EINA ANTRADIENI AI S. IR
PENKTADIENIAIS
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VISŲ ŠALIŲ jUYAUKAI DARBININKAI
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LOS ANGELES, Cal.
Komunistų ■ ’silkurstįyti . be
darbiai, skaičiuj 3,000, puo
lė miesto salę reikalaudami
dbrbo ir geresnių darbo są
lygų. Prie salės durų de
monstrantus patiko 300 policistiįir
ii ir neleido jų Įi vidų.
Tada.,|š demonstrantų sušuko: “Žalin su policija.

Visa mūsų tautos išeivija
: sujudo, kad tinkamai pamiy nėjus Vytauto Didžiojo su
kaktuves. Buvusiose lietu
vių katalikų konferencijose
svarbiuoju klausimu buvo
sudarymas centralinių komiTokiais šūkiais pasirodė
tetų ir pagaminimas planų
ir baneriai. Policija griebė
£ sukaktuvėms- ruošti.
si buožių^ ginklų ir draskan
U
Iš visų, rodos, praktiš-*
čių bombų. Paleido buožes
kiaušis bus Lietuvių Katali- ir bombas Į sukurstytą ir
kų Vakarinių' Valstijų 7
sukyršintą mipią.
konferencijos, Įvykusios, va
sario 23 d., planas. Šis pla Dvidešimts deptynius riau
nas su mažais pakeitimais, šininkus areštavo. Daug su
jnūsų manymu, priimtinas žeista. Vienas policistas ci
viliais drabužiais apsirengęs
ir pasinaudotinas.
Kitame “Darbininko” nu nukentėjo nuo kito policisto
mery tą planą paskelbsime lazdos.
ynūsų skaityto j ams. Kam
reikia galės pasinaudoti.
•
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Jeigu pąoliMjąi nėbĮitų pa
vykę riaušininkus numalšin
ti, tai majoras butų pašau
kęs Į pagalbą miliciją.'
Komunistai, matvt, uoliai ir
energingai rengiasi prie ko
tus 6 d. Tą dieną jie ti
kisi pajudinti žemę.'
" Darbininkų būklė vargin
ga, bet komunistiškomsjriąušėms jos nepagerinsime. Komunistų tikslas ne darbinin
kų būklę pagerinti, bet Mas
kvai pasitarnauti, kad gavus
“sandvyčių.”
Bedarbiai turėti], susior
ganizuoti ir reikalauti dar
bo, bet tik ne riaušėmis.
Komunistiškomis riaušė
mis kenkiate kitiems orga
nizuotiems
darbininkams
kovoti s už būvį kultūringu
būdu. z'
.

P A^AUS, VYNO IR TABAKO ,

VĖL SUGRIUVO PRANCIJOS KABINETAS

GAMYBA

-

KAUNAS.
Sekmadie PARYŽIUS. — Pereitą
Per vienuolika 1929 metu
nio korespondento paklaus savaitęper didelį vargą ra
į mėnesių Lietuvoj pagaminta
tas p. Voldemąras dėl san- dikalų socialistas Camile
Jąus 9,343,500 litrą, vyno
• ■ *A’
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Chautemps sudarė naują ka-

’

» toki pareiškimą:

Santo^^įĮ^
.
^Dominiėan Republic, vasario 26 d.
— Šiandien sukilėliai užėmė
šio miesto valdiškus namus
ir bė kraujo praliejimo pri
vertė miesto valdžią pasi
traukti.
Paėmę šį miestą
sukilėliai sustiprino savo po-

$

RAUDONASIS INTERNACIJONALAS GINA TERORU
SOVIETŲ RUSIJOJ
- •;Ha
‘
z •-'3
Kaip tik viso pasaulio kri Archimandritas Simėon,”
t

z

biliejatas, yra žii

jas yra įsteigėjas mūsų organizacijos L. D.

S. ir jos

o,” kurių penkiolikos metų sukaktu-

* T .

'

ves šiemet mes

. Prof. kun.

. ■**

.

Visuomet Jbuvo pir-

ir kitų organizacijų.

Lietuvos nepriklausomybę.

mose e3i

Šiandien jau matome, kad
ne tik komunistų spauda nu
gina žinias apie terorą Rusijjoj, bet prie jų.ir socialistai
(.prisidėjo ir spausdina nesą-

f

s kooperacijos ir sociologijos mokslus Washkūrią taip labai mylėjo.

ingtone išvyko

Tėvynėje sto-

jo ;į. švietimo
Dotnuvoj profeįį

tebesidar

Garb. Vatfafi'Iirikime flgisfeių metų!
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kiojimų ir varžymų nesS ir
smerkia Št. Tėvą už tai, kad Prieš Sovietui Rusiją su-'
jis pirmas pakėlė balsą prieš klio ir žydeliai, nes ir jų ra* i
binus bolševikai pajudino.
budelius komunistuš'.
Kadangi Sovietų komunistai/^
Vadinasi Bažnyčios grio priklauso nuo žydelių, taV^J
vimo darbe komunistai su jie nusigando ir pradėję aiš* į
socialistais eina ranka ran kintis, kad bažnyčias uždą*: ||
kon. Broliai prieštikybinia- rinėja’ne valdžia, bet patyą /g
nje veikime. Todėl mes ir sa
žmonės.
. , ■
■
.
kome, kad socialistai nuo Gali būti ir taip, bet tik
komunistų nesiskiria.
Ir tie žmonės, kurie su bolše*
vieni ir antri yra ištroškę vikri valdžia bendradarbiau-.
žmonių kraujo.
z
ja. Bolševikų valdžia, maV
‘ Kas vra tas metropolitas įyt, susirūpino, nes jei ir žyt
Sergėjus^ .kuris taip gina deliai išėjo prieš juos, jig
Sovietų budelių terorą?
mato sau galą.

J

1
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Garbus Veikėjau! Čia visi
Iš tos žinios tartum nustebo,
•Kad jau apysenis esi: — Bet linki Tau visokio labo.

•> -.
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' KUN. KEMEŠIUI
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Kryželį penktą' j aU baigei,
Po juom nė kartą nesuklupęs,
Nors darbo, rodos, nevengei, —
Kantrus, taikus ir' auksalūpis.

J

Dabar jau nebetie laikai
Už jūrių-marių tolimųjų,...
Bet išeivijos čia vaikai
Dar neužmiršta mylimųjų.

/

f

• . Ir kaip užmiršt veikėją kilnų,
Kuris su meilės kaušu pilnu
Visus gražiais jausmais vaišino ?
Kiek turi draugų—nė pats nežino.

<
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LENKAI NUPIRKĘ
LAIV4 “LITUANIA^
j
*

<

*

o

Ir katalikų visuomenė, —
/Pirmiau, jauni, dabar jau seniai —
/■ Dar iki šioliai nepamiršo
Kas taip iškėlė juos i viršų.
Jie žino vieną didį žmogų,
' Kuri turėj po savo stogu,
~Kurs apšvietą'ir meilę nešė:—
Ji žino Kunigą Kemešį!
Gvvęk ir niekados nesenk

Vargų ir sielvartų išvengk
Ir būk darbštus, kaip andai buvęs,
Lai gerb’ Tavę kiekviens Lietuvis.
a r z ah
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VARŠUVA.—Lenkų spau-J
KAUKAS. — Policijos ži
niomis, nežinomas pikt^da- da per Associated Press
praneša, kad vyriausybė nurys paleido į Kipro Petraus pirkus Baltic America Liniko namus vieną šūvį. Ta jos tris laivus “Floridą/^
“Estonia.^^
čiau, laimei, nieko nesužei “Lituania”ir
dė. Kulka Įlindo pro lan Prekybos ministeris Kwiat- f
gą ir įstrigo i lubas. Įvyki koįvski kalbėdamas Gdynėj ,,
pareiškė džiaugsmą, kad mi?
tiria.
’ i -'i
nint 10 m. pajūrio atgavi* ’
t
,
.. .{ -.jJ !■(.: ~
rno^i jsukaktuves vyriau
LANDSBKRGISI8TEISINTAS padidino savo laivyną įsigy*
-•
1
' ;
x
Vyr. Tribuno- darni-tris laivus, kurie plau
1^'^fev^^OUtO^ų afe^ kios iš Gdvnia; į i AmeiĮkągį?||
l
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Žydų žinių agentūra pra
neša, kad vasario 24 d., Žei
mely tapęs nužudytas dr.
Avižienis. Dėl jo nužudo
mo esą areštuota'Žeimelio apylinkėje penki žydai.
• <
r
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■

ros bylą nągrineti jaii b^gė.

. Šveicarijos laikraščiai praTeismo sprendimą^ .buvo pa- nešat kad neseniai prieš
MTAMI, Fla. — Vas. 27 skelbtas^vašario^ d.,vakare mirtį atsivertė žynrAis soči
d. įvyksta Jack Sharkey su 8 vai. TribimolasUandsber- demokratų partijos* vadi
PhiL Scott kumštynės už gį išteisįno/o svariausiam Looser,<kurs vėliau buvo pi
čąmpidnatą. Kitame nume nusikaltėliui
KAlinauskąi. laidotąsi su bažnytinėmis a*
ry pranešim* kumštynių re-jjbausmę patvirtinopėigomis, dalyvaujant
zųltatą.
, metus).
v
* nU jos draugams.
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LIETUVUMYIAS i
DAKMUimiNB? Tkumštynėsmiami

.

5

«.

f

t

■/

K

[Kemėšis gyvendamas Amerikoje buvo išeivijos

vadas ir

Jeigu Tardieu nepavyktų
sudaryti pastovę valdžią,
»
tai prezidentas paleisiąs sei.
*
* • •
KAUNAS.—Sausio iš 3Wvtines glandas).\Atlikę sa-. mą ir paskelbsiąs naujus
į vasario 1 d.-naktį Telšių vo
' žvėrišką
* ’
darbą, užpuoli. rinkimus.
h- <
apskr. Plungės valsčiaus N. kai pagrobė 300 litų pini
! /PI* ~ •
kaime įvykdytas žvėriškas, gais ir niekeno netrukdomi VOLDEMARAS IR GABRYS
tiktai laukinių žmogėdrų pabalino. Išeinant, vienas
tarpe pasitaikąs smurtas, ųžpuolikiį pasakęs, kad jis
kurio auka liko vietos gy- esąs banditas Jockus. Ma Teko sužinoti, kad Kauno
ventojas Vincas Raudys 33 noma, kad šis smurtas įvyk Apyg. Teisme yra dar neiš
m. amž. Pačiame vidurnak dytas iš keršto, ir ilžpuoli- spręsta p. A. Voldemaro
tį Į jo butą įsibrovė nežino kai tyčia pasivadinę Joc-. baudžiamoji bylą dėl įžeidi
mi piktadariai, užrišo mie kaus gauja Suklaidinti poli mo, kurią iškėlė'p. Gabrys.
gančiam bumą su priegal ciją.
Dabar nukentėjusia Liudytojais nutarta iššaukti
V
viu, surišo rankas ir, paėmę R/yra Telšių ligoninėje ir- J. E. p. Respublikos Prezi
v jo paties skustuvą, nelai jp gyvybei gręsia pavojus. dentas ir kiti žymūs ‘asme
i i
-.e mingąjį iškastravo,(iŠpiove
Užpuolikai stropiai ieškomi; nys.
0.
.
’ 1 ■ • >
■t
i
r f- ' :
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Amerikoje ir Lietuvoje kaipo senas veikė

jas ir or

tas ir Praneijoj atgyveno
savo dienas.

APIPLĖŠĖ, UŽRIŠO AKIS, BURNĮ IR SKUSTUVU
IŠKASTRAVO ŽMOGŲ
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.. v*’"?jįjį
vietos rusu stačiatikių tremtinių vadas, pareiškia, kad
Rusijoj pasivadinęs inetro- 3
politu Sergejum nėra rusi]...I
stačiatikių cerkvės galva.
1927 m. tas Sergėjus su neskaitlingu stačiatikių vyskiH^
pų būriu prisiekė bolševikų
valdžiai^ ištikimybę. Dėltoį.
jis ir teisina sovietų valdžiai
Aišku, kad tokių silpna- i
dvasių Sovietų Rusijoj yrą:,
ir daugiau, bet jie nepaslėps
tų faktų apie nužudymus
katalikų kunigų ir stačiai
kių popų ir tikinčiųjų,

H

---------------------------------------------- !-------------------------------
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minėjo 50 metą amžiaus sukaktuves. Garb. ju-

š. m. vasario 25

i-

-

kščionys pakėlė protestą
prieš Sovietų Rusiją už per
sekiojimus katalikų ir kitų
tikinčiųjų, tuojau viso pa
saulio raudonasis elementas,
socialistai ir komunistai su
sitarė visokiais būdais ginti
raudonąjį terorą Sovietų
Rusijoj.
/

F. KUN. FABIJONAS KEMĖŠIS

įnažesniTuž 1926 metus (9,paskelbėme pereitame nu
nepriimą
mane
į
profesorių
507,000 litr.), o vyno gamy
mery.- Naujasis Kabinetas
skaičių,
vis
dėlto
pas
ūnane
ba gerokai padidėjo, net 33,gyvavo tik 5 dienas. yra nusistatymas greitu lai
.300 litri
Pereitą antradienį atsto
ku pradėti skaityti platųjį
vų butas balsavo naujaip
kursą apiee Vytautą Didįjį,
/
kabinetui pasitikėjimą.
4 LINCOLNO ŽODŽIUS išnagrinėjant didžiojo kunigaikšičo reikšmę istoriniam Chautemps buvo premiej PARDAVĖ Už $725 Lietuvos vystymuisi. Uni- ru ir vidaus reikalų minisversitetas neturi, teisės už teriu.
T
z
NEW Y0RK„ vas. 26.— drausti man skaityti paskai Už naują kabinetą balsa
Abrahomo Lincolno keturių tas, ndb lektorių sąstate ma vo 277' atstovai, prieš 292.
žodžių pranešimas raštu die nau būti privatdocento tei Taigi vietoj paistikėjimo
noje jo nužudymo šiandien sėmis. Skirtumas tas, kad gavo nepasitikėjimą ir dėlto
už savo darbą aš neimsiu at
‘ ‘ čia parduotas už $725.00.
lyginimo. Gi pragyventi lė turėjo rezignuoti.
Tuo pranešimu jis patvir
Griuvus 5 dienų kabinetui
šas gaunu iš valdžios, kaip
tino'senatoriaus Creswell. iš honorarą už rašomąją kny buvo manyta, kad bus pa
-Maryland reikalavimą, * pagą apie Lietuvos valstybės kviestas tas pats premjeras
■ liuosuoti iš kalėjimo Benja
problemas. Paskaitas ma sulipdyti naują kabinetą,
miną F. Tsrillev.
nau pradėti skaityti, baigia bet ne, prezidentas pakvietė
Abraham Lincoln įsakymą prof. Voldemaras, dar prieš senąjį buvusį premierą Tar■~siaip parašė: “Let it be Velyki] šventes, t. v., kokio dieu.
done.”
už mėnesio laiko.
Vadinasi kairysis elemen

'

visoj respublikoj. C
•*
Respublikos prez, Vasąuez
atsistatydino.*
Sukilimo priežastys.;
tos, kad prez. Vasųuez‘pa
siskelbęs vėl kandidatu, ant--i
ra, blogas derlius. Gyvento
jai prispausti skurdo ėmė
bruzdėti ir griebėsi ginklo.' •
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<uris bus didelis, kalbus aGUOS tHHOJ
flįfcA AME KOMUNISTINfcS
jaų^įtaitis, tik praėjusį ru- pi e netolimų mūsų praeitį
Atbėgusiej i į Lietuvą leu-!
LITBRATŪR08 GABENIMĄ dtnį sugiųžo iš kariuomenės. : Rašytoja vėl apsigyveno Pa
•- T.-i* -,
Ui'
— 1'
'
į.
■;
kųkareivudr-desertyrai dar
‘--t: - Šiomis dienomis Kauno a- Beeidamas ^geležitikelib py nevėžyje. žemiau
sąrašM Įvairių knygų.
ataaujin&faaa
tebelaikomi kriminalinės počgardos teismas nagrinėjo limu Gųstųįiių'. įtąrpstotyje
lūąjoa žinioj ir tebevedamas
$ą apie komunistinės lite- Maskaliūnas pakliuvo '• po KALINIUS IiVEtA Į provintardymas. Jie greit būsią pa sąu knygų už. vieną dolerj veltąi<Knygą mylėtojai nandokitia pttga.
cijos kalrjimvs
t kailškas
įtūros kontrabandą, kuri traukiniu ir liko vietoje už
leisti ir įgyvendinti Lietu- FaaiakuUnldte atnaujinti prenumeratą ir nauji užsirašyti. Jokio mo
ifnai dideliame kiekyje bu- muštas. . ,r.,;x
r- i
; 1 - 7 • Kauno b. d. kalėjimai yra
kesčio už persiąąUipą mes nereikalaujame. -Kas norėtą įsitaisyti ar
..
J
’
perpildytas-kąliniais. Ten ytad v°j-.
j gabenama iš Tilžės į Lieia pąpUdyti sayO'l^gynėlį gera proga dabar tą padaryti, nee duo
vykdau
iŠ
{Įrųmotižkių
w
patalpa
600
M
iyą; U’’ 1
r..-;
KUKTIŠKĖS, Utenos ap.
dame dideję nuolaidą. Iškart imant už $5.00 katalogine kaina gau
Kaltinamieji, viso 15 žino Sausio 22 d. apie 12 vai. die iš tifa(M ,sų foętų yra $piė X,-' kardono paklydęs. Kareivis
site už $2.50. Ta kaina tik “Darbininko” prenumeratoriams ir LDS.
tų, teisme teisinosi, kad jie ni] Pakapio kaime sudegė ū- 500 kalinių. .Vienų-politinių apklausus grąžintas atgal.
nariams
!
i:
r H <
. ■ . .■
■
ežindję kas "vežamose dėže- kininko Rukšėno tvartai ir yra keli šimtai kaljniip To
j yra. Teismas keturis kal- gyvuliai: kumelė, 6 raguo dėl teisingumo mįnisterijos CHUUTBUB ATIDA1TTAS DAR
Trumpa Apologetika arba
mainuosius, brolius Pyko- čiai, 5 kiaulės ir 6 avys. organai esą susirūpinę su
Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pa
LIETUVOJE
rašė kun. V. Žajančauskas—50a
aičius, Kisnerį ir Audrije- Nuostolių padaryta apie 4,- mažinti kalinius Kauno ka
t)r. Vinco Pietario Raštai. '
ičių pripažino kaltais ko- 000 litų. Gaisro priežastis lėjime. Artimoj ateity būsią K«a»as. Kalėjimais rūpi
Istorijos apysaka. Du tomai. $1.00
iliuistinės literatūros gabe- nežinoma, bet spėjama pa daug kalinių išvežta į pro namasi. Nesenai ’ Utenoje
Apie Apdraudą. Parašė J.
vincijos kalėjimus. Pirmoj atidarytas naujSs kalėjimas;
limu ir nuteisė • kalėti po 2 prastas neatsargumas.
S. Vasiliauskas ------------- ----- 5e.
eilėj esą numatoma vežti mo šiomis dienomis būsiąs ati
Moterystė ir Šeimyna. Veractus. Likusius 11 pripaži
ė
J. Gerutis -______ —___ 40c.
227 arkliai. Į O
į Zarasus ir paskui darytas Raseinių naujai pa
no kaltais tik kontrabandos VIRBALIS, Vilkaviškio teris
Gamtos Pradžiamokslis —■
gabenimu ir nubaudė visus apskr. Sausio 19 d. Virba J Utenos, naujai atidaromą statytas kalėjimas. MariamDr. A Vileišis________ ______ 50c.
Limpamosios Ligos ir kaip
polėj. nebūsią arešto namų,
iiib piniginių bausmių, iki lio. Lietuvių Katalikų Pa- Raseinių ir k.
ano
ją išsisaugoti? Paraiv
ATENTATO ATGARSIAI
bet esąs ruošiamas kalėji
—----- ------deno mėnesio kalėjimo.
negyvoji
gamta: žemė, van
vargėliaiiYs Šelpti Draugija
Vas.
3
d.
Kauno
apygar

mas.
Ar
jie
Jais
sunkiųjų
duo, oras. Parašė J. Baronas.—50c.
turėjo metini savo nariu? su- VIRŠAIČIO TĖVAS IŠSIKEPA darbų, ar paprastas kalėji dos teismas nagrinėja dvieju
Patrimpo Laiškai. — Išleido
4^RTY
AMT
KROSNIES
Kun.
A Miliukas __________ 60c.
. VIEŠINTOS. Panevėžio sirinkimą. Draugija 1929 m.
mas, dar neaišku. Zarasuose policininkų, III nuov. v-ko
Meilė (Poema). Parašė M.
Degučiai; ‘ Zarasų • apskr.
ipskr. Sausio 22 d. Viešiu- turėjo pajamų 3,045 lt. 7ū c.
Gustaitis_______
15c.
paruoštas moterims kalėji padėjėjo Atkočaičio ir eili
Nauja Skaitymui Kdyga —
tų gyventojas Ilaskaliūnas Išleista pavargėlių prieglau Vasario 1 d. dabartinio val
nio Dovydaičio, bylų, kurio
mas.
'
(Dalis II). Su paveikslais------ 75c.
išvyko į Kauną, norėdamas dai laikyti ir kitų ligonių bei sčiaus viršaičio tėvas PetVienuolinė Luomą. Vertė
je jie kaltinami, kad atenta
išsirūpintiVeikalingus doku I pavargėlių šelpimui 1979 į. ruoka, gyv. Biržūnų kaime,
Uun. P. Saurusaitis ----------- 25c.
EMIGRACIJA VIS NEMA
to prieš Voldemarų metų el
' Vaikų Knygelė — su pamentus ir iškeliauti i užsie 74 C.
.
; J '
’ J būdamas pirty -pasigėrė ga
gęsi per daug pasyviai. Po
eikslais _____ _____________ 30c.
ni. Jis buvo neturtingos šei
Kad suradus 4ėšų pavar rais, nukrito ant karštos Per sausio m^n. emigravo atentato jie buvo atleisti iš
Mano Patyrimai Didžiojoj
Karėj,
1918 ir 1919 m. Paramos sūnus, doras ir blaivus gėliams šelpti yra nutartą krosnies, kur nelaimingas
te Kun. J. F. Jonaitis (Ka
iš Lietuvos 1423 žm. Nepai tarnybos ir patraukti į teis
___
Užgavėnių metu padaryti gerokai iškepė.
pelionas)
_____25c
sant sunkios ekonominės inu. Teismas dabar turės nu
Moterystės
Nesuardomybė.
j.
Namiškiai, nesulaukdami
Skaitykite ir platinkite mėnesinį rinkliavą ir rinkti kas ką
būklės Pietų Amerikoj, žmo spręsti, ar jie padarė nusi
Lesauskis. Šv. Kaz. D-jos leiį. mokslo, blaivybės ir sveikatos
duos: javus, daiktus, ar pi iš pirties^nuėjo ieškoti ir ra nės vis 'tik daugiausiai va- kalstamų darbų, ar ne.
iinys, Kaune . —---------------- 10c.
laikrašti
Sunkiausiais Laikais. Parašė
do
pirty
vos
gyva
ant
kros

nigus. Ši draugija gyvuoja
Žiuoja į Argentiną—605 žm.,
4. Rucevičius___________ 40c.
nuo 1924 m., bet vis dar nies kepantį. Seniokas ne ir į,-Braziliją,,—• 408 žm., į
VMTŪVtSl PRRŠOVĖ
Šventa*. Gabrielius. Išleido
“SARGYBĄ" jau
rėvas
Alfonsas Maria C. P._£25o.
'<
neišsigali įsitaisyti tinkamų trukus mirė. —
šeSEonin^a
'
Uragvajų — 186 žmf, į Af
Religijos Mokymo Metodi
■ “SARGYBĄ’' skaitjūaiujis rasi šiuos
Skyrius: 1) Mokslo popuiiarizacijos ir namų senelių prieglaudai.
ka. Sutaisė K. J. Skruodys_ 50c.
riką — 92 žm,r(į abi šalis tik Raudondvario valsčiuj Go
Visuomenes, klausimų, 2) blaivybės, 3)
Leiskite Mažučiams Ateiti
Manoma
kreiptis
į'
miešto,
ūkio, 4) sveikatos,. 5) gydytojo patari• fzydąi), Į Jungtines Valsty gu kaime per vestuves vie
Prie Manęs. Sutaisė KuPrająą/O) advokato patarięnj, 7) apžval valdybą, kad tam reikalui
ga (politikos, visuomenės kultūros ir e;nąs----- —-■------------------------- 40c.
bes — 73, į Kanadą — 42. nas svečias iš netyčių nušovė
kęnĖoml&s gyvenimo), 8) pnešalkolinis pavestų buvusios miesto mo’ Mūsą Dainiai. Parašė Ka
Žalioji (Vilkaviškio ap.). •Kitur vąžiąv^ vos
keli --1 ręvolvęrio šųviū šeimininką,
Judėjimas (Lietuvoje ir užsienvjei, 9)
.........
rys Puida
kyklos patalpą kui-į dab^r Šios apylinkės žemė labai Palestiną -r i Męksiką —
. Ąj^q^o_Pąąąk(W-~gu pa-]
’ benaudojama. ‘Jeigu pavykfeija suimtąjį kvočia.
^ir 4 ri Pale
Tumias, prof. ; Kemėšis, dr.' AI. Pačkausr?->■»/■•><
5^
tn
tuos
namus.
issirupmti
dr. A. Gylys, dr. jur. Raulinaitis,
sigr. Valatka, dr. K. Pakštas, dr. D. Jnštaip prieglaudoje galėti], su što ūkininkai buvo patenkin.ŽIAURI ŽMOGŽVDYSTŽ
-kalrkitL .. i?H1830 m. “SARGYBA” kaštuoja metilpti
ne
.tik
lietuviai,
bet
žyti, nes pardavę javų gauda- : Žiniomis iš Kretingos,
į f£ms fik 6 litai, pusei metų 3 litai. Užįjjfenjfė 12 litų metams, pusei metų 6( dai ir kitų tautų pavargėliai
Girdėti nekartą kalbant žmo:
vo pinigų visiems reikalams. naktį į-saūsio-31 di Genčių ųes,
iį<MfctIniai skaitytojai jrauna priedų
o ypač tretininkus, kad neir
_yisi
turėtųramių
.prieDar
geresnė
pasidarė
ūki

Svare,
netoli
Darbėnų,
įvyko
s "Laimės Kalendorių” ir loterijos bilie1 gali sulaukti Pranciškoną su paglaudą. Dabartinėje prie- ninkams padėtis^ kai Žalio nepaprastai ‘žiauri .'žmogžu■_ mokslais..
iškaitytoji} -skaičiui. padidėjus iki
.16,000 loterija bus plečiama. e.Ti pri-■ glaudoj e tesutelpa tik 10 se- joj įsteigė garinę pieninę. - J dystė.
Nežinomi piktada ■ Sakykit, Brangieji, dėlko Jūs
f strifiks 20.000 skaitytojų. loterija bus
’ ųeliu.
’
.
k pieninę pristatė pieną ne" tik riai pjeSUcaijšikapo^^ii-;. taip laukiate ? Ąr nė dėlto, kad
»?pįdidinta tris kartus.
išgirsti iš jų - pamokslų, pamoki
t-Stubčkit užsisakyti “Sargybų,” kad
* Pfepritruktų pirmųjų numerių.
stambesni ūkininkai, bet ii* viais ūkininką Lankutį ir jo nimų, pasiklausti įvairais klausi
fež‘-Adresas: Kaunas, Liaudies namai,
naujakuriai. Už pieną bran žmoną tjLankutib 64:, -Žmona mais—, kad atgaivinti savy dva
"Sargybos” adm.
giai mokėjo, todėl gautų pi 70 metų). Lankučiai gyveno rinį gyvenimą*! _
Nenusiminkite, Brangieji, sjeinigų užteko kasdieniniams nuošaliai, todėl niekas negir
gu tik panorėsite, galėsite kiek
reikalams.
dėjo
to
užpuolimo."
Jie.
abu
vieną menesi išgirsti tų laukiami],
“PAVASARĮ”
Tik šiemet čia jaučiama buvo atrasti tik daug vėliau. pampkinimų, gražių paskatini
“Pavasaris” jaunuolj-lietuvį išūkininkų nepasitenkinimas. Iš apžiūrėjimo vietoj maty mų,.. Tik užsisakykite “VARPE
auklės doru, kilniu, energingu, są
” Jį leidžia Tėvai PranciškoJavų, kaip paprastai, užatię ti, kad piktadariai norėjo LĮ.
žiningu, karsiu, ištvermingu.
na.i “Varpelis” kainuoja 1930 m.
Vytautas Didysai pats-tolau bu go daug, o jų ne tik kad pi Lankučius apiplėšti. Vienas vos tik 5 litai, gi pusei metą —
vo ir tokiais nori matyti visus a- giai, bet ir visai nenori pirk įtariamas asmuo jau suim 2 lit. 50 et. Amerikoje vienas do
teities lietuvius.
ti. Atpigo ir pienas. Daugu tas. Policija toliau tardymą leris. “Varpelis” žada būti 1930
“Pavasaris” tekainuoja 5 lit.
m. daug gražesnis, daug. įdomes
mas veža į pieninę pieną tik tęsią. .
.
Kaunas, p. d. 88.nis, negu 1929 metais.
dėl pinigų stokos.
Kas tik gyvas, kas tik gali,
'
Užsisakykite “VARPELĮ.”
Apie šiuos metus visaip
TAS
JAU
NEBUS
JAUNAS
kalbama. Vieni sako, kad per it negalės saveJaunuolių drangų “Varpelis” žada 1930 metais
U
GIMINES IR PAŽĮSTAMI
gerai užaugę javai kitur, kb ■Vadinti, kuris J93O metais neuž platintojams dovanas:
1. Kiekvienas, kurs suras tris
ti sako,- kad valdžia nemo siprenumeruos leidžiamo Kaune ąaujus 1930 met. “Varpelio”
kanti tvarkyti kainų reikalų moksleivių, skaisčiausio mūsų tau skaitytojus, kurie 1929 m. nėra
Jūsų giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabejo,
skaitę, -gaus sekančias knygas do
į y iiori žinoti, ką veikia Amerikej'katalikės moteir surasti rinki].
•• ’1 tos žiedo, žurnalo
vaną:
felys. 'Atsiųskite 2 dol. nr50e. “MOTERŲ- DUtAi
ATErnES
”
a) “Dievo stebūklai šv. mišio
lį’U'VAI” o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir
10 DIDŽIULIŲ TOMy Žurnalas eina sąsiuviniais po 64 se'b)’ ir“Jauni Didvyriai” (Gaus
LU-tisą papasakos.
pel. kas mėnuo jau 10 metą. Jame
“MOTERŲ DIRVA*7 yra vienatinis Ameritie, kuriė~mokslus eina)'. "
į--, (turinčią arti 5000 puti.) .
rasi gražią eilėraščių, beletristikos
2. Kas ftuiąrtks 7 arba 8 naujus
kos lietuvių katalikių moterį] žurnalas, leidžiadalykėlių, įdomią ir rimtą straips
•uošia
kiekvieno
lietuvio
inteligen

“ Vkrpdio ’ ’ “BMtftiuiifljftitytojus,
feį mas Moterų Sąjungos. Joje sale straipsnių akto biblioteką,^ųris skaitė, “Židi nių. iliustracijų—pažinsi visą Lie kurie nėra 1929 met. burti gaus
* dualiais moterį] klausiniais, sale žinių iš visę pa
nį, ’ ’ - didžjeugją mėnesinj- Mterefe tuvos besimokančio jaunimo gyvepo BAuĮjjopioięnj gyveninio, nuolatos eįną šie skyjtfydM Lietuvai* Parašė S.
tos, mpkslo, visuoip'enSs ifĄkatje®nietfe
'
if>
į -‘,riai< 1) Vaikų auklėjimas, 2) Sveikatą, 3) Naąiiš.kojo gyvenimo žurnalą, nho
Dvipat jo leidimo pradžios. Bet '/ži
tįpių ūkis, 4) Mandagumas, 5)tntefatŪros sky
apysakos,. (B. yargita*) —_15e.
dinys” darosi kaskąrt įdomesnis,
riaus ir kiti.
't ’ - L

R'

jy ’ ■ ■i

; •

,

“MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gižiais

g1* viršeliais ir vinjetėmis.

Jos formatas

(didis)

Įgyja-toks, kad po metų galima pasidąv^tiTdaili

fe-f knyga.

Nelaukime ilgai.

Siųskite jftiilfcug tuojau

Įfefr ••MOTERŲ DIRVA” prąd^ eiti Liotuvom
E? u

Užsakymus siųskite šiuo adresu:

K*.<

“MOTERŲ DIRVA”
W. 24 Street,
* Chicago, TU.

ir tiesiog būtą nedovanotina, jei
gu kuris inteligentas, vistiek ku
rios profesijos jis bebūtą ir kur
begyventą, jo n^renumėrttotų ir
neskaitytų bent nuo 1930 melų
pradžios.
Žolė trokšta rssoe-,gamta gaivi
1' Židinio kaina Amerikoje: 'met
—$4.50, pusm.—$2^0; Lietuvoje: nasi ir stiprintai'aanlte ajdndutais, o žmogaus HMis Ilgiai tė¥ą
met. — 35 lt., pusm. r- 20 lt.
< Adresas: KAtNAS, Laisvės A- Šalies—gimtinįgaivinasi ir stip
lėja 3 nr. “ŽIDINYS.” ;
rinami jos gyvenimu Ir žiniomis.
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Mašina

ranką, jo savo koją ir ant kapo ]

sutrynė

Šiemet sueiiU lygiai 100 lis, ir neseniai padarė tuo
ri*
štai? palakią' su . t
IJaktarai turėjo nupjatiii.T;
•r._ — j • •
•j Kristaus ' ramybė kaip metų, kaip beVeik visa šiau reikalų plaįų pranešimą. Ge
Fred Miller iš Maėojiib, III. ;“Capt. JSainuel Jonės’ L
Per Užgavėnes ^mdnėsi vargo ir ligų! "Pagalios tiek
rės
vakarų
Afrika
virto*
saulė nušviečia žmogaus vei
ležinkelis eis iš* Alžyro į
padarė puikip garbėlį savo July 7, 1804.” .
ddūg linksminasi. 'Tik jų nuodėmių ir ištvirkimo, kad
Prancūzijos kolonija. Dide prancūzų /koloniją Dahome
dą,
Ji
paeina
iš
sielos
gel
žiūrint <į tai > daugiau tenkfi
linksmybė
nėra tiksli. Užli Ąlžyrb ir ^Tuniso 'plotai, ir turės apie pustrečio tūks rankai ir palaidoja jį kapi Jei pasitaikys nuvažiuot
mės,
ią
gėrai
atliktųjų
parei*
,
nėse;
j- Washington, N. H. tą^į
verkti negu trukšmauti. \
gavėnių. linksmybė; , labai
’gų jausmo. Žmogus gyvenąs prancūzų ^valdęaif^pef gana tančio kilometrų ilgio. Jo
Zakristijonas, neįleido ’ į minklą galėsi pamatyti?
Bet —-pasakysiu —-ar
ar jati
iati
trukšmingą ir taukiai ųuo- žuroįs ^u6^t“tU«’lSiš,in8‘Dievo J*“* ’is&oįriį trumpą laiką pd&jj# civili pastatymas kainuos apie 130
kapines, nes žmogHsjjetu*
deininga. x Jį L sujungti, su
>
• ...į,,.
visą milijonų dolerių.' Užtat šis
nuliud^!-M Uip, tdFkatf. wmiai linksmasis laimingas, zuotais kimštais;'
rpjo
valdžios
“
perrnitą.
”
5
girtuokliavinųi, šokiais iy ki
^Diev^ ęrą kraštą nutiesti puikūs plen geležinkelis tūreš didelės e- / Taigi žmogelis nuėjo gau Vienas palaidojo savo
liko gyvenimas'nepakančia- tJis
tokiais smagtiriavimais.- Tai
tai ir tankus geležinkelių konoriiiškos 1 ir kariškos
ką, kitas palaidojo savo kų«t d
ti reikalingą leidimą. ' '
mas: čia būk visuomet susi sįi j uoipi^ drąsai g^i sa
reikšmes,
1
nes;
’
k^rui
ištikus,
tikra šio pasaulio linksmy
kyti s^Ąpašt^įj Paūj|ųm: tinklas^ hujoja* pramonė ir
•.
?
Bet valdžioj raštininkas ją* —■ • *
raukęs, ir po mirties nežinia
bė : greitai užsidega, bet
prekyba;
daug
moderniškų
juo
galus,
būti
greit
atgabe

nenori duoti leidimą laidoti < \ Kažin ar daug kūno dalių,
ko besusilauksi. Ne, broliai “Jei Dievas su mumis, kas
greit ir užgęsta. Ji neduo
miestų,
ne
meSkesnių,
kaip
nama kariiiomcnė iš koloni
ranką -kol negaus mirtie^ savininkas galėtų į kapu
ir sesutės 1; Tai klaidinga priešinus?”
V
da pilno širdies pasitenkini
senose kultūringose valsty jų.
:
palaidoti?
metrikų.
nuomonė. Katalikas niekuo^ Taigi, kuomet pasaulis ne
bėse.
''.j*'
mo, priešingai, atneša nuliū
Kas reikia darvti? Mir- Ar gal būt, kad visą kūną
met neprivalo būti susirau sveikai ir neprotingai šūkau
dimo, apsirikimo, o kartais
Tačiau Prancūzijos koloties metrikų negalima gauti. savininkas lydi į kapus ?..
kęs ; jis visados yra linksmas ja Užgavėnių metu, mes ka-?
net nusiminimo ir desperaci
hialinė politika nesitenkina
9
1930 METAIS
'
____
Kaip galima sakyti, kad Ką tik
tik kitoniška linksmybe.Mat, talikai' Jįsigykim tikrąją
išėjo
15
spaudos!
jos, ypač tiems, kurie su ta
vien šiaurės Afrikos ^sriti Skaitykite ir platinkite mėnesinį
ranka mirė — kada jos sa-.
yra dviejų .rusių linksmybe: Kristaus* linksmybę, kuri
Artisto
linksmybe perdaug išsišoko
mis ; ji. siekia išnaudoti ir mokslo, blaivybės ir sveikatos
vininkas
dar
gyvas?
Kristaus ir pasaulio. Kris tik grynoje sąžinėje tesiran'
*stasio
Pilkos
laikraštį
ir. nuodėmių prisidirbo. Tai
turtingas vidurinės Afrikos /
-*A-|įa.
Apvalykime
savo
sielas,
Xauja Knyga
Palaidojo savo ranką be' ~
taus linksmybė netrukšminii
gi aht dugno taurės šio pa
žemės — vadinamąjį Suda
SARGYBĄ
”
ga, bet gili ir pastovi. Ji at- (ir mums pus daug linksmiau
leidimo. Vėliau miestąs.šu^
saulio linksmybių visuomet
ną, kur taip pat yra didelės
“JAUNA KŪRYBA”
neša ramybės, sulig . Jo pą- negu /Šio pasaulio vergams.
teikė reikalingus mirties, ir
randasi kartybės lašų.
J
prancūzų kolonijos. Bet su
.
^pavakdgJs
metrikus “dėl
“SARGYBA” duoda populiarių laidojimo
silėkimui tarp šiaurės ir vi straipsnių iš įvairių mokslo sričių,
‘Bažnyčia, kaipo gera ir iš
rankos Fred Miller’m,”..
Daug rimtą ir juokingą pasi
LENKŲ PROFESORIUS APIE durinės Afrikos prancūzų supažindina skaitytojus su naujai9
mintinga motina, matydama
skaitymą, dainelią, deklemaei»*-■ •
'
: > .
kolonijų yra iki šiol dar ne- siais mokslo laimėjimais ir išradi■•
• :
<tą betikslių pasaulio links
Jtb
'
.
"^51
mais.
.
.
nugalėta
kliūtis:
Saharos
Verta
kiekvienam
turėti
na- Šl
Primena
panašų
įvykį
mybę, perspėja savo vaikus,
■—
-f“SARGYBA” plačiai rašo svei
muose
tą
gražią
knygutę.
tyrai. Dėl to susisiekti su
kada Samuel Jonės palaido-'
kad neitų su ta trukšmavimo
“Vilniaus Rytojus” rašo, “demarkliniją, ” arba oficia^
katos klausimais, pataria, kaip ap
. Kaina tik 25c.
sribve, kalbėdama šv. Jono kad “Ilustrovany Kurjer liai tariant, administracinę savo kolonijomis vidurinėje sisaugoti nuo įvairių ligų, kaip
.Už persiuntimą ppsiąskit už
ir vakarų Afrikoje prancū pačiam susirgus pasigydyti, pail
■ * . J*
Krizjstomo lūpomis: “Kas,
liniją.
Tiesa,
lenkų
spauda
BRANGŪS TAUTIEČIAI 3c. pašto ženklelį.
. Codzienny” deda nesenai
ginti gyvenimą...zai
gali
tik
aplinkiniais
jū

norės juokauti su šėtonu, tas
.
“DARBININKAS1
Kaune buvusio lenkų profe šio- sutarties priimto vardo rų keliais^ ' Į?
“SARGYBA” kovoja su įvai
'
z
nesidžiaugs su Kristumi.”
Kas- ugdytą Jumyse Brolial-Užjarle 336 B’way, So. Boston,
soriaus Vladislovo Semkovi- nevartoja, j vadina stačiai Jau keliasdešimts metij riomis dvasios negaliomis ir gyve čia! meilę ir prisirišimą prie gimto 'V ; '• r' * * '
• > • ’.
Ji apsirėdo gedulingais dra
nimo nenormalumais, k. a. bedie slos šalelčs. Lieta vos?. Kas nąolat pa
“
granica,
”
todėl
ir
ineš
tu

čiaus straipsnelį apie Kau
prancūzų inžinieriai galvojo vybe, girtavimu, ištvirkimu ir tt. laikytą patriotizmą ir kurstytą kata
bužiais ir Užgavėnių meturim teisę vadinti “demarklikiškojo idealizmo ūgnyL~7 . ■.
- Amerika nę Lietuva; .jos klek
no
miestą.
"
■
'
‘
.
’
r
apie geležinkelio nutiesimą “SARGYBOJE” skaitytojas ran- — Tai dar- prieS DldlJI Kara tirš turk ypatingu savybių, kurias pasilal-į;
patiekia mums Evangeliją
linyja”.) nakvynę Vievy pas
čiai žinomas Ir visą mylimas, dideliu -kys visados. ...
Profesoriui Kaunas pąda; p/ Minkevičių, profesorius per Saharą, kuris jungtų da~įyairių žinių ir apžvalgų iš paveiksluotas. gražus savaltra4tis •Tik tas yra Amerikoj gyvenąs geras
- apie Kristaus Kančią.
a 1 t I n i-s-.t; Jis nori tarnao lletuviSį- kuris, gerai žino Lietuvos gy~.
Siaurės' Afrikos uostus su mokslo, meno, politikos ir visuo-. ti‘i‘š visai
ręs
nepaprastai
malonų
jsp^
katalikiškajai visuomenei venhną. Kas nori tokiu būti, turi skai
[žiaugiasi
:
patekęs
į
pulkų*
menės
gyvenimo.
Ir ištiesų, kogi čia per
“
šaltinis
”
eina Marijampolėje f-ĮJo tyti-Lietuvos Kataliku Veikimo Centro
. --:. .... ...
■
*į
Ūietuvos Viešbutį ir via ma vidurinės Afrįkbs prancūzų “SARGYBOS” kaina: metams tavoj) kas savaitė 20 didelią pusią* .leidžiamą
savaitrašti
daug juokauti ir trukšmau'- dį.. Ir pagyrimu jis ’K
pTą.-lr
kaštuoja
metams
Lietuvolatik
uostais. Bet risi tie' planai — 6 litai, pusei metų — 3 litai, 1 8 litus, o Amerikoje Ž^lolefiu.
<1
“Mūsą Laikraštį”
‘ -' ;•
loniai.priimtas.
—
ti? Gyvenimas šiame pa nui ė kiek nesiga
•
-iz
•’ r
nebuvo' įgyvendinti dalinai numeris—75 centai. Užsienyj dvi “šaltinis” nori tapti dvasintą tilte,'
ipai nusakęs savo (su
sauly nėra pei'linksmiausias. T
' r kuris jungtą visos Liejtuvos sūnūs šu . - Jj reikia užsisakyti sau Amerikoj.lr
Sumini profesorius,^ kad dėl Jtechniškų-!'stijhkenybių, gubai brangiau;' ‘ ' - •' c
savo tautiečiais Amerikoje; g”- r’.'-ri visiems ;gitalnėhis 'ir pažįstamiems
) ; kelįo^
Metiniams skaitytojams duoda
( Tiek skurdo, nedarbo; tiek
Jei dar neesi susipažinęs su “šaltį- tavoje.
Kaune labai gyva prekyba ir dalinai dėl' lėšų stokos. Ir priedų; “Laimės” kalendorius ir niu.
” parašyk laišką . šiuo 'adresu.!' : -“Musą Laikraštis” metams
įer.
“
žaHąją
sieną
”
skriaudų ir neteisybių; tiek
“
šaltinis
” Marijampolė, Lithuania; /-> ketar litai, pusei metą — du 1
Statyba, kaiti jaučiamas gy- tiksieine^ tas reikalas paši.

.

■

. ..

..

•

**»

-

t

*T *

r ■

i

-*

<

į

*

•

i

.

<*

’ • *i

■

Z

■

■

*

' ■?'

t

---------

.•

9

...

r

»

■

- 1

-

■

■----- ---

■■ '•

■

—'

-

~

w

■

........■ .

—

-

--

-

KAUNĄ.

'

.

-'y-;

,

AT

~

tt

•-«. •**.’

*

.

,

*

.

J v s •

’

J-

•

J-,-?-t-ti-l •<

;

1

4as

*>-

Į LIETUVĄ
NORTH GERMAN LLOYD

BREMEN
Greičiausia Pasafily I-aivu
IŠPLAUKIANČIU Iš NE1V YORKO

GEGUŽES 3 D.
PO PRIEŽIŪRA

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ
AGENTŲ AM, DRAUGIJOS
Ęrisidėkite prie šios ekskursijos ir dalyvaukite: 500 metų .
Vytauto Didžiojo Mirimo Sukaktuvėms Minėti Šventėje
SPECIALUS TRAUKINIAI TIESIAI Iš BREMENO I KLAIPĖDĄ
' VADOVAUJANT PTHTYRUSIEMS VEDĖJAMS*'
'

v

-

MAŽIAU NEGU 7 DIENOS Į LIETUVĄ
f

NORTHGERMANLLOYD
V57 BR0ADWAY

NEW YORK

Dėl informaciją kreipkitės j
/

LIETUVIŲ LATVAKORCIŲ AGENTŲ DRAUGIJĄ

.T. AMBRAZIEJUS,
168 Grand St, Bklyn, N. Y.
“VIENYBE ”
193 Grand St, B'klyn, N. Y.'
X VASILIAUSKAS,
£_
814 Bąnk St, Waterbury, Ct. '
A S. TREČIOKAS,'
>
197 Adams^St, Newark, N. .T.
J. SEKYS,
226 Park St. Hartford, Conp.
“NAUJIENOS,”
.<
1739 S. Halsted St, Chlcago, Ilt.
A. VELECKIŠT
502SouthAv., Bridgeport, Ct.
P. BALTUTIS,
3327 S. Halsted St, Chicago. III
'•DIRVA,”6820 Superlor Av., Clevelantl, O.
> K. MAKAREVICIUS,
95 Liberty St, Ansonln, Ct
K VAIŠNORA,
• Franklln Savtngs ir Trust Co.
PUtshurgh. Pa.
- J, URB1A8,
*

i

*

187 Oak St, Lairrence, Mass.
P. MOLIS,
1730—24th 8t, Detroit Mldt
ii-.. ...

: ^žymesniosios
Kauno bažnyčios- ir namai.
Dėl Liet. Banko sako, kad
jis galėtų būti kiekvieno di
delio miesto papuošalu.

• f

Brooklyn, N. Y.

X.

J. G. BOGDEN,
322 W. Long St, Du Bois, Pa.
•T ZOLP

4559 S. Paulina St, CMicRgo, m."
V. M, STULPINAS,
. .
3255 S.Tlrflsted St, Chicago. IU.'
A. VARAšIUS,
■
S. 12 ir Carson St,
•
Pittsbtirgb, Pa. '
“TARPININKO” ^AGENTŪRA.,.
A. Kupstas. 832 *w; Broadway7 ‘
Sonth Boston, Mass.
MISS J. RAUKTYTfc.
K <
50 Sterling St,Worcerfter, Mass.
N. GENDROLŲJS. , .
395 B’tray, S. Boston, Mass.
K. KAZEMEKAS,
793-797 Bank St,Waterbury, Ct
P. BARTKEVICZ,
'
678 N. Maln St, Montello, Mass.
K. SIDABRAS,
875 Cambrldge St, *
Cambridge, Mass.
J.VITKAUSKAS,
Ridųnond Trust CoM ...
2701 E. AUsgbeny Aveų
Phlladelphi*, Pa.
< <
', . 4 .. .

• r

*

. «iX

: *
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______ -__________ ____ 1A
*

t

■
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čio suvažiavimas Įvyks sekmadie

ny, kovo 9, 1930, Mostelio, Mass.
Posėdžiai prasidės-1 vai po.pietą.

Šio, apskričio kuopos išrinkite ko-

daugiausia atstovą, nes turime
svarbią reikalą svarstymui ir nu\
tarimui.
--------------VL Paulauskas, Pirm.
K. Naazeika, Rast.

BROUAIIŠEIVIAI
< - "

“MŪSyUIKBAšTIS”
t I
,.-T------- t

4dreša$:-LIetava,-Kaunas,
----------------------------------------- laisves

r __

.

?

*

------ ’
. ..
Lietuvą matysi skaitydamas Ka
“Darbininkas,”
talikų Veikimo TWUW leidžiamą nes
“DARBININKAS” yra tikriausias
savaitraštį '
z

.

<7

**•

Tėvynės likimas, jos laimėjimai ir ne
laimės, jos sielvartai ir bėdos Jums vi
siems, be abejojimo, tapt Jums taip
-pat rupi, kad Tėvynėje taurautu ir
klestėtu teisėtumas ir laisvė. Jus taip
pat niekinat priespaudos nevalią ir ne
ribotą sauvaliavimą su Svendausiomts
žmonių teisėmis ir lafąye. — Jąs norite,
kad ir toli būdami, kad ir plačiąją ma
rią atskirti, pažinti Tėvynės buvj, koks
jis tikrumoj yra. — šitais visais at
—v. 1 žvilgiais Jums labai yra pravartu iš
sirašyti
..j

.

•

“Šaltini^ Adminittracija: Ičja 31-Nr^usų
T“ Laiktaštfs."

LDS. Naujos Anglijos Apskri

'Bet vis dėlto ponai profe
soriai visur galėję lenkiškai
susikalbėti: kur tik kreipęsi,
visur jiems buvę mandagiai
lenkiškai atsakyta. ..
Gerai, ačiū už paliudijimą.
Tepasiskaito ir tie, kurie ra
šo apie lenkų “persekioji
mus ir užpuolimus” Lietuvoj.
■

~
" v.*

Šu pagarba.

gracija, Kaunas, Liaudies namai.
i

-u.

■ a-

DARBININKAI RENGKITĖS
SUVAŽIAVIMAN!

Beje, profesorius pažymi,
kad Kaunas yra visiškai lie
tuviškas miestas. Iškabos lie
tuviškos, pavardės lietuviš
kos, arba sulietuvintos, pav.,
Petrauskas, Mickevičfus...
(O mums atrodo, kad čia at-.
virkščiai).

’ Į

*•* ;*-*■

gansi vieną n-rj susipažtairoA-nešo* : JLAtvUdr Estijoj Ir Vokietijoj ta
VCK.<« V visur
VI0W kitur
BllUA HZ8
karnai, o sušlpAŽiues- daugiėu
ta.. pati,j»
fehŽįn ą- trigubai
- - pAdresas^'SMgybMY Admįm®, trf^raomet nesiskirs!. >•' <-jĘ/Awrižw
i t'..i<;

čiais metais
pradėti geĮėžinkeljp; .tiesumo ,-daj-bai.
Per ištisus 1929 metus vai■
* i*
♦ * ’ i • '' ■ :
’
džios skirtoji inžinierių ko
mis!ja'tyrinėjo, vietas, per
kurias turės erti gelėžinke-

Apie Kauno apylinkes
profesorius atsiliepia su tik
ru entuziazmu ir net kelis
kartus cituoja atitinkaipus
Mickevičiaus posmus.—r—-

EKSPRESINIU LAIVU

168 Grand Street

'

*

r

-

* ^id? ^triSate-

sjtūūie^o

: į Paminėta

DIDELE EKSKURSIJA

9

loterijos bilietas.

^ -JiolMlėjim'o

.

tempas.

" ■, Ypatiškai Vedama

-J..

augimo

r

J.,

Jį reikia užsisakyti sau Amerikoje
ir visiems giminėms ir paėstamiems Lietuvoje.
“Mūsų laikraštis” metams ka&
tuoja keturi litai, pusei metų du
litai.
Latvijoj, Estijoj ir Vokietijoj
kaina ta pati, 0 visur kitur užsicnyj (taigi ir Amerikoj)—trigubai
brangiau.
Adresas: Lietuva, Karma®, Lais1
vės Alėja 81 Nr. “Mitai Laikraž<

šią dieną Lietuvos gyvenimo veidrodis.
; “DARBININKAS” Ugdo tiesos ir
lalCVMfl YYDOIIa
“DARBININKAS" moko neapkęsti
priespando* snšęM| ięjrtekintt^dval-

ir.ttestf

Utiij TčvyTėvy
nei j šviesesni
T “DARBININKUI”
rupi darbo Žmbtrtą rei------“DARBININKAS” turi labai įdomias
savo “RADIO ŠYPSENAS.” , “DARBININKAS” yra darbo žmontą ir inteligentą laikraštis.
“DARBININKĄ” redaguoja profeso
rius PR. DOVYDAITIS.

Ma<f

Skubėkite kad Usiraigti “DARBININ
KĄ” patgt'ir UralpkUe H tavo gimi
nėms Lietuvoje.

Amerikoje “Darbininkas” kaštuoja
ąL20, o Lietuvoj tik 60 amerikonišką
centą.
“DARBININKO* •štmm. LRhuania, Kaunas, Nepriklausomybės alkite

9»• •t-

VISOS PASTANGOS BUS PAŠVĘSTOS PADARYT KELIONĘ ATMINTINU
ĮVYKIU PILNĄ ĮVAIRUMŲ IR MALONUMŲ DĖL TŲ KURIE JOJ DALYVAUS
žemiausios Kainos Tiesiaį į Klaipėdą.

IŠPLAUKIMAS LAIVŲ 1930 M.

Trečia klesa j vieną pusę...................... /. $107.00
Trečia klesa i abi pusi . —....................... $181.00
Turistinė trečfa klesa f vieną pusę ... .$123.50
Turistinė klesa i abi pusi (min.).... „.$204.00
Cąbiu klesa ..
.... ......... !.................. $142.50

Laivo vardas

,

_

TAito Vardoa
• -

Tiekai tt
KiaipMot

LITUANIA........koyb 8

R8TONIA . balandžio M
POLONIA...... gegužės 2?
EST0MIA... balandžio 3
LITUAKIA. .balandžio. 17- LITUANIA .. .biržeMo 18
LITUANIA. ....Įtapo® "
POLOMIA.... .gegužė®; 1;
EaTONU... rugpjūčio
E8T0NIA....... gegulėj; 171
MTttAMIA. .mgpHHSo M
LITUANIA.. .gegužė® 26
POLONIA ri. .ragavo

PROMENADOS DENIS : Už vietas turistine
klesa aht Promenados.Denio nuo Gegužės 1-mos
iki Lippos 15 j Lietuvą, o j Ameriką nuo Rugplučio l-mos iki Rugsėjo 30 kainos padidinamos
sekamai: $7.50 j vieną puse, o $12.50 .j abi pusi.

VAIKAMS: Nuo 1-ną metą iki 10 metą am
žiaus pusė kainos.
KŪDIKIAMS: Iki f-ną metą amžiaus ^5-50
į vieną pusę. Labi pusi -11.00.
.; “
U. S. Reveoue Tax ir Head Tax atskyrimu.^

Ii New Torko

—--------- --- --------—T" '

SMAGIAUSIA, PATOGIAUSIA KELIOM
Dčl Informncijų Ir laivnkorčią kreipkite* tuojau* paalsavo vietos ągentą.
NEIJIUKIT PASKUTINIŲ DIENU’

BALTIC

AMERICA

LINE

8—10 BRUKU 8Tn NKW YORK, N< V.

ŲNION TRU8T BUKĄ, MTTSBUBGK, PA

I
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ninkai ir ūkininkai turi ben

drų iptereąų/pirmoneilėn
r temeta tautos atstovybė)

• Published er®ry TUESDAY «n<

juos gintf privalu

įr

►

f J Ifarit&lifiiui-ndto PMkaita)
i”-11 -■< ’ džiovus »r kitas kpktae ta

1

bendro-

Idėja nesurinktų tokio skajtBųtinąi reikalinga darbo
.
mis jėgomis., Krikščioniško^
klausomybės metais Lietu Imgo hįriuinkųburiu.
Tie
pusiausvira.
nižėjimų, ■
ji
solidarumo
idėja
perda

vos ūkininkai susibūrė į Lie sa, kądaise joą susivažiavi
žai pai mus pabrėžiama. Ir šuoliu‘.pįrmypi jį įkųdm Dar didesnė nelaimė, visai
tuvos
Ūkininkų
Sąjungą. mai tava< skaattipgesni.
.
jei šį. i<įeja šiandien taip bė^į ir pątį žmogų. Įr Vk n e d i rbt i kuri e visai nieko neJTnjj sąjunga išaugo į milžif c Šiandien ?susiyaziaviman karstai aklAnuota, tai ar ne- sąs pąsą^jĮodos, kur tai dirba, tuos laukia daug liūd
,
'* - ? - v • .•
neatvyko |ie, Kurie susiva- reiškia, kad kilnumas daug galvątrukčįąis skubmą. Žmo nesnis galas, nekaip tuos, ku- ;
autaiintota^paėmę val- žiaViimį proga atvažiuodavo suprastas, kad jis vis dides gus neberanda tikros ramy rie perdaug dirba.
džią.
ĮŽSįis, pamatė, Kaunan^ per autoritetingus nio ir didesnio būrio priima bės, jisiešktkvis naujų įr Poilsis yra šaltinis naujos
kadx ŪknįnkiĮ ^Sąjungą su sąjungos narius savo ir savo ma kaip saviškė. r
naujų pergyyenimų, nuotį- dvasios ir kūno jėgų. Tačiau
kių. žmogus nustojo palai ne prie kortų stalelio, ne prie,
griovus bus galima ilgiau giminių reikalus patenkinta
Ta nuotaika, kurioje vyko
“DARBIN INKAS’4.
mingos ramybės, tuo pačiu ątiklo putojančio alaus ar
rasilaikyti prie Lietuvos “Tai yra pelai, kuriuos
pats suvažiavimas, tos šir
»dway *
.. fioirth Borton, Ma*
savim ir tos degtinės.
’ . •
vėjai nešioja. Bet susivažiavairo.
t
dingos
pasiryžimo,
net
gi
. ■ Teleptoce Sovth Bogton 0620
—
taip rėtai klikšterėjančios Tikras atilsis gali būti, pa
Tad ir pradėjo tą sąjungą vusieji tikrai džiugina: są pasišventimo pilnos dalyviu
sišalinus nuo triukšmo, gam
moningi, gerai orientuojasi,
X
i.'.v
visokiais būdais griauti.
kalbos kiekvienam matau-: laimes,
tos ramybė, paukštelių gies
energingi ūkininkų veikėjai,
Dabar kįla klausimas:
NORS BEDIEVIAI, BET Pirmas tautininkų darbas kurįemš nėra kliūčių bran čiam ir girdinčiam sako, kad -argi
jau nieko ųebęra gra mes, lauki} žaliuojančios pil
’<■
buvo įkurti savo ūkininkų giajai idėjai siekti, kuriems Ūkininkų Sąjungos reikš
žaus mūsų pasaulyje 1 Ar iš-, dos gėlių pievos {ir siūbuo
MALDOS BIJOSI
mei
ir
jos
įtakai
ūkininkų
sąjungą ir į ją versti ūkinin nepakerta veikimo jėgų nė
tikro jis bėra . tik. negyvas, jančios, šnabždančios girios.
; " .v ‘'
kus priklausyti, Nepavyko. skaudžiausi smūgiai. Dide- visuomenėje Negresia pavo
pateptas mechanizmas? Gal 'Be gyvosios gamtos, gali
ir.ateity.”
"
7
į Bolševikams pradėjus per- bolševizmą paremia, ir rei Tautininkų Ūkininkų Vie lė_idėja turi turėti kilnias jus
-1
teisingai jis vietoje gerovės dar žmogaus jėgas atgaivin
aekioti tikėjimą, visas pa kia stebėtis, -kad tų rabinų nybė subūrė karjeristus be sielas savo tarnyboje.
Iš to matome, kad* tauti
ti— knyga. Muzika, dai
jaujis sujudo. Rodos čia nie- areštai įvyko — tur būt koks idėjos žmones, bet idejalis- ' “Susivažiavimo siela bu ninkai nei karo , stoviu, nei — duodą žmogui tįk vargo ir nos ir knyga — vienintelis
kentėjimų?
...
-ko nauja: seniai jau jie»en- smulkus komisarėlis stupai- tai ūkininkai dar, daugiau vo gerb. A. Stulginskis, buv. cenzūra, nei teismais, nei
nuvargusio, nuo“ įtempto darLieka
pažvelgti
į
pačią
la katalikus, pravoslavus, ka per kvailumą išsišoko — sustiprėjo Ūkininkų Sąjun Respublikos prėzid. ir Ūki- kalėjimais
krikščioniškos
4bo, vaistas.
t.
gamtą. Aukštai šypsosi šil
taigi
dabar
vyresnieji
komi

uteronus ir bendrai visus
dvasios
neužslopins.
goje.
ninku Sąjungos įkūrėjas.
Tačiau šiandieną, labai
kščionis. Ne tįk vąržė sarai ir atsiprašinėja žyde Po tokio nepasisekimo Susivažiavimas ' pasigenda Po tų visų smūgių Ūki dydama saulė. Žemėje ošia daug knygų., Nb visi pasi
C •
. j - tautininkų. valdžia griebėsi daug ūkininkams pasidarba ninkų Sąjungai, matome, žalios, lieknos girios, pievps renka; kas jam būtų išganin
bos apeigas, bet ir taks lius.
pilnos begalinių žiedų^PaukBet taip pat stebėtina, kad
ius žmonių išžudė, bet
kitų priemonių Ūkininkų vusių p. p. Mikšio ir Drau kad mūsų vienminčiai susti
ga. 5 Knygų leidžiama nepa
u pasaulis dėl tųjų bolševikai ir maldų išsigan Sąjungą griauti. Iškėlė by gelio/ Suvažiavimo pareikš prėjo. Pas juos atsirado di šeiai nepaprastu gyvumu prastai daug biznio sumeti
džiūgaudami šnekasi — čįuL
^persekiojimų tiek triukšmo do. Kuomet buvo paskelbta,
mais. Daugely jų žadinama
las ir jos keletą vadų sukim tos jiems simpatijos. Yra desnę vienybė įr sutarimas.
nekėle. Dabar visi urmu ŠU- kad visi krikščionys ir.žydai šo į kalėjimą. Tiesa, ekono didelė jiems moralė parama. Tautininkai besimokinda ba. Žodžiu—visą gamta pil silpnosios žmogaus valios sa
>gkato melstis, rengti prakal- melsis, kad Dievulis pasigai miniai sąjunga susilpnėjo, Dideliu dalyku mes laikome mi iš bolševikų “kultūros” nu jaunos gyvybės jausmu vybės, keliama tuščias ir že
džiaugiasi, tiktai . vienas jos
įr grumof lįolševikams. lėtų pakvaišusių bedievukų,
ir tai, kad L. Darbo Fede patys pasidarys sau galą.
mas žingeidumas.
savo“
bet dvasiniai sustiprėjo/
karalius
žmogus
nusimi

perikos užsienių reikalų bolševikai smarkiai įpyko,
turiniu neatgaivifis pailsusių
Tą matome iš buvusio tos racijos atstovas prof. Dovy Tuometir ^Lietuvos padam nęs. • ' \ ’/J-• : ;
idėjas Borah net telegramą bet drauge ir nusigandę, kad
jėgų. Priešingaiklam
sąjungos suvažiavimo sausio daitis pareiškė sąvo sveiki- gė nušvis.*
ušė komisarui Litvinovui visas pasaulis prieš juos nu
Kas gali užtikrinti pasi-, pins į dvasinį nuovargį ir
27 d., Kaune.
jįėl tų persekiojimų. Kas gi sistatęs. Jiems rodės, kad
tenkinimą gyvenimu. Vienas skurdą.
/
- •
•
*
y-,
- atsitiko ? Nugi bolševikai visas pasaulis^ subedieyėjęs, “Rytas” rašo:
XX AMŽIAUS AŽIJATAI
čia tėra vaistas -r darbas. Knygų ripkos didėjimai
pradėjo pešti žydelius! Min- o čia pamatė, kad jietak* vie-( r “ Jei idėja didelė, tai ji, X
Tik darbas, nuolatinis dar duoda mums išeitį t Mes ga
. SIAUČIA EUROPOJE
Tr šąĮroata ii anot, poeto^' nemiršta kaip
^įarėštuota trys rabinai nį.bedieViaf_.
bas teikia gyvenimui turinį lime palikti nepirkę gerų, ’ b /
y V
■
■ :r
.<
žmopės.
Jos negalima su
7
Į Biaip. jau
piSa. Bavo
~jrt*. 4.5? išsirHiktazpaeių g^nąiwųr v f '*
•’cai, darbininkii ir pati vy ~. •
smarkaus
f^ip^eSifehb
Iii
>>' • —
• .*• % J :
, hunuos bolševikai žavaržyti nei administratyviSovietą Rusijoj
riausybė. Kiėvo mieste vadi . Nusiskundžiama, kad, y; v Tinka kiekvienam, ypač (
įhž sušaudyt neva tai liž in- pasaulis ant jų uja. Teisina- niais įsakymais nei draudi
1 “Tasso” agentūra iš Le namam darbininkų universi pač,.mes.lietuviai vengiame didžių žmonių gyvenimo ap
*'^yg38 prieš sovietų valdžią? si kiek įgalėdami, kad paska mais. Ir kalėjimo geležys
tete įsteigtas" antireliginis darbo. Sukūrę nepriklauso rašymai. Pagarsėję savo iš
^J^E>rs Amerika neturi jo- lai apie tikėjimo persekioji jos neišlaiko, Jt, kaip žvaig ningrado praneša, *kad gar
sioji Izaoko katedra Lenin fakultetąs. Šitą ateistišką mu savo valstybę, vos vieną mintim ir darbais vyrai —
sątykių su Rusija, ir Lit- mą esą labai perdėti.
ždė, kurią gali užtemdinti
iš mažens, dažnai, kentė var
Subedievęję materijalįstai laikinį vėjai, bet kuri pasi grade pąverčiągna antireligi mokyklą lanko per 200 dar dešimtmetį pergyvenom sa
■ vinovas'galėta be jokių ceremuziejumi* Kadangi bininkų, kurie vėliau bus vistovi, bet dirbti neišmoko gą ir skurdą. Tačiau jie ne
ų ignoruoti Borah tele- nusigando dvasinio ginklo, lieka žavintį ir skatinanti. niu'
varpai iš boištų sveiki iš paleisti Rusijon, kaip anti- me. Senas rusų valstybes nusimindami ir nenuleisda- ,
įą, bet -komisaras atsa- J ie nervingai pikti ir visam “Ko neBuvo daryta, ko
mi rankų dirbo, siekė aukš;
ir užtikrino, kad rubinai pasauliui grūmoja karu, bet nebuvo stveriasi, kad Lietu-' imti ^negalima,- jie bus pir religinio judėjimo propa raugas, dar teberūgsta mu
ko- '
•• myse. f Ūkininkas pertenki ai tesnio, kilnesnio tikslo,
c*
tebūsią sušaudyti. Mat, bol- matyt gerokai susirūpinę, vos nepriklausomybes idėjai ma viršuje į dalis supiausty- gandistai.
lįai jų vargingo gyvenimo
,|ęvikėliai ėmė ir nusigando kad bolševizmo propaganda panaikinti, ‘iš šaknų išrau !tt Iš (tų varpų susidarys Artemovske bolševikų ap kieminėja. Darbininkas sten
kelionė, užsibaigė visuotinu
’dų riksmo. Žinoma, yra neturi pasekmių. Išaikvota ti,’ kaip formulavo patys apie 100 tonų vario ir daug akinta minia uždarė miesto giasi knomažiau įvarginti
Valdininkas daž triumfu. įo nusigąsta Žydų rankose tiek pinigo,, kraštas nualin rusai, šios idėjos priešinin sidabro. katedrą.’ Prieš katedros du raumenis.
nal dairos į laikrodį —lauk
Kod»l mes vadiname gy
i, kurių bolševikai tas, o naudos kaip nėra taip kai ? Vienok nieko nepada Kaip bažnytinio gyvenimo ris buvo sudeginta 4000 nai dairos į laikrodį
damas galo darbo valandų?- venimą menu ? - Taip.
Gy
- >
' , . rė.
J labai pageidauja. Ant- nėra. * •
Lietuvos nepriklauso tvirtovė Rusijoj ligšiol buvo šventi!jų paveikslų (ikonų).
K.
Užmirštama, kad gyveni venimas kaipo toksai * turi
vertus, žydai daugiausia
mybės idėja ne tik išliko, bet Voronežas. Tam mieste bol Ūkininkų • kaimuose Mali
mas, tai labai sudėtinga ma būti gražus. Gražus, kaip
dar patapo gražesnė tomis ševikai dabar pradėjo veik novska ir Svjortemovka 3,meniškai išaustas audimas.
didelėmis turto, laisvės ir ti su visu aziatišku barba 000 ikobų ir daug tikybinės šina, kiekvienas esame maža,
Kai kurie, žmonės, kaip
SKURDAS
net gyvybės aukomis, kurių riškumu. Lenino fabriko literatūros — maldaknygių sudėtingo mechanizmo dale tos bitės saulėtą vasaros die
/s
panoro, kaip priemonių sa- darbininkų vadovybės įsaky — iš žmonių atėmus prie lė. {Sustojus vienai, kuriai
ną, tarp gražiausių gėlių
Žmonija bijosi skurdo. Jis mo, tinginystės, apsileidimo yo tikslui tos idėjos prieši mu nusavinti visų bažnyčių vienos įšeinamosiso vietos nors daliai, — genda ir vi
rankioja medų. Kiti kaip
varpai.Tas pats buvo pada sunaikinta. Homelio mieste sas mechanizmas.
^niekam
nepageidaujamas. ir girtuokliavimo. Nemaža ninkai.
Indų dainius Rabmdranath vorai — siurbia nuodingas
^Labai blogai tiems, kurie tokio skurdo randasi lietu “Tai, kas prieš aštuonis- ryta Samaroj ir Tombove. (Ukrainoj) visos bažnčios
Tagore sako:' kada diena sultis — sako Svet. Marden.
rSu
didžiausiu
akiplėšišku

ir
sinagogos
prievartos
ke

devynis
metus
sujungė
Lievių
išeivijoj.
Kuomet
darbš

-•sta, bet negerai ir tiems,
Nori gyvenimą padaryti
mu išniekinta švenčiausios liu taip pat uždarytos. Pra giedri, saulė aukštai šviečia,
rivos
ūkininkus
į
Sąjungą,
e nors patys neskursta, tūs žmonės sumaniai ‘gyve
gražesniu, malonesniu —
tikrai yra didelė ir kilni i- Voronežo šv. Mitrofanijąus džios mokyklų mokiniai mo — aš džiaugiuos: tada darbo
dirbk su šypsena ant veido.
et į kitij skurdą turi žiūrėti. na aprūpindami savo šeimos
dėja, tikslas: sukurti ūkinin relikvijos ir bažnyčia užda kytojų vadovaujami daro kirminas skamba. Aš liūstu,
Sįes skurdas sugadina ūpą, reikalus, žiūrėk, koks gir
Indų dainius R.. Tagore
kų luomo gerbūvį ir jo gy ryta. Dar prieš 100 metų priešreligin^ demonstraci kai užslenka debesys. Tuo
popina dvasią. Daugiau- tuoklėlis sulaistęs svaigalais
met gamtoje turi darbo him sako: Kai mirtis pasibels
venimą, o per jį ir visos ša ant bažnyčios buvo padary jas. ... ' _
’skurdo sukyla iš nedar- laisvamanišką laikraštuką,
prie mano durų—aš paduo
lies tvarką pagristi krikščio- tas atentatas, išdraskytas to Pagaliau liaudies švietimo nas nutilti
-Kuomat žmonėrhs rūpi
Kaip neganėtinai pateptas siu pilną indą mano pastau
rymo ant stalo irkeikia ne nybės mokslu. Ar tai nuo rusų šventojo palaikai. Bet komitetas Leningrade. šio
mechanizmas be laiko sudįla, gi} ir laimėjimų, dienos var
fafoi valgys, tuomet visi
stabu, kad ši idėja patrau tikintieji-vėl jas sutvarkė. mis dienomis paskelbė raštą,
tikusį
pasauliosurėdymą.
lygiai'ir žmogus kuris per gų šviesoje, parodysiu,' kad
į reikalai eina į šalp nes
kė Lietuvos ūkininkijos di Dabar bolševikų agitatorių kad Prisikėlimo bažnyčia
Faktai
parodoj
kad
tokių
daug didba pakerta bereika mano gyvenimo nebūtąjį-’
palaikymas užima
sufanatizuoti darbininkai Leningrade esanti pcontrddžiumą,
ir
kad
net
‘
dabar,
lingai savo jėgas.
Perdaug siškai tuščio — kai mirtis
šią • vietą • žmogaus amžinu skurdžių Maigiausia
kada jai tepka- pergyventi subadė tikintiesiems bran yoliudnio judėjimo ir liau
dirbdamas, be reikiamo atil pasibels prie mano durų..>
11 *r''Skurdė dėl rie- atsiranda tarpetų, kurie netiek smūgių, ir šiandien ji a- gaus vienuolio Tychono Sa- dies mulkinimo centras. Dė
sio* neda valgius — nepasiet»o męs negalime praim skaito katalikij laikraščių.
J. MaWW.
pie save grupuoja skaitlin donskio lavoną įr areikaląvo tų, jąutarta šią bažnyčią per
♦
%
kiąma pageidaujamo tikslo. ——7* ■■—> m
tai jau darixįavių rei- /Taigi geriausia priemonė
i
gus pilnus energijos veikė uždaryti likusius viepuoly- duoti liaudies švietimo drau
Priešingai: išvargintas or ftUadtai iateUgantą Mm Jta tik
arba geriau sakant čia tokius tąftlaius -vargdienius
i
jus ir prisirišusias prie josi nūs. Žinoma, SSSR vyriau gijai, kuri jame įsteigsianti
vtaaMhį^af
ganizmas ■ dažnai
patampa
ekonominė krašto paapšviesti ir bent dalinai pa mases. Vakarykštis Ūkinin sybė pasiskubino tai įvyk- istorinį muziejų. Tuo būdu
i/už kurią dalinai atsašalinti jų dvftdjbį ir medžia kų Sąjungos susivažiavimas; dyti.
'
v atimama įžymiausia Į£hin? — ........ ' -«■ y.
a valdomoji >pąrtij a.
ginį skurdą ~ tai gera, svei yra ryškiausias liudininkas Novgorode sausio prądžioj grade tikinčiųjų šventovė. • apksčiau ar vėliau nuąikra- Praf. Dr. V
yta skardo, kurį patys
ka/auklėjant! spauda. Nė į- tos idėjos didumo. Menkutė buvo surengta keista anti- Taip kųya prieš tik^jin^ tyą savųjų paveliju jungo. ja tau
pasigamina ir kurta -r.
įy^jįet prie'geyįausių rodįiėti - nereikią,, kad tokią
r * ■■
- —— ręliginė4eisep&' Je jąįe^su Rov. Rusijoj kasdien dąroaį Kova prieš tikėjimą tik
»
___________
ir_____.»
liūlia i graičiąu priartini tougespauda tai katalikiška. De bęskąitapt ątsirapdą poro įr fakelais, tikėjimo ajuoltės vis įžūlesnė
rąs laikraštis dideJiąųaįM sumanumo
našalin- ženklais ta antireliginiais o- ma. Bet galimas daiktas,
iksai skurdas paeina iš
žmogaus draugas, pasitikėj i ti.
jį žmonių neminami
Pirmais

Lietuvos
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Kun. J. JvjJakiitfeMiymt yadl«»'W- StCP^Kąeifia—pirm.;
B. Jakutis—Į-&8 vie^pirm.; O. AdmaitienS-r-n-iivice-pirm.; .
... ia,
_ 104 BeUevūe Avė.;i
rAplin,
____ _ Mare
__,
0.

-išd-, 6

“Vilniaus

Comjn<»wealth Ave^ Woree6ter, Masa

duoda

<, LiįeratinS
Literatine Komisija
K o imsi i a: javurvovs saąrtuauB, „
Kuo. Jonas švagždys, .Kun. Dr. Jonas M. Navickai
Pranas V- Strakaus^aa
Feliksą^Norhu^ y. Vincentas

vieno

Rytojus”

pa

laikraštininko

pasikalbėjimą su vienų beg-,

lių, Kubanės kazoku. Štai
rujis resakoja apie “KdĮ-'
fenozųs. ’ i ;£ i liĮir „p
P
[pJ1T-.
j

<•

». ^Žmogus ; ^oyįetuose- pa

ut

«

ALKOHOLIS PARAUZUOJA •
SMAGENAS

<

verstas visiaUu..vergu.

Pia-

bar šeiniynąš'gyveiia barų
kampuose. Vaikų iš tėvų neątimO, bėt .girdėjau, kad at
pus ir: atiduos į prieglaudas,
pąi-oma
fe atsargiaiIš žmogaus ųe-iš kayto vis
kas atimama. Neilgai reikės
laukti, kai tiiose barakuose,
• ‘bendrabučiuose, ’ ’ šeimos
palfldks' ir žmonelės veisis
kaip gyvulėli’aą. Negalėjau į
tai žiūrėti ir pabėgau.

džioje kiekviena )tauta So
_•3;
vietuose gavo šiokią tokią
Kai mes išgeriame alaus, gali tinkamai kalbėti, tvir nepriklausomybę. Dabar tai
vyno ar degtinės, tai alkoho- tai ant kojų stovėti ir krin yra tuščias žodis. Kiekvie
_ lis, patekęs į mūs vidurius, ta žemėn. Jei žmogus nebe na tautinė mintis dabar nai — Ar gyventojai nesiprieišvaikšto po visą kūną, po vi teko lygsvaros, tai reiškia y- kinamą be pasigailėjimo. šina, nekelia maišto?
sus kampelius. Draugia-’su ra suparaližuotos,’ jo mažo Maskvos dvasia visur vyrau — Pasitaiko, bet be pasė
? krauju jis labai greitai nuei- sios smagehos? Nekartą pa ja. Maskva* naikina žmonė kų. Atsiunčia baudžiamąj į
< ¥dant sužinojus ką pinigai nuperka" turi
• na į smagenas, ir mes pajun sitaiko matyti pasigėrusius se tautos supratimą, tikybą būrį, vieną kitą drąsesnį su
Pavažiuoti Naujam Essex Cjiallenger. Su'
Didesni J^a
tame, kad galvoje'dąrosi šil žmones bemiegančius lauke ir nuosavij aš. Iš žmogaus šaudo, likusius įbaido ir...
kiekvienos minutos važiayįmu gausi tą įspū
Smarkusis
ta, kažin kas netvarkų. Tai ant sniego. Mat, jų kūnas norima padaryti beasmeni- ramu.
dį kiek daugiau vertės duoda — daugiau—7
,
Orbitomis
„ nuodingas alkoholis apsvai netenka' jausmo — visai ne nį sutvėrimą. Susilauksime,
Atsitraukimą*
jėgos—greitesnis atsitraukimas —
didesnis,
>■
Žmonės padalinti dešini- .
BJaJesni,
gino galvą. Kas tai apsvai bejaučia šalčio.,- Todėl gir kad Sovietuose bus Uždrauserdvesnis ir* reikalingumai ypatai patoges
j.
timis,
iš
kiekvienos
dešim

ni—gražiau’p a dirbti, gražesne išvaizda.
ginti? Tai yra laikinai sipa- tuokliai dažnai sušąlą arba ta vadintis ukrainu, baltaru
Lowep root Tini —witfi*hirties
vienas
skiriamąs
kitus
genas ii- dirksnius suparali- nušąla rankas ir kojas. To siu, rusu, totorių arba kito
creased road d iraneeand
.Reiškia kad niekados -nebūsi patenkintas
head . room.. JS
žuoti. Paraližas — tai yra kio nelaimingo' girtuoklio kios tautos atstovu. Žodiš daboti ir sekti; šis gauna ge
hardware, rlcŪTipholstery
su
prastesniu
karu.
Kaip
labai
skiriąs
nuo
and aDpointąebt. Ali eon«
—Sovietuose tuščias ] resnį’ užlaikymą, mažiau
laikinai smagenas ir dirks- kūnas esti be jausmų, visa laisvė
trols easy. tą reaeh
kitų
pigių
kąru.
t
and operete.
■'••• nius suparaližuoti. Parali- dos išpurtęs, mėlinai raudo garsas. Tai ne laisvė, bet verčiamas dirbti ii* todėl lai
Choice of Colors at No
kosi komunistų. Toliau yra
Todėl apie jį tiek daug ir kalbama—vienas
, žas — tai yra maždaug kaip nos spalvos, akys raudonos tikriausia vergija..'
Extra Gost
šimtininkai;
šie
jau
komu

iš
plačiau
pasirenkančių
karų
šių
metų.
šlubumas. Kai mes susi^ęi- ir nuolat ašaroja, gulėdamas
-r- Kodėl tamsta pabėgai
džiame koją,'tai šlubuojame, garsiai kriokia, Čia galima iš Ukrainos ? Kodėl metei nistų žmonės ir dar stropiau
. liiTmetojaH buvo_ pirmas. Cballbaigtas iš viršaus jr vidaus—
Coupe $785 (wfth Bumbi* *
daboja ne tik cfąrbą, .bet ki
enger. Ūmai pašisėkg Naujam
£iek pašvęsta darbo kad pada
Beat
$750) — Coach $766 —
negalime-tinkamai eiti-iimet aiškiai įstebėti,' kaip girto ūkį? ’
Easex Chaltenger.
' '
rius ir pritaikinti tą gražumu,
Standard
Sėdau $325—Tourtų
mintis
ir
žodžiu^.
Šiuo

susilygina su bile kokiu brangiu
kai kada vos pavelkame ne žmogaus smagenos palengva
Iš visu pusių jis skaitosi—Pa • M*™.
ing
Seda®
$375—Brougįam
dirbime, išvaizdoj, vertėj, kaisveiką koją. Panašiai esti netenka galėjimo dirbti: pii- ;, — Nemečiau ūkio, bet jį se barakuose aršiau kaip
$895
—
Sunsedan
$995.
' - nbje.'
Visame kame yra geresnis New
iš
manęs
atėmei
Dabar
Uk

kalėjimuose,
vienas
kito
bi

Essex Chalienger. Yra daugiau
f - ir su smagenomis: suparali- nia paraližas ištinka pačias
Visiškai nauja eilė nuo radiato
Prices f. o. b. Detrpit, Factopy
rainoje
kaimuose
bolševikai
rių ir fenders iki šviesos galo ir ? jėgos. Visi šie dalykai reiškia
jo.
.
Kas
valanda
lauki,
kad
švelniausias
smagenų
dalis]
*
ai
„ žuotos, “šĮubos” smagenos
nuo pasiekimo žemės iki pat vir • daugiau metų tarnavimo.
Incluiled in Standard Eųuipment?
•*#*
e
> *
iveda
komunas.
Buvo
komuapie
tave
kasv
nor$
prąneš
šūnės
visus užinteresuoja.
Jo
Naujas Esses Chalienger yra
Four tw<hw»y shock absorbere
**
■
*.
f
.
jau nebegali tinkamai veik — girtuoklis dainuoja, gar
skirtinga išvaizda irgi pervirši
“
show
me
car
”
kur|
reikalaują
.
Btarter on daeli—radiator shut.
ja tame dalyke.
/
teise' priparodyti. Kaina visiems
ters — electrolock — electric fueį
ti, nebegali galvoti, jausti,; siai juokiasi ir pradeda ne- nos ir prieš tai, bet tai tik ir sušaudys. . .
and oil gauge on dash.
prieinamą..
įPadirbime, gražume ir kaip nunebegali duoti įsakymų, pa besūsivaldyti; paskum di užsitarnavusiems ir tingi
’*
>
niams
lędmųništams;
dabar
£
•
i
ATmABA VAKARAIS
S k yri ai
laikyti lygsvaroj e kūną. - < džiųjų smagenų paraližas vis
Šitokią 1 tvąjrkąf įvedama
Įdomu, ko jniogus gauna eina tolyn — girtuoklis pra- jas’ kuria visur ir - prįvers- Sovietuose.- *
ne baubas, Partiand ; > VOToerter
BC UCMi rV VIMBli
■
•
"T
.
V .
nai.
;
?
.
iBaugor
z.
.;
7
Ktnchjirtęr
i pasigerdamaš.st deda mikčioti ir kalte©je raiz- . S; . '7 ‘ bet tikrenybė. Jos siekia ko~ Q ¥aipyt^-daoma^ ?
1 tVTfeirižioje- ‘geriančiajam* įiotis;
pagaliąU'^’puratife
v.* - i
Corp., 916 Comm<mwM®
Johnson
"
x
"
*
1
p
y;s
pasidaro labai smagu. Visam apima ir mažąsias, smagenas ‘
» Daroma šiaip. Ligi šiol socialistai, o šiuos - VISO aleston; "JHudson-Essex tio.,; 122 FRAMINGHAM: Hudson -Eseer Co;, RONBURY;. .Hudson-Esser Cft, AH-SŪ
kūne, taip pat ir galvoje, at — girtuoklis nustoja lygsva buvusius dvarus,—kurių sa
ve.
•
'
' : ' 537 Unlon Avė.
BŽue Hftl Ava
Brighton Avė.
kie “pažangieji...’’ ARLINGTON:
Wilmer
G.
Tenney,
733
^n^KLINįSupple
Motore
Ine.,
SOMEBVILLE:
Hudson Eswer Osų
i
siranda malonios šilumos. ros ir puola,
\.. vininkus arba , sušaudė, ar,
Broadvay
,
.
f
--------------------------Massachusetts Avė.
HYDEpĄRK: luomas J. Halpin, 12! STONEHAM: Stoneham Auta febeš
Visas pasaulis ir visas gyve Taigi nusigeriančio žmo ha išvijo, arba jie- patys pa
BROOKLINE: Hudson-Essex Co., 91
Centrai Avė.
Ind/450 Malu St
.*
,' Washington St. . - . ■
JAMAICA PLAIN: Harold O’Neil, 579 * WAKEFIELD: WakefieM Matot 8
nimas suspindi rožės spalva. gaus smagenos -ir Mirksniai bėgo, — atiduodavo komu-, ' PIRMIAU ŽUVUSIOS
CAMBBIDGE: Hudson-Essex Co., 978
„
A'Service, 550 Main St
? . .
Massachusetts AVe.
MALDĘN: _Wri^it Hudson-Essex Co., ’ WALTHAM: Willlam McKelrto, :
Bet neilgai tas apduj imas tę suserga, nebepagali davinėti histams, dar sušelpdavo ‘gy
Cj^V^r:st?eni€7'KImbaU
M^T^N^^udaon-Easei Co., 1360 ,
•7
173—175 High Bt
’
KULTŪROS
siasi. Vieni tuojau pradeda įsakymų atskiriems nariams vuliais, ūkio įrankiais, sėk
1&7 vassar st. *
B]ue HJU Aye
WATEBTOWN: Cistito
Co., 32. N. Beaeou St
’
CAMBRIDGE NOBTH: Brown k Bose, MEDFORD: Uudsou-Essei Co., 4į
liūdėti, ir jie verkia be jokioj ir tvarkyti kūno veikimą?
lomis ir statydavo jiems
1963 Massachusetts Avė..
Mystic Avė. . ' <‘
WAVERSE Y t Frank L. HAnlą ]
priežasties. Kitus tuojarrap- Išsimiegojęs girtuoklis tu įaujus trobesius, jei revo Paprastai. yia manoma, CHABLESTOWN: Sulllvan Sq. Motor milFOBD: Milford Auto SUl, 271 Waveiitey Sųuare.
: Welleslay
Sales, 644 Mato St -*
'
- Main St
.
,. .WELI^BSLEY
—r .
__________ _
ninka noras glamonėtis, ir ri pagirias persirgti Tos pa liucijos metu buvo sudegin kad žmonijos civilizacija ir CHELŠEA:
Broadvay Garage, Ine., mELBOSE: K. W. Fąliows
Co., 29
WEST rR0XBURY;‘ BeUova*
^tgi
15 Fourth St
UpJjam 8t
----- jie ima ieškoti ką paglamo girios— bjaurus' miegalavi- ti. Nauji dvarininkai tru
1716 Centre St
kultūra nuolat žengia pir
D<*iham Motor Mart* Inc-* NEWTON: Franką W. Lane, 899 e. AVEYMOUTH: Lincoln
nėti, pabučiuoti. Treti pra mas: vemti verčia, galvą putį dirbo, bet dauguma jų
17
Easte
rn
Avė.
Washington St _
<■
Co
Co., ~
Broad................
k Madlson St*. j
myn, taip sakant progresuo DORCHESTEB:
James
T.
Beckwlth
NOBWOOD:
Bdbert
W.
Baker,
108
WIN
___________________
YINCHESTER:
The Dean Mdtot
deda patys save girti. Ket- skauda, silpna, nesmagu. Po gyveno senu turtm Ūkis lo
~
Centrai. St
Co., 60$
- k-' •
605 Main 8t
St
ū
ja. Tačiau gilesni istoriški Co., Ine., 711 Columbia Rd.
EAST MILTON: E. Ei Wadsworth, «QUINCY: Sylvester and Carson, 84 WftjTHBOE: Hndson • BMB
* virti, galop, ima kabint is dienos, po kitos ligonis par kiuose dvaruose buvo men
Jvriiiejimai rodo, kad iš tik inc., 424 Adams St ‘ _
VVinfhrop’Centre
Washlngton St
VVinfhrop'Centre
prie kitų ir ieško progos pa- grįžta normalion sveikatos I kas. Dabar Stalinas palieEVERETT: 'Dean Motor Car Co., 87 REVERE: The Lupa Park Garage WOBURN :McGilvary Bro&, 2tt
rųjų taip nėra. Žmonijos ci Brpadway.
Street-'
"
368 Ocean Avė.
Street '
sipešti. Girti žmonės, na padėtin, - tik įsisiurbęs gir įpė visur įvesti panašius dva
"-------------------- F--------------------------------.
2........
vilizacija ir kultūra čia pa
mon parėję, pradeda barti ir tuoklis reta, kada turi kan rus;, jie juos vadina kolek
siekia aukštesnio laipsnio, Europoj, buvo daug miestų, pat praeis, ir galimas daik Laikraitis geriausiai 1
keikti žmoną ir vaikus, pas trybės galutinai išgyti: vos tyvais, “kolchozais.”
Vi čia smarkiai krinta žemyn. sujungtų tarp savęs gerais tas, kad po kelių tūkstančių eivhu su savo mylim* tftriito
tuva, laikrašty atspindi kaž&L
kum ima muštis, daužyti susigriebęs kelis centus jis sus iš kaimų išvarė, gyvuSakysim, tose vietose Meso keliais. Žalvario laikų žino- metų tose vietose, kur dabar rody senosios tšryaBs vargai h p**
daiktus, visą pragarą kelia. vėl geria norėdamas numal lius ir visą inventorių atėmė,
potamijoj, kur kadaise, nes vartojo adatas, pirštines, stovi
Londono, Paryžiaus ir sisekimai, liūdesiai ir
;
Bet smagenų paraližas eina dyti nemalonius pagirių trobesius sugriovė arba suprieš kelis tūkstančius metų, šukas, kišeninius peilius. kiti pasaulinės reikšmės todsl kiekvienas išeivis turi
dar toliau. Girtuoklio galva jausmus. Ir taip‘girtuoklia įdegino. Tuose “bendrabuant Tigro ir Eufrato upių Žirklės; sagos, odiniai batai, miestai, Riogsos tik griuvė tyti bent vieną tšvyntj
laikraštį, kąd jos m
visai apduja. Jis jau nebe-. vimas vėl eina iš .pradžios. |čiuose” taip gyvenama:
sių
krūvos.
Kad
tas
gali
bū

krantų
žydėjo;
aukšta
babi

virtuvės
indai,
muzikos
in

daugelio laikraščių th
I >—
/
.t
.• .
] Pažadinus visi kartu ke loniečių kultūrą — šiandien strumentai, kėdės, virvės ir ti, rodo tas faktas, kad civi yra išeiviams ir lištnvVuM I
Kaip Kaune Praleista Blaivybes liasi; pusryčių g&una arba tik smėlio kalnai teriogso, grandys, vinys, kalavijai, lizacijos centras iš Europos kams ūkininkams tik
Savaitė
tos, truputį cukraus ir duo niekieno negyvenami. . Tą durtuvai, gatvių ir kelių pamažu svyra į Ameriką ir
“ūKnrarKAi
”
-*• ■ --*«*- *nos arba kokios nors, buizos. pat matom ir Egipte, kurio grindimas (— visa tai anų Aziją. Europos civilizacija bm "ŪKININKAS'’ yefllLKasdien per visą blaivy- buvo prašoma, Be to, įvai-ĮPo pusryčių visi eina dirb- senovišką galybę prieš dau laikų žmonėpis buvo pui gali žhti dėl sunkėjančių talikiškoj, tautiškoj dvaafej i
vi demokratiniai* paaštaft
bes saavitę Liaudies Namuo- rios organizacijos Kaune irjti. Daboja prižiūrėtojai ir gelį amžių liudiją milžiniš kiausiai žinoma ir vartoja gyvenimo sąlygų...
Lietuvos sargykojA
se buvo skaitomos blaivybės jo priemiesčiuose savo susi daboja stropiai. Vidudienį kos piramidė? ir paslaptingi ma. Nuostabu yra, kad šio
“Trimitas” komos
"ŪKININKAS’’ išeina
paskaitos, kurių klausyti pa rinkimuose svačrštė blaivybės visi/eina pietų,, Įruiupai il sfinksai. Ne kitaip buvo ir ji ęivilizacijau pasiekė tąkio *............■■ ■-■■■ ■■■■■
■ ........................ vaitš graliai paveikataDttfc
‘
,
Z"
prastai susirinkdavo per reikalą ir skditė 7š :to dalyko sisi ir vėl išeįpazdarban ligi Europoj'. Iš randamų iška aukšto. laipsnio dar daug * ’
daug žinią iš Lietuvoa fejri
KAIP PAGERINTI JŪSŲ
gyvenimo; rašo vfeafa
šimtą žmonių,^ o atidarant paskaitas.
yąkarp.; Valąrą, gauną yą- senų galima spręsti, kad pirmiau' negu buvo įkurta
’
APITITĄ & VIBtKIinMI.
rūpinais klausimais:
blaivybės savaitę, vasario 2 Užbaigiant minėti šią sa- kąrienįąuti ir,visi ęinafgul- tanp 1500 ir* 500 metų prieš Roma, ir Atėnai. Šią civi !** •.
•
<J į'
»
dirbfeįg, gyvulių
; k ‘
d-, buvo apie 700. ’ Taip pat vaitę^ vasario 9^ d.1, KaunOtiĮ.j
* ti.(■; Žiemos metų visi dar
 Kristaus giihimą ©vidurinėj lizaciją sunaikino pablogė
Kiekvienoj apylinkėj yra daug žmo- ninkavimg, rinką ir k
kasdien po 10 minučių apie blaivybės skyrius surtngeĮbųpjasi prie barakų. Taip iš Europoj »kleštęjo tokia kul jęs - vidurinės Europos kli ’nig,
kurie yra dėkingi Nuga-Tbne ui dąug gtašių
wvo
sveikatą ir padtdėjusią
blaivybę buvo skaitomą ir šeimynišką susipažinimo va-i žmogaus padaryta dirbama tūra ir eiviliząciją, kuri ne matas ir įsiyęržusios naujos sp§k«.geresnę
Nekarie jų turėjo prastu* apeti
virikinimo pakrikimus gasus nr
per radioj Beveik visi lai karionę, kiirioj buVo per 1&) sis gyvulys.
buvo nei>!ldelc menkesnė- už barbarų tautos iš . šiaurės. tus,
I«putlm< pilve ar vMutfaoM, Inkstu ar
Įdegimą. Kiti buvo »ilpqi, nėrkraščiai rašė apie alkolizriią žmonių. Cėhtro* V-bos pir — Panašu į baudžiavą... paskesniąją romėnų ir grai Lygiai po tūkstančio metų pualėe
vWW, negalėjo kerai naktimi* pasilsė
abelnai buvo menkos svelkatoe— 15 litų teka visus fe
ir įdėjo Blaivybes d-jos. iš- mininkas doe. dr, A. Gylvs —
Dar
kų, ir nbt už 'viduriniųjų barbarų1 gaujos sudaužė ro tivtaarr tai
-- aršiau. Baudžiaūimftjo nuo konatlpadjoe ir joe
I . l1
z
Piritu* sfcrtft
< leistą atsišaukimą
Žodis pasąjič kąlbą ir skyriui pa- n inkai nors gyveno savo-na- amžių.
--•<
Teisybė, tai buvo mėnų ir graikų kultūras, bet silpninančią nuodg.
.Lietuvos visuomenei.”
linįcęjo savp veikimą dau inuose ir šeimose; dabar, žalvario gadynė, het tokia pątys barbami po to ilgus Nuga-Tone greitai nugali koMtlUel- uaria, Kaunu “
ją. Jis pabalina M kūno hgna gimdan- afafetouiMM
' Blaivybės SąYaite buvo mi- giau išplėstu Daug buvo I kaip gyvulys, tvarte — jo- tobulą, Hąd jos išdirbiniai šimtmečius jokios žymesnės ė|u* neAvarumtuų rodtrtoa Ir *TFi*toTt
na organus ir labai pagerina ahatag
n ima visoj kariuomenėj ir pasakytą ir kitų reikšmingų ydos nuosavybės.'
gali drąsiai d/gintis su' ro kultūros sukurti negalėjo.
kątg.
ftnrciM tlk per **•
mėnų,
graikų*
ir
kai
kurie
mokyklose, Paskaitoms skai- kalbų, padeklamuota, padai-1 — Ar ardomos šeimynos?
Ir dabartinių ’eivHtaa
et
su
H
y lytį prelegentus Blaivybės |nuota ir gražių moi
kuItnroB laipsnis, kuriuo
z *-» •
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tnotišku'siūtu’a

pastebėta, bet visi
lrnsn,
netrukdę jo sumanymui užbaigti
gyvenimą.
'
■z
Mums jų gyvenimas 'ir mirtis
taip daug neapeitų, jei įie neląitaėje nesivėržtų prie Katalikų Baž
nyčios. Bet dabar būdami gyvi
plūsta bažnyčią ir kunigus, mirę

.4.

'f Paskutinis koncertas prieš uz_
gavėnės, kurį rengia parapijos
choras, - vadovaujant vietiniam
vąrgoninkui p.'j. Aučiui ir Lietub <
A
' . ’
2
.
vos Vyčių M?J
30 kuopa,
įvyks• ateinantj sekmadieny kovo (Mareh) 2 d.
p. p. parapijos svetainėje.
Koncertas, "kuris
rengiamas
klebonijos at
įo jpaminėjimui^ ruošimas iluu stropiai,

1 io, raudona ir geltono — maišyto.
Ėmė t uodu šnekėt i —nesusišneka,
dainuoti — nesutinka, toųo-neranda — kaip rodo tai “Bulvių” ari
ja (Vanagaičio) juokingai padaiMvo.
.
. r . .(V '

M

, . <4.

1

v Vasario 23 dieną, LDS. 108 kpi,
r‘> <
Aušrys Vartų parapijos sal|į,/|-

AVItiVA
Mėnesinis vaikų paveiksluotab
v *-.4

vyko seniai laukiamas veikalas
“Daktaras iš PrievariiA*b Veika

. »t

<
d

,u

Eina septinti metai, kas mėnuo F
<? .
32 pūsi, didumo.' ' ’
<
h
> -r r»
• •* - • •
Kaina Angelo Sargo/VaikųSąp
jungos nariams 3 lit., o visiems ki|':Į

las, gražus ir juokingas/ Aktoriai
vo iš Panevėžio ir dzimdzių ieshro- savo užduotis atliko gėrai, genaus‘
nei negalima. ’ t?a£hė mūšų'-ĮruoPo pamaldų visi dalyviai, si
4. jų artimieji nori kad būtų ^šlai
j°: : ,•
’ tiems 4 lit. metams. Užsienyje 3 •.
drihningai apvaikščiojo. .
rinko į parapijos'mokyklos salę,
pai'turint tokius gabiife1 teikėjus. litai metams 4 li|ąi pusei metų, i ’
*, doti koiškilmingiausia su bažny<
“Margutis”- užtrauk? romansą
kur prasidėjo pirmoji seimo sesija.
5 Blaivinin’kų draugija jskiltinėmis apeigomis. Jeigu tau gy
“Brigyta” ir taip toliau —’įr dar Girdėjau, kad mūsų veikėjai žada
Tėvai, auklėtojai, šeimininlgd!
Seimą atidarė kleb. kun. A. Pet.S•
'.
•
*■
.■
K
rengtis prie kito Veikalo <fer pui-*
apvaikščiojo • savo^ metinę
vam
nereikia,
tai
kam
mirusiam?
daugiau juokų..Jūs trokštate sav6 yaikams lai- ,
Šeinio,, vedėju buvo^A,
..raitis..
Seimo,
iiuvo A. F,
F. Ar_
,, v '
; t •
—
•
kcsnio.
’
- ’ «■
i ■■
>
2 dieną
Tį dieną;;
Man šonas ką tik, ka tik “nesu- * - I - ’ •■'/■•••> ..'kr zy.J.i
KfefeUy*
redakto
.
. r męs. Tai pradėkite, jiems tą ,laitąj Jie kreipiasi ■ pas kitataučius. uos scenoje žadą Būti pastatyta sibastįiy>,”
alke trečių šv. m j'dalyvaPėtraukosc buvo pamarginimų. mę kurti jau mio jąažų dienų. Pats *
rius, pągelb. V. Kudirka, norwoodsu vėliava ir nariai priėmė šv.
Vieną tokį norėjo laidoti Jš , airių graži lietuviška operetė su lietu
GrinQrįųs atsivedė ir žydą k Pa AĮūsų įžymūs jaunuoliai. Petras pirmas tam darbas — tai įpratin
ietis, rast. A Masaitis,yrestfieldienevėzio, Stasį
Stasį Pranciuetf-'
rrapckiet| — ir žy Šilanskas, pašižypiėjęs smuikinin
‘ ‘ in corpore. ” 7 valanPetriko bažny^Įęs^^et ir ten ne Miškais kostumais ir lietuvišką or nevėžio,
ti vaikas dar mažose dienose pa-; ?
:is, pagelb. V. J, Blavaekas, wordas
sūnų,
kuris
f.ęmuiku du veika kas, pagrajino,^olp. , Taip pat ki
priėmė. Tadą, jie kreipėsi su skun kestrą.
- '
1 buvo atvaidintas gramylėti visa, kas gera ir gražu. Tai
cesterietis. Atstovų ir ąveeių bu
Kur iki šioliai ’Ūar nebuvo ^o- lus nusmuikavo. Mažas, vyrų ko-. tas jaunuolis, kuria vardo neteko
I Veikalas “Šv. Aloyzo Pašauda pas Jo Malonybę vyskupą, bet
yra visai nesunku ir nebrangu.
vo apie 300. Ūpas dalyvių geras,
”, Minėtą veikalą vaidino :
visur gavo tokį pat atsakymą: ko ■kio puikaus koncerto surengto. ras, užtraukė “Volga Boatmen” sužinoti, paskambino pianu. Po Štai “Žvaigždutė” leidžiama vau
išnešta'i^leta’rezoliucijųTr nutar
P, Maukus, Aloyzas —
kis gyvenimas, tokia mirtis ir pa Turiu garbės kviesti apylinkiii ir “Lietuvišką Maršą.”
nia V. Putelienė, įžymi kuopos vei kąms šviesti, dorinti ir lavinti.
ta daug gražių dalykų.
. r '
lietuvių kolonijas/įįaiyvauti- virš-,
Vėliau pasirodė dar lietuviškas kėja, padainavo porą lietuviškų Būk tįkrai vaikams geras ir pa-.r
Bačys, Riįlolfas — Ms Miklulaidojimas.
.- ,
Referatus skaitė kun. K. Urbo- • •
•
Pranukas — Ed. Kandratavi'
*t
Senis minėtame koneęrte, nes išgirsite kareivis — nieko neatsimenantis, dainelių. Žodžiu sakant, progra daryk jiems šiemet gražįą, dova^..
navičius “Mūsų spaudą. Kun. Ste
Jr., NaZarius — V. Rimša,
daug naujų dainelių ir pamatysi nieko -nežinantis — vėl dzimdzis mas buvo laabi gražus ir publika nėlęį užsakyk -jiems 7 Žvaigždu
pono Kneižio referatą apie blaivy
rančezaš
J. Gudzevičius,
te įvairių pamarginimų. Taipgi Olšauskas.
buvo patenkinta. . Pelnas paskir tę,” kąri kas mėnuo jiems duos jbę- skaidė kun. J. Švagždvs. “Vy.
Užbaigė pirmą dalį spalvuotom tas mūsų parapijos fondan.
mūsų klebonas kun. S. Vembrė pa
anius — J. Svirskas. Vaidintodomių skaitymėlių, įvairių žinių,
tautas Didysis ir Jojo nuopelnai:
sakys prakalbėlę apie jaunimo vei šviesom — kareiviui- ariją bedai
savo roles atliko kuogeriausia.
. .
M. M. R. mįslių, galvosūkių.
•
16
d.
vasario
įvyko
šv.
Jurgio
Bus ir Tau
Lietuvai” referavo kun. dr. J. M;-,
nuojant.
9
bbkos buvo neperdaugiausia. Navickas?^ Minėtam seime daly? parapijos svetainėje Liet. Krikšč. kimą ir jlainų reikšmę.
malonu, {kai 'vaikas skaitys ir
Antroje dalyje pasirod^ab
as pelnas paskirtas Tėvų MaBe to, smarkiai rengiamės prie
džiaugsis.
vavo iš visos N. A. miestų lietuvi Draugijų Sąryšio surengtas vaka
koniedijantai
— truputį rimčiau—
jonų kolegijai. Papuošalai buvo
paminėjimo Didžiojo K. Vytauto
ras
Lietuvos
Nepriklausomybės
Tik paabndyk — mūsų nerūgosi.
viai katalikai atstovaudami jvaiį
žūs, tinkami veikalui. Drabu12 m. sukaktuvėms paminėti, tai-,' 500-metų mirties sukaktuvių, ku formališkai. Olšauskas dainuoda
Juk
visai maža kaštuoja — vost ė
rias katalikų organizacijas.
rias minėsime 4 d. gegužės.
L. mas “Dzūkų panelę” ir kitų ir
- siuvo P. Mąnkienė ir Em.
lit.
metams.
■ . - /,
bėjo
du
įžymiu
kalbėtoju,
kuriuo

Plačiau nerašysiu, nes seimo
D uosiu $200.00 tam, kas
abuipadainavo
“
Leiskit
į
tėvynę,
”
vieienė, kurios pašventė
D.
K.
V.
J.
K.
nariai
su
pirminin

Priedų duodama loterijos bilie
protokolas greit-tilps “Darbiniu-' du, vienas Amerikoje, kitas Ru
ug brangaus laiko-ųr energijos.
sijoje daug pasidarbavo Lietuvos ku kun. S. Vambre priešaky, įkin “Naktis' svajonėms papuošta,” nusipirks sau namus, ku tas.
ke.”
.3
■ • ..
' -- V- , ■
ką visas savo jėgas, dirbame, kad “Žiema žiemužė,” ‘Stasys,’ “Sen liuos aš turiu netoli nuo InA d r e s a s : “žvaigždutės”-l^marginimai Patrankose.
Dalyvavęs nepriklausomybės išgavimuL Tai
Turiu bernio daina” ir daug, daug kitų.
yra kun. J. J. Kaulakis ir kun. kopuikiausiai nusisektų.
man Sq., Cambridge. Tie na Administracija, Kaunas, Liaudies
P-le A. Giraitė sudainavo “Pa_Vėliau pasirodė Šv. Kazimiero
Emilijus Paukštė. Jų kalbos bu pažymėti, kad šitą apvaįkšeiojimą
, . <
rni yra verti $11,^00.00, bei Namai. v "
ėriaū- arielkvtės. ’ ? - P-lė Blavacvo turiningos ir žingeidžios. Dai rengia vien tik katalikai be laisva par. choras. Padainavo dvi daine Į
ė sudainavo “Dainuok seseparduosiu už morgečių už
nų programą išpildė šv. Jurgio maniu pageltas. ;>Šioje kolonijoj les: “Važiavau dieną” ir iš “KorP-lės Žukaitės sudainavo dunevilič
Varpų.
”
Užbaigė
progra

Ruošiasi prie iškilmių.
$9,400.00. Nes aš už mortgeparapijos choras, jau antri metai yra L. D. K. Vytauto savitarpinė
Kondrotaitė ir Žukaitė daimą
Olšauskas,
kaipo
senelis,
su
pašalpos
draugija,
laisvamanių
čių. esu tuos namus paėmęs ir
Kovo 2-trą dieną, šv. Jurgio _pa- lavinamas gabaus vargonininko A.
SEYMOUE
Įoavo^ duetą ir pasakė eilutes. Eikanklėmis. Po jo, choras sudai
padaras,
kuri
oficialiai
nedaly

Dziko,
jam
pačiam
vadovaujant
rapijos svetainėje, 6-tą valandą
už
mort^ečių
parduosiu
ir
.
51
PR0VIDENCE
STREET
s^vąizdavo motinos su dukrele
vaus Vytauto paminėjime. Tai navo Vanagaičio “Vilnius^’ kom
vakare įvyks nepaprasta vakaries- ir akompanuojant varg. Jonui
/ WORCESTER, MASS.
j
veikinimą važiuojant i viebent “patrijotai.” Vytautb var pozitoriui prie piano ir Pronskie- dar dovaną duosiu $200.00.
mėv Rengia A. L. Rv K^Fnderaci Hedetlm. Solo dainavo' iš šv. Ka
TEL.
P
ARK
5873
čiui diriguojanti
Nes aš gyvenu toli nuo Cam
jos 10-tas skyrius vardu visų kata?- zimiero parapijos p. Barauskas. dą nešioja, bet jo pagerbti neside
Buvo
pilną
salė
žmonių.
Visiems
▼
bridge ir negaliu tų namij
Vakari) vedėju huyo klebonas likiškų organizacijų, pagerbimui Žmonių buvo pilna svetainė. Visi dąs PriklaoSo didžiuma katalikai,
patiko? Ir man patiko, ir “tū
ąbiejų
lyčių,
o
apie
pustuzinis
lais

rin. A. Petraitis.
klebono kun. K. Urbonavičiaus jo gėrėjomės žavejančiomis lietuviš
prižiūrėti. Namai 3 šeimy
/
’A
'
vamanių juos už nosies vedžioja! zams” patiko,.ir tam sunkiam dar
Ofiso tel: Park 2838
komis dainom^.
varduviij
dienoje.
Į
šią
vakarie

Kataliku Seimas.
bininkui žmogeliui patiko. Juokas nų po 6 kambarius su visais
K.
ADVOKATAS
‘
Seimelis.
nę žada visi vietos katalikai atei
*>
ant juoko — daina ant dainelės.
'įtaisymais.
Neša rendos
A. Katalikių Seimas įvyko 22 ti ir pagerbti savo mylimą klėbęWestfįęldo ir ajpylinkės kolioniKur
dingo
tas
skaitlingas
šv.
peną Vasario. . Seimas pradėtas ną. Taipgi žada būti ir iš kituri
$101.00 į mėnesį ir visi renjų seimelis įvyks nedėlioj, 2 d. ko Kazimiero parapijos choras, kuris
togomis šv. mišiomis 9:30 svečių. Tą dieną 8-tą valandą ry
(BOBELIS) '
dauninkai sutinka mokėti
vo, Westfieldo parapijos salėj 4 kartą buvo toks didelis? Tiek balsąlJryte, šv. Kazimiero bažnyeio- te bus šv. mišios šv. Kaftimierp
638—040 Slater Ruilding ' /
šioje, kolonijoj, pastaruoju lai-,
valandą po pietų. Bus apkalbėta sų, balselių! O dabar — toks ma daugiau, bile kas prižiūrėtų
Šv. mišių auką atnašavo kun. draugijos intencijai.
Worcester, Mass.
Nariai at ku, lietuviai smarkiai pradėjo
kaip geriau bendromis jėgomis su žas būrelis — vqs “tuzinas!”
M. Navickas* M. I. C. Diatuos naiųus^zNamai randa
Namą
tet: CeCar 1768-M
liks išpažinti. Laike šv. mišių prr- yeikti. —Tarp Amerikoje augusių rengti paminėjimą 500 metų Vysi gražioj vietoj. Auksinė
• -xr.
■; . S. Stonis, šv. Ka- ims šv. Komuniją aukodami už sau mažai lietuviSod kalbančių jatitatyo mirties sukaktuves, ir kad
■
,-Yj
?
'
r;
nųoBų prasidėjo kšž kotei rifejiaproga įsigyti sau namus. su
*paminėjimAs.hOtų visose ^lie '*' Vasąriė#*
Vasąriė‘^1980
ngj-pėr mišią
mišias-šv.? tiražu įnešimu.
1930 nąjįpėr
u vietinio klebonas
Kreipkitės
tuvių kuEmirjoiSK -Taii^i bus iš
girdėjome
artistų
Olšausko
ir
Va-,
tis. Turiningą pa•- Kaimietis je. Vėliausiu laiku buvo vaidinta duota raportai iš buvusio N.. A.
šiuo adresu:
nągaičio balsus. Per offertorium,
kun. S.'Stonis. Poveikalas “Elenutė,” parašytas J. •
apskričio suvažiavimo Woreesteda Ttmkienė ir ponia KrupkaiSteponaičio, muzika Ą. Vanagai- ]ry. Jeigu kas norėtų iš Bostono p. Olšauskas giedojo Vanagaičio , petras Bartkevičius
*<
M
ŠJjenėį-Įžymesnės Worcešterio dai•v
čio. Vaidintojai: Elenutė <— Elena apskričio dalyvauti mūsų suvažia “Sveikti Marija.” Pats kompozi 678 No. Main St., Mostelio, Mass.
K
f
I
torius prie vargonų, o per komu
' * s, J. Žemaičiui pritariant
"t
k•
Kundroeiutė, Ignas — Jonas Jus- .
<
'
• ;
.
vime, maloniąi prašome atvažiuo niją šv. Rosewig’o’“Ave Maria.’’*
is, labai' gražiai giedojo,
Darbai
*> .. kevičius, Kulbienė -— M., Stonienė, .ti.
4 _•
Choras giedojo gražiai, negirdė
e
tdu.
ir
varg.
savo
baritono
balr Banaitienė —* V. Vilimienė, Kastu
•-Į. - ■ • ”v *
v
Darbai
visai
apmirę.
Mažai
yrą
Ekskursija’ į Lietuvą.
tas naujas mišias.
su prisidėjo, kas sudarė malonią ’.r
tė.— L. Kupčiūniutė, Žydas — Ig.
'
-“2- vtt—r------------ --dirbtuvių,
kur
dirba
pilną
laik$.
Enė
vejančią harmoniją. Po pamalKairys, Tarškus”— J. K. Ciapas,
Labai daug lietuvių rengiasi va
Vienintelis Registruotas
Daugiausia
dirba
3-4
dienas
savaį
“Telegram” atstovas nutrau
Adomukas — Br. Barauskas.
žiuoti į Lietuvą 26 d. gegužės š.
LIETUVIS APTIĖKORlūS
kė visų dalyvių atvaizdą, kuris tą tėję. Bedarbių yra didelis skaičiuj
Visi mėgėjai atliko savo roles m.
•
Ekskursantams vadovaus mū y?
Yra!
ir
tokių,
kurie
bedarbiauj|i
ią dieaą vakare tilpo “Evening
Išpildau gydytojo receptus Ir už
kogeriausiai. Peikt nėra už ką. Gi sų
. kleb. kun. S. Vembrė: Važiuos
■5-6
mėnesius,
o
pragyvenimas
neilaikau visą eil ę gyduol lą.
tetfe'.” Ši seimą ir amerikonų
labai girt, tai irgi būčiau lyg iri aivų ‘ ‘ Lituania. ”. Mūsų klebonas
.na^pigyn,
bet
dar
kai
kurie
valgo

dą;,plačiai paminėjo.
pasamdytas ar paprašytas. .
VERN0N DRUG00MPANY
Žadą praleistai atostogas Lietuvoj
Kur praleisti užgavėnes?
mi daiktai pabrango. Tad dideąIjrie
surengimo
to
veikalo
dau.
800 Mfflbury Street
apie 4 mėnesius.- .
, '"at -r^-- “Utarnnrke, kovo 4 d., tai yra
<.s
nioms šeimynoms yra vargingas
. Woreester, Mass.
Darbai mūsų kolonijoj eina Užgavėnių vakare, kovo 4 d., tą i
gyvenimas. Iš lietuvių dar nešimi; giausia pasidarbavo p. Petras Pikūnas. Nors žmogus netoli 70 me Švakai. Iš kitur atvažiavus nėra
yra Užgavėnių vakare, Liet. Vy-"
to taip daug pavargusių, kad Jr
’•*- 4
nenu galimybės gauti darbą, nes ir taip
ai tų amžiaus, bet energiškai ir nenučių vietinė kuopa, ruošia juokin
nedirba, tai vis turi iš seniau są£
- \
ilstančiai-jdirba draugijoms ir pa yra daug žmonių be darbo. Dirb
-fle nepasistengs išauklėti juos i
gą
vakarą
arba
“
vodevilių.
”
Pro

T
vo baimėje, išlavinti juos ir įduoti čėdytų keletą centų. ;• rapijai.
;
;
tuvės vos dirba po 2-3 dienas, o gramas bus be galo juokingas,
ms gf&klą priešai vairius, gyvenimo'
Parapijos
trustystai
pp.
A. Stir jeigu kiri dirba 4 dienas, tai labai
*
Dievo
rykštė.
rojus. Pavojingiausi žmonių prietaipgi bus gražių dainelių..,“Vo
na ir K. Bartašis atsisakė būti il gerai. Tadgi į šią kolioniją darbo
girtybė, netikėjimas ir doros nudevilio” rengimo komisija, J.
Šiais metais užklupo mirties
' Ypačiai daug pavojų yra
LIETUVIS GRABORIUS
besimokinančiai jaunuome- šmėkla ant mūsų lietuvių bedievėj gesniam laikui, jųjų vieton išrink ieškoti patarčiau pevažiuoti.
Karpis, Ed. Karužis ir J. KarTeikiu patarnavimą laidotuvėms iri
sias besimokinančio jauniti : J. K. Čiapas ir M. Sadzevičius.
Pinavijas. piutė, užtikrina, kad publika, Urendavojam automobilius vestu
> draugas ir vadas mokyklos suole y- lių, kurie aiškina, kad žmogus ne
vėms ir kitokiems pasivažinėji-1
dvidešimts metų leidžiamas fca- turi sielos ir lygina savę prie bež Pereitų metų virš minėtiems trusverks nuo juolęo. /įžanga tik 35
mama. . * •
1
moksleitių mėnesinis žurnalas
s -tystams išreiškiu vardu šv. Jurgio
e., vaikams 15c. Visas pelnas ski
džionių. Per šešis mėnesius mirė 5
♦
parapijos žmonių "uuošjfdų s§.ęiū,
“Ateitis.”
riamas parapijai. Prasidės 7 vai.
Kr*V-'■
•
bedievėliąi. Vieną rado daržinęj
už jų darbus. Naujiems gi linkiu
j^otau palengvinsite sunkią auklėji•■
.vakare Šv. Petro ir t Povilo' sve
uždususį, kitą rado/lovoj negyvą,
kantrybės ir'sveikatos.
RochesGyvenimo Vieta: 194 MlUbury St{
Dsfapdsiai-'
tainėj. Po programo prie smagias
trečią irgi rado negyvą lovoj. Bet
(ant 3^3o aukšto) Tel. Cedar 4853
H ir motinos, nepagailėkite 10. lt.
tery yra paprotys kad trustystai
Aš atėjau, aš. mačiau, aš girdė muzikos bus šokiai ir tęsis iki 12 j Ofisas: 212 MHIbury St,.Worcea5 lt. pusmečiai ir išrašykite vienas iš visų tai savo pasielgianti
žnroalą savo besimokantiems vai- pralenkė kitus, tai Adomas Kale- turi veikti-dirbti visokiuose suma jau — o dar geriau, aš juokiaus vai. nakties. x
1 t ter, Mass. Tel. Parkz 2795.
Tuo sutelksite jiems džiaugs*
nymuose bei, pramogose. Taigi;
-Jei
neateisite,
vėjiau
gailėsitės.
siūnas. Jis gyveno pas laisvo plau
( S®®®®®®®®
— ir kaip juokiais! Labai, labiau,
brangūs parapijiečiai, permatyki
“Ateitis” jdomi ir nemoksleiviams.
< . “Doloroąi” v ■
ko J^nones. Begyvendamas dasidar labiau!!! ’i.umeratos kaina: metams $2.00, griveno to, kad sausio 29 d. pasį tę jų darbuotę ir jūs jų nekriti
XI METAI,
. XI METAI
ui $1.00;
moksleiviams meVasario 9 d., 1930 m., Šv. Kazi
kuokite, bet pagelbėkite bendrai,
$1.00, pusmečiui 50c.
» ėmė virvę užsinėrė sau ant kaklo
VISI, KAM TIK RŪPI MŪSŲ KARIUOMENE IR
paremdami parapijos
reikalus. miero par. svetainėje tie dzimdziaitis,” Kaunas, Laisvės AI. 3. ir pasismaugė prie namo . piazo.'
KRAŠTO GYNIMAS, SKAITO
įfz
juokdariai, komedijanTrumpai pasakysiu, kad per pen-drimdziai,
_____
__ __________ ;________________ ■___________________ *V
kioliką metų nebuvo fifelc rimtų iri tai —- Antanas Vanagaitis ir Juo
Ieškau sau'vietos. Pilnai su
*
i
• t • .
L
didelių sumanymų, kiek per tuos zas Olšauskas žmones juokino.
prantu grojimą bažnytinių ir te
pastaruosius metus’- Mums dabar
Tik tiek pasakysiu* kad jie buvo.,.
atriški
zb feharaktevisko rfeiki»-^-j-oŠĮnai visko traksė '
■ 1
.■
laftaJrfattmaS.
m
PIGŲ, POPULIARŲ SAVAITINĮ KARIŲ LAIKRAŠTĮ.
ta.
Pirmiausia reikia pastatyti, 0 žinote kur aš sėdėjau — na-: Yiaus'
Box»
J82,
Oakvflfy
Cpnn.
(V.-28)
nauja bažnyčia ir svetainė; padi gi su visais “tūzais,’’ viską gilė
KARY0 yra daug paveiksiu, apysakų, feljeto
M
> r
Ji
4
dinti mokyklą, gauti lietdves se jau ir daug ką gAlffri pasakyti ■ 1 ■■■■«<
nų, eilėraščių; įvairenybių ir-tt K i e k v i ė h a
serys mokytojas, surasti būdą, Kompozitorius ^.Margučio” ėdi-

SaKje,

MASS.

v

z Mat šis grinorius ką tik atvažia-

IjOO

PHILADELPM.

DOVANA $200.00

NORWOOO, MASS.

DR. J. G. LANDŽIUS

t

3.

✓

PRANAS J. BUBLYS

ROCHESTER, N. Y.

PROVIDENCE, R.l.

'

’

JUOZAS A. SOOTKOOS

1_

WESTVILLE, ILL.

%
—

fJUOZAS J. DIRSA
I
j

PITTSBUIIGH, PA.

VARGONININKAS

-

RINKINCLIS, baltais viršeliais___ _

RunmrcLis, baltais viršeliais
Ų RINKINĖLIS, juodais jvnSeliai&L^:
^iŪDU RINKINIUS, juodais viršeliais

$1.75
A1.25
Ž1.75

.Al 25

NAUJAS AUKSO ALTORIUS, juodais pras’■ tais viršeliais .
. -m., ,

.50

•v

į adresu:

užsakymus siuskite

DARBININKO” ADMINISTRACIJA
■orth Boston, Massr

. r

kad nereikėtų mokėti 700 dolerių torius pats buvo “Margutis” —
taksų kas metai. Kas link taksų, spalvuotu ,margytuy kvotėjo kos
tai būdas lengvas, tik reikią noro. tiumu su prologu išėjo.
Dabar neturime vietos jaunimui, i Po prologo tas Vanagas-Vanapramogas rengti. Žmon&čhepaten- gaitis atsisėdo prie piano ir “tonkinti, nes 'skiepe nėra patogumo. siulius” pakutenęs dainavo, dekla
Atsilankę iš kitų kolonijų daini mavo apifc “džiašą.”
ninkai arba patys surengę koncer
“daleliai, vieškeliai” ir aavo
tą, teatrą neturime kur išpildyti, daug kompozicijų, kurių vardn neeiname pas vokiečius. Ąr jau mes' bėatsimėnu.
t
t
, r
lietuviai negalime apaeiti M įvetiOt-—bedainuojsąt atėjo grino*

mij ir įsigyti savo!
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Juoms

DABAR
laikas pradėt rūpintis ke

lione į Lietuvą. Suteiksiu

ra e

KARIO0 nr. yra linksmas skyrius ^'Kup

rines pabiros.,f
SūAAot “KARYS” žymiai į

na metams: Lietuvoje 8 litai; Amerikoje 1 dole
ris 60 amerikoniškį centų.

pilnas

informacijas apie

laivakortes ir reikalingu
dokumentus.
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K Btoriiaf Et, Womcter,

Reddguoja kpt

Balčiūnai

Leidžią,

Karo

iGkūo Valdyba,
mybėt aikštė “KABYK

Tai <Mar 90BD>W.
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“RAULAB” . .

77

Taigi vaikeliai
buvo trys) muzikos profesoriai,— varinius pinigus, tifet dės į. sšvo
vienbalsiai nutarė, kad lietuviai1 draugijos kasą,
Lftitamai ir juokingai taupius
geriausiai pasižymėjG.
savo
varinius centelius.
. ĮKa« klausytojams patiko yra
Neužmirškite
dieįfc, kovo L 2
tai, kad lietuviai puikiai sudaina
»
•
vo HetuidŠką dainą. Sodžių klau- vaL po pietų.
.
. ! ' Variais centas
sytojai nesuprato, bet daugelis
IJlpas judindami mėgino tuos įbdžius ištarti—ir juokėsi kad jiems
nesiseka; ir ploja, kad choristams
Virš minėtos kompanijos durektorius
taip puikiai sekasi.
tonus puikininl
pulkininkas W. R. Jonės
Kotlėl muzikos, profesoriai su •J
teikė broektoniečiams pirmą dova teake
jprekitj
ną ? ’ Juk jie' nemokyti daininin štaiųpų
staiųpų kontesta$
kontestaą j.baigsis kovo 31
kai. Kiti buvo gerai išlavinti. d. 1930 ir raginama/ kad mūsų
>.
•
.
v l
.
•
Žodžiu, sunku’Į pasakyti. Bėikia parapija
gautų vieną iš didžiau
ateitį ir pačiam paklausyti!' '
sių premijų. Taip teiktų mums
' Bostoniečiai turės' tą'progą', — visiems stengtis.

Įt Ekstra arba ekstraordinarua y- pkteijefcM, mokytoja#, kalbėtojas.
Mes Bostoniečiai baigiame gal
ra tai nepaprastas, yra tai virši
jąs kitus skaičiuje a¥ pirmenybė- vas laužyti
Mostelių “Rati
w ?'
z
lu.” Mat labaį įaug apie jį gie
r Toks tatai ekstra esąs ir MoH- drame iš Montello.,Vienas kores
tęllo “ Kaulas,kuris atkėliauja pondentas įš Moątello. parodįno
Užgavėnių vakare, So. Bostonan. ‘'Ratilą” lietuviškiausių vaidini
Ekstra, ekstra/ ir dar ekstra. ' ’ mu.1 Sako, kad nėra pasauly to
£ “ Kaulas, ” kuris ėšąs ėkstra iš kio kalbėtojo,' kad kas tiek į»tri(visų vadinamų veikalų užims po- jotizmo būtų sukėlęs vasario 16 d.
bažnytinę salę, kovo 4 d., nuo 7:30 kaip Montello “Raulas.” - Jisai
1 ėsąs geriausias ir mokytojas ta
4*. M. iki 9:30 P. M.
•>
> Kad “Kaulas” yra toksai eks- me dalyku, žodžių, nesą kito pa kovo 4 d,, (Šy. Kazimiero
dieno
-4ra, tai ir So. Bostoniečių noras sauly dalyko, kad tiek lietuvišku je). Gaila, kad neturime didesnės
privalėtų tą Užgavėnių vakarą bū mui gero padarytų^
svetainės! Taigi turėsite anksti
ti labai ėkstra. So. Bostoniečiai tu
Na, Bostoniečiai Jaukite šv. ateiti, nes kitaip neišgirsite — orėtų “neekst ra’’ dalykus tą vaka Kazimiero Dienos.
Toje lietu peretės—“Raulas,” kurią vaidins
rą apleisti. Ir visi tris syk ekstra viams brangioje dienoj — vakare Brocktono choristai.
‘‘Raulo’* turėtij ateiti pamatyti.
7:30 vai. atvažiuos ant Penktos
N.
*
Nematęs
gt.
Montello
“
Raulas.
”
Nebežis
i
■<
nomee nei kaip jį bepavadinti, bepagerbti. Jis nekalbėdamas esąs
Vasario 24 ir 25 p. Milius rodė
NUTARTA
didžiausias prakalbininkas, jis pobažnytinėje salėj judomuosius
" Mąstyta, galvota, planuota ir
daugiausiai išmokinąs ir jaunimą paveikslus apie Lietuvą. Antra
. mitinguota apie “Kaulo’” bilietų
lietuviškumo. *
me vakare kun. Virmauskis vie
kainą. Ar daug už “Kaulą” im
Na, kitaip neištyrsime, kaip tik šai pasidžiaugė iš p. Miliaus gero
ti ar mažai.
Būta galvos'ukio.
ateidami ir pamatydami tą taip darymo Lietuvai tuo amatu ir iš
Taeiaus laikas viską išryšo-. Įneš
garsinamą p. “Raulą.”
paveikslu gražumo.
ta paantrinta, patvirtinta ir nutar
Rep.
Prie to kunigas žmonėms primi
ta įžangos tikietus padaryti tik
nė,
kad kitas vakaras su progra
po pusę dolerio su kuriais bus ga
BROCKTON
’
O
CHORISTAI
mų
bus toje pat salėje kovo 2 ir
lima Užgavėnių vakare matyti daiPernai apie gegužės mėnesį trecias kovo 4 d.
nuškininką p. “Raulą” su kitais
Brockton
’o Muzikališka Draugija
Matęs
montelliečiais. Vaikams kainuos
A
kvietė
visus
chorus
į
chorui
kon

net 25 centai. Mat nepaprastas
kurenciją. Net aštuoni chorai tą
teatras!
ŠV. KAZIMIERO DIENA
Būkime patrijotais šv. Kazimie , pakvietimą priėmė ir dalyvavo to
Kovo
4-toje, mūsų tautos patroro Dienoje. ; Sucikimee susipažin je balsų lenktynėje. Dąlyvavo
ir Brocktono lietuvių katalikų cho .no dienoj, ryte 7 vai. bus gieda
ti su “Kaulu,” kuris yra visados
mos' šv. mišios prie tos dienos
Jahai didelis patrijotas. Gal supa- ristai.
mums brangioje šventojo už visus
i. Buvo tai įspūdingas koncertas!
; triojotins ir mus.
' bostoniečius lietuvius — ypač jau
N. R. Gerai išlavinti, rimti, geriausių nimą?
Mat
Kazimieras tai
t
direktorių vedami, kitataučių cho
,
•
r ■ •
f
- •
jaunuomenės šventasis ir vadas.
rai puikiai dainavo. Malonu bu
Prašomas yra jaunimas tose mi
vo klausytis. Sunku buvo išrink
ĮŽYMUS KALBĖTOJAS
šiose dalyvauti ir priimti šv. Ko
Sekmadieny, kovo 2 d. 7 vai. va ti vieną, kaipo geriausiai pasižy muniją.
kare blaivininkai rengia progra mėjusį chorą. Ar yra ko stebėtis ?
Vakare 7 vai. bus trumpos, bv.
mą. Tame vakare kalbės įžymus Nes beveik visi jų choristai, lavi
Teresės pamaldos. Užbaiga Nor
kalbėtojas kun. Stonis kurs taip nosi pas privatiškuš balsų moky
venos. Sveikinimas relikvijos. Per
gražų davė-pamokslą per kum Šlb tojus. Kaip mokyti dainininkai gavėnią tų pamaldų nebus.
Cjlorą sudaro — sakykime iš pen
,7:30 prasidės inontelliečių gra
kiasdešimts Babravičių ir' Juškų
žioji operetė.- 'Kurt Juškaltis-pa^
—sudaro chorą — tai yra ko klau
sakys kelis žodžius apie šv. Kazi
sytis!
_ • '
k
mierą.
Keista — bet tiesa—trisdešimts
Kvieslys
nemokytų dainininkų, viršijo tuos
mokytus, išlavintus dainininkus.
ŪKIS arba aprilainvti dėl namo aIr tai po vadovyste Povilo Šoko,
VISKO UŽ VIENĄ CENTĄ,
pie Bostoną,
ūkis irgi randasi
jauno Brockton’o vargonininko—
Sūbatoje
(kovo 1 d.) bus vaikų
netoli Bostono. Klausk; A. Petrai
lietuviai Brocktoniečiai laimėję 'erai. Tėveliai atsiijskite savo vai
tis, 27 Lincoln Street, Brighton,
Mass.
■
' (V.-28)
kelius tą dieną į pobažnytinę sve
tainę. Neduokite jiems nei aukso,
nė. sidabro, nė nikelio, nė popierio, bet vario — varini pinigą. Tų
Bile Kada — Bile Kur
varinių pinigėlių galite kiek tik
Greitai—Saugiai—Tikrai
Išrendavojimui kambariai ant
h
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Pirmininkas — V. <T. Suviekas,
" 451 E. Seventh St, So. .Bųeton. Mass.
Vice-Pirmlninkas — AJNaųdtįunas, '
885 E. Broadwąyu 89. BostonTsMass.
Prot. Raštininkas — V. Tamellunas,
40 Marine lid4, So. Boston, Mass.
FkL Raštininkas — D. Lingevičlus,
62 Adams St, Dorchefeter, Mass. .
Kasierlųs —p. Kleponla,
266 Bolton St, So. Boston, Mass.
Tvackdaris — J. Leščinskas,141 Bowen S t,- -$o, Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas antrų
pirmadienj klelpHeAo mėnesio 7:30
vai. vakare, _poba$nytiuėj svetainėj,
Firtli St., So. Boston, Mass.

■

Buk tikras mane matyt pirm pirksiant Jokio koinlso nereikia mokStt
Aš parduodu tiesiai. .
1-f.-

-J
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v

Pirmininkas -~ AntžuaB Macejunas,
4b0 E. Seventh St, So. Boston,. Masai
Vice-pitub — Povilas žirolls,
554 E. Flfth St, So. Boston. Mass.
Protokolų Rašt. — Adolfas Navickas,
274 Bolton St, 80. Boston, Mass.'
Finansų Rašt — Juozapas Vinkevičlus,
450 E. Seventh St, So. BoBton, Masa.
KaslerluB — Andrius Ząlleckas,
702 E. Fifth St, So. B'oston, Masa
Maršalka — Kazimieras Mlkallionls,
906 E. Broadway, So. Boston, Mass.
Draugija D. L. K. Keistučio laiko mė
nesinius susirinkimus kas antrą nedėldienj kiekvieno mėnesio Lietuvių
Svetainėj kampas E ir Silver Sts.,
:** . -___ .
So.
Boston, Mass., 1-mą valandą po
ŠV. JONO EV$BL. PAiALP
pietų. Ateidami atsiveskite drauge
naujų barių su savim prie draugijot
DEJOS VALDYBA
prirašyti.
z

iŠV. KAZIMIERO B. K. D-JOI
Pirmininkas — Motiejus žioba,
VALDYBOS ANTRAJAI '
539 E. Seventh St, So. Boston, Mass.
•Telephone South Boston 3552-R.
Vice-Pirmininkas — J. L. Petrauskas,
24 Thomas Pk., So. Boston, Moša.
ReUBalaėtk Katalogo ’
Įvyks kovo 2 d., parapijos sve-j
Pirmininkas
J. Grubinskas,
r Prot Raštininkas — Jonas Glineckls,
24 Prescott Be, Readvllle, Mam.
Vose A Sohs Piano'Uo.
5 Thomas Park, So. Boston, Mass.
tainėj, Windsot- St., 6 vai. vakare. J
Vice-PĮrmlnlnkas — J. MarkelionM
I 160 BOYLSTON ST.
BOSTON Fin. Raštininkas — Matas Šeikis,
140 Bowen St, So. Boston, Mana ‘
Bus skanių ir daug įvairių vai-,
256 E. Ninth S t, So. Boston, Mass.
LENGVOS IŠEIGOS
Iždininkas — Andriejus Naudžlunašf Prot. Raštininkas—Vincas Paplauskai
gių. Be to, visas, choras dalyvau I
116 Bowen St, So. Boston, Mass.
’
s
885 E. Broadway, So. Boston, Mass.
■f"
f
Fin. Raštininkas — M. šelkls,
: v
ja ir linksmins sielas. Bus ir soMaršalka — Jonas Zalkis,
256 E. Nnth St, So. Boston, Masi
7 VVinfield St, So. Boston, Mass.
<
■■
’ių. - Dainuos svečiai ir-vietiniai,
Kasierlus —. F. Grendelis,
Aš Alfonsas Vinslavas paieška u Draugija laiko susirinkimus kas trečią
237 W. Fifth St, So. Boston. Masfc
Prakalbėles pasakys įžymūs sve
■ nedėldienj kiekvieno mėnesio, 2-rų
vai. po pietų, parapijos salėj, 492 Ę. Maršalka —J. Zalkis,
'Š.. Amerikos Suv. Valstijose savo
čiai.
■' :
7. Winfield St, So. Bostou, Mam
'
i.
Seventh St, So. Bostoi^Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas anb
Kviečiami gausiai .ateiti ir pa brolio Dominiko Vinsląvo, nuo
rą nedėldlenj kiekvieno mėnesio, pc
remti parapijos mokyklą.
kurio jau nuo 1922 m. negaunu ŠVENTO PETRO IR POVILO
num. 492 E. Seventh St, parapiją*
salėj, 7th St, South Boston, Mosi
Rengėjai jokaos žinios. Iš neaiškių šaltinių
’
DR-JOS VALDYBĄ ,, t
sužinojau, kad brolis yra nužudy
:
.
U
• • •* ”
tas
ar
miręs
savo
mirtimi
Balti-'
BAGOČIAUS SU BENDROVE |
'
"•** ■ a •‘,l v •-* - ~ ” morės mieste apie 1922 m. Būda Pirmininkas -— Jonas Ix- I’etrduskas,
-■? r
A__ *
BYLA PRASIDĖJO ' - i
24 Thomas Park So. Boston, Mass.
mas visai beturtis ir gyvendamas Vice-I’irmininkas—Juozas. Jackevičius,
. Pereitą antradienį prieš maste92 Sawyer Avė., Dorchester, Mass.
skurde, norėčiau išieškoti s-avo
rį e adv. Prench prasidėjo adv:
Prot Raštininkas -r- Kazys Rusteika, prašome kreiptis dėt visų informa
brolių palikimą, jeigu jis tikrai
446 K. Gth St, So. Boston, Mass.
Bagoeiaus užvesta byla su ben
Fin. Raštininkas — Juozas Guzevičlus, eijų “Darbininko” Administraci
yra miręs. .... .
27 Tampa St, Mattapan, Mass.
drove dėl. pervedimo taip vadina
jon.
'
mų tuščių jų60,000 šėrų,- kuriuos | ' Bitini nuoširdžiai-dėkingas tam, Iždininkas — Vincas Kališlus,.
6T G Street, South Boston, Mass.
jis sakąs atpirkęs, nuo Jono R<^- įkas žinodamas ką nors apie mano Tvarkdaris —. Petras Geležinis,
14 Vinton St, South Boston, Mass.
mano, buvusio Lietuvių Prekybos į brolį arba jo turtą, kur tas turDraugijos susirinkimai būna kės plr
mą, nedėldienį kiekvieno mėnesio 9
Bendrovės prezidento;
. ,'- ' itas' randasi ir kaip jį išieškoti,
vai. po ’ pietų, parapijos salėj, .489
Kaip žinoma, pereitą siivažia- praneš per lietuviškus Amerikos
K. Seventh St, So. Boston,. ^fasa.
PLUMBING IR HEATING
vimą šėrininkai t4Sfe-^fiiščiuosius Į laikraščius arba tiesiog man šiuo
šėrus panaikino, T«ne suyąžiayį-Įadresu: Lietuva, Panevėžio aps., LI1BTUV. DUKTERŲ DR-JOf
FURNACE IR PECIŪ8
m e. dalyvavo p.Bagočius įr p, Ro- J Rozalimo> Vpaštas,
tpa^s.fBtrjjagųtosj
{Btrjagųlos, d vaTAISOME.
PO GLOBA MOTINOS SVA
maias. Vadinasi abu, apięTnutari- rąsį Alfonsas* Vii&kitfafo .ii'H'Ji..’>
VALDYBA
Kalbame ir Lietuviškai
mą žinojo,
.<
j...,j. . . ;E ‘ - tt»
i •* I .
- '- , • • . /
h
382 Broadway, South Boston
Dabar, p,- ^ągočiųp sakosi ^pir-L
Pirmininkė
—
Teklė
Ašmensklenė,
'
•
kęs tuos šėnas. ‘£ią;fgp©d; Į^th, ’ ’J I
Tel South Boston 2870
' - 63 G St., So. Boston, Mass.
visai .nepatyrinėjęs ;jfl
yjei).11
Vice-Pirmininkš— F. Zaleckienė,
*/ 448 Čambridge St, Cambrfdge, Mass.
,esą; iš ; patriptizpi££
(vuų JI
Prbjt. Raštintakė
Gm Siaurlenė,- <<
r.'-KOSTūNffiRS&ĄS/
;. : 443 E. 7-th St., So. Boston, Mass. .
. ...Šėrfnrakų suvažiavimo. dalyva-JĮ
Tejephone South Boston 3422-R.
v
vęs tik trmnpą: laiką.:IJis';.Teika-<Į| f‘ rt -KRIAUŠIUSFln. Raštininkė — Ona Markoniutė,
laująs, kad. šėrrus perrašytų . jo.l| $iuvu, -taisau ir išvalau vy
664 E. Eighth St, So. Boston, Mass.
Iždininkė — Ona StanJLullutG,
vardu; kad' išrinkus .tinkamus fli- I ius'ir "moteriškus drabužius.
'1Ū5 West Gth St, So. Boston, Mass.
r
... 5
- ,
■'
rektorius, nes dabartiniai esą “ be-1|
.Tvitrkdarė,
— Ona Miztfrdienį . ; '
- DARBA ATLIEKtJ- “
1512^Colūnrtna Rd.;-Sb> Rbstdn, Mass.
mokšos, ’ ’ išskyrus adv. > Gurų, ir IĮ .j
GERAI /’
.
Kasos Globėja — E. Janušonienė,
p-lę Gribaitę.
I 260 W. Broadway, So‘. Boston
,1426 Columpia Rd>, Soz-Boston, Mass. Draugija savo susirinkimus laiko kas
Kitame numery-paduosime dau- J
t
" 7
•
ahtrą utaminkų kiekvieno mėnesio,
.
-r :-j.'
|1
Tit30 vai. vakare, pobažnytinėj sve
giau zuuų apie bylos eigą.
tainėj.
’ •
-j7.
'
_jterp.r ..i.Geras tėvynainis privalo
,
ji — j, i
j
X| ~
Visais draugijos reikalais kreipkitės
turėti
Lietuvos miestą ten
'
’ -.H
• pas protokolų raštininkę..
kins. Yra lndomu so jais
Tel. S. B. 1751 ' ;
x
susipažinti. Juos galima
vartoti kaip atvirutes, žen
TfaA. A. židanavičiaus
klai yra tam tikrame sąsiu
norite jiems duoti, dešimts ar dau
JAMES P. THORNTON
(INSURANCE)
vinyje, Išviso yra 40 ženklo.
giau.
Member Florist Telegraph
K
239
Broadway,
So.
Boston
os SLA. 359 kuopos 4 d.
Kaina 40 centų >
Su tais variniais centais jūsų
Delivery
SMUIKA-PIANAS
I
**
•
>
>
“DARBININKAS”
Apdraudžia visokias nuosavybe*
108 Dorchester St., South Boston vaikeliai galės laimėti visokių da kovo, 1930 metais, z7:30 vai. vzfkaLekcijos duodamos privačiai kaip
Ir kas tik reikalinga.
Taipgi
366 W. Broadway;
mažiems
taip
ir
suaugusiemssulig
lykėlių —» saldainių, visokių rate re svetainėje 8 Virginia St., DėtPhone S. B. 3198—1658
parduodame anglis ir išrendavo
programo Muzikos Konservatorijų.
’ , .
’ -‘r *'’ Į
jame kambarius.
lių galės sukti; net su “snowMilton7993
S. Boston, Man.
Pamokos aiškinamos lietuviu
chester, prie Uphams Corner. .
kalboje.
balliu” galės šilkines kepures dau
149 Boston Street, Dorchester
Tai bu« vakarienė susidedanti iš
žyti ir taip laimėti dovanėlių.
vairių lietuviškų valgia ir visiems .ži
Tel. So. Boston 1348-W.
O kam tie pinigai eis? Ne žy nomi užgnvėhių kropėUai.
’ ' '
Muzikantai kurie užganėdins, ne tik
dams dėl “movies” — bet Mari
šokikus, bet ir žiūrėtojus. Grieš {vai
jos Vaikelių Draugijai. Už tuos rius šokius tarpe kurių bus ir lietuviš
'X
v
pinigus galės vasaros laiku, tie pa kas Klumpakojis Tripuku. Kviečia vi

CAMBRIDGE, MASS.
iv. P. M. Nok. Prasidėjimo
Metinė Parapijos
Vakarienė.
.

Pasaulio garsus V O S E grand,
player ir upright planai? Nauji ir
vartoti Orthophonic VICTROLA Ir
puikus MAJEST1C rndlo, , '

KAM REIKALINGA VIETA
DĖL OFISO

DANIEL J. FITZGERALD

ĄJANUSKA

LIETUVOS
ŽENKLAI

GĖLiy PER TELEFONU

ANT RENDOS

Telegraph St.* 4 kambariai su
visais įtaisymais, didelis piazas,
šiluma, geroj ramioj vietoj ęandasi.Kaina prieinama'. Kreipkitės
pas J. Naujalį, 63 Telegraph St.,
So. Boston, Mass.
(K-4)

LIETUVIŠKOSUŽGAYĖNĖS
RCHESTER’YJE

JONAS S. MĖŠUS

MUZIKOS MOKYKLA

VĖLIAVOS IR 0RGAN1ZA-

BALSAS Iš UETUVOS

tys vaikeliai, pasilinksminti.

sus aenus ir jaunus? atsilankyti
___

>

<

Aš esu Lietuvos gyvenimo žinovas.

“

I

Rengėjai

1

Kito to
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kio, kaip aš, Lietuvoje; nėra.

Kiekvieną dieną
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litikos ir ekonomijos priešais.

Mane pažįsta vi
_

si lietuviai.

Nors kontroliuojamos ir persijo-

Aš kasdien lankau visus, kurie tik mane kVie- ~

< i

čia ir pasakau daug saldžios ir karčios tiesės.

./

Nors nuo Tamstos rtiane skiria platusis At
lantas,

jei tik panorėsi ir Tamstą lankysiu. Be

jei

Tamsį n^jBafd* įimin^nis įgyvenan

to,

tus visą menesį, už15 liti? 3 mėn., už 25,111.—

pusę metų, už 50 -litU-^visus metus?

Užsienio

»

lankymas

(išskyrus. Latviją, Estiją ir Vokie

tija) atsieina dvigubai.

Mano adresas: Duone

laičio gat Nr. 24. Kaunas, Lietuva.
Aš tik teisybę rašau.

AŠ esu vienihtėllš Lietu virti kataliku dienraš
»

tis “RYTA8.” Mane redaguoja prof. dr. Leo
nas Bistras

'

<

.

f
Vfc.

/ ■
Pradžia 7:80 VaL v^£ifĄ;p^“
/• * A
V

^B[a

;
tat mestų specialybė lt ligų fbetų prak
tiko. Darbas artlstiSkua.* Kainos žeosoa
j
M: A. NORKŪNAS

Į;
< r

iii

— - -

Rimtą ir turiningą prakalbą pasakys svečias & Lietuvos ' Į
KUN. S. STONIS, Šv. Kazimiero draugijos įgaliotinis.
Po prakalbos prasidės margumynų programas. , Margumy
nų programą vieni vadina vo deviliu, o kiti dzimdziškai jova-'
i
las. Kaip nepavadinsime, taip nepagadinsime, bet jucjkų «us
visiems iki ašarų.
,
% *.
Visą tą gausite už 25c. Kviečiame gausiai ateiti.
Pelnas skiriamas Lietuvių Vasarinės mokyklos fondan.
RENGĖJAI

t'
ob'n
^r.HTi‘1
0* Box 91, Lasyreinęe, Masa,

'.•A c.0 < l ‘

y!

f

Skilvio Uždegimas
ir rimtys viduriuose
išgydyta po 2 metu
sitjįimo, su

Pusirlnktvka, noritt lpGrali* fontsnlnę
phmltsflą.
baifety: reto ir ni•l<Wnių-d«ė, 4) tĮejenka.

I
SAM
PiHMcJk
Hforvtster,
y j -v-,

i

4 U -rl , ______

žurnalą “TARPIKINKĄ." Visuomeniškas
dailės, mokslo ir vaizbos mėnraitls-Tik $1.00
metams. Kas tuojau užsirašys gaus dovaną.

|

I

5-TOS GATVtS,

1__ M

BŪSI BMnrnNGA8 SKAITYDAMAS

Nedalioj, Kovo 2,1930

rt.

Lietuvos gyventojus aš lankau tik už 5

1(. Rengia

Pilnųiii Blaivininkų 49 kuopa

tiems Lietuvoje pddarvti didčlį džiaugsmą, pa

sistengi kad aš juos, lankyčiau

_

-

VAKARAS

j aruos kasdien mano mintys, bet aš nenusimenu.

{

%

*
J. ------------------------------------------

grumiuosi su tikėjimo,; tautiškumo, sveikos po

DYKAI

4

*

x

______
r
SO. BOSTON. lt
Pus mus talpai galime gauti' ftUfcuifcmtoe mužlaMk n
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FBovmracz, a. v

WESTVI>LE, ILL. t
“Darbininko” name 5
■» '
' 'j ■■,c»55į.\
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LDS;
75
kp.
mėnesiniai
susirin

Ar taf nepavojinga ?—klaųL. D. S. 11 . kuopos mėnesinis
7 gražfls dideli
“ r
susirinkimas įvyks sekmadieny, kimai įvyksta kiąkyieną mėnulį,
Vienuose namuose, pirmame sę &ailiai leitenąntas.
dos, atstovams. Mažas laivo!
kovo 16-tą d., tuoj po sumos, baž
^Vienoje Mad^de^jhąžnyr- >¥
v .,
/^delį^-Jjuvo : apsunkintas įaukšte gyeno batsiuys^ antrame — Aš netikiu; — atsakė gydy nytinėj svetainėj. Svarbu, kad sekmadieny, po 15,d., Šv. Pętro JgimVariai. * Yrii elektra, ga
ir Povilo bažnytinėj^ svetainėje. sas, maudynės, skalbynės,
e? r~ 'jmetu
‘ i-'
‘ 60 kilogramų ir panardytąį; žvejys. Batsiuvys per naktis dir- tojas,-— bet aš vis dėlto einu tuo visi šiame susirinkime dalyvautų
šiemet‘ vienų,
Valdyba
,
i ir neduoda žvejui ra jau . atsinešti tvarstį.
1 duodama šiluma, ir
ir užsimokėtų duokles. Parodyki^grjrko dviejų
Jviaih -nnrn
ponj jungtu•inncrtn- į
paleistas Jmiai miegoti
’
Žvejys baisai supyko
— Bet ar neišbėgs jnan lig tol me gražų pavyzdį kitiems.
rįus patarnauja. Dėl plates
Viena pora buvo leite- kįekvi^^.^kaitę';Skildavo 4 ir bėgo pas namų savininką skųs kraujau J- -w sušuko .ĮęĮtenąntas^
SAINT CLAIR, PA.
nių informacijų kreipkitės f
ntas Martinec Lavra ir pavilnį.-' Visi padaryti ban* tis. Abu nueina pas batsiuvį <ir — Netikėtina^ — tarė' gydytoLDS. 107 kp. mėnesinis susirin
NA8HUA,
b
.
h
.
t
‘ ‘ Darbininko
yosio ispanų -■ premiero dymai laibai gerai pavyko! prašo, kad naktimis nesibel^tų. jaS',.£k bet aš bįjau...
kimai įvyks kovo 6-tą dieną, • • > r vV
•* ■ ■■- ’ ’ Administra- \
LDS.
65
kp.
mėnesinis
susirinki

•Batsiuvys fų prašymo nenori nė
...> -* >
“jo- mas įvyks kovo 6 d. tuoj. po tuoj, po 8umoė, šv.' Kazimiero pa ciją.' - - • -. - - - ontanco Sanchec Guerra
šrdš
išradėjas nori tųmąį girdėti. “AŽ dirbu savo darbą,
„ ko te? — susuko nusigandęs leite
^įktė. Kita ppra, pcįifijc;
antrų mišių pobažnytinėj syetabj rapijos 'salėj, j Kviečiami visi naMspeM9^us^ntogąąr J džiagų pritaikyti praktikoje jūs norit? 4ak mane priėmėt kai- nantas. . -yj ,Aę> ne. kraujo užkrėti- nėj. x Kviečiame nariu* ateiti, ne*, riai dalyvanti’ ir nžsimokėti mėne- Tel. So. Boston 0828 51
f;;
-.
x
ne- po batsiuvįį” atkerta jiems bat- •no.
yra Ikeletą svarbių (sumanymų įsines mokestis ir naujų narių at- . UKTVViS DANTISTAS
ležinkelid valdininko Madri- Manoma
riuvyys. Žvejys nieko nepešęs grį—- O ne, .
atsakė ramiai gy taipgi atsiveskite ir sąvo drauguą sivesti prirašyti.
Valdyba
skęstančios medžiagos dideĮ Žo namo, Į
į^Bino duktė.
dytojas. — Aš bijau, kad žaizda prirašyti prie šios organizacijom
■ * •
r. i *- r
lę motorinę valtį ir su. ja iš .; Ant ryto batsiuvys vo/Suėjo at neužgytų ligi-aš atsinešiu tvars
;^ jTuo momentu, kai polici
eXstqn,p
Valdyba
(KASPARAVIČIUS)
.XS’
“R-tas”
radimų iŠrnegintlr’S'eigii ban sigulti, kai]> pajuto, kad visas šla tį.
ja inspektorius su savo jau511
Brodaway,
So. Boston
LDS.
40
kuopos
susirinkimas
į■
•
dymai pavyks, jtai išradimas pias : per lubas baisiausiai bėga
y .. .____.
vyks
kovo
6-tą
d.',
tuoj
po
sumos
O/aio
valaniM!
DETBOIT, MTCH.
uĄja atsiklaupė ir kunigas
vanduo tiesiai ant stalo, ant žma- *
f AT
nuo 9 Iki 12 ryte ir nuo 2:80 Ud 5
-; X.’ ■
_
' ■
šv. Mykolo parapijos svetainėj.
turės
didelę
ateitį.
7
aos,
ant
vailgų...
ir nuo 8 Iki 8 vai. vakare. Ofisas
|/ĮgĮiTėjo atkalbėti. paskutines
L.
D.
S.
72
kuopos
mėnesinis
. ({M. RČ ■ • Išsigandęs'bėga pas namų savi _ — Kokia |r£ stipriausią van susirinkimas įvyks sekmadieny,’ Malonėkit visi nariai atsilankyti uždarytas suimtos vakarais Ir ne<r' mėnesines mokestis užsimokėti,
dšldlenlals, tąlp-gi seredomis nuo
maldas, įvyko nepaprasta
dens jėga'pasaulyje? z
kovo 16 d., tuoj'po pamaldų, 6v. ir mėnesines mokestis užsimokėti
12-tos dieną uždarytas
ninką ir abu skuba pas žvejį. Ir
— Gražios moteries ašaros...
£ ^cena. Samtozas pašoko ir
Jurgio
parapijos
mokykloje.
Visi
Taipgi ntumu ir X-Ray
M. Songaila
,
’
“M. R.”
JAPONIJA JAU TURI
į ką randa? O gi, jis prisipylęs kam
..y.,
kuopos
nariai
yra
kviečiami
atsipuolė į bažnyčios gilumą,
barį iki langų vandens, pats pasi -■ ■
.
JT* • Ą - .'
■
_______________■' > __________________________ '_________
ląnkyti į šį susirinkimą dėl ap
63,000,000 GYVENTOJ? ėmęs tinklą-ir braido po vandenį
: WORCESTER,MASS.vydamasis puikiai apsiren
;.-W 5''r
’y
svarstymo išimtinai svarbaus rei
Tek So. Boston 0506-W.
iki
pažastų,
kaipo
po
kokią
kūdrą.
Praėjusių meti], pabaigoje :
kalo.
‘
Valdyba
gusį "jaunų žmogų.
LDS.. 108 kuopos "susirinkimas
Tėvai, Mokytojai Auklėtojai
Lietuvys Dantistas
“Aš dirbu savo darbą. Ką jūs no
įvyks kovo 6 d., Aušros Vartų
A.Pasirodė, kad jungtuvių'Japonijoje padarytas visuo rit? Juk mane priėmėt kaipo ŽveMažųjų Globėjai ir
NEW BRITAIN, C0NN.
parapijos salėj, tuojaus po su
inetu, Santozas pamatė kaip tinas gyventojų surašymas. JIGeradariai!
.
LDS. 36 kp. susirinkimas įvyks mos.' Visi nariai meldžiami pri
jaunas žmogus kažin kų iš- Iš surašymo matyti, kad Šaltai atsako jiems žvejys.
251 Broadway, South Boston
- Išrašydinkite Jūsų-. sekmadieny, kovo 16-tą d. š. ra. būti, nes turime svarbių reikalų
(“Keleivio” name)
•
Kviečia
Valdyba
?
“M.. L.”
■ ' b j? augiems
’ trauke Iš kitos jaunosios Japonijoje šiuo metu jau y*
Svarbu, kad į šį susirinkimą atei-'
Ofiso valandos nuo 9 iki 12,
tų visi nariai ir bent po vieną'
Č Konstancos
Sanchec Guerra ra apie 63 milijonai ,^venvaikams
nuo 1:30—6 ir nuo 6:30—9
BRIGHTON, MASS.
- naują narį atąivestų prirašyti prie
vakare. Seredomis nuo 9—12
fidikulio. Jis pagavo vagį tojų, iš kurįų vyrų yra pusė' SUŽEISTAS LEITENANTAS
mūsų brangios organįzacijos.
~ ; L. D. S. 22 kuopos mėnesini*
vai. dieną. Sukatomis nuo 9
Nepamirškite užsimokėti duok- susirinkimas. įvyks .penktadieny,
' IR DAKTARAS
jau gatvėje, pašaukė polici- milijono daugiap, negu mo
iki 6 vak. Nedaliomis nuo 9
les.
kovo 7, .7:30 .yaL valų, Lincoln
iki 12 (pagal sutartį).
•
.
■_______ r
.. .
;. Vienas austrų jaunas leitenan •‘Saulutė” daili, turininga ir pa
ninkus, perdavė jiems areš- terų.
/
i
svetainėj,
26
Lincoln
St.
Ateikite
Viena ketvirta dalis gv< tas kiek sužeistas skubiai nuvyko tinka vaikams. Jai rašo ir piešia ži
ktųotųjį ir grižo prie sukrėsLAWRENCE,
MASS.
visi.
;
x
■Valdyba
Į tvarstomąjį punktą ir išsigandęs nomieji mųsų rašytojai. ir dailinin
LDS. 70 kp.' suririnkiiuas ivyką
įtps iš baimės jaunosios ir ventojų tędka miestams; ,reikalavo greičiau pašaukt gydy kai.
Lietuvis Dantistas
kovo
16 J., tuąj po dvyliktai vai. ,
ELIZĄBETH, N. J.
prie suakmenėjusio nuo nu Miestų su virš' 100 tūkstan toją. Tuo tarpu atėjo ir gydy Nepagailėkite vaikams džiaugs
Taįgi kviečiame visus narius at
LDS. 16 kp. mėnesinis susirinki
.
i ZT: mo ir naudosi s ■ 7■<
silankyti j šį susirinkimą. ir užsi
stebimo kunigo.
_
*T čių gyventojų Japonijoje y-j tojas.
mas įvyks trečiadieny, kovo 5-tą
' " ......- ■
■ *7
(GAUNAUSKAS) •
“Saulutė’’ ęįną du kartus per mokėti mėnesines. Atįriveskite ir d., 7 vai. vakare, bažnytinėje sve
r Jungtuvių agėigos. buvo ra 28. Didžiausias miestas ■"r .■ •
.
z‘
•
.*
savo
draugus
prirašytiNariai.414 Broadway, So. Boston
baigtos. Tuomet’ insp. Šan Osaka turi pustrečio milijo^i ra ir tokių knygų, kurios dėl mėnesį 16 puri, didelio formato su kurie dar neturite mokesčių kny^ tainėje. Nariai kviečiami gausiai
spalyottf viršeį^KainaLietuvoge,
Tel. So. Boston 2300
tažas priėjo prie apvogtos no gyventojų; sostinė Tokio savo turinio cenzūros buvo Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje gučių tai gausite snsįrinknrie. <7 ateitį ir atsivesti savo draugus (es)
Ofisas atdaras nuo 10 iki.12 vai.
L
Valdyte prirašyti'
Valdyba
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po piet ir
jaunosios ir atidavė jai 1000 —14 miL Toliau eina: Nagot uždraustos. Bibliotekoje ma metams l2 Kt'"pusei metų‘6rit:,' . ~ —. . . ------- ■ - }nuo 6 iki 9 vakire. Šventa dieną
>
pagal susitarimą
lįįfezėtų banknotą, kuri atėmė ja — 904 tukst^, Kloto—755 . noma sudaryti skyrių, ku •trims mėn. ^It.^cent Amerikoje
į MONTELLO, MASS.
Mandagumas mažuose da-i
ir
kiturmetanas
-15.
lif.,
pusei
me^
tūkst., Kobe — 755 tukštį riame tilps " savižudybių
į nuo vagies:
t-; •;', ?• lytuose saldina gyvenimą ' .LDS.j.2 kp., susirinkimas įvyk?
“R-tas” Jokohama — 543 tūkst., Na- ]klausimui- studijuoti knygas.'
koyo.A^tą
šv. Roko svetainė
y A^ėstė : ^urbarka^ -•• Saldutes didėliuose—daro jį kilniu.
je. Visi nariai prašomi Ateiti j šį
gasaki — 200 tūkst. ir t. £ ji .
Adminfetracijaiž
11 ii .7.
Bbvel/'v
.'f v. ■
susirinkimą ir užsimokėti senai
; Gydytojas iš Rusijos
------------- Lz-i.
LAIVAS, KURIS NEGALI
*
užtrauktas 'mėnesines duokles
375 Dorchester St., So. Boston.
7
PASKĘSTI
- 7
Tel. S. B. 4768
Valdyte
į?
' 'f'7
•» *'
■J
^ Rezidencija ir kitas ofisas
kas PeL
v.
kviestiems svečiams ir spau-
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DAKTARAS BALADAN
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laivams statytį. Iš tos me
džiagos pastatyti laivai turi
K didesnę kėlimo galią; ir neįgali paskęsti. Neseniai FelBer savo išradimą rodė su-

L

___

'

Augusburgo miesto i1 (Voj
kietijoje) 'biblioteka įsigij^•
nepaprastų, Įmygu rinkinį
■
pie savižudybes/ Rinkinys^
kuris pasauly sau lygaus he$
turi, susideda iš 4,000 lm^
gų, liečiančių savižudybi^:
klausimus. Seniausia iŠ t«f
knygų yra iš 1785 metų, p^
rašyta vyskupo Sailerio. JSti
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GERAS įATKĖA^S TIKĘIAEsiAI GALI
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TINKAMIAUSIAS LAIKRAŠTIS DARBININKAM^

i

Tel. Porter 3789

|

JOHN REPSHIS, M. D.
(RKPSTS)

. v
.f

3

Lietuvis Gydytoja*
Ofiso Valandos: 2—4 Ir 7—9

“DARBININKO” NUPIGINTA KAINA:

$

J

J!.i

■

881 Mass. Avė., arti Centrai 8ą.
Cambridge, Mass.

♦
s

Tel. S. B. 0441

Hubbard 9396
ADVOKATAI '

1 IR K. KALINAUSKAI

TeL S.&

kampas broadwat ir e st.
SO. BOSTON, MASS.
TAptiekorlaos Šidlausko name;
Įėjimas: 319 E Stree*
PRANAS J. KALINAUSKAS
Rėa.: 1662 OolemMa RA, S. .Boston
TCI. So. Boston 1882 ■
-*■ KAZYS j; KALINAUSKAS
Bostono ofisas: 321 Erchange Bldg.
[
SL, Dorchestor
.3 Rea :-33 Rbeemoat
Tel. Talbot 2878
x Ofisas atdaras: 9 A M. iki 9 P. M.

GALIMA IŠSIRAŠYTI TIK SAVAITINĮ

OPTOffiTMSTAS
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CAMBRIDGE,

F,

Amerikoje metams
Lietuvoje metams .

J. L. Patekami!, O. D. .447 Bmdway, te. Boatoa.
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KĄ TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS NAUJA KNYGA
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“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE

VARDU

PRIEINAMOMIS KAINOMIS.-^"'» > •.
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ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DABĮBUa.
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Parašė KUN, PROF. PR BU&S, M. t C.
*' Labai įdomi knyga. Aprašymas žymiausių nuctikjųT&inigo
£rof. P. Bučio, M. T. C. kelionės į Australiją. Kaina minki- *
tafa viršeliais $1.50. Kietais viršeliais $1.00 Užsakymus siųstitTIekančiu «4rc«u
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“DARBININKO” ADMINISTRACIJA
South Boston, Ma**.
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susirinkimas
įttyfcfr sekmadieny,* .kovo 9-tą d.,
tuoj po sumos. <Ateikite visi. Ge
ra proga darbininkams prisirašyti
pne vietiintėlės darbininkų organizacijoar>J CTttF'
...
_
Valdyba

-

•

*

jg.

.

’
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X*

Lietuvis Graboriu s

P. J, AKUNEVIČIUS
258 Ęroadway, So. Boston
Teiephone So. Boston 4488 \
Mirus Šeimynos nariui, llkusietas
našlaičiams zarta giminėms pinigai reikalingi. Taupykite juos. Aš
laidotuves aprūpinu gerai Ir ne
brangiai.
'

UETUVIS G

RIUS
4

♦

I

VLADAS P. MIKiA ...
49 Church St., Lovrell, Mass.
i r

Telepbooe 5786.
laidotuves aprūpina gerai !r ne
brangiai. Patarnauju hdėl krlkštyną, vestuvtą Ir šiaip visokiems ret- kala ma.

CLEVBLAKD, -OHIO
Kovo 12-tą d., 8-tą vai. vakare.
Lietuvių Salėj foką LDR &1 kp
mlMnia curirinHmaa. Gerbiami
l*nariai praiomi susirinkti. Baik
t
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South Boston, Mass.

■/‘'tiĖįiirt*-* ■— i'*— r/Tet Šio. Boston 0620
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LOWELL, MA88.

~*LDSa- $74 kuopos

’

366 West Broadway -‘.

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

MASS.

Kovo 9-tą dieną sekmadieny,
tuoj po sumai, parapijos svetainės
kambariuos^ įvykta LDS. 30 kp
suririnkitidb^Msiouėkite ateiti vi--f- Kviečia Valdyta
«L
i.r

E .IT"
1■ {fKr.

Oi

Mrady,327Sr‘^:

—

LDS. 8 kuopos mėnesinis susi
rinkiirmg
atsibus sekmadieny
kovo 9 d., tuoj po sumos, Lietuvių
bažnytinėj svetainėj. Visi nariai
malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėti užvilktus mokesčius. Valdyte

Į TIj
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ir kitos ligos akių, ausų, nosies,
gferkles'ir plaučių pa gydomos mo
ksliškai ir protingai per

BALTIMORL, MD.
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Apkartimas
aįDusulys Kataras
BRONCHITIS

t
t

V>-
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\
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Vajaus metu užsirašantiems duodame brangių dovanų.
, Reikalauk pasižiūrėjimui.
_
>

.......— ■ ■

r‘ LDS. 6-tos kp. susirinkimas į
yyiž kovo 9-tą d., tuoj po sumos,
bažnytinėj svetainėje 41 Capitol
*Ave. Malonėkite visi nariai ateiti
nes yra svarbių reikalų dėl kuo
poš naudos.
Taipgi malonėkite užsimokėti
kurių yra užsilikę mėnesinės duok,
lės.
LDS. 6 kp. rašt.

Kaina

Tlss——tnnnjn akis, priskiria aki
ntas, kreivas aMa atilieafnn K
1
(aklom) akyaa
grąžtas trieaą tinkami laika.

XXIX-TAS TARPTAUTINIS EUCHARISTINIS
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J ( SARTFOBD, conn.

EINA
DU
KARTU
SAVAITĖJE.
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LIKTUTIS
•
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“DARBININKAS”

7

'1

....'.$4.00
..........$2.00
...... $5.00
... ..$2.50

• • • • •
Amerikoje metams
Pusei metų ...
Lietuvoje metams* *9
Pusei metų............. .........
* ’

T .VFORCESTER, mass.
X LlįŠ. . 7 kuopos susirinkimas įvyks kovo 9-tą d., 6 vai. vakare,
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov. jHence St. Visi, nariai būtinai ateiktte, nes turime apsvarstyti kele
tą svarbių klausimų. Be to, gera
proga užsimokėti 'duokles:
rl
\
Valdyte

Z*- **.<

*

LDS. nariai turi rodyti gerą pa'zdi visiems. Visuomet lankytis
ųmrinldmns LDS. 13 kuopos. Kitas susirinkimas įvyks penktadieny/kbvo 7-tą d., 7 ;30 vai. vakare,
mėk^&os kambary. Ateikite gauial Nepamirškite užsimokėti duo>
Valdyte
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