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Katalikų privatinės mokyklos uždarinėjamos; katalikų/organizaeijų skyriams draudžia daryti susirinkimus;
katalikų ekonomines organizacijas ir katalikų veikėjus tą. so po teismus, kad tik sumažihus jų autoritetą plačioje vi' suomenėje.
Vadinasi, valdančioji tautininkų grupė turėdama savo
rankose teismus ir ginklą, griebiasi visokių priemonių, kad
sunaikinus katalikų akciją Lietuvoje.
... _
.
”

‘> ■<• ’
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jpriklausomVbė8 atgavimo, yra
giausia prisidėk
atstumti nuo tautinio darbo in persekiojami už tai, kad
{Jie neišsižada švegęlaimio idealo—tikėjimo.
Amerikiečiai lietuviai, kurie brangina laisvę ir nepriklaiMomybę/ turėtą pareikšti prieš tautininkų valdžią
griežtą protestą ir reikalauti, kad atstatytų teisėtą tvarkai;
padarytų rinkimus Į seimą, kad su dvyliktais nepriklau
somybės metais pasibaigtų ir tautininkų diktatūra Lietu
voje.
.
■
i
Lai gyvuoja Laisva ir Nepriklausoma Lietuva ne tiį
nuo svetimųjų, bet ir nuo tautininkų diktatūros!
3K
> .
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N AUJ. ANGŲJOS LIETUVIŲSUVAŽIAVIMAS
VASARIO 22,1930
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, Sūvaiiavimo Rengėjai,
'
41 Providence Street.
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CLEVELAND, ;6hio.
Antradieny po pietų apie
5Q0 bedarbių.sųsirinko prie
miesto salės? Jię.jęjo' pas
miesto tarybą _ reikalauti ką
nors daryti, kad jie''gautų
darbą.
t:_
Policija pamačius tūks
tantinę, minią puolėsi salės
duris uždaryti, bet apie 500
bedarbių suspėjo įeiti.
Kilo riaušės,_Policija puo’
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^feufe: 89,OOG lit/vi^jus gerki fci žy4aų jata
iškoliojęs'žydais ir bolševi sugiilė ir “kantriai?’ laukė
Tik posūniai —katalikai kais išėjo iš Banko, bet ko
pabaigos... Kalbama, kad
yra persekiojami ir baudžia kiu tai būdu vienas banko banko tarnautojos panelės
mi.
•
tarnaųtojų-sargas iššoko pro net įsimylėjo į' tą karininką
Vilnijoj e lenkai persekio- langą rbčia jam pasitaikė po kaip jis didvyriškai tą atli
;
ja-ir baudžia tikruosius tė\ licininkas, kuriam jisai ir kęs.
pranešė apie įvykį. Polieiį Šią žinutę p. J. Romanas
vynainius, bet mūsų išga
ninkas puolė vidun ir kaip gavo laišku Iš Kauno ir tą
mos plečkaftiųinkai turi pil
tik susitiko karininką li laišką pridavė mūsų redak
niausią laisvę. Jiems ponai
pant trepais žemyn, bet ka- cijai '
net zlotų duoda. '
'
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vo ir pinigus atėmė.

VATIKANO ORGANAS APIŠ^
“Vilniaus Bylojus” vasa
VYTAUTĄ DĮDhl <
rių 1 d. numery rašo:
“Miesto Storosto^parėdy./4 Osservatore r RomauS?^
mu “Vilniaus Rytojus” 11
paskutiniam savo numei$^
(85) Nr. už straipsnį •“Bal
pažymi, kad lietuvių tautj^s
sai iš Sodžiaus” tapo sukonrengiasi iškilmingai šv
’iskuotas. Nenorėdami pąLietuvos Didžiojo Kunig
ikti skaitytojų be laikraščio,
sčio Vytauto 500 metų i
eidžiame šį numerį.”
ties sukaktuves. Laikrs
“Darbininko” redakcija
Vytautą vadina didžiu vai
gavp tą numerį, kuris išėjo Vadinasi/ diktatorių jau
stybės vyru ir narsiu kariai
vietoj sukonfiskuoto. Tame toks nusistatymas smaugti
GAISRAS SUNAIKINO GARLAIVĮ “MUENCHEN” giu kiyię ;nuop£ln^M4įdžią
numery , vietoj straipsnio visus tuos, kurie .priešinasi
'ja dalim rytų Europa XII
Nuostolių $2,000,000
-< .
“Balsai iš Sodžiaus” yra pa jų tvarkai.
šiiptmečio pabaigoje buv
likta tuščia vieta.
r r
LENKAS RAŠO LIETUVOS
NEW YORK.—Sausio 11 saugojama nuo totorių ąl
Lietuvoje ir tuščių vietų Lenkijos diktatorius per
ISTORIJĄ
d. kilo gaisras garlaivy “Mu- glūdžių baisenybių. LaikraŠ
sekioja
ir
baudžia
tuos
lietu

nevalia paliktj.
,
Praga. — “Pragėr Pres- enchen,” North German :is gana smulkiai pažyra
vius,
kurie
yra
tautiniai
nu

Tiesa, Didžiosios Lietuvos
se” jlrarreša, kad lenki] Lloyd linijos.* Laivas jau bu numatytą iškilmių progža
sistatę
ginti
savo
tautos
rei

lietuviai ne visi vienodai
mą.
. : ‘
mokslininkas L. Koliankovs- vo įplaukęs į uostą.
kalus.
traktuojami.
------—
kis rašo plačią Lietuvos is- Apie 18 ugniagesių ko
“ARKIVYSKUPO ” BYLA?
Tautininkai ir jų pakali Lietuvos diktatorius per
’ -torijjĮ. Tos istorijos pirma- mandų ir visas ugniagesių
LENKIJOJ
'
kai turi pilniausią laisvę. Jie sekioja ir baudžia tuos, ku
” - sis tomas, kuriam yra 483 laivų flotas kovojo su ugni
laisvai rašo apie rišu* ir vis rie tikybiniai yra nusistatę
-Uaršu va.—Varšuvos a«
puslapiai ir kuris apima lai mi. ,
ginti tikybos reikalus.
kį ■ - .
'' ’
kotarpį nuo 1377 metų iki 267 pasažieriai laimingai liacijos teismas paskefio
marijavitų “arkivyskupo;
1499 metų, jau pasirodė. JĮ išsodinti.
KARAS DfiL DUONOS • . *
PABĖGUSĮ IŠ LIETUVOS
Kovalskio bylos motyviifll
1/
■
SUĖMĖ LATVIJOJ z *
SOVIETŲ RUSIJOJEj išleido Varšuvoj -Kasa im.
Garlaivy buvo chemikali- sprendimą. Sprendimas M
Daugavpilv suimtas pabė Sov. Rusijoj vėl prasidėjo Mianbyrskiego. Tomas pava nių krovinių. Kuomet lieps
vo paškaitytas už<’
dintas “Dzieje Wielkiego
gęs iš Lietuvos kontrobanduonos atėmimo kampanija. Księštava Litewskiego za Ja-’ nos pasiekė juos kilo eksplio- durimis, kadangi jos
- distas aferistas, kuris Kaune
zijos.
yra per daug drastiškas/!
Kad neatiduotų^ duoną valį gielonow.”
f
f ;•
gyveno Movšos Kagąno pa
. Du įgulos žmonės užmušti, kraščiši praneša, kad 1
varde, o Latvijoj vadinosi džios kamarkaitniečiai degi10 sužeista. ' .
valskiš įteiks kasacijos ski
Į Giršavičium lr^ Debermaųu. na'grūdasi v PAVoĮgęjetsuim- LENINGRADE SUIMTAS I8T0d*'
Spaudos žiniomis, Kaganas t& dauig -Vokiečių ■ kdonistųj, < RZKĄS PROF. MATONOVAS
Nuotolių padarytą ųž$2,w >■< . fci.. —e. ■■ L *i V ir
Kaunė turėjęs sumokėti? už sunaikinusių savo :dupii ' IrT Lėni n gra d e G P lr a ken ta i 000,000.
’ . .7 a gr i n i i jo 3
Lontrabąndą 10,000 litų pa Miestuose
-organizuojami suėmė žinomą rūstf (lštorfldi j; Garlaivi# -sudėgėi.ir-i nū-'
baudos, nuo kurios slėpda-. ginkluoti būriai, kurie bus akademiką Platckiovą.
skendO^kaiįytįk ties ta’Vieta Kiek laiko atgtl South
gyveno Sam Miket ir buvęsŲM
- r. <. i .
masis jis be dokumentų pa- siunčiami kaiman duonos
kur eina po vandeniu Hud- ninku V. Galeeko užmtAunojM
'i ‘ ‘‘ .1 ; • L' '<
I bėgo į Latviją. - Kiek anks- ieškoti. Atimtą iš kaimiečių t •
sonTubes.
je. Girdėjau, kad dabar ftvį
I čiau ėšųė-Šiauliuose apšavęs duona išvežama užsienin že- DANIJOJE PANAIKINTA . , Y
Tuo metu kada garlaivis Connecticut valstijoj.
:>L'
r r • , \ MIRT1E8 BAUSME
,
‘
bų
reikalą.
Prašau
at
“Birutės” fabriką.- Be to, mesne kaina, negu ta, kuri ylesė Hudšon ;tunelis buvo
Danų
parlamentas
90bapjūždary
’tas iVtūMtanči
kaš kitas praneškite jo iAMM
Kaganas Latvijoj realizavo •ra Sov. Rusijos viduje/DuąBakataadGaą *
padirbtų vekselių 18,000 litų noe išvežimas vadinasi 44duo- sais prieS 45 panaikinfcinii^bliū negalėjo susisb ti iš 132 “C” Street, So. Boatotųj
į<eew Jeraey. >
sumai. f
nos agitacija užsieny.’-’,
ties bausmę.,
//J
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licijos ir praij šjoA buožėmis
skaldyti galva .. Darbininkai irgi palei Į> kumščius į
darbą.. Policija negalėdama
minios išvaikį pašaukė ug
niagesius, kurte atvykę pa
leido vandenįJ mirfi,ą ir to
kiu būdu payy išsklaidyti.’
y <
' Keletą su

' '«-;>

.■ ■' 4

rininkas pradėjo į policinin
ką šaudyti; paleido du šūviu^
Sausio 31 d., 1929 m. apie bet nepataikęs atsigrįžo at
10 vai. iš ryto į Kauno savi- gal į trečią-aukštą ir stėnai
tarpio susišelpimo draugijos- pasislėpė,bet atvykus polici.
' jai
lai po
no ilgo
ilso susišaudymo
susišaudvmo buvo
banką
įėjo vienas karininkas
KRIAUČiy STREIKAI
sužeistas į galvą ir suimtas,
vyr. leitenantas su. dviem re pinigai atimti; yTiesa^tasTka'PASIBAIGĖ
|
volveriais ir energingai su riniafcąs buvo sų kauke. Rei
nu ‘ • ——: :■
<|||||
šukęs “rankas aukštyn” lie kia pridurti, kad karininkas
NE W YORK, vas. 11 <L-y
pė visiems tarnautojams gul tik tą dieną buvo išėjęs iš ka Siuvęjų streikas, lqiris tęsės
ti; ant grindų jr “bolševikai ro. ligoninės — nemi sky- savaitę, pasibaigė. Streikai
n^^Į.ą^.idomu^atsifi- vo apįę 25,OO0^įri^h|^
Pq susišaudymo karininką aręšta-

_______ _

‘

Pagrobė 80,000 litu
litų.

/

-■- ,v: j
lesi juos išvail

į 1$ stadįsnj “Bafcai iš Sodžiaus”"'
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KARININKAS APIPLĖŠĖ BANKĄ KAUNE
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Visais suvažiavimo reikalais kreiptis adresu:
J
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Jau kelinti metai iš eilės lietuviai katalikai.
gyvenantieji Massachusetts, New Hampshire ir
Connecticut valstijose, sykį metuose, suvažiuoja
pasitarti svarbiaisiais mūsų tautos reikalais.
Šiais metais tas suvažiavimas šaukiamas į Worcester, Mass., vasario 22,1930. Visos Naujosios
Anglijos lietuvių parapijos ir katalikų draugijos 4
turi teisę ir garbės-būti šio suvažiavimo dalyviais.
Šių metų suvažiavimas bfe aprūpinimo bendrų Amerikos lietuvių gyvenimo reikalų, dar išdirbs*
tinkamą bendrą programą . Didžiojo Lietuvos
Kunigaikščio Vytauto jubiliejui švęsti. .
Smulkų posėdžių programą patieks Naujo
sios Anglijos Lietuvių-Katalikų Pederaeijos val
dyba. Suvažiavimui bus patiektos trijų prele
gentų paskaitos: gerb. Kun. K. Urbonavičiaus:
tema ‘ ‘ M ū s u . S p a u d a ; ’ ’ gerb. Kun. Dr.
J. M. Navicko, M. L C. —4 ‘ Didysis V y• /
tautas’’ ir gerb. Kun. Steponas Kneižis —
44 S. v.a r b i a A
ji šio
s i o s. Taupos
Tau Ld s “ - SkArclo
Sk A r <i o
Prie$>>ties__Praša.linima:s. ’ ’
*”
Suvažiavimas prasidės pamaldomis Šv. Ka- >
zimiero bažnyčioje 9:30., Posėdžiai įvyk® Šv.,**
Kazimiero mokyklos salėje.
»'
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BROCKTON, Mass.
sario 11 d. Aliesto ūky kbSį
gaisras. Biednų namui užsį|į
degus, Ona Miškięnę,^virėju
pirmiausia pąjuto ir prikelsi
kitus. Ji pajuto dėlto, kag|
savo kambario 'auris paliksi
atdaras, kad išeitų naująjį
maliavos kvapas. * y
’ Jeigu ne ji, tai gal būt
tų visi supleškėję. Šiaipj^^
du žuvo.
4 •/ .
■■
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ausomybes. atgarupoo susakui-.
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-Tad minėdami
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Katalikams nevalia kalbėti ir rašyti apiplautos ir'
k; tautinius reikalus; nevalia parašyti, kad toks ir toks.vaidininkas netinka užimamoje vietoje, kad jis savo veikimu
/ kenkia visai tautai.
'
. '
/

LIETUVĖ IŠGEL8
j 30 GYVYBIŲ.

j

.

'
Prezidefitas Smetona, 1926 metais, prisiekęs pildyti ir
. saugoti tautos atstovų priimtą konstituciją, ją sulaužė ij
dekretu paskelbė naują konstituciją. Negana to, sulaužė ir
kitus seimo išleistus įstatymus./ Šiandien, Lietuvoje, pilie<.1 čiai skirstomi į sūnus ir posūnius.
’
.
ri

4

/

- Steigiamasis Seimas nustatė pamatus ir per aštuonis
metus juos saugojo tikrieji tautos vadai, kad kasėjų neiš4 griautų. Nepavyko. Veidmainystė paėmė viršų? Tąuti. pinkai, gražiais obalsiais, prisiplakę prie tautos vairo ii* >r1
Steigiamojo Seimo nustatytus pamąfus pamynč jpo kojį
’

• KAUNAS.^' KąįdSB
tarijos valdybos prane^į
generolas Žukauskas gy&M
San Rėmo sanatorijoj, Įtaį
joj. Jo sveikata pablogėja
si, jaučiasi silpnas, tėmpers
tūra svyruoja tarp 38
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GEN, S. ŽUKAIv**>^3
SILPNAS
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Lietuvos Nepriklausomybes akte pareikšta, kad “Liė•'. tuvos valstybės pamatus ii jos santykius su kitomis valsty-.
bėmis privalo galutinai nustatyti kiek galima greičiau sufšauktas Steigiamasis Seimąs, ^demokratiniu būdu'visų jos
g gyventojų išrinktas.’’.
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Vilniaus brangią mums šventovę
taip trokštam pulti Tau po kojų;
bet, svetimi ten įsibrovę, '
. v lankyt Tave kelius pastoja..
Užtark pas Tėvą Visagalį,
kad mums girąžintų Vilniaus šalį,
Juk Vilniusj — mūsų Gedimino,
juk_tęn Kazimieras Globėjas!
Šventos Kalvarijos kalnyno
kas aplankyt nesižadėjęs ?
Alės verkiam, Vilnių prisiminę:
grąžinki niums tėvųsostinę!
Peri amžius Vilniuj stebuklingai
globojai mųsų tėvus, gynei,
būk ir vaikams jų maloninga,
sostinę sugrąžint tėvynei. \
. Užtark, užtark pas Visagalį,
kad jis grąžintų mūsų dalį! ;
Maironis
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Sekmadieny, vasario 16 d. sueina lygiai 12 metų nuo
pąsiskelbimo pasauliui nepriklausomais su, sostine VjlJyniuje.
’
r
£
'

-

■ •

'

'*■ '

—j-į——-J—-—į_—

*T>

MALDA ŠW AUŠROS ‘

‘1

.jr ' >
•*

—

1

:<

C -

9

'. * A' >.•

A

t!

i

t

• -

. ,

i

-*•-

4

■

A—x.--. •

w>.-

- v •

SOUTH BOSTON; MAS8* VASARIt»BRUARY 14 D., 1930 M., Nr. 13.

-

B

*•
r

d

X

■

•

. " V .
\ *

<&■

«

WP-E.NKT

.

•

.
. ..-

SĄJUNGOS ORGANAS

v

• -<
■r

-

'•V.

4

*
.

;

s^WA ANTEADĮ^-JiiAlž

’> *V'

k «>.

i

===

X

X

■' j"? ....
X*

' 'd

> S

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠV. JU<į^PO DARBININKŲ
A • .

A

f .' X

5įY;

. i ■'

•*‘A *'

r- y .

u. y?

v’

A

1

A*
11-

— .,*

4

v

* y -

-1

įt

u

kr

■V •
C

' <2 - • v-.- ,J

■

1

J-

s,

»

1

«

DAR^E^NKAI
i$YWmiTESI
*

v
’

v

■1

*- V**-’

FKiSALKlbL

visŲrai
•»- '-V'x~

i'

*

w

r ?*

!Į4,5.<. ' M
' >—’••
.<•
X

-

.

.<*■'

•

x

O

*■ J

1R

r

f“ 1

5J

! .

Ltrė;E'« v-

to>WCU08M«Vff*ITV
tupas, Centro Valdyba #
viriosDekanasVlvLVo XJrVXLttU<Xo«

RŪPESTINGAS KLEBONAS

'H»mygal.« bažnyčia ym

Kaune daugeliui; nėra jokio
darbo.

Bedarbiams valdžią

i»4pasig rožėti: aukštas ir duosianti darbo

$fcgas'gotiško stiliaus paįįį;<šautė šauna į dangų,
įtartimo klebono rūpesčiu,
tvarkytas .visas
šventoĮ1Š:prisodinta naujų inedek gražiai apdengta akmens
montuotoji tvora, pastatvg^ažūs gotiško stiliaus ke
ri vartai
Gerb. klebonas
' .A”7

prie

darbų. . .

a

"

■

Kaunan

x -

rinkta:

kun.

R.

Durasevi-

miško

įe,
^v^ną^ į revizijos
komisiją t kųn,. A. Brąžąitis,
mok. EĮ.tiaurenčikaitė, stud.

L

■•flMHHKMI

Į. pąują rajoną vąldybą$š- Reikalų Ministerija-5,415,-

/

ernigraeinant ku

tų Jsįgaliojb naujas

^ijbsf įstatymas,
nisterija — 48,7&W;: Vai- riuo emigracįojs biurai pri-

OOO.litu.
BiiU^ ątstoyąį. prašę Fi
nansų ministerijąjleiąti priptątytį vietoj tų piųigU Bapr
kij. garantiją £aį sųųiąį^ kaip
Jigį šiol būdavo.; >Šiąis 1930
pietąkk jiems tatai leista, bet
dėl ateities klausimas dar ne
kištas. .

ąfybSs Kontrolė*—1,262,396.
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Nuo Natijų Me-1
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Sau knygą rifvieią dolerį veltui. Knygų mylėtojai naudokitės proga.
Pasiskubinkite .ątnąnjinti pręnųmcratą ir nauji užriražytL Jokio mo-.
KS&Mą už persiuątinaą mes nmftįkaĮaujame.. Kas norėtą įsitaisyti ar
ba papildyti sayo, Įmygyą^į gera progą dabar tą padaryti, nes duodame didelę nuolaidą. Iškart imant už $5.00 katalogine kaina gau

unijoj dąlyvąVp.
Raseinių klebonijos salėj daugiau aį/ šimtas. ŽĮn^įiį. ipnį^r/^t jįą yįąųjkelęį-f
sausio 11 d. įtyko Raseinių nemažą d l( ęudarė veikįiąu‘ dąpgįis ^ą-,
site už $2.50. Ta kaina tik “Dąrbininko” prenumeratoriams ir LDS.
rajono pavasai'ininkų*konfe- šieji - ra, •ne_ vadžgiriečiai. žiuoja aųjgbjisaią^ putomonariams. :
'
reiicija. Konferenciją. ati V kąnPįvyko* linksmoji dą- bjliafe. f Miesto valdybą nudarė malda ir pasveikino de
mate ,įsteigti autobusų stąiį.
kurios koncertinę dalį
ĮVAIRIOS KNYGOS <.
, Trumpa Apologetika arba
33 viduje. Ramyga- kanas kun. V. Pacevičius. Iš liko Vadžgirio kuopos cho Atiduoda stotį. įrengti.ir eks _• : Nemanyk, kad be tavęs Huckleberry Etnaa -labai į- ■ KaL Tikėjimo Apgynimas. Pa >
džiaugte džiaugiasi rinkta prezidiumas: E. Ur ras, p. Giedraičio vedamas ploatuoti koncesijos pagrin niekas tiesos neišmano—A- domi apysaką ■ ........... .——75c. rašę kun. y. Eajančauskaa—50ė
’
lfoiMtai~®axno* Dr. Vinco Pietario Raštai.
rabai,
'
banavičiūtė, V. Giedraitis, ir stygų orkestras.
* > dais 5 metams. /
igu savo ganytoju.
korimas moterims jų asmeni
Istorijos apysaka, Du tomai. $1,00
sekreto
Ram, •galos kapuose teber stud. K. Mockus,
niame, šeimyniniame ir visuo
Anie Apdraudą, Parašė j,
meniniame
gyvenime. Parengė *
riatas:
V.
V.
Zaleckis
ir
J.
.
TIKROSIOS
KULTŪROS
:— ......... Se.
Uf liūdnas vaizdas, Mūro
Kun. V. Kulikauskas __ ■■1.15c. 3. Vasiliauskas
DARBININKAS
Vitkauskis.
Iš
rajono
pir

’
Moterystė
ir
Šeimyna.
Verena apgriuvus, takeliai beBen-Hur—Istorijos apysaka
ė
J,
.
Gerutis
—
—
.40c.
iš J&auą Kristaus laikų. LA’arkiškai numindžioti, daž- mininko P. Butkaus ir kuo Lebeniškigi (Vabalnmko
- Gamtos Pradžiamokslis —
bai įdomi ir plačiai žinoma
KALTTNĖNAT, Švenčio
Dr. A Vileišis______ ;__ _ - ,50c.
[ knyga (audimo apdaru). Ver*'
li net per kapą reikia per pų atstovii pranešimo paaiš par.). Šiame kaime prieš di
nių apskr, .Mūsų apylinkė, tš Jonas Montvila 7 .... .. .. —$1.60 limpamosios Ligos ir kaip
augti einant, medžiai nema- kėjo, kad rajone veikia 17 dįjį karų rusų valdžia apgy
įuo jų išsisaugoti? Parašv
Auksinio Obuolio Būtarija
kaip žinome yra grynai Me-1 (Graikų
negyvoji
gamta r žemė, van
i kirvio, krūmai nematę žir- kuopų/ 15 jų atsiuntė kon- vendino » daug pravosravų,
Mythologijos Žiupsį
nelis)
sū
pdveikslais.
Lietu

duo,
oras.
Parašė
J. Baronas__50c.
tuviška.
Lenkų
elementą
su-1
ių..,
Reikia tikėtis, kad ferenc-ijon atstovus. Kuopos kad jie skiepyti! lietuvių šir
Patrimpo
Laiškai.
— Išleido
vių
kalbon
išgulSė
Alyva
—
—
50c.
daro tik policija, kareiviai)
ipestingasis klebonėlis su- veikia neblogai. Vis laibiau dyse rūsti dvasią. Tačiau
Kun.
A
Miliukas
_______
—60c.
Trys Keleiviai—Krikščionis,. <
ir
valdiniūkai.
Bet
paskuti

Meilė
(Poema).
Parašė
M.
plečiasi
į
kaimą.
Rajono
Žydas
ir
Turkas.
Pamokinan

Lietuvai tapus nepriklauso
rarkys dabar ir-šitą reikaGustaitis
__________________
15c.
ti
apysaka.
Parašė
T.
Vyš

niu metu mūsų miestely ten
Paraijonims bus malonu valdyba padeda kuopoms per mai valstybei, jie pasijuto i-,
Nauja Skaitymui Knyga —
niauskas. Vertė P. B.—:____ 40c.
ka girdėti vis dažniau laužy- Trumpi Skattymėliai—labai . (Dalis U). Su paveikslais------75c.
savo atstovus. Aplankyta zoliuotij ir kaip atkirsta nuo
; Vienuolinė Luomą, Vertė
gražūs pasiskaitymai apie ia broliai ir sesers, i^usi- praeitais metais yį|os kuo medžio šakelė doroje ir kul : NAVIKAI I, Švenčionių ta lenkų kalba, kurios stve I vairius gyvenimo atsitikimus.
Kun. P. Saurusaitis ------- - —25c.
riasi kai kurie lietuvių jau Parašė J. Tarvydas
pos.
Konferencija
konstata

,
„45c.
Vaitaj Knygelė — su pa- ^džiūti,
tūroje
ėmė
skursti
apskr.,
Daug.
vals.
Iki
1929
tę'? /Sunkiąją
gyvenimo
veikslais
___ ___ ___ ___ _.30c.
Turto
Norma
—
moksliški
pa

nuoliai,
žinoma,
daugiausia
tą,
pasistatę gyvenim.0 vo ypatingą trukdymą iš ap nes lietuvių kultūra jiems ųi. turėjome lietuvišką mo
siskaitymai Parašė Uosis .....45c.
iMano Patyrimai Didžiojoj
skrities administracijos ne buvo svetima, neprieinama kyklą, bet šiems metams in tiėjjkurie p. Z. Podv. prįkaL k Didžiojo Kaip Vžrašąi-^u
Karėj, 1918 ir 1919 m. Para
dryžių savo galvūgalyje. >
I
paveikslais
is
'1914
—
16Dietų
bunti
susirišę
■
į
“
stšėteus.
”
šė Kun. J. F. Jonaitis (Ka
duodant leidimų .laiku, rei ir nepageidaujama. Šiais spektorius nepatvirtino mūI Parašė P. aždeikis___ ,z........ 265c. pelionas) ______ _ .-7" - --—_25e
^iųgi šulas Szklengkis, kaip L Gerumas — aprašymas apie
Moterystes Nesuardomybė. J.
'Sustojus •kanalizacijos ir kalaujant paskaitų santrau mokslo metais ten pateko uo- •sų
' mokyklos
K*
* ; . vaikai
j
' verčia- jau žino skaitytojai, viešai I gerumą per Tėvą Faberą-FiLesauskis.
šv. Kas. D-jos leikų
ir
t.
t.
ir
prašė
padaryti
^įitįems Kauno miesto valdylus katalikas mokytojas Pet jhi vaikščioti - į .-lenkišką mo| lipiną. Vertė Kun, P. L.------ 15c. iinys, Kaune ___ :..... ....... ..— 10c.
iškoneveikė mūsų tautos ženSjx», ^įrbamien^ darbams žj’gių, kad šie trukdymai ne- ras Lanskoronskis, kurs savo kyklą už 4 kilępietnj įr tėvai
* Sunkiausiais taikais. Parašė
I Tabakas—Nuodai — rūkyĮmo-kenksmas;
pagal
d-rą
NiVytį.
.
Bet
tas
biajirus
L Bacevičius.................
40c.
pasikartotų. Skaityta įdomi uolumu sugebėjo patraukti jau gavo po lĄajiks. pabau
įkolskį parengė R Kaimietis_xl5c.
šventas Gabrielius. Išleido - z
žingsnis
nieko
nesako
suklai

mok. G. Slavėno paskaita ą- ne tik katalikus, bet;ir rusus, dos, . Tėvai lankėsi pas in
I Užkeikta Mergele su BaržAlfonsas Maria C. P._25e.
|18 DIDŽIULIĮ) TOMO pie sportą. Nutaria labiau lavindamas mokykloje vai spektorių, kuratorių ir vai dintiems lietuvių jaunuo Įda ir Barzdaskutis—apysaka 15c. -Tėvas
Religijos Mokymo Metodii Kataliką Bažnyčia ir Deta. Sutaisė K J. Skruodys—50c.
j/ (turinčią arti 5000 pnsl).
sportu susidomėti ir paruoš kučius ir už mokyklos jau vadą, ir galutino atsakymo liams, kurie ir iki šioj duoda mokratiimas,
Parašė kun.
Leiskite Mažučiams Ateiti
^raoaia kiekvieno lietuvio inteligen ti kuopose sporto vadų. Ben nuomenę ir tėvelius.* Rusų <įar nęgąvome. Bet esame pa- si už noąięsf^ędžįoti Z, Podv. I Tarnas Žilinskas - ,__ —______ 50c. Prie Manęs. Sutaisė KuPraI Apaštalystės Maldos Statu
nas-—t—:------ L;____________ 40c.
to biblioteką’ kuris skaitė nŽidr- drai .buyo; jaučiamą konfe- dvasia pradeda mažėti.. ų^o-r ary^^ giįiti iki įaskiitinio sa- ir šklenskiams. Nejaugi mūp tas. <-i* Vertė Kuit P. Saurufįl Ijaiyjįįpįi^k nUfi^ojp. fcūti,
jpį, ’ \ didžiausią mėnesini ^eratū- Irencijpj, siparkį nuotaiką ir
25c.
tižiu, šis kampelis ir kultuvu
gfas, inokslo, visuomenės ir t&adeI Kelionė Aplink PamŪ per :
kokios
tautinės
savigailios.
poras
veikti*"• dar
smarkiau.
V ?' š ,
£
Į80 dieną—Apie visšS’C&rybas
'Bl^kojo gyvenimo žnraal5,-nun
- j - •»*.»L;'
’»"
•
T L._*■ *
■’\
į
bengalo įdomūs rinėiHcfci keSlSNIšitlŠI, feveri^ldnių
jo. leidimo pradžios^Bet “2i- Pasirįžta paminėti Vyiaųti jae metuose mokyt- ,;Ųąnskp?
*jjinya” darosi kaskart įdomesnis, Didįjį, Lietuvos kunĮgąikšt. Tonskis mokykloje surengei,dpslL vals.
i’ri^ Naūjus
I Parašė Julius Vėrne. Vertimas,
jj^BaleikOnfol^^-A^-—_L_41JMi
įžr -tiesiog būtų - nedovanotina, - jei- platinti- spaudą, -kurti ir la
Metus Čia įvyko mėtinis Šv.
kigis inteligentas,-vistiek ku« Girdėti' nekartą kalbant ’fetfo- Pramoniafe Demokratjios Pavinti
chorus
ir
1.1.
PasveiKazimiero skyriaus narių nes, o ypa&> tretininkus, kad ne | grindai. Parašė Uosis —----- 75c
-ri*s profesijos jis bebūtų ir ktir
: teeįjžfrentų, jo ’neprenumeraotų ir
choras pėdainąv>-dau£- gra susirinkimas, j Daryta vei gali sulaukti • Pranciškonų .su pa^ f 1 Gegužės Mėnuo — Kun. P. '
Žadeikia. Kaina , '.... -.' ,. ~50c.
tneįkaitytų bent nuo 1930 metų
žių dainelių^ padeklemavo ir- kimo apyskaita, svarstyta ei tnokblais. . ;r-.« z. ’ ■.y • ■' r.r' . • r> I ' Aritmetikos Uždavinynas—25c.
pažaide. » Tėvučiaidžiaugėsi lė sumanymų ir išrinkta nau-- . Sakykit; Brangieji;'dšlko Jūs Į Vaikų Darbymečiui — Binį,, Židinio kaina Amerikoje: met.
| kinelis kalbos mokslui——__ 50c,
taip laukiate? Ar ne dėlto, kad
ir
dėkojo
savo
mokytojui
už
jh
valdyba,
kurios
sąstatas
—$4.50. pusm.—$2.50; ^Lietuvoje:
Petriukas
laiškai vieno
Tūkstančiai žmonių yra dėkingi NugaTone už geresne sveikatų ir padidėju taip gražų vaikučių ''auklČji- tokis: Juozas Abaravičius— Išgirsti iš ją pamaksiu, pamokit I vaikelio. Vertė S. Rakauskas 15c.
m<t. — 35 lt., pusm. — 20 lt.
spėkas. Jie turėjo virškinimo pa
. .'
•• '
it -i
•
■
nimų, pasiklausti įvairais klausi I Bolševizmas — Kas tai yra
y. Adresas: KAUNAS, Laisvės A sias
Vyt.
Bara

krikimus ir prastų apetitų.. Nuga-Tone 1OQ. : / ■' ; •• pirmininkas;
niais—, kad atgaivinti savy' dva- I bolševizmas ir jo vykdymas
fėją 3 nri ‘ ‘ŽIDINYS.’’
padidino jų norų vajgyti, ką jie valgė
I Rusijoj —_.— —1— -------;—15e.
nauskas — vice-pirm.; E. rini gyvenimą?! ''
*■' ■ ■
•_______ ■ .______ _ išrodė skanesniu ir jų pilvas galėjo pil
’ x
ir
J nai suvirškinti viską suvalgytų. -Tuo
Į
Žaidimų Vainikas—Savybės
LIETUVOS VYRIAUSYBES
Karlytė — sekr.; Ver. Juške Nenusiminkit^,. Brangieji, jei I vakarėliams
fįli; Mta *757 ‘
j budu.kpno muskului, nervai ir organai
ir gegužinėms su
gu tik panorėsite, galėsite kiek I gaidomis. Sutaisė Matas Gri- >
liko sustiprinti ir atgaivinti, Ir .abelna
IŠLAIDOS 1930 M.
vičiūtė
—
knygininke
;
ir
’
A.
sveikant žemiai pagerėjo. ’•
■
'
Sū*
KAUNAS'.
Alinisteriu Abaravičius — kasininkas. vieną menesi išgirsti tų, laukiamų, I gonis
Nuga-Tone išgelbės, jums atgauti ge
Laime — (poema). Parašė •
pamokinimų, gražių paskatini
resnę sveikatų. Jis švelniai išvalo kūnų kabineto pirmuoju skaitymu
Susirinkimo programa bu mų... (Tik užsisakykite “VARPE I Vaitkus____ -____
50r
nuo silpninančių nuodų, nugali konstipaeijų, palengvinu 'Rastis ar išpūtimų primtų atskirų '.valdžios į- vo papildyta gražiomis jau LĮ.” Jį leidžia Tėvai Pranciško
Mūsų Tikėjimas — išaiškini
pilvo ar vidurių, inkstų ar pūslės įde
mas pagrindų mūsų tikėjimo. •
nai
“
Varpelis
”
kainuoja
1930
m.
gimų ir panašias ligas, paeinančias dė šfaigų išlaidų sąmatas 1930. nimo deklemacijomis ir mo
lei abelno nusilpnėjimo, pasidariusio
vos tik 5 litai, gi pusei iaetų — Vertė Jouas M. Širvintas ., 50c.
m.
•
Paprastosios,
išlaidos:
nologais. Pabaigta giesme 2 ift, 59 et. Amerikoje vienas do Bitininkas. — Parašė Tėvas
(lėlei konšfipacijos ir jos syeikatų nai
kinančių nuodųgalite ganti NugaJeronimas Pečkaitis —50c.
Tone kur tik vaistai'yra pardavinėja Respublikos Prezidentūra— “Alarija, Marija...” ir Tau leris.“ Varpelis” žada būti 1930 I Lietuvoj Ženklai. — Išleido
mi. Jeigu jūsų pardavėjas’ neturi jų
m. daug gražesnis*daug įdomės J. Šeškevičius ir B-vį Kau- ‘
303,529 litai? Seimas;— 487,< tos Himnu. —' -stake. paprašykit jį užsakyti jų dėl jus
nas —---------- ----------------------- 40<w
iąs,
negu 1929 metais.
iš savo džiaberio.
962, Ministerių kabinetas —
I
Ėmęs ir Kalbėk: Deklama*
;Kas tik gyvas, kas tik gali,
3,447.014, Valstybes tątybtf
I
cijos,
Monolgai ir Dialogai
y Užsisakykite- “VARPELĮ.” Į
Parašė.
Juozai V. Kovas . -30c.
— 457,723, Klaipėdos kraš
,A “Vargelis” žada 1930 metais
Graudlls Verksmai. — Ver- ■
to gubematūra
340,115, ir/negalės save jaunuolių draugu platintojams dovanas:
| tė Vysk. A Baranauskas—10c.
vadinti, kuris 1930 metais neuž- ' 1. Kiekvienas, kurs suras tris Į Eucbaristiškos 8tadjos—SuVidaus Reikalų Ministerija Siprenumeraos leidžiamo Kaune
naujus 1930 met. “Varpelio” Ilietuymo Kun. P. Juškaitis—15c.
— 26,207,039, Finansų Mi- moksleivių, skaisčiausio mūsų tau skaitytojus, kurie 1929 m. nėra I Kristaus Kryžius: Stacijos,
P »
Jūsų giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabejo,
I Graudūs Verksmai, Maldos Gematerija — dar nepriimta. tos žiedo, žurnalo
skaitę, gaus sekančias knygas do
nori, žinoti, ką veikia Amerikoj katalikės moteįgūžės, Birželio ir Spalių mūvanų:
'
Žemės Ūkio Ministerija — ■ ■’
I įesiams. Išleido kun. K. A Va-.
ii
į
Atsiųskite 2 dol. ir 50c. “MOTERŲ DIRĮTEITIES" į
“Dievo stebuklai šv. mišio- |sys----- 1' ,2... , 25c.
dar nepriimta, Švietimo Mi
^:VAI”o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir
” ir
Dangaus Karalienė. — Su
37,416,710^Teinisterija
Žurnalas eina sąsiuviniais po 64
gįviSą papasakos.
b) “Jauni Didvyriai”, (Gaus rinko Kun. M. Gavalevičius; Įpl. kas mėnuo jąu’10 metų. Jaiiiė
įbe apdarų 75 centai, su •p.
‘MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Ameritie, kurie mokslus eina). įdarais
j—— - -41.00
rąs? gražių eilėraščių, "beletristikos
t 2. Kas surinks 7^arf)s 8 naujus
lietuvių katalikių moterų žurnakę, leidžiaGyvuolys.
Para.
ŽmųgmUr
dalykėlių, Į&riŪų irirmrtų^rtraips- “Varpelio” mstfarfe^t^ojus,
H
kuiL
R
I
učyb
.........
80e.
£ mas Moterų Sąjungos. Joje Sale straipsnių'akiktatĮV
’“- 1929; triet. ^iravę, gaus
r nėra
lį; troliais moterų klausimais, šalę žinių iš viso pa«y*% tfasfknygas
Prof. VjJurgužio ——__l__10o.
kaulio-:i»oienĮ gyvenimo, nuolatefc einfc šiė*AkyFtSz nimą.
..Jat
“
Nnol
u ’ J d 8i “bWąnĮw®^*le^iipPettd- r|usko versta.
į: riai: 1) Vaikų auklėjimas,’ 2y Sveikais, <ty NaDvi
Sį irių ūkis, 4) Mandagumas^ 5) Literatūtds ftkyugi ; b\ “ Kristaus -Istoriją 2 (JPoksapysakos, ■ (Bl i Vabgfofl> U—J6a
luSnM irkįti. '
V «JWOT'k-’1
isl. lelv<i)«
Maldos GMybA Istoriškas
•
im
’
3. Kas ^surinks 10 “Varpelio’! piešinys FV-to šimtmečio kri|y < ^MO^ERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais
— rėmėjų, gaus 1930 -rtėtafc^’Vari Klčionybės. Lietuvi? kalbon
& viršeliais ir vinjetėmis. Jos formatas (didis)
Išguldė P., A —____—.___ : 25a
4 pelį” dovanai.
ų
toks, kad g meti) galima pasidaryti daili
Apsirikta} Komedija, Atsi
.
Vta į darhąlk i :•,
■c ilgiu. Siųskite pinigus tuojau
tikimas
fi Amerikoniakb. gyva
Nelaįl
;“yarpelio” kaina 1930 metams
.'-i- •
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Amerikoje
doleris, Latvijoj ir
Estijoj tiek pat kaip Lietuvoje/
Adresas: Kaunas, Daugirdo gtf
Nr. 2, “Varpelio” Administraci
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niete, jei kada ateitą sunkios

nusimovė žiedą Ir padėjo Jį dienok,, galėtume parduoti
aūt stalo. Ji visados tai daį žiedą,’’ 'Vakare Jonas sugrį- kartu prie.nrięšakmią
rydavo bijodama, kad dei
pakalinią durti suskambėrasį
mantas
nepasiliuoSuotą
šil

paleido
nuo
darbo.
-Agniete'
Nuliūdina mus, Kristaus
! ' ’if < - f i
. ..............
'
tame vandenyje ir neprapul galvojo kaip čia pasakyti a- skambučiai... Prie prieša^^
■ >pasakymas:/‘Daug pašaukJ“® šventąją nevalia juo^ aukštame krėsle sėdinti su tu. Nes Bernardfis ir Žie- j£ęr žiedą, bęt Jonas kalbėjo : uią*4urą. stovėjo TorriągffiBS
bet maža išrinktu.” Roką dbryti,”! gana rūsčią baldas tai beveik viskas ką j tlo^ “Aštuanius vyrus atleido naitis ir Jonui atidarius
ni!*
/ dos skaudus tai . žojlis, bet;
su tarė Agniete, savo vyrui * “Jonai, Jodai,” prašyda du turėjo. Pet pirmuosius miojUrbo,
ris tarė: “Jonai, darbdavy]^
deja,’ teisingas, ir Kristus
Jonbi. L Juodu pusryčiavo: ma tarė Agniete pažvelgus gyvenimo metus ,pifiiįii jiio- siu nedirbsąne,. Bet aš ti tau rytaliepė ateiti į darbą,
'■ kaipo žmonijos’ teisėjas gė^
Jonaš* kalbėjo *apie- šventai į vyrą ir/šūdą* Bernardą,
kiuos mums nereikės pardutK Prie užpakalinių stovėjo pią-3
Arai žino’kąJis maty
sius be jokios pagarbos. « Age kurs kiniŠd ''sumirkytu',
tankiai ^usirgdavo -ir1 ti to žiedo. Būtą blogai jer no vežiotojas. “Ar tamsta/^
te mato, kad iš tu milijoną
niętei tai buVo skaudu girdė duoną į l^ddntę burbą.’' * ‘ J6tai priseitų .daryti. Kodllj ponia, nepametei kO
pašauktąją neperdidžiausias
ti, ir ji jatitesi, jog pradė nai, aš'prašdu, nekklb^k taip prisiąsdavo už savo atsilan- tu verki, mieloji, ką
Žiū- Žiedą? > > Šiandieną aš rink-^
būrys paliks išrinktais. Visi
sianti pykti.
prie vaiko.’11 Jis tuojau tave kymus. Ji dabar., pažvelgė rėk ir vaikas pradeda verk damas tuščias bonkas, radail ^
šventi žmonės drebėdavo pa“O, ar aš negaliu truputį pradės suprasti ; gal ir dabar kai jos sūnelis mėgina vaik ti.”
, '
- •
/ :po tamstą namo laiptais vm£||
-galvoję apie mažą išrinktąją
pajukauti? Kaip aš sakiau, jau supranta. -Nežiūrint'ką ščioti; Atsistoja, pažengia “ Jonai, aš nebeturiu žiedo ną purviną bonką, Matom^O
iškaičiu. Nužemintas Patrijūs Katalikai turėtumėt; tu ir kaip tu kalbėsi, mano ti vieną ar du kreivu žingsniu, — aš jį pamečiau.” Dabar buvo nukritus senai ir aš iw||
arka Jobas dejavo: “Kodėl akis iš gėdos užsidengti. rėti šventąjį kaipo biznių pa
/ nenumiriau iščioje, kodėl iš- Mums kietas atrodo Kris troną, tokį, kurs užtikrintų kybos nepakreipsi. Aš tik pasisvyruoja, ir vėl pagriū- Jonas ištikrųjų^aslrod^vy- kad nepatėmijau kaip til^^
yėjęs iš išeios tuojau nepra- taus pasakymas, kad daug man darbą ant visados. Iš rai žinau, kat šv. Antanas va. Jis pažiūrėjo į motiną, ras gero būdo. Jis ramino šiandieną. - Sugrąžinęs
dingau?” Pamaldus kara- pašaukti}, bet maža išęink- rodo, kad jūs turite šventąjį surado mano motinos pini ir tartum - norėjo pasakyti: Agnietę, glostė ją, tarytum sas bonkas į pieninę,atrada^O
gus. Aš nepaisai ką tu sa “ Mama, neužilgo ir aj* gale-, jinai būtą mažas‘Vaikelis, ir vienhje bonkoje žiėdą ir vąi^
lius Dovidas ir uolus Pranu-į tu, tačiau Kristus tai pasa visokiems dalykams. $tai ta
kai prie manęs* bet prie vai siu pasiekti tą vandeni ir ma atkartotinai sakė; jog tai ko žaislelį. Aš tuojatH^Bi-'M
žas Jeremijas dejavo taip
vo sesuo meldžiasi prie 'šv. ko...” Jos balsas drebėjo loniai pasibovyti.” Bet tuo
menkniekis, ant galor žiedas miniau,- kad tą bonką ps^į?
pat. Šv. Paulius, tas didis
Onos, kad gautą gerą vyrą. biskį. Jonas tai patėmiję tarpu jis buvo patenkintas ‘turi būti namuose. IrkūoA ėmiatf iš po tamstą laiptą^
Apaštalas, aimanavo * bijąs,
Ir tavo motiną tvirtina, kad
^greitai atsistojo ir priėjęs voliotis ant grindą ir žaisti met juodu užmigdys^Ber- Ar tamsta nepažįsti to žie-;*
kad kitiems skelbdamas Ę,šv. Antanas surado jos pa prie jos’meiliai tarė:
su tuščiomis pieno bonkomis, . nardą kartu vėl ieškos žiedo; do ? ” Neapsakomas džiaugs*J
vangeliją pats nebūtą at
mestus pinigus. ” Jonas iš
kurias Agnietė išplovus su Užėjęs vidurnaktis atrado' mastant Agnietės veido jaltA
stumtas . Šv. Jonas Krizos
^r ne metas daryti atgai gėrė paskutinį gurkšnį ka “Agniete, aš labai gailiuos. statė.
''
.
juos nusiminusius ir nuliū daugiau pasake^negu jos žo-J|
Aš nenorėjau tavęs įžeisti.
tomas dejavo kad negalįs lą, kad ne pražūtume ?
vos ir pažiūrėjo į šalę savęs
Pasakyk, jog tu man dova- Jau apie pietą laiką Ag dusius. Jie viską išvartė, vi džįai. Jonas jrtpvėjo prįŲ^
verkti dėl savo neva didžią
žiūrėjo
pi^O^
jnoji.” Ir jis uždėjęs rankas nietė patėmijo, jog ji "neturi sur išieškojo, bet žiedas iš- Agnietės
nuodėmių, kurią taip maža
j ant jos kaklo priglaudė savY žiedo. Ji pribėgo skubiai tikrųją buvo pražuvęs. Ag vežiotoją su didžia pagarba.
teturėjo. Šv. Jeronimas ap
Jgalvą prie jos. “ Ar aš heiš- prie stalo, bet žiedo tenai ne nietė jau gulėjo lovoje, kaip Agnietės galingasis! šventfcl
sigyveno girioj ir ten atgai
■
No. 4 •
į pildžiau ką buvau pažadė buvo. ' Persigandus, ašaroto- ji užgirdo Joną, gesinant sis meiliai iš augštojo daifc-^
laudamas akmeniu krūtinėn
PLATINKIMEKAT^
jęs? Vaikas katalikas, jog mis akimis ji išieškojo po vi virtuvėje šviesas, kąlbaptij galis žiūrėjo į juos..
mušdavosi. Tūkstančiai aąš pats jį nunešiau į bažny są virtuvę, paskui po visus li Šventas Antanai... žiedąi; - ‘ Jonai, pasakyk, vyrui,
biėją lyčių jaunimo apleisda
SPAUDĄ
čią pakrikštyti. Ir labai kambarius, žiedo niekur ras aš tikėčiau... ženklą.*.*. ” Ji kad mes jam atlyginsime, ka®
vo pasaulį ir eidavo tyruos^
ti negalėjo; žiedas turėtą bū visą jo žodžiu neatėjo“ Nu tu gausi algą,” tarė Agnię-./
džiaugiuos tai padaręs.”'
na, arba stodavo į vienuoly
Agnietė padėjo verkti: ti namūose; ji niekur nebu prasti. Agnietė nusišypsojo. tė/'
W
nus, kžd tik savo sielą-4šga- Į
Liūdnos dienos virto Įnėr
'“bet as noriu, kad tu būtum vo, išėjus ir niekas svetimas
nius.
- • ' '
< “O Wp,” linksmai tarė-Jo-,,
Katalikas, Jonai, aš noriu, nebuvo atėjęs, turėtą būti, neriais, ir Jonas darftio netuį
O mes? Ištiesiu baugu ir
nas.
Klausyk, kaip tams
, kad tu tikėtum., Tu žinai, bet kur? 1 Ual jinai dėdama rėjo. Namuose • valgys irgi
sarmata pasakyti kaip yra
dr imdama ką nuo stalo nė- nebuvo poniškas. Ryte bjiyb tos' vardas? ; Ištikrąją .tai
kad aš tai noriu.”
.
su mumis. Šventiems, rodos
teisingas -esi vyras. Nedaugę
. ! :
! >< ■
' -'Į - > . i ' f
?
nereikėjo bijotis amžinos
>: Joąas pažvelgė į ant lenty*- jučįbmįs numetė žiedą ant kruopą, Vakare būlbiėn^' to^ią yra pasaulyje.
grindą, ! bet ' ’vistiėk turėtą
pražūties, bet jie bijodąvdš.
Mnms^daugda*igiau^rB4k&tą bijotis,.mes gi nė kiek ne
pietai pakalbėti, Jąb0^aš ąpaisome. Rodos kad kas ki->
pie kitą-'ką turiu rūpįntięs. Jis tankiai sakydavo: “Ag'- rasti du pamestus da:
tas už mus atsakys, kitas at
Jei aš nepasiskubinsiu į dar
kentės. O čia juk «patsai
bą, būsime dar biednesni, jei
Kristus pasakė, kad kiek
tai galima, negu dabar esa
. r r** • ; •
vienas’nešis savo naštą, va
ma. Tai aš traukiu į darbą.”
dinasi, nuodėmių pundą.
Ir pabučiavęs Agnietės aša
1930'
Žmonės dabar taip gyvena,
rotą skruostą ir Bernardo
c ufirpvių
tartum kas juos* būtą papienuotą šeimynos galvą- iš
TT s"
liuosavęs nuo atsakomybės
ėjo. :
.
1
prieš Dievą už savo darbus.
Agnietė nuliūdus, ėmė pa
Jau nekalbant apie bedie
mažu bliūdus nuo stalo ir ne
vius ir Tals^amanius, žiūrė
šė juos suplauti. Dabar ji
‘‘htuania"
kim kas 'dedasi terp pačią
prisiminė, kaip visi ją drau
’įio 26, 1930
kataliku. Yra be abejonės
dė ištekėti už Jono, ir kaip
ir geru žmonių, kurie .gal
ji išdidžiai atsakydavo: “Jo
per silpnybę nusideda, bet
nas, ne bedievis, ne protestonuodėmėse neguli ir veikiai
nas, jis tiktai dar ne-Katali
daro atgailą. Bet kiek gi iškas.”- Ir atsiminė tą dieną
tvirkusiu! Šiandien pasau
kuomet juodu sutarė ženytis.
lis knibždėte knibžda nedoTai buvo sausio dvidešimts
rais ir pragaištingais obalpirma diena,.jos patronkos
" si ai s. Kad pralobus, viens
švente, tos palaimintos mer
gelės kankinės, kuri atstūmė
kitą skriaudžia; kad pagar
sėjus ir garbės įsigijus, savę
ir paniekino visus turtingus
--- *W.
’ A
augštinama, kitą niekinama;
Romos jaunikaičius ir atsi
1
z
davė save Vienam. Tą dieną
kad geidulius patenkinus,
VISOS PASTANGOS BUS PAŠVĘSTOS PADARYT KELIONĘ ATMINTINU
Jonas jai užmovė ant piršto
daroma šlykščią ir paleistuĮVYKIU PILNA ĮVAIRUMŲ IR MALONUMŲ DĖL TŲ. KURIE JOJ DALYVAUS
deimantinį žiedą—žiedą, už
vingą darbą; kad žemąjį pakutį jis užmokėjo beveik
žemiausios Kainos Tiesiai į Klaipėdą.
IŠPLAUKIMA8: LAIVŲ 1930 M.
paskutinius savo sutaupin- Trečia klesa l viena puse .;......... .'
$107.00
V
Tiesiai «
$181.00
klesa j aM pusi ...........
Laivo vardas
Ii Xcw Yorko
tus. pinigu?.,,T| Kai,n ji, tada Trečia
Laiva vardas ~ .* Klaiftdos
$123.50
Turistine trečia klera t vieną. pu»e
.$204.00
klesa abi pust (mta.y.
džiaugėsi iri jam; tarė t “Jo Turistine
.$142.50
Cabin' klesa
. .'.t.*........
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nai, mes'niekados, nesibarsi-

■lAe'.
Ir' ’Jdnds Ū^kimr/siu'
' balsu atsakė: “Niekados, Ag
niete, niekados. ” Bet tuojaupo vedybą važiuojant au
tomobiliu aštrūs žodžiai gir->
dėjosi. Agnietė pridėjo prie
tošeno automobilio šv. Kris^
toporo medaliką. Jonas tai
patėmijęs sarkastiškai tarė:

EST0NIA...,. va&ario ,20

PROMENADOS DENIS: Už vietas turistine
1 klesa ant Promenados Dčnlo nuo Gegužės 1-mos
fki Liepos 15 J Lietuvą, o | Ameriką nuo Kugl-mos iki RugNčj^S) kainos padidinamos
Sekamai: $7.50 1 vieną puse,’o $12.50 1 abi pusi.
VAIKAMS F^’uo 1-ntj metą iki 10 metą am
žinus pusė kainos.
r

aš esu geras važiuotojas.”
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NKI-\T KIT PASKUTINIŲ DIENU

BALTIČ
8—16 BRIDGE
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DČl informaciją ir laivakorčių kre^kltM tuokus pasavo vietos agentą, j

Kad

nelaimią nebus tai dėlto, kad

ESTONIA... .baland«o 3
LITUARIA.. balAndžid 17’
POLONIA. . . . .geguHv £

KŪDIKIAMS: Iki 1-ną metų amžiaus $5.50
| vieną pusę. I abt pust -11.00. j -7. * •

“Tu manai, kad tas apsau
gos mus nuo nelaimią.
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PAMINKLAS

•"V
<*■ *
5?

bė visuomet darbininkų pu
sėje, o neteisybė kapitalistų.
Nesenai Jugoslavijoje,'Sa- y
Vienok skąitąnt\ nekuriu
rajevo mieste, įvyko ^didžiaį
darbininkų;, vadų
savotiškas ir gana širdžiai
klausant jų kąlbas žino
įskaudus dalykas. Pastatyta
gaupi supratimą,. kad visi
tenai didelis juodo marmuro
darbininkų reikalavimai yra
paminklas. Kam jis pastą;
teisingi, ir kad jie nenorį
tytas? Žinoma'' ąiminčiaf1. -piekęL turėti, su Katalikų
Atminčiai ? Taip, atminčiai
Bažnyčia, ’ o d^v ją aštriai
GavriliPrincip, kurs nužudė
kritikuoją, vien dėlto, kad ji
Austrijos Arkiduką Pran
nevisuomet užstoja darbinin
ciškų Ferdinąndą. Ta baisi
kus. Nekurie yra sau įsi
žmogžudystė tai buvo ugnejvaizdinę, j og Katalikų Ba^
le, kuri uždegė pasaulį Bai
ųyčia -.užstoja kapitalistus,
siuoju Kąru. Ir štai, dabar
arba yra kapitalistų dr-ja,
Jugoslavai tam žmogžudžiui
*
'•
o ne visų žmonių. Tai yra
pastatė paminklą. . .
labai klaidingas įsivaizdiniAnt^paminkįo lentelės iš
mas. Bažnyčia nėra kokios
rašytą: “Šioje istorinėje vie
tai klasės draugija, 'bet visų
toje Gavril Princip davė
klasių, visų žmonių. Ir ne
mums laisvę.” Argi berei
kurie darbininkų vadai kri
kią didesnio širdžiai skaus
tikuoja Bažnyčią vien dėlto,
mo? Dvidešimtame amžiu
kad ji nėra vienų darbininkų
je, kuomet pasaulis taįp gi
Bažnyčia, arba *jų unija.
riasi ' savo garsiais - išradi- “
A. A. JONAS BASANAVIČIUS
Vienok Bažnyčia savo
Lietuvių Tautos Patrijarchas. Mirė vasario 16 d', "1927.
mais, mokslū ir aukštą civimokslu ir prielankumu dau
lizaųija, tauta žmogžudžiui
giau yra padarius gero dar
bininkui,* negu darbininkai DVYLIKA METŲ NEPRIKLAŲ paminklą pastatė.
savo streikais ir agitacijo
Žmogžudystė yra didžiau
SOMO
GYVENIMO
mis. Nei vienas, kuris moka
sia piktadarystė. 1 Kokia gi
šaltu protu pagalvoti, nemė
tai gali būti laisvė įgyta per
Vasario
16
dienį
lietuviiį
mums
neužtektų,
taigi
būda

gins ^užginčyti, kad Katali
žiaurią žmogžudystę? Kaip
tauta
minės
naujai
atstaty

mi
palikti
likimui,
turime
kų Bažnyčia visuomet buvo
gi civilizuoti žmonės išdrįs
ir šiandieną yra motina ir tos valstybės dvyliktas meti susirūpinti sayo čia augan ta laisve pasigirii? DJugoužtarėja darb’minko. Tiktai nes -nepriklausomybės su- čio jaunimo likimų.
slavija turėjo, tiesa, tvirtų
;„Įkaktuves.
. "
žmogus šiaurų pažiūrų ir
J. A. Valstijose skaitome priežasčių* ir nusiskundimų
persiėmęs neapykanta ant Mes girdime labai daug
kaltinti Austriją neteisybe, nuo 700,000 iki vieno milijo
nusiskundimų,
.
kad
mūsų
se

Katalikų; Bažnyčios kitaip
peikti jos politiką, bet žmog
no
lietuvių
įskaitant
čia
ginoje tėvynėj e »neviskas taip
pasakys.
žudžiui pastatytas pamink
muši
jaunimą.
Turime
apie
kaip priderėtų būti, kad ten
las /nepatrauks jos piliečių
daug netvarkos, pavydo, net 125. lietuvių R?K. parapijas, prie’gero. Kaipgi teis
<^prieš
k^jiir nesvarios užurpatijos, bet apie 150 kunigų, keletą de- ir. dorasj pilietis gali ger
mų prikimši »nas nekaltais žmonėmis, kurie iš desperaciperdaug ne- tenka stebėtis, sėtkų 'parąpijiiiių molg^kių žmogžudį? Tai yra tautas
į ir neteisingumo jausmo gal virsti tikraisiais kriminalisjei mūsų broliai Lietuvoje su keliosdešimtimis tūkstan pasižeminimas, tai~yra pa
s; alkoholimįžnuodyjimas; panaudojimas kriminalistų,
viešatfie politiniame gyveni čių mokinių, turime mergai niekinimas civilizacijos; tai
*
-* *
*
|Jfadįgijus įrodymų prieš prohibieijos laužytojus; policijos
me elgiasi kaip dvylikos čių Akademiją, bet iki šiol yra paskatinimas tautos pi
Žemėje,
kurios
smiltys
yko
tik
pelenų
krūvos.
Paskui
^demoralizavimas ir ištvirkimas; .pastatymas prie valmetų vaikai. Jie ir už krū neturime bemaieių kolegijos liečių prie žmogžudysčių.
ra
permirkusios
Krikščionių
tą
šalį
buvo
užvaldę
Turkai
•įllžios vaird siauru fanatikų, kurie pačiam Prezidentui dik
tų pasitąso, ir langus dujo kur mūsų čia augąs jauni Štai tau ir pažanga. “O tenu;
krauju,
toje
vietoje
kur
buir
laikė
iki
Prancūzai
nepatuoja kaip turi elgtis; politikierių veidmainybe, kurie gemis įšsibarškina, - o kartais mas galėtų tinkamai pereiti pora, omores.”'
ria, pasigeina, bet balsuoja už prohibiėiją; įsivyravimas vo cirkai ir tūkstančiai kri- ėmė, įr dabar laiko,
net ir indijoniškai su ginklu aukštesniosios mokyklos kur
T.
fcootlegerių ir visokiii žulikų; ištvirkimas jaunimo ir ben kščįonių buvo alkanų žvėrių >. Į Afriką Krikščionys at
pažaidžia. Mat. nors augę są ir gerai lietuviškai išmokdras šalies įstatymų negerbimas.
'
. sudraskyti, šįmet, gegužės ėjo pabaigoje pirmo šimtme
ti.
Tokiais keliais einant, šalis žengia į pražūtį irtai 7—11 bus .' Eucharistijos čio. Jau antram šimtmety vyrai, bet politiniame sava
rankiškame gyvenime vai
Tiesa, mes jau turime Tė Švęsdami dvyliktus metus
rčiais žingsniais. Negalime ątsistebėti Chicago miesto Kongresas.
. v
je Tertulijonas viešai gina
Lietuvos nepriklausomo gy
kratymu. Majoras ir policija be algos, nėra kuro mo- Tūkstančių tūkstančiai Ka Bažnyčios teises. Kartagino kais būdami nenuvokia, kad vų Marijonų įkurtą bernai- venimo, bent kartų rimtai
^kykloms, o skolos tiek, kad nėra kuom procento užmokė- talikų iš visų pasaulio kraš je gyveno šv. Kiprijonas, taip daryti nedera kultūrin čių kolegiją su 50 mokinių,
Tikėkim bet-ką tai reiškia vienam mi susirūpinkime savo Įčia au
; ir jąu ateinančio rudens taksos užstatytos. Kas prie to tų suvažiuos į Eucharistijos Vyskuas, ir valdė Bažnyčią giems žmonėms.
kad jie subręs ir surimtės, lijonui/gyventojų! Tai vos gančios kartos likimu. Au
irivedė, jei ne prohibieija, kuri'atidavė miesto politiką
ir-jįs
savo
raštuose
sako:
Kongresą. Daugelis klausi
tuokart ir vaikiškos žaislės lašas jūroje, kad tuo tarpu kokime Tėvų Marijonų įMfcoflegeriams, vagims ir žulikams?
“Krikščionys kasdieną pri
5^" Taigi protaujanti Amerikiečiai, be pažiūra skirtumo, nėja apie Kartaginą.
pranyks.
reilęni turėti Chicagoj e, steigtai bernaičių kolegijos
’ Iš mokyklos dienų atsime imdavo šv. Komuniją, kaipo
Mes Amerikos lietuviai Pittsburghe, Scrantone, Bos rūmams pastatydinti. Au
;^eri Suprato, kad reikia kuogTeičiausia pašalinti tas fanaišganymo maistą.” (Jis mi
name,
jog
Kartagina
seno

$žmo ir kvailystės padaras.
džiaugiamės Lietuvos iško* tone ir New York ir tai ne klėkime sayo jaunimą tikrai
rė kankinio mirtimi 258 Ą.
K! vėje tai buvo garsus Punivota nepriklausomybe, bet su po 50 bet po 50į mokinių. lietuviškoje dvasioje. Neat- _
kų kalboje, reiškia: “Naujas D.) Šv. Augustino gyveni besidžiaugdami neturime pa
Ana 50,000 Lietuvds žydų tu imkime iš jų kas jiems pri
Miestas.” Tai buvęs begalo mas irgi labai didžiai suriš miršti* savęs t. y. Amerikos
ri 14 aukštesniųjų mokyklų gimties suteikta — lietuvių
PLATINKIME KATALIKŲ gražus miestas, pagarsėjęs tas su Kartagina, neš dides lietuvių likimo. Kaip mato- su 3300 mokinių arba po 235 tautos kilmę. Duokime pro
mokslo įstaigomis ir savo nę dalį savo gyvenimo jis
me Lietuvon sugrįžti mes ne mokinius mokyklai, gi paly gos čia augančiam jaunimui
praleido
jame,
nors
jis
taip

kultūra,
o
senovės
Romos
di

SPAUDĄ
galime, 'nes ten ir vietos ginus mūsų ir Lietuvos žydų savę pažinti. Duokime pro
gi
gyveno
Ryme,
Tagastoje,
džiausias priešas. Scipio,
gos išmokti dailios lietuvių
ekonominį
pasiturėjimą,
tai
L.i-'
- ,-r
—r
Vasario mėnuo paskirtas katalikų spaudai platinti, Romos galingas ir narsus va Milane, įr kituose miestuose.
jei negeriau, tai jau ir ne kalbos ir susipažinti su Lie
Cirkoje
arba
ampiteatre,
das
visuomet
’
sakydavo
:
niškų
namų,
tai
viskas,
kas
e katalikiškame pasauly daroma pastangų, kad tinblogiau pasiturime negu Lie tuvos istorija, gi kuomet taip
kur
Augustinas
sėdėjo
ir
yra šių dienų . Kartaginoje.
išauklėsime čia augantį jau
i parėmus gerą ir rimtų spaudą ir katąlikų laikra- “Kartagina turi būt sunaituvos
žydai,
bet
mes
iki
šiol
inta/T IF
. C. mies- žiūrėjo į pagoniškus žaislus, Arčiausia didmiestis1 tai Tunimą baimė ištautėjimo sais ir knygoms suteikus galimybės’ sustiprėt!:
neįstengiame įsikurti bent
žiūrėjo
kaip
Krikščionys
tas
buvo
Romėnų
suTraį
nis
apie
10
mylių
nuo
Karta

(tuviai katalikai turime pareigos tą vajų vykinti visomis
vaimi pranyks.
- • i
vienos tikrai tinkamos aukš
miršta
ir
jįj
kraują
sugeria
ginos.
Bet
Eucharistijos
tas,'
gyventojai
išžudyti
drba
is. . Nesnauskime, kad mums bemiegant nedoras
Fed. Sekretorijates ■
r
___
tesniosios
mokyklos mūsų
neprisėtų mūsų dirvon raugių bei kūkalių. Nerei- paimti į nelaisvę, CiesoĄus sausos smiltys, Eucharistijos Kongresui Kartagina bus
;;
bernaičiams, vien dėlto, kad 180 Hale Avė.,
Kongresč tlžbaigimo ceremo tinkamai prirengta.
ididęlio akylumo pamatyti, kad katalikybes priešai ne Augustas atstatė Jį? P
Brooklyn, N. Y.
t
audžia ir daugiau dirba mūsų spaudąsugriauti negu mes tė visame pasaulyje didžiaįi- nijos būš laikomos. z
Kartagina teisingai gali mums stinga tautinio susi
^laikytį.
-•'<
'
sius cirkus, kur būdavo įvai Kartaginoje yra«v. Liud vadintis Ęuchąristijos mies pratimo. J ..
t vieno, Lietuvos vyskupo, spauda
spiuc tai kaip sakyk- rūs tošiniai, kur tūkstančiąi viko katedra; Baltųjų Tėvų tu. Kaip šv. Vyskupas Kip ’ Gal kas pasakys jog mes MIMUI RENKITĖS
skirtumu, kad iš sakyjĮlųiga)
. l(tuo
‘
tik Krikščionių buvo žiauri vienuolynas, kuriame dau rijonas rašė, kad jo dienose esame neturtingi ir tinkamų
elįems šimtams žmonių, per spaudą gi gįįime pasiekti
kankinafni ir žvėriui draski giau kaip šimtas jaunikaičių Krikščionys: “kasdieną pri Kolegijai rūmų neįstengsi
i pasaulio kampus, kur tik skaitoma lietuvių laikrame pastatyti. Kad mes nesa LD8. Nanjoft Angiljte Apkri
mokinasi į kunigus, rengiasi imdavo šv. Komuniją.”,
mi. ” ’
..
Spauda mūsų gyvenimo pagrindas, mūsų tvirtovė,
eiti ir nešti Kristaus Evan Duok, Dieve, kad šitas me turtingi tai tiesa, bet. to tuvažtevimai įvyta PkmadteMetuose 439 A D
sustiprinus, gąlesime saugiai gyvuoti)
nereikės aimarai-Varidalai atėmjPKartagi- geliją Afrikos gyventojams, Kongresas Kartaginoje pa mūs yra daug ir visi tik po ny, kovo 9, 1930, Martelio, Man.
kad katalikybes priešai jau perdaug įsi
avo. Jei
muo Romėnif; bet nepra ir jei Dievo valia, pralieti skatintų visus Katalikus vieną dolerį duodami (po du Posėdžiai praskHs 1 vaL po >Mį
žr įsivyravo, Ui tik dėl mūsii apsileidimo ir nesUsipra^Iėjus daf nė šimtui metų kraują. Yrą Baltųjų Sese- prie tankios Komunijos. &v. ceptu savaitėje) vienais me tio apskričio kvopot iMakfa to*
Sąįaaiečių- Kiprijonas5 sakė, kad', šv. tais sudėsime 500—700 tūks- daviiaoria atstovu ms tariate
Visokiuose susirinkimuose, draugijų, mitinguose, pra- Justinijonas, > Romos cieso^ J ii| vionuolynis. i
i r kitokiose pramogose pasistengkįme gauti vieną- rtųs Vėl atsiėmė jį iš Vanda Ęlrolių ir Seselių viėnuply- Komunija davė * pirmiems tančių dolerių, kas pakaks svarbią rtikafy'mnlpMt Ir U*
inuims tinkaĄralįai užy.
ilikiškų laikraščių skaitytoją. Jeigu visi tartie da- lų. Metuose
pai. Taipgi
litų vie- Krikščionimi stiprybę kan- mūsų

ląrbipinkų agitąiaip vadinamieji
» *
t • •w /
ą prįete|iąj nuolašaukia* jqg Katalikų BažJ0S5PH 8 LfTHUANIAN B. a ASSOdUlIOK OT LA1OB
1
n^tter Sept ^yčįą tai yra* kapitalistųi? iįf'K® > '
jį. $ staiga*’ visai’ nesirūpinanti
rtded for
for te
Ssction lUl
Urt vargšais $arinninkais.'
Kofor
.
proriited
te S«ctton
Ko_
Act ęf Oetoter 8,1917, autborUed on Juljr 12, 1318”
dėl gi jie taip sako ? Štai ko
KAINA:
' dėl.
8•
JPRENUKERATOS
---- ---------------- -------- ,---Aš manau, jog darbiV.H4Q AJaterlkoje metanu .
DĮfitĮUBS
'••••••••••••»«• *9SJįO pn&ų agitatoriai, vadai, laM|ite ••,• t••«•«•••••<•
U._....w —
—.....
.............
ence per week yearly..$2.50 Viena kart ttraitgje metane
.«aso pai aukštintų Bažnyčią, jei
t per w«ak yeerty... .18.00 Ufaieny vien$ kart savaiuųe o
W,a> jinai visuomet užgirių jų rei
MPĄftBIftlSKĄS’’
Bažnyčia yra
ay
Souih Boston, Mass. kalavimus.
tankiausiai ritikuojama tik
Telephoue Sovth Borto© 0®0
\
.
dėlto, kad/ji nevisuomet. yra
darbininkų
. Tai gana natūralu, bet labai klai
lIAU METAS PROHI BI- dingą.
Bažnyčia ne^a kokįosmors
' GIJA PANAIKINTI
klases ųžtarėja*- kapitalisRepublikonų žurnalas “Outlook” griežtai reikalauja tų, biznierių, profesionalų,
bicijos panaikinimo. Jis remiasi statistika. Girdi, ar prastų darbininkų. Baž
jtropolitan Life Insurance Company paskelbė faktą, kad nyčia yra draugija visų žmo
“Eidami tat mokykite
per dešimtį paskutiniu' metų, vadinasi, nuo to laiko kai p nių.
lėpsta priįhibifcija, terp 19 milijonų ąpsrdraudusnj narių visas tautas.” Ir darbinin
'įpirtis nuo alkoholizmo pašoko net 600 nuošimčių daugiau kas ir kapitalistas Katalikų
negu prieš 1919 metus. Priežastimi tokio nenormalaus Bažnyčiai yra lygūs. Bažny
•įę^tąngumjbyra jįąųg didesnis negu pirma girtuokliavimas čia tik tuomet stoja’ už darbįįr/U&iUCMlyta degtinė, kurią žmones perka nuo bootlegerim ninkus, kuomet jie yra ne
2^' 'Tas baisias skaitlines tupint prieš akis, sako “Out- teisingai
spaudžiami ir
jook,” jau metas atvirai ir drąsiai pasakyti, kad prohibiskriaudžiami, kuomet jie ne
toliau nebepakenčiama_ir reikia ji išmesti iš Suvienys
gauna pragyvenimui reika
/tųjų Valstijų Konstitucijos: Girdi, prohibieija kaip tiktai
Jįaięšįnasi esminiam Konstitucijos tikslui, vadinasi, pri lingos algos. O tačiau gali
vatinės žmogaus laisvės apsaugojimui. Gali būti, kadpro- ma be baimei pasakyti, jog
ibįcijos sumanytojai: vadovavosi labai prakilniu. tikslu, nevisuomet ir nevisados ir
įbet pasekmės .išėjo kuoliūdniausiosr žn|ogaus lasmenines nevisi darbininkų reikalavi
įtoįgvės paneigimas; briovimasis rirobibicijos agentų n'a- mai, streikai ir sukilimai yrioouosna ir laužymas šeimininko teisių, kuriąs anglai nuo ra teisingi. Būtų neišmin
'įkpnų-seriovės Skaito nepaliečiamomis; įvedimas gyveniman tinga pasakyti, jog įvairiuo
šnipąviiho, kuriųom yiši padorūs žmonės natūraliai bjauri- se industrijos ginčuose teisy;ši; smarkus ir neproporcijonalus baudimas už nusikaltimus
Pobliahed ev

.*•

. v

.ir*

■■

- ■

♦ v. •

"

_ _-■ v*

■ •*

»

>

A

. v

•

»

/

4*

.

■$-

t.

•• - -

■,

*

r

‘

z

*

♦’

’

’ X'

<•

•

. v

i

•

t

»

SMMUN!

v

*

x

.•

9

*A *

■»• Y>«iaAirfYk2ie runor

. L.f

-

__ •-*>*'

—YnMi/wnAMniraa

* rūmu ptotafo-

v

▼

(

-

I

i

•

•

I

*

r
• •>.

i

»
I

.r -r—-n?*-*

kalingi, bet tiesiog-kenksmingi. ' Nes,/ kaip žinome,
alkoholis mažina - naturatę
kūpo šilumą išvarydamas ją
ia yįdaus viršun ir toji šilu
ma nereikalingai išnyksta.
Tą supranta ir mūsų 'seneliai. . Mokytojas S. Tijūnai-

skalbėjos

labiau ąp:

Brocktopo vargoninko, žy
maus tenoro Juškos žmona,
•
'•
’ f* ’• .
’ •
ku?i vyrui mirus nuėjo dirb
ti už skalbėją,, ir virėją prie
kimą<: '“Vieną vėlą žiemos nedidelės, neseniai įkurtos.
vakarą,’- sako jis, “grįžau Providence lietuvių parapi;< 4. F. Daugis
namo. Buvo didelis "šaltis,- jos, pne tuomet klebonavą•navą
sio
klinika
įamoliuno.
Kuo
NE, JIS NEŠILDO i ; / Panaktinis' seniukas, kurs
; <
.“j v
atidarydavo man duris, daž met kun. Tamoliūnaš apleiŠaltą žiemos laiku neku- va įstrigusį leduose, su vie nai išmaukdavo. Priėjęs aš 4o Providence ir vyskupas
parkelė į jo vietą kun. Julių
tokiame nu draugu leidosi tolyn pės jam sakau:
f rie žmonės sako
Čapliką, naifjasis klebonas
šaltyjebtrtinai reikia • išger- ti traukdami su savim roge — “Na, -dėduk, tur būt
"
’e
‘ e ’ les su valgomais daiktais. pasirūpinai šiandien -bute rastą, tarną nepavarė. Ir p.
ti degtinėlės, nes bus šil
Taip jie keliavo 15 mėnesių liuką?”
— Juškienės sūnui Rapolui, ku
čiau.” Ir žmogus, išgėręs,
40 laips. šaltyje ir per nesu- — “ Ne,'— atsakė senis,— ris pasižymėjo dideliais mu
tuojaus pajunta viduje pa- regiamas sniegu ir ledų'tyzikaliais gabumais ir turėjo
gražų baritono balsą, gelbėjo
sidaro šilta. Tas jausmas iumas pasiekė 3" Įtaps? šiau
eiti kolegijos ^mokslus ir jį
verčia kaiką tikėti, kad al rės - platumos.
Nansenas
laikė vargoninku. Jo moti
?u didesniu, ilgeartu,ęrdvesiiiu karu.,.
koholis kūnui priduoda ši pats sako; kad, jo patyrimu,
ir dar greitesniu.. .. ra didesne jėga...
na
našlė
atsidėkodama,
virš
lumos. Su tuo. sutikti nega svaigieji gėrimai Šiltuose
ir
greitesniu atsitraukimu . . . taipgi
savo paprastą skalbėj os-vikraštuose,
ne
tik
kad
nėreiskiriasi
ižvaisdoy—ir vertėj—ištikimylima. Bet iš kur gi toji ši- —• i./.--.------- • .'r/v\
rėjos pareigų,' dar gelbėjo
V
• •
•
r
\
bej ir kainoj*...
1
luma? Šilumos ir šalčio jau
kuomi tįk galėjo neturtingos
timas eina iš mūsą odos pa- A. A. Kun. Juliaus' Čapliko parapijėlės iždui padidinti,
rengimu įvairią pramogąsvaįgiąją gėrimu — alaus,
Metinės
Sukaktuvės
vakarėlių,. nes būdama vardėties. Kai žmogus išgeria
Tas paprastas-šauksmas visą kada pavažiuoja
goninko žmona, tame turėjo
degtinės, vyno — t. y., įlei
- naujam Essex Challenger yra: “Kaip tą pada
Vasario 7 dieną suėjo me nėjęs keletą laibiau rūpimą prityrimo, dar-gi pati turė
džia savo" kraujau alkoholio,
rei!. Kaip gauni dideraą jėga ię greitesnį atsisldriasi
iŠĮraudoj—ir vertėjr^Jštikimy*
jo
gražu
balsą,
’
tai
nuo
mirties
uolaus
Ame

“tai“ kraujo nešiojamosios
tikslų, likučius savo turto .
‘/Mano Esrax the Challenger yra puikus—-bet,
gyslos paodyje žymiai išsi rikos lietuvių darbuotojo, paliko testamento pUdyto- Kuomet po, pasekmingo
vyre, šis tai apsireiškimas.”
pučia. .Prisižiūrėkite į savo AVorcester’io Aušros Vartų uui išdalinti labctaringients klebonavimo Providence ku
Tai yr^naujas Essex Challenger nuo pat prie
ranką mėlynas gyslas. Kai parapijos klebono—kun. Ju- tikslams jo nuožiūra. • ■ nigas J. Čaplikas buvo per?
kio iki pat šviesos galo. Yra ilgesnis, didesnio
jums šilta arba karšta, kaip
keltas Worcester ’in, tverti
karas, Super-Six motoras yra sušvelnytas ir
įaus Čapliko. Tarp mūs gyLaisvamaniai pasižymėję
tai, vasaros laike, tai tos
naujos parapijos, naujaku
turi geresnį padirbimą. Motoras užima pir
vendamas kun. Julius Čapli kataliką dergimu; o ypač ją
gyslos esti daug storesnės
riui pradžioje daug pagėlbė- .
menybę taupume it ilgus rietus važiavimo. Ykas
nuoširdžiai
dirbo
lietu

vadą
—
kunigų,
nors
gyvam
I
negu žiemą arba kai jums
ra modemiškas' karas iš visą' pusią kad kiek
rjo p. Juškienė•* -k/-šu.’• savo sūnų'■
šalta. Alkoholis nepriduoda vybės ir krikščįonybės ideą- esant kun. J. Č. jo nelabai Imi vargoninku, vakarėliij
vienam užeina noras ii turėti.
.Z ■
puolį,
kadangi
velionio
darUL
Jo
darbo
laukas
—
Lie

kūnui šilumoj jis tik žei
rengime bei vaikučių draugiŠis. skirtumas yra tam kad žinotumei faktus.
Id
i
ote
'
bu
vo
daugiau
s
lokalė,
tuvą
ir
Amerika.
Merkinė,
džia su jame esančią šiluma
jelią tvarkime. Kun, J. č.
Šis geriausis ąutomobiliuayra dėl tavęs: ir yra >
Vilnius, .MontrcahįifVr^t^iaibežiuose. savo parapijos ;Lnorėdamas p. Rapolo Juskos
galimybė kiekvienam įsigyti, nes*kaįną labai-a
luina sumažėja šitokiu budu. iield, Providęnee, Worcester be tp jo-bųta svemaųs, tai- mūžikfilieniš ^WtAms'dū6- /
jain
miAlkoholis, sužadinęs paody — padabinti jo darįo vai kaus ' būdo ; •tačiaus
* • i V
' X
’’ I ti progos ^pasiekti Viršūnių,
Coupe $785 j with Rumble Seat $750 Touriųg Sedap . ' $875
*ro®
rus,
laisvamanių'spaiida,
—
I gi nesant Worcester’y’.aųgšsiais.
Malonaus,-prakilnaus
Coach .
.
.
.
.
765 Brougham .
.
895
Qatų
je esančią kraujo išnešiojanStandard Sedan .
. . / 825 Sunaedan .
. 995
čią-gyslelią išsipūtimą, duo būdo būdamas jis sudarė di- užuot pagerbus kritusį liau-Ltos muzikos mokyklos^- pata
Price F. O. B. Detroit, Factory
da progą gausesnei šilto džiąnsį prietelių būrį ant džiai atsidavusį uolu kunigą rė p. Rapolui važiuoti į PhiSkyriai
ATIDĄRAVAKARAIS
—
dar
bininką,
—
prapliupo!
dviejij
kontinentų,^..tačiaus
kraujo srovei veržtis iš viladelphia, į operos artistų
. •’
—
Manchester - — THE HENLEY-KIMBALL CO.
'
numiręs
tų
prietelių
skaičių
pamazgomis^
ant
"velionio
as~daus atšalusion viršumon.
mokyklą ir nuolatos jam i-i'
IR ŠIE METROPOLITAN PARDAVĖJAI
Todėlei tas šilumos pajuti dar padidino. V ieną, mirtis mens, užtat kad jisai savo vairiais būdais pagelbėjo.
Johnson Automobile Corp., 916 Contoonwealth Avė
mas yra tik apgaulė; tai nė atidengė mirusio kunigo pa -testamente atsiminė netik sa Tačiaus kun. J?Č. mirė pirm
: Hudson-Essex Co., 122 FRAMINGHAM: .Hudson - Essex Co, ROXBURY: Hudson-Esatt
ra kas kita, kaip tik padidė maldų gyvenimą,... jo, savęs vo gimines, netik savo/para negu-p. Rapolas Juška galė
Blue HHt Avė.
Avė.
’
537 Upiųn Avė.
SOMERVILLE
; Hudson Essex_Co« 19$
išsižadėjimą;
jo
atsidavimą
pijoms,
netik
žymiąsias
lie3N:
Wilmer
G.
Wnney,
783
FRANIĮLIN:
Supple
Motorą
Ine.,
,
jęs šilta kraujo plūdimas po
jo užbaigti minėtą mokyklą,
’ Broadvvay
icptta Avp
ot.
įsera.Ave.
,
HYDE PARK: Tbomae J. Halpln, 12 STONEHAM: S taneliam Aqto Salė»
pat oda. Tikrybėje žmogus kėliniui nuskriaustos, var tuviij. vienuolijas' ir įstaigas, bet mirdamas per. jo motiną j
NE: Hudson-Essex Co., 91
Centrai Avė.
Ine., 430 Main St
,
ton St.
'
JAMAICA PLAIN: Harold O’Neil, 579 WAKEFIELD: Wakeffeld lMoė.lNitt
nėra sušildytas, bet greičiau gingos lietuvių tautos; jo ve rbet iš savo palikimo taipos- jam paliko galimybės tą
OR t Hndson-Essex Co., 978
Centre St.
& Service, 530 Main St ■
atšaldytas. Mat, su krauju dimą vargšų Kristaus pra gi skyrė ir savo tarnaitei, ku mokslą atsiekti. Tik nesvei
nsetts Avė.
MALDEN: Wrlght Hudaon-Essex Co., WALTHAM: Willlam McK^vey, taėr
Co
284 Pleasant St
'
—
173—175 High St
”
atėjusi paodin šiluma, susi mintuoju— meilės ir tiesos ri per keletą metu jam išti ko proto žmogus nepagirtą (
sar’st
^innw“
’ MATTAPAN: Hudw>n-E«sex Co., 1380
WATERTOWN:
Claflin
„„
™
_
Blue Hill Avė.
tikus su šaltu , oru, išeina o- — taku į'^mybę bei laimę; kimai dirbo už, palyginant, kun-J.‘ Č., ka<i jis teikė pa- <
Co,, 32 JI. Beacon Št
...\,,//>į
GK^ORTH: Brown&Rose, MEDF0RD; Hndson-Essex Co., 4
SBMuiisstts
Avė.
Mystic
Avė.
VVAVERLEY:
Frank
L.
HarrH
Infc. 5
ran, ir mūsą kūnas labjaus jo uolu kunigo pareigą čjimą nedidelę algą: išpradziu $8, galbos muzikams J. K. Že- <
Waverl«y Square.
TOWN: Sullivan Sų. Motor MILFORD: Milford Auto. Sta., 271
WELLESLE¥: Wellesley Motera,
14 Maln SL
Main St
atvėsta, nes jam teko ati dirbant be savęs pasigailėji-1įgi paskiausiai $10 savaitei. maičiui, bei Rapolui Juškai (
Coloniai Bu ii din g
' , i-V®
:
Broadway
Garage,
Ine.,
iIEL
ROSE:
K.
W.
FeUovs
&
Co.,
29
WEST ROXBURY: Bellevue Moti, '>•
duoti daugiaus šilumos, nė mo, nuo ankstybo’ ryto, daž
ir
šelpė
kitus
moksleivius!
Laisvamaniai socialistai,
st#
Upbam St
1716 Centre St
'
: Dedham Motor Mart, Ine., >'eWTON: Frank W.
E. 1VEYMOUTH: Lipcoln Perrmnlt
kaip jos įgyjo iš įimtojo al nai ligi po-dvylikos nakties. kurie nuolatos skelbiasi esą Tik blogu norą .laisvamanis
;rn Avė.
IVashington St
Co., Broad & Madison Sta.
JTER: Jamea T. Beckwith NORWOOD: Robert W.
koholio.
Apie tai žmonės — Antra-gi, mirusiojo pas darbininku užtarėjais, kaip gali pasipiktinti, kad kun. J. 1
WINCEtESTER: The Dean Moter ČMt
, 711 Columbia Rd.
Centrai St.
Co., 605 Main St
vis labinus įsitikina., Štai kutinioji valia, kd jo-žemiš- tik turėjo, velionį pagirti ūž Č. liguistai našlei paliko pa- :
IZTON: E. E. Wadsworth, ųuiNCY: Sylvester and Careon, 84 WINTHROP: Hudson - BMtt. <*•> ?
l Adams St
Washington St
Winthrop Centre
/
*
jūrininkai, kuriems ilgą lai ką gėrybių maža kas eitų jo tai, kad jis savo keletos me gelbos ir suteikė galimybės
WOBURN:McGIlvary Bros, 268 Hąfll
’: Dean Motor Oar Co., 87 REVERE: The Luna P
Street
ly.
368 Ocean Ava.
ką reikia dirbti šaltyje ir pasiturinčiai giminei, gi sa-j tą darbininkės nenuskriaudė duoti užbaigti mokslus jos
■ ■
......................... .
'
•
šlapumoje, įvairūs žūkliai ir vo sutaupintus centus išdaIpalaiką paskirstyme! Gi da sūnui, šiandien jau plačiau tūkstančiai jo dėkingą pa * Tat, turi nutausti iš gėdos,
BROLIAI IŠEIVIAI
šaltą kraštu tyrėjai vis la- lino įvairiems prakilniems bar, kuomet" socialistai ne- žinomam lietuvių tautos pa- rapijiečiu • Providence ir — jei gėdos jie turi — visi
'(Tėvynes likimas, jos laimijUnal ir ne
biaus įsitikrina, kad sunkus apŠvįetos ir labdarybės tiks- Į puolė velionies kunigo už pa kabai artistui Rapolui Jus WorcesteT’y. Ir ilgai savo tie, kurie a. a. kun. J. Čap laimės,
joe sielvartai ir bėdoa Jiuna rtapreiškia jo širdies skyrimą stambią sumų savo•|kai!
siemš, be abejojimo, rupi. Jums ta*
ją darbas esti jiems Adaug. lams.
maldose jį atmįs tie visi, ku liką, ta didijį tautos gerada pat rupi, kad Tėvynėje tamOta Jp*
teisėtumas ir laisvA
lengvesnis be. alkohoolio. kilnias ypatybes, kurios mi-] parapijai ir vienuolijoms) • Kuomet šiandien kun. Ju rie jam .dar gyvam esant, rį, purvais drabstė. Metinė- klestėtų
pat niekinat priespaudos nevaliu g M* <
rusiojo
gerbėją
ir
prietelių
ribotą sauvaliavimu su avenCMoorti
Štai, garsusis Nansen’as,
kad tos įstaigos. melstųsi už liaus Čapliko kapą puošia ar numirus, yra nuo jo.ap je-gi jo mirties dienoje vasa žmonių
teisėmis ir laisve. — Jąa noritti
šiaurės ašigalio tyrėjas, da eiles juo labiau padidina.
ho vėlę, socialistai, — ko ne- gražus, išpiaustyto granito turėję gausios pašalpos. Nes rio 7-dieną ir dar ilgai atei kad ir toli būdami, kad ir ptadfyM
rių atskirti, patinti Tėvynės b«Tb MM*
rydamas paskutinę savo ke?
Kadangi kun. Julius Čap lišpuolėjo tikėtis,—puolė ant pami nklas, ^uomejt 1j o darbš- iš jo palikimo, be viršui mi tyje,- te visi'jo sušelptieji ir jis tikrumoj yra. — Sitais vimte dj* .
žvilgiais Jums labai yra pravMt* H* -i
^ionę į tas sritis, uždraudė likas darė testamentą labai | velionio, kode! jis našlę, re' '
tumui bei pąsišveųtLipui gar nėtos Jušką šeimos, dar iš jam prietelingi už jį tesiun siražyti
“Darbininku,”
-Į ;
savo laivę kamandai imti su sunkiai sirgdamas, > tik tris‘lumatizmu sergančią skalbė- siai liudyk jo pastatyta aut dalinta šv. mišios ir įteikta čia maldas į Viešpatį Dievą.
nes
.
g
savimi svaigiąją ' gėrimų. dienas prieš mirtį, tat,»Į ją-virėją bandančią savo pa koją Providence lietuvių pa pašalpos: Aušros Vartą baž
DARBININKAS” yra
Kur. J. J. Jakaitis Šių“dienų
Lietuvos gyvenimo eeMrtd*
Kelionėje jie'išbuvo ilgešn smulkmeniškai jis viso savo augusiam sūnui duoti augštą rapija ir gražūs mūrai jo iš- nyčiai Worcester’y, $2,000,
“DARBININKAS" ugdoMi. ta /
laisvės meilę.
___ .1 *
. laiką. Nansenas, palikęs lai- turto neišsldrstė, bet-paini- mokslą, kodėl jis jos nepa- statydintos* Aušros Vartą Lietuvių Labdaringai Drau
“DARBININKAS" mote)
:
NEWARK,
M.
J.
-—Tyrų jį.
.—.—5..-——. ; ..
...........
priespaudos
smurto
ir
niekinti
«
> X
• . '
* .. •
zspyrė, ale ištiesė ir jai miehi- bažnyčios Worcester’y, ta gijai Worce8tęr’y $2,000, Tė
(ių veidmainystę.
5<
•.
Šios kolonijos lietuviai iikilmintiesia kąllt
širdybės ranką.. . Ar gail čiaus nemažiau garbingą pa vą Marijoną vedamajai Lie g&i minės 12 metų Lietuvos Ne- nei“DARBININKAS"
| Šviesesni rytojų. *
>.
imą, tat, rasti didesnius vejd- minklą jis pasistatė žmonių tuvių ' Bernaičių Kolegijai priklausomybės sukaktuves, vasa “DARBININKUI” visur M MMLtt
rupi darbo ttoontų retkataL
.
mainįus,. -kaip srteijalį^tai, širdyse, gelbėdamas jaunuo $1,500, istoriškai Pažaislio rio 16 d., iv. Jurgio draugijos sve “DARBININKAS” tari
savo “RADIG AYPBKNAR." <’
*
1
* f
y.'
.
tainėj. 180-2 New York Avė., 3 vai.
[tuos
patentuotus,
“
darbinin“
DARBININKAS"
ym
Gavėnios, Gegužes ir Birželio mėn.; graži irpaįogi- F **’■!*■
menei pasiekti augštus moks bažnyčiai, kame yra stebūjc- popiety.
i
nių ir Intettgoatų taikMltta
ką
užtarėjus,
”
Kurie
našlę,
“UARBININKA- redrajMl
knygutė tik'iiž ,10c.; naudinga kiekvienam įsigyti.
lus ir šluostydamas ašaras lingas' Dievo Motinos pa Programoje dalyvaus šv. Cicili rhm
PR. DOVYDAITIS.
Gert). kteBmara^čIubdama nuolaidos.' Su užsaky-'
liguistą moterį darbininkę Į vargšams ir .nąšlėi^s. Įr kuo veikslas ir Sv. Kazimiero jos ehoraa ir solistai; kalbia B. K. SžabėMre
M UHmigU "P *
Kg
<r BrelgMM #
taip neteisingai ir/šlykščiai met štai, 'sueinant metams Seserims, kurios t» boinyžij Balutis, Lhtuvos Įgaliotinis, kun. •ėsta £4sH«aM
mais kreiptis : lŠUTlĮoly Cross School, Mt Carinei,'
kuą. Įg^eĮms*
apšmeižė
savo spaudoje!.. nuo jo mirties, už jj ląeL globoja — $1,600, St. KaziPą.,; arbaJ “Dąrbininko/’ uGarso’’ ir “Ityiufco”
Ls ■ . f r
' '
ir kiti. Bue kitokių pamar[(Kįas io draųįai jr giminės,
S.
k

Jo 3 Didesni Skirtumai

ir verte., . >

The New

PAMALDŲ VADOVĖLIS

«

....

<

■» ’

-

•

*

Ernais laikais darbininkai privabudėti ir šviestis, kad apsisauįęjns išnaudotojų: Sphuda yra
ginklas ir sargas. Tad
paturėtų rastis nei Vieno kataliko
feThfoinko be katalikiško laikrasčio, -ypač Amerikoj einančio, nes
hrilfeų visų yra bendrai reikalas.
<'Kis šiandien nesidomauja gyveŠimu Įr spauda, tas yra atsilikęs
nuo gyvenimo.

Plačioji visuomenė su ju-

i^ paataansioe mano

,

Vari &

Minės Vasario 16

hažnyčioje ^atsibuvo iškilminga |
Žvalgybas. ‘
t
Katalikiškų draugijų FederfačiBdševikai' mėtydami kad kata metinis & ’rttUmn, <L- Čapliko mi 1
"u Laikraščiai pilni įvairių raštų jos 13-tas skyrius iškilmingai mi- likai progresuoja,^ -nesitveria .sa ties paminėjimas. Bažnyčia buv |
apie 500 metų Vytauto mirties su- nės 12-kos metų Lietuvos*' Nėprivam kaily. Ir jie surengė prakal gedulo ženkląis papuošta, daugj į
kaktnvės ruošiamas ir projektuo- klausomybės šventę. Tų č&enąlriibas kurios įvyko 9 d. vasario. Kal bė žvakių degė, žmonių buvo pr į
' jamas įvairiose Amerikos lietuvių kare bus didelis koncertaišv. Ka bėjo tūlas Žąkfokas. Patarė vi
surinkę pilnutėlė bažnyčia. Iški ■ "
kofonijose. O... iš Philadelphijos, zimiero parapijos salėja. ,, Patrijo- siems savo draugams duoti savo^
-mingasias mišias laikė patsai kl< <
kaip kad čia lietuvių ir nebūtų, tinęs prakalbas sffkys iš Lietuvos
galvas policijai.lazdomis išmėgin bonas kun. K. A. Vąsys, jam as'
finei gu-gu — anei žodelio.
Tai atvykęs kun^ S. Stonis, kfebbnas ai. ’ i Sako: V Vjąi^ kįtų įpiltų bol
stavo. kun. A. Petraitis ir kun. < r
dabar, paskiausiu laiku, kad šį-tą kuni A? Petraitis, :Dr.- Laifažfoš ir
ševikai paragavo lazdų, tjk Xow- Stonis Po pamaldų Į^v, Jono ki 2
sužinojus tame dalyje, padariau advi A. Mileris. ' Pa&kH^isf j>raei- ell’io jiar ne. ” ^dbmu, * £r- mftsh
pinėse.tapo pašvęntįi|tas prie a.
’žValgVbą^ ttrinėjndąjdlrtpksefo; 4ą Vasarą praleido Lietuvoje. Konbolševikai
paklausys
savo
“
lyde

kun. J. Čapliko kapo paminklas.
mės to.(tylėjimo.- yąr%f^^£iar ęerfinę
*
dalį išpildys Šv. Kazimiero
rio” patarimų ir ar kada įvyks jų
Aušros Vartų Dr. vasario 13 dfo?
. : * V ' ’
Šv. Jurgio svetainėj buvo paro lietuviai yra susiskaldę į tris da choras, vadovaujant vhrg. J. Že “manievrąi^*
Didysis lietuvių? benas,
dyta iš Lietuvos judami paveiks lis Ir kiekfobAa daHtf'SAvarankiai maičiui.
Korespondentas žų vakarėlį, Whist Party. Žmoflai. (Kąda ? Red.) Rodė p. LukšLs. projektudja apvaikščioti 500 metų, vadovaujant J. Bliūclžnii,1 links
nių buvo prisirinkę daug, visi gra£
Šv.
Abu vakaru buvo pilna svetainė Vytauto mirties sukaktuves, Kas- mins publiką pertraukose.
Šiai-linksminosi. Liks taipgi gra>
inį mo-šimosi ir,programų tų ap- Kazimiero parapijos mokyklos mo
žmonių. „Visi* patenkinti.
šaus bažnyčiai pelno.
vaikščiojimų, tai dar nieko negali kiniai irgi išpildys gražią dalį proAušros Vartų parapija su že
ma pasakyti.
Tik tą gailina pa gramo, kurie jau puikiai lavina
Darbai ne gerėja, bet kurie dar miausiomis šios kolonijos draugia
Kovo 9-tą dieną Lietuvių Centre žymėti, kad gerbėjai įžymios ęleve- mi šv. Kazimiero Seselių. Prie to
bus didelis apvaikščiojįmas lietu-' fndietės, ponios Stasės GreiČienės. bus solo ir patrijotinių deklamaci- dkba šiaip taip -pragyvena. Kas
tines Lietuvos nepriklausomybe
bus toliau, 3unku-pasakyti.
“yk? >
vių patrono šv. Kazimiero ir Ne- kurią gerbia kaip viršžmogę uA jų.
paminėjimo iškilmes. Iškilmės ai-'
Vakario 1 ir 2 dd. S.' L, R. K. A.
priklausomybės šventės.
x jos žayėjanti balselį, meilę link
•sibus Aušros Vartų bažnyčios sau
- NatŲos Anglijos Katalikų
kp. mėgėjai vaidino, “Trys Myli
Teko girdėti, kad bus nepapras Lietuvos ir dąrbūotę jaunimo la
Seimas ;
lėje, Vasario 16 dieną, 5:00 valant
mos.”
Gana gražus veikaliukas
tas programas.
Bus vaidinama bui
tarp vyčių, pageidauja, kad
dą po pietų. Pro grame dalyvaus
drama “šv. Kazimieras.” Daly ji būtų prašoma atvykti į Phila- • Vasario 22 d. Naujos Anglijos jr vaidintojai gerai buvo prisiren
kalbėtojai: p. A. Milleris, Pr. Bm
vaus šv. Jurgio baž. choras, Mot. delphiją ir laike' apvaikščiojimo Kataliku Seimas prasidės iškilmin gę ir išmokę savo roles. Publikos
gomis šv. mišiomis 9:30 vai. iš ry buvo abu vakaru daugy ypač nedė blys, Dr, Pr. Puskunigis ir kun.
S-gos choras, parapijos mergaičiiĮ padainuoti.
'
to šv. Kazimiero bažnyčioje. Visų lioję. Vėliau atėję turėjo ir pa K. A. Vagys; chorai: Aušros Vą£čhoras^simfonijos orkestras, solis
katalikiškų draugijų' atstovus ir stovėti Publika buvo patenkinta. tų ir Aušrelė; solistai: p-lė J. Mętai ir įžymūs kalbėtojai.
svečius prašome tose iškilmingose Lauksime daugiau tokių vakarų/ trikaitė, ponia V. Putelienė, p.
pamaldose dalyvauti. Bo pamal
Mięsto ligoninėj lietuviui J. Ži- Antanavičius ;• eiles sakys panely
dų bus pirmoji seimo-sesija.. Mū čiui nupiovė koją. Priežastis tos E. Žemaitaitė ir Baranauskaitė
Plėšikai įsigavo į -šv. Jurgio mo
sų katalikiškų draugijų 13-tas operacijos sako buvus, kad piaus- griež tam specialiai surengta p. Pn
kyklą ir padarė blėdies virš dvie
Hamtramcko lietuviai reikalauja Federacijos skyrius jau yra tinka tęs “kornus” nuo kojų pirštų ir Navio orkestrą. Šiose iškilmėse vi-,
jų šimtų dol. . Sugauti trys jauni
pripažiniino ■
mai prie tos dienos prisiruošęs. įpiovęs pirštą. Nuo to gavęs gan su. smarkumu dalyvauja sekam /
vaikėzai, kurie prisipažino tepa
'Hamtramek yra vidury Detroi Taigi tikimės, kad Katalikų Sei greną ir turėjo koją piąuti. Gai Čios draugijos: Aušros Vartų, Šy.;
darę.
Šeimynėlės, Šv. Jurgio, Šv. Kazi
to.
Yra 85,000 . gyventojų. Dau mas bus pasekmingas ir'gausus at la nelaimingo žmogaus,
■
miero, Šv. Liudviko, Lietuvių Ų4 ‘
Kaip kitur, taip ir čia, keletas
giausia yra lenkų; po jų seka lie stovais. Prie- to, vietinės draugi
kėsų Kliubas, Vyčių kuopa, Mot^
Mot. Sąjungos^26 kuopa pabai tuviai, ukrainiečiai, juodieji ir ki jos prašomos, dalyvauti šiame sei bolševikėlių ir jau pradėjusių bok
rų 'Sujungę, Šv. Vardo, L. D. Šį,
goj šio mėnesio rengia šeimynišką ti. Hamtramcko majoras,“du tei me koskaitlingiausiai ir'išrinkti ševikuoti labai nepatenkinti, kam
Susivienijime
kuopos, ir dar kef(£
sėjai ir beveik-^risą administraci kodaugiausia atstovų. Atstovų į- lietuviai kasmet rengia paminėji
vakarienę.
ją sudaro lenkai. Lietuvių Ham-1 galiojimai (mandatai) turėtų būti mus tautos šventės, vasario 16 d. tas kitų draugijų. Tikimąsi parrif'
nėjimas. bus iškilmingiausias ir
trameke yra apie 2^500; jie moka su klebonų ir draugijų Valdybų Ir sena bobelę «ž juo? turi dau- triukšmingiaijsias. ■
x•
A
liiau proto, 'Kartą viena senukė
. Aušros Vartų Mot. draugija ren mokesčius .užlaikymui miesto ad parašais.

BAYONNEjN.J.

Darbininkai privalo saugotis
Maskvos agentų, kad jie neužnuoHjhtųrmūsų namų ir mūsų šeimvninio gyvenimo. .

e

g. Katalikai neturėtų laikyti savo
jfamuose komunistų, nes jų tiks
las tiriantis į jūsų namus, kad jus
išnaudotojus ir apiplėšus. BolševiSa^' taTbanditaš'žfflogaus gyvenime. Tad šluokime lauk bolševikus
» M spaudą iš savo namų.

Yra tokįų žmonių, kurie sako:
^Tat niekis, paskaityti galima
Skaitymas manęs nepagadins.”
Ne, brolau. Bloga spauda ne tik
pagadys, bet ir supūdys. Juk mū8ų tautoje bolševikų nebuvo. O
iš kur jie dabar atsirado ? Nagi
Š mūsų pačių.” Bloga spauda ir
blogi draugai juos išvedė į sunkė*

kus, Cigalo. — P K. Ambrasas, ENekartą pastebėjau kaip'žvėriš rodo tarnas^*- P. F. Jasiutis, Se
ki bolševikai puola tuos, kurie nelis —
Kajeckas, Piemens;
irba Bažnvčios ir savo, tautos la- — Pp. P. Bobinas, V. Rimdeikis,
J. Mikalauskas, A. Mikalauskas,
Šioje kolonijoje energingai vei- A. Navickas,’ J. Mališauskas, K.
a jaunuolis Juozas Krasauskas. |
Mališauskas, M. BladžaitLs,.Ange
ilsevikai.' pagatavi jį šaukšte lu būrys — p-lės E. Dakoniutė, B.- gia metinį “Kaukių Balių” Užga
ndens paskandinti. Grasina jam Raututė, J. Žabavičiutė, M/Ben- vėnių vakare;
!
' '
imščiu.
Krasauskas yra Šv. džiuniutėį-O. Bendžiuniųtą L. Gu>nędraugijos .sekretorius. Jo ir. rinskaitė, B:. Terėsevičiutė, Ą. Am pritariančiųjų pasidarbavimu kuckiute, P. A. Vaškeliukas, P. ŠZ;. /Klebonas kun. Vilkptaitis sų
aųgija išaugo, ir sustiprėjo. Toji Raustis.
” '
• ' ■
’? \ muz. J. čižausku kalėdoja. Sakę,
augija bolševikams -yra kaulas
srl^je;"--'j
—

ministracijos., Be; to turi daug

Šv. kicento- dienoje mokyklos
vaikučiai surengė’ programą pa
gerbimui savo klebono kun. Vin
cento Vilkutaieio.- Įteikta gražių
gėliij bukietas ir piniginė auka.

Ofiso

LIETUVIS GRABORIUS
i

.

•

<

Udn patarnavimų laidotuvėms Ir
endavojam aotomoblllus vesto
ms Ir kitokiems pasivažinėji-

*•

JABAR
&s pradėt rūpintis keie į Lietuvą. Suteiksiu
įas nnfemocijas apie
akortes irreikalipguĖ
umentuš.
‘ ’4 * ,

“Išpažinties Paslaptis’ir

Dabar iiei' “Misųonieriai.” Vaikučiai buvo
tuviai sutvėrė kitą kliubąKir pava išmokę savo roles gerai, todėl ir
idino ‘/Lithuanian Citizen’s. jPolit- vaidinimas išėjo puikiai.' '
Žmonių buvo atsilankę labai
ical Club of America.”
Naujo,
daug.
Pelno Seselėms ir mokyk
kliubo tikslas' yra rūpintis pakel
la^
liks
nemažai.
yVisi žmonės skirsti lietuvių vardį ir iškovoti vieRep.
- tą administracijoj,’^fead nebūtume tėsi piliSi patenkinti.

Ypatiškai

atstumti nūo vė&ittio;

žemiau juodųjų. Kliubo obalsis:
“Vienas už yisus, visi už vieną.”
Taigi šitas Icliubas įgaliojo komi’
siją: M. Čiurlionį, B. Sluzą, M.
.Stanką ir A. Vielivį kreiptis į miezsto' administraciją ir reikalauti,
kad lietuviams duotų vietas mies
Vasario mė. 16 d. sueina 12 me- to tarnyboje kaip policijoj, gaisro
tų kaip Lietuvių Tautos Taryba' depart., Čity klerkų ir t. t., pagal
,
Vilniuje paskelbė Lietuvos Nepri-; lietuvių balsų nuošimtį. Lenkai ir
klausomybę. Tas paskelbimas su-^ visa dabartinė administracija lie
ų
judino visą tautą ir nors prie di-! tuvių reikalavimą pripažino, ir jau
džiausiu aukų ir pasišventimo, bet apskelbė’ lenkų spaudoje, kad rei
Lietuva tapo nepriklausoma. Vi kalaujamas vietas lietuviai gaus.
si lietuviai tą dieną iškilmingai Lenkai lietuvius gana gerbia ir
mini. Tat teko nugirsti, kad Wor- mus garsina - savo dienraščiuose.
cesterio, šv. Kazimiero parapijos Šių metų kovo 5 d. bus naujos ad
klebonas kun. A. Petraitis rengia ministracijos rinkinrait^Hinkimuosekmadienį, vasario 16 d- parapi se lietuviai privalc/dalyvZuti, nes
jos svetainėje, 7:30 vąl. .vakaro sulig balsų mums busauodamos
iškilmingą paminėjimą tos bran vietos. Kas dar neįsirašė į Lietu
gios dienos.
Tai dienai esą pa višką Politišką Kliubą, o norėtų
kviesti kalbėti kun. S. Stonis, šv. tą padaryti, kreipkitės pas M.
Kazimiero, draugijos įgaliotinis, Čiurlionis, 2076 Trowbridge Ave.y
adv. A Milleris ir adv. Baublys. Hamtramek, Mieh.
Be to choras uoliai ruošiasi pa
„
M. Čiurlionis
linksminti publiką savo patriotingomis dainomis. Labai įdomų pfo-

WORCESTERIMASS.

gramo numerį žada išpildyti šv.
Kazimiero seserys su savo mokyk
los vaikais. Tą Iškilmę žėda pa

A

Reporteris

V

Tikslas kliubo yWpalaikyti lietu-,
vių kalbą ir papročius ir prireng-,
ii narius prie išsiėmimo pilietybės
popierų. Lietuviai iki šfot bttvo lių:

kės. ‘ ‘ Toastmasteriu ’ ’• buvo Spor
to KTiubo manageris J. Venclovas.
Jis gabiai vedė programą. Kalbė
jo garbės svečiai: klebonas kun.
V. Vilkutaitis, art. M. Čižauskienė,
muzikas J. Čižauskas ir keli para
pijos komiteto nariai.
,
’

*9' ‘v-*-

“Tie bolševikai, tai nei prie tan
kaus, nei prie rąžančiaus netinka.
Nei jie važiuoja į Maskvą, nei prie
pkfulakų” eina, "p tik lietuviuose
skleidžia sayp, supuvusį komunizjrsnesutikimus?’
,

inkorporuotas) ; ‘ tari apie ^00 na
rių ir apie $6,00Q kasoje. TąMiubą sutvėrė Motiejus Čiurlionis:

darbu<ri®sr-'katalitfiBf5$es

iu^ ir Kiti.
’’
* */
Hatalikij darbuotojų pastango
Sausio pabaigoj, parapijos sve
ms- suorganizuota' parapija ir
tainėj, buvo surengta šaunus va
autas lietuvis kunigas.
karas pagerbti tuos, kurie darba
■?■
■
vosi laike parapijos bazaro. Daly
vavo virš šimtas asmenų: Jauni
mas pasišoko, o senesniejLkazyravo iki 10:30 vai. ' Vakarienę pa-;
gamino mūsų geriausios šeiminih-

Reporteris ;Kaštai kaip apibudino bolševikus;

draugifajr kliubų: Seniausias ir
dajbšeiauisas yra “Lithuanian
"Citizens CluK of; Americą-3 .taipj

rfoje ir kiti, kaiptai * ArAšnas
lipius, Vi Dąnieliūs^Khšyš Jiir-

UOZAS J. DIRSA

ri

didinti savo malohiu atsilankymu
p. Mayoras.
Reikia laukti, kad šiais metaiid Pasirodė d/dėlts skaitlingas būreypatingai bus gražiai paminėtos lis darbščių ir ‘pasišventusių na• vasario 16 d. Tad ir publikos gir nų.
Susirinkime
buv’o svarstoma
dėti būsią nemažai. Malonu- yra

; : Tretininkams Rekolekcijos
: Nuo vasario 6 iki 10 Tėvas Au4
gustinas Pranciškonas išgLiėtnvoe
davė • tretininkams .rekolekcijas.
Visi tretininkai-ės naudojosi Die^
vo malonėmis.
\
Tretininkai gausiai^aukojo Tėvų
Pranciškonų vienuolyno įsigijijnui
Lietuvoje. Misijonierius apleido
Cambridge pilnai patenkintas.

’

NORTH GERMAN LLOYD

EKSPRESINIU LAIVU

BREMEN
Greičiausiu Pasauly Laivu
■

; .

•

/.r- • •

IŠPLAUKIANČIU Iš NEW YORKO

gegužes s d.

Viet.

LOWELL,MASS.
Dvylika Naujų
Apaštalu
LDS. 97 kuopos metinis susirin
kimas Įvyko 9 dieną vasario, tuojaus po sumos. Be kitų reikalų iš
rinktas delegatas į Katalikų Sei
mą, kuris Įvyks vasario 22 dieną,
Worcester, Ma$s. VI. Paulauskas.
Išrinkta valdyba 1930 metams:
Dvasios Vadas kun. F. Strakauskas, pftmininkas Aleksandras Pečiukonis, finansų ir protokohi
raštininkas Tarnas Verseckas, ka
si erius D. Misevičius, Kuopa pui
kiai gyvuoja. Pįnigų kasoje, turi
$22.00. Prie kuopos prisirašė šie
nauji nariai: A. Vilkišius, R. Staiiilionis, J. šokelis, St. Jurevičius,
J/Savulis, B. JtaulAuskįėnė, A.
Vilkišienė, P. Pečiukonjenė, .K..
tVerseckienė, D. Misevičienė,, A.
Sabaliauskienė, Antanas Kaunelis
persikėlė iš 65 kubpos, Nashua,-N.
H. Reiškia, metiniame susirinki
me kuopa -laimėjo lygiai tuziną
naujų narių. '
;

patirti, kad, upreestefiėčiai bran kaip geriau prisidėti savo auko
gina savo^fautos šventę ir todėl mis, kad pagelbėjus Sesutėms Kay.imierietėms.
Nutarta surengti
geriausio pasisekimo.
Skrajūnas vakarėlį su margumynais. Taipgi
nutarė turėti Buneo Party.
' Valdyba buvo išrinkta ta pati;
>Tą pačią dieną įvyko susirinki. >
Pirm, ponia Augaitienė, vice-pirm. mįi8 šv. Vardo draugijos. Buvo
ponia Mažeikienė?fin, rašt. Salomė išduotas raportas komisijos, kuri
Mažeikiutė, prot. rašt. Ona Juš- darbuojasi su biznieriais surengi
kauskaitė, kasininkė ponia Jurgai me vakarienės. Raportą išdavė vi
tienė.
sa komisija. H raporto paaiškėjo,
kad. bimierin vakarienė frykt 2

’l •

Į LIE

Prisidėkite prie šios ekskursijos ir dalyvaukite 500 metų
Vytauto Didžiojo Mirimo Sukaktuvėms Minėti Šventėje

SPECIALUS TRAUKINIAI TTEŠIAI JS BREMENO Į KLAIPĖDĄ
VADOVAUJANT PRITYRUSIEMS VEDĖJAMS

MAŽIAU NEGU 7 DIENOS Į LIETUVĄ

NORTH GERMAN LLOYD
57 BROADWAY

NEW YORK

Dėl informacijų kreipkitės I

Lietuvių

laivakorčių agentų draugiją

168 Grand Street

J. AMBRAZIEJUS,
168 Grand St, BTclyn, N. Y.
“VIENYBE,” .
193T Gftmd St, BTGynr N. Y.
J. VASILIAUSKAS,.
814 Bank St,-Vatėrburjt Ut.
A S. TREČIOKAS,
. 197 Adanti St, Newark, N. J.
Ū7S9S. Halsted St,^Chleago^IU.

A VELEČKIS,
f
502 South Av., BrtdgeportCt.
P. BALTUTIS,
3327 8. Halated St, Chlcagcs I1L
“DIRVA,”
6820 Superlor Av.. Cleveland, O.
K. MAKAREV10IU8,
L. 95 Ubarty-SUĄMonla, Ct.
rk vaišnora/4
' LlFrankhn Savlngs Ir Trust Orx
iT
Ptttabargh, Pa.

J, URB8AS,
'
Okk $}L, LaTnrence, Maaa.

P. MvLIB,
'~*
17»-24th 8t, Detroit, Midų

Brooklyn, N. Y.

J. G. BOGDEN/ ’
322 W.' Loug St, Du Bols, Pa.
J. ZOLP,

4530 S. Paulina St, Chicagn, III.
V, M. STULPINAS,'
8255 S. Ralated St, Chlcafcn, TU.
A. V ARAMUS,
1 -, S. 12 ir Caraon St,
Plttabargh, Pa.
. "TARPININKO” AGENTŪRA,
i' A. Kupetas, 832 W. Brvadvay,
South Boaton, Maaa.
5 MISS X RAUKTYTE,
50 StjrlinK St,Worcttter, Mana.
N. GENDROLIUS,
305 B*way, S. Boaton, Mum,
K. KAEEMEKAS,
798-797 Bank St.Katrrbury, Ct
' P. BAFfTKEVlCZ,
678 N, Main SU Montdlo, Maaa.
K. SIDABRAS,
- ~
875 cambrtar AL,
>
CambrhUe, Maaa.
j. vmomsos,
Richmood Traat Coų
, ; 2701 & AUachaay Ara/'

,

f

minh savo tautinę

f

w i nijąpyW>wm>MM»wir~
< •

(neąkąHyfcprie stalo)
Žmonės fUri^yąįrių^yaį-

i?, ■ • ;

-hįąkvi^ftSį^kai,^

’ VALDYB

FOfltoA

g
1930 M.
? r
Se. loetono pašto randasi h
Ri^jrJvriis vassno &
- -’•<*
VALDYBA.
idek- kai iš Lietuvos šiems omenims: S_________ ^^ąmlnėjiraąs prasidės riausių skonių. -Valgis, ku kas-jam patinka.
PinatolBkns
Antanas Macejuūas,
Kitų valgis mums keistas, j 450 E. fieventh St, So. Boston, Man.
Jokūbui Zųaaui, Antaninai Vasi- feu mįSomis, l^riog, jį mete, bw ris
.r*"--" i.”
vienam
nepat
.
.....
.
.
Hitam
T __________ ,
.. . , v. .
Plrmlnlukė — Teklfi.Ašipmi...
Kitų skaitymas ^ųĮ^;u^Į Vlttžplrm. — Povilas tirolls. '*v •
lianskul;LiudviseiDukšienei
Atlaikytos pačioj?
sostinėje gardu$ kaip smetona. Kiek
63 G Sį, Sa BoBtaii, Mm*..
- 554 E, Fifth SU Sa IMtott, Hpa.
.
;^i'.
Prototoiy RaSL — Adolfas Navickas, Vlce-Plrmlnlnkė — F. Zaleckle
epHkUusomybės beitąutinė®lw- ‘'■r
f.
K
rVilniuje
prjė
Stebttklmgorioa
keįstak.-.
.'
'
7
'/
j-.
- ■ ..t '• • •- !
•. i
274 Bolton
8b. Boston, Mass,
448 Cambridge St, Cambridg
vienas yajgo pagal savo skoės. Ir So. Bostono lietuvia i-tčvy• .;*■
;c'
Finansų
Rafit.
—
Juosapaa
Vinkevičjus, rrot. Raštininke — Ona. Šiam
Aušrt^
VėHft
Panelės
Švenčiau

V7 ■ < '
pasąįlio Žęnories ; Bet valgo, nes gardu*--^et<
E. Seventh St, Sa’ Boston, Muša
ąiniat minės tą brangią dtoną. r. \ VAIKV *4^W’V
443 E. 7-th St, So.. Boston,
sios, Ar, MiĮiu auhą
Kas|eriū$
—
Andrius
Zalieckas,
:
J
Telephone South Boaton 3422-R. i
:30 vai. ryte bus atnašaujama mi
Vą^į bąžnytinią choras gieda kųn. Py.,^jįi^i8r-didp^ty- vai ją* Skaito,Ti^patin- 70B E. Fifth St, 3o. Boston;-Masą Fin,
’cĮat.
RaitlnlakS — Oną Marksai
Maršalka — Kazimieras Mikalnonis,
lą šventų auka: Lietuvos gerovei, kas šventadienis bažnyčioj* per vdtojas už lietuviu teises VilnĮjo664
E. Etghth St, So; Boston,
4 net ir šlykštus jaikra- 906 E. Broadway, So. Boston, Masė. Iždininkė
lyk ų? Tini būt nčra to-gy vtb
Ona Staniu liūtė,
pač tai intencijai/kad katalikai vaikų šv. mišias pusė po aštuntos
Draugija D.. L. K. Keistučio laiko m&105 West 6-th St, So. Boston,
5«-.
iid,
kurio'
žmonės
nevalgo
ir
knygas.
Juk
neskai

».or
[alėtų laisvai Dievą garbint ir Jo valandos. Laiko dažnai praktikas
. nešintus susirinkimus kas antrą ne- Tvarkdarė — Oną Mizgirdlenė,
Vakare, 7:30 valandą, South ' - r •..!• >? r'Į
deidien] ktekvlenp mėnesio Lietuvių
bt> Li t:
1512 Coląmbia Rd., So. Boston,
tytų,
-jei
-nepatikti^
<
Jei
jūs
noksią išgirsti. (Šiuų tarpu lais- 'fr 'kai kada perstato programus. Bostono didelėj ir, gražioj Muniei8VetAin«j kampos E ir Silver St*., Kasos. Globėja — R. Janufonieat,
^Airis
”
užuedęs.raugintų
roj Lietuvoj katalikų mokyklos ir.’ Už tuos gerus darbus jaunuoliai pal Bmlding Salėje įvyks prakalSo. Boston. Mass., 1-tią valandą, pa
1426 Columbia R(L« So. Boston, Mi
turėtumėt
tokį
skonį
’ir', jūs 'pietų.
•
| -v. • *
Ateidami .atsiveskite drauge, Draugija savo susirinkimu laiko .
kopūstų
už
‘
nosies
saunlaiko.
iraugijos uždaromos. Katalikai turi 2į bei tą gauti.
skąifytumėt.
bos-koncertas. Kalbės: Lietuvos
naujų narių su savim prie draugijoj' ajjtrą utarninką kiekvieno mtoe
šaipo tokie labai labai persekio
prirašyti.
—
bet
parodyk
lietuviui,
1
jis
7:80 vaL vakare, pobažnytinėj i
Antradieni 4:30 vai. po pietų vi Generąlis Vke-Konsnlas advoka
: “Gašlumas,” sako Dr.
tainėj.
jami).' So.Bostoną lietuvių katąti- sa 50 mažų giedorių suvirto į po- tas Petras Daužvardis iš^New
ir dideliaųsį bliūdų gardžiai
. IV. JONO SV. BL. PABALS Visais ' draugijos reikalais kreipk
Clark, “kaslink valgio ir ki
tų minios tepasimeldžia tą jiems baž&ytinę salę viešėtų. Ponia Kar- Yorko, nesenai sugrįžęs iš Lietu
pas protokolų raštininkę.
.
išvalgytų.
.
DR-JOS VALDYBA
.---- • nįelą dieną, kad Lietuvoj sugrįžtų bauskienė su pagelbininkais < jau vos; įvietos klebonas gerb, kun.
tų dalykų atsirandatada, ka.
arjų vienmibeiams laisvė.
.
Piancūzai arklienų išmo da žmones^ pradeda pratur• Pirmininkas — Motiejus žioba, ’
laukė vaikučių. Ponui Karbaus Pranas Vinnauskis; svečias kun.
L. R. K. SALDŽIAUSIOS BIK»
7,-00 vtd. vakare įvyksta masi- kui juoą susodinus, eilių-eilės ėjo Augustas Dirvelė, pranciškonas,
539 E. Sėventh St,- So. Boston, Mass.
V. J, PAIALPINM DBJ«
ko valgyti karo metu — ir tėti ir civilizuotis. ’ ’ T-ai reiš Telephoq>ę South Boston 8563-R;
ais susirinkimas, Muničipal Šatėje. "nešėjų pyrago, obuolių, “toe- ką tik atvykęs |3 Lietuvos, Dr.
VALDYBA
Vice-Pirmininkas — J. L. Petrąuskas,
Kalbės p. Daužvardis iš New Yor- eream,” “oranges,” saldainių ir kun. Navickas ^ Chicagos? advo dar tebevalga, ;. Straibės kia, kad juo daugiau žmonės 24 Thomas Pk., 8o. Boston, Moša
Prot. Raštininkas — Jonas Glineckis,
ko, kun. Dr. Navickas iš Chicagos, toniko.
katas Kazys J. Kalinauskas, ir (snails) ir varlės jiems vi- gauna apšvietos, juo daugiau 5 Thomas Park, Sa Boston, Mass.
•
. ‘
.Pirmininkas — V. T. Savickas,
• 451 Ė. Seventh Št, So. Boston. Mas*,-.
tėvas Augustinas iš Lietuvos ir
'. - Fin. Raštininkas — Matas šeikis,
ir renkasi
sau vaiVaikučiams privalgius atsilankė profesorius Pranas Galinis. Kon suoinet buvo gardus valgis. skirstosi
■ , s 7A
256
E,
Nlnth
St,
So.
Boston,
Mass.
vietinių poros, ‘
Vice-Pirmininkas — A, Naudžiūnas.
Naudžiūnas,
kunigai Tėvtas Augustinas, J. J. certinę gi programo dalį išpildys ' Ne be reikalo- Dr. Austin gius ir skaitymus.
' x
Iždlniakas — Andriejų* Naudtiunas,
Dainuos Šv. Petro, parapijos Klikas, F. A. Virmauskis ir F. E. vietos ‘vargoninkas M.» Karbaus
385 E. Broadway, So. Boston, Masą ' 885 E. Broudvay, So. Boston, Mąso.
H.
Clark,
iš
Smithsonian
In

Maršalka
~ Jonas Zaiitis,
•
Progresuojantis
žmogus
Prot. Raštininkas — V. Tamollunas,
Choras, p. M. Karbauskui vadovau Norbutas. Jie visi po žodį kalbėjo. kas su didžiuliu vietinės parapijos
7:Wlnflel<l' St, So. Boston, Mass.
stitute — sako: “Mes už nie duoda .kūnui ir protui ge- Draugija laiko susirinkimus kas trečią 40 Marine Rd., So. Boston, Mass. . ,
jant. Bus ir muzikus.
Kun. Augustinas Dirvelė O. F. M. chųru ir solistais-soŽstėmis.
5 v .
’ ' 5.
nedeidienj kiekvieno mėnesio, 2-rą Fin. Raštininkas — D. Llngevičius, ;
®r kiek ilgiau kalbėjo patardamas
Taigi, matote, kad programas kų laikome kates ir žiurkes, riausį ir sveikinusį maistų, vai. po pfeųj, parapijos salėj, 492 E.
62 Adams St, Dorchester, Mass.
t
Seventh
St,
So.
Boston,
Mate.
jauniems
giedoriams
skaityti
bus
toks
kokį
retai
kada
tenka
iš

bet išvirti ir pavadinti triu- nes toks žmogus turi sveikų
Kastorlus — P. Kleponls,
A-..................................... ... ........
266 Bolton St, So. Boston, Masa
“Darbininke” Jaunimo Darželį ir girsti. Todėl visų lietuvių prie ‘šiais, (kaįp_kaD Ęiriose val
skonį.
ŠVENTO PETRO IR POVILO Tvarkdaris — J. Leščinskas,
VINCAI NESISEKA
‘‘.Vaikų Žvaigždutę” iš Lietuvos. dermė yra į šias tautines iškilmes
>fee darc
141 Bowęn St, So. Boston,-Mass^_
Koks jūsų skonis?
DR-JOS VALDYBA
1 Mūsų kumštininkui Juozui Vin Po to, po kun. Norbuto direkcija atsilankyti. Ir be abejonės gali stijose daroma^,-J • neperblolaiko susirinkimus Jtas. antrą ’
ilai nebesiseka skaldyti aiitaušius vaikai žaidė.
Lsis^ytngi
‘
£is.” 4S,
.
Ar jūs turite aukštų ir kil Pirmininkas — Jonas L. Petrauskas, Draugija
ma tikėtis, kad Municipaksalė bu^ glausis
pirmadieni kiekvieno mėnesio 7:30 ,
kitiems. Trečiadieny, Mechabies
vai. vakare, pobažnytinėj svetainėjj
Vaikų choro nariai tokias vai kimšte prisikimšus. x ”•
\
24 Thomas Tark So. Boston,. Mass.k
Beveik nėra rybų
tų dalynų skonį?
•i**
•
Fifth St, Sa. Boston, Mass.j
Vice-Pirmininkas—Juozas Jackevičius,
buildmge, Juozas kumščiavos!' su šės. turi bent porą sykių į metus.
Kvieslys
------ ------ - ---- —----- - ---------V
-lĄ.^
kų
ką
žmogus
gali
valgyti
ir
Ar
maitini
savo
protų
—
92 Savvyer Ava, Dorchester, Mass.
^ez' ’
Ęddie Cailahan iš Nashua. Išro Priguli nuo to, kaip datfe jie su
■
• ■
•' •. 1 Prot Raštininkas — Kazys Rusteika,
V.
.♦
vidgo. /
; ...
•' augstais, kilniais, gerais lai- 446 E. 6th St. Bo. Boston, Masą;- SV. KAZmn9BOB. K.O-mt/
dė, kad Vinčai Cailahan tik jųo^ rengia vakarų. Šį sykį vaikučiai
BLAIVININKAITEIKIA;
Fln. Raštininkas — Juozas Gusevičftis,
VALDYBOS AOTBABMCaleutta mieste, restora- kraščiais-ir knygomis.
kas numušti, bet išėjo priešingai? turėjo užkandžių Iki soties.
' 27 Tampa St. Mattapan, Mass.
. ' ■ 'A ■
U
Pilnųjų Blaivininkų 49-tos kuoIždininkas — Vincas Kallšlus.
Cailahan paskelbtas laimėtoju.
_ . _ Ręp.
nnįose
duoda
džiovintų
žiogų
I
?
Ar
turite
žemų
ir
suteršta
67 G Streeį South Boston, Mjuj&
pos susirinkimas įvyko vasario 9,
Rep<
Pirmininką* — X GrobinaMk
Tvarkdarį* — Petras-Geležinis, ,.
(girasshopers).
Arabai
juos
skonį
?
Skaitote
šlykščius
1930. Nutarto rengt vakarą su
14 Vinton St, South Boiston, Mass.
? PER RADIO VASARIO 16 D.
■ ■ ■■
.........................
’
• •' ’ -M laikraščius ir' nedoras kny- Draugijos.susirinkimai būna kas pth
programų kovo 2,d- Bus atvaidin valgo šu šviestu.i!
mą nadKriėnl ki&viehb mėoeafo 3
.
Sekmadieny; per radio iš WEEI ta gražūs veikalėliai ir kitokių pa•j i
■; .■ .c r, f r? . v-./..
i
- i^ ’
Ąįątiįiijoiė ^gbtaię vaT
.
GARNIS ATNEŠA DOVA.
vaL-po pieta, parapijos sala, 498.
r
.
’
,
'
* stoties nuo 1:30 vai. iki 2 vai. po margicįmų. Kalbės kun. Stonis,
B. ®ąvėnth St, 8a Boston, Ifaaa . Fin. Raštininkas — M. teiki*,
^ 7
10^7 .
--ja
dinama Bųgong J Peteiiįįįš, *,tfr kokių laik'raščiijįr/knyX. »a i ...............
T-6
.... ■ - I.I I
pietų bus lietuvių programas. Dai Kauno Šv. Kazimiero draugijos į256 E. Nnth St, So. Boston, Mąįl
t‘-J
T
r- šionris dienomis p-nam J. Rač nuos art. J. Babravičius ir O. Kat
•
'.
.
v
,
. ■ i, ...
‘
■
Li
gil žmonės neskaito!
‘ .
galiotinis.Ą&^^ojė.
--Htin^o ke (Butterflies).
"y— Kasteriu*— F. Grendelis,
- 237
Fifth St, 8o.zBoaton.Maaa.’
kauskam, 53 “ L ” St. garnys pali kauskaitė. \
' r
f
’
-Rap. turis delegatus į Naujos 'Anglijos
Maršalkk — J. ZaiMa,
. '
Anglijos
Kiniečiams labai' patinka •■ -’ ĮNera tokių laikraščių, kad.
ko dukrelę. Motina ir dukrelė ge
•7 Wiriflei<!«8t, So. Boston, '
Katalikų seimelį kuris įvyks Wor- šilkinęs įirinėlaiięsį;"1 / irTmuriaušių,7 kurių žmonės
roje sveikatoje; Tėvai džiaugiasi
BBĘOLEKCUOS
eestery, 22. dieną vasario. (Washi*
~ ' • »*
viešnia, bet-dar labiau džiaugiasi
V£S“ Ž1 ^r?’’
'P elMv I
"i
,
h
ihgtoh’o dienoje).; f
, '' ‘£
•- ’
v.MM,
,
,k»d■...< J r _xi.
prasideda sv. Petro lietuvių baž- ? 2 dieną vasario
VkJ6u
■rį*cf
-A K-tš’y.
ttį.paduoda. Kaifairie visk'ų
jjyčįpj maldos ir apmąstymo^ lai- Įloję) d^ug ųanų sue^p iš)
< ■ T* * ■,
.~
;kas. Kad padėjus žmonėms geres-z šv. mišių ir įn ,eorpore”'|jp;prii
.to, kų tik*pąkiša po nov .-m --------- -—
■ r.
bią gyvėiHlrib*^ sąskaitą padaryti imti šv. Komuniją.
uniją. Kun. F. Nor- š
veik
kięfcyienose
AškilhųngoJ: i:
n;
r*.
dųoda- butas pasakė-gražų pamokslą apie
f ‘BOMŲ” -SVMU^TASi u Jjus sakpmi pamokslai
toks jų
SMUIKA-PIANA8
teas švenčiausiu ^įiriminiinas.
- blaivybę. Tą dieną blaivininkai sei vakarienėse Madagascar a r Nčra ko stebėtis
^IBTVVISMIRB
Lekcijos
duodamos privačiai k
Apart pamokinimų ir pamaldų, atnaujino- blaivybės jžaduš. Labai, it Soūth Sėa Salose galima skonis.
• ? : •'
Pereitą pirmadienį, vakare So.
: Bile Kada — Bile Kzir
mažiems taip ir suaUgosiemB m
GreitaU-Saugižd—Tikrai
Bostono “bomeliai” sumušė Pra vakarais, penktadienio ir šeštodie-. džiaugiamės, kad mūsų kuopa gra-‘ gauti paragauti.'^
prpgramo Muzikos Konservatorijų.
. 1
JAMES P. THORNTON
Pamokos aiškinamos Uetųvtų- , r '
ną Zaturską, 40 m. Manaus, fcyv. nio, bus. klausams Jšpažinčiųį Iš- žįai stiprėja nariais ir veikimu.
r • fcsthnje- - . JįžisŽį
.5 Belgian Gongo karos Qpyg- ■
■ <_'
« •
Member FTorist^Pelegraph . ,
149 Boston Street, Dorchester
65 “I” St. Jį sumušę einant pas pažintys bus klausomos ir po pie.
Blaivininkas
mies) ip kaikttrie: meksikor
! { Ttt, So. ?~*2
\ -ž-J
Delivery, :
draugu Joną. Martinkų, 131 Silvfer ; įminėtomis dienomis ir ją rytais.
/.7/V'
/<*.V / i-.r
nąi
skruzdėles
(ants)
kaip
108 Dorchester St, South Boston
St. Martinkus policijai sakęs, kad ;• Rytmečiais pamokslą sakys Tė
■ PhoneS. B. 31^-1658
vas
Augustinas,
tuoj
po
šv.
mišių,
Zaturskas apie 8 vai. vakare at
PENKTADIENY parapijos pa medų valgo, ir bėveik neįti-----------------»
J ' ' Milton 7993
ėjęs pas jfį barnus įsigėręs ir bai kurios prasideda devyniose.
rengimų komisija išsijuosus dar ketina, bet sakoma, kad mek-1 prašome kreiptis dėl visų informa
__ ___ Pabaiga'
siai sumuštas. Jis tuojau
p&štei- rekolekcijų Tus Tėvo
buojasi, kad daug žmonių, sueitų
rijų “Darbininko” Adannistraei acBcssaniU.' i «jii1 r r- atcsMBSj
TeL S. B. 1751
:
kęs dr. Redmond, kuria Hgoęį pa- Augustino pamokslais mišiose 9:30 Į pobažnytinę salę, vas .14 d. po gikonai ir molį (elay) valgo.
jon.
•
PLUMBING IR HRA
Arabijos įr Indijos gyven
M.^po mišių 11 A
A. M, ir po miš- rekolekcijų
‘
’ A. M.^o
_ ______
_
- * v,-’9į
Ą*.
v t **
siuntęs ----į Miesto ligoninę.
V. <
pamaldi].
Komisija
Siparį 3:15 P. M., sekmadieny, vas. jiems praneš kaip sekasi ^darbas tojai sliekus mėgsta.
—.
.
..
FURNACE XB'WWS vi
DIDŽIAUSIAS IR TRIUKŠMIN16 d.
(IN8URANCE)
: ‘Z
ruošime
parapijos
baliaus,
Jurgio
TAISOMA
\ ,
. J
Amerikoje
žmonės
šeškus
.< GIAUSIAS LIETUVIŠKAS
Antradieny, vasario-11 d. Pra
239 Broadway, 8d. Boston
į Šios netikėtos rekolekcijos bus Washingtono gimimo dienoj. Pa
Aatoame fr Z4et««UKoC >
(skunks)’valgydavo. Net ir
nas Zaturskas mirė ligoninėje. Jį •proga kiekvienam katalikui ką
'
' *
’
'■į
dėjėjai galės grąžinti likusius ln«
Apdraudžia visokias nuosavybe*
laidos šeštadieny.
lroftdway,
South
šiandien
nemažai
amerikonų
i
4r
kas
tik
reikalinga.
Taipgi
nors savo širdy pataisyti Reko lietus. Kiti galės jų pasiimti, ir
parduodame anglis Ir Urendavo
lekcijos tai Dievo malonią dalini Al. XU
pasakys kaip gardi gyvatie- Rengia Lietuvių Ūkteų Draugija
jame kambarius.
TM. JBcąth Boston 2370
j
-fLithuanian Citizens’ Associaflori)
i
Girdėjęs
mo laikas.
na! Tik įsivaizdink... šmo Bazarae prasidės VA^ARIO-FEB.
IR MIEGODAMAS VALGA
Kvieslys
______
' _ : / ; C: ;
telį sultingos gyvatės... su 21ir tęsis fld KOVO-MARCH 4 d.
Strand valgykloje prie naujų
šviesų atsitiko Vincukui nelaimė.
cibuliais... ir seilės bėga!
Vasario 24 ir Užgavėnėse, kovo 4
RADIO IR VASARIO 16 D.
Jis buvo užėjęs į valgyklą kavosd.
triukšmas it šokiai
' O gal ji būtų gardžiau su
\ Sužinoję, kad sekmadieny vasa
^išgerti.
Išgėręs kavos beskaity
vakarus, svarbiausiai pašvęsi—
rio 16 d. per radio iš WEEI stoties
Duosiu $200.00 tam, kas raugintais kopūstais —kaip meVisus
damas laikraštį užmigo. Vincuko
triukšmingam jbmarkut Protar
dainuos artistai J. Babravičius ir
piuose žadama duoti paįvai rlaimų —
nusipirks sau namus, ku dešras valgyti!
^draugas” pastebėjęs, kad Vincu
muzikos, juoko ir tt Vasario 24 d. bap-lė Ona Katkauskaitė, pirko ra
Kaip patiktų akys — žuvų za.ro Įsisiūbavime triukšmausime abe
kas jau gerai įmigo, pasikeitė čeriuos
aš
turiu
netoli
nuo
Indio, F. Zaleckiui tarpininkaujant,
jose salėse. duodant šokius; taip. jau
putėmis. Vincuko čekutė buvo iššie lietuviai: Al. Ivaška, V. Valat man Sq., Cambridge. Tie na ir avių akys..-.’ Vakarinėj Užgavėnėse, kovo 4 <1, bazarą užbaig
puneiuota 15c., o jo draugo 75c.
ka, P. Pilvinis, P, Romanskas, P. rni yra verti $11,000.00, bet Indijoje ir Azijoj e valgoma. sime irgi su šokiais.
Gerbiamieji, pereitą metą Lietuvių
Vincukas atbudęs pasiima eekutį
Milius. M. Matonienė, J. StanilioUkčsųį
Draugija yra padariusi net ke
0
gal
koki
ištyžusi
medū

parduosiu Už morgečių už
ir žiūri, kad iš 15 centų čekutės
lius žymesnius žygius, kurie nusisekė
pis, J. Overka. Kurie dar neturi
za (jellyfish) pamėgtumei. ir davė naudos jai, palaikymui nuosažurnalu “TARPININKĄ." Visuomeniškas
pasidarė 75 centai.
te radio — įsigykite. Kreipkite $9,400.00. Nes aš už mortgedalies, mokslo ir vaizbos mjJpraštiaTik 11.00
yios viešos įstaigos Lietuvių Tautiško
Vadinasi už Vincuko pinigus
metama Ka«
Kas tuojau užsi
užsirašys
rąžys gaus dovaną.
dovana.
pas F. A Zaleskas, 662 Broadvay, čių esu tuos namus paėmęs ir Japonai labai giria, ypatin Namo. Dabar ir vėl tuo pačiu tikslu,
; kas nors turėjo gerus, pietus.
pridedant
naują
metą,
draugi
ja
ku
nau

So. Boston, Mass. Tel. So. Boston už mortgečių parduosiu ir gai su^zrietaisara k. V Ja
ja . energija, *u nauja raldyba, su bu
Užjaučiantis
;
,Jj i? rti naujų narių, su pagelba ir r>rito*F
? /
- t 1730..
'
■
•
dar dovanų duosiu $£00.00. rais,
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j.Hliy Pffi TELEFiNį

KAM REIKALINGA VIETA
OFISO

DANIELJ.F

jijNis s. Malis

BAZARAS!

it,

*

/

-

*

DOVANA $200.00

Nes aš gyvenu toli nuo Cam
bridge ir nėgė
tų nųmų
prižiūrėti. Namai 3 šeimy

Oaug»y«4Ž^ait5ęUjų ąte-.
biaši’ škartyį&mi,
-

kad’&fao*
Kf

»

••

nų po ^kambarius <8U visais koųus ir(^

įtaisymais '< !Neša

rendbs našius dalykus.

Bet ko ste

mtt jaunimo, duoda Sį trialdiinlngą ba- . tT
parą.
ri kartą bazaro rinkflįę -bus xartotos
vi; os naujos praktiškos prekės Ir bus
yl|ko: Manketų, lempų, lietsargių ir
p>to}iąa to toip daugiau.
i Lietuvių UW«U

sutinką

.n d i

9

mokėti vąlgote kas jums gardu.' Ki

daugiau^ bile kas prižiūrėti} ti* žinoma, iš bėdos valgo, nes

Namai randa- neturi geresnio arba nežino.

tuos namus.
sį

gražioj

vietoj.

Auksinė kad yra geresnis valgis.

.

įnešimu.

ko »konio valgo

PBTRAB BARttlVieiOT ;
678 No. Mdn 8% Montello, Mąu.
A *

*\ A*i

•

i:
t

Pasirinkit - ką
plunksną, 2)
dega. 8) l av

Kreipkitės protu. Žmopės suligWroiiŠ-

► adresu:

- a

#• s,

K08TUMEMKA8
KRIAtrciOT

.^iuvu, tafeeu ir tfrąlan vjBF“
ku0*tto^takti

pkogti ’ įsigyti sau namus su
pažu

;>' <

<4k*R8iMjW
apallankytl į šį Basafm

JlOl.OO į riiėnesį ir visi ren- bėtis., Jiems gardu. Juk jūs

dauniųkai

lHTH

žmonės su

lig savotiško skonio ir protų

nuritina.

DARBą^na^m
. Pas ana. taipgi galima i

260W.Br

, Bo. Božton

: 1) Gražią foataninę
paiftelj: rašo ir ultrųjĮpka.

f
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laivą. Toji kova dar pažiau- t ’
’b ■■ '' L,’
šv. Jurgio paPROVIDENGB, K J
ręjo, kada krokoddai ėmė • Broeklync^
ra]
jt, N. Pakalniuį
ptilti dramblius, o drambliai už širdiįg^pjt
svetingą už-, L. D. S. U kuopos mėnesinis
rr-GolUB: vienur krokodilai Tai laikymų savo n muoše per taip ji- susirinkimas įvyks sekmadieny,
vasario 16 d., tuoj po sumos, baž
kitur gų laikų, brangius ir naudingus nytinėj
. .
,
.
. ‘
5 ki) jkaĮtffclį už šnipo,
svetainėj.,: ^yarbųį; kad
krokodilų užpuolė. Laive gai vagos pasukome j pietai
■> d *aĮBblic^iltys smygo kroko- patarimus bei parėmimų platinant visi šiame susirinkime dalyvautų
Ltlis ant krokodilų nugarų. ■Yn
‘Nors ir prieš srovę, bet stū d lo nasntė^e, trečiur šimtai katalikiškųjų skaudą, dijbant *Šv. ir užsimokėtų duokles. Parodyki
me gražų pavyzdį kitiem^. ^ 4uosius krokodilus gyvieji su- riu irklminkų varoma mūąį kįoko^į^a^
šono Kazimiero draugijai, savo ir šv.
.i ■■
Kazimiero draugijos vardu tariu
-Krokodilų imtynės su eldija,smarkiai s^iaesi pfe
nuo^įrdų ačiū.
- —'r
DBTROIT, MJCH.
7/*” drambliais.
I
JI
W
»
* -»
• •
• . *-* '
Mdr
įdūrėme miy- Tos gražios „mintys,- praktiški L. D( & 72 ikuopos] ųįėnesinis
------ jr._______
-ptięustin^ paęjt.
nurodymai
ij; oj
t.
- sekmadieny,
į?^Gražią spalių mėn. prieš- -a; Keliavome upe. šešetą
ir _

LA'

tuoj; po sumos
1P, knoęoa mėnesinis
. Kviečiame gausiai kambariai. Yra elektra,
sueiti, nes turime keletą svarbiu saį jpaudynėš, ' skalbynės/
sumanymų.
Diuuauj
UAU.
Atsiveskite AAir OCbVU
savoI | .3
v.•
• >e '• •«A krĄ
rW■
draugus(es) prirašyti.- Valdyba duodama šiluma, ir jamtO*
ip

•

>

_ -

-•

I

* X* .-

r

tą, kur boves statomas naujas^ ka ~ AnferBor-na TSCMVa:; Tos "kiekviena
turi ypatingą zsavybią, kurias pasilai‘ r?’-'
..jt
•’ . >būtybių mirtinė kova, piš®- lėjimo rūmas. Sodietis grožėjosi jųI1 kys visadbSL/didumu ir šalia stovinčio pono pa
Tik tas yra j&nerikoj gyvenąs geras
r
lietuvis, kuris gerai žino Lietuvos gy
-> ■
-ž klausė: kam jis statomas. ■ ‘
venimą. Kas nori tokiu būti, turi skai
šiandien inteligentų tarpe yra ttk
—- Dėl -jūsų visų. '
tyti Lietuvos Kataliką Veikimo Centro
viena nuomone ’ .
— Na ne, pone, duok Dieve, jū leidžiamą savaitraštį J
v * sų aukštybei juose pagyVentl
“Mūsų Laikraštį”
/
“M. L.” ~ Jį reikia^ užsisakyti satf Amerikoj ir

“ŽUJIHYSL:' j
•.SS

-1
I

*2i<kS

■

visiems "gjhnitfėftfe Ir pažįstamiems Lie
tuvoje.
J

-

-- - —

Vaikas st; eroj a rie durų, nori'
paskambinti skapU Ltjįbet nepasiekia. Einančio pro šalį pono pra
šo:
'
/
“Dėde pakelk, noriu paskam
bint.” Ponas pakėlė, vaikas paskambino ir sako-:
“Dabar dėdė lėkim abudu bus
“M. L.”
blogai!”
4

j

___

BALSAS Iš LIETUVOS

‘

ė- ?

V

w

*

•

_ Aš esu-Li etųvos gyvenimo ♦žinovas. Kito to
kio, kaip aš, Lietuvoje nėra. Kiekvieną dieną
grumhiosi su tikėjimo, tautiškumo, sveikos po
litikos ir ekonomijos priešais. Mane pažįsta vi
si lietuviai. Nors kontroliuojamos ir persijojarnos kasdien mano mintys, bet aš nenusimenu.
, Aš kasdien lankau visus, kurie tik mane kvie
čia ir pašakau daug saldžios ir karčios tiesos.

2

į

1
z

Nors nuo Tamstos mane skiria platusis At
lantas, jei tik panorėsi ir Tamstą lankysiu. Be
to, jei Tamsta nori savo \ giminėms gyvenan
tiems Lietuvoje padaryti didelį džiaugsmą, pasistengk, kad aš juos lankyčiau.'
j? ■
Lietuvos' gyventojus aš lankau tik už 5 lis visą mėnesį, už 15 lįtŲ 3 mėn., už 25 lit.
T ' puį metą, už 50 litą—visus metus. Užsienio
• lankymas * (išskyrus Latviją,' Estiją ir Vokie
tiją) atsieina dvigubai. Mano adresas: Duone
laičio gat, Nr. 24. Kaunas, Lietuva. v
..

Aš tik teisybę rašatč

' - -

,

•

*.

•

.

.

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

Adresas: Lietuva, Kaunas, Laisvės Alėja 31 Nr. “Musą Laikraštis.”

’**

Laikraštis geriausiai suartina iš
eivius su savo mylima tėviške Lie
tuva, laikrašty atspindi kaip veid
rody senosios tėvynės vargai ir pa
sisekimai, liūdesiai ir džiaugsmai,
todėl kiekvienas išeivis turi skai
tyti bent vienų tėvynėj leidžiamų
aikrastį, kad jos neužmi
daugelio laikraščių tinkami
yra išeiviams ir lietuviams ka
tams ūkininkams tik laikraštis

J;

__

•

“Musą Laikraštis” metams kaštuoja
ketur Ittai, pustįf metą — du litai.

BAIMĖ
— Na, sakyk, Kleopai, ko tie
arkliai baidosi automobilių—klau
sia vienas ūkininkas savo kaimy
ną. Šis pagalvojęs atsako:
— O tu ar neišsigąstum, kad
pamatytum 'vienas kelnes atei
nant?
“M. L.”
•

s

Šfcaitykitę ir^b
i moitrtdAtoyl
r? į «

tis “RYTAS.” Mane redaguoja proL clr. Leo
nas ę i k ’t t a u
' f 5 51 ' t Z J P ’

•

s 'V

»■

a

rius patarnauja. Dėl plątesnitį informacijų kreipkitės i,
“Darbininko” Administra..
’
rį

IR-v

A < ?

j

“ŪKININKAS”

KO TOKIA LINKSMA?
Jauna mergaitė veda ganykion nes “CKtNiN^AS” vedamas ka.
pririšti veršelį ir eidama dainuo talikiškoj, tautiškoj dvasioj ir sto
ti demokratiniais pamatais tvar
ja.
- ’
komos Lietuvos sargyboje.
“ŪKININKAS” išeina kas sa
nVnilAI FOInno reumatizmo, ran- vaitė
gražiai paveiksluotas, duoda
11
l r A! ką, koją, krutinės, ir
v T• llllll
■vvvm.vi 8tr^Ų skaudėjimo,
daug žinių iš Lietuvos ir užsienio
kataro, užstojimo kraujo nėra geresnių
gyduolią kaip Elnik. Mostį ir šaknis gyvenimo; rašo visais ūkininkams
galima gauti visur arba pas išradėją rūpimais klaugbhais? apie 'žemės
Z. A. Elnik Co., Cit/ HH1 St., Ūulon
dirbimų, (gyvulių auginimų, šeimiCity/ Conn.
Kentėjau ilgą laiką nuo vienos ligos ninkavimų, <iąnkų h& kainas, deda
ir niekas negelbėjo kaip Elnik .'gyduo
lės, tad ir kitam patariu. S. Bulk, New (Įaug; gražių paaskųĮtymų,, jųo^ų,
York Clty. • _ •
’ •" /' J'V>- įvairenybių,ir tt. L).
. f ?
“SKININK0” kaina. 1929 me
r
tams. Lietuvoje—5 litai, arba 50 a’l
merikomškų centų, o Amerikoje
15 litų arba vienas ir pusė dolerio.
Pinigus siųsti šiuo adresu; Litį>
uania, Kaunas “ŪKININKO’ ad[o >valtiui
ninistracijai, Gedimino g-vė 30 Nr.
Greitai Pagydomi
Neužmirškit, kad “ŪKININ
KAS’* yra grafiausias ir mylimiau
sias ūkininkų laikraštis, todėl di
Ati»rttMfcr,AfaK£0
delį džiaugsmų padarysit užsaky
GAUSI SAMPĖU DYKAI
dami jį savo giminėms ir pažįsta
miems Lietuvoje.
t

“Pavasaris” jaunuolį-lietuvį išauklės doru, kilniu, energingu, są
žiningu, narsiu, ištvermingu.
Vytautas Didysai pats tokiu bu
vo ir tokiais nori matyti visus ateities lietuvius.
“Pavasaris” tekainuoja 5 lit
Kaunas, p. d. 88.
žfr '

...

,

-------

Tel. So. Boston 0823
HAVJ0JE

VIETOJE

LIETUVIS DANTISTAS

LAWRENCE, MASS. •.
LD£. 70 kp. susirinkimas įvyks
vasario 16 d., tuoj po dvyliktai vai.
Taigi-kviečiame visus narius at
silankyti į šį susirinkimą ir užsi
mokėti mėnesines. Atsiveskite ii
savo draugus prirašyti. Nariai}
kurie dar neturite mokesčių kny
gučių tai gausite'susirinkime.
*•
Valdyba
----- -•

SAINT-CLĄnt,
LDS. 107 kp, mėnesinis susirin
kimas įvyks kovo 6-tą dieną,
tuoj po sumos,” šv. Kazimiero pa
rapijos salėj. Kviečiami visi na
riai dalyvauti ir užsimokėti mėne
sines mokestis ir naujų narių at
sivesti prirašyti
Vadyba
EAST0N,

PA.

LDS, 40 kuopos susirinkimas įvyks kovo 6-tą d., tuoj po sumos
šv-- 'Mykolo parapijos svetainėj.
Malonėkit visi ^nariai atsilankyti
mėnesines mokestis užsimokėti,
|r mėDerines mokestis
fel
p r^iJrrc?'
ig

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

511 Brodaway, So. Boston
O/«io -ralandM.' •
,
noo 9 iki 12 ryte ir nuo i :30 iki.5
ir nuo 6 iki 8 vaL vakare. OflMui
uždarytas subatos vakarais Ir no>
tridieniais, talp-gi seredomis- nuo
12-tos dieną uždarytas

Taipgi nuimu ir X-Ray

TeL So. Boston 0506-W.
Lietuvys Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 Broadway, Sopth 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. Subatomis nuo 9
iki 6 vak. Nedaliomis nuo 9
Jiki 12 (pagal sutartį).
ii

j

—X

1

..

Lietuvis Dantistas 1

'

r,'■■■■

NASHUA^N. H.

414 Broadway, So.Boston

. LDS. 65 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks kovo 6 d. tuoj' po
antrų mišių pobažnytinėj svetai
nėj. Kviečiame'narius ateiti, nes
yra .keletą svarbių sumanymų.
Taipgi atsiveskite ir saviTdraugus
1prirašyti prie Sos organizacijos.
■
' Valdyba

TeL So. Boston 2300 ' ~~
Ofteas atdaras nuo 10 iki 12 vaL
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pfetlr
nuo 6 iki 9 vakare, šventą dieną
pagal susitailmą

i

WORCESTEĘ, MASS.
LDS. .108 kuopos susirinkamas
įvyks kovo 6 d., Aušros Vartų
parapiidšPSdėj, tuojaus pa su
mos. Visi nąriai meldžiami pri
būti, nes turime svarbių reikalų.
Kviečia Valdyba
...

...

. Geriausia Liudija

—

-

-

< ■■ ■ —

■

■■■—

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

Rezidencija ir kitas ofisas
1234 Biue Hill Avė., Mattapan
~- -

TeL Milton 2952.

——"

LietuvisGrabofins

P. J. AKUNEVIČIUS

TIKRAI PASVEIKO

258 Broadtvay, So. Boston

Ponas Angelo Verteziano,
31 Taft Place, Roslindale
sakot “Po trumpo laiko
gydymo, aš visiškai pa•sveikpu,” ft daug kitą pa
sveiko. Patarimas dyteat^

Mirus šeimynos nartui, likusiems
našlaičiams arba giminėms pini
gai reikalingu,Taupykite juos. Aš
laidotuves aprūpinu gerai ir ne
brangiai.

DbGraW7&£

LIETUVIS. GRABORIUS

Valandos: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktaL

Telephone So. Boston 4488

t

49 Church St, Lowell, Mmh,

y

.
Telephone 5768.
Laidotuves aprūpinu gėrai Ir ns>.
brangi a L Patarnauju dėl krikStyną. vestuvių Ir šiaip visokiems re!-'
kalama

VOSE &SONBJPIAKO

Buk tikras mane matyt
pirkstant Jokio kam
okėtL
Aš parduodu t! ; <
.
- <E..
•y
Pasaulio garsąa V,D3B
player
ir uprlght plsna). , Kaujl ir
f
.
vartoti Orthophonlc
Grthophonlč VICTROLA
________
tf
pulkąs MAJESTIC rtdlo. /

I .

*

PAVASARĮ”

r

T

!, ‘

“SARGYi47 skaitYdaiiąi jraši šiuos
skyrius-: J.) Mokslo popūtis Racijos- ir
visuomet#? kUbaiiną, ’ž) Siyybės,'3)
__
utdo, 4) sveikatos, 5) gydytojo jiatarl'advokato patarimu,* 7> apžyala {politikos, visuomenės kultūros Ir ekonomijoė jCTvenlmęJ,'
gyvaūina)', 8f -priefetkolinis
7 - ---------judėjimai •)( Lietuvoje ir. užsienyje),
ąžėt
jmįėjimaš^Lietuvoje
9)
Knygą jąsataUs ir 10) ?vaire
“SARGYBOJE” iteo7.v»
nysį jjro£' P. iKąraftls, Vy
Ttamas, ptof. Kemėšis, dn
kaitė, dr. A. Gylys, dr. . jur.
agr, Valatka, dr. K Pakštas;
ka tr. kitt. : b 2 ’ <
\
'
1960.-m.-/“SARGYBA” kaštuoja metanfe tik G litai, pusei metą 3 litai. Už
sienyje 12 4ftą metams, pusei metą 6
litai. - ž • . — •
Metiniai skaitytojai gauna priedą
“Laimės khlendorią” ir loterijos bilie
*<■ ; ' •'
tą. ' —
Skaitytoją skaičiui padidėjus iki
10,000 loterija- bus plečiama. eJi pri
sirinks 20^000 skaitytoją^-loterija bus
padidinta tris kartus.
Skubėkit užsisakyti “Sargybą,” .kad
nepritruktą, pirmąją numerią.
Adresas: Kaunas, Liaudies namai,
“SARGYBOS” adm

■

Aš esu vienintelis Lietuvos katalikų dienraš

’ .

BROOKŽYN, N. Y. y
LDS. 12 kp. mėntsiiiią susirinkimas įvyks vasario 28 d.> 7:30
vakare, Karalienes Angelų para
pijos svetainėj, kampas Robling
ir South £th gatvių.
Taigi malonėkite visi susirink
ti ir užsimokėti duokles kurie eąate skolingi
Nepamirškite ir
naujų narių atsivesti prirašyti
prįe mūsų brangios organižacijos.
. Kviečia Valdyba

;-r ■'i

r«u

t

Trof. Dr. V. Mykolaičio-Putino rėdai
jamas literatūros, mokslo, visuonų _
ir akademiškojo gyvenimo iliustruot?
mėnesinis žurnalas yra didžiausi#
rimčiausias, įdomiausias ir kiekvieni
prasilavinusiai^ žmogui tinkamiau^
lietuviu žurnalas. Todėkvisi paskubėk
te užsisakyti “Židinį.”
7?
“židinio” kaina Lietuvoje: met. 3ąj
pusm. 20 lt; Amerikoje'metams $4.3
pusmečiui $2.50.

>•

.

, NEW-HAVEN, C0NN.

■

IFACĮ

i

- W A. , '

Į L.- D<& <28 kuopos mėnesinis
susirinkimas.«ivyks; -ęeloąadieny,
vasario 23 d., 1 vai. po plėtų,'baž
- v
■į—-—•
nytinėj
.‘svetinei 339" Gi!ešx St
asario
16,
tuoj
po
pabialdų,
Šv.
---------------- S ts ižanyje ir pilnas
Jaunimas Stato Gyvų Paminklų
Kviečiame1 narines) ateiti. Gera
a fi^ingumąi urgio parapijos mokykloje. Visi,
Vytautui Didžiajam užsipre *
proga užsimokėti duokles.
jausm^jp#<rimta8fc- apleidžiu šiuos kuopos nariai yra^kviečiami atsinumeruodamas
. ' »
Valdyba
lankyti į šį susirinkimą dėl ap
jaukius n®ąųs. j
svarstymo išimtinoj ^8varlwis reį(i
.A

<-

i-U-

e

•
*•V •

eti, trys draugai išėjome
. J' į;
' nelaimei, pritrūkome šaudo'*
Kadangi
jau
nuo
tokios
iL
mosios medžiagos, dėl to te<
igereti patvinusio Nilo f
kuo kas turėjome:
iždu. Nilas .yra didelė.Af- gos kelionės jautėmės ganą ko^gintis
*• j
pavargę,
-tat
^nutarėme
čią
s. Stonai
kas šautuVo buože, kas irklu G ” 3Mūsų upės paŠv.1 Kazimiero Draugijos
i patvinsta pavasarį, truputį pasilsėti' ir kėlioj ar kriukų. Prie to viso pri
NEW BRITAIS, CONN.
c
'
n;
Įgaliotinis Amerikoje.
tant sniegui. Afrikos baigti. Pradėjome valtį sūkį sidėjo paskučiausia nelaimė,
LDS. 36 kp. susirinkimas įvyks
■
ti į dešinį krantą, žvalgydąA pro laivo šoną ėmė sunktis
priešingai — rudeni.
sekmadieny, vasario 16-tų d. š. m.
mfes, kur patogiau sustotu. vanduo.
z - ’
Lietuvą matysi skaitydamas Ka Svarbu, kad į šį.susirinkimų atei
,*^Visur tik vanduo ir- van- Koks nustebimas!..
talikų
Veikimo Twtro leidžiamą tų tiri' nariši ir bent po vieną
nusė Valanda 4)uvo baisi, ir vi
naujų narį atsivestų prirašyti prit
:o—vietomis krašto nema- kranto pro vienas kįtą prąį
si jau galvojom palaidoti sa savaitraštį
mūsų brangios organizacijos.
ti. Kur-ne-kur kiokso kal- dėjo į upę grįžti šimtai kro
Nepamirškite užsimokėti duok
iii
vo galvas krokodilų nasruo
les. r
. 'V 77\- --..7 '
neliai ir iš po vandenfe galvas kodilų. Pasukome atąal į uMŪSŲLAIKRAŠTIS
”
.
"į ’
*
~~
'
’ ~*
se.- Bet, mūsųišganymui, ne
Jį reikia-nžsisakyti sau Amerikoje
iškiš^krūmokšniai bei stam pės vidurį ir pradėjome šau
WATEEBUBY, CONN
žinome kaip ir dėl ko pradė ir visiems giminėms ir pažįsta
bios Nilo nendrės.
dyti. Juo daugiau šaudėme^ jo retėti mūsų priešų eilės ir, miems Lietuvoje.
Vasario-23 d., 1 vai. po pietų įįMPrię upės kranto radome juo didėjo, tų baidyklių skai1
‘
*
Mūsų
laikraštis
’
’
metams
kaš

vyks LDS. 5 kuopos susirinkimas
pagaliau, atsidūrėme visai
penketą vietos žmonių, čius. Pajutome, kad mūsg
tuoja keturi litai, pusei metų du senos mokyklos kambary, Conlaisvam vandenyj už- kokių
litai.
.
. /- gress Avė. Ateikite visi. Valdyba
ngiančių plaukti ir be- valtis pakilo ant krokodilų
dviejų kilometrų nuo mūšio Latvijoj, Estijoj ir Vokietijoj
/į^ančių didoką irklinį Jaiye- nugarų ir taip svyravo, kad
vietos. Kadangi jau laive kaina ta pati, o visur kitur užsie VĖUAVOS IR ORGANIZATtanes pasiprašome leisti tik per šonus neliejosi xvannyj (taigi ir Amerikoj)—trigubai
^ffelaukioti Nilo vilnimis.] duo. Kiekvieną nušautą au-, buvo arti pusblauzdžių van brangiau.
-r. i
. X■
dens,
skubiai
pasukome
į
* ^ie mielai sutiko ir mes tuo- ką kaip bematant surydavo
Adresas: Lietuva, Kaunas, Lais
krantą.
vės
Alėja 31 Nr. “Mūsų Laikrašjan užėmėme valtyje vietas, kiti ir dėl to jų skaičius apie
“M. L.
į. Keturi sėdo prie irklų, ir mūsų laivelį didėjo.
šiomis mentėmis pradėjo
kutenttiirumstą upes vande- Pasukome prieš vandenį į
Įįį£;;Po keliolikos minučių upės užvingį ir jau jautėmės
gfci
j^tvonre upės viduryj ir isilų. iš pavojaus beišsigelbstą. Ar
ne-prakeikimas ? . Kelią pa
stojo iš miško supliumpėjusi
Jų sutikęs ySikinas klausia:
— Ko tu, Onut, šiandienų tokia
maudytis dramblių bąnda. ..Valdininkas (rašydamas' pasą)
linksma,
bene{kas-'pab'ueiavo?
Drambliai Vaiidėns nešami — “Kokias turi ypatittgas žy
—
Lyg
pabučiavimas pralinks
*
' : "
f
slinko į mus,.o mes bijodami mes?”- ' :
mina? .: ■. £
pakliūti po Žiu milžinų W- — Ogi viena ranka vis laikau, ,-r- Žinoma!^-. ■ • • i ;f
M
tai musą
prak
už pusbutelio kišenėj.1 “M. L.”
tiks.
Darbas
< y
- — Na, tai s?;.pabučiuok tą Ver/
nbipomis, buvome priversti f. i-j
,] • ■
lt./"’-- J
i-t šelį ir tu būsi linksmas... “M. L.”
trauktis atgal —- ir vėl atti:>3'r.-',-.-’
..•į; •ijanegBę.:;
“
_____
-M'
.
i
-'
r
7 krokodilų Š
fV'

&
t*

1
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h•<

r
Vom &*8om

PUao

TeL Porter 3799

JOHN -REPSHIS, M. Di

100. BOYMTON ST.
_____
BOSTON
LENGVO8-I ŠLTGOB

f

D. A. ZAttTSRAS
GnbortairBa

•V

'• e

PATAENAVIMA8 DIDU.
B NAKTĮ

. ptteo Valandos: 2—4 Ir 7—9

881 M&u. Aik, arti tarini 8q.
Oambridga, Man.
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