4

j
i.
,v <-4!*'KĄ
X’ ^4^.

“**$7

74

K

J

'.7
L V/

s zj

įV,
L* '

BL<

- w
rl
• ’

'■•'i

.<■*>

v

»V7a
7. VfJ

> ■/

7; r

rr*»

;.

■

—
**’

I 'v

9

EINA A N T R A DIE NIAIS IR
^NKTADIENI^ra?^

x>

'*»

v,.

5-

v'

Z

■

Sąjungos organas
‘

S S’J-'
ftHkRY 7 &

>

‘ < -I-

’ -—v

Nr. U.

Al
J ART. BABRAVIČIUS
DAINUPSNEWARK’E
.♦v

<;

v

y.

.

" . v.
•■••’

t

t

i..

%

<

>

•

■būt

tra

■ **-53

*,
r*.,

•

*___

IHB

**

MJt

.......... . "■*"
;■

--V---------------------------- .
• r ..
'I.'.".—v

_

■■■ -

V

--

I

KAINA

f,

<

> ••

Z35»į*5

■
>4*

-***WY»Pį*> - J

■»**/»

. •

KONFERENCIJOJ

,A‘s

z

-

/

'

'

. '■<

/-»R

V .*.*-•* J/ll
’
r ■’įd

» •-

4-'

►

\ \<

AA*

*

^LUMUŪ-L.

rV

<.

■'

&

*•- t

NAUJI PASKYNįĮAI LIETUVOS DžSIEI
MINISTERUOJ

»

s.

‘.V

.

<5

’y. -1"'• '2v""' • ■ ■
EINA NUO 1915 MEtŲ

'Y

r'

U'

'H*

- ■!.....................

r<*

4
t

V

- ^B

L* *
p*'

.i

>s
K' - v

v.-’.
.
— Langr
.
Šiomis
dienomis
art. J. .ALBA
—
pasiuntinybės
Londone
KAUNAS. Užsienių rei
<•
W. j
į kongresmonas
. ' \ Babravičius gavo prof. J. don
kalų ministerijoj vyksta šie sekretorium a. f.
•Įnese 1_bih
*T>
flig’ kurio" akto- LDR. CENTRO VALDYBOS LONDONASjVasario 6 d. siūlo suvaržyti ■ •*>• ?5»įg
Konsularinio skyriaus ve Žilevičiaus, Į>. L. K. Vytau
pakeitimai:
įbutr areštuoja—Penkių didžiųjų valstybių veikimą t. y., kad karoti
dėjas prie phsiunt. Maskvoj to jubiliejaus apyaikščioji- riai netū
Jurgis Savickis itiio I. 1
•
mi'už
nei
tRų^ikalųkvaiSUSIRINKIMAS
delegatai laivynų konfęren- neskandytų prekybinių
Juozas Radušįs "nuo H. 1 At mo vykdomosios komisijos
pasiuntiniu Švedijai, Dani
Ktrisėjas' neįšsekretoriaus,pakvietiiną dai-. dinimų-4
eijoj susikirto dėl submarinų Vų’ • ’
šaukiamas į centrą.
__
__
’
J
“
AO
J
~~
it
.-1jai ir Norvegijai su reziden
»
toks
veikalas
nuoti
vasario
23
d.7
Nėwarko
spren>
įvyks antradieny, vasario 11 sunaikinimo^ Ąung. Valst. Konferencijoj susitarta^
Konsularinio ąk. ved. prie
•’į^
cija Stokholme.
J^an
fe**/*
■
v
d., 2 vat po pietų, “Darbi ir Anglijos delegatai stovi už didžiųjįj karinių laįyąįijl
pas. Paryžiuj Jurgis Ku.- lietuvių parapijos^ svetainė
kfeųniĮetas
buninko’ ’ redakcijos kambary. visiškų submarinų sunaiki merikos ir Anglijos delsį
Kazys Gineitis, buv. gener. činskas nuo H. 1 atšaukia je. Art.’ Babravičius pakvies
Įiktorius
paaištimą
priėmė
ir.tuojau
po
va

Pageidaujama^ kacį visi da nimą, o Prancijos ir Japoni eijos sutiko panaikinti ašt?
;.
konsulas Londone — ekono mas į centrą. '
BBr.delko
naujos tam priešinasi.-. Prąnci- nis^ didžiuosius laivus?^
lyvautų.
•
Pasiuntinybių' prie Vati sario 16^ d. išvyksta i Nevv
minio dep-to direktorium. _
E/
turėtų
būti
,
jos. premierąs Tardieu pa- šalis pasilieka po 15 i
kano ir prie Kvirinate sekre Yorką. ‘
~->-v -*
' VI. Paulauskas,
■u- -Sę •->
V. K. Račkauskas, buv.
.
Prof.
Žilevičius
■
kviečia
- - Reikalaujama
kad ir j
toriai Girdvainis ir Stanei,t
Pirmininkas reiškė, kad jie nenusileisią
pasiunt Londone sekretorius
jišldnimų
pasiart Babravičių,-kad jis lai
submarinų klausime.
Jie ponij a sutiktų panaikinti.^
ka irgi atšaukiami.
A. F. Kneižys,
— nuo I. 1 pasiunt. patarėrbuvę
atsitikiMinisterijos tarnautojas f ke jo paskaitų apie-dainas ir
Sekretorius.
- i,.
juMaskvoj. ~...
E
ja-rado
vaidi[muziką
padarytį
..liaudies'
Konst. Noreika atleidžia-!
Juozas Kąjeekis nuo I. 1 mas.
‘ ~I[daimj. ir bendrai lietuviškos nimą nemoja • ’įi5--^’ kada nuėjo i teismą a sėjas pripazi[muzikos demonstracija.
RUSIJOJ7
r Tikrai gražus ir remtinas no moralių^ a teistinu vaivt
[darbas. Plačioji visuomenė
7
[turėtų gausiai lankytis į pa ' Komitetai k&ritt paaiŠT
RYGĄ, vas. 5 d. — Prane kias baisias bolševikij^sk
kinimus įvęrij ąoir bilių priskaitas.
ša, kad bėgy 2 savaičiij So dynes.
■
vjl
Rup. ėmė.
Rygoj buvo atlaikytoji
vietų. Rusijos komunistai su
**
KAUNAS.—Remiantis il- duodami svetimiems. O. ge^ ' lr ■
9
šaudė 500 buvusiu caro kari maldos už nužudytus; jka
■į:
gomis derybomis ir kainų ležįnkelio Kasių’JRūda—-šesSOV..RUS
W STOKA
ARCHEOLOGINE KONFE
ninkų.
' ’ ■ '
. <
ninkus.
y'7 — -konkurencija sausio IĮ d. su tokai nutiesimas įrodo, kad
r
..
..
®
RENCIJA
“ 7-J“
Kiekviena žmogų perima -> Baisesnio teroro nėrat
sisiekimo ministerio pasira pajėgtume šiuos darbus ir
' Š. m. rugpiūčio 19—30 d. “Krasn.;^ 5K5a pranešiurpulys sužinojus apie to- šauly kaip Rusij oj. '
šyta sutartis su danų firma savomis jėgomis padaryti. •
d.: Rygoj rengiama Baltijos ša, kad n^? iisio mėn.;dėl
, “Hojgaard ir Shulz” gėlevalstybių: archeologinė kon odos stokefe
_>
- - ir£
žinkeliui Telšiai Kretinga
^įlėĄrBūsia
ferencija. jJfimatcąni. rėfera- itams taisya§
KĖSINOSI NUŽUDYTI MEKSIKOS RREZ
*‘ pastatyti.
pastatyti. . ; Sutarties suma
Latviji
į^a-šunųoda.
batams sun
pi?““
J
Galvažudys putžiito šešis šūvius
darbams
,7 •■ vį*atliktiniems
Ąa. -v.-V <" .* firmos
* 1
„
atitinka^'
gąsr
sntartom^kąmomis j^a
yfa 17,Į'įsntartomis^^^mis
1x1 v:
“ tfar^liiįli&ttr^bje išdir
^■Įjet irĄi
f ■ •- •»
višais įrengimais ir trobe bamų dalykų^- didelį pasise
riūū^^i'vai. įjo biaugura- žsmeųys.
siais pastatomas per 3 metus, kimą turi Lietuvos sviestas, j
čijos naujo prezidento Pas- Areštuotasis^JJnM]
i visUs darbus galutinai užbai- kurio užsienis kas kartas]
cual Ortiz Rubio, įvyko pasi šovęs, kad padarius u
“hs
naų
—giant ir ministerijai perduo daugiau reikalauja, Pavyz
kėsinimas ant prezidento gy savo salei.”' Jis pa:
dant iki 1932 m. spalių lxd. džiui 1929 metais buvo išvežvybes. Prezidentui Rubio su kad jo .prie to darbo riieą
'
,‘j-i
Tenka patirti, kad Lietu ta užsienin sviesto du kart
žmona ir giminaitėm važiuo kitas nekurstęs. Bet pwb©
v
- '
' KATAĮJKŲ SPAUDOS
vos inžinieriai darė žygių. daugiau, negu 1928 metaiAl
jant automobiliu, pro palo-l vistiek areštavo kitus'se^
“Berliner All5~d. — tą pačią dieną, kada
šiuos darbus paimti. Deja, jų Tas rodo, kad žemės ūkio fr - > ' ■ PLATINIMAS
ciaus vartus, kada minia kėlė nius, asmenys, ir spėja,«
■ r. V'
’<< ;
William
Taft
rezignavo,pre

geriausi,norai sutiko mifiis- pieninių į>roduktų gamyba Rudiškiai (Šiaulių apsk.)
oracijas, galvažudys paleido ar tik nebus padarytas.
-*
.y
terio kliūčių. Labai gaila, Lietuvoje pastatyta gana Kat. spaudos. platinimo rei zidentas Hodver teleponu paį prezidentą šešis šūvius. kalbis prezidentą nužudytį
kvietė 'Charles“ E. Hlighes
kad visi didžiausi darbai ati aukštai.
Vienas šūvis pataikė jam į Buvęs prez., Gil pafefif
■3^? kalais vietinis klebonas apsk.
•? -'
užiinti. jbęyiėtą. ’
■čl
žandikaulį, kitas jo žmonai- kad dabartiniu laiku v^HĮ
I viršininkui {įteikė prašymą
. Tėišėjas-Hughes pi*ezidenveidą apdraskė, kitas sužeidė biĮe suokalbį gali lengvuti
j leisti 1929KJI-22 d. K. V.
to Hooverio rinkimų kampa
’9
jo mažą mergaitę, o kiti Šū gniaužti ir kraštui nera^
C. susirinkimą.
, '.v 'i
NAUJ.ANGLIJOS LIETOVIĮISUVAŽIAVINAS |
nijoj btfvo aktyvas šalininįviai nepadarė Jokios, žalos. kio pavojaus. T
Š. m. 1-2 Gruzdžių polici kaš. ■ ; /A 'r.
.?
-- •47S
Galvažudį.policija tuojau ; Yra ar ne,\ betVASARIO 22,1930
ninkas prašymą grąžino at
areštavo. . Taipgi areštavo ir Meksikai nedaro gi
Jau kelinti metai iŠ e^lės lietuviai katalikai 1 gal, pareikšdamas, kad leidi
#
*
NAUJA
SKRIAUDA
ADUTIŠKIO
■' VjįSn
mas' minėtam susirinkimui
T-------.
.
1 -y--gyvenantieji Massachmaetts, New Hampshire ir
N
K-.-y
-.7
►r
[neduotas. ’ ‘
Connecticut valstijose, sykį metuose, suvažiuoja
J BAŽlffČIBjE
NEW YORKOį
ė STREIKAS
pasitarti svarbiaisiais .mūsų tautos reikalais.
Į Kat. spaudos skaitymo
Z'- L
Šiais metais tas suvažiavimas šaukiamas į Wor* r* ■
Į svarbą ir kitoniškus auo reiTrRr 1
—tNuo nebeatme- Bei šios, naujos skriaudos
cester, Mass., vasario 22,1930. Visos Naujosios ;
Ikalii iiurodymiis rudiškiėčiai
nobažny- :ebka tik paklausti: — Kam
Anglijos lietuvių parapijos ir katalikų draugijos ’ -. I išgirdo bažnyčioje. Rudiškių nąĮnųĮąū^^duiiškį*
.
i
T^'
.
lt yra bažnyčios 'klebonas? NEW YORK, vasario 5 i šalinti
buvo. ištrtri teisę ir garbės būti šio suvažiavimo dalyviais. • ' ■ [klebonas kun. Žiogas uoliai čUj<;phnk^akyklą
taip
vadM
>' Ž ■;
tiesta phįi juosta su lietuviš- Nejaugi ten valdo-kas kitas —Moterų rūbų siuvėjų
Šių mehi suvažiavimas be aprūpinimo bendrų Astrėi- “Swėetrs&oipą.” kurioj
Į rūpinasi *kat. spaudos plati. merikos lietuvių gyvenimo reikalų, dar išdirbs "
ir ką nori daro ? ku parašu: < kas tebesitęsia. - Streikuoja ba neunijiėtai.
Inimo
reikalais.
Stoka
litų
tinkamą bendrą programą Didžiojo Lietuvos
“Kas ūio Dievo yra, Dievo žoSpėjama, kad streilo^
[šioj
apylinkėj
yrądidelė
apie 25,000 darbininkų. “ ,
„1 *. JįįŠfcį
Kunigaikščio Vytauto jubiliejui šv^ti. .
ažnpHzBuso.
trumpas
ir
V
[kliūtis spaudos .platinimo
Smulkų posėdžių programąrpatieks’*Naujo
Streikieriai reikalauja pra- mes.
z Tuo tarpu nesenai minėta TAFTSDNKIAISERGA
>. -S"
[darbe.
sios Anglijos Lietuvių Katalikų Federacijos val
ą,
juosta
tapo
.nuplėšta,
o
jos
c
'
>
77.
—
—
—
—
—
1
’ r'c‘*
.
r
>4*
dyba. Suvažiavimui btis patiektos trijų prele
vieton prikalta šu lenkišku ; WASHINGTON, D. C. rgentų paskaitos: gerb. Kun. K. Urbonavičiaus:
/V WilliamHoward Taff, kuris
J
tema “Mūsų Spauda;” gėrb.Kuii.Dr? .
DARBININKAI RENGKITĖS parašu/
r * 'Blogodawieiri, ktony sluchaja kėliosdienos atgaTrezignavo
J. M. Navicko, M. C. 4 *'Į) rd y s i s ‘ V y - Į
ii Vykiausiojo Teisėjo viet aru tas” ir gerb. Kun.^Šteponas Kneižis -iI t
Šitas nuplėšimas buvo pa- tosj sunkiai susirgo. G;
“ S va r biau šio s Tau to s Sk ur d o C
ii:;
'' įtD8. Naujo« AngUja Apskri- fUU^s nežinmnų asmenų jai 3ako; kad beveik nėra vilPriežasties PrašalinimaĄ.< ’ <:
-z * • ..
v '
,;*ž
čio ravUtavimaa Įvyk. Mta^die. «®$*į Nuėjus «*«•»*•
lietuviams tiėįkad jis pasveiktų. Duo Am
e metams .................... ..
Suvažiavimas prasidės pamaldomis Šv. Ka
klebonų, šis atsakė, kad ta žinia jo vaikams,'kad at>
ny/kovs 9? 1980rMenUta Muą pas.”
zimiero. bažnyčioje 9:30. Posėdžiai įvyks Šv
• • •./ * A***
lenkiško
parašo
nuimti
jau
yažiuotų
pas
jį
nes
jis
bile
Kazimiero mokyklos salėje.
(
* ’ •
’
j>ietuvoje-metamt?iz
^v.v.
..;.....,..
Posėdžiai įrnsfiHs 1 vaipo
‘
' Pusei metu '
*
\
išda gali mirt. >
t
tio apskričio, kuopos ižribkfte ko- esą negalima/ Tuofhet paraJ- _< J*
a
—- tisais suvažiavimo reikalais kreiptis adresh
GALIMA. UŽSIBASMl TIK SkVAtt
TaftIjąjį nuo seniau sirgudaugiausia amarą,, um tmtae - ..
Suvažiavimo Rengėjai, t
metams
. • • • /V • •
Itavo; bet ne taip blogai. Dar Amerikoje
__ Ą -/T .
41 Providence Street,
Į^įįalėJąeitiparėigaB. Jaus- Lietuvoje metalfis • v* ' r,z *?
Woroeiftr,
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Kaunas.
reformos įstatymą kalbama,
kad Lenkijoj gyvenančio [binų delegacija
|
Pas licija as p/Pauliuki'Eraną
gąrs^ą
Mę^yi^įaųs vįdąųs ^ikąį.
fe
JfMWSČiQ
giminėms Su j etų dvare pri- Aravičių ir prąge įkeisti
pakeisti Šiauliuose ir jp sugyyentoją
Wi»
dėsią prie centrų po SO Ka. Švenčių įstatymu teigiant Grigąitytę (Ežero gty 32
uiiM^ me- liaus Zigmanto III laikus.
žydams prekiauti šventadie' Nr.)-į^1^metu rado .tris
jai to Itaiško jaukią, tikėda
padirbtus banknotus po 10
ašį ugnies žiausii) bažnyčių visoj die- ipĮęsi iš poąioą prisipirktipi- niais. ; :
Paršaiiiiįųtė^t^įa pa- litų. Be to, rado ir įrankius,
<B^yčia mar^s|gąu3:}aedži1
Įįįą ir visas namo mven- baltai dažyta, ; romantiško
kuriais
banknotai
buvo
*r
tus. Restorano savininkas stiliaus .su trimis navomįs. nę medžiaga — auksu — m
spąusdinami. Nustatyta/kad
šeima ir vienas buvęs Šiandieniame klebonijos so- ųoma skubės jį išparduoti.
abu minėti asmenys pinigus
ųelęidžiaiųa if kad tose šaly;
Siūty svečias vos spėjo iš de kadaise^buvortnedine baž
se gyvenantieji žydai, atsi- dirbo, o banknotus platino;
lįsti. Atvykus Klaipėdos nyčia h* kapinynas. ’
?
VISAI NENORI V T' žiūrėdami | daugumos gy: Šiaulių miesto gyventojos
Ilgesiams, po keturių va- —- Naumiestis tūri senų
SENIŪNŲ
ventojų reikalus, tokių pta Buivydienė, Lukšienė ir Jųrdarbo, gaišių pavyko namų irf retai kur kitame
Smilgiai. Mūsų apylinkėj šynių, kaip mūsiškiai, tij ša gutięnė.. Visi' asmens sulai
alizuoti.
Priežastys
dar
mieste ' galima rasti tokios girdėti nusiskundimų naujo
r X -• ’ ■
*'. ■
.
kyti, kvęĮa vedama.
lių valdžioms netfžkia.
^aiškintos.
senos statybos. Vienas na mis savivaldvbėmis. Padarymas, sako, siekia 17 amžių- tos didelės seniūnijos per
Bradas veikti ryžių
Širvintos-gątvėje stovį me daug gaišiną seniūnus — ū-j
MALŪNASdinis namelis, kuriame gy kininkus. %
'
veno
ir
mirė
d-ras
V.
KudirTenka patirti,
Nepatenkinti taip pat ir
IR VYDIffilŲ PARAPIJA
(Adutiškio vai.) ; 'Bernotų j
|d įsisteigęs Klaipėdoj ry- ka. \
/// mokesčiu mokamu seniūnui,
SKALDOMA \ \ (Melagėnų vaL). Ūkininkai .
— Praeitaistnetais atįdą- e^g. arba turi būti didesnis,
iį'fabrikas (pirmas tos i*ūfabrikas Lietuvoj) pra- rytas/kinoteatrąs- “Vilnius.” am visai nemokėti* kaip bu Mums pranešei kad Vy- buvę patenkinti^jie norėtų, j
veikti jau sausio .mene- Dabai- Naumiesty yra 2 kį- vę ir Anksčiau, esą/gali ūki diškių parapijos Miestelyje kad ir toliau lietuvių ūkio
ninkai seniūno pareigas eiti Ignalina (Šven^onių aps.), draugija jų nepamirštų.
p/pabaigdj. Neapdirbti rv- noteatrai.
į
‘ Rinkoje statomos
,
t*”
iį be užkaip ir 'Dūkžte,' jaujiiutąfū
įkbus atvežami iš Indijos svai-štyklės: Kampe rinkos mažose, seniūnijose
H.
**.£*?,
TARAŠKEVIČIUS VRL
'tam fabrike, arba tiksliau, stovi “Spaudos” laikraščių mokesnio, atbūdami iš eiles. statyti lenkams naują abažnyeia
s
Vilniaus
ąrldvskualūne jie bus apdirbami ir ir knygų kioskas. Padirbtos
TEISME
;
NAUJAS TEOLOGIJOS
pijos^ kurija) sutikimą jau Sausio mėn. 24 diena Vitišiuojami. Manoma, ’kad skelbimų lentos ir ant sieriii
davusV/Pėr Kalėdas Įgna- niaus Apygardos Teismas
DAKTARAS
Bijąs fabrikas jįalės ap* klijuoti skelbimai dabar už
Kun. Vincas lino stoties gelžkeliečiai su nagrinės naują gūdų “įTroūbti’kasdien apie 300 cent. drausta. Buvo nusistatę nauKaunas
ištvirkę®ų ir 40,000 centu, per miestiškiai pagražinti mies Padolskis, po ilgų ir ištver keliais
/■ _ ... . parapijos
't.
. ...•■ ■ madOs” dalyvio atstovo Ta
hj* r*,
liais
buvo
susirinkę
aptarti
įgros. Tas skaičius visai tą — didelę rinką, apsodin mingų spekųlatyvinės geolo
raškevičiaus bylą, kurjoje
bažnyčios
statymo
1
reikalus
įtiksią ryžių skaičių ku- ti medžiais, bet.kažkodėl tas gijos studijų Friburgo uni
jisai kaltinamas už nelegalų
į^uvartoja visa Lietuva. neįvykdta ir rinka pasiliko, versitete, sausio 9 d., sėkmin ir išrinka bažnyęiaį vietai. mitingo- sušaukimą 1926 m.
^ipėdbsM'ab.rikas gamins apšepusi su plikomis nutru- gai apgynęs disertaciją tema Girdėti,'kad šis sumanymas “Helios’o” kine: Kaip -žiržius .vien Lietuybš~J*eika- nėjusiomis mūro sienomis. “Kryžiaus aukos sąvoka nemažai džiugina ir —Ig- neone, Taraškevičius pernąi
*
Laiške-P-Žydus - -ir - išlaikęs Įnalino žydus.ms.Prie * naujo fabriko
metais • garsioje . “HramaĮ
Sako,
jie
žadą
net
padėti...
rfcs apie keliasdešimts darreikalaujamus - egzaminus,
dos” byloje .nuteistas še
(Dęl
gešefto.
č^ęd.)
/
k
gūvo teologijos
daktaro
šiems metams sunkiųjų dar
Tokiu
būdu,,
jei
pagyvena
laipsnį su pažymėjimu —
ių kalėjime ir dabar sėd'
sime
turėsime
viąpse
mūsų
magna cųm Įaudė. — Naųjakalėjimo Vronkose- Į šią
JWK£ DEMONSTRANTUS
-L- ”
. .
/i.
krašto^ giyi»i lietuviškose
bylą, kaip praneša lenkų /KelionėApUąk Pasaulį per
įgaunu sausio 14 d. apie
visas derybas
80
parapijose
po
dvį
bažnyčias.
tu laiku apleidęs Friburgą,
spaudą, jis būsiąs atvežtas. be galo įdomūą nuotakiai ke
rvaL 30 min. Ožeškienės
- r
..... - ~ • — liones per įvairius ktaštus. <
išvyko Romon studijuot _šv Kadangi jųfundatoriai dau
yėj, prie teisingumo miParašė Julius Verne. Vertimas,
Raštą.
•A" . f Z gumoje atėjūnai ir jiems pa
J.
Balčikonio----- U--J-------- $1.00
tęrijos rūmų pradėjo
VISI | DARBA
deda žydai, tai jau visai aiš
ktiš vaikezų būrys ir
ku,1 kokiems tikslam/suskal- Girdėti nekartą kalbant žmo
jksmauti, matyti, ruošda
ATPIGO JAVAI
domos senos lietuviškos pa nes, ' b yj>ač tretininkus,, kad de
ma demonstruoti.
x
tali sulaukti Pranciškonų su pa
Paaiškėjus, kad Lietuvoj^
rapijos. Bus nauda, bėt tik mokslais.
V , ‘
Porcija pareikalavo išsi- žiemkenčiai yra gana gera?
ne vietiniams šio. krašto Sakykit, Brangieji, dėlko Jūs
mok8lui
rstyti, bet kai kuriems mė stovyje, visamę krašte
žmonėms. • •
•
taip laukiate? Ar ne dėlto, kad
Petriukas — laiškai
klausant, sulaikė 60 asme- atpigo javai, nes ūkininkai
išgirsti iš jų pamokslų, pamoki- vaikelio. Vertė S. Raks
— ----- j—
?
/ir .perdavė kriminalinei nesitikėdami pavasarį par to^ai įanai džiaugiasi, Kaa
nimų, pasiklausti įvairais klausiBolševizmas — Kas t
LIETUVIAI VEIKIA'*^ tmais—, kad -atgaivinti savy dva- bolševizmas ir1 jo Vyk
tajai;
■
. . duoti brangiau, pradejo par savo bažnytkaimy gali' atlik<'
X-'7'
Vilnių s. — “Vilniaus Ry- tini-gyvenimą?! *
davinėti dabar.
*
, t i visas pašto operacijas -ry
pinigus siųsti, laikraščius už- tojaus’* žiniomis/ Kalėdų Neginkite, Brangieji, jeigu tik panorėsite, galėsite kiek- godomis. Sutaisė Mata
IR ŽYDAI BĖGA IŠ SOVIETŲ sisakyti ir 1.1. Bet iš kitos šventes ir Lietuvių ūkio vieną mėnesį išgirsti tų laukiamų, gūnia • ■ ?
- pusės susidaro ir šiokių to-dfaugija tinkamai išnaudo- pamokinimų, gražių . paskatini- - Laimė — (poėma). 1
RUSUOK '• ,
Pro Kauiufihafcavąžiav© iš kių sunkumų. Mat, seniau jusi. Jos instruktorius stud. mų... Tik užsisakykite “VARPE- Vaitkus-------LĮ.” Jį leidžia Tėvai PranciskoMūsų Akėjimas — iša
SSSR* apie 10-žydų. Jie bė pašto agentūra ir valsčiaus yp Čibiras skaitė paskaitas ”a'i «a^-” kai°UOj-a
"mėPaSsaMm|Xi«
ga iŠ Ukrainos į Kanadą. valdybą dirbo viename bute, šiuose draugijos rateliuose: vos tik 5 litai, gi pusei, metų —
Ant rubežiaus čekistai darė O dabar persiskyrė — valse. Vąsiulių (Daugėliškio vai.), 2 lit. 50 et. Amerikoje'vienas do- Jeronhna^dPeėkaitis —
valdybos butas viejLamębaž^|ątagalėnų, Reškutėnų, Anta- leris. “Varpelis” žada būti 1930 Lietuvos ŽenklaL — 1
didžiausias kratas ir viską
nytkjpmio galtą pašto įstai Jędės, Kretonių (Kaltinėnų m. daug gražesnis, daug įdomės- J- Šeškevičius ir B^vė,
atėmė, v; ~
.
uis, negu 1929 metais.
* > M®------- -—
gos — kitame.. Šia prasme vai.); Adutišky, -Syjlonių Kaa tik cwas kas tik vali
Ėmęs ir Kalbėk: Dėl
vt
T
»
’
•»*
Mondlgai ir Di
ir susidaro gyventojams ne
tizssakyjute “VABEELJ.”
PnraiS Juozas V. Kova
patogumų.
'
'
“Varpelis” žada 1930 metais
Grauditil VterięmuaL .
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1^/ Jūsų giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabejo,
^OTį žinoti, ką veikia Amerikoj katalikės nsotei^s. Atsiųskite 2 dol. ir 50c. “MOTERĮJ DIR
VAI” o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir
‘visą papasakos.----------------------- * , •
>■, ‘“MOTĖRŲ DIRVĄ” yrą vienatinis Ameri
kos lietuvių katalikių moterų žurnalas, leidžiąįįąs Motcių Sąjungos. Joje šalę straipsnių ak^iliais moterų klausimais, šalo žinių iš viso paSBąttlio morerų gyvenimo, nuolatos eina Šie skyVaikų auklėjimas, 2) Sveikata, 3) Nafeif ūkis, 4) Mandagumas, 5) Literątūros akyir kiti.
.
“MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais
Viršeliais ir vinjetėmis. Jos formatas (didis)’
Vta toks, kad po metų galima pasidaryti dDiR
feiyga. NetaukitG ilgai. Siųskite pinigus, tuojau
|r •'MOTERŲ DIRVA ” pradės eįti Liotiivou.
/ UžsakvmiF: siųskite šiuo adresu:
;

pa-

A-

,'.į>

«.•>“ '.

•*

•* '.

moterų

JI PAŠTO

ALYTUJE—NAU

RŪMAI

Alytaus pašto įst. rūmai
jau visiškai pastatyti ir sau
sio 18 d. 3 vai. p. p. įvvkp tų
rūmų atidarymas.
;/ . 'r'... •
—■

į platintojams dovanas:
tė Vysk. A Baranausk
■' 1. Kiekvienas, kurs suras tris] Euchariztiškos StacŲft
ir negalės save jaunuolių draugu
naujus 1980 met? “Varpelio” betuvino Kun. g. Jušk
vadinti, kuris 193Oz. metais neužskaitytojus/kuriė 1929 m.-nėra
VerkS^taM
siprenumeruoš leidžiamo Kaune
Birželio ? Spali
moksleivių, skaisčiausio mūsp. t au skaitę, gaus .sekančias knygas dotos žiedo, žurnalo i
vanų:
įesiams. Išleido kun. K.
>’
>
'į.
a) “Dievo stebfiklai šv*. mišio- ąys __________ ;_ L.J... 1__
se”ir
Dangaus KaraHenA..-

įį'

b) “Jauni Didvyriai” (Gaus
tie, kurie mokslus eina),
2. Kas surinks 7 arba 8 naujus
ftmngna ir (toy^tyy
“Varpelio” metinius skaitytojus, y fan, p. Buęys /
kurie nėra 1929 met. buvę, gaus
Socializmas ir Ki^NIčk
šias knygas;
"
;V-.ffirgu&o.

a)i.“Nuolankumas,” Kun. Petį-ąusko versta.
.

^StortntaTfcrSSJ

b) “Kristaus Istoriją (moksleivMh. ,
.
< 3. Kas. surinks 10 “Varpelio1*
rėmėjų, gaus 1930 metais “Var-

apysakos. (B. Vargiai)
/Maldos Galyb*.
piešinys IV-to šbntmeČi
ttčionybės. Lietuvių h

meUOb
« HUi, Račiui 2 lit. 50 cent. fr, /
Amerikoje I doleris, JLatyijoj ir 7 Jono
Estfoj tiek pat kaip Lieptoje: ’|

*•

Nr. 2, 'VarimU^1 Adminfotrael*
i., iiiii

~
ĮBlis ...

* *
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• /. vMSR
r
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■——a.

me tiek kankinių už švi TiŽADA STHGD 20
«■ ■ -z,
kėjimą.^Kad nelytų buvę
šiemet reikėtų ją steigti nors 50.
w
Neronų ir Diokjeęijąnų, ne
Veteranų Seimas ša
turėtume nė kankinių Apaš
' .
.
:
mas
šrm:
vasario
16
d.
Statistikos
žiniomis
Liemetų
ir
laikytį
w
*
7 ♦v
Y tol,
’ *z *>, kol vi
DĮevąs nesutveria piktų mai laiko jį nubausti. Taigi talų, nė kitų garsių šventųjų. madieny) Aušros Vartų pa-’
tuvoje 1 metams tenka 70,- daus reikalų ministerija pa
žmonių, jie patys išdygsta, geras ir nepavydus Dievulis Arba vėl, Įriti stebisi, kodėl rapijos salėje, -568 Brooms
000 gimdymų; kasmet apie siruoš tą reikalą sutvarky
kaip tie kūkaliai terp kvie- laukia iki pjūties, vadinasi, Dievas leido tokiam skaičiui St, New York City. Posė 1J00 gimdyvių miršta. Kiek ti ir galės punkįus savo lė
-jau
...ng atskalūnų ir kreivatikių prix
.feflte pasidaro pi^ iki
£ mirties. Jeigu
Jej
jau
nė visti, kad ardytų ir iškreiptų džiai prasidės 1:30 vai. po lieka gyvų, bet nuo gimdy šomis išlaikyti. y
. \
- tas per blog? išauklėjimą ir ltuomet žm0^
itai
piet
Todėl,,eks-kariai
kvie

uomet žmogus nepasitaisys,
mo paliepusių, darbingumu Tarybos manymu, šiemet
katalikų tikėjimą.- Ir čia
^>per nesusivaldymą.
Blogas,*^
afekir8
Dievas turėjo tikslą. Kol čiami atvykti išanksto," pav. visam gyvenimui ar ilgam reikėtų įsteigti Lietuvoj
ąnpgta m titaai nelaimiu-1^^ suijegį& Jig
sumai, 11 vai.
laikui visai ar dalinai nusto bent 50 Akušeriu punktų.
įš^jrTOevas žiūri j ji kaipjkiai- asais, “Nenoriu nusi- viskas yra ramii^-vjsi maišos
e(L. A,”
JUOZAS P.
Seime dalyvauja lygiomis jusių — dėl netobulos sta
j neto™ ir pakenčia
mįrti
kad
j. krūvoj, geri ir blogi; bet at
tistikos
nežinia,
bet
gydyto

v
ėjus bandymo metui, tuoj pa teisėmis:
DARBUOJAS SU '
a|y Mes dažnai stebimės iš Dievo Į u
taisyti! ir gyventų. * ’
jų ir akušerių liudijimu jų Tėvai, Mokytojai Auklėtojai,
sirodo
kas
ko
vertas.
PrasVOSE & 8ON8
1. Amerikos J. V. Armijos
kantrybės.
Kad mums taip!
V
procentas
labai
didelis.
Jos
Mažąją
CH&bėjai
ir
KOMPANIJA
būtų dupta^valios ant blogų Pagalios, blogi žmonės tesnieji pritampa prie klai-. ir Laivyno lietuviai vetera
Geradariai!
tampa
valstybei
materiale
ir
Buk tikras mane matyt pirm
žmonių, mes tuojau juos pa- nors daro daug žalos, bet datikių, goresnieji gi palieka nai, patingaį A. E, F.;
siant Jokio komiso nereikia
moralė
našta,
nes
negali
sa

Išra šy din kitę Jūsų
Aš parduodu tiesiai.
^7 naikintume. Kartais net ir kartais ik naudos atneša. Šv., ištikį/ni bažnyčiai. Tuo bū 2. NationalGuard lietuviai
vo šeima ir vaikais rūpintis.
b ra ngie ms
Pasaulio garsus V O S B
.< >
•
■
parūgajame ant Dievo, kad Augustinas sako: “Kiekvie du ir kūkaliai kartais reika nariai:
player ir uprfght pįanaL
Tokio didelio gimdyvių
vaikam#
vartoti Orthophonic VICTRO
taip ilgai užlaiko nedorus nas, piktas žmogus gyvena lingi. Neužpulkjme tat ant 3. Organized Reserves ir
puikus MAJESTIC radio.
mirtingumo
ir
liguistumo
* žmones irstai kartais tokius, arba dėlto, kad atsiverstų, Dievo, kad blogus žmones R. O. C. nariąi;
Reikalauk Katalogo .
“SAULUT|!"
? kuri^ tiesioginiu būdų D»- arba kad juomi geras būtu tuojau išžudyti!, bet patys 4. Baigę bent 2 m. kursą C. priežastis- yra stoka pagal
Vose & Son8 Piano Co.
me” daili, turiningą ir pa
bos arba netinkama bobučių
išbandytas.
”
Kitais
žodžiais,
stengkimės
blogais
nepalikti,
M.T. C. irR O.’T. C.;
" tųi priešinasi: paneigia Jo
160 BOTLSTON ST.
kams. Jai rašo ir plėšia ži
pagalba.
Tikuiedidelįs
pro

Nesirūpinkime
:
laikui
pri

blogas
žmogus
išlavina
ge
Jį esybę, pajuokia Jo valią ir į. 5. Lietuvos Kariuomenės
mūsų, rašytojai ir dailinin
centas gimdžiusių nekultū nomieji
brendus,
Dievas
pąts
kūka

ruosius.
Kad
pirmaisiais
kai.
? '
1918
—
1920
in.
savanoriai
it
?
statymus ir kitus prikalbinė
ringų
bobučiųsužalotų
mo

Nepagailėkite vaikams džiaugsja, kąd Dievo neklausytų. krikščionybės amžiais nebū lius išraus; tik viens mums vėlesnių laikų exkariai;
terų
patenka
į
gydytojų
spe

mo ir naudos!
Pikti žmonės sėja daug pa- tų buvę žudytojų ir persekio turi rūpėti, kad patys kūka 6. Mažosios Lietuvos Suki
cialistų rankas, bet pervėlai. “Saulutė” eina du kartus per
limo dalyviai;
.
*' piktinimų. Kaip tie kūka toji!, mes šiandie neturėtu- liais nepavirstume.
* "Niekur Lietuvoj, neteikia mėnesį 16 pusi, didelio formato su
7. L. Šaulių Sąjungos na
liai nustelbia kviečius, taip
ma gimdančioms pagalba spalvotu viršeliu. Kaina Lie^v#je,
riai, tarnavę fronte.
pedorčjiai išveda iš kelio neLatvijoje, Estijoje, Vokietijoje
nemokamai. Sodžiaus moti metąms 12 lit., •pusei metų 61 lt.,
VYTAUTO
DIDŽIOJO
TILTAS
KAUNE
Atvykę Seiman kariai tu
. kaltuosius, o vienok, Dievas
v.
ri parodyti savo Honorable na, tamsiųjų užkampių mo trims mėn. 3 lt. 30 cent. Amerikoje
r pakenčia juos. Kodėl taip vte?
tina iki šiol pamirštą. Ko ir kitur metams 15 lit., pusei me
•V
* rą? •. ;*
Discharge Certificate ar ki
Sausio
11.
d./.buvo
iskili
žiavo
didelis
būrys
aukštoc
■%vą ,su nenusimanančiomis tų 8 lt.
tus
tarybos
dokumentu^.
Adresas: Jurbarkas,/‘Saulutės
Visu pirma, nfes nesupran- iningai pašventintas naujai sios Kauno visuomenės atsy
bobutėmis nevedama.
'S’ _ tarne begalinės Dievo gailia- pastatytas gelžbetoninis til tovų, kariuomenės vadovy Pav. Karo medalis, Liet
Administracijai. z
✓
Vaikų gimdymas — tai
Petras Bartkevičius
širdystės. Mes Dievą matuo- tas pet Nemuną iš Kauno į bes atstovų ir. šiaip svečių. Kar-nės Savanorio medalis, moters karinė prievolė, tai r ’
.
■
t — ‘J
duoda laivakortes ant di<
7'.7 jame savotišku mastu ir no priemiestį Aleksotą. , Tiltas Atvko ministerių, užsienin ir'Maž. L. Sukilimo medalis karas nesibaigiąs, daug au- ŠTAT GREITA PAGALBA NUO
jų ir greitųjų laivų. Šių
rime, kad Jis kantrybės tik buvo pradėtas statyti užpra- diplomatų. Apie 4 vai., pasi yra ganėtinas įrodymas.
. PILVO PAKRIKIMŲ
kų ramiai prarijąs, daug in
čia pinigus doleriais į
tiek teturėtų kiek mes. Bet eitą vasarą. Darbai vyko ga tiktas gaisragesių orkestro Dienotvarkėje:
validų duodąs. Šią sunkią
jej mess patys kartais Dievui na skubiu tempu, todėl tat grojamu Prezidentų maršu, a. Organizacijos reikalas pareigą atlikdama motina Yra pastebėtina* kaip greitai .Nuga- vą ir į Lenkiją. Tviri
Tone. pašalina nevirškinimu, atsirūgi
. nusidedame, kaip mums tuo nestebėtina, kad 'palyginti generolo Kubiliūno lydimas, ir pamatai: vardas,’ teisės, turi teises laukti pagalbos iš mą, gasus pilve ar viduriuose, galvos kumentus, nes jis ^ra r
skaudėjimą, kvaitulius, ir vėmimą, pa
met pravartu, kad Dievas trumpu laiku stačiusi tiltą atvyko - Respublikos Prezi veikimo sritis;
einančius delei naikinančią konstipaci- ras.
valstvbės.
>.
jos pasekmių. Nugh-Tone užveria sa
■ •;
’
7 "
staiga nebaudžia ir laukia viena užsienių firmų darbūs dentas Antanas Smetona. b. Lietuvc^Kariuomenės Dėl to - Lietuvos moterų vy
geriausius- žinomus vaistus išvaly
Šiemet
per
jo
agentu
-atstovavimas
1933
m.
Čika

mui kūno nuo delei konstipacijos susi
. -—. • JTųoj po to įvyko tilto pamūsų pasitaisymo! Taigi kas baigė.
tarybos vardu p. p. Mošie- rinkusią nešvarumą,' priduoda" naują ra atvažiavę į Ameriką
viduriams ir pagelbsti viduriams
.mums gera, nęp^vydėkime - Prieš karą, rusų ląikąįs, šventinimas, kuris, kaip jau gos Parodoje; to
tiene jįr Kalvaitytė kreipėsi spėką
suvirškinti ka* yra suvalgyta.
'
d.^'D.
KVL
V^aūto
Jubi

lietuvių ir lenkų. "
1
7to
Jubito ir kitiems. Ir Dievas ne- tilto iš Kanuo į Aleksotą ne buvo pranešta, pagadintas
į Šiaurės Lietuvai šelpt^ko- Jums priėmus Nuga-Tone tik per ke
\ pavydi savo gailiaširdystes buvo. Susisiekimas per- Ne Vytauto Didžiojo tdtu. Pa liejaus, Dainų Šventės tvar mitetą, prašydama siųsti iš lias dienas, pasireikš žymus pagerėji eius tikras yra kad s
mas apetito, nesmagumai su pilvu ar vi pavasarį“ daug lietuvių - yįį
kad ir pjkčiausiam žmogui. muną vasarą vyko per-laiki šventino tiltą kan. ■ Tumas, kos dabojimas;
išnyks, inkstą ar pūsles -įdegi
surinkti}, aukii likučių tam duriais
mas sustos, miegas pasidarys poilsiu-- žiuos į Lietuvą ir ’jati jįįĮ
d.
Savitarpės
paramos
ir
greta
tilto
esančios
Vytauto
J is neskubus. Jis žino, kad nai nutiesiamą pontoninį til
tikrą sumą, kuri duotų gali gas ir atgaivinantis ir jbelna sveikata jo kelionės dokuftiphtus
’
žmogus vis -tiek nebeištruks tą, kuris žiemą buvo nukelia Didžiojo bažnyčios rektorius.. teisių patarimo Biuro orga- mumo įsteigti visoj Lietuvoj pasidarys geresnė.
Jeigu jusą apetitas yra menkas,- ar kyti iš anksto.
'•
iš Jo ranku, ir yra pakanka mas. Vokiečiai okupacijos Po pašventinimo - paskaitė nizavimas;
20 akušerių punktų. Metams ba jei valgi mas^teikia nesmagumą,-jus;
imti Nugtf-Tone ir atsikratyti jfr . -Ądneąasr agentūros to
metu pastatė medinį tiltą, pritaikintą momentui impro- e. Santykiai su Amerikos tų punktų išlaikymas kaš turite
sų keblumą priežasties. Nuga-Tdne -y-.
Legionu,
V. F. W., Liet. Sav.
ra pardavinėjamas visą t ’*A
_
'kuris nors senutis, beklibąs, vizaciją._>/_> ^
tuotų 60,000 litų.
vlnėtoją. Jeigu j tisų 'pKfi]
Po pašventinimo kalbėjo
& _S ga ir kitomis Moterų taryba prašo rei- ri jų stakė, paprašykit j|
PRANEŠIMAS
ligi šiol tarnavo kauniečiams.
dėl ją» iš savo džiaberio.7
Naujai pastatytas tiltas, Respublikos " Prezidentas. organizacijomis;
kaįįjigą
sumą
tuoj
paskirti,
f. Veikimo^ planas 1930
* Visoms,Katalikiškoms Draugijoms kaip pasakė vienas buvęs jo Priminęs, kad praeitų meti!
tad būtų galima tuos punkmetams;
ir Organizacijom*
atidaryme svečias, yra “am pabaigoje Kaune pašyentin-.
ikino'oįi118
tuo-i P° ^aU'lU
žinas”: tvirtas, moderniškai tas didelis tiltas per Nerį ži g. Vykdomojo
umatpma
Štabo rinkimas.
Naujos Anglijos Katalikų Sei įtaisytas, įspūdingas, nors ir
nomo mūsų tautos veikėjo
melis įvyks vasario 22 d., 1930
PRANEŠIMAS
kuklus, tiltas iš tikrųjų su Petro Vileišio vardų. ___- ' turėti vieną Vadą (National
m., Lietuviu Šv. Kazimiero para
Commander) su 2-3 Padėjė parapijoms, teatrų savininkams
Petras Vileišis didžiausias
pijos svetainėj, Worcester, Mass. daro amžinojo tilto įspūdį...
jais, gyvenančiais įvairiose ir šiaip mėgėjams, kad įsigytų iš
Tad visos katalikiškos organiza Į jį pažvelgus nenorom gal mūsų atgimimo pionierius,
Lietuvos- judamąją paveikslą. Aš
krašto vietose: 1 Adjutantas ją turiu įvairią nufilmavęs ir dar
cijos yra prašomos išanksto reng voje gimsta analogija: laiki
Vytautas Didysis — didžiau
tis į šeipaelį ir išrinkti kodaugiaųnai valdė Lietuvą rusai—lai sias žmogus mūsų istorijoj. su keliais klerkais; publicis nufilmuosiu. Kas norėtą pamaty
sia atstc/vų. šitas seimelis bus la
tikos Biuras ; ryšio karinin ti, prašau pasistengti užeiti į ma
bai svarbus. Yra daug svarbiu kiną ir tiltą per Nemuną bu Tiltas, jungdamas du upųs
no rengiamus demonstruojamus
kas ir kt.
reikalą. Visą seimelio tvarką ir vo pastatę, neilgai vokiečiai- krantus, yra lyg simbolis,
Tuomi aukščiau minėtos
Visą korespondenciją ad vakarus.
dienotvarkę praneš vėliau Wor- Lietuvoje viešpatavo — neil
įstaigos pagelbėti Lietuvos kino
kuris primena, kad turės bū
cester’io Šv. Kazimiero parapijos
gas ir jų pastatyto tilto am ti sujungtos visos Lietuvos resuoti: J. Jurgėla, 49 7-th filmą išdirbimui ir c<įia palaikytą
gerbiami dvasiškiai .kun. A. PetAvė.,. New York City. Svei lietuvių dvasią. Prie kiekvienos
žius ; pūčių lietuvių pastaty žemės.
. ' •
'
raitis jr kun. J. J. Jakaitis.
pro gos'reiketą tuos paveikslus pa
kinimai bus vertingi.
tas tiltas — amžinas. •
Po Respublikos
PrezidenFederacijos'- Naujos Anglijos
• ąF • '
’
Komisija naudoti savo vakaruose. Labai bū
Tilto
pašventinimas
įvyko
to kalbėjo Kauno ųiiesto
tą .naudingas darbas. Rašykit:
' Apskričio Valdyba: .
Per K. Jurgela
J. K. MILIUS,
y
apie
4
vai.
po
pietų.
Į
aikš

burmistras. J. Vileišis. Jis
Pirm. V. J. Kudirka,
adjutantas a. į. 3251 S. Union Avė., Chicago, UI VISOS PASTANGOS BUS PAŠVĘSTOS PADARYT :
tę ties tiltu Kauno pusėje: padėkojo vyriausybei, kuri
<
Rašt. S. čeikauskas,
\ ATMINTINU ĮVYKIU, PILNĄ ĮVAIRUMŲ IR MAL
dar tolLpneš keturias suva- davė lėšų tiltui pastatyti.
Ižd. J. Versiackas. *
NUMŲ DtL TŲ, KURIE JOJE DALYVAUS
’ Taip pat padėkojo visiems
-ą
ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI
statytojams.
Į KLAIPĖDĄ:------Poniai Tubelienei perkir
NAUJAS KAUNO ŠV. KAZIMIERO DRAUGIJOS tus tam tyč pratiestą skersai
Trečia klesa j vieną pusę......... $107.00
Trečia kleaa | abi pust........$181.00
Tūriai, trečia kl. J viens pase. .$12X50- tilto juostą, tiltas buvo ati
20 Vasario
I6AU0TIN10 ADRESAS
Tnr. treč. kl. | abl pusi (min.) $204.00
dalytas. Visi atidaryme da
Oabia kle&a .......«••••••*.$142^0
8 Kovo ..
Turiu garbės pranešti žfv. Kasfrniero draugijos narią ir
Už
VAIKUS
:
Nno
1
Iki
10
metų
pusė
lyvavę perėjo juo į kitą pu
SBaland.
kainos.
z ‘
•
*
Amerikos visuomenės maloniam dėmesiui, kad iš New Yorko
17
B&l&nd.
sę. Buvo pademonstruota iš
Už KŪDIKIUS Iki 1-nų metų $5.50. ’ •
išvažiavau ir apsigyvenau Worcester’y, Mass. prie šv. Kazi
Į Oegvžte
Vaidilos Revenue ir Hend Tai .at
i tilto vidurio atidarymas gar
skyriam.
miero parapijos. TodS visais reikalais: ar tai pageidavimą,. ,
17 Gegužė*..
laiviams perplaukti. Atida
ttCfeguHz"
ar nusiskundimą ir naujai įsirašymu į šv. Kazimiero drau
TANKŪS IŠPLAUKIMAI LAIVŲ
rymas trunka gal tik penkias
STAČIAI IŠ KLAIPĖDOS
gijos narius, maloniai prašom rašyti šiuo adresu: 41 Provi;
miųutes.
z
dence 8t., Worcester, Mass. . * .
8MAGIAU8IA IR PATOGUUMA KEUON1
Pabaigoje atidaryme daly-,
Prie tos pačios progos labai prašyčiau iv. Kazimiero
na informacijų Ir laivakorSų kraiptatftt tnojatm
pas savo vlstos Agentu.
vavę susisiekimo ųainisterio
draugijos nartą, jei kartais pakertėto adresus ,tai tuojau ma
4
NELAUKIT PASKUTINIŲ DIEN
Vytauto Vileišio buvo pavai
loniai prašau ar man, ar tiesiog iv. Kazimiero draugijai Kau
BALTIC AMERICA L "
šinti arbatą, kurioj teikėsi
ne pranešti naują savo adresą.
KUN. 8. STONIS,
dalyvauti , ir Ęespublikos
8 Bri«C« •ŪftM'Tok S. Y, 8U (o. DMitaaat,
*5
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Vien tikėti
_____
ms veikiinas rriškid
darbą. Aj
& <2
deda labĮaū
ir gerb
platinimas, Spginimas savo
Valstybinio planu kundaKA,
ti, f^fkhy^Bihto^ūsįgaū- tikintieji, bet jai jie
iįąš
hbti
tikybos ir dorovfe Msbr■ ifr
išėję į visas šalis
ją kai Tašą praneša, ii d&- '
pa mokslą apiė įvairius daly
lobus,<•rūpestingas, nuolan giau kaip 10G peržiūrėtų pru- <
Kristaus
moksle,
pagonys
kus ir tai šavp naudai Skai-;
’
V-y / "v ■
1
nebūtų pažinę įvangeiijos. naas neturėtų būti vien savo kus.
jfektų įiripažtoo * Įabiaųsai
tymas tai proto maistas.
\
jtokiuą
prit^kinG^Greg^k^
“Ateik Karalystė Tavo.” se draugijose, bet privalėtų Kad katalikišta vėijdinas.
Skaitymas gerų knygų ir
Tai yra mūsų kasdieninė išeiti plačiau, siekti toliau, plačiau tarp mūsų apsireikl- riaiis kalendorių prie naujų ,?z'
laikraščių pakelia žmogaus
malda. Bęt,Dieyokaralys- tratikti kitus į tiesos prie tų
_
'.Xbuities ir gamybos sąlygų.:j ■
dvasią prie gražių, prakilnių
tė reikalauja žmogaus darbo, plauką ir tikėjimo , vienybę. šventumas. Katalikas tori Pagrindiniai pakeitimai
idealų.
Žmogaus dvasia, ta
nes Dievas veikia per žmo- Katalikiškas veikimas yra ta rūpintis pašvęstijsave; jam pfradėti Skaičiuoti metus nuo galingoji paj^a, reikalauja
šviesa, kuri turėtų šviesti vi reikalinga malda, tankus ■ spalių revoliucijos ir nauju
gaivinančio,
stiprinančio* žmogus yra galingas ir didis.
sose gyvenimo aplinkybėse, priėmimas Sakramentų, papradžią nuo lapkričio 1
maisto. Tai padarys genį Kas gi žmogų padaro galinir visi privalėtų rūpintis, kad siaukaviriio dvasia, vienu žotom lSBŪ m. lapkričio
raštu skaitymas.
.• įgu? _____
Kristaus dvasia. Taigi jų šviesa būtų aiški, žydri, džiū — gyvas tikėjimas ..iri
1 d. iki 1930 m. lapkričio 1 d.
Kuomet skaitai apie kokų katalikgko veikimo- nebll3 traukianti kitus į save.,
darbas. K<dei tai ųebus* ka laikyti tryliktais metais,
nekaltą sielą; kuri bevelijo iki kiekvienas katalikas ne
Katalikiškas veikimas pa- talikiškas veikimas ihūšų 193G411 ineifcs —kėtufriolikr
sutikti žiaurią mirtį, nekaip bus persiėmęs Kristaus dva
sirodo galingu ir garbingu, tarpe bus silpnas ir nežymus. taismėtaišir t» t. »
<
prarasti nekaltybę, tavo šir sia. Kada jis biri vidujiniai kuomet kiekvienas katalikas,
■' ii3^(Š6d) diedų3ėoidi0-:'
dis prisipildo aukota pagar
A
galingas ir didis, tada galės
įių yriTdarbo dienos, o 5 (6) ’
ba ir Švento noru, taip atsi
parodyti tai ’savb išoriniais
tikus, panašiai pasielgti darbais;
VISUR LIETUVIŲ GYVENAMA dienok"— revoliucijos sveti- .
t^s. Tomis dienomis ilsisi
Kuomet skaitai apie turtuo
Kas
tai
yra
katalikiškas
viM darbo žmonės. Darbo
lį, kuris per savo šykštumą
Lietuviai
savo
organizaci

Australijoj
taip
jau
lietu

metais (360 dienų) dalomi į
beširdiškai spaudė ir netei veikimas f Tai yra veikimas,
vių esama, nors daugiau jos'Australijoje neturi. Gy keturias dalis (kvartalus)
kurs
reikalauja
visų
žmo

singai skriaudė silpnesnius,
ar tavo širdyje nesukįla ma gaus pastangų: katalikiškas kaip mėnuo į tą žemyną-i van- vena išsimėtę, toli vienas nuo po 90 dienų, kas savo ruožtu
lonus pasigailėjimas vargšų, veikimas reiškia darbą, reiš deniu reikia plaukti Į Aus kito; Retas kuris galina lai daloma į mėnesius po 30 dar
ir pasiryžimas neniekinti ir kia parodymas savo vidujinę traliją vien tik kelionė pus kraštį iš Lietuvos, o kurie bo dienų kiekvieriamė ketvir-.
trečio tūkstančio litų kaštuo- čia atvykę prieš karą,, tai a- tyje. Vasaris papildomas
neskriausti kitų. O kuoiųet
skaito! apie paklydusią sielą, be jos pagalbos, ar> tavo dva- ja. Tačiau daugelis Austra- pie savp tėtynę maža ką gir viena diena iš sausio m. ifr
airi po daug ir didžių nupuo sia neatsigaivina šventu iijos gyvenimą giria, bet iš dėję. Girdėjo, kad savo val viena diena — iš kovo m. Re
limu sli gailesčiu grįžta atgal džiaugsmu* kąd pasaulyje y- tikrųjų ir teB dykai duonos' džia, kariuomenė; jbėt ir pa voliucijos šventes padalytos*
į Gerojo Ganytojo avvdį. ar ra prakilnių sielų, kurios už niekas neduoda. Nesenai grį tys netiki, tusų žandarus taip, kad jo tenka 31.skaičiui.
Mėnesių skaičius ir pavadi
liesujudina tavo širdies ir ar miršta save, o rūpinasi apie žęs iš ten Vienas lietuvis pa Lietuvoj palikę.
<(
neperspėja, kad tu privalai kitus.
sakoja, kad lietuvių gyveni
nimas pasilieka be. pakeiti
atsargus būti savo kalbose a- Tai tik trumpas bruožas mas Australijoj nėra leng
mų. Kiekvienas mėnuo da
pie artimą; ir kaip turi “ri- apie skaitymo naudą. Ne vas. Kiek geriau Sidni mieslomas į tris dekadas po 10
KtTNIGŲ JUBILIBJUS
suomet-*budėti ir meistis,” leisk laiko veltui Imk kny te, bei ateivių ten vietiniai
dienų ir į 6 savaiiėa.pb udiekad neišklysti iš tikrojo gy gą ar lažkrašįiskaityk, mo žmonės neapkenčia ir grei Šiais metais keletas Vil nas kiekvienoj savaitėj, ų _
venimo kelio. Ir kuomet pa kykis, šviestis, augk, kilk čiau vietos žydui duos dar niaus afrkidiecezijos kunigų
skaitai apie ištikimą dukterį, dvasioje. Imk ir skaityk. bo, nei atkeliavusiam lietu- minės 25 metų kunigavimo
kuri atsižadėjo ištekėti Už Skaityk vienok tai kas nau viųi žinpma, kas įsikuria sukaktuves. Iš lietuvių ku ftEDMCUOS ATSMiniAI
Y Braani J&čtari, Clevekt$, O., y j
turtingo ir mylimo jaunikai dinga: kas gaivina ir kelia ūkį ar šiaip įmonę gana ne nigų tas sukaktuves švęs —
Ąpie: Karpavičiaus Uitų gUty*
čio, nes ji mate, kad jos seni dvasią, o nežemina. _ '
blogai laįkosi, bet tam reikia Trakų dekanas kun. kam bą ir “grinbriij” depbrtavitną
< .
T. nemaža pinigų. tėveliai, negalės, pragyventi
Klemensas Malitikevieiūs.
talpinsime.
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r KAIP PANAIKINTI
g
PROHIBICIJĄ
———

aŠ.’Sf- Š

Attomey General Mitcbell
reikalavo, kad visi valdiflriri dirbantieji ProhibiciL vykinimo departamente
tųpilni blaivininkai. Tas
los natūralu ir loginga,
kkas nuo kitų reikalauja
avybės ir už nelblaivumą
aMai persekioja, tas turi
tsai būti 'blaivas. Tačiau
Mitehellio pareikalasukėlė daug protesto,
du trečdaliu valdinindėl to turės išsižadėti deg
ęs, arba atsistatydinti.
5 parodo kokioj apverktiį.padėty randasi prohibionistai ir kiek pas juos y^eidmainybės. Šiandien
į yra viešas sekretas, kad
Idiė dauguma smarkiausių
£ubicijonistų be atodaiį ir su pamėgimu vartoja
Ūginamus gėrimus. Sulig
sno Washingtono korėsadento, tik apie 30 senatoL negeria ir apie 100 Paritento Rūmų narių prakti
ka blaivybę, vadinasi,
iž-daug iŠ penkių Parlanto narių tik vienas blailiukas, o kiti visai šlapiai
teina, nors sausai balšuoįfcY r

pokspiohibicijomstų elgėt jau tuomi skandalingas,
d jis pilnai užginamas
ohijbieijos vadų. Dr. ClaVSe True Wilson, Metodisšulas; yra pareiškęs, kad
ivatus Kongresmono nusišymaš prohibicijos klaūše-yra jo asmeninis dalytiktai balsuotų pro^rijos naudai. Vadinasi,
6 kiek telpa, bet balsuok
priverstiną blaivybę. ŽiJoji privilegija duota
Kongresmonains, kitiems
įttjvajoti apie tai nevalia.
Sy?,. jfc-

' Ttio būdu,
— aižot -to -paties
’ • ko-*’
respondento, tik tiems valia
prohibiciją laužyti, kurie ją
išrado ir kurie turėtų ją su
stiprinti. Reiškia: gersim, uliosim, visiems kitiems ne
duosim, — kaip sako Dzimdzių daina. Puiku būti Kongresmanu, ar nė?

Tačiau ir Kongresmonų
“pasiutusio pienė” karvutė
pradeda užtrukti. Rimtesnie
ji ir -sąžiniškesnieji Ameri^
kos visuomenės vadai apsi
dairė, pagalvojo, pakraipė
galvas ir .pasakė, kad vis gi
taip negalima. Tokia Skan
dalinga tragikomedija pa
stato mus juAkais visam pa
sauliui. Reikia kasnera pa
daryti, ;kad nors šipkį4okį
padorumą išlaikius. Ir ap
kirpta dar viena Kongres
monų privilegija. Mat, eina
mais prohibicijos įstatymais
kiekvienas Kongręsmonas
grįždamas iš Užsienio buvo
liuesas nuo kratos, vadinasi,
įvežk į Ameriką ką tik no
ri. Bet pasirodė, kad Kongresmonai perdaug uoliai
tuomi naudojosi. Nelaimė
to norėjo, kad grįžtant iš
Kubos ar Europos kelių
Kongresmonų valizos pradė
jo varvėti. Lyg netyčia pa
daryta revizija ir rasta pil
nos valizos svaigajų. Kilo
skandalų ir pasipiktinimų.
Galop prieita prie to; kad ir
Kongręsmonas negali išsi
sukti iiUo kratos. Dar vie
nas toks žingshis; ir prohžbicija taip staiga išnyks kaip
atsirado.
Neduokite
Kongresmonams išsigert, d jie abiem
rankom balsuos UŽ prohibieijos panaikinimą.
K
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|CKĄ SKAITYMAS DARO
į*'

inteligentišO^pgUi, skaitymas gerų
nit laikraščių yra visai
Bet gyvenimo
įrodo) kad kai
MliAtalikai dar tinkamai
įįrt&a skaitymo galybės
abkrienam
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Lietuviai yra tinK^kai^nd; Neviepasako: rtIš skaityitevalgysi.” Gal
j

■

’

z.

ainftiK w tie vien
*■ -

duona-

-

dvasios maistas y fra

skaitymas gerų kiiygų ir lai
kraščių. r lr/ kaip ne kiek:
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Nepaprastąjį savo grožį Ašarėlė paaukojo
dievams ir tapo vaidilutė. Dievai matyt priėmė
jos auką? ir atsilygindami nuteikė jai Jar dides. (Iš Vilniaus padavimų)
Ui grožį. Ašarėlė baltuose vaidilutes rūbuose bu
Senai jau tas buvo. Neires krante stovėjo vo kaip jaunystės svajonė, kaip nekalto kūdikio
maža, menkute pirkelė, kurioje gyveno neturtin sapnas, kaip liūdnu liaudies daina, tik dar gra
", '• ' e į,
< .
gas žvejys. Jisai turėjo labai labai gražią duk žesnė.. .
Naujos vaidilutės pareigos Ašarėlei labai pa
terį Ašarėlę. Ašarėlė buvo taip graži, kad ver
čiau aš jos neaprašynėsiu, nes viskas, kas galima tiko ir ji nuo pirmų dienų pasižymėjo draugių
būtu išreikšti žodžiu, neapibrėžtų dargi jos gro tarpe ne tik grožiu, bet ir kuklumu ir stropumu
žio dalelės. Išėjus Ašarėlei į pievą, gėlės nuste ir rūpestingumu. -Ją mėgo, ir mylėjo visi: ir
bintos ir sužavėtos lenkėsi prieš ją ir siuntė jai drauges ir kunigai ir daigi pats KriviųKrivai•./-- 7
. .. l
savo kvapus, nes ji buvo gražesnė už visas gėles. tis. .
Tačiau po metų jaunai vaidilutei nusibodo
Ir miško medžiai ją pamatę liaudavosi šlamėti ir
tylėdami gėrėjosi jos grožiu. Dargi vėjas pūsda nuolat, sėdėti prie šventos ugnies ir ją saugoti;
mas ją aplenkdavo, neš jis, kad ir visur .buvo ir kasdien matyt tuos pačius draugių veidiis, tuos
viską matė, taip gražios nębuyo dar matęs, ir pačius suptis kunigus ir vis klausyti jų vienodų
kiekvieną kartą, ją pamatęs, sustodavo sužavėtas maldų. Jai buvo liūdna ir tuščia ir algų, tik jiL
ir gėrėjosi. O Neris, laiminga, kuomet kas ryte pati nežinojo ko. Ji jautė, kad yra kitas gyveni
lį Ašarėle ateidavo nuplautFskafetųjų veidąz bu mas, gal daug gražėsnis |r įdomesnis, negu nucp
čiavo jai kojas, atsidėkodama už tai, kad galėjo latinis bghies saūgUjimas ir troško jo, bet ji tu
savo tyram vandenėly jos stebuklingą grožį pa rėjo sutikti su likimu... Ją slėgė kažkoks neišlaikyti. Ašarėlei lakštingalos čiulbėjo gražiau- pasakytas sk^ismas, ilgėsis ir troškimas... Ko?
sias vakarines giesmes ir migdė ją, lakštingalų — Ji nežinojo. Keistų jausmų kankinama Aša
giesmės kėlė ją anksti rytelį. Saulute, negalė rėlė; atlikusi vaidilutes pareigas, ėmė išeidinėti
dami atsidžiaugti jos grožiu, vėliau nusileisdavo; į šventą šilslį ir besiklausydama paukščių čiulbe
pavydus mėnuo, kuris pefr anksti patekėdavo, kad sio, prisimmdavosavojaunas dienas, gėlėtas piegreičiau pamatyti Ašarėlę, varė saulę nuo jps vasf^ava^tizdąiytottieNarieB dugne, jaunikai
langų ; rytą gi saulė per anksti pūtėk^usį varė čius,kuriui ji kadaise atmetė. Ir ji, Vaidilute,
mėnulį, kuris-per ilgai žiūrėjo į Ašarėlės langus* gailėdama*^ visa Verks nes suprato, kad prasi
Daugelis jaunikaičių prašė Ašarėles franke®, lenkė su pašaukimu.. *
‘
v>
‘
Kartą, gražią mėnesieną naktį, Ašarėlė są*
bėt jai netiko nė vienais. Ji mėgo pati vaikščioti
po mišką, po kvėpiančias pievas, Nefries pakran- mane pamatyti mylimą Nerį. Ji taip arti šven*
’
*
_•
tėntis; ji mėgo besiklausydama paukščių čiulbe tykios, kodėl .nenueiti į>kalną pasi£iflr6ti ? Daug
’ . ,/
-a*
♦ • < • •• f w <
sio Svajoti apie nepažįstamą kdžką, ir todėl ne- nemanydama vaidilutė užlipusi į kalną pažvelgė
Nerieslink.
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žinos; Neris tylės.. a Dievai ? Jie nubaus! Ne- jaugi jiems dar maža mano skausmo, argi jie dar >
norės mane bausti ?
*
Ašarėlė jaifstovėjo Neries krante ir pasilen
kė. Ji buyo nustebinta savo grožiu, nes laimin
ga Nerispliikiai atmušė jos Vaizdą. Ašarėlėdar .
labiau nustebo pamačiusi Neryje kitą vaiždą,
šarvuoto žmogaus. Pakėlė galvą ir pamatė prieš
save jauną, gražų vyrą, ji išsigando..
---- Tai dievų bausmė! Aš nusidėjau prieš
kuklybę ir dievai bausdami leido man pamatyti
vyrą, kad už tą nuodėmę nubausti smarkiau...
Ašarėlė norėjoJSėgti, bet kažkokia nenugali
ma jėga ją laikė ir ji, lyg stabo ištikta, žiūrėjo f
nepažįstamą vyrą. Netrukus jisai pakėlė galvą
atė ją. Ją akys šusitiko. Ašarėlės širdis
it
nį smarfcfei plakti.. 7 Ji jautė, kad, jeigiltUon^ė smarkiai plakti... Ji jaiite, kad, jeigd tuo
jau nepabėgs, atsitiks baisi nelaimė, j^ prakeiks
dievai ir žmdnės, bet bėgti neturėjo jėgų. .. To
vyro akyse telivo kažkas, ko ji dar niekur nebūvu
mačiusi ifr tas kažkas ją laike...
— Kas esi ? —- prabilo pagalios vytas/— tark —
savo vardą, grožio dievaite, ir pasakė Ado
sitarnavau taip didelę laimę, kad galiu tavų ma
tyti?
.
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Pasakyk pirma to, gražus jatūdkajti, kas

esi, ir kaip čia atėjai,
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kad sutrukdyti man^vą?^ (
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Ašarėlė tik skambiai sudejavo ifr ūme b

šventyklos link.

Ji manė tik dabar sup

Ifr bijojo dievų hatti

-

glijo j toms dmhŽS bttro ’

Jėzau piano Atpirkėjau,

šokių
Įr čįą prie^Tavo AItoriį
Valandėlę pabūtnoriu.
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diėųų - kąlięnės,

permainų

—

kų,

ekonomiškų ir titį
^Mayftevėf“ pasiekė Cape miškų.
PuritbnavbūtėJ

.

Cod antMassąehUBetts kran-

Het ką vargšė aš čia veiksiu;

ja-toki > ponaičiai ir ttdu

nes kliasosr biznieriai, y
kentėjo nuo tų perinamu
sistojo prie Cape Cod Uošto baujas pasaulis buvo^^d
Provincetdwne. Žiema be- ma susirinkimo vieta nėr
Veik prasidėjus—ir laivo ka- tenkintiems.
pitonas norėjo tuoj sugrįžti
Anglijon.. Kuomet “ Mayflovver” sustojo keleiviai pa
rašė garsią Cape Cod sutar
tį, kuri skambėjo —
. “Vardan Dievo, Amen.
lfes, _kurių vardai žemiau
parašytų ištikimi pavaldi
. “Mayflower ” - pilgrimų niai mūšį baisaus karaliaus
vargai prasidėjo vidury. 16- Jokūbo, — apsiėmėm. Dievo
to šimtmečio, kuomet\Ang- garbei ir išplatinimui kri pagarsėjo istorijoj todėlk;
^jos karalienė Elzbieta iš- kščioniškos tikybos, mūsų
buvo pradžia- Amerikoj k
karaliaus
iršalies
garbei,
leido proklamaciją verčiant
. •—---. visus savo pavaldinius mels* kelionę įsteigti pirmą kolo Siaurių Amerikos Jungtinės'
- tis sulig reikalavimų įsteig niją Virginijos šiaurinėj da- Valstybės.'
tos bažnyčios. Kaikūrie ne lyje, įvesti ir užlaikyti tin
susitaikantieji istorijos va kamus įstatymus, .'konstitu
• A
dinami “Browists” ir “at- cijas irt. t.
si)netoliai” prasišalino nuo John Carves išrinktas gu
valstijos bažnyčios ir įsteigė bernatorium7 vieniems me(turinčių arti 5000
nepriklausomas
tikėjimo tams.
kiekvieno lietuvio inl
Vieteles.
Prądžioje 17-to ‘. “Mayflovver’ ’ sutartis tu ;toįuošia
biblioteką, kuris skaitė
šimtmečio Anglijoj buvo a- rėjo būti valdžios pamatu, nį,” didžiausią mėnesinį k
pie 20,000 atsimetėlių. Jo bet .pilgrimai nenorėjo de- 'ros, inokslo, visuomenės iri
kūbo pirmoji valdžia kiioaš- hiokratiškos konstitucijos. , iniš.kdjd gyvenimo Šurnai
. iriausia bandė sulaikyti ši Dėl blogo Oro ir dėl kįtij pat-įo^ieidimu-pradžios,
dįnys” darosi kaskart įdomėsi
tuos atsimetėlius, ir 1608 m. priežasčių, kolonistai išlipę ir tiesiog būtų nedovanotiną,-j
— nepaisydami pasekmių, gru- iš laivo Massachusetts vals gu kuris, inteligentas, yisiĮŽsĮtJ
’ pė iš 100 atsime
išvyko tijoj ir ne Virginijos vals- rios profesijos jis bebūtų & Š
hįjoj' kaip jie norėjo, ir jie ■begyventų, jo nepremimetubtą
>
įš
nėskaitytų bent nuo 1930 &i
naujos viėtoš pradėjo stip- [neturėjo kitoš valdžios for-. ^žios. .
■ '
1620 m. * 21 dieną laivas ap

Gerai žinau kad šiuom kar

Čia iį būti nešinų vertą.

Kun. A. Daugis

Vienuoliktame šimtmetyje j tų laikų musulmonai,. atsi
į musulmonai užgrobė Šventą- stojo prieš’žmoniją ir grąso
Žemę, pasirodė prieš Kon- jai mirtimi ir pražuvimu.
:- ;^gtantinopolio vartus ir gręsė Jis naikina tautų jėgas ir
X visai Vakarų Europai. Nuo turtą. Jis reikalauja dau
gj’jų. tebuvo galima laukti, tik giau aukų, negu maras, ba^-mirties ir žuvimo. Muzulmo- das ir karas. Jis pripildo li
<> nų elgesys su krikščionimis gonines ir pamišėlių namus,
■’3kftivo pagrįstas gėdingais prieglaudas ir kalėjimus. Jis
darbais ir biauriimu. Jų ke ardb daugelio šeimynų tvir
lias buvo--nuklotas griuvė- tumą, laimę ir. ramumą. Jis
Jų vadai,|nuodija jau mažus vaikus -ir Į
MūiŠ it laužais
<^pilni žiaurumo, buvo pasižv- teikia augančiam j aunimui
įinėję plėšimais, užmuŠinėji- kūno ir drąsios ligotumo. Jis
< mais ir nusikaltimais. Su- kenkia ištisų bendruomenių
į. drebėjo Vakarų Europą ir sveikatai, gerovei ir dorai.
bailiai pažvelgė į ateitį. Tik Alkoholie aukos tampa ne/
v visų jėgų įtempimas tegalė- laimingos gyvenime ir yra
Vį’jo ją išgelbėti. Reikėjo iš- vedamos į amžiną prapultį.
4 rinkti: ‘ar katą, pilną drąsos, Alkoholis šliaužia į mūsų na» j
J ’ dvasios pakėlimo, savęs išsi mus, kaip , anarchistas, kaip
us žadėjimo ir pasiaukavimo, minų ir bombų mėtytojas’.Jis
T kantrybės ir pasitikėjimo neaplenkia nei vargšo grote
J Dievu, ar pasiduoti ir žūtn lės, nei turtingojo namų. Vi
Krikščioniškoji Vakarų Eu- sur jis palieka sprogstamo^
> ropa pasirinko pirmąjį daly- medžiagos, vis daugiau nusi- j
| ką. - Krikščionybės Vadas, žengimų ir mirties gaminda
Popiežius Urbonas II, Kler- mas. Nelaimė tiems,; kurie
monto suvažiavime jaudi pas savę alkoholį įsileidžia ir
nančiai sušuko: /‘Dievas u^usiturėjimū jį visur lydi!
“f^pnori!”
Alkoholis grobia žmonių
- Alkoholis mūsų laikais, it laisvę ir daro juos savo .ver

S

=£* ;:?*

:>V

Tu esi Dievas galybių,
Aš gi pilną nedorybių ;
Mano širdis šalta kieta —
Nuodėmių purvais aplieta.
Ak, Brangi&usis Atpirkėjau,
Kaip aš sunkiai nusidėjauh'.
Mano nuodėmių baisybės
Šaukiasi Tavo teisybės.

Baime aš. kenčiu pražūti,
Norių gi su Tavim būti,
Trokštu Tave vis mylėti,
Savo kaltes apgailėti.

Jėzau B rangus, tūrių viltį
Dar iš nuodėmių pakilti.
Tikiuos Tave permaldauti
T? malonę Tavo gauti.
DieVė geras visad esi,
Mano ašarų ne’tmesi,
Tu manęs pasigailėsi,
Atsikelti man padėsi.

Jėzau iš dangaus nužengiau
Žmogaus kūnu apsidęngiai,
Leidai save nužudyti, /
Kad tik žmones išganyti.

“Židinio kaina Amerikoje:
ryčių Siųsdami daugybę bro-jvęs įsteigė. Irnebuvo pas- —$4.50, posm.—$2.50; Lietuvį
>
šiurėlių ir knygų apie nau-|ikutinė sutartiš. Naujoj An met — 35 lt., pusm. —'2^
gais. Gėrikai
tai alkohoją tikėjimą ir politiškas i-Įglijoj užtektinai kitų para Adresas: KATINAS, LaShraū*
lio vergai.. Vergas jau neži-|
- ' V lėja 3 nr. “ŽIDINYS.” A i;
idėjas Galų gale, Anglijos!dyta. '
no, kad jis yra vergu; jis ge1valdžia, suprantama su pa-Į
ria ne dėl troškulio, bet vien r
gelba Holandijos valdžios, I
iš įpratimo. Kur dingo se-l
uždarė spaudą ir perdavė ją Į
novės vyro garbė, žmogaus!
Leyden’o'lmiversitetui 1618
vertybei Kame kilnus mo
m.
Dabar tie persekioti Į
'.
w .
Nieko nėra man taip brangaus.
terį} elgesys? Ir vieną ir ant
Senai
mes
.
kovojame
dėl
Vilniaus
atvadavimu
/
Čia ant žemės, nei ant dangaus
žmonės nutarė vykti Ameri-|
rą alkoholis praryjo.^ '
|
turtine kėlias organizacijas, kurios rūpinasi tūd
Kaip tik Tavo meilė viena,
kon. S11 pagelba tūlos kolo-|
Šių laikų' žmogus piestu
klausimu
tik ligi Šiol neturėjome tokio laikraMte /
Kurios ieškau aš šiandiena.
nizavimo kompanijos “Mėtstoja prieš nežymius pažemi
chant Adventurers^ of Lon-1 j kuriam rūpėtų vien Vilniaus reikalai, bet jau Sti-; '
nimus ir mažus užgavimusd
! laukėme .
don.” Loyden’o parapijos
vienok noriai dedasi ant sa
“MŪSŲ VILNIAUS,” kuris rašo tik a^r
vyrai gavo leidimą nuo An [;
vo pečių alkoholio jungų. Į
NAIKINTOJA SVEIKATOS
glijos valdžios apsigyventi » Vilnių, apie Vilniui Vaduoti Sąjungą ir apie kitai
Nori būti laisvu, vienok estrt
Vilniumi labiau susirūpinusias organizacijas.
Šiaurės Amerikoj. Po su
laisvanorių alkoholio jungo
Girtūoklystė baisus daly-igirtuokliauja
?
“MŪSŲ VILNIUS”.trumpai ir aiškiai pati^jį
tas žudo save. tartim pasirašyta kovo mėn.
vilkiku. Supraskime nors Į
kas! Kiek visokių nelaimių <as veda kokiu nors būdu 1620 m.
kia visas žinias iš Vilniaus lietuvių gyvenime; &p* ;
sykį alkoholio daromą mums]
per jų atsitinka! Vienok titus į girtuoktvstę.fas žudo, “Mayflovver” laivas buvo p'rašo jų vargus, kovas ir laimėjimus.
; v?
blėdį ir drąsiai stokime į ka-|
žmonės apkvaitę
” nuo gėrimų
“MŪSŲ VILNIUS” daugybe iliustracijų pWI
pasamdytas Londone, ir-eks-l
*■'* **
užmuša savo artimą.
ra; sutriuškinkime jo rėte-J • - m,
nelįanato nelaimiųmei vargų
žius ir tapkime, kaip kad pri- Į
Tū užsikvietęs pas save pedici ja* išvyko Amerikon.
tos tauros. .
.
_
)
Buvo ir kitas laivas ‘‘Speed*
dera žmogui, laisvais nuo ai-j
draugus
nenori,
kad
jie
pasi

“
MŪSŲ
VILNIUS
”
yra.nepartinis
laikftgj^
gia girtuokliaudami.
.
vveli,^ bet kas nors atsitiko)
koholio jungo,, nes. “Dievas
linksmintų, bet nori jų mir tam laivui ir abudu laivai
it nerašo jokiais politiniais klausimais išakytai
taip nori.”.Niekas mūsų ne Girtuoklystė menkina svei
ties.
Tu
užkvieti
juos
į
po

Vilniaus klausima.
sugrįžo į Plymouth>ą. Ply-1
mūsų nerūgosi. gali ramiai žiūrėti i šį likimą katą, platina ligas ir greituo
kylį, b parodai jiems karstą. mouth’o visus pilgrimus'pą/
stūoja — vos 4= lemiantį ^karą; visi turime ju keliu stumia žmogų į kars
VILNIUS” visiems sluoksniams armaisto.
Tu jiems
tipiaslaikraštis,
kaip visiems artima ir brangi mū
tą.
Tačiau
girtuoklisto
ne

sodino ant “Mayflower,” iš
glaustis po blaivybės vėliava,
prirengi
bausmę,
nelaiiųę.Tu
šų pavergta sostinė.
’ įT
viso buvo 102 oficieriai, jū
likdami patys kariautojais bemato. O vienok Šventame
, prieš jį ir ragindami kitusj Rašte Išminties knygoje pa- pasiūlai, paprašai juos prie reiviai, ir keleiviai. Iš tų,
“MŪSŲ VitNIŲ\ skaito visi: ūkininku
gėrimų, o duodi jiems nuo 35 prigulėjo prie Leyden ti=
Tad
į
datbą[sakyta:
“
Vynas
nubėga
ma1
darbininkai,. mokytojai, biznieriai, valdininkiųg tokiais tapti.
dus.
“
Bėda
jums
girtuok

Joniai, bet paskui kaip žaltys
kėjimo grupės, liekami 67
studentai, moksleiviai ir visi kiti.
per šį blaivybė? vajų!
liai,
jūs
geriate
svaiginančius
prisidėjo prie šios grupės
įleidžia savo nuodus.
“MŪSŲ VILNIŲ” redaguoja ir jame bendra
gėrimus,
ir
karstas
laukia
jū

Ar,neteisingai pasakyta?
Londone'.
. • .
darbiauja daugiausia lenkų ištremti vilniečiai, tai"
jSR
'
. •
Z;
Kas panorės prieštarauti? sų.“' Kas tūri daugiausia William Bradfdrd, para
rie gerai pažįsta Vilniaus kraštą ir jo reikalus.
J
Ar hą girtuokliavimas įvaro nelaimių, at ne tie, kurie pra šė7 vienintelį kelionės apra
-‘.‘MOŠŲ VILNIUS” igeina kartą į
I žmogui ligas, ligas nuo kurių leidžia valandas girtuoklys-* šymą.
.
. .
gražiomis knygelėmis, puikiai ir gausiai iliusUtt^
jokių vaistų nėra. Kiefe daug
tas.
.
ę
• -t At-St
ftiai norėjo grįžti
jaunų vyruti*ihųtėrų nūeiiiM ' Jie jati vpū^8 ekvęs, savo
glijbff, jaunas jūreiatgal
“MCSŲ VILNIUS”’ metams kainaoji l
h karstą dėl savęs, nėstfriVftl- sveikatos^ nebesigaili, pasi•w • *
i *•
fV
i J as’ .^4
dolėriž, už viehą dolerį turėsfU gale natų M!
dymo, dėl girtuoklystėje pa gailėk savo artimo. Neduoki jų keBortę, mirė ir visi m
Par*W 'KBN. PftOP. PR.BUCIS, M. t O.
iliustruotą didelę“MtWŲ VILNIŲ?
*
■
., *
■
skendusio gyvenimo? Nebe- jie^nfifblogo-pavyzdžio, ne*. jog DieVu teisinga ranka
Labai įdomi knyga. Aprašymas
nuctikri
I reikalų kažin }tieno pąsafey- trauk fctu i pražūtį.. Pasi ’ntikirtk . " .
' A vieną dnterį gausite dar ir daug pi
’
ProLP.
J. C. kelionte
kelk
iš
puryyno,
eik
sausu
knygelėmis ViĮim khtainrtL
i *
>. Ketais virk
Į tį r “ D^ugiąu žmąnių; nuo
tais viri
' "
'f
Mtefcel
girtuoklystės žuąa,- negunuo
[bądo apkaro.” - ? •
3oo” ABManrauai
K
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žiua-pamokinimus. , Taipgi daug

ai. •*
dŽĮaųgėsi,

'«!
£

Hl

os netekę, bet ąnWa ir
r.
tad ji išsirinko tokį, gražu ir Pra •ši<»\_
:ai laukilnų gyvenimo pašaukimą, ^eįr- kia permainų darbo, ąrityje. Davienas galėjo jai-ob mąžiaųsio pa- bafr beveik
dirbtuvėse dar
bai
sumažėjo.
A^
pusę visų gy
vydėjimo linkėti sveikatos, ir Die
vo malonės gausumą savo gražia ventojų yfa be dąrbo. '. Yra <r to
me gyvenimo troškimo Į&irĮųkime. kių žmogių kurie .nedirba po 3 ir

O

> , <•]

v

gardumynais; kurių ikf

I

darbuojasi -panelė A. Stašaičiutė.
uiems pakakę. • Laike vakari®
'i
k
Jai pasidarbavus susiorganizavo
K visų kolonijų, iųriik yra lies tapo išpildytas muzikėlis
Sodalicijos dramatiškas ratelis ir tuvių, matosi laikrašty
y“ Darbinin ipūlis ir prakalbėlės. Isk*"L"
•e
I
i
v
jau vaidino vieną veikalą. Soda- kė” įvairių žinelių. Vieni rašo a- pų tai, gal neapsiriksiu p:
«
lietėms daug padeda panelė M. pie parapijų veikimą, kiti apie patiko geriausia kun. ŠViv _
’•
ri
Sakalauskaitė, j/ turi gabumus ir draugijų ir t p. Kįla klausimas,
kuris draugiją pavyzdingai nupi
patyrūs'teatrų srity. Patartina, .kbdėl gi iš Layvrence’o niekas ne šė. Dr. Kašėta, valgius patik)
X
■>
Vakarienė " " /
4 mėnesius^ _ Su ^šeiinynomis tai kąd daugiau rašytūsi prie Sodalį- parašo? , Tur būt daugumas mano nęš, pareiškė kad visi valgiai y
r , A
<•
£
tikras varpas.
Patariame lietu cijos, nes Norvvoode yra daug do kad čia nieko tokio įdomaus ne sanitariškai sutaisyti ir užtikti)
„Bedarbė.
J
v<
J; J; Jakaičio
< Kovo 2 d-, biznieriai rengia dkle- viams iš kitų kolonijų nevažiuoti rų jaunų mergaičių. / , . • ■ *
X
įvyksta, arba mokantieji rašyt ap kad nei vienam pilvo neskaudi
ifleirttfVSs ‘
Nelaimingiausias miestas tai tas, ę vakarienę parapijos naųdai.Visi nesužinoję kaip darbai eina. Už
leido šį miestą? Taip nėra. Ko Muzikėlę dalį atliko p-tės PiniutS,
Federacijos skyriaus,
l į&ttrą4jenį, sausio 28 d. 10 vai. kuris turi tik vieną kokią nors iš/ nzmeriai deda pastangas, ksd^L kokių dviejų mėnesių vieną dirbrespondentai
visi tebegyvena, tik Rakauskaitė ir seserys Zalubįutėąįį*
susirinkimas.
^irbystę.
Lowellis
yra
žinomai,
vakarienė
galėtų
pralenktĮ.ūkinin<uvę
padidys,
gąljąd^
ir
darbai
jųjų praeities darbuotė neįverti vietinės ir lakštutė Narinkaitė
40 m. "Bforcesterį apleido kun: Jo.Sausio 26 d. 1930 m. įvyko Fe nama, ir net asmeniniai apšmeiž
kaipo austuvų miestas. Ištikrųjų, dĮ vąkarienę.' šv. Vardo vyrų Riek pagerės. ( ,
Jakaitis.
Kun. J. Jakaitis
Lowell, Mass. Visus daininipkfis
deracijos 10-to skyriaus metinis tu Tokiu būdu tapo atimta ener
BSterieČiams yra gerai žino- mažai yra kitokių dirbtuvių kaip draugija, biznieriams prašant, pa • Tokia tai pre£ Hoovejio “prossavo užduotį gerai atliko/’ypatinŠiose dirbtuvėse siėmė rengimą į savo rankąs.
perity,” kad kumpio iš medžio ne susirinkimas. Atstovų susirinko iš gija ir jie sau ilsisi. DraugijiyvSl- gai p-lė Narinkaitė. Ji turi gražų ir
_
;jiptikrai Worcesterio lietu tik ąudenyčių.
9-nių organizacijų^ Išrinkta- sky dybose yra tokie žmonės, kurie ge
vių tėvu buvo. Ilgus metus jis čia dirba „maždaug visi miesto žmon®Vakarienėje prižadėjo dalyvau begalima išprašj^i. J
balselį. Kun. Juras ne tik ką yrš
riaus valdyba. Į valdybą paseko riau moką. rašyT negu aš žemiau
Dirbt^tai
dirbti,
jeigu
darbo
yra.
' ’ebįnavo, v pastatė bažnyčią, mogeras pamokslininkas ir. kalbėto/ ^ ,
ti kūmutės Urbonienė ir ĘųdliuLDS. 6 Iqx ąnririąkimas.
šie
asmenys: dvasios vadas kun. pasirašęs. Kodėl gi jie nieko ne
Lowellyje
nesimato
darbo;
Kasdie

Hą, atsidėjęs dirbo katalikiškovienė. Manau kiekvienas, kuris
jas, bet ir humoijstas.
' Ti*’Sausio 12 d.- įvyko LDS. v6 kp. K. Urbonavičius, pirm. J. Tvaskiena miesto gatvės pilnos nedirban jas" matė vaidinant laikė Sodąlieparašo
Į
laikraščius?..
tf^ąnizacijose'Tr
visur
buvo
pa»
Bankietas pasibaigė 8 vai. vaka^
susirinkimas.
Buvo daug narių. nė,
’pagelb.
------ T V. J.Kudirka, rašt. H.
Šv. Kazimiero draugijai sukako'
zdingas ir darbštus Dvasios Va čių žmonių. Norėtųsi dirbti, jei čių ‘^Minstrel”
žino, tų
ldovas.' Nenuostabu, kad savo pa- gu kur darbo atsirastų, bet darbo dviejų kūmučių gabumus. Žiūrė Nutarta vajaus metu surengti te- Balutis, ižd. O. Pazniokiutė, mar 10 metų gyvavimo. Šios sukaktu re. Po to prasidėjo šokiai. JatPr
nimas linksminosi iki vėlai naktį.
nėra. “No ivork todav, go homė.
atrėli ir prakalbėles. Išrinkta ko- šalka J. Versiaekas, scenerijos
ėsigventimu ir kilpumu įgijo savo
sime, ką jos naujo pasakys apie sa piisija tam darbųFkun. Jonas Bak-‘tvarkytojai: J. Červokas ir,J. Ai- vės iškilmingai paminėtos Naujų
Come tomorroiv.” Vis ta pati pa
metų dienoje. Šv.. mišias atnaša
Šv. Kazimiero dr-ja, per šį de
fymrapįjonų meilę.
vo kasdieninius vargus šioje va
jys, Ant. Maz kair Jonas Vaičių. dnkonis,
saka
kiekvieną dieną. Jau nusi-‘ karienėje.
Padaryta
keli
nutari

‘
šimties
metų jubiliejų 'gavo mora-,
vo
kun.
P.
Juras
ir
pas^p
draugi

AM
Eė Bet kun. J. Jakaitis populiarus bodo ir klausytu - Laimingesni tie
-*S^*--*
k
'z
is.
mai:
jai pamokinanti pamokslėlį. Ragi lę ir finansinę naudą. Be to, dar&T?UVo ir savo draugų kunigų tarpe miestai, kurie turi visokių išdirNaujoji va lySa*. pirm. -Stasys
tuziną
ir
pusę naujų
1) Surengti pagerbimo vakarie no katalikus vyrus-rašytis prie gavo • apie
*
— •
*4. ' tįTodėl į jo išleistuves^ kurias pir- bysčiUr Jeigu-vienur darbas ne-eiAnt. Mašiotas,
Surpsas, vice- znę
kun. K. Urbonavičiui jo vardu vienintėlės Lawrence kataliku pa narių, kurie yra didžiumojTAmerts-niadienį sureng^-dabartinis šv. na tai bent kitoje vietoje gali gau
nūt rašt. Jonas Vaičiulis, fin. rašt.
~
laipinės draugijos. Laike šv. mi koj gimę. Garbė priklauso tėvams
vių dienoję kovb 2 d.
I^ąziiniero parapijos klebonas kun.
LDS. S kuopos mėnesinis Susi Jubzas Bernotą, kasierius Antanas
ti.
kurie
prirašo
savo
sūnus
prie
Ši.'
:
šių draūgijos nariai “in corpore”
Petraitis^ suvažiavo virš 20 ku2) Rengti, prakalbas paminėji
rinkimas įvyks vasario 9 d. $. m., Jazalas ir feitipasižadėjo šiais me
ėjo prie šv. Komunijos, palikdami Kazimiero vienintelės R. K. pašai
Draugijų veikimas.
^dgų draugų ir kaimynų iš Įvairių,
bažnytinėj svetainėj, tuęj po ant tais energingai pasidarbuoti orga- mui 12 metų sukaktuvių Lietuvos gražų įspūdį ir pavyzdį kitiems. pūnės draugijos. Jeigu kurie no£iiet' tolimų parapijų. -Laike pietų
Naujiems metams užstojus vi rų mišių.
Nepriklausomybės, vasario 16 d.
Visi nariai kviečiami nizaeijte febui,
K. Venčius, S. Čaikauskas ir S.. rėtute prisiražyt prie šios draiigi-.
t'4ahg buvo gražių kalbų pasakyta, sos naujai išrinktos draugijų val
--h'
skaitlingai atsilankyti, nęs turėsi . - Mūsų kuopoa^souas veteranas
3) ■ D.- L. K. Vytauto 500 mehj Šimonis buvo išrinkti sukaktuvių i jos, tai gera proga įstot be įstojis Visų kalbose gražiomis spalvomis dybos pradėjo savo darbuotę. me daug svarbių reikalų aptarti. Antanas Mašiotas, kuris ilgūs me
mo iki vasario susirinkimo. '
7duvo-nupieštos kun. J. Jakaičio Trokšta, kad visos naujos valdy Taipgi rinksime atstovus į Liė|m tus dirbo energingai “Darbinin-.^pvaikščiojimas palikta iki Nau rengėjais. Jie rūpinasi surengimu
jos Anglijos katalikų seimelio. bankieto, kuris Įvyko^irgi Naujų
J
( btfaa-ypatybės, jo ideališkumas bei bos tvirčiau įleistų savo • veikim! i
F. A. Krancevičius
vių Katalikų Seimą, kurią įvyks kai” ir LDS. organizacijai savo Rengsimės taip kaip katalikų sei inetų vakare, “American Legion”
^Karbštumas ir daug širdingų linpilnesnį katalikišką supratimą ir 22 d. š. m., Woreėster> Mass. ir į kalboje pareiškė, kad dėl senat
į sėjimų jam pareikšta. Maloniai uoliau dirbtų Kristaus Jsteigtos- LDS. Naujos Anglijo^ apskričio vės jau tiek darbo, kiek pirimau melis sutvarkys visą D. L. K. Vy salėje. Jau pusė po penkių salė
tauto apvaikšeiojimą.
— - buvo kupina žmonių, tik laukėme
b pasiŠnekučiavę ir prisiminę praei Bažhyčios naudai
suvažiavimą, kurią įvyks kovo 9 dirbau nelaukite^ bet dirbsiąs kiek
4) Remti ir platinti, katalikišką gerb. svečių kunigų, kurie buvo
ties įspūdžius, pavakarėse svečiai
d. š. m., Montello, Mass. Bus iš pajėgsiąs.
Naujas
vargoninkas.
spaudą
ir remti jaunimo organiza prisižadėję dalyvauti. Biskį po
/ išsiskirstė.
duotas raportas iš buvusio teatro^'
Dieve duok daugiau tokių uolių cijas, kaip tai: Sodaliciją, Vyčius
šešių pasirodė vietinis kleboną?
Prieš Kalėdas.susilaukėme nau- kuris įvyko sausio 19 d. Š. jų.
Ant rytojaus stotin palydėjo
darbininkų kaip Antanas Mašio iP kitas katalikiškas organizaci kun. ^r. Juras ir svetys Jjun. Švag- prašome kreiptis dėl visų lnformfc >
/kleb. kun. A. Petraitis, kun. S. Sto- jo vargoninko, asn>emyje Jurgio
Dar kartą primenu, kad visi na tas.
' •
jas.
ždys iš Montello, -Mass.
Garbės qijų “Darbininko” Administraęi Savo darbiįuotę pradėjo
^nis, šv. Kazimiero draugijos Įga- Šokelio.
riai ateitų,-o ypač tie, kurie užsi
z > iKaunietis svečius sutiko draugijos valdyba jon.
Pranešimas ir prašymas • =.
^liotinis Amerikoje, klier. J. Baka- nuo chorų. Didesnį ir mažesnįja.■Ą.
likę su .mokesčiais. Ateidami mą,---- !------------------ir
lydėjo
iki stiflų. Vakai^ tikslą '
eris, p. J. Žemaitis ir vina netik bažnytinėje, bet ir pa . -lonėkite atsivesti nors po vieną
Yra narių, kurie persikėlę i nau
paaiškino EAstaą-Vėnčffis ir toastsaulinėje
muzikoje.
Choras,
kiek
/ .daugelis para pijonų. Tarus pasją vietą k nepermainė adreso. Raš
naują narį.
masteriu pakvietė kun. P. Jurą.
^.kutinį sudiev ir traukiniu pradė- teko'girdėti, rengia vakarą su vai
tininkui labai 'sunku dirbti kada
i
/
Pirmiausia atkalbėjo maldą; o'po
£ jus eiti ne vienam dalyviui išsilie- dinimu.
neturi tikrų adresų. -Tad raginu
'•
—
'
■»
to visi pradėjo'darbuotis su kala
įvjo meilės ir susigraudinimo ašaros,
.X“
visus LDS. 6 kp7narius ateiti į su
Bolševikai manievruoja'.
“Minstrel Show”
X.
kutais, antimis, vištomis ir kitais
bet kartu ir suraminimo jausmas,
sirinkimą kuris-ivyks vasario 9 i, -Baytmnės bolševikai, pastebėję,
Jaunos Sodalietės sausio 19aps jis išvyko, ten, kur jį Dievas
tuoj po sumos, 41 Capitol Avė. kad jųjų draugučiai padarė “bundieną
turėjo savo juokų vakarė!:
Kartą priminiau katalikams per >ažnytinėje svetainėje. Atėję į su
ŽČ įšaukė, pats nuo seniai svajojo, kur
tūs” New.Yorke ir davė~savo pa
£jis dar naudingesnį darbą 7 galės “Minstrel Shoįv.’^ Pasekmės buvo “ Darbininką, ’ ’ kad rašynėtų žinu- sirinkimą rifeitĮM&ėkft.e duokles ir
kaušius išbandymui kas drūtesnis,
lĮdirbĄ/o čia parapiją lieka pasi- begalo geros. Niekados nemačiau čių iš žios kolonijos apie-liptuviUs patikrinkite savo adresą. ■
policijanfto lazda ar jųjų galva, ’
pĮfeebfusio, darbštaus ir patyrusio tiek daug žmonių, susirinkusių J ir jų veikimą. Matyt, vienam vy •Būtų,labai malonu, kad ir nau
*
•
y
GRAR0RIU8
pasekė jųjų pavyzdį. Bet jie pa- J1Į LIETUVIS
Z
, į£klebono kun. A. Petraičio rankose. bažnytinę svetainę. Neveltui žmo rukui nepatiko. Jis ražo, kad pė- jų narių atrivestute arba, nors sa
t
7---^'
>
darč.„bandymus_ tarp savęs. Na ir 1 Telkiu patarnavimą laidotuvėms Ir [
•'
Skrajūnas nės atėjo, nes nuo pradžios iki pa^ ra apie ką rašyti, nes nėra veiki vo giminėms arba pažįstamiems
j
ižrendavojam
automobilius
vestu[
buvo gana gražūs mAnievrai. Pa
LIETUVIS ADVOKATAS
i vėms It kitokiems pasivažinėji-1 i
baigai vakaras buvo vien juoki? mo. Sandarięeiai ir socialistai .mi užrašykite “Darbininką” į Lietu
JL
traukė 'daug publikos pasižiūrėti ginams.
.
] j
prikimštas. Kiekvienas atsilankęs rė, o komunistai irgi yra išbėgio vą ar kur kitur.- Buvo daug ir amerikonų. Tik bė
Gyvenimo "Vieta: 194 MUlbury Sti [
buvo pilniausiai užganėdintas. Ne ję. Tai ačiū. Dieyui, kad su mū
Pasižymėkite, kad vasario 9 d.
(antS-čio aukžto) TOLCedar 4958 r
da, kad amerikonai negalėjo su
galima praleisti nepaminėjus sęė sų nenuoramomis taip atsitiko. tuoj po sumos darbininkų kuopos
' 406 ŠLATEB BUILDIMG
Ofisas: 212 MUlbury 8Ė, Worces- [■
prasti kame dalykas ir už ką drau
'5
džiaugsmu, kad Sodalietės save Džiaugkimės, xbet ir nenuleiskime susirinkimas. <
ter, Mass. TeL tark 2795.
. , l
Worc8Įrter, Mass&chusetta
J
gė
S.
su
kočėlu
egzaminuoja
savo
vaidinimą perstatė lietuvių. Už I rdnkųjr nesakykime, kad jau vis
draugo S. galvą. Jai į pageibų pri
'
Phone Park 5065
gražų pavyzdį užsitarnauja di r ką esame padarę. -Jeigu paūsų i-;
——
-«■?■ •
" L~*
buvo ir josios burdingierius. Ko- ;
t
džio"Š~pagarbos nuo kitų, nes pet dėjos priešai mirę,'tai dar. nereiš
eigų turės gerų draugų! Tokiu
va
buvo
gana
įdomi
Drangas
S.
peru jaunuolių draugu nori būti tai parodė kaip jos turi savyje pj kia, kad ir mes turime miegoti.
tuo pačiu kočėlu “ąpkarūnavojo”
Tamista mane vadini “ex-komu»
^ pradėjęs eiti Kaune, skiriamas traukimą prie tėvų kalbos. Vali
ir
savo draugę. • Dabar draugai S. :
nistu. ’ ’ Duok Dieve, kad Tamista
^•'ptąsilavinusiai jaunuomenei, mė- Sodalietės! Daugiau tokių vaka
. 1..
x. ■ ■
atrodo kaip kad buvę tikroje “vai- .
duokite mums. Lauksime. •
ir kiti tokie “ex-komunistai” bū-;
Vakario 9
d. -įvyks vakarienę ir noje”*ir kaipo “taikos” ženklą
“ Bėginis žurnalas
/• . r ‘ w
tų kai aš, tai mes seniai jau turė šokiai .Rus skanių turkių. Įv«jjnr_
fe į “ATEITIES SPINDULIAI.”
Naujos grotelės
■dabar nesieja- baltas vėliavas ant
tume Dievo mamą — bažnyčią.
mas didelis.
savo galvelių.
Bolševikų štabas
Pereitą savaitę pasišventę pai
-Turime Lt>S. 56 kuopą, bet pas
j/Nevėluok jį užsisakyti, nes vėliau
Rap.
už tą drąsų išbandymą juodu pa
taruoju metu ir ji veikimo nepa?
ij/lnrmųjų numerių gali ir nebegau- pijonys, asmenyse ■ Alek. Peči
•**
•
kėlė garbės nariais. Bayonnės
•
- nio, Adoom Dzedulionio, Ta
rodo. Kame priežastys? Kšda bol
bolševikai turi savo “Maskovską
ševikai ką parengia, tąi žiūrėk ka-;
?: *Savo kaina jis yra pigiausias lie- Versecko, Andriejaus Bariso, J
krepastį” įsikūrę jau keletas me
talikų tėvų vaikai padeda progra
tnvių župialas, nes metams tekaš- to Tūbinio* St. Lebedninko, Al
SLRKA.' iįfSTkp.' metinės šv. mi tų, vienoje smuklėje ant 19-th St.,
mą išpildyti. Taip neturėtų būti.
Ltuoja $1.20, pusmečiui — $0.60. Kriaučiūno, padirbo medžio da
>
■ z .t ‘
- t
"
’
kur per naktis semiamas protas ir
prie
praplatinimo
altoriaus.
Sus
šios
įvyks
ysširio
$
d.,
9
vai.
ryte,
Katalikai
neturėtų
susidėti
sn
iš-,
Jlfoksleivaims dar jjjgiau: metams
drąsa. Žinoma, ne kaušu krečia
».
gamomis. _
.
.
- Karalienės Angelų bažnyčioje. Vi
sjįO.60 ir pusmečiui — $0.30.,
< t yta naujos grotelės. Dabar baž
- r
ma,
bet
dideliais
“
skeneriais
”
pi

lį&Ądr.-: “.Ateities Spinduliai,” tūlė išrodo didesnė ir gražesnė.
■■ /
Gruodžio 28 d; A. L. Ji. 8- Mo si nariai kviečiami dalyvauti. Atei
Į^į^onas Laisvės Al.
terų Sąjungos 45 kuopęs vąkarie- kite į svetainę 8:30. vai. ryte, iš lama. Daugiausia laistosi mėnu
Išvažiavo.
v
/ /
-z.“ %
j .
’
’ *1
EE
Pė pavyko. Įvyko J.’ Tamošiūnų kur visi kartų, eisime į bažnyčią. lio ašaromis-už supuvusios tvarkos
Sausio 30 d. apleido mus
Valdyba dolerius. Kuomet dolerių pritrūks
namuose. Buvo visokių yalgių.
Joana Norkūnaitė kuri išvažiav
Aš esu Lietuvos gyvenimo žinovas. Kito to*
ta, tai šaukiasi draugus ir visuo
Tarp kitų ir dešrų, sūrių ir kitokiu
Šv. Kazimiero vienuolyną. Bu
menę prašydami aukų neva streikio, kaip aš, Lietuvoje nėra.
Kiekvieną dieną
dalykėlių buvo iš Įdetuvos. Girdė
tai
viena
iš
darbštesnių
jų
para
kieriams.
4 HRenintėlis Registruotas
grumiuosi su tikėjimo, tautiškumo, sveikos po
jau, kad liko $17J)0 peljm
■

Mbcester, mass. |

L0WELL, MASS.
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4

CtlMJGE. MASS.

KAM REIKALINGA VIETA
DEVOFISO

t

BAYONNE, N. J.

HUDSON.MASS.

ANTHONY J. MM

pNEOBODžIAI

BROOKLYN, N. Y.

BALSAS B UETUVOS

JUOZAS A. SOOTKOOS
LIETUVIS

APTEEK0RIU8

ĮlpD4an gydytojo receptus Ir už: ,* laikau visą eilę gyduolių.
- 360 Mfllbury Street
.

Worcester, Mass.
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lione į Lietuvą. Suteiksiu
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informacijas apie
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laivakortę ir reikalingus
dokumentus.
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‘DARBININKO” ADMDTISTRAOIJA
< Weet Braukys/
7K7 fSmth Bartai, Man.

k*.

,

čia ir pasakau daug, saldžios ir karčios tiesos.
•

♦

-

■

‘ ‘

jei tik panorėsi ir Tamstą lankysiu. Be

to,

Tamsta nori savo

jei

giminėms

gyvenan-

j
'

tiems Lietuvoje padaryti didelį džiaugsmą, pasistengk, kad aš juos lankyčiau.
' ' ■ ’l

Lietuvos gyventojus aš lankau tik už 5 Ii- j
tus visą mėnesį, už 15 litų 3 mėn., už 25 liL~ J

DETR0IT,

MICHIGAN

pusę metų, už 50 litų—visus metus.

Užsiėnįo

Latviją, Estiją

ir Vokie

(išskyrus

Mano adresas: Duone*

laičio gat Nr. 24. Kaimas, Lietuva.

•

J
j

t

”V

<v, •*
■• *■-

Aš tik teisybę ra^au.

'
♦ '

fettamtti ypatingus Jr nuosavo turto reikalų kaip Bojo, Balyje taip ir
Xf*wojaS*T ' ‘
-

,

Aš esu vienintėliš Lietuvos katalikų dienrai-

tis “BYTA3.’

i redaguoja prof. dr. Leo>

♦

<•
■

v
■ J;> -

A

t.

>

lantas,

* * tK
Lt.4,

■„ .z».<'. ^-'ž; r,
; tflĖęyįSfc.-'A'

V

♦ 4

v Nors nuo Tamstos mane skiria platusis At

tijų) atsieina dvigubai.

J

duoda informadjaa, padaro dokumentu* ir atlieka kitokiu* darbu*,

♦

5 -' ’

.;
. *

-■„-y*...

Aš kasdien lankau visus, kurie tik mane kvie

lankymas

U

laikas pradėt rūpintis ke-

Nors kontroliuojamos ir persijo-

1

unyviy oarbininkij sąjungos
OABBO BIURAS

i
t*,

Mane pažįsta vi

jamos kasdien mano mintys, bet aš nenusimenu.

Šv. Kazimiero parapijos metinis
mitingas įvyko sausio 19 ČL Kleb.
kun. J. Bobinas atidarė ir vedė
mitingą.' Išdavė Apyskaitą iš pejeitų metų- parapijai -gryno pelnopadaryta apie keturis tūkstančius
dolerių. Linkime jaunam klebonui
sveikatos ir Dievo palaimos taip
gražiai ir naudingai darbuotis šv. į
Kazimiero parapijoj.

7

tais viršeliais ................
_ _
............................
užsakymus siųskite sekančiu adresui

įtl

1 ■

MONTREAL, GANAOA

t

**

MALDŲ BLNKLNAUB, juodais viršeliais__________ $1.25
a^2A8 KAUJA8 AUKSO ALTORIUS, juodais pras

'Z’’

■■■

$1.75

litikos ir‘ekonomijos priešais.

si lietuviai.
w-

Sausio 26 d?Jaunų Merginų Sodalicijos narės užprašė metines šv.
mišias už mirusios jaunas sodalie
tės a. a. M. Fedukės sielą, šv. mi
šias atnašavo' klebonas kun. K.
Urbonavičius, R-tą vaalndą-rytą^
Darbai
Laike šv. mišių Sodalicijos narės
Darbai nepagerėjo. Daug darbi priėmė šv. Komuniją. Pagirtina,
kad tos jaunąs merginos neužmirš
ninkų yra be darbo. / ’
Kum K.
“D-ko” Skabytojaą ta savo mirusių narių.
-........ ,--------------------------- “To”-,------ ■Urbonavičius kas mčnesį Sodaliefig'- ...
tėms laiko pamaldas ir duoda gra-

»<

[ALDŲ

Kūnus ir šventas
darbas

Girdėt, kad bolševikai vėl uba
gauja savo partijos krūmelio pa
laikymui. Jie* sako, kad renka au
kas streikienams, bet netikėkite.
Streikeriai tų aukų nematys, kaip
jie nemato savo ausų be veidro
džio.

VERNON DRUG COMPANY

F”

Bun

s

Saugokitės bolfevijęą. -
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Remtina

a

Į3Q
dūkitr
V
■ Žmonių buvo-tiek daug, dau
B-J08 VAUMEBA
...........
giausia jąunimo, kiek dar nieką- Pirminfofces —Motiejų? žlcfeMU
589 E.'Seyenth t&ų So. Boston, Mass.
doš Šokiuose nėra buvę.
;
.X,
TS»
Buvo dvi" orkestros irpąsimaiSo^Bo8to^^dasą i PirmlDinte — Tek
24 •
~Tr> ou- JųVOVVM, JUOS*. . 'SSG^St, SoJBa
nydamos 'grąjipo angliškus Ir lie
Prot Raktininkas
Jonis XUtneėkls,
VKe-piuninlakS
tuviškus šokius.
5 ■Biomte ” rk,
' "So. Roatop. Man448 Cambrldge S
is—- Matas &įkte, 7
_____________
Fin.
Raštinio
. Šokiuose dalyvav9 daug profe
256 Ę. Hlnth St, Sa Bostpn, Mass. Prt»t- Raštininkė sionalų, biznierių ir šiaip inteligen Iždininkas— Andriejus Jlandžiunas,
443 B. 7-th St,
Telephone South Boston &22-R. ' >į'
tų. ’
; t *
Z.'t "
-. - 885 E. Broadway, Sa Boston, Mm Fin.
Ražtininkė — Ona Markonluta
Maršalka — Jonas Zaikis,
į8i E- ęughth St, So. Boeton, l^ussl
Rengėjams, priklauso kreditas . 7 Winfteld 8t, Sa Boston, Mass.
•;.
laiko susirinkimus kas trečią iždininkė — Ona Štaninljųtfi,:
ųą surengimą tokios gražios įr pęl- Draugija
105 West 8-th St, Sa Boztou. Mota**<_
nedSdieni kiekvieno nan&to, 2-rą
ningos pramogos.
vai. po pietų, parapijos salėj, 492 E. Tvarkdarė ’— Ona Mizgirdienfi, ri j. ' IStiOitumbiaRd., So. Boston, Mė>F
Sevefith St, Sa Boston, Mass.
\
Didžiausią ga^hė priklauso jau
Kaso* Globėja — '
1426 Columbla R<L So.
nimo vadui daktarui M. V*-Kas B. L. K. KEISTUČIO DR408
Draugija ^savo suąl
-.
VALDYBOS ADRESAI
parui. Jam padėjo V. Skudria, A.
antrą utarnlnką kiekrfėbo
7:30 vąl. vąkare, pob
4$3QM.
Ašmenskas, Valeckas, Prailgaustalngj. ,
•
. •
- .i y
Pirmininkas — Antanas Macejunas,
kasirkiti
-• < J .
Visais
draugijos
reikalais
kreipkite*
u/.;
450 E. Seventh’St, So. Boston, Mass.
pas protokohi rąžŠninkę.
' ■a ' “
Šokiuose buvo payyzdįnga tvar yice-pirm. — Povilas Žirolis,
2 554 E. Fifth St, So. Boston. Mass.
ka, kas pas mus retenybė.
' iBA- t1
Taigi jaunimas puikiai. užsire Pratakok_ Rašt — Adolfas Navickas,
274 Boiton St, So‘. Boston, Mass.
V.
J.
PAŠAU
kordąvo. Jie pac&rė tą ką dar nie Finansų Rašt. — Juozapas Vlnjtevlčius,
- 450 E. Seventh St, So. BostOn, Mass..
j
f
♦.
kas ligšiol nebuvo^padaręs.
karterius — Andrius Zalleckas, ’"
z '
Girdėjau, kad gryno pelno liks • 702 E. Fifth St, Sę. Boston, Mass.
Plratoinkąs ~ V. T. SąvlękM,
Maršalka -ė Kazimieras Mikatilorila,
.0- ’
apie tūkstantis dolerių. .
427 E. Seventh St, Soį. Boston,k|ąa
006. E. Broadvay, So. Boston, Mass.
Valio, SorBoštOhdyaūniinajri —- Draugija D. L. K. Keistučio laiko hiė-. Vico-Pirmlnlnkaa — A Naudžium*
nesinlus sąislrinklmus'kas antrą ne& Brpadww, Sa Boston, Mmb, ■ <y.i?
'
;
Rap. / dėldlėni
idakvleno mėnesio Lietuvių
Prot Bafiįtinlnkaa
— V.
Svetainėj
ir Silver
*. ■ ■■ Rd.,
■
, TamqltoB$Į$.
- ......
So.
B^on.kampas
M^s., E
1-mą
valandąSta.,
40 Marine
8a Boston,
MM

,

j

‘-Ibį Petro bažnyčioj;
„ penkiolika
—
Į
Viąi lietųyįį
Itį prieš vienuolikta vaL ptai mo, turėtų-atsilankyti į ruošiamą
$SĮą B jpobažnytįnės salės pr^į- parapijoj ąalėje^ ^įiąyn^ką balių,
šįk balius jyyks šeštadienio vaka
įęks "4spęręes’rię pirmos iškil- re, vasario 8 d. 19.30 m. 7:3Q vąBihgoą šv’ mišios kun. Šliko. Pa landą, Parapijos . salėje, 492 E.
noksią sakys kun. Stonis, ką tik ševenth' Stręet, South Bostone.
iš l.jetuvos atvažiavęs. Subdia- Tupėtų atsilankyti ne vien tik tQkonu bus kūn. Norbutas, diakonu dėl, kad tep bus daug žmonių iš
£un. Švagždys, arkediakonu kun. visos apylinkės, ir kad ten bus lie
Virmauskia.
tuvių mėgiama lietuviška orkestrą
;• šeštą vąl. vak. įvyks kun/pri- iš Montello, ir kad visiems bus
Šucijanto pagerbimui bankietas, smagu bendrai ir linksmai t
i atsi
jjarapijos salėje ant 7-tos gatvės. karą praleisti, bet turėtų
; Tą pačią dieną po sumai įvyks- lankyti todėl, kad to baliaus pelĮABlaivininkų susirinkimas pobaž- nas eis sušelpimui vieno mūsų ne
turtingo studento’, gero lietuvių
lytinėje salėje.
patrijoto, einančio aukštuosius
mokslus Harvardo Universitete ir
jau daug lietuviams pasidarbavu
«1«-TA VASARIO
sio
ypatingai mokslingesnių ame
Ir kaip malonu yra prisiminti !
Į6-tą Vasario, tą dieną kuomet,■’ ■rikonų tarpe. Jį retkarčiais sušel
Stažą saujelė Lietuvos sūnų atga pia amerikonai, įvertindami jo ga
no nepriklausomybę ir pasiskelbė bumus ir pasišventimą, bet "lietu
visam pasauliui kaipo savistovi vių visuomenė dar nėra to pada
Aąalstybė. Bet tą laisvę atgauti rius. Todėl dabar yra puiki pro
kainavo, daug daug kraujo ir ga lietuvių visuomenei tą padary
brangiausioj jaunuolių, gyvasčių. ti atsilankant į minėtą balių.

vyrų, vaikai tėvų, mergelės savo
ląaylimųjų. Kiek ten širdžių skaus
mo, aimahavimų ir ašarų pralieta.
Ta baisi tragedija ir skausmai su
dėta ant tėvynės aukuro. Jeigu
taip brangiai kainavo mums nepri
klausomybė tai ir mes turim ją
aukštai įkainuoji. Teneatsiranda
■nei vienas lietuvis, kurs neprisi
dėtų paminėjimui tps brangios is
toriškos ir kartu linksmos dienos.
Kaddr atsirastų tokių išsigimėlių,
kurie nepaisyti} nepriklausomybės,
bet visgi turėtų pasigailėti tų pū
vančių kaulų, kurie liudys per am
inus tos dienos svarbumą.
Kiekviena lietuvių kolonija pri
valo turėti sau-už pareigą, kad. pa
minėjus tas 12-tas sukaktuves kuo
tinkamiausiai. _ Minėdami
ir
džiaugdamiesi nepamirškime tos
kmžinos žaizdos ir kenčiančių vil
niečių, kurie ištiesę rankas šaukia
si pagelbos iš mūsų. Juk ir jie
trokšta laisvės, nori būti laisvi ir
kartu su mumis džiaugtis tomis su
kaktuvėmis.
Bet plėšrusis aras prispaudęs sa
vo žvėriška letena laiko mūsų'brolius nelaisvėje. Spaudžia Įvairiau
siais mokesčiais^persekioja inteli
gentiją, uždaro mokyklas ir net
vaiko žmones iš bažnyčių.
Vilniečiai šaukiasi mūsų pagel
bos! Jie neprašo gyvasčių iš mūSU, bet prašo padėti moraliai ir
ęiaterialiai.
Brangus tautieti, neužmiršk sa
vųjų, išklausyk savo brolių .prašy
mą. Kad tavo bent centas sykiu
bu jų gyvastimis būtų padėtas po
laisvės pamatais. '
--

' ^i/w: ■

PIGIOS RŪŠIES ~
REKLAMA

•

So. Bostono Lietuvių Ūkėsų
Kliubas pastaraisiais metais pasi
žymėjo pigios rūšies reklama.
Kliubo komisijos nariai, kitų
draugijų susirinkimuose, grąsina
įrašysią į “kliubo juodą knygą”
vardus tų žmonių, kurie priešinasi jų politikai. Negana to, ir spau
doje pradėjo .reklamuotis “dide
liais darbais.”

Pirmas, tur būt. ir svarbiausias
kliubiečių darbas, kaip, jie patys
Brooklyno laisvamanių “Vieny
bėje” rašė, būsiąs, savo naują
prezidentą sutvarkyti.
- Antras, tai ruošimas programo
per radio, kaip p. Mykolas Venis
ųašo “Keleivy.”

Tik visa bėda, kad rimtesnieji
kliubo nariai ir prieš “ jiiodą kny
gą” ir prieš p. Venio per radio
rengiamą programą protestuoja.
“Juodoji knyga” esą padaras liįkusių, bet pakrikusių, sandariečiū. Per radio programą rengia
ne kliubas, bet So. Bostono keli
biznieriai ir profesionalai, taip pa
reiškė šio sumanymo iniciatorius
p. Jonas
Romanas. Kliubas su
tuo parengimu nieko bendro netu-

irįs.

Vadinasi kliubas ramstosi pigia

reklama. .

K.

I

!

YORKĄ

Šiandien adv. A. Šalna išvyko Į
New Yorką orlaiviu. Iš New Yorko važiuos traukiniu i Scrantoną
biznio reikalais ir aplankys savo
levus.

*
Rep-

?

GERIAUSI PIRKIMAI
----------------

CSty $oįnt

Bėkamė—Pusdykiai

Columbla Rd. 3-jij Šeimynų at
skirai budavotas namas, po 5-5-5 Švie
sius kambarius su visais įmprovetnentats ir dideliais piazzais. Rendų neda
$78.09 | mėnesi- Parsiduoda už $(1500.
Įnešti $1,000. Matykite A 1 VAŠKĄ.

Parsiduoda BĘKARNE, South Bos
tone. Biznis iždlrittaf pot daugeli metų.
Visi reikalingi prfetaisaL Kelętąs trokų duonai išvežioti. Parsidnoda už ne
paprastai Žentą kalbą Ir su rižatmatu
įnešimu. Ai bekamė htt gzrit parduota,
todėl nieko neląukęs $ęąlĮ)kįs d$l pla
tesnių informacijų pas JV0Z4 BALUAAITI- Yra svarbi priežastis dėl parda
vimo.
'•
• - ■ ■■
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■
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8outh Bostone

3 šeimynų tvirtai pastatytas namas
po 5-6-6 kambarius, su visais |taišy16 Šeimynų namas po 3 ir 4 kamba
kaiis, vantomis, elektra ir ntskiratž^l- rius |r mėsos krautuvė. Biznis .geras.
' Vytuvais. Parsiduoda už $9J>00.0(). Ar Apyvartos daro.fl.QW j savaitę. Par
bū
mainytą «n
ui mainytų
ant mažos krautuvės arba siduoda labai pigini, tik už $16,000.00.
, tarai ūkė*.
-

Dėl visii Siu skelbimų kmpkįtč^šiuo ądręsų:
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Sausio 31 d., 01d South Meeting House, įvyko Bostono Tercentenary Komiteto susirinkimas. Į
susirinkimą buvo krečiama 350 įžymesnių piliečių.

'
‘U
Dalyvavo
apie

gimęs Lietuypje, Užkalnių kaime,- Kųętaęųų parapijoj, 300. ..
■ • \
. ’
• ’ - ‘Šiaulių apskrity. Pr^cUnį moksĮąrigij^Ams^ių dvaro mo: Susirinkimų atidarė Majoras J.
kykloje. Į Ameriką Atvyko 1913 m<pą^sįu(^br01ius Anta Curley. Kalbūjo mokyklų perdėną ir Joną. Per tris njptus dirbę Roxbury
_ ąį kę.r tinįs, tęisėjas Dtąy ir, kiti.
pykloje ir liuosu laiku lanke Bostono: ątemų Con^ąuatŽftt Nutarta, šias Bostoną 300 metų
School. Vėliau nuvyko i Valparaiso Universitetą ir ten ’kujkaktūves iškilmingai paminėti.
Svarbesnės iškilmių dienos bus
baigė aukštesnių ją mokyklą (high<shoolj.' Po to įstojo i šios: kov^7?į gegužės 30t birželio
St. Viator kolegija, BoSrEonn^tril:, 'Įjūrių b^gė 1926 m.*’ 17, liepos 4 ir svambiausia tai Bos
ir gavo meno bachelorios (B. A.) laip^giį. ’ Pirmąjį metą tono gimimo diena rugsėjo 17. Pa
teologijos kurso įgijo Kenrick SeminaHjoj/.'WęWęr Bro stari)ji diena bus paminėta, iąkilvęs, Ind- Vėliaus gi pristojo prie Milreaukee arkivyskupi ųjingiausiai. Visos tautos kviečia
jos ir persikėlė į'tosios arkivyskupijos šeBUfiariją, St. mos prasidėti prie paminėjimo šių
iškilmių.
> > "
’
Francis, Wis., luir po dviejų metų ir puašs, šio mėnesio Šiam^ susirinkime iš lietuvių da
2-rą dieną, tapo įšventintas į kunigus, db Malonybei Mil-. lyvavo S. Michelsonąs, “Keleivio”
waukee arkivyskupui esant sįlpnos sveikatos, Kyentinimus redaktorius ir -A. F.- Kneižys,
suteikė Grand Rąpidsvyskupas: Joį Mateigbė
P^itęn. “ Darbiuipko” redaktorius. »Jieda
Įeina ir j centralinį komitetą. Girp.d.. vT.-.-v.-rt/' • dėjau,
»
*
.
‘ ♦
■ -X
kad ir dr. P. Jakimavičius
Naujasai kunigėlis dabar vieši' pas Bostono kleboną
.gavo pakvietimą įeiti į konjitetą. kun. F. A. Virmauskį. Ateinančiam^ Pedėldieny, vasario Spėju, kad ir kiti įžymesni mū
9. dieną—Bostono lietuvių šv. Petro bažnyčioj įvyks jojo sų profesionalai yra gavę pakvieprimicijos. _
^inąus.
. —
- • \
Kun. Jokūbas-J. Šlikas studentavimo bei mokslo per-; ' Reikėtų visiems komiteto na
traukos metu vra dirbęs ir visuomenės fSfeui. Jis vra dirbęs riams, pasikvietus į'talką ir kitHs,
“Tėvynės Balso” administracijoj-, buvęs vienu iš “Drau sueiti ir tuo reikalu pasitarti.
- .
Rap.
go” redaktorių—pagelbininkų- buvęs ‘Giedros”, adminis
tratorium ir iždininku. Taipgi mokytojavo lietuvių vasa
GERKLIŲ ĮAIMĮMBĮĄS
rinėse mokyklose Pittston, Pa., So. Bostone-li Aftiol, Mass.
Daug darbavosi jaunimo tarpe." KunyJokūbo afeu tėveliai Pirmadieny, šv. Blažiejaus die
noj, buvo šv. Petro bažnyčioj ger
yra mirę. Čia Amerikoj jis tūri brolius Antaną, Joną, A- klių laiminimas. Iš ryto -laimino.
leksandrą ir Mykolą. Lietuvoje gi tris seseris. So/Bostone kun. Norbųtas, vakare abu kunituri savo krikšto motiną p. Mortą Ziminskiehę.
gu’
Žinąs
Paviešėjęs kiek So. Bostone primieijąntąs gtjš atgal į
Wisconsiną, nes jis priklauso Milrcaukee arkivyskupijai.
Jaunam Kristaus darbininkui linkime ilgiausių metų!
ŽEDŽIŪNAS NEW YORKE
•
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LANKĖSI L0WELL’Y

Rap. _ *

< ,

' 7^ -

~

1____ H

. pietą. Ateidami atsiveskite draugf ~
’
Fin. fiažtlnlnkas
——
X —
Kaąlauskut
.t
imujų nartą su savim prie draugijom
44 Glendalę St, Dorchester, Mąi* i
prirašyti. - '" •<
Kasierius — P. Kleponla,
“ ! '
ŠVENTO PETROK POVILO
288 Boiton Sta 8a Boston, Muk
Tvarkdąrls — J. Leščinskas,
; ■
DR-JOS VALO'
* Boven 'St, So- Boston, Masa.
Pirmmmkas — Jonas L. jOt'
__ ___
__ ,_ L Petrąu*l(ta ' ^Draugija laiko susirinklsus kas ąąt
24 Thomas Park So.
So.įBostiffii Įtart.
•. rą paned&l kiekvieno mėnesio 7i8C
Vk»-Pirmininkas
—Juorts
Jackevičiui*
02 Savyfer Avė.,
Dorchest^^aas.
vaL vakarą pobažnytinėj netąta*.
02 Savyfer Avė., Dorchester, "Mare
Fifth St, Sa Roston, Masą
Rusteika,
Prot Raštininkas —
—- Kazys Rusteiką,
446 E. 6th St, So. Boston, M<m.
Fin. Raštininkas — Juozas Guzetiflus,
Guzevičius,
Fib.
27 Tampa St,' Mąttapan, Mass.
ŠV. KAZIMIERO R. K. D^OT
■Iždininkas -— Vincas Kališiūš,
67 G Street South Boston, Mass.
VALDYBOS AMTMIM
Tvarkdaris — Petras Geležinis;
14 Vinton St, South Boston, Mass.
Draugijos susirinkimai btfn* kąa ptr Pirmininkas — 3. Grubimka*
mą nedėldienj kiekvieno mėnesio t
24 Preecott 8u, Eeadvflle, Moju. - -ri į
vaL po pietų, parapijos salėj, 492 Vice-Plrminlnkas— J.
2. Sevtath St, Sa Boston, Maža
140JBowen'St, So. Boston,
Prot Raštininkas—Vincas papl
116 Bowėn St; So. Boston,
Fin. Raštininkas — lt fielkla,
-.
‘
256 E. Nnth St, Sa Boston, Muk
<
Kasierius—F. G randelis,
*’U:Iš senų padarome naujus viso
2?7 W» Fifth St, So. Boston, Has» v <.
----kius- namų rakandus (forničius). Maršalka — J. Zalkta
1 VFinfleld St,'
Boston, MMkSutaisome, nudailiname su vami- Draugija talko suai rinkimus kas an»«
‘
rt nedėldlsnl kiėkvletid nSto^to, ;!* *
šiu arija pališiu. ‘Aptrauktas! krės
am 492 K Seventh St, HtapUos
lus, parlor setus gražiais audek
Ztb 8ta South

PRANEŠIMAS

lais.
Visą
garailtnojam. •
Taipgi maliavojam k popieruojain

Kūli. ŠLIKAS
Jaunikaitis kurs savo rūpesčiu
___________ilgus
__________
mokinosi
metus ir uždarbiavo kaip galėdamas per atostogas*

Šiorftis dienomis išvyko į New
Yorką p. didžiūnas. New Yorke
ANTRADBBNY
8 vąL-ryte egzekvijos ir giedo- iy apylinkėje žada pabūti savaitę
tos šv. mišios už a. a. kun. Jnlio laiko.
x
t
.
R.
Čapliko vėlę.
Inteheiją padare
Alfonsas Čaplikai

šiandien jau kunigu. Kun. Jokū
bas J. Šilkas baigė Šv. Pranciš
7:30 vakarė Sodaliėijos pamal
kaus seminariją, St. Francis, Wis. dos ir Lietuvos Dukterų*susirinki?•' šeimyną. 21 kambario beveik gau
ir ten pat tapo įšventintas vas. 2
jas namas su visais moderniškais jtaisymais. Pirmas mortgičfus' $11,000.
d. 1930.
X
Ketvirtadienio vakare 7:30 vai. Parduosime namą Ir rakandus, nes
Laikys pirmas iškilmingas šv. prasidės laikas dvasiškų apmąsty-' važiuojame i Rietavą. Atsišaukite laiš
adresuodami: “DARBININKAS”
mišias vas. 9 d. šv. Petro lietuvių mų, bei rekolekcijos. Į jas kvie kais
bept K. 368 Broadvvay, South Boston,
Ma8B.
(V.-ll)
bažnyčioj 11? vai. ryte. Dėlto čia,
čiami risi katalikai, ypatingai, ku-.
kad jis So. Bostone mokino vai
rie nori - sužinoti daug apie sv.
kus, vasarinėj mokykloj'ir turi sa
Pranciškų rr jo armiją —? pranciš
vo gimines^
• ’ „’ ‘
konus. Rekolekcijų metu pamoks
6 vai. vakare įvyksta, kšip vi lus sakys vienuolis Pranciškonas
siems jauniems kunigams, taip ir Tėvas Adgaštinas, ką tik atvy
Jeigu kieti viduriai, turite guzus.
|>altą
liežuvį, silpną fird|,' nemigę, lr
kunigui šlikui iškilmingą vakarie kęs iš Lietuvos, Pamokslai ir pa
anksti atsikėlę jauaatSs pailsę, nepeinė parapinėj salėj ant 7-tos gat- maldos bus kas vakaras 7:30 ir kas liant kad nišo senai vartojate visokias
v«
v»
> rytas . 9 vai. Užbaigos laikas bus pnea Ir druskas bei įvairias gyduoles.
brfsiŲBkit savo adresą, o gausit dykai
praneštas- ki*£ yHiaįu-—
lAbandyroą ir nurodymus kokios iš to
Bažnyčioj per jo mišias ir
ligos paeina. Ventrdla ir dvi kitos gy
ly bus iš visur suvažiavusių svečių ’ Penktadiėehjt 3^0 ir-7 P: M. duolės daugeli pagydė irgyda Pamė
kunigų.
bus klausoma rtkojekcijantų iapa-4 ginkit Rašykit tokiu adresu:
WBSTHRN CHBSflCAL CO.
žintys. Tuo pačiu ląį^u bus klau P. O. RorttT
PttBttville, Pa
Primicijantas teiks bažnyčioj ša
’ ,
r
- <V>?)
somos išpažintys ivfeštadięny.
tro kunigišką palaiminimą žmo
X-1
, .
Į^l
»
nėms per visas šv. mišias. '
..

PIGIAI PARSIDUODA

U1HS*

C J *

« r

>

kreipkitės prie mūs, e mes patar
navimą suteiksime kogeriausį. At
darą Bu 8-tos vai. vakare.
C. KAVOLIUS,

geuįtper

;
»

'
-.-------- ;------- rv

Prietelis

'•) -

Dorėhftrter
149 Boston Street, Dorchester
Tel. So. Boston 1348-W. Y Į

iagiį

Bile Kada

Bile Kur

Greitai—Saugiai—Tikrai
JAMES P. THORNTON

'

Member Florist Telegraph
. Dęlivery -

108 Dorchester St, South Boston
Phone S. B. 3198—1658
Milton 7993
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Lekcijos duodamos privačiai kai?.'mažiems taip ir. suaugusiems sulig
programų Muzikos Konservatorijų.
Pamokos aiškinamos lietuvių
kalbojė.

324 E Street, karnas Broadway,
(Prieš “Dajrbinink»” nam^)
South Boston, Mass.

t

*

'

namus. Dedame whįte wa^i, kai
šomine ant lubų. Kam reikalinga
pataisyti namas arba fornieius,
mes padarysime kaip naujus. Tad

V .

Sekmadieny po mišparų kun. P.
Virmauskis važiavo pas kun. Strakauską į talką, kuris savo parapi
joj turėjo 40 valandų atlaidus.
Kun. Virmauskis sakė pamokslą
pirmadienio ryte. Parvažiavęs gė
rėjosi Loįvelliu. Bažnytėlėj deda
mą naujas altorius, langai, naujos
zakristijos ir t. t.

ŠALNA LEKIA ORU Į NEW

.
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Putpelė

----------

’

300 METŲ SUKAKTUVES

Rengėjai

Tūkstančiai paliko našlių ir naš
laičių, tėvai neteko sūnų, moterys
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BŪSI IŠMINTINGAS SKAITYDAMAS
ŽuraaV^TARplNl^iąr Visuomeniškas
dailės, mokslo Ir vaizbos inėnražtis.Tik $1.00
metams. Kas tuojau užsirašys gaus dovanų.

So. Ęostano saųdnriečiai rengia
‘ ‘ su kitais bęnįtaįiLietuvos Nepriklaųsom^įą pąimnlįuną, bet

pR.ĮUSPĄ^ASpo“pĮ4’Įįįne- favo bcndrinftkų''neįvardija- ViĘeuniftn” jaučiasi lakstąs de- —- Jonutį kas jie to. Svaifcfeame. tai
“

♦ ADRESAS:
Pas nitu

±BWpiMJuV
.

-v?. #

f

džioįgraą

Į

JĮ

0®i

*

»

* sė
calf
sū ^dž

niu teleskopu ^tą p
valkatų. “ Tačiau iki: ši<£ nė
vienai žmogus nėra matęs tos
nežinomos planetos.

t-’.

gi gyva, keliavo.

-L.A.”

4

_n

Ta žeme? įšis
uodą ramumo
s. Ir jie apvtikrini apsfeiččiavp,
;
kad žeJ000 milijonų
metų^^g^feiUR
gadynėmis
1
v. *ątro^g.

^OyiUND.OEO

ER, MARŠ.

WOROEA

LDS. 7 kuo; i sn^rinkimas įvyks vasario $ į 6. vai. ’vakare,
bažnytinėjesį tinšie, 41 Proy
ideneę St VisOnariai būtinai ateL
kitę,
kit$ nw
nes. turiu^apBVMstFtį
turimį^apsvarstytį kelėkele
tą svarbių klausimą. Be lo, gera
proga užrimokitf
užsnno^ti duokles. '
Valdyba
?■

. Vąsario 1Ž d., 8-tą vai. vakare,
Liętuvią Salėj įvyks LDS. 51kp>
mėnesinis susirinkimas, kerbiami
nariai prašomi susirinkti.
Rašt

‘/Darbininko”
_ |
’ gražūs dideli ir šviesi
kambariai. Yra elektra, gaąas,. maudynės,
skalbyaes,
duodama šiluma ir janitorius patarnauja. Dėl plates
nių informacijų kreipkit^ J
“Darbininko” Administra-

Hogiausia,kad jie neturi
Tačiau saulės karalystė
' .
—
ant Paulas pasirodė
^pastovaus paso ir, keliauda* ti tikrų šmėklų, kurios si
SAINT 0LAIR, PA
DAMA
<
■£ mį savais keliais, astronomiš- joja erdvėse, bet^piekas ijįį
LDS,
107 kp. mėnesinis susirin
pirmoji žemės (artpkūm) te
f Jkajai policijai daug ;rūpęs- žino, ar jos iš tiesų egzistųg- / Hamburgo observatorija
kimas
įvyks
kovo 6-tą dieną,
sueis -W
ijonų metų,
tuoj po sumos, Šv. Kazimiero papsgo pridaro.
(dangaus kūnų stebėjimo
HARTFORD, CQH$.
ja.
;?i
antroji-' ' iė (alkonkium)
rapijos
salėj. Kviečiami visi na
'.čia kalbama apie kometas,
snsiripkilpas 1Toks keistas dangaus val stotis). praneša, kad šiomis buvusLJ6(> ja&iųonų metu il- LŲS. 6-tos
riai dalyvauti ir užsimokėti mėne
^keliaujančias aplink pasauli kata yra antrasis žemės mjk dienomis," ant .saulės buvo gumo/senoji gadynė — 340 vyks vasario 9 a., tuoj po sumos, sines mokestis ir naują narią~st^
bažnytinėj svetainėj, 41 Capltol
dažnokai nežiūrinčius nu- nuo, kurį esą matę, astrono poatomA nepaprastai didėlė
Valdyba
milijoną
metu, žemės vidu- Avė. Malonėkite visi nariai ateįti, švęsti prirašyti.
9
Y
dėmė,
kurią,
’
e
šant
rūkams,
nes
yra
svarbią
.reikalą
dėl
kuo

r‘rodytojo tako. Tos žvaigž- mijos mėgęjai. Pirmas to
rmisr amžius — 33d_irilijoT pos naudos. •
’'
/ dės vųlkptt^mėgšta
__
vąjkąt^mėgsta per arti antrąjį _____
galima
buvę
matyti
ir
be
žiūžėmės palydovą esfe
x
Taipgi
malonėkite
’ užsimokėti
gadynė (terev
• EASTON, PA.
kurią
yra
užsilikę
mėnesinės
duok.
~«įf'
■
•"I
•
•
J
1
ronų/JDeiDš
esanti
apatinės
/ prieiti prie didžiųjų planetų -matęs vienų vasaros naktį
nė) —60 milijonu ir dabar Jis.
LDS. 6 kp. raft.
LDS. 40 kuopos susirinkimas įlės.
dėl-to yra jų traukos iš- landas Leuwenbroock; 7 lį saulės pusėje ir jos skersinis
vyks
kovo 6-tą d* tuoj po sumos
tinė.
vieną milijo
i
”
tur|
apie
25
tūkstančius
kilošv. Mykolo parapijos svetainėj.
t< tempiamos iš įprastojo kelio, buvęs tamsus taškelis, sljįną ii
norna, Šįė skai
CAMBRIDGE, MASS.
Malonėkit visi nariai atsilankyti
^/įartais jos patenka tarp kęs sidabriniu mėnesio dįjį- metrų> tai yra dųkartus daučiai
laikomi pa- LDS.. 8 kuopos mėnesinis susi- jr mfineąiries mokestis užsimokėti,
dviejų dangaus kūnų ir yra kū. ' Praslinkęs mėnesį, jįsį giau, negu ženiės skersinis; nasiais^ arb^ artimais teisv- rinldmas atsibus sekmadieny, ir mėnesines mokestis užsimokėti.
M. Songaila
Kai kurie- mokslininkai
vasario 9,f tuoj po sumos, Rietuvių
A suplėšooms—dangiškoji kri- pasirodęs olando teleskope
bei, >bet jiėT^do, kad žemės bažnytinėj svetainėj. Viaj nariai
/ ininalistika 1 — į gabalėlius. maža žvaigždele. Leutve^i- spėja, kad ryšy sū tos dėmės "...skrS
_ _____
sius A
yra
nepa- malonėkite atsDarifcyti ir užsimo
Jį
NASHUAN. H.
, Tokio likiiho vra susilau- broock’o apskaičiavimu,- tąs pasirodymu pęr paskutines prastai ii p.„
-įsivaiz-; kėti užvilktus mokesčiuą. Valdyba
LDS. 65 kp. mėnesinis susirinki
Tekusi viena kometa, kuri prieš antrasis žemės valkata turįs dvi sakaites ant žemes buvo duoti,"
iolipis žemes
mas
įvyks' kovo 6 . d. tuoj po
smarkių audru ir staigių oro
BALTIMORIh md.
7 .v*aštuoniasdešimt
metii dan- būti netoli žemės — tik
7 ,z
amžius, v /lygus 24 vąlanantrą
mišią pobažnytinėj svetai
1 < Vasario . 9 dieną, sekmadieny,
permainų. ',
gaus- stebėtoji! akyse buvo daug per 10,000 kilomėta
“+“ tuoj po sumai, parapijos svetainės nėj. Kviečiame nariui* ateiti, nes
doms, tai Ž niu giminė at
./
R.” siradožen tik prieš kelias kambariuose įvyksta LDS. $0 kp. yra keletą svarbią sumanymą.
7; sumalta. Jos liekanos, mažti skersmens būsiąs tik dvie
susirinkimas. Malonėkite ateiti vi. Taipgi atsiveskite ir savo draugus
ori/
£ meteoru spiečius, ir dabar ar trijų kilometrų. ~ Tą i£
sekundės kuries išmušant si
*
Kviečia Valdyba prirašyti*prie-šios organizaeijos.
/ tębesįbaldo, kaip buvusios matomąjį mėnesį pavadilįo LIETUS KARTĄ PER 8-RIUS pask^tinei,.^24-tai valandai;
Valdyba
-7
t}
7 kometos šmėkla, tuo pačiu “Lillith.”
- METUS
PROTOBNCE, B, L
Kaip ilgai žemė dar gyvens ?
'Mokslas į to naujojo.žęCentrajinėje ir pietinėje Į šį klhušiįaą atsakoma ga^ D. D- S. H kuopos mėnesinis
BR00KLYN, N. Y.
įvyks sekmadieny,
Lietuvą matysi skaitydamas Ka- mės palydovo suradimą žiū^ Australijoje gruodžio
- ... mėn. na įvarriaL-Bendrai .maftio- susirinkimas
vasario
16
d.,
tuoj
po
sumos,
bažLDS. 12 kp. minusinis
mėnesinis susinnsusirin-z
^Hiką Veikimo Teatro leidžiamą" skeptiškai. Vis dėlto, kotįl paskutinėmis dienomis būter^ ^išsilaikyti.
nytinėj svetainėj. Svarbu, kad kimas įvyks vasario 2188 d
d., 7:30
negalėtų žemė turėti antį) didžiausių liūčių. Lietus pih
"^Įaug^šimhi milijonų risi Šame susirinkime dalyvautą vakare, Karalienės Angelą para
fc ‘lŪSy LAIKRAŠTIS” mėnesio? Juk Marsas tiįti mų kartų lijo tose vietose, metų.
ir užsimokėtą dūoMes. Parodyki pijos svetainėj, kampas Robling
: Tačiau gyvybė turin-. me grąžą pavyzdį k^iems.
ir South 4th- gatvią.
jų du, Jupiteris devynis, So 7-rių metų sausros. Žuj
ti išnykti žemėj daug anksų Jft reikia užsisakyti sAu Amerikoje
Taigi malpnėkite visi susirink
stebėjosi gamtos
■čiau. Būtent, yra pastebėta,
NEW BRITAIS, GORN.
ir vitiems giminėms ir pažįsta- tumas net dešimtį! , \
ti
ir~nŽ8imok$ti
duokles kurie eDar mažiau težinoma apfe nenorėjo tike^ltimis. Sep- kad žemėsTįnikimasis aplink LDS. 36 kp. susirii^&Us įvyks sate skolingi. Nepamirškite ir
uįems Lietuvoje.
vaikai pirmų i
^“unusą
Jfūsą įaisrasus
laikraštis ” metams kas- paslaptingąją planetą “VuĮ- tynerių
vis lėtyn, t. y., sekmadieny, vasario 16-tą d. s. m. naują narią atsivesti prirašyti
kartų^?o
gyvenime
pamatė savo
tuoja keturi litai, pusei metą du kaną,” kurią astronomai'l|kad į šį susirinkimą. atei prie mūsą brangios organizacijos.
amas nuolat di- Svarbu,
kad]
tą visi narai ir bent -po?vieną
r litai.
Kviečia Valdyba
lietgf
Jei
lietingas
periodas'
gus metus yra stengęsi sįįdeja.. Teisybė, tas paros pa naują narį atšvęstą prirašė Prt^
Latvijoj, Estijoj ir Vokietijoj
.įmitęs, "tai Australijos, dykumėsą brangios r organizaėijqs.Šitą^Vulkaną —
aina ta pati, o visur kitur užsic- račti.
mos virs -derlingiausiorius ilgėjimas yfet labai mažas ir _ Nepamirškite užsimokOtį^duokWATERBURY, CONN
nyj (taigi ir Amerikoj)—trigubai lekiąs netoli saulės"— pir
sudaro
tik
jtieną
dešimtą
dadirvomis.
Vasario 23 d., Į vai. po pietą įmas pastebėjo pranęūztį
» lį
r
šimtą
metų."
Ž.
’
v
vyksLDS. 5 kuopos susirinkimas
Adresas: ]
.snkiinasių ir ^^*-i»A
i
Dėt
.A'ftTpya'
«teit
fe tokiu- pat didu . LD&JD kp. kuri; .
'-■W ■
*■ y*
vaE
Cni^--K8tauKj8Kas IsRcrastis yyasario 16 dainoj po d
dešimt žmonių, bet ^is no
mų tai iji> ^0 milijonu me Taigi kviečiame visus
ra nuolatinė misija. — Popiežius
VORCBSTER, MASS.
gėjai. Kaip arčiausia sau^
tų žemė visiškai sustos su- Slankyti. į.šį a /V/____
Leonaa XIII.
LDS. I08 kuopos susirinkimas
mokėti mėnesines. Attiv^kjte h
stovįs kūnas, Vulkanas es|s
kusis apie savo ašį. Tada gavo-draugus
_
prira^ti.
granai, - įvyks kovo 6 d., „Aušros Vartų
pi*
ugnies gtnnulo pavidalo. 7%
•; y". / - ’ ' r~ yięna žemės pusė bus nuolat,
»r neturite mokesftią kny- parapijos salėj, tuojaus po sū
■ Laikra&š geriausiai suartina iš
jįį
gausite susirinkime. ; ! rios. Visi nariai meldžiami pri
gučią
1
Tačiau paskutinių. la^ū
saulę, o Šita—
eivius su savo mylima tėviške Lie atkreipta
r?'.'.
būti, nes turime svarbią reikalą.
astronomaisj>radėjo abejai tuva, laikrašty atspindi-kaip veid niekad saules, nematys. At' •7 ’ .
Kviečia Valdyba
'4 JT
.
tos planetos buvimu. "
' rody senosios tėvynės vargai ir pa- kreiptoj į saplę pusėj ibus
. ————a——
•
sisekimai,, Jiūdėsiai-ir džiaugsmai, didelis karštis, o antroj-pu v-’
Toliausia nuo saulės v
' L. D/ S-' 72 kuopos. išsėtinis
LOWELL, MASS.
todėl Mekrietaas išeivis turi skai
nematoma planeta
*
“ ■ LDS. ♦ 97 kuopos susirinkimas
tyti bentriyieną tėVynėjJęidžiamą sėj — amžina naktis ir šal -*įvyk
16.
tuoj.
p<
vasario^
įvyks, sekmadieny, vasario 9_d.,
neptūnas. Ji skrieja erdį
laikraštį, kad jos neužmirštą. E tis. Vienoj, pusėj vanduo išV&j
Jurgio ^riąiifos a
tudj'Jpo sumos. Ateikitą visL’Ge
daugelio laikrašSą tžkamiausBas garuos, o antrojoj
se anapus mUms žin
‘ j -r- patirs, ,
narian^ra
ra
:a darbininkams prisirašyti
yra išeiviams^ ir. lietuviams katali į Tedų. * Gyvybė, aišku. Tosaulės^istemos ribos, Ne
i.
prip>vienintėlSs darbininką orgakams ūkininkams tik laikraštis
• -.2-'..a1■ ■
>
no kelio.
Matematikai;
ldoms sąlygoms esant, turės
niekeijos.
i“Įjįftrtmprąg”
Valdyba
išnykt. T&i ir bus žemės ga m;;
■l( .4; -;■■■■-C
i •
.
Neptūno padėties išskaiČ
ąes “OKJiųNK^ „ vedamas ka
įd 1 ^ob^LYlį ‘ Y/1
vo jos buvimo. galimybę,
talikiškoj, tautiškoj dvasioj ir sto las, nes gyviems padarams1
•ąrti
astronomas Grigull net s
vi demokratiniais’ pamatais tvar matomojo' pasaulio pabaiga
^3 i-; ttfoj *po stirnos
GERO GYDYTOJO
5 MįkuopŠB mėnesinis,
komos "Lietuvos sargyboje.
do jos atstumą — apie s
yra tada, kada jie miršta; <
“ŪKININKAS” išeina kas sa pati žemė, žuvus joj ^yvytynis miliardus kilomet
’
REIKIA KREIPTIS
e fe
vaitė gražiai paveiksluotas, duoda
luAanymą. Atsivesk!te; ir savo
Toliau anglas Young’
bei,
dar
gali
nesuskaitomus
delel pagydymo visokią
daug žinią iš Lietuvos ir užsienio
dršngtig(es) priHšyiL Valdyba
kraujo, nervą Ir" chroniš
dė, kad tolimiausias danga: gyvenimo; rtšo visais fikrninkams laikus keliauti paskui saulę
ką ligą. Kurie kenčiate
nuo reumatizmo, Skaudukūnas savo kėliau aplij^c rūpimais Mantiniais: apie žemės Rangaus erdvėse. Bet ji ta
lią, vočią, sutinimą arba
NEW
HAVEN,
CONN.
K • ‘ >*• J *
Šiaip kokią kūno ligą, tu
saulę apeina maždaug p|r> dirbimą, gyvulių auginimą, šeimi da bus
ės kapinynas.
L.
D. & 28 ^kuopos mėnesinis
rėtumėt kreiptis tuojaus.
ninkavimą, rinką ir kainas, deda
Atminkit, pasiteiravimas,
j.
- .^Tr” guririnknn&8 įvyks sekmadieny,
360 metų. Dvejus metfs daug gražią pasiskaitymą, juoką,
. *
patari įkas dykai visą š{ mčnesĮ.,
vasario 23 dM l^yal.
po pietą, baž
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SAUJOJE VTBTOJB
UBTUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS) 4;
511 Brodaway,

So. Boston

vatanOMi
ano 8 1*112 ryte Ir nuo-£:80 1M B
ir nuo 6 iki 8 vaL vakare. Ofisas
uždarytas sub'atos vakarais ir ne4fldlenlal8,.. taip-gi seredomis nuo
12-tos dieną uždarytas \

Taipgi nuimu ir X-Ray

f ’

V

1...

.==

Tel. So. Boston 0823

'K“.

'

/' .y" ’

J''’

»

L4 <*-įr

Tel. So. Boston 0506-W.
Lietuvys Dantistas

-A. L.KAPOČIUS
" 251 Broadway, South Boston
- ’
(“Keleivio” name)
Ofiso valandos nuo 9 iki 12,
nuo 1:30—6 ir nuo '6:30-—9
vakare. Seredomis nuo 9—12
vai. dieną. Subatomisr nuo 9
iki 6 vak.. Nedaliomis nuo 9
iki 12 (pagąl sutartį).
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(GALINAUSKAS)
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7. •
*
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”

TeL So. Boston 2300
Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vaL
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po piet ir
nuo 6 iki 9 vakare, šventą dieną
pagal susitarimą
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414 Broadway, So. Boston

■

' ■'A'U? «■ —

•i

DR. S. A. GALVARISKI

*

ii.

- '

9

Lietuvis Dantistas

’ ■

Gyflytojas iš Kurijos
875 Dorchester St., So. Boston.

•

-

'■

TeL S. B. 4768

Rezidencija ir kitas ofisas
1234 Blue Hill Avė., Mattapan ‘
-1

~

Tel. Milton 2952.
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Lietuvis Graborius
K

P. J. AKUNEV1Č1US
258 Broadway, So. Boston
Telephone So. Boston 4486
Mirus Šeimynos narini, likusiems
našlaičiams ftrba giminėms pini
gai reikalingi. Taupykite juos. Al
laidotuves aprūpinu gerai ir nebrangtaL
-■ ; ; ■ • .. .
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nytinėj svetainėj, 339 Green St
Ką tik išėjo iš spaudos!
Į
“ŪKININKO” kaina 1929 meKviečiama narais (es) ateiti. Gera
&
Artisto ,
Į tams Lietuvoje—5 litai, arba 50 aproga užsimokėti duokles.
7 7 "7 ;
merikonišką centą, o Amerikoje_ _ ' STASIO PILKOS
- ( ’ •
’ Nauja Knyga
> 15 litą arba vienas ir pusė dolerio. .
-Pinigus siąsti šiuo adresu; Įdthuania, Kaunas ^‘‘ŪKININKO’ ad: /
♦
su paveikslais
nlnistracijai, Gedimino g-vė 30 Nr.
Neužmirškit; kad “ŪKININ.
Daug rimtiį ir juokingą pati- y
KAS’* yra gražiausias ir mylimiaurį-4«aajįI*
aityn"!’
de“9macitiąs ūkininką
"
dęlį džiaugsmą padarysit užsaky
Verta' kiekvien&jff 'turėti na^
dami jį savo giminėms ir pažįsta
mųosė tą gražią knygutę- ” '
miems Lietuvoje.

“JAUNA mn

.

i
z

PIGŲ, POPULIARI SAVAITIHĮ KARIŲ LAIKRAŠTĮ.
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“KABY” yra daug paveikslu, apysakų, feljeto-

|

įnų,eilėraščių,įvairenybiųį’tt.Kiekviena:

m e

“KARIO” nr. yra linksmas skyrius

■

"Kup

etinės pabiros.”,
ftiemet “KARYS” žymiai papigintas. Jo kai-

Įį

I

t

L

na metams: Lietuvoje 8 litai; Amerikoje 1 dole-

i

•/

-

KahAtikSSei
Už persiuntimą prisiųskit už
3c. pašto ženklelį.
z

r

SI

.X

L

‘-

Redaguoja kpt

Baičiūnas.

'

Leidžia

;

į

Karė

•‘DARBIirlKKAS »'

336 B*way; fio. Boston, Mass.

r

YoW>a.

F.

.>

Adresas: Eufop*—Ltfhuanfaų Kaunas, Bepriklauso^

mybės aikštė “KARYS.”
L17"

’■ i

'

X'\

'

M tad ir
Tark CKy.1
•

z
A

254 W. Br0adway ..
South Boston, Mass.

Rezidencija: 838 Dorchester
Dorchester, Mass.

Df.Grafr, 311 SSTi
Vatondo*: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir Šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tlktat
....... .......... n,

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

A,

Tel. Porter 3789

KJHK REPSHIS, M. D.
-

^trepsėsi
Lietuvis Gydytojas ——

Ofiso Valandos: 2—4 Iri—G

881 Mau. Ave^ arti Centrai Bą.
Cambridge, Mass.

PATABBAVHUB DHK*
ir

nVfHIAI SfcfŠto reumatizmo, tanUTuUULEol^
krutln$#š ir

w■
w**w»«trentj skandfljlmo.
kataro, aMojtao kraujo nėra stresai?
fcydnolhj kaip Kinik. mosU ir šaknis
salima gantl vftrar arba pas išradėja
Z. a. Elnlk Ga, City BŪT 0U Vnton
Gty, Oonn.
Kentėjau _
Ir niekas ne*

Lietuvis Graborius, Balsuomuotojasf Real Estete Ir Kubile
Notaras
- • » >

as

T

.ris 60 amerikoniškų'ceAtų. •

S/BARUSEVIciUS
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BezUteiclįflė TeL: 0779-B. K.
Ofiso Telefonas: Š. B. 077G-W. -v
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