiame dalyke jisai
tuvos nuožmiajame Amerikos tirpinitno katile? mas. Tiesa, žinau kad ne taip lengva viskasvyk- lankėsi Varšuvoj^ Vilniuj' ir
tėvų buvo tinkamai pamokytas, išauklėtas.Jeigu
padėtį. Kita
Argi tokia didelė tini .būti auka, kad Lietuvą dinti ir įgyvendinti, kaip čia’ram,Jums pasaky-^
Juozukas kas sekmadienis eina į bažnyčią, gra"* *
*
•»
•«
yėl galėti) stoti į gyvųjų tautų eiles? Iš tiesų, ti,- bet turime atsiminti, brangūs klausytojai, kad pakomisijėle turėjo ištirti,
žiai ir tikinčiai meldžiasi, tai dėlto, kad šiame da
be protingo ir tvirto pasiryžmo, ir sunkaus, ne kokiostarptautinės sutartys
gerbiamieji, baisu pasidarą tai pamąsčius.
lyke jo tėvai jį tinkamai pamokė, išauklėjo. Jei
siliaujančio darbo, nelabai galime tikėtis, jog liečiančios šį reikalą.
gu Petrukas domaūjasi lietuvių tauta, jos kalba
Gal tie, kurie iš Lietuvos atvykote, dar kojų lietuviai Amerikoje savo tautybę il^ai tegalės pa
ir dvasia, jos žmonėmis ir gyvenimu, tai dėlto,; į tą katilą neįkišote. Bet argi Jūsų vaikai nua’ itaikyti.
Gruodžio- 16 <£ susirinko
...
< 7 / .'
’ //
kad jo tėvai šiame dalyke irgi nebuvo apsileidę, jo išsisaugos? Neužmerkiine akių aiškiems fak,
Baigsiu, malonūs klausytojai,-ir baigdamas pakomisija, kad išklausytų
nuolatijam tai aiškino, žadino jojo jaunoje šir tams, kad kasmet dalis Amerikos lietuvių, ir tai norėčiau patiekti Jums šias kelias išvadas ir re pakomisijėlių pranešimus, iŠ
dyje meilę prie to užjūrio krašto. Margas ir į- ne visai ipąža dalis, liejasi į viena su kitais svc- zoliucijas Jūsų svarstymui ir sprendimui. Jos kurių bus padarytas ben
vairus yra vaikų auklėjimas, ir ne toks lengvas tiiritaučiais čia Amerikon atvykusiais: Toji dalis nėra jąkis raktas į laimę, jos neprašalins tuojau, dras pranešimas susisieki
kaip daugelis tėvų mano. Betgi tautos meilės yra daugumoje naujoji karfa. Kaip ilgai tai ar ir. vėliau, dalinį mūsų čia Amerikoje gimusio mo ir tranzito komisijai.
jausmas įskiepyti nėra toks sunkus darbas jeigu tęsis kol pagaliau visiar Amerikoje nebus lietu jaunimo ištautėjimą. Tačiau mano nuomonėje
pradedamas anksti ir protingai vykdomas. : D£ vių! Negalima be šiurpulio pažvelgti į siutam- jos būtų šiokie-tokie konkretūs pasiūlymai ištau- T.
M F-._ _ r •""
•/
9’
ja, kiek mažai tėvfc tai supranta; kiekdar mažiau šiais dėbegiąis aptrauktą ateitį.tėjimo ligos^gydymui. ..
; r
tąi vykdo. ■' , / < ••
; • O
Kokių gi vaistų teikti sitaį baisiai ištauteji-** 1) Steigti daugiau lietuviškų mokyklų ir jas,
Pažiūrėkime dabar kokie ytąmū&ų jaunuoliu juo ligai! Matydami tiek daug ištautėjimo ligos
; kiek galint remti;z- >/ ;?:
, r,
istaųtėjimo vaisiai; Pažiūrėkime į širdgėla# tą- priežasčių; gydytojų terminologija vadintumė2) Remti visais būdais lietuviškos kolegių
jos įsteigimo sumanymą;.
. *
Vtįį kada jie mato savo brangius ir mylimus vai įnė ja labai komplikuota. Ir iš tikrųjų taip yra.
3) Skaisti tinkančią lietuviškąją spaudą ję
kelius. ištautėjaučius. Kokis veriantis skausmas,. Kadangoštautejimę liga yra komplikuota, jai
. > literatūrą, ypač tarp- jaunesniųjų y
spaudžia jųjų širdis, kada jie mato, kad savo reikia' įvairių, vaistų- Kol.vaikai maži, geriausi >
gimtąja kalba su vaikais nesusišneka, kad tiems gv&ytojai yra patys jų tėvai, Tėvai privalo su-’ > 4) Viešai raginti tėvus, kad mokintų savo Į
Vaikeliams, jau užaugusiems,, nerūpi ir nemiela‘ prasti kd jiegąli'padarytiir ką-jie privalo dary
tarkraštas, ta tėvyn^lš kurios ji^kife* kad jaų> ti. Jeigu rytoj visi lietuviai tėvai ir motinos A;
jiems lietuvių tautos meilės reikšmę;
ji^
jų vaiki) vaikai Visai'-ttė nežinos kas ir kur yra menkoje pasiryžtų tinkamai ir gražiai Vaikus r 5) Remti ir plėsti katalJ
. mrno oi^gamzacijas, H vyčiųorgąntaaLietuva. Vaikus jie pagimdė, bet ar tais tavo •nuklėti Dievo ir tėnmės Lietuvos meilėje, visada
... eiją. kurioje nuolat aiškinti lietuvių tauttajVaia'-iih afonmntra almi a • Inirin liAiiiviii. tnuJ-ai namie su jais šnekėdami lietuviškai, ir pef pen- ;
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dvasios ir mate, sgrok, ir riksme. .'
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kolonijos lietuviai -daug
Dėt mažai laikraščiuose af veikimus rašo. Čia ver!iir-maži. Neatsilieka' ir
irieji žmonės, pavyzdžiu, vyĮŠeseniai Įsikūrė nauja drauriutė •—'Vincenta Treinayičiutė.1;
- Vardo Jėzaus. To& 'draugijos
Pq- teatro' buvo deklamacijos. '
ęįęj jan atvaidiną "gyažų vei- Deklemavo mažos- mergaitės—Ag
“Išpažinties Paslaptis,” nieška Žen^ikiutė, Julė Grigiutė,'
jdžio' 15..' Tą veikalą vaidino
Stefanija Kilkiutė. Solo (dainavo
jįiep jauni, bet 4r iš senesnių, i
-^-Florencija Jermalavičiutė, Tamt gavo rolės labai gerai atliko. >
bonrine Drill — Elzbieta Abramių buvo pilnutėlė svetainė ir
činskaitė,
Marijona Puidokaitė,
žmonės labai gyrė. Visas pelAdelėx Naruševičiūtė,
Agnieška
paskirtas parapijai. Tą įspūŽemeikiutė šoko- ispanišką šokį.Įf dramą vaidino šie vyrai:
Keletą žodžių pakalbėjo mūsų kle
t Barys — Adolfas7 Krušas.
SS, tėvas — Adomas. Jarma- bonas Jonas Švagždys ir kun. S.
Čros, Vivanas—Adojnas Duo- Kneižis, Marijos Vaikeliai turėjo
..

. .................. —

X'

-Ravotas — Boleslavas Jezuįčius, Pieras — Martinas Bur
inius,- Andriejus — Albertas
įlipąs, Policistas -— KazimieVaičiūnas, • Leonas — MartiTĄudijaitisr^Knn. Raitaitis —
įlas Vęrmauskas, Teisėjas —
zas Tamulevičius, Raštininkas
Oi eslavas Jezukevičius, Briar.7— Bronys Bartkevičius, NeS
Jonas Bernatavičius, LaBs.— Luiola Polykarpa, Ka
ino Sargas — Juozas Daugelet“*
11
us, Vaikutis — Juozas Ka.

.

...

>

aos dainavo pritaikintą
aln d^ireelę r\Amh
»•
^veikalo
ponia AL
MareKMazgalienė, panelės-Florenjermalavičiutė ir Vincenta

jinskiutė.

Adelė Zagorskiutė

sžė SMmiku ir vargoniųinkas
"as Šokas pritarė pianu. Tą
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cija Jezukąvičiutė, Anelė Keliutė.
Kitas veikalas buvo “Katedros >
Varpai” Šitą veikalą išmokino
Anele- Jermalavičiutė.
Vaidino*
tie: Ąpelė —- Virginia Pikarskiu- t ė, Ona -—
Albina Treinavičiutė,
-t
Teta Morta—ieva Dubosiutė, Se-

O.MASS.
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Valeikienė, P. Peleckienė, O. Va nienė, Sr Lalienė, Dr. A. AukŠtfe^
lentienė, E. Melžienė, F. Medžiuš, kalnienė, V.?Tamošiūnienė, E.
Gurskienė, M. Urbonienė, E. Mi*P. Skupas..
i
icrienė, E. Zakaraučienėr^ Ba* P.o $i?00 : j. Laūėka, V? Šatiejarčienė; V. Elijošienė 50c<
nėt -J. Kuneius, ~Vl 'Škupiėiiė. A.
Vincentas Muntaitis $5.00.
‘ '<■
Šidlauskas.’ * * J .
f:
r• . *.* '"''v
, Viso surinkta $21.50.
) ž ‘ !
■ West Hanov.er: Po $lv00 — M;.
Taęąonis,
)pt Raltrėnas, 0.1 jef- ■’ Aukos pasiųstos tos- parapijos i
t ■■£>.
klebono vardu ir adresu.
1 ■
įiauskienė, S. Aniauskienė, JĖ. AtM. Kelėniene
kočįūųienė, A. Navazelskieriė. ' ’
*
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Brocktonie: po -1.00 —< B. Baii.
riūnienė, J. Baropas, X Puodžiū
> : Pleška,, _.
J. _Šimaukus.
ną .K.
_________
________
T,.
X
___.
Bo^|dh(^»o $1.00—J. Medžius.
Kun. Kuliavo išleistuvės.
ivienė, E. Drevinskjenė.
0.
10 d. gruodžio, pereitų metų, bu-1
ivėll: po $1.UU~—"J. Sadausl
vo surengta kun. Kuliavo išleistu
Bridgewater: V. Deksnienė $1; vių Vąkarienė, V. D. Štaupo Ra

CLEVELAND, OHIO

\January

X. Aukos pasiųstos
Matui Kirliui.

kanauninkui,
.
*
Širdingai ačiū visiems, o as kaip
tik gausiu, laišką nuo kanauninko
M. Kirlio.. Tėmykite! Paduosiu Į
laikraštĮ ‘‘Darbininką.”
'
O. Perekšlytė.

e .-

-e"

': ;■ $?

parėdytą eglaitę ir po vam “buvo
dalina'ma, saldainės “Sapta Claų-

' * \

X-

\

SSg

so” visiems žmonėnis svetainėje.
Žmonės buvo labai užganėdyti?^29 gruodžio Sodalietės parengė
vakarėlį pagerbimui kun; Stepo
no Kneižio, jo vyduvių dienoje.

•<
u

1930

V X-

Jo vardo diena buvo 26 d. gruo

E. CLEVELAND, OHIO

džio, ketverge, bet buvo atkelta
Į nedėldienį. Tą dieną oras buvo
labai blogas, bet žmonių priėjo

\'
i 4’

- ...

F

. c. ';

a
•*

■

inuose, graždaikčių krautuvės sa
vininką. Nors mažai buvo garsin- .
ta ir trumpai yengtasi,
rengė
rengtasi, bet rengejų dideliu triliusu vakarienė pavy- :
ko. Žmonių susirinko
kiek tik ga
usir
lėjo tilpti kambariuose. Visų Ti
pas buvo liūdnas ir linksmas.
Liūdnas, kad turėjo atsiskirti su
•“labai clevelandiečiams *brangia ypata, tėvynainiu ir kunigu Kuliavu. Linksmas, kad turėjo dar vie
ną progą su juo pasimatyt, minti
mis pasidalint ir tarti.su-Diėv ir

MUNICIPAL:
Muzika.
Jaunutė > parapija ^neturi dar tuomi parodyt jam savo dėkingu
SVETAINĖJE choro.
Bet Kalėdų ir Nahjgailėtų mą. Pasistiprinę pradėjo kalbas ir

s

daug. Vakaro vedėja buvo Anelė
Jermalavičiutė, Sodaliečių pirmi

ninkė. Pirmiausia ji pareiškė susunkusiems- tiksląi šio vakaro.
—
. x. _ «.
Po to perstatė -korą, kuris sudai
navo “Ilgiausių’Metų” ir keletą
kitų dainų. Po tp.~darnavo duetą
Florencija Jermalavičiutė ir Ądolfas Krušas. Solo — Margaret
Mazgalienė, Floreneija Jermalavičiritė; sextette — Amelia Jerma:

■ t.

1 ■ . ji

i

t

r'

i. -. .

Yšbalninkų bažnyčiai įvedimui
SmjGšms.
dėktrikioš aukavo šie; , . .Įb,,,-■’ taisymui aukayo šie: A)
:;ienė ir M. Kelenienė po $2.00, į fe
Juožas Svintiekm* $25.00,?Pra- ni\
.
T&yifėršienė,
nas Jasinskas $5.00, O. •P_.jW5.00, ‘* Eė
Po
A-Keršienė, E.
E. Gi
gaitienė,
A.
Dzikięnėį-M,
Pateliu-*
^
Po $2.00; K. Tribuliauskiutė, P.

v

5c.

l

s f'

' n--

NG.ABINGTDN,
MASS.
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pamaldose ■ mišras kvartetas susi linkėjimus. Kun. Kuliavui buvo idedantis iš artistės Stasės Greičie- tejktos dvi puikios ^dovanos, už
- k.
s\jis dėkooj ir išreiškė, kad
nės, sop. ir Reginos Greičiūtės, ainegalėjo varyti toliaus
-—upii-ųriliYl'*0’ M* Arzio, tenoro ir Juozo šešJfei
įz>
5*:
, '.
f tdko, baso, muzikui V. Greičiui savo užsibriežto darbo, būtent: ša
Jf
z-S
;z įa
sugiedojo-da lia kunigavimo platint lietuvišku
‘ K- vargonais-grojant
[O
1
bai gražiai lietuvių kalba-Ka- literatūrą.
&ŽŽ&' '.-.•Clevelandiečiai netekę kun. Ku
/.j
lėdineą giesmes, kas GJevelando
»■ .
v.
r> *
liavo pajus atrityje- didelę spragą
lietuvius labai patenkino. Laike
;
i
'offertorium
Vincukas Greičiukas lietuvystės platinime.
' ė:KRApr
P-LŽ E. STOČKIUTfi, Soprano.
\
i
.. .
•-.
į
* Mascagniolntermezzo iš Cavaleria
________ •■
_______
,
• J •* .'
; r
/
Šiame koncerte dalyvaus artistas J. BABRAVIČIUS, J. ŽEMAITIS, p=lė STOŠKIUTĖ ir KVAR- Rustieano, smuiką artistiškai grieTETAS iš Worcester, Mass., p-lė M. GRIBAUr į efcmbridge, Mass^SOKAS, p.
MAZGAI^Bd \ if-sold.Prie progos reikia pažymė'vz3į.

p1•V
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■ Broadway (Tarp

m

So. Boston, Mass.

Pradžia 7 vai. vakare.

giją įkūrė mūsų jaunas kun.
Šias Kneižis ir tą veikalą-jis avičiutė, Florencija JermalavičiuStanislava Jermalavičiutė,
Kno. Jis daug širdies Įdėjo fė,
Margaret Sinkevičiūtė, Vincenta
rtig savo laiko pašventė,
__
- —
—
—i—, įj' k^d
jaunas vaikutis, nepa
■.. Nfi, duetas. iš1. Montello,
Mass., p. E, ŠLAPELIS,.^blistess i? duetas
___ ____
x._ ---------------------------__________
iš________
Kimhua,,
N. H^tpU.
AOKELIS,
ųpdžio 25,~ Kalėdų vakarą, -Treinavičiutė, Jieva Dubosiutė.
solistės ir duetas iš LoveD, Mass^ p ŠTASEVlftlUslr šofistėiš Norwoofl, Mass., p-lė FLORENCIJA prastu muzikaliu gsčbumu, jau jya^JŽinc^A»y <<;Darbinmkgg^S
Smuiku solo -r Adelė Zagurskiu" -1-^.1 ■t-j MII
Zx^.-ry. -į^ rŪAįnTfcf: ra žinoihas ir svetimtau&a^.* 2fF
tė, ^Akompanavo visoms. Povilas
’T';
fa
-^ydT^nodao 1929 išpildė du klasi
J
grai|s solo.:
ĮŽANGA
' rrinlėg iš ]
KEHGE«
; 4 . x‘.T*
įYjrųmpu veikalus “Kalėdų Sokas<Po dainų kalbėjo vietinės
.*.kas,
Lietuvoje,mariu
išleisti knyge
■
' ■
nius veika his smuiką per radio sto———
aįCĮLTą yeikalą išmokino jau- Federacijos kuopos pirmininkas
les K savo raštų, surinktų iš įvai
tį “WHK :r 1930 m. turi pakvietė
Švenčių metu rado ne^w
Naujų Metų dienoje, 1 d. sau
P'-AfTg
71*
____ ________
mergaitės p-les Elzbietą Ab- juozas Treinavičius. Jisai sveikirių laikraščių, ir"'įsirašau man pa
“garsųjį • bambizą” ’ ŽrikščiūW' mus daly? auri radio programuose.
sio, buvo balius Šv. Monikos drau
dėti,
nes neturiu pinigų. Turiu, pir
teskaitė ir Marijona Puidokai- jio kun. Steponą KneižĮ vardu vi
Linkime kaip, kvartetui taip ir
:
.j
: '
kuris
važinėjo kaip amžinas zy’*
-v.<$
z
gijos.
Rengėjai
buvo
Juozas
Tf.ejr.
miausiai paruošęs spausdinti rinki
^aidino šios mergaitės: Ony- su - draugijų ir linkėjo ilgiausių
' Ltetųvos- Sūnų ir Dukterų DrVincukui geriausių sekinių ateitynį mano eilėraščių, apysakaičių įr
-/Anei ė Voveriutė. Theresa--. metų. Po tam kalbėjo Alfonsas navičiųs ir Bonifacas Tamulevi jos Valdybai, LoWelI, Mass—To das po kampus.-Jis gyveno vie • -* ••«* ”3 »•
*
...
„
3,e- ■
'
r
Z
;
-Snas
kambarėly
ir'nusįšnapsavęs'
kito ko, jpausdintų Lietuvos vaikįj
usd& Kilkiutė, Morta — Jose- Pocius, pirmininkas Šv. Vardo čius. Programas prasidėjo šeštą kius pranešimus’ kaip Tamistos
rastas negyvu. Policija nuvežė. 3 _C!l£yelando L, KL Draugi.jų'Są- laikraščiuose. Vaikams knygelių
.vaįbndą
vakaro.
Pirmiausia
pasa

rtJęzukevičiutė, Marijona — Draugijos ir Juozas Daugelevįprisiuntė! ialprh'ame tik in drai^, miesto ligoninę negyvą.. "Prie jo ryšis. rengiasi prie minėjimo 16 d. trūksta, mokslo metuose- nuo rįį
jonav Germanavičiutė. Sesuo čius. Iš Marijos Vaikelių Draugi; kė kelis žodžius kun. S. Kneižis.
Pelnas skiriamas naujai dens poriu jiems jų išleisti Toliau,
rado laišką “vysk.” Žukausko,^vasario.
(
Vincenta Treinavičiutė. jos sveikino ir linkėjo ilgiausių Paskui dainavo octette — Mar-- gijų, kurios turi pasirinkusio^
kuriame^'iš pareiškia, kad nepri parapijai. . Valio, clevelandiečiai, turiu^pąruošgs spausdinti rimtų įr
fleivės — . Birutė Tamulevi- metų Juozas Kamandulis ir Ano. garet Sinkevičiūtė, Vincenta Trei “ Darbininką ”organu.'
pažįstąs Krikščiūno “kunigu?’ dirbkit^-gerąm tikslui, pasekmės juokingų apysakaičių, kurių butįi)
į. Julė Saulėmutė, Lillie Jie- lė Voveriutė. Pft tam, kalbėjo A- navičiutė, Florencija JermalaviŠventės prabėgo. Kąlėdų šv. Mi- Iš ligoninės tehefonavo į Worces- bus gausios. ■’ - ij- ,
spausdinta ir “Darbininke.” At
nelė JermalavicTBtė, šio vakaro Čiutė, Stanislava Jermalavičiutė,
’ ?
•*
tte,
Julė
Povilaitaitė,
Floren-šios buvo 12 vai. nakties. Žmo
Ar',* >
7
Oi*. ' - .
• •
East Clevelande *jau susitvėrė skirose knygelėse noriu išleisti. į
vedėja. Ji sveikino kun. Steponą 'Adolfas Krušas, Jonas Barnatayi- gių buvo pilna bažnyčia. Šv. Mi ter, Mass. giminėms, bet ir tie
Prašau padėti man knygeles S. neprisipažino ir nepriėmė laidoti. Moterų Labdarybės draugija. Yra
y-' - '
■
KneižĮ vardu Sodaliečių. Ji savo eius, Adomas Dubas, Juozas Ta
šias atnašavo vienuolis jėzuitas
gu noaori, kad Tamstos vaika
Tai koks nezaležninkų “kupigų” Organizuojama ir L. R. K Moterų leisti, ir kas nori , padėti—prašau
kalboje pareiškė, kad Sodalietės mulevičius. Pritarė pianu Ona DaIrirftų gimtąją lietuvių kalbą
iš New Yorko. Pamokslą pasakė'
galas. Kai, gyvį1 blaškosi po pa Sąjungos nauja kuopa. Valio east- pranešti man sąlyga^trumpu ad
jaučiasi labai laimingos turėda r.ilaitė. Solo — Margaret MazgaBraškink jiems
kun. Ig. Kelmelis. Choras, X
saulį, o nųųHrus niekas nepriima. saidietės. KuiMdėnybe, ten galybė. resu: Rašytojui Arėjui (Leonui)
mos kun. KneižĮ vadu. Ji įteikė lienė, duetas —tQna, Danilaitė ir
Stanšauskui vadovaujant, gražiai
SĮ VAIKŲ
Vitkauskui, Kaunas, Lithuania. į
Koks gyvenimas, tokia ir mh^iš.
dovaną kun. Steponui Kneižiui Jeva Dubosaitė, pianu pritarė ARap.
TĮ
giedoja^-Tįū
jš
ias.
Žnionel
iai
sudėjo
■ . (S.- *30)
. |
• ;
• j ■ Kumpis
nuo Sodalieči;—rašomąją plunks dolfas Krušas. Kvartetas — Flo
fe ■ .
aukų arti 13 šimtų dol. Tai didelėj
✓
»
ną.
Parapijonai Įteikė dovaną rencija ir Stasė Yermaalvičiutė, auką^šiais metais, nes daug yra>r
.
įgybė pavėBbslų! Pasakos, ap- .auksu. Paskui kalbėjo klebonas l Margaret Sinkevičiūtė, Vincenta bedarbių.
^aėliai,
eilėraščiai,
juokai, kun. Jonas7 Švagždys.-Ji^-sakė Treinavičiutė. Mažas vaikas AnCmiodžio 29 d. buvo Rytinių
isi taikų teatrui. 1 Žinutės iš
<< Aš negaliu jums žodžiu iš- tanas Akstinas paskambino pianu
•»
Valstijų K. Seimas. Delegatų bu
[tojo krašto ir plataus pasausolo. Po programo .prasidėjo štF"
•
•
■ ■ ų'
/
LDSr. 2 kuopos metinis susirin
ftairumėliai.
Uždaviniai ir reikšti kokį aš turiu džiaugsmą
vo daug" ir svarstė reikalus rim
•
įhogėlėa. Patarlės, .priežodžiai, > iš tos Dievo dovanos, kurią man kiai. Balius visais atžvilgiais pa tai.' Vakare Šv. 'Cecilijos choras* kimas Įvyko 7 d, sausio. Buvo
sisekė.
Prisirašė
.apie
20
.naujų
Hk. Darbeliai iį popieriaus, Dievas davė ypato je kun. S. KneiAš esu Lietuvos gyvenimo žinovas. Kito to
buvo surengęs vaidinimą, “Ap renkama valdyba šiems metams. Į
'
Efe ir kitoki. Laikraščio kai- žio.” Po to sakė: “Nebereikalo narių. ' r
kalbas ir Meilė.” Suvaidino gra valdybą pateko 'beveik visi tie pa
kio, kaip aš, Lietuvoje nėra. Kiekvieną dieną
; metams 2 dol., pusei metų—
13 vasario bus šokiai Brocktono
žiai. Vaidino šib&ypatos: M. ir “E.
& ; Erna Ž* kartus per mėnesį, Jėzus savo apaštalus siuntė po du
grumiuosi su tikėjimo, tautiškumo, sveikos po
tys : 'pirm. Antanas Akstinas, pąmieste — Canton . Hali, gražiau
įkalus piešia K. ŠIMONIS ir i pasaulį. 3is žinojo, kad du gali
Sekevičiutės, O. Poneliutė, 0. Su
litikos ir ekonomijos priešais. Mane pažįsta vi
sioje salėje visame mieste. Rengia
gelbininku K. Grigas, prot. rast
įdailininkai Leidžia “PASA- nadaryt daugiau negu vienas.”
džiūto, J. Tamuliptė, P. Pečiura,
si lietuviai. Nors kontroliuojamos ir persijoK” B-vė. Redaktorius X Gied- Baigiant programą kalbėjo kun. Šv. Roko parapijos sportininkai. A. Verba, K. Tamašauskas ir cho- B. Bartkus, fin. rašt. J. Valaitis,
Komisija:
Juozas
TreirraviČius,
jamos kasdien mano mintys, bet aš nenusimenu.
Step. Kneižis. Jis dėkojo visiems
ras. Po to, suvaidino komediją kasierius J. Jeskelevičius, marš;
mAm Nr. susipažinti siunčiaBonifacas
Tamulevičius,
iPetras
už geras širdis ir u^>iayanas. Jis
Aš kasdien lankau visus, kurie tik mane kvie- Knarkia Paliepus.” Vaidino šie. J.- Balevieius. Nutarta paimti bupasižadėjo darbno^§Zkiek jam Kubilius. Grieš.geriausia orkestrą asmenys: P.-Balčiūnas, Gečys, X
“Saulutės” Adminisei a ir pasakau daug saldžios ir karčios tiesos.
s^i važiuoti į “Darbininko” kon
—♦ Elsmore.
w
|į$b' Jurbarką.
'Dievas Davei iš. .
Stankus ir p. J. Tumuliutė. Žmo
•
•
•\ .
\
certą. Komisija ~tąm darbui pa
Daug Montello lietuvių katali
AS■
-..................
~l
nių buvo neperdaugiausia.
Nors nuo Tamstos mane skiria platusis At
skirta ir jau darbuojasi. Taipgi,
kų jaunuomenės eina aukštesnius
Naujų Metų šveptėje, po mišių buvo svarstyta apie tuos ųarnis, ]
lantas, jei tik panorėsi ir Tamstą lankysiu. Be
mokslus. Jie visi buvo parvažiavę
I
’ - A* *
Ii.
choras susirinko pas kleboną ir kurių vta užvilktos mokėstyš' Iš 'l*J|
to, jei^Tamsta nori savo giminėms gyvenan
■XI .
Kalėdai .praleisti namuose, o da
įv
—
pasveikino su naujais metais, o pereitų metų ir neatėjo j’šį mi- j
ba^ vėl išvažiavo prie savo ^dartiems7 Lietuvoje padaryti didelį džiaugsmą, pabo4 JąĮ^artią$ ; . — Į Holy Cro^s klebonas pavaišino ehorą. Po pie tingą. Netarė iš jų už/ipar|)mm- j
.sistengk, kadašjuos lankyčiau. ’ 'f;
tų sesutės Tamuliųt ės, choristės ką” .iškcįek^uoti ir pasnjąti^pini' ]
kolegiją.— :Jonas Bajorūnas footp?
^
baU plk^er ir Kazimiėras Jakavo- surengė skanius pietus. Dalyvavo gUs Į centrą. TąpAdaryti pašiža- I
Lietuvos gyventojus aš lankau tik už 5 li,t
'
K
' »
t
nis trseįt star; į Boston Univer- daug svečių iš .apylinkių ?r vie dėjo A. Akstinas', J/iJaškeleviČius
itus visą mėnesį, iuž 15 litą 3 mėn., už 25 lit— ■ j
tinių. ^uvo kleb. kun. Ig. KelrnnKttrcmfiLIS, baltais
sity —- Edvardas Abr^činskas,
:r K. Grigas.
7pusę metų, už 50 litų—visus metus. Užsienio* !
• Jis, varg. A. Stanšauskas, pp. Gm•
*. t • •
lĄfcDŲ RŲIKlNfiLIS,
viršeliais
__ ~ - $1 25
»■ i:«»f') A t: 9baltais
.T*' • •'Tn
'M
Mary' Treinžtvičiutė, Louiše Šu* lankymas (išskyrus -Latviją, Estiją ir Vokie
Nutarta' surengti vakarą prieš
muliauskai ir kiti, kurių pavar
’............ juodais viršeliais________ ' B; $1,75
OkLDŲ RINKIHfiLIS,
kiųtė, Elzbieta Belkiutė; į Boston
uŽgavėnėk
arba
vėliau.
Išrinkta
tija) atsieina dvigubai. Mano adresas: Duone- |
l College — Alfonsas Pocius, Al džių neatmenu.
VALDŲ RINKINfiLIS, juodais viršeliais....^______ $1.25
Sausio 5 d. mūsų priaugančių komisija: B. Bartkus, J* Valaitis
laičio gat Nr. 24. Kaunas, Lietuva.
bertas Abračinskas; į Tufts .—
KA2A9 NAUJAS AUKSO ALTORIUS, juodais prasjų choras turėjo gražų vaidinimą, •••ir K. Grigas. Plačiau apkalbėta
v'
A.* hteis tiršeliais------- :_________________________ _
^0
Juožas Kvaraciejus, Edvardas Mi- “GRfokinghs Vyras” ir kitus .“Darbininko” .ir LDS. vAjudL.Vl
Aš tik teisybę rašau.
. .

RAŠYTOJO PRAŠYMAS^

MONTELLO, MASS.

BALSAS Iš UETUVOS

tt TIK ATĖJO NAUJAS SIUNTINYS NAUNk
MALDAKNYGiy
\
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|ras užsakymus siuskite sekančiu adresu:
“DARBnmmO” ADMnnSTRACIJA
•
Ii Wast Broadway
South Boston, Man.
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liauskaft? į Miss Pjerėe’s Sėcret' ariat — Amelia Jarmalavičfatft ir
Franeiška Tamonitftė;
rniutė; jį Bridgewater Normai-^— Ona Grigiutė;

margumynus. Choras sudainavo
daug gražių dainelių.
'
^Uabar laukiame sausio 18 d.
ify dieną atvaiiuoa choras iš

m ąariai pasižadėjo/darbuotis. Tft
visa bėda, kad laiae švenčių buto darbai “Sumažėję. Girdėti,-kad
po biskį pradeda gerėti ir pra-I‘
.' .
■ *<
į Bentley Acc’t—Vadas Miliaus- Brooklyno su vaidinimu. Chorui dės dirbti .pilną laiką.
kas. .
>
vadovauja A. Vfminac : .
’ V
'r G. O.
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-
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Aš esu vienintSlis Lietuvos kataliku dienxa£ >

a* prbf. Šri Leon&8

Bistrai

g

5

;!

5

I

'M1'

V11'

.-į'

Member Florįat .įąteiį|iįį'.-’jf
■’

J

Delivery

108 Dcrcherter St.,

South Bortop

Milton 7993
auaomy

his patarnauja. Bėl^plates^
bp informacijų kreipkitės į
Darbininko” Administra» <

<

D&eFISO
prašome kreiptis dėl visų informa
rijų “Darbininko” Administraci
jW. r

fas, kuris niekiną kaimiečius nu
tariu juos ištirti ir persirengęs
prastomis drapanomis persisamdo
pas -vieną .ūkininką už ’perną ir
įsimylėjęs to ūkininko dukterį:
paskui su ja net apsiveda.

■

■

''

Magdalena Dubickienė paieško
savo brolio’ ' Motiejaus Balusevičiaus, kilusio iš Podįškių kaimo,
Pilviškių parapijos. Seniau gyvepo Pennsylvanijos valstijoj; Jis
pats ar kas kitas meldžiu atsiliep-

Perdaug užimtų laiko ir vietos
laikraštyje, kad pilnai, aprašius
j šio veikalo reikšmę. Antra nematy.eia reikalo jtąi daryt, nes kuo-,
met atsilankysit vakarą, tada pa, tyS'pamatysit ir Suprasit jo reikš-

"f į ••r - ’i

■mę.
' r'*
;
Aktoriai, kurie šį veikalą vai
dins yra rinktiniai ią savo rolėse

• /

■ ■■'

■—■■■■

Naujosios Anglijos Valstijų
Draugijoms ir Kuopoms

KVIETIMAS
jaunikaitis. StaSteponas Jakutis,

Valdybon pateko tie pa

rast. Vincas Grudzin§kas.
i kasimais
Andrius Naudžiūnas
fr Alateušas Šeikis. Gaspadinės:
ponios Baruoljenę, Šultienč, Lingevičienė.'

:■ Jankus,

j

Po rinkimų valdybos. svarstyt a
^.' pJamiota šių metų darbuotė.

daržą visai vasarai dėl piknikų.
Tai rengsime piknikus, o rudeny
gai ir fėrus. Po visų nutarimų
klebonas kun. F. Virmauskis susi
rinkimą uždarė malda.

__ Senai mes kovojame dėl Vilniaus atvadavimo,
turime kelias organizacijas, kurios rūpinami tuo
klausimu tik ligi Mol neturėjome tokio laikraščio
kurjam rūpėtų vien Vilniaus reikalai, bet jau su
laukime
1.y v
■—z

r *

•

■- '*

mtųirjuokingų pasi

g, dahičlių, dckforcftfi-

Jfcganiąaęija garbingo nario.
Ilsėkis ramybėje! .

thnas laikraštis,kaip vįgie
sų pavergta sostine.

f

r-

• •

rengiasi operetę blaivininkų die
noje vas. 2.
Ginjfjęs

Kam reikalingas darbininkas barbernioj? Galiu dirbti dieną arba vakarais.
Atsišaukite “Darbininko” Admlntetracijon.
; .
(^.-17)

“MŪSŲ VHA’JŲ,r’ skaito-yisi: ūkininkai
jąiį ^biznįeyiai, valdininkai
darbininkai, įšok
studentai, męfcįler
ir visi kiti.

, ; “MŪSŲ yiLKIŲ’&edaguoja ir jame betadra
. rie getai pažįsta Vilniaus kraštu ir jo reikalais,

‘

“MŪSŲ YimUUSV-išeina

į

ČEVERYKC KRAUTUVE. Apgyventa
visokiu tautu,- daugiausia lietuviu Ir
tik viena krautuvė tesi randa Remia
pigi. Biznis tedirbtas per 15 metu- Prie
žastį pardavimo sužinosite ant vietos..
JONAS KERŠIS,' 1118 W^ington St.
kampas St. George Ava, So. Norvood,
Mass. .- v
-'/■
(S.-21)

Prof. A. židanaviČiaas

LIETUVOS
ŽENKLAI
•u- ‘

kart,

Vermont, Mainė ir Bhdde Island
valstijose prisiųsti nedaugiau kaip
po tris atstovus j susirinkimą,
kuris įvyks South Bostone, Lietu
vių Ūkėsų Draugijos salėje, 309
E Street, 2-trą valandą po pie
tų, sekmadienyje, Vasario (Eebruaryf mėnesio 9-tą dieną.

Prašome visų atstovų atsivežti
BLAIVININKŲ SUSIRINsavo
draugijos .įgaliojimus.
Tų
KIMA3
Pu sumai, sekmadieny, • labai. draugijų kurios nesuspės išrink
Blaivininkų vietinė kuopa susirik ti atstovus, . prašome, kad Valdy
.kimų. Komisija pranešė, kad wor- bos tų draugijų paskirtų atsto
« \
eesterieeiai dėl vieno artisto ligos vus.
Tikslas šio susirinkimo bus su
nebegali sausio 19 d. So. Bostone
tverti
nuolatinį D. L. K. Vytauto
atvažiuoti su gražiu teatru. Susirinkimas tuojau fsakė komisijai te- Jubiliejaus Kcųnitatą ir nutartį
lefonuoti Worcesterin. ‘ Kun. Ja kaip tinkamiausiai šias sukaktu
kaitis pasižadėjo bostoniečiams ves apvaikščioti.
gauti tai dienai vaidintojus ir ar .. Širdingai (kviečiame visas draaba pats ątvažiucj^ su prakalba ar •gijas ir kuopas dalyvauti šiame
ba gauti kun. Ai, Petraitį Blaivi susirinkime, per savo atstovus.
* Lietuvių Ūkčsų Draugija
ninkams veidai nušvito. Jie dova
(Skelbimas)
nojo ir mažamjam chorui, kurs

su paveikiais

lenkų okupuoti lietuviai ir Iri-

Šiais 1930 metais sukanka ly
giai 500 metų nuo mūsų tautos
didvyrio D. L. K. Vytauto mir
ties. Viso pasaulio lietuviai ruo
šiasi tas sukaktuves tinkamai pa
minėti.
Ir mes, gyvenantieji už jūrių
ano mūsų brangios tėvynės, tu
rim pagerbti savo ^tautos galiūną
D. L.'K. Vytautą.
Kad būtų galima bendromis spė
komis tinkamai apvaikščioti šias
sukaktuves reikia kadxrisi lietu
viai, be pažiūrų skirtumo^prie <Sb

rw.
' ’/ -I
n

CfrM tftvypalnU priyaio

MUZIKOS MOKYKLA
SMUIKA-PIANAS

Lekcijos duodapoe privačiai kalį
mnŽfemR -taip irt iuabRtBtems' stdį|
pjrpgramo Ahmkos Konservatorijų..
. Pamokos aiškinamos lietuvių?;,

149 Boston Str eet, Dor chester
’,' . Tel. So. Boston 1348- VT.
"H-.......
m.^n-mr-rr

oanel j. fitzoeralb
' PLUMBING IR HEATHtG

•į j

FURNACS ir PK0IŪ8
TAISOME.

•

* Kalbama 4r LMttvUMi

•33 Broadvay,

v..

m-

SoRth Boctea

'

-

SUŽSuKTUVIų

—^Seųovės žydai sąkydavo
kai ir arabai: “Schalon^”
(Ramybes!)
.
Rusai: “Zdravstvui!” (būk.
fį“ Dviejų — popierinės.
sveikas!).
*',•
Ispanai;.-“Dievas su tą. . .Trijų - - odinės.
^Penkių — medinės. ?, viię’” .... .
>-s.
Septybių — vilnonės,
Prancūzai: — “Labą die?.Dešimties
skardinės.' nų!”, arba: “Kaip gyvųoDvvlikos
šilkinės. 7 ?
Argentinįečiai: — “Kad
— krištolinės.
■
“M. L.’-’ meSveL susitiktumėm! ’ ’
y
Italai: — “Labą dieną.”
Lietuviai: “Labį dieną!”
‘ ‘ Sveikas! ’ ’ arba daugelis
vartoja gražų krikščioniškų
pasveikinimą: “Garbė Jėzui
vestuvių

\ .s

- * .~ ’ X' i-'?*

LAWRENE,MASS

LDS. 70 kp. susirinkimas įvyks
sausio 19 • d., po dvyliktai vai.
Taigi kviečiame visus narius at
silankyti į šį susirinkimą ir užsi
mokėti mėnesines. Atsiveskite b
savo draugus prirašyti.
Nariai,
kurie dar neturite mokesčią kny
gučių Įsi gausite susirinkime.
Valdyba

N‘ YŽi

/ s

įvyks (LDS. 10 kuopos mėnesinis

susipiukimas. Kviečiame * ghusiai
sueiti, nea turime keletą svarbią
sumanymą. yAlsiveskite -Ar. savo
draugus(es) prirašyti.
Valdyba
WAtERBJJRt, CONN.'

Sausio 27 d., 1 vai. po pietą-. į$

vyks LDS. 5 kuopos ąąsirtnkimas
ELIZABETH, N. J.
senos riSkyjdos kambary, ConLDS. 46*kp. mėnesinis susirinki- gress Ave/Ateikite visi. Valdyba?
rmas įvyks trečiadieny,, vasario 5
d., 7 vai. vakare, bažnytinėje sve
tainėje. Nariai kviečiami gausiai
ateiti ir atsivesti savo draugus (es)
prirašyti.
.
Valdyba

MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kp. susirinkimas įvyks
vasario 4 d., šv. Roko svetainė
je. Visi nariai prašomi ateiti j šį
susirinkimą ir užsimokėti senai
užtrauktas
mėnesines
duobes.
'
Valdyba

NUOSTABIOSJUNGTUVSS

Nesenai Sevilos bažnyčio
je įvyko toks ‘atsitikimas.
Prie altoriaus stovi jaunie
ji. Kunigas klausia: “Izabela, ar prižadi mylėti ir
būti
ištikirpa
Chuanui”
(taip ispaniškai vadinasi
.fonas) ? — “Ne,”.ši atsakė.
Kunigas nustebo, paskui
kreipėsi' į vyriškį. Šis irgi
atsako: “Ne.” “Tokiu bū
du aš negaliu sujungti ju
si j.”
Staiga visi giminaičiai
apsupo juos ir pradėjo gra
sinti. Po kelių minučių-jatrnavėdžiai vėl stovi prie ak
toriaus. “Ar mylėsi ir būsi
ištikima?” — “Taip,” atsa
ko jaunoji. “Ar mylėsi ir
būsi ištikimas?”—“Taip!”

(GĄLINAUSKAS)
414 Broadway, So. Boston

WORUESTER,

MASS.

LDS. 108 kuopos susirinkimas
įvyks vasario 2 d., Aušros Vartą
parapijos salėj, tuojaus po su
mos. Visi nariai.meldžiami pri
būti, nes'turime svarbią reikalą.
Kviečia'Valdyba

Tel. So. Boston 2300
Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po plet Ir
nuo 6 iki 9 vakare, šventų dienų
pagal susitarimų

Tel.. So. Boston 0823
NAUJOJE

VIETOJE

LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. GASPER
(KASPARAVIČIUS).
J511 Brodaway,

So. Boston

*
Oįgio valanti**:
nuo 9 iki 12 ryte Ir nuo £:B0 iki 5
Ir nuo 6 Iki 8 vaL vakare. Ofisu
uždarytas ynbatos vakarais ir neaeidienial»,v taip-gi seredomia nuo
• - . 12-tos dienų uždarytas
Tąjętgi nuimu ir X-Ray

gyvenimas

vyrai, o ypatingai mo
pasakė “Bet dabar aš sa ters, po keliu’-metų įsigyja
kau ne.” Jungtuvės neįvy- širdies ligą. s
SARGYBA” duoda populiarią
lipšnią iš įvairią mokslo srieią, ko.
‘‘Nešokite daug,” įspėja
PASKUTINIAI NORAI
ažindina skaitytojus su naujai^ profesorius arba “tuoj raRusą komunistą čekistas turėjo
8 mokslo laimėjimais ir išradi• _
švkit testamentų.”
sušaudyti rusą, žydą ir armeniną.
ŠOKIŲ KAINA .
Prieš
sušaudant klausia, koks ją
“
R-taš
”
^SARQYBA” plačiai rašo svei
paskutinis
n^ąš.f*
Helsinkiu universiteto pro
katos klausimais, pataria,~ kaTp ap-‘
Rusas panorėjo, pasikalbėti su
lišaugoti nuo įvairią ligą, kaip fesorius Karolius Tigestedt
,x
KIEK YRA KALBŲ
popu.
Jomoras buvo patenkintas.
ąačiam susirgus pasigydyti, pail jau keli metai tiria naujįjjų
’ — Ar Tifli§e yra upė ?
Apskaičiuojama, kad pa — Taip, yiėįi^. atsakė armėnas. • Žydas pareiškė, kad jis norįs a-,
ginti gyvenimą...
šokių
veikimų
į
žmogaus
viečiu pavalgyti.
• A
“SARGYBA” kovoja su įvaisaulio tautos vartoja apie 4,- — O ar didelė?
— Bet kur gi dabar gauti avie
organizmų.
To
profesoriaus
— Labai dįjdėlė.. Dešimt kartu
Spmis dvasios negaliomis ir gyve
000 kalbų. Bet kiekviena
čių? Juk dabar žiema:
nimo nenormalumais, k. a. bedie tvirtinimu, normalinio svo
didesnė už Volgą ar Dunoją,
kalba šakojasi į tarmes t— O Tjflisas ar didelis miestas — Nieko, drauguži, aš nesiškuvybe* girtaviffhi, ištvirkimu ir tt.
rio vyras šokąs valsą išeik
Galiu palaukti kol užklausia vėl Puškinas.
bjnu.
(dialektus). Apskaičiuoja
SARGYBOJE” skaitytojas ranvoja
tiek
šilimos,
kiek
užJąįvairią žinią ir -apžvalgą iš
ma, kad kiekviena kalba ša — "Labai didėlis. Dešimt kartu -,.au8S.
didesnis už Peterburgą' ar Mas-į Armeninas paprašė, ka^ jį pri
naoksld, meno, politikos ir visuo- tektii užvirinti 5 litr. van
kojasi į 50 tarmių. Išeina,
dens; o šokąs visą vakarą
Benės- gyvenimo.
kva.
'
< ūmtą į komunistą -partiją. '
kad
kalbų
ir
tarmių
pasau

Puškinui buvo aišku, kad armė T • -y Per vėlai sumanei, dabar jau
^SARGYBOS” kaina: metams čarlstoną išeikvoja tiek e£- 6 litai, pusei metą — 3 litai, 1
lio tautos vartoja 200,000. nas per akis meluoja ir tada tyčia nieko negelbės vistiek b'ūsi su
nergijos, kurios užtektų nu
šaudytas. Reikėjo apie tai anka,
BBmeris—75 centai. Užsienyj dvi
Kai kurie *tnokstininkai jį paklausė: i
kirsti 10 medžių;
.
gubai brangiau.
—t Ar kvaffią.Trflise daug yra? čiau pagalvoti.
•sakoj
1
kad
k
po
šimtmečio
bus
-— Matote, man gaila, kad suSMfetiniams
Šokančio žmogaus puls^f
- Metiniams skaitytojams duoda
Bet armėno būta gudraus. Jis
keturios
kalbos,
kurios
vė

šaudysite gera žmogą. Taigf aš no
priedą
priedą “
“Lai
Laimės” kalendorius ir per dieną 20,000 'ka'rhj su
greit Puškiną).atrėžė:
stančios nepabaigiamų kon — Sveikas atvažiavęs būsi pir- rėčiau, kad sušadytumėte niekšą
plaka daugiau, negu nešo
“M. L.”
Liet. “D-kas” komunistą.'*
kurencija. Tai ibus vokiška, Tnasis.
kančio. Labiausia kenks
angliška, isaniška ir'rusiška/
■■
—
mingi šokiai širdžiai. Daug
Jos bus svarbiausiomis .kal
. PAAIŠKINO
bomis, bet šalia jų visur pa — Untona, įsakyk monei, kap su
ugdytų Jumyse Brollai-Užjurie
sauly būsianti vartojama ton telegraptą kad veįnam gale čiaiKasmeile
ir prisirišimų prie gimto
sios šalelės Lietuvos? Kas nuolat pa
baršken,
vo
S
keta
telegramas
atviena tarptautinė Esperanto
laikytų patriotizmų ir kurstytų Jrataeina^-^ klausia vienas žemaitis liklškojo idealizmo agni?..
kalba.
x— Tai dar prieš Didįjį Karų pla
fcjĄ-___ •v• _ _
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“KARY” yra daug paveikslų, apysakų, feljetonų, eilėraščių, įvairenybiųįr ttjti/ekvienam e “KARIO” nr. yra linksmas skyrius “Kuprtnes pabiros.”
*
Šiemet “KARYS ’/ žymiai papigintas. Jo kai-/
na metams: Lietuvoje 8 litai; Amerikoje 1 dole
ris 60 amerikoniškų centų.
Redagddja kpt. Balčiūnas. Leidžia Karo
. Adresai Europa—AltboanlA Kaunas, Negriklaiisomybis aflcšU “KARYS.”

,

,v

'

t

__________ '

• Užaugusio žnloga^s^širdis
turi^l3 cent ilgio, 9 cent.
jpfočio ir
cent. aukščio.

PIGŲ, POPULIARŲ SAVAITINĘ KARIŲ LAIKRAŠTĮ.
.

“M. L.”

•,

kito.
— Vo tap bus, kap kad šunei ož:-nentum ant odegos iš ošpakali, ta
nns iš preiša dontimis skalėj.

-

■

. u. ■

— Manftyaš nunešiu tetos laišką
į paštą.’
• '
'
— Jokiu būdu, vaikeli. Negali
ma. "Dabar toks oras, kad niek'as ir

štiRį laukan nevarytą../ Tegul tėtė
laišką nuneš.
/
“M. R.”
"____________ —---------------------—

Gal žinomas ir. visų mylimas, didelis,
paveiksluotas,
gražus
sSValtražtis
“Šaltini s.” Jis nori tarnau
ti vtaal katalikiškajai visuomenei.
“šaltinis” eina Marijampolėj* (Lie
tuvoj) kas savaitė 20 didelių* pusla
pių, ir kaštuoja metams Lietuvoje tik
8 litus, <y Amerikoje 2 doleriui l f»
“šaltinis’*' nori tapti dvasintų ,filtu,
kuris Jungtų-visos Lietuvos sūnūs su
savo tauUeOals Amerikoje.Jei dar neesi susipažinęs «t^*Šaltlnlu.” parašyk laiStų šiuo adresu:
“šaltinis” Marijampolš, Lithusnla, —
gausi vienų n-rj susipažinimai nemokamai, o susipažinęs daugiau su juo
niekuomet neelskfnL
80

nuo re«madinx>,ran^ųSĄTmls
i

258 Broadway; 80; Bti&g
Telephone So. Boston
Miros šeimynos' nariui/likusią^
našlaičiams arba giminėms gįfgal reikalingi. Taupykite juojffilš
laidotuves aprūpina gerai ŽF nebrangiai.
jįF ±
' EASTON, PA.

■

LDS. 40 kuopos susirinkimas įvyks vasario 2 d., tuoj po sumos
sv. Mykolo parapijos svetainėj.
Malonėkit visi nariai atsilankyti
ir mėnesines mokestis užsimokėti,
ir mėnesines mokestis užsimokėti.
M. Songaila

...

/

z

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

'

S. BARUSEVičiUS
Lietuvis Grabortus, Balsnomuo>
toj&8, Real Estą te Ir Pabllc
Notaras
254 W. Broadway

BRIGHTON, MASS.

South Boston, Mass.

L. D. S. 22 kuopos mėnesini*
susirinkimas įvyks penktadieny,
vasario 7, 7:30 vai. vak., Lincoln
svetainėj, 26 Lincoln St. Ateikite
visi.
Valdyba

Rezidencija: 838 Dorchester At.
Dorčhester, Mass.

/

NASHUA, N. H.
LDS. 65 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks vasario 2 d. tuoj po
antrą mišią pobažnytinSj svetai
nėj. Kviečiame narius ateiti, nes
yra keletą svarbią sumanymą.
Taipgi atsiveskite ir savo draugus
prirašyti prie šios organizacijos.
■-k
Valdyba
DETROIT, MICH.

L. D. S. 72 kuopos mėnesinis
susirinkimas įvyks sekmadieny,
gausio 19, tuoj po pamaldą, Jv.
Jurgio parapijos mokykloje? Visi
kuopos nariai yra kviečiami atsi
lankyti į šį susirinkimą dėl ap
svarstymo išimtinai svarbaus rei
kalo.
Valdyba

VLADAS P. MIKSA
49 Churcb St., LowelL Maas.
„ . Telephone 5786.
La Motu ves aprūpinu gerai Ir ne
brangiai. Patarnauju dėl krikšty
nų. vestuvių ir šiaip visokiems rei
kalams.
. •'
, -

E.^WAįĮHOW
(Wrubliausk*>)
LIETUVIS ORABORIUS IB *
. BAI.SAMUOTOJAS
1043 Vashington Street

PROVIDENCE, B. L

L. D. S.K 11 kuopdH mėnesinis
susirinkimas .įxwkp sekmadieny,
sausio 19 d., tuoVtoo sumos, baž
nytinėj; svątainčjA/SvarSu, kad
visi šiame susirinkime dalyvautą
ir užsimokėtą duokles. Parodyki
me grąžą pavyzdį kitiems.
NEW BRITAIN, CONN.

* LDS. 8^ kp. smdrtakimaa įvyk>

kraujo'nėra gwįsnių sekmadieny, sausio 19 d. i. m.
Sk.rU~.'»lSl'; s™*®. k*a I

aty HUist/ūnion tų risi nariai ir bent po vienų
naują narį atsivestą prirašyti prii
brangios organizacijos.
NommMHt. oMhokM d«*

Nortrood, Man.

Tel. Nonrood 1508
MONTELLO OrftTOl
104 Asmb StrMt
Tėlephone Brockton 787&-J.

<

