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jų mergaičių ir motinos.Vy- 
resnioji mergaitė buvo labai

Teko sužinoti, 
H praloto 01- 
yr. Tribunolas 
f z 4 • . >

nagrinėti kovo

į, viena iš 'jų 
■^areštavo jo

'BERLYNAS, 
—‘ Trockio šalmin 
kiėtijos praneša, 
gauta žinių iš Ma 
irios patvirtina pii

' ITALIŠKA KNYGA APIE ’ 
VILNIŲ

Šiomis dienomis ' Milane 
išėjo didelė italų kalba pa
rašyta knyga Vilniaus klaii- 
simu. t Knygų parašė italė 
Lea Meriggi. Joj palaikoma 
lietuvių pusė.

CAMBĖIDGE, Mass. 4- 

Iš vasario 16 į 17 nakčia, 4
- .k .

Huntlng St. kilo gaisras. 
Gaisras prasidėjo -nuo pir- 
mų įibų laiptų ir degė iki 
pat viršaus namų. Tuose 
namuose gyveno penkios lie
tuvių šeimos. Vienam ga
le apačioje buvokrautuvėį- 
vairių valgomų daiktų. Na
mų ir krautuvės savininkas 
Aleksandras Stankūnas.

Iš visų tų šeimų teū gy
venančių daugiausiai nuken
tėjo Zdankų arba kaip pa
tįs J)ųvo /pasidavę Stankų 
arba kaip kiti' juos vadino 
Šmitų šeima. Nuo gaisro 

motina ir

I §ALIŲ KATALIKAI DARBIN

špaviedojęs, priėmė komuni
ją, 'ir mirė 27 d. spalių Tra
kuose.). ...

' -> '• > ’ T ’ • ’ a
Kitos knygos vardas 'yra: 

‘*Kodex Dyplomatyczny Lit- 
wy.” Jos autorius Edwardas 
Raczynski.
1845 metais Wroctawe, Len
kijoje. Joje randasi visi po
litiški dokumentai Mindau- 
gio, Gedemino, Jogailos ir 
Vladisldvo Jagielaičio. Nuo 
59 iki . 348 pusi, yra žinių 
apie Vytautą. Šioje knygo
je dokumentai yra lotynų -ir 
vokiečių kalbomis. Susira- 
Šynėjant su kryžiuočiais lie
tuviai vartojo vokiečių kal
bą, o su popiežių ir lenkais 
vartojo lotynų kalbą.

Visi kalba apie nusigin
klavimo klausimų, bet visi 
ginkluojasi. Štai Anglija tu
ri 15 šarvuočių, 58 kreise
rius, 134 minininkus naikin
tojus ir s 53 povąndeninįus 
: aivu&~ Jungtinės Amerikos 
Valstybės—15 šarvuočių, 14 
kreiserių, 309 minininkus 
naikintojus ir 123 povande
ninius laivus. Prancūzija 
:uri 9 šarvuočius, 17 kreise
rių, 58 naikintojus ir 52 po
vandeninius laivus. Japoni
ja turi 6 šarvuočiuSj 41 
kreiserį, 106 minininkus ir 
64 povandeninius laivus. I- 
talija turi 4 šarvuočius, 13 . 
kreiseerių, 63 naikintojus ir 
43 povandeninius laivus.

grįžo. į Rusiją su raštų nuo 
Tioekio dėl Karolio B. Ra- 
deko. .

Sako, kad tai buvę, im 
strukcijos nuversti Stalino 
diktatūrą? -

Radekas atsisakęs klausy
ti ir įsakęs-Blumkimii pri- 
sistatti Sovietų žvalgybai —• 
čekai ir jai papasakoti visą 
ką^jis žino apie Trockį. Ki
taip jis turėsiąs jį išduoti 
Stalinui. 7 ;

Blumkinas atsisakęs eiti 
pas žvalgybą ir po to buvęs 
sušaudytas.

KOVO 4 D. __
Kovo ketvirtoji yra tai diena 

Šv. Kazimiero, diena Užgavėnių, 
diena atidarymo atnaujintos po- 
bažnytinės sales, diena stebėtino 
koncerto. Toje dienoje ketina 
montelliečiai vaidinti nusisekusį, 
gražų kun. Kneižio muzikalį vei
kalu — OPERETĘ, kurį vaidino 

Montelloje du kartu ir vaidins 
tretį kartą. Tą patį veikalą vai
dins ir kitose kolonijose. Tai biS- 
ki kovo 4 d. Nepamirškime jos. 
Tėmykime apie ją daugiau “Dar
bininke.” Vakaro pelnas būsiąs 
salės taisymui.

(Tęsinys)
Pinigus pylęsis į portfelį ir 

į kišenes. ’ -
Kai jaA portfelis buvęs pilnas, 

tada plėšikas kfrnšęsis pinigus į ki
šenes. Plėšikas veikęs be galo greit 
ir vikriai, nes ta visa

operacija tęsusis. ne ilgiau,, ‘ 
kaip 4-5 minutes., • ' .

Paskui jis norėjęs prasišalinti. 
Bet jei tik kuris gulinčių žmqnių 
kilstelėjęs galvą/kai plėšikas pri
kišęs prie to žmogaus ‘bHuningą 
ir grąsinąs nušauti. ^Priėjęs plėši
kas prie .į,Jo, |

durų truputį sugaišęs, , 
nes dakų kablelis užkrintąs gana 
stipriai ir reikėję mokėti, atidary-

....-a 
tapo atmestas.,. <♦

Visi. nusikaltusieji 

rytus nuostolius ii 

išlaidas turėtrpadeMj

Sakoma, kadnUteip 

peliuosią. \

PARYŽIUS
17 d. atsistatydino T’ranci- 
jos ministerių kabinetas.

Premieras . Tardieiu įtei
kė atsistatydinimo raštų po 
to, kada finansų ministerib 
pasiūlymų uždėti mokesčius 
vedusioms moterims-, kurios 
bendrai? su vyrais užsiima 
verslais parlamentas didžiu
ma -balsų „atmetė. x

Atsistatydino ir kiti mi- 
nisteriai.

■ Respublikos prez. Dou- 
mergue kol Įsas ’ negauna 
žmogaus, kuris 'pasiimtų su
daryti nau j kabinetą..^
' Tardieau kabinetas gyva-

, • . .v

vo tok 3 mėnesius.
Z Tardieu kabinetas. gyva
vo tik 3 mėnesius.

T' • A *,
Spėj ama, kad bus pavest a

NUTEISTI 1 
.ROKIŠKIS; Lietuva.^ 

Vasario 6 d. š. m. pasibaig 
skandalinga Rokiškio Ūki 
ninku Sąjungos byla,

Kaltinamieji buvo tos Sfj 
.ungos vedėjai ir tarnauti 
jai neva už apgaulingu bt 
du išgavimą ūkininkų parf 
šų ir už kitokius prasikalt 
mus. .

Kaltinamieji P. Mačiuli 
Zingbergas, Raupys, Plevl 
kas, pralotas Labanausku 
Repšys, Trimakas, Lesev 
čius ir Kurkys kaltai B 
prisipažino ir teismo prid 
išteisinti. Z .

Teismas padarė spreno 
mų nubausti Mačiulį, Rep 
ir Zinbergą po T metusi 
mėnesį ir 15 dienų kalėjtiD 
K. Repšys, ir Plevokas j 
li/2 metų. Kurkvs 2 mfcfj 
ir 3 mėnesius, Lcsevičius - 
11/z meitų, pral. LabanaųšS 
3 mėn. sąlyginiu ; būd 
Bausmė panaikinantį 

nepadar&n 
kitas nusikaltimas. ■TrgB 
kAkf1šteWas.-

NAUJI PAKEITIMAI LIETU
VOS UŽSIENIŲ REIKALŲ 

MINISTERIJOJ .
i

.Kaunas. — Buvęs Lietu
voj atstovybes Lphdone, sek- 
retoms p.4y, jį,..Raa?W9; 
kas paskirta^ Jionstllų į Ra
go miestą (Kapštatą), ¥ie- 
tų Afrikoj. ';r T"“*’.

Buvęs atstovybės Vašing
tone sekretorius p. Rabina- 
vičius paskirtas nuo š. m. 
kovo 1 d. atstovybės patarė
ju Maskvoj. E.

• DĖL" ŠALČIŲ SUŠALO
' . . 45,000 ŽMONIŲ

Prūsijos landtago gerovės 
ministeris Hirtsieferiš, svar
stant jo ministerijos biudže
tą, pabarė pranešimą apie 
Prūsijos gyventoji! sveika
tos stovį. _ Tąrp ko kita, mi
nisteris pranešė, kad perei
tais metais dėl didelių šal
čių mirė 45,000 žmonių. Be 
to, ministę^s nurodė, kad *
paskutiniu laiku gimimų 
skaičius žymiai sumažėjo. Iš 
34 didžiųjų Vokietijos mies
tų pereitais-metais 20 iš jų 
virsi jo mirimų skaičius. Mi
nisteris pareiškė, kad tokio
mis sąlygomis esant,-žymiai 
sumažės gyventojų skaičius.

dutųaiejo, vėl atsigulėrTik 
2:30 vai. Tyte kiti prikėlė 
kada jau visi laiptai buvo 
liepsnoje. Tuomet persigan
dę nežinojo kur pulti. Duris 
į karidorių kuomet atidarė 
tuoj liepsna į jų kambarius 
įsiveržė. Kitų laiptų nebu
vo, tai p. Zdankus per sieną 
bandė skylę pasidaryti. Tas 
pasisekė. Du vaikus išgelbė
jo. Bet motiną su mergai
te šeštus metus einančia ne7 
begalėjo, nes jau ugnis vi
su smarkumu degė. Ugnia- 
gesiai-prityive skubiai grie
bėsi gelbėti. Bronelę labai 
apdegusią ^išgelbėjo, apie 
motiną ir dukterį Agnės ne
žinojo kad dar liko ugnyje. 
Šiaip namą tuoj užgesino. 
Blėdies namo savininkui ne
daug padarė/ Zdankų tai 
viskas sudegė: rakandai“, 
drabužiai ir sako visi pini^ora ir gera. Ji turėjo apie 
gai. Todėl dabar geros va- 16 metų amžiaus. Eidavo 
lios žmonės renka, kolektuo- mažne kas mėnuo jšpažin- 
ja pinigų palaidojimui dvie- ties. Jinai šiame dalyketi. Plėšikas durų atkabinti nemo

kėjęs ir kokią minutę laiko sugai
šęs. Bet paskui.■stipriat suėmęs ir 
durą kablelį itlanięs. i

Vos tik plėšikas išėjęs »rcį ban
ko salės duris, kai kažkamįurėję  ̂

su savim pugačą, iššovęs, išgirdęs

,<;<( . „I
. jOėšjkas*mmentaliai -sugTįžęs

.. atgal
ji51 75*

. ir smarkiai pradėjęs grąsinti. Sa- 
i lėj vėl visi gulėję, kaip negyvi
■ Išeidamas plėšikas subaręs

“Jūs viri bolševikai!”

O tuo tarpu vienas banko pasiun
tinys apie 12 metą berniukas išsi
laužęs ' pro kitoj Ipusčj edfečiąs, 
duris į balkoną ir tas 

(Seka ant 7-to pusi.)

paskutinė dar kalbėjo ir ga
lėjo gerai atlikti šv. išpažin
tį — aprūpinta Šv. Sakra
mentais mirė. Zdankienė 
Uršulė jau buto be žado, ir 
negalėjo išpažinties atlikti. 

Knyga išleistu Jai tapo suteikta tik kondi- 
cionalė absoliucija ir.kondi- 
cionalis paskutinis patepi
mas. Pats tėvas Juozapas 
Zdankus^ irgi biskį apdegė. 
Mergaitė Onutė taipgi biskį 
apdegė. Šiedu tuoj tapo pa
leisti iš ligoninės. Edvar
das vaikas ir mergaitė 'Ma
rytė išliko sveiki-be jokio 
sužeidimo.

Ši baisi nelaimė tai buyo 
Dievo rykštė tai seimai. Ji*
per nekurį-laiką buvo kafa- 

F. E. G. likiška, pildė katalikų prie-

»?■

Kauno Banko Apiplėšimo 
Smulkmenos i

LONDONAS.—Žydų Te- 
legrapų agentūra praneša, 
kad dėl Trockio veikimo už- 
sieny, diktatoriaus Stalino 
įsakymu areštuota dvi Troc
kio duktčryi 
serga džiova 
du žentu.

Z 1

Sovietų spauda labai seka 
nedarbo dhgimą vakariu Et^ 

ir' Ainfc- 

nacionalns sako, kad tai au- 
gąa revoliucijos rezervas ir 
einąs pasaulinio proletariato 
irioBilizavimas.-Jvykusįeji 
kai kuriose 
Vokietijoj,

ELIZABETH, N? 
Antradieny, vasario 18 di 
pie 4 vaL po pietų įvyko b 
si ekspliozija Standard'aĮ 
jaus kompanijos alkųjį) 
dirbtuvėje -kilo baisi ei 
plįozija. Keturi darbinįid 
užmušta ir sužeista 64.Sp 
girnas sugriovė dviejų 
tų cementinį namą. • 
~ Trenksmas buvo girdė 'per kelias mylias a^S

Daugelis iš sužeistųjų; 
ra kritiškame padėjimo 
nesitikima, kad jie gyvenj 

\Sakoma, * kad eksplioz 
kilo trūkus gazo dūda^ ) 
ri buvo nutiesta nuo ‘ dį 
liavimo katilo į alkohc 
dirbtuvę. „ : ■'-OOl

s- ,... s . y-..— ~ ~{ ~f jj-

| NAUJOSIOS ANGLIJOS K ĄT ALI Kr 
■ sūsiBiNknsipi

V-ASARlO S» -pIĘN4i VOECESTETf, MASS.
? k. ; '

■: - =■ •------------—-----------------------—----- ------------------------------------ —---------------

bedarbių riaušės'dar labiau 
sul^r^š^‘ihte^iH»o- 
najo tas viltis. .Duotas įsa
kymas komunistų partijoms 
tose šalyse, kur daug bedar
bių, sustiprinti veikimą. 
Spaudoj yra pilna straips
nių apie pasaulio revoliuci
ją, kapitalizmo siitriūškini- 
mą ir proletariato laimėji-

St

L—

Tsss.®?.



0 'gimta gliti: 
Mul&.snįndne,

ik 80 metų sen^§
J*>**■- ->*•-*• *. * asas, Kurs Kainiui is- 
is į tienkiemius, gą- 
a<w sklypą UT'VSr- 
esančio miško par- 
nu. žmoųėag,Mvo 
, kak jišltujpis piki-

^ie»bsw t-
J. 'Damijeinal-

IR LIETUVOS BANKAS
.ATPIGINO kreditą

Lietuvos Banko Vadovybė 
praneša, kad pastaruoju lai
ku palepgvėjus kredito, rin
koj Lietuvos Bankas nuo 
sausio 20 d. papiginą kredi
tus nuo % ligi 1 proc., žiū
rint kredito rūšies ar tikslo,

-KIEK YRA VYTAUTO 
DIDŽIOJO SKYRIŲ

Kaunąs. — Nauji Vytau
to Didžioj o komiteto skyriai 
vis .steigiami. Senajam ko
mitetui perduodant reikalus 
^naujajam visoj Lietuvoj 
skyrių buvo 207, o dabar jau 
yra 222. Nauji skyriai įsteig
ti šiose.vietose: Sedoj, Bars
tyčiuose, Pikeliuose, Židi
kuose, Laižuvoj, Viekšniuo
se, Tirkšliuose, Klykeliuose, 
Aukštadvary, Vievy, Kieta- 
viškiuose, šimeliškėse, Pagi
ry, Kartenoj ir Antaliėpty..

Matom. lĄviaasfjft .fe
M ištouingai. Vetuos fr

^UMEHUKĄS SU DVIEM 
g^'rijALVOM .. ■

Ę’ Grąžtai. Vienas Alytaus 
apskrities ūkininkas ątsiun- 

l^ruzdžių gyvulįnįnkys- 
keistą kumeliu- 

jko galvą. -Turi 2 snukius, 4 
Akl&'4 šnerves; ties smilkį- 
niaSs; tos galvos suaugusios 
y-Vieną, todėl galva ątrodęr 
^dvišaka. .Ausys tėra tik 2. 
►Kumeliukas atvestas' prieš 
laiką ir rastas negyvas? s 
^Nukirtęs galvas. . ūkinin- 
k^<atsiuntė į Gruzdant gy- 
^^įirfinkystės mokyklą.

f ' , ; - i
" . ?•?. • . r • '

MAB MUKO GAVIMA* *'» J* < “TĮW SfeTitKlfljr ,
Kawas. — Mišką depar- 

taineiitas išleido aplinkraštį, 
kurį parduodant ūki- 

pięįkams mišką išmokėjimui 
reikalaujama Lietuvos ar 
Žemės banko garantija. Ąn- 
kščiaū' pakakdavo vietinių 
bankeliu garantijų?*4 f ’ *

BRANGI MĖSA

Ukmergė. Miesto rinkoje 
mokamą už centnerį kiaulių 
mėsos gyvo svorio 110—120 
lit Kartais kainos ir nu£ 
pift^a, bet tuoj vėl pakįla. 
Kadangi šiais* metais jąvai 
pigūs,'* tai ūkininkai dau
giausia javais šeria gyvulius, 
už kuriuos gauna nemaža 
pelno.' Darbininku p ragy ve- psokslfįvit}, skaisčiausio mūsą tau- 

i •*•■••• tos žiedo, žurnalommąs nesunkus. . ; ...
Veversaiis “ATFITIFS”

J Į geležm&liu
stoties nutartą statyt susįsią- 

rūmus. 
Bumai kainosią 2 mibonųsi

prenumeratoj 
į veltui. Knygą mylėt

Girdėti nebartą kalbant žmo
nes, o ypač tretininkus, kad ne
gali sulaukti Pfaneiškoną su pa- 
moksląis. • ;

1 Sakykit, Brangieji, dėlko Jūs 
taip laukiate ? Ar ne dėlto, kač 
išgirsti iš ją pamokslą, parioki- 
pimą, pasiklausti .jvairais klausi
niais—, kad atgaivinti savy dva
sini gyvenimą!!

Nenusiminkite, Brangieji, jei
gu tik panorėsite, galėsite kiek
vieną mėnesi išgirsti tą laukiamą, 
pamokinimą, gražiu paskatini
mu... Tik užsisakykite '“VARPE
LĮ/’7 Jį leidžia Tėvai Prancįško- 
naj “Varpelis” kainuoja 1930 m. 

i vos tik 5 ljtai, gi pusei metą —
2 lit. 50 et. Amerikoje vienas do
leris. “Varpelis” žada būti T930 
m. daug gražesnis, daug įdomes
nis, negu 1929 metais.

> Kas tik gyvas, kas tik gali, 
i Užsisakykite “VARPELĮ. ”

“Varpelis” žada 1930 kietais 
platintojams dovanas:

Į. Kiekvienas, kurs suras tris 
naujus 1930. met. “Varpelio” 
skaitytojus, kurie 1929 m. nėra 
skaitę, gaus sekančias knygas do
vaną:

a) “Dievę stebuklai šv. mišio
se”-ir

b) -“Jauni Didvyriai/^ (Gaus 
tie, kurie mokslus eina)..'

2. Kąs aprinka 7 arba 3 naujus 
‘'Varpelio” metinius skšitytojus,

£ O DUKTĖ PRIGERI £mo Ąpęistęrijft

Sausio 15 ęL piį. Ą, Stpįri- “ 

čiūnas su dukterim, eidami 

perupę Kriauną Rokiškio 

apskr. ledui įtūžus abu įkrito

Iš visos Lietuvos praneša
ma, kad javą kainus dar la- 
. J ' i.. • < - .

į vandenį. Strielčiūnas išsį-. biąu nupuolė, negu kad buvo 
gelbėjo, o duktė prigėrė. prieš Kalėdas. ..

JHJjOaSSSfflMSSEniKISaEHI

- (turinčią arti 5000 piuL) - / re 
ruošia kiekvieno lietuvio inteligen- 
to biblioteką, kuris skaitė “Ži^i- ui 
pį,” didžiamsią mėnesinį literatu- 
los..mokslo, visuomenes ir akade- P* 
tiiž.kojo gyvenmo nuo , į

ir tiesiog būtą nfedovanotiSŲ^^ 

gu kuris kitęligeniite,' vi^įęk1'jŽsd? u, 
rios profesijos jis bebūtą kur. gi 
begyventą, jo neprenumeruotą ir Į ! 
neskaitytą t bent nuo* 1930 metą 
pradžios. ’ fe- •

“Židinio kaina Amerikoje: mot 
—$4.50, ptfcm?—$2.50; Lietuvoje t nė 
męt. — 35 lt, pusm-. — 20 h. /' * Ht

Adresas: KAUNAS, Laisvės A- sa 
Uja 3 nr. “ŽIDINYS.’.’ . rii
K. . '.S.' / ■/ - -.’.'iijrfhjjt*

KOVA SU A&V
? Vienas .Vihxiaūš~ki>ašto u-

' • v • i L/' r? > ■ • .;;

kininkas, būdamas miške, 
pastebėjo medyje betupin- 
čius tris didelius paukščius. 
PU paukščiai, ūkininko pa
baidyti, tuoj nuskrido, o tre
čias puolė ūkininką ir ėmė 
jam kapoti snapu ir drasky
ti nagais veidą. Iš karto su
mišęs ūkininkas nesikynė,
• i ~ f .
bęt vėliau atsipeikėjęs stojo 
sų paukščiu į kovą. Gana il
gą laiką su paukščiu, kovo-

s Ęuskepdusiii žveją kivo- 
nat jūros dąr neišplaūti. - 

. * ■ <, . - - - ‘ « ' • s
- > jz---------- ;

8UMAŽINQ DAB1RUNKAMS 

MOKESNĮ ?>-

Kaunas. Miesto vaidyba 
sumažino žiemosjšezonui dar
bininkams, dirbantiems ka
nalizacijos darbus, \ mokesnį 
1 litu. Ligi naujų metų bu? 
vomokama nuo 6—9 lt. die
nai, dabar 5—8 lt.

” - z •'
BEŲA ŠU BEDARBIAIS

Bedarbių skaičius Klaipė
doje paskutiniu laiku suma
žėjo nuo 922 įki 763. Jų pa
dėtis .. yra. gana sunki, nes 
darbo pasiūlymai mieste la
bai maži, o į provinciją, y- 
pač į kaimus, norįnčhj Va
žiuoti nėra. Kad paskatinus 
vykti į darbą už miešto ri
bų,- krašto direktorija ir 
miestas nutarė primokėti be
darbiams 20% prie gauna
mo atlyginimo tiems, darbi
ninkams, kurie sutiko išvyk
ti. Tikimasi, kad tuo būdu 
kedaįhių skaičius ^mnažės.

VĖL 3 KOMUNISTAI ATIDŲO' 
DAMI TEISMUI

Kaupias. Du iš suimtųjų 
komunistų demonstrantų — 
R. Beileseas ir Morkūnaįtė 
— atiduoti teismui nubaus
ti. Ligonių kasų “ darbinin
kų"frakcijoslyderisFeigel- 
sonas suimtas Už priešvalsty
binį veikimą ir § perduotas 
Kauno Apygardos prokuro
rui. * - y ?

Kl»V- Sausio 11 d. su?jo lygiai 

kai Rygoje, buvo

reikalais rūpinsis kun. A.

^u^a- T perą atstovavo Kauno kon-

JA LENKŲ KALBA
“Kur. Wil.’’ praneša, kad 

p; ^ichert -. Kairiūkštięnė 
žadanti išleisti Varšuvoje 
lietuvhi poetų antologiją 
lenkų kalba. Ši antologiją 
turėsianti apie 200 puslapių.

Jūsų giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabejo, 
D nori žinoti, ką veikia Amerikoj katalikės mote- 

Atsiųskite 2 dok ir 50c. “MOTERŲ DIR- 
J./VAI” o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir. 
Jrvisį papasakos. > i '

“MOTERŲ DIRVA" yra vienatinis Ameri-i 
&.ko3 lietuviu katalikių moterų žurnalas, leidžią^, 
a JRas Moterų Sąjungos. Joje šalę straįpsnįų 
į/ tualiais moterų klausimais, šalę žinių iš viso pa- ' 
^fiEulio moTeriį gyyenimo,. nuolatos eina šie sk^ 

Vaiįs^.ąiiklėjimasj^) Sveikata, 3) Na- 
4Xjįl^mdagunias; 5) Literatūros sky- 

•; rius ir kiti. , ’ 
RV f ?‘MOTERŲ DIRVA" yra papuošia gražiais 
£.MtšeIu$| temis. Jos formatas (didis)
$ Jrą\tokia, kad po jpetų gąlima pasidaryti daili 
fe^yga- NelaukjtGiigat Siųskite^pinigustuojau 
Bd^fyOTERŲ DIRVĄ" pradegti įlotum 
ji į Užsakymus sulakite šiuo adresų;:, į / 
tt • DZRVA" H ,;
įj TF. 24 Street, s * r Chicago, IU.

T.rieriivTŲ POETŲ ĄNTOLOGI- jęs, jis pagaliau'lazda visiš- 
j. Parnešęs

paukštį namo ir parodęs jį 
kaimynams^ ūkininkas sųži- 
pęįja, kad tai esąs aras. A- 
pįe-tą keistų įvykį dabar 
kalbama visoje okupuotoje 
Lietuvoje. Žmonės čia įžiū
ri įvairius pranašavimus^ 
Sako net, kad šiemet kilsiąs 
karas ir Lietuvos ūkininkai 
nugalės lenkų arą. m

J ! -1. .. ' ■ .'J ■ 'k» * * ‘
Trumpa. Apologetika arba 

^Tįk«^oAjtowna«.
kun. V Ž^ančausfcas^ 

Dr. Vlpop Fietario Raštai 
Htęrijoa ąpysaką. įu tomai <1.00 

• Ari6. Apdrą^. PąTĄtt j[, 
4: yą«hąąd»a -.i- ! -p;. .

, Motaęys# ir Žemyna. Ver- ,' 
A X Gerutia----------- --—.40o.

Gaaitoa BrądžiamoksliB n
Or. A VileW-,-----_^-5QM

v Limpamosios šUę^ir kaip 
jugoją i&įsąągoU! - Farąir.- 
"aegyyoj^ gamta: Įeiąfc van
duo, oras. Parašė J. Baronas—50c.

Pa.frriTrmfl Lafflad.__Tgletąn
Kun. A. Miliukas --—eOa , 

. MeilS (Poema). Parašė IĮ? 
Gustaitis ;----------- ------ lfio.
. Nauja Skai^mąi Knyga— 
(Dalis U). Su paveikslais----- 75e.

VjepupljnA Luomą. Vąęt# 
Kun. P.. Saurusaitis —-1—__25o. -

Vaiką Knygelė — su pa- 
/cikslais . ........ —3O».

Mąno Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1918 ir 1919 m.' Para. 
<ė Kun. J. Ę. Jonaitis (Ęa- 
pelionas) ___25f

Moterystės Nesuardomybė. J.
Lesausios. šv. Kaz. D-jos lei- x 
linve, Kaune  ..............  10c.

Sunkiausiais Laikais. Parašė ,, 
A Buėevičius L------------------- 40c.

. Šventas Gahmte Ulddft - 
Cėvas Alfonsas Maria C. P__25c^ 

■' Religijos Mokymo Metodi?' 
Ą Sutaisė K. J. Skrupdya—50c. 

teiskite. Mažučiams Ateitį .
i Prie Manęs. Sutaisė KuPnU • l

—__4ęte.‘, -) 
? Mūsą Parašė Ka- ' •

<ys■’'Puidar ...-SOflj “ i

V. Jurgučio ./y. . . ^. gOc. 
das Ufitaąo$o> Parašė S. 
Įetik -xLL,-10c. 
terttifcaT ir fivyiiA Dvi' ” 

apysakos. (B. Vargšas) . - 15c.
Maldos OalybA Istoriškas 

plėšinys iV-io Šimtmečio krf- • 
kščionybės. Lietuvių kalbos 
a^LdJJLg- J:—J-.;-;. ■

Apsuumną Komedija. Atsi-
H ĄraorikoaHk# gv« 

i^io. li<uia« t«pa»M T4 
kaa.------------------------- - ■, l,i „■ . Wa

Ebao Kmito E&M , .v.. |1.90

“DARBININKAS
366 Broadway, So. Bos

glkUJI AĘJ.ŲJŲ INSTITUTO

' Sausio 18 d* Kaune įvyko 
laujai pastatytų aklųjų in- 
įtrtuto namų pašventinimas. 
Pašventinimo apeigas atliko 

5 i-*

čazL J. Tumas, kuris paša-
P*. _>■ y ’ . — —
^pritaikytą iškilmėms pa
noksią. ‘

žmonių, atliko programą. 
Bųya jyMrių deklamaeipž 
dainavimų, choras įr kite- 
Be to, buvo išstatyti įvairiu 

įšdirbu,iai< 
nėjimai, drožiniai, lipdi^uai 
i? 1.1 .,

Visa tai labai malonu bu-

Begali iaaiartiĮ gan
džiau, “tad' vįsd/TaBtuvoj 
priskaitomą apie ,350, ajdų- 
_įų, o institute tėra vietoj yos 
30—35 akliems. Visi kiti y? 
ra Lietuvos gilumoje ir dęu- 
giausin skursta f

ę) “Nelankomas,” Kun. Pet« 
rausld versta. ’ *< |

b) ° Kristaus "Istorija” (moks- 
įjojam į

ręp^, ?guu«ZW3 metais “Var
pelį” dovanai.

Tidi darbą!
“ Vaidelio” kaina 1930 pietateą 

S/jitaj, pąąpečiui 2 lit. 50 bent 
Amerikoje 1 doleris, Latvijoj ir 
Estijoj tiek pat kate Lietuvoje. 
“Adresas: Kaunas, Daugirdo gt. 
&K. 2, “Varpelio” Administraci
jai: Telefonas Nr. 3038. 
r'i < „ . • ; ■

PASTATYTI DU NAUJI
■ ?/ ¥’ . ' T&.TAI ' '' ' ’v

H ’ J - ' t 'j, ( -j
( Vilnius..— Šiomis dieno

mis aht Neries užbaigta sta? 
tyti 'du nauji tiltai. Vienas 
jų yrą Antakalnio priemies
ty? "Tiltus pastate lenkų ka- 

riuOmęnes 3-čiaš Paperų pul
kai Tiltai mediniai.7 y i

'■ .’iy > Ų ' Ūj’ ■' • t /' ' r*’ į, ’ ,

Tr 
prenumeratą arba nąi 
sauknygą uš^ėnąi , ,. .., 

FaaUkubinkite atnaujinti prenumfratą ir naujj ufcirašyti. Jokio mo
kesčio už persiuntimą mes nereikalaujame. Kas norėtą įsitaisyti ar
te papildyti savo knygynSlį gefą proga dabar tą padaryti, nes duo
dame didėle nudlaida. ' iškart imant-už 85.00 katalogine teina no-

‘ ‘Darlpninko” prenpmeratoriams įr LDB. 
teĮįanis. < “• •. - ? .<

<-■ > I. &«$/T * - ,;3 A

? . • ? . ‘' • * t *

iVAIRlbį idNYGOS ?
Ęuckleberry Ftnaji-l^bai j- 

domi apysaka - ......—?5c.

MAUUOTM
Pulkim ant Kelta—“D-ko” * ‘ • panda. e^apdamįoOteflOtt;
Mtšąs Naąjig Afiksą Ate>

S» * »-<įUe£$ jlOC«

--r-V.l4?
Želė trokštą' n 
isg ir/stiprinai 
lit o faūgaus 
l^H-ginitinės, 
naši joa gyyeaįijd ir žtaionuA



■ **
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Anot Išganytojo; Dievo žo
dis kai sėkla ; ji visūdinet ge- 
ya, bet vaisių^atnesa sulig to, 
ant kokiosf djiįyps ji nukrik
ta. r Djevp žodis,, arba: pa- 
mokšlasŲtai šaltinis, iš kurio 
teka tikėjimo=todk^lhs.‘4 Iš 
pamokslo mes sūžindmk apie 
viską, kas paliečia mūsų iš
ganymo-1 reikalą: apie Dieyo• 
gerumą, Jo teisybę, rūstybę 
ir gailestingumą.’ Pamoks
las miuns-skelbia Dievo ma
lonę: bejos nieko negalime 
padaryti, su ja visko galime 
atsiekti. Viską galiu su 
tuom, kuris manę sutvirtina, 
anot šv. Pauliaus žodžių. Per 
pamokslą sužinome apie sa
vo silpnybes, piktos dvasios 
klastas ir vylius ir apie tą 
nuolatinę kovą, kurią mums 
tenka vesti su mūsų išgany
mo priešais. Pamokslas už
kietėjusį nugazdina ir sutei
kia tos išganingos baimės,ku
ri yra išminties pradžia. Bet, 
pamokslas taip pat ir sura
mina ir nusiminusiems, tei
kia gražios zvilties ir .pasiti-. 
kėjimo Dievo gailestingumu. 
Pamokslas nušviečia tikėji
mo mokslą. Per jį pažįsta
me gilias ir brangias tikybos. 

. teises, kurias gerai .žinodami, 
turime galimumo jas pamy
lėt iir gyveniman įvykdinti.

i t <1 I

turi ausis klausymui teklau

so.” Beklausant pamokslu 
žmogui ateina mintis ir no
rą^ pataisyti gyvenimą. Kits • 
ir norėtų, daryti atgailą, bet 
^težino kAip, už ką ir kodėl 
turi Atgailauti.1 NesupYanfe1 
ne savo nuodėmių* ne moką, 
jų nusikratyti. Kas atvers 
jam akis, ka§ apšvies įgrotą, 
neklausius pamokslui 
Dievo žodžio žvarbumą štai 
kaip šv. Raštas kalba: “Ar 
gi mario žodžiai nėra kaip 
ugnis, sako Viešpats, ir kai
po kūjis trupinąs uolą? 
(Jerem.; XXm, 29). Vieš
paties žodis, žodžiai gryni: 
sįdabras ugnyje išmėgintas. 
(Pš. XI, 7). Labai yra kait
rūs tavo žodžiai (Ps. 
CXVIII). “Tebūna Dievo 
žodis, kaip sidabras, kaip 
auksas, kaip ugnis, kaip kū
jis, bet jis niekam nepagel
bės, jei nieks jbjo neklausys. 
Taigi įklausyti pamokslų 
kiekvieno kataliko pareiga. 
Jei nusidėjėlis išklausęs pa
mokslo išsyk i/inepasitaisys, 
tai bent padarys pradžią. 
Žiūrėk, nevienas sugrįžęs iš 
pamokslo dūsauja, verkšlę- 
na, -mušasi krūtinėn, — reiš
kia, Dievo žodis krito ant ge
ros dirvos. Tik čia reikia žiū
rėti, kad tąją Dievo sėklą ne-

>■

Pamylėkime, pamokslus: 
4X jie būtų ilgį, ar trumpi, 
i ikalbingi, arųęe taip jau 
k albingai pasakyti, —bet jie 
Dievo* žodis. Už kantri^ jų 
klausymą Dievas gausiai at- 
lygins — gyvenimo pataisy- 

teriopt vaiaų,,,^ ramyfe,', ’

Ka išklausyt vieno pamokslo, 
bet nugalėjus .tinginystę, ir, 
apsileidimą, reikia kas sek
madienis eiti j pamokslus.
Tuomet Dievo žodis, tankiai 
krisdamas ant derlios dirvos 

gėros širdies — atŲeš gįiįi-
* ♦ • • • ‘4
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LIETUVOS BERNARDINAI
‘ •v^žiciAV r 

. ' .y ,ž.:;-v-------- •
Šv. Pranciškus įkūrė tris sinės Valdžios Kaune bažny- 

vienuolijas. Pirmoji vienuo- 
lijabuvo skirta vyrams iF va
dinosi Pranciškonais. Ant
roji vienuolija buvo skirta 
moterims. Šitoji vienuolija 
vadinama Seselių Kliarisčių. 
kadangi tosios vienuolijos į- 
steigimu ir gyvavimu rūpi
nosi šv.Kliara. Trečioji vie
nuolija ^buvo skirta vyrams 
ir moterims, gyvenantiems 
pasaulyje, ir pavadinta Tre
čioji Santvarka arba Treti
ninkais.

Laikui bėgant pirmoji vie
nuolija suskilo į x tris dalis, 
būtent — pirmoji dalis pasi
vadino Kapucinais — O. F. 
Cap.; antroji — Mažesniai
siais Broliais — O. F. M.; 
ir trečioji 
Konventualais

t*

■ <
fflll Mfii f A flabiaut - nenorėjo skirtis su 

brangia karūna. Todėl jie ė- 
mė' ir ‘padirbo kitą panašią 
karūną, žinoma, tik panašią, 
o ne tokią brangią, ir pa^iun 
te ją į Vieną, o tikrąją už 
kasė atgal į žemę.

Dabar sinagoga jau turi 
abi Arūnas.
i -t.

'« Bet kad pamokslas būtu nustelbtu smulkūs gyveninio 
naudingas, reikia jo kladSV- reikalai ir visokios kūno , ir

./* ' * ’ ... — «. .y.k

ti. Pats Kristus sako: “Kas piktosios dvasios pagundos.
naudingas, reikia jo klaūfW

į- I - * A « j ,t~- Ji<
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DIDELE EKSKURSIJA
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čią ant Žalioj^ Kalno.
Dabar 'toji (Dvasinė Val

džia žada Tėvams Bemardi- 
nams atiduoti taip vadinamą 
Vytauto bažnyčią Kaune, 
kuri pirmiau buvo nuosavy
bė Tėvų Pranciškonų — O. 
F; Con: . Jųjų vienuolynas 
buvo panaikintas ir jojo vie
toje buvo pamatyt^^Cauno 
miesto ligoninė^ "

beturėdami prie Vytauto 
bažnyčios jokio vienuolyno, 
Tėvai Bernardinai nutarė jį 
pasistatyti ir šiuo tikslu at
siuntė į Ameriką savo vie
nuolijos narį tėvą Augustiną 
Dirvelę, kūris renka tojo 
vienuolyno pastatymui au
kas. Jam į pagalbą dar at-

" t • ■ * ’ v‘ / .

yažiuoja vięnas vienuolis 
bernardinas tėvas Kazimie
ras Čepulis. Jiedu duos mi
sijas, rekolekcijas ir šiaip 
jau rinks aukas savo vienuo
lyno pastatymui Kaune prie 
Vytįauto bažnyčios. - j
< Daugiausia dėmesio jie 
kreipia į Tretininkus. Ąme- 
rikoje, • lietuvių bažnyčiose 
Tretininkai. bsis > steigiami;

*W^ š*' '

T^vtt^KraSELCižkjoUU

Bet ši. ‘aplinkybe ne
sudaro jokių keblumų, nes 
kiekvienas kunigas — klebo
nas turi teisės subdeleguoti 
savo vikarą arba kurį nors 
kunigą savo ., jurisdikcijoj 
vietiniams Trefininkams.To- 
dėl tuo pačiu ir Tėvai Ber
nardinai gaus nuo. vietinių 
klebonų šią reikalingą juris- 
diciją. - 1

Kad šių dienų Lietuvos 
žmonėms jų pavadinimas ir 
darbuotė būtų suprantames
nė, tai Tėvai Bernardinai 
pasivadino PranciškoAais .

z Kun. Tretininkas

LDS1. Naujos Anglijos Apskri- 

čio suvažiavimas įvyks sekmadie
ny, kovo 9, 1930, Montęllo, Masa 
Posėdžiai prasidės 1 vai. po pietą.
šio apskričio kuopos išrinkite ko- 
daugiausia atstovą, nes turime 
svarbią reikalą svarstymui ir nu- 
tarimui.

VL Paulauskas, Pirm. 
‘K? Nadaeika, Rast.

jfiuviri22 Metu •< įgl

JUOZAS P. &ARKIUNA8 \

. DARBUOJAS SU
V0SE& SONS PIANO

KOMPANIJA
Buk tikras mane matyt pirm ptrl^'į 

siaut Jokio komiso nereikia nrokįįĮįag 
. aš parduodu tiesiai.

Pasaulio garsus VOSE grandį 
player ir upright pianai. NanJUr./j 
vartoti Ortbophonic VICTROLA 
puikus MAJESTIC radio.

■ • ■Tr * ’

Reikalauk Katalogo -
Vose & Sons Piano Oo. s <

160 BGYLSTON ST. BOSTON;- 
L E N G.V O S I Š L TG^3

- *

VeLIAVOSIR ORGAN

GIESOR^Į KAROU ?
Padovanojo jam netikrą' 

karūną
/ A ” \

Neseni^ivjgrriausybė išsi- 
4erej«tfeAĮŠtgj%^d,Bro. 
x u sinagogai būtų sugrąžin- 
t a vadinamoii "Karolio ka
rūna.’'’ Vyriausybė1 karūną 
gavo,' sinagogai atidavė ir 
paėmė pinigus už pargabe
nimą. Viskas tvarkoj. Bet 
dabar žydai prisipažino, kad 
tai visai ne ta karūna, apie 
kurią manoma, o tik falsifi
katas. Tikroji karūna esan- 
ti'ęinagogoje užkasta žemęse.

Q istorij a tokia. 1916 me
tais į Brodų sinagogos rašti
nę atėję du karininkai ir pa
aiškinę, kad miestelį netru
kus aplankys sosto įpėdinis 
Karolis, kad jis buš priima
mas sakalų salėj ir įkad tą 
salę reikia tinkamai deko
ruoji — ar sinagoga nepa
skolintų tam tikslui savo tu-J 
rimų papuošalų.

Pasirodė, kad karo metu 
sinagogos papuošalai bu^fi, 
nuimti ir paslėpti — užkasti 
žemėse. Bet žydai neatsisa
kė padėti tinkamai priimti 
aukštai svečią ir sutiko pa
puošalus atkasti ir paskolin
ti. ‘ ■ '
f 
hagoga turi paslėpusi tikrus 
Aladino turtus. Tarp kitko 
ten buvo ir kažkokia istori- 
nes reikšmės/ turinti puiki 
karūna. Ir ji'buvo panau
dota priėmimo Salei papŪOŠ J CT Ir neąaihj,' tar Ų. > r , . . . >ntls Apetitas, n

■ : y&st$>ėdSnš Karolis
važiavo. Priėmimas la
bai nustebino, bet ypatingai 
jam krito į akį ta karūna. 
Taip jam ji patiko, kad-jis 
išreiškė norą ją kuriuo nors 
būdu gauti į karališkąjį mu
ziejų Viėnoje. Išgirdus to
kį “pageidavimą” nieko7ki
ta nebeliko, kaip tik karūną 
padovanoti. Ir ištiesų netru
kus karūna buvo nusiųsta į 
Vieną. Dabar su respubli
koniška Austrijos valdžia de
rėtasi dėl jos atgavimo ir ji 
atgauta.

Bet, pasirodo, žydai buvo 
gudrūs — nenorėjo nepaten-. 
kinti karaliaus noro, bet dar

. Ką tik išėjo„..ii spaudos!

Artisto I
/ STASIO PILKOS 

Nauja Knyga 
“JAUNI KiliYBA”' 

‘ su paveikslais 

Daug rimtą ir juokingą pasi
skaitymą, dainelią, ueklemaei- 
fa.
Verta kiekvienam turėti na
muose tą gražią knygutę.

: Kaina tik 25c.

Ųž persiuntimą prisiąskit už 
3c. pašto ženklelį. '. '

“DABBININKAS”

336 B’way, So. Boston, Mass.

■ r,- -- —
KAIP JŪS GALITE IŠVENGTI 

BLOGUMŲ KONSTIPACUOS
. . Yra pastebėtina kaip greitai "Nnga- 
Tone nugali net sunkiausius priepuo
lius konstipacijosr ir išvalo kūnų nuo 
susirinkusių nuodų, kaltų už daugelį 11- 

tarp kurių yra mėnkė- 
, nevirškinimas, atsiru- 

.. sfcaudėjimas,, kvaituliai, 
ptislės jdėgfa&s, susilpnėjl- 

: abelnfisŲ 
egas;

ir

. _ -------- -----------  „—katu
tūkstančiams žmonių,' kurie- atgavo

per trumpų laikų. Nuga-Tonė taipgi su-
------ ----------------- L ■ - .----------.. .

|nų, kurtė yrabėri- 
oJųs galite gauti. 
■Astai yra pardavi- 
Srdavėjas Beturėtų -

Uka. Darbas artistiškas.'Kainos fcaoakf<

Pranciškonais 
O. F. Con. 

Lietuvoje Mažesnieji Broliai 
nuo senevės buvo vadinami 
Berrtkrdinais ir.trečioji vie
nuolija tiesiog Pranciško
nais.

. Tėvai Bernardinai. Lietu
voje turėjo daug vięnuolynij, 
įaip štab Vilniuje, Kretinį- 
|oje,'O^vgnųo^lTr^ūr 

įsiriuose *ir Kaune (dabartinė -
■ Kauno Arkivyskupijos Dva- r43^ 
I sinė' Seihmafijri jr- bažnyčia 
I buvo Brirnardimp vienuoly- 
I nas)’. Tėvai Bernardinai te-
■ išsilaikė iki mūsų laikų tik- 
I tai Kretingoje. Ęo karo jie 
I atnaujino savo vienuoliją3 
I Troškūnuose ir gavo iš Dva-

iln ■■e.

z-1 >

it Atkasus pasirodė^-kdd si-
* ‘ . J ' • * t— / * • 1*1
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Jaunimas Stato Gyvą T

M. A. NORKŪNAS 7^ 

?. 0. Box 91, Lawrence, Mass, >

Paminklą;; 
. Vytautui DidžmjaaLūžsipa^^ 

j . ' ' nnmčruodanūūi' ’ :
’i•-••.ifuiAi-'r,

z

mas lieivg ų muškuU} i 
nusilpnėjimas, taipgi prastas 
jautlmasts pavargusiu ir sudrib 
netekimas svarumo ir spėkų.

Nuga-Tone sutelkė geresnę 
Č‘ —■ 
stiprumą, energiją, jėgą paėmę jį tik 
i. ' --- --
teikia poilsingą, atgaivinantį miegą ir 
smagumą ir linksn " '
dri gerai sveiksti 
Nuga-Tone kur tilč 
nėjami. Jeigu jūsų _ 
ją stake, paprašykit jį užsakyti ją dėt 
jus iš savo džiaberto.

■-

“Pavasaris” jaunuolį-lietuvį j^ 
auklės doru, kilniu, energingo, 
žiningu, naršiu, ištvermingu. 
; ’ Vytautas Didysai pats tokiu 
vo ir tokiais nori matyti visus ar: 
teitieS. lietuvius. . -I

“Pavasaris” tekainuoja 5 Et.’
Kaunas, p. d. Š8. -

LIETUVĄ
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—NORTH GERMAN LLOYD 
EKSPRESINIU LAIVU

BREMEN
Greičiausiu Pasauly Laivu 

IŠPLAUKIANČIU IŠ NEW YORKO 

GEGUŽES 3 D.
PO PRIEŽIŪRA

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ
AGENTŲ AM. DRAUGUOS

fZ

j

i
j

M
i

Prisidėkite prie šios ekskursijos ir dalyvaukite 500 metą “ 

Vytauto Didžiojo Mirimo Sukaktuvėms Minėti Šventėj^

SPECIALUS TRAUKINIAI TIESIAI Iš BREMENO I KLAIPĖDĄ 
VADOVAUJANT PRITYRUSIEMS VEDĖJAMS

----- MAŽIAU NEGU 7 DIENOS Į LIETUVĄ
. . t f .' ,

NORTH GERMANLLOYD
57 BROADWAY NEWYORK--

Dėl, informacijų kreipkitės j

• LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ DRAUGIJĄ
168 Grand Street

. - \ . • - . •
J. AMBRAZIEJUS,

168 Grand St, BTclyn, N. Y.
“VIENYBE,”

193 Grand St, BTdyn, N. Y.
- J. VASILIAUSKAS,

814 Bank St., Waterbury, Čt.
' A. S. TREČIOKAS.
. 197 Adams St, Nevrark, N.> J.

J. SEKYS, » • - .t Si
226 Bftrte^t.^ltaHfoM; Conn.

‘•NAUJIENOS,*! . jį . v 
•r . 1739 S.Halsted St, CMcngo, III.

A. VELEČKIS, ž
502 0outb A v.,- Brjdgeport, Ct.-'

P. BALTUTIS,
. 3327 S. Halsted St, Chlcago. III.

“DIRVA,” ’ **
6820 Superlor Av„ Cleveland, O.

K. MAKĄREVICIUS.
95 IAberty St, Ansonta,Ct

K. VAIŠNORA,
1Frairklln Savinga ir Trust Co.

, . Plttsburgh; Pa.
J. URB8AS, ------

187 Oak St, Lavrence, Mass. 
“ P. MOLIS^

1730—24th St, Detrolt Midi.

I

Brooklyn, N. Y.
i

J. G. BOGDEN, ' / 
322 W; Long St, Du Boia, Pa.

J. ZOLP, '■ \ , Z, ''
4559, S? Paulina St, Cblcago, Tfr-’

v. m. Stulpinas,. • V;,
3255 S. HalstedSt, Chlatg6fM

- A. VARASIUS,-- ;>r 3?W .V ■_ 
S. 12 ir Careon <St, ay.
M Plttsburgh, Pu. ,

“TARPININKO” AGENTŪRA, 
A Kupetas, 332 W. ąfroadway,7 

South Boston, Maas. 
MISS J. RAUKTYTE, 
50 Sterling St,Worteeter, Masa 

N. GENDR0LIUS, 
395 B’way, S. Boston, Mana

K. KAZEMEKAS, > •
,793-797 Bank St.,Waterbury, Ct

t 
Č78 N.’Sišin Šri Mostelio, Masa

-k- . C

Cambridge, Masa
! , |

2701 E. Allagheny Ava., 
Phtladelphia, Pa. ’

f

/T. BARTKEVICZ, ,

K. SIDABRAS, -
875 Cambridge St,

r p - -

J, VITKAUSKAS, 
Richmond Trust CoM i

41
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Amerika ne Lietuva; jos kiekviena 
turi ypatingų savybių, kurias pasilai
kys visados. '

Tik tas yra Amerikoj gyvenus geras 
lietuvis, kuris gerai žino Lietuvos gy
venimų. Kas nori tokiu būti, turi skai
tyti Lietuvos Katalikų Veikimo Centro 
leidžiamų savaitrašti

“Mūsą Laikraštį”
J j reikia užsisakyti sau Amerikoj j r 

visiems giminėms ir pažįstamiems Lie
tuvoje,

“Musų Laikraštis” metams kaštuoja 
ketur litai, pusei metų — du litai.

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

Adresas: Lietuva, Kaunas, Laisvės A- 
lėja 31 Nr. “Musų Laikraštis.”

.Tm

4 f
f

Snrufcs Skilvis 
pasodinamas ir 

pagyrimas ta jaus su 

PosiiiicSettzer 
VMSTDIĖSES«,50Mie 
SAMPELB DYKAI

O. 
M’KOM’.Mlt*.

9

. WESTVILLE, ILL.
LDS. 75 kp. mėnesiniai susirin

kimai įvyksta kiekvieną mėnesį, 
sekmadieny, po li- cL, Šv. Petro 

ir Povilo bažnytinėje svetainėje.
.> Valdyba

GYDUOLĖS!AVnilAl ZAI nuo reumatizžbo, ran- 
B tlJuULEOi1^’ k0^> Erotinės, ir 
v ■ otp skaudėjimo,
kataro, užstojimo kraujo nėra geresnių 
gyduolių'kaip Einik. Mostj ir šaknis 
galima gauti visur arba pas išradėjų 
Z. A. Einik Co., City Hill St, Union 
City, Conn. - J-: -■■>-.

Kentėjau ilgų laikų nuo vienos ligos 
ir niekas negelbėjo kaip Einik gyduo
lės, tad ir kitam patariu. S. Bulk, Nevi 
York City. r '— ---------——> , — . 4.', .

1 1930 METAIS
Skaitykite ir įtinkite mėnesinį 

mokslo, blaivybės ir sveikatos 
. laikraštį _ 

“SARGYBĄ”

•

i

X

l

v •

4

S; I «4-

virŠeliaiji—

▼iršdiais—,

■',* ; -

L?' •y-f 
■'"I*!-; £3

-$L75
^81.2&ul
.''Al TK. *

-161.25

K4 TIK ATĖJO NAUJAS SIUNTINYS NAUJy
MALDAKNYGIŲ

4

MALDŲ RINKINfiLM, baltai^
MALDŲ MNKŪfĖLlB,/baltais
MALDŲ RUnONlMB, juodais

MALDŲ RlNKiNlLIS, juodaiš viršeliais.

MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS, juodais pras-
■ , tais viršeliais _ ________________________________

y

Visus užsakymus siuskite sekančiu adresu:
“DARBININKO” ADMINI8TRACUA A

I 866 West Broadway Bouth “

K J:.
L. ’

♦

“SARGYBA” duoda populiarią 
straipsnią iš įvairią mokslo sričią, 
supažindina skaitytojas su naujai
siais mokslo laimėjimais ir.Jšradi- 
mais.

“SARGYBA” plačiai rašo svei
katos klausimais, pataria, kaip ap
sisaugoti nuo įvairią ligą, kaip 
pačiam susirgus pasigydyti, pail
ginti gyvenimą...

“SARGYBA” kovoja su įvai
riomis dvasios negaliomis ir gyve
nimo nenormalumais, k. a. bedie
vybe, girtavimu,,ištvirkimu ir tt.7 
' * ‘ SARGYBOJ^Ėy skaitytojas ran- 
dia įvairią žinią^ ir' apžvalgą iš 
njokislo, meno, politikos ir visuo
menes gyveninio.

“SARGYBOS” kaina: metams 
— 6 litaŲ pusei metą — 3 litai, 1 
numeris—75 centai. Užrienyj dvi-( 
gubai brangiau.

Metiniams skaitytojams, duoda 
{>riedą “Laimės” kalendorius ir 
oterijos bilietas. . <

Adresas; “Sargybos” Adminls- 
tnrija, Kaunas, Liandies namai. 

J. - i..ė •*..*— >.
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ATMINTINU ĮVYKIU, PILNĄ ĮVAIRUMŲ UtMALO-A į 
' NUMŲ DfiL TŲ, KURIE JOJE DALYVAUS

aVVYTAUTO

r . V

Zk-
ĮĮmlbS

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI
ĮKLAIPŽDĄ:

Trečia klesa j vienų pusę.-........ 1107.00
Trečia klesa i abi pusi............... $181.00
Tarist trečia kl. j vienų pusę. .$123.50 
TUr. tre£zW. j. abi pusi’ (jnln.) $204.00 
Cftbin k >,............„,$142.50
] . Už V^ Nuo 1 iki 10 metų pusė
rainos. '

Už KŪDIKIUS ikf 1-nų metų $.150.
Valdžios Revenue ir, Head Tax at- 

skyritrm. .

TANKŪS IŠPLAUKIMAI LAIVŲ 
STAČIAI Iš KLAIPĖDOS \ .

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ 
Iš NEW YORKO:

T“-"“'—*--------8.KOVO. . .“LITUANIA” 
3 Bal&nd.. ‘ ESTONIA” 

17 Baland. “LITUANIA”
T Gegužės “POLONIA”.

17 GegnžAt.-‘ESTONIA? |
96 G^užfa "UTUANIA” |

* j

__ .__ - ...................... —
, «• ■■ T ■

...... . ..

SMAGIAUSIA IR PATOGIAUSIA KELIONE
• 4 f '• • ' ' ”»*•'. V V — •* •

Dėl Informaciją Ir. laivakorčių kreipkitės tnojans 
pas savo vietos Agentu. . . "

NELAUKIT P A S KU T I N IŲ ‘D IE N Ųr ' 
. BALTIC AMERICA LINE^ll 
8 Bridge St., New YorK N. L 315M Dttritam St, ChicMP. m 

Uitiem Tren Bldf..PtttrtmrtluPK 616 StJamtaft, MotitmK
• z. k •• .

♦

..v.

<■
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'* v!

... - ■«4
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Jung. Am. Valstijų lietu
viai beabejo sudarys didžiau- 
sį pilgrimų būrį vykstančių

metai
.Šįmetlietuvių tauta minės4 Taigi ir ne įstabu, kad iš vi- 

vieno iš garbingiausių savo arti pasaulio kraštų, kur tik-

/ -K 7 ‘ "t . •• ’

r “ ■ ;Y j?'

‘4 : :

s *

seaptance imUIj* «ecUl rate ef portale providaj for ta Sedtoa H0B 
Art et October 8.1017. autfteflaM <• U l»ir \

/y SUBSfcRIPTION KATES: PRKiąJMHUTOS KADiA:
» • • • • '<»>•* t • • • • H80 

Mrtr UžBleny metam ........... ............... <QJ0
ome per vee|c jeariy..$2.50 Vieni kart eavaHtje setam....fZOO 

Ą Iteel^a once per week yeariy....$3.00 Užsieny Tiem kart «aTatt®e mt 18.00 
A E B INI1TK A 8”

••6 West Broadway 8<nrth Bozkm, Masr

Telephoce Sovth Bgtfton 0630 _v
" ■ V| T----- j •

I VAIKAI ~ "
__

vąikų 500 metų mirtie^ su- 
kąktuves. Visi tikrieji Lie
tuvos vaikai, kur jie negy
venti), Lietuvoje ar kur nors 
likimo nublokšti toli į sveti
mą kraštą, visi su didelia pa
garba minės to didvyrio mir
ties sukaktuves.

Jei rusai gerbia Petrą Dr- 
dyjį, francūzai Napoleoną, 
amerikopąi Washingtoną, 
taip visiems geriems lietu
viams yra gerbtinas lietuviu

tai lietuviai gyvena, , girdisi 
balsai vykti Lietuvon kad te
nai bendrai su visa tauta 
švęsti to garbingiausio Lie
tuvos sūnaus 500 metų mir
ties sukaktuves ir pasi
džiaugti jo garbinga praeiti
mi ir pasiguosti naujai atko
vota Lietuvos nepriklauso-

■ ■ > : — * • - . .

ichestery, N. Y., neper-^vai — socijalistai negali sau
geniai įvyko socijalistų mi- 

i ir prakalbos. Turbūt 
buvo svarbios, kad komu- 

nistaj sumanė jas suardyti. 
Jfšrbriovė į svetainę ir padarė 
&aėiumu2ik;Į. Socijalistai, 

a, protestavo prieš to- 
ųekviestų svečių pasielgi- 

>ą ir mėgino pašalinti juos 
Wš susirinkimo. Komunistai 

Nesidavė ir kilo rimtos riau- 
fes.Neapseita be peticijos, 
apsiginklavę dėdės atėjo į 

itainę ir norėjo besimu- 
is perskirti, bet skir- 
idėjų šalininkai taip 

|įuya įsikarščiavę, kad poli
pams teko panaudoti laz- 
l ir ašarų bombas karštą

jį kovai numalšinti. Viens 
djfalistų vadas atvykęs iš 
aetijos buvo gerokai" ap=

Ūtos tikrasai didvyris 
dysis Lietuvos Kunigaikštis 
Vytautas. Vytautas lietu
viams labjau gerbtinas dar 
ir tuo, kad jisai yra gimimu 
tikras lietuvis, sūnus garsaus 
Žemaičių Kunigaikščio Kęs
tučio ir Birutos Palangietės.

C  - —    —— -

Romos, yra lygiai tokie pat, 
ištroškę pamatyti žmogaus 
kraują.^/

Kumštynės tai yra bruta
lus dalykas. Tai dalykas di
džiai priešingas malonaus 
Nazarėno dvasiai. Ir man 
rodosi, jog kuomet tik Kri
kščionys, tuo labiau Katali- 
kai, eina kumštynių žiūrėti, 
arba dar blogiau, surengia 
vakarą, į. kurį "užkviečia 
kumštininkus ir ragina žmo
nes ateiti pasižiūrėti kaip 
žmogus žmogų daužys ir kru-

t

-^Jž ką gi jie terp savęs pe- 
Tiesa, gyvenimas pa- 

Stodo, kad terp artymiausių 
ių kyla daugiausia vai- 

8ų ir nesusipratimų. Soei-
'. su komSni§taiS'"yra 

iprtik artymiausi gentys, 
viepi iš' kitų išsivystė. 

Vieni ir kiti tiki į evoliuciją 
ii-gyvūnų išsivystymą ir ta- 
ievoliucija nori pakeisti ti-

, sakydami, kad tikė
tai tik kunigų prasi

mas, o evoliucija esant 
ras dalykas. Bet kuomet 

^gyvenime įvyksta tikra ir ne~ 
jama evoliucija, va- 

^^ąasi, socijalizmo i komu- 
maą, tai patys evoliucijos 
irėjai savo darbais , ją pa

iki tokio laipsnio, kad 
Mis. kito sarmatyjasi. Tė-

i - -

r ŠIŲ LAIKŲ GLADIATORIAI
“į"; .
Gladiatoriai. Kas apie 

«s nėra skaitęs senovės Ro- 
Jboš istorijoje ? Gladiatoriai, 

i žodis sukęlia mūsų šir-
2 ' *** 1

pasipiktinimą ir- šiur- 
įilys perima mus prisimi-
L Jk.. <
u kaip žmones-gladiato-

į teatrą žudytis vie- 
£ antra, o minios susirinkę 

Parėjo į kraują ir buvo pa- 
. Bet tai buvo seno- 

f amžiuose, Romos nupud- 
. laikais. TaiP, daug 

tatečių praėjo kaip pago* 
ioma valdė pasaulį. 

Įil Ketera. Bet jos gladia- 
fiai ’i® aėktaitoriai .tebėra,

dovanoti, kad pagimdė sūnų 
diktatorių ir komunistą 
drauge. B#t kitaip ir nega
lėjo būti, nes komunizmas 
tai loginga socijalizmo išva
da. Jei ne būtų komunos, 
tai socijaiizmas neturi tikslo. 
Iš jo uįeitų kažkokia drums- 
ta laisvamanybė, kuri neži
nia kur eina ir ko siekia' ir 
pasižymi tik laisvu gyveni-, 
mu ir tikėjimo paneigimu. 
Jei komunistas -išsivystė į 
diktatorių, tai soeijalistai ir 
tą galėjo permatyti. Juk išsi
žadėti turtų ir jais lygiai-su 
kitais' pasidalinti gali tik 
tam tikrai išlakinti žmonės, zaiIVgU{5 Z,luUgų.lxeM1ZįjriSiA 
kurie nestik turtų, bet vįQS, Jėzus Kristus nuliūdęs
vęs moka išsižadėti. Tokie y- žį^ri į f.pkį reginį ir -gailiai

vienuoliai. Bet jie ilgus verkia' * 
metus lavinasi tokiai tobuly
bei atsiekti ir jų tik mažas 
ir parinktas skaičius. Bet 
reikalauti iš visuomenės, kad 
ji paneigtų žmogaus prigim
ties reikalavimas ir visa be 
išimties su noru Jalįtųsi tur
tais, tai tik vaikiškas naivu
mas. Kokios bus pasekmės 
iš tokio pareikalavimo kiek
vienas gali permatyti, kurs 
nors kiek susipažinęs su žmo
gaus psychologija. Taigi ko
munistai išėjo tokie, kokie 
tik galėjo' išeiti, jei logingai 
įvykdžius socijalizmo prin
cipus. ,

Taigi tėvučiai mylėkite sa
vo vaikelius kokius pagimdė- 
te, o jei dėl jų dabar turite 
sarmatos, — pagimdykite ge
resnius.

c

V 
į ‘ Jei mes nebeišmanome 
kaip tinkamiau laiką pra
leisti,, kaip tik žiūrint į šių 
aikų gladiatorius; jei nebe

žinome kaip sukelti turtą ko
dam nors labdaringam tiks-

- -- ' - *

ui, kaip tiktai pasamdyti 
brutalius vyrus, kad vienas 
antrą kruvintų, tai ištikrųjų, 
su didžiu gailesčiu, bet atvi
rai pasakysiu, kad mes esa
me protiniai ir dvasiniai vi
sai nusibankrutinę.

T.y

Mecą Vytauto kapą Vilniu
je. Vieni iš jų vyks tiesiai 
Klaipėdon, kiti naudodamies 
proga /pasuks kitais keliais 
per Franciją ar Vokietiją o 
dar kiti ir tai išimtinai kata
likai vyks Lietuvon pirmiau 
aplankę Eucharistinį Kon
gresą Kartaginoje Afrikoje.

Kadangi šių metų Eucha
ristinis Kongresas įvyksta 
Afrikoje, mieste Kartagino
je, gegužės mėnesio 6—12 d. 
d.,_ taigi norintieji vykti Į 
Eucharistinį Kongresą iš ten 
gi Lietuvon, iš anksto priva
lo susižinoti su šios kelionės 
maldininkų rengimo Komi
sija, kuri rūpinas visais ten 
pykstančių reikalais. (Šiai 
garbingai maldininkų kelio
nei vadovaus plačiai lietuvių 
išeivijai žinomas asmuo di
dis visuomenininkas, Brock- 
tbno lietuvių katalikų klebo
nas kun. Jonas §vagždysv 
' Tūkstančiams amerikonų 
vykstantiems į Eucharistinį 
Kongresą aprūpinti yra nu
samdytas laivas “Rocham- 
beau” kuris iš New Yorko! 
išplauks balandžio 23 dieną, ’ 
todėl visi, kurie panorės, vyk
ti su šia maldininkii ekskur
sija per Kartaginą Lietuvon, 
tuojaus privalo susižinoti su 
lietuvių grupei Federacijos 
sudarytąja Komisija šiuo 
antrašu: Kartaginos Komi
sija, 2334 So. Oaklev Avė., 
Chicago, III. —

Sulig žįnovų appkaitlia vi- Į 
mo, lietuviams vykstantiems 
Lietuvon per Kartaginą ne- 
daug hrangiaus atseis negu 
tiems, kurie vyks per Pary
žių Lietuvon. Todėl pataria- 
me pasinaudoti šia reta pro
ga ir vykti Lietuvon per Af
riką aplankius Eucharistinį 
Kongresą iš ten į Romą ap
lankyti šv. Tėvą pprt&m dar 
pasigrožėti senosios Europos 
dailiais vaizdais ir priegtam 
susipažinti su kitų tautų gy
venimu ir kartu aplankyti 
savo gimtąjį kraštu ir Vy
tauto ka^ą Vilniuje.

Jei Didysis Vytautas šian
dien gyventų, jisai be abejo 
tame Kongrese patsai dalyr 
vautų, nes jisai buvo karštų 
kataliku, daug bažnyčių yra 
Lietuvoje pastatęs. Kauno 
Katedra ir pranciškonų baž
nyčios yra Vytauto pastaty
dintos, taigi tie, kurie vyks 
į Lietuvą per Kartaginą ap
lankydami Eucharistinį 
Kongresą, jie kaip tik pada
rys tai, ką patsai Vytautas 
su inielu noru pats padarytų, 
pirmiaus atiduodamas garbę 
savo Sutvėrėjui, paskui pa
sirūpindamas kitais reika
lais. ‘

Fed. Sekretoriįatas 
180 Hale Avė., 
Brooklyn, N. Y.
• . h -

. - KUN. J. SVAGŽDYS I
LDS. Literatinės Komisijos narys, šįmet vyksta į Eucharistinį Kon
gresą ir į Lietuvą. Jis bus lietuvių maldininkų ekskursijos vddae.-^- - 
(Skaityk Federacijos Sekretoriato straipsnį “Sukaktuvių Metai”)

y
ŠEŠIOLIKTAI PRAĖJUS

■ So. Bostone katalikų pa
minėjimas būtų išėjęs pa
girtinas jei ne vieno ar dvie
jų žmonių katalikus^zemi- 
nanti rezoliucija. - ■ f '

Tokia rezoliucija paminė- 
. jimo. rengėjai dar' kartą pa-' 

. rodė, kad jie ar nesusiorien-

• e

K.

V-
•Uif

4,»r, .

H

Šių laikų gladiatoriai tai 
yra -kumštininkai (boxers). 
Jie taip pat eina į teatrų 
daužytis vienas antrą, pra
lieti kraujų. Spėktatoriai- 
ži urėto jai tokie pat kaip 
Romos teatruose, ištroškę 
pamatyti Žmogaus kraują. 
Juo labiau kumštininkai su- 
sikruviną, juo kumštynės 
žiauresnės, tuo didžiau žiū
rėto jai yrą patenkinti. La
bai tankiai sportų rašytojai
patėmija kaip žiūrėtojai, 
matydami kumštininkus su
sikruvinusius, sudaužytus, 
svyruojančius, žvėriškai šau

kia: “ŪŽmuškjbmuški- 

tėa.,.,/ čią dienų kumštynių 

žiūrėtojai ir

IŠMETUS LIETUVIŲ VAIKUS 
RENKA AUKAS i

. Vil/nius. — 1921 m. spa
lių mėn. 5 dieną buvo atim
ta iš lietuvių prieglauda Su
bačiaus gatvėjeNuo 
to laiko tuose namuose telpa 
lenkų prieglauda. Dabar 
pradedama jai rinkti aukos. 

! Vilniaus arkivyskupo inici- 
! jatyva įsteigta specijali fab
riką, kaip praneša neofici- 
jalus Kurijos organas “Dz. 
Wil;,” “Kūdikėlio Jėzaus 
Namų salių-temontui.” Per
spėjame mūsų visuomenę, 
kad aukos renkamos tai len- 
kų~prieglaudai, kuri užėmė 
namus, išmetus iš jų lietu- 

. vių prieglaudą., "

Šių metų Lietuvos Nepri
klausomybės di ^paminė
jimas praėjo ug reikšmin
giau negu, pelitą metą. Gal 
dėlto, kad kartu buvo mini
ma ir D, L. K. Vytauto 500 
metų sukaktuvės. . .

Didesniose lietuvių kolio- 
nijose paminėjimas padary
ta prakalbomis, dainomis ir-tuo ja kas dedasi Lietuvoje, 
vaidinimais.

Iš gauti/ žinių, matome, 
kad Worcestery, Cam- 
bridge’y, Lawrence, Monte- 
llo, -Norwood’e ir kitur kal
bėtojai paaiškinę Lietuvos 
istorinę praeitį prisiminė ir 
apie dabartinę Lietuvos tau- 
tininkų vyriausybės žalingą > 

politiką. Gyvu žodžiu ir re
zoliucijomis pareiškė griež
tą protestą "prieš tautininkų 
vyriausybę už katalikiškų 
mokyklų uždarinėjimą, ka
talikiškų organizacijų, ir lai
kraščių varžymą ir katalikų 
vadų persekiojimą ir jųjų 
autoriteto žetninimą ir pa- 
rei škė užuojautą Vilniaus 
krašto lietuviams ir savo 
vienminčiams Didžioje Lie
tuvoje. .

ar tyčiomis žemina susipra
tusių katalikų vardą ? Rodo
si, kad iš pereiti) metų Bos
tono Draugijų Sąryšio ren-. 
gėjai galėjo pasimokyti.

Bet ne, pasikartojo -sena; 
istorija:-' 9 ■■
' .- • . ) ./-'A

Ar tie laikas tokioms ko2 
medi joms padaryti galą?

Pažymėtina, kad tai kur 
rengė paminėjimus Federa
cijų skyriai išėjo sulig pla
čiosios katalikų visuomenes 
nusistatymo, o ten kur ren
gė Sąryšiai parodyta stoka 
orientacijos.

• , t? • *
Šiaip ar taip, bet- reikia 

pasidžiaugti, kad didžiumo
je lietuviai katalikai gyvai 
ir sąmoningai .paminėjo 12 
metines sukaktuves.

sytų prie karališkųjų kortų. Dviakiai ir penk- 
akiai. slaptai užėmė vietas, rezervuotas ketur- 
akiams ir penkiakiams. Salos gyvenime nieka
dos dar nebuvo tokio sumišimo.

Jau daug pavasarių buvo perėję per kortų 
salą. Kokilis, paavsario paukštis, kąs metai gie
dodavo savo giesmę. Bet niekumet dar tojic 
giesmė taip nesujudinc^kraujo, kaip šį pavasa
rį. Praėjusiais laikais jūra nenuilstamai giedo
jo savo giesmę. Bet ji tada kartojo kortoms tik 
amžinas taisykles. Dabar gi jos vilnys tūkstan
čiais balsų skelbė giliausią mylimos, širdies ii-

tamsias blakstienas‘ir nedrąsiai žvilgterėjo nuo 
balkono į princą. . ———

— Didis Dieve, — sušuko princas, — o aš 
maniau, kad ten sėdi nudažytos lėlės. Aš klydau. 
Pasirodo, kad tai moterys. . .

Dabar pašaukė jaunasis princas savo drau
gus ir tarė susimąstęs: — Draugai, šios damos 
turi* savyje kažką žavaus, aš pirmiau visai nepa
stebėjau Kai karaliene žvilgterėjo į mane savo 
tamsiomis akimis, pasirodė man jos žvilgsnis lyg 
pirmas saulės spindulys naujai sukurtam pa
sauly.

Abu draugai žvilgterėjo vienas į kitą, nusi
šypsojo ir tarė:— Tikrai prince? .

Bet nuo šios dienos vargšei čirvų karalienei 
darėsi vis blogiau. Ji pradėjo taip pamiršti vi
sad taisykles, jog visiems buvo gėda, Pavyzdžiu, 
jeigu jos vieta buvo šalia valeto, ji visai pripuo
lamai atsisėsdavo šalia princo. Tada sakydavo 
valetas rimta mina ir iškilmingu balsu: — Ka
raliene, jūs suklydote. ? 1

Ir rausvi vargšės karalienės skruostai pa
raudonuodavo dar labiau. Bet rincas tuojau pa
siskubindavo jai į pagalbą: — Ne, čfa nėra jokios 
klaidos. Nuogos dienos aš esu valetas* '

Tada ir visi kiti pradėjo daryti klaic|as. Tū-,' _ 
zai pajuto, kad juos karaliai nustumia į žalį ižo. Jka:

(Tęsinys)
Pirmausią, bežiūrint į princo elgesį, kor

toms gjflvose pradėjo švisti naujos mintys. Jos 
pradėjo suprasti, jog gali eiti tiesiai, visai į prie- z • •
šingąpusę, negu buvo papratųsios. Paskiau pa
darė jos dar vieną atradimą. Jos pastebėjo, kad 
jos dar ir kitą šoną, ir tas šonas buvo visų vie
nodas. K to ir prasidėjo perversmas.

Ir dabar, kai prasidėjo perversmas, trys 
draugai vis daugiau paaiškino salos gyventojams• ' ' * 
“noro” paslaptis. Kortos pamažu suprato, kad 
gyvenimas nėra surištas su taisyklėmis. Joms 
pradėjo patikti karališka teisė daryti viską pa
gal savo norą. „ • -------

• -* , - •

’ Bet prie pirmo susidūrimo su noru visa kor- 
tų krūva pradęjo svyruoti ir sugriuvo. Lyg mil
žiniška gyvatė atbudusi iš ilgo miego ištiesė savo 
kūną, ir per salę perėjo tylus drebėjimas.

1 ■ į - • ' •„ i.- • ____

/ •Ligi tol pikų, čirvų, švankų ir vynų kara
lienės visumet sėdėjo už uždangos ir žiūrėjo ar 
į dangų ar į žeipę. ■> *• ’ 4 -

■ Bet dabar vieną 

kad čirvu karalienė

9
VI. '

Kur dingo staiga korektiški, apskritus, tai
syklingi, patenkinti veidai? Štai veidas, išblyškęs 
iš ilgesio. Štai širdis, kuri skaudžiai kankinas.' 
Štai siek, kuri kankinas abejonėmis. Muzika 
ir dejavimai, šypsenos ir ašaros pripildo salą. 
Gyvenimas pulsuoja, širdys kankinas, aistros 
liepsnoja. *

• Kiekvienas dabar žiūri į savo išvaizdą ir ly-r 
gina save su kitais. Vynų tūzas galvoja, kad py- 
kių karalius visai juokingai atrodą — Bet ■»-

r arabus sako: —' Kodėl gi vynų tūzas’čia titip U- 
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• AlliokAUio-o-o!!!!
Radio “Šypsena.” Kas tu

ri ausį jr kas 'ausies neturi 
— visi klauso, nors progra
ma hėyišai pilnar Eina viso- 

‘kies :naujienas, oras ir kt. 
Markai.' r. :.įkz

r k ž h’/.U-
9, ■ 9

... “Liet. Aidas” 
prapeša, • kad ' Šiais : 
gali' atsirasti “patogių mo- 
1 ■/. 
priežasties gūli įvykti “kai- 
kurių atmainų.” Tačiau “L. 
Aidas” įspėja visuomenę, 
kad tos atmainos nebūsian- 
čįos “nenumatytos.” 0 tas 
reiškia, aiškina toliau šau
nusis oficiozas, kad tauti
ninkai dalyvausią “valsty
bės kuliamajame darbe ir 
po rinkimų,” nes toks esąs* • r" ■ • 
tąutininkų “]
ras.” Tam reikia tikėti tiek 
dėl to, kad pats “L. A.” sa
kosi kalbas “visai atvirai,” 
tiek dėl to kad mes.pakan
kamai turėjome progos įsi
tikinti.

SJ
T-r*-—’

► Iv
. .- .v * . •

I I
♦* * t

iviifcoje, 'dvasioje; 
stejgųlietūv»kaą parąpijinęs 
kyklaą,1 kur jų n§ra, q kur 
jau yra stengtis vaikus leisti, kad 
jie gantų -Hetuvi&os dyasios! Pra- 
tinti'. v^Įkųs. skaityti lietųviškta 
laikraščius ę- lietuvišką literatūrą. 
Stengtis'vaikus prirašyti prie lie- 
ttrviskų organizacijų. Po referato

* ■ ’ ■' ? -i . f. Ą \į

j Seimelio atstovai ragina tėvus I 

visti vąikus j lietuviškas pampi- ' 
įjos mokyklas. Kur da jų nėra ■ :. 
stengtis įkurti. .Be to, seimas ra
gina lietuvius visose kolonijose 
prie rūpestingo . kaip dvasinio/ 
taip ir tautinio jaunimo auklėji
mo. Rezoliucija vienbalsiai priim
ta." " .

A ' * VV ’ . . w-’.. -T
P. Mačiulis kalba apie dabar

tinę Lietuvos politinę padėtį. Iš
klausę jo plataus pranešima pri
imta sekanti rezoliucija: y.

~ Seimas apsvarstęs dabartinę po
litinę .Lietuvos padėtį, prašo Lie
tuvos -Hierarchijos pasirašytą 
konkordatą ginti. Reikalauja, kad 
Lietuvos vyriausybė mokyklų, ka
talikiškų draugijų susirinkimų ir 
spaudos laisvę garantuotų. Mes 
griežtai reikalaujame konkordatą 
užlaikyti ir prižadame savo mora
lę pagelbą Lietuvos k&talikų vi
suomenei , ,’ r ’

Antra reezoliueija:
Mes protestuojame prieš Lietu

vos Vyriauaybę -už-šalies- konsti
tucijos laužymą. Reikalaujame su
šaukti seimą ir atstatyti palies, tfti- 
sėtą valdžią. *•

Rezoliucijos priimtos vienbal
siai. - ’■

K. JA Krušinskas kalba apie Di
džiojo Lietuvos Kunigaikščio Vy
tauto 500 metų mirties sukaktu
vių j^bjliejų. Išklausę jo prane
šimo vienbalsiai nutarta remti ap- 
vaikšeiojimą kaip moraliai, taip 
ir materijaliat -i?!. ū.

K. J. .Krušinskąs kalba organi
zavimosi reikale. Išklausę qjo pla
taus nurodymo taip yra svarbą 
būti organizuotiems, priimta se
kanti rezoliucijart .

■ f ■ -r “ " ’ ’'
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ii pivargę, nei val

gyti pebenęrėjo, tik miegoti 

Mti gi jautėsi gana gerai,

'*• >e

i* fi ••1

J r

atmiegoti;

linksmai žaidė ir net prąšė 
leisti jiems nueiti pažiūrėti 
artimo miesto; treti gi visai 
atsiliko kelyje. Pasirodė, _ __
kad smagiausi kareiviai bu-/ priimta nųįliueija/ 
vof nęgėruėteji r degtinės, igg-j‘ „

gi -rvt buvo nuvargę 
tafta atsilikę kelyje.

Vienų ^artą panašus ban
dymas buvo padarytas plytų 
dirbtuvėje,kur darbinin
kams mokėjo ne nuo dienos, 
bet nuo šimto plytų. Ten im
ta ųžrašj’nėti, kiek padaro 
plytų darbininkai, kurie vi
sai negeria svaiginamųjų gė
rimų ir kurie geria “su sai
ku.” Ir čia pasirodė, kad 
blaiveji darbininkai daug 
dąugiau padarė -plytų, nei 
kaip geriantieji. J

Tat. aišku, kad "alkoholis 
nemažina nuovargi, bet ji tik 
padidina. - • ..

•*

jįk 4į|'■ •’ ‘
A. Aiwtma»S
O. Sidabrienę . n .,..

_ Kun. AiH Diavg*—redaktorius, 105 Main St. Atkcd, Jtą*. 
Litąrąt-inĄ Remisijų: Mun. Petrą SnonasaUte, 

Kun. Janas švagždyš, Kun. W, Jonu M. Naviekas, Kum 
Pranas V*. Strakauskas, Kun  ̂Feliksą* Norbutas, jį, Vincentu 
Blavąckas. .

t'-’p:X.'-
AR JIS MAŽINA NUOVA

A’ ■*a •' * ' ;

GiHai įsi^knėj^ yra-naa-ibaji(iypių .»tf|i^feivįaį
vo norėta sužinoti," kada ka
reiviai gali dąugiau kelio nu
eiti — su alkoholiu, ar be jo. 
Kąrtą vien# pulką padalina 
dviem būriais.. Viekam bū- 
ripį kareivių prieš išeisiant 
buvo duota degtinės, kitam 
ne. • Paskui abudu būriai 
vienu laiku išėjo kelionėn. 
Kada ' kareiviai nuėjo pa
skirt on 'Vieton, vadas - juos 
peržiūrėjo. Vieni.gulėjo ant

• \ . '• 'Z * l" 7 ■'!

Lietuvių R. Katalikų Rytinių 
V aisti] ų Seimelio Protokolas
1929 inetais, gruodžio 29-tą d., 

2 valandą1p»-pietų, Šv. Trejybės 
parapijos salėje^ Newark, N. j., 
įvyko Rytinių Valstiją Amerikos 
^Lietuvių R. K Seimelis.

Seimelį atidarė K. J. Krošins- 
kas ir pakvietė kun. I. Kelmelį 
atkalbėtu maldą. Po to išrinkta- 
prezidiumas: J. J. Liudvinaitis. 
pirm., J. E. Žemaitis vice-jpirm., 
PC Elseika žr~Janavičiūtė rašti
ninkais. \ . - • .> .. 4

Užėmus prezidiumui vietą sei
melį -sveikino^ kun.: L Kelmelis, t

Priimta sekanti dienotvarkė/

iii:
PC; ■

..___________. . ... - „ •*' '

salthAve., Woroe8ter, Mass.. c

ą ■ - • -

v* * • . -a
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nymas būk alkoholis mažina 
nuovargį ir priduoda spėkų 
naujiems darbams. E tos^ 
tai priežasties, daugelis dar
bininkų  ̂sugrįžę namo is sun
kaus dienos darbo, mėgsta į- 
sitrauktL Šis klaidingas ma
nymas yra ypač pragaištin
gas darbininkų minioms. Ir 
iai todėlej, kad jie iš įsišak- 
nėjusio prietaro ir iš dalyką 
nesupratimo priežasties iš
didžia žymią dalį savo sun- 

s 

kiai uždirbti^ pinigų svaigi
nantiems gėrimams, vieton 
pasigaminti skanių sveiką 
rvąlgių. I Nuovargis jaučia
mas todėl, kad kūnas per die
nos darbusišaikvoja savo ki- 
netišką jėgą ir reikalauja 
jps atnaujinimą. Išaikvotoji 
įėga atnaujinama ne alkoho
lio gėrimu, bet valgiu—mis- 
3p-- .Tiesa, įpratęs svaigalus 
gerti žmogus gali jaustis gė
riais—-lengviau, kuomet jis 
įgeria alkoholio, bet tai paei- 

' na|Įš to, kad šiame atsitikjme 
j.vffflrjjfe' Ant orięąę’'* 

lh& narkotikas. Taip pa

• v

v
A < * %

/v *

n<
... ,,x? r. >■ - , . J.----------------;---------------------------------- --- —-------------" . ’r'.

vyzdžiui, žmogus pripratęs If Katalikiškos spaudos reika-.
-prie marfinos, heroino nega—Pigumas.* ”
« be jų nei dirbti, nervalgy- 
it, nei miegoti. _Kas netapo 
narkotinė vergu, tam joks 
harkotikas nėra reikalingas. 
Jis daug geriau jaučiasi be 
jo. Štai keletą iš realaus gy
venimo pavyzdžių, aiškią! 
purodančių kad alkoholis vi
sai nemažina kūno nuovargi, 
bet priešingai jį tik padidi
na. Anglijoje buvo daryta
.4'' r ■■■ '"

dėl jo, tuo;tarpu kai tikrumoje... Čia ji snutyli 
žr žvilgteria į veidrodį.

<<* r . “ • ♦

Bet karalienės elgėsi pikčiausiai iš visų. Jos 
praleido, visą laiką bęsipuošdamos. Piktos pasta
bos, kurias jos viena kitai svaidė, tikrai galėjo 
sukelti skandalą. . ' '' : ;

Jaunikaičiai sėdėjo po medžiais pamiškėje 
ir raivėsi nieku nesirūpindami." Jaūn<»mergai- 

f ^tės šviesiai mėlynuose drabužiuose visai pripuo- , •. » - « • 
lamai atėjo prie tų pačių medžių ir dėjos nieko 
nematančios. Jos-žiūrėjo visai nekaltai, lygnie- 

• • ' **' ko čia neieškotų. .Tada: išdrįso vienas jaunas vy- 
\rukaS, drąsesnis už kitus, prisiartinti prie vienos 

’ mergaitės. Bet kai Jis priėjo arčiau, įš nedrą
sumo negalėjo ištarti nė žodelio. Jis sustojo kaip 
nebylys, sumišęs ir nusiminęs, ir neišnaudpjo 
patogaus momento. '7

■ Kokliai čiulbėjo medžių šakose. Būtė pi£ 
tas pietų vėjas; jis sutaršė jifems plaukus ir su
judino kraują. Medžiu šakos džiaugsmingai ošė. 
It niekuomet nenuilstanti jūros daina lingavo 

*,' slaptą jaunų širdžių ilgesį. '
■ 7"' ’ . ..

kanaluose šukelė haujggyvenimo potvynį.

-A

• • —^e>'—------------- > •

, 1 lt Jaunimo organizavimo rei
kalas. - -

IH. Lietuvos būklė.
1V. D. L. K. Vytauto 500 metuI

mirties- sukaktuvių jubiliejuš. * *
V. Organizavimosi reikalas.
VI. Katalikiškoji akcija.. .

‘ VII. Nauji įnešimai.
Išrinkta komisijos: mandatų 

patikrinimui advokatas, A Vaš
kas ir F. Gcčis; rezoliucijų ir.i- 
neSmų A. Stanišaūskas, kun. P. 
A. Likešis, S. Subatienė.
, Sekretorė perskaitė pereito sei-
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Sąryšy sų 1930met. prasi- ir derina dalyvaųj 
dedančiu Vytautą ^Didžiojo 
.500 metų nuę mirties jųhilie- 
t ‘

jum, Ministerių Kabinetas 
šiomis dienomis priėmė Vy-_ 
t autoj Didžia jam mmėfe įsta- jįiįsterhj 'kabm^tas,'^ 
tymą, kuris jau pateiktas p. • • -
Respublikos ^r^^entui pa-

■>«’

>•■

’rfįį^
* >£ r' 1

įstaigą ir orgaaizatiję 43

i •»* i

- > . • » A

(16 - nr.') 7 A5įrFMi^~.'’T"~
is metais ^Ns .paskęĮ^ias Vy^ Ži7

kils 7 ’<■- i ’■
mentų ’rmkimams.” Dėl -tosl^^  ̂>8W^ kuo

y< jyž?”

i

sirašyti. ^JLi'tiipirttisLU laiku
.T 

tiioše. •Norėdami’, kad mūstj 
_■£»%.s_,a? S'. « ‘

plačiausia? su tuo įstatymu 
susipažintu, čia pateikiama: 

h Tūkstantis devvni šim- . **
tai trisdešimtieji metai ski
riami Vytautui Didžiajam 
pagerbti. —r--.

2. 1930 metai gali būti ak
tuose rašomi: “1930 — Vy
tauto Didžiojo *— metai.”

,3. Steigiamas Vytauto Di-

joą nariu Rlia Jį

11. Vytauto Didžioja'llį 
da£ yra teisinis asmuo?

vr’V' J _______ •• -.Y

i'' *’ ’ M

dalyta teisinis asmuo. J 
mitetas4uri teise. Fonde<

X ■ A

------------------- '■*•. ■■

mėlio nutarimus. Priimti kaip už- 
rašyta. - ‘i ,,

Atsilankė Lietuvos viee-konsu- 
las. P., Daužvardis. Jis sveikino 
seimelį ir linkėjo genj nutarimų.

(Kad neužėmus perdaug vietx>s 
laikrašty atstovų vardus išbrau-. 
kerne. Red.). .

.Viso dalyvavo 64 ašmenys: 49 
atstovai r ir lū svečių. . y

Einamk prie dienotvarkės. Kito. 
;Į. Balkūnas spaudos klausimu 
skaito referatą.; Referentas nu
rodo, "kaip yra galinga* Spauda ir 

Ikaip yra svąrbus reikalas remti

Įimta šekanti’rezo _
Katalikiškas laikraštis 'Rytin

Valstijose liėttiviams būtinai rei
kalingas ir jo įkūrimo darbą no
riai paremsime. Be to. ,vienbalsiai 
pasmerkiame bedievišką ir neut- 
ralę spaudą. , ■ ‘

Išleidįibui katalikiško laikra
ščio rytiuėsė valstijose—išrinkta 
sekanti komisija: kun. J. Balkų-___________
nas, J. J.’ Liudvinaitis ir P. Ma- iš Nebark, N. J., P, Šervydienė 
V< ■' 1 • • •ciuhs. .... ..

Studentas K. Vaškevičius; skai
to referatą jaunimo klausimu. Re
ferentas* nupieąė kaip greit lietu
vių jaunimas tirpsta ir kokis iš-

’f' *>• fui *

ėse

Mums praneša iš įvairių 
Lietuvos vietų kad_ kažkie
no parėdymu Lietuvoje 
pradėta .organizuoti “mir
ties gusarai.” Tik kol kas 
dar esąjįeaišaiškinta ar tas 
pavadinimas reiškia tai, kad 
jie patys turės mirti nuog 
“noglo smerčio” ar tai kad 
jie stengsis sėti ^Lietuvoje 
mirties sėklą. Pagyvensim, 

įenajpaiįa^sm^
-i •

du Įgyti kihiojamąjį^' 
kilnojamąjį turtą ir jf vįi 
t i, ieškoti ir atsakyti

korespondencija ir siuntu 
atleidžiami nuo paštą rt 
liavos, Vytauto Di 
Fondo vardu daromi aktai 
valdomas turtas — nuavaLrt 
stybinių ir savivaldybėm^ 
mokesčių. • . .... -

13. Fondo ir Komitet(is6& 
tūtą tvirtina Ministerių ^ 
bilietas.

14. Fondas likviduoją^M)
ir Komitetas^ paleidžiainąB 
Įstatymu. ' ; J

■>',v.yv. jBcįįb

* .

Komiteto ir jo
K * 

H* ^c.. 
b***VŽ»

y;V ; j

, _ . į ,3. Steigiamas Vytauto Di-
.. . ____ ... i dziojo Fondas, kūno tikslas

įyrą įamžinti Vytauto Didžio- 
f jo asmens ir žygių atmini
mas Tautos kūrybos darbais 
ir apibudinti J o epoka moks
lo ir-meno veikalais.
/ 4. Fondo tikslui vykdyti ir 
jo burtui valdyti sudaromas 
Vytauto. Didžiojo komitetas.

5. Komitetas turi Tarybą 
ir Kontrolėj komisiją. Ko
mitetas turi savo skyrius vie
tose.

6. Komiteto pirmininkas
vra Švietimo ministeris.Pen- •/ ~ 
kis Komiteto narius skiria • ■ • - - , w. --•< - J.- .
Ministerių Kabinetas ir pen
kis narius renka Komiteto 
■Taryba/
'■ Komiteto Tarybą suda-’ 
fo Komiteto kviečiami istai-
gų ir visuomenes orgamzacL- 
jų atstovai^ r atskiri asmens. 
Ligi Komitetas bus sudary
tas į Koinitėto~Tarybą atsto
vus ir atskirus asmenis kvie
čia Švietimo Ministeris.

8. Komiteto Tarybai pir
mininkauja jos renkamas 
pirmininkas.— ..

- 9. Komiteto Taryba klau
so Komiteto pranešimų apie 
darbo’ eigą, kelia sumanymų 

 -X

• V

lietuvių kcion^, ^etikoje; rengz ( Kauno ^Darbininkas^ 
tų katalikų akcijos savaitę su pra
kalbomis aiškinant susipfganiza'vi- 
mo reikalą. Režoliueija priimta 
vienbalsiai ’ .

Nutarta surengti Lietuvių Die
ną. Tam reikalui išrinkta komi- 
sija iš 5 narių : J. J. Liudvinaitis 
iš Linden, N. J., 'J. E. Žemaitis, 
;A. Kazlas ir O. ■. Grimediauskienė 

iš- Brooklyn- N, Y. Pelnas minė
tos dienos nutarta skirti pusiau 
Bernaičių Kolegijai ir Jėzaus Nu
kryžiuoto seserims.

Nutarta šias metais laikyti L.

^VARGONIHINKAS
. Ieškau sau vietos. Pilnai su
prantu grojimą bažnytinių ir te
atriškų' vargonų. Gero eharakte- 
rians ir mandagus patarnavimas. 
Box .182, OakvilIeY Conn.

F

tautėjimo pavojus lietuviams grę- į R. K. Rytinių Valstijų du seime-
Q1Q Pflcnna 45x^10 oiiV1544 c?ov/\ ’ •šia. Ragina tėvus auklėti savo;liu. 
... ■ ■ * . . ..

\ Sekantį seimelį nutarta, šaukti 
Brooklyn, N. Y. *■

Seimas uždarumas malda. Pirm, 
dėkoja visiems už atsilankymą ir. 
gražią tvarką.

Pirm. J. J. Liudvinaitis, 
Rast. P. Elseika.

jgį
•H'”'

; BROLIAI IŠEIVIAI
Tėvynės likimas,, laimėjimai ****►: 

laimės, jos sielvartai ir bėdos Jom ofc 
siems, be aoejojinio, rupi. Jums ttto 
pat ■ :rupl, kad Tėvynėje taurauraH 
klestėtų teisėtumas ir laisvė. Jus 
pat niekinat priespaudos nevaM< ir#8h 
ribotą sauvaliavimą su švenčiausio*^ 
žmonių teisėmis ir laisve. — Jo»mtįat 
kad Ir toli būdami, kad ir plačiųjų 
rių apskirtų pažinti Tėvynės būvį tafltB 
jis tikrumoj yra. — šitais visatą jįį 
žvilgiais Jums labai yra prsv*r<*4ft 
surašyti• n

nes. j

r?J

i ••

r*:

‘Darbininkas,”
‘ ‘ i • '• ' • ‘i‘ ■< > '

INKAS’* vrs., __attivort gyvenhnoSž’rijtaMį^
-DAHBINrNKAS” ’ ugdo HHSBĮFlpr 

laisvės meilę, ' • s.~ •
■‘‘I).UtBINlNKAS’,’ nioko - ncaįfcįiff 

priespaudos smurto ir niekinti diS^adk 
dų vehlmalnystę.

“DARBININKAS” tiesia keMą SJEglk 
nei į žviegsi rytojų. ” "

“DARBININKUI”, visur i#/ 
mni da rho reikalai.

“DARBININKAS” turi labai iMdUri 
savo “RADIO ŠTI’SENAS.” . \ 

“DARBLXINKAS*-yra darbo &R|b 
; nių ir inteligentų laikraštis. '.

“DARBININKĄ” redaguoja proft**!, 
i rins TR. DOVYDAITIS. '

Skubėkite kad
KĄ.” paty* vr iSraiykite ji «avaj 
nčmn Lietuvoje. ; " , _

Amerikoje “Darbininkai” kašg 
$1.20, o Lietuvoj tik 60 amėrifari 
centų. .gj

| “DARBININKO” adretat: Ui 
| nia,. Kaunas, Nepriklausomybės ri

-------- —3------- —'■
T■s

t

.. ųi.’U';/

>'■ • i.'/

*? , . t.

’j 
!

Trys draugai išdžiūvusiuose kortu valstybės
7 . . . s

tai p liks, nrekumet nepavirs į putas. Žmonės ne- 
xkalbėjo'garsiai. Jie žengdavo vieną žingsnį Į 
prieki ir tuojau du atgal. Jie statė savo neišsi
pildžiusius norus kaip pilis ore, ar tvirtoves iš 
smėlio. Jie buvo išbhškę ir tylūs, jų akys degė, 
lūpos drebėjo nuo neišpasakytų paslapčių.

Princas suprato, ko jiems trūksta. Jis su- ■* *• -■
Šaukė visus šalies gyventojus ir tarė jiems: —

• ». ' - -i

Atneškite fleitas ir cimbolus,-švilpukus ir būg
nus^ .Pradekite groti ir šūkaukit iš džiaugsmo, 
nes čirvų karalienė išrinks šį yakarą sau vyrą. 

f ,

Dešimtakė ir devyndkės pradėjo pūsti savo 
fleitas ir švilpukus. Aštuonakės ir sept’ynakės 
pūtė savo triūbas ir ^griežė sava smuikais, ir nei 
driakiai ir triakiai mušė būgnus. ■< 
_ ,Kąi pakilo triukšminga muzikęs audra, ji 
vįeųu ruo^įu nušlavė visi^ dūsavimus ir liūdesį. 
Kiek tilo-jųeko ir pajuokiančiu barniu* daug 
kalbų, juoko ir lihksmujųą Sąla buvo pąriašl į 
atogr^žii mišl^ą, kuriam flvęba, siūbuoja, ūžia ir 
sniokščio milijonai medižų lapų siaučiant vasa
ros audrai.: Y - • .

X • ** . • 'v

Bet čirvų karalienė apsivilkus raudonais

v

- • . z . vn. •; ■ aj
Z ' ’ ■ • * " ' .., ■ "J

Ir tad a viskas nutilo, < nors ir potvynio vau 
aukštai buvo padalęs.

At
- Kilstaęu JOS

* 4

drabužiais gulėjo savo vėsioj altanoj sodą; if 
klaupėsi tolimo triukšmo ir muzikos. Ji užmeę- 
kėjakią ir sapnavo savo meilę. Ir kai Jiprahi-

M"
>kė, prie jos kojų sėdėjo princas'ir ži
U V t • • * ' M «

■Jii
®a ir žiūrėto į 

is uždengė veulą ir pašoko sudre- 

m 1 : . /*« r** . a ‘ -* **■ **- * ‘

4* L.*;■

o sud
a. .

>
» 7

• « .
- -4» ' ‘

-
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Prineas praleido visą dieną vienas vaikščio
damas banguojančios jūros pakrante. Jo akyse 
vaidinosi karalienės išsigandęs žvilgsnis ir 
džiaugsmingas šudrebėjimas. Jo širdis garsiai

/ , * • I
plakė.

• 'Vakarę prie karaliaus rūmų durių suplaukė 
margos, įlgos eilės jaunikaičių ir mergaičių. Rū
mų didžioji salė buvo stebuklingai apšviesta ir 
išpuošta gelių girlandomis ir žiburiais. Pamažu 
įėjo į salę čirvų karalienė.” Visi atsistojo ją pa
sveikinti! Ji sustojo prieš prineąrlaikydama ran
koje jazmino žiedų vainiką ir nulęido’akis. Vos 
stengė ji uždėti vainiką ant savo išrinkto suža

dėtinio galvos. Bet princas palenkė galvą ir vai
nikas nukrito į savo rietą. Jaunikaičiai ir mer
gaitės žiūfėjo sulaikydami kvėparimą.„ Ir kai 
laralTenė išrinko savo mylimąjį, salėje 'pagilo 
tikra džiaugsmo audra. Ji išsiplėtė po visą salę 
ligi pačių tolimųjų jos pakraščių. Kortų kara
lijoje dar niekumet nebuvo tokios džiaugsmo.
4; Princą ir jo sužadėtinę kortos phkėlė ant ran

kų ir pasodino į sostą. Jos apvainikavo juos sa
los karaliais. . * . .

Tada ntdiūdnsioji princo motina iš anapus 
jūros auksų papuoštu laivu atplaukė į savo sū
naus karalija^ *t
- " O piH^ify nebevaldomi taisyklių, ym arini 
geri] arba blogi, arba drauge ir geri ir blogi, kiek-

z »

• I

■»

• *

NAUJ. ANGLUOS LIETUVIŲ SUVAžlAVIMlO 

VASARIO 22, 1930^ - -
Jau kelinti metai iš eilės lietuviai katalikai 

gyvenantieji Massachusętts, New Hampshire H? 
Connecticut valstijose, sykį metuose, suvažiuoja --®| 
pasitarti svarbiaisiais mūsų tautos reikalais. ’ yį| 
Šiais metais tas Suvažiavimas šaukiamas į Wori-f.t-^Bj 
cester, Mass., vasario 22,1930. Visos Naujosios *:»? 
Anglijos lietuvių parapijos ir katalikų draugijos ;® 
turi teisę ir garbės būti šio suvažiarimo dajj^ais, 
Šių m£tų suvažiavima^ be aprūpinimo bendru A- 
merikos lietuvių gyvenimo reikalų, dar išdirbs 
tinkamą bendrą programą Didžiojo Lietuvos -K 
Kunigaikščio Vytauto jubiliejui švęsti.

ž— Smulkų posėdžių progra/nąTpatieks Naujoj, jjg 
sioĄ.Ąnglijbs Lietuvių Katalikų Federacijos vai- --į® 
dyiį. Suvažiavimui bus patiektos trijų prete* 

į" -gėnm paskaitos: gerb. Kun. K. Urbonavičiaus: - 
tema *4 M ū s u S p a u d a ; f7,gerb. Kun.Dr. j 

'>J. M. Navicko, M. T. _C. — ‘ ‘ D i d yzs i s V 
tautas’’ ir gerb. Kun. Steponas KneiŽis ^® 
‘ * S y ar r blausios T a ųt oa S k u r do 
Priežasties P r aš alinimas. ’* <

Suvažiavimas prasidės pamaldomis Šv. Kai.’./« 
Į zimiero bažnyčioje 9:30: Posėdžiai įvj*ką

Z ’’ *Į-t> S®

6’uvož/at'imo Rengėjo*.

» 41 Providąice Slreet,
l i - ’ į aS

Kazimiero mokyklos salėje.
JVisais su\*ažiarimo reikalais kreiptis a
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nupirkta, prieš pat senąjąJiėtuvių

,IU

a

[Japi-

>s'fon-
Sve&ų buvo

aug. Laike, vakarienės kalbėjo

• ■> •.

T1S. AN "j
Te*

JMASS.
Javos Nepriklausomybės šven- 

įsario 16 dieną, tai turbūt 
usiai paminėjo* šios koloni- 

pietinės dalies lietuviai. Žmo- 
nsirinko^ziųln^į^. Aušros 
erdvi sale, .suaugusių zmo- 
o virš 800. Prograihas Ė»u- 

^ kilnus ir-malonus. .Visų žmo- 
Ūpas linksmas ir pakilus.

aių pradžioje Sujungti cho- 
į sudainavo, visiems gelbstint, 

aetuvos ir Amerikos himnus. Po- 
io Pr. Navio vedama orkestrą 
rojo malonias lietuviškas mėlio- 
ki*— Aušrelės choras sudainavo 
11. maršu ir Volgos botininkų 

' Aušros Vartii parapijos 
sudainavo “Lietuviais e- 

nmę” ir “Pabuskim iš 
Panelė Baranauskaitė 
žias eiles apie ciciliku- 

j-,ir apie mergeles. Panelė E. 
aftaitė eiles apie JLWuvą ir 

reikia pažymėti kad šio- 
z-deklematorė yra žymiausia 

Wo£eestryje ir nepaprastai gabi, 
solistai: ponia V. Putelienė, p-įė 
Įoglytė, p. J. Antanavičius labai 

wi& sudainavo po keletą iš- 
tėins taikintų dainų,’ kurios 
sytojams teikė malonaus Įs- 

Eldžio. Visų solistų vainiku buvo 
visiems gerai žinomoji soliste. — 

bal- 
Šu ir. gabumais negali worceste- 

iečiai niekados atsigerėti ir šiose 
ėse turėjo progos jos vėl 

įsiklausyti maloniai parinktose 
iaudies dainelėse. Duetas pp. A. 

įsko ir J."Antanavičiaus la- 
gražiai nuskambėjo. Solistus 

gausiai apdovanojo ap- 
tais.-L. . -

dirka.
* LDS. 3-fia kuopa gerai gyvaoj^p^ 

 

Turi apie 50 narių. Tik vargas,! 
kad jlarbai sumažėjo. Nekurtos! ’ 
dirbtuvės dirba nė- pilnų laiką. Iš|^ 

kitur atvažiavus sunku yra dar
bas gauti. x \ Įdui gerai pavyko.

Prie teatro-surengimo daug pa-

švų Kazimiero bažnyčią nupirkta 
pilotai ir dū namu ūž $15,000.ir 
jau šiais 1930 melais duodamas a- 
pyskaitą pažymėjo, kad ir naujos 
skojos mažai liko ir manoma už 
metų ar poros pradėti statyt nau
ją, bažnyčią. ■ ‘

• Svečias.

Sausio 26 <d. iki vasario 3 d. mū-.

Vasario 16 d. šv. Jurgio 
svetainėje įvyko parapij 
ir paminėj' * J 
NeprikĮ. Lietu __
kas turėjo ilgą ir gražią paskąi- • 
tą. EMĮblja adė. J.-lefferson ir 
vietinis. vwg. muzikė p. V. Niė-

Šioj kolonijoj _ -sunku
gaut. Paprastas darbininkas/ jei 
nemoka nė jokjų ariato, tai gauną 
Įlvalandą 35 cehti®. Įsh|įr^ęą dar
bininkai gauna nuo 50c. fr dau
giau. /• < ..

. • ę • f*'-*

•būvėjai jau ketvirtas mėnuo 
kai nedirba. Jei kurie ir dirba, tai 
jokiu būdu savaitine alga pragy
venimo išlaidų nęi^lį tpadeng|i. 
Nekurie ir lfetuviai ' JaųVatfesta. 

amerikonai tai.per -ųą 
nįiir prašo pagelbos... 
..31 v7

Dažnai "spaudoje rašoma apie 
vakarięile£;+’Pas'mus 2 dJyasarid 
motery^pkrengė pietus. Nors da
bar bedarbė, bet parapijai liko pel
no $400.00.' . ..

» v

-Bažnyčios vidaus maliavojimas 
tęsiamas. Gal iki liepos mėnesio 
užtruks. /

. . ‘ š

A. Ramoška pradėjo rinkti vi-, 
šokių draugijų kukardas, Ženkle
lius ir siųs į Lietuvos muziejų. 
Gražus atminimas.

Dr. Kun’. L. J. Mendclis suorga
nizavo Apaštalystės Maldos ir 
Saldž. Širdies Jėzaus draugijos. 
Per vieną mėnesį gavo 100 narių.

‘ ' • J. K.

sirengimą prie D. K. Vytauto ju
biliejaus iškilmių, kad vėl gali
ma būtų panašiai gražiai ir links
mai švęsti Garbingojo Didvyrio 
paminėjimą. Susirinkimas išrinko 
kun. K. A. VasĮ, Dr. Tr. Pusku- 
nigį iri adv. Pr. Bublį sudaryti ią- 
'kilmių ‘projektą’” Sušaukti ^viių. 
draugijų me
vėliau kaip į mė&įų^iiko, tame 
susirinkime patiekti savo projek
tą ir bendrai budaryfV.tada iškil-: 
mių iškilmių komisijas, nustatyti 
tvarką ir iškilmių ,programą.Taip- 
gi susirinkimas pritarė kad drau
gijos turinčios ligi 100 3r ma
žiau narių išrinktų po du atsto-- 
vu, o turinčios virš 100 narių po 
tris atstovus. Visos draugijos Į 
mėnesi laiko privalo turėti išrink 
kusios savo atstovus, jeigti nori 
jubiliejaus iškilmėse dalyvauti.

Šios dienos iškilmes dalyviai 
baigė griausmingu sudainavimu 
Lietuvos ir Amerikos himnų ir 
visi linksmai šnekučiuodamies iš
siskirstė. z

sidarbavo šie asmenys • J. Versis1*-1 kleb. kun. I. F. Boreišis reikale Į
kas, J. Aidukonis ir M. Balutienė. | naujos klebonijos. 'Komitetui K. ______ _______________

Laike teatro prife šeenęri^os ^ , kuris daugiausia pam»]^.»kolMiije^..<v4e8ėjo»kum-df7 J.
jo dirbti: J. Červokasu Už-jųpaši- Įdąrbavo visko surengime priklau- 
dapbavimą LDS.‘3-čia kuopa yra |^o 

dėkinga.

y Bųkšaitė, p. A Juodsnukaitėx -jų 
; Valiukas ir choras. •

fcoic&tt ibuM^’paį' 

ivo daug. Pelno

Liudininkas'
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Šis tas iš mūsų miestelio, vaša-

>

tovus į K 
vyks vase 
Mass.

Išrodo, kad mūsų kolionija Wor-
' c estery bus gausiai reprezentuo
jama.*

I

►r

• i

žsiiMSliUtTueruoja “Dar-baimingos kelionės.
’ Patersonietė

4

•?' t

■ Kalmiatiąl taipgi gaspadinėms ir.vytėms'mer- 
| gaitėms už patarnavimą.

WESTFiaD, MASS.
Šios kolonijos lietuviai smarkiai Į

SCOTT” kumštynės. Jie žada jo-
< - ■ . „v

Jaunikaičiai jĮra atsižymėję vei-

A t

'J
:. ♦ r 5

/ t
Gyvenimo Vieta.* 194 Millbury St

PIGŲ,

‘KAS

nų, eilėraščių, įvairehytrių ii* tU K i e k v i e n a> 

m e “KARIO” nr. yra linksmas skyrius “Kup
rinės pabiros.” \

• Šiemet “KARYS” žymiai 

na metams: Lietuvoje 8 litai 

ris 60 amerikoniškų centų.

‘ 'Mnfcsto Vali

i. t«r, Ma®. TeL Park 2795.

i- (ant 3-So anksto) TeLOedar4958
l. . . 1

\ Ofisas: 212_MflWury St, Worcet>ĮJ

Redaguoja^pt BaZčHbiaa. Lm

T9 ’. i ta a ,1AS
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į J. K. Miliaus judami pa^eilolai 
vas. 4, 5,2 dienomis Lietuvių Sve
tainėj pavyko. P-nas J. K Mi
lius rodė pereitų metų trauktus 
Lietuvoje judamus paveikslus. Jo 
pasidarbavimas, Lietuvą garsinant 
išeivijos tarpe, sudaro nepaprastą 
lietuvių kolonijose ūpą link mei
lės tėvynės Lietuvos. Kadangi šį- 

Ant. Radžius, mšt. A. K. Masai-1P- Miliaus M.
' veikslai yra labai įvairūs iš įvai

rių įvairiausių Lietuvoje įvykių,-

i

rengiasi paminėti U. L. K. Vytau
to 500 metų sukaktuves. Tuo tiks
iu vasario 9 d. š. m., šv. Kazimiero 
parapijos svetainėj įvyko visų 
draugijų atstovų susirinkimas, ku
rį atidarė kleb. kun. St. Vembrė, 
'išrinkta valdyba iš sekančių asme
nų : pirm. kun. St. Vembrė, pagelb.

NORWOOD, MASS.
Cambridgiečiai vaidino.

Vasario’S dieną, LDS. 3-eia^kuo- 
>a suruošė teatrą. Gabūs Cam-

bridge’io artistai vaidino “Grafas 
kaimiečio Bernu,” 6-ių veiksmų 
komediją. Vaidino šie asmenys: 
Antanas, grafas — Kastantas Ži- 
ius, Stasys, bajoras — Steponas 
Jakutis, Liudvikas, grafo bernas 
—- Steponas Bugnaitis,' Juozas, ū- 
kininkas — Pranas Jankauskas, 
Agnieška, ūkininko žmona — Ona 
Smilgienė, Marytė, jų duktė —- 
Petronėlė Sutkiutė, Rozbui, už
vaizdą — Juozas Smilgis, Vladas; 
bernas — Juozas Povilaitis, Ignas, 
samdininkas - Vladas Janeliūnas,

dboje didžiavosi lietuvių patrib^ ‘Pranas, samdininkas — Kazimier 22 Wdlh 

ras Valatka, Andriejienė, kamp^ 
ninkė-— Juliona Sutkiutė. Eiles', 
“Nemunas ir darbininkų rūpes
čiai,” pasakė jaunas vaikas Pra
nas Jarmalaitis. Pianų solo skam
bino Kastantas Žilius. Moinologą 
pasakė “Choristas” — Steponas 
Bugnaitis. Čigonės rolę, išpildė pa
nelė Petronėlė Sutkiutė, Rozalijos 
— p-lė Juliona Sutkiutė. Visi la
bai gerai savo užduotis atliko. Pa^ 
darė juokų ir publikai patiko. Nei 
norvroodiėt^ neatsiliko. Smuiku 
pagrajino p-lė Anelė Akulevičiut.ė 
Kvartetas, susidedantis iš panelių 
A. Kasparaitės, E. Fedukės, S. 
Smilgiutės. ir O. Pazniokiutės pa
dainavo kelias dainas. Akompana
vo A. Stašaičiutė. Jos irgi gerai 
pasirodė. Visas programas buvo 
gerai išpildytas. Publikos buvo 
nemažai. Mat tą dieną klebonas 
kun. K. UrbonaviMuA pasakė labai 
gražų pamokslą apie katalikiškos 
spaudos reikalingumą ir ragino 
remti katalikišką spaudą ir kata
likiškas organizacijas.

‘ Negaliu praleisti nepaminėjęs 
apie mūsų jaunimą, o ypatingai iš 
merginų, kurių daug buvo susirin
kę Į LDS. 3-čios kuopos parengtą 
vakarą. Garbė jaunimui, kuris dir
ba tautai ir bažnyčiai, stoja už ka
talikišką spaudą ir katalikiškas1 
organizacijas. ;

J

r , F ~ -

gabumais, ir dideliais.
tavos nuveiktais darbais. Ad- 

s A. Milleris savo kalboje 
sidalino gautais Įspūdžiais pra- 

ią vasarą praleisdamas Lie- 
Dr. Pr. Puskunigis iš- 

tė didvyriškus praeities Iietu- 
nuveiktus darbus ir ragino 

ptis lietuviams vienybės. Ad- 
Pr. Bublys kaipo šių iš

tariu vedėjas--išdėstė reikšmę ir 
šfa>7 iškilmių istorijų. Paskutinis 

ėjo vietos klebonas kun. K. 
ps. Matant gražias šių iš-- 
pasekmes, klebonas Įnešė 

ąunianymą tuoj čia užmegsti pri-

DABAR 
laikas pradėt rūpintis ke
lione į Lietuvą. Suteiksiu 
pifeias informacijas apie 
laivakortes ir reikalingus 
dokumentus. *

I - JUĖERAUKTYTfi

St., Wofcester, Mass
Cedar 9039-W.

I LUIlvinUAlU 
,4. '[ •

Vienintelis lietuvis laisntaotas e- 
tektrišinas. Turiu 8 metus prity- 

Taisome Ir {vedam motorus 
tr vandenio pompas. Taipgi taiso- 

lt parduodamo radios.

STOCK ROOM
10 Ellesvorth Sfc, Worcester 

Park 5452.. TeL Certar 7838 /'z- ’ " '
EflESSRRCnUi

|ąiįmds,;Gegužes»ir Birželio mėn.; graži ir patogi
itą-hk už 10c.; naudinga kiekvienam įsigyti.

. klebonams duodama nuolaidos. Su užsaky-
ii$ kreiptis: The Holy Cross Scfrool, Mt. Carinei, 

Garso” ir “Draugo”a.; arba į “Darbininko,
Redakcijas.

t.uTi:
7

tis, ižd. Petras Beliek. dšpandos 
komisija: A. K. Masaitis rietuvių,
Ant. Radžius ir Peter Beliek—an- lištisai Pamačius, jautiesi kaip kad 
glų. Parodos komisija.- Jbnt Jege- ^metUS:_Ą’-

liaviČia, Ona Orintienė. Jon. Ba- 
Hulevičia, Pet. Beliek, M. Valskie
nė, Ot Kavaliauskienė, Justas Ža
la. Baliaus komisija: Ant. Ru
džius, Ad. Klebauskaitė, jon. Ba
liukevičių. Automobilių registra
cijai: Zig. Jegelevičia, Ant. Ra
džius. , * \ -

Nutarė, rengti paminėjimą-pen
kių šimtų metų Vyfautb mirties 
4 d. gegužės š. m. su įvairiu pro
gramų sekančiai: *

3 d. gegužės lietuviški šokiai, šv. 
Kazimiero draugijos salėj. Grajys 
lietuviška orkestrą. '

Gegužės 4 d., šv. Kazimiero tež- 
nyčioj bus laikomos iškilmingos 
mišios. Atnašaus klebonas kun. S. 
J. Vembrė ir bus pritaikytas pa- Į . 
mokslas? Po pietų bus paroda gat-1 

vėse su visokiais pamarginimais k. 
ya; lietuvišlomis vėliavukėmis ir 
ženklais. Po demonstracijos, visi | 
sueis į Šv,. K^zimierd'Tdr-joa

ĮliaffiSSt. > $a pxaffldŠ8/kita >
dalis pręgramo prakalbos, kon
certas ir daug visokių pamargini- 
mų. Į prakalbas yra užkviesta kė- |rio 21, išvažiuoja trys jaunikai 
lėtas įžymių kalbėto jų j Lietuvos teiki atostogų įMiami, Florida, 
vice-konsulas P. Daužvardis, mies- |Tuo ^metu** įvyks SHARKEY- 
to majoras, vietinis'klebonas ir ki 
ti kurių vardus-vėliaūs paskelbsiu. Ise dalyvauti. - 
: koncertas bus labai įvairus, nes.J j 

 

vietinis choras deda visas pastan-Įkime. Vladas Dumša, turi asme.-

merįkos lietuviai turėtų gausiai 
lankytis į p. Miliaus rodomus pa
veikslus. Eietuvos valdžia ię tos 
vsios įstaigos, kurias p. Milius ro
do., .turėtų būti dėkingi* už tokį 
graži} garsinimą.

» ’ v

Patartina, kad p. J. K. Miliaus 
judamus paveikslus kiekvienas 
lietuvis pamatytų. Detroitieeiai vi
si yra patenkinti ir dėkoja p. Mi
liui už atsilankymą.

- •

♦•m-.* j
’p

‘Patėmijau, kad “Darbininkas” 
yra labiausia žagiamas Dėtroitė 
skaityti. Būtų geru daiktu, ^kad 
LDS. 72 kuopos vedamas Dirbo 

’ į Biuras pasistengtų tarpe detTOįiie=' 
čių ‘ ‘ Darbininku’ ’x paplrftifiti ir 

namažaį gadtų pagarsinimų,
S- Matas 

iiy.'.;.- -7- • . •/“

gas, kad kopuikiausiai išeitų. Taip-jųižką,pažintį su Šarkiu, yra di- 
gi yra užkviesta iš kitur įžymūs Įdėlis patriotas -ir rėmėjas Tau- 
daininkai, iš Hartford, it* Worees- |tos ir bažnyčios. Taipgi Patersono 
teT. Programas bus gana puikus: ųderiškiausis biznieris. Juozas
Jeigu kas norėtų gauti kokių nors įsktisy žinomas kaipo “Speed,”

■ informacijų, prašau kreiptis pas|garsus muzikantas, priklauso prie 
rašt. A. K. Masaitis, Westfield
MEass. ___ •........... . .........

MONTELLO, MASS.
LDS. spaudos darbai eina gerai. 

Žmonės noriai rašosi prie organi
zacijos ir užsr 
bininką.”

Rengia balių
z

Darbininkų kuopa, vasario 21 d. 
rengia balių, šv. Roko parapijos 
salėje.

Bus duota dovana'tai porai, ku
ri geriausia pašoks lietuvišką šokį.

Rytojaus vakare, vasario 22 d. 
(Washingtono Dienoje), toje pa
čioje svetainėje, rengia koncertą, 
prakalbas ir jodomus paveikslus.

Visas pelnas skiriamas L. D. S. 
spaudos reikalams. Tikimės, kad 
plačioji visuomenė darbininkų rei
kalus ir darbus parems ir į vaka
rus gaustai ateis.

Paremkite mūsų gražų ir kilnų 
katalikišką darbą.

. < ..4

iejų orkestrų ir bažnytinio cho
ro giedoris. Leonas Gaižius, -Pa- 
tersono lietuviškas “Statė Troo- 
per. ” Bus gana didelė kelionė 
su! automobiliu - važiuoti, bet ka
dangi visi trys geri draiveriai 
tai nebus sunku.

Mes Patersoniečiai linkime jiems

Rap.

NEW BRITAIN, CONN.
Z , Prakalbos. ,

Maloniai sutinkant kleb. kun. 
E.’ Grikiui vasario 23 d., sekma
dienio vakare, 7:30 vai. parapijos 
svetainėje įvyks prakalbos apie 

ą spaudą. Kadangi 
taip yra tas svarbus J

sias aukas suteikė,-šie asmenys:
un. L. Kavaliauskas $100, Atek-* 

sandra Kačevičius $100,00, Anta
nas 0. Avižinis $50.00 (paskolos 
boną), Aleksandra Vaitkūnas $50 
ir daug kitų davė mažesnes aukas: 
Taipgi užsirašė daugelis laikraštį 
“Laivą.” Išvažiuodamas įgalioj 
jo darbuotis ir užrašynėti “Lai
vą” ponią Eleną Avižiniepę, 65 
Bemon St. ' ■ -

Prakalbos.

2 dieną vasario įvyko prakalbos 
spaudos reikalais, bažnytinėj sve
tainėj. Kalbėtojais buvo Tėvas 
dr. J. Navickas ir vietinis klebo- 
•įap L? Kavaliauskas. Publikos bu
vo n^perdaugiausia. Tėvas Navic- 
kąs išdėstė katalikiškos spaudos 
reikalą ir jos svarbą, dėlko geras 
katalikas turi remti savo katali
kišką spaudą, q nesiduoti bedie- 

iams išnaudoti. Vietinis klebonas 
ragino visus užsirašyti laikraštį 
“Darbininką,” vienintelį darbo 
žmonių apšvietos nešėją? Pertrau
koje buvo užrašinėjami laikraščiai 
ir platinamos katalikiškos knygo
Užrašinėjo Tėvas dr. J. Navickas 
ir Antąnas Dzekevičius, L. D. S. 
kuopos sekretorius. Knygas_gi pla 
tino paųelė Teresė Daugvieckiutė Įklausimas, kad ' šiandien tiesiog 
ir' Marijonai Tamošauskienė. Už 
rašyta nemažai “Laivo” ir-“Dar
bininko” ir parduotą dąųg knygų. 
Publika prakalbomis .buvo paten
kinta. ,z

■ . . L. D. S. vajus,- ■.... ■

.. Šiais metais - daugiaūsia; šusirū- 
pihta LD££ vajumi.; Norima, kad 
organas- “Darbihihk'as’* pasiektų

L. K K. Federacijos 47 skyrius lai
kytame susirinkime nutarė stoti į 
darbą ir eiti per namus užrašynė- 
jant “Darbininką.” Tam darbui 
išrinko du nariu: Antaną Džekevi- 
čių ir Jurgį Tamašauską, kurie 
dabar savo pareigą labai ^gražiai 
atlieka. z ’ -

•j * Senis

I

gyvybės klausimas, todėl ma
loniai. kviečiu kuo skaitlingiau
siai Į tą prakalbą atsilankyti.

Kun. S. Stonis
■Šv. Kazimiero Draugijos Įgalio

tinis Amerikoje. - -
'■-f
7 į
• j

'' ■

Petras Bartkevičius par
duoda laivakortes ant didžių-, 
jų ir greitųjų laivų. Siun
čia pinigus doleriais į Lietu
vą ir į Lenkiją. Tvirtina do
kumentus, nes jis yra mota?— 
ras.
. Šiemet per jo agentūrą y- ’ 
ra atvažiavę į Ameriką daug 
lietuvių ir lenkų. Bartkevi
čius tikras yra kad ateinantį! 
pavasarį daug lietuviij va
žiuos į Lietuvą ir jąu pradė
jo keliones dokumentus tvar
kyti iš anksto.

Unite’d Statės Linija turi 
didelius laivus ir gerai pa- 
tarnauja. . i'

!

Adresas agentūros toks: ’
; PETRAS BARTKEVIČIUS
678 Ko. MaiirSt.j Montello, Mass.

|
■fri

PROVIDENCE, R. I.
Šioje kolonijoj priskaitoma apie 

400 lietuvių šeimynų. Bet laikra
ščiuose tai ir su žiburiu nesurasi 
jokių žinelių iš lietuvių gyvenimo. 
Rodos kad lietuviai nieko nevei
kia. Taip nėra pažiūrėjus į veiki
mą ir jų nuveiktus darbus.

Parapijos veikimas.
✓

Šioj kolonijoj klebonauja visų 
mylimas kun. L. Kavaliauskas. Jis 
yra daug jau nuveikęs. Atvažia
vęs į šią koloniją 5 metai atgal ra
do daug skolų. Nors bažnytėlę bu
vo jau išmokėta, bet tik ką-buto

WATERBURY, CONN.
Apgailestauja vado.

Šios kolonijos klebonas kun. J. 
Valantiejus vasario 3 d. nuvyko Į 
Šv. žarijos ligoninę ir pasidavė o- 
peracijai. Vasario 4 d. gerb. kle
bonui padarė operaciją. Visa pa
rapija nuliūdus ir meldžiasi, kad 
tik gerasis vadas pasveiktų.

Gyvojo Ražančiau8 draugija už
prašė šv. mišias už jo sveikatą. 
Vasario 5\ d. atnašavo kun. Kar- 
kauskas iš New Haven.

Kitas mišias užprašė Tretinin
kai. Buvo 9 d. vasario. Parapi- 
jonai ir mokyklos vaikučiai pri
ėmė šv. Komuniją paaukodami sa
vo gerojo klebono sveikatai.

Dieve duok jam pasveikti.
U. L

•llT-y Prakalbos./M-’ ’ ”..... ..
Maloniai^ sutinkant kleb. ’ kun. 

Al Petraičiui vasario 21* d. penk
tadienio vpkare 8 vai. tuoj po šv. 
Valandos 'parapijos svetainėje į- 
vyks prakalbos.apie katalikiškos 
spaudos apaštalavimą.

Kadangi visas katalikiškas pa
saulis savąja spauda yra susirū
pinęs ir visur stengiasi, tinkamiau 
tą darbą išplėsti, todėl nuoširdžiai 
kviečiu kuo skaitlingiausiai į taš 
prakalbas atsilankyti. 3

Kun. S. Stonis
Šv. Kazimiero Draugijos Įgalio

tinis Amerikoje.
>■ - •

‘ LIETUVIS ADVOKATAS

ANTHONY J, MILLER
406 SLATEE BUILDING "

Wercester, Masrachii artis
Phone Park 5065

„ t M-.X , I... A,l =■=!=

f

Draugijos w4w»p«» išrinke-ate- nupirkta klebonija, kuri kainavo
Virš $16,000. Bet ši skola greit 
sutirpo. Pereitais 1929 metate kle
bonas duodamas apyskaitą pažy
mėjo, kad visos skolos išmokėtos 
ir jau parapijos kasoje yra $2,000. 

, PaąapijonyB labai džiaugiasi kle- 
Kvieriys G.jJaonb darbuota. Kadangi mūsų 

bažnytėlė maža, tai laukiame nau
jos. Metiniame susirinkime hutar-Išmintingas žmogui visame 

da pagalbos, nes jo privąlybė fį,pirkti vietą dėl naujos bažuy-
imti gerą iš vilų ir. visą.—D.’ Ras- šios, dienus dietaomis klebonas

VAIKAI NEMYLĖS TĖVU
x<

jeigu jie nepasistengt^auklėtl juog 
vo baimėje, išlavinti juos ir {duotf 

jiems ginklą prieš {vairius gyvenimo 
pavojus. Pavojingiausi žmonių prie
dai — girtybė, netikėjimas Ir doros ntd 
Stojimas. Ypačiai daug pavojų yra 
miestuose besiihokinanėial jaunnome- 

fh- Gertottifa/1 Tjetimokinanfu 
draugo* ir vada* mokyklo*

<i jau dvidešimt* mėty leidžiama* ka- 
^utinio iprnalas

J “ “Ątdtis.*’^
mo, o sau palengvinsite sunkių afaklėji- 
mo naštą. ** >

Tirai ir motino*, kepama įlėki te 10 k. 
melams (5 lt. pusmečiui Ir išrašykite 
t| žurnalų savo besimokantiems vel
kama Tuo suteiksite jiems dllsugs- - , " r " /

“Ateitis" {domi ir nemokalelvlams.
Prenumeratos kaina: metams $2.00, 

pusmečiui 11.00: moksleiviams me
tams 81.00, puameOul 50c.

z.__ —______ _ .;_________ . Z„._________ _

!JUOZAS J. DIRSA
I” LIETUVIS GRABORIU8

Telkta patarnavimą laidotuvėms ir 
[ ižrendavojam automobilius. vesta- 
vėms ir kitokiems pastvaUnejl- 

I m&tns. v

\ ■ . ■ V

Ofiso telefonas Park 3050
' ADVOKATAS

IGNAS J. BARKUS
TOS 8LATER BUILIŲNG .

Woroester, Man.
4

N a ųi a ! —• 101 Stėrllng Street
Maple 4984

XI METAIXI METAI

VISI, KAM TIK RŪPI MŪSŲ KARIUOMEHE IR 

KRABTO GYNIMAS, SKAITO

KARIŲ LAIKRAm.

atšakų, feijeto-

IthnanK Kuna%

tt3Jokai-
1 dole-
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. XTąsą nuą 1-mo pusk) męs psichologinįs-momentą&Jįjsa-

antra auitota ant tzotaaro.

#ąųi šokapt sugrįžęs sų fcores- 
ndenciją kitas banko pąaiunti- 
s, taip pąt. jąunąa berniukas ir 
.matęs sąvo bendradarbį šokant 
balkono į gatvę, 
ūmtakaa pradėję* šaukti <?Banką 

nusitari užpuolė I”

gandinęs savo draugą ir abu pra
ėję šaukti Pagalbos. Bernįukąi 

■:gę gatve pro krautuves-šąukdą- 
i‘‘‘Banką •plėšia” ir taip šauk
simi nubėgęs vienas net j Prezi- 
ento gątvę pas budintį polieian- 
į. Bet budįs policiantas atsakęs, 
ad jrn neturįs teisės palikti sar- 
ybą. - .i 5
Bet kitas berniukas sutikęs po- 

ciąntą gatve einant ir jam pra- 
ęšęs, kad banke vyksta'plėšimas.

Policininkas su berniuku nubėgę
į banką

f sutikę laiptais belipantį žemyn, 
lėšiką. Plėšikas į policiantą tuo/ 
au paleidęs iš brauningo šūvį, bet 
tepalaikęs. Policininkas . taip pat 
ššovęs.

Plėšikas nieko neištikdamas me- 
ęsis atgal ir laiptais užbėgęs aūkš-

- '. " 'į

Plėšiką policija suėmus, radus _ ______ _______ ________ tw-x-
?as jį iš banko išplėštų 84,000 Iii piešimas, jau buvo apsuptas poli-

, r 
>

-T" iFi.*w^'rr:’ T-^ ir

.-rz *•• ■. > t

*1 Įlėj buvusių žmonių išsigandinįas.

Iš visko buvę aSku, kad men
kiausias pasipriešinimo sujudėji
mas būtų paręįkalavęs aukų. Plė
šikas būtų taojaų paleidęs šūvius 
į žmčnea.' •

Plėšikas užbėgęs net į ketvirtą 
aukštą ir -x '

s pas Malam ūdą.

Namie buvus tik ponią Malamėdię- 
su 7 metų vaiku ir manius, kad 

kas namiškių būsiąs sugrįžęs.

Tačiau yos atidarius duris, pa
mačius ginkluotą žmogų, kuris 
smarkiai < •

surikęs “ar nieko nėra?”

ir pradėjęs kažko po kambarius 
ieškoti.'Mąlamėdienei išsigandus ir 
keistam sveičiui nekliųdžiusrdary- 
ti ką tik jis nori

Plėšikas greit visus kambarius 
apžiūrėjęs ir pasukęs '

> į virtuvę. /_

Tš virtuvės vienos 'durys išeina f 
kiemą, o antros — ant viškų. Plė
šikas bėgo ne į kiemą, bet lipo dar 
aukštyn, būtent,

ant viškų,

O namas, kuriame buvo įvykęs
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Bankai taukšta 4,000 i t 

t direktorius mano, kad gal dar 
" " " ‘ * i vfek.bąnit^

arnautojai tebesą-baisiai sumišę, 
aikščioja, kaip be galvų. Dar 

Skaitysią, gal ir tuos trūkstamus 
4,000 lt atrasią'. / H - ’ ’ 

“Šąįp galėjo menas 'tyras sųgul-
‘ dyti ėO žmonių^’

paklausėme banko direktorių. 
Direktorius sako, kad jie nežinoję, 
^iek yrą plėšikų—10, o gal ir 100. 
Mat, plėšikas, įėjęs, banko salėn, 
duris užsikabinęs ir visiems pasi
rodę, kad už durų esanti jiąsįlįkus 
iiidelė plėšikių gauja. Viską nulė-

I
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1^-vrri-tflvkiįs.piaęešdam  ̂jiemą, smagią ži-
* _ * - -- * ta-ta ■ .'a *”. * taJ.„ 4. ėm ,<kad‘. įis tampa. įšventintas. Į 

£| ktįigus ’Uvų Ypasionifitų ;bažny- 
Ū8th St, Jamaiea, L. L, 

Mėvo. 15 d-, ir kad jis ry
tojaus dieną <9 vaL..AĄM., Law- 
renee, Šv. Pranciška^ lietuvių t t\ 1 c . » • x 4 *
parapijoje laikys primicijas. Jis 
kviečią pažįstamus j įšventinimus, 
į primicijas ir pietų, kupė įvyks 
Šv. Gabrielio pąsiopistų vienuo
ly ne, Brighton, Mass. Vienuolis’ 
Gabrielis pę savo pirmų iškilmin
gų av. mišių skubįnsis iš Ląw 
ręucą į Brightono yienųolynąt Nū- 
jąųčjąma, kad kunigai Juras, Vir- 
mauskis, Alfonsas ir kiti važiuos 
į jauno lietuvio pasionisto šven
tinimus, New Yorke. .

Kun. Virmauąkis ketina gauti 
naują kunigėlį Gąbrielį &ų vieno
mis iškilmingomis ąv. mišiomis 
kovo 23 d.

<Ur

1 AF
; / SUSIDARĖ KOMITETAS

Pirmadieny, vąaąria U dų kle
boną kun. P. Vinnąusįao inicia
tyvą ir pąą|daębąvimu jyyko pro- 
fesionalų, biznierių ir visuomeni- 
nipkų ^u^rinkimas. Dalyvavo 17 
asmenų?^

Klęb.. kun. Fv yinųat^kis įžanj 
ginėjų kalboje paaiškiną, kad lie- 
tuviai turėtų ruoštis prie paminė
jimo 3.0G metų Ęostono inįeato 
sukaktuvių. Pąhąigęs kalbą pą- 
tyietė Centralinio komiteto nariu 
dr. Jakimavičių ir A. F. Kneižį 
plačiau^pįe taą sukąktuves pa
kalbėti, kad visiems būtų aišku 
susirinkimo tikslas. *

Kąip vįenąs, taip ir kitas pa
žymėjo, kad lietuviai turi prisi
dėti ir kad tam darbui reikia su
daryti komitetas.

Susirinkusieji pasikalbėję 
prie 'nutarimų ir komiteto su 
rymo.

Pirmiausia nutarta paminėjimą 
daryti Šv. Petro lietuvių 
jos vardu įtraukiant visas drau
gijas, kuopas ir visus lietuvius.

J veikiantį komitetą įeiną šie;
ta- • .. .z . t> —•> .Xta.Z

• 1 JĮ
r»f /

»- » j ^-1

LvfJ.v

U-’ .ii!' . -
{'/•J y >

i

U,4.. Ę. KB1STUČ1O PB-JOg 

VALĮJYBOB ADRES4J

• • . * ta ‘ ‘ $-K

. •- - - «[ ,1

ig Macejunas, 
^ioston, Masa.

Boatoru Mass.

* • * Lū ’ ' r<-V< -.4

Garbės Pirm. kun. £ Virmauskią, 
jPirm. Dr. P. Jakimavičius, Vice- 
pirm. Dr. M. V. Kasparas ir P. 
Čaplikas, Sekr. Advokatai K Ka
linauskas ir . J- Cuuyš, Ižd. p. Ęi- 
burys, padėjėjais Dj. SL^Galva- 
riskis ir D. pankus. ; i <

Istorijos komisija kun,, F. Nor- 
butąs, pęof. F. Galinis, ir A. F. 
Kneižys.

Kiti dalyvavusi susirinkime pa
likti nariais. ., , ; _ į

Nutarta į kitą susirinkimą 
kviesti ^daugiau žmonių. Taipgi 
kreiptis į kuopas ir draugijas.

Šis susirinkimas buvo pavyzdin
gas. Jo vedėju buvo, pats klebo
nas. .x.

Susirinkimą' užbaigė gražia ir 
turininga prakalbėle. kun. dr. J. 
Navickas. Jis davė daug praktiš
kų patarimų kaip prie tokių su- 
kaktuvių prisirengti. .

Apie 11 vai. vakare susirinkimo 
dalyviai padėkoję klebonui už 
vaišingumą skirstėsi j namus.

Narys 
‘ '■ ' ' ? <r ' ’

, ■' * SUSIRINKIMAS
LDS. pięmos kumpos susirinkir 

mąs; įvyks 27 į. y^ario, parapi-r 
jos salėj, 492 E.,7-th St, 'Visi.na
riai ir narės yra kvječįąnų ko-’ 
skaitlingiausia ątsilęnkyty nes y- 
rą daug svarbių -reikalų aptarti. 
Taipgi gerą progą užsilikusias 
duokles, užsĮmokėtif'

Kviečia visus Valdyba

• ‘ 4
įvnič: .

c . 2 Sp'
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Pirmininką:
450 E Se Vlce-Ptrįv— Povilas žitolją 

.554 p. Fitth St, So. Boatoru Mass. 
Protokolų Rašt -r- Adolfas Isjavidrasų 

i 274 Bolton St., So. BOston, Mass. 
Finansų Rašt — Juozapas Vlukevlčlua,

450 E. Sbventh St, So. Boston, Mass. 
Kasierius— Andrius Zalleckas,

.702 E. Fiftp. Sto So. Boston, Ijass. 
Maršalka — Kazimieras Mikafllonis,

906 E. Broa<Tway, So. Boston, Mass, 
Draugija D. L. K. Keistučio laiko mė

nesinius BUririnkto*118 itas antrą ne
dėldienĮ kiekvieno mėnesio^ Lietuvių 
Svetainėj kampas E Ir Silver Sts., 
So. Boston, Mass., 1-mą valandą po 
pietų. Ateidami atsiveskite drauge 
naujų narių'su savim prie draugijom 

... prirašyti.
*4 ’■* .

OV.W'’’< 
J Trr JpltMDftB 1, 
ventb St,' 3o. B<

rt

. L M,

Pirmininkė — Teklė Ąšmensklenė, >- -
63 G St., So. Boston, Mass. ■ ’ .-i J* 'v tSI 

Vico-Rirminiukė — F. Zaleckiene, .
<48 Cambridge SU Cambridgę, Maąą j 

Prot. Raštininkė — Ona SJaurienS»-
443 K 7-tb St, So. Roaton. Maas. >•' - O
Telepbone South Boston 3422-R. '

Fin. Raštininkė — Ona Mąrkoniutėį .
664 R. fiigblh 8t. 8o. Boston, '

* ’į£j
Iždininkė — Ona Staniųliptė,

105 West 6-th St., Soč Boston, Mą» i’tO 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė, •'

1512 Columbia Rd., So. Boston, Masa *V
Kasoa Globėja —E. Janušenieuš, ’

1426 Columbia Rd., So. Boston, Mąas. *' 
Draugija sava susirinkimus laiko kaf

antrų utarninką kiekvieno mėueafcV'T"'
7:30 vai. vakare, pobažnytinėj sve- ■. 
talnėj. - z . ■; c,

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę. ' '

—-•■ . ■   . .■

L. R. K. SALDŽIAUSIOS ŠIBD
F. J. PAŠALPUitS DJUOS y

'-.m* 4• -rįį

iv. JGlfa BV. BL. PJUUliP 

DKJ03 VALDYBA

PirmininkasKfotiejus Žioba,
539 Ę- Sęventh SU ^o-.F
Telephone South Boston 

Vice-PirmĮpinkas — j. L. PetrausĮms,
24 Thomaš Pk., So. Boston, Mass. 

Prot. Raštininkas — Jonas Gllpeckis,
5 Thomas Park, So. Boųtdn. Mass. 

Fin. Raštininkas — Matąų Šeikis,
256 -E. Nlnth SU So. Boston, Mass. 

Iždininkas — Andriejus Naudžlunaų,
885 E. Broadway, So. Boston, Mantu 

Maršalka — Jonas Zuikis,
7 AVinfield St,, Sęu Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas trečių 
pedėldlenĮ kiekvieno mėnesio, 2-rų 
vai. po pietų, parapijos salėj, 492 E. 
Sęvęath St, So. Boston, Mass.

(l .iii ................. ■■. ■ —

■ ‘ . 3 I A

CAMBRIDGE, MASS.
Vasario 23, parapijos svetanėje 

bus rodomi iš Lietuvos krutami 
paveikslai. Rodįs p. J. Milius. 
Sako jog šiemet Iabąį gražūs ir 
•Įdoniūs. paYeiksląi. Todėl nė vie
nas tegul nepraleidžia pręgos. jų' 
nematęs.. . Vaikams bus rodoma 
tuoj po mišparų apie 4 vai., o di
deliems vakaro 7 vai. Pusė, pelno. 
ęi|ia parapijai.,. • '

Kovo 2 d. bus didelė iškilminga 
skąni metinė parapijos v^karie- 
nė. Gaspadmės jau dešras kem
ša, kukulius verda. Valgant ska
niai, korąs, solistai ir £fakąlbos 
linksiaimį\šiei|. Tikietus visi pą- 
sirūpinkito įs kakta fsigj’ti. Tik 
^ioO.'pG^life' gaūir fc^S-engyuė-- 
e <• b*fK - **T -?*r-F-**'

. __:__
» ■ * *

DIDŽIAUSIAS IR TRIUKŠMIN
GIAUSIAS LIETUVIŠKAS

AZARAS!

»n, Mąsę. 
S2-R.

*-------------- t” ■

Pirmininkas — V. T. Savickas, / 
451 E. SeVenth St., So. Bastpn, Mąss. r 

^ice-Pirmininkas — A Naudžlunaš, /' 
885 R. Broadway,^So. Boston, Mata - 

Prot Raštininkas — V. Tamoliuną$ 
40 Marine Rd, So. Boston, Mass.

^Fin. Raštininkas — D. Lingevičins, 
i>2 Adams St, Dorcheater, Mass.

Kasięrlus — F. Kleponia, 
266 Bolton St, Sa Boston, Mass.

Tvarkdari8 — J. Leščinskas, 
i41/Boweų S t, Soį Boston, Mass.

-- . , r'.

■ j y,

r.

dymo plėšikas .numetęs braunin
gus ir policijai pasidavęs.

Iš kur plėšikas atvyko Į 
baubų, <

Jau kuris laikąs plėšikas gydę
sis ligoninėj: ’ Gydęsis reumatiz
mą,.—r koją jam skaudėję. = , t 

Sausio 29. d, jis jau norėjęs išei- 
o sniįięi^^ 

pradėjęs gydytoju -prašj’tį. jką$ 
leistų jam išeiti miestan — turįs 
svarbų reikalą. Dr. Atkočiūnas 
davęs raštelį, kuriuo, leidęs ligi 12 
vai. dienos kur nori eiti ir atlikti 
reikląą - - . - . :

Lygiai 12 vai. Sutkaitis grąžintas 
ligounęzų . “• -

t. y. tuo metu, kada jis ir pats bū
tų turėjęs grįžti.

Ligoninėj jam padarytą 
operaciją 51 /

ir iš galvos išimta viena kulka. 
Sužeistas sunkAi, tačiau gydytojų 
nuomone gyvybei didelio pavojaus 
nesą.

■»
Kaip piktadariui j galvą pateko 

kulka
* 

e - * «

kol kas dar neaišku. Vieni mano, 
kad policija piktadarį bus sužei
dus, tačiau daug racijos turi ir tie, 
kurie tvirtina, kad piktadarys po
licijos prispirtas norėjęs pats nu
sižudyti ir šūvį paleidęs sau į gal
vą. Ręt kaip iš tikrųjų buvo, pa- 
aiškės tik vėliau.

Dabar Sutkaitis guli
■ ligoninėj.

Po operacijos Sutkaitis pagul
dytas ligoninėn ir'gydomas. Va
kare kriminalinė policija jau tar
džius.

Mieste kalbama, esą jis' greičiau
sia bus nesveiką proto.

Žmona—Taldininkė. ,<

i Sutkaičio žmona tarnaujanti 
Žemės ūkio ministerijoj Miškų 

4ipąrtąmente ir gaunanti mėn. 800 
’ ’ 1V " Kad jos vyrą* padarė tokį 
t&O sųžinpjuąMb^ .

valanda.* ’ ••' ? " ,y' >■ r *\e’
m»'k ni 

Sutkaitį atldtios Kkto ląūke
tainodė* '

Iš privačių šaltinių pranešama, 
ka$ ąpipjėšęs Savitąr^jo Xre<Įito 
Draugiją Sutkaitis bus atiduotas 
karo lauko teismui.

Tardymas tebeina. Manoma, 
i « *• U taW« ■■ • • * — jMs

fctovį tire ekspertai. ”

. .*

■ i ;1 '
ŠVENTO PETRO IR POVILO 

DR-JOS VALDYBA
i y' x z * **^‘ ** ’ ' '* ^

’*•Žą'Thomą^Park So. Boston, Maas. 
Vice-FirminlBkas—Juoząs Jackevičius, 

92 Sawyer Avė., Dorebester, Mass. 
Prot Raštininkas -r- Kazys Rusteikų,

446 E. 6th St./ So. Besteli, Mass. 
FlnL Raštininkas ry Juozas. Guzevičluą 

•lŽ^G SiŽe^ŠAf^So£1Maąį- j3 

□Sudaria — Petras ’ -k
-14^ V4nton Stį-South. BestonrMass. 
Dfangijus susirinkimai būna kas plr 

iną nedėldienĮ kiekvieno mėnesio i 
vai, po pietų, parapijos salėj. 
Ė. Seventif S t, So. Boston, Maža.

v -?-w

J-,'.-'. .....,  ......... . —..p.i'įįtsa
Draugiją ląiko susirinkimus kas antra 

nirmnatoni ^tekvfeiio mėnesio 7:30
r -^<3Fifth St., So. Boston, Mass.

te KAZIMIERO B. K. D-J 

VALDYBOS ANTRASAI

rr"
PltnrinftikM -- A <?ruMuska%

24 Prėscott St., BeadvĮiiei Mm 
yice-Pirminlokąs — X; MarkelJOok - ,

140 Bowen St, 8o. Boston, 
Prot Raštininkas—Vincas PapinmAtata .

116 Bowen St, So. Boston. ir«rįrf^ > j 3'žį 
Fin. Raštiainkns — M. šeikts,. - * .

256 E. Nntb St, So. Bk>ątol Mg« 7^ 
Kasteriąs — F. Grūdelis, W\ t-;.-

237 W. Fifth St, So. Boston. v°- 
Maršalka — J. Zaifcla,
t Winfield St, So. Boston, Mass 

Draugiją laiko gnslrialtimuą mta.
rų nedėldlenl kiekvieno mėnesio W 
num. 492 E. Se^enth St, peraDifa* salėj, 7th St, Beę^SSTž..^

__ ______________________
A ŽMlanavifiaus

HUVMOKnu
SMUIKA-PIANAS ■

Lekcijos duodamos pHvžFiat
mažiems taip Ir suauguąiem, ^5 
programo Muzikos Konservatoriti?

Pamokos alfiklnaŪMSlIeftrtig- 
kalboje. -.

149 Boston Street, Dorčhegtor»
TeL So. Boston 1348-W 5
_____ :_________________________ _ • ■ lX?4v«

27- Tampa ŠC, Mattapan, litas.
-

c.

i , *įĮ i
\ jKe
lankėsi redakcijoj kam.-J. Ambo- 
tas,' Hartfoųda Metūyių parapijęs 
klebonas i ir . kum. J.- Švagždys, 
Montello lietuvių parapijos- kleba-, 
nas. s

n - r©’ ,2of a. n/***
■: .... ■■z 'c

cijos ir subėgusių žmonių.
i ____j.

Policija sulipus ant stogų

Kriminalinės policijos valdinin
kai visame name pradėję stropiau
sių krątų. Daugelis žmonių pieši
mo metu buvusij arti banko, tvir
tinę, kad piktadarys jokiu būdu iš 

i tų namų išbėgti negalėjęs, jis esąs 
čia pat pasislėpęs. Tuojau buvo 

.rasti pėdsakai.

Kriminalinės policijos viršininkas 
apie plėšiko suėmimą.

Kriminalinės policijos viršinin
kas ponas Budrevieius sako, kad 
užlipus i ketvirtą namų aukšta 
buvę įsitikinta, kad piktadarys tu
ri būt ant viskų. Būrys policijos 
valdininkų metęsis, ant viškų, ir, 
prožektoriais nusišviesdami pradė
ję ieškotų

Už keliolikos minučių sekliai pa
matę pastogėj įs2inku4 

" . žmogų.

Liemuo veik visas buvęs paslėptas. 
Tačiau pečiai ir galva buvę ma
tyt. ■•— '

/

Piktadarys lindėjęs kryžmomis su- 
keitęs rankas, o rankose laikęs 

atkišęs brauningus.

Policija tuojau palęidus j plėši
ką kelis šūvius. Tačiau piktada
rys nieko neatbojo ir pradėjo į 
policiją šaudtyi.

. šaudymas tęsėsi apie 15 min.
.'jį t ■ v ■

nes plėšikas nenorėję^ pasiduoti. 
‘Tik po atkaklaus ir karsto susišau- 
i :■ J- ■■■■■»« iruT. ------ė ■ *

F’* j
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IŠTEKĖTO '
P-lę Aldoną’ Mana Jaro^iutėj' 

du.ctė Joną Jaroso, Vasario 17 d- 
ištekėjo už James A. Caffrey. • 

, Jungtuves įvyko Dangaus Var
tų bažnyčioje.

Laimingo gyveninio, *Į- ’ * -
Rap

GĖUy PER TELEFONį
Bile Kada Bile Kur-

' Greitai—Saugdai—Tikrai 
JAMES P. THOBHTON 

Męmber FĮarist Telegr^ph 
Delirery

Bengia Lietuyiij ūkė$ų Draugija 
' <Lithuanian Citizens’ Associatipn)
Bazaras prasidės VASARIO-FEB 
21 ir tęsis iki KOVO-MABCH 4 d. 
Vasario 24 ir Užgavėnėse, kovo 4 
d. triukšmas ir šokiai. '

; Visus, vakarus, svarbiausiai pašyki
me triukšmingam jomarkut Protar
piuose žadama duoti pajvairinim$4— 
muzikos, juoko ir tL Vasario 24 d. 0a.- 
zaro įsisiūbavime triukšmausime abe
jose salėse duodant šokius; taip jau 
Užgavėnėse, kovo 4 d., bazarą užbaig
sime irgi su šokiais. —_

Gerbiamieji, pereitą metą Lietuviu 
Ukėsų Draugija yra padariusi net ke
lius žymesnius žygius, kurie nusisekė 
ir davė naudas jai, palaikymui nuosa- 
vios. viešos. Įstaigos Lietuvių Tautiško 
Namo. 'Dabar ir/vėl tuo pačiu tikslu, 
pradedant naujų metų, draugija su nau
jų energija, su nauja valdyba, su bu
rių naujų narių, su pagelba ir pritari
mu jaunimo, duoda šį triukšmingų ba- 
zarų. , •

ŠĮ kartų bazaro rinkoje bus vartotos 
visos naujos praktiškos prekės ir bus 
visko: blanketų, letąpų, lietsargių ir 
taip toliau ir taip daugiau-

šluomi Lietuvių Ukėsų Draugija nuo
širdžiai visų lietuvių prašo skaitlingai 
apsilankyti Į ŠĮ Bazarų.

108 Dorchester St., South Besteli
Phone S. B. 3108—1658 

Milton 7993♦ \

’»c •"

•T - '/-<•"

ANT RENOOS '
3 kambariai. Yra gasas. Kreipki
tės: 295 Silver St., South Boston, 
Mass. . - : (V.-25)

AVAKARAI
Kaip jau visi žino parąpiečių 

balius įvyksta Jurgio Vašingto
no Dienoje 4 vai. po pietų. Tą 
pačią dieną iŠ ryto visi veikėjai 
važiuoja Woreesterin į. Katalikų 
Seimelį. Reikią dan’ti ir tasJ 

Rytojaus diena ,7:30 įvyks! 
pąsionistų ir pasionisčių naudai 
vakaraS. Bų§ programėlis. Kalbė
tojais bos patyš didieji ^^pnistų 
rėmėjai k Elmhuratj.JPe > •

Pirmadieny p. Milius atveža į 
pobažnytinę salę vjsąą įžymiau
sias Lietuvos vietos ir darbus ro
dyti judamuose paveiksluose. Jis 
sako, kad jo “shovrai” yra nepa
prastai gražūs ir kad jaunimas 
labai einąs jų matyti. Skaityk 
jo pagarsinimus. Žinosj kaip jis 
garsiai kalba apie Lietuvą pa
veiksluose.

Antradieny tas pats ponas ^fi
lius su vietinių pagelba apąrj .|įe- 
tųvRkų vąd^ų jodys ir aęę^kp- 
niškų veiksmų. Rodys ir Sharkey- 

tįsias kuąšfoięs 
K«w . Yorkę. Tas viskas bu^.pne 

rpą muziljiųs.. 00 'dl^ A-i
NeųŽH^rikimc 'tų 4 parangįm^ 

vikarų. % .....

. Lankytojas
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“NEBUČIUOK MANĘS!”.
»>ispanijos karalienė yra la- 
fei priešinga vaikų bučiavi- 
piui. ^e&ičiuok vaikų” tai 
jos obalsis. Ji uždraudė ‘bu
čiuoti savo vaikus net pa- 

' £įems artimiausiems. Ji da-
Jp tai sveikatos žvilgsniu,- 

'• įes ištiria, kąd besibučiuo
dami žmonės užkrečia vieni 
|htus; ypač .visokids\lįgos 

. _ J)rie vaikų labiau limpa. Tb-
$ėl kai kurie Ispanijos gy-' 
yentoj ai pašėke savo kara- 

y Jienes pavyzdžiu. Kai ku- 
a Huose Ispanijos miestuose

... , .. ........
vis dėlto po operacijos bū- 
dayo labai nusilpęs, mat, nu-1 
tekėdavo labai daug kraujo. 
Daįar išrastas naujas būdas 
operacijoms daryti. Austri
jos sostinėje Vienoje jau pa
daryta tokia oeracija. <

Visas dalykas^ toks, kad 

vietoj kataraktįnių peilių 
tyro ^vartotą, fe
ga. BĮįyft^gt^ptipriS.- 
lektros šrov^įk}^ifir perde

gino odų. Ligoms nieko ne

juto,' o po operacijos jautėsi 
gana -gerai, nesJ neprarado 
nė vieno kraujo lašo. .Elek-yr * x . *S'

gimtai vaikų bėgioja gatvėj tra deginant kūną kraujas 
’’ • i . • 'nebėga, ir dėlto ateity pei

liai^ matyt, nebebus vartoja
mi. - iį.

’ sni prikabintomis lentelėmis, 
įrar stambiomis raidėmis pa
rašyta du žodžiai: “Nebu
čiuok manęs.” Tačiau c _ o «*r->-

mingiems ispanams sunku, 
sako, atprasti nuo taip įsi- 
Šaknijusio žmonėse įpročio 

į bučiuoti vaikus. Iprotvs tas 
p tikrai nesveikas.

“K L.”

| J VIETOJ PEILIO—ELEKTRA

/> f - Seniau • visos operacijos 
feivo daromos kataraktinių 
pęjlių pagalba. Nors ligonis 
laike operacijos _ir ‘ būdavo |

«* T-* ' -k— _ r- »"

x -žhloroformo pagalba užmig
domas ir nieko nejausdavo,

Kauno “Vienybė*’

rasti zkaulai milžiniško zau 
rijaus, kurs turėjęs net gC 
metrų, ilgumo! Ir kas midi 
stabiausia, kad tas mėsos i| 
kaulų, kalnas gyvena sausur 
moj ir vaikščiojo keturiom 
kojom. Žinoma, svėrė jis, 
greičiai

Žba? _ 
jdegą ir kaklai Maitinosi ta 
feisepybe žble^ irT"!®Orint 
savo neapsakomo didumo, 
buvo visai nepavojingas gy
vulys. Dėl savo beginkliš- 
kumo, tie gyvuliai buvo, pa
lyginant trumpu laiku, kitų 
geriau ginkluotu, kad ir ma
žesnių, plėšriųjų, ^vvių. iš
naikinti. Todėl ir žmonių

> J
giminė niekad gyvo zauri- 
j aus. nėra mačiifei ir pažįsta 
jį tik iš randami), kaulų.

»6. mis

PROVIDENCE, B. I. 
/L. D. S. 11 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
kovo 16-tą d., tuoj po sumos, baž
nytinėj svetainėj. Svarbu, kad 
visi šiame susirinkime dalyvautą 
ir užsimokėtą duokles. Parodyki
me grąžą pavyzdį kitiems.
Z - \

z-F. r- vr •

TrfyieKo .' 
iiuolyue yra didžiausias vi-

gusijoj £ varp^ SYerięs 
65,0QQ kilogramiį arbą 4,000 
pūdij. Varpas nuliedintasv 
tam pačiam vienuolyno ca- 
rienūs Elžbietos: įsakymu. TTZ ?. ,T ; .
1748 m. Kai juo skambina HAVEN; CONN.
diyę,’ girdėdavosi už,
Įomėtrij. Šiemęt-będšęriįk^ vSž-io 23 ^.11^1. po pietą, baž- 
Varisydami A tikinčiiiosiūs. nytmŠj IšVy&įį, 339 Green’ ŠI

J - Kviečiame1 narius(es) ateiti. G^a

vJfe A. kuopos mėnesinis

•varpa nuėniė~ir nori iš jo 
paminklus savo vadams liė- 
dinti.

*>
\

“Tr”

Tėvai, Mokytojai Auklėtojai, 
Mažąją Globėjai ir 

Geradariai! -

Išrašydinkite Jūsą 
b r a n g i e m s 
-vaikams -

,U. BROOKLYN, N. T.
Vasario 23 d., -tuoj po sumos 

įvyks LDS. 10 kuopos mėnesinis 
susįrinkimas. z Kviečiame gausiai 
sueiti, nes turime keletą svarbią 
sumanymą. Atsivėškitė ir savo 
draugus(es) prirašyti. Valdyba 

~
_8AlNT CLAIR, PA.

LDS. 107 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks kovo 6-tą dieną, 
tuoj po sumos, šv. Kazimiero pa
rapijos salėj. Kviečiami visi na- 
rįH^alyyautį ir užtimokėti ?nėne- 
sibes moktslisFAnnylj’ė^arią at
švęsti prirašyti. - Valdyba

■ WtOK, PA. -
LDS. 40 kuopos susirinkimas į- 

vyks kovo 6-tą d., tuoj po sumos 
šv. Mykolo ’ parapijos svetainėj. 
Malonėkit K visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti, 
ir mėnesines mokestis užsimokėti.

M Songaila

“Darbininko” naiųę 5 
7 gražūs dideli jr šviesūs 
kambariai. o*¥rar etetetra, gar. 
sas, maudynes, i4 
duodama' šiluma5 ir janito- 
rius įfeti^n^ųįa! Dėl platės- 
hiųmformąmų kreipkitės j 
V Darbininko” \Administra- 
' • ū- ' .. / « V

5-, M ’

Tel. So. Boston 0823 .
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. CAS’PER 
I '(KASPARAVIČIUS)

"511 Brodaway, Sc. Boston

proga užsinroliėtiduokles. -vi- 
r . . Valdyba

- 
« BROOKLYN, N. Y.

LDS. 12 ;kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks vasario 28 d., 7:30 
vakare, Karalienėm Angelą para
pijos svetainėj, kampas Robling 
ir South 4th gatvią.

Taigi malonėkite visi susirink
ti ir užsimokėti duokles kurie e- 
sate skolingi. Nepamirškite ir 
naują narią atsivesti prirašyti 
prie mūsą brangios organizacijos. 

Kviečia Valdyba

,‘>r •

Ofsio valandas: 
nuo 9 Iki 12 ryte Ir nuo 2:80 iki S 
ir nuo 6 Iki 8 vaL vakare. Ofisai 
uždarytas subatos vakarais Ir ne- 
dgldlenlals, taip-g! seredoml* nuo 

12-toe diena uždaryta* 
Taipgi nuimu ir X-Ray„

WORCESTER, MASS.
LDS. 108 kuopos susirinkimas 

įyyks kovo 6 d., Aušros Vartą 
parapijos salėj, tuojaus po su? 
mos. Visi nariai meldžiami pri
būti, nes turime svarbią reikalą.

' . x Kviečia Valdyba

TeL So. Boston 0506-W. X
Lietuvya Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 Broadway, South Boston 

(“Keleivio” name)
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, 
nuo l.:30—6 ir nuo 6:30—9 
vakare. Seredomis nuo 9—12 
vai. dieną. - Subatomis nuo 9 
iki 6 vak. Nedėliomis nuo 9 
iki 12 (pagal sutartį).

' t :

“Saulutė” daili,/turininga ir pa
tinka vaikams. Jai rašo ir piešia ži
nomieji mūsą rašytojai ir dailinin
kai. s'

Nepagailėkite vaikams džiaugs
mo ir naudos! . z

“Saulutė” eina du kartus per 
mėnesį“16 pust didelio formato su 
spalvotu viršeliu. Kaina Lietuvoje, 
Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje 

' metams 12 lit., pusei metą 61' lt., 
trims mėn. 3 lt. 30 cent.. Amerikoje 

’ ir kitur metams .15 lit., pusei me
tą 8 lt. ' ■ v -

Adresas/ Jurbarkas, “Saulutes 
Administracijai. Z

» • • •• X* - '

4 
/

15 METŲ NEUŽMJEGĄS 
) ŽMOGUS

Austrų kariuomenės kari
ninkas, ungaras P. Kernas 
1915 m." rusų fronte buvo 
sunkiai sužeistas. Sąmonę 
atgavo tik iš fronto ligoni
nėn atvežtas. Nors sužeista
sis pasveiko, bet nuo to lai
ko ligi šiol niekad nebuvo 
užmigęs ir pamiršęs kas tai 
yra miegas. Medicinos žino
vai, tyrinėję Kerną, stebisi 
tokiu nepaprastu reiškiniu, 
nesurasdami jam paaiškini
mo. Kernas ganą gerai jau
čiasi. Tik tuometei nuovar
gis.^apimąs, kai nakties su
laukęs gula lbvoh, o jei vaik
ščiodamas^ ar sėdėdamas 
naktį praleidžia, 
bai gerai ir linksmai būna 

Kdrnas gyvehą, ^pamiršęs 
nuisteikęs. Štai jau 15 metų 
miegą ir'toliau šalin damasis 
lovos. Dieną dirba jis įstai
goj, namo grįžęs būna • su 
šeimyna, o kai ši gula, išei
na naktinėn kavinėn ir ten 
ligi ryto sėdi.

' ' • ' “Tr.”

i •DIDŽIAUSI GYVULIAI
— ŽEM£J

Kuris buvo didžiausias gy
vulys žemėj T Mūsų laikais 
didžiausias gyvis yra ban
ginis, kurio kai kurios rū
šies atskiri egzemplioriai 
siekia net lig 30 metrų ilgu
mo. Toks padaras ąyeria 
tiek, kiek 200 gerų jaučių. 
Suprantama, kad tokia mįįr 
žiniška būtybe gali gyven
ti tik vandeny,- nes sausu
moj ji nepakeltų savojo sun
kumo.. Tačiau pasirodo, kad 
vis dėlto banginis Hera pats 
didžiausias gvvis^ kurs yra 
gyvenęs xemėj. Prieš daug 
milijonų metų žemėj gyveno 
tam tikra gyvulių rūšis, kat
rie dabar vadinami zauri- 
jais. Khi kurie zaunijai p$-- 
siekdaverlig 35 metrų, ilgį^

Adresą*: Kauna*, ' 
J J "SARGYBOS” ad®.
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Lietuvą matysi skaitydamas Ka
talikę Veikimo vSBtrodeidžianią 
savaitraštį'

«l

f ' i *’ ■

Šiandien inteligentą tarpe yra tik 
viena nuomonė 

“ŽIDINYS” i

* *7 
•’«
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-TeL S. B. 0441 Hubbard9396 
> ’ ADVOKATAI’, > 

B IR K. KAIJNAUSKAI
KAMPAS BROADWAY IR S ST. 

SO. BOSTON, MASS.
; vAptiekoriaus Šidlausko namey 

Jėjimas: 319 E Street 
PRANAS J. KALINAUSKAS 

Re*. ?16e2 ColomMa Rd., S. Boston 
Jei. So. Ė«9ton 1882

KAZYS J.KALHfAUSKAS ~ 
- Bostono ofisas: 321 Ezchange Bldg. 
Bes.: 33 Rnsemoat St, Dorchester 

■TeLTalbot2878
, Cfesas atdaras: 9 A. M. iki 9 P. M.

I !

Prof. Dr. V. Mykolaičio-Putino redaguo
jamas literatūros, mokslo, visuomenes 
ir akademiškojo gyvenimo iliustruotas 
mėnesinis žurnalas yra didžiausias, 
rimčiansias, įdomiausias ir kiekvieną^ 
prasilavipusiam žmogui tinkamiausias 
lietuvių žurnalas. Todėl visi paskubėki
te užsisakyti “Židinj.”- ’ —• -

“židinio” kaina ^Lietuvoje: pneL 35 X, 
pusm. 20 -lt.: Amerikoje metams $4J5(X 
pusmečiui $2.50. i».

Adr.: “židinys,” Kaunas, Laisvės AL 
3.

■-------- - ---------- - -----

SE

BALSAS Iš LIETUVOS
>. __________________________ - Į

Aš esu Lietuvos gyvenimo žinovas. Kito to- I 
kio, kaip aš, Lietuvoje nčfla. Kiekvieną dieną 
grumiuosi su tikėjimo, tautiškumo, sveikos po
litikos ir ekonomijos priešais.' Mane pažįsta'vi
si lietuviai/ Nors kontroliuojamos ir prijo
jamos kasdien mano mintys, bet aš nenusimenu. 
Aš kasdien lankau visus, kurie tik mane kvie
čią ir pasakau daug saldžios ir karčios tiesos.

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, pa- 
gistengk, kad aš juos lankyčiau. '' •

r > j] 
gyventojus aš lankau tik zų? 5 lĮ^ f 

sį, už 15 litų 3 męn., ųž 25 Jit.—?

mas tišskvrus Latviją* Estiją ir Vokie- 
tiją) atsieina dvigubai. Mano adresas: Duone
laičio gat Nr. 24?Kaunas, Lietuva.

, T ? ’ -v *-» V- ** *

Aš tik teisybę rašau.
Aš esu vienintelis Lietuvos katalikų dienri

tis “RYTAS.” Mane redaguoja prof. dr. Leo-

MŪSŲ LAIKRAŠTIS”
Jį reikia užsisakyti sau Amerikoje 
ir visiems giminėms ir pažįstai 
miems Lietuvoje.

“Mūsą laikraštis” metams kaš
tuoja keturi litai, pusei metą du < 
litai. - - ,

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

Adresas r Lietuva, Kaunas, Lais- 
vės Alėja 31 Nr. “Mūsą Laikraš
tis.”

3 Laikraštis geriausiai suartina iš
eivius sū savą mylima tėviške Lie
tuva., laikrašty atspindi kaip veid
rody senosios,tėvynes vargai ir pa
sisekimai, liūdesiai ir džiaugsmai, 
todėl kiekvienas išeivis turi skai
tyti bent vieną tėvynėj leidžiamą 
laikraštį, kadljos nėrffihirštą. IŠ 
daugelio,^'’

kam£ ūkinąikąms tik laikraštis
■ ' “ftKIWl>nFAgv>

• ••'z- - ~j-'-. /. .j
nes “ŪKININKAS” vedamas ka
talikiškoj, tautiškoj dvasioj ir sto
vi demokratiniais pamatais tvar
komos Lietuvos'sargyboje.

“ŪKININKAS” išeina.kas sa
vaitė gražiai paveiksluotas,, duoda 
daug žinią iš Lietuvos ir užsienio 
gyvenimo; rašo visais ūkininkams 
rūpimais klausimais: apie žemės

• dirbimą, gyvulią auginimą, šeimi
ninkavimą, rinką ir kainas, deda 
daug gražią pasiskaitymą, juoką, 
įvairenybią ir tt. .

“ŪKININKO” kaina 19Ž9 me
tams Lietuvoje—5 litai, arba 50 a- 
merikonišką centą, o Amerikoje 
15 litą arba vienas ir pusė dolerio. 
Pinigus siąsti šiuo adresu; Lith- 
uania, Kaunas. ‘ ‘ ŪKfN JUSKO’ ad- 
ninistracijai, Gedimino g-vė 30 Nr

Neužmirškit, kad- “ŪKENIfį- 
KAS” yra gražiausias ir mylimiau
sias ūkininką laikraštis, todėl di
delį džiaugsmą padarysit užsaky
dami jį savo giminėms ir pažįsta
miems Lietuvoje! -

•»* * •. i ‘ i“

TeL Porter 3789

JOHN REPSHIS, M. D.
- (REPSYS) 

, Lietuvis Gydytojas
Ofiso Valandos: 2—4 Ir 7—0 X 

881 Man. Avė., arti Centrai 8q.
Oambridge,\Maas. .

■ r '^^TbL 8?B. 

LUTUVlfl
\ įkii4 ii?r*

OPTeNEHISTAS -
• t » t

IlMMartinKdtt akla* Pate, EmIvm akle atittetau U 
• teHltelikoM (akto*) akyee *•
grateu Mm ttokam laika. 4 

į. L. MakaniB, 0. D, t

447 Brmdiray,' So. Bertos.

NASHUA, N. H.
LDS. 65 kp, .mėnesinis susirinka

mas įvyks kovo-6-d. tuoj po 
antrą mišią pobažnytinėj svetai
nėj. Kviečiame narius ateiti, nes 
yra keletą svarbią sumanymą. 
Taipgi atsiveskite ir savo draugus 
prirašyti prie šioB organizacijos.

Valdyba 
______________________________

■ WATERBURY, CONN
. Vasario 23 d.,1 vaL po pietą į- 

vyks LDS. 5 kuopos susirinkimas 
senos mokyklos kambary, Con- 
gress Avė. Ateikite tįsį Valdyba

DETROIT, MICH.
L. D. S. 72 .kuopos mėnesinis 

susirinkimas. įvyks sekmadieny, 
kovo 16 d., tuoj po pamąldą, 6v. 
Jurgio parapijos mokyčioje< Visi 
kuopos nariai ypą kyięčiami atsi
lankyti į šį susirinkimą dėl ap
svarstymo išimtinai .svarbaus reį.

BRIGHTON, MASS,
L.D. S. 22 kuopos mėnesini* 

susirinkimas įvyks penktadieny, 
koVo 7, 7:30 vai. yąkų Lincoln 
svetainėj, 26 Lincoln St. Ateikite 
visi." ' Valdyba

. ELIZABETH, N. J.
LDS. 16 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks trečiadieny, kovo 5-tą 
d., 7 vaL vakare, bažnytinėje sve
tainėje. Nariai kviečiami gausiai 
ateiti ir atsivesti savo draugus (es) 
prirašytu Valdyba

>:• i ■ * *

sekmadieny,, kėyo . 16-tą d. š. m. 
Svarbu,,kad į šį susirinkimu ątei- 
tąį^si1jaaj,įĮd. up bent ,pč 
naują narį atsivestą-prirašyti prie 
mūsą brangios organizacijos.

'Nepamirškite užsimokėti duok
les.

t y** - /..

iAWRENCE, MASS.
LDS. -70 kp. smirinkimas įvyks 

kovo 16 d., tuoj po dvyliktai vai. 
Taigi kviečiame visus najius at
silankyti į šį susirinkimą ir"užsi
mokėti mėnesines. Atsiveskite u 
savo draugus prirašyti. Nariat 
kurie dar neturite mokesčią kny- 
gučią, tai gausite susirinkime. .

Valdyba

- <13
Į- *- k

MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kp. susirinkimas įvykt 

kovo 4-tą d.,. šv. Roko svetainė
je. Visi nariai prašomi ateiti f šį 
susirinkimą ir. užsimokėti senai 
užtrauktas mėnesines duokles. 
1 : Valdyba

■i- i-»

< i
LDS. nariai turi rodyti gerą pa

vyzdį visiems. Visuomet lankytis 
j susirinkimus LDS. 13 kuopos. Ki 
tas susirinkimas įvyks penktadie
ny, kovo 7-tą d., 7 ;30 vai. vakare, 
mokyklos kambary. Ateikite gan
iai. Nepamirškite užsimokėti duo
kles, Valdyba

X WORCESTER, MASS.
LDS. 7 kuopos susirinkimas j- 

vyks kovo 9-tą d., 6 vai. 
bažnytinėje svetainėje,

vt*• • • •

kare,
Prov- 

iflence St. Visi uari * * tinki atei
kite, nes turime apsvarstyti kele
tu svarbią klausimą. Be to, gera 
proga užsimokėti duokles.

• ♦ Valdyba

r- Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

414 Broadwa^, So. Bosforu
Tel. So. Boston 2300

Ofisas atdaras, nuo 10. Iki 
ryto, nuo 1:30 iki 5 :'3O po plet Ir 
nuo 6 Iki 9 vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą

DAKTARAS BALABAN
Gydytojas iš Rusijos .

375 Dorchester St., So. Boston.
. Tel S. B. 4768 

Rezidenciją ir jritas ofisąs
W 4t«- 1 r

-r r Tek Mllton 2952. > T

Geriausia Liudija

TIKRAI PASVEIKO
- - • • vPonas Angelo Veneziano,

4" 81 Taft Place. Roslindale 
sako: “Po' trumpo laiko 

'įgydymo, aš visiškai pa
sveikau,” ir daug kitų pa- 
sveiko. Patarimas dykai.

Dr.Gra(l&327£fe
Valandos: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktai.

• ■*. * * z
Skaitykite ir platinkite mėnesinį 

mokslo, blaivybes ir sveikatos 
laikraštį

“SARGYBA”
“SARGYBĄ” 8kaltydamas rasi šiuos 

skyrius: 1) Mokslo populiarizacijos ir 
visuomenės klausimų. 2) blaivybės, 3) 
ūkio, 4) sveikatos, 5) gydytojo patari
mų, 6) advokato patarimų, 7) apžval- 
a (politikos, visuomenės kultams ir e- 
konomijos gyvenimo), 8) priešalkolinis 
judėjimas (Lietuvoje ir užsienyje), 9) 
Knygų pasaulis ir 10) įvairenybės.

“SARGYBOJE” rašo: vysk. M. Rei
nys, pnrof. P. Kuraitis, Vydūnas, kan. 
Tumas, ptpf. Kemėšis, dr. M. Pačkaua- 
kaitė, dr; Aj Gylys, dr.jur. Raullnattis, 
agr. Valatka, dr. K. Pakštas, dr. ©. Juš
ka ir kiti. ' 1 -
.1930 m. “SARGYBA’’ kaštuoja sie
tams tllr O litai, pusei metą 8 litai.1 Už
sienyje 12- litą metams, .bus^Hmetą' 8 
litui.

Metiniai skaitytojai - gaunh priedą 
“Laimės Kalendorių” ir loterijos bllie-

~ i

Skaitytoją skaičiui padidėjus Iki 
10,000 loterija bus plečiama. eJl pri
sirinka 20,000 skaitytoją, loterija bus 

Ipadidintu tris kartu*.
^Skubėkit užsisakyti “Sargybą.” kad 
nepritruktą pirmąją ntanerlą.

Adresas: Kaim**, Liaudies <namai, 
“SARGYBOS” adm.

. z’ - - . ;♦ . ■ r .• •*> • s

“ŽVAIGŽDUTĖ”
Mėnesinis vaiką, paveiksluotas 

laikraštis.
Eina septinti metai kas mėnuo 

32 pusi, didumo.'
Kaina Angelo Sargo Vaiką Są

jungos nariams 3 lik, o visiems ki
tiems 4 lit. metami Užsienyje 8 
litai metams 4 litai pusei metą.

Tėvai, auklėtojai, šeimininkai!
I

Jūs trokštate savo vaikams lai
mės. Tai pradėkite jiems tą lai
mę kurti jau nuo mažą dieną. Pats 
pirmas tam darbas — tai įpratin
ti vaikas dar. mažose dienose pa
mylėti visa, kas gera ir gražu. Tai 
yra visai nesunku ir nebrangu. 
Štai “Žvaigždutė” leidžiama vai
kams šviesti, dorinti ir lavinti. 
Būk tikrai vaikams geras ir pa
daryk jiems šiemet gražią doza» 
nėięf užsakyk jiems “Žvaigždu
tę,” kuri kas mėnuo jiems jdu&š'f- 
domią- šfeaifyįiėlią, įvairią žiiilį, 
Oi ‘ -.®į, k 
malonu; Jka^’vaikas skaitys ir 

Ti^^ibiSjV— &ūsą nerūgosi.

Juk visai maža kaštuoja — vos 4 
lit metams.

Priedą duodama loterijos bilie^ 
tas. - |
- Ą d r e s a s ? “IvrtgMrtto” 
Adminirtradja, Kauna*, Liaudie* 
_ ■ .r

’f.1 ■ - ■
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HARTFORD, CONN.
LDS. 6-tos kp. susirinkimas į 

vyks kovo 9-tą d., tuojx po sumos, 
bažnytinėj svetainėj, 41 Capitol 
Avė. Malonėkite visi nariai ateiti 
nes yra svarbią reikalą dėl kuo 
pos naudos.

Taipgi malonėkite užsimokėti 
kurią yra užsilikę mėnesinės duok, 
lės. • , -LDS. 6 kp. rast.

■ ■- ■■ ■■ ■ I ■ ■ 4

CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8 kuopos mėnesinis susi 

rinkimai atsibus sekmadieny 
kovo 9 d,, tuoj po sumos, Lietuvių 
bažnytinėj svetainėj. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėti užvilktus mokesčius. Valdyba

BALTIMORB, MD.
Kovo 9-tą dieną, sekmadieny 

tuoj po sumai, parapijos svetainės 
kambariuose įvyksta-LDS. 30 kp 
susirinkimais. Malonėkite ateiti vi 
sL - ! Kviečia Valdyba'
i; ė n b j p* ■■■—— 'f j4,

'z xci0W&LiMAB8?
i; LDS. 97'kuopos susirinkimas 
įvyks sekmadieny, kovo 9^-tą d., 
tuoj po sumos. Ateikite visi. Ge
ra proga darbininkams prisirašyti, 
prie vienintelės darbininką orga- 
niz&cijoa

CLEVELAND, OHIO
Koyo_12-tą d., 8-tą ‘vai. vakare, 

Lietuvi? Salėj įvyk* Ll5S. 51 kp 
minorinis suririnkimaa. Gerbiami 
nariai prašomi susirinkti.

.K. . --.Vį. .

Valdyba

Namai.

Ir

1 * . r

ė

i

Lietu vis Grab orius

P. J. AKUNEVIČIUS
258 Broadway, So. Boston

Telępbone So. Boston 4488
Mirus šeimynos narini, likusiems 

, našlaičiams arta giminėms pini
gai reikalingi. Taupykite juos.'Aš 
laidotuves aprūpinu gerai ir ne
brangiai. ’

UETUVIS GRABORIUS

t VLADAS P.
Į9£hurch St,, _

Telephone 5786. 
Laidotuves aprūpinu gerai fir te. 
brangiai, patarnauju dėl kriMty* 
a vestuvių ir šiaip vtspklema rel-. 

ams. -
■■-.-■Vh .................. i r-T J
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