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Daikrastis- Slowo pra
neša, kad sulig apskričių
valdžių apskaįtvmo, Vil
niaus kraštui gresia netoli
moj ateity badašr 'Ir. taip,
1930 metais ^reikės damai-,
tinti Dysnos Vpskritv 7000

\

Tarp len
VARŠUVAz
kų susisiekimo ministerijos
ir “Lilpol, Rau i Loewenstein” 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 keleivių vagonų. Be
—
to, kalbamoji bendrovė su
darė sutartį su “Amer.
Standard Steel Car Corp.,”
• kuri jai suteikia iki 40-mi
lijonų dolerių paskolą^ susisiekimo ministerijai garan
tuojant. ' Kartu padidina, mas bendrovės kapitalas ir
.naują emisiją perima Am.
ri
Standard Steel Car.Corjh,”
j <kuri \T*a didžiąusia vagonų

,
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EINA NUO 1915 METŲ

.
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Jubiliejiniais Vytauto Di
džiojo 1930 meteis, kaip susekama iš senų chronikų, sukanka/taip pat 900 mėtų nuo
įstyigimo Kauno miesto.
Kaip patyrėme iš miesto
burmistro p.- J. Vileišio,
Kauno miesto savivaldybė
mano išleisti te proga tam
tikrą atminimą Kauno kny
gą. Jei miestas turėtų lėšų,
tai manoma taip pat pasta
tyti legendariniam kuni
gaikščiui faunui paminklą
ant kąlno prie Paminklų
gatvės.

PREZ. HOOVER BASI

ITALAI IfiSIGINMTA

MISIJĄ BTIRTI REE
■/■-c.sSFAŠaoį

'

Roma. — Per pirmuosius
—r
1929 mete vienuolika mėne . .
Komisija Patj
sių Italijoj buvo 29,460 gi “Prohibicija
mimų mažiau, kaip pernyk
ščių-metų. tuo pačiu laiku. WASHINGTON5-D
Jei gimimų skaičius Italijoj Baigiant prohibiėijoi
ir toliau tuo pačiu greitumu šimtmetį Kongrese Iri
mažės, tai per 10 metų gimi ras pragaras tarp “sau
mų skaičius Italijoj susily ir “šlapiųjųZL^ŠS
gins su gimimų skaičium. kongresmonaiįrodųni^
Prancūzijoj.
./
prohibicija neįgyvend
ir kad būtinai reikia j
(litį kuo« ‘ ‘ Sausiej i ’ ’ į
gresmoįai įrodinėjo;
tarp valstybės ir vi
prohibięijos vykintojų
vo sutarimo.
.
BERLYNAS? sausio 15.—
Valstijų policija
Šiomis dienomis miesto vai
griežtų priemonių pri<
’džia sumobilizavo 1LOOO vy- legerius ir naminius;

mažamečių^ vaikui Švenčionių apskr. — 1000, Pastavų į
—r. 1000 ir Molodečno—2800.
Gi.Braslavčs apskrity padė
tis yra dar blogesnė, nes ten
šiemet ištiko didelis neder- ,
liūs. Šioj apskrity /reikalin
ga bus šelpti 2500 vaikų, 3,000 vyresniųjų vaikų ir 6,000- suaugusių. Turint galvoj, kad dar yra tik žiemos
pradžia, o iki rugiapjūtės
paliko 8—9 menesiai,, badau
jančių skaičius, dar padidės.
Tuo tarpu artimiausiu me
tu reikalingi bus pašąlpos
apie 2 milijonai - Vilniaus
krašto gyventojų.
9

DIKTATŪROS ^SĄLYGOSE

•'

nųs. ’Prez, Hoover g
kurie taip nori pralieti krau komisiją Aštyrtiprie
ją. Miesto valdžia permato, tų visų, prohibicijoslkad atsarginiai vyrai bus rei
mių.'
’kalingi, .. kuomet bolševikai
minės dešimties mete sukaktuves nūo nužudymo \Lięb,f
,
'k.

Londonas. — Vienas an
glų aviacijos žurnalas pra
neša, kad 1929 metais Rusi
ja proporcingai daugiausia
išleido ^avo oro. laivynui

Komen-s

•

. r; Savo-<;raritiirie
ir proteste prieš'bolševikus
tuodama susitarimą, pažy
TIKĖS UtfrtOMAtlJOS
“PrdMbiėijaf tari W
uz užsimojimą sulaikyti
mi, kad be pramonės kėHAK Anminjog narys
| vesta arba^panaikinta
nes nuo švenčių šventimo.
mo, jis turi reikšmės ir eks
• negalima įvykintu*
portui, nes laikui bėgant Lapkričio mėn. 27 d. Tarp Tuo pačiu metu, kada- mi*.
.
'•'•t,'i
tautinės
Diplomatijos
Aka

lenką vagonai eis ir į So
Illinois kpngresmoi
NAUJĄ-KOMETĄ
NĖRA PASIGAILĖJIMO
/
vietą Rusiją, Latviją, Lietu demija savo pilnumos posė
bath įnešė bilių prohj
dyje
’
Akademijos
pirminin

^KOMUNISTAMS
vą, Suomiją ir Rumuniją.
įstatymą panaikinti, l
kui p. de Fontenne asiūlius,
LIETUVOJE
mažinus šaly piktadai
VĖL CARO ĮPĖDINIS
išrinko savo nariu Nepri
Kaunas.—Vyriausias Lie
■ "-- • U
Bagdadas. ■Reuterio pra- į-- Klaip&d^g; krašte per lap klausomosios Lietuvos atsto žvaigždžių tyrinėjimo sto tuvos teišmas atmetė dviejų
nešimu, Bag
kričio men. iš viso padary vą Suomijai ir Estijai p. J. ties vedėjas prof. Will atra komunistų Kantauto ir Kunija esanti labai sujaudinta
ta 655 nusikaitimai:
Aukštuolį.
do naują kometą (žvaigždę šinskio pasigailėjimo prašy
žinia, kad jaunas rusas, ku
4----------------------------- - ------- su uodega). Kitą dieną šią mą ir mirties bausmę patvir
ris sakosi esąs vienturtis bu Švenčiant Vytauto Dį
naujai atrastąją žvaigždę tino. Jiedu buvo kaltinami už
vusio rusų caro sūnus; pra jo 500 m. jubiliejų no:
>
LIETUVIŲVARGAI BRAZIUJOJ
sąmokslą
nuversti
dabartinę
jau galėjo Hamburgo žvaigleido savaitę Bagdado kalė astatvti Kaune didžiuli
‘
■
------------- r
.
valdžia
BUENOS AIRES.—Pra jime. Tariamasis caro sūnus vardu, muziejus.
ždžiii tyrinėjimo stotis ant
yyl
SAO PAULO. — Prane•
1 minusios geležinkelio stoties
nešama,
kad
Argentinoj,
kur
buvo suareštuotas Sulaima- muziejus žada būti tMj
šama, kad lietuvių emigran — 50 kilometrų nepaprastai fotografiško stiklo užimti. SSSR RAŠTU ATSISAKĖ NUO
jau
seniai
yra
nedarbas,
vis
nv, Kurdistone, kaltinamas dęlis, kad jame sutilps
Oras _ pilnas Dabar vedami tos žvaigždės
tų būklė Brazilijoj yra la blogo kelio.
PROPOGANDOS PRIEŠ
tebeplaukia iš visų kraštų pejėjęs kragte sieną be paso Kauno muziejai. Tam;
bai sunki. Tačiau blogiau kenksmingų vabzdžių, jokio moksliški tyrinėjimai.
ANGLUS
emigrantų- Padėtis !yra la iš Persiu^. Jaunasis rusas lui norima pastatyti aį
sioj padėty yra “Nuova pašalinio uždarbio kolonistai
Londonas. —Anglų užsie bai sunki. Tik mažam skai
tvirtitef kad jis pabėgęs į kami rūmai, dabartinių
Lithuanijos” ^kolonijos, ko neturi. Vietos administraci
nių reikalų ministerija pa čiui emigrantų tepavyksta Persiją, daugelį metų išbu muziej^u8/vietoj, arte
lonistai. Pirmiausia, koloni ja nepaprastai blogai elgia
skelbė notas, kuriomis pasi žmoniškiau įsitaisyti. Taip vęs vienam Sibiro kalėjime. tauto kalne. Miesto va!
ja yra' 900 kilometrų nuo si su lietuviais. Apgauti, nji-1
keitė . Sovietų Rusijos am- Cardoboj,. kuri, _bę kito 1&, Policija paleido jį, prisipa- jau pakvietė vietos ini
San Paulo. Siūlę pirkti ten skurdę dvejus metus sunkiai Besiedovskis paskelbė sa
basadorius Sokolaikovas ir yra 700 kilom, nuo Buenos
žindama negalinti nei pa rius paruošti muziejau
žemę agentai vilioja žmonės dirbę nustoję paskutinio vo atsiminimuose, kad savo
anglų užsienių reikalų mi- Aires, lietuviai ne 'kaip gy
neigti nei patvirtinti jo is mų projektą ir pažadu
ir tuo, kad, esą ant jų per skatiko, žmonės bėga, palik laiku buvęs Varšuvoje S. S.
nisteris Heiidersonas dėl vena'
torijos; Pranešama, kad šis geriausią sumokėti 30(
kamos žemes auga miškas. dami savo žemę. Sudalyti
S. R. atstovas Volkovas juo propagandos. Notose abi vy “Juos aplankė lietuvių kon
paskutinis pretendentas y- tų, už antrą lygiai gci
Pratę ’ Lietuvoj branginti “pirkimo” kontraktai ne
sęs Pilsudskio nužudymą. riausybės patvirtina pasiža sulą?, p. Skinki^ kuris su
ra labai panašus į buvusio 2,000. Kaip matom xįi
mišką lietuviai, matyti, tikė duoda jokio galimumo su
Kaip .žinoma Voikovas bu- dėjimus dėl propagandos, rengė ten susirinkimų. 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 _________________________ 2____________ 1. ... ..J—x-1
versti, noriai ėmė tuos skly pagalbos. Žemes savininko
verdos.
■'
_ tų anglų rusų sutarty^
žmonių. Susirinkime p’ kon
pus. Žemė kolonijoj -.viena
sulas laikė paskaitą, kūno;
bris suviliojo žmones |
blogiausių iš triso^ ’Btezili3 nurodė reikalįh^ųįią .užsii m
tą žemę, bijosi be girijos. Gyvulių ūkininkai netaį
J ,i
. - ti žęmės ūkiu; •
'
ri galimumo laikyti:'kiaulės
palydovų ir pasirodjį:O SKOLINTI
V
Einat gaudai,
dvesia, 6 mulams bei katy'
Uždaryti.
sūdomas
1
vėms laikyti nėra ganyklų? kad Itaėhado savį ši, žemę
ESTIJOJ
Lietuvių es- nešimą apie lietuvių vengrų
Ūkininkai, praka^Ctarpu- yra jau 11 kartų pardavęs. KAUNAS
OĘĮCAGO, HU sausio 15 metų susidarė $10
santykius.
Paskaita
<
buvo
Talinas^—Estų parlamen
kalniuose žemę.*sodina ku Žemės savininkai lietuviai perantistas Paškevičius ke
d. — Chicagos^Švietimo Ta- skola, kurią įskaitė į
kurūzas, prieš tai sudeginę padovanojo 75339 kv. met liaująs iš Kauno į Indiją priimta su dideliu entuziaz to komunistas atstovas Hiktų bi udžetą. Bankos i
ryte paskylljė, kad 1930 memu.
Iš
Budapešto
abųjietusas
pranešė
prezidiumui;
kartu
su
žurnalistu
Matu
esantį mišką. Tačiau ir tų rų žemės ' sklypą'’ liettivių
skolinti, i^niėsta^
taisdpphyklųužlaikymui
rei<
dęs
skolose ^Greičiai
pačių kukuruzų parduoti ne- [mokyklai stetyti/Dėtmmi žy Šalčium. lųotoęikliu,. Buda viai keliauninkai išvyko to- kad jis- pasitrailksiąs iš ko
kia
$101,786,408.
Miestelį
muniste partijos i r būsi ąs
turi galimumų: per toli ir giai mokykite (rtūtenfe ■ pa pešte vengrų katalikų espe-rnau per ueigr
Taryba turės moky
ė:
das
tuščias.
Dar
nuo
pereitų;!
daryti
rantistų
sąjungoj
skaitė
pra-llą,
Bagdadą
i
r
nepartinis.
’
■
..
per nmžai moka; Nuo arti-Jstatyti. E,
/
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štai yisoje Ne-

Įą
tuūsiypu- mojo p$g$o. vie
dėjo&aų- 1 klm. vį^rieyž
5U polici- puolė iš Šilalės i
X? grįžtaBtj
> lenkink- [Guvainių ' km^l

<1i.-iič »:<

ESaasis

Papite.‘P^s muš šie metai

KAUNAS. —, Spaudoje
kilo polemika dėl vietos
Vytauto Didžiojo: muziejui
statyti. Komisija nutarusi
muziejų statyti už karo mu
ziejaus, tuo tarpu dalis in
žinierių su prof. Songaila
pryŠa^y pasisako už Vytau
to kalną. Tštenmuziejus atrodytų didingesnis ir būtų
labiau.viešoj vietoje.
r

nykštės skolos—v.*4seliąj ne kė. Ko jie norėjo?
vieną ūkininką prives prie
apgailėtinų pasekmių. Jau
vienas ūkis liž skolas yra
parduotas, kiti ąpyašytį įį
dar eilė ūkių stovį ant bęš
dugnės kranto ir laukia ant
&Į&SIOS MOKYKLŲ
stolio. Niekas tais žūstančiais ūkiais nepasirūpinai
CfEBTVARKYMAS ,
&1VDS spauda praneša, niekas jiems pagelbos neteg
į^ietįjpo .. Ministerija kia, kad jie būtų atstatyti ij
apti pradžios mokyklų kad galėtų iš tos sunkios pa*
^rkyipo įstatymą. Bū- dėties išbristi. O reikėtų ajŽ
^nėtolimoj ateity prą- žiūrėti, delko tas įvyksta it
r>Spį£y]£lose bus įvestas jeigu iš ūkininko kaltės, tai
temoksiąs su praktikos uždėti globą ir tą ūkį sutvar^
kyti. jeigu kitos kokios ap'
įkertus: sodžiuje — žeį&ibpo miestuose—pra- linky
suteikti ilgametę paskolą it
teikti agronomiškų nurodyk
VOSAS LAIKRAAT& įmų, kad iškeltų iš vargų*.
tas’* praneša, kad ne- Nors ir geras derlius bet jei
įy >teity redaktprins kainos nėra, nieko nępadą^
f^Kęliuotis pradėsiąs jysi ir ūkio vienais metais
riėatsfatvsi.
■
”•; J,
Kaunąs,’/ tųr būt— tolimi
įreįd’nemato ir Šaukiančių
^bus skiriamas jau.-. pagėlbos balso negirdi.
••
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/‘■ĘA31ŪNAI, 'Daugėliškio
Vali VietinisJŠv.Kazimie-

’

PALEISTAS OKULIį
KAZARINAS
i.-'

t*,vr -
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Kaunas. Šiomis dienou|į§
iš .Kauųp sunkiųjų darbų
kalėjimo paleistas p. Okulič
Kązarinąs, kuris buvo kalti
namas už tautininkų s-goš
pirniimnko advok. L. Noreikos nušovimą.

ro Draugijos skyrius jaų iš
rinko Vytauto Didžiojo mirjieš sukaktuvėms minėti ko
mitetą. Jorį pateko į J. Vasiliąuskas, J. Kaukėnas,
Cicėnas ir J. Kaukėnas. Ko
mitetas jau priėmė pirmi
ninko p. Rastinio išdirbtą
programą, būtent: t) 1930
metais ruošti viešus vaka
įųjų padėjė- rus, gegužines, ekskursijas,
paskaitas, kad kuo plačiau
Ratiniai advokatai (be teisių .būtu
Vvtauto
as_ . A nušviestas
.■
•» mokslo). Pertvarkant, no muo. 2) įsigyti visiems
rima panaikint privatinių^ Vytauto paveikslus. 3) Kel
advokatus ir norintiesiems ti jaunimo tarpe tikėjimą ir
būti pris. pad. įvest tarnu-, dorą, 0 taįp paf lavintis ir
2 metų teisme. Teis- šyžąstuju 4) Remti tautišką
me netarnavęs negalėS\būt katalikišką spaudą ir platinadVokatas;
>• įį Vilniaus irBytojų
nimo Draugą.”
■

Jūsųgimines ir pažįstami Lietuvoj, beabejo,
i žinoti,. ka veikia Amerikoj katalikės mote| Atšiųskite 2 dol. ir 50c. “MOTERŲ DĮRtl” oji per ištisus metds keliaus Lietuvon ir
į papasakos.
' ■ \ -•'
^MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Amerifjteįiįvių katalikių moterų žurnalas, leidžia*
|'Jfoterų Sąjungos. Joje sale Straipšoiių ak
lins moterį} klausimais, šalę žiniij iš yfeO pa-,

akis, 4) Afąp^m^
*■

l W. 2i Street,

C1ūcag.o, n.

.w
ina& , Jftujiuolhį išemigravo
f: Ūrąųeūzįją,
DafetrtiW
laiku pasirodžiusi 'agentui
daugelis mergaičių, berniu
kų ir net senesnių susirašė
važiuot Brazilijon. , Viši ti
kisi užjūry praturtėsiu ir
laimę rasią. Ar jie ten lai
mę ras, nežinia.
;

FfcAGMteAEKLĮJR

;■'«

VEŽIMĄ

;

-J

Viešintos, Čiunkių kaimo
ūkin. M., lapkr. 28 A nuvąžiąvo į Troškūnus tUrglin.
Nusivežė tris pūdus sėmenų
. ir' avį. Ligi nakties pragėrė
sėmenis ir avį, o.4taį^-?ir
arklys su vežimų dingo. Ant
rytojaus parėjo vargšas l>e
kėptirės namo.
'
• ■

BUiąvejt.

L ‘

• l|.' Jti‘«

....... įįhini ii. n

J

MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais
įr. vįnjejėmis. Jos formatas (didis)
toks, kad po metų galima pasidaryti daili^a. Nelaukite ilgai. Siųskite pinigus tuojau
<
MOTERŲ DIRVA” pradės
LiotUyoB,
Tžsakymus siųskite šiuo adresu:
i
"M&TESŲ.. VlEtV1 ** 3 n A

i -'v*. ;

LINKMENYS,/Švenčio
nių apškr. Kur tik'pažvelg- •
si, visur žmoneliai dejuoja,
skundžiasi, kad# vargas ar
skurdas spaudžia. Uždarbių J
•jokių-nėra, mokesčiai dide
li,, nuolatos sekvestratorius,
o čia ir duonelės • kartais
r' r z
trūksta. Tai nors gyvas že<q
mėn lįsk.*Ūžtat daug jaunų
žmonių turi .apleisti gimtą
jį kampelį įr keliaut svetur.

Tnokstervijaį. ;• —
hfe-r •

a ? /tv - _

emmo at

Tel. Brodrton 4T57

STEf. C. HilIiSUS
■»

< T.fahnrft Advnteaitt ' ’

Vedu
viiokiM bylM ir Mdirbu Visok^^kuaentus
idio-

So. Boston, Maiif’

* ‘ Darbininko ’ namb
7 gražus dideli ir
- šįial
kambariai Yraelek
sas, maudynės, sks
duodama šiluma ir
jaus patarnauja. Dėl
nių informacijų kreipkitės
jtnfiį,
* S-iZi
“Darbininko” Administn
■" ■ */-*>
7 • "s
ciją.

Tur būtsvarbus daiktasšjlės, kuriuose būtų pąlannm"t moterystė, kad V. Jėzus pat- tas Tavo vardas per amžius.
- - - i- vestuves, ir
• Sara lygiai meldėsi: Vieš
o -sai atsilankė
'
2. tuodu jaunavedžiu palaimi patie, pasigailėk mudviejų,
ir>
iri abudų^ fėpasęstaya drau-i
no. Moterystė įsteigta page s-sveikatoje.’^ (Tob. Vili,
Saulio pradžioje, nes patsai
' c.< •
■ 1
tioi
1
Dievas tarė mūsų ;pirmieinK'
■< r’v.
Kokie
tai
‘
gražūs
buvo
tų
siems tėvams: aūgkite <ir
K
B-i?
Lietuviai iš prigimties--^
K
i
dauginkitės* ir pripildykite jaunavedžių^jausmai! Užtai
ra demonstratyviais —
žemę. Tik pas žydus pradė Dievas ir ant žęmės juos pa
džiose skausmo valandose
jo atsiliuosuoti moterystės laimino. Kad gyvenimas
jie.yra ljg nebyliai, bet tos
tamprumo ryšiai ir jie rei moterystėje būtų nė tik pa< 'j®
jų giliai slepiamas jausmai
v vM V
kalaudavo persiskyrimų ar kenčiamds, bet ir pavyzdin
dažnai. galingiau
prabylame!
Į
ba divorsų. Bet V. Jėzus gas, reikia gerai apsigin
•
* ■ •'■'5'J
vario varpai. ''Taip it* šį
juos subarė ir aiškiai pasa kluoti kantrybe, nes ir ge
A
karų, tas .nerimasties ir W
kė, kad pradžioje nebuvo riausioje poroje atsiras nuo
dėsio jausmas silpnini
taip, vadinasi, moterystėje monių skirtingumo ir nesu
jėga / aidėjo svetainėj,
nebūdavo persiskyrimų Dėl sipratimų.- Čia kaip-tiktai
reiškė žmonių elgesyje. z
to Išganytojas ir pakėlė mo ineina krikščioniškoji meilė.
Matytis, 'kad ir pats
terystę į sakramentus. Ir Meilė, anot šv. Pauliaus, yMAŽASIS CHORAS ŠV. KRYŽIAUS PARAPIJOJ, SCHENECTA DY. N. Y. (Skaityk korespondenciją).
kun. Jakaitis tą ūpą atją
tins—tą patvirtina, ra'kantri, yra maloni; nesi
-------------- -sakydamas: “Tai didelis sa elgia nedorai, nesipučia, nė kam tiki, visame turi vilties Augščiausio Sostą nuošir- kaičiųi—tai nemano plunks*-' Kaip j atminėjau, kalbė te, nes aptilus griausming
tojų buvo visa eilė, kiekvie ovacijai, kuri sukilo jam
kramentas, . sakau tą Kris ra išdidi; neieško savo, blo ir visuose dalykuose yra iš džiai meldė palaimos ir iš-mai aprašyti!
tvermės tam .sbrangiąm ir
Už tokią rūpestingai pa nas stengėsi kiek- galėdamas ėjus kalbėti, pastebėjo,
taus ir Bažnyčios vardu.” gai nemano, nesidžiaugia iš tverminga.
• Bet žmonės moterystės sa nedorybės,bet džiaugiasi dėl * Daugiau tokios meilės, n pirmutiniam Woreester’io ruoštą programo dalį di apibudinti gerb. kun. Jono “šiandien dar ne išleistuvių
įtui.
džiausia padėka priklauso J. Jakaičio Asmenį, įvertinti vakaras, dar pasiliksiu sų
kramentą tankiai pažemina teisybės; viską išlaiko, vis-f mūsų šeimos bus laimingos. lietuvių primieijantui.
■jt
ir priimdami jį dėl kokių
Šiandien jis j a.pro-taip Seselėms mokytojoms, ku jo darbus, sudėti geriausius jumis. ’ ’ Bet ar ilgam ? — tai
-*"'352
žemiškii išrokavimų, padaro JUBILIEJAUS IŠKILMES pat skaitlingai* susirinkusią rios tuomi dar kartą prisi linkėjimus. Gražiai tai jiems kiekvieno klausimas. 'i ■
iš jo vien biznio kontraktą.
minią, bet šiandien jo pe dėjo- prie pagerbimo savo pavyko, bet kuomet mėgin Visą vakarą apvainikav
‘•i
"
’
'
ta pareikšti worcestėriėčių paties gerb. . kup. Jono
’ Todėl taip daug yra nelai
čius -sveriajdgų metų neat Vado.
Dar-gi vakarą-gražino ir mintis ir troškimus link to, Jakaičio
kalba, . kuri
mingų moterysčių. Kad gy “Darbininke.” jaii buvo dyje. Tuomi ir baigėsi baž iaidi kovą. sU ‘gyvenimu, su
. • ........
' •'. giliA
minėta,
kad
18
d.
gruodžio
nytinė
dalis
ceremonijų,
vaikučiij
įteigimas
kun.
J.
taip brangaus jiems asmens, pasiliks širdyse ir minty®
venimas moterystėje būtų
Tautos ir Bažnyčios priešais.
1919,
sueina
20
metų
kuni’
Nekantriai
laukiama
pa:
^;?W|
- taikus „ir laimingas, reikia
Šiandien nevie&io veide tas Jakarčiui gražios pintinės —rodos žodžiai kliuvo jieihs klausytojų.
gystės
sukaktuvės
Woreesvakario,
kad
susirinkus
i
Neturiu gražiakalbystes dų
prie jos ruoštis su- Dievu.
- - 4^'/,
liepsnoj antis,'' įmnas vilties gėlių, ir bukieto raudonų ro- už lūpų. L
terio
klebono,'gerbiamo
kun.
bažnytinę
svetainę,
kur
pa

Stigo tos gąlės^ žodžiais vaną, kad atpasakojus vistu
Kadangi ji yra šakramendžiaugsmas, 1 tik retkarčiais zių,' kurį įteikė p-lė G. Vairuoštasmargumynų
vaka

Jono
J.
Jakaičio.
Tačiaus
tas, tai reikia j on įstoti DieJ
pasirodo liūdesiu drausta tekūnaitė užbaigusi dekla atpasakoti tą gilų liūdesį, tą tuos įspūdžius išsineštus^
ras
pagerbimut'mylimo
va^
. t .’ i > * x
r '*
skausmą, kurs gludi worces^ to,reikšmingo vakard/tž^ ė
vo malonėje, todėl reikalau- 'sukaktuvių paminėjimas ati
sypsa.
; 7
v . maciją “Kunigas.”
!
;
z
1.-;
>
I
do ir kur-bus galima liuoPrie pabaigos vakaro Kun. teriėčių širdyse šį vakarą, su. tikra,, kad vvorcesterieČia!
jama, kad jaunavedžiai prj- dėtas iki 29 d. gruodžio.
r ' .
, Tačiaus. . nei pergyventos
siau
išreikšti
savo
linkėji

Niūrūs
sekmadienio
rytas,
>
A. Petraitis vardu parapi nes?jie gerai žino, kad šian iš šįrdiės linkėdami
eitipispažinties. Šv. Rašte
audros,
nei
pikirsta
geleži

mus
jam.
.?
jiečių- -ir prietelių 'jteBjė. dien ne vien pagerbimo, bet šių jįfetų savo V^diii, ii
(Senąjo Įstatymo paminėta apsiniaukęs dangus nekokią,
nė,
sveikatą
,
}
^gįstepgė
.
pągerb. celebrantui piniginę ’ ir atsisveikinimo vakaras su minės ta iškilriiinką, >^9
labai
,bai pavyzdinga moterystė dieną tepYanasavo. Bet ką- Oras nei kiek negie^*ė/a.
gi
xeį|kia;>.
ŠEdtis
ir
;
~tte£u$
„
dov^įiįįųkstąųpio
Tobijaus iPS^rbs. Štai
<|amta, ly^ p^avuši’ žmo
xVorcesteTiėčiamš,
"kuomet
lėnų. '-^-4 ■
t
šį
nių audringą’ "ūpą, rodos že
t •
kiuš
ir
planus
kaip
worces,t. '
*«
juos veda šv. Kazimiero*baž mę su* dangum sumaišys, vė
ž i”
teribčių, taip ir ąį&nai lie ■r.
.. L; -,j
nyčion gilus troškimas pa jas švilpia, dūksta, balto
tuviu- tautos
labui.:
O kad
dėkoti Visagaliui už tai, kad sniego skranda kloja...
'
. .L J ■ ■ . >
• .
•,
retas
iš
Anjerįkoą
lietuvių
’ J
f
-p
leista jų mylimam Vadui ir
t
T?J?,
O
žmonių
minui
minios
tegali pasidžiaugti tokiu;! V
Prieteliui sulaukti savo 20
i: S
/'g
prakilniu
pasidarbavimui
metų kunigystės jubiliejaus ? plaukia! < .
V
kaip
tautos
taip
,
ir
bažny-į
_\A. d
1
Plaukia minių minios, kol Toli gražu iki prasidės
čios
naudai,
tpję^dos,
nieks
C% /1
erdvioj bažnyčioj nei tuščios programas, o jau kėdžių
neužginčys.
Tą
kaip
tik
ir
1vietelės nelieka, kad ten, stinga — vėliau atėję džiau
i
.
1
mėgino įrodyti, įvairūs to
giasi
gavę
vietą
pastovėti.
j
prie Augščiausio Sosto, su
U
jg^ssa
vakaro kalbėtojai apibudin
Šnekasi
žmonės,
bet
kaži
vienytomis širdimis melsti
dami kun. Jono J. Jakaičio
. palaimos ir sveikatos tam kodėl nesigirdi to linksmo
B
’ ^įto^e.-.'aap.
i
darbuotę. „
V
y
26, 1330
|
ūžesio,
kuris
tokiuose
susi

Vadui, kuris gražiausia da.lį savo- gyvenimo paaukojo rinkimuose paprastai esti, Atlydėjus gerbiamą svetį
tik perdėm viešpatauja į- iki tam tyčia gražiai papuoš
jiems^
tos kėdės, skaitlingas viefetemptas lūkesio jausmas.
Mokyklos, seselių gražiai
Aštuntą valandą, pasiro nis choras vadovaujant p.
papuošta bažnyčia, draugijoj
do ir tas, kurio taip laukta, Žemaičiui, užtraukė griaus
ėjimas prie Švenčiausio, vė
lydžiamas dabartinio Wor- mingą “Ilgiausių Metų!”
-'Z '
liaus iškilminga suma su aeesterio klebono kun. A. Klebonas, kun. A. Petraitis,
sista, kuria atnašavo patsai
Petraičio, kunigii K. Urbo gražiai apibudinęs vakaro
J
kub. Jonas J. Jakaitis, ir
navičiaus,. F. Strakauško} J. tikslą, pakvietė kun. K. Ur- I
111
kun. A. Petraičio
t gražus iš- Navicko ir vietinių Dr. Ban SBnavičių pakalbėti. Jo kal
kilmėms pritaikintas
f
džiaus, advokatų Millerio ir ba turininga, Nuoširdi, gal
i
mokslas, nevienam paliko vBoblio.
ir reikšmingingiausia t viso
patingb sujudžio jausmą širSuūžia svetainė nuo plo- vakaro. Seka kalbos kun.
VISOS PASTANGOS BUS PAŠVĘSTOS PADARYT KELIONĘ ATMINTINŲ
ji.
f • ,
ijančios minios, kuri atsisto Dr. J. Navicko^ -kun. F.
(VYKIU PILNĄ ĮVAIRUMŲ IR MALONUMŲ DĖL TŲ KURIE JOJ DALYVAUS
Į | Į j 11
11111
jusi nuoširdžiai sveikina1 tą. S^rakausko, Adv. Millerio,
<-------------------------------brangųjį Vadą. Žaibo grei Dr.' Bandžiaus, Adv. Boblio,- • žemiausios Kainos Tiesiai į
išplaukimas:LAIVŲ 1930 M.
5 Dienos Per Vandenyną
. .$107.00
tumu blikstelėja mintyje ki Įr įvairių draugijų a^toVų. Trečia klesa į vieną pnsę .......
’ *z
Tio»iai 0 <
Tremia klesa į 'abi pusi .........
..$181.00
Laivo variiau
IX Kete Forto
PER CHBBBOVBG’Ą—« DIENOS
A
-Laivo
vardai
K,la(pMot »
Turistinė trečia klesa J.vieną pusę
tas vaizdas — dvidešimtis
. .$123.50
Protarpiais dainos, kaiį) Turistinė, klesa j abi pust (mln.). . .$204.00
PER BREMENĄ
metų atgal — kuomet toj
..$142-50
LITUANIA.............sausio 30
Keliaukit greičiausiu pasauly laivu
___ 1
choro taip solistų — pJes J. .Cabin klesa'.............. . ......... ..............
ESTONLA. . .balandžio 24 f
\ (tada., būta
— pačioj *‘vietoj, ((tada,
PROMENADOS DENIS: Už vietas turistine
EST0NIA.... .vasario 20
POLONLA.. . .gegužis 27 Į
Mitrikaitės ir p. J. Ginkaus, klesa ant Promenadom Dėnio nuo Gegužės 1-mos LITUANIA.... .„.kovo 8
„ bažnyčios, o ne svetainės)
iki Liepos 15 | Lietuvą o-j Amerika nuo RugLITŪANIA.,..birželio 18
kūri^ypąč sužavėjo klausy ptučio
l-mos Iki Rugsėjo 30 kainos padidinamos
E8T0NIA.... .balandžio 3
tas pats asmuo ir busimasis
UTUANIA.... .liepos 22 1
sekamai
:
$7.50
J
vienį
pusę,
o
$12.50
j
abi
pusi.
wmNIA..)>ąlui4ą<>17
tojus savo švelniu, maloniu
E8T0HLA... rugpifičio 18 1
Laivas EURO A dabar budaypjgmas ir
VAIKAMS: Nuo l-ny metn Iki 10 metij nm€». mūsų Vadas, artinos prie’ išpildymu’“Karvelėli Mėlyžla*hs
ph*ė
kainos,
.
■
i
v* didžiųjų"durį; lydimas būrp-‘
veikt pradės nua.kovo mėn., 1980 m.
LTTUANIA. .rugpiūčio 28 /
KŪDIKIAMS: Iki 1-nų meti) nnižiaus‘*^KŠO
nasis.
”
^
Dekląinacijos
'ir
Mažiau Negu 8 Dienčs į Lietuvą.
LITŪANIA .'. .gtgnfts 26 -POLONLA ....ragsijo 16 5
fio vaikučių,, prie Dievo Au
smuiko solo p-lės G. Vaite- j vienį pusę. I abi pusi dlioo. '
‘ '
''
.
Patogus ir tiesus susinėsimas su btie Europos Salimi.
kuro. Buvo^tąi Jo primici
U. S. Revenue Tax ir.Head Tftx ntskj-rturo.
kūnaitės, o bęne gražiausi
Reguliariai įplaukimai kiekviena savaitę populiariais
jos diena.
Lloyd laivais.
progtamo-dalis, tai parapi SMAGIAUSIA, PATOGIAUSIA KELIONĘ
.
Tada,
nevienam
iš
gilaus
Dėl smgrfžlmo lludyDėl Informacijų Ir iaivakorčių kreipkttčgituojnus
ram vietos Mgrotų.,
, -j
66 STATĖ 8T.
mų Ir kitų Informa
&ismo sužibo ašara akyse, jos mokyklos vaikučių pasi
cijų ataiklanflklt nar^..
r’
cr
.
,•
Nąi4UKIT:FA«KnTlNlV
DIENU
BOSTON, MASS.
rodymas.
\į_f . ™. t;
vo vietinio agento
pažvelgus į tą, skaisfaus
arba
m^^M^TI^AMERlCA LINE
džiaugsmo pripildytą, kun. Jų šokiai, dritiai, dekla
N(Jk i h
315 80. DSABBOBK 8Tn OHIOAGO.IU^
tve- 8-10 BRIDM ST< KKW Y0RK, M. Y.
‘
Jono J. Jakaičio veidą. Ne macijos ir-.už Širdies
61I8T JAJOBST, NDNTR1AL,
. y
dmki kun. Ja-t m0NTRTJ8TBLJMl^PITTBBURGH,J?A.
vienas, palenkęs galvą piieš rianti
>
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Murati.” Iš to pavadinimo
? kinti gyvenime ir da gį ant
jūrinės Rotušės pamatų
P«blisted even TUESDAT «na
lietuvių sprande, ištįesų bū'
tadėjimas); gailina spręsti Neseniai tilpo 4‘IX į
tiį
eiperiipentak Ir Reikia labai sMbgtis, kas dora tvirtėja. Nes tikėjimo kad senoji 'Rotušė buvusi nr. 260 p; K. Vizbaro straips'1,
- , . — by ■ ■
pasidarė, kad tasTO® »«*8Teika8 prota^
l karo tiktai dėl tos nrtožaskuriame jisai dvejoja
medinė.
. .. .A . . jnis, ____
Tas “Fundam^tūni” į- kai’dėi Vytauto mirimo “da'
kaip ranka rankų pla&ją,
ties tenka rimtai, susuūpiu- nyčibs padėtis tapo traginkad abi būtų baltos* ir šva
ga? Tur būt į valdininkų
... Jis paduoda dvi datį.
rios. Trjųpnga gi Lietuvos
U vai’
Rhš
f Kojaiftvieiaus spalių 27 d įf
Pirmučiausias ir neižve^r rietas daug netikėlių įsi Bažnyčios padėtis vien tik
jąnt eilei įžymių aąr
— .
sHTatiščevo
ąpąlių 24. Katra
giamas bolševikų kultūrų* spraudė. Mūsų Tėvynė Lie tą! pasididžiavimo . ar pui-į
ru)|datu tikresnė? Nežinia ko“
advokatu
”
(bur
vykininjo rezultatas būtų tuva,kiek galima atminti, kybes įsiskverbimu į tarpų Jokūbu Sigųltzui jr prokonšaitiniAgfcjėsi pirmapraradimas Uetuvos nepri nuo senų senovės vis buvo paaiškėja, 'bažnyčios val šulu (vice-bumistru) Frer sis ir• antras£Tis!orika8.
Mat
an‘
tikėjimo
dalykuose
karšta
džia
ir
pasaulinė
valdžia*
be
klausomybės. “Sukultūrin
deriku Korku. Pirmas posė_____ Monumentą, medii
bevartant
šalis, nors mokslo dalykuo jokios puikybės labai leng
dis “mūrinėj Rotušėj” tdu-|aevLj Codes epistolarissąeti "Lietuvos žulikai tiiojau
se, bent kai kuriuose toliau vai susitaikintų sugyventi—
bartinėj). įvyko 156^ m ge: culi XV, Codex epistolarės
pasirūpintų pasikviesti
buvo. ‘atsilikari nuo kitų tiktai, kad pasaulinė valdžia
Vitoldi ir kitų neteko juėkur^
rietus valdytį Liątuvų. Kas tautų, y įteiamt mokiniui niekuomet nebandytų, aiš gūžės mėn. 23 d.
Žinoma, tarp pirmųjų | surast neį Vytauto gimimo,
.
toliau butų netenka ilgai t studentui) kartu
'
lavintis kinti Biblijoje DieVo ap
Ir silpniausia vaiz doros, tikybos mokslo įr pa reikštųjų dalykų. Kas nu
ftfeOLETARŲ CENZŪRA spėlioti.
duote gali sau pigiai persta- saulinio mokslo niekad nėra stoja tikėjimo, tai tiktai betyt kuomi virstų Lietuvą po pavojaus nustoti arba pra maišaųt doros mokslų
pa
vikų"jungu. Perdaug rasti tikybos dorą, tiktai i- sauliniu mokslu.
^Kiekvienoj ųivilizuotoj ša-jprivalo būti. Apie kritikaH
žinoma. Užtenka tik sigilinant mokslo, tikybos
Kattn. P. P. Saurusaitis
y iabjausia*nepakenčiai
yvimą sovietų* valdžios bei jau
3
ųiaudos ir žodžio* nį^a ^^stemos nė
kalbos negali pažiūrėti į Gruzijos, tikraiUkrai
pbūti. Net ii* ištolo to klau- noj ir Baltgudijos likimų.
į išimo nevalia paliesti. Vie Pagalios ir pati “šventoji” KAUNO SENOVĖS ARCHYVAI PAGALIAU ATGAUTI
nas autorius norėjo nupiešti Rusija stovi kruvinu pavyz 45 senųjų ainių knygos, širmieji Katino burmistrai—vokiečiai
typą gerai pasiturinčio rusų džiu atžagareiviškos ir pa
;■ |mužiko, kurį pavadino “ku- neigiančios Žmonių teises Po ilgos kelionės Kauno i _ Įdomiausia -4- Kauno ma
lak „-kumštis. Cenzūra to bolševikų “kultūros.”
miesto senovės archyvai pa gistrato archyvai, kurie pra
tur būt iš bai- -Ne, nusigąsti ir dūkti galiau parveštiSįiš Maskvos sideda nuo 1522 m., vadinas
|mės/Kad gerai pasiturintis mums netenka. Nė tų jaus į Kauną ir atiduoti.miesto dar prieš pastačius dabar; kaimietis ištiesti neparodyti} mų nenorim skolinti iš rusų muziejui.,s Ten juos dabar tinę Rotuše. Šių archyvų I
Šita data, rodos, ir. btls tik1 kupišČio sovietams: tegu
knyga rašyta lotyniškai Ir
psichologijos. Juk ne kas ki studijuoja ir tvarko.
verčiau vargsta mužikas, tas tik rusai nugastauja ir Šie archyvai tūri be galo vokiškai, tolesnės lotyniškai
gudiškai ir lenkiškai. Jų tu-[tauto mirties sukaktuvių iš•Ikad jį lengviau būtų strval- dūksta. Nugąstauja vargšai didelės reik^įs Kauno ir ir lenkiškai.
rinys —
i <•>
mužikai ir nedrįsta nusikraJ šiaip bendrajai musų istori Vokiečių -kalbos vartoji- turtų perleidimai, Kaune ir [vyriui reiktų ruošti 1930 m.
įKuiLZ •
tiVH bolševistinės . arkės. jai. Jie susideda iš 45 už- mas štai kuo pagrįstas: Vy Kauno apskr. /
daug kuom viršin4t°dme'’°’. k&d
ka^as|Diista bolševikai ir lupa rašų knygų 30 Kauno?
f
tauto Didžiojopakviesti Lie
- savo siaurumu ir Į ar nePmu^ pi^e revJ>hu_ tris kailius nuo vargšo dar- mes teismo archyvo knygų tuvon vokiečiai. apsigyveno
SOCIALISTAI APIE SAVUOSIUS *
- Iki šiol boišėri4£^*^
Lietuviai grkata- ir Į5 — Kauno magistrato, Kaune labai skaitlingai ir
mo. Cenzūra tų straipsnį oat
rimtai' susirūpina ir
rąnka-rašytcoš'.; tai turėjo net miesto reikalams “Su komunistais reikią Tą* patį galima, pasaldyti
metė 1 kaipo- neištikimų -so4 nuodugniai apsvarstę "daly- ’
ąmbių vy^ųjojančios įtakos. Daugunes ko- pavardžių
elgtis atsargiai. Ypač nega-' ir apie socialistus,burmistrų
I [vietų politikai. u Be
Kųy-mas-phmųjų Kauno bur-^.
.....
fluo. soeialiMu
,tik j
ža ir lietuviškų,
k. a
__
______________
»:
Ugi
«
pri^t,!
id
tie
dūknno
apaštalai
ųe=>*
ka, Birutis.L Lietuv
S?:-B«tragbt£HP
‘is®.
ylT^stojn, būk tai jis tav^l
nes
jie
tuoj
viską
nori
pasir
deda vyrauti
Kauno
mūsų krašte šit
pdarai pamatyti yidtidj iš archyvo.
rnis LebėdeVKomunistai
gavoJekeijų
f
jl^ševizmojėyas/nors joX
nagaikoms.
_
. ^ur-ne- knygų dabartinės Rotušės glemžto sau>7” rašo “Kriei- iš socialistų, nes reikaluose
iš jų iŠsi- prasidėjus
V
i|ki pilnai ir sistemadealogiia skiriasi nuo bolše-|
. jt
‘
kur
trūksta
pašlamu
dalių,
paminklo
akmens
užde
jivio
”
korespondentas.
bos
gai išdėstė bolševikų cenvystė.
‘
;■ -■kovoms,
-; A „'f ykai mie
[vietinės kaip dangus nuo že- ____
■—i.
buvo-^ž
. ............ .
1' 1
' — čiabuviai
r r/'X- ?
reikalavimus.
kybę,taip
o vokiečiai
už L
žymių diskusijų. Kadangi kai kurios apylinkės
Šventės programas, kaip kolonijose,
ir
jo, Rusijoj nevalia [bolševikai spausdina TolstoTadąirvokiečius
^suv
r /
jau.pradėjo ruoštis prie kalbamojo jubiliejaus, apskričiuose, yra dvejopas — tikybinis
tau
Htedinti tikėjimiškos lite-Į jaus veikalus. Tik čia jie
neleido baž
jiems
Dides tinis. Tikybinė programo dalis atliekama
 bažnyči
• •
*“.
•••♦, tai geimas išklauųį įvairių pranešimų.
»
s, išskyrus labai apri- daro ^esekracįjų bei Tolsto
tušės aikštėj
’
j:
niojo New Yorko apylinkė atsiuntė net savo at nyčioje, tautinė gi — salėje. Bažnyčioje
atlie statyti,
ą skaičių Biblijų, Tat- jaus ' minčių- išniekinimą.
skersgatvyj (dab
stovų muzikos profesorių p. Žilevičių, kuris pla kamos pamaldos už Lietuvos laisvėsdų
kovotojus.
Ridų ir Psalmių, ir ’toms Tolstojus, mat, buvo tikinNauji metai — naujas darbas. Kaip kitos
Mariampolės g-vej. „■
sagoms išleisti reikia gau- tis žmogus. Jo tikėjimas bu centralinės organizacijos, taip ir pati žymiau čiai išdėstė galimybes lįaįnos Šventės, kurią ma Pasakomas pamokslas, kuriame apibudinamas
žemės teismo a
noma suruošti ąuaplinkimųphcri} pagalba New didžiojo Vytauto asmuo sekančiomis 30
temomis:
Knygų
laikraščių
sykį
tamir tikvo savotiškas, bet į Dievų jis sioji mūsų visuomenėje — Kunigi} Vienybė
knygt}Lietu
prasideda
nu
mieste.
■'
“ Vytautas katalikų tikėjimo platintojas

0&ą cenzūros leidimas; Nė atsinešdavo šu pagarba, ra laikė savo metinį seimų New Yorke 8 dienų sau^ Yorko
* '
*
* ' *
i*
**' ’
• *
sahzūra skaitoma autokratimetų.' Jų turim bev
:■ sentimentalizmu
perdaug
šydamas
Jo vardų su dide- šio, 1930 m. Svarbiausioji seimo užduotis buvo
Kunigi} Vienybės seimas tarė savo reikšmin- voje/’ “Vytautas Lietuvos bažnyčių Statyto
iįffefo p*®®
1 esm
“iai
sasKristaus
ligi 1703 m. Jos
listi.
VienasRusijoj
gera|liacarų
raide. Bolševikų gi cen- nustatyti, šių metų visuomeninei darbuotei pro- gą žodį, užgirdamas visų Dvasios Vadų pastai jas,” “Vytauto pagarba ir ištikimybė
ląisvei
varžyti.
Vietininkui,” ir t. t..
/ ' /h
lševiki} rašytojas no-Įzūra pareikalavo, kad Tols- Į gramas.
gas, kurie rūpinasi suruošti šitą jubiliejų kuo
'
•.. *
‘
• ieeųzūra buvo labai
bylos dėl žemės ir k
Egjo išleisti knygų vardu:[tojaus veikaluose Dievas būSalėje
galima
suruošti
koncertas,
prakalbos
iškilmingiausia,rir
ragindamas-juos
laikytis
sei

Seimas
prasidėjo
10
valandų
ryte
ir
baigėsi
ąĮtri ir kartais nekultūrin/
lįėninas terp vaikučių,” Itų tašomas su mažąja raide. 6 valandų
_____ _____
______
_____ apiejk)
-.x-v_ atstovų iš mo nu;įstatytos
taktikos
‘
................bei
* nurodyto programo, I ir įvairūs pamarginimai,- vaizduojantieji mums
vakare.
Dalyvavo
jr
net
kvaila.
Prisimena“L. Ž.”\ spalių *27
* • . *W manomaatvaiž-l
_.
^buvo,
Veltuivargšas Tolstojus iš {įvairių Vienybės apskričių. XentrovaMybos kad.tasai^ubiliejus kuo sėkmingiausia pavyk-1prakilniąją Vytauto asmenybę. Kur yra ga-g^Eąd čafo cenzūra vieną
Lenino gera širdis irjano^ pasaulio protestuoja I pirmininkas kun. K. Vašys atidarė posėdį. Su tų. ' . ■ .J
limybės, būtų gera suruošti Dainos . Šventė
ir
.
ą neleidusi spausdinti
palankumas jaunajai" gent-|prieš toki"
. ■
/ .
T
'
./? | iškilmingos vaikštynės miestogatvėmis.- 5' . -<•> '
ką jo i- Įkalbėta malda. Susirinkusius pasveikino patsai
apie dinamišką sočiKiekvienas
dvasios
vadas
savo
parapijoje
I
.__ <> , .
. . .
(Bet cenzorius tos ’ dejų s^TSimų?. .
Kadangi
Vytauto
asmuo
lietuvių
tautai yra
' [kun.
Pirmininkas ir centro sekretorius kun. A. sušaukia via} jojo žinioje es4mą draugiją bei.
jiją, nes ji išsprendusi,}t
r
.
.
,
. :
^gosidis
nepraleido,
nes,
gir-1
Ir
visa
carų
eilė
ironiškai]Petraitis.
^traliniu
nrganiraeiju
kuopų
susirinkimus,
P
“
“
™
8
dv
į^
1
•*»
“dinamiška” turii, ,.
.
.
,.
. dyti.- Kitas
rasytojasipaga, perdaug tenai _
skystimaušypsosi,
matydami
tokį J
^.ga suibbejusių tt vM
Renkama seimo valdvba. Išrinkti kun-. J. kuriuose išrenkami atstovai j bendrų jubilisjaus Jub!lle«.kalP
hmno
straipsni,
kuname
ita. Mat, sovietų, vaikų au- cenzūros patobulinimų. •
Ambotas
pirmininkų,, kun. J. Švagždys Išvaa- komitetų. Kuriose parSpijose gywjaFedera-l^‘!“^^yai^^,“,’,‘0^..^^’Bet dabartinė bolševiku/?
i
tėviško jausmo ne* - K
eijoe skyriai arba Katalikiškų Draugijų Sųry-I^.
J^'ba.gU vienonus Hcd- _
u<»u^ H.UV1U
— jjgpyjj^gęg- prįe revoliu- duotoju ir kun. J. Karalius sekretorium. Įvai w
.
-... t
<.
v.
.71. ,
Imemis. Jisai turi amžinai palikti savo pėdsariems4 įnešimams suformuoti ir rezoliucijoms
ą savo siaurumu ięJ
paruošti išrinktakomisija, į kurią nuskirti kun.
imu.
MUMS
BAIME, TIK
' | J. Koncevičius, kum P. Juras ir kun. dr., J.
drausdavo ne
JPESTIS
<
Navickas. Rezoliucijų komisija savo referentu
seime išsirinko kun. J. Koncevičių, kuris įvai
svū” džiaugiasi, kad gi ir dūkti perdaug jau VU- rius nutarimus formulavo į rezoliucijas. 4 •
s klerikalai ‘“nusi- šiška ir bolševikiška ir toSeimo pirm. kun. J. Ambotas patiekė daly
ir pradėjo “dūkti” dėliai rimtiems lietuviams viams centro valdybos paruoštą dienotvarkę,
Lietiivoj drau. neprieidama.’ Bet susirūpina kuri buvo tuojau priimta. Reikia pastebėti, kad
Visų pirma [centro valdyba permatė visus svarbiausius inŪcų kultūrai pa^
Seniai žinome, kad mums’'tttioūttftoV iŠ kur liti- Įsų šių dienų klausimus ir tinkamai visa piaruotuvfams
d£<gi intėtigen^- Še. Nepraleista nė mažiausių teknikinių smulk
klerikalais vaditams galėjo atsirasti? noro menų. Posėdžių salėje nutraukta seimo dalyvių ti viename centpaliniame Įmestu vietiniam vVk"gęfųs katalikus, bet kad
susipažinti su daug žemes fotografija.
•-/ ' domajanj komitetui vadovaujant, b«idrą visų
riai katalikai.būtų pra- niąja bolševikų kultūra, jei
• * . x.
Atlikę visus formaliimuB, dalyviai pradėjo apieiinkžs lietuvių šventę, I
nugąstauti ar dūkti, tai jų kvailus i§8iŠ6kimus*ir a- svarstyti paeiliui dienotvarkės punktus. Visu
Laikas nenuskirtas. Pageidaujama, kad tos
ns naujiena. Jie tik yra zijatišką žiattriimą T galinis pirmiausia buvo aptarti kai kurie pačips, Ku- šventės įvai ri ose kolonij ose vyktų ne viena ir ta
^piktinę U nustebę dėl to> taip pavadinti. ^Stūdijūcjti * jų Vienybės organizacinio pobūdžio 'kUtfev pačia diena. Šiito atvedu yra galimybės, kad fttA Svarbiausia klausimas buvo
i^ekurių inteligentų keis- bolševikų “kultūrą” aht poKtmigaikMio Vyrutę
^nusistatymo — pažilKt pieros gal ir būtų* moksliCfTF
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Ei, broliai! Ei, broliai! !
Jūs žemės varguoliai
.
Paskendę jūs skurdo versmėj,
Sukruskit, pakilkit,
Šužadinkit viltį, Sušukįt naujojo giesmėj!

.

Nugrimzdę vargtt&kė—
Nelaimiu bangose,
.
Be vilties geresniu laikų!
Jau rytas skaistusis — .
^Spindulis žydrusis
Štai gimsta dėl Tautos vaiku!

t

Ta nakties tamsybė
Alkolio galybė
Jau baigiasi, broliai, nūnai.
Tik darban sustokim,
Tik dtąuge kovokim, —
O nušvis mūs tautos, rytai/

| rūpestingai
pagamintąja;
tiesa ir tas kad “Dfclfchitn; kas” blaivininkams Įabai
’i/>
liiį lifc jn/,.
į prielankus, tik arėtai butų \ Tylus vakaras. Lelijavi kėdamies gaut už jo iš
taringa, jeigu, blaivininkai saulėlydžių skliautai sugulę mą daugybę turto, a1
neturėty/jokių . pareigų su- ant sustingusios ir susimąs- vienam Marijenburgt
lįg “Darbininko?”
čiurios Nemuno / krūtinės, nuolyno įtakingam t
tai mes turime ir tai garbin lyg kokia tolimos amžiny- Bernardui. Be to, ži»
gą ir labąi atsakomingą pa- bes dekoracija ir* jaudinan- jį esant iš karališkos
. reigą prie “Darbininko.” čiai irakį veriančiai žvelgia, nūs, norėjo iš jo užsia
1 Pastarasis Blaivininką, Su- ONenttdiaš .tyli.
; sivienyfinto seimas, kaip kad - Prie Nemuno
aksno
r skaitome protokole, ragina aukštas, žaliais krūmokšnių
• visus blaivininkus užsirašy sparnais susisupęs Pūnįos
ti laikraštį “Darbininką” it piliakalnis, kurio sustingusi
' už ypatingą to laikraščio ir žalia pražydusi sena vir
_ .blaivininkams prielankumą šūnė, lyg koks milžinų ka
jį užrašinėti kitiems. Ir at ralius kelia,, aukštyn savo
galėtumei būti geru, blaivi galvą ir kaž ką mąsto.
ninku ir šio Blaivininkų SuApleistas dabar tas pilia
sivienyjimo seimo nutajimą kalnis. Ir niekas nei nepa
neišpildyti? Ko būtų vertas manytų kad. ant šito pilia
blaivininkas, kuris nei savo kalnio, buvd kadaise didelė
laikraščio neskaitytų? Ar-gi ir ^tipri j?iląnd kunigaik
; jis galėtų būti veikliu blai
ščio pilis, kurios valdovo
vininku ? Ir ar ilgai toksai Margio didvyriška mirtis
išbūtų blaivininku?
r'<- taip išgarsėja visoj- apylin
ypatingą žodį Tąriu jums, kėje? jog vėliau ne vienas
uolesnieji blaivininkai: Die
vo ir artimo meilės dėlei pla
tinkite laikraštį “Darbinin
ką.” Tą laikraštį platinda
mi, platinsite blaivybės min
tį, mažinsite girtuokliavimą,
kelsite-iautos. gerovę,, kultūr
tinsite savo Jautą, didinsi
te blaivinipkų skaitlių—Be
i to,.juk laikraštis. “Darbimnkas” yra katalikiškas laikj
_ raitisr—Kas-gi-platina kataEkišką laikraštį, tas platina,J
■ tas stiprina Kristau^ BažnyV•
- Cią.
■’ :
:
Šiandien be laikraščių nėr
- gali apseiti nei vienas mor kąs skaityti žm^usr . Įr jei

y .

Utgunda

BLAIVININKAI IR JŲ LAIK
RAŠTIS

j’

-7

dienotrarkę praneš vCBį^

cester’io Šv. Kazimiero pan
gerbiami dvasiškiai kun. A
rakis ir kun. J. J. Jakaitis
Federacijos Naujos Art
Apskričio Valdyba: ;
Pirm. V. i. SmS
Bašt. S.
Ižd.

-

.

.

'

“-V

, Baskui eme Krauti
didesnį laužę. Ilgai J
ir jau bebaigiant ktati
bėgo kareiviai nuo
šaukdami, kad kryi
baigę griauti pąflkiitjp
ro sieną ir netrukus į^
šią. Tada prasidėjo šį
linga . amžinasties .vai
Motinos, surinkųrioą
vaikus, raudodamos it
čiayoir palaiminusio^
ir metė į laužą. Vyti
savo žmonas ir paskui
gėri sau kalavijus į kri
Didelė, raudoną lie^sttB
motina glaudė į savų i
■- ji
sparnę skarąmirštąs®
lėniečiųs. Pagaliau,
galiau
’-r* • • r 1- A
kunigaikštienė Rida i
sau įsisdieigė kalavijų
i

z *

se pasakiškus možiu skaūi• ••
'
ęjus “Draugas’’ Sveikino jas ■ neskaitįs katalikų laikraščio, bejimus,
kurie vienas po ki
} gerbiamo kunigo Petro Sau
visas, net Chicagos tik Ioka- tai jis skaitįs priešų laikraš- jo. šusikaup^^faįtinej, net
( tusaicio
leidžiamas mėn
kalių organizacijų, tačiaus tį. Todėl, kožnas katalikas asaras ištraukia.
rastis “Šviesa.” Jį prira
“Amerikos L. -R. K. P. turi' pareigos prisidėti prie
Nespėjus sudužti nuriedėšydavo patsai, redaktorius
Blaivininkų Susivienyjimo” užlaikymo ir platinimo ka usiai ant ąfcįeno ašarai,
su pagelba uolaus blavinihseimo jis. .. nepatėmydavo. talikiško laikraščio.
rodos matai, kaip “'prasive
kų darbuotojams, neužmirš
Pasekmėje tokios organo va Aš tikiu kad blaivininkai ria didelė praeities amžių
tino—per daugelį mėtų Blai
dovybės Chicagos blaivinin katalikai ■ būsite uolūs, gal anga, išeina miglose pasken
vininku Susivienyjiino raš
kų drauguos viena po kitai net pirmutiniai, pildime dęs ži^jgąlvis vaidila ir patininko — a. a. Juozo V.
užvertė ragožių ir nebelies Dievo Apveizdos jums užde sidėjęsant kelių šilkastyges
Kovo. Vėliau blaivininkai
Chicagoje blaivininkų drau damos malonios pareigos — kankles, seka kunigaikščio
. turėjo skyrių savaitraštyje
gijų, Rytinių Valstijų /blai platinimo katalikiškų laik Margio žygius, laabi arti“Drauge. ”> Rugpiūčio mė
vininkai suvažiavę į 1927 raščių.
1
mus siems didžiojo lenkų
nesy 1915 metais dabartinio
Rytinėse Amerikos valsti kalba rašiusio prosų daimetinį
seimą
atmetė
“
Drau

Blaivininkų Susivienyjiino
go” organavimą ir apsirin jose mes teturime vieną ka niaus Adomo/ ickevičiaus
uždėtas naujas blaivybės
ko savo organu darbininkų talikišką laikraštį — “J>ar- žodžiams:
laikraštis vardu ‘ ‘ Tautos
leidžiaftiajį labai gyvą laik bininką.” Tat, Blaivininkai,
“Ir tas karžygis nėr už
Rytas,” kurį perėmė leisti
raštį “Darbininką.” Nuo įs dėkingumo tam laikra viltas, kuris karionėj kritęs,
Blaivininkų, Susivienyj ito laiko' Blaivininkų Susi ščiui už jo prielankumą blai ūpo tiltą^ kitiems atsiekt
mas. “Tautos Rytas” ėjo li
vininkams, o ypač išeOiėvo garbės pilis...”
gi liepos 1921 metų. Jam vienyjimas ir vėlei pradeda
gyvėti. Jau praeitais fnetais ir artvmo meilės su atridėDar Gedimino laikais,
gyvuojant Blaivininkų Su
blaivininkų draugijos ėmė jimu platinkime tą laikraš kuomet kryžeivių bangos;
sivienysimas buvo didžiaudaugiau veikti, laikraštyje tį ir visus katalikiškus lai prisidengusios stabmeldžiu
sis narių skaitliumi ir dar
*
kraščius savo parapijose. krikštytojų ir Kristaus
“
Darbininke
”
kas
savaitė
bais našiausis. Kuopos buvo
gyvos; seimai ^ skaitlingi, tilpo gabiai kun. Andriaus Gaukim tiems laikraščiams mokslo skelbėjų kaukėmis;
naujų skaitytojų šiunfinė- verždavosi į Lietuvą ir teNutarimais rimti. Blaivinin Daugio vedamas, blaivybės
kim jiems žinių iš savų pa riodavo jos žemę, šitą^ Pilė
kų Susivienyjimas pasižy skyrius ir- jau pastarasis
Blaivininkų ^Susivienyjimo rapijų, organizuokime par nų pilis stovėjo lyg koks pa
mėjo tais laikais netik blai
davinėjimą atekyrų .nume danges remiąs milžinas,' ku
vybės dirvoje bet ir katali seimas parodė tikro — se
nesnių, geresnių laikų-^gy- rių suj ieškokim jiems pa ris vienu rankos mostelėji
kybės ir lietuvybės srityje.
skelbimų.
mu atstumdavo juos neleis
Jn atstovas Tautos Tarybo vumo ir vikrumo. Blaivinin
Blaivininkai, atlikimu sa damas įsiveržti Lietuvos gi
kų
kuopos
ir vėlei tai šią,
je įnešdavo daug gyvumo.
tai tę ima įvairius vakarė vo pareigas sulig katalikiš lumom Jos valdovas kumOrganizacijai patekus į ran
lius rengti, blaivybės agita- kų laikraščių.
gaikštia Kunįpas, stambus
kąs valdybos, kuri daug laiKun. Jonas J..Jakaitis ir energingas, vyrasj kaip
eiją varyti..
ko Haivybės reikalajns ne-/
viesulą# laužę- geležines už
rado galimybes duoti; gi Ą* v pTaičiaųSpL^M^
KLAIDOS ATITAISYMAS .
menkai gyvuojant “ęrohi- ^aiui^kiį, dgmę\(i8 kreipiu “Darbininko” Nor 3 straipsny puolikų galvas, kurių tūks
bicijos”. įstatymais, susilp į mūstį dabartinį laikraštį po antraStc “Trekinga Lietuvos tančiais, lyg varpų nusiris
/•*.
nėjo blaivininkų draugijos “Darbininką.” Tiesa, kac Bažnyčios Padėtis” įvyko dvi davo žemėn.
stambios zeceriakos klaidos. Pas
Bei kartą ištikus smar
ir nuosavą laikraštį nutarta tas laikraštis yra gražus, kutinio paragrafo pirmame saki
neleisti. Tuomet blaivinin- gyvas, naujienų įr ,aktualių ny yietel, žodžio 44 žinioms,” tnrė- kiam karui, kryžeiviams pa
kai apsirinko organu dien- straipsnių pilnasj gabiausių, jo būti “SMoms” ir paskutiniame sisekė nora is .pasąlu, hužų. dyti kubigaikštį jr iįanpti’į
- rafctį “Draugą,”. tečiaus tas rašėjų remiamas *. t.tioA ir sakiny, -p
būti nv “
laikraštis kuris dovanai ve-> tas kąd blaivybės-skyrius y- kinus.”
j r
MargelĮ.
Gal b’W kryžei
dė skyrių labdarybės, spor- r&. reguleriai £fcAs. savaite, Gerb. autoriaus atriprefiome
*
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toią ėyąĄtdk įr jodinMa- j
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nepasidavė ir gynėsi kaip
įmanydami: metė ant kry
žeivių galvų akmenis,
verdančią smalą, kapojo ką
ravi jais: Margis pirmą kartą kare, sukaupęs visą save
jaunystės jėgą, guldė kryžeiviusr kaip rugių pėdusr
Bet vis dėlto, nors ir la
bai gynėsi* lietuviai, tačiau
priešo daug skaitlingesnių
minių nebeįstengė nugalėti. Kai
iviai, iš'
Pilies mūrai byrėte byrėjo, rus įsibriovė pilih, tikas)
kaip smėlis. IT kai jau Mar žas. jau buvo liepsnose.į
gis tikrai pamatė nebegalė tų paniurę ir kovos už|
siąs atsiginti nuo priešų su dinti jų veidai, išbfyšfi&jį
šaukė visus dar gyvus karei ininės drgbes, o ša^io^jl
vius ir sušuko:
dėjusios jų širdys, PĮaflįgį
— Vyrai! Kryžeiviai jau kį lietuvių karžygiškąiri
baigiasi laužtis į pilį) nors ne pasišventimą, pirmą teari
mūsų tai kaltė. Gynėme iki tiek žiaurių kovų suriji
paskutinio kraujo'lašo. Bet
deno ir nusigando^
dabar... įsilaužę, paims mus
Ir grįžo vėl atgal įjMį
ir padarys vergais... Bro su karčiu neparitetUdįii
liai, argi mes sutiksime ver nebedrį sdami daugiau O
gauti tiems kraugeriams ? ti į tokių pasišventimu ąi
Mes, laisvi lietuviai?!..
•
-*w
— Ne, ne!
suuze visi
Taliui
užsidarC^N
lyg vienas. Lietuviai niekam
praeitiesTdtųyfr<if^fiHI
nevergavo ir nevergaus. LaL
s vi gimę, laisvi norime ir TcSTrrirnUrnenasT / ’
Baigėsi naktis. Aiflnį
mirti!,
-i
Įr moterų drebąs balsas tą saulėtekiai vėl, kaip'ir
met, apibėrė sį, tatA
patį pakartojo: v.
, — Ir męs Unsvps gimėm, niais apaugusį, kabant,
ris išvėtęs pavisą-pabO
ir mes neYešg&usiftfc!. (i
Liūdną šypsena nušvietė džiadvasio milžino Mfl|
jo draugų pelenus, tjflį
Margelio veidą. ’
— Nepasidžiaugs vokiečiai stingęa kaip koks yhttg
mūsų pilį paėmę I
< tekęs tėvas, iF“kiek^i||
Ir tuogaū moterys ir sene- sidūksėjimu
• liaų kurie,tyęgąlėjo kąutis su mūsų krūtinei gaUbflj^
tėvių dvasių. huteM^ j
mes su tokiu

•v

. padarytus nemalonum&s.

.«

Gi^irWyž^įO
prie savo vyro irdrebą]
rųis-rankomis užkūrė iki
Paskui abudu užHp&l
šti ir gilūs' nekaltos m
atsidūksėjimai nuaidej*
lies tuštumoje.
Spju
Margio rankoj sugulti
jardas, įsrdTgo įdvLfa
tęs širdis, ir.. . datraųM
iškilusi liepsna susisupu
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lietuvių
m yra kiel
ras) kori turėdama daug meir būdama prielankiose ap?
mite daug gera nuveikia apmur kultūros dirvoje’.Bet ati-

_____ ■

Programas užtruko nuo 3 iki
6
valjpo
pietų. "‘Programas įvai veikslai Wnoy negęsta, Hile tikisiog nenorėjo1 jos.nuo scenoj
-12 d., sausio K.nui'ivyko Švč^
įleisti. Aut galo.4ąbaFyažįaf
Pan. Aušros Vartų parapijos me- rus iri gyvas, gudriai, -prityrusiai jie ger^jĮtliekamjL v . *
Visos*’ programo dalys išpildy-ĮIis choras sudainavo “Ei pašau-f
tiųis teatras. Žmonių. buvo pilnu sudarytas ir ‘ išpildytas. Mažųjų
tėlė didelė šv. Mykolo mokyklos mergaičių operetę “Piemuo” vei tos puikiai. Vaidintojuose pasi- Ii.” žmoūės skirstėsi Į namus pitV\
Svetainė, nors oras buvo ir pras kalai negirdėti, manau iš svetimų reiškė nemari gabumai, tinkamas Inai užganėdinti: “Ūž tokį teatrą '
tas. Čia teko, matyti be ehesterie- kalbų versti, bėt lietuviškoj sce prisirengimas ir didelis prityri-[negaila ir užsimokėti,” girdėjau'
£ių dar ir philadelphiečius, wil- noj tapo pilnai lietuviški: graži :nas, ypač pas nekurtuos. Per-Ikaip^būrtlis, matyt atvykusių iš
mingtoniečius ir iš apylinkių; be kalba, dainos, šokiai, drabužiai truukose vietinėš vargoninkėa mo-Įtoliau, dėkodami klebonui užgradanu. VėdėitLeirlžią
VedėjA-dr |$ią pramogą pareiškė, ir prašė
lietuvių dar ir svetimtaučių; ša- lietuviški, o mintįs bendra vi kyiės šžambhio^ ^ianuv

;
|
<
■

r Jia parapijonų buvę ir prie para
pijos nepriklausančiųjų, bet save
tautos dailės, ypač yiainos mėgėjų
i ir tautiečių, pažengusių pirmyn,

fcnt kiekvienam kas priguli j
tebiąns turime pagerbti mažuLietuvių koloniją kaip Schefcdy.N. Y., kuri būdama nuo
ivės neprielankiose aplinkybėtvienok dabarpakilus ^ya taip
lUi'kad galėjo vien tik savo

siems. Tokiu būdu mūsų scena režįsieris viso progtamo vr- vardviem veikalėliais praturtėjo. Mo goninkė p-lė M. M.; MitiuHutfė.
nologas “Girtuoklis su- lempa” Kiek žmonės įvertina jos graŽ^į ir
ir komedijėlės: “Blaivininkas su

pįįprpristatyti, 5 d. sausio, šv.
p0b'Auditorium; taip puikų
jaekmingą.koncertą; Desėtkai
ų atgal kada kitos lietuvių ko
jos turėjo savo vadus ’ ir po jų

a|eya organizavosi vienijosi ir
I lietuviškoje dvasioje kultūądarbą žengdami* smarkiai
ayn, Seheneetady ’s to visko neJpjr negirdėjo, nes čionai lieių kSeniai.-ir idealai visų buįšnaudo'jami: tiek ištvirkime,
rlenkų, tiek aųrių. Geri žmonės^
Į tautiečiai ir geri katalikai pa& keleriopą lietuvių naikinimą
Orėdami tam užkirsti kelią įkūfer.. Kryžiaus parapiją kuriąjr
Įdįęn kiek tiktai galėdami.refc&ėt jųjų vaikai suairėjb arba
mkėjo
beveik paskendo
frikonizaeijos “melting-pot” ir
&£ėtady - polinizacijos bangoNežiūrint gerų norų ir idėjų
ų Žįkąnių, daugybė lietuvių net
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Mes Skaitome šį mūsų didžiaūsį nuveikimų. Nuo
priekio iki pat galo yra naujas piešimas. Išvaizdoj ir
padirbime yra kogražiausis. Ir švelnumu viršija
-visus.
’
- i
, Viršija visus kitus >kų mes esame padirbę-nupiešime,
P"' padirbime arba vertėj.
.
Kelionėje ir lengvam važiavime pralenkia bile karų.
Ir už tų kainų kuris parsiduoda, yra pakeltas klausi.>• mas ar verta kada nors daugiau mokėti už bile kokį
. karų. • • ■
Kainos ir Smulkmenos—-Žemiausios galimos finansinės
išlygos.,
!
'

z

, rite Vvėll oh

į. Kad genaus tarnauti Bažnyir Tautai tas prakilnus jaunit susitelkė į būrelį vieni po Šv.
iĘjos Choro vardu, kiti-gi maw į. Mažąjį Chorelį (žiūrėk įdė^pąvfikslus). T^s tai prakilir-gabUs jaunimas surengė tą“"“
kų. grynai - lietuvišką koncertą
tur pastatė vien tik savo Schetady jėgomis, nekuriems nepričiant, ignoruojant ir nęt pavvt L/iš tiesų yra ko ir pavydėt, K_
rtą koncertą prirengė ir pastaHdis muzikas, pasižymėjęs choItedėjas'prof. A. Grigoraitis, ir
5 koncertas nusisekė kuo puijHŽMį Apie prof. A. Grigoraitį
£Jtą daug kalbėti, nes jį liūdiWGY, per kurio broadeasting
urnas profesorius su savo puiif išlavintu choru lietuviškomis

LDS. 3-eia kuopa prisideda prie
“Darbininko’7 vajaus ir išrinko
du. geru darbuotoju: Jurgį-Ver
secką ir Joną Aidukoni prirašy
si ėti prie kuopos narius ir užra.
žynėti -laikraštį "Darbininką.”
' ‘7
Kuopos Valdyba
--------------------

su greitesniu smtrkumu
. su didesne
jėga .. . sa greitesniu atsitraukimu ...
taipogi perviršija išvaizdoj-ir tikrai aukštai statomas-pasitikėjime įjainoje .. .

7r.į
i:

.

W

’

Sft*
V "
W.

.
’' P'

Jo. skirtumas yra ženklus ir nepaprastos rūšies^kurių
karų savininkai aukštai stato. Išvaizda visai kitokia
ir yra moderniškas karas. Jo štyliūs yra ilgesnis,
platesnis ir žemesnis. •. ’ ’ '
Motoras yra didesnis ir švelnesnis. Padirbime žymiai
padidėjo. Atsitraukia greitai, ir smarkiai į kalnų lipa.
Nebūsi patenkintas kitu karu kuris netoks patogus
arba gražus, .šis yra geriausias automobilius ir patraukia kiekvieno atydų.
/
v

•

■ ' "■ :

Featnres That Challenge

LDS. 24-toą< kuopos susirinki
mas įvyks sausio 19 d., 2 valandą
po pietų,'po •numeriu 32 Morris
St. Malonėkite ^visinariai atsi
lankyti ir naujų narių atsivesti,
nes bus ^svarbių dalykų. Metinis
susirinkimas, tai bus valdybos
rinkimai. Ir kas neužsimokėjęs

Z' '

'

*

Lietuviai rengiasi apvaikščioti
Lietuvos Nepriklausomybės Šven
tę, 16 d. “vasario.
Katalikiškų
Draugijų^ Sąryšys sur^gimui ižZ.
kilmių išrinko komisiją, kurion
pateko A. S. Kulbickas, M. Rusec•kas, J. Botyrius, J. Spaustinaitis,
Jonas Dierus, J. Brazaitis. Jau vra pakviestas kalbėtoju Lietuvos
vice-konsulas Kalvaitis iš Chiėagos ir Mūsų Motinos Neperstojąn-'
čios Pagelbos parapijos klebonas
,kun. Antanas Karužiškis. Taipgi
. nutarta kviesti šv. Jurgio parapi
jos kleboną kun. Vilkutaitį vikarą
kun. Steigmaną, adv. česnulį. Su
traukti chorus: L. Vyčių 25 kuo
pos ir Bažnytinį, Paminėjimas įvyks Lietuvių Svetainėj.
Ta pati komisija pradėjo reng
ia prie paminėjimo D. L. K. Vy
tauto 500 metų sukaktuvių. Šios
iškilmės įvyks liepos 4 d.’
‘

.
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bei grožę. Jie tai suprato
r tėvų širdis ir jausmus, jie tai
.prakilnūs Schenectady lietuftrą

Iteerto klausymo, kad poetam
■M pildant jųjų užduotį jųjų

"

Puikus- Smarkus- Stiprus Astuoni

]

ir tėvynę ii ‘osios

■ .vykusiais paaiškinimais ir
|!ie«nig^astabomis taip pyiren- ...
įbanaytojus prie atskirų dalelių

giasi prie padidinimo bažnyčios. z
Koks didelis skirtumas tarp pa
rapijom! ūpo trejetas metų atgal '
ir dabar. Tuomet tik ką susitvė
rusioje parapijoje buvo girdėtis:
“Kažin ar išsilaikysime?” O da
bar jau einama prie padidinimo
bažnyčios.
.
*'
i
Dieve padėk jų energingam vadui-klebonui kun. E. Paukščiui,
Dieve padėk jgeriems parapijoliams ir jų gabiai ir darbščiai
Ivargoninkei. Garbė jiems visiems

i '• 1

11 **

4 jų liko ir jaueiasi’lietuviais

■erto aiškintojas bufo pietinis
Ikonas kun. K. Strimaitis, kuris

našias parapijoje pramogas.
Girdėjau, kad chestėriečiai' ren

Hia aukštyn.

ga -ir ne visa jaunuomenė yra
l&Hus Lietuvos kultūrai. Dale-

-prOgramą, kurį da puikiau įIjjo įdėdamas lietuvišką dvaSfr Jausmą. Vakaro vedėjas ir

|

už pasekmingą darimotę.
Tai
džiaugsmas mums katalikams ir ,
I lietuviams, nes mūsų vardą jie ke-

i&ndien da nesusiprato ir mūsų
LUgejams-prošepanams visa širįt tarnauja, o jųjų-gi vaikai žuMetuvystei aritsvisados. nemoĮami.ir nesuprasdami ne vieno
aviško žodžio ir neturėdami lieiŠh&r dvasios. Bet ne su visais
Uviais Seheneetady yra taip

nomis žavėjo net jau keletą
rtų dailėje išlepintu^Amerikos
fočius. Prof. A. Grigoraitis pa
lis viišminėtam koncertui pui-

yisumet- jiems pranešti spie\ pa

Larger Bodies—Greater Pdyver—Faster Spefcčk—Added Eeonomy. Wide ehoice
of Colofs to Suit Your Own Tašte. New Xrt Body Designs. Four Tvro-way
Shock Absorbers Radiator Shutters, EJeetroJock, Starter on Dąsh, Electric
Gauge^for^uel and OiT.
Coupe $735 (with Romble Se«t $&0)—Coach $765—Standard^Sedan $825—Tonrtng Sedan
’
• ’ $875—Brougham $895—Snnsedan $995. Prlces f.ro. b. Detroit, Factory.

THE CHALLENGER

-

ATH)AKA?AKARAIS

mi... balsai... harmonija... švel6 ikeentavimai ir perėjimai nuo
prie piano ir nite piano- prie
Horomš-nenoroms perkėlė
Mėtojus į mūsų mylimą šalį ir,

Metelys

i

,

J< /

Jovaras

Magdalena Dubickienė paieško
savo brolio Motiejaus BaluseviČiaus, kilusio iš Podiškių kaimo,
Pilviškių parapijos. Seniau.gyveno Pennsylvanijos valstijoj. Jis
pate ar kas kitaą meldžiu atsiliep
ti Jfiuo antrašu: Magdalena Du*
brckienė, 51 Capitol Avė., Hartford, Conn.
’ ’,(S.-21)

T

CTO5L a piENA s,

«-Vr.

’oiymTPmetų

/

dienomis dr. M. V. Kas- nuo
paras, dantų karaliuj,
W

Ptįū

'

y- . ..

y,»fw,Tnfta
-

t-4.V* ■

-^Prtieą trečią vąlanjįą \

► *•■*-,
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hy lietuviai vyrai pradėjo rinktis
pobažnytinėn svetainėn. Bažny
čios kolektoriai pardavinėjo žęnkIlHui įąuantię^ prisirašyti prie
Sįv. Vardo draugijos vyrai pasipir
šo ženklelius tos draugijos. Jų

t j.k

>_
Garbinkime Švęntąjį JoV:
Z. V
Garbinkime Jėzų KP'4”
r Jhf*
Vardo draugijas
drauffiias ir tekias
l?
HĮJhr.
Pievą-ir tikrąjį žmogų.'
mums atmintinas metines vyrų Tauerių ’ šokiuose, vasario 8

Greitai-Saugiai-

, tarėjo., pro gos
.i.
pą^ti^ įvertinti y 4 ;si£ką uždrau
si ;jr
pardavinėti
dimą į išdirbiui
Oįį
Bvaigūaiųųs gėlimus.

'

,įmones

teCNM S ISet»v«į kad k ĘįiaŠ.
ftpŲ

kada— BiU K^rv ?■

r

PRANCIŠKŲ*JUOZAPAS

Į ■

Mirė sausio 9 dieną, 1930,
7:40 vaL vakare, baigdamas
17 m. amžiaus. Gimęs sausio
29 dieną, 1913 Tųėtkisį’įtJani^

i

• šiandien net karščiu,
Pr°Garbinkime Jėzaus Vardą. J
bendras pamaldas. Šiame Ui na* 5 Dr, Ką^ąrąs tarytą laimę šok hibieijos Šalininkai abe. 1°Ja apie
Aš , tikina ,n Jėsąų, kfd tq eąj vyzdys mums sektinas.
;
ti pirmą šokį su ja, Mupięipa| §yę- naudingumą prohibicijtk ' jstatytylėję.;į , .•!<)-/- •’i..
z
i
' .
į,- Bostone šios sukaktuvės
mini
yiąą, šy.,K*tam Bažnyčia tiki Mtatą
gražiai pasirodė.
pasirodė. Garbė
Garbė ¥i&
karų gražiai
mos gedulingai. Fanenil i.
b
moko.
Aš. pareiškiu savo meilę
kolonijai Galima džiaugsminVyko paminėjimas šio-.nevy. '<nsio
Kristaus vietininkui čia ant žemės. ‘ g a
palinkėti s Tegyvuoja
dešimtmečio. :
,
Aš pasižadu duoti gerą pavyzdį So.-Rostono katalikai vyrai; lietuPaminėjimo programas pras ^6-

<_

• Member Plorist Telegraph
•--* “ ■ ' Delivery

108 Dorchester St.,

<

’

8opth Boston

Phone S? B. 3198—1658

. •*

Milton7993

. bridge, Mass.
’ Paliko dideliame .nuliūdi^,

J

mei motinėlę Magdaleną,
i ’!!/> ’
velį Simoną, broliuką Joną
išpąrdubta apie šimtas.
' v :
t.
ir sesutę- Oną. Buvo jis doras. Air pavyzdingas jaunikaitis.-- ŠVENTO PETRO IR POVILO
A". Laikui bėgant prisirinko vyrų
Vėdaras
praktikuodamas kataliką tikybą, viai, teįsisteigia gražią Šv. .Vardo
jo 11 yal. ryte -gedulinga muzi ka.
.Būtų ąitą metą pabaigęs
Bet pusė svetainės. Kun. VirmausDR-JOS VALDYBA
4 f <
Kunigai Doherty ir Hicks grįš- draugiją.
6SĮ*-**
Uo
to,
prieš
pąt.12
vai.
skambi,
na
Public Latin School su aukš.
1
• j • •
v*
• x
•_ - 1
—
W
\
.
. kis įšrejškė jiems užtai padėkos ir ta
4.
zakristijon. Jie ąsistoje sn kun.
Dalyvis
L>varpais kaipir priminimą2 paša u_
ta pagarba. Jis labai norėjo
W0R0E8?ERIĘ<H4X
ffgąrbėą žodį."
. '
* Virmauškiu išeina duoti palaimi
Pirmininkas — Jonas L. Pefirauskas, . “
J
_SQUTH BOSTONE Hui, kad per tą dešimtmetį prohi *
24 Thomas Park So. Boston, Mass.
įstoti į Boston Kolegiją. Ve
-- Eina/svėtimtaučiai vyrai mūsų nimą Švenčiausiu. Kun. Norbutas
Vlce-Pirmlniūkas—Juozas Jackevičiuj
bjcijos
įstatymus
'vykinant
nužu

lionis mokino sekmadieninė-.
bažnyčion iš parapijų Šv. Rožan buvo eeremonistu.
Mūsų'Blaiviu
seniai
02 Sawyer Avė;, Dorchester, Mass.
gn«nmwrmar
dyta 1,363 žmonės. Giedotas “,Ko
Prot. Raštininkas — Kazys Rusteika,
;
je
mokykloje.
*
čiaus, Šv. Vincento ir Šv. Petro^ ir
LDS. l-mos kubpos metinis su- tarėsi su Wo
Pa palaiminimui choras atgiedo
446 E? 6th St, So. Boston, Mati.
vos himnas.
”
1 *“’•
į *
X Č:. Jis teąirgo keturias dienas.;
veik
pu£ę
'i
Fln
s Raštininkas —' Juozas Guzevlčluš,
t
Povilo.
r
” .T
kais
parsitraukti
sirnkimas
įvytas
aausio
23
d.,
1930
jo “Garbinkime švč.” ir “Holy
Tamnn St,
SL. Mattapan,
MattaDan. Mass.
' Paskui perskaityta nužudytųjų
27 Tampa
''
Jam
suteikė
Paskutinius
Šv.
Z" Sueina ir mūsiškiai vyrai. Jų God We Praise Thy Name.’* Įspū m., Parapijos Salėj, 492 East Worce8ter’ių aų
įUų^ teatru.
.Iždinihkas — Vincas Kališius,
yardai, ir po kiekvieno" vardo iš
<<‘''akramentus Dangaus Vartų
’ •» *
f“. ■*
67 G Street, South Boston, Mass.
daug.' ,
Seventh
Bt.,
So.
Boston
’
e.
dis kopuikiausias. Veiduose vyrų
Pereitame -se
j j-mūsų- šaukimo buvo barškinaina būgnų
<rT
Tvarkdarl8 — Petras Geležinis,
cfc. ržnyčios kunigas Callahan.
Prisikemša mūsų bažnyčia vyrų. matosi dangiškas pasitenkinimas.
t
Brangūs nariai ir narės, šis su kuopos susirinkime taitytą pono
14
Vinton
St,
South
Boston,
Mass.
kaipo milįtaris “amžina atilsį.'”
Sarusio 13 dieną atlaikytos
Vargonai groja. Vyrai meldžiasi Akyse reiškiasi Kristaus meilė.
Drąugijos susirinkimai būna ku pir«
sirinkimas yra svarbus,vnes meti
Svirsko laiškas, ka rVMKrcesteriemą nedCldienj kiekvieno menesio 1
Šias
gedulingas
sukaktuves
pa

tre. ’0s šv. mišios šv. Petro lie
b
laukia.
nis^ O metiniam susirinkime daž- čiai paskirtoj saųsĮo 19-toj su
vaL
po pietų, parapijos saMj, 492
Nuo svečių kunigų ir mūsij cho
minėjo Liberal Ciyic League.
tuvių! bažnyčioj. B.
Seventh
SU So. Boston,■ Maąa
' ; Pamaldos prie altoriaus. Jis gė
nįįųsia yra nustatomas kuopos vi- tėątru nebus, nes įžymus artistas
,
—
*
r- •
'•
Kitas triukšmingas paminėjimas'
lėmis išpuoštas;—Renkasi klapčiu ras ir jo vadas p. Karbauskas ga sas-^veikimas visam mstoi. Tadgi ligMiinėj.;
Vieša Padėka.
"
-•
SV. KAZIMIERO R. K. D-JOS
M
įvyko Brunsvvick viešbuty.
Čia
kai iš zakristijos: Išeina kunigai vo daug pagyrimų už tinkamą baž tamstų visų yra *būt&Įaj pareiga
Daly1, ’avusiems namuose laiVALDYBOS ANTRASAI
Mūsiškiai kreipėsi telefonu prie sausieji, prohibięijai pritariantie
kapeli jo n i, kum pralotas Pater- nyčioj giedojimą. Jie gyrę visą dalyvauji ^iame susirinkime ir sy
•-4te šeri*
giminėms, dčbažnyčios
įžiūrą,
tvarką
ir
visas
ji,
triukšmavo
ir
kėlė
ovacijas
pro4
‘
^emsi'K
1
^
1113
*
broliams,
sese'
Bon užima .^anktoriume paskirtas
Pirmininkas — J. Grublnska%
'
kiu svarstyti pakeltus organizaci paties ivorcesteriečių blaivininkų
hibicijos. vykintojams. Iškėlę vė
• >
24
Prescott
St.,
BeadvlIJe,
Maai
karaliąus
kun.
Jakaičio.
Tėvas
Ja

vietas.' — Pralotas ųesveikaVo, pa ceremonijas.
rims-it visiems pažįstamiems.
ją liečiančius klausimus ir jos rei
Vlce-Elrminlnkas — J. Markellonlą
skyrė savo vieton kun: VihiiauskĮ T Nenuostabu, kad bažnyčioj tvar kalus.
kaitis pasakė, kad jis bostoniečių liavas skambinę varpais. Valsti ..
dalyvavo
140 Bowen St, Sa Boston, Mas» <
-?,>
jos valdžios atstovai, ir protestanProt. Ražtiūinkas—Vincas Paplauskas,
labui
šiame
dalyke'darys
ką
ga

:
jjažny^jyl^^
-^
Jhišiii
ir
eelebruoti. Išeina kunigas. Vir- ka buvo taip pagirtina, nes
Taipgi ateidami į susirinkimą
116 Bowen St, So. Boston, Mass.. . į-. <!
fciy pryčpĖiai karštai .kąlbėįi.
i laidotuvėse .Šv.-.KįjfŽiąi^ kaląąuskis giedoti mišparų., Po miš ^varkdariais buvo parapijos sme- nepamirškite atsivesti nors po vie lės ir praneš laišku-^pie tą^ą jis
Fin. Raštininkes — M. šelkls,
? -v-1
!
proh
ibiui
ją
.
y
?
,
;
.
į
4
;
s
j
Jį
f
į
lonėlė, būtent ; parapijos regatoj
Xt
-- —padaręs.
_ 1 --z *
5
<
256 Ę. Nnih St, So. Boston, Mase
. iį
bus
..
2
parų grįžta su klapčiukais yakrisną naują narį prirašyti prie vie-' ■
•f.
Kaslerius
—
F.
Grendelis,
,
’
t
"
■
.
—
’
Šis
dešimtmetis
ir
didžižnikiūs
feih'.^jyirtijon. Išeina pamokslininkas, kun. riaį kolektoriai ir parapijos profe- nintėlės Amerikoj Lietuvių Darbi
237 W. Ftfth St, So. Boston, Masa
Bostoniečiai numapė kad vis- bigotimgali įtikih|į, kad pręhi HCli- > •Į-4
MarSalka — J. Zaikis,
Pasionistas anglas. Sako gražų pa
?ąąauskųj;tiž
<J*^inj
ninkų Sąjungos.
Be to, kurie kas bus gerai. T.ėvąsi J saitis la- j^ padsirė daiigiaii žalos hėgu
’■
..
7 Winfield St, So. Boston, Masa 'vijną.in'uMt^
> ♦
r-&Kynią>’Mini’eTU' •
mokslą apie galybę. Aiškina, kad už sugebėjimą ir uolumą.
Draugija laikų susirinkimus' kas ani> -'. - 4
esate užsilikę su mokesčiais, tad feai. tĮaug ką gali.
dds. Jėitnč 4ž;Sttetū,-tai'izildt4
rą nedėldlenį kiekvieno nsSneslo, pė ,
v
' *.
-i
'X*’.
galybės visi nori. Prirodinėja, kad > Reikalas priminti, kad visi bran ' yra gera proga atvykti ir atsily
šių.,.,
num. 492 B. Seventh
r
Antradieny tėvasįS
itjs pra7
4
didžiausioji galybė yra Tame, Ku- gūs vyrai, kurje tokioj bjaurioj ginti
n, Mass.
•atoj, 7th St, South '
'iatay&fciiga®.
,
Kviečia Valdyba
T
Jbi>stbni£. Prievartą
neša ilgame laiške
.rio vardą pagerbti čion suėjo tiek dienoj dalyvavo Šv. Vardo pamal
—ŪrŪdna^Lčiui ir Do
------ -TT*.
.
SV. JONO EV. BL. PAŠAU*
.. j'ĄS' y* j.ct netinki/^"
čiai numanė.
=*,
daug vyrų įyairių | tautų. Ragina dose ir kuom nors prie jų padiherty.
KLAIDOS ATITAISYMAS
yyrus būti. ajsįaštilais Tbjd ,brąni dinimo-pagražinimo prisidėjo jie
“Jūsų prašymą išpildžiau. Blai
dr-jos vaijjyba;
Ačiū visiems jaunikaičiams,
“Darb.” No. 4, Šv, Petro ir Po
vininkų teatralė kuopa apsiima
gaus vardo, Kuriam yra duota vi- pvisi daug laimės nuo to vardo,
kurie
dalyvavo
'
prie
grabo
•
~~~
’■ įx
vilo draugijos susirinkimo apra
PARAPIJOS. VEIKĖJŲ
pas jus vaidinti-teatrą sekahčiksa galylįė dangaus ir žemės, ir da- H
. kurs gausiai apmoka ir ųž salto
Pirmininkas — Motiejus Žiobs,
.
¥
laike
palaidojimP
šv.
Petro
šyme įvyko klaida. Buvo parašy
SUSIRINKIMAS
539
E.
7th
St,
So.
Boston,
Maak.
'
lyvauti^l pje galybėje.
me sekmadieny, sausio 19 d.; “IŠ
vandens kam nors Jo vardu sutei
bažnyčioje ir kapinėse,
y
Telepbone South Boston 3552-R._;z --^7'/
tis, kad draugijos iždininku iš
Po Šv. Valandai penktadienio
PAŽINTIES AUKA-?..
*. a Po-turini
mokslo pasįonis- kimą.
Vice-Pirmininkas — J. L. Petrauskas,
;
. ’'
.
Ačiū
kun.
Norfcutui
už
rinktas Petras Geležinis. Turėjo
vakare
susirenka
pobažnytinėn
sa-'
24
Thomas
Pk.,
So.
Boston,
Masa.
tas atnaujina
Vardo draugiĮ vietą apsirgusią . p. Jono Ta
Puiku, visai puiku. Daktarai,
lankymą mūsų my'limo Pran
Prot,Raštininkas — Jonas Gllneckls, ^ : /^
būti-; iždininkas Vincas Kališius,
lėn žmoniip Tai dalis parapijos v ei- ■
jbs.įžadus:į
dulio
įgijo
gabų-»artistą
p.
Juoza

5 Thomas Park, So. Boston, Masfc .
advokatai, pramoninkai, redakto
ciškaus
laike
ligos.
tvarkdarys Petras Geležinis.
kėjtįT^Ponas Valatka paprašo kle
Ein.
Raštininkas — Matas šeikis,
'^5• ‘‘Garbinkime Di^ą.
’
riai, darbininkai, kunigai, praloAčiū gerb. Karbauskui, jo
,K A. P. Neviera, ex-rašt. pą Bačį.
258 E. Nnth St, So. Boston, Masa <
bono
atkalbėti
maldą.
Atsidaro
su

Taigi teatras bus?,gerai atvai
Iždininkas — Andriejus Naudtlunaa, dukterį Florencijai ir-sūnui
.
••
•885. E. Broadvray, So. Botton,
sirinkimas: Išrenka kitiems me
*dinta.
Tik
publikos,
It/d
būt!
'
Ir
VJ
L
’
Mammjtių ųž^grafų patarna
-i
“ ‘jj ‘*'4
"y Vr— ' r ’
tams
veikiančiąją
komisiją.
Nuta

(it 7-tą valandą musų artistams per
Mintim.
•
vimą ir jęiedojnn^ laike šv../
lt.
||1
u:.T^^8 flga^a_
ų ga- ria rengtų balių parapijos naudai'
lųįšių. Mes melsirife’IJŽTJObC''''
r■1^^° • i
kol
1
vaB&ifcp
22
d.,
irylė
dabinti
pob|£*-'
-5
I
ėti kaip fifP.
Karbausko ir visos šeimos
fl n 1 A
*7^
.-S
Tiytln^ėalę.
••‘antis.
į^sveikatą.
as
gražus,
i
v
^F*
C^j^Tenbuv^,
Z'
‘ * A
,<
Nėgiįabejonės, kadį
BostoAčiū ponui ir poniai Za-£
j° pažjūftti.lį
----------- J
"
1 --------------------------- ■
• letskam's už gražų laidotuvių
•s
i ------- ------------3*
.-(Ta i gi
UETUV. DUKTERŲ DRJOf
gįa dide<
y-pyirengimą ir mandagų pa
WfNSTON-SALEM, gruod. T^
C
•
4
jiais, kad jie bus įrankiu, WorPČ GLOBA MOTINOS ĖVdĮ :
tarnavimą namuose, bažny
)
■
' r
F
V„ eesterio atvažiavimo Bostonan..
aton^n... d. — R. J. Reynolds Tobacco. kom
■;
•>
\
.
»
čioj ir kapinėse.
valdyba
z
panija, išdirbėjai Gamei cigaretų
[
Kadangi
taip
mažak
tgtušintą.
:k I
įgąndntą.
Pirmininkė — jieva Marksięn^
’' Jį
Didžiai-nuliūdę,
•K.t, f
Įžanga darbmaJrapigihuffla: Teat- ir Prinėe Albert tabokos padarė
Motinėlė — Magdalena,
€25 E. 8th St., S. Boston, Masa. ■i
ras bus vaidinamas pobažnytinėj sutartį su Eąuitable Life AssurVice-Pirmininkė—Ona Zulonien^.
;.^
Tėvelis — Snnonas,
ance draugija dėl -apdraudimo
11 Moirks-St., S. Boston, Mase. • 0- ’ -^.
svetainėj. Pradžia 6-tą valandą.
Brolis — Jonas ir
-iii
Prot/Rašt. — Ona Šiaurietė,
Pelną blaivininkai skirs para 10,000 kompanijos ^darbininkų.
. . .į..
Sesuo — Ona.
4 ■
*
443 E?vth St., S. Boston, Mtaą
>
■
.
pijai. įvedimui pobažnytinėn sve Darbininkams duota 30- dienų lak
•»
■L • >
t
Telephone
South Boston 3422-R.
e
■ • E
tainėn naujų šviesų ir jos išma- ko ši apdraudos planj priimti. * c/*'** ‘ v
Fin. Rašt. — Bronislava CKtoieuįL ‘3'> <^R
Jau apie 80- nuošimtis Winstonliavojitnui.
29GouldSt, W. Boibury, M&ft
Tėvas. Jakaitis savo Vaidinto- Salem dirbtuvėse 'užsiregistravo
Iždininkė — Ona Stąniuliuiė,
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KAM REIKALINGA VIETA
th
oa ra

^reikšdami norą prisidėti.
jams manadžeriauąJ* Nepraleis- ,č
kime geros progos./■ —įį ■ .
: Sulig7 to piano darbininkai ap
-Kvieslys draudžiami pomirtine, susižeidifbo
<
ir Ji gos. Tik Jie darbininkai gadi
----------- - 4-,-gr- -:
>
įsirašyti, kurie yra išdirbę šešis
’e
BANDITO AI«LA
mėnesius pas Reynolds kompani-*'■»•••
9^--:

•: r.-~:

*
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Pereitą pirmadie$Į<hAnditas nu- & ■
_
x
_ T /. •
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Apdrauda skirstoma-sulig algtjT
šovė So. Bostono
H policBtą Troy. Policistas-Trpy. kąpitų- ųtm. $500 iki $16,000, ir pašelpos

MUNICIPAL
SVETAINĖJE
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Pradžia 7 vai. vakare.
-

P-U R STGčKIUTt,-Soprano,
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Siame tonetefa dalyve* artistui £ BABRAVIČIUS, J ŽEMAITIS, >li 3T0AKIUT1 # KVAR- .

ĄOjįlT

TETAS'iš Worcester, MiuBą p-lA M.

Nė, (tuetaa ii MontolUb Mam ,

<

E.

Loveli,Jfcus., p rrAOnčIUB ir

KARBAU8KAITĖ H So. Boston. p-li POHWir
■ ninkė lA Montello gnjii

Ncnrood,

A

.TTJ ,7.7
aln tmttDd-
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;djų
“Darbininko” Administraci
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Prof. A. židanavičiaus ,

105W. 6thSt., S. Boston, Masa. <
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,
‘' t
1512 Columbia Rd., So. Boston. '
Draugija savo susirinkimus laitai
kas antrą ntaminką kiekvieno r <r^
mėnesio, 7:30 vai. vakare, po
bažnytinėj svetainėj.
» .- <'■->3
A
Visais draugijos reikalais kreipki'
tos pas ..protokolų raštininkt *
L R. K SALDŽIAUSIOS &B&

V. J. PAŽALPINĖS DR-JOS

,

VALDYBA

Pirmininkas — V. T. Savickas,
k
427 E. Setbnth St, So. Boston, MaV
Vice-Pirmininkas — A. Naudžiunaa
885 Broadway, So. Boston, Mass.
Prot Raštininkas — V. Tamolfana*. į
40 Marine Rd., Sa Boston, Masa /X **-j
149 Boston Street, Dorchester
Fin. Raštininkas — J. Kazlauskai
44 Glendale St, Dorchester, Masa, ?
Tel. So. Boston 1848-W.
jKasierius — P. Kleponla
, —
,
.
...... ...J ■ r.—
266
Bolton
St,
So.
Boston,
Masa
’r»
fe* . ................ .
i 1 1
. 1 ■ *a
Tvarkdaris — J. Leščinskas, : . '
141 Bovren St, Sa Boston, MaA ' \ » Draugija
laiko susirlntomus kas akt '
1
rą pane«Ml|
pane<Ml| kiekvieno mėnesio TJC
PLUMBING IR HRATING
▼aL vakare, pobažnytlnėj svetata*.
FLfth St, Sa Boston. Masa.
FŪRNACE IR PEČIUS
TAISOME.
D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS

8MUIKA-PIANAS
..
_______
Lekcijos duodamos privačiai kaip
■ - mažiems taip Ir suaugusiems sulig
programo Muzikos Konservatorijų.
Pamokos aiškinamos lietuvių
kalboje.
i,

gill nesą namuose. Bet. policija
nujautė, kad jis bus kur pasislė
pęs. Užlipo ant antrų lubų ir rado
vieną kambafį u^dai-rtą. Pabarš
kino į duris, bet niekas 1neatsiliepč nors buvo, girdėti," poldieija sajko, kad kas vaikščioju Tada ka
pitonas prądėjęs ladzti'duris. Policistas Troy buvęs prie kitų durų.
Kada juodukas nesileido piato
stulpelių žęmyn ir papat ė poijeistą, šovęs Į jį, taip sako policija.
Pašaukta daugiau policistų- ir
su šviesomis
ieškojo plėšiko ir
po Rytojų vaizdų buvo sugautai
Jis klausinėjamas neprisipažino
nušovęs polieistą ir atsisakė atsakynėti į kitus klausimus. Dabar
jis kaltinamas pirmo laipsnio.
Žmogžudystėje. .

'- prašome kreiptis dėl visų informa

MUZIKOS MOKYKLA

nas King ir saržeratas O’Neil buvo nuo $6.00 iki $40.00 savaitėje.
nuėję areštuoti- tūlą juoduką
Treadgill, įtariamą vagystėje.
Kada nuėjo į jo namus tai rado
moterį, kuri sakius, kad Tread

1930

į

D ANIEL J. FITZGERALD

Buvirž 22 Meta
JUOZAS P. AAEKntNAS

j.

'

Kaltame Cr llefvtH/tal

882 Broadway, ( Bouth Boston

,

DARBUOJAS ŠŪ

TM. South Bbston 2890

V08E A SON8 PIANO

/ iŽO'lor.l.UI/.

KOMPANIJA

Buk tikras mana matyt pirm plrkai&nt Jokio komiso nereikta mokett
Aš parduodu tiesiai.

Pasaulio garsus VOSE grand,
player ir upright planai. Nauji ir
Vartoti Orthcgibbolc VICTROLA ir
nulktta MAJESTIG fšdln. ‘
Xo<a!ogo
e-' BtUtotttA Jtolatopo
Vbsi $

Co.

;

hariięr-.' ?fx-nrfi • rtMkalfamii ttartlotnkn*
mari
nfoj? Gabu dirbti dieną arba vakarais. , 160 BOYL8TON 8T.
BOSTON
AfsttšukH* "Iiarblnlnko" A<lminl«trHL K N G V ČB f B-L TOO8
(8.-17)

TH. 8. B. 1781

VALDYBOS ADRESAI

Pirmininkas — Antanas Mncejnnas,
.
450 E. Seventh St., Sn. Boston, Mass.
■- £
IrVb-JFkf—
Vice-plrm.
—— TVvvtloa
Povilas Tirolis, _ ,
554-'E. Fifth St., So. Boston, Mass.
Protokolų RaAL — Adolfas Navickas, .
274 Bolton SU So. Boston, Man.
Finansų Ražu — Juozapas Vlnkevlflus,.
450 R. Seventh St, Šo. Boston, Mass.
Kaaieolua
čekas.
’ •’ * J
Kasiosios — Andriu*
Andrius Žali
Zallectas,
70U E.
Boston,-j.
Masa
v_
:: Fiflh Su_ Sa_______
...„> fe?
Maršalka — Kai i atlenk Mlkatiiortą k
906 R. Broadray. Sa
8a Boston,
B<wton, M***- “
Draugija 7>. L K. KeW
nestnias susirtnkimua
<NMrtlen| kiekvieno mš
Svetainėj kampus K
Sa Uostau Mhm*.,
pietų. Ateidami atatvekklte
naujų narių su savim prH t
rl
prirašyti.

.* .-ir*
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Ofiso Valandos: 2—4 irTr^Sk*.;

i
*

881 Mas& Ave>, arti Centrai Sa.

Vieharnė praž^iįzų 'mieste
paduoda kiniečių laikra- įvyko socialistų Radikalų
BfolT > kongresas. Katalikai pasi
nga ir juos gero% -jf
f Pekiną atvyko nesenai
tai nampKe
lietis gimęs Susunand
& provincijoje, sulaikęs nej t V
K jnažiau nei daugiau, kaip Tpdū~skedhimūš: “Kviečia
mairadikalai ir socialistai
v* _
|O52 metus amžiaus.
•
/ k ŠĮ / '
radikalai slaugyti raupsuo
js
vra
burtininkas
;
Sisjsei \ *
z tus,
džiovininkus it kitus
iš pat jaunystės tiria aū- ligonius, susirgusius užkre
|įgalus, kurie ąttga jojo tėvyčiamomis ligomis; reikalin
Tlięje; tais augalais išgydė
gi mokytojai'šviesti kaledo^augybę žmonių Pats mai- niečius ir eskimus ir civili? "|inasi vien augaliniu mais? zuoti žmogėdras; ispčjaipa.i
..
x
’ ‘
|jog niekas negauna už dan.
Senis geros atminties, pa- bą atlyginimo ir niekie^
oja apie įvykius prieš gyvybės saugumas negalam
n.
Laikraštininkams tuojamas.”
/
ė ciokumentiis, iŠ kurių] Kad šis skelbimas r'nūsiĮ
į^iatyt, kad yra gavęs iš Ki- jĮskaitytoj airis būtų suprantač nijos imperatorių pensijų, imesms, turime
------- ----paaiiškinti,
'sulaukė 100 metų am- kad Prancūzijos : dikalai
;-&aus; tų pensiją jam padi- ir sbcialistai_radikalai prieš
d£nb dvigubai dar pe^lOO didįjį karą buvo idžiausi
metų. Vedęs yra jau 23 kar katalikų misijų ir kongrega
dus, paskutinė jo žmona 62 cijų priešininkai/ jie pasi
^•metų amžiaus, vadinasi 190 stengė tas katalikų įstaigas
^m. jaunesnė. Kas yra senį i Prancūzijoj e išnaikinti. O
' matęs, tvirtina, kad jis ga-1 panaikintos misĮjos ir konf dar ilgai gyventi, nėsĮgregącijos kaip/tik rūpinosi
Šveikas, mato ir girdi, gerai dalykais, kuriiA išdėstyti tai
pažilo sulaukęs vos 100 me- me skelbime, ir gaudavo
'*
.
tiek atlvginiifioi.kiek siūlė

Cambridge, Mass.‘5’.4- •

—. k.

DR. J. C. LANDŽIUS

f
v
<

SEYMOUR

Tel. So. Boston 0506-W.
Lietuvys Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 Broadway, South Boston
(‘‘Keleivio” name)
Ofiso valandos nuo 9 iki 12,
nuo 1:30—6 ir nuo .6:3(L—9
vakare. Seredomis nuo 9—12
vai. (Įieną. Subatomis nuo* 9
. iki 6 vak! Nedaliomis nuo 9
iki 12 (pagal sutartį).

ŠV CECILIJOS CHORAS, ŠV. KRYŽLLUS’ PARAPIJOJ, SCHENECTADY, N,-Y. (Skaityk.korespondenciją).
'

--------------------------------------------------- ---------------------- -——--------------------- - ------------

laikomos pamaldos dar tuo Japonijoj darbininkai dirb
metu, kuomet Katalikų Baž dami ryžigv laukuose apsi
nyčią persekiojo reformaci ginti nuo. atvėsimo, nešioja
jos Įvedimo Skandinavijoje iš žmonių plaukų padirbtas
šalininkai, ir katalikai buvo kojinės.
x
priversti nuo jų jų slapsty
tis.
'
^Ilgiausias Europos tiltas
• Apie šią bažnyčią norve yra Anglijoje per upę Tirth
gų tarpe užsiliko labai daug of Torth, tiyintis 2,470 met
gražių padavimų; padavi rų ilgio.
muose ji minima, kaip BingV
Bango šventykla; 'amžiams
slenkant bažnyčios vieta bu
Plienas gali būti taip plovo užmiršta. Dabar ši baž nai išdirbtas, kad gali bū
nyčia yra-gyvas paminklas, ti permatomas, kaip-stiklas.
kaip katalikai visais amžiais
——
. ”
.v3.
kviestų radi; buvo ii” yra ištikimi savo - Pietų; Amerikoj, Čilės val
stybėj, ^/yarliųr kurios
listų radikalų BažnvČiai.
(švilpia.
sprendžiant iš
įima tvirtinti:

*

—'

'*^4*'r*

t

•'X*'I«

..

PROVIDENCE, R. L

•<
Įx.-'

■

Sausio 27 d., 1 vai. po pietų Įvyks
LDS. 5 kuopos susirinkimas
JbDS. 36_kp^jujsirinkimas įvyks
senos
mokyklos kambary, Consekmadieny, sausio 19-d. š. m.
gress Avė. Ateikite visi. Valdyba
Svarbu, kad į šį susirinkimą atei
tų xvisi nariai ir bent po vieną
LAWRENE, MASS.
naują narį atsivestų prirašyti prie
mūsų brangios organizacijos. '
LDS. 70 kp. susirinkimas įvyks
Nepamirškite užsimokėti duok sausio 19. d., po dvyliktai vai.
les.
.
X
Taigi kviečiame visus narius at
*i .A
> *
silankyti į šį susirinkimą ir užsi
V? MONTELLO, MASS. “
mokėti'mėnesines. Atsiveskite ii
.savo draugus prirašyti. Nariai,
jDS. 2 kp, susirinkimas
kurie dar neturite mokesčių kny• •»
• _u,__ _
. * - *_•_ « *♦' .' •
iri gausite susirinkimu
je.' Visi nariai prašomi ateiti į šį
'■ •Valdyba
2
susirinkimą ir užsimokėti senai f.
DETROIT^CH.
užtrauktas 2 mėnesines ‘ duokles. 1; >:

feV.R.^

♦

Tel. S. B. 0441
Hubbard9396
ADVOKATAI

r - ’ .

MR K. KALINAUSKAI

IŠ_Norvegijos sostinės Os
lo praneša, kad du jauni vy-\
rukai, besidarbuodami' lau
kuose netoli Telemlfrko už
tiko požemy bažnyčią. At
rastoji bažnyčia taisyta diI
/
k
deliame urve rarp uolų; gre
ta jos yra mažesnis1 Urvas,
kuriame tur būt buvo zokris^
tija. Šioje bažnyčioje buvo
----------------------- :—:---------

e ■

Valdyba
' ■

Vžtsario 12( d:į 8-tą vaL vakarė,
Lietuvių Salėj įvyks LDS. 51. kp.
mėnesinis susirinkimas. GerbianŠi
nariai prašomi susirinkti.
Rast.

KAMPAS BR0ADWAY IR E ST.
SO. BOSTON, MASS.
-*-f TAptiekoriaus Šidlausko name;
Įėjimas: 319 E Street
PRANAS J. KALINAUSKAS '
Re&: 1682 Colnmbia RdUS. Boston
Tel. So. Boston 1882
_______
~
, O ar jūsų valsčiuje gimė
“
.
Ii
' >t
KAZYSJ. KALTNATTSltAA——
!
LIETUVIS GZABOBIUS
koks
nors
didelis
žmogus?
Bostono ofisas: 321 Eichange Bldg.
NIEKAS NEGALI
Tęs.: 33 ftoeemoat St. Dbrchester II 1 Teikiu patarnavimą laidotuvėms ir i
— Ne ponuli, aš jau trisdgjįimts
L lšrendavojam automobilius vestu-; j
TeL Talbot 2878
PAVOGTI
|$vėms ir kitokiems pasivažinėji-1 » metų čia viršaitis, bet per tą lai
Ofisas atdaras: 9 A. M. iki 9 P. M.
mama.
. . ’
ką gimdavo tik maži, - - rūpestin- , Ponas paklausė jo, kiek jis turįs
“31. LT* 'metų. ‘
Gyvenimo Vieta.* 194 Millbury St.] [ gar atsakė viršaitis,
(ant3-čioaukžto) Tel. Cedar 4953 i
• ✓
-— Nežinau, ponuli, atsakė.
-----o
tOfisas: 212 Millbury St, Woree*- [ NEPAPRASTAS DŽIAUGSMAS - — Na, kaip tu gali savo metų
Ofiso tel: Park 2989 .
ter, Mass. Tel. Park 2795. ,
ADVOKATAS
gvi
— Kuo tų džiaugies? — klausia jiežinoti?
—
Mat,
gdnuli,
metų neskaitau,
vienas senis kito.
nes man jtf niekas negali pavog
— Sūnus paaukštinimą' gavo.
ti.
’
■
I'M.’.L??
,
(BOBBLIS)
— Koki?
r- *
433—640 Slater Brilding
— Ar nežinai, du kartu sėdėjo
Vforcester, Mase.
apskrities kalėjime, o dabar į sos
Vienintelis lietuvis laisniuotaa eNamą te!: Cedar 1768-M
tinės kalėjimą pateko,
“M. L.”
lektriSinas. Turiu 8 metus prity
rimo. Taisome ir Jvedam motorus
ir vandenio pompas. Taipgi taiso
-------- —
me ir parduodame radlos.
APSIGAVO
Ofiso telefonas Park 3050
tjj -u.- .
.
Prastai apsivilkęs žmogelis tar__
STOCK ROOM
ADVOKATAS
nm ko ieškojo vaikščiodamas did-' b'etfpaiiaki/taa .Budas Kuria Atsirado
10 Ellesworth St., Worcester
Kuo įJifelbefHk^ Kuo £
lio. Pasiųsk
miesČfc gatvėmis. Vienas praeivis, SiaHtUen DU pikai Zf
tymo B«do
TeL Park 5452. TeL Cedar 7339
pamatęs jį pasiklftdįė, ko jisai
JPlgu tsntSį io Dusuliu tada tik Šal.eign sda^ia'lr krtfo
ieško. Žmogelis parodė laiškelį, ta ardrtgnaęgjel
♦ •
‘
~
reikia
726 SLATER BUILDING
neužmiršk tuoj pasiųsir paprašė jį perskaityti. Pasiro- tt h
urtiumUGo., dėl Išbandy
isi—agg—n j. ..nt»ryr
WoroMter, Mass.
r>
............
, mo b
ta nėfulniioja. Nėra Rkirf Skaitai, žmogus, apie tai rr savo prie^mnkams.
Gai- •_—
f
'i
~ ’5®venl
neturi vilties paN
a
m
a
t
—
101
Sterling
Street
lyg kokią pasaką... Ir tikę- ra
'^kraštis, iš ku/Msttekj
oiųšk dfl išbandymo.
Maple 4964
Jefgu kad lr'Ht savo amžių kentė
Keliaujantiems Lietuvon
ti nesinori. O vienok tai tei-T r^° paėmėme
i šią žinutę, nejai ir viską bandei ir be paaeknitų‘ir
s/”’ ^tf tiflietevoa ' i;<>
nesitiki kad galėtų pagelbėti nenustok
įbMĮ
vilties, bet si^Bk šiandien dėl dykai iš
Parūpinama rial reikalingi doku
Vienintaii R^Utniotaa
••i - A. •
bandymo būdo. ’
mentai: pasai, vizos, shgrjžlmul
*
’
r,
LIETUVIS ADVOKATAS
LIETUVIS APTIEKORIUS
leidimai, afldelvitaL
DYKAI
I9BJ1LDYMO
KŪP0NA8
s •
Daroma legallžkl dokumentai: pa*
co.
FR01
lipttdaa gydytojo raeaptu ir tfvedimai, Įgaliojimai, tt* tt
Bldg.,
828J Fron
Telkiama teisingos lnformadjo* vi
462 Niagara St,
suose imitradŲOs1-InH - plŪetyHs
i
Buffalo, N. Y.
406 SLATER BUUDUNT
VERNO*
DRUG
00MPANT
+•
,v>
Išbandymui

I MJOZAS j. DIRSA į
J

DUSULIO
lEjttSMETU

IGNAS J. BARIUS
į

Į JUOZAS A.SOOTKOOS*

ANTHONY J. MILLER
, Wore«ter, Mamchusetti

Plione Park 5065

JUZE -KAUATffB' ‘

860

’

S<

60 Steriing St., WoroMter, Mass

• k*,. .••»••••

Tai. Cedar 9089-W.

k«l»« •••»•••••• 4U •

' I
<• «r- *k*J. <K*

N

i'r'-

414 Broadway, So. Boston

Tel. So. Boston 2300
Ofisas atdaras nuo 10 Iki 12 vaL
ryto, nuo 1:30 iki 5. :30 po piet ir
nuo 6 1Ų 9 vakare, šventų dieną
pagal susitarimą . ■

Tel. So. Boston 0823.

•F

’>•

Kviečia Valdyba prirašytu

<

**• ~

-

OJE

NAUJOJE

TAS

R

DR. M. V. CA
(KASPARAVIČIUS) .į

-.

511 Brodaway, So. Boston

/
Ojšio
nd&s:
nuo 9 iki 12 ryte i no £ :30 Ud 5
ir nuo 6 iki 8 vaL v
re. Ofisas
uždarytas subatos .vnka
ir nedėldleniais, taip-gl seredo
nuo
. 12-tos dieną uždarytas
Taipgi nuimu ir K-Ray
•

a,/

•

Lietuvis Gr ab orius

jj. AKUNEVIČIUS,
y

Telephone So. Bostot
_
I
Mirus šeimynos airiui,' Kkttslems
našlaičiams arba giminėms pini
gai TeikalingL Taupykite juos. Afi
laidotuves aprūpinu gerai ir ne
brangiai.
--------------------- --------------------------------

'

' I

(

Rezidencijos Tel.: C77£r^IC_
Ofiso Telefonas: S. B. f “~

I.

S, BARUSEVlS
v.

Lietuvis Graborius, Balsuomuotojas, Real Estate ir Public
« Notaras

ELIZABETH, N. J.
W0RCE8TER, MASS.
LDS. 16 kp. mėnesinis susirinki
LDS. 108 kuopos susirinkimas
mas. Įvyks-trečiadieny, vasario 5
įvyks vasario 2 d., Aušros Vartų
parapijos salėj, tuojąus po su d., 7 vai. vakare, bažnytinėje sve
tainėje. Nariai kviečiami gausiai
mos. -Visi nariai meldžiami pri
būti, nes turime svarbių reikalų. ateiti ir atsivesti sdvo draugus (es)

PRANAS 1. BUBLYS

LAIVAKORTĖS

-Ar
/ CLEVELASD, OHIO

L. D.-/S. 72 kuopos mėnesinio
susirinkimas įvyks sekmadieny,
sausio 19, tuoj po pamaldų, šv.
Jurgio parapijos mokykloje.. Visi
kuopos nariai yra kviečiami atsi
lankyti į šį susirinkimą-dėl ap
svarstymo išimtinai svarbaus rei
kalo.
Valdyba

/

(GALINAUSKAS)

LIETUVIS D.

NEW BRITAIN, CONN.

'

SKIRTUMAS *
; ‘ dė, kad laiškely buvo parašyta,
■ — Tamsta, esi" melagis. Vakar jog įteiktame tam’ žmogeliui ryšu
sakei, kad uošvė mirė) o šiandien lėly esą 10,000 litų, kuriuos jis tu
aš ją mačiau, beeinančią bažny- ris Įteikti vienam asmeniui.
v•
>
čion.
— Kaip g^rai, kad aš tamstą
— Pone, viršininke.
Tai di^ sutikau! — tarė praeivis, — tas
džiausią klaida. Aš tik sakiau, kad laiškas iąąn adresuotas iK aš jį
mielai dalyvausiu jos laidotuvėse, paimsiu.
.
žinoma, kaip ji numirs. . c“cM. R.”
— Gerai, — tarė žmogelis, —
bet man buvo pažadėta už tai 100
litų. ’ ’' uTIKTAI PAMAŽI
Praeivis mielu noru davė 100
Vienas sostinės ponas, besilan
litų
ir tašai nuėjo savo keliu. At
kydamas po valsčius, mėgo klau
sinėti vietos žmonių, kurie »iš”žy»; plėšęs Įteikto ryšulėlio antspaudą
mesniųjų žmonių jų valsčiuje gi — nieko nerado.
Norėdamas apgauti —pats ap
mę.-Taip ir klausia'’ valsčiaus vir
sigavo.
šaičio :

Sausio* 27 d., tuoj po sumos
įvyks LDS. 10 kuopos mėnesinis
susirinkimas. Kviečiame gausiai
sueiti, nes turime keletą svarbių
sumanymų. Atsiveskite ir savo
draugus(es) prirašyti.
Valdyba
WATERBURY, CONN

>* k t ■v*,y’

_ BAŽNYČIA POŽEMY.

DR. S. A, GĄLVARISKI

C. BROOKLYN, N. Y.

'

z L. D. S. 11. kuopos mėnesinis
susirinkimas įvyks sekmadieny,
sausio 19 d., tuoj po sumos, baž
nytinėj svetainėj.
Svarbu, kad
visi šiame susirinkimą dalyvautų
ir užsimokėtų duokles. Parodyki
me gražų pavyzdį kitiems. ,

c

{pranešė, kiel
«y JR ^Ikalų ir soči:
atsiliepė. Bei
j antraštės? gs
l,tnė vienas?7

Lietuvis Dantistas

—• te

----

LDS. KuopųSusirinkimai

f

■

.

■

_

254 W. Broadway

Sonth Boston, Mass.

Rezidencija: 838 Dorctestej: Av.
Dorchester,, Mass.

Valdyba

LIETUVIS GRABUČIUS ]

•

PHILADELPHIAį PA.

*■
■
K
•*
LDS. nariai turi rodyti gerą pa
vyzdį visiems. Visuomet lankytis
į susirinkimus LpS. 13 kuopos.-Ki
tas susirinkimas įvyks penktadie
ny,-vasario 7 d^:30 vai. vakare,
mokyklos kambary. Ateikite, gan
iai. Nepamirškite užsimokėti duo
kles.
Valdyba

LIETUVIS

OPTOMETRISTAS
TĮagv-n—tnenju akis, priskirtu aki
ntus, kreivas akis atitieslnu ir
aabUjoulškoee (aklose) akyse sugrallnu Šviesa tinkamu laiku.

__ J. L. Makarais, O.D.
447 Broadvay, So. Boston.

- SADTT CLAIR, PA.

LDS. 107 kp,' mėnesinis sturirinkimaš įvyks' vasario 2-rą dieną,
tuoj -po
šr. Kazimiero pa
rapijos salėj. Kviečiami visi na
riai dalyvauti ir užsimokėti mėne
sines mokestis ir naujų narių at
sivesti prirašyti
Valdyba

sumoaį.

EAŠTOH,
EABTOM, PA.
FA.
K --

kuopos susirinkimas; įtsario^
tuoj po sunJbi
-40

yyįį

TeL 8. B. 2885—IL

DAKTARAS BALABAN
< Gydytojas iš Rusijos
375 Dorchester St., So. Boston.
TeL S. B. 4768

T

< •

"8

. .CIAL1STAS
mas įvyks vasario 2 d. tuoj po
an-trųpriAbj pobažnytinėj|

svetab

nėj.J Kviečiame narius at

yra keltų si
Tfcpff atsivesk

į

sumanyĄų.
saro drangos

priraiytl prie Mos organizacijos.
Valdyba

P*b*lgee"N. T' university medikąįUŪtą kolegiją; butfe gydytoju Ft
Hkmilton Ligoninėj, N. Y.; chirur
gas į Ont-Patlent Staff LowelHo U. foninės. Daktaras Miesto Dlapen.•arft apjungtas prie St John’s
- titūoite; Medikai Iškas agaamlnuoMstropolttan Llfe Ina.;
CA. Gym.; A.‘ O. Fore*
Amertca. Valandos: Antr.,
Kstr^ Mtad. 10 Iki 12 ryte, 2—5,
7—8
Sekmadieny 10 iki 12
827 Tremont 8t Patarimai rfybni.

rak.

1043 Washington Street
Norvood,
X

GRADY

v. wmnow

(Wrubliauskas)
LIETUVIS GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS

—’

ti

os sv
ėj.
Malonėkit risi
atri
ufeim
fri mėnesines m
_____
ir mėnesinea mokestis užsimok

LDS. 65 kp. mėnesinis susirinki

e,

Rezidencija ir kitas ofisas
1284 Bhie Hill Avė., Mattapan
-— — TeL MIlton 2952.

kolo
iv. U___

NA8HUA, IT. B.

VLADAS P. MIKSA
49 Church St.,t Loveli, Mass.
TeiephoAe 5786. .
Laidotuves aprupfhn gerai ir ne
rangiai. Patarnauju dėl krikšty
nų. vestuvių ir šiaip visokiems rei
kalams.

Mass. .

Tel. Noraroed ĮSOS MONTELLO OFFICR
104 Amea Street
Telephone Brockton 787M.

.
i

'

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

Beatoj

•
-.•< -

■

■ ■

Member Ploriat Telegraph

PAMALDOS

D e livery?

Mirė sausio 9 dieną, 1930,
7:40 vaL vakare, baigdamas
17 m. amžiaus. Gimęs sausio
29 dienią, Į913 metris/OanF-

By liefnvįęi v^raį pridėjo rinktis
jlpbažnytinėn ąsetainžn. Bažny

čios kolektoriai pąrdayinėjo ženklęHuš. Manantieji prisirašyti prie

lyvauti Jp-toje galybėje..
’ Po turiningo pamokslo pasįonistas_ątnaujmą š.v. Vaydo draugijos<įžądus: ;
-/tGas&įridlųe .Dipyą.
;
. >■
t

•

;;

gopth Boston

Phone S. B. 3198—1658
Mflion7993

?

.-:

bridge,'Mass?-b
' Paliko dideliame . nuliūdimu

HriUrtą grafląi pasirodė. Garbė vi*
$v. Vardo draugijos vyrai pasipir pąą Sv. .hAt3iUų,Bajųx<įa
moko.
•
Ašpareiškiu
meilę
sarfcolonijai Galimi džiaugsminšo ženklčfeę tos draugijos. '^ Jų
Kristaus vie^ninkųi ria ant žemė*; g8 širdimi palinkėti: Tegyvuoja
išparduota apie šimtas.
*
Aš pasižadu duoti gerą pavytį go. Bostono katalikai vyrai, lietu-i•
•
-5
• .
•
1
. Laikui bėgant prisirinko vyrų praktikuodamas katalikų tikybą, yįaį teįsisteigia gražią Šv.,Vardo
net pusė svetaines. Knų. VirmausKunigai Doherty ir Hicks grįš-^ - ^
kis išreįškė jiems užtai padėkos ir ta zakristijon. Jie asistoje sn kun.
garbės, žodį.
VirmaųSkiu išeina duoti palaimi
< Eina svetimtaučiai vyrai mūsų nimą Švenčiausiu. Kun. Norbutas
jjąžnyeion iš parapijų Šv. Rožan
anftnmncTifAfl
buvo ceremonistu.
čiaus, šv. Vįncento ir Šv. Petro ir
LDS. l-mos kuopos metinis buPo palaiminimui choras atgiedo
Povilo.
jo ‘‘Garbinkime Švč.” ir “Holy sirnkinias įvyks sausio 28 d., 1930
. Sueina ir mūsiškiai vytai. Jų į God We Praise Thy Name.” Įspū m., Parapijos Salėj, 492 East
daug.
. ,
dis kopuikiausias." Veiduose vyrų Seventfc St., So. Boston ’e.
Prisikemša mūsų bažnyčia vyrų. matosi dangiškas pasitenkinimas.
Brangūs nariai ir narės, šissuVargonai groja. Vyrai meldžiasi Akyse reiškiasi Kristaus meilė. siripkimas yra svarbus,pes metilaukia.
nis4 O metiniam susirinkime dažNuo svečių kunigų ir mūsų cho
' Pamaldos prie altoriaus. Jis gė
n^ūsia yra nustatomas kuopos vilėmis išpuoštas^ Renkasi klapčiu ras ir jo vadas p. Karbauskas ga sas-^eikimas visam metįtl Tadgį
kai iš zakristijos: Išeiną kunigai vo daug pagyrimų už tinkamą baž tamsių visu yra 'būtina pareiga
kapelijonši, kuir. pralotas Pateę- nyčioj giedojimą. Jie gyrę visą dalyvauti šiame susirinkime ir sy
Bon užima sanktoriume paskirtas bažnyčios Įžiūrą, tvarką ir visas kiu svarstyti pakeltus organizaci
rietas. PralotfcuesveikaVo, pa ceremonijas.
ją liečiančius klausimus ir jos rei
Nenuostabu, kad bažnyčioj tvar
skyrė savo vieton kun:’ Vihhauskį
kalus.
eelebruoti.
Išeina kunigas -Vir- ka Įųivo taip pagirtina, nes
Taipgi ateidami .j susirinkimą
X
J
-fiauskis giedoti mišparų., Po miš :|varĮmariais buvo parapijos sme- nepamirškite atsivesti nors po vie
parų grįžta su klapčiukais ząkris- tonėlė, būtent; parapijos regule- ną naują narį prirašyti prie vie-'
riaį kolektoriai ir parapijos profe
tijon. Išeina pamokslininkas, kun.
nintūlės Amerikoj Lietuvių Darbi
Pasidnistas anglas. Sako gražų pa- sionalai .ir biznieriai. Garbė jiems ninkų Sąjungos.
Be to, kurie
mokslą apie-galybę. Aiškipa, kad už sugebėjimą ir uolumą.
esate užsilikę su mokesčiais,' tad
galybės visi nori. Prirodinėja, kad
Reikalas priminti, kad: visi brau-' yra gera proga atvykti ir atsily
didžiausioji galybė yra Tame, Ku gūs vyrai, kurie tokioj bjaurioj
ginti
Kviečia Valdyba
rio vardą pagerbti Čion, suėjo tiek dienoj dalyvavo Šv. Vardo pamal
daug vyrų įyairių į tautų..- Ragina dose ir kuom nore prie jų padivyrus būti apįaštilais 'Tojd ’.brąųl dinimo-pa gražinimo prisidėjo jie
gaus vaido, Kuriam yra duota vi tvisi daug laimės nuo to^vardo,
sa galybė dangaus ir žemės, ir da 'kurs gausiai apmoka ir už šalto
♦

108 Dorches^er

me motinėlę Magdaleną, Jtfrjuvelj Simoną, broliuką Joną j
ir sesutę-Oną. Buvo jis‘doras
ir pavyzdingas jaunikaitis.—

.Būtų .šitą metą pabaigęs
Public Latin Schpol su aukšta-pagarba. Jis labai.norėjo
įstoti į Boston Kolegiją. Ve
lionis mokino sekmadieninė-.
Į je mokykloje, .■*
yJis teįirgo keturias dienas^

'GTam suteikė Paskutinius Šv. _
iSjakramentus Dangaus Vartų

kaipo militaris “amžina atilsi?’
Šias gedulingas sukaktuves pa
minėjo Liberal Civic Leagųšf
Kitas triukšmingas paminėjimas"
įvyko Brunsvvick viešbuty.
Čia
sausieji, prohibieijai pritariantie
ji, triukšmavo ir kėlė nacijas pro;
hibicijos. vykintojams. -Iškėlę vė1 iavas skambinę vadais. Valsti
jos valdžios atstovai ir protestan-

*

šy pryepriai karštai kalbėjo

-b&žnyčios kunigas Callahan.
Sarusio 13 dieną atlaikytos
trejos šv. mišios šv. Petro lie
tuvio bažnyčioj. . -

Vieša Padėka.
'
Dalyvavusiems namuose lairike šeri^iėrių: giminėms, 'dė- !
broliams, sese- 'j
rims-iii jySįpiems pažįstamiems;
i
dalyvavo J
^bažnyČi&jV

M mišių ir

ka-

dės;
1ož,,h8gBtų,..tąi'
p^į^i^ją:
atšaukiu.

. vijĮną-in už MpukymąrevT hųbiŲ- z
\
«-

Prieva r t a dvidėšiBitame
jje netĄBdK^.

— K. 'Urbonavičiui ir Do

DRUJOS VALDYBA

Pirmiainkas — Jonas L. Petrauskai . " Jg
24 Thomas Park So. Boston, Mass.
'’j
Vlee-Plrmlninkas—Juozas Jackevičiuj92 Sawyer Avė., Dorchester, Mass. ~
Prot. Raštininkas — Kazys.Rusteika, . "
;
446 E. 6th St., So. Bostoj, Mass.
Flm. Raštininkas — J^zas Guzevlffluk
27 Tąmpa- St,' Mattapan, Mass.'
Ižcjjnihkas ' Vincas Kallšlus,
'
67 G Street, South Boston, Mass.
Tvarkdaris — Petras Geležinis,
i> ■•'ijp -I
14 Vinton St, South Boston, Mass. ’
"i
Draugijos susirinkimai huną kas pto> 7
mą nedSldienj kiekvieno mfineąjo
7 ’
vaL po pietų, parapijos salitf, 48$
ja.
Seventh
St. So.
Boston, Maąa
5 VI
—'
•
v
- • <«.* >t»w|
ŠV, KAZIMIERO R. K. D-JOf

^

VALDYBOS ANTRASAI"

Pirmininkas — J. Grublnaka*
■ 24 Prescott St., Readvllle, Maat
Vice-Plmlnlnkas — J. MarkeUootą

‘

140 Bowen St., So. Boston, Mas*- • - <-aj
Prot Ražtfu lakas—Vincas Paplauskas,
?
116 Boweu St, So. Boston, Mass./
Ffn. Baltininkas — M. Selkls, • \
*•*/
256 E, Nuth St, So. Boston, Mast
Kaslerius — F. Grendells,
,
237 W. Fifth St, So. Boston, Mass.
Maršalka — J. Zalkls,
'
7 Win£told St, So. Bpstoą, lta»' :
Draugija laiko susirinkimus kas ani>
,
• tą nedadienf kiekvieno mSneslo, M , ' ' •
num.492 E- Seventh St, parapijos
salėj, 71h St, South Boston, Mas*^'. ?s3

herty.
Ačiū visiems jalunikaičiams,
kurie dalyvavo '• prie grabo
laike palaidojimai šv. Petro

(kančia*
i. • “-IŠ-

vandens kam nors Jo vardu sutei
kimą.
"
rr> . č
Puiku, visai puiku. - Daktarai,
advokatai, pramoninkai, - redakto
riai, darbininkai, kunigai, pralo-

ŠVENTO PETROIR POVILO

bažnyčioje ir kalinėse.
Ačiū kun. Norbiutui už ap*<
lankymą mūsų mylimo Pran
ciškaus laike ligds. >
Ačiū gerb. Karbauskui, jo
dukterai Florencinai ir sūnui
Mamertui
grąfžų patarna-,

• h-'*-* ''-' .v

vimą «įgj^<ipjn»# laike j|y.
jęįšių. Mes me’Isinfe-ų/-pmnr

aKarbaūsko ir»visos šeimos

1 IVD^STON-ŠAL'EM/
JT
.įgruod. \
ęesterio. atvažUvnpo Bostonai.
L Kadangi taijS mažti. įgarsintą.

Įžanga daroma Jropigausia. Teat
ras bus vaidinamas pobažnytinėj

d. — R. J. Reynolds Tobaeco kom
panija, išdirbėjai Camel cigaretų
ir Prince Albert tabokos padarė
sutartį su Eųuitable Life Assuranėe draugija dėl apdraudimo
10.900
kompanijos darbininkų.
Darbininkams duota 30> dienų lai ;
ko< ši apdraudos planą. .priimti. ■
Jau apie 80 nuošimtis Win$tonSalem dirbtuvėse 'užsiregistravo ■
ąareikšdami borą prisidėti.
<;

svetainėj. Pradžia 6-tą valandą.
Pelną blaivininkai skirs para
pijai Įvedimui pobažnytrrfėn sve
tainėn naujų šviesų ir. jos išmaliavojimui.
.
■
Tėvas. Jakaitis savo vaidinto
jams “manadžeriauą# NepraleisRime geros progos.?
; Sulig; to piano darbininkai' ap
draudžiami pomrrtihe, susižgidiiba L

BANDITO AUKA

1930
MUNICIPAL

svetainėje

, *

įrjigos. Tik Jie darbininkai grii i
įsirašyti, kurie yra išdirbę šešis '
mėnesius pas Reyrioįds komparit*.

•
‘
— 1 ,
Pereitą pirmadieĮ^;bĮuiditas nu ■ĘįJ •
Apdrauda skirstoma sulig algų?
šovė So. Bostono-6. poliais^
htro
$500 iki $16,000, ir pašelpos
tą Troy. Policistas-Troy. kapito
nas King ir saržentas 0’Neil,buvo nuo $6.00, iki $40.00 savaitėje.
nuėję areštuotu tūlą
juoduką
Treadgill, įtariamą vagystėje.
Kada nuėjo į jo namus tai rado
moterį, kuri sakins, kad Treadgiil nesą namuose. Bet policija
nujautė, kad jis bus kur pasislė
pęs. Užlipo ant antrų lubų ir rado
vieną kambarį u^daiytą. Pabarš
kino į duris, bet nie?® neatsilie
pė nors b^vo girdėti, policija sa
iko, kad kas vaikšėtoją. Tada ka
pitonas prądėjęs laūžti'duris. Policistas Troy buvęs prie kitų durų.
Kada juodukas hitsileido jSiaro
stulpelių žemyn, ir papatė poįįeistą, šovęs į jį, jįaip sako policija.
Pašaukta daugiau polieistų-ir
su šviesomis £ę ieškojo plėšiko ir.

Pradžia 7 vai. vakare

EL1 B. ST0ČKTOT1, fęjprano,
*

po <Į|yiejų Yątąndų buvo sugauta*
Jis klausinėjamas neprisipažino
nušovęs pdieotą ir atsisakė atsakynėtl į kitus klausimus. Dabar
jis kaltinamas
žmogžudystėje. -

pirmo

laipsnio

# PU

ilamą fcoMtrta di

TETaM iš Worcerter,

F£,

E.
p

KARBAU8KATT1 iš

patPUKm-ir aolteu. iš Uwreųc«, Mos. Be to, gaM irnūfld-

niūkė iš Montello yra,

<3WfaAW8^75e.,^j0e/'

durtas if MonUll
solistis ir dusiai if Lo

1 H., pj icgm'
>^*>4 mua, p-u
’.

T

BBNGtJAI

flhrbtotnka* barter- ?:

^sveikatą.
'
•'i Ačiū ponui ir poniai Za-letskams už gražųriaidotuvių
zp/irengimą ir mandagų pa
tarnavimą namuose, bažny
čioj ir kapįnėse.
Didžiai-nuliūdę,
Motinėlė_r=_įhgdaleaftjrTėvelisSimonas,
.___ Brolis — Jonas ir
.k?
Sesnor^Onft.

LIETUV. DUKTERŲ DR-JOH
JPO GLOBA MOTINOS SV&

VALDYBA

p®

7

Pirmininkė — Jieva Marksienlį
- <25 E. 8th St, S. Boston, Man.
Vice-Pirmininkė—Ona ZųlonienK.
11 Monks St., S. Boston, Ma«. '
Prot Rast. — Ona Šiaurietė,
_?
443 E. 7th St., S. Boston,
‘
Telephone South Bocton 3422-R. ' •jg
Fin. Rašt. — Bronislava dūnienĘ f.
29 Gould St, W. Roxbury, Mmsb
įji
Iždininkė — Ona Stąniuliutė,
105 W. 6th St, S. Boston, Masa.
.-f
TvąrkdM’ė — Ona Mizgirdienė^ .
luT2 Colnmbia Rd., So. Bostok "
Draugija savo susirinkimus lhika
kas antrą utaminką kiekvieno
mėnesio, 7:30 vai. vakare,.
bažnytinėj svetainėj.
Visais draugijos reikalais kreipkitės. pas protokolų raštjnždpi /. ^^

