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Kaltinamoja akto
ištraukos
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paminėjimą. Į paminėjimą
atsilankė nepapratai didėlis
lietuvių visuomenės skaičius.
Paminėjimas prasidėjo p.
Stildioriaus paskaithr^.pie
Duonelaičio asmenį ir jo kūrvba.
V V Po to, Vvtauto Didžiojo gimnazijos ir mokytojų
seminarijos mokiniai skaitė
ir deklamavo ištraukas * aš
Duonelaičio veikalų.' -Vėliau
- vyrų choras ir giedorių drau
gijos choras sudainavo kele
tą dainų.
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Patys Sovietų komisarai
prisipažįsta, kad dabar esu
kiek daugiau nė milijonas
bedarbių. Sovietai bedarbių
skaitlines paduoda iš unijų
kuriose yra suregistruoti be
darbiai.
‘

- -sy
*' -j

daugiau 20,i
> j
bių.
Aišku, kad kuomet boBfei
vikai sako, kad jų šaly ne^|
tokių* bedarbių kaip Vokie^
tijoj ir Anglijoj, tai jie t^
mulkina savuosius.
Jeigu ir atmestume eko|
nomistų teoretiškų apskail
čiaVimų bedarbių, tai vistieį|
turime-pačių komisarų -’$jį
nias, kad milijonas dartuįį
ninku Sovietų Rusijoj bųįį
dauja.
Bet ten komunistai bedar,
bių demonstraeijįj. nerengia^
Bedarbiai irgi priversti t$7
lėti ir mirti badu.

. Kiekvienas Rusijos gy
ventojas nuo
18
iki 60 metų
»
•
___ ;
'[iga
{amžiaus yra narys ’ kokios
BERLYNAS, kovo 12W
nors unijos, nebent jis yra
— Reichstagas (parlamį&į
privatiškoj tarnyboj ar biz?
ny, ar kokio religinio kulto tas) didžiuma balsų užgy^g
arba atimtos civilinės teisės Vokietij os-Amerikos sutaptu
dėlei Vokietijos rėparacij^|
už įvairias^ priežastis, pri
kaitant lųnatikvstę ir’kri- mokėjimo Jung. Valšt.:
minalizmų. į Ten'yra tarnai Taipgi Lenkijos likvi'
Vi
čių unijajioetŲL, krautuvių jos sutartis priimta

ras žmogų įįvertino J. Jablonskio darbštumą ir per teisinį • ■■gumo miništeri pt^ekomendavo jį švietimo ministeriui.
fe-t
gįįjįįjoj senovės kalbų, mokyf
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SMASKVA, kovo 12
Kuomet rusai* - komunistai
taip garsiai-šūkauja apie
j. bedarbę ir bedarbius kapita
listinėse šalyse; tai pačioj
į komunistų sostinėj nei kiek
negeriau. Sovietų Darbo
komisariatas oficialiai skel
bia, kad Soyiėtij unijoj va
sario mėn., 1929 m. buvo 1,,656,000 bedarbiui. Šių metų
vas. mėn. bedarbių skaičius
buvo 1,235,000. /

l -

žiuojant B usijon dirbti Lietuvoj. Kuri laiką buvo namų
. mokytoju (vairiuose dvaruose, prisilaikydavo pas tatth: niai susipriitusius kunigus. Vėliau gavo vietą raštininko
Marijąmp ties apygardos, teisme. Teismo pirmininkas ge-
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.Prie o mirties patalo buvo šeima, artimieji ir dr.
-j!* T.
Vaičįūaas
Laidotuvės įvyko vasario 25 d. Palaidotas,
ūniver
Universiteto
n ir švietimo ministerijos lėšomis.
Prof. wonas Jablonskis gimė 1860 m. gruodžio 31 d.
Kubihą kaime,
ime, Naumiesčio spsltr., Suvalkų gub. Vėliau
gjęveno su tėvais Meištarubs ir Rygiškių kaime. Pradžios
mokyklą ėjo Naumiesty, gimnaziją Marijampolėje. GimGim
naziją
[41880 m. aukto medaliu.* Tais pat metais pa-
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Baigęj [universitetą ieškojo mokytojo vietos Vilniaus,
mokslo ap; rgardoje, bet kaip Keturis negavo.; Mokslo a' pygardos 1 nspektorius jam atsakė: “Tamsta, baigęs universitetą, |r dar nežinai, kad nerašai mūsų apygardoje
nepriimami L” Prisiėjo, verstis kitais darbais, kad neva- ?

t
t
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JOltAŠ JABLONSKIS

r

Fortuūatovą. 1884 m. baigė filologijos fakulteto senovės
kalbų skystų, o 1888 išlaikė kvotimus ir literatūros sky-S-4
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stojo Maskvos universitetan filologijos skyriun, kur savo
gerianriu įrofesorium turėjo lietuvių kalbos žinovą prof.
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KAINA

MILIJONU

kelių dienų gripas išsivystė į plaučių uždegimą. Mirė ne
tikėtai. Sar-prieš dieną spauda riši, kad senelis jaučiasi
neblogai. /
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mirė Lietuvos Universiteto profesorius, Lietuvos ir Latvi
josuniversitetų garbės daktaras Jonas Jablonskis. Garb.
kalbininkas vasario 12 d. susirgo gripu. Nuvežtas į karo
ligoninę. | Gydytojai su dideliu stropumu sekė ligą. Po

Daug kas manė, kad ši by
la bus panaši į nesenai Ber
lyne nagrinėtų červoncii pa
dirbėjų bylų, ar į.kurių ki
tų vienų iš daugelio' jau ke
letas metų pasitaikančių kri
minalinių bylų susijusių su
politiniais motyvais, -ųr jįj
impulsu. Tačiau, kaip ma
tome js kaltinamojo akjK>,
čia visai jokio politinio mo
tyvo nesimato ir neštatėš
kiausi mų, kam buvo pareng
ta tos granatos. Neteigiama,
kad tikrai rengta pasikėsi
nimas, nes jo “pradžia ir
pabaiga nežinoma.”
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KAUNAS. — VaArio 23 d., Kauno karo ligoninėje
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Teisme tebuvo skaitoma
labai >• trumpos kaltinamo
akto ištraukos.
Jer. Plečkaitis, Antanas
Daukša, Petras Zalenka,
Liudvikas žemaitis, Juozas
įPilipavičius ir Kraučenldo
>929 m. rugpjūčio mėn. 2-3
d. ties Žitkiėmiu perėjo be
leidimo Vokietijos sienų ir
susitarę ėjo turėdami su sa
vim du šautuvu,-6 revolve
rius, 622 šovinių, 7 įvairaus
dydžio bombas ir 4 rankines
granatas, dratam . karpyti Kad taip bus nagrinėja
žirkles,
, elektros lempeles ir ma, jau buvo spėliota dau
■
lt. Jie kaltinami: 1) kad gelio, bet ir šį .aktų perskai
be leidimo perėjo sienų, 2) čius, dar buvo nenustojan
kad turėjo be leidimo gin čių vilties, kad kaltinamieji
klus ir 3) kad jie galėjo kė patys pasisakys, kam'jie ne
i
sintis ant kieno nors turto, šė granatas. Tat paklausy
kime, ka jie katras papasa
Vaįsiirio 18.d. vakare Klai sveikatos ar gyvybės.
pėdos mokytojų semiųgrijos . Ar kalbamieji prisipa kojo. j
kaltais, jų neklausia.
(Bus daugiau)
salėj 1 puonelaičio draugija • žįsta
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komisaras ir paduoda be IŠGELBEJJO VAIKUS fUO *
zidentas dovanojo bausmę: •vlntojų surašymas parodė,
GAISRO
darbių skaičių.
— abiems Josįukams, Ber kad tame Balkanų krašte jš
?? jĮjoje. Ja čia vėl iškeliamasBrestą. Iš Bresto keldinasi ,■
, Sovietų valdžia griebėsi Arlington, Mass. — ■
gui, Sobliui, Sakalauskui ir 5,500,000 milijonų gyvento-“ f Gardinan, vėliau i Veližą (Vitebsko gub.).
ihokyti bedarbius kitokių a- 12 d., 3 vai. lyte, šy.Erizinskiui.
jjU . bemaž du tūkstančiai tu7
_ -ĮSl&.m. pakviečiamasffĮMį&ežan lietuvių tremtinių
matų, bet tas eina labai iš- mokyklos name kilo ga
• Be tų, buvo paduotos do ri apie ir daugiau kaip 100
-c . gimnazijon ir nuo to laiko jau dirba tik saviškių tarpe.
rC’ -y:
.rX;4HXi
Viena maža mergaite,
palengvo?
vanoti bausmę 14 studentų mėtų amžiaus. Tokio matu-♦
Sako, kad miestuose be miegojo dormitorijoj,
aušrininkų ir žaizdrininkų. zeliško r amžiaus": jpasiękiaF
darbių skaičių padidina kai do ir užuodė kad kasPenkiems iš jų likusioji daugiausia Bulgarijos kalnų
r
r<
t
miečiai, kurių kasmet į Mas Pirmiausia prikėlė Motin;
kalėti bausmės dalis dova- gyventojai., / Maį-^kalnūįie
• . •■
kvą atvyksta apie 250,000, Perdėtinę, kuri puolėsi g
nota, o šešrems
sumžinta yra tyras sveikas oras. Dau-- ■
f
kurie jokio Rįiešto darbo ne bėti mergaites-mokines nūęg
per pusę. Dovanota visai — guma šimtamečių sudaro
moka.
* gaisro. Jai pagelbėjo
Natkevičiui, Žvironui, Čę- moterys.
i'
■ * '"
PRIVERTĖ ŽMOGUPASIDUOTI „„LONDONAS, kovo 11 d.
Laukininkvstės ekonomis- kun. F. C. Povvell, S. S.'
reškai, Kriščiūnui ir LiGYDYTOJO EGZAMTNACETAI
sauckui.
/Britanijos m misterių ka- tai priparodo; kad visą laū- E.
»
Nuteistų mirti komunistii
Worcester, Mass., kovo 12 bmetui, dairio-^prėmieru yra kų metinį darbą gali pada Dormitorijoj miegojo dę^
LIETUVIAI ESTIJOJ
SALDAINpABRIKAS Kagano
ryti 30,000,000 darbininkų, šimts mergaičių, nuo 7
ir Jankūno vardu
d. — Matydami, kad K. MacDonald, parlamente- di
id Uunetu amžiaus.
prašymus padavė
džiuma "balsų pareikštas ne o , jų yra 50,000,000. Tad'
“AUŠRA” BANKROTAVO pasigailėti
Lietuvių Estijoj yra apie Dombrowskio, 50 m. am
;ų
Ouisras padarė $2,00(
jų tėvai. Jie patys prąšymij
pasitikėjimas. Nežiūrint to, jų, apskaičiavihiu Sovietų
“Š. L.” praneša, kad šio
80.
Jie
yra
užsilikę
nuo
di

žiaus,
sveikata
silpna
ir
rei

nerašė.
ministerių kabinetas pasilie Rusijoj yra 40 nuoš. arba nuostolių.
mis dienomis bankrutavo p.
džiojo karo meto, patekę Es kalinga medikalė pagalba, ka, nes dar trūko astuonių
Žukausko saldainių fabri ‘ ‘ARGENTINOS NAUJIENOS” tijon, kaipo pabėgėliai.
valstijos visuomenės gero balsi), kad privertus atsista
kas “Aušra” Šiauliuose. — K. N0RKAU8 ORGANAS
. NAUJAS MIHISTERIĮT KABINETOKRIZIS
vės departmentaš padaye į tydinti.
Nukentėjo daugelis žmonių,1 ‘4 Liet. Braz. ’1 praneša, esu Apie 60:—70 lietuvių yra
Centralį apygardos teismų
LENKIJOJ
- turėjusių prekybinius santy- “Argentinos Naujienos” e- Taline. Jie dirba beveik iš-,
SOVIETU MIŠKAS—VILNIAUS
imtinai
fabrikuose
arba
uo

nepaprastų# skundų prašyda
V kius su . “Aušros” savinin sančios ne bepartyvinis, bet
- VARŠUVA, kovo/12 d.— da pastangas kabinetą
. LENTPIŪVfcMS
ste
Likučiai
apsigyvenę
mi teismo Dombrowskį pri
ku, nes jis, sako, visą savo socialdemokratinės krypties
*
Paskutiniam vokiečių miš Lenkijos seime vėl prasidė kvti.
provincijoj.Tarp
kita
ko
šių
turtą jau pernai aprašė* gi laikraštis, kurį leidžia pa
versti pasiduoti gydytojo kų pirklių ir medžio pramo jo ginčas dėl dviejų ministe- Premieras Bartel
minėms, o kreditoriams esą sprukęs nuo Lietuvos teis tarpe yra ktm. Abraitis, ku egzaminacijai. Kovo 25 d.
ninkų organo “Holzmarkto’’ rįų kabineto narių, būtent, kiai kritikavo opozic
ris
vadovauja
Narvos
kata

pasiūlė 5% . atlyginimo nuo- mo žinomas aferistas’Konbus ^išklausymas . teisme, numery patalpinta sensacin darbo ministerio Prystol ir grupes. Ragino priimti
likų parapijai.
! stanias,_Norkus.__
stplių.
i
Dombrow8ki’ui į kojų yra ga žinia, kad numatomas ma švietimo ministerio Czer- džetą. Eina gandai, Taline lietuviai" susiorga prisimetus gangrena. Jis bu
Pirmųjį smarkiai biudžetą priėmus seįmo »
dinis Sovietų miško gabeni winski.
nizavę - į draugijų, kurios vęs nuvęžtas į miesto ligoni
sijos imus
ir
__ uždarytos
____ Tht
mas Vilnijon, kur jis bus vie- atakuoja kairysis blokas^ n ii/
t m ” . a ■» ūdj, t
į, '-A'pa^tarąjį dėšjęysis.
Į^^^būsių^ęnfeį^
priešaky stovi p. Cerpins- nę, bet, pagal viršininkų .patos lentpiūvėse apdirbinėjakas.
Draugija
paskutiniais
reiškimo,
jis
atsisakęs
ten
Spėjama, kad- abu broku reikšti nepasitikėjimą vi
ritas.
A ..• > 4
i;d
Į rnl
T/4J'
metais rodo didelio gyvumo pasilikti ir/’neprisiėnięs me- i'
paluos rfepasitikėjimo rezo- džiai/. v
f '
9
i V'
nf
ir
visais
būdaiš
stengiasi
pa

e
dikalių gydymo. • * r.
(džiiga eis į Vo^ietij^ ,Įš^. ų ?iJj.’ ($iifnnes grupės deLietuva r?
pert
fe
lai
cy£i
'
tamnegausingam
tus sumpkaųų
rus
sume
s
Viršininkai visuomenės Vilniaus lentpij|vėin8.{būtji
Es
i
jos'
lietn
yjųbū
rely
tau

/ • talijos pasirašytas sutarfies 8tybems/d]į>rė f
gerovės depart. sako, kad jei pemažas {įeinąs net pjįes to n<}
tinędvasių.
Prie
draugijoj
protokolas, kuriuo galutinai
ŠIAULIUOSE/
Tenka pažymėti^Mjąd, ne
Dombrowski taip bus, tai jis kias transakcijas protestuo
>
f
- nustatomas atsiskaitymas iš pavykus susitarti Klaipėdos yra moterų sekcija.
ja*
vakarų
Lenkijoj
BromGirdėti,
kad
Šiauliuose
ža

turės mirti.
‘v Klaipėdos krašto okupacijos konvencijoj 4-jU straipsniu Per šventes dėka tų' lie
bergo. (Bydgosciaiiš) lenf- da statyti lėktuvais stotį ir Ęrut^tcick,
t*
Išlaidų nuo jo at&kyrimo htio numatyta procedūra, Lietu- tuvių. ponių, Rūpesčiui buvo
Ipiūviį savininkai^ kdHčJ<feu-; Panevėžy naujas kareivines. 11 - d. įvyko mai
'
Rusiai tttri pianH-Įžiafijw [Statybos projektas jau au drebėjimas. Gvven
Vokietijos iki perėjimo j vos vyriausybei pasiūtas, suruoštas gražus vakaras -f
Lietuvos suverenumą.
Santarvė sutiko' su. žymiai egĮMit^syjėtos’ lietuvių vai-4W^iagQ, gi Iehkų4i^Isūžįsfa1stytas. PAstatymas atsieis tė namų'judėjimų,
kučiams.
stelių jokių nėra.
apie tris milijonus litų.
Šios sutarties protokolu
mažesne suma.
•,'V* .
*
knlUVyskopur Ittttor,
*
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iš nėfyČnj^ataikė į langą, ta
lį UZ SOi
Kaunas. Apygardos teis
•v'
. V- Ti4>'
- ’1
čiau ♦^em; pbmpfįNM#pa- lįijąo lįųk yra didelę žyyr- maą, įąnagrmčjęs
c
‘Panemu
gALBJIMę-ĮSTATYMO
prairtų knygą. jggaįftpH j^nąuj|Mąmas
\ ' PROJEKTAS
leįdo “antį,” kad tai buvęs duobes. Tose žvyrduobėse, hės rajono plentų ir kelių
Drannmeratorins srali nasirtnkti iŠ šio aarašf
žvyriaus, randamą labai valdybos vedėjo Žuko bylą, sau knygų
darytas atentatas prieš ųžs.
’jfunas.—Teisingumo mi-‘
^nyg?
y’
©rija Tuošia naują1 kale-j nu ir mitzikos centras uųsi-, reik.
1
įMnisterį. Tą žinią ber daug žmonių kaulų. Banda kur jis buvo kaltinamas, kad
atnauj^i
prenumeratą
ir
uaąji
užsirašyti. Jokio moh
išeikvojęs
valdžios
pinigų,
net
"
vi&y
žmogaus
vaizdų,
relgint
htšispairsdino
‘
riebib►ersiuntimą mes nereikąlaujapie. Kas norėtų įsitaisyti ar(
ų įstatymo projektą. Nu- statė, kad III Lietuvos dal
jį
pripampo
kaltų
r
raidėmis
«Perl,
Tą^
u<
fa)
Imygynalį
gera
proga
dabar
tą
padaryti,
nes
duo1
'
taip
yra
paguldytas.
omas priverstinas dar- hyštentžjyy^iąe^djęnį.
i?
kalėti.
Spėja, ka# tai esą tų pačių• lrAnėn.
tolaidą. Iškart imant už $5.00 katalogine kaina gau-(' •'
ie
visuose kalėjimuos^.’bi^e|įųt^ d. Tai įbp§ paą-,
,i
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“Darbininko” prenumeratoriams ir LDS.
e kalėjimų bus steigia- kutinę diena birželio48—^2 krašeiai 4- ir pasidarė sen lietuvių kaulai, kurie gvuię
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5 amatų mokyklos, r ibus d,: ruošiamos didelės-su Vy?r;’ sacija: Kaži kas šovė į šunį, sako kraštą nuo sukilėlių;- , iGLOBOJA KŪDIKIUS IR
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Rodos juos bųtų geriau
!
MOTINAS ' .
imamasi pagerinti kali- tantp Didžiojo sukaktuvė- bet būtų pataikęs į iriiniste■ '
■'
{VAIRIOS KNYGOS
J . Trumpa Apologetika arba
būvį ir suminkštinti dis-. mis surištos žemės ūkio pa- rį. O “Menk Dampfboot” palikti ramybėj e^‘ o neduoti
Pašvitinys, Šiaulių apsk.
< I
Huckleberry Fina»—labai į' Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pa
liuą.
Trodos. Visi chorai turės su- pasirodė toks nekaltas, jog šunims valkioti.
Puaėj ųsiais metais " užsida domi apysaka. .. ...............
rašė
kun.
V.
Zajančauskaa
—
5Oc
-...75c.
viso Lietuvoj šiuo me- važiuoti birželio 22 d., kad savo skiltyse pranešė, kad
Dr. Vinco Pietario Raštai.
rius neturtingų • maitinimo Patarmė* Moterim*—pamo
POV. PLECHAVIČIAUS
čia
greičiausiai
kažin
kas
no

kinimas
moterims
jų
asmenii
Istorijos
apysaka. Du tomai. $1.00 '
yra 3,523 kaliniai, kurių galėtų aplankyti. parodą.
punktui, tos pačiosĄs-gos ir niame, šeimyniniame ir visuo
N
BYLA
'>
Apie Apdraudą. Parašė J.
85 dar laukia teismo. Po- Birželio 23 d. įvyks 'sporto rėjęs nušauti tik Kiprą Pet
likusiomis lėšomis įsteigtas meniniame gyvenime. Parengė
A
Vasiliauskas ------------------ 5c.
‘ Teko patirti, kad Kauno
Kun. V. Kulikauskas .., , \ 15c.
inių kalinių yra apie 500. šventė, o Joninių naktį—mis- rauską. ________ •
dabar
kūdikiams
ir
motiMoterystė ir Šeimyna. Ver.
K
•/ 1
s
Beų-Kur—Istorijos apysaka
Taikos Teisėjo I-je Nuova
v*
-----------------------------------cė J. Gerutis ______________40o.
torijos vaidinimas.
noms globoti centras. Dabar iš Jėzaus Kristuus laikų. La
NORI DU VALSČIŲ
doje yra iškelta atsargos
< Gamtos Pradžiamokslis —
Tuo būdu per Jonines įMIRĖ KLEBONAS
jo žinioje yra per 300 kūdi bai įdomi ir plačiai žinoma
Qr. Ą. Vileišis-------- ------------- 50e,
SUJUNGTI/
knygą (ąudimd apdaru). Ver
>en. Pov. Plechavičiaus bau
vyksta
centrinės
Vytauto
Di

kių
ir
70
motinų.
Bet.
jų
Limpamosios Ligos ir kaip
tę Jonas Montvija ................ $1.50
Pajiesliu (Kėdainių ap.).
džiamoji
byla
dėf
sumušipio
Deltuva,
Ukmergės
ąpskr.
nuo
jų išsisaugoti? Parašv
skaičius kasdien auga. Čia Auksinio Ohuolio Historija
ašaria-6 d. iš nakties ras- džiojo sukaktuvių iškilmės.
negyvoji
gamta: žemė, van
Nežiūrint visuotinų gyven p. Jankausko “Londono”
(Graikų Mythologijos Tžiupsmotinos ir kūdikiai gauna nelis)
duo,
ęras.
Parašė
J. Baronas—50c.
s' lovoj miręs a. a. kun. Kauno chorui, Starkui,
su paveikslais. Lietu
tojų protestų, kurie pasiųs viešbuty. Byla jau pasklida nemokamai gydytojo pagal vių kalbon
Patrimpo
Laiškai.
— Išleido
Kačanauskui
ir
Martinonipi
išguldė Alyva...—. 50c.
atas Klevinskis, Pajieslio
Kun.
A.
Miliukas
__________
60c.-----nagrinėti
vasario
25
d.
Lau

ti apskr. v-bai, pastaroji de
bą ir vaistus. Be to, netur Trys Keleiviai—Krūcščionis,
ebonas. Jis jau turėjo 75 vadovaujant suruoš kovo 21
Meilė (Poema). Parašė M..
gydąs ir Turkas. Pamokinan
d. koncertą, guriame sudai da visas pastangas, perkelti kiama proceso. :
tingų motinų kūdikiai gau ti apyąąka. Pw*š6 T. Vyš
Gustaitis--------------- - ----------- 15c.
etus
amžiausir
49
įhėtus
•■
•
' ?
šio valsčiaus buveinę UkNauja Skaitymui Knyga —
niauskas. Vertė P.
________ 40c.
na nemokamai pieno.
įnigavįmo. Laidotuvės ivy- nuos dainas. Chorų patik
(Dalis
H). Su paveikslais----- 75e.
UTENA.
Sausio
30
d.
8
.
mergėn, sujungiant Deltu
Trumpi Skaitymėliai—labai .
Sveikatos centro vedėja gražūs
Vienuolinė
Luomą. Vertė
i vaiirio 8 d., parapijiečių rinimas vietose prasidės nuo vos (stiprūs ekonominiai) ir vaL yąkare į Ąsiūklės- viep-: ~
pasiskaitymai apie '
’
Kun.
P-.
Saurusaitis
___ ____ 25c.
gegužės
15
d.
ir
iki
tam
laivra p. -M. Michalkevičiūtė. vairius gyvenimo atsitikimi
liniai ir šešiems kunigams
Vaikų
Knygelė
—
su pa
kiėmio
gyventojai,
pastebėjo
Ukmergės
(subankrutavę®)Ji; padedama p. Z. Bakutie- Parašė J. Tarvydas —_ 45c. veikslais -- ----- ;__________ __ 30e.
alyvaująnt. — Nauju Pa- kui chorai turi išmokti dai
Turto Norma—moksliški pavalsčius. Labai nesupranta pietų pusėje <; nepaprastų
nės, surengė sausio 30 d. vai eiskaitymai. Parąšė Uosis—„45c. Mano Patyrimai Didžiojoj
ieslio klebonu jau paskir nas.
Karėj,-1918 it 1919 m. Para
mas reiškinys, nešąs didelei šviesą jr gana smarkų ūži- kučiams eglutę ir į-išdalino Didžiojo Karo Užrašai—su
as kun. Valentinavičius, at►;ė Kun. J. F. Jonaitis (Ka
paveikslais iš 1014—16 metų
daugumai Deltuvos valse- ųia.' Mat, krito didelis meteATENTATAS PRIEŠ
vaikučiams dovanėlių. / . ■ Parašė P. aždeikis-—_.65c. pelionas) ------ —J— _____ 25e
ikėlęs iš Rygos arkivysku
<
•
. Pamaldų Vadovėlis, Stacijos '
’ t
ZAUNIŲ?
'“ į gyventojų didelius nepato oras. Jo šviesa pradžioje bu Gerumas — aprašymas apie
• •
■ J
1
■\
.
'
pijos.
<
Graudūs Verksmai. Sudarė ir
gerumą per Tėvą Faberą-Figumus ir suduodąs memažą vo balta, paskui pasidarė
Tokia
antrašte
vakardie

išleido
Kun. J. Koneevičius.—IOe.
r———- ------- 7----------------- —
ORGANIZUOJĄS PLYTINIŲ lipiną. Vertė Kun. P. L, _* 15c
raudona.
Kritimas
’
truko
asnjūgį
vietos
prekybai,
esanąs-Nuodai
rūky- ;
Moterystės Nesuąrdomybe. J.
;
: SAVlinNKAI - U
i
nos “Icl. Štime” rašo: i
mo kenksmas;/pa^al d-rą Ni- 7
čiii grynai, lietuvių, ranko- pįę 15 sekundų.
Lesauskis. Šv. Kaz. D-jos lefTAS JAU NEBUS JAUNAS “Meni. Danipfbobt*” prane se--bei pačiai spaudai, 'kuri r' /,' ■■ ■ ——: —- ■ ’ •• į o! .
Kaimietis
•'
-------‘ —15c. iinys, Kaune ------------- ;__ ____ 10c.
— Plytiniu šaVi- koįk;'‘ Tąrenjg8<&
.Užkeikta
Mergelė
su
Barz; .Sunkiausiais Laikais. Parašė
ša, kad šūvis, paleistas į KiŽMOGUS sn 27 ŠRATAIS; į ųitikaį jau seniai -manė už^ daiir
pasidarys
nebeprieinama,
21 L‘ Barzdasktuis—apysaka 15c. AįRucevičiūš i__ ____ ___ 2^___ 40e.
Katalikų Bažnyčia ; ir Dęf negalės save jaunuolių draugu pyo Petrausko nainus, iš tik
Šventas Gabrielius. - Išleido
nes su buveinės pakeitimu Telšių apskrity i nęgeųiųi megzti tvirtesnius ryšius ir’ mokratiznri*.'
______
_
__
—
^2—
—
Parašė
kun.
radinti, kuris 1980 metais neuž- rųjų -buvo' taikvdas į už. reik,
Tėvas Alfonsas Maria C. P—25e. ,
—2..^: _____ 50c.
peršautajaip p. Mąrtinkųi 'sudaryti atskirą^'organizaci Tarnas Žilinskas
Žilinskas
5Qc
Religijos Mokymo Metodi
ipręnumeruos leidžiamo Kaune min. dr. Zaunių, kuris tuose Ukmergėn, netenkama pašją,
bet
'
rimčiau
tuo
klausi

1
Apaštalystės
Maldos
Statui
ka.
Sutaisė K. J. Skrucdys—.50c^ •'
įo
agentūroj.
Kalbama,
kad
dešiniajame
skruoste
liko
aoksleivių, skaisčiausio mūsų tau- ■ ' ■
V• r ’ -t
tas. ft Vert^ Kum P.’_Sawu-.
namuose
eyvena.
Leiskite Mažučiams Ateitį
-j
mu
:
susirūpino
tik
nesėųiai.
Jos žiedo, žurnalo
šis sumanymas turį savo už- neišimti 27' mėdžįoklinio šausaitis _ ______
25c Prie Manęs. Sutaisė KuPra, .Tai ryškus pavyzdys, kaip
R,.
* ‘t
tuvo šratai. ’• P. 'Martinkhs Dabar j'ie"žada' šiidarvti sa- Kelionė Aplink Pasaulį per ■ ųaą—‘.i -4-! ‘ • "•________ 40e. > ’
kulisinę- biznierišką- -pusę.
“ATH1ES” ;Ž: _•’’*«
adhtoš priskaldo vėžinį.
yą! sąjungą, ’turi jiė'^s' pa- 80 įdieuų—Apie^Yisasjdcrybas _
Mūsų. Dainiai. Parašė Ka- V _ ..
; jau;
.
... . _ ! a-'=4<
•
galo
nųot^iįd
fet
„
/<ys.
Pnida _^____ ' . " . T—’ w
*• « *
__
*
.
...
Juk išriknjjų kasgi buvo'? VAL “LIETŪKIS” DARO BIZNĮ
įė|ūxštttėgTilittBft!rįlybį kai- honė< per įvairius kraštus. ■; AnAttšMto
Žurnalas eina sąsiuviniais po 64
Pasakos—su paParašė
Julius
Verne.
Vertiųiąą/
.f
i
BULOTAMS
LEISTA
±__ 1—20e.
psL kas mėnuo jau 10 metų. Janie
nae' ir išplėsti pačią gamV- J, Balčikonio _______
SU JAVAIS
- Ką tik išėjo iš spaudos!'
Vndžiufaitis
-A
ndZiuiai
_______
_50c. rasi gražių eilėraščių, beletristikos
bą:. Organizavimo darbo i- Pramoninės Demokrątjjos Pa- < ;KeUonės -po: Europą ir
ZĮ
:
Kauuas.
Nukritus
smar

y
:
--Artisto
-. r .
1
'*
' •. i • t f , .
; i :
dalykėlių, įdomių ir rimtų straipsgrindai. Patą&TUbas
'tziją.
Parašė
Pranaičių.
Jul#
2A0
mąsi
žymiausių
plytų
savi

STASIO PILKOS .
kiai javu, kainoms,^vvriau- t -Kazinas. -— “L. Ž.” pra
DHj^iliBSjracijų-^pažinsi visą Lie
Gegužės Menuo — Kun. P.
TEATRAI
Nauja
Knyga
ninkai.
'
tuvos besimokančio jaunimo gyveŽadeikia.
Kaina ------ -- —JiOe:
.ei
sj’bė. vel nutąjį? prądėri ja neša, kad krašto apsaugas
Vienuolio
Disputą su RabiAritmetikos
Aritmetikos “"' '
nimą.'
ministerija, prašoma prisie
vų'
supirkimą
eksporto
rei

Vaikų DarbghmgŽiui —-■ ItinKiu- z itL4ATe»P—veikąmo juokai. Sut
; i
£ -“Ateitis” visų pigiausias Lietu . ‘JAUNA KŪRYBA”
kusiųjų
^įyokatų
tarybos,,
kalams. Kariuomenes ir ka
Laikraštis geriausiai suartina iš kinėlU kalbos mokslui—:__ _50c. _ietuviho- Vaidevutis..... ..... „»_15c.
su paveikslais
voje žurnalas. Už $2.00 jį gausi
—:z laiškai vieno
Nepaisytoja—keturių veiks
lėjimų reikalams esą jau už leido grįžti ^tgal į Lietuvą^ eivius su savo mylima, tėviške Lio vaikio. "Vertė
kas mėnuo su mėnesiniu 16 pusi.
S. ^Rakauskas 15e. nų drAiųa. Parašė kun.. Pr. M.—- — v
Daug
rimtų
ir
juokingą
pasi

“Gamtos Draugo” priedu. Pusm.
tektinai javų supirkta. Kai a(įv. A. Bulotai ir jo žmo tava, laikrašty atspindi kaip veid
m -r- Kas tai yra
skaitymų,
dainelių,
deklemacituras. Kaina__________________ 35e
rody senosios tėvynės vargai ir pa bojst, _
r~ I*.00. Moksleivams; met. —
ir Je vykdymas
nai.
nos
superkamiems
javams
'--et
Giliukingas Vyras—2’ aktų
sisekimai, liūdesiai ir džiaugsmai, Rusijoj ”J_ų_____ _____________
" I5e.
$1-00. pusm. -$0.50. Tad skubėk!’’ jųcomedija
; parašė S. TarvyVerta kiekvienam turėti na- dabar nustatvtos žvmiai ma- -Bulotienė grįš tuojau, b todėl kiekvienas išeifis’turi skai- Žaidimų Vąinikas—Savybės
las
_________ 25c.
Adr.:“ Ateitis,” Kaunas, Lais- muose tą gražią knygutę.
žesnės, būtent: kviečių Cent Bulota — kiek vėliau, kai Styti bent vieną tėvynėj leidžiamą vakarėliams ir gegužinėms su \ 'Minėtų Gudrumas, 3-jų veiks
’
v
..
•
laikraštį, kad jos neužmirštų. Iš gaidomis. Sutaisė Matas Gri- ’į
Kaina tik 25c.
nų komedija. Parašė Seirijų
neriui 19—22 lt., rųgiii — pabaigs gydytis. r„
gsnis.
:.
daugelio laikraščių tinkamiausias
uozukas _______
yžSę.
t - Žolė trokšta rasos ,gamta gaivi- ■
Laimė — (poėma). Parašė
13—16 lt., miežių — 12-14^
Ubagų
Akademija
ir
Ubagų
yra išeiviams ir lietnvianis katali Vaitkus . t
naši ir stiprinasi saules Spindu- Ui persiuntimą prisiųskit už
3,.
1 50e
lt., ir avižų — 10—13 litų.
Salius — komedijos po 1 ak
~Baią o žmogaus širdis ilgisi tėvų 3e. pašto ženklelį.
kams
ūkininkams
tik
laikraštis
Mūsų Tikėjimai — išaiškini
vėliavos
ir
organiza
ą. Parašė Seirijų Juozukas—35c.
“DARBININKAS”
• palies—gimtinės, gaivinasi ir stipJavai supirkinėti vėl pa
mas pagrindų mūsų tikėjimo.
Šnipas — Dąąma 4-rių ak
“
ŪKININKAS
”
336 BJway, So. Boston, Mass,
Vertė Jonas M. jšifvintas—50c.
trinasi jos gyvenimu ir žiniomis.
vesta monopolinėmis teisė
tų; Vertė Akelaitis ________ 40e
Bitininkas. —■ Parašė. Tėvas
fe-t—------------------------ į:—
nes “ŪKININKAS” vedamas ka
Esumas—3^čia dalis dramos
mis “Lietūkiui,” kuris ta
r
Jeronimas
Psekaitis ___ _____ 50c.
talikiškoj, tautiškoj dvasioj ir sto
‘Gims Tautos Genijus.” Pa
Lietuvos Ženklai. — Išleido
tai vykdys per žemės ūkio
rašė Kun. L. yaicekauskas—10c
vi demokratiniais pamatais tvar J. Šeškevičius ir B-vė, Kau- •
C i
"
■ » Žydų Karalius — drama 4
t ■
draugijas.
’
;komos Lietuvos sargyboje.
nas -—.——«—a----- 1------------- 40c
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“ŪKININKAS” išeina kas savaite gražiai paveiksluotas, duoda
daug žinių iš Lietuvos ir užsienio
gyvenimo; rašo .visais ūkininkams
rūpimais klausimais: apie žemės
dirbimą, gyvulių auginųną, šeimi
ninkavimą, rinką ir kainas, deda
daug gražių pasiskaitymų, juokų,1
įvairenybių ir tt.
“ŪKININKO” kaina 1929 me
tams Lietuvoje—5 litai, arba 50 am^rikoniškų centų, o Amerikoje
15 litų arba vienas ir pusė dolerio.
Pinigus siųsti šiuo adresu; Lįthi uanią/ Kaunas “ ŪKININKO’ ad-'
■; ninistracijai, Gedimino g-v€ 30 Nr.
! . Neužmirškit, kad “OKININ.
” yra gražiausias ir mylimiau
sias ūkininkų laikraštis, todėl di
dėlį džiaugsmą padarysit ufeakydami jį savo giminaus ir palįstamiernsIdatuvaje. r. .
=—

ŪKININKŲ VARGAI IR

- K•

•-t v.

SUNKUMAI

Aš esu Lietuvos gyvenimo žinovas. Kito to;y kio, kaip aš, Lietuvoje nėra. Kiekvieną dieną
£ grumiuosi su tikėjimo, tautiškumo, sveikos po
. z litikos ir ekonomijos priešais. Mane pažįsta vi
si lietuviai. Nors kontroliuojamos ir persijo
ki jamos kasdien mano mintys, bet aš nenusimenu.
H Aš kasdien lankau visus, kurie tik mane kvie
tį Čia ir pasakau daug saldžios ir karčios tiesos.

* BEI

Žeimelis. Medžiaginė ūki
ninkų padėtis sunki. Kai
kurie ūkininkai, negalėdami
atlyginti pernykščius skolos,
yra j^tuojami, aprašant ūkius.- Daugelis valg^ mįežii
T * . .
' .
j tai nrasų specialybe Ir ligų
nę duona. Javai n- seniau Ūla. Darbai artlstittai. KalaeM
gražūs “Žeimelio linai” la
bai pigūs.
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Nors nuo Tamstos mane skiria platusis Atį J lantas, jei tik panorėsi į tr Tamstą lankysiu. Be,
4
Tamstą ^4,^0 giminėms gyvenu-.
| į tiems, įąętuvoje padaryki di’delf džiaugsmą, jpa- ,
M sistepgk, <kad apjuos lahkyČfefU
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EUCHARISTINIS

IS

. Jas '
7
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^rot JP. Bučio, M-1 C- Wiąnfa
tais viršeliais 81.50. Ketais virį
F Ule tekančiu adresu:

♦ *

SftP.C. WSKAS

twių nuotikių Kunigo
traUją. Kainą miųkž1B0 Užsakyme ^)A‘
Į

.

; ii

t - tis “RYTAS.” M*ne redaguoja prof. dr. LebH
i s trh t,

“DAMnmno”
t
•l

Q
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OTRACUA

1
Man. . f

i. .-v

;

Vedu visokiu
bu visokius do
Įdėtus

iC. r<Hr''.iO"7/ J

866 Wost Broadvray,
•

LMsvi*

■

adm

. Ją .n, į

TeL Brockton 4757

Ji

AjttUymąą

.. įfe. #9^

Įp

Wj

l

Parašė KUN. P§OF. j»R. BUCIS, M L C.

n? as esu vienhitėlis Lietuvos katalikų dienraš-

‘.s.-/

-vr, <

•. .■..

|r

padirentųs viso-

J

.

Brockton,

ir Dialogai.

Parakė
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683N0RTH MAIN 8TBSIT
-

iktų, 5 pav. Vertė J. M. Šir
vintas ________ ____________ 30c
Visi Geri—3-jų veiksmų vaizlelis; parašė F. V. —;-------- 10e
Patricija, ąrba nežinomoji
tankinė — 4 aktų' drama.
7ertė Jonas Tarvydas ______ 10c.
Išganymo Apsireiškimai —
it ėjimas ir gyvenimas ant ženės Jėzaus KristMus. Vaidmi
nas su gaidomis_________ ’__ 75c.
Dramos; 1) Germaną; 2)
G'abiola—5 aktų;' 3) Liurdo
Stebūklas — 4 aktų; parašė
L Tarvydas________________ 65c.
Knarkia Paliepus.—Komedi
ja 1-me akte. Parašė Gineitis 15e.
Vaikų Teatrai: dalis I: l)1’/
°agalvok ką darai; 2) Jono .
aimė; 3) Pasakyk mano lai-,
nę. Surinko S. K., D. ir N—15c.
Vaikų Teatrai: dalis II: 1) '
fštirsime paskui; 2) Antanu-;
'tas. Surinko S. K., D. ir N_15e.

MALDAKNYGtB
Pulkim ant Kelių—“D-ko” .>
pauda. Odos apdaru $2.00 ir $3.00

juodos (ptaątate ktetab
—*_v
’ *’
viršeliais)
.. L
. - 50a.
Atsargial su Ugnim*. Vertė
iŠ lenkiško kun. K. S............ .Ita.

l

*t»- i-- *

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

’ $ •M

4

• «•/*

*

-DARBININKAS

Mm*.

OFISO VALANDOS
mb-BJ* 8ka*6taą

Į,mil .‘^.llū^ĮU.loi....IfU.*.*!,^

I
„

,

Mažas Naujas Aukso Alt* .'
(tas—juodos (prastute minkšais viršeliais) . — ■
------ 50a.
Malas Naujas Aukso Alto-

-J

1

4T-/S.

4

i KAS

'■ 'f-'"

omu

if l vĄroai

H

'Aš tik teisvbę rašau.
\

■'■ >

<
Jr.

fį
Lietuvos gyventojus aš IdiMų tik4
< tus visą mėnesį, už 15 litų 3 mėtt., už4KKttt3«- *
[<fpusę metų, už 50 litų—visus metus. Užsienio
i-Mankymas (išskyrus Latviją, Estiją ir Vokieįt^rija) atsieina dvigubai. Mano adresas: DuoneĮį; iai&d jfit; Nt. 24./Kaunasi Lietuva,
kT

;

Ėmęs ir Kalbėk: Deklamacijos, • Monolgai
Juozas V. Kovas _—30c.
Graudūs VeriomaL — Ver
tė Vysk. A. Baranauskas——10c.
Eucharistiškos Stacijos—Su
lietuvino Kun. P. Juškaitis—15c
Kristau* Kryžius: Stacijos,
Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužės, Birželio ir Spalių mftįesiaas. Išleido kun. K. A. Va
gys ---------------- - ----------------- _25c
* Dangaus Karalienė. — Su
rinko Kun. M. Ghvalevičius;:
be apdarų 75 centai, su ap- .
darais
~__ 2—$1.00
žmogus ir GyvpoiyK Para*
šė kun.' .P. TJnčyą _
ė^aoc.
Socializmas ir
.. / p
vojc.
- ... : ‘ v m*
&T|yyn8,Dvi
P Vargšas) ------ 15c.
CMlyMb IstoriikM
j IV-to Šimtmėfio krib»;1 'Lfttuvių k&lbon
kšči
P. & ------ ---------- _25a
Apdritonų ZgaMUa’ Atsi
tikimas H Amerikoniško gyve
nimo. Išguldš Lapmia vai*
|»a.^j------------- :--------- 10e
1 AA
Jonų Kmito Bitą .,.. y. .$1.00
Uatavoc Albumą*. Su pa
veikslais ir aprašymais. . ........ 1.50
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mas? K^taipmano, tfk‘
f -4i
pate
save
prigaudinėja.
K. K. U.
Taigi danar Gavėnios me- c r t ■Neseniai Lurde (PrancūŠv. Petras, matydamas di- pat ir su dangum. Jei. gali taĄ geriausia proga gyveniarRDTgR LIGA DIDELE VIEŠOS
muipataisvti.
Jei
Gavėnioj
(lėlę Jėzaus garbę, persimai nusipirkti dabar, ir tai gs^
zijoj) įvyko kunigų dalyva
problema.
prižiūrėti valgį ir valgio pa
nius jam ant-Taboro kalno, na pigiai, pasiskubink, nes būsi blogas, tai kada pasitai- vusių kare ^kongresas. Da
Mažai žmonių težino apie tais! žbdžiaiš, '37 valstijose, pročius, turi tinkamai ilsėir ragaudamas tos dangins
lyvavo
apie
400
atstovų.
...................
tis, miegoti ir nepasiduoti
linksmybės, panorėjo tuojau
Sakai, Dievas palauks,,
^Prancūzijoj kunigai, nepa širdies ligos _ augantį pavo su 82% x,rty6s sajiės gyvenTT’’..
.
• •
darblogesnis. “Štai dabar
tį^ii,1 širdies liga' buvo '■ tre- užkęčtįmams.
eiti (dangun ir. prašę Vieš pasitaisysiu
bos. Daugelis jų kąro me- jų’ir? kad jo svarbumas kai
■'Matome, kad daug reumapaties, leisti ' pastatyti ten vą& par ųiekamt nėrą^pav^ priėmimo laikas, štai'išga liuosuojami ųuo karo tarny po viešos sveikatos/proble čiGj' JJviėtbį' stiraše mirties
tiškų žmonių serga. širdies
tris gyvenimus. Bet V. Jė- tokio pasižadėjimo. . Kaip nymo diena,7’ — sako šv. bos. Daugelis jų karo mętu ma yra didesnis už* džiovą priežasties .tarpe vaikų. To-'
liaus, išT7j974 mokyklų vai- liga. Ip.todėl svarbu tinka
zu^jam to nesuteikė. Daug,, lik-priešingai, Jis nuolatos Raštas. Naddokimės Dievo dalyvavo, kaip paprasti ka arba vėžį.
mai 'gydyti reumatiškus už-c
daug Petrui reikėjo pasidar ragina būti prisirengusiam, malonės proga.
reiviai. Bet .savo pasiaukok 1 Specialiai raportai įvai kų Jungt. Valstijose Viešos
krėtimus. Jeigu vaikai tu- j;<*
buoti ir iškentėti kol galu- nesako: nežinote dienos riė
j imu ir kilnumu laimėjo vi rių valstijų, kurios gyven Sveikatos 'Biuro .medikališri blogus dantis arba tonęi-y
į- tinai patėkė į Dangaus ka valandos, kada Žmogaus Sū VASARIO 16-TOJI
sos tautos pagarbą. Bendrai tojų turi net 25,000,000, pa kų viršininkų išegzaminuo
lūs, neužilgo reumatišksĮi%
raliją. Taip ir kiekvienam nus ateis. Štai Nįniviečiai,
katalikai karo, metu Pran siųsti Jungt. ^Valstijų Vj^- tų Floridoj, Illinois ir Mis-,
DIENA KAUNE cūzijoj pasirodėesą
serga. Reikia pasiduoti iš’ žmogui reikia dangus -užsi išgirdę pranašo Jono balsą
eikatos Biurui 1928 souri, daugiaus kaip trys iš imti tonsilus, adenoidus ir
praėjo iškilmingai ir si patristai ir gali daugiau
dirbti^ uždyką ten nieks ne šaukiantį juos prie atgailoki
metuose, rodo,
ka
zmo-. kiekvieno 100 sirgo širdies. ištraukti blogus dantis.
ė
,~
nueina. Visų pirma reikia tuojau pasitaisė, ir buvo.ūksmingai. Visas miestas siai savo tėvynei pasiauko nės iš kiekvieno 100,000 mi liga.' • / 7
F. L. I. <
pataisyti gyvenimas, nes, jiems dovanota. Žmonės gi 1 buvo pasipuošęs vėliavomis, ti. Ir iš 6 iš viso buvusių rė širdies liga, kaip sulygi Širdies liga gali būti įgy
anot Išganytojo, nieko su gyvenusieji prieš tvaną per Vakare jis buvo gal,ir per maršalų, 4 buvo geri kata nus su 106 nuo inkstų ligos, ta arba prigimta. Negalima
tepta nebus įleista į Dan šimtą dvidešimts metų matė šauniai iliuminuotas. Ant vi- likai, kurių įžymiausias vy 105 nuo. vėžio ligos ir 100 nukreipti išsivystijimą pri Tiktai sveika siela teisiai-.
gaus karaliją.
Noe bestatant laivą ir gru-, so miesto lyg danguje išrašy riausias kariuomenės vadas nuo plaučių uždegimo — gimtų atsitikimų, tik reikia ko kūną sveiką — doras gy- ..į
■. \ Reikia taisyti gyvenimas mojant tvanu, tik juokėsi tas spindėjo milžiniškas, ke maršalas Fošas, pernai mi žmonijos keturi didžiausi geriaus prižiūrėti motinų venimas turi savyje visas
higienos sąlygas: darbą, pa-. M
dėlto, kad laikas trumpas. iš Noės ir atidėlįojo atgai lias dešimtis metrų didumo ręs. < Katalikai visose šaly užmušėjai.
sveikatą. Gyvenime netinka prastą maistą, susilaikymą, ’r
Atidėlioti nėr kada. Kitas lą, užtai visi ir prigėrė^ , Vytauto ženklas. Jį^rengė se myli savo tėvynę ne žoTos 'skaitlynės nėra pil mi papročiai ir užkrėtimai skaistybę.—L. Tolstojus.
- sako: pasistatysiu namus,
Senatvėj sunku bepasitai- radio stotis ant savo didžiu džais, bet darbais.
—---- —--nos, nes širdies liga sergan blogai atsiliepia ant širdies,
lio
bokšto.
Žmoniųbuvo
pil

\ nusipirksiu žemėse j ei gvvę- syti.
Kaip pagalys ilgai
čių skaitlius kasdien didėja. ypatingai reumatiškos gru
siu. Taigi, jei gyvėsi. Bet mirkęs vandenyje negreit iš nos gatvės.
10 DIDŽIULIŲ TOMŲ
Nuo 1917 iki 1925 m. už pės ligos blogos širdims. Pa
Ryte
buvo
iškilmingos-pa

jei numirsi, ir be tavęs kiti džiūsta, taip žmogus gulė
registruotose vietose, Jungt. rodyta, kad daugiausia blopastatys namus ir nusipirks jęs visą gyvenimą nuodėmė maldos, kuriose dalyvavo vy
(turinčią arti 5000 pusi.)
Valstijų gyventojų skaičius gų širdžių paeina nuo neku
ūkį. Jei žemiškuose daly- se ar taip susyk ims'ir pasi riausybės ir svetimų valsty
pasididino trečdaliu, mirtįs riu užkrėtimų ir reumatiškų
: kuose nieko nėra užtikrinta. taisys ? Prityrimas, parodo, bių aukštieji atstovai. Karo
tuošia kiekvieno lietuvio inteligen
nuo širdies ligų pasidvigu'bi- bgų, 12% širdies Iigij f>aėiv to biblioteką, kuris skaitė “Židi-<
Argentinos
administraciją
muziejuj
vėliavų
nuleidimo
tai juo labiau dūšios reika kad ne. Štai girtuoklis jau
na nuo skarlatinos,* 16%' nuo .nį,” didžiausią mėnesinį literatū
no.
luose. Jei gyvęsi, pasitai bemirdamas prašo dar išsi metubuvo susirinkę nema įsteigę pašto ir telegrafo rū
Širdies liga yra jaunystės difterijos, 44% nuo reuma ros, mokslo, visuomenės ir akade
sysi, bet. jei negyvęsi, kits gerti. Pasileidėlis jei tik ža žmonių. ; Kalbėjo švieti muose Buenos-Aires
svetim1.. _.
• į
liga. Beveik 75% visų šir tizmo ir 66% liežuvėlio‘lię miškojo gyvenimo žurnalą', nuo
už tavę nepasitaisys, ggeni galėtų, tai ir ant mirties pa- mo ministęris, «; Universite taučių biurą (Hali (dę Expat
pat jo leidimo pradžios.
pradžios, Bet
net “ŽjZigos.
■
dies
ligų
atsitikimų
pasiro

te
buvo
iškilmingas
posėdis,
•
djnys
?
’
darosi.
kaskart
įdomesnis,"
darbų tau neprigamins. Jei talo nusidėtu. Senieji įprotranjeros), kuris bus aptar do. vaikuose,: neturint 10 *m.
Asmeniška hygiejia ir.ūey ir tiesiog būtų nedovanotina, jei- ■ >
žinotum, kad gali pigiai nu- čiai negreitai žmogų aplėi kur kalbas pasakė švietimo
naujamas valdininkij,1'mo amžiaus ? sulyginus su 12% tinkami gyvenimo* papročiai gu kuris inteligentas, vistiek ku
pirkti ūkį, tai neatidėlio- džia. Reik daug darbo, var- ministęris, Universiteto rek
kančių svetimas kalbas.
žmonių suvirs 40 m. am- kai p nesimankštinimas, gė- rios profesijos jis bebūtų ir kur
tum, nes belaukiant kitas už- go ir savęs išsižadėjimo, kad torius ir turiningų paskaitų
begyventų; jo neprenumeruotų ir
židus.
rymas
svaiginančių,
.gėrimų
»■
padarė
prof.
Dovydaitis.
neskaitytų
- bent nuo 1930 metų
. ’ pDosr įstaigos tikslas yra
bėgs ūž akių ir tą ūkį nu- jų nusikratyti.' Ar manai,
Nuo
1921'
m.
iki'
1927
m.
ir; netinkamas maistas ‘
pradžios.
pirks, o patsai praleidęs j kad pašepęs turėsi daUgiail Valstybės teatre buvo su suteikti svetimtaučiams, ku' “Židinio kaina Amerikoje: met.
progą liksi be‘nieko. Taip-no.ro ir energijos gyveninį: rengtas; didelis .koncertas. riė lankosi /šalyj e, pątogiii 20. iš‘kiekvieno 100,000 vai- silpnumą, širdies miiskuįus.. r —$4.50,'
ietnvojer
k?*
'jlkų nuo 5riki l9 m. ainžiaus iz^.
Ateitininkaį studentai ..irgi
Mt.
;J..4127^.
rrfdf.
35
lt.,
pusttt
Uų
šąiygii, kad jie galėtų^ rasti
mirė širdies figa kas met už- kreipimo visų . p.irnliaU§ia • Adresas: \KAUNAS, Laisvės Av
padarė iškilmingų susirinki
-------------- ----- “
periodinių,
iliustruoti],
palėja^ nr,'“ŽIDINYS.”
registruotose vietose. Ki- svarbiausia
. '■surasti
. < tikrą
mą, kur vyriausias jų vadas
'
1
• -r- - .
• r
Ypatiškai Vedama
prof. dr. St. Šalkauskis per saulinių leidinių, vjiemk duo
skaitė gilaus ir turiningo tu dančių pasaulinio pobūdžio
rinio atsišaukima dėl Vvtau- informacijų.
to Didžiojo ir šv. Augustino 'Taip" pat svetimtaučiai
z
jubiliejų.
biure ras visokių informa
a-
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DIDELE EKSKURSIJA

v

Į LIETUVĄ

NORTH GERMAN LLOYD

i

EKSPRESINIU LAIVU

VAIKAI NEMYLĖS TĖVŲ

BREMEN

jeign jie nepasistengs išauklėti juos
Dievo baimėje, išlavinti juos ir įduoti
jiem? ginklu prieš įvairius gyvenimo
pavojus. Pavojingiausi žmonių prie
šai — girtybė, netikėjimas-ir doros nustojimas.
Ypačiai daug pavoju yra
miestuose besimokinančiai jaunuome
nei. Geriausias besimokinančio jauni
mo draugas ir vadas mokyklos suole yra jau dvideSimts metų leidžiamas ka
talikų moksleivių mėnesinis žurnalas
mo, o sau palengvinsite sunkiu auklėji
mo naštą.

Greičiausiu Pasauly Laivu
IŠPLAUKIANČIU IŠ NEW YORKO

GEGUŽES 3 D.
PO PRIEŽIŪRA

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ

AGENTŲ AM. DRAUGIJOS
Prisidėkite prie šios ekskursijos ir dalyvaukite 500 metu
f

“Ateitis.”

'

Vytauto Didžiojo Mirimo Sukaktuvėms Minėti Šventėje

SPECIALUS TRAUKINIAI TIESIAI Iš BREMENO Į KLAIPĖDĄ
VADOVAUJANT PRITYRUSIEMS VEDĖJAMS

Tėvai ir motinos, nepagailėkite 10 lt.
metams (5 lt pusmečiui ir išrašykite
tą žurnalą savo besimokantiems vai■ms. Tuo suteiksite jiems džiaugsAteitis” įdomi. ir nemoksleiviams. ■
Prenumeratos kaina: metams $2.00,
pusmečiui $1.00; moksleiviams me
tams $1.00, pusmečiui 50c.
Adr. “Ateitis,” Kaunas, Laisvės AL 3.

MAŽIAU NEGU 7 DIENOS Į LIETUVĄ

AR KETINI

BOSTON, MASS.

A.

4 VISOS PASTANGOS BUS PAŠVĘSTOS PADARYT KELIONĘ ATMINTINU
{VYKIU PILNĄ ĮVAIRUMŲ IR MALONUMŲ DĖL TŲ KURIE JOJ DALYVAUS

Dėl informacijų kreipkitės į

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ DRAUGIJĄ

J. AMBRAZIEJUS,
168 Grand St, B’klyn, N. Y.
“VIENYBE,”.
„- A.
193 Grand St. BTclyh, N. Y.
J. VASILIAUSKAS,
814 Bank St, IVaterbury, Ct.
A' S. TREČIOKAS,
197 Adams St, Newark, N. J.
t
J. SEKYS,
'
•
226 Park St, Hartford, Conn.
“NAUJIENOS,”
1739 S. Halsted St, Chicago, III.
A VELECKIS,
■
' 502SouthAv., Bridgeport, Ct.
P. BALTUTIS, —
8327 8. Haląted St,-Chicago, Ilt
"DIRVA”
6820 Superior Av., Cleveland, O.
K. MAKAREVICIUS,
.96 Liberty St, Ansonla, Ct
K. VAIŠNORA,
Frahklln Savinga ir Trurt Co.
Pitteburgh, Pa.
-i,
J. ŪRBŠAS.
187 Oak St, Lawrence, Masu.
P. MOLIS,
178O-24th St, Detroit, Midi.

J. G. BOGDEN,
•" ’
322 W.’ Long St, Du Bois, Pa.
J. ZOLP,
4559 S. Paulina St, Chicago, Dl.
, V. M. STULPINAS,
3255 8. Halsted St, Chicago, I1L
A VARAŠIUS,
\.J
S. 12 ir Carson^gt,
,
’ Plttsburgh, Pa.. j
“TARPININKO" AGENTŪRA U'
A Kupstas. 332 W. Broadvray,^'
South Boston, Ma*s.t0]
MISS J. RAUKTYTE,
f J
50 Sterling St,Worcester, Moša. , J
N. GENDROLIUS,
» ;'
395 B'svay, S. Boston, Mass.
K. KAZEMEKAS,
793-797 Bank St,Waterbury, Ct
P. BARTKEVICZ,
’ . ,
678 N. Mąin S t, Montello, Maas. K. SIDABRAS.
-----875 Cambridge St, ■
Cambrldge, Mass.
J. VITKAUSKA8,
Rlchmond Truat Co.,
•
/ 2701 E. Allagbeny Am,
y / PhiladąlphU, PA

'J

s

NORTH GERNAN LLOYD
65 STATĖ STREET

cijų, liečiančių r\rgentmos
respubliką ir jos turizmą.
Ten pat bus galima rašyti
laiškai ir atvirukai^ kurių
duos įstaiga.
,
Svetimtaučių biuras yra
Buenos-Aires pašto ir tele
grafo rūmų antrame.aukšte,
šalia respublikos pašto ir telegrafo muziejaus, Biuras
buvo atidarytas 1 d. sausio
mėn. Adr. Hali de Extranjeros. Palacio de Correos y
Telegrafos, Buenos - Aires,
Republica Argentina.

UETDVON?
Jei taip, tai tuojau* teiraukitės visais kelionės reikalais pas
mus. P-lė J. Leonaitė, kuri tame darbe turi prityrimą tame
' reikale patnrnaus Jums geriau negu kas kitas.
. .
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Dabar laikąs pasirinkt geriausius laivus ir užsisakyti vie-,tas ant: North German Lloyd linijos laivo Bremen, gegužės’
3-čią; VnTted Statės Linijos laivo Leviathan, geg. 3-čią ir 24-tą ; ’
Cunard linijos laivo Aąuttania geg. 7-tą ir Berengaria, gdk i<‘'
Holląnd Amerikos linijos laivo .Rotterdajp, geg. 31 ir. naujo
laivo Statendam. geg. 24; damburgr Amerikos linijos, laivo
Albert Ibųin, geg. 29; White Štar linijos laivas Majestkv geg.
15; ir BMltic America linijos laivo Lltuania, geg. 20, dedelė Amerlkos Lietuvio eksknrsijm
Visą kelionę Ir dokumentus prirengsime dorinai tiems ku- .i
rfe keliami
•T1
.
• »

/ AMERIKOS LIETUVIO AGENTUK4 . -

Žemiausios Kainos Tiesiai į Klaipėdą.
Trečia klesa į vieną puse.......................... $107.00
Trečia klesa į abi pusi .............................$181.00
Turistine trečia klesa į vieną’pusę ....$12Š.5O
Turistinė klesa į abi pusi (min.).......... $204.00
Cabin klesa
................. ? 142.50
PROMENADOS DENIS: ui vietai turistine
•klesa ant Promenados Dėnio nuo Gegulės 4-nms
iki Liepos 15 į Lietuvą, ė J Ameriką noo Rčgpiučio 1-mos iki Rugsėjo 30 kainos padldtnattes
sekamai: $7.50 į v|eną pusę, o $WS0 į abi |Asi.
VAIKAMS":
uo 1-na
motA tfnVAIKAMS: N
Nuo
1-niį metąjfcilO
metu,JI
g®.
Alaus jfflsė kainos.

KŪDIKIAMS: Iki 1-nų metą amžiaus $5.50
į vieną pusę. I abt pusi 11.00.

•

U Neto Yorfto

Laivo vardas

ESTONLA... .balandžio 3
k-,

.

v

LITUANIA. .balandžio 17
POLONIA...gegūžfe
1
Fi
%. >

'
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Klaipėdos

E8TONIA.. .balandžio
POLONIA... .gegužės
LITUANIA... .birželio
LITUANIA.. . .liepos
SSTONIA.. .rugpitteio
LITUANIA. .rugpjūčio
POLONIA . . .rugsėjo
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turi rankose valdžios botągą; ei^' kaip

tinkami.

teisingumu, kad kaltinamuo
sius katalikus pasmerktu
pirma teismo, ir teismas,
skaudu pasakyti, skaitosi su
jų spaudos nusistatymu.
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4- Lietuvoj

metais pastatyta arti 142,000 trobe
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dąvi- sių, is jų apie 31,000 gyve

spręsti iš
* •

t tetų

—: 1922—1929
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90,000

negyvena
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Karo mętu Lietuvo

Ar ne metas būtų tauti
MeUi GyVeu. Jšegyv. gpeęjąl. yiso
je buvo sunaikinta 12,000
ekaito. Teisybė visuomet tu ninkams, nors padorumo dė- kančias fotografijas ir nie.1922 6152 6546 289 Į2987
gyvenamųjų, trobesių ir 80,ri būti jų pusėj
svarbiau Įei, nusikratyti to žemo ne ko nereiškiančius vaizdus ?
1923 ^5291 7165 278 13084
OCMLnegyvenamųjųŪ Išeliia,
sias jų argumentas tai Liu teisingumo ir pavydo ir bū
Šią vasarą vykstantieji. Į924 7806 9755 351. 17912 ąad dfibar jau atstatyta tri
terio posakis: “Taip noriu, ti katalikams tikrais tėvais,
Lietuvon turės puikos pro 1025 7915 9122 315 178^2 gubai daugiau to, kiek buvo ?
taip liepiu, mano valia pa o ne'žiauriais patėviais?
7042 9586 211 16639
gos sau te- savo draugams 1926
1927 7812 lil9ū 238 l'&49 karo metu sunaikinta. Kiek
keičia argumentą.” ’ TautiK.
šios rūšies dovanų parodoje 1928 8255 13682 208 2214$ visi naujai pastatyti trobe
nusipirkti; Tiems, kurie pa- 1929 9000 14000 200 23200
siai kainuoja nežinia, bet jei
ŽEMES ŪKIO PARODA KAUNE rodon pasivėlintu, patartina 1929 m. daviniai yra apy taikinti įvertinimo normas,
tsant Kaune atsiklausti
/
ĮR
DAINŲ
ŠVENTE
tikriai. Tuo būdu, paskuti vartojamas apdraudimo įLIETUVA, KLAIPĖDA
“Dailės draugijoje,” ČiurX
niais metais buvo statoma staigose, tai išeina, kad į
lionieš. Galerijoje, arba už
kasmet apie 9,000 gyvenamų naujus trobesius įdėta maž
- Kiekvienam žinotiną kad mes patys kodėl tai permaIR VOKIETIJA
sisakyti Moterų Globos Ko
šią vasarą Lietuvoje be D. žai teįvertiname mūsų liau miteto prieglaudoje ar Vai trobesių, apje 14,000 negyve daug 550 milijonų, arba dau
dies dirbinių grožį: savo na- kelio Jėąaus Draugijos prie namų, apie 200 specialaus giau, negu pusė milijardo
Vokietij aK nugalėta ir su L. K. Vytauto 500 m. mir
' /Lietuva džiaugėsi įsigijus
mų kambarius bevelyjame glaudoje. Sandoros Knygy pobūdžio (bažnyčios, mo litų. Yra pagrindo manyti,
Klaipėdos kraštą. Keliosde- tramdyta naminiais erge ties sukaktuvių minėjimo iš“puošti” (?) neva,už pigią nas Klaipėdoje irgi turi kyklos, pramonės įmonės ir kad 1930 m. statyba eis dar
šiĮptys tūkstančių gyvento- liais, išpradžių labai atšalu kilmių įvyksta metinė Že
S. Laptevas
kainą “bargeno” keliu’įgy gražių vietos darbo dirbinių. pan.), arba išviso apie 23,- smarkiau.
jų, kurių 80 nuošimtis lietu- siai žiūrėjo į Klaipėdos li mės Ūkio Paroda birželio
Č(M. R.”)
tomis reikmenimis, kurių Lietuvos Jpnkytojai, grįž 000 trobesių Per 8 metus - V
18
—22
dd.
Parodai
užsida

Jf?Vių,
sudarė malonų
pridėč- kimą. Bet dabar kiek susi
tv ■
X
betgi vertė kaip medžiagos dami Amerikon, dar turi ži
-.
;
/
; Jką mažutei Lietuvos valstv- tvarkiusi ji pradėjo kištis rant, ten pat įVyks trečioji
taip ir dailės žvilgsniu tan noti, kad už pirkinius sve
ę bei. Prie te, pats Klaipėdos į Klaipėdos reikalus. Vokie Lietuvos Dainų Šventė. Tas
kiai yra daugiau negu abe tur įgytuš iki 100 dolerių Už Ko Išteka Lietuvaitės Brazilijoje
visa
maloniai
nustebins
Lie’ miestas su uostu atrodė kai čių spauda pradeda nagrinė
jotina. Ir kas to nežino, kad vertės , nereikia net muito
po gražus pliusas ant Lietu ti Klaipėdos krašto reika tuvos svečius. - •
To reiškinio, ląikraštis, to
“Paskutiniu laiku mūsų
pigūs daiktai galit gale mokėti. Tat darykime savo
vos žemlapio. Tautų Sąjun- lus ir. užtarauti jpje vokiuŠalia daugelio naujeny
jaunimas Brazilijoj yra pa liau nurodo liūdnas pasek
brangiau kainuoja.
namus, savo “homes” lietugą. pripažino Klaipėdos tybės palikymą. Pareikšta bių, parodoje žada būti la
. . ’
linkęs į mišrias vedybas. Y- mes:
l&kfašto įsigvjimą teisėtu, ir net nusiskundimų, kad vo bai įdomus ir turtingas liau Tad kodėl neįšdabinus sa viškesniais ir jaukesniais.
'
L. R'G. K. patinąai tas pastebima mū
įdėtuvai teko tik pasr- kiečių teisės Klapiedoje pa; dies dirbinių skyrius: audi vo kambarius stipriais, ar- .
__ .“Neapkęsdamas
?
u tokių są*
sų
gražiojoj
lyty.
Nors
tas
lygų
jaunuolis
griebiasi
kito

tugti tpkiu , laimėjimu. neigiamos ir kad Ji, Vokie^ niai, mezginiai, nėriniai, ir
•’fTačiau, laikui bėgant, alsi- tija, nepakęsianti, jei nors iš medžio bei molio įvairūs NAUJOKŲ ŠAUKIMAS LIETUVOJE ne bendras reiškinys, bet kių priemonių — iš čia kiek
faktų, yra užtektinai. Vedy persiskyrimų, kiek nusižudyIrado rųpesčių su Klaipėdos vienas plaukas nuo klaipė- "dirbiniai. Tie dalykai, kai
? kraštu. Miesto gyventojai diečių galvos nukristų. Ir, juose įdedamą gero skonio ,, Šį pavasarį Lietuvoje į- tas iki 1929 metų rugsėjo bų statistika rodo, kad dau mųj kiek ištvirkimų ir t, t
aūkš- vairioše apskrityse laikotar- mėn. 15 d. arba spalių mėn. gelis mūsų lietuvaičių yra iš Yra afktų tiek ir tiek. Kas
g||y nelabai pageidavo tokių ta- girdi, jei lietuviai nesiliaus bei dailumo, —į- tampa ankš
riamosios žemesnes kultūros varę savo agitaciją Klaipą tos vertės produktais, kurių ! py nuo kovo 14 d. iki balan 15 d. ir IkT 1930 m. kovo tekėjusių už italionų. sirie- iŠ mūši], negirdėj o ĮięetųvaiČių, lenkų; rusų, brazilų ir tės nelaimingą įyykį fazen
Aįi^bvų ir paskleidė smar dos .krašte, ’tai /Vokietiją.į- kaina lenktyniauja su ge džio 18 d. bus šaukiami nau mėn. 15.; ir _

kią agitaciją, kad visame nešiantP skundą Tautų Są- riausiais fabrikantąis. Na jokai karinės. prievolės at 3) visi vyrai, gimę prade net juodukii. Bet koks jų doje su mulatu —• arba" pa
* _
dant 1897 m., kurie šaukiant gyvenimas? Paprastai to nelės D. su rusu? O kiek
. 5
kame palaikius ? Klaipėdoj1 jungai. Toks neteisėtas kif o kas to nęžino, kąd Įiętu- likti:
yokiętybę. Po ilgų dėtylbų; ši masis į vidujinius reika|uš vaįtės yrą gabias spaįW de , .1) Tyrai
W metais jųjų vienmečius,; dėl kurių kios liefuvąįtės savo laimę mums yra dar nežinomų fąkąnteikta ly^pėdos kraštui sudaro įietuvoj nemalonų rintojos įr kantrios pra liepos-gruodžio • mėnesiiįl^" nors priežasčių savo laiku baigia labai liūdnai. Negana tų, irekaibanf j&rigp
naujoki) ėmimo komisijosna toj Jkad jos savo likimą nuo kad padori lietuvaitė dažautonomiją^ bet -ris tik jis ūpą ir įtempia jos sątykius šmatniausių 44raštų” prasi- kotarpiu;
į. pasiliko' Lietuvos valstybės su Vokietija. .
-manytojos.
Svetimtaučiai 2)' naujokai, kuriems sto nestojo ir ligi šiol karinės latos paverkia, bet dar visiš- kiaušiai gauna netikėlį, tin
kai išnyksta iš lietuvių tau ginį, padaužą, palaidūną vy
K. negali atsigerėti mūsų lietu jimas karo tarnybon praėju prievolės neatliko.
dalimi.
L. R. G. K. tos.” Rašo “L. B.”
viškos, dailės savybėmis. Bet siais šaukimais buvo atidėrų-”
' t
V
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LIETUVIAMS REIKALINGA
ENCIKLOPEDIJA

a

t

-Dr. Pakštas .iškelia lietu-[aukštumon, kad jo inteligenvių enciklopedijos klausimą. tinęs pajėgos lengvai galėtų
Kiekviena kultūringa tauta įkurti atatinkamą Lietuvos
reikalams enciklopediją.
į?/ turi savo enciklopediją. Ir
Jai> nūnai šiuo klausimu
lietuviams ne tik pravartu, susirūpiųtą^ir manoma iš
£’ liet ir būtinai reikalinga ji
leisti ūet dvi enciklopediji:
į; turėti. Tas klausimas jau y- vieną šiaip jaįi mokslišką,
ra kilęs prieš karą kuomet kitą grynai katalikišką. Bū
iiuyo manoma kviesti pral. tų geriau,1 anot Dr. Pakšto,
A- Dambrauską Kl. Jurge- suburti visas jėgas ir išleist
? jionį ir Chicagos Olšauską vieną bendra enciklopediją,
į suredaguoti Lietuvių enci- pavedant gaminti katalikų
kjopediją. Olšauskas, žino- straipsnius katalikams mok
būtų ją tik finansavęs, slininkams. Net numatoma
sai sumanymas neįvyko redaktorių štabas, į kurį in^?ir,' anot Dr. Pakšto, gerai eitų kun. Tumas, prof.‘Do
^Icad neįvyko, nes tuomet vydaitis ir prof. Biržiška.
2 Lietuvos mokslo kuriniai Ar teks tas pąjėgas ben
iter dar buvo menkoki ir kalba drai suburti, parodys atei
įeišsivysčius. Dabar jati kas tis, bet Lietuvai encikloper/kita. Lietuvos universitetas di ja^Ūtinai reikalingą o jei
va
•
’ •
4 per aštuonis gyvavimo me- pavyktų sukurti net dvi; tai
g<tus jau sugebėjo tiek sūri
būtų dar geriau.
-'A ■ .tėti ir pakiltu tokibą mok
/ K.
__ . K
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(Referatas skaitytas Naujos Anglijos Kataliką Seime,
/
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vasario 22 d. š. m., Worcester, Mass.) ■
._______________ '
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Žmogus • ne vien tiktai kūnu tegyvena. Jo
dvasia ir maisto reikalinga.. Kaipo protaujan
tis tvarinys žmogus turi maitinti savo šmegenis,
ir juo jo smegenys labiau išsilavinusios, juo tas
maištas turi būt didWnis, įvairesnis. Ir savo
sidėgėnis jis maitina ne vien tuo tikslu, kad jas
išlavintų ir ismankštytų, bet per smegenis min
tis ineina i sielą ir tasai smegenų maistas taip
pat ir sielą maitina. Žmogaus šičia turi daug
troškimų: ji natūraliai pageidauja šviesos,' tei
sybės ir laimės. įgimtu noru ji trokšta gero ir
nori, kad ją kas geromis idėjomis maitintų. Tai
gi kaip.kūno maistui pagaminti įsikuria visokios
rūšies valgyklųi taip ip žmogaus smegenims o
per jas ir sielai maitinti susidaro tam tikra propro
fesija — dvasinio maisto gamyba. Tą mes vadi
name spauda.
Kaip spauda vystėsi žmonijos istorijoj — bū
tų perilga pasakoti. Pačioj žiloj senovėj spau
dos nebuvo, bet buvo rastas. Kada raštas atsi
rado, Sunku it bepasakyti. Užteks paminėti,
kad pflęios seniausios tautos: assyriečiai, babiliof'
IS'. ’f
* • **
niečiai, žydai, persai, nekalbant jau apie romė
--■
, v
nus ir gtekuą turėjo raštą. Jų laikų užrašai ir
BOKITE
TĖVAI nepateviai
rA?
kilios ii* šiandien žinomos ir skaitomos. Dar gi
■J
T
-J
’
• • "
Lietuvos katalikiškoji spaU- popieros. Bęi ir ant phpie? hėkuriė sehovfe rašytojų kuriniai ir nūnai skai
į' dą nusiskundžia, kad dabar- ros laisvės nesimato. Tegu tomi klasiškais, vadinasi, statomi literatūros papiįnė valdomoji partija ei-! tik katalikų spauda mėgi vyzdžiu. Taigi rašyba senovės laikais buvo pla
ti ir turiningas. Visokios mokslo, šakos buvo išna
pasakyti
teisybę,
žiūrėk,
ginsi
su
lietuviais
katalikais
e F *
• r
givysčiusios, ‘ ir šiandien skaitant tų laikų kuri
K Įcaip su posūniais. Juos jau fiatėvis — tautininkas nius tenka stebėtis jųx autorių proto gilumii. Bet
čgp&udžiąrna ir engiama kur stovi su botagu ir drožia per laikraščių jie neturėjo. Sakoma, kad senovės Ro?6k yra galimybės. Jų susiX.
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Spaudos išradėjas buvo Jonas Gutenbergas,
Vokiety s. Jo pirmieji spausdini ai pasirodė 1448
metais Mainze, kur buvo atspausdinta šv. Raš
tas, keletas Indulgencijų lapelių ir atsišaukimas
prieš turkus. Jis mirė 1468 m. Žinoma, pra
džioje spaudos technika buvo labai netobula, bet
laikui/bėgant įvesta visokių pagerinimą ir XVI
šimtmety jau beveik visos knygos buvo spausdi
namos. Laikraščiai atsirado kiek vėliau. Pir
mas laikraštis pasirodė Frankforte, Vokietijoj,
1615 m. Vokietiją pasekė Anglija, kur piimieji bandymai leisti laikraščius buvč' padaryti
1622 m. Amerikoj pirmas laikraštis pasirodė
Bostone 1690 m., vardu “Publiek Occurrences,”
bet jis buvo perdaug radikalus, ir Anglijos val
džia greit jį- sustabdė. Vėliau pasirddė “NewsLetter” taip pat Bostone, ir 1719 m. pradėjo ei
ti 4 4 The Boston Gazctte,.” Pirmas New Yorko
laikraštis pradėjo eitiT725~nL, vardu “The New
York Gazette.” Tuos miestus pasekė kiti, ir ne
užilgo keletas laikraščių pradėjo ęit reguliariai,
ypač rytinėse valstijose. Laikui bėgant, perijodinė spauda išplito po visą pasaulį ir šiandien ji
yra tokia galybė, su kuria visi skaitosi.
Taip, spauda yra galinga priemonė pasau
liui valdytu Ji nustato viešą opiniją, kurios net
stipriausi pasaulio galiūnai negali ignoruoti. Pa
stebėtą kad visi diktatoriai, paėmę šalies valdy
mo vadžias į savo raukas, pirmiausia pažaboja
spaudą Taip padarė Napoleonas, Mussolini,
Primo de Rivera. Rusijos carai įvesdindami kie
tą cenzūrą, leido spausdinti tik tą, kas. jų val
džiai nesipriešino. Didžiausi pasaulio diktato
riai bolševikai pilnai pasekė carų pavyzdį ir dar.
nuėjo daug toliau. Pas juos nieko kito nevalia
spausdinai tik kas bolševikiška ir tai labūi siau
roj to žodžio prasmėj. Net mūsų mažiukas Vol
demaras buvo aršus spaudos karpintojhs. Ne
ką nuo jo. atsilieka ir dabartinė valdomoji Lie
tuvos partija, žodžiu, pasaulio valdovai spaų-

•
•
. . - 7^====5
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ja gimsta mintyse, o vienas daiktas, kurio nieks j
nepajėgia sukontroliuoti, tai žmogelis mintis. Ji I
yra pilnai laisva ir nepriklausoma, tik viens įsi- \
tikinimas gali ją suvaldyti. Taigi čia svarbu,
kad tinkamai nustačius žmogaus įsitikinimus. O
tą kaip tik spauda ir padaro. Nuolatiniu kali
mu tų pačių minčių ir idėjų spauda sudaro tam
tikrą ‘žmogaus nusistatymą ir nejučiomis*;bet
neilstančiai ir galingai išdirba sau visas pasekė
jų ęiles. Tuo būdu spauda sddaro mintyse savo
skaitytojų nepriklausomą valstybę, kurią kitaip
riėšugriausi kaip tik tuo pačiu ginklu, vadinasi,
priešingo nusistatymo spauda. Suprantama, kad
nė vienas valdininkas nenori turėt savo valsty
bėj kitos nepriklausomos valstybės, prieš kurią
jis yra tikras bejėgis ir kuri progai pasitaikius
gali jį nuo sosto nuversti. Tuo būdu valdomo
sios srovės uždavinys — diuslopinti priešingų
sau spaudą, kad ji nekenkti), ir išvystyti sau pa
lankią, kad jam visame kame padėtų. Taigi net
galiūnams spauda labai geras ir patogus talki
ninkas.
,
Jei valstybių vadai taip įvertina spauda, tai
ir mes, katalikų visuomenė, neprivalėtume pa
neigti jos intaką. Tiesa, me6 valstybių nevaldo
me ir nuo sosto mus nieks nenuvers, bet mes at
stovaujame tą, kas yra brangesnė už valstybę,
vadinasi, moralinę žmonių gerovę. Katalikui
rūpi, kad žmonija būtų dora. Kodėl jam tas
rūpi ? Tiesiog dėl įgimto doros pamylėjimo. Kas
dorovę įvertiną taš nori, kad. ir kiti būtųdori.
Katalikas myli gerą iš principo.’’ Jam £ttfa$ū ir
Katalikas myli gerą iš principo? Jam Siffitya ir
linksįna, kuomet pasauly žvdi tvaiką, auriklausvirias s,
ir‘v
ramybė.
’
•- Priešingai, jam šin
bežiūrint | melą, nedorybę, suirutę.
_
Tūobūdu
katalikas ima ant savo pečių tęisingumoir tei

sėtumo apaštalavimą.

ryti ?

Vės
i'ės tiek autoritetingo įtikinimą
įtikinimo, kad imUktų:
neliktų hplhal
su saukiančiojo girioj ?

Pastebėta, sk«didėjomis labai.sunku kovo
t i.
Idėja ^slidiis dalykas.
Jos nesul
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Rodos čia neįmanomai

uždavinys katalikui darbininkui

tas lygiai kain vandens riett
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Kaipgi jis Ją gali padą*

Pagalios, jei ir išgirstų, ar įobaltys fa’

I

v’

ir

mimsteris p46
- 2,000
sv. et.;
- J. < .• -j
f f

ęndfield
-

r?

--

Msuv.-, j :

-■

- Britų parlamento komisijai buvusi
tai mokino kaimynų- vaikus,
lietuviškai,

tai kartu moki•

ir savo

Petrelį).

Kada

jajn buyo, septyni pietai, tai
■•■j

jis pasiliko

►

tikiu našlajČiu,

bą per Ti»%. >yo

.2,000 sv. st.

amžių
, ir
HV3

premieruB

buvęs

rison — 2,000 sv. st.; viešų
jų darbų .ministeris Lansbu-

- jis, dirbęs valstybės

bineto nąriu algŲ kląųsimą,

— tuo klausimu jau seniau
būdavo prasitariama, bet
griežtesnio žingsnio parla-J
mentas nedaresnes konser
vatorių laikais kabineto na
riai būdavo pasiturinti žmo
nės ir iš jų pusės retai te
būdavo nusiskundimų dėl jų
yretų atlyginimo, nors ir tuo
kart jau jų būdavo laikomas
toli gražu neužtektinu.
Kaipo į pavyzdį to, kad iš
ministerių algų nėra galimu
mo; tinkamai, sulig vietos
svarbumu, gyventi ir savo
pareigas eiti, nurodoma į

(A«iuit’4),

.

svarsto britų ministrių ka

Mqi>

susisiekimo ministeris

mętiĮsįiir AukšČiaftsiai

apmokami

mirdamas paliko, turto tik- britų valdininkai yra Valstybe tėvp ii* motinos. • ' Augo
tai 9,000 sv. ^yįįngą. įąu-rfbes teisųųnHąi, kaip tai
pas sąyo yyręsnią sesę. NV
išėjus iŠ 1Q Dpwiųng streęt,i riąuąi^ąs prokuroras ,(attormažai teko- jam iškentėti.
* Buriri 22
jo draugai, parinkę savoj pey-general) gauna 7,000.sy.
Sunkiai dirbti. Galų gale
JUOZAS B. SARKIŲKAB /
tarpe aukų, sušelpė jį, kad st.‘ ir vyriaus, advokatas
pramoko kaimiškos ^riaujis galėtų taip gyventi, kaip (solicitor generaį) — 6,000
DARBUOJAS St
•
LAS
. f
čystės. O turėdamas trisde
lpridera buvusiam ministe^ sv. st. Be algos jie dar gau
vose a bonb piamb
šimts metų, atvažiavo į A- ■
>
-r/
KOMPANIJA
riui pirmininkui.
na honorarą, kurs siekia ar
Bet net čia, ant ameriko- meriką ir greitu laiku įsto
>■ >
Kada Maskvos strapams
Buk tikras mane matyt p
Dabartinės kabineto na- ti po 10,000 sv. st. metams.
siant. Jokio komiso nereikia
^Lietuvoje, Muravjovui ko- niškos ęžemės tapo alkoholis jo x į vienuoliją tėvų Re. . ■ •*■■ .,“S*
rių‘ metinės algos yra to Lordas kancleris, baigdamas Aš parduodu tiesiai.
• “
rikui.ir jo įpėdiniams užsi- dėl- lietuvių pavojingu prie demptoristų, už broliuką.
Pasaulio garsus y O S Et
kios: premjeras MacDonald tarnybą, nežiūrint jos ilgio, player
šu. Tas dievaitis girtybės, Bet; gi po kelių mėnesių buir upright pianai. Naajl fr
norėjo lietuvius surusinti ir
vartoti Orthophonie VICTR06A ir >
6,000 šv. st. ir rezidencija gauna pensiją 5,000 sv. st.
Bąchusas ir jo šventine; ‘vimo vienuolyne, patėmijo
puikus MAJESTIC radio.
:
J
'^*4 ■
išplėšti iš jų tikybą jų tė karčiama, 'jųems grūmojo
.v
10 Dovvning Str. (buto iš Yra nuomonė, kad premieReUcaįank KaMogo
>
’ v
vų, tai sėte užsėjo visą Lie pražūtimi. Bet Apveizda įjerdėtinis vienuolyno, kad
laikymas ir tarnai apmoka ro ir kaikurių kitų ministe
Vose
&
Sons
Piano
Co.
'
naujame broliuke slepias di ■ ——. i . • —
. —— mi iš algos) ; fin. min. Snow- rių algos bus padidintos; 160 BOYLSTON ST. BOST^ , .
tuvą, it grybais pe lietaus^ neapleido lietuvių. Į kovą
delį gabumai ir jis liepė
LENGVOS ISLYGOB
karčiamomis. Jie manė, kad SU jtuo. Baehusu, dievaičiu jam mokytis į kunigą. Lai rai lietuvišką vienuoliją Tė den — 5,000 sv. st. ir rezi premierui siūloma pridėti
----:; -?
į
ir taip suvargusiems lietu- girtybės stojo ant šios žemes ke dešimts metų brolis Sau- vų Marijonų. Ir nors jis y- dencija, 11 Do\vnihg"Btr., 3,000 sv. st. metams. .
Tūvai, Mokytojai Aukotojai,
ra seneliu jau, nors ryša jį lordas kancleris ir lordų rū
4/J f
Mažąją Globėjai ir'y’ į
tuviains, o dabar dar ir gir tėvas Petras Saurusaitis. Ir rušaitis užbaigė mokslą
nepermaldaujami
įstatai mų pirmininkas Lordas
-po
daugelio
metų
beveik
Geradariai!
'
tiems, galima bus padaryti,
aukštoj
mokykloj ’ (high
vienuolijos, tai vienok ir da Sanky — 10,000 sv. st.; užs.
viršžmogi^kų
imtynių
(dar

ka tik norėsis. Bet tame
school) ir teologinę semina
Išrašydinkite Jūaą
bar dar, kaip tik gali, dar reik. min. Henderson’as — Jš LIETUVIŠKŲ KNYGŲ
buotės)
padarė
jis
didelį
la

kritiškame laike užėjęs ^ant
riją. Kada jis“įsišventino
brangiems ./ .
•1
•
; r t
buojas dėlei prakilniausios 5,000 sv. s.t-; vidaus reikalų
bą
dėl
savo
lietuvių',
o
taipo

gyvenimo arenos lietuvių
vaikams
į kunigą, turėjo jau 41-ną
* J. f .'
pasauly idėjos, įkūnijimo ininistėris Clynes — 5,000 John Galvorthy. Tamsioji Gėlė.
’ tautos drąsus, bet kaitų ir gi, iš dalies ir. dėl tikrų a- metą. Kad geriau, pasekpilningos blaivybės tarp sv. sterl.; laivyno ministeris Romanas. Vikt. Kamantausko ver
“ŠIMTO" :
jšmintingas kovotojas, vys merikonų, nes mokant gerai mingiau galėtų -darbuotis
timas iš anglų originalo. “Vairo”
(firat Lord
of Admiralty)
žmonių.
;
“Saulutė
ite ” daili, turininga^
turininga įr jMęr ą
f■ •
kupas Motiejus Valančius. anglų kalbą ir turint gabią tarp lietuvių tautos, gavo
bendrovės (Kaunas, Laisvės AlėAlexander
—
4,500
sv.
st.
ir
Lai
Apveizda
Dievo
serg

tinka
vaikams.
Jai
rašo
ir piefiAŽl
; a, 48) leidinys, Kaunas, 1929 m.
Beveik visą Lietuvą suvys plunksną, prie kiekvienos jis pavelijimą apleisti vie
nomieji
mūsų
rašytojai
ir dĮIlįtt1^
sti Jį dar ilgus metus dėl rezidencija; antspaudo lor ' iaina 2 litai. Tai yra anglų vie
tė jis tinklu draugysčių progos kovojo su yda girty nuoliją. Ir taip, kaip gimlabo Tautos!
das ir bedarbių reikalų mi no iš žymiausių dabartinių rašyt0- kai.Nepagailėkite vaikams c&Ąfl
bės.
,
L_
r
'
\
blaivvbės. O kad žmonės
tinoj Lietuvoj vyskupas Va
■ - - į .*
K. : Vidikauskas
nisteris» Thomas
—- 5,000 sv. ; ų tokio vardo romano lietuviškai mo ir naudos!
ę>.*- •
/. ;
5
. •
turėtų užsiėmimą liuošoj Gi lapkiity, praėjusių me- lančius, ? 1aip jis Ašneyikcg; ■ t'-u
išspausdinta pirmoji dalis “Pava
TT
“Saulutė” eina du kar$p| pįr
valandoj, jnalonumą vieton tj. 28-toj dienoj Montelloj, stvėrės' su entužijazmu gar
saris.” * , • •5
■ ,
mėnesį
16 pusi, didelio formate
Mano kalendorius 1930 metams.
girtybės, tai pasirūpino, kad Mass. buvo seimas lietuviš sinti ir skleisti pilningą
,f.
J.
viršeliu. Kaina Lietuvi
VELYKINIŲKONVERTŲ
Tretieji metai. Vytautui Didžia spalvotu
Latvijoje,
Ketuviai turėtų gražią ir kų šalininkų blaivybės. Tai blaivybę ir apšvietą. ’ Dik
r
■
-y
j
. Estijoje, “Vok^ti|o^ •
jam paminėti. VII Žemės Ūkio,
10 u*
:v.
KLEBONAMS
naudingą literatūrą (kny buvo nėkaipo peržvalga di čiai parašė jis knygelių; lei
Prekybos ir Pramonės Parodoje metams 12 lit., pusei metų,61 lt;,
i
gas).- Ir jis, vyskupas Va^ delio darbo tėvo ♦Saurusai- do laikraščius ir per' pa1928-m. 28/6—3/7 apdovanotas si trims mėn. 3 lt. 30 eent. A
>. . ■ .v
f. \
•
/
, - >*
< ■
<
dabro medaliu. Tos pačios “Vai ir kitur metams 15 Iii,'
P,
;ty "mokslus visuomet peikė ‘gir
lančius, pergalėj oi Užmany 5-10-'
Dabdi yra laikas’ is kalno užsisakyti Vely-,
ro” bendrovės leidinys. Kaina 1 tų 81L'' ' '
mas surusinti lietuvius virTęvas Saurusaitis gįniė tybę ir ragino skaityti geras
. /korps konvęiišhųį 'Parduodame galia ĮHgiai. Užr Adresas*. Jurbarkas, “fi
Lietuvoj^ prieš kokiits 75-kis knygas it "JaŽ&aščiūs.■■ Pa '* . &a^vtnfr^i^iMohie greitai.^ 1^ij0ktfės p^s:
AdministraėijaL
' “Vairo” bendrovės sieninis ka'‘fTr< ? <■<.'*',' •? ; f'r
. *
... .
. ja — yra ne tik vien lietu metus iŠ labai biedynų tęvi] klausiu laikui suvargintas
tendorfūs 1930 metams.
Kitoje
lakštelių
pusėje
—
raštiškas
krativių Tauta, bet ir Nacija, ne (gimdytojai jp tūrėjo iš vi persaikine darbuote ir rim
366 West Broadway ; t
Sonth Boston, Mass.
nėlis, kuriame pasitaiko ir tokiu
BROLIAI IŠEIVIAI • X-priklausoma Lietuvių Val- so. vos tris margus žemės). tu amžių, vėl užsigeidę įsto
kaip ši patarlė: “Viena š-na visų
stybė.
t ‘'Kada jam
buvo vos
penki ti į vienuoliją; ir įstojo į tyTėvynės likimas, jos laimėjimai-fr ne
>
*
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suolų neužsėsi. ’ ’ Tas malonumas— laimės, Jos sielvartai ir bėdos Jums yl-* t.-i
siems, be abejojimo, rupi. Jums taip
1 lt. 50 centų.
pat rupi, kad Tėvynėje tauraatų'fe
Mano kišeninis kalendorius 1930 klestėtų teisėtumas ir laisvė.
nevalig Ir fe»n»- f.
metams. Antrieji metai (kišeninio, pat niekinat priespaudos nevalia
ribotą, sauvaliavimą
ribotą
sauvaliavimų su švenfiaatiDmls
šven&atttiDmfs į
“Vairo” bendrovės išleistos kny žmonių teisėmis ir laisve. — JųU
JųS norite,
mar
gelės). Šiame kalendorėlvje trūks kad ir toli būdami, kad ir plačiųjų fiMę;?
jrių
' _ atskirti,
.......... _ pažinti Tėvynes būvį tada
ta lietuviškų vardų.
Gaunamas jis tikrumoj yra.
šitais visais
žvilgiais Jums labai yra pravartu 9
priedo.
Sirašyti
*
y
Arėjas Vitkauskas

r?

rėkim. Mūsų lietuvių išeivija didžiumoj kata-[.liai spaudai pasidarbavom, tai nereiškia, kad jau neigti tą kas yra žmoguje blogo ir pažeminančio.
neturėtume darbuotis. Kaip tik prie- Taigi kataliko laikraštininko padėtis čia sunkes
likiška. Tas sudaro nemažą žmonių būrį. Ne- Šiandien
!
noriu čia žaisti su statistikos daviniais, dėl to, Šiūgai, šių dienų išeivijos padėtis dar Uolesnės nė. Bet katalikų visuomenė turėtų tai suprasti
kad mūsų išeivijos statistika yra fantazijos pa darbuotės reikalinga. Mūsų tautinės pajėgos ir vien tik dęl padorumo ir gedės jausmo nerem
mažėja...
;
<
. • ti tos spaudos, kuri iš žmogaus nori padaryti ne
daras, bet gal neperdėsiu pasakęs, kad mūsų ka
Antra vertus, paniūrėkime į priešininkų dar sutvarkoma gvvūna.
talikiškoj visuomenėj bus apie 100,000 skaitan
■%
“Darbininkas/’ ; ;
3. Palaidesnieji laisvamanių laikraštininkai :----------------—— ---------------...
čių laikraščius. Perdaug, — sakysite. Jei per buotę. Jie nesnaudžia. Jie supranta spaudos
nes
DfiL
MĖNKO
APETITO
reikšmę
ir
pilnai
ją
išnaudoja.
Jų
agentai
taip
gerai ištyrę žmogaus žingeidumą. Jie žino, kad
daug,. tai kirskime tą skaitlinę per pusę5 tuomet
“DARBININKAS” yra tiki į
šių
dieni; Lietuvos gyvenimo veW
IR
BEMIEGIŲ
NAKTŲ
jau tikrai nebus perdaug. Jei tie visi skaitantie darbuojasi, tartum nuo spaudos išplėtimo jų gy net susipratęs katalikas neiškęs neperskaitęs ką
m
“DARBININKAS” ugdo ties
žmonės,
kuriuos
vargina
menkas
ape

;» r
meilę.
ji laikraščius katalikai palaikytų* savo spaudą, vybė priklausytų. Ir priklauso. Jeigu jie ne- jie rašo apie Dievą, tikėjimą, bažnyčią, kunigus. titas ir bemiegės naktys, turi pabandy laisvas
“DARBININKAS” moto nĮ4
ti Nuga-Tone-nors tik per kelias die priespaudos
smurto ir niekinti d
tai ji labai gražiai gyvuotų. Mūsų laikraščiams sibriautų į katalikų visuomenę, jų spauda tik Taigi jie drąsiai tepa visokias riebias nesąmo tas
ir pastebėti, .kokis didelis i>agerg- dų veidmainystę.
tuomet nereikėtų pasitenkinti vos 3-5 tūkstan Vargąis-negaĮais galėtų išsiversti. Dabar gi jie nes tikrai žinodami, kad katalikai net draudžia jimas po to seks. Sis puikus sveikatos “DARBININKAS” tiesia keU|
h- stiprumo’budavotojas suteikia geres
i šviesesnį rytojų.
čiais skaitytojų, bet tui-etų jų po kelesdešimts. drąsūs ir atkakliai užgauliojanti. Jie žino.šiuos mi įstatymų ir sąžinės jas perskaitys. Čia jau nį apetitu, pagelbsti virškinimui, sti-, nei“DARBININKUI
” visur Ir .
ir sustiprina nervus, musku rupi darbo žmonių reikalai.
mums reikėtų turėti kiek daugiau susivaldymo muliuoja
Jei taip nėra, tai kas nors, kur nors yra negerai. aktus: •
lus it organus, nugali konstipacijį ir
“DARBININKAS” turi labai f
poUsingy, atgaivinantį miegą. savo “RADIO ŠYPSENAS.”
/ Katalikai arba visai/nieko neskaito, arba skai
1. Kad katalikai toli-gražu nevisi susipratę ir nusistatyti neskaitvt to, kas mums neša ža grąžina
Nuga-Tone pašalina iš kūno silpni
“DARBININKAS” yra darbo Mfet?
to ne tą kas reikia ir neskaito ką privalėtų skai ir nemoka orientuotis spaudos dalykuose. Girdi, los ir bereikalingo susierzinimo. Tokiems raš nančius nflodus, palengvina inkstu ar nių ir inteligentų laikraštis.
įdegimu ir priduoda naują spėkų
“DARBININKĄ” rėdagtojt
tyti. Jeigu dalykai stovėtų normaliai, vadinasi, vis yieria kokio krypsnio būtų spauda, by tik tams geriausias ginklas—boikotas. Kuoihet ne- pūslės
Ir jėgų nustipusiems, sumenkėjusiems rius PR. DOVYDAITIS.
kūnams. Nuga-Tone yra neprilyginaSkubėkite kad iMraifti UDA1
jei katalikai būtų pilnai susipratę ir turėtų no- lietuviška. Bet tie nesusipratėliai katalikai nė- 'bus skaitytojų, ar mažiau jų bus, ir nešvariausi hias
menkėjančiai sveikatai ir spėkai, K4n palft ir itratįkita ff
ro palaikyt 'savo laiteraštij; tuomet spaudos suvokia, kad bolševikų laikraščiai nors leidžiami laikraščiai bus priversti pagerinti savo turinį. Ir jegu jys nesjau6ate-geraj, ar jeigujus jaučiatės silpnas ir sumenkęs, jus
Amerikoje “Darbininkas” MkK
* apaštalavimas sukrautas antt kokių 50,000 pečių lietuvių kalboj, bet išimtinai tarnauja rusii bol
4. Laisvamaniai, norėdami suardyti tikėjimą, turite imti Nuga-Tone. Jus galite pirk $1.20, o Lietuvoj tik 80 iinMfMM
Nuga-Tone kur tik vaistai yra par- centų.
'‘
lengvutėlis. Kiekvienam reikėtų tik savo lai ševikų interesams. Tuo būdu remdami bolševi stengiasi atskirti žmones nuo vadų—kunigų ir tiŪavinėjami.
Jeigu jūsų pardavėjas ne
“DARBININKO" adreMdi ĮflM
kraštį palaikyt, ir tuomi užsibaigtų visa pareiga. kų spaudą, jie padaro grj’ną išdavystę ir tiesio vadina juos ne kunigais, tik klerikalais, vadina turi jų stake, paprašykit jį užsakyti jų nla, Kaunas, Nepriklausomybte
■X
2a. ' '
'. ' ' '
į®
Hėl jus iš savo džiaberio.
Bet kuomet visuomeninė pareigą sukraunama giniu būdu lt enkia Lietuvos reikalams. Bolševi- si, tokia klase, kuriai rūpi ne dvasinė žmonių ge
ant kelių dešimtų žmonių, tuomet, žinoma, dar kai, žinoma, trina rankas iš džiaugsmo ir pakuž rovė. bet savo politinės pozicijos sustiprinimas.
bas ir persunkus ir bergždžias. Taigi metas būtų domis .juokiasi iš-tokios mulkystės.
Žodis klerikalas pats savaime nėra pažeminan
tą pareigą suprasti, nes ją atidėliojant yra rimto
2; Ne tik bolševikaij bet ir šiaip palaidesnė tis. Lotyniškai clericus reiškia dvasiškis, taip
..14.
pavojaus. Kodėl ?
laisvamanių spauda taikoma sužadinti žemes kad čia nėra jokio pravardžiavimo, kaip tamses
t
Visų pirma, nieko neveikti ir stovėti ant vie niuosius liaudies instinktus, kaip tai: paleistu- nieji laisvamaniai malto. Bet tokioj prasmėj
* ■* ’
vyfoę,
ištvirkimą,
ir
riebiais
juokais
ir
storžieviskaip
šiandien
vartojamas
vardas
klerikalas
turi
tos negalima. Stovintis vanduo apauga pelėsiais.
Ii..
<»
skirtingą
uždavinį.
J
o
tikslas
sumažinti
kunigų
. •>
*
1 .
Ir mums neužtfiika vien tik didžiuotis kadaise ku styliumi sudrūtina ir auklėją tamsiiijų masių
« nuveiktaisiais darbais. Jei kas ir buvo nuveik j&dsmiis/. Jie žind, kad tamsesnis žmogus.ge- intaką kaipo ganytojų,, kad palikusJiąiidį be va- ] 11 .
ta, tai buvo anjijų laikų pareiga, šių gi laikųjpsl- riau skaitys nešvarią spaudą negu tokią, kuri dų, įsibriauti jos tarpan ir pilnai ją sudemorĮ- <)
> jeigu ir yra ką nors nuveikti. Gyvę'nimdjpa(iei- diiklejaHčrbvę: Taigi ir patiekia tamsesniai mi- lizuoti bei ištvirkinti. . Katalikai suvokdami;Iais-11 1
“KARY’vyra daug paveikslų, apysakų,
ga tai Yoks dalykas, kuris reikia atlikti kaędilš’ fdąPtdkibte literatūros, kuri, tiesa, daro gėdos lie- vamanių spaudos l^muš, turėtų tik ųųsį^j*pP°Įi
nų, eilėraščių, įvairenybių ir tt Kiekvięir|
iš tų nesąmoningų pastangų ir rimtai dirbti savo b
uiviiy
'
Rdlbdi,
bei
užtai
-ą.
Juk
ir
privalgyti
visiems
metams
negalima.
’ / ną.
. . m e “KARIO” nr. yra linksmas skyrius
'
'
I
Kad ir geriausia šiandien pavalgysi, ryloj vėl Laisvamaniai žino, kad kol lietuviuose bus tam- kultūros daigią.
rineą paUro9.ft
\ ,
Pamatę nors stambesniąsias kliūtis, katalikų »
sūnų,
tol
jų
spauda
turi,
užtikrįtą
gyvenimą.'
Taip
il

turėsi valgyt, kitaip pradėsi silpnėti.
šiemet “KARYS” žymiai papifilitffA
gy venime. Tik pradėk aptingti ir nieko neveik Katalikai čia su jhis negali lenktyniauti. Laik- spaudos mylėtojai ir platintojai neprivalėtų nu
na metams: Lietuvoje 8 litai; Amfrikftjfe 1 fį
ti, žiūrėk, jau nestovi, ant vietos, tik.šniunki at taštinmkas turįs sdžinės ir prisilaikąs dorpvės siminti ir nuleisti rankas. Kliūtys didelės, ypač
ris 60 amerikoniškų centų.
tos, kurios kyla -iš -žmonių tamsumo, -bet kovu
i
r gal. Toks jau gyvenimo principas; kas heiųa principų gerai Žilio savo pareigos kilntfmą. • Jis prieš
tamsumą tat ^ideliaušias kataliko: uždavi
pįrmyn, tasai slenka atgal Taigi nuveiktaisiais yra mokytojas ir gražitrūdealų skelbėjas. ,’į Jis
praeities darbais nemėginkime pavaduoti šios nieku gyvu taip neparižemįs, kad dėl nbšvaratlsr nys. Žinodamas, kad jo pusėj stovi Dievas ir
BdriiM: BuTopfr-Llttaaaia, Kiimą
dienos pareigi}. • Tik seneliai ir savo amžių atgy- pelju/ pataikautų Žmogau? prigimties patvirki teisybė, katalikas su džiaugsimi privalėtų dirbti
% ir kilniausią darbą
pl&ti katali
vedusieji praeitimi tegyvena, nes jau jie nepa- mui. Jis jaučia, kad jb pareiga teiti ir auklėti
*-
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lios bobelkos. Minftąs, saliūhss tai
lietuviškų bolševikų sostinė ir mokyk^a7.-- • f i■; s-- - •

SO. WORCESTER, MASS.

Bayonnėj žada atidarą ofisą
/skyrių) lietuvis graborius p. Akėlis iš Nevark, N. J. Labai ma
lonu susilaukti tikrą lietuvį tgraborių, kuris gražiai galės lietu
viams patarnauti.

Pakol kas/jei būtą reikalas, ga
■
LDS. 108 kp. buvo surengus v» lima kreiptis pas. V- Sereiką arba
karą parapijos naudai. J, JavykoL tiesiog prie p. Akelio. Rodos, kad
BR1TAIN, Conn. — Va- Dabar Šv. Šeimynos drpn^ija ren p. Akelis /visus apdovanojo graF\L, sekmadieny, 10 vai giasi pprie ’ atvaidinimo' !veikalo-iiais kalendoriais kur randąs! jo
tūlas vokietis George- F. “Motinos Širdis.” Vaidins geriau adresas ir telefono numeri®.
z 44 m. amžiaus, nušovė si Šios kolonijos vaidintojai. Pusę
'
Korespondentas
m4 Veličkiutę 17 mv am- pelno parapijai.
s. Tą dieną Marijona VeličkiuMoterų Sąjungos kuopa irgi
namo iš šv. Andriejaus rengia vakarą ir pelną dalinsis
InyČios, po trečių šv. mišių. Ei- pusiau su parapija.
,
V. «
Sunaner gatve susitiko savo
Red. prierašas. Kitą kartą rašy
Kovo 2 d. Moterų Sąjungos sky
amąjį meilužį,” kurs palei- damas apie parengimus pažymėk
tris šūvius. Marijona da įbė- vietą ir laiką. Kitaip pranešimai rius surengė margumynų vakarą.
Nors, kaip teko girdėti, neilgai
p^į.artimą stubą ir krito nuo kul- yra be vertes. ;
' s.
ruoštasi, bet pavykę gerai.
ant pirmi} laiptų. Schmalz gi
Lygiai 7:15 y. vakaro inartguį nužudymo nubėgęs namo pas
mynai buvo pradėti. Vakarą ati
yo moterį su kuria jau antras
darė p-lė Jakubavičiutėj, Sąjun
totas negyvenęs. Sūnus pamatęs
gos pirmininkė. Gerbiamoji savo
Vakarienė.
rą neįsileido į vidų. Tuomet
kalboje
apibudino Moterų Sąjun
fbmalz nubėgęs pas savo motiMan teko labai skanią vakarie
nos namus, kur tapo areštuotas. nę suvalgyti, Užgavėnių vakare, t. gos reikšmę ir jos siekiąs. Tuoj
Pulieija sako, kad Schmalz pa- y. kovo 4 d?, 1930m., šv. Kazimie po kalbo&jjakilo scenos uždanga
las.
ęė daug dalykų ir pareiškęs, ro parapijos salėje.
Buvo vaidinama “Vytauto Dva
nužudęs už tai, kad ji suarŠitą šaunią vakarienę surengė
fog jo šeimyninį gyvenimą rr ki- ietuviai biznieriai .švento Ka sia.” Šis veikaliukas buvo padi
dintas pačios pirmininkės p-lės jojis negalėjęs jos atsikratyti zimiero parapijos naudai.
Vi
'kubaitės. Lietuvaitė buvo p’-lė
si valgiai buvo suaukoti Biznie
kaip tik kulka.
Jokubaitė, Lieturis —■ Baranaus
okie įvykiai mums nemalonūs, rių žmonos gražiai pasidarbavo.
Žmonių buvb pilnutėlė salė. kas. Be šių dviejų dalyvavo cho
tuvaites turėtų būti atsargios
ras ir atskiri asmenys. Vaidinimas
kuo-draugauja. žmogžudys esąs Net malonu matyti! Be abejo, pa puikiai pavykęs. Antruoju nume
FŽ& Co. darbdavys ir *‘spor- rapijai liko didelis pelnas!
riu buvo išpildyta pianu solo'.
Valio biznieriai!
'
as.
Enė Skambino p-lė O. Darusiutė. Iš ei
lės sekė duetas —“Plaukia sau
Vietinė spauda rašė, kad velio
*■■
laivelis,” kurį išpildė p-lės M. Šinė sykį buvus perspėta, kad ji

NEWHAVEN, CONN.

PinSBURGH, PA.

B

estų tokius draugus, bet alsa
vus, kad “Sugar Daddy all
right.” Skaudi tai pamoka ir
įUnms mergaitėms, kurios nežiūri
Škęto draugauja.
-

BAYONNE, N.J.
s

Įvykiai.

molhmiūtė ir M. Janusevieiutė.
Ketvirtu-buvo Kazlauskų Andriu
kas, kuris pagriežė smuiku, .“Oi
Čiūčia, liūlia” ir kit. Tai 8-9 me
tų berniukas, tačiau turįs muzikalinių gabumų. Svečiai nesigailėjo,
aplodismentų. Sėkaneiii numeriu
buvo piano solo. Skambino p-lė O.
Balsiutė. Po šio dainavo Eug. Žiu-

*

' ■

i

laikrašti

Piktumo
paįelhtĮ naudo jaut

Sdbcr
ncuster, Mtus. o '

SAMPELf DYKAI

♦

Pavasaris” jaunuolį-lietuvį išauklSs doro, kilniu, energingu, są
žiningu, narsiu, ištvermingu.
Vytautas Didysai pats tokiu bu
vo ir takiais jiori matyti visus ateities lietuvius.
“Pavasaris” tekainuoja 5 lit
* Kaunas, p. d. 88.

T

“SARGYBĄ”
“SARGYBĄ" skaitydamas rasi Šiuos
skyrius: 1) Mokslo populiarizacijoe ir
visuomenes klausimu. 2) blaivybės, 3)
ūkio, 4) sveikatos, 5) gydytojo patari
mu, 6) advokato patarimu, 7) apžvala (politikos, visuomenės kultūros ir ekonomijos gyvenimo), 8) prieSalkolinis
judėjimas (Lietuvoje ir užsienyje), 9)
Knygų pasaulis ir 10> įvairenybės.
“SARGYBOJE" ražo: vysk. M. Rei
nys, prof. P. Kuraitis, Vydūnas, kan.
Tumas, prof. Kemėšis, dr. M. Pa&auskaitė, dr. JL Gylys, dr. jur. Ratai inaltis,
agr. Valatka, dr. K. Pakštas, dr. i). JuŽka ir kiti.
.
1930 m. “SARGYBA" 1_
kituoja metams
tik 8 litai,
____________
. .pusei mėtą
tą 3 litai. Už
sienyje 12. litą metams,' pūsėf metą 6
litai.
;
~" -.'Y
“.Y :
Metiniai skaitytojai gamta priedu
“Laimės Kalendorių" Ir loterijos bilie
tu.
—
.
*-■ '
Skaitytoju skaičiui padidėjus iki
10.000 loterija bos plečiama. eJi pri
sirinks 20,000 skaitytoju, loterija bus
padidinta tris karius.
"
Skubėkit užsisakyti “Sargybą,” kad
nepritfuktu pirmąją nnaierią.
Adresas: Kaunas, Liaudies namai,

-DŲ Rm K i HALIS, baltais viršeliais..
Ų ROlKnifiUS, baltais Viršeliais___ -H.25
RIMS i BALIS, juodais viršeliaisršeliais— ——41.75
rinkinslis,. juodais
visliais.
,
____________ 4155

r

I MAVJAS AUKSO ALTORIUS, juodais prastafe viršeliais------------------------ — - - --_______ .50
užsakomus siuskite tekančiu adresu:
M

“DARBUONtO” ADMINIBTRACUA
West Brtadiray
South Bortai, Mus.
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knygąs. .Svarbiausiajai, kad tu- Andriuškienė įairašydama į gar_.
**T
v
n •* •
•
• _
□Jtome
pakaktinai
savų il^yiy.
jčs šv. Kazimiero dr^jos . narius.
Patarnauti visokiuose dailės rei- Kilnius žingsnius padarė Adomas
kaluose, kad nereiktų samdyti sve- Kondratavičius ir Adolfas Kara
timtaučių ir tt.
laitis įsirašydami į tikruosius-na
‘•< Mes žinome, kadMuHiūe - sąvo rius. Amžinais nariais malonėjo
tautos įvairios rūšies genijų, -tik įsirašyti: Ieva Mažukienė, Kazys
jie yra pasisklaidę svetimtaučių LekAkas, Petronėlė Šapanskienė,
tarpe.
Stąsvs Būdvietis, Pranas Kvietins*
s
——-.keb.Kotrj
’na Rugienė,
Rugienė, Matas
Matas LauLau**
1, Kotryna
4 t?
j<
*.
žohiš, Agni^ka Bakąuskienė, MaJankauskienė,' 1' Ona zLodienė.
yLodienė.
Jaųkaus^ienė,
į
a
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DR. J. C. LANDŽIUS
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ITYK KATALIKIŠKUS

“Mūsą Laikraštį”
•>-

LAIKRAŠČIUS

į

są. Dainininkas, kuris lavina stoto bak^riękyieną dieną^
: atkartotiz^timi ta<ti TRĄL LA! LA U jeigu nori geltes
i
raumenis pamankštinti. Jis'tfu darp pilniausiai pasitikė
i
damas, kad taręs TRA! LA! LA! išnaikins ne tiktai savo
' gerklės balso šiurkštumą, bet ir lūpas prives prie greites
s
nio jautrumo paimti ir ištarti balso aidus.
r
Gramatikoje mes skaitome: “Kalba, yra tai išreiš

Jj reikia užsisakyti sau Amerikoj ir
visiems giminėms ir pažįstamiems Lie
tuvoje.
'
“Musą Laikraštis” metams kaštuoja
ketur litai, pusei metu*— du litai.
Latvijoj, Estijoj ir Vokietijoj kaina
ta pati, o visur kitur užsieny (taigi ir
Amerikoj) —trigubai brangiau.
’ Adresas: Lietuva, Kaunas, Laisvės Aižja 31 Nr. “Musu Laikraštis.”
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Jūs trokštate savo vaikams lai
mės. Tai pradėkite jiems tą lai
mę kurti-jau nuo mažų dieną. Pats
pirmas tam darbas — tai įprotis
ti vaikas dar mažose dienose pa
mylėti visa, kas gera ir gražu. Tai
.vra visai nesunku ir nebrangu.
Štai “Žvaigždutė” leidžiama vai
kams šviesti, dorinti ir lavinti.
Būk tikrai vaikams geras ir pa
daryk jiems šiemet gražią, dova
nėlę: užsakyk jiems “žvaigždu
tę,” kuri kas menuo jiems duos įdomią skaitymėlių, įvairią žinią,
mįslių, galvosūkių.
Bus>ir Tau
"malonu, kai vaikas skaitys ir
džiaugsis.
Tik paabndyk — mūsų nerfigost
Juk visai maža kaštuoja — vos 4
lit. metams.

Z

Priedų duodama loterijos bilie
tas.
Adresas: “žvaigždutės”
Acbninistraciją, Kaunas, Liaudies
Namai

z
S

B

z
X

iŠ TAUTIEČIAI
r

K
ogdytą Jumyse BroUal-Užjarf*
flal
ilę Ir prisirisimą prie gimto,
•dos
elta Lietuvos? Kas naoltat pa
ini kytų\ patriotizmą Ir kurstytų kata*
jikižkojp Idealizmo ugnj?..

z

II
I
f

1 dar prie* Dldij] Karą pla
Oal jrnomas Ir vizų mylimas, didelis,
trouufc * grafu
saretraMs
14 a i t 1 n 1 a;** Jis nori tarnau
ti/ visai katallkMkajat visuomenei,
“flaltinia" eina Marijampolėje (Lio
tavoj) kas savaite 20 didelių pusla
pių..ir kažtuoja metams Lietuvoje tik
8 litus, o Amerikoje 2 doleriu.

“Šaltinis” nori tapti dvasinių tiltu,
kuris jungtų vians Lietuvos sutras su
tavo tantleflals Amerikoje.

Jei dar neesi snstpaltoąB su •‘•alti
niu," paraiyk latiką Mno adreso:
“Sritini*" Marijampole, Lltfroania. —
gaust vieną n-r| sustprittalmuS neno
dangftn so jno

•

i.. ’

4

»

Ofiso telefonas Park 3050

Tėvai, auklėtojai, šeimininkai!

KODAL? Manau nereikia plačiau aiškinti. Į Panašiai yra ir su žmogumi žmogus sutvertas į Die
vo panašumą
Nežiūrint, kad jia ir yra Žmogaus kūne
panašus, vienok jo siela, sutverta dėlei prakilnesnių augštesnių gyvenimo dalykų, šv. Augustinas aiškiausiai pa

ŠIANDIENĄ PADARYKIME VIENĄ GRAŽŲ PASIRYHMĄ; PRADĖDAMI GAVBNIOS METĄ . . . NE
SKAITYTI BEDIEVIŠKŲ LAIKRAŠČIŲ.
KUN. F. W. ąTBAKA^8KA8, K 8. P. N.

(BOBBLIS) 688—640 Slater Building
Vorcester, Mass.

;

Kaina Angelo Sargo Vaikų Są
jungos nariams 3 lit., o visiems ki
tiems
lit metams. Užsienyje 8
litai metams 4 litai pusei metų.

to svetainėje ir klausėtės dainininko. Sakykime, kad lai
ke panašaus koncerto pianistas sau tinkamą meliodiją
skambintų ir dainininkas pasirinktų sau patinkamą ope
ros ariją. Kas iŠ tokio dalyko išeitų? JUOKĄI. Nebū
tų galima klausytis. Visi klausytojai iš svetaines išeitų.

Klausykime bažnyčios doros dalykuose. Kuomet ji
mus perspėja ir užgina skaityti BEDIEVIŠKĄ 8PAUDĄ,
KLAUSYKIME IR PILDYKIME JOSIOS TROŠKIMĄ
PASAULĮ ATNAUJINTI DOROJE . . . KRISTAUS
DVASIOJE.
.
'
J

PRANAS J. BUBLYS

Eina septinti metai kas mėnuo
32 pusi, diduino.

zikos aidus.” : '
.,2 _
DainmiukM pritaikydamas TBA1 LA! LA! prie įvai
rių meModijų, ieško muzikališkų aidų. Visuomet dainininkas turi prie savęs kitą pagelbininką kuris jam pritaria
kokiu nors muzikališku instrumentu, tankiausiai pianu.
Plano balso skambėjimas lydi ir pritaria dainininkui
kuris drąsiau atidaro savo gerklės surėdymą ir skaldo oro

sako kodėl žmogus turi klausyti Dievo: “Viešpatie sutvė
rei mus panašius į Save, ir tolei mes nebūsimi linksmi kolei
nepasilsėsime tavo širdyje.”
------ 2,.
Kuomet Bažnyčia mus mokina doros, Ji kalba tiesą,
neklaidingai, teisingai Ji kalba norėdama mums padėti
lengviau atsiekti savo amžinąją laimę. Ji nori, kad mūsų
sielos darbai taikintus! prie Dįevo Įsakymą. .Bažnyčia
tai tas pianistas, kuri geriau žino kokis balsas turi sutikti
prie vedančios meliodijos. TRA! LA! LA! Mes širdyje
kiekvieną dieną atsidustame; ‘‘VIEŠPATIEJROKŠTU
BŪTI IŠGANYTAS.”
1

•*

t - Mėnesiais vaiką paveiksluotas
laikraštis. ■’ ■-

kimas minties žodžiuose. ” Dabar savęs paklauskime kas
tai yra dainavimas? Geriausias muzikos autoritetas taip
aiškinai.“Muzika tai yra išreiškimas žmogaus prakilnes
nių jausmų skam|>ėjimais, kurie savyje turi įvairius mu-

tirštumą. •
7
» «
Manau kiekvienas iš jūsų kada nors sėdėjote koncer

I L

ADVOKATAS

<x

2

z

. Ofiso tel: Park 2980

fv

savo

Ar kada nors
gyvenime esi girdėjęs panašų išsi- .
reiškimą? Tai dainininko pirmutinė lekcija lavinant įtai

•

liūne po numeriu 197 Avė. E. Su
Skaitykite, ir platinkite mėnesizų
Lietuva, Kaunas, Lais- sirinko 23 bolševikai, vyrai » ir kėmokslo, blaivybes ir sveikatos

Jaunimas Stato Gyvą Paminklą

■Jk •
’ I "

i Keletą mėnesių atgal suėję ke
r
>
f
j
letas-dailės mėgėją -suorganizavo
. kasįh.
Drošiu $200.00 tam,
ratelį tikslu gaivinti lietuvių tau
-•p:
tos tikrąjį meną. Minėtas ratelis
nusipirks sau namus, ku4>
jau surengė vieną vakartį, kuris
riuos aš turiu netoli nuo In-į
davė ir pelno .pradžiai Turėta ke
man Šq., Cambridge. Tie na-į
li susirinkimai.'Vėliausias susirin*
- - * r
.
kimas su užkandžiais įvyko ko^o
mai vra verti $11,000.00, beti
4-tą, Užgavėnių vakare. Dalyvavo
parduosiu už morgečių
į4'
visi ratelio nariai ir 10 sveeįą,-tarp
Z.
jų ir vietinis klebonas kuri: ,J. Šeš
Nes
i4 f i
S
tokas. Išreikšta daug linkėjimų Kauno įto. Kaximier4 ®r-)<>š
E narių tas GelneviČius,^iMarė SviėkTiūtČ. (liij. esu tuos namus paėmęs ir . į
rateliu atsiekti savo nusistatymus.
skaičius augk. HPetras, Lukšis, ir' Antanina. Mor UŽ mortgęčhj. parduosiu ir’ 1 ’
- Tirt
'
■
Šiandien ratelis turi apie l&ką
Worcester’y yra didęlė lietuvių kūniene. Sveikinu naują, -kilniu
narių, iš kurią yra trys profesijo- kolonija. į Nemažai ją priklauso šv. Kazimiero draugijos šeimyną dar dovaną duosiu $200.00.
nalai artistai (piešėjai) viena pro- prie Kauno §V. Kazimiero draugi ir linkėju naujiems spaudos apaš Nes aš gyvenu toli nuo Cam
fesijonalė dainininkė ir vienas jos, bet daug daugiau galėtą pri talams gausių Dievo malonių.
bridge ir negaliu tų namų
profesijonalas muzikas. .Taipgi klausyti Norėdamas Worcesterięindrai -worcesteriečiai paliko
prižiūrėti. Namai 3 šeimy
viena paišybos mokinė, dvi moki čiams spaudos klausimą nusvies labai gili^Įspūdį. Pasirodo, kad
nės dainininkės ir keturi muzikos ti, maloniai sutinkant gerb.' kle- jeia lietuvių gyvenama ne vien sa nų po 6 kambarius su visais
studentai. O kiti yra gabūs mėgė bonui kum A. Petraičiui, šv. Ka vo ^asmeniniu, užsidariusiu gyve įtaisymais. Neša rendos $101
jai (amateurs) scenoje. Apart to, zimiero parapijos.svetainčje vasa nimu, bet čia tinkamai įvertina į mėnesį ir visi rendauninvisi nariai ir narės yra geri tėvy rio 21 d. penktadienio vakare pa katalikai savo visuomeninius erikai sutinka mokėt? daugiau,
nainiai ir visuomenė, žin.omi veikė dariau jprakaih'as apie katalikiš kalus ir jiems nesigaili paramos.
jai.
.
kos spaudos apaštalavimą.; Su Ten kur tas yra suprantama, te bil^kas prižiūrėtų tuos na
Nutarta tuoj po Velykų pirmą prasdami spaudos svarbą, publi nai yra gyvenimas su ateitim. Gar mus. Namai randasi gražioj
sekmadienį rengti vakarą su pro kos prisirinko nemažai, nežiūrint bė tat Woreesteriečiams!
vietoj. Auksinė proga įsigyti,
gramų ir šokiais ratelio naudai. kad tai buvo paprasta diena. Kun.
Širdingą tat reiškiu padėką
sau namus su mažu įnešimu.
Kitas nutarimas, tai sekti ap klebonas A. Petraitis gražiais ir naujiems nariams už prisirašymą,
garsinimus kontestų ir eksibicijų širdingais žodžiais atidarė pra gerb. kun. klebonui A. Petraičiui .Kreipkitės šiuo adresu:
amerikoniškų organizacijų ir var kalbas. Man teko plačiau nušvies už prakalbi} surengimą ir kun.
BARTKEVIČIUS
du lietuvių, kur galima, juose da ti spaudos reikšmę, jos įtaką' gy D-rui T. Navickui už gražią pasa
’ -678 No. Main- St., Montello, Mass.
lyvauti
’
■
venimui ir apie būtiną reikalą ka kytą kalbą.
Trečias -'svarbus dalykas, tai talikams savo spaudą skaityti, ją
—Kun. S. Stonis, _
kad lietuviai patys mokytųsi ap remti ir platinti. Po prakalbos ma
Šv. Kazimiero Draugijos
%
rašyt gyvenimo vaizdelius, o jei loni publika praktiškai įvertino
įgaliotiniš Amerikoje.
atsirastų lietuvių poetų, tai kad kat. spaudos svarbą. Labai gar
SEYMOUR
lietuviai*- 'artistai iliustruotų jų bingą žingsnį padarė p. Vincenta
Amerika ne Lietuva; jos kiekviena
61 PR0VIDĘNCE STREET
turi ypatingą savybių, kurias pasilai
v. _ __
WORCESTER, MASS.
kys visados.
. ‘
.. Tik tas yra Amerikoj gyvenąs geras
TEL. PARK 5878
lietuvis, kuris' gerai žino Lietuvos gy
' * No. 7. 1 '
■■
venimu. Kas nori tokiu būti, turi skai
tyti Lietuvos. Kataliką Veikimo Centro
z
leidžiamą savaitrašti

"Kovo 9 d. parapijos svetainėj
įvyko prakalbos ir judomi pa
itiąl'ir trys broliai liko di- veikslai. Žmonią buvo veik pilna,
ėnuliūdime.
svetainė. Kalbėtojai buvo vieti
kun. Vaicekauskasr
1
^Velioni vasario- 26 d. palaidot a niai:, kleb.
studentas
K.
Paulauskas
ir V. Šė-‘ rys, -kuris išpildė “Karvelėlį” —
irtinėmis apeigomis šv. Ma
jų kapinėse. Lai ją Sutve- reika. Visų kalbos buvo rimto po Sasnausko ir kit. Sekė pėrtrau-.
ir. priima į savo globą. bodžio, kasliuk organizavimo vie;- ka 15 minučių. Po pertraukos pa
mpįVspėtoja -“vbthuš th&> čia gimtteio jaunimo, kurio sirodė p-lė A. Morkūnaite, kuri
ūmk Amžina ramybė jai. Bayonnėje daug yra, bet neorga pagriežė keletą dalykėlių smuiku.
G nizuotas. Vyčių kuopa turi tik 8p Taip pat gabiai buvo padeklamuo
narių, bažnytinis choras apie 40 ta E. šilko “Kareivb gromata”—
•narių, o /didesnė Jdalis neorgani Binkio. Eduardas po deklemavimatysi skaitydamas Ka- zuota, pasisklaidžius tarp svetim
mo gražiai pagriežė smuiku. Ir
Veikimo prairo leidžiamą taučių, Nekurie K ją jau suamėpaskutiniu
buvo . -padainuota,
rikonėjo, kiti suitalėjo, o’dar kiįi “Stasys,”’ komiškoj formoj. Pa
jau sužydėjo ir sunigerėjo. Kuri. dainavo p-lės M. Šimaiiunaitė ir
Vaicekauskas paskyrė net tris do Norkūnaitė.
... '
vanas tara vajui. I kuris daugiaąPaskutiniosioms reikėję išeiti ne
sias prirašys jaunuolių prie Vyčią yieną kartą scenon., - f * ir čnoro gaus $10.00; II — $7.00'; • Po programos vėl kalbėjo p-lė
III — $5.00. Labai gražus suma Jokubaitė. Dabar ji kvietė prisi
Lietuvoje.
nymas, tik reikia darbo ir pasi rašyti moteris ir merginas prie są
laikraštis” metams kas šventimo o pasekmės bus geros.
jungos. Nurodė susirinkimo datą..
Vietinis anglų laikraštis rašo,
ini litai, pusei metą du
Žmonės skirstėsi patenkinti šia;
kad Bavonne, kovo 6-tą, bolševi programa ir mano, jog ateityj bū
Latvijoj, Estijoj ir Vokietijoj kai nesurengė jokio triukšmo. Bu sią panašių daugiau.
Jis
’ta pati, o visur kitur užsie vo išmėtyta daug garsinimų ir tu
rėjo
savo
susirinkimą
viename
šąni (taigi ir Amerikoj)—trigubai
»

/ j A?

ADVOKATAS

IGNAS J. BARKUS
726 SLATER BUILDING
Woroester, Mass.
Narna i— 101 Stėrlipg Street
Maple 4964

JOS. G. ZUROMSKIS
Vienintelis lietuvis Iaisnluotas elektrižinas. Turiu 8 metus prity
rimo. Taisome ir {vedam motorus
ir vandenio pompas. Taipgi taiso
me Ir parduodame radioa.
8TOCK ROOM

»

10 Elleswbrth St., Worcester
TeL Park 5452.
•‘

TeL Cedar 7838
*

V

i

T

j DABAR
laikas pradėt rūpintis ke
lione į Lietuvą. Suteiksiu
pjfrias informacijas apielaivakortes ir reikalingus
dokumentus.
JUZE RAUKTYM
60 StorBng St, Woroester, Man
'Tol. Cedar 9089-W.<

C,...

JUOZAS J. dirsa!
Lmt7VI8 GRABOBIU*
Teikiu petarna'vtaą luIilMuil— tr
tšrendavojam autonobUtue retu*
vena tr Htoktere pMhraBaQk
flftMMk >

Gfrerimo Vietų.- 1M Mmbwy'8t.
(antMtoeuklto) TeLCMte

OftMM.- sis įmibvy

1

taetu
to farfy”
Bet j»
•Velykų jos mano jas rengti ant
didesnės skalės

DUJOS

t

VALDYBAS

»..

■

J<as buvo Lietuvoje 30 metų atgal
to šiandien nedaug beras!. Apgai
lestauja didis Bostdnieiis kriti
Užgavėnių vakare $y. Petro pą»
kas, kad “Raula^’/^j puo Krjsrapijos salėje Montello choras ro ;ąųs Kąhčios yąjfUuiJho ^Pasaori,
^'tepka.įiflsafcįrti j'tp^
dė So. Bostoniečiams taip plačiai
-

•«

Pirmininkas — V. T. Savickas,

»-

apylinkėj

leido šią ąšarų pakalnę Kovo 2 d. 1928 m. Pamaldi mamytė SaliomiĮėję pradėjo vaidinimo pertrauko
ja turi laimės savo kūno akimis matyti sava sūnų Pranciškų atnašau
je garsiai kritikuoti tą. ką matė ir v
VILNIEČIO LAIŠKAS
girdėjo. Pagaliaus “kritiko*’ kar
jantį Viešpačiui Dievui Nekruviną šv. Mišių Auką.
•p. Andrius Naudžiūnas/BostoDžiaugias ir j^lsesutėyiadisĮava,
Vi^^oią^aaįr^Įįetė—
ti “kritika” virto griežtu protes
no; Lietuvių Draugijų Sąryšio iž
tu. ; “Kritikas”'griežtai protes
dininkas, g«vo žemiau -telpantį Sesuo M. Winifreda. Tik. jo^broljg, KĮįenk|^, Julijonas, narys Tėvų
tą vo prieš-tai;. £ad Raidą autųipuą
Marijonų Kongregacijos, nidldfiasi Ryme4r’t&d^ dužioje tegali daly
aiškiai savo veikale pajuolaes^kąd laišką iš vieno kunigo, gero patrijoto ir didelio koyotoj'o už lietu vauti Prnpicijose. Jąynesnyjūs Petras,
Veikale kaimo laikraščiai Barbo
vių teises Vilnijoje, kuriam buvo mokinosi Įfer. Kąroliaūi Koj
ros ir Magdės asmenyse t^i.ue kąs
pasiųsta auka D-jų Sąryšio vardu tik jojo tėye^ite^^rive^^^^^^
’ kitas tik tiesioginis “kritiki?’ pa
dėl šv. mišių; atnašavimo Vasario
juokimas. Kasią paslėpt į išriš, ko
Tėvas Gabrielius Maria nuo 1918 m. užsidarė Vienuolyne atsiskir
16 Įd. Štai jo i aiškas:. - n;
dėl kepurė ant kritiko galvas. už >
,
....
damas nuo savųjų, bet pilnai užtaikė -Savo širdyje gimdytojų- sukur
sidegė? Karštuolis. kritikas,spaž- L Z “Didžiai Gerbiantas Tamsta:
tąją meilę Tėvynės ir lietimų kalbos: ■
i i '
či
V “Jtrig. taisykę|į ir
ių.^ispąji^t8s,pagąy£Uį par^Į^ė,
įfcų-> jpų
■ Dieve^pždainrih^-^kAūš
_
>tų mišių sv.*aušom
Varclgiąią. jišJaterahkąs nšuoiąj:
■■tų Panelės
koplyčioje at < į Primicijos Įvyks Kovo 16 A 9 vai: ryt^’5Awtėn^ė/ J®fes.o-'Bekūnsuon^enišką, veikimo. m
’
Taigį
už
laikyti vasario 16 d>. esu gavęs dicijos įvykšKovo 17!d. 9 tial ryte SbrBė^n^THSfe."sI
>-.!■
L“ i. I ?
“
griekus
”
“Raulo” autoriaus'
ir pasistengsiu sulig Jūsų in/ ----------:------------------ -------------- —---------- - ------ —----- : •'■to
fencijos tai išpildyti. Tos dvi
Visuomenei skaudi “pakuta;’ • •
-- ---- --------fi^^štiS>Įs”
įdienos t y. spalių 9 d. ir vasa- VAŽIUOJA šventinimuosNA
Antras kougenijališ “kritikas” - rio 16 mūsų tautai ir vafstybei,
Kovo 15 d. Pranciškui' Jeskelė- tinkamai Tį krtygdtę-'šufipdittr1
p. Bostonietis ėmėsi “Raulą” kri
Vičiui dabar diakonui Gabrieliui • 'Nepamirškitepasiimtiriuo krauo ypač ir mums pavergtiems di
tikuoti raštu. Jis, matyt, yra kiek
4.uvinhik& armuo zakęisrijopotoąldžiai reikšmingos. 1920 m. spa Marijai C. P. bus tai- linksmiau
Jnokytcsnis už pirmąjį, rnors nesayįųip korčiukių ^ju, parašais šv.
sias
jo
gyvenime
rytas..
Tuomet
jis
lių 9 jd, turėjome pergyventi di
perdrąsus. SavoT-kritĮką-sųlasinedelį smūgį matant savo brolius apaštalų Įpėdinio pasionistų kunir Petrę.
jo iš “audięntų” nuomonių, nuoNepamirškite pripildę “štam
koovtojus, spaudžiamus priešų, gų vienuolype; Ja'majpą, L.- I., N.
. savos n monėš Jyg pribijo papais” knygutes ir balsavimo k6rbesitraukiančius. Tuomet nu Y., bus parinktas ir pasiųstas
Yeikštl. Po i Bostoniečių! tnatyėjau‘į Antakalnio vaikų prie Kristaus darbą dirbti, bei gaus ku tc’..s sugrąžinti savo krautuvinin
ti nepatinka
vo klebono nuomoglaudą, kad prasišalinus netek nigystės sakramentą. Laimingas kui iki kovo 31 d.; 1930.
nė. nes savo “kritiškuose prisimi
Sau gausite dovaną
už štam
tų matyti to liūdno ir baisaus Pranutėlis, laimingas’ Duok Dienimuose” noriai cituoja vieno, ki
pas” o už korčiukes i. e., “balo
reginio 1927 m. Spalių 9 d. sė ye, kad jisai'išpildytų, visą ką tik
to ir trečio “audiento”. nuomones,
.
dėjau Lukiškių kalėjime. Ir čia Jėzus yra Įsakęs ir tuomi būtų am tus” gal ką. gaus parapija.
o apie savo gerb. klebono, viešiauSouth Bostonietis
gal Dievo Apvaizda taip skyrė, žinai laimingas. “Tu esi kunigas
hiai nuo estrados pareikštą nuokad nematyčiau tų lenku triuk per amžius palei ordeno Melkize• ■
. ' r' - . •;
V; ; • ' , Į .
.
- -' .
. ••
, monę — anei šnipšt. Ji, matyt.
šmingų iškilmių, mus žeminan .deko.” Oi linksma, saldi NAŠTA!
BAŽNYTINĖS ŽINIOS.
jam mažesnės vertės už jo cituojačių. Tos pergyventos dienos Stiprins jį Viešpats.
šios savaitės .antradieny 4-.30 P.
. ffių “audięntų” nuomones.
Gir
Nexv Yorkan Į šventinimus Gaman ir šiandie stovi akyse. Bet
M. įpuola Altoriaus vaikų susirin
dėjau, kad “Rautas” buv<5 pate
vasario 16 d., paskelbimo Ne brielio važiuoja iš Lavrence’o jo kimas ir apeigose pamokos.
kęs ir į lietuvių visuomenei gerai
priklausomybės dienA kaipgi motinėlė Solomė Jeskelevičienė,
Trečiadienio^’ vakare, gavėnios
žinomo Paparonio rankas. Ten
linksma ir svarbi. Tebūnie už brolis Petras, sesuo iš Chicagos metu, įvyksta- mūsų bažnyčioje,
“Raulas” rado labai palankią kritai Dievui garbė, o Jums. Bro Sesuo AVinefreda Kazimierietė ir kaip ir kitosėekatalikų bažnyčiose,
tikązBet kas Paparonis palyginus
liai. tariu nuoširdų ačiū už tas kun. Virmauskis iš Bostono buvęs pamaldos.
Sakomas pamokslas,
su p. Bostoniečių. Ponas Bostonie
pastangas ir vienybę su kuria jauno pasionisto klebonas prie ku
tis nieko^ gero įnerada “Raule.”
kalbama rąžančius, duodamą pa
einate prie čielyljes Lietuvos su-y rio Gabrielis buvo geriausiu mišių laiminimas su Švenčiausiu.
L
,Tas veikalas tiek teturįs anot
tamautoju-vaikeliu. Šventinimuo
<_
kūrimo.
”
Ateinantis
trečiadienis
ypatin

“kritika” vertės tik. “kad jauni
se dar bus kun. Alfonsas C. P. ir
mas pasilinksmintų.” Didis kriti
Iš šio laiško matosi, kokiais sun kitų pažjstamu — ypač svetimtau gai brangus, nes tai diena šv.
Juozapo, Katalikų Bažnyčios pa
kas nupeikęs veįkalą, čia pat ra- kiais keliais turi eiti Vilnijos lie
čių. Maloni tai žinia.
trono. .
.
. d'
/ šo: “Už jo sudėstymą yra DAUG tuviai patrijotai. Jų nuo lietuvys
Kun. Gabrielis laikys antras pri- j
Pamiršau priminti, kad pirma
(mano pabraukta) garbes rašyto- tės darbo nenubaido nei** lenkų
uncijas bei iškilmingąsias šv. mi
dieny šv. Patriko diena yra netik
- jui Tarvydui...” Reiškia daug gar dvokianti kalėjimai, nei kitokie
šias ir suteiks žmonėms savo pa-,
reikšminga airiams, bet'šioje die
bės, kad niekus parašė. Apgailes- persekiojimai.
Todėl amerikie
laiminimą šv. Petro lietuvių baž
cezijoje
ypač gerbtina, užtat, kad
1 tauja kritikas, kad vaidintojai ne čiams ir 'verta tokius darbuotoju^
nyčioje, So. Boston, Massj- pirma
šv. Patrikas yra šios diecezijos tjtokius drabužius dėvėjo, kokius visokiais galimais būdais remti ir
dieny, kovo 17 d. 9 vai. A. M.
tuloris šventasis.
> jis matęs savo kaime pirm 30 me šelpti’lietuvių įstaigas. Bastono
Malda
Tą pačią dieną naujas kunigas
tų. Reikėjo, mat, komų vyžomis Lietuvių Draugijų Sąryšis pagal
’
" T‘7"1 pasionisĮteArvs.
Pranas Jeskri^'idėvėti, storaipstorai apsukus ko snvorišgalę gelbsti vilniečius- jų
Jtips iš Layjjęnce,’o giedbs,.mięias
jas pajkulnio .autaisjr ąprąizjnus sunkioią kovpjp.
PUSĖ MĖNESIO
. apyvarais iki.kie^ų. JPDnė kriftJto, '
„Ayal. ir po jniš|ų suteikę žmonėms
Gąryžto Raft&inkaė x;’-;
BALSUOTI <
j
r .

i *-.i:q iat>
■
VPlv
.’?> 11 eaasdnij

Bostono ,* F^Mfthy,ėms šeimtiTiiiv
Penktadieniais
vaiksemjamos
kčtns
laiko iki kovo 31 d.
aaųmessss /s ■* belieka
stacijos.’ Vaifcžl'įfi&^icljbs 4:30
s t
j i
bahuoti už šv. .Petro parapiją
J’l
*“tjegkl Statai^Įtonteate.
fČia tai. po pietų/didieji 7:3O Vakare.

VELYKOMS
/

M*

Turimp S-ki^ rūšiji labai gražių spalvuotų at
viručių
lktdvi5|cį^^draSais. Parsiduoda
pigiai tik po 5c. viena:Užsakymus siųskite:
. “DABBnrpiKAS”
366 We»t Broadway
t
South Bortem, Mass,te

*

*»

■
■i

r.

k
.

jau > daug reikia ' rūpestingumo,
triūso ir tvarkos kad mūsų brangi
parapija laimėtų kokią nors do
vaną.
Praeitaisiais metais' tčvąs
u
Bile
StrakA0skę»f frą^touodavo. Siy,.
balsavimų reikale. Dabar paban-,
(dylcite pačias šeimyninkės, vy
uj
rams prigelbstint.
■

Kvieslys

TELEFONĄ

s.-

Pirmininkas — Antanas Macejunas, < <

SV. KAZIMIERO B.< M9F

jus mūsii tarpe labdaringumą ir
kad šelpus svieto apleistus var
guolius didžius ir mažus. Įžanga
bus25e., mažiems 10c. labdarybės
darbams. Vakaras verta remti ir
dėl to kad jo siekis yra taip kil
nus.
! •

Pirmininkas — Motiejus žioba,\
539 Ę. Sevenjli St, Bo. Boston, Mass.
Tęlephone South Boston 3552-R.
r ■>

Pirmininkas — į. Grubinska^
24 Prescott Bu,

Draugija laiko susirinkimus kas ąnįr rą nedčldlenl kiekvieno mėnesio, >1'rj
pum. 492 E. Seventh St, parapijoj
salėj, 7th St, "South Boston, Mitą ,7
v,

_

KAM REIKALINGA VIETA
oa ofiso
•*< Z

praiome kreiptis dėl visų infarmn .
cijų “Darbininko” Adminirtr^ejl^

■f
1

■

t

rb

11
■ •

t

ffeĮ! jftb ĖĖiiARW’ 25 GAVO
Įi

f

•

> 1 .i

PirĮųinLnkčTeklė AimegsJcJenS/ . ...
•1 ''63 • G SL,' So. Boston,
Mass.
•
■

■'

Bostono spaudoje tilpo skelbi
mas kad Porte Herman llormel
reikalinga darbininkų. Atsišąūkė
apio 1000 žmonių! Iš' tų tik 25
darbininkai pasamdyti. Kiti skirs
tėsi -nusiminę..

■ CAMBRIDGE, MASS.
Po seimų ir suvažiavimų
LDS. 8-tos kuopom mėnesinis/su
sirinkimas įvyks kovo 16 d.- š. m.
tuoj po antrų šv. mišių, paprastoj
vietoj. Visi Variai malonėkite at

metų sukaktuvės .nuo Įsisteigimo
mūsų LDS. orgąnizacdjos ir “Dar
hininko,” taip-gi paminėjimas Di
džiojo Lietuvos Kunigaikščio Vy
tauto mirties 500 metų sukaktu
ves/visi nariai privalo ateiti p su-,

Pirm. J. F. Smilgis

IŠRENDAVOJIMUI
-KAMBARIAI
.

3

i

882 Broad^ay, South Eostop
■''•

•I-

!«

Į?*

'»-y

iratte

Į
i ’

o

!S

BOSTONE
Rroafl^fljvalso- ,
._____ant
. , _
___

mtjjų (telktų krnnttiv? salinto plėtot
pirkti nrba maihjti ant dviejų arba
trijų teimjnų namo. F. A. ZALESKA8,
!M6 Brnartvvnn Bo. Boatob, Mito* TeL
&>. Boaton 062fi
? t (K*21>
‘
-

•• -

TeL South Boston 2870

»

KRIAŲČIUS
/ Siuvrn taisau ir išvalau vyriš- \
kus ir moteriškus drabužius. '
r<.'f

.

r

DARBĄ ATLIEKU .
GERAI

■

260 W. Broadway, So. Boston
y-

■ Prof. A. Židanavičiaus

MUZIKOS MOKYKLA
. .

SMUIKA-PIANAS

Tel. S. B. 2613

JONAS &

.

Lekcijos duodamos privačiai kaip
mažiems taip Ir suaugusiems sulig
programo Muzikos Konservatorijų.
Pamokos aiškinamos lietuvių
I
kalboje. - •

149 Boston Stręet, Dorchester

č'

(INSURANCE)
353 Broadway,_ So. Bostonu
Apdraudžia visokias nuosavybes
Ir kas tik i “ "
~

TeL So. Boston 1348-W.

GIMINĖS IR PAŽĮSTAMI
f

Jųsų giminės ir. pažįstami Lietuvoj, beabejo,
nori žinoti, ką veikia Amerikoj katalikės mote
rys. Atsiųskite 2 dol. ir'50c. “MOTERŲ DIR
VAI” o jLper ištisus metus kėliaus Lietuvon ir
nsą papasakos.
■ ■■,
’ fe“MOTERŲ DIRVA/^yra vienatinis Ameri:
l$įd||akatalij
J5i
^aipsnių akPbtėriĮ Sąjunj
<I
U
ėJBmų iš viso pa*
aliais moterų kla1
io motery gyvenimo, nuolatos eina šie sky- .
iaįujį) Vaikti ąufclejiinas, 2) Sveikata,
4)
5) Literatūros sky*
J ‘ rius-ii kiti.
’ f
; ? “MOTERŲ PXRVA” yra papuošta graliais
viršeliais ir vinjetėmis. . Jos formatas•>
yni toks, kad po metų galima pasi&ttyti
v p
» knyga. Nelaukite ilgai. Siųskite pinigus tuojatt
t ir “MOTmr UaVA*' iMBl ®iU Uotuvon. |
i’
Užsakymus siųskite.šiuo adresu:
j

“Darbininko” narutį §,arbt
7 gražūs dideli
kaąibąriai. Yra
sas|. 'maudynės,
duodama šiluma^jJaįjĮĮatĮ
rius! ]Bątarnataja. Djl y^Uesnią informacijų
nformaciin kreipkitės jį
“Darbininko” Administra
ciją,
aivorsn

■ J.;

r

sirinkimą ir išgirsti daug ko fiaujo, kas kiekvienam nariui-ei nau
dinga žinoti. Ateidami nepamirš
kite ir naujų draugų atsivesti. ..
/

■

■■■

VicetPirmininkė — F. Zaleckienė, , 448 Caitibrldge St. Chnibridge. Mass.
Prot: Raštininkė — Oną Siaurienė,
443 E. 7-th St^So. Boston, Mass.
Telephone South Boston 3422-R.'
Fin. Raštininke — Ona Markoniutė,
' 664 E. Eiglith St,t So. Boston, Mass.
IždininkėOna Stariiulliitė,
105 West 6-th St., gą Boston,, Mass.
Tviirkdarė — Ona MLzgirdtenS/
•' 1512 Columbia Rd., So. Boston, Mass.
Kasap, .Glębėja r- E, Janašonienė,
1426 Columbia Rd., Sp. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimu? laiko kas
antrą utarninką kiekvieno mėnesio,
7:30 vaL' vakare, pobažnytinėj sve
tainėj.
'
Visais draugijos reikalais kreipkitės
pas protokolų raštiniDkę.

silankyti. Bus išduoti delegatų ra
portai iš įvykusio N. A. Katalikų
Seimo, AVorcester, Mass. -ir iš L.
D. S. N. A. Apskričio suvažiavimo,
kuris įvyko ^Jonfello,- Mass. < .
Kadangi šį metą pripuola 15
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OANIEL J. FITZGERALD

PO GLOBA MOTINOS

* ” T
t i
d d-4
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DJįU/O*

rįstav.

ing kompanija iš sujungtų radio
stočių, perduos fBeethoveno operą
“^ideĮto”Dresdene,

k

. 140 Bowen St, So. postpn, Masą ; ;
Prot Eaįtinlnkas—Vincas Paplautiutfb ,
116 Bowen St, So. Boston, Mąsli
Fin. Raitininkas — M. teikis, v . •£»ri
256 E. Nnth St, So. Boston, Mą*.- ■>
Kasierius •— F. Grendelis,
237 W. Fifth St, So. Bostop. Maąb L
MarSalka — J. Zalkis,
? Wlnfięld St, So. Boiftou, Magf '

,■3'-

■*

■

/
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9333

DISVJL^
i CMcago

34 Sirtet,

I
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VALDYBOS ANTRA4AJ

-■

Vice-Pirmininkas
J. L., Petrauskas,
24'Thomas Pk.,- So.Bbston, Mass. ‘
Prot Raštininkas — Jonas Glineckis,
5 Thomas Park, So. Boston, M
Fin.,
t, So. Boston, Mass.
Andriejus Naudžiūnas,
885 E. Broadway, So. Boston, Mass.
Maršalka — Jonas Zalkis,
7. VVinfield St, So. Boston, Mass. .
PILDO PASIRYŽIMUS
Draugija laiko susirinkimus kas trečią
ned&dienį kiekvieno mėnesio, 2-rą
Pereitą penktadienį, Maldos Avai. po pietų. parapijos salėj, 492 E.
paštalybės Draugijos susirinkime,
Seventh St, So. Boston, Mass.
veikėjai-jos apsiėmė-daug bažny
tinio koncerto t ikietų išparduoti,
SVERTO PETRdĮR POVILO
jei būsią gatavi trečiadieny. KortDR-JOS VALDYBA
cęrto Gikictai atspausdinti tapo
šeštadieny, anksčiau negu pagei
dauja. Jų daug draugijoms išdaly
Pirmininkas — Jonas L. Petrauskas,
ta. Maldos Apaštalybės nariai pil .24'Thomas Park So. Boston, Mass.
do Savo pasiryžimus išparduoti, Vice?Pirmininkąą—Juozas Jackevičius,
koncerto tikietų daugiausia. Lie 92 Sawyer Avė., Dorchester, Mass.
Pro# Raštininkas — Kazys Rusteika,
449 E. 6th St.,$o. BfžnfirM'ažs.tuvos Dukterų narės- taipgi daug
Fin.
RaStinlnkąs
Jųcįįs flšsįevičųis,
tikietų pasiėmė.. Lenktyniuosią.
‘2u Tampa St., Mattapan, Mass.
.
Laikrodis Ižįiųinkas — Vincas KallSins,' '
67 G Street, South Boston,' Mass.
Tvarkdarfa — Petras Geležinis,
. -• ■! ii.
i •
14 Vtatoh St, South Boston, Mass.
PER.ĘADIO OPERA Iš
Draugijus susirinkimai bona kąa plr
mą nedėldien] kiekvieno mėnesio 2
VOKIETIJOS
; ;
vaL po pietų, parapijos salėj, 492
; Sekįinądieny, vasario 16 d., 2
xfi. §eveuth
So. Boston, Masą.
vai. po; pietų rNational Broadcast-

1

’feMrFHte

>

3V. JONO EV.

t

>1> ••

■

’ z. 5*

. it! ■ ij Ag •—■ V. Tamaliųnas,
Protokolų Rast. — Adolfai Navickas,
vakare..'.pobažnytinėje atnąuji»to< t' 40 į Martai'^d., Šo.'Boston,' Mass.
je 4- gražioje salėję kun.: JpįkaL Fip. :R4W.PJ^12P P- Lingeyiaoą,
62; Adaiąs 'Si, Dorchester, Mass.
tis, iOambridge’io lietuvių klebo KusiferiusS'^P. KTeponls, - Bolton St.,'So. Boston, Mass, i;,į 1702 e. Fifth St, Bo. Boston, Masą ?• t#
nas, iduos paskaitą ir. iliustruos sa
Tvarkdarlą. — JuLeėčinskaa ' ’
•Maršalka — Kąsimieras Mlkatltohlį, t; fšrtį
vo ąrgumentus paveikslais. Ger
141 Bdwen St.; So.' Boston, Mass.
" 90^ E. Bfoądvay, Bo. Boston, Mąą.
■
biamas prelegentą? pasirinko sau Draugija laiko susirinkimus kas antrą,
ptrmadienj kiekvieno mėnesio 7:30 Draugija D. D K. Keistučio laikų mfr.
už tėmą Lietuvių Labdarybė. Aiš
vai. vakare, pobažnytinėj svetainėj;' ’ negintas -susirinkimus-kaa-aatrą nėFifth St., So, Boston, Mass.
dėldlenj kiekvieno mėnesio Lieta
kiai matosi kad bus Įdomus vaka
Svetainėj kampas E'Ir Silvėr S
ras.
’ - ' • • -s
So. Bostop, Mass., 1-mą valandą
pietų. Ateidami atsiveskite drai
BL. PAAALF
Vakarą rengia šy, Petro* para
naujų narių su savim prie draugi
DR-JOS VALDYBA
pijos Labdarybės skyrius. Šis sky
prirašyti.
>
•
• • V
-X
rius ruošia progranuis kad auklė- •

«a

Kada —

| Nepamirškite prašyti savd’krau- 108 I&ciester St., South Boston
’.. ? / •tividinko “Legal Štampe” pirk
Phone SL B. 3198—1658
•>
>,'
damos prekės. J :
°
9
J

.........................
<

.

PASKAITA PAVEIKSLAIS
461 į^ę?th^|įvSp. !poirton. Mass.
450 E. Seventh Su 8p. RėstonTSm
ILIUSTRUOJAMA,,
. Vien Pirmininkas — A. NaudžlųgaA
Viee-pJnn. — Povilas žirolrt; -n ,
Sekmadieny, kovo 16 d. 7 vai.
”
So- Bostgn, Mass.
554 E. Fifth-St, So. Bqstan^Masa

pagarsėjusi ąpgąileątayijųą ? Gailą, kacį dainą,
“Raulą.-” Salėj nfebuvo žmogaus,, pe igięąjųę,gię^mč, o juk giesmė vertesne
UŽ
4
a^Q?- Imkime tad kas vertes
• kurs būtų išrėdęs, kad jam ngper
nio,
'šįdyn
visi mažesnės vertės da
daug Įdoiųu, kas ten scenoje dedąlykui! šalyųęvisos dainos! Kas ki
sj. Vaidintojai žiūrėtojų-klausytotas kritika, kas. kitas juokinga
'• jų jausmais žaiste žaidė: visa sale
profanų pažiūra.
. ;
. *
4
tai leipsta juokais, tai nutylsta,
Prie p. Bostoniečio, kaipo kriti-'
.užsimąsto, tai vėl visi nuoširdžiu
ko,-genijalės minties jis Bostone
juoku suūžia,•J tai gilaus ilgesio
turįs dar ir didžią įtekmę Į visus.
' dvasia ■visi persiima, susigriaudi Pas mus Dorehestery kaikurie tik
na ir ašaras sau šluosto. Vaidini- rina, kad p. kritikas Bostonietis
•
f
mui pasibaigus gerb. klebonas girdėjęs būk viena ar kita organi
kun. P. Virmauskis užėjęs ant sce zacija žadanti prašyti gerb. klebo
nos nuoširdžiai gyrė Montellos no, kun. Virmauskio kad jis leis
tų dar bent sykį’^Raulą*’ atkvies
choriečius — jaunimą ir vaizdžiai
ti
į Bostoną, taigi ponas kritikas,
, reiškė savo pasitenkinimo jausmą.
sako, nusistatęs taip paĮtekmėti'
Bet salėje būta dviejų labai gi aut gerb. klebono, kad tas nei iš
miningo genijaus asmenų, kurie lolo “Raulo” neprisileistų.
ir Į vaidinimą ir Į žmonių reagavi-!
Ar ištikro ponas kritikas Bos
mą ir pagaliaus į gerb. klebono Į- tonietis toks įtekmingas laikas pa
kainavimą — pagyrimus žiūrėjo rodys.
taip, kaip ir pridera žiūrėti pilnai
ĮŠVENTINTAS KOVO, 15 D, 1930.
subrendusiems kritikams: ' 'šaltai ’ Man rodosi, kad jei abu -kriti
ku kiek atydžiaū apžiūrėtų savo
ir labai “krūtingai.” Visgi tų dvie
Iš Dievo malonės susilaukėme naujos Kristaus vynyne darbininko
jų kritikų būta ne vienodų tempe storokus kritikos batus lengvai — Vienuolio Pasionisto Kun. Gabrieliaus M. Jeskelevičiaus.; Ji^. gi
ramento. Vienas ramiai užsilaikė pastebėtų, kad judviejų būta Į- mė Birželio mėn. 1905 m. Lawrence, Mass. Jo dievotas tėvelis, Petras,
. ir tylėjo, gi kitas neišlaikė net ko- minta į ką tai slydaus-gleivėto.
Dorčestorietis beabejo džiaugiasi danguje sų besižnksminanaaja Bažnyčia, neš ap
\> lei pabaigs vaidinti ir ten, pat saĘostono
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esąs

t
tytiAnglfjoj^Stafordapy-.
■
viena
nąomonč
i
Tržbzee. šitoje vietoje ir bu- linkėj, nedĮĮdėliam Likę
. _v "
“aOINY?m?vęs “šventa8 priamų mies* __ jž _ a ' Hifr* - a1L.V
•
t\
. . .
JJ..
ias.” Vendrinas buvo bepra kartj pusės ridx>li .jo, dide
PEOVIDENCE, R. L
VESTVILLE, ILL.
Prof. Dr,V. Mykolaičlo-Pullno redaguą*
SIK ALAVO KIAULES
jo žandaras pasišvietęs elek dedąs ieškoti Tribzee’jo ir li. kalnai. Šie kalnai labai
LDS. 75 kp. mėnesiniai susirin-1 jamaa literatūros, AoKslo, visuomenės
L^D. & H kuopos mčnerinis
akademiškojo gyvenimo Iliustruotas. «
tros lempute. v
•>A84a
į'pTrojos žirgo,” bet paskiau vandens išrausti. Apatinėj susirinkimas įvyks sekmadieny, omai įvyksta kiekvieną mėnesį, 4r
I mėnesinis žurnalas yra didžiausias,
kovo 16-tą <L tnoj-ptrsumos, baž- sekmadieny; po 15 d., šv. Petro ; rimčiausias, Įdomiausiai ir kiekvienam,
Vokiečiu okupacijos metu — Noch ein Pase (dar susivokęs, 'jkad jis per Tro kalnų, juostoj vienoj 'vietoj nytinėj svetainėj. Svarbu, kad ir Povilo bažnytinėje svetaįnėje. į prasilavinusiam žmogui tinkamiausias
lietuvių žurnalas. Todėl visi paskubėki
onės Lietuvoje, norėdami vieną pasą) !—riktelėjo žan jos gaisrą sudegęs.. . Gali yra gaurai vandens išraus viri Siame susirinkime dalyvauto
'_
Valdyba te užšlsakyti “Židinį"
. v
■' -I
t
ir užsimokėtą duokles. Parodyki“židinio” kaina Lietuvoje: met 35 L,
ma
būtų
daug
dar
padaryti
ta
didelė
anga.
Būną
taįp:
luti kiaulę, turėdavo gau- daras rodydamas ;į-.vidury
me grąžą pavyadį Įriti
pusm. 20 lt.; Amerikoje metams $4.50,
pusmečiui $2.50.
Į : ’t.'ubNAffHUA, N. H.
.
iš vokiečiu žandaru leidi- sėdinčią^ ,^kiaffl£JtNoTfe Vo įtraukų i tikrai klasiškos vakarėjant, saulė nusileidžia <i p
Adr.: “židinys,” Kaunas, Laisves A&
' DETROIT,
LĖiSv’$£rkl>,' mėnesinis susirin- 3.,
. . . .
t. - Paskui paskerdę ge- kiškai šiuodu nemokėjo, liet 1 bendrino knygos, bet ir šių už kalniu\Yąk^r^/ pradeda r
. <
į. : ‘ i
a. Argi negali temti vis labiau ir labiau. - L. D. S. 72 kuopos j mėnesinis kiįnas įvytkB balandžio 6 d. tuoj po I '_
,___ ' _____
*—
i ' j&u tepa
iusią.mėsą turėdavo par- suprafe'
p^ku'^^)inirią, bažnytinėj sve
—1
susirinkimas
įvyks
adieny,
ma išleisti [įstatymo, — sako Praslirikus iuKm-Mikui ima
TeL 6o. Boston 0823
kovo 16 d., tuoj po
ą, Sv. tainėj. Kviečiame visus narius-es I
oti j
kantynus, sa«tk-_ūigža-i
l£
NAUJOJE VIETOJ® ,
šiaip' tik mesagalhiy gan- HūmaT^— nil^gandušr^aiš- ”Neues Wiener Journal” vėl iyįsti ir staiga kalno an- Jurgio parapijos mokykloje. Viri ateiti į spsirįrikimą i^ąžrin^okėti
LIETUVIS DANTISTAS
nariai yra kviečiami atsi
('mėnesines. Taipgi atsiveskite ir
vo pasilikti. Todėl žmo- ^inosi žmonelejrlSa^^ta- korespondentas,—kuriuo ga gojį" pasirodo nusileidžian kriopoe
lankyti i šį susirinkimą dėl ap^
lima
būtų
apsaugoti
mokslą
DR. (KASPARAVIČIUS)
M. V. CASPER
čios
šaulės
kraštas.
Šis
krašš’
svarstymo išimtinai svarbaus rei- savo draugus-ges prie šios organi
š višaip prasimanydavo nęs pasišvietęs iš arti į vi
'
t
kalo.
■ ' ■?:
Valdybė zacijos prirašyti.'
jtas
✓
'greit
(didėja,
pagaliau,
panašią
idiotu
kalini?-'
nuo
įdrauti: slapta skėrsdavo, durinę, pakrutino ją, pra K .
511
Brodaway,
Sc.
Boston
Valdyba
“R-tas” kąmo skylėj pasirodo visas
Ofaio vatandM:----ipta stengdavosi kur įnė- skėtė skarą iF—žiūri... kiau
\ H1W BRITAIN, CONN.
nuo
0
Iki
12 ryte Ir nuo 2:80 iki 5
• —i---------sabĮės skritulys. Mieštas vėl
<
Ir nuo 6 iki 8 vaL vakare. Ofisas
BALTIMORL, MD.
parduoti.
LDS.
36
kp.
susirinkimas
įvykę
lės
snukis!
.
Nustebęs
nusi

uždarytes subatos vakarais Ir ne•
.
•<
DUKART LEIDŽIASI
apsisviečia saulės spindu sekmadieny; kovo 16-tą d. š. m. Balandžio 13 d., sekmadieny, dėldienlals.
ta!p-gl seredomis nuo
Ir štai koks šposas tada kvatojęs šūktelėjo antrąjį »
' 12-tos dieną uždarytas
Svarbu, kad į šį suririn^mą atei noj po sumai, parapijos svetainės
“SAULE
v
liais.
Paskiau
saulė
vėl
nu

• ”■
» f» ‘
žandarą
ir
apžiūrėję
rado
kambariuose
įvyksta
LDS.
30
kp.
Taipgi
nuimu
ir
X-Ray
sitiko su vienu ūkininku^
tą visi nariaįzir bent po vieną
Ą Saulę
nusileidžiant du sileidžia.
naują
narį atsivestą prirašyti prU susirinkimas. Malonėkite ateiti vi.
visą
kiaulę.
Žmoneliams
net
asipiovė žmogelis meitėlį
sL
"
Kviečia Valdyba
“M. L.” mūsą brangios organizacijos.
kart per dieną galima maapta, nusvilino, išdarinėjo, žadą atėmė. Jiems liepė va
Nepamirškite užsimokėti duokTėL So. Boston 0506-W.
LOWELL, MASS.
lam parduos mieste, jau iš žiuot su jais į žandarijos
Lietuvys Dantistas
LDS.' .97 kuopos susirinkimas
punktą..
?
:
'
aksto buvo nutarta. Bet
įvyks sekmadieny, baland. 13 d.,
LAWBENCE, MASS.
A. L KAPOČIUS*
“if. t.”
aip vežti, Vežime šiauduoLDS. 70 kp. susirinkimas įvyks tuoj po sumos. Ateikite visi. Ge
251 Broadway, South Boston .i
kovo 16 d., tuoj po dvyliktai vai. ra proga darbininkams prisirašyti
j susitikus kur kely vokie(“Keleivio” name)
Taigi kviečiamą visus narius at prie vienintelės darbininką orga
ią žandarą, tas, ir nevieną
NETIESA.
Ofiso valandos nuo 9 iki 12,
PAAIŠKINO
KUR Buvęs BOJUS .£
silankyti į šį sutrinkimą ir užsi- nizacijos.
nuo 1:30—6 ir nuo 6:30—-9
— Simai, girdėjau, kad Marty. — Tėte, kas tai yra senbernis?
iu taip sučiupo. Palaukė,
mokėti' mėnesines; Atsiveskite ir
vakare. Seredomis nuo 9—12
Valdyba
ąiuo lėiptą nustūmė?
savo draugus prirašyti. Nariai,
oi sutemo. Parengė į kri- Vokiečių umokslininkas” — Tai pagyvenęs, bet nevedęs nas—tave
_
vaL dieną. Subatomis nuo 9
K^j-jo klausyti! Jis mane tik kurie dar neturite moįesčią kny
vyras.
_
iki 6 vak. Nedaliomis nuo 9
iiutes vežimą^Pasostę pada- Vendrinas išleidęs VokietiNASHUA,N.H.
— O kaip vadinasi tas, kuris pro duris išstūmė, o nuo laiptą gučių tai gausite susirinkime.
iki 12 (pagal sutartį).
•/
Valdyba
ė taip, * kad po vieną iš įoje knygą, kurioje jis įro- vedęs?
LDS. 65 kp. mėnesinis susirinki- Į
tai aš pats nuriedėjau. “M.'L.”
mas įvyks balandžio 6 d. tuoj po
Tąštų būtų aukščiau, vidų- u^ja, kad rojus_buvęs — — Kaip užaugsi, vaikeli, pats
NEW NAVEN, CONN. •' ”
POLICININKO NEAPGAUSI
antrą
mišią pobaŽnytinėj svetai
------- -“M. R.”
y žemai. Išdarinėtais vi-(Vokietijoje. Knygos au|o- fmžinosi. Lietuvis Dantistas
Japonijos sostinėj Išeina iš resL. D. S,'28 kuopos mėnesinis nėj. Kviečiame narius ateiti, nes
turiąis kiaulę apsupo paklo- Irius net tikrai žinąs rojaus
> tofano du įgėrę studentai ir kaį- susirinkimas įvyks sekmadieny, yra keletą, svarbią sumanymą.
DR.S. A. GALVAR1SKI i
SVEIKESNE
iėrn,'apsiautė didžiąja ska- vietą — lai tarp Elbos upės
basi.
- . z7" " '
kovo 23'd., 1 vai. po;pietą, baž-7 Taipgi atsiveskite ir savo draugus
(GALINAUSKAS)
*a, tarsi moterį žiemą, įsodi-1 žiočių ir. Greifswaldo. Ado-, — Na, ką, kaimyne, ar jau svei — Miništeris pirmininkas kvai- nytinėj svetainėj, 339 Green St prirašyti prie šios organizacijos?
kesnė tavo žmona?
narius (es) ateiti, Gera
\
' Valdyba - 414 Broadrcay, So. Boston
jo į vidurį, iš apačios pri-1mas su Ieva irgi buvę'vo-z , ;■ — O, jau!.. Šiandien išvalgė vi-" .las,.wūristerię pirmininkas \asi- Kviečiame
proga
užsimokėti
duokles.
,'
Tel. So. Boston 2300
ias... ""
'
* - L:
■
Valdyba
itiprino, kad nevirstų —_ ir kiečių padermės. Jų ainiai są dubenį sriubos, o indą man į - -Nugirdo-policininkas_
Ofisas atdaras nuo 10 Iki 12 vaL
8AINT CLAIE, PA.
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po plet ir
“M. L.” ... —■. .Ką, .minięteris, pirmininkas
Iš šalies išrodo buvę “išrinktoji tąuta'.” Vi- galvą sudaužė.
važiuoja.
nuo 6 iki 9 vakare. Šventą dieną
CAMBRIDGE, MASS,
*
LDS.
107
kp.
mėnesinis
susirin
asilas?i7V A J
'
pagal susitarimą
A.
- -7
r
dyj_njo'f?i
>
ys
važiuo-|si
gyvuliai^
žvėrys,
o*
taip
Tyras ir dvi
s
kimas įvyks Balandžio 6-tą dieną,
‘
.
LDS.
8
kuopos
mėnesinis
sūri
-L- Ne ‘mūsą.Sie! Mes kalbam a
KAŽIN?
;
ja. Giri^matys, kad veži- pat žemesnės rasės žmonės, *
ripjcimas atsibus sekmadieny, tuoj po štunbs; šv. Kazimiero pa
pie
kiną ministerį pirmimūką. < jai.
Toks stiprus vyras ir uba
13 '<£, tuoj po sumos, Lietuvią rapijos salėj. Kviečiami visi na
mas tušči , kad nieko ne- vadinami žydais, buvę jų gauji!
ha, t-nesitpįsiąldtį' {jei
' .
A'lk ' 'A-A
DAKTARAS BALABAN )
baŽnyriutj svetainėj. Viri naria riai dalyvauti ir užsimokėti mene
vergai s. - Kai 60,000 mėtų — Et, ponuli, ar tokiu oru iš kvailas, tai tiktai mūsą; Į nuova malonėkite
vežam.
atsilankyti ir užsimo-. rines mokestis fir naują narią atGydytojas iš Kurijos
“M. L.” kėtj_užvilktiis mokesčius. Valdyba givestiprirašyti.
silpnas žmogus“M._L?’ dą!
_ - iki K. gimimo pirmųjų tėvų tvers
375
Dorchester
St, So. Bostoa.
-4
Valdyba
Važiuoja, važiuoja — u&-. I • • • «■» • • • • i. ‘
• • Ji *<' 4
.
• .
:
'
r
.
TeL
S.
B.
47(5$ ,
ainiai.iškeliavę juromisj to-. į<
f t" x
.... ;
\
j
štai lyg ytyčia iš už alksny'' ’ Rezidencija ir kitas ofisas Įima kelionę, tai -žydai pa
i.j-BASTON, ®Aė-1234 Bląe AAve, Mattepm
įs kėliuko į vieškelį įsu- dalę levdbtfcija ♦‘refeviząr LDS. 4^ fatopoa snririnMmas įraiti žandarai begrįž
vyks balandčitf t) įL, tuoj po sumos
Z'yd” is buržujų brangeny
tą į miestelį.
šv. Mykolo parapijos svetainėj
bes ir išėjo' iš Edemo žemės.,
Malcmėkit visi nariai atsilankyti
r
/ 5 X i;
;;
Halt! — sušuko vie- -Bet čia juos užpuolę gotai!
ir njėrfesines mokestis užrimoketi
KATARAS ir
r
4
ir
mėn erinės mokestis užsimokėti
nas*
-r.-ri...
ĮBuvo du mūšiai, kuriuose
: r
I '
M. Songaila
GERAS LAIKRAŠTIS TIKRIAUSIAI GALI .:
DŽIOVA
j. Ūkininkui ir jo žmonai žydai pralaimėję. Netoli.
•
• »
e ; PAGELBĖTI DARBININKUI SURASTI ■■J,'
Aš esu daug metą praleidęs
WORCESTER,
MASS.
mūšių vietos buvęs kaimas_
'f
net blusos apmirė.
KĖLIUS IR BŪDUS VADGOTISr < >
gydant ’ viršminetas ligas.
’ LDS. 108 kuopos susirinkimas
“Rojaus vartai,’’ prie kurią!
Taipgi akių, ausų,, nosies
:
t
'<IŠ.
VARGŲ
IR
NELAIMIŲ
; Pass zelgen (pasus paroĮvyks balandžio 6 d., Aušros Vartą
ir gerklės ligas.
Gydau
stovėję sargybiniai su kar
parapijos
salėj, tuojaus po. su
/įdyti)! — išgirdę žmoneliai
kiekvieną ypatiškai, ir u*
>
dais. Likusieji žydai išsi—
dyką patarimai.
mos. Vis?, nariai meldžiami pri
Ltą įkyrėjusi visur “Pass,”
būti, nes turime svarbią reikalą
sklaidę. Jie perėję per Pie-^
stvėrės i ki Senius. PažiūrėKviečia Valdyba
.i-.'
Dr.Grady, 327
tų Rusiją atėję Palestinon,
Valandot: Antradieniais, ketvirta
y V.'
I flkur ir apsigyveno, fkad
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
ELIZABETH,
N.
J.
TINKAMIAUSIAS LAIKRAŠTIS DARBININKAMS
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
• >r
I “savo kilmės istoriją sudas LDS, 16 kp. mėnesinis susirinkiniais 10—12 tiktai. ----- L—----- ———------ ■
....... - —-■■■
mas Įvyks trečiadieny, balandžio 2
•rytų” (Vendrino- žodžiai).
d., 7 vaL vakare, bažnytinėje sve
“
DARBININKO
”
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Lietuvis Graborius I
Troja buvusi Pomeranijoje.;;
tainėje.
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kviečiami
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.$4.00
Amerikoje metams ........
ateiti ir atsivesti savo draugus(es)
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P. J. AKUNEVIČIUS I
.$2.00 . r.
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Puseį metų . \
prirašyti.
Valdyba
TeL Porter 3789
.$5.00
258 Broadwayf So. Boston I
f Lietuvoje metams.» .w....
I
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^7kMONTELLO, MASS.
Telephone So. Boston 4488
I
JOHN REPSHIS, M. DI
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Ofiso Valandoj? 2—4 ir 7—9
881 Mass. Arą, arti OsBfcmlSą
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Mirus Šeimynos narini, liktiems I
x našlaičiams arta giminėms' pini- ■
gal reikalingi. Taupykite juos. A* ■
laidotuves aprūpino gerai ir ne-■
branglaL^J

UETUVIS GRABORIUS

BRIGHTON, MASS.

L. D. S. 22 kuopos mėnesini*
susirinkimas įvyks penktadieny,
baland. 4, 7:30 vai. vak., Lincoln
svetainėj, 26 Lincoln St. Ateikite
viri.
Valdyba

r

Vajaus metu užsirašantiems , duodame brangią dovaną.
Reikalauk pasižiūrėjimui.
■

LDS. 2 kp. susirinkimas įvyks
balandžio 1 d., šv. Roko svetainė
je. Visi nariai prašomi ateiti i šj
susirinkimą ir užsimokėti senai
užtrauktas mėnesines duokles
Valdyba
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“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS
PRIEINAMOMIS KAINOMIS. .
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Knygos
Už Pusę Kainos
.
“Lietuvos" Knygyne '
L* Didžiausias Amerikoj lietuvių knygynas “Lietuva," priduoda ' vhufa
L knygas kurios tiktai randasi kataloge už pusę kainos. Kai kurios kny- "
L *®os gaunamos nž dar piginu negu i>use kainos. Aitas knygų nupiginimas
k te«ts tiktai Iki Ralandžio-Aprii 30, 1930. Geriausia proga Amerikos ir
L'Kanados lietuviams'dabar pirktis knygas. Tokio knygų nnplginiiųo dar
r .bėra buvę. Reikalaukite tuoj naujo "Lietuvos” katalogo, tuoj prisiusi- ;
L'me. Sykiu prisiusime ir kai kuriuos kitus priUAkinlmus. Kataloge yra
■tingų knygų rasite didesni knygų pasirinkimų negu Htur. '.
katalogo Alun adresu:

KNYGYNAS“ LIETUVA"
CHICAGO, ILL.
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“TARPININKĄ”
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Tel. So. Boston
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40 CJmrch St, Lowel],

!
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Vlenintėlįlfetuvlų vjsuomeniAka
motaM; (hifleA ir vaizbos mt^nėniM Žuhjerių.
"
, Tat dldeiia,. pulkus, turiningas,
rif1 spalvuotom Iliustracijom mčnmAtiię* \Bmtg’ naudingų, svarbių
rastų, etilų/ juokų, patarimų.
KAINUOJA TIK $1.00 MKTAMS.
Vienas numeri* 1Oc.
- Paa mus taipgi galima gauti drukuojamaa maAinMea su lietuviš
kom raidom.
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“TARPININKAS”

332 WEST BR0ADWAY
SOUTH- BOSTON, MASS.
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Laidotuves aprūpinu .gera] tr"n®rbrangiai. Pat«rnaoj«
krikšty
nų. veatuvtų ir JRITp visokiems rei
kalams.
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