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MOKSLEIVIŲ BŪĘELIS

W0RCEgTER, Mass. — centralinio komiteto rengtu Ekonominių studiją <įrau- Ateinantį pavasarį, būtent,
h : į Ryg°s lietuvių gimnazijos šęstadieny, vasario 22 d., Šv. paminėjimus. AVorcesterie- gija nutarė^iu^ metą rude balandžio- mėn. ttrti’įyykti
V moksleivių būrelis sausio'5 Kazimiero mokyklos svetai- čiai - buv<* gausiai susirinkę nį šautki Lietuvos ekonomirinkimai; Klaipėdos miesto
g d. šventė penkerią metą sa- nėj įvyko Naujos Anglijos.fr laikėsi vienybėje|RBalsais nę konferenciją ? svarbes- /vo darbo sukaktuves. Kacb Kataliką Seimas. _
viršijo kitų kdlionijų 'atsto niems mūsų šąlies ūkio klau- seimelį. Sąryšy su tuo jąu
pastebimas kai kurią grupią
sukaktuvės pasitaikė šiemet
vus, Kilo nepasitenkinimų. simams aptarti.
‘
dėjo
š^,
miSeimas
pr^i
K.—r YytautoDidžiojo>mętSs,
aktyvumas, rengiant dirvą
izimiero bažny- Baigiant seimą Vytauto su- ’ Šiuo reikalu' atsiklausta
šiomis Šv. Hazi
tai Rygos mignazijąs. moks- Į’Pioj. ..................................... . ’kaktuvių paminėjimui komi- Kooper'atyvįr tarybos, , Že naujiems rinkimams. Užva
į^eivią būrelis pasivadino jo
tęto klausimą*kun. *J, Švagž- mės Ūkio fūntą-ir Prekybos kar Šaulią namuos įvyko
‘
*
Po
šv;
mišią
seimą
atida-*
vardo kuopele. Sukaktuvių
ūmą. nuomo- vienas:iš tokią priešrinkimidys vėl iškėlė. Jis pasiūlė, iy Pfamon
rė
kleb.
kun.
A.
Petraitis.
>
p proga buvo pakviestas iš
sutikimasiš
kad Sėinlas įgaliotų Federa nėsTPririe
hiu susirinkimą, kuriame
£ Lietuvos prof. P. Dovydai- Seimą vesti pakvietė A. F. cijos, apskričio, valdybą ru- kai"kurią
nizaciją jau
dalyvavo apie 500 žmonią.
“ tis paskaitai.
Kneižį vedėją, V.’ Kudirką pintis ir raginti visas kolite gautas. Jį** sušaukė miestelėnu' atstopadėjėju, raštininkais Ma- nįjas minėti Vytauto sukakę
"aSt
vai. Susirinkiine dalyvavo į*
'ąaitį ir Blaveckį. - tuves. į 7. .-u. ..., • ‘ g*',
SSSR.N(»Įį
vairiausią Klaipėdos miesto
.y¥ <
SOVIETŲ RUSIJAI
JDidžiųma
Jmlsų
taip
ir
nu

! /Rezoliucijų ir įnešimų ko; : MARSą.LTEKANAS
sąjungą nariai, įvairią įmotarta,
kad
apskričio
valdyba
misija
sudarė
kun.
dr.
J.
Na# •*<•
• t
•Varšuva.
Rzesezpospo- nią savininkai ir prekybi
V
GRĘSIABABAS :vįckas,
r.
'
„ zišdirbs projektą
J. Žemaitis
ir__Zair pasiūlys
r
litas” praneša, kad Sovietų ninkai. Susirinkimas užtru
kolionrjoms.
,
'
-ris; spaudos ii sveikini
vyriausybe kreipėsi į lenkti ko keturias valandas ir per
RYGA.—Pranešama, kad
mą
J.
'
Švagzdys,
J., Tad Vytauto sukakttrvią vyriausybę; prašydama leis- visą tą laiką eilė kalbėtoją,
Sovr Rusijoj eksportas jaVers
dar
vienas,
kuminėjimo klausimu kolioni- įispeyvežti Marso liekanas iš daugiausia, miesto seimelio
,vą^o ypač kviečių sumazėj'o.
ją komitetai turėtą susižino Anglijos į Sovietą Rusiją atstovai, pasakojo apie savo
y Šiais - metais pramatomas rio pavardės neatsimenu.
^“nederlius, nes ūkininkai" nė- Seimui šeštadienis netin ti su Katalikų Federacijos per Lenkiją^^ -Tačiau,' laik nuveiktus darbus ir seimelio
ka, nes profesionalams, o y- Apskričio Valdyba šiuo ad raštis abejoja* ar lenką 'vy- užkulisiuos. Daugumas kal
; sirūpina ūkių pakėlimu.
pač kunigams beveik negali resu*"; Mf. V. Kudirka, 37 riausvbė duos jtam sutikimą, bėtoją smerkė miesto seime
ma pasittaukti nuo darbo, krankliu Street, Norvvood, neš. bijomasi^ąd pervežimu lio savotišką grupių'politiSUBANKRUTAVUSIAI ŪKININ- r Kun? K. - Urbonavičius
idass.-'- . ■
gali pasin dbti lenką ko- ką ir, ypatingai, vyriausią
g MŲ SąJUNŪOS ĘOTERATYVŲ
skaitė referatą temoje;. ‘Mū
Seimas buvo gausus dele munistai ' deĮnonstracijoms miesto burmistrą dr. GraboS-GAI TEISMAS PASKYRĖ
są
Spauda.
”
'
2
Kun.
dr.
J.
vą.
.
Y RūPiNTOją
<
gatais bet didelio įspūdžio į prieš vyriausy&ę.
Navickas kalbėjo temoje
J
alyviu nepadarė. Tiesa,' pa“Vytautas ir jo mirties sug?*
žjOOOrOOOhtasnatkūių!
jskąityta gražūs ir, turflungi
KUR SIAUČIA
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PROyiDENCE, R. rI„i Sesuo Perdėtinė M. Plat
vas. 23 d. — Šv. Juozapo H- tilla vadovavo geibėjim
U 52
goninėje apie 6-vai; ryte kilo darbe
gaisras.
Laimingai^ išgelbėta;^
Seserys ir slaugės tuo me
liepsnų 148 ligoniai. ''
tu buvo bažnyčioje ir klausė
Gaisras padarė $250$)
š v. mišią.
. ~
>. ?
Pajutusios- gaisrą bėgo nuostolių.
Ligoniai visi išgelbėti. .7
gelbėti nelaimingą ligonių.
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Vatikano Miestas. — Vas.
21 d. Šv. Tėvas priėmė audieneijon buvusį Bostono mie
sto majorą Malcolm E. Nic-hols ir jo žmoną. Šv. Tėvas
per ex-maj orą dėkoj (/Bosto^
Į

f.

mečiams už paramą katalįk
misiją ir taipgi pašiklaijį
nėjo apie J. E. Kafdiiiol
O’Donnell. Svečius apdėvi
nojo jubiliejiniu medaliu^
suteikė palaiminimą.
n*;

VOKIEČIAI RAŠO DISERTACI
JAS APIE LtMVĄ

<••

CHAUTEMPS SUDAffi
FRANCIJOS KABLIU

< £ •< -'•-

Tenka, patirti, kad vokie
čiai studijuoja Lietuvą kas
kart labiau., Taip >pav. 1926 PARYŽIUS. — Prezk
m. Dr. H. Martensen išlei tas Doumergue' pakvi
doo didelį gęogrąfįnį veikalą Chautemps, radikaią. -S(Xj
JUtauM* i •
,t
4'
“Das
DasUitauefe
Uį; Vasai/io 3 d. Kauno Apylistą vadą sudaryti-.
-XBlaivybes klausimu skaitė
„pereiteismefais^yieąs
Aūs umvefsL
gę^KąrjftiąąČiaus^^^fvi
Ali ■Ag *?
vadinfrpayy’Pūsm ?
ir>]p<r kelią nepi
ktm.|rtagždyą^
žeistų^.
?
teto
agroriominį
institutą
•kimu naują kabinetą; ! '•?*a
• Rodosi kad seimai yra Šau
krūtavušios Lietuvos Ūki
i Speją, kad Referatai tilps
gsėvo
doktoratą
už
omkslinį
į ‘ ‘ Tasso ” pranešimu,. •
dami tam, kad pravčdus
de. '■
' • 1 •< ninkų Koperatyvų Sąjun
spaudoje, tai ją turinio nei
darbą'
apie
Lietuvos
dirvą.
rimtus ir .visuomenei naudin
nios apie “buožių^ teroris
gos” turtų rūpintoju.Toj i neaiškinsiu.
Šiuo metu to paties iiniv. - Naujo Kabineto
gus nutarimus.
tinio veiknna'.sustiprėjimą
Sajimga buvo Ūkininkų Są
‘
’ Svarbiausias klausimas bu
phil. cand. Otto Losch ruo yra'toks :~
Šiame
seime
kaikuriais
ypač
ateina
iš
Ukrainos,-Gujungos organizacija.
' -i
vo kaip geriau paminėjus
' klausimais kaip tik to rimtu Per paskutinius tris me- dijos ir Aserbeidžano. Beže šia disertaciją iš Lietuvos Premieras ir vidaus rei
V
Šios organizacijos bankro Vytauto sukaktuves.
mo ir susidomėjimo trūko. nesiūs-tS avietu Rusijoj uz- miai ir “vidutiniai” reika-: politinės geografijos srities., lą ministeris —- Ch£
tas atnešė 2,000,000 litii nuo Kadangi didesniose kolio.Užsieniu reikalą — Bm
Seimui praėjus eikime daryta 980 bažnyčią ir 200 lauja, kad “buožių” ūkiai
stolių. Apie pusę milijono• iiijose jau veikia Vytauto
prie nutarimą įgyvendinimo. sinagogą. Bedievią sąjunga sąryšy su tuo būdu likviduO
Pagili paskučiausius sta Teisingumo — Steeg, Eini
^Bį
turėjo nuostolių Žemės ūkio1 komitetai, tai Worcesteris
Kadangi seimas neišrinko įteikusi vyriausybei projek- ti ir jų žemės ir'inventoriai tistikos davinius Vokietijos sų — Durfiont, Karo
ministerija.
laikėsi to, kad kolionijos be
specialyo komiteto nutari tą^kad nuo 1931 metą\ lie- atiduoti “kolchozams.”
kataliką sąjunga “Volkšve- nard, Laivyno — iSarta
Sakoma, kad šio kabini
mams vvldnti, tai visa darba pos 1 d. Sovietą “Rusijoj
“Tass” praneša, kad že rem” 1929 m. turėjo 338,453
gyvenimas bus dar trūniji
pasiimti ant savo pe- taip pat būtą 2 uždraustos
“PREZIDENTAS SMETON A” SUĖMĖ LENKŲ LAIVĄ turėtų
mės ūkio kęmisariatas svar narius, pasiskįrsčiūsiusį 4,nis negu Tardieu. ~ '-S
čią N. A. Kataliką Federa bažnyčios statyti. Praėjusį
stąs ligšiolinės‘pavasario ja 345 vietos grupes.
“WEST” '
cijos Apskričio'Valdyba.
antradienį Voroneže sude vą sėjos kompanijos rezul
‘ . ^Daly vis ginta 300 šventąją, paveikstatus. Iš pranešimų paaiš
f
*
-^u
KOMUNISTAI SUŠAUDYSIĄ 20 RABINO / • ' /S
lu,
kurie
buvo
bažnyčiose
ir
KLAIPĖDA. — Apie su Smetonos” persikėlė valtimi
kėję, kad sėjos kompanija
Maskvos baž- esanti labai krūtingoj padė
•/
imtą lenką kontrabandinį į kontrabandininką laivą. LIETUVOS DELEGACIJA Į vienuolvnuose.
nvčioms
uždrausta skambiu- ty. Jei artimiausioj ateity
laivą “Vest” papildomai Revizijos ir apklausinėjimo
•
TARPTAUTINĘ MUITŲ
VARŠUVA^ Žydų ra gelbėtą pasmuktuosius,- ^
ti
varpais.
Pranešimu
•
iš
pranešama, kad jį suėmu metu paaiškėjo, kad laivas,
nebus Vimtasi energingą žy- binas Šapiro gavęs žinią iš Šiandie jau visame pasas
PALIAUBŲ KONFE
Maskvos,
šiomis
dienomis
siam laivui “Prezidentas turįs apie 60- toriu talpos, ir
RENCIJĄ
gili, tai pavasario sėjos kom Sovietų Rusijos, kad čeką ly prasidėjo protestai įįl
dinamito
pagalba
G.
P.
U.
metona” žinią apie Lietuvos 40 arklio jėgą motorą, pri kuri įvyks Ženevoj ateinan
panija gali baigtis katastro- pasmerkus sušaudyti 20 ra komunistus. Dėl tą prott
vandenyse pasirodžius kon- klauso vienam Lenkijos pi čiam mėnesy^ sudarys'užsie agentai išsprogdino garsią fingai. Beveik nei viena So binu už “priešvalstybinį vei tą aiškinasi ir komunistį
t trabandinius laivus perdavė liečiui, gyvenančiam Danci nių reikalų •ministeris dr. ją Tifliso katedrą.
vietų respublika, nei apy kimą.”
Sako, kad jie negriaunąbą
.
pasienio policija Nieko ne ge. Tarp sulaikytąją, kSTtu Zaunius ir prekybos ir pra
Sovietą'radio praneša, kad garda iki šiol neįvykdžiusi , .* Žydai sukėlė skandalą. nyčiųi, kad tą darą pat;
“Prezidentas su laiVo kapitonu Tuleju, y- monės rūmų pirmininkas p. naujas šūkis išnaikinti ‘buo griežtų centro reikalavimijr Kreipėsi į visą pasaulį, kad žmonės.
I v - • laukdamas,
*. z
v ,
Ą'//
.r
. .*
Smetona” išplaukė į jūrą ir ra ir vienas seniai Klaipė Dobkevįčius.
žes, kaipo klasę,” visur re Labai galima, kad pavasa
'•
v:------------------- pamatė netoli Palangos du doj, žinomas kontrabandinin
alizuojamas plačiu maštabu. rio sėjos planas iki numaty
_______________ z '
MAC DONALD PASITRAUKĖ IŠ KAIRO?
motorinius laivui v Vienas kas Villi Bley. Jis jau pirVisur “ibuožėmp” atimama to termino vasario 10 d~ ne
“Prezidentą Smetoną.” ftnau vertėsi kontrabanda, , Vėl nubaudė prof. pr. inventorius ir gyvuliai. At- bus įvykdytas. Iš 16,000 re
ar
DOVYDAITĮ
i^reit pastebėjo ir išvažidVS> važinėdamas laivu “Hasęa^t
imama taip pat žeme, o pa<u> - ; 7
Į atvirą jūrą, antras gi sto Bor.” Bley yra kftupėdi^ Knnnas. — “Darbininko” tvs “buožės” išsiunčiaiūi į montuoti _ tik 4,000. - Labai
■ .3 c H į-<»i*
.-.n i
■O
vėjo inkaro ir^ąi^greit paį tis^1 kelis kartus "nusižengęs redaktorius prof. Pn f)ovy- tolimesnes vietas. “Buožės” blogai atrodą seklų valymo r LONDONAS. — Ramsay jhyiariąitplus intto ii
sprukti negalėjo. Priplauk- prieš įstatymus, buvo sulai daitiš ‘‘už nepildymą Kau- tačiau , bando savo'nuosavy darbai. Susirinkimas nu MacDonald, Anglijoj ^pre^ mo ir j£m 'esą nei
damas prie jo, policijos lai kytas, bėt jam. tad®pasisekė 'no Kairo Komendanto įsakys bę išgelbėti, išveždami įnakr sprendė, kad žemefe ūkid a-< rnieras;pas£trnukė iš Kairią- priklausai; - TAigi di
vas davė ženklą pasiduoti. pabėgti. Laite rastą 11810. lit mo r iš 1927 metą rugsėjo 12 tį inventorią į artimiausius įiūrate taip ’pat turės būti jąd (RŠftijtJS r fJndfependent rieji socialitdąiWsTakiau, kontrabandinis lai- rą kontralbaui^bn^/'bpirtiol d. 7.1 p. S’* (už paskelbimą miestus ir ten M parduoda padarytas “\valymak.V:E7 .b LAbraąPaVtv). šios partijos ir galės susidėti sli I
./ęt i -'J'rt,Q1' įst&geji J1894 metais buvo
vas pradžioj su tfto skaitytis bet, kaip paaiškėjo, jis gabe “Darbininko” 18. d. numery mi. Sąryšy su tuo valdžia 1 v:< * »•
tais kovoje prieš sav
nenorėjo ir, tik pamatęs- už no iš viso 3,000 litfą. . 600 apie darbo visuomenės suva laiko sodžiuos tam tikras
pfemieras
MacDonald,
ir
jis
MacDondMą.
Į E8TUĄ UŽDRAUSTA ĮVEŽTI]
taisytus kulkosvaidžius, su- litrą-kontrabandistai sakosi žiavimą vasario 2 ir 3 d. dar sargybas, kurios tokiais atbuvo josios vadas. Vėliau
SOVIETŲ LAIKEAŽOIAI
-------- - ---- . nįa*
negavus iš’apskf. viršinin- vėjais vietoj reaHžuoja in {'• /
vas iškėlė lenkų vėliavą.
pardavę ties Palanga.,
paėmė vadovavimą Jame?
c4 «u.y* :
i ‘ apie leidimo" gavimą atsa- ventorią. Dėl šios priežas- Estijos vyriausybe
__ _________
Gavę sutikimą kėturi val- . Suimtieji laikomi
pasie- ko
uždrau- Maxton ir kiti socialistai.
jr
tiko pasiduoti. Prieš tai lai- nio policijoj, o laivas ir kon- kymo) > nubaustas 500 litą ties daugely vietą įvyko -a^ d? įvežti Estijon Sovietą lai- MacDonald pasitraukimas m ntnliMa* >Mja.
i dininkai iš “Prezidento tratandą, pėrdūota muitinei." arba 1 mėnesiu kalėjimu. ' irieji įūsirėnnmą,. Abe;^> kraščiuku
iš šios mrtijos pareiškė, kad ImbmZIKK.
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5?Takų atpskr. praneša-

ttfd

'Y&kar

-

Sausio 27 ta

'* - •

pirmtatakMUjmtt bur-

'5^4-

žemiai telpa saraįfae įvairių
prenumeratų arba naujas arentai

tnfetrui Vileišiui. Dalyvavo

Teisiamieji kaltais neprį-

Įš;-Ą41 tat ir V. Cič- sipažino. - Jtataeį*
tap

* ^ • • ,"* ** . JP* v

ivaimo apyg.

geismas ItiJ * kontrabandistų

try/* Vaikai bylą ir nagrinėjo,

Mkirtis r- 12 mt^ L

•>

Šiomis dienomis pošėdžia-

vinims,

Mokyklos direktorius
p.-Šlapelis inp;€klafinė nuw

nežtaoM

Švietimo ministerijtaii> >

--.13 mt. amžiaus kad niekiuose buvtist Stera-

•

ižinėdami ant Vievio torą, o nedėgtinė.'' Tačiau
'j^ui .liūtis, iki-ito ežėr !fc^^‘‘/jįĮustatė,\ kaį .įįetiifį

”*

*

aiitatjtjtt prtatoeratą k nauji ttfarirašyti. Jokid mo-

h| MesčinuS’jJCrsiuiitinią mes tereikalaujame. Kas norėtų'įsitaisyti ar
j

Išarta'pavakarį šbgriata ta papildyti savo knygynėlį gera proga dabar tų padaryti, nes duoi
ti medinius namus aplink dame didelę nuolaidų. Iškart iiriant už $5D0 katalogine kaida gau
Kauno pilį ir ten ‘ padalyti site už $8.50. Ta kaina’ tik “Darbinihkd” prerfumeratoriams ir LDS.
nariams.' \
į |' - \i m-m r. I
>
/ < rj.
> įparką; Tam tikslui prašys
kredito iš - vyriausybės. Be
to pačioj pily archeologai

Kaalias.—Vytauto Didžio-,
kojftjfcrabandistai žinoję ką
jo Komitetas, š. m. sausio 24
fe iŠ Vievio miesto.’ SkenJ d. ft&ėdyje apsvarstęs besiMokiuose nešą. Todėl tuos
s Ta.
V“
•’
ąoįiąi dar nesurasti.ketdrius, žinojusius, kokia
v artinančios s. m. vasario 16
jTjflffSjg ,
'r”
c
.
p^čią dieną, tame pat šlekiuose kontrabanda ir or. -d. šventes, reikšmę, nutarė
1T
paskelbti tą atgimusios LieĮ^ritv, Taškūnų ežere pri- ganazavusis. šį žygį teismas
eidamas į, mokyklą Kė- nubaudė 'po 4 metus slink,
tuvosį nepriklausomybes pa
ksas Degutis, 10 mt. am- darbų kalėjimo. Kiti teisia
skelbimo 12-os metų sukak Nutartu pirkti Kauno Mu
iaus iš Gemelfškių valscį mieji buvo surinkti iš kaimo
ties dieną, kaipo vieną ski ziejui jš.jiail. Dobužinskio
paveikshis su senojo Kauno
^Imošiškių
£ - , bernai ii* darbininkai galvir
riamų Vytauto garbei dieną
• t’ . kaimo.
■
: ' •
eilėje šių Vytauto Didžiojo vaizdais.
Be to, Obelių miestelio gy- nieko nežinojo, kad kiekiuo
entojo A. Macaikos 4 metų se yra prikimšta komunistų
metų iškilmių, kurios ski
7
",
.<
mus, be tėvo, žinios išėjo. į literatūros:* Teismas 'tatai
riamus 500 metų nuo Vytau )• DOTNUVA, Kėdainių ap.
Buką ir įkrito į neužšalusį imdamas galvon kitus , 11
to Didžiojo mirties sukak Sausio 12 d. Dotnuvoje Lie
jigrą. Vaikas tuoj buvo iš- žmonių
baudė, nė kaip 'užjr. 4-kočiai minėtu
č tuvių Kataliku. Darbininkų
* ‘
•>
Įaebtas, bet atgaivinti - iiė- munistų literatūros platini
r Tegul ši_diena visoje Lie Sąjunga“ minėjo savo gyva-5
gpavyko.
mą, bet kaip\ūž paprasta
tuvoje pfaėina obal^iu: ;
vimo vienerių pietų ’ sukak
kontrabandą.
Jiems.paskyrė
Žengdami
13-jų
atgimu

~ * tuves. Minėtos sąjungos tik
jKOMUNISTIsKOS DEGTINĖS nežymias pinigines pabau
sios
Lietuvos
nepriklahisopasibaigė Notarų
vienyti lietuvius ka
slai
į^>'. BYLA TEISME
das ir po keletą savaičių ka
mybeš
metų
angoh,
tinka

talikus darbininkus tėtai!
BYLA
lėjimo.
O
kadangi
jie
kalėĮš&aunas. — Kisneįis, Pimai pagerbkime mūsų kar nariamsmaterialę paramą,
Buv. Kauno vyr. notaro
žygį valdovą *DidĮjį Lietu- jūoš šviesti. -Sąjungos cen
^o»raitis, Andrijaitis ir Jan- jime jau seniai sėdi, tai visi,
^^Butkevičiaus. ir Šiaulių no-,
pasisamdė 11 pažįsta- be 4 iniciatofių, iŠ kalėjimo tąro Švabinsko byla baigta. vos KunigaikštįVvtautą Di- tras randėtai Dotnuvoje, o
,
dįjį,- pritž penkerius šimt skyriai gali "kurtis visoje
teųjmonių, nuėjo su jais jr paleisti- . i ■ Jie
buvo
kaltinami
už
įstei

3||iįįta' ii* ten “prisipylė” Kaltinamuosius .iš. paskv-^ gimą prie Kauno vyr. nota- mečius - budriaį saugojusį Lietuvoje.
■ ' - ' ' /i? .dękius degtinės traukė Lie- rimo' gynė pris. adv.p p. PUr to kontorostąm tikro “gele Lietuvos nepriklausomybę
Sąjunga įkūrė Dotnuvoje
* . - =
ir ąųkŠčĮftusiar iškėlusį ‘Liėįivbs pusėn. Bet einant kon- tėnienė.
žinio fondo.’’ Butkevičius
žemesniąją technikos moį tavos, garbę ir galybėj ir at
SEabandistams per Lietuvos
teismo pripažintas kaltu ir
kyklą, kuri veikia nuo 1929
mūsų pasienio sargvRINKS LIAUDIES
' nubaustas * sąlyginiu^ būdu siminkime, kad-1430 metais m. spalių 13 d. Mokykloje
Vytautas -‘Didysis buvo . pSr
)©S’.buvo visi sulaikvti.
Da■
•s DAINAS
- vienu menesiu kalėjimo, o
yra šaltkalvių irjtaliij sky5
šarvotas
Lietutos
sostinėj,
&nt policijai pas kpntfa- Kaulio konservatorijos pe antrasis. išteisinta?. ‘
v
ridi;'prie kurių veikia ata
mįisų tautos šventų ršventohwidistlis i kratą paaiškėjo, dagogų sūsirinkime plačiau
tinkamos dirbtuvės. ■ > . ‘
LIĖfUVOS BANKAI ’ !.< ‘ vėje, Vilniuje. ’, fc -r;..
?
£®aKiekiuose buvo ne deg- kalbėta ir mūsU liaudies diai- ..
>1
tr ? »- _____ U »
y
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ptanud? išcįabti ir ji
Ryšy su Savitarpio Kre
' fvkdvtf išrinkta^ tam tikra dito Banko apiplėšimu Kati
kotai sija, į?kuriąn įeina mū- no bankai gyvai sųsirūpipu Sausio 20Ai1 prie^dfrektozikair J. triuodis, V. Žadei- savo apsauga nuo eventualių jos :namo susirinku apie
ka, K. Banaitis ir j. Bendo- užpuolimų.
' tr 300-^400- bedarbių, jgarie.
fius.
Vienas bankas, pftV.^-nia- pasiuntė 4 žmonių delegaeiDainas manoma užrašinei no Įvesti automatiškus gele- ją paš direktorijos pirmi
fonografo pagalba
- Jinius užuolaidas tarpduryj, ninką. Iš direktorijos jie.’
miausias komisijos uždavi kurie galima bus nuleisti ir reikalavo padidinti bedarbių*
■--------&u jie ‘nepdsistengs išauklėti Juos nys — suorganizuoti, reika tuo neduoti
pašalpą nuo 18 ligi 40 It.
.•
.>
' 'užpuolusietiis
.
-t-"
>fero baimėje, išlavinti juos ir įduoti
linga
dalvka
išmanančiu
banka
išeiti.
.
’
.
.
eras ginklą prieš įvairius gyvenimo
savaitei. Toliau jie reikala
įjojus.
Pavojingiausi žmoni? priedainų
rinkėjų
skaičių
ir
su

į-t— girtybė, netikėjimas ir doros nuvo grąžinti atimtąsias 300
tejimas.
Ypačiai daug pavojų yra rasti lėšų keliems fonogra
darbininkams bedarbių kor
tiestuose besimokinančiai jaunuomeGeriausias besimokinančio jauni- fams Įsigyti.
telės^ nes prie kanalo dar
& draugas ir vadas mokyklos suole yĄįait dvidešimts metu leidžiamas kabų Kretingalėje darbo lega
SHku moksleivių mėnesinis žurnalas
KUN.
J.
MICKEVIČIAUS
te'- tik 50 darbininkų*
nota
r .
“Ateitis.”
*
J'
įĮjį, Įosan palengvinsite sunkią auklėjiIŠLEISTUVES
būto sakoma, kad ten gali
,'i’ėttti ir motinos, nepagailėkite 10 lt.
R«ą?/r«( Panevėžio ap.).
gauti darbo 300 darbininkų.
«iams (5 lt pusmečiui ir išrašykite
žurnalą savo besimokantiems vai- Sausio 13 d. atsisveikino su
Tarp susirinkusių darbinin
stas. Tuo suteiksite jiems džiaugsRaguva ten 5 metus dirbęs
kų keli pradėjo triukšmauti.
x*Ateitis” įdomi ir nemoksleiviams.
Prenumeratos kainai metams $2.00,
Policija juos suėmė.
teajįaffttlf $1.00; moksleiviaihs tne- visti mylimas kun. J. Micke
” ?
;.............
bįi» $XjOO. pusmečiui 50c.
“Ateitis,” Kaunas, Laisvės Al. 3. vičius. Raguva jo asmeny
ųintania

Jūsų giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabejo,
4. nori žinoti, ką veikia Amerikoj katalikės moteAtsiųskite 2 dol. ir,50c. “MOTERŲ DIR> VAI” o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir
KžHšą papasakos. - . .
^“MOTERŲ DIRVA” yra vienatinių AmerirĮ kos ^lietuvių kataliku^ moterų žurnalas, Ieidžia||masMote rųSąįuigos. Joj eJale straipsniųak.. tualiais nYotern kiaušiniais, sale žinių iŠ viso pa:-gaulio inoieny gyvenimo, rinoUto^ eina šie, šk#-;

^tairkiti.
--------- ••
■
.//nr
|F“MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gt^ŽUis
niršuliais ir vinjetėmis.

Jos formatas

(didis)’

tata toks, kad po metų galima pasidaryti daili

knyga. x Nelaukite ilgai.

Siųskite pinigus tuojau

IrMtfOTERŲ DIRVA” pradės eiti Iiotuvon.

sigi&ite šiuo adresus
U

..

' '•

“HOTMŲ blBVAh
/
U Sitai,
- A’ '- /, CTiicago, tU.
-r

'

-č

-į

i

"j.

misio-

10 Dfflžttiuy TOMŲ
/ (turinčią irti 5000 pusi.) .
(Košia kiekvieno lietuvio litieligento bibliot«ką, knris skait? '‘ŽidL
n j,” didžiausiu mėnesinį literatu*
tos, mokslo/rvisuenenėg ii*akade-,
ftiis.kojo gyvenimo žurnalą, nuo
pat,00 fodnaopradžios. Bet
ir tiesiog būtų nedovanotina, jei
gu kuris inteligenfa^-uištiek kuritft profesijai jis bebfttą ir kur
tegyventą, Jo peprenumeraolg if
neskaitytų bent nuo 1930 metų
pradžios. r
'a P
- <•.

raasko versta. •

• i.

j *Tfc?torti

,2’

». Kas surinks- ir''Vatyflfo*'' 'rijĘ '
rėmėją, gaus 1930 metais “Vair- fc&Mnyhj
Petį ■ dovanai.
.'HguldS r
i .-y*”!
g «i
a litai, pumneeist sz
eent.
_ -■,
Afrikoje 1 doleri^
* Jota 1
tiek pat kaip Lietuvoje, p

Nr. 2, J‘Varpelio” AdministraeiĮjai: ^e^nas Nr. 8038.

tvoohi fotonu tam. & S.

- <
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'-'V*
;■ ■■
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JAUNIMO DARŽEL

i*»r

Mass.

bt,

■*!

.sjur ošrfVi'uY '

Laugalytės
gelį ir O. Žet

L šėriau žirF;s ir ~J.

NAUJIttiTUVOim

. J 7 7 yAšiįM^

/ numylėta.”
maičio “O L
1/ 5.
'.r K “
y'''•£** < .
J. Ginkus arNeatsiliko ir i
r
•» -r5, \
t Dangaus žvaigždynų tyri
igM apvaikŠčiojfaųas
ritėtas pozicijas spaudoje kriti- tistiškai sūdai
• fcakyrfcvidADlDtAffūrtAS
;
*Mano gimti- I • Pagaminti J.
sario 16 dienos, ri*1 *
kuojąjna’ ir žeminama, katalikų nė,”/o A. GinktL .rfypsojaučiai —
nėjimas žynpiai palėngvėąo,
* .
\Bue Rodoma *
kai buvo išrastas ir patobu •>. Vasario 16 d. liks ant visuomet spauda varžoma baisia'cenzūra. ‘ ‘ Bernužėlį, nesvolįok. ” Protąr- VASARIO-FEBRUARY
8^ W
sukaktuvės
• v
piais
puikai
pagriežk
lietuvių
be-,
poBAžNYTnraj
Mtįa
Įa
d)
Lietuvos
liaudis,
kuri
užlai

Sveiki.,. X *
' .
b lintas fotografinis aparatas, lietuviams brangi diena. Tos die kė per-tiek vergijos metų tauti ’įas. ;
- ;
L0WELL, MAM '
fotografinė plokštelė yra nos aktu Tautos, Taryba Vilniuj^
Gyvenimo varpas linksmai savo aidingu liežuviu
nę sąmonę ir kuri tokiomis ę®ąns -t -Nusižengimas būtų nepamynėt
daug. jautresnis ir patvares pareiškė pas&uitfu, kad Lietuva y- giomis aukomis atkovojo ;Lietų- parapijdSrTnokyklos vaikučių Sese > ' Pradžia 7:30 vak .
nešė Dėdei Anufruf, kad jis jau metais sęnę^i®,
“1 Nepriklausoma. Valstybė. Va-*
naujieną, k^Ą^AUNIMQJ)ARŽĘIJŠ’\£pyąį^|i^M> nis daiktas negu žmogaus p
vęs Nepriklausomybę, jos* pilie rų :Kaaįąii&įęčių vedamos^ trys į-

*į ;

-'?• 1 *

- •'

"■

:

Paveikslus aiškios J. K.

tau tinės teisės be reikalo yra varžo-’ ’domiąųsį numeriai: Lj^uvos min
W metines sukafctųve^- ' v.f> " rzxg
’.į akis, kųp (greitąi pavargt 4'rio 16 d. ąkiu|
—Kas nori būti Lietuvoje
tis, Lietuvos špkiai ir Lietuvos v§- das laiko Ir ten su savaisiais daty jĮMĮUj
; - . Kąą galėtų pamanyti, |rad metų, įąikąs taip greitai bė ir nusilpsta. Be to, plokšte tą pasiryžti tapti nepriklauso- mos, liaudis'.-atstumiama nuo ša liava.
taip patriotiški pa yisose ižymesntose vietose Ir iafraje^^
gą*/ Ištiknjjų^ętebįtgąį ^ąaęąyaitę pasirodė spaudoje’ lė neturi jokių optiškų klai •ąiems nuo kitą Valstybių. Per kes valdymo ir nuo kontroliavi rinkti, Dalykai
atatinkanti šventės iškilmei Vynėje, pražoml vf>) kas .tik S| kvteffrt
ma matysite. Be to matysite štai
mo paskirstyme ir . sunaudojime
pirmas pražydęs 44 Jaunimo Darželio” lietuvystės skaistus dų, kaip kad žmogaus akis. ‘didelius pasiaukavimus "ir^vargus .Valstybės lėšų.
ytsns'J.ietiivos Prezidentus su
ir taip gražiai atlikti, kad tik pa
momis, (Lietuvos »poetus, profeaorfiMįH
žiedelis. Reiškia “Jaunimo Darželis” švenčia savo 44gi Todėl šių dienų astronomi Lietuva tapo Nepriklausoma. Tat
sigerėjimo jausmus fegalėįo sukel Ir kitus mokslo ir atsižymėjusius
vyrius. Lietuvos generolus, kariaūĮ^fcį
mimo dieną;”/
'
į ' į joj fotografavimas vaidina .visi lietuviai tą brangią dieną ir - 1. Kadangi Lietuvos dabartinės ti. Bendrai Kazimierietės Seselėj !ir
kariuomene. Lietuvos orlatvtJįjjį^
mint Tas paminėjimas įvyko ypa valdžios vedamas kulturkamfo tylų, bet naudingą Bažnyčiai ir tautoj.
Šventės iSknthes. Rnpa Ljątį^
Manau, kad kiekvienas njano jaunų skaitytoji) draug labai svarbų ^aidmęnį.
tingai iškilmingai šv. Kazimiero prieš katalikiškas mokyklas, orga Tėvynei dąrb^ atlieka. Geriausios vaitos ir lietuvis sportistus,
su manim džiaugsmingai praleis šias sukaktuves.
/. I
mokytojus, sporto jvaire'nybes. LitSteĮ’-j
parapijoje. Prisirinko pilna sve nizacijas, veikėjus yra kenkšmin- kloties ir Dievo palaimos jų dar vos
kurortus ir Nidos stebėtinus aijP3
Pradėdamas vesti šį skyrių maniau, kad bus lengva, Vienas iš svarbiausių as tainė publikos, kuriai nebeužte gas Bažnyčios pasiuntinybei ir buose !
fių gyvuosius kalnus. Apie 40 Ltetuyąaa
7
miestų ir ukius su jų darbais. Lieta^Į
bet.., apsirikau. Daiibo daugiau radau negu (tikėtasi. tronomų rūpesnių yrą suda- ko Radimų
dang turėjo sto- priešingas sudarytam konkorda
Bendrai iškilmės sudarė labai vos jaunimo pradines, vidutines Rr.«j*įR|
Maniau, kad turėsiu" daug bendradarbių, bet ir čia apsiri ryti stambesnių Žvaigždžių vėtL Galėjo būti‘virš 1000 asme tui.
gerų įspūdžių įpTiasisėmę gražių štęsias mokyklas. Lietuvos istorine* vietas, pilis ir ežerus. Lietuvos
tikslų
katalogą.
Tuo
tikslu
nų.
Labai
malonu
apsireiškimas,
2. Kadangi tas kulturkamfo ykau. Jauni rašytojai pradžioje rašė. Vėliau pametė drą
lingu kryžių kalnų, ir daug, dfcng
jvairenybltj, kurių čia visų* negailu w.« į
są. .Antra, iš išeivijos inteligentijos begalo nustebau. Mą- vįgQg_žymesnės pasauly ob kad. daug ouvo jaunimo, čia gi ra paneigimas - 85 \uoš. Lietuvos
_
musio ir augusio. Tarpe garbingų katalikų valios ir. jos pažemini daugiausiai prisidėjo gerb. klebo rašyti... ..
Klaipėdoje, Bolševikų_laivaL*'I«ft^
niau, kad ir jiems rūpi lietuvystės klausimas. Kviečiau servatorijos dirba kartu,
svečių buvo miesto mayorąs p. mas.
nas kun. A. Petraitis' Toks tur vių 7-to pulko kariai futbollstal ir Bofr>
-%
daugelį iš gabesnių rašytojų pakreipti savo plunksną į be kiekviena tyrinėdama tam O Tiara.
tingas programas, jo sutvarkymas, ševikų, karo laivo jūreiviai futbcfĘ^K
rungtynės. 7-to- pulko kareivinės kariai^
3. Kadangi esamas neteisėtu
galo svarbų gyvenimo klausimą. Atsakymas iki šia^Aie- tikrą "dangaus dalį ir nusta
jo. mokėjimas sutraukti tiek pu eina pietų. Karveliai kurie nefia-ĮjmS
Iškilmės prasidėjo Amerikos ir mas 'ir diktatūra pavaldinius
nai pasiliko TYLUS. Pasirodo, kad maža yra žmonių, tydama tikslią žvaigždžių,
blikoj— tai li&dija jo organizacį/ kus. šarvuoti automobiliai, šunės,
; Lietuvos . himnais, guriuos gra skirsto į sūnus ir posūnius, pa
1-ie žinias ir šovinius neša, fronte, !^?;
kurie rūpinasi jaunimo tautinio klausimo gvildenimu.
padėtį dangaus skliaute. Tas žiai atliko choras p.T J. Žemaičio neigia liaudies valią, kelia viduji nius gabumus. Malonnu šiai para karininkai 7-to pulko. Juodkrantės žve^^
• ■ *-■
Ką Dėdė Anufras toliau turi daryti? Vienam sukti darbas gerokai palengvėja, vedamas. Iškilmes vedė pats kle nes kovas, tuomi žemina‘pasaulio pijai turėti tokį kilnų kleboną, jai su jų tinklais.
PASENUS
tą ratą ? Leiskite man pasakyti, kad tai yra vienas iš sun jei ' žvaigždžių padėtį ap- bonas kun. A. Petraitis. Pirmas akysė tautos vardą, silpnina pa; kuris daug gero parapijai pada JAUČIAMS IR
NUSILPNBJ^Ž
rys. Tat geriausių pasisekimų! '
kalbėjo kun. S. Stonis šv. Kazi čia Valstybę ir stabdo pažangą.
kiausių išeivijos klausimo veikimas, negalima.. Antra, jei
Nerimuolis
skaitlinėti iš fotografinės miero dr-jos atstovas. Kalbėtojas Todėl, brangindami ir vertinda
Jeigu jūsų sveikata yra menka ir jt^T
gu patiems Lietuvoje gimusiems nerūpi lietuvystės palai. jaučiatės pasenęs ir pavargęs) turite
plokštelės. Žinoma, visų nur pažymi,kad Lietuvos Nepriklauso mi Nepriklausomybę ir laisvę mū
mažų apetitą, jas vargina nevirškfa£';
kvmo klausimas, tai kaip gali čia gimęs jaunimas turėti
mas, konstlpaclja, inkstų ar pūslės Idė^
fotografuotų žvaigždžių jo mybes yra tik vasario 16>_d. at sų Jėvynės, prie kurios atgavi
nuoširdesnį pritraukimą prie lietuvystės. .
1 girnas, skaudėjimas nugaroje, žudotfcj
gaivinimas po laikino pavergimo, mo mes amerikiečiai lietuviai esa
kiam
kataloge
negalima
bu

svarumą ir stiprumą, negalite geraV
Vieni auklėja jaunime lietuvystės dvasią, kiti viso
bet kaipo Valstybė Lietuva egzis me moraliai ir medžiaginiai pri
naktj pasilsėti ir atsikellate ryte p®^;:
vargę ir sudribę, vartokite Nuga-Tontf^
kiais būdais stengiasi iš jaunimo išrauti tėvų šalies meilę. tų pažymėti, nes lig šiol yra tuoja nuo Mindaugo laikų. Pažy sidėję,: vienbalsiai nutariame pa
tik per kelias dieiiks ir jus pagtejjįMįŽ
daugiau mėjęs Vytauto nuopelnus, nupie reikšti griežtą protestą prie Lie
Perskaitykite laikraščius, sužinosite kiek parengiama įvai nufotografuota
te kaip daug stipresnis ir geriau pasi^
jausttę.
t '•
.'jjraS
rių vakarėlių anglų kalboje. Patys vadai suėję su jauni- kaip vienas miliardas žvaig šęs vaizdžiai kovą su rusais dėl tuvos dabartinės Valdžios varomu
Nuga»Tone yra Nacionalis Sveikatos^
atgavimo spaudos-ir,kovas dėl ne kulturkamfą Katalikų Bažnyčios
ir Spėkų Budavotojas.'■Jis padarė
imrkalb&si... tik-ne lietuviškai. Jeigu patys Lietuvos lie ždžių. O bendrai, tik'. Pauk*
buklus milionams žmonių. Jis SURgUre
priklausomybės, išveda, kad toki atžvilgiu, prieš konstitucijos lau
Uifoja vidurius ir nugali konstipadįąjg
tuviai parodo nepaisymo dvasią, tai ką galima norėti iš ščių kelio sistemoj žvaigž; tadta negali žūti, ji turi būti lais
žymą ir griežtai reikalaujame tuo
suteikia riebų, raudoną kraują, galW^
Amerikiečiu lietuviu.
džių skaičius siekia, kai ku va, bet primihęs, kad dar Vil jau suteikti pilnų laisyę Bažny
na ir sustiprina organus ir nervinę
stemą. ir padidina svarumą sulleį^gą^į
rių astronpmų manymu, lig nius yra priešų rankose, reikia jį čiai, neatidėliojant grąžinti teisėšių, suvargusių žmonių, NugarTaner“jgįg5
ri savy prižadą geresnės sveika
išvaduoti, - pabaigė kalbą, linkšda- tą-konstitucinę .tvarką kraštui.
35 milijardų.
naujo smagumo ir džiaugsmo’/ .
•
* * . ** ’ • ' . * ‘ iąas atbukti Mindaugo, Gedimino,
rifti
’ <
. ■
'
; Bet tokio plataus žvaigž-: Vytauto dvasiai Lietuvių tautoje. Šią protesto rezoliuciją pasiųsVisi vaistų pardavėjaiparduodfflNug^
4 ti Lietuvos prezidentui, paskelbti
Tone. Jeigu jūsų pardavėjas ngrnžCtjį^
džių katalogo niekas, ir ne- Adv. A. Milleris' labai vaizdžiai spaudoj ir pareikšti širdingą bro
jų stake, paprašykit, jį užsstyttfįįFjĮjĮjB
jus iš savo džiaberio.
NAUJOKU PRIĖMIMO IŠKILMĖS MARIJONŲ- \sh^&$\a. sudaryti Praktiš- ir įdomiai nupasakojo savo gra lišką užuojautą- Lietuvos Episko
įspūdžius, kuriuos gavo apsiį
VĮENTJ()LYKĘ :
/
patui ir Katalikų Veikimo Cen-X
kas katalogas žyąigždžĮų,; žius
etuvoje. Advok. P.
lanky
i
. Atėjo dieasų
į vienuolyną bus priimti nau- kurių padėtis tikslinį austaJ j i-Tiąrim išbandymui ar tinkami būti vienuolyne. r‘' Visi- tie, Įtyta,- tuo tąrpu- turės tik/ piešė neprikJ&flftffiybfai? jėikšmę ir dyčios laisvę ir katalikų idealus.
} kurie šią- dieną bus priimti, susinervavę, ko tai bijo, tai čia 160,000 žvaigždaų...Įįkima* išreiškė džiaugsmą, kad Lietuvaa Po šio pasirašyti susirinkimas
įgalioja Amerikos Liet* Kat. Fe
eina, tai ten eina, kartais nueina į koplyčią pasimelsti, pa si, kad JS^O ’inetįi^tiics ka yra nepriklausoma. Miesto mayo- deracijos Worcesterio, Mafš. sky
prašyti Dievo pagelbos ir laukia kada ateis toji valandą, talogas bus jau baigtas, nes nas p. 0Tiara,savo gražioj kal riaus valdybą?’
Paminėti Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Vytautu
boje pažymėjo lietuvių geras y<
kada,jie bus priimti. Ateina valanda, apsirengę su geriau
Tarpais prakalbų p. J. Žemai
500
metų mirties sukaktuves, Lietuvos valdžia padarė'
darbas pradėtas buvo jau patybes, pasidžiaugė lietuviais,
siais drabužiais stovi linijoj laukia, kad įeiti į koplyčią.
čio ehoras padainavo gražių dai
• 1929 m. pradžioj. Toks ka kaipo gerais piliečiais ir palinkė nelių. Chojas daro gerą įspūdį,' sutvarkymus švęsti šį didelį įvykį iškilmingai, spėkMinistrantai ateina su žvakėmis. Paskui juos eina visa
takliais, parodomis_yisuose kaimuose, ir miestuose.^7
talogas) furės Jlidelės Reikš jo, mylėti savo kraštą. Kun'. A. matyt gabios rankos yra vedafnas.
procesija. Pirmiausia choras atgieda mišparus, tiems pa
Pwraitis karštoje‘ savo kalboje
Šia nepaprasta proga yra ne tik dalyvaut ir Aaty^t|’
• Puikiai buvo atliktas p. J.
mės,
nes
po
kelių
šimtų
me

sibaigus išeina pamokslininkas sakyti pamokslą. Visi lau
pareiškė didėlį’ *'džiaugsmą dėl
viską,
bet ir drauge pdsisvęčiuot su savo giminėm,įr\
Riogliutės ir O. Karsokiutės pia
tų
juo
remiantis,
bus
gali

Nepriklausomybės,,
priminė,
kaip
kia ką jis pasakys. Pamokslininkas pradeda Šv. Rašto
draugais;.
:;į;
no Smuiko duetas ir paskui Vaientužlastingai
Amerikos
lietuviai
ma
nustatyti
žvaigždžių
ju

žodžiais, kaip V. Jėzus pasirinko savo apaštalus. Saka:
KELIAUKITE POPULIARIU GARLAIVIU ^
tekūnaitės ir Sidabriutės. Nema
moraliai ir..medžiaginiai rėmė Lie-,
dėjimo
kryptis,
palyginant
44 Jėzus ėjo jūrų krantais ir .pamatė Simoną ir jo brolį An
žai žavėjo publiką solo Marė^
tu va, vienok priminė' ir Lietuvos
driejų leidžiantį tinklus į jūrą ir Jis jiems tarė: 4Sekįte žvaigždžių padėtį tada ir da skaudulį, dabartinę valdžią, kuri Landžiūtės—Strazdelis, o Z. Bla- Mane.’ Jie palikę yiską sekė Jį. Jis eina toliau ir mato bai^Jei toks Žvaigždžių ka katal. mokyklas uždarinėja, dra veekiūtės — Birutės arija negiji
Zebedėjaus sūnus Joną ir jo brolį taisanti tinklus ir Jis sa talogas būtų buvęs sudary koniškais . aplinkraščiais^as var mą buvo atsigėrėti. Kutenantis
širdį, buvo duetas Šimoniutės ir
ko : 4Sekite Mane.’ .Tie palikę savo tėvą eina paskui Jį”/ tas anais laikais, kada Ba žo, atima pašalpas, organizacijoms
Taip Jėzus pasirinko savo apaštalus. Jis pasirinko dvy- bilono ir senovės -Egipto ty nedupda veikti, kat. visuomenės
—liką, bet vienas Jį išdavė. Viešpats Jėzus davė galybę mo rinėtojai sekė dangaus kūnų vekiėjus persekioja,, Akyvaizdoje
kyti, krikštyti, nuodėmes atleisti, mišias laikyti ir dalyti judėjimą, tai dabar, po ke tų liūdnų faktų siūlo priimti se
kančią protesto rezdliueiją, kuri
kitus sakramentus. Apaštalų'pašaukimą pamokslininkas
lių tūkstančių metų, būtu vienbalsiai yra priimama:
pritaikė prie pašaukimo į vienuoliją.
.
galima atspėti ne vieną dan ' “Mes, Amerikos Woreester,
'Pamokslui pasibaigus, tėvas provinciolas priėmė nau
Mass. lietuviai susirinkę virš 1000
gaus paslaptį, y
jokus išbandymui. Aš tarnavau, ir koks džiaugsmas pe
asmenų iškilmingai paminėti Lie-j
rėjo per mano širdį kada tas iškilmes mačiau. .Aš atsimi
tavos Nepriklausomybės vasario
16 d. 12 metų sukaktuves su pasi
niau tą dieną kaip aš buvau priimtas? ir dėkojau Dievui už
gailėjimu konstatuojame, kad:
tą malonę. Kada jiems padavė žvakes man atėjo į mintį
S.
L E VĖL AO ”
za> KatabkHkos mokyklos ne
Kristaus žodžiai: 44Aš esu Šviesa ir Gyvenimas.” Kitą
tik yra varžomos neprielankiais
met aš buvau priimtas, apie tą Dievo malonę ne daug minŠvietimo Ministerijos aplinkraš
tijau, bet kai pamačiau Kitus priimant, mano siela, ištikrųčiais, atimama joms pašalpa, bet
jų, kilo prie Dievo, kad Jam padėkoti už tą malonę. IškiJnet negirdėtu kultūringame pa
J. AMBRAZIEJUS,
J. G. BOGDEN,
• mėms pasibaigus visi išėjom, aš biskį nuliūdęs, kad kaip
saulyje suvalstybinamos.* Valdiš
? 168 Grand St, B’klyn, N. ¥.
322 W.’Long St, Dt
kose mokyklose nors paliekamos
buvau priimtas Dievui tinkamai nedėkojau, bet kiti buvo
“VIENYBE,”
J. ZOLP,
193 Gjand St, Blclyn. N. Y4559 S. Paulina St, 0
oficialės,dvi valandos tikybos pa
j^lni džiaugsmo.
J Petras KM. BdRnskius
- J. VASILIAUSKAS,
•'
- V. M. STULPINAS,
■S
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01BELE tOKMŠIJAS

mokoms, bet gilesnis tikybinio bei
religinio lavinimosi kuopelės mo”
kyklos sienose draudžiamos, tuo

MALDŲ RINKLU£Lfi3,

baltais viršeliais___________ -J$P75

balais virSeHaia_
MALDŲ RLNKLNALIS, juodais viršeliais_____
$176
MALDŲ RINKINfLIS, juodais viršeliais_______ £
$1
MA1A8 NAUJAS AUKSO ALTORIUS, juodais pras-

MALDŲ lUTKUrCUS,

-

tais- -viršeBais

i

;

._________ .'............

<$0

DYKAT IŠBANDYMO KUPONAS
FRONTTER ASTHMA CO.
828J Frontler BMg-,
432NMgaU St,
BotfaJo, ’N. Y.
Prisupk dykai ISbandynmi

5

[tarpu kaip kitų dėstomų dalykų
panašios kuopelės ir sporto orga
nizacijos" naudojast pilna laisve.
• b) Katalikų ekonominės orga
nizacijos liko sugriautos, o dabar
ir katalikiškos kultūrinės organi
zacijos sistematingai yra slopina
mos ir varžomos, neduodant joms
leidimo susirinkti, ištremiant ka
talikus^ veikėjus taip kad katali
kiškoji akcija darosi beveik nebe-,
įmanoma.
J* '

j c)> katalikai valdininkai
įv^hiaii'terorizuojami, atleidžiami
riuo Vietų,; katalikų visuomenė*
veikėjai diskredituojami liaudies,
akyse, Lietuvos JSpmkopato autov*'

J

814 Bank SU Waterbury, Ct.
A. S. TREČIOKAS,
197 Adams 8U Newark, N.i J."
t gigu vg
' 226 Bark St. Hartford, Conn.
“NAUJIENOS.”
1739 S. Halated 8t, Chlcago. HL ■
A. VELEvKIS,
“
' /
COSBttūthAv., Bridgeport Ct
P BAJA^LTIS,
3^K'fiaWted St. Chirago, III.
“DIRVA,”
6820 Superior Av.. Clevuland, O.
K. MAH-ARKVICIUS,
95 Liberty SU Anaonla, Ct
K. VAIŠNORA,
FrankUn Savinga Ir Trust Co.
Pittaburgh, Pa. '
J. URBAAS,
V
187 Oak SU Lavrance, Maaa.
P. MOLIS,
•
1730—24th 8t, Detralt, Mtch.

8255 S. Halsted Su C
. A. VARAAIUS, ,
4
12 Ir Garson St
-z,
Pittsb
“TARt*rinKKO” AGI
. A. Kupetas. 332 W. I
, ? Sou^ »<»
MISS J. RAtTKTYTI
- 50 Sterilng St»W<rt«i
N. GENDROLItTS,
B'vaj?; S. Bosi
K. KAZEMEKAS,
798-797 Bank SUWatt
P. BABTKEVICZ,
678 N. Mala 8U Mond
K. SIDABRAS.
875 Cambridge SU
,*
Cambrid
J. VITKAUSKAS,
RlchtnonA Trati Ok
m E. Anecta
PbttaM

arba į
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Cia'jąe jau- Kun. Janilionio praneSiht&s.LiėtUvoąkilę žydai, kurių
Kun. J. Janilionis, kuris, ™nam Johanesburge yra aeiasi save'ariuboj. Čia jie
ksl W
expertai, drąsūs, sumanus^ asfe-rtiirta Ktoiema gfrtod p*® 40W ♦»»
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Visas pasaulis hit jų uja už
' 'taip pridirbę netvarkos krikščionybės persekiojimą,
pramonėje, bolševikai puolė bet jie nieko nepdišo. Girdi,
*
*
*
*
ūkininkus ir dabar bando kavo namuose mes galime
suiiacijonalizuoti jų ūkius daryti ką norime. ?
ir įvesti tenai komuną. Bet Be abejonės, bet tokiu el
čia jiėiils šurikiai einasi, nes gesiu' įrodote,’ kad jįs dau
ūkininkuose sutinka rimto giau nieko. hemokąte. kaip
pasipriešinimo. - Patys pri- tik. tikėjimą paneigti. * Bet
šipažįstaj kad sovietai nūnai čia didelių gabumų nereikia.
gyvena sunkias valandas. Priesiiigai, juo mažiau gėTas tūr būt pasakyta, kad buidij ir daugiau neapykan
prirengus pasaulio opiniją tos turėsite, juo gferiau' tą
prie .nauji} maištų ir revo- šsivd įjirriiaėiiini "tikslą atliucijiT. Kaip matome^ kur■ sieksite. <
jie prikiša savo rankas, ten
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Afrikos ūkto wi6niafcWr

Afrikos

ietuviusir koldnizavimoirreikahl kunigas Janilionis
lietuvius
ir kolonizavimo, ir
prekybos Santykių. UŽmėžgi- praneša, kad Į^ėtį Afrikos'
oi rifc 12, in**
įrodinėti,
kad soeijalizmas
iBNCTiipiATbsi
šu tikėjimu nieko bendra nemd galimumus.
’ v' valdžid įrinčipidliai yra $a- <.
LiPTION RATUS: /.
y *•••••••• •• • 4•
turįs, jis vien fifc rūpinaši
Pietų Afrikos lietuviui \- lanki ' tokiai . kolonizacijai:
••••••*••••••••••' IK ?
to StriitaH aiėtatBa;;.;&0 ekonominė
būkle. Dabar
ra, Augiausia, amatninkai: sutiktų įsileisti mūsų ūkikuomet sogijalizmas pasiekė
siuvėjai, staliai, šaltkalviai; riinkų į Afriką, sulygintų
juos
teisių
savo mokslo ir eksperimenta
'
- - - atžvilgiu su vieir
vimo Viršūnių, vadinasi isgiaūšiai, kūi kūrie iiėt labai tiniais ir duotų ūkiams įsisivvstė į bolševizmą, viri
getai.' Tautiško susipratimo: gyti pašalpos - 38 metų pa90 proc. Ūkio ver
kaip ant delno matome jo
yra; tik, trūkstant ihteligeil- skolos
tės. Tiesa; valdžios ūkių nė
tikslą. „ Bolševikai mėgino
tij,
jis
negali
organizuotai
PASAULIO ĮSIKŪRIMAS pertvarkyti ekonominę Ru
išsiplėtoti. Afrikoj gimusioj ra labai daug tlilkąmų žemdiffeyštei — jie labiau tinka,
sijos padėtį, bet vieton bū
kartoj to ..^susipratimo kaip
“Keleivis”' štai kaip aiš- metų atgal. Kaip čia tą Sji- vio pagerinimo susilaukė
ir nebėra. Jį tik galėtų, su ganiavai, bet privatūs ašme
fia žemes atsitadimą. Gir- derinti ? Atsakymas įabai pilnos suirutės ir chaoso.
žadinti stipri organizacija. nys ir bendrovės turi getų Pramonės nesutvarkė, pre
Yra didelis perteklius mer ūkių parduoti.
įį tnilijonai mėti} atgal saū- lengvas.
Kun. Janilionis praneša,
gaičių, kurių dauguma ište
susitiko su kokia tai Mokslo dalykuose milijTC kybos— neišvyštė, darbinin
nesis
apštykime
kams niekė nedavė apart
ka Už svetimšalių, kadangi kad latviai yra rte tik jau
-r
ąigžde ir susikūlė. Per ši- nas metų tai niekis. Milijo
» ■ ■’
\? Skurdo ir ekonominės vergi
vytų lietuvių labai maža. Užmezgę prekybinius santy
Apie porą mėtų atgal bu- kai praėjo.' Mes drąsiai ga
. susikūlimą daug degan- ną meti} mesti šen ar ten,
jos, neteko duonos, pinigus
Tafpusavib bferidiavimas la kius su Pietų Afrika, bet ir
ol’medžiagos buvo ištąšky- tai lik tiek yra sunkumo, išaikvojo užsienio propagan vfs “Darbininko” redakto lime savo protingas mintis bai menkas: daugeliu nepa juos gerokai išplėtė. • Krau
11 erdvę. Iš tos medžiagos kiek tuos žodžius patašyti; dai, susilaukė bado ir pri rius kun. V. K. Taškūrias leisti į iaikraščių ir knygt sipažįsta.' Kun? JriniliOriiui tuvėse mjatyti latvių žuvų ’
startinės planetos, kurios o popiera juk kantri — pa versti pėsnykaut, nes ne tik iškėlė sveiką iriintį, kad lai puslapius. Murilš dabar Už atvažiavtis if šukrietus juos konservų, degtinės, saldai- ,
ikasi aplink saūlę, jų tar- kenčia visus, mokslininku dtionos, bet ir mėsos pristi kraščių bendradarbiai nesi tki negresia niekftš£ Ir vis į baziiyčiį, jie patys stebėjo nių. Kuri; Jaiiilidiiio nuo»■ -■ —' \ ■'
■’
go.- Žodžiu, ekonomijos šri-; slapstytų slapyvardėmis; o dėlto to papročio negalime si ir skaičium ir ^iUma pa- monė, Lietuva galėtiį eks
e- ir mūsų žemė. Anot spėliojimus,
o kadangi aš su
ypač kada straipsny ar ko nusikratyti. Žmogus, kurs
portuoti į Afriką ^sėmenų
t^eieiVioi,” šita žemės atsi
žintim.
/
savo teorija ir įsibrįoviau p t- v;..~—i—
netitri
laiko-nuo
pirmo
žo

respondencijoj
paliečiamas
- f A
Gausio 1§ d. turėjo būti aliejų, ifriedį ir medžio dir
lsimo
teorija paremta
mokslininkų tarpą, iaii ir kui tai joms ir nusibodo, tai asmuo ar draugijos vardas; džio iki paskutinio perskai
sukviestas lietuvių mitingas, binius, degtukus, ir kitką, fš ~ .
5Wiiiifcl spėliojimais.
ir pradėjo burtis 4 -krūvą. bei pasirašytų savo tikrą tyti, visada skaito tik pasi- kuriame turėjo būti padary
natidOjuosf
jų
privilegijomis
Pietų Afrikos galimą būti} _
•Aąl su tuom nesutinku,
Bet
kodėl
dabar
dulkęs
taip
pavardę..
r
asv
tu
s
straipsnius
ir
daž

bei teisėmis; tBŪt palaukite.
importuoti labai pigių ir ge
tė mokslininkai gal ir laŠiuo ‘klausiniu Susirūpino nai praleidžia nėpaširaŠy- tas pranešimas apie Lietu
gražiai nesusiburia, tik kasČia
ne
visai
ir.spėliojimai
is
^/gėrai spėliojo ir dar tėvos politiilį ir ekonominį sto rų vilnų. Mūsų prekyba su
;
mano pusės?) Juk’Saliamo žinkur issisklaisto nuo vė- ir Lietuvos spauda. ‘ ‘ Pane tUS;
vį IU-išrinktas Afrikos lie- Pietų Afrika, ėšą; galėtų iš
ekpėlioja, bet aš faktais įjo
?
Dabar
nėra
reikalo,
fiės
vėžio
Balseli
No.
6
rašo:
nas yra pasakęs, kad nieko
®tysiu, kad pirmiausia šuŠiuo reikalu, ffiah rodos, tuvių komitetas. - Į mitingą siplėtoti labai plačiai, nes ’
. ■■ • ■
-“Paėmęs į rankas dažną
nėra kas jau nebūtų buvę žemė jau sutverta. Bet dul
reiktų- susirūpinti laikra- turėjo Būti pakviesti ir iš Afrikoj rastume daug pa- 5
gfrėę žėmč| paskui žvaigžkės nepuri proto. Iš kur gi mūsų laikrašti, randi, kad
’
tięaidyje
nieko
nauja
po.
lankių > Lietuvai lietuviškų į
|s,
paskui šaulė. Buvo' ^e. RemiišuBLtiš jo žodaais
K.-,
redakeijoms. Laikrašžemėje tiek tikslaus veiki- beveik via1 straipsneliai it Sritį
•<
ŽydU'iitirių».-,
-> ''
tiš, piirias ąntmumų,' imstoja bąškurii gėdytis tb;
b&kąip^ ; Milijonai ntetig
^arak
•»
galima tvirtinti kad pra iąo, kurs nurodo begalinį jos vijos korė^/oiidencijos ano- savo .'rifštunio, iiės j'ame ke
Kūn. Janilionis, kuris jaii
įg&i; So. Bostono gatve vaKūrėjo protą? Iš kur paga riiminial. Ką tai reiškia?
džioje
pasaulio
įsikūrimo
Ifttama' 'Broad'ętay, tarpe C
liamos mintys atrodo bailioj Komentarų neteikia; Lie išbuvo Pietų Afrikoj tfu irielios atsirado protingi tvaria Nejaugi mes esame tokie
jau
’
būta
ir
automobilių.
Gal
į D Sts., važiavo du aut onegarantuotos, ar netinėtei- tuvoje kiek šUnkiaii tą pa nesius, dar tėn pagyvens iki ;
niai
—
žmonės
?
Na,
čia
tai
bailiai,
kad
bijome
to,
ką
pa

jie nesivadino Lincolnais nei
kovo 16 d. Paskui išvažiuos
pcmliu: Lmcolnas ir Eor?
singos. i_
protįpanaikinti, nes. dabar
jau manę sugavote. Prispir tys parašome?
Fordais,
bet
tas
nesvarbu.
į Argentiną ir Sao Paulą.
^Naktis buvo tamsi, mėtas prie Sienos, turiu prisi
Šis paprotys yra likęs iš Liaukimės, pagaliau, slap diktatūros šalininkai ir val
Duokit
ir
vaizduotei
kiek
4Ifenena silpna ir automobisitempti ir vaizdais sausą pažinti^ kad šita teorija ne ti} laikų,, kai tikrai reikėjo stęsi. Nustokime intriguoti, džia nemažiau persekioja-ir - ----- ;------------ ,----------------- ----------- ta baterijos išsiaikvojusios,
C V
mano. Pasiskolinau ją nuo savo raštus slapstyti nuo ru o rašykime tik gražias, tvar Už rusų valdžią.
Katalikas, kuris galėdamas ne
pgi draiveriai nematė gė- teoriją paruošti. . Pagalios,
visos tos mokslininkų teori- vieno “mokslininko.” Užtai sų valdžios, nes tada už pa- kingas mintis; rašykime tik Bet Amerikoje hieš tą ga- remia katalikiškos spaudos, neturi
iį kelio, ir abu automobiir nemoku ją apginti.
sirašyritą savo pavardės grė tai, ką tikrai žinome, tada lime padaryti. Pabatidyki- teises vadintis geru Bažnyčios vai
*1 susikūlė. LincOhio drai- os ant vaizduotės ir paremku!—^Vyskupas Kettelėt.
K. sė kalėjimas. Dabar tie lai- ūereikėš nei nieko bijoti, nei tne.. z.u
fcrnri pasirodė keli šimtai :es. Jeigu viens vaizdas v- y ■ ■
laigždžių.
o Fordukiniui ra geras tai ir kitas tuo pa
*“• Viši išgirdę tokį linkėjimą labai nusiminė. patraukiančio, bet apie tai jis nelabai galvojo,
fcli tūkstančiai, ir nuo to. čiu dėsniu gali būt_geras ar
dar
geresnis,
jei
tik
daugiau
išdarė visas dangus žvaigKaralius, išbėgęs į savo kambarį, apalpo. Ieško fes pradėjo galvoti aplė sūnų.
milijonų
mokėsi
pagaminti.
jo kaftihihkės, bet veltui. Visi dar labiau praBėtas^ na, ir tos žvaigždės
Atėj& diena, kuri karaliaus gyvenime yra
*
* ? : a.
.<
t
Taigi,
jei
galite,
mėginkite
k dangaus paliko ir dabar
svarbiausia. Atsisėdęs su sūnum ant arklio bu-'
Senų senovėje gyveno garsus karalius, var dėjo neapkęsti burtininkės.
tešviečia. Kuomet d£ai- sukritikuoti Saliamoną.Tuo- du Argus. Jo Valstybė siekė didžiausius plotus.
’vzl..________
z ■ .*
jojo į girią; Tuojau įstojo į tankumyną ir nega
met
ir
aš
savo
teoriją
atsi

«
Įtriai išsiblaivė ii* ant rytolėjo iš jo išjOtt Mat taip burtininkės buvo su- •
«
«
Visų sričių gyventojai prieš jį lenkėsi ir jam
imsiu.
\
Sus ^devintą valandą atšitaisvta.
duokles mokėjo..
.
'
*
_
.*
Slenka diena po dienos, 'metai po metų, ir
pe, tai ir saiilė jau švietė
Bet ką gi pasakysi apie
Tik štai stojo prieš juos biaUri moteris ir pa
jis turėjo tris dukteris, kurias nelabai mv- nepamatai, žmogus, kaip pasibaigia gyvenimas.
■d dangaus,
i’ai kada ta žemės susikūrimą ? Sakai,
šiepiančiu balsu tarė: -.
•—="
pilė-susitvėrė? — paklau- kad ji pirmiausia susitvėrė ? ėjo. jis dažnai savo Žmonai sakydavo, kodėl Štai mūsų pažįstamas karaliaus sūnus nepamatė,.
— Ar jau pasiredfeėt vienas kuris mirti ?
Įfe. .0 Nugi nakčia, kad bū- — gal pažingeidausite. Ži jam Dievas sūnaus neduodąs. Štai kartą ateina Jkaip stojo dvidešimtus metus.
- —Taip;aš pasirengiau — atsakė karalius.
K gilesnis sekrefas.it dau- noma, žinoma, pirmiausia ir ^aš karalių senelis it pasako, jog jis susilauks sū
Reiškia, šiais metais ftr jis arfba jo tėvas tu
— Dabar aš tate turitr pakerėti, ir tu pa
■am. spėliojimų mokslinm- tai labąi lengvu iy šitokiu naus. < Karaliaus džiaugsmas neapsakomas, nes
rės mirti. Kad to išvengusi karalius išleido lig virsi į krūmą. Tavęs, niekas neišgelbės. Tai ta
Km& . O mėnulis ? A, kad būdu. Prieš milijoną meti} turės valstybės Įpėdinį.
ir prašymą, kuriame jis prašė patarimų, kad iš
k-inėnulį!.. būčiau ir pa atsirado pasaulyje dirikė.Ta
Ir ištikro. Netrukus pagimdė jo žftiona šil- vengus nelaimės. ' Ir tam, kurio geriausias pata- rusi siekė karalių paliesti, bet jis anksfciad'pasi
skubino ir ją pačią pavertė į dulkes. Katalius
rašęs tątištroškusios žmo- dulkė skrajojo, skrajojo ir iių. Karalius labai džiaugėsi. Ir jam pagerbt
fimds bUš; tefe-jd viena ftuktė Už moterį, žino
Eįod suramintoją. Mėnulis, už milijono metų susitiko su
sušaukė visos valstybes grafus, kunigaikščius it ma, daug gavo pasiūlymų, bet menki. Karalius partiatęs, kad jau jis liks gyvas ir puolė ant ke
Eįoma, tuomet jau buvo, ir kitą dulke. Tie dvi dulki vėl
lių dėkoti Dievui už išgelbėjimą.
Į^iĮritado būtinai^-prieš skrajojo ir Už milijončFfriefų kitus aukštos kilmės žmones, kad jie pasilinks ir jožmoria prašė ir Dievo pagalbos savo maldo . — Maloningas Pone ir Viešpatie, Tūnot
mintų £ y. padarė didžiaukią balių. Visi links- mis;
- ,
> .
»
vieno žmogaus neapldRh nelaimėjo, jei tik ji
nagų, nes kitaip nebūtų^p susitiko su trėciąja dulke,
miiidši
ir
linkėjo
karaliaus
sbsto
įpėditiilil
laimės
t-rie
'^HasL
'
faęs minėtųjų automobilių ir taip toliau, kol miliatdai
_____________ Štai Aš esu žemės valdovas,
•.
Vieną kartą atloštas patšserielis Įlas kara
ir
ilgiausių
metų.
‘
Kįūiimas • j^ - žvaigždžių tų -dulkiu, po miliafdų me
.»
*'3
-'
*►
* »
lių, kuris išptanasato apie sūnaus gimimą; 1Y bet TU esi <dangaus Valdovas it manęs; AŠ Tau
Bet nelaimei, netoli buvo miškas, kuriame
Įįitverimas. Tuo būdu mė- tų ..riesuąibūte į ūįĄęliąhsią
ir galiu aukoti;
i ? .
{X - ■>
.
.....
t, ko nori tą if
iįia it yta viso pasaulio du- dulkių kamuolį, tūris ir .va "iji gyveno pikta ragana. Jos žmonės labai neken tarė:
Kaip tik meldėsi asirodė jo pažįstamas se^ ’ "
-4š ęmi tssfakMrti JutM pintas pasa
S tė, nes ji beviehain blogo padare,
tr
štai,
kad
Kius bei kūrėjas-Kaip jis dinasi žemė. D
nelis ir tate:
.
’
kiau apiekūiių. Dabar atėjau vėl pasakyti, kad

jpriekaišto ir dar mėgindavo
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• skdtismą
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_
imu kad apiber- 1
|r karaliui
padalyti,
ir ji atėjo __________
nepra-

■tfiį' susitvėrė — nekvariki,

Taip ir žim
■ttžfc jis yra. Bė jo gyveni- site manę kiausitriais.
lusiiriais. Iš kur
iiais
sunkiais laikais atsirado ta piritioji dulkė
Buluepakenčiamas.
Nugi ji brito nuo amžių, juk
i.J
TJSSfik1
e — to, medžiaga , flrtlžirld. O antro/ •
** A.

a-v-

teorijoj yra dalyki) ne
ančių tikrenybę,
Į- * rw

AA

—- . *

riiilljdbai

štai,

— Aš

ėsd Viešpats prie

kUrio til Šatikie^r

Tu ptašiai sdnaus, aš tau jį dariau; TU pfii$u£
kuomet nueisite sti sūnum į girią, sp šia šakele

Ir ktibfhet visi rieškė ..lifikėjimu9 ragana į-

Aš oeu tas pats
ipalieslčite burtininkę ir ji pranyks, o jfcš būsite jį išgelbėti, ąš jį išgelbėjau.
neliį kui is pas tave buvau atėjęs ~ tai taręs
laisvu Tai tdt^iaadVg iiariiliūi mstfą šakelę.

.

^jusi ksalę tarė.:

‘.

fneli

ji?

• • ■

'

— Jus ritikšti ponai, linkite šiam vaikeliui

Taip pat ndd amžių,’ir
-

laimėk i rjlgo gyvenimo.

ttfeČioji, ir
ir dešimt
desimtoji, ir mitlfioš
rihižirKis. Tai
lljofitaE, ei:
“ '-"L

iiu važia-

Aš jam irgi išreikšiu

linkėjimą) tik ne tokį kaip jflM,

Aš jtttns sakau,

to tfiaiib gfribje JU tfu

lodą

vieiiį žemK

/
■‘

nyko.

se-.

:į

— Kdš esi toks, kad nidriė tfelbi f ~ įrnklaų-

W1$ ŽQ <

E* JM*
o u«

nei Jis, nei jūs nemirsite ir liksite sveiki,
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* Jutau
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vaidoiĮį

Karalius, grįžęs namo, visos šalies ’ _
sė karalius.

I

■»

•;< ;t:
tet te tiidfet

npakeibė savo sūnų, o pats įstojo į vienuolinį'

j

>

kad labiau galėtų Die

—

.'vTfJL/'

į-t

vj

rį-

r-y

!. —į rįastarūojir

riauriais-užsieniu politikos^
vedėjais. Ypač p. Voldema
-■•v ras. Deja, visa, laiką Genevoje.jam baisiai nesisekė,

>

politiniam gyve- važiarimą įr -pareikšti jam
atsirado daugiau gy- savo pritaiiiną

.4-

•

<

krokodiUata

,

'

1

■»

>, rėnkitatis įvairių po- tas svarbesnių

>“Visk$ riškim tik geruojū!”-Sako ėkscelencįjos;
Kalba, rašo, deklamūbja,
Daro konferencijas.
“karas baisiai blogas daiktas!
“Jis visiems
pavojus.;.
“Kad greičiau karai tik baigtųs,
“Būtų žemėj rojus...
’
“Vokietis taria prancūzą
“Kakton pabučiuotų,
• “Anglas apkabintų rusą
s^Ir darytų puotą...
\
<‘Ir. nors kartą gal nurimtų
.-‘Karštakošis lenkas,
“Nuo kaimynų jis nuimtų
“Savo ilgas rankas.
“Ir japonas, ir italas,
Ir amerikonas - <
•
“Džiaugtųs; kad atėjo galas
“Visiems velnio monams...
“Proletarai tad huštotų
“Keikt vargšą buržujų;..
“Neberfeiktų ne armotų,-,
“Nė nuodingi} dujų.. ..
“Karas baisiai blogas dakitas!
• “Jis visiems — pavojus.. .----“Kad greičiau karai tik baigtųs,
“Būsų žemėj rojus...”
-Taip sau čiulba diplomatai
SWažiavę būrin.
Čiulba jau kelinti metai.
Nes jie laiko turi...
c

suvaziavi- talikųjveikčjų;

ių , .^ųpiųf..

ųSrjRh Kalbėtis, Vilniaus atvadavi

vąsgrių 1____ .
į
salėj krikščionių demokratų1 par

Sekmadienį,

W

•:

y 2 * . :į

*

'*
amSi

4,

if apskritai |
futbolas. Ji prieš
niekąip negali palipti,
jai lazdomis padėjUtm
pusi į* pakrittušį palindd?
senu kelmu.
< *’
Brazilijos vandenyse p& ,
na krokodilų it kitų
3
bių; kurių nė vardų fitegfidišf/?

(

i

leidomėssū
malko tatu į kalnus,
ivęš geležinkelis.
Jis nutiestas biznio reika
lais
kėiiliš diė|ta^iJabar mažai naudojamas. "Bė
*
K '
giai surūdiję, raiidonu^mpliu ma žinoti. '
^įžtam iš darbo.
aplipę. Taigi draugas susto
jų traukiniu... MašimštteS
jęs ėmė rodyti į priekį. D-,
sustabdė traukinį ir
/
ga, raudona gyvatė dribsėjo “
Krokodilai akt bėglųjį
skersai bigių. Brazilijoj ne
naujiena, ant kelio rasti-gy tiesų, skersai bėgių
vatę. Čia visi su lazdohiis milžinas krokodilas,
vaikščioja. Priėjom arčiau. riistas pradėjo pas
Gyvatė nejudėjo. Koks bu švilpti.- Bet bjaurybė nes
vo mūsų nustebimas! Gerai judino. Išlipau iš vagono piL
žiūrėti,-kas čia yfš; IrkųeŠ
įsižiūrėję, pamatėm,, kad ne
panirčiau? Nė krdko^Ėi^:
gyvatėj bet didžiulis sliekas.
bet milžinas driežas, kokib
Ilgumas visas metras, ir co
pas mus patvoriais ir* po kfu^
lio su viršum storio. Mums
mūs bėgioja.
-- vM'iji
kiek pasitraukus, skrėdęs
pro šalį paukštis jį ir nusi
——
nešė.

žl t t i i

.

4

. bji
S
i

*>

‘

mų^ tuo būdii atitolintas.
tijos
vardu,
linkėdamas
feW pitaidėjo. p.IJr;, vįs^gtiųis
fe iaęt. Darbo i’ederaęijoSj-^ų,-. derantams būti aktingiems Per dailg pradėta bičiuO^yĮj&vimasj dalyvaujant lį) ir vieningiems su kitomis jfiaūtis su.Vokietija ir Sov*
Rusija. Prekybos sutartis
j? skyrių atstovų ir< 197 sve- kataliikškomis grupėmis. Usu Vokietija mums nenau
’
Čfams. ^Kaip organizuotos kininkų s-gos vardu sveikin
dingu, nes vokiečiai* tyčia i
Lietuvos daiix> /visuomenės damas -p. Dagelis linkėjo
pakėlė muitus, ir mfes nie
krikščionių darbininkų ranka rankon eiti į darbą ir
ko negalime eksportuoti.
$. pasireiškimas, šis suvažiavi- laimėti. Dar žodžiu sveiki-;
Bene' sutarties pasėkoje
į^inas gyvenamų aplinkybių no kun; Maliauskis per ats
tovą ir“ p, Ivanauskas šv; 1929-m. apie—300 vokiečių
į? ? eigoj itin reikšmingas. gavo Lietuvos pilietybę. Ir
Atidarydamas gausingą su- Juozapo darbininkų dr-jos bendrai vokiečių įtaka viso
<' važiavimą dr. K. Ainbrozai- vardu. Telegramomis ir raš se srityse per didelė mūsų
'■ tiš pabrėžė, kokius laikus tu linkėjo suvažiavusiems valstybės gyvenime?“ Tas
^jnūsii ^darbininkams nūn viso geriausio Eksc. Arkiv. pats santykiuose su SSSR,
Karevičius, buv. Resp. Pre
* -jr’ 'tenka gyventi. Jie yra sun-- zidentas p. Stulginskis, kun. kuri Lietuvą tik išnaudoja
kūs, reikalauja pasiaukoji
bolševikiškai pfopagandai.
mo. Tik stipriai organizuo- M. Krupavičius, kan. Dogė- Humanitarinių mokslo f-to
T6vai, Mokytojai Auklei
/tiems ir drausmingiems ga- li§, kun. Grinevičius, Kąt. profesoriai? įsteigė
J :•*
net
ifažųjų Globėjai £r
Moterų
sekretoriatas
ir
_kt.
r
Po
kelių
dienų
kelionės
: Įima bus išeiti pergalėtojais,
Į
“draugiją SSSR tautų kul
buvom, neišžengiamų Brazi
Geradariai!
Svarbi dr. K.~ Ambrozai- tūrai pažinti” (?).fVolde
į Daug skaudulių šiandien
lijos imškų vidury. Pakely .Išrašydinkite
\ valstybės* kūųe; skaudžiai čio kalba. Darydamas platų maras vedė provokišką, propamatėm didelę biaUrybęj
brangiems
X jie paliečia piliečius. Darbo vyr., sekretoriato pranešimą sovietišką ir draugė prolen
kuri kaip sviedinys ritinė4 ■*
vaikams
visuomenės teisė ir pareiga dr; Ambrozaitis ryškiai api kišką politiką.
josi Priėjom arčiau. Gi pa
^išgyvendinti visokį blogą, budino sąlygas, kuriose da' į Su Pabaltij u santykių bė“SAULUTĘ”
prasta gelsva varlė. Tokia
? sukurti tėvynei laimingesnį bar reiškiasi Lietuvos gyve (uik nėra. Estai su latviais
“Saulutž” daili,
4
gyvenimą! Krikščionybės ir nimas. Kalboj, tavo smarki jau nuėjo pas lenkus. Šuo- tinka vaikaitis, jai fSŠdJi
šiandien iniėligrintų tarpe yra tik
• demokratybės dėsnių laikan- tautininkų vyriausybės dar-# miai irgf nuo Lietuvos nusi
nomieji mūsų r&Sytojši Ir
viena
nuomonė
tis tai galima pasiekti.
z bu kritika.
kreipia.- Taip mes liekame
Nėpagailžkiie viikšflis
Išgyventas laikotarpis ro- ' Pas mus darbininkų eko izoliuoti, yieni su savimi. Į
“
ŽIDINYS"
.
F iridi if naudos f
;-’*»
'' --it.
•
•
, t
do5 kiek daug organizuoti nominis gyvenimas kasdien mūsų diplomatinius atstovus
•• • ■•
//Sat^lut6,* eina dū kafttiS
! .
'
" • ---------- 7
.
Bet kai jie"tik išsiskirsto, —
r . krikšičonys darbininkai fu- sunkėja. Žemės reformos į- užsieniuose kreivai žiūrima,trof. Dr. V; iijriĖolalčio-Patiiio rėdaguo- mėnesi 16 pusi, didelio forinil
jamaa
imas litęraturoB,
litęratnroB, mokslo, visuomenes spalvotu virbeliu. K&inft Liebif
Taika — sveika dingus!
i v n prięšų. Didelių ir mažų, statymo pakeitimas- dvarų kai, kur ir visai ‘nesiskaito
akademiškoj# gyvenimo illiistruotas Latvijoje, Estijoje,’ Voklėi
'f
i
jokiiikliū- savininkų naudai, darbinin- ma. ’ Lietuva prilyginama
--------yra didžiau^as,
mėnesinis
žunai
Diplomatas namie ^virstą.»; v
ria% jdmnianslte ir kiekvienam inetams 12 lit., puėei iriė
'
\
kuožmus
ir
karingas.
meSj-J krikšičomškeji’kų samdymo ir atstatymo į- kfbšmjat-"IPraneūzijds ’tiž--'
rasilavinosfauh ždidgtii tiiikainlausUs trims ineri. 3 lt. 30 cerit.' Al
į.
etavig ta
Todavisipššlrabgki; darbo visuomenė,’ buvome, statvmo pakitimas, neleidi šieriiu reikalu ministefis
. “Jie apgaut mdne norėjo,
Inį” . . .
• ir kitur metams 15 lit., pi
—
Lietuvoje: inet. 35 17
i esame ir būsim! — kalbėjo mas dalyvauti, neturtingiems Brįandas, važiuodamas į
“Tais taikingaisžodžiais...
pusnį. 20-lt; Amerikoje metams $4.5$ tą 8 lt.
pusmečiui
$2.50.
krikščionių darbininkų va savivaldybių rinkimuose bu- Hagą, reikalavo fautos rink
Adresas: Jurbarkas,
“Žinom mes tuos geradėjus,
Adr.: “židliiys,” Kaunas, Laisvės AL’
Adiriifiistfaeijai.
das dr. Ambrozaitis.
vo .skaudūs smūgiai. 150,000 tos atstovybės pasitikėjimo.
6.
“Ir jų norus godžius.. ?’
Suvažiavimo prezidiuman ha palikta dvarininkams, o Tuo . tarpu mūsiškiai tokio
Ir kiekvienas savo šalį
17,000
piliečių
per
metus
epasitikėjimo
visai
nereikaišrenkami: adv. A. Mileius;
Stipri na," ginkluoj a...
lauja.- Kokia tuomet gali būt
a .dr. K. Ambrozaitis, Brokas, migravp iš Lietuvos.
D kuris jau nebegali,
užsieniii
politika
?
Norkūnas ir Brazdžionis; ^irbininkų socialiniai rei
ii
Baisiai aimanuoja...
Konkordatas
su
Apašta

' sekretoriate —-stud. J. Ku kalai — draudimas, suteiki
Ir namie jie taiką uja,
Senai mes kovojame 'dėl Vilniaus atvadavimo,
ras, Plekytė ir Baniulis. Su mas darbo, mokslinimas liškuoju Sostu sudarytas,
Kaip tik kas išmano :—r
turime kelias oTganižačijas, kurios rūpinasi ttttf
daromos skundų, rezoliuci kenčia, žmonės, laukia švie bet Katalikų teisės ne vi
klausimu tik ilgi šiol neturėjome tokio laikraščių rij
“Tik- daugiau nuodingų dujų
suomet garantuojamos. Daž
jų
ir
sumanymų
komisijos.
sesnių
dienų.
..
VA'
kuriam rūpėtų vien ^Vilniaus reikalai, bet jau
“Ir aeroplanų! . >
>5
Dabartinis valstybės biu nai santykiai tarp vyriausy
laukėme
„
? * f* J
“Reikia mums greičiau pavyti
*•> -1
džeto- rodiklis jau pasidarė bės it dvasiškijos būna la
zl
.
“
Į^ŪSŲ
VILNIAUS,
”
kuris
rašo
tik
apte
“Plėšrųjį kaimyną;..
?
likučiai. Kada šiaurės Lie bai įtempti. Tokis padėji
. >1
Vilniuj apie Vilniui Vaduoti Sąjungą irapie kitas
“Kažką nauja jau, matyti, .
tuvoj didžiausias skurdas, mas valstybei labai kenkia.
Vilhiuini ldbiau susirūpinusias organizacijas.
“Jis pasigamino!”...
juos neranda kur dėti. Pa Ji išgyvena krizį.
, “MŪŠŲ VILNIUS0 trumpai ir aiškiai pati* ''
Mifijoiiai :
Ir lenktynės eina uolios x
galiau toks likučių susidary “Darbininko” redaktorius
Jūsų
kia visas Žinias iš-Vilniaus liėtttvių gyvenimo, ajF -Y|
Ginklų fabrikuose,
mas turėtų numušti mokes prof. Pr. Dovydaitis nusi
pačių žmonių kalbA
rašo jų vargus, kovas ir laimėjimus.
čius. Bet mokesčiai — tie skundžia spaudos būkle dėl
Vejas viekas kitą šuoliais,
nėra kito tiekio fimmento. ku
ris veikti) taip tunai, taip pa
/Ž
tenkinančiai kaip PAXN - KXsioginiai ir netiesioginiai — cenzūros braukymų, karo
“MŪSŲ VILNIUS” daugybe Uiust
Dirba išsijuosę.
PELLERIS. Jie naudoja ji nao
M'vPergalimi), Skausmu. Krutmčje,
komendanto
pabaudų
etc.
iodo, kaip gyvena lenkų o?
*.......... iaiirkb
auga. •
Kai minėt vėl taiką ima, —
Galvon Škaudčjimi). Pečiu Gėli
X
mo, Skaudamu Muskulu. Sustin
ą---- / ' gusiu Sąnariu, Ifeiiuuiniiuu. NoProf. Voldemaro pasitrau Per metus “Darbininkas”
tos tautas.
Sunku jiems tikėti. . ; •
</■ J
sianriima, Reumariakt) Skausmu,
MŪŠŲ VltNWSw^meįartinis laikrtžtai
Neuralgijos ie 1.1 Ir greitai jie
buvo
kelis
kartus
baustas.
L
r
kimas
iš
vyriausybės
cha

susilaukia nqkamuojamos paNes dėl fabrikų ūžimo .
galbca.
* •
. i
Teko nukentėti kai kuriems
ir nerašo jokiais politjniais klausimais ii
rakteringas
visoms
diktatū

Tik peraitilmnkite, kad gatmv
.9
žodžių nebgirdėti.
*
te tikraji-INKARO vmsbalenklis ;
: aut pakelio yra jusg apsaugotojo.
Vilniaus klausim^.
’ i
/
roms. Klydo, kas laukė kur-1 korespondentams, ypač moI Savo turiniu brangi ir jdomi kny
»%4j
(“Trimitas”)'
gute yra įdedama su kiekviena
►'■
so pasikeitimoiValdžios kur kytojams. Dabar reikia sti
PAIN-EXPEIXERIO bonka.
UMŪSŲ VILNIUS” virięTfts riuoksniatta
■-, ■■
Parsiduoda visose vaistinėse.
sas paliko, tas pats. Katali prėti ir budėti.
timas laikraštis, kaip visiems artima ir brangi mtt*
I ' Vrfna 35 ir 70 centų bonka.
Buv. valst. kontrolierius viskas monopolizuota ir pi aklbėjtisieji pritarė D. Fed.
kiškų mokyklų Uždarymas,
sų pavergta sostinė.
>
l FJUR.ICHTER Sr CJO*
A-Ai
p.
Milčiųs
paliečia
materia

r "lfŪŠV VfLNlŲM skaito riši: ūkinintaį |
santvkiai
su. katalikiškomis
liečiai išnaudojami. Bloga vadovybės griežtai opozici
•>
.
. »— * • \
organizacįjo'mis etc. tai pa- linį darbo žmonių gyvenimą. ekonominė būklė atsiliepia į jai prieš vyriausybę.
Jie
I,.
darbininkai,
mokytojai, biznieriai, valdininku
A- KILIS P/KISJ'
Jis esąs nepakenčiamas. Mu
;,H tvirtina. •
studentai, moksieitiai ir visi kiti.
.
į
s■
visą gyvenimu sakysim, nuo reikalavo teįseto seimo rin
■, , r „to, ■
- ■■ ■„
šti
darbinihkai
neturi
dąr^p.
■■ 4 ^'S‘
kimų, darbiAyikų būvio pa
.
“MŪSŲ VILNIŲ” redaguoja ir jame besta*, S
1927 ligir 1929 m. vedybų
tuo
tarpu
importuojama
iš
» t’
gerinimo
ir
laisvės.
Dabat
darbiauja daugiausia lenkų ištremti vilniečiai lįf j
**
i
KĄ TIK ĮttJO It SPAUDOS NAUJA SRl^A
užsienių. Darbininkams at- skaičius sumažėjo 2,000, o e- to neturime. Kalbaiit vienai
rie gerai pažįsta Vilniaus kraštų ir jo reikatab
lvginimąs sumažėjęs, darbo migrantų, nežiūrint didelių atstovei iš Marijampolės dėl
„
VARDU
j’ A -'■MCSŲ VILNIUS” itelna kartu I
-?
maža ' ^ Dkrbdaviai vengia sdvaržymų, tuo pat laikotar padėties, policija huvaŽikvigražiomis kbygelėhuš, puikiai it gausiai ilHMM* J
laikyt nūdlatinlų darbinin piu padidėjo bene triskart mąz uždarė. kilo nepasiten
tas.
‘
• < * ’
kų; o samdosi atskirai. Be daugiau. Socialinė globai da kinimas ir protestus. Tai įKOMGRĖSAS
“MŪSŲ VILNIUS” metama kainuoja i
darbių statistikos nevedama bar visiškoj stagnacijoj. Žo vyko 9^2 vai. vakaro.
,- *
džiu,
valstybes
gyvenimo
doleris, už Viehų dolerį ttirėeite gale kietų
ir nežinoma, kiek jų yra.
. * Parašė KUN. PROF. PR. BUCIS, M. L C.
“
#4&
”
'.A
•4
Pragyvenimo sąlygos blogos. balsas labai pasyvus, ir nie
iiiuštriidtų didelę kiiygų
tŪl Ų VttJtt
Labai {domi knyga. Aprašymas žymiausią nuctikią Kunigo
rvji
kas
nesirūpina
jo
įtaisyti.
Prof. P. Bučio, M. T. C. kėllonSa j Austrai ij $. Kaina minkiCukrui muitas pakelta net
_ .Už rimą dolerį gausite dar ir taug
h
diskusijose ; dėl
dėl ♦• vyf
vyr.. sek
sek50.%/ Ėugiai atpigo dau . į diskusijose
tais vąšeliais $1JO. Kietais viršeliais $1.DO Užsakymus siųs
knygelėmis Vflirira klausimu.
kite sekančiu adtesu: \
‘‘I
giau kaip dukart, o kilogru- retoriato pranešimų dalyva
*- •
z
.
•' 7*
K
K : Į ’** ■
| mas. duonos vta 5 tėntdiA vo
į .
* "nafotngnflrę” ADMOTISTRACIJA vų,bUturių
b'irai imdbfc
wWrfr**
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Vasarįox15 d. jvyko paminėji
mas Lietuvos Nepriklausomybės
12' m. sukaktuvių. j§v. Kazimierd
Sekmadieny; vaaarioJ <L> taų^4'
choras, po vadovyste vargon. p. E'
Šlapelio vaidina “Elenutė.” La Brfgmano klebonijoj įvyko- Vyčių
N, Y. ir N. J. apskrities valdybę#
bai gerai pavyko. Choras sudaįnaposėdis vietinės- apskrities ir visus
organizacijos
reikalams pasvarsty-';
■?^į?M^^,B-.sl’selu-Pro’

■’r-

- Nepriklausomybes
L6 d. vasario 1930 m. New Briao tietuviai apvaikščiojo Lietuj Nepriklausomybės 12 metų suktuves. Iškilmės įvyko 16 vasa^
Tautiškame Name 2-trią vai.
pietų... Programa buvo>š^įanr
J. Mikalauskas buvo vedėjiiioLkščiūho orkestrą griežė tarpais*
irius muzikos dalykėlius. Jau
slių būrelis sudainavo pradenit amerikonišką ir lietuvišką
aną. ‘ Sekė kalbos. Pirmiausia

graikas pasibaigt ^Lietuvą tėvynė
mūšų. ’
to sekė šokiai. Žmo•criųlmO Qvru;:kr kiA
kas,

Po

p-nia O.

»

♦

•.

" Jau antra savaitė kai sugrįžo iš
ligoninės mūsų jaunas kunigėlis E.
Gradeekis ir ilsisi pas savo tėve
lius. Tik sekmadieniais atvyksta''!
lietuvių Šri Andriejaus bažnyčią
šv. mišių atnašauti. T>ar vis jau
čiasi silpnas. Tonsilių operacijos
nedarė iš priežasties šalto oro. Lai
Viešpats
suteikia jam stiprybę, to
mpaK kalbėjo vietinis advokaiT. Kubilius, prisipažindamas, Imki visa šv/. Andriejaus parapi
t
f jis apgailestaująs, kad mažai ja.

kąs savo tėvų kalbą, bet visuoV jaučia esą£ lietuvis. Po to,
d? kalbš Lietuvos konsulo, P.
|eikio. Jis -pranešė daug žinių
dabartinio ekonominio gyvenijUetuvoje. '

Dalyvis

MONTELLO, MASS.
Nekalbėjo apie Lietuvą.

Earpub&e kalbų buverdainų, kus sudamavo *p-lė S. Matulniiė, “■‘Brocktono jaunimas vas:
'?.• T -'. dieną nekalbėjo apie_Lietuvą, jų
^tėvų žemelę, bet daug geriau tą
1930 METAIS
Lietuvių dieną paminėjo. Jie pa
aitykite ir platinkite mėnesinį
rodė mums Lietuvą. Scenoje perndkslo, blaivybės ir sveikatos
-statė
lietuvių gyvenimą, džiaugs¥
_
laikraštį
.^Tūs ir vargus. Matėme kaip links-1
■minasi žmonės Lietuvoje — ne su
‘SARGYBA” duoda populiarių amerikonišku xtm\šmu — ne su
lipšnių iš įvairių mokslo sričių, .“Roller Coasters,” fordukais ar
>ažįndina skaitytojus su naujai- inūnšainu. Kaip puikiai lietuviai
jokių ten “progreis mokslo laimėjimais ir išradi- Lietuvoje be jokių'-ten
syviškų” mašinų, įrankių, ant sais.-?*
' .
‘SARGYBA” plačiai rašo svei vo paprastos akelės su savo gra
ks griausimais, pataria, kaip ap žiomis dainomis moka pasilinksj-jiSti.
augėti nuo įvairių ligų, kaip
Lietuva pasidarė mums .graži.
jiam susirgus pasigydyti, pailVisų
širdys viliojo. Tie seneliai,
itigyvenimą...
‘SARGYBA” kovoja su įvai- kurie prisiminė savo jaunas die
mis. dvasios negaliomis ir gyve- nas, apsidžiaugė ir iš to džiaugs
iio^nenormalumais, k. azbedie- mo apsiverkė. Tie jaunuoliai —
amerikonizuoti lietuviai (ės) pra
be, girtavimu, ištvirkimu ir tt.
SARGYBOJE” skaitytojas ran- džioje šypsojosi iš tokio paprasto
be
įvairių žinių ir apžvalgų iš gyvenimo, bet “vhoopee”
kslo,' meno, politikos ir visuo- trukšmo — bet — vėliau jautė,
kad ten yra daug kas gražu ir
nės gyvenimo.
Ir Amerikoj' jaunimas
‘SARGYBOS” -kaina: metams kilnu.
džiaugėsi
kad šitaip jų tėveliai,
6 litai, pusei metų — 3 litai, 1
meris—75 centai. Užsienyj dvi-, jauni Jsūdami linksminosi. Ar ga
li būti, kad jų tėveliai buvo toki
bai brangiau.
lietiniams skaitytojams duoda gyvi ir linksmi? Stebėtinas daly
edtj “Laimės” kalendorius ir kas! Tėvelius pažino kaipo pik
tus ir neperkalbamus. Ar ir jie
eri-jos bilietas.
Adresas) “Sargybos” Adminis- buvo linksmi? Žiūri jaunuoliai į
urija, Kaunas, Liaudies namai. savo tėvelius — mato kaip nie-

i “SARGYBĄ”

sekretorius Vaškas, ■. sel

v.

vasarą
kartą
su savo mamyte pas tėvelį. Jis šį
žia iškalba ir gražiai sustatyta re
zoliucija. kurią publika priėmė
vienbalsiai.
Jei visa Lietuvos jau
Ibėjo adv. J. Tamulionis. Jis
nuomenė
tokia
gabi, tai kas bus
impai apibudino Lietuvos ir Arikos istoriją. Antras kalbėto-^ kas nebus, o Lietuva nežus.
Pertraukoje padaryta rinkliava.
buvo vietinis miesto advokatas
-Surinkta
80 dol. 70c., kurie nutar
J. Woods. Jis pareiškė nuošrrmą ir užuojautą lietuvių tautai, ta pasiųsti Vilniaus Vadavimo Ko
kędamas, kad Dievas visuomet mitetui.
Baigiant programą visi bendrai
muitų Lietuvą.
Kalbėjo kun.
sudainavo
Lietuva Tėvynė mūsų.
Grikis, lietuvių šv. Andriejaus
rapijos klebonas. Klebonas pa- Viskas kopuikiausiai pavyko, bet
š^ė daug gražių minčių apie tik keista, kam įsileista Eldi-Kartnvą. Prisiminė apie a. a. Dr. baldi komunistėlių, apgarsinimus
Basanavičių ir pakvietė visus • publikai dalyti. Patartina komi
gerbti jį atsistojimu.
Taipgi sijai ateity to vengti.
įtarė keletą žodelių mūs išeivigerai žinomas blaivybės apaš
as TūvasfrSaurusaitis, kuris jau
čias mėnuo kaip gyvena pas
įsų kleboną. Tėvas Saurusaitis
reiškė daug gražių ir naudingi!
ačių apie blaivybę, priminda
mi kad jis pabaigęs 75 metus
žiaus ir daug patyręs svaiginan^Įrimų kenksmingumą. Taipgi

* VX>V'/

•

. -- ------- e —rė kun, Brigmanąs
maldai Po to sekė diskusijos įvąi* 5
riais klausimais.:
”

prie slenksčio.
••Darbininką.” Ačiū jam. Bet kur kas, Kaimynės — Lukšiukė Emili ^..Gavėnia
a
mą, kad jis pamylėtų brolius lie
ja,
Veronika
Motiejūniukė.
yra‘ daugiau—draugų^-Buvo nu_ •
■ ,J. įž ;
■Žiemos šalčiai kaulus laužo. Lie
tuvius.
—
Nežiūrint
to
ka
d
pro
gramas
tę

matyta, kad kiekviename susirin
tuvių judėsįs -mažas. PaskutinioNorime sulaikyti jaunimą nuo
Ką tik iš^jo Iš Radosi
kime mažių mažiausia gausiu po sėsi beveik iki vienuoliktai, publi- -miš dienomis įvyko vakaras. Cho
ištautėjimo! Geriausią būdas bus
kokį 10 naujų skaitytojų “Dar ka lošimu ant tiek buvo sužavėta^ ras vaidino “JElenntę” ir keletą
Artisto
tai. nesmerkti jaunimą, kad nemy
bininkui.” Labai silpnai mes.lie kad pasibaigus lošimui, rodėsi lyg dainų dainavo. Tas vistas buvo da
STASIO PILKOS
li lietuvius, nekalbėti apie prieder
tuvišką katalikišką spaudą re nenoromis ^ujudo apleisti svetai rbiną paminėjimui vasario 16 d.
Nauja Knyga
mę mylėti lietuvių-tėvelių įėvynęs^
miame. Gėda lietuviams, o ypač nę.
Ačiū varg. E. Šlapeliui už jo triū
parodyti jaunimui Lietuvą,\ jos
Programą vakaro paruošė ir
hartfordiečiams. Pamatysime ko
są. Pasekmės pusėtinos, nors ne
.vargus ir džiaugsmus. Tegul jie šo
kių vaisių duos ‘kitas susirinki prie jo įvykdinimo daug pasidar galima per daug pasigirti. Kadan
su paveikslais
ka lietuviškus šokius, tegul jie dai
bavo Ona Židanayičiutė.
mas kovo 2 d.? ’
gi oras truputį sugadino ir rasit Daug rimtų ir juokingų pasi
nuoja lietuviškas daineles. Jie pa
Puošė, svetainę: Ap. Staniulienė,
' >
Draugijos Koresp.
merdėjimas slopina norą paremti. skaitymų, dainelių, deklemaci- ,•
mylės tuos pasilinksminimus, pa
»
t ‘
.
. . ’ . . Jenionienė, J. Kazala ir vaikai.
Jaunimo
buvo mažas būrelis
... f — ■— ■
r
mylės daineles, nejučiomis pamy /
Programas buvo rengtas vardu
O’Donnoll Hali, bet retai tesimato Verta kiekvienam turėti na
lės ir Lietuvą ir niekuomet neiš“Gyvojo Rožančiaus” draugijos.
šv. Kazimiero bažnyčioje sėdynėse muose tą gražią knygutę.
iautės.
Politinis komitetas pasiinaudosekmadieniais.
Ar tik nebus, kad
Kaina tik 25c;
Vytauto jubiliejaus metais vai
mas' proga, laike pertraukos, rin
šv.
Patriko
bažnyčia
yra jų pri Už persiuntimą. prisiųskit už
dinkime scenoje lietuviškus teat
Jaunosios Lietuvos
ko Vilniečiams-aukas. Kiek surin
gimta.
• Be. pašto ženkleli.
/- :
rus — geriausiai jubiliejaus tikslą
Šventė.
ko dar neteko' man sužinoti.
1
DARBININKAS
”
Ačiū klebono pastangomis, at
atsieksime.
Amsterdamječiai ! Daugiau ruoš
16 Vasario Amsterdamiečiai ap
vyks
į Šv; Kazimiero bažnyčią fė- 336 B’way, So. Boston, Mass,
Brocktonas pravedė kelią vi
vaikščiojo iškilmingai. Padėkavo- kite panašių vakarų. . x
vas
Augustinas
O. F. M. Pranciš
siems amerikečiams. Vaidino lieTen buvęs
nei Dievui už' atgavimą-Lietuvos
i
konas, laikyti misijas nuo kovo
tuviškiausią operetę — “Raulas.”.
nepriklausomybės tapo atlaikyta
2^—16., Pirmoji savaitė paskirta
Visose Amerikos lietuvių koloni
Suma ii* po Sumos Suplikaeijos.
moterims ir merginoms, o antroji
jose privalėtų panašią operetę —
Laike Sumos Šv. Cecilijos choras
Mėnesinis vaikų paveiksluotas
— vyrams ir vaikinams. Šv. Pran
ar teatrą vaidinti. Tuomi sukelrite
giedojo “Maldą už Tėvynę.”
laikraštis.
ciškaus kareivis, biednyste apsi
\
;
...
T
tikr^ lietuvišką ūpą. Jaunimas
Susirinkimas.
~
■ i
> ■
...
■.
<. '
į.
•
?
:* šarvavęs, keta priešakvn parodyti
Lietuvą pamylės ir niekąd neišVakaru Ppbažnytinėje
Eina septinti metai , kas mėnuo
Svetainėje
■
,,
ŠV; Joho Kr. Pašelpos draugijas Kristaus kelią.' S'etik Nashua’je- 32 pusi, djdumo.
tautės.
~v ■
rf
įvyks- meneąįnis: susirinkimas š. m. čjajns bus galima atgaivinti šavp
• . Garbė artistams, kurie BrockKaina Angelo Sargo Vaikų Są
Iškilmės prasidėjo 7 :20. Vaka
kovo;mėn. 2 dieną, .2 vai. punktu-; gyvenimą, bet ir apylinkiniai.yra jungos nariams 3. lit., o visiems ki
tone “Raulą” vaidino. Nebuvo nei r■ .
rą. atidarė vietinis klebonas kun.- alibi, parapijos svetainėje. Draugi
maloniai kviečiami paklausyti. tiems 4 lit. metams. Užsienyje 8
vieno, kuris geriau už kitus būtų Juozias Židanavieius.
Padaręs
jos nariai-rės kviečiami koskaitlin- Dievo, dovaiia gausiai. duodama.
pasižymėjęs... visi puikiausiai‘vai
litai metams 4 litai puseimetų. ;u
trumpą paaiškinimą vakarinio su giąusiai atsilankyti, nes bus .berMfeijoruęrius sės Dievo žodžio sėkdino.
Tėvai, auklėtojai, šeimininkai!..
sirinkimo, vakarui vesti) paprašė
taininis susirinkimas. Buasvarbes- lą,. Dievąs įaistyš' širdis savo ma
Garbė autoriui kunigui Steponui
Jūs trbkštate savo vaikams laiY"<p
p.-Ant. Lukšį, kaipo pirmininką
nįų .Nutarimų bei ^varstymų. - Pa lone, o žmogus grąžins Dievui pil
Kneižiui už tokį veikalą. Jei vi
mes/ Tai pradėkite jiems tą laiPolitinio Komiteto.
geidautina, kad kiekvienas gyve- nas nuopelnų varpas mirties va
sos kolonijos' Vaidintų^ ‘ ‘ Raulą, ’ ’
mę kurti jau'nuo mažų diepų. Pats U
pakaro vedėja? pasakęs keletą nąjįtis .Torontą narys ^ąįyautų.
landoje. Kviečiami, visi.
.
tai nebijųtų iššautėjimo. Įb kąkin mikčių apie 'Vūkzftio^rėikšinę,- pa£
pirmas tam jatbastai įprot^ngšrbe priklauso tam, kuris priri-. kviėtė’ kilbėti kun. Alfonsą Orvit
'r’-ry-r
n-’ti
d«t‘‘mažose' dienose
te naujų įrangų, kurie norėtų pri
deda prie sulaikymo janųimp nųo
?
;-:ir’-.j.!
i
-.i mylėti visa, kas gera ir gražu. Tai
į
dą: Kun. A Orvidas kalbėjo apie sidėti; prie .pašelpos draugijos. k
amerikonizavimo bangų Į Jokįa
<
Lifetuvą
matysi
skaitydamas
Ka

yra visai nesunku ir nebrangu^
reikšmę laisvės, c Vispą, kalbėtojų.t
garbė priklauso kun. Steponui prakalbos buvo trumpos, įėLša-’1
talikų Veikimo teatro leidžiamą Štai “Žvaigždutė” leidžiamą vaiParapijos rengiamas.
Kneižiui! Jis tuo veikalu ątlikp
' vakaras: >'
savaitraštį
■•••>. •
» ... kams šviesti, dorinti ir lavintų /-Jkaro programas buvo gan ilgas.
milžinišką darbą tėvynės labui.
Būk tikrai vaikams geras ir pa- ;
' Po prakalbų Šri Cecilijos choras
Šv, Jono Kr. parapija rengia va
“RAULAS” "f
daryk jieųis šiemet gražią dovaatgiedojęs Amerikos ir Lietuvos karą š, m. kovo mėn. 1 dieną, šv.
(parašė Jonas Tarvydas)
nėlęf užsakyk jiems “Žvaigždu
himnus išpildė dar 3 ar 4 pritai Marijos parapijos salėje, Baters
Vadino Vasario 9 ir 16,1930.
tę,
”' kuri kas mėnuo' jiems duosįį>■
kintas šventei dainas. Savo uždho- St.
Vakaro programą sudaro: Jį reikia užsisakyti sau Amerikoje
Raulas, samdininkas (bernas)iį kaip bažnyčioje laike Sumos, vaidinimas trijų veiksmų komedi ir ■ visiems giminėms it paąsta- domių skaitymėlių, įvairių žinių,
Antanaitis Povilas, Paulina, sam
mįslių, galvosūkių. Bus ir Tąu . 4aip i^ svetainėje atliko puikiai. jos, “Moterims neįsimėluosi. ” Ki mlems Lietuvoje:
dininkė — Žiogelįutg Marijona,
laikraštis” metams kaš malonu, (kai vaikas skaitys.-ir
Juozas, ūkininkas — Bakanauskas Matomai ehoro Vedėjas p. B. Ve ti pamarginimai ir špkiaį griežiant
tuoja
keturi
litai; pusei metų du džiaugsis.
lička nesigailėjo triūso, kad cho lietuviškai muzikai.
Vaclovas, Ona, jo žmona —- MazTikpaabndyk
mūsų nerūgodi.
.
•' 1
ras savo užduotį atliktų atsakan - Tad gerb. Toronto lietuviai, ka litai.
gelienė Magdalena, Jonas, jų sū
vosj4
Juk
visai
maža
kaštuoja
čiai.
\
talikai, parapijonys ir užjaučian- ^Latvijoj, Estijoj ir Vokietijoj
nus — Krušas Adolfas, Rožė, sam
—----- <
yį
T
tieji kviečiami atsilankyti ir links kaina ta pati, o visur kitur užsic- lit.. metams.
:• J Pianas—Smuikas.
dininkė —1 Radzevičiūtė Emilija,
Priedų duodama loterijos bilriųyj
(taigi.ir
Amerikoj)
—
trigubai
mai laiką praleisti. Antra, parėmBarbora, kaimo “laikraštini — šitas.
-ts
Chorui pasitraukus iŠ scenos, va site jaunutę, parapiją.
.
Tikimės, brangiau.
lauskaitė Morta, Magde, Barbo karo vedėjas perstatė publikai
Adresas: “žvaigždutės”
kad Toronto lietuviai supras rei * Adresas: Lietuva, Kaunas, Lais
ros pagelbininkė’— Galinauskaitė
jaunaa.mūsų artistes: Emiliją Sta- kalą ir kovo mėn. 1 d. linksmai vi Alėja 31 Nr. “Mūsų Laikraš Administracija, Kaunas, Liaudies
Pranciška.
, • :
ninliukę ir Stasę Guščiukę. Jos trauks į savo parapijos suruoštą tį”
Namai.
'
.Kaimo jaunimas — choristai.
,
..... \
-------- - ■ -kL abi skambino ant piano. Nors abi
4
* **
Vadovauja :— vargoninkas, Po ,visai nesenai dar pradėjo tą moks vakarą.
Sekretorius J. Krasauskas
vilas Šoka.
>•
lą, bet savo užduotį atliko stebėti;
Smuiku-pritaria — Zagurskaitė pai gerai Po jų sekė Antanukas
Adelė.
Rupšys ir Regina Sviderskaitė. A.
z
K. N. Rupšys jaunas smuikininkas, Reg.
Sviderskaitė jauna pianistė. Abi
Persikėlė į naują
1
Ąš esu Lietuvos gyvenimo žinovas. _ Kito toporos gražiai skambino ir ■smuika
u
vietą.—kid, kaip aš, Lietuvoje nėra.
Kiekvieną dieną
/
•"
<
«
,
vo. Publikai labai patiko. •
grumiuosi.su
tikėjimo,
tautiškumo,
sveikipo 
Juozas P. (Mačiulis, realestati\_______ Eilės. «
Tėvynės likimas, jos laimėjimai ir ne
ninkas, įžymus .veikėjas perkėlė
litikos ir ekonomijos priešais. Mane pažįsta vi
laimės, jea sielvartai ir bėdos Jums vi
siems, be abejojimo, rupi. Jums taip
Eiles kalbėjo: ‘Rupšys Antanas, savo ofisą iš 180 Hale Avė. į 8719
si lietuviai.
Nors kontroliuojamos ir persijopat rupi, kad Tėvynėje taurauta Ir
(35) Elderte-Lane, riear Jamaica:
Šmitas
Kaziukas,
Samuliuke
Regi

klestėtą teisėtumas fr laisvė. .TUs taip
'
jamos kasdien mano mintys, bet aš nenusimenu.
pat niekinat priespaudos nevalią ir ne na ir Stankevičiūtė Jonina. Visos Avė., Woodhaven, N. JY. Tel. Mich''Aš kasdien lankau visus, kurie tik mane kvie-,
ribotą sauvaliavimą su švenSausibints
igan 1345.
žmonių teisėmis ir laisve.— JUą norite, eilės nuvo pasakytos labai gražiai.
,
čia ir pasakau daug saldžios ir .karčios tiesos.
■>
naujoje vietoje geru
kad ir toli būdami, kad ir plašąją ma* Vaikai gestikuliavo ir akcentavo -Linkime
>.
rią atskirti, pažinti Tėvynėn buri, taflts
•
*■
C
pasekmių.
jis tikrumoj yra. — Sitais Vfešis.at puikiai
Nors nuo Tamstos npąne skiria platusis At—~
'7
žvilgiais Jums labai yrą‘pravartu* IĮ• /
/Teatras.
sirašytf
' .
lantas, jei tik panorėsi ^ Tamstą lankysiu. Be
—
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AMSTEROAM, N, Y.

“ŽVAIGŽDUTE”

TORONTO ONT.,CAN ADA

MŪSŲ LAIKRAŠTIS”
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.

.
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BALSAS IŠ LIETUVOS

BROOKLYN, N. Y.

BROLIAI IŠEIVIAI

jc

“ Darbininkas,”

Loštas buvo “Gudrus Apgavi
kas, * ’ SeinjŲ Juozo parašytas. Siu
žetas paimtas iš tikfai .įvykusio
Lietuvoje atsitikimo.—Tai penkių
aktų tragi-komedija. Fądangi turinys veikalo labai
juokingas ir lošėjai savo roles la
bai,. laabi gerai atliko, todėl sve
tainė net ūžė nuo nuolatinio juo-

.to,

jei

V Mtiems

Tamsta nori *av< ‘giminėms

gyvenau-

.ri;

Lietuvoje padaryti2 iiaėlį’džiatigsmą, pa- ‘

~«?,
ų rfstenp,
-

.lmd

rŠaul

” ‘

M

^Lietuvos i gyventojus at lankau tik už 5 Ii-

*

tus visą mėnesį, už 15 litų 3 mėn., ųž 25 lit.— *

“ įrašą irictų, bž 50 litų—Visus metus.
lankomas

Užsienio

(išskyrus Latviją, Estijų ir Vokie-

laičio gat Nr. 24. Kaunas, Lietuva.' ‘

Aš tik teisybę rašau.
7

A

V
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r f '

'
*
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* * *

Aš esu vienintelis Lietuvos katalikų dienrrik
"tis “RYTA&”

Mane redaguoja prof.dr.LMK

Stato Bistrą*^'
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» Metams tik užstoji# tial suddkūčija: “Mės Tf^Š
♦y
- ■»..

rai/’ ”Sudiev^Lietnva” ir “Dūl-

Akompalfivo P. Šokas.
16. Duetą: “NtiKŠ mRtttos
—- Vanagaičio, ižpildė
i
ir Ona Vitkauekait* *
N»hua, N. H? Akompanavo &
^kjŪi£

/?-7 ■

5

rjępftLįtyV * Į ,
■ ..RMįlilĮ.^Į
f,-rį

a t lt tisurtfoto
valdybos adeebai
1980M.
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šo. Bostonas džiaugiasi gavęs
rifltf įvyks 27 d. vasario, parapi Mostelto “ROą.” Stt pasididžia- Pirmininkas — f. T; Savickas, ?.
451<E. Seventh S t. Suk Boston, .Mas&
ja? sartį; 492 E> 7-th St. Viši Ba vim^ au išdiditenu ir lyg kerštu
Vice-Pitmlninkis — A Nahdtiuaaš,
80. Boston, Mato,
atriai ir narės yra kviečiami kd-‘ fe/ Bostoniečiai
_______
. suūžš
—~ ■ JąavOn
- i _ 885 3S. .Broadway,
■
•
į.
4-,
7'Į-r
ninkas ~ V. Tamoltunas,
skaitlirigiaušia atsilankyti, nes-y- haujintdn salėn, koov 4 4., 7r30r
k ‘Rd.',' ŠO.' Boston;. Mass.
I
Finl
i, ~ D. Llhgeviaūs,
ra daug svarbių reikalų aptarti.
%
.Dorchester, Mąsst
f
Taipgi gera proga užsilikusias J»ĮI
* . *
Kasierius —
Klepoois; ‘
>
t.» • *
' 2^6 $oįlton 84. So- Boston, Masa
dtiĄlėš ū&haokėti. >■
:•
f
Tvarkdaris — J,
X Leščinskas,
Tv4rkdąrls
.• >
busiAltūbavo
? | . - • Kviečia visus Vaidyba
141 Bowen St; So. BoSton, Mass.1' '

l

w4ūdelė,”l kurioms muziką dėl* į- 17. Labai simpatingai padaina
Pirmlqinkas — Antanas Macejunąs, •-v.-'' ;
450 B. Seventh St, So. Bostori, JKsfc'’
/nk tai didžiausia, vP trio sudėstė J. Žemaitis. Pirmoji vo p-lė Južč Narinkaitė iš Lomeli,
VicMtan. — Povilas žirolis,
** '
tyyfiakė* lietuvių, laukia- daina gal turėjo kiek jtffttiėnybis Masą...Jos buvo pasirinkta: “Aš
554 E. Fifth st; Sa Boatei Mašs.
Protokolų Ražt . A
p Žiebtos sezono ptaihoga. Nė, dėl savu gyvumo. Trio šaridČjo H 'apimate
— Han274 Bolton St, So.
. .
.
.
* **sin pasakius, kad tai Nitai*. J. C. Ginkaus, J. K. Žėmsičio, ir ądJttJ/Ąk, Myįu -Tave"-Alek
Finansų RaSt — Juozapa*.VluteviętMį..>.
4
450 E. Seventh St, So. Boston, Mas<
\
^os Anglijos lietuvių dain^ šven- V. Sudeikio. Akompanavo Ona sio. Tai buvo graži ir maloni kon
1
Kasierius — Andrius Z&Ifeekas/ ■
‘' *.'4^
fcėmaitaitė.
”
» aitę tirieš ItotieertĄjŽtf tik
certo progrąipo dalyvė. Akompa
702 E Fifth St., Sa Boktoū, M**? ‘
.
’
.v4:r«:»(
-*•
•» « A;«
_»*•. -./*•“
Maršalka — Kazimieras Mikafiionjft/t ,' <f
navo J. Sokelis. /<_
tai skambėjo: “Ar važiuosite ą
Vaš.' 22 d. priėmė Moterystės Draugija laikosusirinklmus kas ant:
906 B. Broadvvay, So. Boytoo,-, Msžs.
antrą
‘Darteiko* kbneeW^-Arėtai ,7. “^.svajoju svajonėlę” —
!
■'
‘ •
Draugija D. L. K,
.v
l
" . ■ ■ " "t ftetetfeno
.
"‘y
y
-/y 7130
\
plrjnadlenj
menesio
J. Gruodžio, skambiai išpildė Ėe18. Jau vėl aplodismentai po
Sakramentą Juozapas Jautas Ilabūtų jaunas, at šebas, tisi<bdvb
yąL vakare, pobažnytinėj svetainėj,. tošinius susirinkimus kas antrą ne- z sr;
jna (Vitkauskaitė iš Nashua, N. H. svetainę pasipylė, tai ihat artistas
LABDABYBtS DRAUGIJOS
kiškis ir Morta Kybartaitė Bosto. aęidlenj kiekvieno mėnesio Lietuvių ‘Ši
Fifth St, So. Boston,
Boston. Mass.
ttid pačiu Įvykiu susidoiHėję, ■ bet>
* SngTRnntTMAfl
Svetainėj kampas B ir Silvet Stąį - .ti
J*
ūietė.
Šliūbą davė ir šv. Mišias i
n; ■ ;Z.
J. Babravičius ant estrados' į»si^komp. E. Šlapelis.
ypatingai LrD. SĮ. nariai, “Ddfbv
So. Boston. Mass., 1-ihą valandą po
rodė. ŠĮ kartą sudainavo; “Ma
Vas. 21 vietinė labdarybės drau atgiedojo kun. Virmauskis.
pietą. Ateidami atsiveskite. jUraifen s.
SV.IGKO EV. BL. PAftALP
8. Vargoninkas E. šlapelis iš
riinko” rėmėjai, ir šiaip katalinaują narių su savim prie draugijos S /'
to jie Mano” — Vanagaiieo, “A- gija po globa šv. Vincento laikė
Vas.
23
d.
1
vai.
po
“
pietų
taip
DUOS VALDYBA
liškoji visuomenė.
Nashua, N: Et, neperseniausiai at
1 grasyti.
. :
i
guonėlės”—Gruodžio, ir “M’Ap- savo susiriiikimą pobažnytinėj sa pat prie kun. Virmausko susišliū..
•
'
vykęs iŠ Vakarinių Valstijų gra
Ss ^štai nejūėiomis atskrydo ir lau«V. KAZIMIERO R. K. D-Joi ■
pari Tutt’Amor” (iŠ op. Martha) lėje. Raportuose matėsi daug ge bavo Gennaro Delligato ir Zofija
žiai užsirekomendavo ir Rytuose
Pirmininkas — Motiejus .£ioba,
kiamoji Sausio 26 diena. Ruošia
ro daromo neturtingųjų tarpe. A- Vartkaitė, 224 Athens St., South i 539 B. Seventh St, So. Boston, Mass.
Flotow.
/ VALDYBOS ANTRASAI * ’ ‘
padainuodamas: “Miela širdžiai”
si namiškiai, išsiruošiau ir aš į
Telephone South Boston 3552-R.
. __
pie 800 parapijos kalendorių iš Boston. —
19. So. Boston’ą- reprezentavo
^9b
Vice-Plrmininkas — J. Ii. Petrauskas,
-^Darbininko” koncertą. Lengva — Ė. Stafiek-Launiėnskienėš.
pardavė nariai šios draugijos'ir
■r.
Ne Ratilas . 24 Tliomas PIl, So. Boston,. Mase.
.H’
. ■ -(
s 9. Artiste savo numylėtoje mu p-lė Florencija Karbauskaitėį tai
Pirmininkas
—
J.
Grublnakn*
K
■’ »
■. x<
surinko aukų, iš tų pinigų Kalėdų
jt i, kad ir kit ose koloni
Prot Raštininkas — Jonas Gllneckfs,
24
Prescott
Su,
Readville,
Mato.
zikos šakoje yra p-lė Adelė Za- Skaidri žvaigždelė dainų pasauly,
. 5 Thomas Bark, So. Boston, Mase.
Vfee-Pirmininkas — j. MarkellonM
jose, daugybės lietuvių namuėruometu apie 20 biednų šeimynų ga
Fin.
Raštininkas
—
Matas
šėikis,
gurskaitė iŠ Mdtitello, Mass; Ji ir rimfa dainininkė Boston’o ko
140 Bowen St, go. Boston, Masė
tas pats Įvyko. Vieni rinkosi
vo valgių ir drabužių. Ir dabar
256 E. Ninth St,. So. Boston, Masa Prot
Raštininkas—Vincas Paplauskai !
Antradieny 7 -‘SO P. M. bus pa Iždininkas
Akompanuojant broliui
tikrai žavėtinai pasmuikavo: “II lonijoj.
— Andriejus Naudžiūnas,
. 1. autobusus, kiti savais automobi116 Bowen St, So.
So. Boston,
_____ ,Mass.
__
'••»'
daugelis yra šelpiamų.
maldos
Sodalietėmš;
ketvirtadie

\
885
E.
Broadiray,
So.
Boston,
Maaa
Fin.L Raštininkas
Fta
Raštininkus — M. Šelkis,
teikis,
‘
; Bais dtimė, ir pagavaus atsirado Travatore” —- Verdi. Publikai M. Karbauskui, (čia ir buvo
Labdarybės draugija prašo no ny gi pamaldos-pranciškonams.
Maršalka — Jonas Zaikis,
256 E. Nnth 8t, So, Boston, Mast
jos smuikavimas labai patiko Ir “surprise,” nes iš programo bu
7 tVintield St, So. Boston, Mass.
, South Boston’ę xant “Brodvės”
rinčių drabužių atsikreipti asriieKasierius — F. Grendelis, ‘
’ . •' »
Dtaugl* laiko susirinkĮmus kas trečią
4
-?
’
*
Mep.
vo
manyta,
kad
ponas
M.
Karbuvo
iššaukta
arftru
atveju.
AW.
Fifth
St.,
So.
Boston.
Maflfc
^Darbininko” šostapily.
riiškai ar per kitus prie ponios Nauedėraienj kiekvieno mėnesio, 2-rą Maršalka —J. Zalkls.
bąuskas^ tėvelis, akompanuos). Ji
kompaniavo P. Šokas.
vai po pietų, parapijos-Salėj, 492 E.
hartavičienes, 398 W. Broadway,
7 TClnfleM SU M'^Bostou, MeaK
/. Dar šešioms neišmųšus, jau miSeventh St, So. Boston, Mass.
LIETUVOS PAVElKStAI
10. ' “ Vakaras” — Stąnek-Lau- gfažiai sudainavo: “Tė grįžta lai
Draugija laiko suAfnkimus kari anfr
* ■ ... ./
. ...
,j<
rę nedadienj kiekvieno mėnesio, pč
' *
SĮiilr žmonių laukė didžiulės Mų- menskienės, padainavo Ona Vir- mė”—Denza,ir ”Song of Love” So. Bostori.
SOUTH BOSTONE
£
Kilo
dar
vienas
;
pageidavimas.
num. 492 E. Seventh St, parapijai / ? ė*
ŠVENTO PETRO IR POVILO
iricipal svetainės šticįarant. Dau> kauskintė, iš ‘ Nashua, N H.,: — Sbubert.
Pirmadienio ir antradienio va
ulėj, 7th St, South Boston, Mamt. ;.
Ęuvo kalbama jog'į Bostoną atva- .
x
•* _
'/ igūnioj tai buvo svečiai atvykę Si akomp. E. Šlapelis. DErJOS VALDYBA
karais p\ Milius rodys krutamas
į* ’
20. Dainininkės iš Lotvell, Mass., $uoja daug katalikų veikėjų iš
įvairių' artimų ir tolimų Naujos ’ 11.. Pasirodo ant estrados ar
paveikslus apie mūsų brangią Lie
Vyras įsteigė valstybę;
Anglijos lietuvių kolonijų. Vieti- tistas J. Babravičius ir ‘'katutės” būtent p-lės Juzė Narinkaitė iri Lietuvos pavasarininkų, ateitinin tuvą. Pradės juos rodyti 7 vai. va
Pirmininkas
—
Jonas
L.
Petrauskas,
moteris namus. Bet dabar
Julė Jurevičiūtė, išpildė du du kų. Taip, pat yra atvažiavusių pa- .
t niki. matyt pripratę prie sakinio; kaip “tūkstančiai litų paplito.”
24 Thomas Park So. Boston, Mass.
kare. Rodys net 17 ratukų! Rodys
f.
našių
iš
kitų
Amerikos
.
miestų
;
Vice-Pirmininkas—Juozas Jackevičius, valstybės
uždaviniai taip
V‘Dar yra* laiko.” Atvykus ir tiiSn Trumpai pasakius ąrtistas Babra etu: “Kur Sapnų Grožybė”—Va
pobažnytlnėj salėje. Pelnas būsiąs-- 92 SawyeY Avė., Dorchester, Mass.
nagaičio,- ir “Aš Už Marių Žiema- lanko mokyklas jr tt. Pageidauta,
Prot Raštininkas — Kazys Rusteika, sunkūs, kad moteris turi
yto drauge jau reikėjo spriaustis Į vičius stebėtinai pateikė publikai :•
salės atnaujinimui.
kad jie švėžkm vieton neužkastų
vojatt” — Čiurlionio.
446 E 6th St, So. Boston, Mass..
tų f»er galybei ŽmOnių. Snsira- ‘‘Visur Tyla”—Gruo^fio ir “No
G. Fin. Raštininkas — JueZas Guzevlčlus, .gelbėti vyrui valstybės rei-.
■
z >
, Į žemę savo tiientųs* Draugija pa
t.J
27 Tampa St, Mattapan, Mass.
21'. Šiame tarpę pasirodė p-le’
, patinkamas sėdynes, dairomės rėčiau Mirti” — Tosti. Jo balsas
1
kaluose.—Seimą Lagerio}, "
JI
•'•.K,
.
‘ (
'
žymi, kad mūsų parapijoje yrą
Iždininkas — Vincas Kališius,
■ ir. laukiame pradžios koncerto; 0* plaukte plaukė ir visus savo gra Apolionė Sthškiutė iš Woreestėr,
67 <1 Street, South Boston, Mass.
BHRR
daugiau progų veiktĮ Įvairipse dar
TvšAdaris — Petras Geležinis,
«a žmonės pi aukte~ plaukia 1 vi-- žumu žavėjo. Retai kokiame kon Mass., ir prinaa-donna atmosfero;
Vas.
22r
d.
pasimirė
ligoninėje
buotėse, nei mažesnėse kolionijose.
i lįf Vinton St, South Boston, Mass.
dų, pažįstami iš Įvairių kolonijų certe rasime tokią simpatingą me publikai pateikė kelias savo pa
Ir prašių "kSd šttfdėhtėi, studen Wrentham, Mass. Antanas Gedri Drangijos štoflrinklnaat būna ku
.viens kitą tiktai sveikina, džiau- no žvaigždę. Artistui Babravičiui rinktas dainas. Balsas gražus ir
mą nedėldienl kiekvieno mėnesio 3
tės ar šiaip atVŠŠS^ę kreiptūsl mas, sirgęs porą metų. Paliko žmo
vai pe pietų, parapijos salėj, 4M
■ giasi pasimatę. Laikrodis čia pat užbaigus, aplodismentams nebuvo jos nudavimai publiką patenkino,
Seventh 8L. So. Boston.. Masa.
prie. draugijų ir jose, veiktų. Čia ną-irsĄitų 15 mėtų. Jis pats bu- ■’ 3.
5 ‘
■. J. . <y
PLUMBING IR HEATIHG
ant estrados rodo septintą ir tuo galo? Akompanavo Arthur Fied-' kad buvo iššaukta antru atveju
v<Tsėnąs
Bostonietis,
ir
53
metų,
dirva plati,
, ?!■ - •
P
LIETUV. DUKTERĮ? DR401
įiat laiku pasirodo priekį ponas ler.
——------ /‘z padainuoti. Akompąnavo Arthur
FURNAČĖ IR PEČIUS
jle geriausiai gali sužinoti apie amžiaus. Jį laidos su bažnyčios pa
PO GLOBA MOTINOS 8V<k y
Antanas Kneižj's, “Darbininko”
Fiedler.
TAISOME.
12. _ Ona Rakauskaitė iš Lawtarnavimais
grabprius
AkuneviŠios didžiulės kolionijos .veikimus,
redaktorius ir keliais parinktais renee, Jfass., akompanuojant A22. Smuiko solo, pasirenkant,
VALDYBA
4
Kalbame ir Lietuviikai r 1
nuo vietinių kunigų ir iš/‘Darbi-,
.. .
įdžiais pakviečia kun.i K. Ūrbo- delei A. Piiiiutei gražiai padaina antru kartu šiame koncerte paLz- iĮ •, ‘ , r---- r-A
r®pninko.” .. ...
<•/
»
882 Brotidway, Sottth Sosto*
^lavičių, LDS. Dvasios Vadą, pa- vo; “Man Pasakyk” ~ Marciso,-Umeže
)
■ . 7 ________________ J_________________
p-lę Adelė Zagurskiutė iš
*
t
•
»
r
'#
• ■ Pirmininkė — 'ftklė Ašmenskienė,
Jų net piareiga esanti atsilan
4
TeL South Boston 2S70 ’
t -/ i
ikvti įžanginę prakalhelę. Tėvfe- Serradel.
Mbutello, Mass. Akomp;
Sekas/
- .
kai pas vičtinį kleboną. Katalikų
z-i LANKAS! <■/ . $ ' ' C j -63 G St,. So. Boston, Mass.
23/^
Nuplasnok
”
—
TallatvKelplabtfi trumpai pabrėžė kelis. ųl3. Montelto, Mass.'. neapsileisUs esą visur prąktį^ąma. , . r, ,r Pirinkdiėhy,' Vai.; 24;^d. lankėsi VIce-Pirmininkė w F. Ztilėcilehė, > <
. , 448 Cambridge St, Cambridge, Mass.
t"
riptiSiančius t anr Vakarui fąklus atni VTorcesterio vyrų trio, pa-] šos, solo' padaitravt) 'Naujok' Ang
“Daidtrninkd^'' redakcijoj kuft. F. Prdt Raštininke ^r 'Oną StattHehg, ' ,
b
'
Z
u:
•!
?
A
■
•
i
t'.
Dalyvis
- jr koncerto ^programas prasideda rirodė su kvartetu susidedančiu iš lijos irtylimiausia gražiabalsė dai
44$ E. 7-th.^St, So. Boston, Mass.
zj ų
.Jurks, Lawreneo lietuvių parapi
Tefephonė?Scrtfth Boston 3422-R.
/
labai rimtoj, gyvoj nuotaikoj, ir Vacio Bakana'usko, Povilo Auta- nininkė p-lė Margareta Gribaiti
jos klebonas- ir p? J.-K. -Milius- iš Fin.. Raštjninkė — Ona MArkontatė,
NEPAPiAŽTOŠ PAĖfiKMtE^'
6B4 E. Eighth St, So. Boston, Mass.
punktualiai, kas yra tikrai retas ttaičio, Vytauto jtmušo, ir Anta iš Cambridge, Mass., buvusi Šo
■Chįcagos. Pastarasis pirmadienio Iždininkė — Ona Staniuliutė^
_
' fvykis pas mus lietuvius.
Bostonietė.
Kaip
ir
visados
taip
Eina gandai, v kad Montelloje
no Blazėvičiaus. Sutartiną/padai
105 West 6-th St, So. Boston, Mass.
ir jahtradienib Vakarais vas. 24 ir
V
Koncertas buvo labėd gražus ir navo: “į tėvynę gfrjta norėčiau” ir ši kartą p-lė Gribaitė publi .vaidintas muzikališkas “veikalas 25 ’ d. d., rado paveikslus iš Lietu Tvarkdarė — Ona Mizę^rdienė,
1512 Cotumbfa Rd., SozBoston, Mass.
.^vairus ir tokio turiningo pro — Cromer ir'l‘KelėiVib dalnh’’— kos neapvylė, bet visus/sužavėjo “Raulas turėjęs nepaprastas pavos. ' " "———-■ Rašos Globėja — E. Janušonienė,
gramo dar man neteko klausytis Schradet. Trečią dainą Biranto savo maloniu dainavimu. “Katu sekmes. Ten vaidinta du kartu.
142&CoIumbia Rd., So'. Boston, Mass.
• i
.
____________ - _ .
Draugija savo susirinkimus laiko kae
pifmiaūs. Kad plačioji visuomenė “Tumba”-labai gyvai solo dalis tės” iššaukė antru kartu padai Abu kartu buvo gdusi minia. .
antrą ntarninką kiekvieno mėnesio,
DALYVAVO SEIME
7:30 vai. vakare, pobažnytinėj sve'
Girdėjęs ’
galėtų nors skaitydama “Darbi- išpildė K. Birantas. tutti pade nuoti. Akompanavo sesutė Ona
\
Pereitą šeštadieny Naujos Ang r "tainėj.
Minko” korlcertu pasigeretiį pa dant viršminetafn kvartetui. Po- Gribaitė.
Geras tevymtals privalo
Visais draugijos reikalais kreipkitės
• ■
1
“
f
lijos Katalikų Seime, Worcester,
torett
Ltettrvoe atiestų ž«duosiu čia visą vakaro programą. nas Birantas, kaip teko nugirsti
pas protokolų raštininkę.
24. Širdingas ir nuolankus ar
Uus. Yra ž&domti Ū jale
/ VARŽYTINtS '
• , Mass. iš So. Bostono dalyvavo po - • • - •—i—
'
L Pasirodo scenoj sesutės Bro- yra neseniai atvykęs iš Lietuvos tėtas Babravičius" tretį kartą pu
•*
/- Ja«MipfifintL Juos galimi
Iki šiol So. Bostonas džentlemo- nios O. Siaurienėj K. Barauskienė, r
'■ ..
liė ir Izabelė Zolubiutės, iš Law; ir publikai nejučiomš įskverbė blikai nepagailėjo savo balso švel
■ ■■
vartoti kaip atyinrtes, žes-..
Prof. A židanavičiaus
niškai su Montello sugyveno. Bet A. F. Kneižys ir kiti.
rėnėė, Mass., ir akompanuojant daug jausmo, kad net buvo iš naus lankstumo, ir paskleidė jį
klal yra tam tikrame sąsto*
V
vinyje, lfviso yra 40 ženklu.
p-lei Adelei A. Piriruter, sutarti šauktas pakartoti “Tumba.” Ma po erdvę svetainę. ŠĮ kart sudai laikas viską pakeičia.
Kun. S. Kneižis pertaisė savo'
PADARĖ OPERACIJĄ _r
nai padainuoja'duetą: “Plaukia rio svetimtautė draugė sakė, kad navo : ‘ ‘ Kazbek ’ ’•—Matušis, ‘ ‘ Kar
Kaina 40 rentų
- - SMUIKA-PIANAS
vieną veikalą į operetę. Vaidina
Staiga
susirgo
fotograpas
J.
sau laivelis” — Stasiu Šimkaus. tai • buvo labai “snappy song.” velėli”—Sasnausko, ir “Aprile”
“DAMININKAS^
Lekcijos duodamos privačiai kaip
Mbntelto gabūs artistai patrijo- Stakas. Nuvežtas j Carney ligoni
•
2. “Bernužėli, Nevesk Pačios” Po to Įvyko penkių minučių per — Tosti.
mažiems taip (r suaugusiems sulig
366 W. Broadvaj
Akompanavo Arthur
gąjį “Raulą” sykį ir antrą su ne nę ir jam padaryta operacija. Li
programo Muzikos Konservatorijų.
*— A. Aleksio, solo maloniai at- trauka.
Fiedler.
Pamokos. aSkfnarfios lietuvių
S. Boaton, Masfc
paprastais pasisekimais.
Monte- gonis eina geryn.
- Heka ponia V.. Kirkiaučienė iš
*
kalboje. \
14. Puikiai pasirodė Wprces- - Na, štai ir galas, nes numeris llieeiai nori ten. pat vaidinti ir tre
149 Boston Street, Dorchester
Rap.
r
Nashua, N. H. Ją pianu lydi po- ter’io vyrų kvartetas, susidedan 25; buvo Tautos Himnas, kuri sučią kartą.
'
Tel. So. Boston 1848-W,
nas E. šlapelis.
tis iš Juozo C. Ginkaus-*’— pir /^edojo viršminėti solistai, ve Šo. Bostoniečiai mano, kad mon3. Juozas Žemaitis iš \Vorcesmo tenoro, Alfonso Ginkaus — dant pačiam artistui Babravičiui telliečiams jau perdaug. Jie kvie BOSTONAS PRALEIS 41 MILIr tėr, Mass., ‘dainuoja dvi daiftas: antro tenoro, Juozo Alavočiaus—• Galingai skambėjo “Lietuva Tė
, JONĄ SUMAŽINIMUI
čia pas savę vaidinti “R.” bent
y uĖrS Mano Brangi” — Š. Šim
BEDARBfiS
vynė
Mūsų
”
iš
rinktinių
dainių
baritono ir Juozo K. Žemaičio —
vieną kartą. Netik montelliečiai
kaus ir “Valentino Malda” (iš basso; vėliau prisidedant .V. Su ninku krūtinių, kad ne vienas iš
Majoras Curley pareiškė, kad
artistai galį So. Bostonan atva
• Operos Faust) — Gounod. Gana drikai.
$41,000,000
yra paskirta viešiems
Jų repertuare radosi: ptiblikos svajonėse paskendo ban žiuoti, bet ir visi montelliečiai. So/
rimtai p. Žemaitis davė galimybės! “Winter Song”-Bullard, “Drink dydamas pritarti dainuojantiems.'
darbahs. Iš tų $7,510,000 jau pa
Bostone bus vietos visiems atnaujjublikai išgirsti savo gražu bal To Me Only With Thhte Eves” Taigi, ar jau dabar įsitikrinote,
skirta kanalizacijai, gatvių taisy
jmtoje*pobažnytinėje- salėje kovo
sį. Akompanistė buvo p-lė Ona' — Smith, ir Vanagaičio — ”For- kad dar tokio Įvairaus ir turinin
mui ir parkU_pagražmimui ir ki
4 d. 7 :30 vai. vakare.
. Žemaitaitė.
tiems viešiems darbams.-Daug dar
dukas.” Šie vyrai ypatingai rim go programo jums niektu; neteko
Šią varžytinių virvę į padėjo
bininkų gaus darbą.
r.. 4. “Meile Uždegta krūtinė”— tai atrodė, tikrai kOncertiskai pa girdėti.
; /
-t, *
>v*2**ą* .
truktelt So. Bostoniečių linkui
-Jt ’
A. Aleksio, tfablikd pateikė p-lė
Prie progos yra verta pažymė “Darbininkas,” pagarsindamas tą
sipuošę su “dress suits,” kad net
Julė Jurevlčititė iŠ LŪkrėll, Mass.
/NIKITA BALISPF
*.•7 **** 'J.
dauguma iš publikos nenorėjo ti ti, kad artisto Babravičiaus ūkom- dalyką pirmam pust;
BŪSI iAtaNnfcGAS SKAITYDAMAS
- Akompantito J. Rofcėite.pįnistas,
ponas
Arthur
Fiedler,
Metropolitan Teatre, Bostone,
žurnalą “TARPININKU.” Visuomeniškas
kėti, kad tai lietuviai-jaunuoliai,
j
NAUJA NAUJIENA
dailės, mokslo ir Vaizbos mėnraštis.Tik $1.00
5. NortvttodJ' Maša., itstovavo ^ypatingai Alfonsas Ginkite, tas yra vienas iš populiariškiausių ir
pradedant ketirtadieny šią savaitę
metams. Kaš tuojau užsirašys gaus dovanų.
jiuna solfefž Aleksa Kasparaitė.
iki trečiadienio kitą savaitę vai
aukštas su akiniais vaikinas)^ Bet talentingiausių muzikų Boston’e.
<_ Balais palUvhltiiSj it dtinų f .'‘.‘Žalkada uždainavo “Fordūką” ir Jisai tarp amerikonų savo vetsa- / Montelliečiai prisimarinimo dė dins žymią rolę veikale “Chauvc
• črt/'karalius”—lt Petrauske, ir
lei vaidins operetę ” Raulas” ne Sotins,” yra gana garsus artistas.
padėjo krėsti juokus, tai visi šte- tališkumu užima žymių, vietą,
V ‘‘Ręsįes dt Picardy”—WoudIfrim-. hėjosi: ir; gėrėjosi jų mimika. Bet
Didelė
' garbė priklausė koncer pas save, bet So. Bostone užgave- Dar prie to programa yra gana
• *'?
tas, jšpiklymas
pobažnytinėj sa-,* gūra šią savaitę.
jnokingįąų-siai atrodė Juozus Že to rengėjams, kurie Įstengė tokįį nių vakare* ?730į
- ■ ,
_ »
—
Akompanavo p4ė Cecnija Stasemaitis, užsimovęs kepurę ir kram
kram- žymų programą stiruosti ir taip F lėj. Jie troško1 dar trečiu kartu —■■k i., '
rr
»
q yicMte.
J
: tydamas guin’ų ĖM akompana mųjsekliai'jį sutvarkyti. Tvark-‘ u / aulą” vaidinti Montelloje. Bet
-G. Pasirodo ėnt estrados Vyrą vo p-lė ŽemaįtiitŽ, VčlfeteiT Juozas diriav panelės/ir ęrdgfamo kny- iajbar nutaria vežti'“Raulą” Bos
3 kambariai. Yra gaftii: Kreipki-/
trio iŠ Woroesterr-MaM.r Ir ama- žemaitis.
, r
. , .
gt|ės itaip pat darė gerą Įspūdį Į tonam t
•> • >
r; i j iv ant
.•
•. •
-t
.
I
;
Laukiąs
t ės: 295 Silver St.', Sdritlf Bostonui
15. “Jeigu- Itane M^Į^Lu- ^aukiusiu< 'Dva8iŠkijo8;ir in»

PAMALDOS

DANIELJRTZGBMįi

•

LIETUVOS
ŽENKLAI

-S

MUZIKOS MOKYKLA

.ANT RĖMUOS

- 1

•7 ;

I:

«•
•

r

gi, žavėtinai išpildė ponia Margita lėligentų gausus būrys pridavė
teta Mazgalienė, »š Montello, daug kilnumo ir grožės klausyto
Mass. Ji yra veteranė Naujos An jų miniai. PAigraams taipgi užsi
glijos pasižymėjusi solistė, kelis baigė geram laike, 10 valandą, ir
kartus per radio dainavusia Ma davė galirnybSa. visiems laimingai
tyt, kad kimytiėttę Suginant, ir namučius pasiekti. Taigi, taigi, ir
tūpcsMų yra gėtiMbtat nes tie .■14 laimngai parvykau į savo naAlpiai p-nlos Maagstteflės jau Aitis, nes1 j^igų nebūčiau, tai nė
kta sidabru llkaiŠė—apibėrė. Bet tgmstos šios apysakėlę
ir jos balsas
sidabro varpe- te Skaitę.

•

v

•

? •

ŠV. KAZDUEBO DIENA <
Šv. Kazimieras yra visų lietuvių
patronas. Jis lietuvių visur ir vian labai .gerlnsfmts.
nje^$&ft.švtf Bkilntoig
Kubnierv.d«n4,' kovo 4 & >

o»” šventę bažnyčioj, >
salėje,1 kur1 montelliečiai
Mla Maris •t Raulą.

GĖUy PER TELEFONU
Bile Kada — Bile Kur TOnai

?v-.
>ry«

Pasirinkit ką. norit: >l)»Grailą fontanine
>' pJtfnHhn. 2) flepnrfragtij paišeli: rašo tr už
dega, 3) 1 sv. saldainių d»ė, 4) trejanka.

JAM1S P. TH0B1T0N

'7

MėmbAšFloyist Telėgraph * :
Denvery
‘ J

tM DttrehaMar 81,

■<
iftvSb

S

Phone S.rB. 8198—1658
Milton 7993

VIENAS NUMERIS 10c.
ADRESAS

šo. BOSTOJL M

Hs tirai taisn galim «*

laišku,' Įdedant 2c.

.--i

V <

?

'.r

La.

imnkams

1p

biamieji nų šaloagš Java,
I>104 M
mokslo šulai, priėję prie dė- pusiasalis Malaka
BnRinkĄ-žĮĮjfe*’
nOVTODKS,
Ą.
L
WESTVILUB,
ILL.
x
■-- * žeWW viso
w.>
pažiūrėjo
Kai
r
Si .
LDS.
75
kp^
mėnesiniai
susirin

»K3LININKAI YRA MERKI gal būt, yra geriau žinomą,7 ■vidun, tikė
i pamatyti ri, panašūs į mūsų ąžuolus. L. D. S. U kuopo* mėnesinis
įvyks sekmadieny, kimai įvyksta kiekvieną mėnesį,
PRANAŠAI
negu žemės, kurioj gyvė- ten paslėptą žmogų nykstu- Medy daromi įkirtimai, pa- susirinkimas
kovo
16-tą
d.,v
tuoj po sumos, baž sekmadieny, po. 15 d., Šy. Petro
... .
, .
nam..
.
y
Gamtos
“
mokslai
ir
teehniiro,
bet
įoldo
gyvo,
padaro
našįai,
-kaip
pas
mus
-imapia
nytinėj
svetainėj.- -Skvarbu, kad ir Povilo bažnytinėje svetainėje. šaš, įnahd^naj jB ;
* ■*<'-.
z*.
-__
risi
šiame
susirinkime
dalyvautą /
i
Valdyba
ka paskutiniais dešimtme- Žymus anglų chemikas neradę, nutarė, kad be pik sula iš beržų, ir iš tų įkirti;,
duodama šiluma ir janito-•
ir užsimokėtą duoklės? Parodyki
Šiais
eina tokiais
dideliais Henry tvirtino, kad chemi tosios dvasios pagalbos^čia mų pradedą bėgti balsvas me grąžą pavyzdį kitiems.
rius patarnauja. Dėl platės^’
• .J*
■
/
■ »
- <
8AINT 0LAIE, PA
šuoliais pirmyn, kad pralen jai nelemtą yra_sugebėti
neapsieita! Taip pat su ne skystimas. Jis skystas, -bet
X.
nių informacijų kreipkitėą
s
kp.*Tnėnesinis susirin- “Darbininko” AdminisįŽaNAiorūA,#H.
kia net drąsiausią vaizduo mokti pa^Įrijtj, f’ m^ąnišjiį. pasitikęj ynu buvo sutikta ir pamažu kaitinant saulėje;
kkėh^cįtyks ' koveĮ/f6-tą dieną,
tę. Mokslininkai paprastai medžiagą, bet vcbdeSh cįfe- Edisono pagaminta pirmoji ant ugnies - arba įdėjus ko LDS. 65 kp. mėnesinis susiri
tuoj^poiUuittOe, šv. Kazimiero pa =^========Žž
mas įvyks kovo 6 d. tuoj
yra linkę abejoti naujenybė- mikas.Yoe]įeę.^u^wė ah- ^elektros lemputė, kurios 50 kių priemaišų, skystimas su antrą
rapijas’ 881$.K Kviečiama * risi na
mišią pobažnytinėj sve
njis, todėl gamtos-moksliĮ ir glo. nuomonė difbtiiiu būdu me^ų sukaktuvės neseniai vi stingsta ir pasidaro tamsiai nėj. Kviečiame narius ateiti, nee riai dalyvauti ir užsimokėti mėne- \Tel go. Boston 0828 t -' V*'
OJOJE VIETOJB*"
technikos sffiy jie syurįau,- pagaminęs retortoj žmogaus sam jjasaiily buvo iškilmin ar “ šviesiai » gelsvai Jis yra keletą svarbią sumanymą.' sinesLmokestis ir naują narią at
VIS DANTISTU
sivesti prirašyti.
Vaidyba
šjų išradimų laikais pasiro vidurių syvus. O dabar or gai minimos. Edisono elek minkštas iri tamprus, bet Taipgi atsiveskite ir savo draugus ...........
'
į
DR.M.V.CASPER
dė labai "menkais praikSKis. ganinių medžiagų gamini troj lemputei nebuvo prana prie 40 laipsniu kaiščio pra prirašyti prie šios organizacijos.
Valdyba
KASTOM, PA.
.■ /
(KASPARAVIČIUS);
-Garsus astronomas L^i- mas cheminiu būclu yra vir šaujama jokios -ateities. Ji dedą leistis, ro žemiau nu- -w.- LDS.
40
kuopos
susirinkimas.
įZ
611 Brodaway, So. Boston
place kartą pareiškė vienam tęs milžiniška pramone, ži atrodė bevertė...
lio darosi kietas ir lūžta.
vyks kovo 6-tą d.^uoj po sumos
Ofgio valandast
no
9
Iki
12 ryte Ir nud 2:80 IK B
>
DETROIT,
MKJH.
šv.. Mykolo parapijos svetainėj.
jaunam studentui: “Saulės nomas prancūzų mokslinin Kelis šimtmečius naujųjų Kad piašalinti šitas ydas,
Ir nuo 8 11d 8 vaL vakare. Ofisas
L. D. S. 72 kuopos mėnesinis Malonėkit visi nariai atsilankyti
uidarytas subatos vakarais ir nedėmėmis Tamsta, nesirūpink, kas Arago įrodinėjo pavo amžių .mokslininkai juokėsi kaučukas, įkaitintas iki pus susirinkimas
dflldlenlais, talp-gl seredomis nuo įyyks sekmadieny^ ir mėnesines mokestis užsimokėti,
12-tos diena uždarytas
ties jos nuolat keičiasi be jo jingumą žmogui važiuoti ge iš viduramžio alchimikų, ku antro, šimto laipsnių, mąišo- kovo 16 d., tuęj po pamaldų, Švy ir mėnesines mokestis užsimokėti.
Taipgi
nuimu ir X-Ray
M. 8ongaila
kio dėsnio. Vargu ar kada ležinkeliu, nes žmogaus or rie ieškojobūdų auksui ga mas su siera. Tada jis daro Jurgio parapijos mokykloje. Visi
kuopos nariai yra kviečiami atsi
pavyks jų paslaptį išaiškin- ganizmas, Arągo nuomone, minti iš kitų metalų. O da si atsparus ir kaiščiui ir šal lankyti įsšį susirinkimą dėl aj>
VORCESTER, MASS.
TeLSo. Boston 0506-W.
6.” Tačiau garsaus astro negalįs pakelti daugiau, barties chemija tokią, galy čiui. Sumaišytas su siera svarstymo išimtinai svambaus rei LDS. 108 kuopos susirinkimas
kalo. 1
Valdyba
Lietuvys Dantistas
nomo tvirtinimo ‘ klaidingu kaip 30 kilometrų greitumą bę ne tik kad pripažįsta, bet kaučukas iki 120 laipsnių
įvyks kovo 6 d., Aušros Vartą
mą įrodė- vokietis vaistinin- per valandą.-—Ką jis dabar, ir daro sėkmingus mėgini karščio ir iki 20 laipsnių šal
NEW BRITAI# CONN. į parapijos salėj, tuojaus po su
A. L KAPOČIUS
mos. Visi nariai meldžiami pri
^kas iš Dessau miesto, kurs vargšas, pasakyti!, pamatęs mus praktiškai tam įvykdy čio nenustoja savo gerų pri
251 Broadway, South Boston
LDS. 36 kp. susirinkamas įvyks būti, nes thrime svarbią reikalą
(“Keleivio’’ name)
lzpo 30 metų saulės dėmių ty greituosius traukinius, auto ti. GaV būt, kad ateity taip valumų. Sumaišymas kau sekmadieny, kovo 16-tą d. š. m.
Kviečia Valdyba
Ofiso
valandos nuo 9 iki 12,
------:
—
—
s
—
rinėjimo nustatė, kad jų y- mobilius ir ypač lėktuvus, pat šypsosis iš mūsų, kaip čuko. su siera vadinamas Svarbu, kad į ši susirinkimą atei
nuo
1
:30—6 ir nuo 6:30—9
tą visi-nariai ir bent po vieną
BRIGHTON, MASS. ’
Vakare.
Scj'edomis nuo 9—12
ra daugiausia kas vienuoli kuriais pasiekiama ore ligi kad mes dabar šypsomės iš vulkariižavimti.
naują narį atsivestų prirašyti prie
L. D. S. 22 kuopos .mėnesinio
vai.
dieną.
Subatomis nuo 9
ją metų. Vadinasi, saulės 500 kilomertų per valandą! svajonių arketiniu lėktuvu
“M. R.” mūsą brangios organizacijos.
susirinkimas įvyks penktadieny, »iki 6 vak. Nedaliomis nuo 9
Nepamirškite užsimokėti duok*
kovo 7, 7:3Q vaL yak., Lincoln
iki 12 (pagal sutartį).
dėmių periodiškumas buvo Dar blogiau išėjo technikui nuskristi į mėnulį ir į kitas
les.
.
"
svetainėj, 26 Lincoln St. Ateikite
nustatytas. Didis filosofas Passon, kurs savo laiku pa planetas...
-. ?
Amerika ne Lietuva; jos kiekviena
—■—?—:—
3
risi.
Valdyba
/
turi ypatingų savybių, kurtas pasilai
įgustas Comte, kurs yrą reiškė, kad gani varomų lai
Trimitai. kys
/
visados.
;..............
- .
A- ' LAWRENCE, MASS.
Lietuvis Dantistas
Tik tas yra Amerikoj gyvenus geras
laikomas , vienu didžiausiit vų statymas yra beprotiška
LDS. 70 kp. susirin kimas įvyks
ELIZABETH, N. J.
lietuvis, kuris gerai žino,Lietuvos.gy
.:. v
‘ ;
jų laikų išminčium, vie- idėja, ir vienam aukštosios | IŠ KO DIRBAMA KALIOŠAI venimų. Kas nori tokiu boti, turi skai kovo'16 d., tuoj po dvyliktai vai. LDŠ, 16 kp. mėnesinis susirinki
DR. S. A. GAIVARISKI
tyti Lietuvos Katalikų Veikimo Centro Taigi kviečiąme visus narius at* mas įvyks trečiadieny, kovo 5-tą
* _ f savo knygoj parašė: technikos mokyklos Vienos j
(GALINAUSKAS)
leidžiamų savaitraštį
silankyti į šį susirinkimą ir užsi d., 7 vai. vakarė, bažnytinėje sve
Mūsų dėvimi kaliošai, au
MįNiekad nėphvvks patirt mieste profesoriui, irodinėmokėti mėnesines. Atsiveskite i
414 Broadway, So. Boston
tainėje. Nariai kviečiami gausiai
tomobilių padangos ir ka
savo draugus-prirašyti. Nariai
Tel. So. Boston 2300 "
tdfyaigždžių cheminės sudė- jusiam matematiniu būdu,
ateiti ir atsivesti savo draugus (es)
Jį reikia užsisakyti sau Amerikoj ir
meros daromos 4š -kaučuko, visiems glmlneSš ir pažįštamrems'LIė-' kurie, dar neturite mokesčią kny . prirašyti." • -z- ’a
Ofisas
atdaras nuo 10 IK 12 vaL
Valdyba
gučių tai gausite susirinkime.
į' ties.” O tuo tarpu tik dviem kad škraidvmas oru. sunkes
ryto, nuo 1:30 iki. 5:30 po pietir
rVlvoje,_i; ?
“
Valdyba
airis pas -mus vadinamas
rp '-f ' ’ • " V
nuo 6 iki 9 vakare, šventa diena
metams praėjus, Kfreholfas, nėmis už . orą mašinomis <&/■ ______ ’ .; I
į
; “Musų taiki ifls” metams kaštuoja ( : pagal susiturima.
paprastai kūma. Kaučukas ’ketur lftai, puL_.kpietQ
._ . . ..—; da HtaJL .' t
MONTELLO, MASS.
'■ .
,
sąs
nieku
nepagrįsta
fanta

Į Imdamasis Prauenchoferio
Išmintingas'žmogusi visame rarii
..' Latvijoj, Estijoj ir Vokietijoj kaina
yra medžių sultis. Tie me ta pati, o visur kitur užsieny (taigi'ir’ čfa pagalbos, peš jo privalybė -Į , LD^.2 kp. susirinkimas įvyks
*Wrmejjmąis, atrado šviesos zija, nors jis pats, tur būt,
kovo. 4-tą d.,šv. Roko svetainė
*1-U* šA ** • *S4 •
•
J.
♦v
džiai auga tik labai , karšto Amerikoj)) — trigubat brangiau.' . ** imti
gerą is visų ir visa.—D. Reik
DAKTARAS BAUBAM Spindulio analizės 'dėsnius, matė, kaip paukščiai, būdiaje.
Visi; nariai-pražomi ateiti į-šj
Adresas : Lietuva, Kaunas, Laisvės Ase
šalyse!
Pietų
Amerikoj,
kinas.
lėja-3TNr.
“
Musų
Laikraštis.
”
Gydytojas iš Rusijos
susirinkimą -if užsimokėti senai
pe . duoda galimybės ab- mi sunkesni už orą, vis dėl •.
\
■
375
Dorchester
St., So. Boston.
užtrauktas
f
’
mėnesines
duoklei.
iueiai tikrai spręsti apie to kuo ramiausiai sau škraifzi’33 ' ■ •
L-'• Vaidyba
Tel s. B. 4768
cheminę, sudėtį. Ir ...j,
,de, nei kiek nesirūpindami
; -' • H.
T-7’
Rezjęleneija it kitas ofisas..,
1234
Bhlė Kili Avė., Matiaį^an
en žvaigždžių sudėtis. ppno profesoriaus matema
r PHILADljLPHIA, PA.
£
-» zi - . .
*£
•
' Tel Milton 2952. ' )
tiškais apskaitymais. Chi
~ LDS. nariai turi rodyti gerą pa
vyzdį 'Visiems: Visuomet lankytis
e ir platinkite mėnesini rurgas Velpeau netikėjoj
į sumrinkimus LDS.Y3 kuopos. Ki
blaivybės ir sveikatos kad kada nors bus galima
tas susirinkimas įvyks penktadie
ri
Apkartimas
- laikrašti
ny, kovo .7-tą (L, 7 ;30_val. vakare,
daryti ligoniams operacijas,
GERAS LAIKRAŠTIS TIKRTAEŠIAI. GALI
mokyklos kambary. Ateikite gan
be skausmo. Po penkeriij
PAGELBĖTI DARBININKEI SEKANTI
Dusulys Kataras
iai. Nepamirškite užsimokėti duo
KĖLIUS IR B^DES VADUOTIS
*
metų chirurgas Wells opera
kles. '
Valdyba
BR0NCH1TIS
-SARGYBĄ” skaitydamas rasi šiuos vo su narkozu pirmąjį pa
; . 1$ VARGŲ IR NELAIMIŲ
skyrius:.!) Mokslo populiarizacijos ir
ir kitos- ligos akių, ausų, nosies,
WORCESTER, MASS.
vferaomenšs klausimų, 2) blaivybės, 3) cientą"! Kai' Edisonas, dar
gerklės ir plaukių pagydomos mo
S 4) sveikatos, 5) gydytojo patariksliškai Jr protingai per
LDS. 7 kuopos susirinkimas įį 6) adv'okato patarimų, 7) apžvai- gyvas amerikietis išradėjas,
- :i
vyki
kovo
9-tą
d.;
6
vai.
vakare,
pGlitikos, visuomenės kultūros ir ebažnytinėje svetainėje, 41 Provtomijos gyvenimo), 8) priešalkolinis pirmą kartą pademonstraDr.Grady, 327
r
‘ *“
»* ' •
_ ėjimas (Lietuvoje ir užsienyje), 9)
idenee’ St. Visi nariai, būtinai atei
y
—
’
yra
/
i
.
<Valandos: Antradieniais, ketvirta
Knygų pasaulis ir 10) įvairenybės. .
;M>
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DARBININKAS”

’

-

-

■f-'r
--------------- 1---------

/SARGYBOJE” rašo: vysk. M. Reinya, prof. P. Kuraitis, Vydūnas, kan. Jaunimas Stato Gyvą Paminklą
Tumas, prof. Kemėšis, dr. M. PačkauaVytautui Didžiajam nžsipre
dr. A. Gylys, dr. jur. Raulinaitis,
numeruodamas
Valatka, dr. K. Pakštas, dr. D. Jušldti.
«l
O m. “SARGYBA” kaštuoja me^
tik 6 litai, pusei metų 3 litai. Užle 12' litų metams, pusei metų 6

PAVASARĮ”

skaitytojai gauna priedų
Kalendorių” ir loterijos- biliejų -Skaičiui padidėjus iki
D loterija bus plečiama eJi pri?0,000 skaitytojų, loterija bus
ta tris kartus.
užsisakyti “Sargybų,” kad
pirmųjų numerių.
s: Kaunas, Liaudies Damai,
BOS” adm.
• * \ .

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

kite, nes turime- apsvarstyti kele
tą svarbią klausimą. Be to, gera,
proga užsimokėti duokles.
. rValdyba

TINKAMIAUSIAS LAIKRAŠTIS DARBININKAMS
j

■■

.

DARBININKO’’ NUPIGINTA KAINA:
..$4.00
Amerikoje metams .......... . ............................
. .$2.00
Pusei metų..........................
$5.00
Lietuvoje metams•■•-....•■«• • • *• • ••••••••..
Pusei metų ..................... ■.. <• $2.50
*

“DARBININKAS”

x

* r

EINA DU KARTU
SAVAITĖJE.
‘
,
z
‘

>■ LDS. 6-tos kp. susirinkimas į
vyks- kovo 9-tą d., tuoj po sumos,
bažnytinėj svetainėj, 41 CĮapitol
Avė. Malonėkite visi nariai ateiti
nes yW svarbią reikalą dėl kuo
pos naudos.
Taipgi malonėkite užsimokėti
kurią^xra užsilikę mėnesinės duok,
lės.
LDS. S kp. rašt

? •

-

Z

GALIMA UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINĮ

CAMBRIDGE, MASS.

Kainai
'
Amerikoje metams .
......... ........... ^.. :.......$2f.00
Lietuvoje metams .........
$2.50

LDS. 8.- kuopos mėnesinis susi
rinkimas atsibus, sekmadieny,
kovo 9 d_, tuoj po sumos, Lietuvių
bažnytinėj svetainėj. Visi nariai
malonėkite atsilankyti ir užsūno
kėti Užvilktus mokesčius. Valdyba

Vajaus metu užsirašantiems duodame brangių dovanų.
Reikalauk pasižiūrėjimui.,
; . z

• ;

• •1
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t

>
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■ —

basas: Imtops-—LtthuaaU, Kaunas, Nepriklauso- <
alkiti “KABYS.
-v

3

V

'

258 Broadway, So. Boston
Telephone So. Boston 4488

Mirus šeimynos nartui, HkuslesM
našlaičiam arba gimfnčm ptaltai reikallDgt. Taupykite juos. Aš
laidotuves aprūpinu gerai Ir nabrangiai.

■*

BAMTMORL, MD.
Kovo 9-tą dieną, sekmadieny,
tuoj po .sumai, parapijos svetainės
kambariuose įvyksta LDS. 30 kp
susirinkimas. Malonėkite ateiti visi.
Kviečia Valdyba

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
' Vv»

' P. J. AKUNEVIČIUS

'

'

7 KARY” yra daug paveikslu, apysakų, feljeto=
, įvairenybių ir tt, K
)”jnr.
’' yra‘ “linksmas skyrius
i>
rmės pabiros.”
<
*•— šiemet “KARYS” žymiai
ha metams: Lietuvoje 8 litai;
►- 4fis 60 amerikoniškų centų.
Redaguoja kpt Balčiūnas. Leidžia Karo
įfokslo Valdyba.

Lietuvis Graborius

• HARTFORD, CONN.

-

dieniais Ir Šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tlktaL

ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS . y
’*■
------- <?1 x :žii
PRIEINAMOMIS
KAINOMIS.
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“DARBININKAS” " į
•>
366 West Broadway
'c
* *
South Boston, Ma&P

71
r<

z

Tel. So. Boston 0620
*

n*
IJ ''Z
i.j‘

b? I

i-'pr

’J ’
'' ’ i
•*

.. •■<•<

Į

9 •

’;

Z

10WELL,

i- C...

USi1’

MABSj

• -

■ •

2^1? kuopos susirinkimas
4tyM>'fcdltm«dieny, -.kovo 9-tą-d.,
tmiy-po! sūbfoa.“Ateikite vist Gerajpjcgtf datiAniakams prisirašyti
prie vknintėlės darbinihką orga
nizacijos.X
VbJdyba

> TjDS.

f
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i? a*.

f >.l 2 ' ■: .
•?./< seyt . i
•■yriSoš ’niyi.t t

■
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< Kovo 12-tą dn 8-tą vai. vakare,

/*•
*

Lietuvių Salėj. fryks LDS. 51 kp

mėnesinis susirinkimas. Gerbiami
narUi prašomi susirinkti.
Balt

"V.
ir
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'b
i
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