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WASHINGTON, D. C.— 
Sausio 21 d.—Vakar Statė 
Departamente pasikeista ra
tifikacijomis Arbitražo ir 
Kosiliacijos sutarčių, pasira
šytų tarp Lietuvos ir Jung
tinių Amerikos -Valstijų 
1928 m. Pasikeitimo ratifi
kacijomis protokolą iš Ame
rikos pusės pasirašė veikian
tysis Valstijos Sekretorius 
J.,Cotto^^o iš Lietuvos pu
sės —\jos Ministeris Wash- 
ington’ej B. K Balutis.

Pasikeitus ratifikacijomis, 
abi — arbitražo ir konsulia- 
cijos — sutartys įeina galion 
ir-yra abiem šalim privalo
mos. -
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Arbitraįo Sutartis, pasi
rašyta Washington’ė 1928 m. 
lapkričio męn. 14 d-,_suside
da.iš įžatigofTir trijų straips- 
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/ tarp šių šalių tarptautinio
( ' pobūdžio skirtumai, kurių
k nepasiseks išrišti zdiplomati-
/ niu keliu arba ątatmkaų^į
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pobūdžio skirtumai, kuriu
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AMERIKOS LIETUVIŲ R. K.
r' v. z.
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įspėjimą apie kios sutarties
'jnutraukimą. .

Konsiliacijos Sutartis ta
po pasirašyta drauge su virš- 
minėta. Arbitražo sutartim. 
Ši sutartis susideda iš ižan- 
gos~ir .keturių straipsnių.

Pirmasai straipsnis numa
to, kad.“ bet'kurie ginčai ki
lusieji tarp Jungt. Valstijų 
Vyriausybės ir Lietuvos Vy
riausybės, kokios rūšies tie 
ginčai nebūtųr” jeigu jų ne
pasiseks išrišti diplomatinių 
keliu, bus patiekti nuolatinės 
Tarptautinės Komisijos išty
rimui. Abi susitariančios ša- 
lvs “^įtinka neskelbti karo 
ar pradėti karo veiksmus lai
ke tokio ištyrimo ir kol ko
misija patieks raportą. ” 
į' Straipsnis antrasai jiusta- 
to riršminėtos Tarptautinės
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LĖNKUOJE SUBANKRU-
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.. Žiniomis iš Varšuvos 50 
Lenkijos miestų yra Arti 
prie finansinio sugriuvimo. 
Daugelio- miestų turtas jau 
yra apstatytas. Kėliuose va
karų Lenkijos- miestuose 
miesto tarnautojai jau kele
tą ' -tnėnešių nebegavo ąjgij. 
Greitu laiku šaukiamas len-

* > . - «. - .

kų4 miestų sąjungos susirin
kimas.. kuriame bus pasitar
ta,* kaip iš tokios padėties 
išsigelbėti.
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SULAIKO KUNIGĮ! ALBAS 
LĖHKINtMO TIKSLAMS

; .A- 3 _____ *■ ■ ■ : . _ J

‘‘Vilniaus Rytojus” pra-
• j ♦neša, kad Vilniaus vyskupi

jos kurija /atskaitinė ja iiuo 
kunigų, algų tam tikrus nuę- 
šimčius, kurie eina “Lenkų 
jaunimo sąjungos’’yyeikįmųi 
plėsti. Ta jaunimo draugi-
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1929 
uis rnėnesn 
dybų ir gi 
žiau. o įnirfi
1928 m. 
liesiu ską 
nimas su 
mėnesių <s

192<M 
Vedybų | 
Gimimų b>4 
Mirimų | 

Taigi ved 
9 mėnesiui 
tūkstapčiŲl 
1928, o girna

žmbuių 
Daugiausia' 
3,000 daugį
• ? s*

Pažymėk 
ir gimimų^ 
mų padid® 
Lietuvoje/! 
nuošė, skaiųi 
; Iš to feįį 

--r - •

fr pirmus dėvv- 
Lietuvojex ve- 

plmų- buvo ma- 
hų daugiau kaip 
fltpirmųjų 9 mė- 
hiųf^jų palygi- 
928 un. tų pat 
feŠais. '
O 1928-I-IN 

14,992 
1787 49,640 ,
>,80(3 26.376 '
[Bų 1929 m. per 
[buvo,, pusantro 
'mažiau, negu 
nų 1000 mažiau, 
ęr 9 mėn. 4.500 
paų. negu 1928. 
feirė vaikų —- 

negu 1928 m. 
pįžrkad vedybų 
nnažėjo, o miri- 
> tiktai šiaurės 
į/kituose rajo- 
^nėparikeitė.

ti įsvak
. ''

/

.0

,469

U
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ten

ras issaasi- metai.

NUŠOVĖ 2 PROHIBICIJOS 
agentu^ 

_ West Pairu Beach, Fla.
— Sausio 18 d.Dū prohibiei- 
jos agentai JPdtterson ir 
Moncure nuėjo krėsti tūlo 
Moore namus ieškodami Ii- 
kerį. Jiedu, dar nepradėję 
darbo, buvo nušauti.

7 
' .r.

Į kofišiljacijos komisijoj ir 
rie yra tokio pobūdžio, kad 

-jų išrišimui galima pritai
kinėti teisės principus, — bus 
patiekti išsprendimui Haa- 
gos Nuolatiniam Arbitražo 

' ^Teismui, arba kuriam nors 
kitam kompetentingam tri
bunolui sulvg to, kaip bus 
susitarta kiekvienam atski- 
.ram atsitikime.

Antrasis straipsnis numa- 
z> to klausimus^ kurių ši sutar

tis neapima, būtent: ši sutar
tis neliečia tų klausimų, ku
rie yra skaitomi vidujiniai 
bet-kurios susitariančių , ša- 
lių reikalais,^ ir tokių, khrie 
paliečia bet kurios trečiosios 
šalies interesus; ' ,

Be to, šioje arbitražo su
tartyje Jungtinės Valstijos 
rezervuoja klausimus apim
tus taip vadinamąja Monroe 
Doktrina, o Lietuva — klau
simus surištus su' jos pri
klausymu Tautų Sąjungom 
Šie klausihrii neįgali būti ar- 
bitriižo objėkfu.

• ; J r.-'z* •

Trečiasai straipsnis numa
to kaip sutartis 'privalo būti 
ratifikuota; taipgi kad rati
fikacijomis bus pasikeista 
Washington’e; kad ji pra-

v

r

vieną narj Lietuvos » Ame
rikos Vyriausybės Skirs kiek
viena iš savo valstvbės žmo-

. ...... .
‘ J ' : ~ * *

nių; po vįeną. narį — iš kp- 
Kifcsn^rs trečiosios valstybes? 
Penktajai Komisijos paryš 
bus išrinktas abiejų Vyriau
sybių bendru susitarimu, bet 
jis negali būti nei vienos nei 
kitos šalies piliečiu.

Komisijos išlaikymas — a- 
biejų šalių lygiomis dalimis. 
Ši komisija-turi būti paskir
ta bėgyje šešių mėnesių nuo 
pasikeitimo ratifikacijomis. 
- Trečiasai straipsnis numa
to : kuriuo būdu viršminėta 
komisija gali pradėti darbą; 
apie abiejų vyriausybių pa
reigą -suteikti jai visą me
džiagą ir reikalingą pagelbą; 
kad Komisija turi baigti sa- 

tyrinėjimą .bėgyje vienų 
metų/— nebent-vyriausybės 
kitaip susitartų; kad Komi
sijos raportas patiekiamas 
kiekvienai šaliai ir pagalios,

»«rr Po nja verčia fa „_________

’iieti Arkidiecezijos z ^i-> 
nias?> kurios spausdinamos 
tik lenkų kalbą, nors daugu- 
ma parapijų yra lietuviškos.

Atsistatydino7 Popiežiaus 
generalinis/sekretoriuj kar
dinolas Gąspari. -Jo vieton 
paškiiias kardinolas PaceĮli, 
buvęs _Šv. Sosto nuncijus 
Berlyne. !
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LONDONAS?^aušibO 
— Penkių Didžiųjų VM 

bių, būtent, Jung. Val^n 

Anglijos, Prancijoš, JapM 

jos ir Italijos karo iartoj 
konferencija prasideda 
die.

Konferenciją atidaro 
glijos Karalius Geotge^l 
vai. ryte Greenwich laikui

Jo atidarymo kalbąjĮj 
perduota per radio ir 
rikoje. y / .MIS

Anglijos Bntish 
casting kompanija ir 
nal-Brbadcasting kompįgiį 

Amerikoje ir kitų * deį 

kalbas perduos per radi
Karalius George kai! 

vai. ryte Amerikos laiifaį
Bostono ir apylinkė 

ventojąi tuo laiku gale? 
ti iš radio stočių W 

AVEEIirkitų. 

gely vietų Valstiečiai 
duoda visus 'savo gy 
Kad sustabdytų gyvi 
pardavinėjimą Soviė 
riausybė nutarusi orgj 
ti darbininkų brigadas^: 
vios eis į kaimus ir 

laukiniai taip elgiasi su žmo- kuos geresnius pasii 
valstiečių gyvulius. •.

B M

. 16 ŽUVOORLAIVIO 
NELAIMĖJE

LOS ANGELES, Cąl., sau
sio 19 d. —14 pasažiėrm, ku
rie buvo nuvažiavę į Meksi
ką, ir du pilotai žuvo orlai
viui susidaužius ir užsidegus.

Trys pasažieriai sudegė 
taip, kad nei pažinti jau ne-

..k/

Vedama investigacija. Kol buvrrgąlima.
Ši- nelaimė atsitiko grįž

tant į Los Angles arti San 
Clemente, Cąl. ant stataus 
kalno.

kas dar Moore nužiūrėtas 
būtlegeris tebėra liuosas.

Sako, kad krata pas Moore 
buvo padaryta pirmiau/

• -» »

i
X

■ BERLYNAS. 7- Prūsijos 
vidaus reikalų miništeris įsa- 
be policijai neleisti komunis- ' 
tams ir bedarbiams ruošti de-;

griežtos

Z' .“'i

į Tuo būdu; šiaurės .Lietūs 
v^je nederlius bųvb ne Men 
abai skaudus mūsų krašto 
ūkiui, bet'ir gyventojų prie-1 
augliui. • -

> ---------- --------------- \/~:

RUSAI UŽBARS PASKUTINIŲ

11 VOKIEČIŲ BAŽNYČIŲ

Žiniomis iš Maskvos, ;So-

4 . .....<
laisvo elgimosi teisę po to, 
kaip ji gauna Komisijos ra
portą.

Ketvirtasai straipsnis nu- 
mata sutartie s ratifikavimą, 
įsigaliojimo įįką ir sutar
ties veikimo ilgumą panašiai / ■ 
kaip ir Arbitražo sutartis.

Taigi šios abidvi Arbitra
žo ir Konsiliacijos sutartys 
įsigalioje/ nuo šių mėtų .sau
sio mėn. 20 d., ir veiks ligi tdl, 
kol viena įtasirašiusiųjų ša
lių nepareikš kitai, kad po 
vienų- metų ji nori jas nu
traukti. z '

z- .... . - .

komunistai
- X- , i y 4

' ■ K

; SU VIZA AR BE VIZOS Į 

KALĖJOJ. . ,

, Nesenai į Lenkiją atvyko 
Augąųistano prekybos ko- 
mįsijoniėrius Prancūzijai

/* • -.f z.*

-- ' — - — - -;Svo nau^eP^> žaizdotas^ ^e/1 
panašus. Pasirodo, ktd jis 
buvo 4 inėn.j bolševikų kalė
jime Maskvoj. Nežiūrint, 
kad bolševikai jam davė vi
zą per Rusiją važiuot iš Af
ganistano į Prancūziją, jis 
buvo padėtas į kalėjimą.Tik

■

r

nėniis.

- į’ y - i f ' ‘ - J J * <
tiek daug nekaltų žmonių 
kraujo praliejo.

SVARBUS ĮSTATYMAS 
LENKIJOJ

VARŠUVA. — Lenkų so
cialdemokratai Įnešė į seimą 
pasiūlymą, kuriuo^ ateity

vietų kurijos Volgos vokre5 Tėtikų valstybė neturės mo
kėti ~ paskolų, kurias yra už
traukusį7 vyriausybė be Sei
mo sutikimo. Tas pasiūly- 
mas bus svarstomas šį mėne- 

, /4įSį- ' Lenkų politikos sferose 
—manoma, kad nežiūrint vy

riausybė prieštaravimų, tas 
pasiūlymas bus priimtas.

- < 4

z '*’■#

■iri

«.<£■''41

čių respublikoj uždaryta 11 
paskutinių^ vokiečių 'bažny
čių. Jos paverstos teatrais 
ar politiniais klubais.7 ,

- ' ' ' - - • • »

LIETŪViy PUVALANDIS IŠ 
WBZA STOTIES

Trečjadiėnį/sausio 22 d. iš 
Bostono radio stoties WBZA 
nuo 10 iki 10:30 vai. vakare ' - * ♦
mūsų ąrt. J. Babravičus dai
nuos keletą dahielių.

Tą vakarą nustatykite ra
dio, kad pasiklausius daine
lių, kurias p. Babravičius 
dainuos.

Kitataučiai «p. Babravičių 
labai įvertiną, o ypač po jo

* .-z-..-. e-

pasirodymo Boston City 
Club koncerte. » . :

Tuo labiau įvertina mūsų 
visUoipette ir didžiuojasi' juo-; 

1 ini- z ' : >:į t
/Sekinadienyvi&usio 26 d.^ 

Municipal * Svetainėje, 7 vai. 
J, vakare, “Darbininko” kon- 

certe, p. Babravičius duos 
turiningą ir gifažų programą 
'ne per radio, bet svetainėje.

KOMUNISTŲ “TAIKOS
- APAŠTALŲ’ ’ DARBAI

Žiniomis iš Hamburgo vo
kiečių firma “Stolcenberg” 
stato ties Maskva naują nuo
dingų dujų fabriką. Dar
bams vesti pakviesta vokie
čių specialistų grupė. Kaip 
yra žinoma panašius fabri
kus SSSR firma “Stolcen-

/

Tautų Sąjun-GENEVA.
gos suvažiavimas pasibaigė 
pereitą savaitę. Svarstė prof. 
Voldemaro pasiūlytą rezoliu
ciją pakeisti Sąjungos įsta- 
__________ " ___________ j

tus taip, kad nesipriešini 
Kelloggo nekariavimo .suž< 

čiai. Paskyrė komisiją^yb 
nesitiki, kad, ji galės 4^8 

lengvai pakeistu Klausinę 

svarbus irranda kliūčių^

LATVIAI PAGEIDAUJA GERŲ SANTYKiy 1 

SUUETUVA
Latvijos užsienių reikalų 

ministeris Balodis naujų 
metų proga suteikė laikraš
tininkams

r -» >

padoriškus klausimus t® 
Estijos ir Latvijos. 22^.

Didelis ir svarbus dar® 

numatomas sutvarkant 
vijos santykius'su. broAjg 
lietuvių tauta.; Visų, pM 
tenka pažymėti, prekybofij 
tarties sudaryu)ą.tię,xforf| 
linį sutvarkymą jau 
tvtos tafį> Latvijos ir Ž 
tūvos valstybių rubežiatoC 
nijos. Balodis mano, ž 
abi broliškos valstybės 
nOdai suinteresuoto® 
klausimų išsprendumt  ̂
Latvija iš savo įkišai//* 

ryžusi padaryti ^viaaM .^ 
stangas, kad šie 
būtų išspręsti, pagal 
pusių pageidaujantį hj

nuo kzw»v/vj*, vixiL>mc*iii$rjĮpranelįtpą apie
berg” yra pąstačiusi <192^ į^vijoS ’U^emų 'politiką 
m., 1927 ir 1928- m. Į^gjug^is metais.' Kalbėda-

PABALTIJO VALSTYBIŲ .foS’SŽSS' 
kė, kad ; jų atžvilgiu buvo 
vedama drauginga -politika. 
Šiam darbe Latvijai-pavykę 
likviduoti kai kuriuo^ nesu
tvarkytus kįąusįmuąiaLLen-

i

S KRAŠTE . J. 
pTUS.*;Vi^a^Klaįpėdo& Kraš
to plotas apima 283,156,3 
hektarus i 4 hektaras yra ą- 
pie 4 margai). Pagal ka- 
tastro įstaigos sąrašą šitas, 
plotas lyginant su 1928 me
tų sui^šymo daviniais yra 
šų‘ 246,7 hekt. • didesnis, o 
tdi dėl to, kad tapo iš Vo- Tūkstantinė minia turės pro-.

_____ ______ ________________ ___ •___ JL _ *__ A j •• « •• • * A

roj pusėj Rusnės upės esan- pavimo, bet ir jį asmeniškai 
tis to didumo žemės plotas, pasveikintų/

■

*

K

Vokietijos ir
.< i

kietijos pusės perimta ant- gą ne tik pasiklausyti jo dai-

■< ■

?

■

Sausio 15 d. Rygoj įvyko;

- ‘v •*

• v

!' •' V ~

t
..!i . -- ----- . - <

jritiiiytraukinių tvarkaraštis.; bių palankiai išspręsti gas<

t

I

dės veikti nu(^ pasikeitimų tikosnBiūtaajudate praėi-1 
ratifikacijomis dienos irjĮų.metų birželio mėnesį dir- 
veiks neapribotą laiką, kol'fcąmų žemių surašymą viša- 
viana pasirašiusiųjų šalių’me krašte. Surašymas buvo 
padarys iškalno vienų metų'daromas pagal atskirus kai- r* *

oausio jo a. rvygoj jvyKo -.ivarKyius
Lietųvqs, Latvijos,: Ęsti^o^jkija ir sudaryti prekybos 
Vokietijos ir Sovietų Rusi-Lsutartį bei tiesioginio susd- 
jos geležinkelių konferenci- siekimo konvenliją. Paskn-. 
ją, kuirioje yra svarstoma tinis Latvijos atsakymas Es- 
|tiešioginio susisįekimo tavo-*tijai suteikęs plačių galimy- 
l



is taipgi pratar? j .dęįegatus, Im- lūdtebMų, geriausia pasidarbuotų

į

;■

“3Waįniama-ir'visuo-'11 
rvenime. ParengA

<‘‘K'
< v »- • • 

■ >

- •
• * •• > ■ . ■

PAŠT4

aps. Pašto 
Rįl; sumanė kitaip *au- 
įti pašto fcorespdnden- 
^^cgkną. Dotnfkos ir 

pašto įstaigoms. Da- 
potnuvoš ųaš

— :Sa.V&
Mętų būsiąs pasam-

Tb-U ■ ' . • ’ ■ •

|y/vienas vežikas, kurs 
kO- 

į»ndeneiją iš pašto,, va-> 
atvežti i Dotnuvos. . ...

to' Įstaigą, riš. čionai nu- 
i j Krakių pašto. Įstaigą 
tKrakių pašto koresp. 
Iti-Į Dotnuvos pašto Į- u*
ša.-- Tokiu būdu kasdien 
i ^orespondenci ją- ne t ik 
ttiva, bet- ir Krakės. -

A V* '•
1 ■ . 1

iz

/X

!&r
-
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l

čiuje nėra, yra tik jo her
bai' ‘

;wt įtaip pat ..įska
Eitkūnuose (netoli Tilžės) 
daiktus

" kt apžiūrai galifr 
viij kunjggįkštt^i 

rinius- .papuošalus iš XI- 
XIII šhnt., iš tu vietų, kur 
savo laiku gyveno garsus 
juotviMgiu vadas $kuman~ 
tas. P^sistoidninkai pažy
mi, kad .Rvtprūsių.. pamati
nis gyviAtojų sluoksnis bu
vo aisčiai senprūsiai. o ne į- 
vairios vokiečių tautos pa
dermės, kad senovės prūsai 
ištvermingai gynė savo kraš
tą nuo Įvairių užpuolikų' iš 
kaimynių tautų.* Kraštas, 
kai matyti iš iškastų daiktų 
inventoriaus, buvo labai tuf- 
ringas. • . •• .• _

\ ' “V.Tl”
y________&

______ ' . -L__ -

VOLDEMARAS RAŠĄS
_ KNYGAS^- •. • ...

Kaunąs. — Prof. Volde- 
maras dabar rašąs dvi kny
gas — viena Vilniaus klau- < 7

. v — apie Klaipė
dą. “Id.y Št.” praneša, esą 
jis tai daro p. Tūbelio pave
damas. F y . ’ .

s šią vasarą
k

Sausių 5,1980, ^'^riįta'CĮiL £ -T<*to«mriA- būy«■ ■
ftv- Ąndriejauą pąą^pijoe sveiąinė-1 Atstnvn. Ubai nh<h
I*’ p° piebl/tak^jo^ir 
«ung»kas j, Briųotas ^viečią visus 
suvkžiayusiu& užimti rietas. Vie, 
tos klebonas kun. E. Grikis, atida:

bele, lin-
rimas iš-

i$jtaw setme atstovu, Ubai pi 
ir aiškiai pppiešė' Seimo darbuo
tę ir karštį kvięt^Yigus i darbą 
vajaua-Mk^ • • r.; “V

Kun. J; Valąntiejus referuoja a.- 
pie spaudą. /_.. ■ •">■•,
• Įnešimas, kad apskritis pasidąy-

- - ” - ' - — —— -- ■—■ -.

:iu’1

ttii Va JStiSBiMMiBMUJiftl t
.• Apie Apdraudę Parašė J. , 
S.' Vasiliauskas' —.... .Sc^,

ĄMMtaĮų 3***$!* Atri- 

(Aunu ** 
nimo. 
kaa —

DŽIA6AAFIE 
AOT( f

gruodžio 6 d. sugrįžo 
raiįaūčiaus i Kauna prof.

x z

Volteris, atlikęs Vytauto 
IŽiojo laikų, kultūros pa- 
ai atvaizduoti įnędžiagos 
RiW> uždavinius. Ten pa- 
įfciv ištirti svarbiausius-sinm. kita 
^mentus ir antspaudus 
'otografuoti. Afiesto ar- 
rvę: rasta Pulsi,jos- su Lie
jo prekybos sutarties ori- 

‘Rinkta medžiaga 
yuuoti tų. laiku pi- "r-- . .

I 
!

• v
1S

rš, į kuriais .Vytautas 
lybis pnųkedavų pydiųui 
aam ir ib-žiho?uM^aisins- 
prekes. Jų chaniktRinj 
ilsieji ^lipTrktir Vytauto 
|2iojo' portreto Karaliau-

•. v -4

. KAUNAN — Prof. Jur
gutis. ptadėjęs aktyviai 
dirbti valstybės taryboje, ų- 
niversitet^ teeina antraeiles 
pareigas.,7 ri ’ >

fra •

v
t Kl <

L turės gerų draugu! Tokiu 
jaunuolių draugu nori būti 

ėjęs eiti Kaune, skiriamas 
lavinusiai jaunuomenei, mė
lis žurnalas .

ATEITIEScBPINDULIAI. ” ’ ’

SUsok" jį užsisakyti, nes Vėliau 
fųjų mųnerių jrali ir nebegau-

o kaiža jis yra pigiausias lįe- 
štinudas, nes metams tekąs-

. $1.20. pusmečiui — $0.60. 
leivainfe dar pigiau : metams 
ir pusmečiui — $0.30.

r.! “Ateities Spinduliai,’’i 
tAS laisvės Al. 3. - S

S -• ’j ■
£<’! '.-
T '
&■;■ ;**
•X ■

&-»

Patirafe JĮ 
Mnimas motę? 
niame, šein 
meniniame' gyvenime. F 
Kun. V. Kulikauskas .

Ben-Hur—Istorijoė apysaka '' 
J^&ua KrtaiM ,lata , 

>fti jdomi. ir . jlattAi žinoma / 
knyga' (audimo aįdarti). Ver- "

Askaifiio OlnaMa 1
(Graikų Myt^Įpfta 
peiks) su pavei 
▼ių kalbon j

Trys Keleiviai—Krikščionis, 
Žydas ir Turkas. Pamokinan
ti apysaka. Parašė T. Vyš
niauskas. Vertė P. B------- —.46c.* * •

Trumpi SkaitymiHai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie j- 
■airius gyvenimo atsitikimus. 

Paraks J. Tarvydas ——t------45c.
O Norma—mok4iški pa-

ai Parašė Uosis------ 45e.

Kta Ufaąšai—su 
^veikslais ; 1^14—16 mietų
saraŠč P. aždeikis——___65c

Gerumas — aprašymas apie , 
gerumų per Tįr« Fabert-Fi- 
lipiną. Vertėta P, L, ___,15c. 

r riritky--«.
no kenksmas? pagal d-rą Ni- ; . 
mbki paręųgO Kaimietis— 15e.

Imtis—apysaka 15c.
= S*žnyfia fr ta ;-

mtatttanas.V-T- Parašė kun. 
.Taabas Žilinskas ------------------- 50e.

4pašUlyatifei Maldos Jtatų- 
$as.‘ — Včrtė Kun. P. gauru- ;

.v;/^a-±LLZį..25e.
KelioB® Apiiftk PaMtflį per " 

.86 dienų-rAfie vtataybaš

boaės per Įvairius kraštus. 
Parašė Julms-Verne. Vertimas , i t 
J;-Balčikonio ,'2^-------- 41.06

Z sraš* uosis _—75c.
■ WtaF.-'/

50e.

^rimt^l'prganizą-.bųotą,vajaus laiku. Kalba P. To- 
cijos nauaai. ~Kun.”J>. Sauruąai- "tpraitig ir. kun. J? Bakšys koi:iu' 

’ Uš j 
dėdamas darbininkams pasekmin
gai darbuotis:—----------— - f

Sesijų Yėdėju vienbalsiai išrink
tas apąkr. pirm. Jųbząs.pemotas, 
rast. A. Pateekisrin&Kl&ų peržiū
rėjimui ir įnešimų sutvarkymui — 
Antanas AI ičiūnas jr Janas Vai- 
tiulis.' J ~V

Atstovai dalyvauja riš šių ^uo- 
VU: X *•
\ X \ . -V-’ a. %r- ’

5 kp.. Wrftęrburi 4-» J. 'Ęerno- 
jtas, A. šambaris, J. Jokubauskas, 
J. Konkolis, Z. Karalius, V. Lieg-: 
teinąs,; P. Jokubauskas, S. Cibuls
kis, P..'Totoraitis,.yėlįaps prihuvo 
klebonas kun. J. Valaatiejūs.

6 kp.,eiHarti<Įrd įrr Ą. Masalas, 
J. Vaičiulis, A, ^pjiptMįSį; A. Patec- 
kis ir kunLJ, Bakšys;... . .

36 kp., New Britain — V. Vaz- 
nis, A. Mičiūnas, B. Mičiūnienė.

39 kp. BridgeportVaičiu
lis. . >. .• Vi'S' r.

Ponia'Mieiūniėiiėi^pr^egė dele-
__ _ _

— Pirminin
ką irvice-pirmininko raportai pri
imti. ’ Rašt. a. aT M. Blažauskaitęs 
vietoj raporto‘įu ’jbsĮSs v^ę su
kalbėta malda, riždt -aapori^s: pi- 
,■ - t- • .r *-'*’***£* v*
•ligaiš nmr; .pereito^ suvažiavimo 
buVo $14.15, nuo išvužtarimp. pel
no liko’ $172:40?viso~Tiinigris ran
dasi $186.55. •Išvažiavimą, komisi- 
ja tą raportą patikrino. Raportas

įerikoniškb gyvo 
i Lapšiaus Vak 
________________ 10c.

Moteryste ir Šeimyna. Ver- 
Geratb _______ _______ 46a

' Gamtos Pradžiamokslis — /
Ątj A VileHaų--^^^^ 

4i ĮjęįsamMtos UfOė ir kaip 

ano jų išsisaugoti! Parašv 
asgyvaji gamta: žemė,1 tas-

< duo, aras Parašė J. BaKmas-JJOe.* 
Patrimpo Laiškai. 4- Išleido

Kun.. Ą. Miliukas ---------------- 60c.
\ Meile (Poema). Parašė M. ' 
Gustaitis --------- ;—c------------- 15c.
. Man ja Skaitymai Knyga—

(Dalia IĮ). Su payeikslais——.750.
Vienuolinė Luomą. Vertė ;

Kun. P. Saujusaitis ___

Vaikų Knygele — su pa> 
reikalais ----- ^_.-~..30e.
?Mano Patyrimai Didžiojoj .
Caręj, 1918 ir 1919 m. Para 
lė Kun. J. F. Jonaitis (Ka
pelionas) .—.— -------- ta

Moterystės MeraardomybA J.
jesauskis. Šv. Ęaz. D-jos lei- ’ 

dinys, Kaupė ......- --------lOe.
Sunkiausiais Laikais. Parašė

A Ruęevičius---------------------- .40c.
šventas Gabrielius. Išleido, 

rėvas Anonsas Maria C. P.—_25c.
Religijos Mdkymo Metodi

ka. Sutaisė K. J. Skruodys—50e. •
Leiskite Mažumams Ateiti 

Prie Manęs. Sutaisė KuPra- 
nas   ;—į— .< „ - -400.

Mūsų Dainiai. Parašė Ka-
<y8 Puida —------—50c.

Anderseno Pasakos—su pa
veikslėliais --------------------- ----- 20e.

Trumpa Lietuvių Kalbas .Gra- 
natika. Paaršė J. Damijonai
tis ~ 46*-

i Europos Istorija. Vertė J. /
Indziulaitis___ _____ _________50e.
L Iš' Kelionės po J tam- * ■ .

Asijį. Parašė Pranaičių Julė 2.50 /
y >' Ki: t_ %

. NepaisytejSr-keturių veiks- f | 
tnų drama. Parašė kun. Pr. M. ’ 

Turas. Kaina-------r~~~----------------------- -35c. ’ \
GlHukingas Vyras—2 aktų 

komedija;, parašė S. Tar^-
• •• ! *_____ r—25C-

Elgetų Gudrumal^3-jų veiks-;
nų -komediją- Parašė Seirijų' 
uozukas —. .. ....—----- 25c.
Ubagų Akademija ir Ubagų

Balius — komedijos po 1 ak 
fą. Parašė Seirijų Juozukas—35c.

. Sniegas — Drama 4-rių ak
tų. Vertė Akelaitis —i____40c ri

Esamai—3-eia dalis dramos 
<Girną Tautos Genijus.” Pa
rašė Kun. L. Vaicekauskas—10e'

Žydų Karalius — drama 4 
iktų, 5 pav. Vertė J. M. fir- 
rintas ---------------<•«----------------30C

/ • >

Visi Qeri—3-jų veiksmų vai
delis; parašė F. V. .. 10c

Patricija, arba nežinomoji 
kankinė — 4 aktų druidą.
Vertė Jonas Tarvydas______ lOo,

Išganyme Apsireiškimai — .

atėjūnas ir gyvenimas ant to- 
tnės Jėzaus Kristaus. Vaidini^ 
mas gtt gaidomis---------- 1---------- 75c.

Dramos; 1) Germane; 2)' 
Fabiola—5 aktų; 3) Liurdo 
Stebuklas — 4 aktų; parašė 
•T. Tarvydas-------- - ■ ■ . 65e.
/ Knarkia PaMepas^-Kcraedd- 

ja 1-me akte. Parašė Gineitis 15a.
Vaikų Teatrai: dalis I: 1) *

Pagalvok kų darai; 2) Jono - - 
la|mė;; 3) Pasakyk mano hdk t 
mę. Surinko §L. K, D, ir N—ĮSe.

Vaikų tatrai r
Btirsime peskųi; 
kas. Sūrtiko S. Ė

MALDAI

Pulkim *t* Ma. w _____
panda. Odos apdaro &90 ir $8.00

< Mažas Nauju Auta Ata ■ 4
riua-juodos (pntaa mtu|g
afa viršeliais)-----------

Atsargiai su Ugutud. Vertė

ii lenkiško kun. K. &.......

Tuo klausimu plačiai j kalbią,, 
svarstyta ir prieita prie to, kpd 
kiekviena kuopa tuojaus iąitūsi 
darbo, rengtų'vakarus su pamar- 
ginįmais ir. prakalbomis ir kad iš
rinktų po kelis narius pereiti per 
stubas • užrašinėjant ‘ ‘ Darbinin
ką. ” Jeigu, kurioms kuopoms bbš 
reikalinga pagelba, apskritis mie
lu noru pagelbės surengti vakarą. 
Kuopos gaus laiškus nuo apskričio 
valdybos. Bus nurodyta kųr/kreip- 
tis. . . t .

Išrinktas organizatorius P . To
toraitis. Jis pasižadėjo kiek tik? jo 
pajėgos-išneš darbuotis: i;vū:

Šis suvažiavimas panaikino. ųu-> 
tarimą mokėti 5c. nuo nario i aps- 
kriti. <į ?y --

Nutarta ateinančią vasarą.reng-1 
ii apskričio riš važiavimai ; -Tuomi 
rūpintis palikta apskr. valdybai.

Nutarta .užprašyti šv”. misiąs-už_ 
buvusios Conn. apski rašt. a.'a.'AL 
Blažaųskąitės vėlę, • , < .

Nutarta paaukoii $25.Otį^atęr- 
būrio našlaičių prieglaudai. "
.11. To t ora i t is išrink t dĮ kpiriisi- 
ją reftfgiamd'patiiiriėjmio,.-. ’, —-

Įnešta^ kad centro valdyba xbūtų'- 
renkama rafęrendužfiV -Apiras, 
kad apsk. turėtų Board of Direet- 
orsfl Atidėta sekančiarii suvažiavi- 
tnnf; y?-

Sekantis suvažiąvimas .-bus Hari-
i -Trr-—5 « • »’~r. : - ‘>

riorde/ Laiką paskirs valdyba.
Dvasioj' vadas kun. fAmbj>taši 

pirįn. Juozšs Bernotas,' Vieė^pųsife.

t

JONAS K. MHJVS ' >
. • -i. A' * * . • ' .• *

Vienas žymesniąją Amerikos 
lietuvių visnomenėaJarbuotoją v. 
ra Jonas K. Milius. Amerikon jis 
atvvkp 1905 pas brolį Miką 
Brooklyn, ¥. Pirmutinis jo 
darbas buvo lentą, cemento-ir pfy-' 
vą kieme (yard). Pagyvenęs'kiėk 
laiko, pirmiausiai įstoja į Amęr. 
L; R. K. Susirienymą; Buvo jo 
organizatoriumi New YoYk ir-Neiv 
Jersev valstijose. - •

Organizavo L. Vyčius.—.Įstojo 
i L. .Vyčių. 12-tą^ kuopą; kuriais 
metais, nepamenu. Jis pasekmin
gai ’ organizavo • L. Vyčių kuopas 
Brooklyne ir apielinkėj. "Vėliaus,- 
jo pastangomis suorganizuota Liet. 
Vyčių apskritis,. kuriam jis pats 
pirmininkavo keletą metu. .Važinė
jo po mieštus, visur prisidėjo prie;- 
jaunimo organizavimo darbo. į '^4- f uu[aj 
pastangomis JyHų. kfloį* 

kaip grybai m po lietaus. Jis taip- . rapertai.■-
gi dirbo Diet. '-Vyčią-nsūdSi PMi- - ' • - - <
ladelphia, Pa. Buvo delegatu ke
buose Vyčių seimuose. .
: Platino “Draugą?*- ^ pridėjus 
liti “Draugui;” P, AĮįĮįąą:'djQig pa
sidarbavo jo naudai Broeklyną?, 
^ardavinėdanias,' išh^šiodą&ąSj, ūž- 
orenūmeruodamas. - •< 5* A

Organjzayo L. D. 8. jkuopąs.
Įsikūrus L. R. K. šv. Juozapo Dar
bininką Sšjungai, p. SfitiųSjjr čia 

^eją,.^aiimoda- 
įmeruoaamas

‘-ri’ •' ''
klausė T>rie Tautos Fondo," daug 

•iame db'bo ir pinigą. auk<Sjd.'J&ri- 
klausė-prię L. Raudono ^Kryžiaus 
Rėmėją Draugijos; jai dirbo, va- 

, ginėjo su prakalbomis, Organizavo 
skyrms. Dar prie j*^in^p^ėl^i- 
'hiij draugiją, .ufitjif ir' ^'pfMilIŪs 

ypriklagse. /ZLz*
19I8rin. p^Milius savanoriu įsto> 

jo Į Jungtinių Amerikos Valsty
bių kariuomenę, orlaivininkystčs. 
■įkyrią.. Grįžęs iš kariuomenes 
1919 m. pradžioje, organizavo Liet. 
Li uosy bes Sargus. Vėliau iš .ją iš
sivystė Amerikos Liet. Brigąda.

D. pel-

'■X *
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tome.
ir prisįris] 
voš.- 
nystės dif 
Noriai-jis 
vAmei i

mūsų jaunikaičių tarpe, kurie taip 
nasašvęstų visuomenės labui? R«i- 
Jyą pažymėti: kad tokią pasisvėrė 
^ilių. yr$i jjįk jftenybe. Užtat yra 
triūsu priedermė tokius asmenis i- 

^,#5.-gftert.iųtį, juos užjausti tinkamai. 
Nors nesmagu yrą tas prisiminti, 
bęt.kad taj y r a. tiesa,tai negalima 

z praleisti apie tai žodelio netarus.
t Mūsą tarpe dažnai taip yra. Ge
riausi pątrijotai, tikri visuomeni
ninkai, pasišventusięjf vien visuo- 

Enėstfabui, yra užmiršti, apleisti, 
žniausia iš^ėlimnapadangėn tri- 

ds garbės ieškotojai. JČodČl taip 
Milius išvyko į Lietuvą ir stojo Į lyra?.Juodei nesilaikpm tiesos? 

karo lauką, kaipo žvalgas tarp | šiandien Lietuva jau laisva, 
lenką ir bolšH-ikų. Gi prie ma jo- ; varkosi savistoviai.' J r čia p. Mi- 
ro Žadėikio tos Liuosybės Sargų JĮui rūpi Lietuvos kimesnė atei- 
kuopos likos subankrutuotos. tis; jaunos kartos auklėjimas, do- 

, Parėjęs iš kariuomenės Lietuvo- risimas, tautybės palaikymas, jaų- 
K- p,:Milfes dirbi Amerikos Liet; -nimo širdyse skiepijimas tėvynės 
Prekybose B-ves prekybos skyriuj !j 
kaipo revizorins^. Po to buvo įfe- 

tuvos Žemės Ūkio Ministerijai Hk- 
vidatoriunri. Lietuvoje tatygi jis 
priklausė prie daugel katalikišką 
organizacijtj ir jose dirbo.^ Jii 
] -v r ra V -r*-*- . rara*.

dotacijos kandidatu į Lietuvos Šei-
..

•įias kuopas, prennmen

»<
-ri.

Bolšeiūkų valdžia I^ddRcH 
sijoj gardavinėti tik ‘ 
voš Aidą.’’ ir. “Mūsų Ryto-, 
jų,” visų kitų laikraščių bol
ševikai jieisiieidžia: >ri'T^r 
būt dėl £oĮ kad jie prieš bej- 
ševikus a -? *.z '■

Jaunimas Stato Gyvą PamiaMą 
Vytautui Didžiajam, užaipre- 

į numeruodamas 

“PAVASARI”
a

' '*<. J J-

„ ‘ ‘ Pavasaris” jaunuolį-lietuvi 
auklės doru,-kilniu, ėnergingfi, są
žiningu, narsiu, ištvermingu. . v-

Vytautas Didysai ]>ats tokiu bu
vo ir tokiais nori matyti visus- a- 
teifies lietuvius.' * * .

I “Pavasaris,” tekainuoja 5 lit. 
| Kaunas, p. d.^8,.. ■

■ ■.

1S-

kuopos likos subankrutuotos. 
Parėjęs iš kariuomenės Lietuvo

ė
5»

GIMINĖS IR PAŽĮSTAMI
y

Jūsų giminės ir pažistamį Lietuvoj, beabejm, 
lįi^ri-žiTtoti, ką veikia Amerikoj katalikės naot£ 
lys. Atsiųskite 2 dol. ir:50c. “MOTERŲ DJR- 

per ištisus metus kelią^ Lietuvon ir 
— „ ? 1 l. 'f . oĮiMorz ą;v.'-Į .L
HETERŲ DlRV A” yra* vienatinis Ameri- 

^ęfnvnf ifatfrlfilių’ thoferif žiitnhlšsį ’ lėįdžia- 
jungos. Aojje sale straipsnių ak- 

vĮopp- 
Įo moierų gyvenimo, nuolatos eina šie sky- 
;iy Vaikų auklėjimas, 2) ^vęjkatą^ ,J) Na- 
fikis, 4) Mandagumas, 5? Literatūros sky* 
ir kiti. _•

/‘/MOTERŲ DIRVA” yrtf ais

Jdįįtir^vinjętęRiis, dtw foMatas is) 

.• « « ' J A *4*^____ ' v** *J| * •'iri^ kad po pinu gdirųą pasidaryti daili 

Nelaukite ilgai. & įskite pinigus tuojau 
/•MOTERŲ DIRVA" pradės eiti Liotuvon-. 

^Užsakymuš siųskite šiuo adresu:
. ^MOTERŲ DIRVA’1

1^9 JT. 24 Sireėtt Cliicago, TU.

A„ * ’.VMV » .r ' 
** " ' 

«? t‘

- X ’ c

įvefatimą V. Vaznis, rašt/ B. Mičiūnienė, ižd. 
!s Lietu- ° “ 2 ’* **"

itss-jau
nąs " vi^iomenės labui.
'darbavosi Dievui ir tė-

vyneii'?; ? ;■ ■7c‘?r?‘ .
* l'Ąj?-dątfg ’TŽsime šiose dienose

IS.

'■ - *

naiašvęstų visuomenės labui? Rei-

mimas, tautybes palaikymas, jau- 
L • * . >*• v ra • • •« . j

meilės. JrK Miliifrjjh^ gabus ir 
prityręs kinematografas. Pereitą 
vriSarą^is lankėsi Lietuvoje ir ten 
u u filmavo rsvar^usia^ /vietas, 
miestus, miestelius, kaimus, viso
kiu iškilmių spvaikšciojimus. Da-

buvo įsmuktas įs.Liet. Darbu Fe-par jis yra sugrįžęs ro nepaprastai 
J _• • 1 ra • *t t • ra • _«_ * fra * • ra •• • ra i " • ^ra

mą, tačiaus nuojsios pareigos atsi
sakė, ir 1926 m. atvyko atgal Ar 
merikon. J . _
• Čia tik trumpai apibrėžta “p. J. 

Ki^Milįaus darbuotė praeityj. Ma- 
,-A——7-----------—  ■■

įdomiais vaizdais, kuriu dar. nesą, 
me matę. Gruodžio mėn. pradedą 
■demonstruoti po lietuvių- koloni
jas. Teks visiems progos pama- 
Ivtl >
» •.

1—
. - t • - •
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razjžf

j inši ąMį
^Girdėti nekartą kalbant žmo
nes, o ypač tretininkus,/kad ne
gali sulaukti Pranciškonų $ų. pa
mokslais.'* > , * * 7

Sakykit, “Brangieji, dėlke-Jus r( 
taip laukiate f Ar ^e ' dėlto/ kkd 
išgirsti iš jų pamokslų, - pamoki
nimų, pasiklausti jvairais klausi
mais—, kad atgaivinti savy dva
sioj gyvenimui! . / , ’ •

-Nenusiminkite, Brangieji, jei
gu tik panorėsite, galėsite kiek'- 
vienąjfcenesjišgifsti tų laukiamų* 
pamokinimų, gražių paskatini
mų... -Tik užsisakykite “VARPE
LĮ.” Jj leidžia Tėvai Pranciško
nai “ Varpelis” kamuoja 193f) m. 
vos tik 5 litai, gi pusei metų — 
2 lit. 50 et. Amerikofe vienas do
leris. “Varpelis” žada būti- 193f1 
m. daug gražesnis, daug. įdomes
nis, negu 1929 metais.

Kas tik gyvas, kas tik gali,- 
Užsisakykite “VARPELĮ.” 
‘‘Varpelis” žada. 1980 metais 

platintojams dovanas:
1. Kiekvienas, kurs suras tris 

’ naujus 1930 met. “Varpelio” 
skaitytojus, kuri<1^2fl m. nėra 
skaitę, gaus sekančias 'Knygas do
vani].:

a) “Dievo stebuklai šv. mišio
se” ir ' Z'*"x\ • ‘ "

b) -.“Jaunį Didvyriai” (Galis 
į tie, kprie mokslus eirią);' -:Ą q; 
' » 2. Kas surinks 7 arba J? tigujųs

1 “Varpelio” metinius skaitytojus, 
kurie .nėra 1929 męt> buvę^ • gaus 
šias knygas;

: ,/ą> ^Nuolankumas,” Kun. Pet- 
t jtansko. versta. ^. ..

b) “Kristaus Istorija” (moks
leivei).. r
r 3. .Kils surinks 10 "Varpelio’’ 
rėmėjų, gaus 1930 metais “Var- 
pelj” dovanai. .

- Viri į darbą! .a M0 TČB 

' “Varpelio ” kaina 1930 metams 
5 litai, ppsftieeiui 2 lit. 50 oenl.

.'fv. 
►»-Ą i >

fetriukak — TJ
Lva|keli<Ė Vertė $ 

rBoHevianka— 
bo^eviimas jo vykdymas 
Rusijoj'-----  ......—l5e.

Žaidimą Savybės . —
&DS SU 

> Matas Gri- 
50e.

vieno 
suskas 15c. 

Kastšf yrą;

g

Laimi — (poftw). Parašė 
Vaitkus — , -------------- 50c.
. Mūsų TįMjipUrt-r-išaiškini
mai pagrindų nrfteų tikėjimo. 
Vata Jonas M- fibnrintas—_50c.

Bitininkas. — Parašė Tėvas 
Jeronimas PeČksitis , 50c.

UetBvos MŪai?— Išleido 
X Šeškevičius -ir B-v6, Kau- 
nasri.______ ------------------t..------40c.
/ ’ ’ - > ■ 7' * Ą ’ *

ftnęs ir Kalbflt: Dėklams- 
eijos, Monolgri ir Dialogai.
Patašė Juosaš V. Kovas _ __ 30e.

• ' ’.-i >■ i. .
. Graudfis Voris&aL — Ver
tė Vysk.'A. Baranauskas------ 10ę.
tataMta* Su

lietuvino. Ktm. P. Juškaitis__ 15e.

Kristaus Kryta- Stacijos, 
Graudūs Verksmai, Maldos Ge- 

■ gožės, Birželio h1 spalių mA 
testams. IŠMdokuft.lC A. Va-

>■ 

30c.

mjjY’v7. -■'f u

i *.<•;* ■-

be apdarų 75 centai, ra ap
darai! ------- -  f_________ 41.00

Kalnietis . 

'*.» ĮKator$rfL^_ 
apjįteta. 

r' Maiddk ta

-T: J

•>

*1/

i

:»t .

faapa Aptepta arba

y t
< *

. •^Į.Ob
Br. Vtete tatai Baitą|^.._.

Istorijos apysgka. IĮB Urnai. $1.00

vMeliK.),------------- -..y .
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Vienas Paryžiaus šposi
ninkas, . Grevilis, kurį visi 
laikė jnilijoniepumi, dėvė
davo Įvairiaspalvius kartū
ninius rūbus. Grevilis nie
kados nedėvėjo kepurės ar
ba skrybėlės ir nors gied
riausiame ore užsidengdavo 
skėČiumLr - ' < • ’ >

numeris—75 centai. Ųžsienyj dvi
gubai brangiau. .

■Metiniams skaitytojams duoda 
priedų .“Laimės” kalendorius it 
loterijosbiHetas.

Adresas; ■•Su^bo." Adatata 
tncija, Kaimas. Liaudies nsnai ;

1930 METAISr 31

L Jis,netol»: Jis ir dabar su mumis gy- 
ęfabar plaka^Altonaūs Namely tu rasi

Keli Chevroletų ekstra vertės išvaizdų yra pažymėta 
šiame puslapy; Apžiūrėk atydžiai. Tadą ateik ir 
pasivažinėk šiame kare. Sužinok kg. ši uąUja išvaizda 
reiškia ir geresnis padarymas—geresnis patogumas 
—geresnis ir lengvesnis vartojimo būdas^—ir padidin
tas atsargumas. Užims tik keletą minučių sužinoti 
kodėl šis karas gauna daugiau pagyrimų negu kokis 
kitas Chevrolet kuris kada buvo Išleistas. Geresnis 
Sįx_iš_vįsų pusių—ir ūn-r pa^yidnhdn ■ ■—------ į—------- -

iu is savo 
jauęinoaų

mas, norėdamas surasti sau ateities laimę, turi pastatyti 
tvirtą gyvenimo pamatą. Kun. K. Zajančkauskas gražiai 
nušviečia kąipįirąis begalo didelę yeikmę turi-į tą dalyką. 
“Paklausk savęs, “ar as su tokiu pasiryžimu žengiau prie 
laimės.” Paklausykite, ką jis kalba: f - ;'

“Geras koovtojas višūmet žiūri į savo vadalr jojsą- 
kymus . Kadangi jąupnpliui tenka daugiausia Jmyor

dėti, su tavim darbuotis, padaryti tavo širdį panašią į savo 
Širdį. Taigi, Šv; koinjinija yra geriausia tavo širdies au
klėtoja. Stiprinkime^ Ja patys ir kitds kvieskime! . •

.. . ‘ ! i' • ' x ,

.• jSuDiev. , *•-

Skaitykite ir platinkite minorinį 
mokslo, blaivybes ir sveikatom 

taikraH ■

“SARGYBA” duoda populiarių 
straipsnių iš įvairių mokslo sričių, 
supažindina skaitytoj^ mmaujai- 
siais mokslo laimėjimais ir išradi
mais. : f > •

“SARGYBA” plačiai rašo svei
katos klausimais, pataria, kaip ap
sisaugoti nuo įvairių ligų, kaip 
pačiam susirgus pasigydyti, pail
ginti gyvenimų... r ’

“SARGYBA” kovoja su įvai
riomis dvasioj' negaliomis ir gyve
nimo nenormalumais, k. a., bedie
vybe, girtavimu, ištvirkimu ir t L 
“SARGYBOJE” skaitytojas ran

da įgirtų' žinių ir apšvalgų-dš 
mokslo, meno, politikos ir vmuo- 
menės |£yvenimo. *

I «CAB/1VPAQ<> V.:..*. -.a....

„ Kai subankrutavo vengrų 
didikas, Macani, išsiaiškino, 
kad jis per keturis metus iš
leido 500 tūkstančių kronų. 
Teismui, pavyzdžiui, parodė 
jo vieną kostiumą. - Jo sa
gos buvo 'iš tĮrilijąntų; į į 
mankietus įsiūti laikrodžiai. 
Namie Macani dėvėdavo 

Neseniai kalbėjome-kaip tai yra reikalinga kad jauni- įštiklinius tufiliuš, dėlto, kad 
jam labai nepatiko jo kojų 
fČrma.

Sarta į Vienos teisiną gi
minės, atvedė žmogų, kad j>a- 
škėlbti jį beteisiu irųenor- 
mąliu; pamatuodami keis
tais jorūbąis.-TąMymąs pą-

Vįuigeriausias pavyzdys yra'
fgalėtojąs ant Golgotos-kalno. ‘Jis yra idealas, Jis yra to- 
f bųliąusiąs pavvždys. v

į Jėzus yra gražiausias tarp žmonių sūnų. Viena sayo 
i išorine išvaizda patraukdavo visus geros valios žmonės. 
f Nekaltumus, tvirtumas ir gerumas švietė iš’Jo. kaip sau- 

lės spinduliai.' J o pri ešai negalėj o J ame jžiūrėti kad ir ma
žiausios kaltės. Vaikai Jį mylėjo, nusidėjėliai ieškojo, li
goniai šaulei; visi.prispaustieji rado Jame pagalbos ir 
paguodos.- Jo mokslas dieviškas; joks žmogus taip nekal- 

^bėjo ir nekalbės. Jo gyvenimas, tai jo skelbilRho mokslo 
pavyzdys. Jis pilnai visų savo mokslo turinį galėjo išreikš
ti tik dviem žodžiais: “SEKITE MANIMI.”’

~— Štai koks skaistus ir garbingas stovi‘prieš tave KRIS
TUS! Bet šis išorinis skaistumas ir garbingumas yra tik-

• tai atspindūlys Jo Dieviškosios Širdies. Jo Širdis taip 
nepaprasta^ nuolankiai pasireiškė Jo gyvenime ir meilėj, 
Jo riloksle ir darbuose. -Jj> Širdis — šaltinisrvisų malonių, 
pasiaukojimų, kančių ir pagaliau baisios mirties ant kry
žiaus. Toje Širdyje slepiasi visos Dievt^Žmogaus, dory- 

- bes. Iš tos Širdies teka toji-meilė ir gailestingumas, su ku
riuo jau 19 šimtmečių, pasilikdamas Altoriaus Sakramen
te, •maloniai glaudė prie-Bavęs visą pasauli. .< ~

Štai tavo Idealas—ŠIRDIS, ŠIRDIS pilna šventumo, 
skaistumo, meilės. Tai pavyzdys neišreiškiamo grožio, ma
lonumo ir tvirtumo. > x . -

Kiekvienas, ypač jaunuolis, turi rimtąįir atsidėjęs Įsi
žiūrėti į ši idealą, ši kilniausioji ir švenčiausioji Širdis 
tvaksėjo .dieviškojo jaunikaičio krūtinėj, slėpdama savy 
brangiausius perlus, dorybes. Skaistumas ir ištikimybė, 
rūpestingumas ir darbštumas. Dievų meilė ir maldingu
mas, pasiaukojimas ir kantrumas Jojo klestėjo ir bujojo 
aukščiausiame laipsny. . Ir iki sitį laikų niekas 'negalėjo 
su Ja susilyginti: Štai ką jaųnuplis(Č)’ thrikekti, ko siek^ 
ti, iŠkūrvpaVvzdi imti^uolat širdV*turį skambėti i1“ PAS- 
KITIdĮ.;* ‘ f ' 1 r

vena. Jo širdis ir
tą pačią širdį, kuriprieš 19 šimtmečių plakė Jėzaus krū 
tinėj. ‘ Šventoj Ostijoj Jis dabar pasiab 
mvo Širdį sako: “MOKYKITĖS

y antraįbSdami mano tėveliais, niekados nerodys ii‘ nelieps 
J man daryti, kad būtų bloga ar išrodytų bloga. > 
į® ' ’ ✓ ' z-r .i

Drąugii visuomet galiu gauti. Klausimas kyla, kokie 
tie draugai t Patarlė sako:1 ‘ Medį pažįsi iš vaisiaus. ’ ’ Taip 
ir draugus gali labai grt4t pažint iš darbų.

Turėjau ir aš draugą, kaip pirma minėjau. Bet pasta
rom^ ^ienomis pastebėjau kaip jis žymiai, persimainė. 
Kalba, elgesiai, troškimai, šiek-tiek atsitolinę nuo dorovės.^ 

< Kuomtet viena, antrą kartą dariau jam pastabas, tai greitai 
jis su nėužsiganėdinimu atsakydavo: “Aš jau vyras esu.” 
Vyrąs, berniukas dvylikos .metų—vyras. Nuostabu kur 

- jaunas gauna tokias mintis. Tas man nepatiko, turėjome, 
atsisveikinti. Kiek atsimenu mūsų mokytojos Sesutės Ma
rijos B... žodžius mokykloje^ “Jeigu*norite būti gerais 
vaikais, visuomet reikia draugauti sū vaikais sava metais 

i .lygiais. Tuomet4ięb«& pavojaus išdykti. ”—Manau kad jos 
patarimas auksinis, ir trokštu ne su vyrais draugauti, bet 
su vaikais, kadangi esu dar jaunas vaikas. / .

" Juozas Kupstis (Chieago)

r**-r ■ ‘ -■ .v;.. ■. > ■" •f r;- :
■ S -- .. .-v -v* '— 2"si sensanškajyertv Didžiausio Chevrplęt Chevroletu 
Istorijoj užima pįrmęūybę—kurią galį patsai lengvai 
permatyti. Nuo pagerinto 50-horsepower šešių-cvlin- 
derių valve-in-head engine, iki gražiausio naujų 
Fisher bodies—nustatyta nauja stovintį vę^tė žemos 
kainos’dirvoj. , *

rodydamas 
Št ŠTAI MA- 

' NO. Šlubis JŪSŲ §IKD1MS GRAŽIAUSIAS -PA- 
fe- ■vV'TTIVki ” - -t črfj?/, /

- Altoriaus Namgly Jis dabai* dar duosnesnis negu Na- 
zarete, nes dabar tu gali suvienyti savo širdį su Jb-Širdies 
vedimui. (§v, Ostija po Šv. ^unijos tavo širdy ilsisi 
ne kaip lavonas grabe, bet kaįp^ tvėrėjas pas pailsusį ka-

- reivį, nebeįstengiantį atremti priešų. Jis’ trokšto tau pa-
' •».. •' * ' . t

"t/ 1 ' ‘ .. .. ‘v . ' '■ - -s.

at gręatly reduced prices
The ................. 7•’495

•••••••••••••• • i^***"***^^^*• •••••••••••• ’495

tydami taip daug krikščio
nių tikybų negalime įsivaiz
duoti, būk jas visas Kristus 
įsteigęs būtų ir būk jos. vi
sos tikros tikybos būtų: Ki
tos yra įsteigtos tiktai per 
Žmonių pasipūtimą arba 
puikybę, kaikurįuose žvilgs
niuose, net yiena kitai prie
šinasi arba prieštarauja. Be 
jokio Dievo palaiminimo 
jos negali vadovauti žmo- 
nemb, juos - vesti i dangų. 
Daug ką būtų galirfta pasa
kytąapie Šį dalyką.

- .  J • -'—z   —'« -

vėjo rūbus, kmp^vėžlyb-(čo- 
repakas).: -dėvėjo odinius 
rūbus su i didėliais ŠŪrVais, 
visiškai primenančiais šar- 
vus čerepako. .

Turtingas Neąpolio (Ita
lijoj ) gyventojas, Gralia, v- 
pĄtingai mėgo veidrodį. Vi
sos jo rūbų sagos buvo dir
bamos iš veidrodinio stiklo: 
veidrodiniai medalijonai 
puošė visus jo rūbus. Kai 
jis eidavo, apipiltas saulės 
spindulių, tai visiškai ap
akindavo sutinkamus žmo- 
nes. - ’ *

Varšuvos bankininko Gra
co rūbai buvo pasiūti iš vi
sokių gabalėlių : jo palto pa
mušalas susidėjo iš daugelio 
seniau gyvenusių žymių 
žmonių rūbų liekanų. ' 
' Aš žinau ir Lietuvoje vie
ną žmogų, kuris visumet 
vaikščioja išvirkščiu paltu: 
esą apačia drobinė, o vir
šus ^vilnonis, tai vilna į apa
čią esą šilčiau.* Tas žmogus 
gyvena Šiaulių apskrity.. A-; Kuomet Kristus įsteigė 
pie jį keikia pasakyti, kad Bažnyčią Jis nevartojo 
šiaip gan protingas zųiogus daugskaitos. . t<f^UxPetras, 
ir dargi mokytas. ir ant tos uolos aš bastaty-
' Tai tokių keistenybių yra Šiluvą
pasaulyje. gaki; vartai jos nenugafešį^
•r -\ : v - .“M. L.” MĮtPld. 18. Dabar gimnk-
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ir 16 eentą

r Kuomet legaliski 
^įra^pi&^į 
ąirikai gavo het 73 eet . 
di^ięt Virginijoj 1666 m.- 
darbininkas gavo 20 svarų 
tabake Į dieną arba apię 30 
centų. ' 'y /‘ j • 
• Pabaigoje šimtmečio algos, 
buvo aūgŠtęsnės. 1696 m. dai- 
lydės Pennsjdvanijoj gavb _ 
nuo 5 iki. 6 šilingą į dieną 
(nuo $1.00 iki $i JO) ir mū? 
rininkfti $4.00 už tūkstantį . 
plytą. Kalvią algos buvo 
Sėt ti.OO J dieną tdi, biivo * 
Svarbiausi darbininkai koto-. 
nijališkose dienose, nes jie , ' 
tūrėjo gaminti netik rišo- 

; kini įrankius, bėt ir visokitiš

lį- AyJ .»• 1

. J

*_ ■-•* . • JB 
i* M r* /j

Pirmos Algai 
įtUė 

me apie algas yra svarbu 

bininkui bUVd tiį , .v. .. _ 
dtliktą-darbą šri įvairiąušiąli 
daiktais — kailiniais, tabaku 
ir žemdirbiškais produktai

Nuo 1630 rh. iki 1756 iii. 
bušelis kviečią kaštavo rittd 
68 čėiitą iki" $1-1(1 f' svūtaš 
šviesto* kaštfi^d'UĮūi :$ |H;18 
centų; jaūtibiičte i^araš^do 
3 iki 5 eferiti/; kiaulie^oš Kla
ras nuo~3 iki 8 ėehtii. i)ūd- 
hos kaina buvo kolonijališką 
teismą nustatyto- 167d to; 
duonos kepalas kaštavo riė= 
hą centą. Tuom laikuj Vir
ginijoj kaina gėlą pietų bti- 
vp 16 starą tabako* arba 15 
briitą; y ■

1675 ih. vjėilas rašytbjhb 
pradėjo rOšinėti apie angli^ 
ką čėyeryką ati^stas įrėM 
— įJb< fėiktjd triofe^l 
$1.50; ^:Hšerg6H istoriją 
$i.ixiMtoastą. - , '
. .. Virginijoj riduryje 17-to 
šimtmečio vyras turėjo nio- 
kėti $2430 į.metūš pragy
venimą. Šimtiriėtį ^vėliaus 
vietinio kalvio išlaidą khygė2 
Įėję rasta, kad jis mokėjo 
$50 į metus už pragyvenimą.

Net ir tose kblOnijališkošė 
dienose mūsii algos buto 
skaitotobs labai hūgštoš Eu
ropoje; bet ir koloniją 
dšios laikė jas augštas ir 
bandė laiks fiiio laiko algaš 
Būtv^yti/ 

nififeiš bitiį 
daugiau 48.6 centu į dieną (Ž ptežidentas 
šilingai) ir tik 32 eentai su 1809 m. buvo Užmokėtos dH- 
pragyvenimu Paprasto dari £" * ' 
bininko alga buvo 2^8 centai pinigais. , ' ■1
arba 12 čėnių šu l i vatgiū' ir
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kytos, puikios, .< nemanda
gios.” 
giną, išgirsi: “Lietuviai-vai- 
kinai nerūpestingi, tinginiai, 
nemokyti, nemandagūs.,r

Kiek tuose apkaltinimuo
se yra teisybės/ skaitytojas 
pats išspręsk. Tačiau, aiš- 
ku visiems, kad jaunimo 
klausimu mes rimtai turime 
rūpintu Jauniui, nepažin
dami vieni antri), daro nevi
sai teisingus užmetimus ir 
renkasi sau gyvenimo drau
gus iŠ sveiimtaučią tarpo.

Vokietijoje ta organiza
cija rengs pramogas jaunuo
menei arčiau susipažinti. 
Mes tą galime lengvai pašėke 
tį Pramoga, nebūtinai rmŠ- 
kia šokiai. Šokiuose s^sfpa-
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5NČYKLIKA APIE VAI
K V AUKLĖJIMĄ

|Bv/Tėvas Piug NI išleido I nereikia ieškot pirmenybės, 
aują encykli’Cąlapie yąiką jBažnyčia kaįpp Dievo įkur- 
gedėjimą, kurioje sakoma, 

piriniauSia pareiga vai- 
įjte'auklėti priklauso bažny- 
pį pdskui šeimai, o valsty- 

iusimė užima įjas- 
i. Vaiku auklė-

v,— - *" v

aunas privalo remtis ant kri- 
j^ioniškąją ptirieipų. Tuo 
Būdu įjedagogikos dėsniai 
privalo būti taip sutvarkyti, S8*'" 
į&d vaiką padarius geru Die- 
^b>piliėčiu, o kuomet jis at- 
^ks tą tobulybę, tai jau ša- 
vaime paliks geru šeimos 
įgĮriu ir galutinai ištikimu 
^flstybeš piliečiu. Kaipo ri- 
)0jimo dalykuose protas ne- 
įarivąlo. eit prieš tikybą, tik 
Skauge su ją; taip ir vaiki) 
^įšflBėjiine proto lavinimas 
lįtri būt sujungtas Su birios 
IBlgstesniują jausmą vvsty- 
^plxir Šeimos pareigą supra- 
l&nu. Taip auklėjant^ir baž- 
jS^ia,. ir šeima, ir valstvbe 
l&rės dirvos savo intakai 
yėsti ir viena kitai nekliu- 
jįifs.’-. Tokiu metodu auklėja- 

vaikas paliks tobulu 
^įhogumi, kiek tobulybė žmo^i 
Bį; prieinama/ Tuomet ir 
kftžnvčia bus atlikusi savo 
Uždavinį, ii^šėima rąffii, ir 
^Oštybė patenkinta. > 

j^yToji encyklika tūri kuo- 
itažiaūšią tikslą. Jis visus 
lamingais nori padaryti. Ji 
Rando, kad dirbant sutaifi- 
iai visos trys pajėgos, vadi- 
iaęi, bažnyčia; šeima ir val- 
Įtybė gali eit išrieno ir dar- 
jųotis bendrajai naudai. Čia

ŠIPAŽINIMO ORGANIZACIJA
i -T . • • -• '• Z

^Nesenai Vokietijoje susi- čiais tiekia aukštą laipsnį. 
rSęė nauja- organizacija. Du Negana tai, nemažas skąj 
įįiigai ir keletas syietiškią Čius mūsą gražiąją i|te 
į jjunjanė įkurti. Jos tiks
li bus, arčiau siipažindyti 

likūs, -ypatingai; jaunuo- 
*" iksiu bos rengia- 

e^pramogos į ku-?
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tyčia kaipo Dievo įkur
toj i įstaiga turėtą fuTet^pįr- 
ląėnybę vien dėlto, kad Die
vui ta pirmenybė priklauso, 
ir kas jos Jam pavydėtą, tas 
parodytą neapribotą puiky
bę, nes’ Dievui priklausan
čias trišiįš sąū pasisavintą. 
Rodos tas taip aišku, kad ne
reikėtą čia visai ginčytis; Te- 
čiau valstybė čia iškelia gal
vą ir Siekia toliau negii jos 
teisės leidžia. Ji nori paim
ti ne tik pirmutinę vietą vaL 
ku auklejime, bet stengiasi 
visiškai pasalinti du svarbes
niu už save faktorių—Die-

. P ’-y.- ■» -;- -•• j. į •

yą ir šeimyną. Valstybė tan
kiai monopolizuoja vaiką 
auklėjįW,/visai fiėatšįžvęlg-. 
dąma nė į Žtievą; nū į šeimos 
Tėikalavimus.- T<*s į 
ją teisią panėigil 
valstybei galdp išeina iiriiatf- 
don. Vaikai be Dievo ir be 
tėvii intakos išauklėti virsta 
pamokįtais gyvuliukais ir 
paskui pati valstybė nebeži
no ką su jais daryti ir kur 
juos dėti. Ne tik sovietuose, 
bet ir kitose valstybėse pilna 
prasikaltėliu vaiką. Rusijoj 
jie eina būrižisper laukus ir 
kaimūs, ir bėda tam, kuri 
jiems pasipriešins. Toj pa
čioj Amerikoj kas hėmatb 
kaip išdykę viesęjąSnokyk- 
lą vaikai.

To visko nebūtą, jei val
stybė numetusi bereikalingą 
išdidumą, priimtą protingus 
šv. Tėvo nurodvmus. 
v* ”• ■

gas. Amerikojeųūo kolonija- tuose, bandė tuos amatus ap-
*wv* • e——_ ‘ •*■4. 2 <k 2 * ■*

8 m. ir y-
Ift^aka

blkaonį-
ra labai'

y A'

- Vju ek___ ... _ .,
Per visą taip? 'vadinamą

v •
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kolonijališką . laiką, čionais 
mokamos algos buvo augštes- 
nėš už Europoje mokamas 
algas. . _

Kad nors žemdirbystė bu
vo svarbiausias Žmonių-užsi
ėmimas kolomjališkame lą^- 
ke,* bet nėkurioš kitos indus
trijos buvo įstrigtos ir
vyste prieš Amėrikoš Revo- 
liiicijos.laiką. lVirginijos ū- 
kininkai produkavo tabąką 
ir samdė darbininkus ū- 
kiams. Prityrę mechanikai, 
mūrininkai ir dailidės buvo 

• visur reikalaujami. Laivų 
L statymas, Amerikos pirma 

piktinantis amerikoniškai ^varbi^industrija, reikalavo
prityrusiij ir Specializuotų 
darbininkii. Kaip tik baltie
ji žmonės apgyveno Virgi
niją jie pradėjj) • geležies iš- 
dirbystę, kuri išsivystė ir ki
tose kolonijose kur tik rado 
geležies. Pirmos kolonij os 
irgi ptodukavo stiklą, balus 
ir čeverykus. Naujoj Ang
lijoj žmonės namie audė bet 
fabrikai neužilgo pradėti ir 
ten buvo samdoma darbinin
ku. ' ■'/ /

Šiaure ir Pietai turėjo ma^ 
žždhiarbifiiHkųęr^etPieti
nės valstijos pradėjo- atga
benti naminius tarnus iŠ An
glijos ir vėliaus įvedė vergi
jos sistemą. Bet Naujoj An
glijoj žmonės įvedė tam tik
rus įstatymus ir nuolai ragi
no visus darbininkus neap-

kia šokiai. Šokiuose svh 
žinimai tankiai apgailę! 
tini. Į šokius, kur tesigirdi

» • t • •1 _ ‘Vt

jazzas, susirenka iš visur že
miausios.rūšies elementas ir 
užtat paskui virš paminėti 
užmetimai girdisi.
‘Argi iiėgalirna surengti 

gražią; paddriu, naudingi], 
pramogą bė šokią ir tvirki
nančio jazz’o muzikos; Leng
vai galima, tik^reikia gražios 
Širdies,, ir kiblią iiprą. Že
mas elementas į jas neateitą 
arba atėjęs šužnioiiėtą ir tai 
būtų proga jaūhitfini susipa- 
žinti; pafnūridi Viėniėihs ant- 
rį gražiri Kaįte
^bejotina; • .

greitai tirpsta nmsu 
jaūnieji ištautėjimo ir bedie
vybės katiluose viri matome. 
Ką darysime? Ne, geriau, 
KAiJAROME?

> T.

KUNIGŲ V1ENYB tS 
SEIMAS ;

/ . ' ..
Amerikos lietuviai yra tiktai beturiu taii- 

toš dalis — išeivija, tai mums dera palaikyti iš
kilmių metu santykiai ir šu pačia tėvyne, kūr 
vykš didžiausios ir gražiausios iškilmės. Ten 
reikia pasiųsti tąsios išeivijos atstovai, kaip 
kiekvieną vasarą taip ir šįmet daugelis Iietūrių 
važiuoja savo tėvynės aplankytą. Todėl yra 
gera suruošti net .ištisa ekskursija, juo labiau, 
kad Vytauto jubiliejaus obdlsiu prisidengę pa
našias ekskursijas jau ruošia įvairūs agentai. 
Kadangi kunigų taipe esama asmeną kurte Lie
tuvos Vyčių ekskursijai yra vadovavę ir šįmet 
vėl vadovaus, tai hutarta išri

"W r\iRmTfe 3 : n M
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leisti ir vyitii } ’ukius, Bet tie 
ją norai pripažinti kaipo 
aktai prieš riešą gėroVę; ^ri- 
vetstinai turėjo ditfeti priė 
savo amatą. r -1

, Kuomet darbininkai rei
kalavo per augštas algas ko
lonijos bandė kontroliuoti 
algas įstatymais. Bet įvedi
mas tokią įstatymą nebuvo 
pasekmingas, nes tie darbi
ninkai nuolat kraustėsi į tas 
rietas, kurios beturėjo tokią 
įstatymą. , -- .

Teikimas specialią priri- 
lėgiją aniatninkamš irgi bu
vo bandoma. 1640 nū Bos
tonas ir CharlestoiVn prašali
no iiekuriuos pilietystės rei
kalavimus nes tie miestai rei
kalavo dailydžią.

16Š5 m. Lynn miestas, i 
Ma88achttsettš valstijoj, bal
savo įleisti neturtingą kalvį 
ir vėliaus jain paskyrė 20 
akrą žemės.—Bėt kubibėt 
miestai taip darė; Uždėjo ko
kias Sunkenybes ant tij žmo
nių, '■/■//'

Kuomet gyventojai Havėf- 
hili, Mašs., darė kolektą Su
rinkti Užtektinai pinigą nu
pirkti kalviui namus ir že
mės; f ėikaiąVb; kad kalris 
apšigyVentiį 'fhažiaiisią šėp- 
IviiiS iftėtftš taiSe miėštė. 
A Wifid^&f, ttafi., davė riė-

-V“ '? — i. t ,1-i- - rėii ’L

narii aini

iiaiS dpšifyVeiiŠ ir niiri it 
ftieš galėsime pasinalidoti jo 
amatiii”

Lpwęii, Mari, paskyrė 24 
akrus žemės tūlam' VViĮĖattt 
How, 1656 m., ^ jeigtt tik jis

1 ...J
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giiškii šilingu — angliškais
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komisiją, kurią nuskirtTkun. N. Pakalnis, kun. 
J. Simonaitis ir kun. S. Ventai.

Tokias dideles iškilmes suruošti yra reika
lingas didelis orumas., Lietuvoje tasai orumas 
j audamas Bažnyčios ir Valstybes valdžioje. Pas

antikatalikiškoji akcija. Lifetiivos valdžia sti- 
ardė kataliką sukurtus kooperatyvus; katalikų 
vedamas mokyklas Uždarinėja; šbigtigia katali
kiškas organižhcijaš; Spaudžia ir terorizuoja 
katalikus vatdiriiiikUš, ypatingai mokytojus; 
Smarkiausia cbiizūrii Sukaustė spaudos laisvę, 
nuolatos baušddfha įvairius' katalikiškus laikra
ščius finansinėmis pabaudomis it. ją redaktdriiis 
kalėjimais. Vienu žodžiu, Lietuvos-valdžia ei
na priezriuMikinimo visa, kas yra katalikiška 
kultūriniame tautos gyvenime.

Amerikos lietuviai katalikai; šią faktą aky- 
vaizdoje, negali laikytis nuošaliai ir ramiai leis
ti tikybos priešams terioti mūsą tėvynę. Jos 
laisvei ir gerovei Amerikos lietuviai-katalikai 
paaukojo milijonUB dolerių, patys paliMatyi]* apsnOditnas Federacijoje it llife.

tvarkyti iš patyfisitjjujjįo. srityje daneh. T'Klėl Kunigij Vic-nyJx« seimas pdreiš-
i tam reikalui

galima priimti t»§ valdžios mūsą Visuomenės 
veikėjams dalinamą pagarbos atžymiu arba hjį- 
dftlitį. Viehtt Žodžiu; netur ėti su dabariiiiė ’Liį- 
tiivbš valdžių niėka bendra iki toji valdžiŪ Ne
nustos įferielridjiit ir varžius Liėtuvds kafkliktį 
piiiečią laisvės. . . - ž1

'•> • -į ■ -■ ■ - - • J. / - * > ' Z
Toliau buvo švarštoinaš kai kuritį mūsą br- 

ganizaci ją klaiisimas. Visur reiškiasi nenbrmi- 
lumai, kaip pavyzdžiui Lietuviu KatalikikSUsl- 
vienijime esama srioviu, kurios viena kitą ko
voja, šmeižia; kas ardo organizacijos moralinę 
padėtį ir trukdo Susivienijimui augti. Nuskir
ta komisija ištirti tas priežastis, kurios duoda 
pąmato panašiems kivirči&ms, ir tas priežastis 
pasalinti. ' \ ———

elgetomis švietiiflo srityje, kad gelbėtu brangią

1

’ •< į .<•••»»

rM - • , •

: T _ ;
Hkkūsirinks parapijos ka
itai, ypatingai jaunuome- 

‘Dabar nevienas gal-Ęk- 
„ kūs bus tilo atsiekta? 

kas. Artesnis kataliką 
miųją susipažinimas sū
nus vedybas1’ (ženatves) 
^Svetimtaučiais, o labiau-, 
uįu nekatal ikais. * :

Poki susipažinimo organi- 
fil mais, Atttetimiiė- 
Hamš, Šiuo tarįnb {frivalė- 
įdidžiai nlįieti. ftiekas ne
ras ūžgiiicyti, kad tedy- 
b Ketfcvaičių su ’svetimtau-
5%* J ^ 5 w t
< 'f ,,

*y '•*' J'’ - ■■

4 <

-
1

’ acijoje. Pasitikto; kad to . 
|įš, kaip sitbšri. rišose «

iijoše, yra trūkufnas kk- 
ihdL kodėl inė§ kas Jttriši ~~

r____ ____ r_______ ___ s L-..____ __ _____
nižaėijų4rairo. Yfū gyvas rėikaldš atitekti
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rasti Lietuvos Vyčių organizacijoje. Kunigli 
seimas vienbalsiai nutarė temti Fede- 

raciją ir Lietuvos Vyčius, kad tos organizacijos •. A'r •

tuvos Vyčią orį 
apšriūdirnopr 
kitose mūšą 
tyvii? dartottffdjų _ . , .
matdttiė tyąš pačius žtnrfius stonrteihs piie ĮH> 

kf
.... ----- -- . - . . — t , „ , . .

visuomenei vadus, kurią pakankamai galitna
Vt » A « ■■ • ♦ *c»i • ' « L . X k - . . 1 . - A*i ' » , \ A

:ė savo nusistatymą vartoti tinkamas priemones 
ovai pasalinti.

įerikoš lietuvių kataliku orgamžsfci 
eentralinės organizacijos, drau

gijos, seimai, suvažiavimai —- tesiunčia protes
tus Lietuvos valdžiai, smerkdami josios pragaiš
tingą taktiką. Patsai Kunigą Vienybes sei
mas nutarė pasiųsti protestą p. Valstybes Prezi
dentui ir užuojautą jo Ekscelencijai Lietuvos 
bažnyčios Galvai — Arkivyškupttl Metropoli-

Federacija gamiim Šiuo klausimil faktais 
pamatuotą memorandumą, kuris btis |vdiriiį 
mūšiį visuomeninio gyvenimo organą pasirašy
tas'it Lietuvos baldžiai įteiktas.' ‘,

Su ta valdžia, kuri šiandie veda mirtiną ko
va sii Lietuvos katalikais, mums Amerikos liri 

^ugišH!Ą%iij. 
..... . „ .. . .. jaik

rfftt kokiais tikslais ar ūbaisiais prisidengę jie
4

protėstoną ir bedieviu, 
tokią vedybą ką fietuyjKi tau 
ta begali tikėtis?/' r lietu- 
vaitėištąkėjŪ9tižąirištd,iita- 
rlo-, ar porttigklo.J pasilaikys mus jisznumatpmjs Kunigą Vienybės centro 
prie lietuvių? Ar ją vaikai 
vadini G^lrie-
nds iš šimto, bet vargiai dau
giau. >0 lietuvaites iŠlekėjė 
už bedievių? Kąfcpie jas ir 
ją vhikus? Tik tiek, kad vi
si žūvį1 Bažnyčiai it Tėtyfiei. 
C Kas paikytą apie mergi
nas^ tą ir vaikinai tegul pti-» 
itna bė jokią išsisukinėjimą.
Nfetėttfi it atitempi* į kle
bonijas visokią tdtitą if tiky
bą, ir viski bė^kybą, pake
lių — savo būsiančią žmoną.

' ...................................................................

* j

♦ . • - - 
valdyboje*. < Todėl ruošiantis prie Didžiojo Vy
tauto jubiliejaus ir jį švenčiant mūsų viršiausiu 
vykdomuoju komitetu yra Kunigą Vienybės 
centro valdyba, kuriai duodataa pilna teisė ko
optuoti sau rrikalingus pagelbininkus. Prie dui. z 
šios valdybos numatoma spaudos kotnisijay į ku
rią nuskirti kūn. J. Koncevičius ir kuh. dn J. 
Navickas. Šiudmi baigiamas Didžibjo Kuni
gaikščio Vytauto jubiliejaus klausimas ir pir
masis posėdis. t ,

Antrasis posėdis prasidedi antrą valandą po 
f)i etų. Seimui pirmininkauja kuri; Ji 
dys. Sulig priimta dienotVarke svarstomas 
katalikų įadėfea tfensunas Lietuvoje. ‘

---------- - — - vKodėl f Alp yra? Jei^vetim- yra vMioms aiški dabartinės Lic
/ -A A- -’/-X *
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bažnyčios Galvai -

seimas vienbalsiai nutarė remti Fede-

• -tr v , . > . ..

tuviamš nedelsyi^tiBčftį jt$id;< 
todėl hfcfcdtlftui prifttfft jtžidb

'valdžios norėtą Amerikos lietuvių palankumo įgyti; ne-
r/-

■ I
i

t V

sustiprėtų irv neštą didesnės naudos Ameriada
- - ■ — • • * ' v

Ntio šehiai Amerikoje gyvuoja kūnigų įsteig
ta ii j^jii pintgais subsidijuojama filariiropinČ 
draugija i4Motinėlė;” kuri dktigriihl dabartinių 
inūsą mleligentą davė galimybės pasiekti moks
lo." šiandie, toji 44Motinėlė” savo iutfdj fieš* / 
tatiii Rintei !

ffe Mte;' ‘ ataeith
pertoldd be fhi įstaigai, kvfrtai tie 
skirti. K^dftgi SiuntiOff.Ožr 
Kunigų Vienyto.narių a^*komvb^Ą’

^tuviams. . ; , . j •'•riri. •

« j

ii jitih pifttgaiS SttbridijuojrihA filMMkr 

dgija i4Motinėlė/’ kuri dhtigplihl daba 

su mleligriitu flAvė £atiinri)& pasiekti 1
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Nadzeikaj pagelbi- 
įdnlį ždinin-

■ GHICA60, Ui.

AUT. J. BABRAVIČIUS, --
įžymus mūsų d ainiu in kas, kuris sekmadieny, sausio 26 d. dainuos 
“Darbininko” koncerte, sausio 22 d. dainuos per radio iš stoties WBZ 
ir WBZA Springfield ir Boston nuo 10 iki 10:30 vai. vakare.

•a • >' ■ '

Linksma Sdflė.
'.r 6 ivl !

-#■«

aš 7 vai. vak., bet -dar prieš., še-
►f3ii v y<*• • I-iv - •

į\ svetainę. Pbogramui prasidėjus

trako vietų.

' . -tDS. 65 kuopa laikė savo meti
ni Susirinkimą: Liko iši 

' ja valdybą 1930 meta
g. f *

nifeku —r ____ 37-—^, —________

k U D. StČfonaVičien^ finansų
• rašt. — J. Ov^rka, nutarimų rą&.

—r p-lė Paulina Valaitytė, iždo 
globėjais — ponia O. Skirkevičie- 
hŠ ir Vincas Mikučionis. iš ra
portų pasirodė, kad kuopa gerai 

. gyvuoja. ‘ Narių ’ skaitliuą^ąuga, 
taipgi ir finansai. € Npfš iihriai 
nemoka penktukų į kudpbs iždą, 
bet kasoj tūri virš 50 dolerių. 
Nutarė rengti šokius 1 dieną va
sarioO’Donndll svetainėj. Bus pa- 
Baihdyti lietuviški muzikantai su 

> sihuika ir armonika, kad galėt 
irzseneliai atėję pasŠok'ti. Reųgi- 
mo darbą pavedė Jonui Ovefkai

• įr Stasiui Kupčiūnui. Tikimės, 
kad publikos btis daug.

Taiipgi nutarta rėmti “Darbi- 
ninko” vajų. Visi pariai pasiža
dėjo prirašyti ne mažiau kaip po 

v vieną narį. Šiamfe susirinkime pri
sirašė trys nariai.

Beje, malonu pažymėt, kad Į šį 
- susirinkimą atsilankė ir klebonas 
.' kūn. Abromaitis ir linkėjo kuo- 
' pai augti nariais ir darbuotis. Su-. 

’ teikė pafeiminimą nariams.

p.. Lietuvių kooperatyviška valgo- 
Tūlų daiktų krautuvė uždėta spa
lių 10 d. 1920 m. gyViioja gerai, 
šitai nuo 25 dolerių išaugo -iki 68 

■ dolerių ir jau nutarę tretį kartą 
. mokėti šėrininkams ir rėmėjams 

pS 10 dolerių, kurie yra. išpirkę 
Mfr metus už nemažiau dviejų 

. |ifetų dolerių, o kurie už mažiau.
mi tiems 5 procentą ųž Įdėtus* pi- j 
®gus į šėrus. Atsiąąkius. krMtu- 

vedėjui T. Črrigtii^^MdA.bųvo 
pėr keturis metus, likos išrinktas 
M. BakanSuskas. .. -A ‘;

.♦T - J

< Nelaimės.

(
•■Marijona Arlauskienė paslydus 

ant ledo pargriuvo ir nusilaužė 
ranką. Taipgi ir J. Karoso sūne- 

hr' 11 - —

V*

lfe. -fhųkykjoi .bežaiidamas par
griuvo ir-nusilaužė koją- .

y” į ’ •
Oras he^astovus.J • Jei oras bus 

natogus, tai nashūaieėiai gausiai 
pasįgpdy4* D^bininki) ’ ’ kon£et- 
fe.t t -t r: i

' "■ DzūkfiHs

Sausio 12 d. 1930 m. įvyko-L- 
D. S. 3-čios kuopos metinis susi
rinkimas, kuriame buvo padaryta 
daug gerų nutarimų. 1-mas, reng
ti teatrą: 2-ras važiuoti į LDS.

"v - ' ' ' •
Centro rengiamą metinį koncertą, 
kuris !įvyks sausio 26 d., 1930 m., 
Sq. Boston, Mašs. Išrinkta komi
sija paimti bus’uš: J. Tvaska ir 
Š. Razulevičius. 3-čias — prisi
dėti prie A. L. IŽ. K. Federacijos 
įmokant po 6 centus nuo nario. 
Išrinkta du atstovai į vietos Fe
deracijos 104ą skyrių —J. Aidu
konis ir K. D. Akstinas, ,4-tas 
— prisidėti prie viefbs Našlaičių 
Fondo. 5-tas — vajaus komisija
J. ̂ Versiaekas ir J. Aidukonis iš
davė raportą. Tuoj pradės vaik
ščioti prirašynėdami narius ’ prie 
kuopos ir užrašynėdami “Darbi
ninką.”' 6-tas, valdybos rinkimas 
1930 metams. ' Į valdybą pateko 
šie asmenys: pirm.- V. j.‘Kudir
ka, pagelb. J. Aidukonis, proto
kolų rast. • Jj Verseckas, fin. rašt.
K. D. Akstinas, ižd. M. Balutienė, 
ižd. globėjos U. /Pazniokienė ir P. 
Jablonskienė, maršalka J. Aviži
nis. Kuopa yra ’ dėkinga buvu
siems raštininkams B. Adomaitie
nei

DETROIT, MICH. I
<* Darbininkų reikalais.

Šioje kolonijoje yra daug Lietu
viškų organizacijų; turineiij -įvai
rius tikslus, ir, tik viena iš jų yra 
darbininkiška organizacija, t. y. 
Lietuvių Darbininkų Sąjunga, su
sidedanti iš trijų kuopų (23-čios, 
72-os ir 105-tos), kuri įkurta yra 
reikalais pagerinimo vargingos pa
dėties savo narių ir abelnai darbo 
žmonių., ..

72 kuopa yra seniausia; ji turi 
apie 100 narių ir rūpestingai dar
buojasi minėtais reikalais. Ta’ kuo-; 

ir S. Jasipniųi, kurię dąug^ daro visokius parengimus, gelb?. 
pasidarbavo kuopai įr oęganiząci-. stančius nariams siekti prie gėrės

girnai atneša jiems, apčiulpiami

.T • * - .. ,

Ičt dvasinį , ir materialinį skurdą. 
Todėl valdyba kuopęs ir kliubo 
šiuonri praneSd visiems 1 
nams ir kitiems darbiu „
pie kliubo įsteigimą ir kviečia’ vi
sus neatidėliojant prisirašyti prie 
kliubo ir palaikyti tą įstaigą dėl 
8avo tr savo luomo žmonių labo.

’ K1 iubas atdaras kasdien ndb 6 
įki 9

K4*.« 
nicf •>

nfc- 
ri- “Geriaii vėliau negu niekad 

sako priežodis. Taip ir čia negifc 
lių’ praleisti nepaminėjus Kalėdų 
įsjittdimš, kfiriė fcasillfe šv.'tfur- 
gid parapljotiŽM il^fa ,lj ' 

Pirma — tai foot S-gos- 
įaunamečm skyriaus Kalėdų pro
gramas. Tenka girdėti apgailės-.
i a virti ų tų; ktiriė negalėjo af s i-

irt didėlį pdšitenkinifelį tų« 
kurie tiitėjtf fhągį dfrlyvaįrti^c

Prograrho laikas buvo paskelb
tai J vit. va^į .bet dar pri^. še\’ 
Mis žmonės fūtūkė iš, yia£-gūsių 
į; svetainę. Ptogramui prasidėjus 
didžiulėj parapijos svetainėj ‘jari- 
triikd vietų. Kbinitetas turčjd net
ii Bfftnyčibš ehbrbjonkas gaben
ti žemyn it tai visiems neužteku 

daugelis turėjo stovėti.
Neminėsiu viso programa, ^et 

tik tiek pažymėsiu, kad tai buvo 
gražiausias ir Įspūdingiausias va
karas, koki vietos lietuviai yrą 
matę.

Vaidylos jaųriftnetės parodė 
mums, kad galima lietuvių kal
boje savo tėvus ir tautiečius pa- 
teidciiitų kad įų vaidinftnai gali 
būti įdbmtiš. Kiekvienas judėji- 

i-j, hĮ&š ir aiški kšlbi, naturillumas, 
febai gerai išpildyta.

O ką'jau sakyti apie jauname- 
Čių ėfiorą ir skaitlingą parapijos 
ifterfaižliį chorą! Kalėdų daino- 
rtiis ir giesmėmis negalima buvo 
atsigerėti. Tą 'liudija publikos ap
lodismentai. Nors programas tęsė
si arti tris valandas, publika ne- 
Abrėdamd skirstėsi nadibit.

Kam priklauso dėkui už tą 
viską? Be abejo, kiekvienas pri
pažins vadovei art. M. Čižauskie- 
nėi, kurr visą savo liuosą laiką 
pašvenčia jaunimo lavinimui.’ P. 
Čižauskienė įteikė penkias gražias 
dovanas toms, kurios, dauginusia 
bilietų pardavė tam vakarui. 
. .Kleb. kun. V. Vilkutaitis sšVd 
trumpoje kalboje gražių minčių 
išreiškė apie jaunametęs it iluo 
sąyęs įteikė tris dovanas. Vr^tj 
mylimas vakaro vedėjas adv.^P: 
.Česnulis gražiai vedė programą. 
Nors-įžanga buvo maža, bet pel
no Įiko $137.00, kurį jaunamėteš 
paaukavo šv. Jurgio bažnyčios 
maliavojimuj.

' VŠio jaunametės!' Nekantriai 
Jauksime ^daugiau vakarų.

- * * - • ' Ą.
Neišdildomus įspūdžius paliko 

mums šįmet Kalėdų pamaldos ir 
muzika. Šv. Jurgio skaitlingas 
ehoras giedojo naujas, dar čia 
negirdėtas Kalėdų giesmes, pri
tariant vargonams ir orkestrai, 
vadovaujant muz. J. Čižauskui. 
Visus stebino ir džiugino. Altoriai 
ir stainelė buvo papuošti gėlėmis 
j/elektra ir darė gilų įspūdį.

Kalėdų anka (dėka parapijie- 
.elamš) surinkta $990.

. i ♦ ♦
Sąjnngietės O. Martišauskienės 

rezidencijoj buvo kaukiama Są
jungos Chdro susirinkimas. Bet 
vieton sušlrinkimd įvykTr *4 arba
tėlė.” Visos linksmai laiką pra
leido ir suteikė vadotel art. M. 
Cižaūškienei “šufpHžį” įteikda- 
mos “Kalėdų dovaną” brangią 
iriųĮdrtūotiį šcfiff, specialiai dėvė
ti laike koncertų. F-hi Čižaus
kienė tikrai liko nustebinta, dė
kodama žadėjo choristėms kaip 
nori atsimokėti.

Jaunafftečių skyrius Irgi hėtižsi- 
Jeido., Savo vadovę irgi pagerbė, 
įteikė ilgas odines pirštinaites.

Malonu ir gera matyti tokią 
gražią taiką sąjungiėcių tarpe.'

<. Irgitąjungtetė

Matua
. šioje kolonijoje apsigyveno Vei
kėjai pp. Kaundiai. Jie atvažia
vo » Naskmų N.Ji. ha jfthfc hiį-

_____  pirmininkas su icima ir ki
li šios kolonijos darbuotojai. ' Po
nas KaunMis labai 
ttJS.* kuopai Wkiiiin ir kltdmh 
ftentraHhėmis* or|tartltaėlj(tfftfe, o 

labai susirūpino

‘X

Antanina Tumšienė^ pqr BUBA 
operacijos Wes80n Memor 
piiAl, Sj»rin^fieldi ifas ' 
sų gitnihių ir pžĮįathir 
ti ir silpnai sergančią lig 
lankyti.

WE$TNUt 
b ■ “ ’ » * .Zv ■ V 
Darbai Das mtlš sui 

M- 
Sibbininkai’ nuliūdę. 
imį laikų- ‘. JgŽ

Lietuvių veikihiaš višiŠk 
ŽęSj nieko neveikiama. ■' 
kad darbai siiniažėjd, 5 
įpuolęs į ištautėjlidi) fe 
ginos vedasi šii lėiikaiš 
talais ir tt. Yra gražus l 
tuvaičių merginų ir vaikitnįjį 
visi gaudo svetimtautes bei ’ 
timtaučius, manydami, kad ; 
į dangų nuves svetimtautę 
dę. ; Mūsų tautai gi _ " 
.vojus ateityje iš visų'ffes 
džiaušii tai, kad pąčiąjf l 
įeršekiėjaina Ki T 
uždarinėjama katalikiškos fia^ty 
los. Kas bus toilaūs; Ui tik -Qi 
vas »nb. Gi! Jfe jr

KL . u- ■> V

-____________

Aimiii, ii.
Šv. Cicilijos choras laikė meti: 

susirinkimą sausio 7 d. Nauja V£ 
dyba tipo išrinkta: Pirm. — Vi 
centą Razevičiutė, Vice-Pirm.”- 
Veronika Augiūtė, Ižd. •— Vikt^ 
ras Gerdvilas,, Finansų Ra§t- -rt- 

onas Tamušauskas, Rast. ■—• 
fonika~Augnitė. ,• ■ s.-~ ■ ^5??

Po išrinkimu valdybos nutarta--' 
rengti. “Balloon” šokius? vasaj^^^ 

S d.; Federacijos Svetainėje pį^:: 
baigoj vasario choras ^rėngia^di- 
jšxi: 
paarpijos naudai. Su^p 
gėrb. vąrgoninko Benedikto 
MįjkA valdybos 
rengti labai įspūdįng___

Valdyba. Šv. • Cicilijos 
kviečia visus Amsterdamo jaunuo
lius prisirašyti prie chorp iė 
artis muzikos dailės. Chorui trūju,-s 
šia tenorų ir dalųąr, kurie turite , 
balsus gausite progą juos ge 
avintį PrisĮjMŽę priiMnftsij 

rb linksmai praleišifė Tatsą^ 
džiaugsmas visai parapijai 
)ė jumšį kad dalyvaujate baŽąyj 
tiniame chore. v-

. .t ; >

hraa po 2-3-4 dienas h

» t

.’ -'j*'

Pereitą pavasarį Chiehgoj susi
tverė. Amerikos Lietuvių Filmų 
Importo ir Eksporto Kompanija, 
tikslu pakelti L^uvos jiHmonę.

Ponas Jonas K. Miliite, kaipo ga
bus kmomatogršfaš; buvo išvykęs
į Lietuvą ir darbavtfši Vigą vasarą. 
Pririnko, medžiagos tiek, kad ki
tam būtų užėmę ištisus metus. Jo 
darbų galima pasigrožėti ir pasi
didžiuoti: Vaizdai turiningi ir be 
galo gražūs. Kajų tik -teko matyt, 
visi pilnai patenkinti:
■ Be to, atlikta daug pramonės 
reikalų, informacijų. Darbas pra
dėtas visais būdais varyti pirmyn.

' Lfetuvdje p. J. K. Milius pada
rė pradžią eksporto. ŠusitartM šd 
iifekuriomis ihinlsterijonife ir su k 
vairių firmų savininkais ir išdir
bę jais, kad praplėsti judomųjų 
.paveikslų pramohę, kad tuom su
pažindinus mūsų išeiviją ir svčį 
timšaiins .su Lietuvos kultūra ir 
papročiai^. z. _. • ’ “

Ponas J. K. Milius važinėdamas 
po Amerikos Keti kolonijas, išgar
sins plačiai, ne tik filmomis, bet 
ir gyvu_žodžiu. Tuomi daroma^di- 
delė pažanga pačhj lietuvių labui. 
Lietuvių Visuomenė privalėtų tuo
mi susirūpinti, remti darbuotojus 
ir pasišventėlius tėvynės, ir išeivi- 

. jos labui. . jJau užsakyta vagonas 
“ Rūtos.” fabriko saldainių iš Lie-’ 
titvos it kitą. Įvairią prfekių.

Amerikos Lietuvių Filmų ir Im
porto Kompanija susi jungė su Lįe- 
tuvių Išradėjų it Išdirbėjų Sąjun
ga, kuri .daug toČlYąSrnf i^rtii- 
-no pdferftų. Darbas pradėtas va
ryti pirmyn. Tra sakoma,“kuf 
vienybė, tėti.iu galybė.” Jei mes 
visi sutartinai dirbsime, yra vilties 
gero pasisekimo. y

Kas interesuotūsi tais reikalais, 
kreipkitės šiuo adresu: A Aleliū- 
iias, 3251 S. Union Avė.. Chieago; 
111. Narys.

... ,
ko knygyną ir skaityklą, taip-gi 
darbo biurą ir pre^-vietę; turi pa
šalpos ir paskolosffondą; organi
zuoja kursus ir laiko pamokas an
gliškos kalbos.ir rašybos; rengia 
prakalbas, diskusijas, ir pasikalbė
jimus; daro šeimyniškus vakarė
lius o vasaros metu piknikus lt 
daug kitokių surengimų.

Užlaikymui kliubo ir jo įstaigų, 
ypač .pašalpos fondo yra imamos 
atskiros. mokestįSj — 25 centai mė
nesy, . bet už tai,- esant reikalui? 
j ra duodama 5 doleriai pašalpos i 
savaitę. Kas Įiiftf’gavimo pasko
los; tai jos didūneą.’ nustato1 visuo
tinis narių susiriSįkimas- ..Kasdien, 
į kliubą atsilanko' nemažas skait
lius narių ir lieką pilnai užganė
dinti jo parengiihais,1bet daugu- 
fnias: dar nėžihb a

a-

jai. Reikia pasakyti, kad priė L.
D. S. 3-čios kuopos-priklauso* sūri-
■pratę katalikai, kuriems

pa Įsteigė savo kKubą, namuose ĮoOj Įųri progos, į,jį atsiląnkyti. -t . 
No. 9515 Cardoni Avė,, kad jamč 
suvienyti savo nlrius, sustiprinti 
ju ryšius ir bendrai veikti dėl ge
resnės ateities.

Kliubas turi, du kambarius, ap
rūpintus Įvairiais rakandais; užlai-

nių sąlygų gyvenimo ir tie paren-

deatas, ,o jei atsiranda koks ne
ištikimas narys, tai tuoj, būna 
prašalintas iš kuopos, - kaip tai, 
K. Viesulą, kuris viešai surengto
se Federacijos 10-to skyriaus dis
kusijose agitavo, kad Besirašytų 
prie LDS. 3-čioš kuopos.

A Juozo Vaikas

Taip; pabądg»5e' T
ij J .■ i: 
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I metu- ktto v A i»
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8elf metinį koncertą. Pelnas Km ^ 
baarpijos naudai Su pagaRje?
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kfel svečiai Vi. P«ni#hska«K LDS. 
cėnlro
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ponia Kaunelicn? labai 
Moterų Stfffhgtfl r *■; 
mu. Labai malonu, kad Loveli’y 
via .daugiau mflaų idėjos veikėjų
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ašmenys turi išduoti atskaitą savo viršiausiai 
valdybai — Kunigi] Vienybės Centro Valdybai.

Paskutinis dienotvarkės klausimas buvo A- 
-irfėrikos Lietuvių Kolegijos klausimas. Plačiau 

šitą klausimą referavo kun. dr.-J—Navickas. Ji
sai nupiešė kolegijos klausimo kilimą ir jojo

įDefroitę gyvena virš. 15,000 lie
tuvių ir didesnę pusę kurių sudaro 
paprasti darbininkai; o tarp jų — 
krikščiohyš, ir-NTsiemš jiems rei
kėtų priklausyti prie savo "darbi
ninkiškos organizacijos kad įnųga- 

■■ T. ' -

mos, skamb^l^vairiu-įyairiausios.’' Čia tuč-šale 

manęs dą augaloti vyrai kalbėjo prasta, kaimiš
ka rusu ka Tik štai vienas iš ją atsigrįžo prie 

 

rtoliau stovinčio^xaugšto, bet pusėtinai storo vy- 
žiįLbalsu tarė: “Tai jūs

vystymąsi, jam pabaigus referuoti, kai kurie 
seimo dalyviai padarė keletą paklausimu infor
macinio pobūdžio^ Seimas nutarė kolegiją rem
ti — kad Tėvai Marijonai galėtą įsigyti kole
gijai tinkamus ilatnuš, gerus mokytojus ir sėk
mingai varytą pradėtą'darbą pirmyn.

Centro valdybos rinkimai neužėmė daug lai
ko. Ta pati seimo valdyba liko išrinkta įr Ku
nigą Viehybėš centro valdyba^ būtent ? kūn. Jo
nas Ambotas pirmininku; kun. Jonas Švagždys; 
viee-pifmininku ;-kuh; Matas Pankus, iždininkus 
ir kun. Juozas Karalius, sekretorium; gerb. 
kun. prelatas' M. Krtišas išrinktas garbės pir- 
rinninkū. ; "" • . > •

Dienotvarkes punktai buvo pilnai aptarti — 
seimas pasisekė visais atžvilgiais. Kiekvienai 

’ jautė, kad’daugiau padaryta negu tikėtasi. Nuo- 
. taika susidaro kuo getiaUšid, kas deike Vilties/ 

kad šitas šeimas dito^ riaiiją krypti Sutartinoje! 
visuomenės darbuotėje:ATaš skaiščidš tiltiš W- 

. „duoja haitjai 1stiūktb|^valdyba — rimta; leftef- 
ginga ib piltia įriširįŽimo tuos tišUs nutariantis 
įgyvendinti. Tai visa žada skaistesnę ateitfJ.’ '? 

'' , • it. N.

LifcTtJ VIS ‘ DEIMANTŲ 
KASĖJAS ...

. } ■ y; "; L,
J //J • « . . » r. I i

patingai negrai-juodukai kriminalistai — ir'tai 
labai'sunkiai, prasikaltę dirba.' O baltieji, tai 
tik tokie, kurie neturi kur pasidėti... Prade
dant dirbt, turi pasirašyti po..kontraktu, nors ant 
šešių mėnėšių, kad iš aptvaros, to, tikroj pras-

J — ' > w 1 — • - i- • . . • . .

ir kasėte

u

* (Vaizdelis iš vargšu-darbininką gyveninio) 
Apie dešimts metij atgal, sdovėjaU ir laukiat

darbo prie vienos iš Philadelphijos eukerniij. 
^taonių įvairiausiu rasių ir tautų starko tnilžį- 

' niška krdva.» Kalboą, nors nepergarsiai kalba- 
HCj - .. ' i- /'rs. • .i'/
La * i— • * K * J W . *

ro ir rusiškai, žingi» 
buvote Pietą Afrikoj, Johaneii 
deimantus ? Tai turbūt puikus darbas ir puiEui 
uždarbis ten yra? Užklaustas ironiškai nusi
šypsojęs atsakėVsiais žodžiais: “Taip, ten labaj 
gerai!..” Bet nors lūpos jo ištarė žodį “gerai,” 
vienok-veido ir akiu išraiška sakė, kad ten yra 
pragaras... Tačiau rusai to nesupratę, abu'šūk
telėjo: “Ai- nemalonėtumėt mums plačiau" apie 
tai papasakoti!” Užklaustas veido išraiška ir 
vėl “pasakė,” kad nenori apie tą kalbėti, bet tnt 
būt kad tik atsikračius nuo žingeidžili rušij, pfrp 
dūrė žodžiais: “Matote tą upę ? , l'ai j ei aš badŪ 
dvėšČiau, o tuč čia būtą ir deimantą kasyklos,

* ' ' y

tai greičiau aš šokčiau į upę. negu eičiau dirtbti 
i jas!” Rusai iš tu žodžiu,matyt visą Meiman-

. * A - v
• tii kasimo .“gerumėlį” supTato, nes nutilo it Už 

Meletos ifflnučią laiko, atsitolino. Gi aš, iš kal
bos tt) dėimantą^psėjo supratau, kad jis yra lie- 
<ėiviš. Tai nors ir mačiau, kad jis apie tfeitilgii- 
4ni kasimą ir nenorį kalbėti, tižštiekįhatt jį liėtii- 
riškai. Mat, žinodamas gerai deimantą kasimo 
sąlygas Pietą Afrikoj iš Pi į-Aftikos misi j o- 
nieriij laikraščią, norėjau sužinoti, ar tikrai jis 

 

tėti dirbo. Užklaustasis gi, rhat^t. kad į jį pta- 

 

kaiteu'Įibtuviškai, padaręs malonesnę išraišką 
:4ei<tb; papasakojo: . .

“Žinai tamsta, kur aš jau ne dirbau ir ne bu- 
vau-rt^r Vokietijoj ir Tnglijoj ir basčiaus po į- 
yairias respublikasM'ietą-Amerikos ir Austra
lijoj burna, bet niekur ne hidau tbkio pragaro,

mėj to žodžio, kalėjimo dieną ir naktį niekur ne- 
Tai ten gyvenant, kąjjždiiibi, tą ir pradirbi; 

gąnija nori, tiek lupa už valgį, dra- 
Toliau: pavojus neišpa

sakytas, nes deimantu kasyklose, tai žvirgždiriė 
medžiaga — ramsčiai mažai ką gelbsti — kas dir
ba po žeme, tąi kiekvieną valandėlę gali tikėtis 
palaidojimo po milijonai kubiškų toną žvirg^- 
du-akmenėlių, smilčių. O... o kas dirba ant vir
šaus — žvirgžduose ieško deimantų, tai per ^.ieną 
dienaą būdamas šlapias kaip ištrauktas iš 
vandens, baisiausi galt įgyti reumatizmą. To
liau: kada įau 'apleidi tą katorgą —kvitini džia- 
bą, tai turi pereiti per procesą didelio pažemini
mo: tam-tvč ofiso kamba’riuose ž®ogu visą nii- 
fčdo; nukerpa ir visą huskuta, bei davę vaistą 
įliIiudsaviRnii vidurią, čia tuč, akyse žmonių lie
pia atsisėsti ant puodo..,.' Kad... kžd jei turi 
priryjęs deiifiąntą, kad tie iš tavęs išeitą... Ži- 
i|ia;>dkylmŪ8iai pėbžiūri dr^užius, ayalinę, att: 
His^brirną ir visur, krfd neišneštum nei komažiau- 
dtd dęitnaritelm; -0 koblogiausia, tai yra tas, kad

nes 1
južį ir kitus dalyki

DETROIT,MICH,
Komp. Miko Petrausko k 

tas, 12 sausio, gražiai pai 
Koncerte dalyvavo ger 
pozitoriauš mokiniai: I 
kauskaitė, A. Valiukas, 
kus, ir Lietuvos, operos ait 
A. Alšauskas, kurį ir Borftafafr 
no, A. Piliauskiutė, smuiką, A. 
tulaitienė, sopr., M. T 
pianistė prof. konscrvatoti

Visus sveikina Mikas 
kas.. ' ' X
——-----------------------

!< įjontraktuš .sutašo augšfa, moksliška kalbą tai 
a1 kratančiai, bet tankiai ir patys anglai, ge

rai nėsUpr&sdaini tekstu kontrakto^ vieton šešiti 
meiiėsiŲ, įkliūva į tąją katorgą ant šešių 
Pertraukiant jam kalbą, tariau: “Gal ir tamstai 
taip atsitiko f” “Taip!” sopulingai, rūBciai stk 
šttko jifcj aš išbtyvau toj katorgoj šešis nlė- 
fus!. .” Ir tetaręs, tarė: ltSudiev!” Ir grei- 
taiš žltigjrtii&iš, Kaiįj.rTegia, bijodamasis, kad ne-regis. bijodamasis, kad ne
pakliūti į deimantu kasyklas, atsitolino nuo cu- 
kern&rvftrtii.

. » atgal
(Prizui s. v. jis 

Taksus). Trečia kfafcX 
.k •• » <-■* •* * ~ •
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radžiu o ši&& PMmery $- 
4 pate W ŠįlMpsvarbų 
Jfi8U V»du seimo aprašymų 
urėtij perskaityti visi, o y- 
lač tie, ku 
ose ir org 
įu, kad kata
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s. • ■ 'x ; 

, Gavome žinių js Latvrepce, 
Lowell, Nashua, JfonteUo ir

; 1
a

yiwy ii inimiįl

«e-

ld ^Lietuvos Nepri

kolofHJbse 
ęngtūsi prie paminėjįmG D.

Kt Vytauto į#) ifletu su- 
įaktuvhj nustatyta seimo: 
varka. >

’ -T * 4’

i. Lietuvos-valdžia persekio- 
įa katalikus^ v^ržo jų orga- 
pzaeijas, uždarinėja katali
kiškas mokyklas ir tt

Todėl, šių faktų akivaiz- 
foje, Kunigų Vienybės Sei
fas pareiškė griežtu protes
tų prieš dabąrtinę Lietuvos 
Faldžią ir tą. pat pataria da
lyti visoms katalikių draugi- 
įoms-ir organizacijoms. Ra- 
io: “Su ta valdau, fapi 
dantie veda mirtino, kovą su 
Lietuvos katalikais, •mums 
Amerikos lietuviams nedera 
palaikyti jokių draugiškų 
^sįų.” - •> i

Katalikų visuomeniniuose 
susirinkimuose šie svarbūs 
nutarimai netuiėtų praeiti 
^pastebėti.
r *■-

7 -< r**

. « į 4'

v

-A

Norwoo4, kad jau po vieną 
prga- 
ja su

5-i1
.*.•4

daryti ix
Ęto^toni

kaip “
svečius iš kitų kolonijų.

* ’ ♦

.^Bilietą paspirkite iš anks
to, kad ątėjus į koncertą ne
rikėtų grūstis prie bilietij 
stalelio.

Bilietus pardavinėja L. D. 
S. nariai ir “Darbininko o • • <
administracijoj, 366 Broad 
yra v. .<•

e, kąd 
įr visi 
'priimti

Maldiną dįetuvhją
< • U » . -J« - ix •»

■ TVy x-------» ■» ’ • 'T - - . ’

ąlausomybės apvajĮ^žipjimas į- 
ijyks Liytuviiį 
tą aptovščfoji 
Nepriklausomybės Apvaikąjiįojimo

Tbks komitetas yra išrinktai 

$o, kuto sukaktuvią paminėjimą 
rengį^ Jfšnieipal Salėje. Tadkb- 

“Keleivis” 
klaidina lietuvius dėdamas savo
tišką atsišaukimą.

M

• l
*

? V K r 5^/

“Darbiniūkoi*Akbi^rte^ 
sausib 26 d^|bųife|g ttMiru- 

įįu^į^kvktte-no.< Soliu, 3’ >Įz? ’S't i1
tų aus is 
jds.Į Tai *lj 
■yfeė —

J

lai!

r-Statos | rtim -pn Yri
US UMIV15BSITBTAS

\ v - *e / t * *. .* • 'T * fiT/v/l/y __  R<]
Ljprus ąąuj&i vafciytrit ^rietas, • Maskvoj nętrakus ^tida-,
Mękyięnąs įš valdyk^ pasižądčjo rpnaa^ kW)UĮp8tiniS tautinių JAME8 F. TB0RNT0N

’ 5

yąkei'ft Biažuiui| ųnivęrąite-

ii 4
ą

_>■

orauM^ą-'

Member Florirt TelegrapA
• -V D^ivery 
DorebestalĮt, 4 

f Pkoųe'-S. £ 3$

: ‘ ICltonTą
• *

-24

So.

4 - s- — - „aiįg Pal^ye daų&feąrift. Radury- p. £ ĘeiątųSą dr-ja yrą tąu? .
U keletą nutarimų. “D&rbininMą” W ir pątrtotiuė ir /rūpinasi savo tinė mokykla.
.it____ -S ’TT_7 V. v t*. 4- . «*i ■ JT. *'! *1T.' ■ T . . _

■■III—■■■<—■■

tą. J^ao Ev. J. Bjd 

tiuis spAgiyinkiifULS *

4-Z Pfrtyyay* daugeliu, RaSftjy- 
|.o nntomrnn
.>.■*- -i ... . r •r*’ y

Vėl pasirinko organu. Valdyba iž- 
ųavė raportus. Draugija nariais

tąį kaa ji išrinko ir kas | jį i«fca? 
Pasirodykite viešaį-fcad visuome
nė žinotų su kuų turi reikalą.
.» 'z v . », ... ' *■ -

ūų Svetainėje, ir kad 
lojimą rengia Lietuvių

ją r19 d., baž- 
jįnųjų Bįai- 

ivaka- 
Hškas va

dovau
jant, vaidino J. Tataydo dramų. 
“Išpąžinties Auka.•,rWęrees te rie
šai gerai atvaidino, nežiūrint nei 
scenerijos trūkumų.

Garbė vaidintajam* - “ 
vadui kun. J. J. 3i Skfitiui.

Sekmadlerfi 
nytineje salėje 
vininkų Susivienyto-

barių reikalais. Suorganizuota 
1908 m. Prie dn-joa priklauso a- 

ir turi ęąvo ^ptovą 
’ N^Bą), kuį vasarta laiku 
^v^iavimim. Taspogį- ren- 

Iš 
gi- 
iki

wv. . . _ .' ras. Worcesterio t
Jeigu yra koks kitas kocnU.taą~taiis, kumJ. J. Jaltai

Jutoms ori 
ąįaro sau '

priimmni nariai nuo 1 
45 metųSenumo. Ši drau 
tik sąvąis reikąlaj^'rūpina ,y bet 
šelpia‘ ir naštaišiue. Taipgi?-neuž
miršt a Lietuvos i F'reikalui atėjus 
remia ir atsiliepia j šaūksntą.'savo 
brolių tėvynėje. Yrą'{grisus Lie
tuvoj Paskolos bonų už 500 dol.,

pinkams ruošti. Bąigę tų 
mokyklą . asmens turėsią 

bčse- 
ma 

.gudų, 
, vokiečio 
Igarų, i 
ir estų.

..........
imti" £70-AT ; '2į?»
du, 
runiįgikl 
1ų,

■ • >

4 W

U

(turinčių arti 5000 pusi)
446 B. 6th St, So. Boston. Mim * z 

Fia. Rašttninltas — Juozas Guzevlčtua,
27 Tampa St., Mattapan, Mass. ' 

IždlHiukaa — Vincas Kalbius,
67 G Street; South Boston, Maąs.

Drautljea s^rtntoūd burna

ii i Į ■ tas ■

8V. KAZOCTB
VAIDYBOS

FlrminttotoJ, i
24 Pcetortt St., 

Viee-Ptabioinkaą
140 Bawen-Sfc,

Prot. Ramtalntos- .v,
• 116 Bowfen St., So. Boston, Marti " 
Fin. RaStinlnkss — M. Selkls, .

256 E. Nnth St, So. Boston, Maat 
Kaslerlus — F. Urendelis,

237 W. Fifth St., So. Boston, Masą 
Martauta — J. ZeMs,

7 WinfteW St, So. Boston,. Brito. 
Draugija laiko susirinkimus kas antr 

ra nedėldtenl kiekvieno mtaeslo, M 
num. 492 Bį Seventir St, parapijos 
toMj, 7& Btf South Boston, Mato

ŠV. JONO EV. BL. PASAI?

DR-JOS VALDYBA

uoys tais laikais dą Keistučio. puošia kiekvieno lietuvio inteligen-'
* • ■ v: .o ypač jų

- . ,*v .* -

Tarpuose buvo dairių ir prakal- 
bėįįų. Turiningą ir gražią prakal
bėję pasakė apie spąudą kun. J. J. 
bakaitis. Jis karštaoragino visus 
skaityti ir remti “Darbininką,” 
vienintelį katalikų-laikraštį Nau
joje Anglijoje.. .Kąfepjo įr vietos 

klebonas kun. F. Virmauskis.
Programo vedėju buvo kųn. F. 

Norbtftaa.
Publiką programų buvo pateų- 

kinta. - S
; Nuliūdo visi, o ypač darbuota 
jai, iš^Tdę iš kun. Jakaičio ątsi- 
sveikinįmo žodžius, nes netenka 
vieno iš veikliausių vadų, kuris 
tiekį daug dirbo mūsų išeivijoje. 
Kartu ir džiaugėsi, kad Tėvų-Ma
rijonų Vienuolynas gauna uolų i j;, 
ertergtogą^dakbkrinfc^ 4- kūri.kA 
J. Jakaitį. . \

Atsisveikindami linkėjo Garbin
gam Vadui Ilgiausių Metų!" 
’ii ''K:: .. . ZFIŪIV

j,. ■ iy' -

PAREBMMų KALENDORIUS

Utarainkę, sausio; 21 d7 7:30. vai.

i'esės. * -v' ; ■
- - . : .<(157.1 X;

. Tą patj vakara 8 vai., parapijos

IJr-ja nebuvo tiek turtinga ir gau
singi nariais. Keistučio Draugi
ja visuomet yra pavyzdys- kitoms 
d raugijonjs Lietuvos reikaluose, 
nes ir pereitame metiniam susirįn-_at jo'leidimo-pradžios. Bet “Ži- 
kime tapo nutarta prisidėti prie dinyą” darosi kaskart įdomesnis, 
npva^ščipjihto 500 -metų apkįktit4 fr-jįfitm nbdųvanotina, • jfer- 
yin nuo mirties Ik U ĮL|Vyta!»to.= i* k

■Ą. .JEkNart^^^.jsėk^ -rios'lprufesgnsy jis- bebūtų ir kur

to biblioteką, kuris skaitė “Židi
nį,” ' didžiausia mėnesinį literatū
ros, mokslo, visuomenės ir akade* 
miš.kojo gyvenimo žurnalą, nuo

K; ~-:5< <><

dinys” darosi kaskart įdomesnis,
■S . .ui . . i _ - - ‘

>>
<

A.
Ą> ■

■ v.
N»-

or-

SUSIRINKIMAS

LDS. l-mos kuopos metinis susi
rinkimą^. įvyks sausio 23 d., 
m,. Parapijos Salėj, 493 E. Seven 
St:, Šie. Boston,’e. i 14 . '

Brangūs nariai ir narės, šis su- 
sirinkimąs yra svarbus, nes? meti- 
nls^fO metiniam shsirinkime daž- 
biąa|^ jrra nustatomas kuopos vei
kimas visam metui. Tadgi tamstų 
visų yra būtina pareiga ‘dalyvau
ti šiame susirinkime ir sykiu svars
tyti pakeltus organizaciją lieęian- 
eius/ klausimus ir jos reikalus.

Taipgi, ateidami į susirinkimą 
nepamirškite atsivesti nota po vie
ną naują narį prirašyti prie vie
nintelės Amerikoj Lietuvių Darbi
ninkų Sąjungos. Be to, kurie esa
te'užsilikę su mokesčiais, tad yra 
gera proga atvykti ir atsilyginti, 

as dabar I ~ Šviečia Valdyba

* A •
X • *

*
L; R. K. Susivienymo 

gąnas “Garsas” ir spaustu
vė iš Brooklyri^N. ¥. perkėj- 
tai Wilkes Barre, Pa.

Visais Susiviefcynaė reika
lais dabar kreipkitės šitio ad
resu: 73 R. South Streėf, 
Wilkes Barre,

Mūsų’ Susivien; 
vra nuosavame nani
*_____ ■ • ‘ -
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Ni
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su paveikslato
jDaug rimtų ir juokingų pasi- 

flkaitynių, dainelių, deklemaci-

kiekvienam turėti na

guose tg gražią knygutę.

Kaina tik 25c.
Už persiuntimą prisiųskit už 

3Ą pašto ženklelį.

r “DAMBnmracAS”
»M 9’w»y. 80. Boeton; Įkas.
■>■ ‘---------------------- r------------------ :-------------------- --------------------

i *
J y' V v:

gu-kurią inteligentas, vis tiek ku-
a

?>;

t Z -

C.

j _______ ;____________1 —• -
GRAŽULI PASIDARBAVO^

Studentai Valeękas ir Ašmens- 
kas 'gražiąvjpasidarbayo rinkdami 
skelbtoms pro^ntoirx^I>£r K^s-' 
paras yra visų' darbų'tfbosas” it* 
po jo direkcija’ dirba didelis bū
rys jaunų berniukų ir mergaičių, 
į Man Ūeko ąąžino^FJąd jauttųri' 
surinkę apie"' $700.

' \ > Eap'

^^tartSTAI’GAVO 

“KIKį.”

Pereitą pirmadienį, komunistai 
pasinaudodami mpmentu surenge- 
bedarbių ? demonstraciją. prie/Cžty 

siuitas.Komunistų lyderiai duvo 
^ųėję^phš .majjBripsui pažoiškifrfais 

,ž> 
.^Majoras Curley auzinojefej kai 

-^oŽuffi^ . -7.-_ 

triukšmaujajsakč^įpiirijai juos 
t - - - - - - vaikyti. Kas ir padaryta bjL jofcių

svetainėj, .492. E._.7-th 5t. -i^^peremonijų. ' 1 '

PRANEŠIMAS

v

♦

-

begyventų, jo neprenumeruatų ir 
neskaitytų bent nuo 1930 metų 
pradžios.- - ••

Židinio kaina Amerikoje: met. 
■4&4.50, įušBį—$2.50; Lietuvoje: 
mėt.- 35 lt, pusm. — 20 lt.
i. Adresas: KAUNAS, Laisvės A-
r

lėja 3 nr. “ŽIDINYS.”
X ’ ’ ■ S • 1 *. * i

r- J. Zalkta,

t*:

:o susirinkimus kas an4

num. 492 Ey Seventir St,
- ..Ir—■ .-v ■ ' '■■-Vf. -.--- -.g ‘-'V -t :■

TAS. JAU NEBUS JAUNAS 
ir negalės save jaunuolių draugu 
vadinti, kuris’1930 metais neuž- 
siprenumeruos leidžiamo Kaune 
moksleivių, skaisčiausio mūsų tau-‘ 
tos žieė^, žurnalo *

’ ,;T
E

r- >• 
—. - • - *

it

«

Organizacijoms

^NtfąjįąąvAnglijos Katalikų Sei- 
melis įvyks vasario 22 d., 1930 
m., Lietuvių Šv. Kazimiero para
pijos svetainėj, Woreester, Mass. 
Tad visos katalikiškos organiza- 
eijos yra prašomos išanksto reng
tis į seimelį ir išrinkti kodaugiau- 
sia atstoyų^Šitas seimelis bus la
bai svarbus. Yra daug svarbių 
reikalų. Visą seimelio tvarką ir 
dienotvarkę praneš vėliau Wcft“- 
eester’io šv. Kazimiero parapijos 
gerbiami dvasiškiai kun. A. Pet
raitis ir kun. J. J. Jakaitis.

Federacijos Naujos Anglijos 
Apskričio Valdyba-. ' / -

Pirm. V. J. Kudiria, 

Rašt. 8. de&auskas, 

Ižd. J. VersiaokM.

f. *

BALSAS Iš LIETUVOS
>

fl ■ ■■ — ------------------ J— ----------------
rj • i ...f, . t • ■ ;

| ■ , Ai esu licftuvos gyvenimo žinovas. Kito toj? -- 
kia, fcaip aš^ Lietuvoje nėra. Kiekvieną die&$ '

E grumiuosi su tikėjimo, tautiškumo, sveikos po*<š_ 
į litikos ir ekonomijos priešais. Mane pažįsta vi

si lietuviai. Nors kontroliuojamos’ ir persijo-
i jamoš kasdien mano mintys, bęt aš nennsimenC 
g Aš kasdien lankau visus, kurieJa mane kvie- 
B * Čia ir pasakau daug

». ■,»

ir karčios tiesos.
ii

v

• ii,-'z t- ~ «► - > •Nors nuo Tamstos mane skiria platusis At
lantas, jei rik panorėsi ir TamątB 
to, jei tamsta nm sdto giminėms 7
~ ~ ' l&rjii aideiį džiaūgsD^įfct

»lankyčiau.

Aš lankau tik už i 

itų 3 mėn., už 25 lit.  ̂

H-yisus metu^^JtFŽsiemo

;•. -S7-. 

k, . > r .

. tiem? lašt 
si$t

. tu« vhf mfinesį i

pusę metų, įj 
~ lankymas (išskyras Latviją, 
" tiją) atsieina dvigubai. Mano aįi 

laioio gat Nr. 24. faunas, Lietuva.

- Aš esu vįeipntSlIs Lietuvos katalikų .

tįs “RYTAS/1 Mane redaguoja prof. dr. Laa- 
nas BAstraš. >'

k • \? Cz r * • • - '**■, ••
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“BILL’S mEWQRK. ”
Gabus, biznierius Vineas—‘ ‘ Bill” 

seniai gelando nagus pagriebti vi
sus tuos, “kurie ne su juomį?. 
Taip jis užvapdino visus tuos, ku
rie neadarini^Š 1žtef uiliaf^rū- 

nimo rengiamajam o*0M Tinlė- 
riui” vasario 3 d., 1930.. į

Prieš ŠvJVardo draugijų pamal
das jis užklupo kleboną ir gyvai 
pareiškė nepasitenkinimą senųjų 
nekooperavimą su jaunimu šiame 
jų užmanyme.’Klebonas jam aiški
no, kad visi jaunimui linki gero ir 
kiek gali kooperuoja.

Paskui jis prispyrė prie “sie
nos” redaktoriij kam jis nerašo a- 
pie mūsų parapijos jaunimo “big 
time.” Išrodė, kad padarys kąna- 
našaus kaip, kad Sharkey Malo- 
niui. Mat jis turėjo užpakaly dak
tarą, aptiekorių, “bučerį,” ir visą 
eįlę jaunų sportų. Rodos, kad re
daktorius šį syk ištrūko iš Vincen
to aštrių nagelių. Bet kitą syk!

Vincentas su savo lyderiais ir 
padėjėjais jau turi uždirbę “Old 
Timerio” reikalams $600.00. Jie 
mano uždirbti dar du syk tiek tuo 
savo “big time.” Tais pinigais 
taisysis klubruimius. Klebonas 
jiems pritaria.

Matąs ir girdėjęs

rr

;d^, žurnalo 

“ATEITIES” 
žurnalas eina sąsiuviniais po f 
psi. kas mėnuo jau 10 metų. Ja 

__rasi gražių eilėraščių,. bele Vištikę 
dalykėlių, įdomių ir rimtų straipį.

•. irių, iliustracijų-—pažinsi visą L^l hžĮgĮ

'•V* k rTrtMhy
taStlninkąs

“Whist Party.” Rengia Sodajici-
jos draugija.

Sausio 26 d., vakare Municlpal
Building HaH ■ tDarbšūnko
tinis koncertas, kuriame dalyvi

• .<siaip uregejaMia^-iuiu įsigytų isvisi® . ąujqp .^i^s^pajeg^. Lietuvos judamųjų paveikslų. Aš

2-ra ’^nn -
tuvųs besimokančio jaunimo gj
•rimą. '

‘ ‘Ateitis ’ ’ visų pigiausias Lietų? E 
voje žurnalas. Už $2.00 jį gausit, 
kas- mėnuo su mėnesiniu 16 PU8^p CLOfi

/ 
įarapijoms, f teatrų saVininkams 

LšiŽrp^fnėgėjams  ̂.kad įsigytų iš 
•< A ’ ' . - . l .

L 
jų turiu įvairių nufilmavęs ir dar 

i nufilmuosiu. Kas. norėtų pamaty- 
i ma

no rengiamus demonstruojamus' 
vakarus. Tuomi aukščiau minėtos 
įstaigos pagelbėti Lietuvos kino 
filmų išdirbimui ir čia palaikytų 
lietuvių dvasią. Prie, kiekvienos 
progos reikėtų tuos paveikslus pa
naudoti>avt> vakaruose. Labai bū
tų naudingas darbas. Rašykit:

J. K. MliiIUS,
3251 S. Union Avė., Chicago, UI. 

’■ -—..u ■ e 
Lietuvą matysi skaitydamas Ka

talikų Veikimo ^Stro leidžiamą 
ąavaitraštį > •

“MfiSyLAIKRAšTIS”
Jį reikia užsisakyt i sau Amerikoje 
ir visiems giminėms .ir pažįsta
miems Lietuvoje.

- “Mūsų laikraštis” metams kaš
tuoja keturi litai, puSfei metų du 
litai. -■

Latvijoj, Estijoj ir -Vokietijoj 
kaina 4a pati, o visur kitur užsic- 
uyj (taigi ir Amerikoj)—trfgubai

• i**- •
Vasario 1 d., 4 vai. po pfetų, po- 

bažnytinėje salėje parapijos jau-
operetė, vad<!v?ujant|ti,.praSaii užeifi- į

: V£L PASIRINKO “DAKBI-. 

NINK4” ORGANU 

Sausio 14 d. įvyko Lietuvos 
Dukterų po Globa Molinis Šve. 

raugijos susirinkimas. Nežiūrint
blogo oro narių prisirinko daugjr^ 
višos rimtai svarstė draugijai 
naudingus reikalus.

•Nutarta priimti naujas'nares už 
pusę Įstojimo. Jaunas mergaites 
7i^> 16 iki 25 metų amžiąus priims 
»e gydytojo egzaminavimo. Šis va- 

K tgsis 3 mėnesius. t
‘ Vasaros metu rengs draugija 

iknikus.
' *■ -Darbininką” vėl pasirinko or- 
y.ni - ■' ,

; Nauja valdyba: pirm. T. Aš- 
menskienė, vice-pirm. F. Zaleckie
nė, prot. rašt. O. Siauriems, tirų 
rast. O. Morkūniutė, ižd. O. Sta- 
niuliutė, iždo globėja A? Jąnušo- 
hienė,; tvarkdarė O. Mizgirdięnč 
pąsižadėjo šiais metais daug pasi
darbuoti.

Finansiniai ir nariais draugija 
gerai stovi. Gera proga vajaus 

u prie šios draugijos prisidė-

muzikui p. Karbauskui. Šis pa- - 
rengimas skiriamas vaikams.

Vasario 2 d., 7 vai, vakarė po- 
bažnytinėje salėje parapijos jau
nųjų choro operetė vadovaujant 
p. Karbauskui. Į šį-parengimą 
kviečiami visi atsilankyti. ; . 
' Vasario .3. d., .8 vai. vakare> M«- 

nicipąl salėje visos Bostone kolo
nijos “Old Timers” rengiamas 
Vardo Draugijos kandidatų,* pri- 
gelbstint parapijos merginom^ "Šis 
jaunimas nori sukelti $2,000.00 pa
gerinimui parapijos kUubruimių.

Vasario 9 d., naujai įšvęsto 
kunigo J. J; Šliko prųnicijos baž
nyčioj it jo pagerbtojo vąkaras sa
lėje., V r ,

Vasario 16 d., Lietuvos Nepri- 
klausomybes • pamiričjfcrfąs.

■ Vasario 23 d; pasronžučių vaka- 
ras:.\’. .

Vasario 24 d. fr 25 d. Miliaus 
krutami pa veikslai Pelnas pobaž- 
tinės salės-atnaujinimui. _ __ ■ . _

‘‘Gamtos Draugo” priedu. Pusnį p 
— $1.00* Moksleivams; met. — 
$1.00, pusm. $0.50. Tad’skubėk! ‘

Adr.: “Ateitis,” Kaunas, Lais- , 
.vės Al. 3.
' Žoiė trokšta rasos ,gamta gaivi- : 
naši ir stiprinasi saulės spindu- 
lipiįi, o žmogaus širdis ilgisi tėvų 
šalies-—gimtinės, gaivinasi ir stip
rinasi jos gyvenimu ir žiniomis.

■

■ X

> _

u ■ n-- - ■ . • «T ■

‘•jto <

Pirmininkė — Jieva MarksienA 
625 E. 8th St, S. Boeton, 

Vice-Pirmininkė—Ona Žuloni4n& 
11 Monkš St., S. Boaton, IffM 

Prot Rašt. — Ona Siaurini - 
443 E. 7th St., S. Bostonų Mito 
Telephone Sonth Boeton 3C22-K 

Fin. Rašt. — Bronielavą CSftnĮęoC 
29 Gould St, W. Rosbury, Man 

Iždininkė — Ona StanraliutA 
105 W. 6thSta S. Boston, ĮuMK,< 

Tvarkdarė <r4 Ona Mizgird“-*- 
1512 OįombtaKd., SoJ 

Draugia savo susirinkiaMi 
vfeoihj tautų, daugiausia Itetūvto iH~ >ntrą_ ntarninką. ^i^_^.. _

- - ------------ • - - mėnesio, 7:30 vai. vakare, f»
bažnytinėj kvetainėj.

Visais &ąn£Jceą reikalais 
‘tėą pas ptot^ohy tol 

L. A fc jALD»AU«l 
■V. PA1A
1 ** '
PlrmtatsŽM — V. T* 6ari<Ato - 

427A Smothat, 8o<JlMtuti,Wto 
Vto-Pirsrintata* — A. Naodfltoto 

885 Broadvay,' Sįp. Bestam, lltoF 
Prot RaStiolaiaa r- TamoUune* 

40 Marina RA,, to Borte* Mato 
Fiq. EaSttalnkaa'— J. Kaelatokai 

44 Gloodaie St, DordurtM^ | 
Karierius — p? KleponK - '5 

266 Brttaa.St, So. Bortąa, lf>* 
TvarMari* IaMtotaAs 

141 Bowen 
Draugija lalkoCaoĮi 
'■ rą penedS) 

vat vakaru 
rtfto 8L, So.

, paOodP v
CfiyERYKŲKBACTUVk Apgyventa 

tik vtana krautuve tesi randa. Rcndą 
p£į$. Biznis Išdirbta® per 15 metų. Prie- 
taeti pardaviiąo ktolnosite ant vietos. 
JONAS KERŠIS. 1118 Waslngton St, 
ktopas St. Gearge ».vė., 80. Norveod, 

'18;-2n 
- ""j r*?1< 

UM miNH VIETA
OFISO i

I'
.r

.k ■•

'•
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v
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to•«
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Kovo 2 d. no
• . - k; '

a. Kaunas. Lais-

jų ntate, papraAykk i| atoakylf lu <W : 
jus M »vu'4itaberio. < •

< -1* \ A

v a 'C*“

0 kadarai Šis susi-

iįtku^e

'Šatais ir 
■ibius, šia-

ran

nfe
šio, Lietuvių t^l 
Šis susirinkimas 
padaryta keliolika ntfl 
gijos labui, r ' 
rinkimas buvo metinis, lai subrin
ko pusėtinas skaičhta f'1 ' ’ “ 
įdomavusi draugijas:-j 
padarė naudingus puti- - - —* <—A<». . . —•« -r-- ♦ -■»- .. 
lite susirinkime buvo pavyzdinga 
tvarka.,Jokių užsikarščfavimų ir 
vaidų nebuvo keliama. Garbė Keis
tučio dr-jos nariams, kad užsilai

Iš PILVO AR 

VIDURIŲ
*' Nesmagumai, kur) pagimdo gnsal ar 
isptfBti viduriai ar pilvas, yni greitai 
miSalingmafl su Nugn-Tone — vaistais, 
kurie- ntiguli •konstttmclJa, Išvalo kūną 
nuo ligas, gimdant# .nuodų, palengviną 
inkstų ar puslfis įdegimą Ir suderina ič 
sustiprina gni 
į Nuga- 
be«tP.
kuino. nomfriML. netekimo svarumo 
spėkos. Ir panašių pakrikimų, paeln 
rių nuo konatlpactjos 1r jos nuodų, 
gtrjųs nesate stiprus tr pilni gyvi

šitai jėgos, 
kus <W nrehko n- 

kriklmų. herrlft-.
» ar 

paelnnn- 
. Jel- 

gir'jųz nesate stiprų.’ tr pilni gyvumo, 
Jųn turite leisti Nuąa-Tonė ntganfl 
Jums geresne sveikatą. Nuga-Tone yra

ttičio ąr-jos nariams, kad užtniai- |M1ninvinėjnina« viny medicinų* panin- 
ke ramteHr mrrid ivfkąhri rim- vtawo». retot m to***** 

tai. Nemažesnė yra gafbė ir mūsų

’' V * <

•X

-r ~rr

. - • f dr '<

prasme kreiptu 451 visų toforma 

djų “Darbininko” Adndnistraci 

jbn. 5

D. L. K. KEIBTtfČlO toi
VALDVB08 A 

1930 BL
imMohikss — Antanas Macejuoas, 
$50 E. Seventk^t, So. Boston, M** 
fce-pfrm. — Povilas ŽiroiK

E. Fifth St,S<X Bosten, MaM. v 
oknty Raitt. — Adolfas Navt 
4 holton St, So. JJoston.

i HaM. — J 
Seventli 8U 

« — Andrius
,w _ Ftfth 8t. So. v 

Maršalka — Kastai teras
906 E. Broathmy. So. Boaton, 

DnaaaUa D. !«. K. Katatučlo laito 1 
narinius auririnkimua kas antrą 
dėidloni klektleno Mėasab Usto 
Svetainė) kampas K ir Sllver • 
8a. Boatna, Maaa, HM vtfatoto 
BMtą. Atodtnbl 
naujų narių au savim prie dvtoK

x *

i •'U*'

*'W 
/•<A

* a► •



GERAIS

taaMitto* . AdminMnciia ¥orfc Cityv

A-T C“ A r

Lietuvis G r aborius

P.J.AKUMEVIČIU^

imas ir “Darbininko ’ *■ skai

■ ' p^ū^nis susirinki

mas Įvyks trečiadieny, vasario 5 
d., 7 vai* vakare, bažnytinėje sve
tainėje. ^Nariai kviečiami gausiai 
ateĮti ir atsivesti savo draugus (es) 
prirašyti. ' ■ Valdyba

Rezidencijos TeL: . C779-R. K. ’
Ofiso Telefonas: S. B^0J79-W. .

s. barusevičius
Lietuvis Graborius, Balaaomno- 

tojas, Beal Katate ir Publlc 
Notaras ''

254 W. fcroadway

Rezidencija: 888 Dorc&eeter Av. 
Dorctoeeter, Mass.

Tel. 8o. Boston 0823 -
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. CASPER
. (KASPARAVIČIUS)

511 Brodaway, So. Boston 
O/rio raZandee:

nuo. 9 Iki 12 ryte ir nuo 2:8b ik! 5 
ir nuo 6 iki 8 vaL vakare. Ofisą* 
uždarytas subatos vakarais ir ne- 
dgldienials, talp-gi eeredomis nuo 

12-tos dieną uždarytas
Taipgi nirimu ir X-Ray—

NEW HAVEN, CONN.
r •.-**: * \ ' y . •

L. D. S. 28 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks sekmadieny, 
sausio 27 d., 1 vai. po piety, baž
nytinėj svetainėj, 339 Grėen St 
Kviečiame narius(es) ateitį Gera 
proga užsimokėti duoklei
J " •>'' / Valdyba

drąugūs(Wi
...

W /Vk 11 ĮĮn.l
’ J- ““ -J“ ""

£>?. _______ -

NELAIMINGI ATSITIKIMAI

ALPESE
£ r -. v.;. \ .

’ ' / Alpese kasmet atsitinka 
. daug di delią ' nęįaimiu su 
l^įionnj gyvybėmis. Perei- 

C~>tais metais esant giliai žie- 
r mai nelaimingi atsitikima^ 
■> pasiekė rekordą. Iš viso žit- 
'-;-vo per tūkstantis žmonių.' 
-v^pionės' žuvOdau^iausia’-pay 

tiekdami į bedugnes, užgulti 
lavinu ar pasinėrę pusnys

įhiaupAi paruošęs spausdinti rinki
nį'$£19 eilėraščty, apysakaičių ir 
įitokę; spausdintų Lietuvos vaikų 
IailBąĄfitrose. Vaikams knygelių 
trgjkšta, mokslo metūdse nuo ru 
depą noriu jiems jų išleisti. Toliau, 
tyriu paruošęs spausdinti rimtyrir 
juokingu apysakaičių, kurių-vuvc 
spausdinta ir “Darbininke.” Ar- 
skirtpė knygelėse noriu išleisti.
, Prašau padėti man knygeles iš 

leisti, ir kas nori padėti—prašau 
pranešti man sąlygas, trumpu ad- 
tyBU: Rašytojui Arėjui (Leonui) 
Vfttataskui, Kaunas, Lithuania.

-• t (S.-*30) ? ' J

r-'- ? 'V
mano’ stalą,visuipet,guli af-. 
imti iš Kulmano ir Blindsį, 
šovusio į mane 1866 m., re
volveriai. Man tenka prn 
iminėti visokiu niekšiį Žiūš 
rėdamas į revolverius aš es$ 
ramesnis. - Išeidamas iš ką> 
Minėto aš į vieną kišetif dedįj 
revolverį, į kitą — didelį kt 
šeninį peilį. Tai,man duodįi 
drąsos susitikti -su žmonį .. •• __ . p
mis. ‘

Lietuvis Dantistas

DR.S.A.GAIVAR1SKI
(GALINAUSKAS) *

414 Broadway, So. Boston 

' , Tel. So. Boston 2300
Ofisas atdaras nuo 10 Iki 12 vaL 
ryto, nuo 1 ^0 iki 5:30 po plet ir 
nuo 6 iki 9 vakare. Šventą dieną 

pagal susitarimą

Valdyba:
< 51 

;. . .3

BROOKLYN, N. Y.

’ ‘. LDS. 12 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks sausio 31 d., 7:30 
vąkare, Karalienės Angelų para
pijos svetainėj, kampas Robling 
ir 8outb 4th gatvių.
\ Kuopos.metiniame susirinkime 
nutarta susirinkimus laikyti kas 
mėnesį paskutiniam penktadieny.

- įteigi malonėkite visi susirink- 
ti4r. užsimokėti duokles kurie e- 
satą skolingi. Nepamirškite ir 
naują narių atsivesti, prirašyti 
prie inūsų brangios organizacijos. 
B'.a - Kviečia Valdyba 
< ; <■ ; - •

fui Ballestremui kirsti į au- 
šį, negu jį nušauti.... paskui 
pyktis praėjo. Aš Balles- 
tremą iš tribūnos gerokai iš
voliojau ir tuo-yisa baigėsi.” 
i: Brockhausas... nuo; savęs 
priduria, kad jis, žinodamas 
Bismarko karšty būdą, “ne
abejoja, jog grafą Ballestre- 
mą nuo mirties, o Vokietiją 
nuo baisios, nepataisomos ne
laimės išgelbėjo tik stebūk-

■/ r •
i L r-

V : . .
J -z .. . •

: i “DARBININKAS” \ 
EINA DU KARTŲ SAVAITĖJE

Klaabi mėgsta apdrausti savo 
L gyyybę- Praėjusios žiemos 
į nelaimingi atsitikimai buvo 

dįdelis nuostolis' draudimo 
ly jptyigoms, nes jos turėjo su- 
gd. mokėti' dideles sumas žuvu- 
gy sąąją ar sužeistąją šeimoms, 
fe. Šveicarijos laikraščiai pra- 

; X» •* *•«:.**
. neša, kad pernai: žiemą žuvu- 

styją negalėjo niekas išgel- 
bėtįi^ kad valdžia esanti vi^

§ saimekalta dėl ~ taip atvirti 
<- pavoją. Tie visi gyvybės pa- 
B11RANG0S TAUTIEČIAI 

ugdytų Jumyse Brolial-Užftirle
Cpl iaeilę Ir prisirišimą prie gtrnto-

- akte -šalelės Lietuvos? Kąs nuolat* pa- 
Mttytą patriotizmą ir 'kurstytą kata- 

> Ukižkojo Idealizmo ugn)?. <-• ’ 
rjį* Tai dar prieš DidijJ Karą pla- 

žinomas ir- visą mylimas,“ didelis, 
Jkveikriuotas, gražus savaitraštis 

' *Ajl altinis.” Jis nori tarnau- 
į-ę-- ti visai katalikiškajai visuomenei. 
K- -x “šaltinis” eina Marijampolėje (Llo-

lėjo “ fui,aš paėmiau 1® 
volverį į ranką kišęnėjjrjię' 
paisant Įsiutimo /risai šaltį 
nustačiau jo atstumą nū|) 
manęs. Aš. nusprendžiau, ką$ 
geriau šaut į vidurius, negį 
į galvą, nes į vidurius tenį 
viau pataikyt;' &iio šovinio 
sulaikė mane tik netikėk

“Darbininko” name‘5^aaw 
7 gražūs dideb . iri 
kambariai. Yra elekĮa^ga- 
sas, 'maudynės, skalbynės, 
duodama šiluma .ir4 janito- 
rius patarnauja. Dėl plates
niu informaciją kreipkitės į 
“Darfiininko” Adminiskra- 
ciją. ' . : : ; \

I įlįs, - 5 >
C. BROOKLYN, N. Y.

Sausio 27 d., tuoj po. sumos 
yks LDS. 10 kuopor mėnesinis 
ųnrinkiiMs. Kviečiame gausiai 
lefti, svarbių

tsįvėskite Ir. savo 
iražytE* C Valdyba

UfiY,CONN

1 valy to pietų į- 
nopos susirinkimas

Vajaus metu užsirašantM^os duodame brangią dovaną. 
Reikalau^pasižiūrėjimui. • .

* ■ r- - • • • v’ ■ • • ■»
.—  — ----------------------------------------------- i— ----------------------—---------------------------------------------------------------------------——

uDĄRBL^NKO^Sl^U^Į1ūyĖI&, 
ATLIEKA-ĮVAmnTS SPAUDOS įbį^BUŠ" T' 

.‘y»BWAMOMiI»‘Š2AEreMia-r!

Pa®

. . -'’į^ : ' ikįį^SiBiNlNKAęn . -
366 TVest Broedway *;/ South Boston, Mass.

; Td»rSo. Boston 0620
'• • * **■ .^ v** ’ f* i *5.' rr

1 . 4 ‘ a. A • ‘ ' A* ' ' C

F nupuolė į bedugnę. Ją lavo- 
f tyus pavyko surasti dar ne- 

senai. . J .“r : .
B... > į . ’ . ; ' ■ ?•' *>x

< Viena kalnu laipiotoją 
^x gfupė buvo bepradedanti lip- 

ii ant stočios Suedwand’o 
|> uolos? - Jie buvo jad > gana

Aukštokai užkopę kai kilo 
smarki vėtra. - Laipiotojai 

^. negalėjo nei aukščiau lipti 
nei žemyn grįžti. Pūga šiam 

Ęį.įė tris dienas ir naktis. Al- 
|į;-kani' ir šalčio kankinami 
; laipiotojai nebegalėjo išlai- 

pusiausvyros ir nugriu- 
|MĮq žemėn. > .
gį JLengvai ir sunkiai sužeis- 
fe tąiiTškaičius. siekia-, net-- ke- 

tūkstančius. ‘Šveicaras

--------------------------------------------
TęĮ So. Boston 0506-W.

Lietyvys Dantistas

K. L KAPOČIUS
251 Broadway, SouthBostya 

(“Keleivio” name) \ 
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, 
nuo 1:30—6 ir nuo 6:30—9 
vakarė. Seredomis nuo 9—12 
vaL dieną. Subatomis nuo 9 
iki 6 vak. Nedaliomis nuo 9 
iki 12 (pagal sutartį).

>ie susikirtimą^Bismarko^ 
Bailestremu, Prūsą landtagįj 
ir kataliką partijos’“Čenfį 
ras” pirmininku. Šis sąsi- 
kirtimas vos^ nepasibaigę 
kraujo praliejimu.

18^4 m. liepos m. . 18' d; 
bačkadirbys Kulman kėsina
si ant Bismarko gyvybės. Jig 
iššovė į’^gėležinį kaneterį’.’ 
per apsirikimą tuščiu šūviiį 
ir jį tik apsvilino. Iš reichą- 
tago tribūnos Bismarkas ap* 
kaltino kataliką partiją beai- 
dradarbiavimė su Kūltnan^i. 
Grafas Ballestrėiilaš iš vie
tos su panieka šūktelėjo 
^Fūi.” • T f-

■ ' iM-:-: Lr.fe


