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KitąkartąatvykopasVy-

&’ tautą SM^įiposįyĄįstybės paį
it1 siuntiniai, kuriuos jis apdovanojo sidabru, žvėrių kai
lį. liais ir gerai įganytais žirį'- gaiš. Vytauto Didžiojo žmona protestavo dėl iždo eikvo
jimo.
Tada jis įsakė dar
tiek pat dovanų duoti svey : ' eiams. Žmona ėmė dar griežy- 'čiau protestuoti. Vytautas
liepė dar pakartoti tokią pat
dovanų porciją. Tada žmo♦V ha isteriškai ėmė verkti. Vvtautas kuo ramiausiai trep čiu kariu įsakė 'duoti dar
tiek pat sidabro, kailių ir
žirgij. Tai buvo svečių akivaizdoj e.
Žmona jau nurimo ir ne.y^heprotestavo, Vytautas jai
<A pasakė: “ Matai, mieloji, aš
visa tai dariau tavo nurami^,\nimuL”
Juozas Tysliava
įįyy
(“Trimitas”)'

Šv.Tė'
(Tęsinys)
__

Dl. — Frank
Sawyer, ‘ 75 etų amžiaus,
vaite. Gydymirė perei
, kad jo mir
tojai’ pri
priežastį > esą dėl nedaties prieš
valgymo. Ve tau rastą $40,000 paslėptų namuose. Tas
parodo ką žn ogus dašigvvena begarbind amas mamoną.
OTTAW

!

X

Pilypavičius gimęs 1907
m. Kalvarijoj. Išbėgo su tė
vais Rusijon. Reząniuj ir
Tambove lankė liet. prad.
mokyklas, tačiau ją pabaigė
tik Alytuj 1920r m. ir stojo
į gimrtaziją. O baigęs 4 kl.
stojo į Pašt. tel. kursus
Kaune. Baigęs gavo pasky
rimą į Lazdijų paštą. Šalia
tiesioginio, 4apt>o (įirbo ir
politikoj. Buvo vietinės sbc.
d. kuopos pirmininkas. Po
gruodžio 17 d. buvo persekiojaams. Po Tauragės su
kilimo buvo ištremtas į Var
nius. Maždaug 'po 9 mėn.
einant geguž. 15 d. amnesti
ja buvo paleistas. Tačiau
policijos persekiojamas iš‘ s■ ’'
\
' dūmė į Vilnių.
••V
- Prašo, kad jį neklausinė
■ii fEDERALIS CENZAS
ti} atskirais klausimais, 4 o
O PRASIDĖS BALAND. 2, leistų pačiam pasakytu Pir
mininkas neleidžia. Prašo,
lipM'
■ —
•
\ WASJHINGTGN, D. C.—
kad jam leistų atsakyti į jo
? ^er.metlp darbo jau 15-to
paties statomą klausimą, kas

Lietuvon ėjo dėl'to, kad
ten neturėjo darbo. Buvo
parašęs aplinkipiais keliais
*•
z •
•
namiškiams, kad parūpintų
pini gij ir manęs vėl emi
igruoti. Į Suvalkus atėjęs
tik', prieš kelionę. Kur susi
tiko su draugais, neatmena.

Turėjo naganą ir kaip vi
si, pusšimtį šovinių. Šautu
vų nematęs.

J GAZOLINO

ŽMOGUS VI

O Į POLI-

STOTIES F

OTĮ

MASKVA, Sovietų Rusi
ja, kovo 18 d. — Oficialiai
praneša,' kad į vieną dieną
bolševikų valdžia Uždarė 56
bažnyčias Maskvoje ir apy
linkėje.
Sako,- kad tas padaryta
“žmonėms ir organizacijoms
pareikalavus.”’^** *
Visiems aišku kokie žmo
nės reikalauja ir kokių_žmonių Sovietų valdžia klauso.
Tos bažnyčios būsią pavers
tos klubais, mokyklomis ir
tęatrais. Taip gali'daryti tik
žmonės netekę proto. Nekitokiais ir yra Maškvos bol
ševikai.■
•

Leo J.
Tardyme sakė, kad jis iM.etln,uėn,
pats nešęs šautuvus, bet tu Burridge,' Ž m. amžiaus,
rėjo galvoj, kad iš miško. važiuodamas vidurnakty, už
O kad sakęs, kad jis nešąs simanėprisipilti vandens į
krepšelį su bombom; tai jis automobilio rįdiatorį. Pra
tuo -norėjo pasakyti, kad važiuodamas policijos stotį
vokiečiai nešė. Savo pir pastebėjo gazolino pompą LABAI ORLAIVIAI
mykštį
pasakymą, y kad prieš ją. Ma ykad gazoli;
RUSIJAI JAU PASIUSTI
Daukša ir Žemaitis pasikeis no stotis, iBurridge įėjo. į
dami nešė kuprinę, jis .ne vidų jr sako: Duokite man
gali patvirtinti, neatsimena. šieno arkliui!’ Polieistas BUCHARESTAS, Rumu
is klaupia: nija. — Pirmieji 300 bomKas turėjo vielom karpyti ■trindamas
“Aš noriu gauti biniai orlaiviai, kuriuos Ružirkles, jis nežino. J klausi “Ką?”
mą, kuriam tikslui jos buvo vahdėh^? pripS^i į radiato sija užsisakė Italijoj, jau
atvežti į Ūonstanza prista
skirtos, atsakė, kad tai jau rių,
tymui į Sovietų Rusiją. Jie
k mašinerija nustatyta būtų buvę; jei jie nebūtų bu- mechanikų dalykas, jis gi
buyorišbandyti pirm išsiun
ir darbą pradės balandžio 2- vę suareštuoti. Bet jam ne^ toks nesą& 7
. i
s su- timu Italijos, ekspertų. Vamą. Daugiau kaip 100,000 leidžia ii
moterų, L i
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atakavo mišią auką

ų giedojo rusų
d oksūs didžiu! is choras.

už Rusiją.

Vatikano Mietas.: — Ko
vo 19 d. (Šv. Juozapo Die
noje) viso pasaulio krikščio
nys meldai už Rusiją, kad
tos šalies krikščionims grą
žintų, ramybę ir laisvę, kad
jię viešai galėtų garbinti
Aukščiausiąjį. Šv. Tėvas at
laikei šv. mišias iuy Rusiją
Šv. Petro Bazilikoj. Laike
.

«

nepaprastą įspūdį. Taip
giedojo ir reguleris chorai
susidedąs iš seminaristų
nioje buvo nepaprastas jaus
mas ir gilus paskendi
maldoje. Meldė Šv. Jut
kad jis išprašytų Aukščiau
siojo pagalbos ndaiinr^
gieans Rusijos žmonėms bu
ševikų vergijoj.
’iii
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VYTAUTO DIDŽIOJO
DARBAMS

IŠKILMIŲ PROGRAMA
■ ■- ■ ■
✓
(KAUNAS.—Vytauto Di
džiojo jubileijaus komitetas
jubiliejinėms iškilmėms nu
statė tokius terminus: gegtižės 25 d.—pradžios mokvkų sporto šventė; * birželio
18—22 d. — jubiliejinė žemėš ūkio ir pramonės paro
da ; birželio 22 d. — dainos
šventė, visų karo orkestrų
koncertas; birželio 23 d. —
sporto ji^kilmės ir sporto
propagandos diena.
■■
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WASHINGTON, D
Senatorius Wagner ir
plačiai' " paaiškino s
darbininkų būklę visoje ša
ly Senato Komercijos
mitetui ;ir. ragino -paski
J150 milijonų dolerių ■
jiems darbams, kad sumaži
nūs bedarbę. Sėn. WagneĮ£
įdavė komitetui bilių stt
lig kurio turėtų su
federalę darbo tarybą sii P
milijonų dolerių fondu.
ryba tuos pinigus

s

♦TA?

rinkus pilniausias žinias ne
tik gyventojų skaičių,bet ir
bedarbių, žemdirbių, išdirbėjų ir įvairių įstaigų. Yra
paskiria 574 distriktų vedė
jai.
Vyriausiu vadu yra
/ Mr. Stuari. Pastarasis bus
New Yorke kovo 21 ir 22 d.
d., Bostone kovo 23 iki 25
d. d. ir po to grįžš į Washingtoną.

Visa šalis padalintai-120,000 surašvnėjimo -distriktų
ir kiekvienas vedėjas turės
r savo priežiūroje maždaug apie 175 surašynėtojų.

rodyti ‘ • license. R Burridgė bolševikai nenori
Jįeiy
atsakė, kad'jis niekados^ jų ^gu nenorėtų,- tai nesirengtų.
-. r
% .t - v «-i
* -i r # ’ X •'
neturėjęs. Tada jis buvo su1
•
----------------------- - .
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NUMUŠ KAINAS UŽ
laikvtas už girivbęyuž vai- AUTOMOBILIŲ 1
VIENAS ĖAS x
rinimą būdamas girtu ir už ^UŽMUŠTA
;;''ė ’
LIKERIUSKANADOJI' vairįnimą
17 minutįt
automobiliaus be
leidimo.,
Sulig apskaitliavimo BosVTCTORIA, B. C.—Val
i Rytojaus dieną buvo pri ton Automobile Klubo sau
stybės prokuroras pareiškė
statytas teismui: > Burridge gumo komiteto pereitais me
legislatūroje, kad turistų iš
už pirmąjį kaltinimą pris*' tais automobilių nelaimėse
Jungtinių ' Valstvbių pasi
pažino kaltu, bet už kitus užmušta 31,500 žmonių ar
dauginus Britų Columbia
nekaltu ir teismas' atidėtas ba^ maždaug vienas kas 17
valdžia numuš kainas už li
toliasniam laikui.:
minutų.
kerius. Vadinasi prohibicija Amerikoj naudinga ne tik
būtlegeriams, bet iri Kana
KUBA MOBILIZUOJA POLICIJĄ KONTROLIUOTI
dai.
B

tais
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PHILADELPltlA. Pa.—
Iš General Ėlectric kompa
nijos išradimų laboratorijos
praneša, kad išrasta naujos
trumpos radio bangos, ku{rias» lengvai galima išvys
tyti į mirtinus spindulius,
bet taipgi gali būti ir gy
dymui. ^fr. Manning kalbė

t
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a. prof. J, Jablonskio vo paaiškintą

/. n/

.

laidotuvių metių. t.$ y., rva. sari o mėn, 25

NUKALS 500JMJO BAY
STATĖ DOLERIU
_________

y

’ WASHTNGTON, D. C.—
Jung. Valst. pinigų kalimo
komitetas nutąrė nukalti
500,000 sidabrinių dolerių
paminėjimui 300 metų su
kaktuvių nuo įsikūrimo
Massaehusetts Bav Kolionijn.

AUTOMOBILISTAMS

Trenton,^N.

J., kovo 19
’d, į— William DiŪ,’ Automo-

-i , . ’ :

biįiįS Komjsi&rnerius, V pk;

vak vi-

prof.

J.

Ja-

blonskio, kaip lietuvių kal

bos

kūrėjo

nuopelnai

Ma8sachušefs

“platės”

ir su

vo pertriliikti už»Įhuinai 20

Ttfd metu kariams bu-

ir

si

fėgišt racijoj

automobilistai

vairininkų leidimais ne

reikšmė Lietuvai. Po to visi galės

m min.

s

ilgiau

važinėti

pagerbė velionį.

t

valandėle

y

,

TAVORINIS TRAUKINIS
UŽMUŠ! TRIS
i

*

i

nų.

Po 30 dienų turės iš

i
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SOV.RUSIJOJE
KELIUS

-BERLYNAS.—“Bei
Tageblatt” praneša iš Nev?
;Yorko, kad; ten atvyko
vietų Rusijos susisiekitno
ekspertų delegacija su
siekimo komisaru pava
toju priešaky. Tos dėl
eijos kelionė yra susijusi
Sovietų vyriausybės pi
išplėsti Rusijos kelių it gti
ležinkelių sistemą. Tam j
nui įgyvendinti, Sovietų’
riausybė, pasak laikra
skirai 500,000,000 svari}
lingu sumą.
> c.
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Valdžia,

neatsižiūrėdama

nei į Aukščiausiojo1 Teisriio
kad

mas> susirinkimų

konstitučiją,
siimti tos valstijos leidimąduždraudė.

uždraudi-

rai bus dienų.

■V. ■ .

yrarąmefc /

susirinkimial**
Tf

nuo bėgių, užsidegė ir užmu

nelaimės

misija.

kurie pagamins atba i

ekspliodavęs baudžiami mirtimi, via Ui

esą

kataMMftM la&craftis y- garvežiu boileris.

w»tatini

Žiniomis iš Maskvos, vii

šė tris žmones. Priežastis tos apvvarta rietikrij pinigų,

, ;
Popiežiui
»

Viename ar pagaminti pinigaihm

traukinį "vežė gazoliną, ku

aiški ar kurios svetinei

ris ekspliodavo.

stybės.

■
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darbas tyrinejimtti^
iki penktadienio. Pd
riai apie bedarbę labai dšb
kalba, bet tuo bedarbių lie*
pasotins.
Duokite diion
ponai Senatoriai. Prez. įį
Hoover savo pažadėji
rinkimų metu darbini
skaudžiai apvylė. Žadėjo.’
“prosperity,” o darbininkai'
susilaukė bado.

Geležinkeliečiai nesutinka Vokiečių laikraščiai pra
skelbti streiką, bet bandysią neša, kad Jnsterburgo pri
be streiko Susitarti. į '
siekusiųjų teismo valstybės
EVANJSVDbLE, IndJ ko.. Jeigu igeneralis streikas į- gynėjas mano Plečkaičio by voj 18. —-ĄtSsrilie Ž’NKshvįktų,< tai Kubos miesUi Jilą ūeržiūreti dai’ karta. ;£Ta<
i vili? Geležinkelio!
,__________
da
byla
bus
nagrinėjamą
valbųjtų be fgat^ekarių} valgyktraukinis prie, Kinney sto
Jbs- be patarnautojų; be tai- ~ beš teisme (Reiensger- ties, tarp Cuthrie, Ky. ir
•kiiaščių..otš‘ it e) Leipcige. Kaip tik Springfield, Tenn. nubėgo

Nęw nuosprendį,

Jersey valstijoj kaip 30 die-

susikaupimo

WASHINGTON, D. .C.—
Valstybės dėpartmetftas pra
neša, kad praeitais metais
išduota 200,000 pastorių tu
ristams, . važiuojantiems į
užrubežį. Iš tų 94,000 va
žiavo į užrubežį tik taip są
rant “dėl ‘fun’”; 68,000
žmonių važiavo aplankyti
savo šeimynas; 12,838 pa
davė priežastį važiavimo
mokytis; 15,635 važiavo biz
nio reikalais; apie 3,000 va
; l GENERAU STREIKĄ
liavo ' sveikatos • pataisyti.
133,479 žmonės- važiavo į
HAVANA, kovo 19 d. — Kubos valdžia mobilizuoja Vakarinę Europą; 10,615
policijos jėgas, kad išėjus generaliam streikui galėti} paim važiavo į Rytinę Europą. T
ti savo kofrtrolėn.
<:-!f
Pietinę Ameriką, West TnKol kas vadai įvairių uni
Prez. Machado įsakė išde- dies ir Meksiką važiavo 8r
jų nesusitaria skelbti ar ne portuoti septvnius ispanus 074 žmonės; į Tolimus Ry
generalį streiką prieš valdžią radikalus. Darbininkai u^ tus ir East Indies važiavo
už tai, kad ji nesirūpina be komunistų propagandą'atsi 4,726. _ Į Australiją ir Ze
darbiais ir išleido įsakymą rado kebliame padėjime.
landiją 'važiavo tik 670 A.
'
_________
"
panaikinti visas darbininkų
merikos piliečių.
unijas, nes jos esą tarnauja
PLEČKAIČIO ŪKIMAS
Maskvai.
i
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reiške, kad ^automobiliai
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Bedarbių surašynėjimas damas inžinierių klube pa
bus dar pirmą kartą daro- sakė,
kad yra išrasta
. mas cenzo metu. Bus pažy- ?‘Vacuum tub’a,3’ kuri lei' —
mėta kiek yra vyrų ir mote•< ųį be darbo, vedę ar neve džia taip trumpas bangas,
1 dę, , kiek laiko be darbo ir kad žmonės aplinkui būdakokia priežastis. Asmenys, mi gauna kraujo temperatū
gyvenanti iš įeigų nebus pri- ros pakilimą. Tas reiškia,
skaitomi prie bedarbių.„ kad dirbtiniu būdu gali paTaipgi bus skaitomi ir radio» kelti žmoguje karštį. Dabar
daro eksperimentus ant
setai, y
2
y
žiurkių,’ zuikių ir -kitokių
Pinigų kalimo komitetas žvėrelių,z kad tą naują išra
nutarė panaikinti $2.50 auk dimą galėtų panaudoti gy
dymui žmonių.
.
sinius.^
_ i. •
,

(Bils daugiau)-

t

|

' Kauno Blaivybės drallgiįjė* skyrius pnįė savo dar-

' .B3AP .SS •------

Ū IK.W«JPŲ4VRU1U

fe

■- SVAIGALŲ

,bo pienams vykdyti 3000 liįt’i pašalpos. Spaudoj
>aingąt,
skriaus ^jinas taryboj?
B iikrtjjij,

1

NKSUMUAIMA

Tik per vieną pereik rue- Keižianių k, Gelvonų v. J
!<fipalių mėnesį ĮLvmvą j- Čįą šio mėn. 7 d. buva užr r
ižta iš užsienio spįrįį^.jį?
m. jaunuolis VIa- 1
> <tirbinlų už 12,000 Wų,iidas Kokais. Užmušime daly- 1
įbako ir dirbinių “ūž 130,- vaVo: diLVbroliU' Pztto~pat 1
X) litų.
- V OJLnjvnty. km. ĮriK. iš Rudos k: ' M’

i:'
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Bet ji

ątsfrado

. 7*

vis dar tebėra pačiame au
gime. Per praeitus metus
[ Šiomis dienomis buvęs Lie C. Komitetas išsiuntė kuo
tuvos ministerių pirminin- poms 13 aplinkraščių, dvi
[kas profv Voldemaras .pa- paskaitėles—santraukas ir-41
linini atsisakius tą padaryti, Į
[reiškė spaudos atstovams a- aplinkraščius kitoms orga
LIETUVOS VISTŲ ŪKIS
jį patį atsivežę pas K. gol
j
rokai nubaudė.” Kolinis bu- Į Lietuvoj šiuo metu pri- Įpie Plečkaičiu bylą. Savo nizacijoms ir klebonams.
vo pasamdytas už degtinę! skaitoma apie pusketvirto [pareiškime prof. Voldema- Nuo praeitų metų pabai
tvirtina, kad Plečkaiti- gos S-gos C. Komitetas lai
sumušti Naimavičių. Girti!: milijono vištų. Toks skai tras
r
• '
■■ ■
.I
I
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t
Įjada yra politinis dalykas. ko Kaune, Žaliajame kalne
čius
nedideliam
mūsų
kraš

užmušėjai savaip atkeršijo i
tui nėra mažas. Deja, kol [Be to, griežtai užginčijo pa- neturtingiems vaikams dar
neišpildžiųsianh
įkas kiaušinių produkcija Įskaloms apie bet. kokius ry- želį.
Štai ką degtinė daro !
Prie š.m. L. K. Blaivybės
į Lietuvoj yra kiek atsilikusi [sius tarp jo ir Plečkaičio.
>* i ' ---- - ------- - '
Dr-jos konferencijos, kuri
Uuo kitų kraštų.
MĖSININKAI ĮKIŠO Į ŠULINĮ
buvo kovo mėn. 3 ir <4 d.
. VETERINORIŲ
pirmų dieną, t. y. kovo m. 3
Naktį iš 22 į 23 d. vasa-į
Prienai. Pabališkių kaime d. Įvyko S-gos kuopų vedė
rio 2 vai rastas Žeimelyje
prie Kauno—Prienų plento jų suvažiavimas. ,
prie skerdyklos Įkištas į šu
vasario 12 d. pastatytas eleklinį veterinarijos gydytojas Vasario 19 d. važiuoda- į Jros transformatorius ir ūAvižienis. Velionis buvo nu irias iš Kaimo Kalvarijos au-r kyje Įvesta elektra/Gvvenažudytas ir įmestas į šulinį. tobusas, prie pat Marįampo-I[majame name Įtaisytos deSpėjama, kad nužudymą pa ilės,. susidūrė, ;sū Antano|įvynios . lempos. Energijai
darė mėsininkai, nes 23 vai į Ciuško iš Sasnavos v. veži-!įmano statyti 10 kilovatų dijis buvęs
pakviestas
į sker: imu. Autobtisas-buvo pilnu-1 natno.
>’ . 77
>
-4
*?7
dyklą apžiūrėti mėsą ir ne tėlis snūduriuojančių kelei p Atidarymo iškilmėse dalysutikęs štempuoti. Tada jie vių, kurie tapo pažadinti di-Įįvayo p. Jorinas, p. inž. Į&eantrąsyk išsivedė gydytoją į .tižiausio; trenkamo, sukreti^
ir škj jau nebegrįžęs. -Ve nTo-ir Įlindusiu ties vidurių]I
lionį surado 2 vaL nakties skersai vis^, autobusą dvše-j
jo žmona ir policijos virši- lio. Autobusas ir vežimas]
Vietoj sustojo. Rezultatę:ųž-j
hinkas. Mž' ■ •
TV-. •
•
.
•— — —
Į
muštas vienas arklys, sula
; 7! BAUDŽIA LIETUVIUS _• M
ižęs dysėliš, (ir likęs autobmj
k1
vaLJ
Gardino apskjr. ' pereitais
Vilkaviškio priemiesty Nau rėmai, durys,ispanų^,ir51 tj
metais tui-ėjomc mokyklą^
juose Kisiniškiuose staiga Keleiviai nesuprantamu bū-j
koncesiją ir patvirtintą ' mo-'
mirė, tur bfit, paskutinis se du išliko nuo dysėlio/ gyvi;
kytoją. Šiemet dar birželio
niausias Vilkaviškio apylin tik vienas žydelis iš Rudami
mėnesy “Rytas” nusiuntė
PAVAĘAKIO BURTAI
kės knygnešys Baltramiejus nos stipriai dvselio sutrenk
Paukščius. 75 m. amžiaus. tas, suplėšyta rūbai. Be to’ J/ažeiZriaz. Miestely ir a- prašymą ir pristatė tą pačią
•kuris maždaug nuo 1878 me [iš Kalvarijos p. Viskantui i ■pvlinkės kaimuose matyti mokytoją, bet mes iki šiol
[tu iki spaudos.atgavimo ne {suplėšyta rūbai. 'J. Astrui atskridusių šjpokų — varnė nesusilaukėme jokio atsaky
"rk--- -----šė iš Vokietijos,” pa|s pavie lengvai sužeista stiklais ran- nų; Špokai apžiūrinėja savo mu. Mes ir gi siuntėme, pra
negalės save jaunuolių draugu niai platindavo pardavinė ka ir dar keletas tapo su Sfehus lizdus, nes tikisi, kad šymą kuratorijon spalių
mėn. prašėme mokyklos, bet
^.vadinti, kuris 1930 metais neuždavo ir duodavo taip vad. traukta — suguzuota. Auto- • jąu greit bus pavasaris.
sjsiprėriumerūos leidžiamo Kaune
vieton koncesijos susilaukė
išnešio Ibusas važiavo šonu ir veži- Žmonės dėl to daro viso^■inoksleivių, skaisčiausio mūsų tau- ‘kūrabelnykams''
ti ir išpardavinėti žmonėms Imas tuo pat šonu — priešais kių spėliojimų apie pavasa me pabaudų už vaikų nelei
Į^tosSėdo, žurnalo
dimą į vietos valdišką mo-’
B
MITCITIECK
lietuviškas įvairaus turinio [ir už bankietų (plentkraščių rį ir apie ateinančią vasarą.
knygas. Nors buvo jis ne ] per akmenis) ir truputį Pra_ žVieni sako, kad dar prieš kyklą. Pabaudos gavo: Bro
nius Basiulis — 20 auks.,
'žurnalas -eina sąsiuviniais po 64 turtingas, tačiau iki šiol jo ] gi lenkus ■—vežimas Įvažiavo ^Velykas sužaliuos laukai ir
,'psl kas mėnuo jau 10 metų. Jame kios valstybinės pašalpos ne [iš šono Į autobusą. Mat va krtskris kregždės, o kiti tvir ;Aleksandras. Budėnas — 5
rasi gražiij eilėraščių, beletristikos
gaudavo. Tik paskutinėmis išia vo iš jomarko neblaiviam kina, kad kovo mėnesį bū auks., Juozas Sankauskas—
"^dalykėlių, Įdomių ir rimtu straips
f - Z
<
10 auks., Vincas Miliauskas
savo
gyvenimo
dienomis
jis
sią didžiausi šalčiai, o pava
{stovyje.
nių, iliustracijų—pažinsi visą Lie—10 auks., Petras Miliaus
saris prasidės tik nuo ba
: tavos besimokančio jaunimo gyve- buvo bepradedąs , rūpintis
kas — lOrauks. Dabar sau
landžio 15 d.
SULAIKĖ KNYGŲ
sio mėn. siuntėme kuratoriAmerika ne Lietuva; jos kiekviena
turi ypatingų savybių, kurias pasilai
v VAGILĮ
jon‘ savo deegąciją su piįikys visados.
’
KIEK PRASTAIS METAIS
Tik tas yra Amerikoj gyvenus geras
Kaunas. Iš vokiečių kny
PAGAMINTA SVAIGALŲI šymu dėl Mokyklos; ten ją
lietuvis, kuris gerai žino- Lietuvos gy
venimą. Kas nori tokiu būti, turi skai gyno nežinomas vagis pavo
priėmė maloniai, žadėjo už
tyti Lietuvos Katalikų Veikimo Centro
Alaus praeitais metais
gė
įyairių
mokslo
knygų.
Jų
leidžiamų savaitrašti
trijų dienų duoti atsakymą,
bravarnose
pagaminta
10,“Mūsų Laikraštį”
tarpe buvo net tokiij^ kurių
' bet jau mėnuo baigiasi, o
116,700 litni, vyno—264,600
Jj re+kia užsisakyti sau Amerikoj ir į Lietuvą buvo'prisiųsta tik
atsakymo jokio negauname.
visiems giminėms Ir pažįstamiems Lie
litrų, degtinės =į 5,070,582
tuvoje.
po1
egz.
•
Krim.
policija
-žole trokšta rasos ,gamta gaivi “Musų Laikraštis” metams kaštuoja
nfcišr., spirito! 225,061 litrą Mes vis gi pasiryžę esame
aiškindama vagystę nustatė,
nasi ar stiprinasi saulės spindu- kttur litai, pusei metų — du litai.
savo teisių ieškoti.
Estijoj ir Vokietijoj kaina
Taigi
ir
miško
sudeginta
’Spis, o žmogaus širdis ilgisi tėvų ta Latvijoj,
pati, o visur kitur užsieny (taigi ir kad knygas' išvogė žinojnag
SSose fabrikuose maždaug
.-fbiies—gimtinės, gaivinasi ir stip- Amerikoj) — trigubai brangiau^
Adresas: Lietuva. Kaunas, Laisvės A- ir daug kartų baustas vri'giš.
jos gyvenimu ir žiniomis.
10 DIDŽIULIO TOMŲ
lėja 31 Nr. “Musų Laikraštis.”
;r
Juškevičius KL. už 1,200,000 litų ir suvarto
> recidivistas
- (turinčių arti 5000 pusi.)
[Beveik visos knvgos, rastos ta maisto produktų f rugių,
Lmiežfc bulrių^aj^ų) maž- ruošia kiekvieno lietuvio mteligen
daug^už 5,400,i
to biblioteka, .kuris skaitė “Židi
itų. '
pasiųstas su kv<
,(1 BSevęikl tiek- pat
žmoi
nio v. teismo ta
r<4 mokslo, vį^o^enčs jrakade
pasigamina namuose
;.T.. gfl ,i.
mi|.kojo gyvenimo žurnalą, nuo I
nsjp ta&odino
..v-‘

‘

ir-V \
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PROF. VOLDEMARAS APIE

Šio prasikaltimo priežas- r
tis tokia. Minėti asmens!
užmuštąjį buvo pasamdę su-Į1
mušti eigulį N., tačiau, Ko-|
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įgabena iš užsienio. ’>
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“DARBININKO’’ ADMINISTRACUA
Weat Broadway,
* , South Boeton, Maaa.

z’l

•

NU1UUM AALTĮ

ParašČ ĖUN. PROF PR. BUCIS, lt L C.
•ai įdomi knyga. Aprašymas žymiausių nuctikių Kunigo
t P. Bstfio, M. J. C. keliones į Australiją. Kalnų nriųkšvĖrieliafe >1.50. Kietais viršeliais $1K USsakymurriųs?Tsekančiu adresu:

.

a

i

skleidimą

dalančių
M^<mę

viįsųomea^

gauįų^ąpie

Kauno

kapo

k»

tųH^htas Babtų baįtay^L
rinS

gyventoją

Praną1 S®

nubaudė 500 litų arba

nesiu kalėjimo.

mė

9 šimtmečio kri-

pat
pradžios.
dntyCVdtatofef kaskart įdomesnis,
ir tiesiog būtų nedovanotina, jei
gu kuris inteligentas, vistiek ku
rios profesijos jis bebūtų ir kur
begyventų, jo neprenumeruotų it
neskaitytų > bent nuo 1930 metų

Lietuvių kalbon

£__ 'i ■
KanadU*. Atailerikoni&o gyvo
3 LapŠtaus Vaiin*

pradžios.
< “Židinio kaina Amerikoje: n»t._
—Š4 50, puwn.—$2.50; Lietuvoje^
met. — 35 lt, pusnį. — 20 lt

* Adresą*: KAUNAS, Laisves AKjaSar.-ąDlOTS.” •
■

r

ų ti

tį*padoresnę medinę -dė

Toks nusistaty’ kas, būtent, galėtų nurody-

Sutvertojo.

ia įaatūr- ti vįįėtą, kur fiėyĄ galėję biV žūtį —c-

mas Dievui

K. K.
V
U ■

prie įsilaužimo j jo kapo rūsį, ir Valdovo kaulai perdėti, gir-

sutvėrimą ir .grįžti

bent

speciališkai

Bet vis
NEW HAVBN, CONJL
WORCZSTEB, MASS. |
rūsio?
’
!
<
’
•
r!
‘
.
dėlto
—
•
•
taip
pat
tik
į
pa

<
LDS. T kuopos ‘imi
L. D. S^ 28 kuopos mėnesinis
KhiįS1 senovėj taip ir da-: n Padarius sąžinės sąskaitą ro geras.
• '.
.,i. ■
susirinkimas
įvyks
sekmadieny,
>-■
vyks
baland. 13 •<
Taigi pilna, gryna, nuže
• Tačiau neatsirado žmO- Jprastą medinę dėžutę... Ta
bar piktoji dvasia veikia į reikia sužadinti savyje gaikovo 23 d., V vai. po pietų, baž bažnytinėje sveti
"*
*
. *
'
minta'išpažintis, tikra gai gauąkuris būtų'galėjęs nū- čiau
dabar jau nebeilgai nytinėj svetainėj, 839 Green Si ■
’idence St, Viri ni
žmones tuo pačiu būdu: ar- lesįis. ,Čia tai labai svarbus,
*
*
lestis ir tyirtas pasdrįžimas
tam
mūsų
garbingos''
praei

Kviečiame
narius
(ag)
ateiti.
Gera
kite^ nea turime’
rod^ti/ kitr būti^ buvę Įdtiir
bą pertankiu kalbėjimu, ar momentas, nes pas JDiev^ į nuodėmės nebegrįžti -1-^'tai
proga
užsimokėti
duokles.
tą svarbių kl&ūsimų. Be
perkelti Vytauto kaulai. Ir! tie^ Genijui toks pažeminti - i ‘
". ■ ■ Valdyba proga/užsimokčti duokles.
,
ba tylėjimu.
Kur nereikia daugiausia
reiškia nuode-1 esminės dalys :ątgailoŠ 8a- niėĄėnd kito, o tik ’ paties’ masjn
tol; iki šiemet
’ < ■
'
•’ * • v >: ‘ , \ 1
J 11
. ^Tiktai
.
>* v.
.-•
.' i • • < ‘J ■
kalbėti, ten atriša liežiuvi, o mės neapykanta irxjos išsi kramento, kurs1 mūsų šielas! V^auto Didžiojo tegalį^r'Jubiliąjų^.švęsdama ■■ ’■ <1 BROOKLYN, N; Y.
MONTELLO, MASS.
71 /
kur peikia,- tėii ūzr& Dau žadėjimas. Nes kas gi, ištie apvalo ir Dievo' malonę bei būti tįejjo ties pasistatydin tauta, kaisdama iš gėdos ir 'LDS. l^kp.-m&Rsinis susirin
giausia ji žmones padaro ne si}, yra nuodėmė? Atsiskyri gailestingumą vėl mums su tame kapo rūsy rasti kaulai netverdama rūpesniu, kad kimas įvyks kovo 28 d., 7:30 LDS.' 2 kp. susirinkimas įvyks
balandžio 1 d., šv. Roko svetainė ’
K
4
su karūnos pė^akais ant kartais toji brangiausioji v^mre, Karalienes »Angelų para je. Viri natjai prašomi ateiti Į šj
byliais Gavėnios metu, nes mas nuo Sutvertojo ir pri- grąžina.
Gavėnios
metu • mažiau
relikvija nedingtų, patieks pijos svetainėj, kampas Robling susirinkimą ir užsimokėti senai
kuomet daugiausia žmonių štojimas prie sutvėrimo. Šykaktos. .
ir South 4th gatvių.
atitinkamą
tięms^aulams
kalbėkime
ir
daugiau
mels

Taigi malonėkite viri susirink užtrauktas' mėnesines duokles.
eina velykinės išpažinties. kį žmogus pamato, kad dėl
— Gavau pagaliau lenkų saugoti metalinį karstą'ir at ti 'ir užsimokėti duokles kurie eK'
kimės
ir
atvirai
savo
nuodė

Per išpažintį šėtonas paver šio pasaulio niekniekių už
'•K
sutikimą vėliau perkelti ras minimui atitinkamą sarko sate skolingi Nepamirškite ir
mes išpažinkime.
Tuomet
miršo
ir
paneigė
Dievą,
tai
čia daugelį žmonių nebyliais,
tus Vytauto Didžiojo kauLOWELL, MASS.
‘
Alfr.Dd. naujų narių atsivesti prirašyti
nes jis no>i, kad kuodau- jau savaime turi grįžti ant būsime nebyliai šėtonui, o lūs iš tos medinės dėžutės* į fagą.
prie mūsų brangios organizacijos.
LDS. 97 »kuopos susirinkimas
(“L. A.”>
Kviečia Valdyba
gįausia nusidėjėlių atliktų gero kelio, vadinasi, apleis- Iškalbingi Dievui.
atitinkamą metalinį karstą.
įvyks sekmadieny, baland. 13 d.,
šventvagingą išpažintį. Tuo
tuoj po sumos. Ateikite visi Ge
I
— Be to, pareiškė šiuo atmet jam yra naudos, nes?
WATERBURY, CQNN
ra proga darbininkams prisirašyti
rezerPAIEŠKOMA
per . šventvagingą išpažintį VYTAUTO DIDŽIOJO KAULAI TIKRAI TEBĖRA VILNIUJE vų, kad, girdi, jei vėliau ne
.-Kovo 23 d., 1 vai. po pietų į- prie vįęąintėlės darbininką orgavyks LDS. 5 kuopos-susirinkimas nizacijoS/
pusidėjėlio nuodėmės auga,
(Iš pasikalbėjimo su p. Donatu Malinausku)
atsiras kurių kliūčių,—Vil IVANAUSKAS, Antanas, išvy senos mokyklos kambaryj; Con"
Valdytas
ne mažėja.
gress
Avė.
Ateikite
tiri.
Valdyta
kęs
į
Ameriką
iš
Klovainių
mies

niaus kapitula ir vietos pa
• <
■------------------ -—
I. .
Kas reikia daryti, kad iš Rusų valdymo ir vokiečių
— Tuo tikslu teko man saulinė valdžia sutiko taip telio, turįs seserį Oną ir giminaitį
. NASHUĄN. H.
Marcijoną. Gyvenęs ir dirbęs kaž
C. BROOKLYN, N. Y.
pažintis nebūtų šventvagin karo okupacijos laikais Vii- kalbėtis ne tik su lenkų dva pat, kad Vilniaus bazilikoj kur kasyklose. Paieško giminaitis.
LDS. 65 kp. mėnesinis susirinki* ;
ga? į Visų pirma reikia pa niuje ypatingai pasižymėjęs sinės ir pasaulinės valdžios būtų vėliau pądėtas tam tik DAVIDONI^-¥artora(, 33 mr Kovo 23 dieną, tuoj po sumos mas įvyks balandžio 6 d. tuoj po’.’
įvyks LDS. 10 knbpos mėnesinis antrą mišnj'pobažnytinėj svetai- ,J>:
išvykęs 1929 m. kovo mėnesį iš Ry
daryti tinkamą sąžinės są
mūsų tautos interesų gynė-' organais Vilniuje, bet galu ras sarkofagas, kurio pro gos į Kanadą. Kilęs iš Šėtos vai., susirinkimas. . Kviečiame gausiai uėj. Kviečiame narius ateiti, net skaitą. Kaipo geras pirk
sueiti, nes turime keletą svarbių yra keletą svarbią sumanymą.
tinai dalyką išaiškinti teko jekto fotografiją palikau
sumanymų Atsiveskite iri savo
jas
p.
Donatas
Malinauskas,
Kedainiij apskr.
lys, ar pramonininkas, kieknuvykti net į Varšuvą. Ne vietos arkivyskupui metro SKIRPSTŪNAS, Pranas, kilęs draugus (es) prirašyti Vaidyba Taipgi atsiveskite ir savo draugus
prirašyti prie šios organizacijos.
.vienos dienos pabaigoj, pa buvęs Tautos vėliau Valsty begalėdamas ilgiau pasilikti politui.
- ■ _
iš-Pakuonio miestelio, Amerikon
Valdyba \?i
PHILADELPHIA, PA
daro savo ineigų ir išlaidi} bės Tarybos narys, kai tik Vilniuje, tuo tikslu reikalin
— Tada grįžau į Kauną atvykęs apie 1906 m. . Gyvenęs
... ....
I .
. ,
sąskaitą, taip kiekvienas lenkai klastingai pagrobė gus formalumus pavedžiau perduoti visą reikalą iš Gilberton, Pa. Prašoma suteikti LDS. nariai turi'rodyti gerą pa
vyzdį
visiems.
Visuomet
lankytas
žinių
ar
jis
gyvas
ar
miręs.
8AINT CLAIR, PA.
žmogus dienai pasibaigus senąjį Gedimino miestą, atlikti Vilniaus lietuviij į- spręsti atitinkamiems orga
SKIRPSTŪNAS, Pranas, kilęs į susirinkimus LDS. 13 kuopos. Ki
turėtų suskaičiuoti savo ge daugiau niekad nebuvo it steigtam jubiliejiniam Vy nams.
Dabar imu tuojau iš Pakuonio miestelio, Amerikon tas susirinkimas įvyks penktadie LDS. 107 kp. mėnesinis s
ny, bal. 4 d., 7:30 vai. vakare, kimas įvyks balandžio 6-tą dieną,
rus darbus ir klaidas. Taip lankęsis jo paties ypač karš tauto Didžiojo komitetui.
pat daryti žygius^kad grei atvykęs apie 1906 m. Gyvenęs Gil- mokyklos
kambary. Ateikite gan tuoj po sumos, šv. Kazimiero pa
darydamas, labai palengvįs tai mylimoj tikrojoj Lietu — Ši mano kelionė pir čiau būti} pagamintas ati berton, Pa. Prašoma suteikti ži- iai Nepamirškite užsimokėti duo rapijos salėj. Kviečiami visi na
Valdyta riai dalyvauti ir užsimokėti mėne
savo sąžinės sąskaitą ir kuo vos sostinėj.. Tik štai nese miausia mane suramino, ka tinkamas metalinis karstas, nią- ar jis
- gyvas
- ar m*
. ?•
rkles.
CHARNAS, Rafailas (Ralph),
sines mokestis ir naują narių at
met jau reiks eiti išpažin- niai patyrėme iš Vilniaus da įsitikinau, kad ta įbrauk kuriame,
nepriklausomai Dovydo sūnus, seniau gyvenęs 33
CAMBREDGE, MASS,
sivesti prirašyti
"•<- Valdyba 4
’ties, turės viską kaip ant spaudos, kad ten atkeliavęs ginusia mūšy tautos relikvi nuo visų kiti} projektų į- Harold St., vėliau 93 Munroe St.,
LDS.’8 kuopos mėnesinis susi
EASTON, PA.L
Į:"'
delno, nevargindamas nė sa p. D. Malinauskas. Neabe ja— Vytauto Didžiojo keni- yvkdymo, 'pirmiausia priva vėliau 181\Walnut St,, Boston,. rinkimas atsibus sekmadieny,
Mass.' • /
. '
'bal. 13 d., ctū6j po .gumos, Lietuvių
jojome, kad ta jo kelioųė
vęs, nė nuodėmklausio.
lai ligšioi nepražūto ir te lome apsaugoti Vilniuje iš- ' KONDRATAS; Aleksandras, se bažnytinėj svetainei. Viri nariai LDS. 40 kuopos susirinkimas' įKad palengvinus' sąžinės turėjusi turėti nepaprastą bėra tame, pat kapo rūsy likusius Vytauto Didžiojo niau gyvenęs 867 Filimore Ave^ .malonėkite atsilankyti ir užsimes vyks^balandžio 6 d., tuoj po sumos
šv. Mykolo parapijos sveta*
kaulus, kaip savo tautos Buffalo, N. Y. Paieško sesuo Leosąskaitą, reikia perbėgti tikslą. Todėl, šiomis dieno 1 Vilniaus bazilikoje.
T; Malonėšatį visi nariai atšilai
■■■——
• •
'
mintimi per visus Dievo ir mis p. D. Malinauskui gTį- a'ame, VytautoJ Didžioji, į
^ruLIŠ, Antanas, Amerikon
bažnyčios jsakyfcmš; išskaJtLapo rūsy, berods, neseniai g& savo svarbu interyiev p. artvykęs 1904 ar 1965 metais, gyve- LDS. 65 kp.: mėnesinis susirin
?
K Songato
liuoti septynis nusidėjimus pas jį dėl tos jo kelionės. Ir yra padėtas dar karstas su D; ^Malinauskas.
kimas
įvyks
balandžio
6
d.
tuoj
po
nęs pas seserį Marijoną Bublienę.
. didžiuosius, devynis sveti štai ką p. D. Malinauskas, metropolito Kliučinskio kū- ■' Ir tikra mūsų laimė, kad . KAMINSKAS, Jurgis, seniau paskutinių mišių bažnytinėj sve f., tfORCKSTER, MASS..
muosius, išnagrinėti savo maloniai teikėsi mums papa . nu. Vadinasi, dabar tame Vytauto Didžiojo kaulų Vil gyvenęs Buffalo, N. Y., vėliau iš tainėj. Kviečiame visus narius-ės LDS. 108 kuopos susirinkimas
ateiti į Susirinkimą ir'užsimokėti
'
.
"
vykęs dirbti į- Connecticut tabako
. " *** * » įvyks balandžio 6 d., Aušros Vartą
luomo pareigas, žiūrint kur, sakoti:
- nedideliame rūsv stovi šalia niuje likimu įsitikįntk.galėmėnesine^. Taipgi atsiveskite ir
kaip ir kelis kartus prieš — Svarbiausia mano ke? L viens antro du karstai—vys- jo' į Vilnių nuvykti kaip tik “ A\T)RIUŠKEVIčn?Š_^vinėaJ' savo drt^ugus-ges prie šios organi-: parapijos salėj, tuojaus po su
mos. Visi nariai meldžiami pri*
kiekvieną prasižengei. Tai- lionės į Vilnių priežastis bu-,j*kupo Protasevičiaus ir sa p. D. Malinauskas. Juk jis' kilęs iš žiegždrų kaimo, Pažaislio zacijos. prirašyti.
būti, nes turime svarbią reikalą.
Valdyba
.
Kviečia Valdyta
pogi reikia atsiminti vietas, ’vo žioras patikrinti, ar iš1 kyto metropolito. O paties pats prieš 19 metų savo aki valse., Kauno apskr., Amerikon at • - *
7
'
•
----------;
------:
------»----------------—
—
nr
—
—
■
—
r—
—
—
kur esi buvęs ir asmenis, su tikrųjų Vilniuje tebėra dar Vytauto Didžiojo kaulai, mis yra matęs tuos.tokius vykęs 1911 m., gyvenęs Bayonne,,
kuriais turėjęs reikalą. Ar Vytauto Didžiojo -kaulai. perdėti į kitą medinę dėžutę, brangius mūši} tautai kau N. J. ir vėliau Tower City, Pa./
grįžęs po karo iš Amerikos armi
ką ne apšmeižei, ar nenu- Taip pat svarbiausia buvo dabar yra su ta dėžė padėti lus. Yra matęs po to švent jos išvykęs kitur. skrižHidei, ar^savo netinka man Vilniuje padaryti pa ant vyskupo Protasevičiaus vagiško lenki} akto, kada PETRAUSKAS, Jurgis, turįs
mu elgesiu ką nepapiktinai ? stangų, kad tie Vytauto karsto. Nors ir tik medinė- buvo įsilaužta į atskirą pa brolį Liudviką, gyvenęs Bostone,
Kas uoliai išnagrinėja savo kaulai ten būtų apsaugoti, je dėžutėje padėti ant sve ties Vytauto Did. kapo, rū Mass. Paieško giminaitė.
STOGIS, Kazys, gyvenęs Molin",
sąžinę, tas jau pusę darbo kad jie kartais galutinai ne timo karsto, bet vis dėlto y- sį, kada buvo padėtas ten JU., kilęs iš Šiaulių apskr.
Vytauto atkaklaus priešo — MORKIS, Vincas, gimęs 1904 m.
atlieka.
dingtų.
ra.
Kad atimtu mums ta mū- vyskupo Protasevičiaus kar- I Baisogaloje, Kėdainių apskr., Astas, O paties Vytauto Di-lmerikon išvykęs 1929 m", birželio
sų relikviją, buvo dar banVoniai hiiVA cnimoctiJHamburgo.
!dyta net sukelti abejojimo, džiojo kaulai buvo sumesti'’ ADAMANYTE-RIKAUSKIENĖ,
BALSAS Iš LIETUVOS
I ar. čia iš-tikrųjų ir esama į paprastą medinę dėžę nuo Jieva, ištekėjusi už Adomo, Ame
atVykusi 1912 m. Paieško
Vytauto Didžiojo Kaulų. Ir makaronų, t.- y. tokią dėžę, rikon
•_x_
kurioje iš kažkur kažkeno. motina Marijona,
kada tas klausimas iškeltas
Aš esu Lietuvos gyvenimo žinovas. Eito to
kažkam buvo atsiųsta pa Ieškomieji arba' apie juos ką
kio, kaip aš, Lietuvoje nėra. Kiekvieną dieną
Vilniaus kapitulos narių su
nors žinantieji maloniai kviečiami
prasta makaroną, prekė... atsiliepti šiuo adresu: Consulate
grumiuosi su tikėjimo, tautiškumo, sveikos po
sirinkime, aš paklausiau
Dąbar tie mūsų buvusio di Venerai of Lithuania, 15 Park
litikos ir ekonomijos priešais. Mane pažįsta vi
pralotus:"“JKeno gi tada, jei
«
džiausio ir ■ garbingiausio Row, New York City.
si lietuviai. Nors kontroliuojamos ir persijo
ne Vytauto Didžiojo, yra
VISOS PASTANGOS BUS PARVESTOS PADARYT KELIONĘ
jamos kasdien mano mintys, bet aš nenusimenu.
ATMINTINU ĮVYKIU, PILNĄ ĮVAIRUMŲ IR MALO
kaulai, rasti Vytauto kapo
Aš kasdien lankau visus, kurie tik mane kvie
NUMŲ DĖL TŲ, KURIE JOJE DALYVAUS
rūsy su karūnos pėdsakais
čia ir pasakau daug saldžios ir karčios tiesos.
ant kaktos,buriuos pats sa
ka ir mūsų iš
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Nors nuo Tamstos mane skiria platusis At
lantas, jei tik panorėsi ir .Tamstą lankysiu. Be
to, jei Tamsta nori savo giminėms gyvenan
tiems Lietuvoje padaryti didelį džiaugsmą, pasistengk, kad aš juos lankyčiau.
z

Lietuvos gyventojus aš lankau tik už 5 littis visą mėnesį; už 15 litų 3 mėn., už 25 lit.pusę motų, už 50 litų—visus metus. Užsienio
<• lankymas (išskyrus Latviją, Estiją ir-Vokie
tija) atsieina dvigubai Mano adresas: Duone
laičio gat. Nr. 24. Kaunas, Lietuva.
Aš tik teisybę rašau.
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Laivas EUROPA dabar budavojamąsdr (
veikt,pradės nuo kovo men., 1930 in.
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Mažiau Negu 8 Dienos į Lietuvą.
Patojnis ir tiesus stislaešitnas *u bite Europos Salimi.
Reguliariai išplaukimai kiekvieną savaite populiariais
, ,
IJoyd laivais. \ )-■
...

Dėl RURrJtlmo liudyrmj'fr kitą Informadją atsiklauskit sa
vo vietinio agento
arba
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65 STATĖ ST. '
BOSTON, MA88.

>

Trečia klesa J viens puse.......... $107.00
Trečia klesa f abi pusi............... $181.00
Turtst trečia kl. i vieną pusę. .$123.50
Tur. treč. kl. i abi pusi (min.) $204.00
Cabin klesa i?............................... $142J50

Keliaukit greičiausiu pasauly laivu

Nauja Knyga

Aš esu vienintelis Lietuvos katalikų dienraš

Mane redaguoja prof. dr. Leo

tik išėjo

STASIO VILKOS

».

tis “RYTAS.”

r 5 Dienos Per Vandenyną
PER CHERBOURG Ą—6 DIENOS
i
. PER BREMENĄ

vo akimis esu matęs ūmai po
Ką

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI
Į KLAIPĖDĄ:

t

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ
IŠ NĖW YORKO: ,
♦ •’

4 . • *

»•*

3 Baland.. . “ESTONIA”

Už VAIKUS: Nuo 1 iki 10 metų puste
kainos.
. .
Už KŪDIKIU^ iki 1-nų metų $."56.

17 Baland. “LITUANIA”

Valdžios Revenue ir Hend Tai atskyrium.
„

17 Gegužės .‘‘ESTONIA”

TANKŪS IŠPLAUKIMAI LAIVŲ
STAČIAI IŠ KLAIPĖDOS x’<

1 Gegužė. “POLONIA”

36 Gegužės “UTUANU”
•‘
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SMAGIAUSIA IR PATOGIAUSI!
Dčl informacijų ir laivakorčių kreipkite tuojau:
pas savo vietos Ajfentą.
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NELAUKIT PASKUTINIŲ DIENŲ

BALTIC AMERICA LINE

r --

8 Bridge St,- New York, N. T. SIS So. Deart
Uhitm Tran Bldg., Ptttsbargh, Pa. <16 Jas
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? Atgavus ’

Vilniaus
įamiĮu-

spaudą,

dirbo

a

Lenkų spaudoj dažnai už

Vilniuje, prie tik ką gimu

sio pirmojo lietuvių dienraš

*

OtuMfate bolšavikn matūros

tinkama nusiskundimų, kad
girdi iš užsienių dažnai gau

Ta“
ms ’

•5

panešimas
1 'J*

Neseniai buvo.paskelbtas
liau
dar. buvo
Panevėžio nami Vilniau Jaiškai UžadCi’o nutarimas, pagal
Vil- kuli iš ištisinės kolektyviza
Mokytojų seminarijoje ‘ ir reęuotį “Lithuąnia
no»” Tokiais adresais lajš- cijos rajonų priyalobūH iš
piešte lietuvių kalbą/
**!*• Mestoji
kų įš užsienių. gaunama la
Didžiojo karo metu nuvy bai daug. Q dar labiau len siųsti kulokai, o jų turtas
ko į Voronežą. Jis jau ge kus panda piktinasi, kad to kopfisknotas. Be to, teisių
rokai sirginėjo. Voroneže kie laiškai patekę pirmiau komisariatas paaiškino, kad.
mokytojatfja tuo metu įsi Lietuvon grįžta iš ten su vietinėms taryboms suteikia
kūrusioje lietuvių tremtinių Lietuvos pašto prierašu
ma teisė nustatyti, kas i$ kugimnazijoje.
Moko
lotynų
ir
Vėliau gavo vietą Min“Polęns ocupątion.” Pasku lokąturi būti ištremtas ųž
lietuvių
kalbas.
taųjos gimnazijoje senovės
tiniu metu -piktinasi' tuo rajonų ribų ir kas iš jų gali
SiNETIKSLI REVOLIUCIJA
kalbų mokytoju, dar vėliau
Po.karo grįžęs nepriklau- ‘ ‘ Šiowo ’ ’ bendradarbis tū
pasilikti rajono ribose ir tik
buvo perkeltas į Ręvelį taip sopioų Lietuvon, 1922 metais las Mik., kad girdi labiau
i Anot ‘‘Laisvės,” krikščio- fiskuota. Tačiau ūkininkai
pat į gimnaziją. Tačiau ne įsikūrus universitetui, drau siai ' nepermaldaujami yra būti ištremtas už kolchozo
nybė neišgelbės kapitalizmo.
ilgai. Bė kitų veikėjų, po ge su a. a. K. Būga skaitė tuo atžvilgių vokiečiai, ku sienų.
Tik, girdi, sočij ališ perverslicija jau buvo atkreipusi paskaitas universitete.
rie net oficijales ofertas, pa7 Kulokų sąrašai, kuriuos
mas, reybliueija, pakeis damanoma ištremti iš rajonų,
akį ir į jį. Kitus kaltino,
Tačiau dėl ligos turėjo u- siūlymus atsiunčia pažymė
^-iykų stovį. O tamTeikią ne
krabe, iškratė ir jį, ir ėmė niyersitetą palikti,
dami “Lithauen Wilno. pranešama krašto vykdo
^-ipętęriiĮ, ne mišių/bet orgąkaltinti ištikrųjų. Ir Jonas
Ką padarysi, kad pasaulis miesiems komitetams, kurie
JabTo’ffskiš^.'gyveno dvejA Sveikata jį kasdiena var kitaip mano, negu vargšas
nįžsavimosi, kovos prieš seną
rūpinasi kulokų perkėlimu į
gino ir. slėgė. Paskutiniu galiįeušąs MikB ir drauge už naują tvarką.
metus ištremtas į Rusiją.
-tolimas vietas, kur trūksta
metu jis pats savo ranka ne
- Kai dėl kapitalizmo išgelPrasidėjo ir jo mokslo
darbo jėgų arba kur yra ne
begalėjo ir rašyti. Nežiū
h-Į bejinio, tai ne krikščionybės
darbai. Jis parašė ir išleido
rint to, jo recenzijos tilpda KUU ŽMOVSS ILGIAUSIA apgyventa žemė.
.Uždavinys. Beširdžiam ka1901 metais pirmąją lietu
vo iki paskutinių dienų, “L,
gsfr- pitalizmui ji visuomet buvo
Rajonuose, kur kolektyvivių kalbos gramatiką —
Aide,” “Ryte,” “L- Žinio Pirmą, vietą čia užima Gv zacija dar neįvesta, kulo'h: yra priešinga. KrikščioKriaušaičfo gramatiką.
<
atemala, kuri iš 100,000 gy
se” ir kitur.lįA.Byhės Kūrėjas Kristus yra
Redagavo,
Peterburgo 1928 metais, atsisakius ventojų turi 47, kurie turi kams draudžiama savo ' npasakęs, kad lengviau kuMokslų Akademijos leidžia rankai' plunksną laikyti — 47, kurie turi jau 100 metų. kius, įmones, trobesius ir
p/ pranugariui išlysti per adamą Juškos * žodyną. Vėliau jis dar išleido. Linksnių ir Toliau eina Gili, Kolumbija, mašinas pardavinėti, dova
tos skylutę negu turčiui iib
jau buvo. Lietuvoje. Gyveno Prielinksnių mokslą. Moki Japonija ir Kuba. Brazilija noti, išnuomuoti ir 1.1. Drau
gU- riįt į dangaus karaliją. KaŠiauliuose po policijos prie nių ir studentų buyo apsup užima šeštą vietą. Joję iš džiama taip pat pasidalini
- pitalizmas krikščionybės nežiūra.
sudarytos
tas lig paskutinių savo 'die 30,635,605 gyventojų' turi mas: Sutartys,
gr; Šildo. . Katalikų bažnyčios
•
prieštaraujant
šiam
įstaty

Šiaulių
tuometiniai
lietu

jau
šimtą
ar
daugiau
metų
nų,
Didysis
Mokytojas
dik

statomos ir palaikomos ne
viai veikėjai, nežiūrint poli tuodavo o užrašynėjo de 6,724 asmens, kurių tarpe mui, neturės galios, o jas sufc*į^pitąlistų, iš kurių jos taip
cijos akių — nedavė vienam šimtys jo pagelbininkų. .
4,127 moters ir 2^97vynai. dąriugfrpasmefių turtas bus
pįt nfęko negauna kaip ir iš
jei diktatorius dz
konfiskuotas.
tūnoti:' Jį lankė yisi, paei
Su juo palaikė ryšius to
feorialistu; bet darbininkij
liui,
1
tarėsi
'įvairiais
lietuvysmogus,
kie indtsįininkaį, kalbų tiri.
7”'.-------- . y v- : vasario 14 p, ynjfiuJ
bėa reikalais? ' Nuvažiuoda
nėtdjai, kaipr Gerulis, Špech^
meldžiasi.
feKai dėl rętoliucijos, tai
Lietuvos nepriklausomy
ro. Napoleonas bent žinojo sam pasauliui b^imeldžiąnt, vo neretai ir į kaimą.; Jis tas, Seimas, o ką-j;gi bekal
' PAGEBBS VTTMT4
jjį senąją tvarką visuomet
bes paskelbimo 12-ias sųka daro, ir jo protas nepa- atėjo žinių, kad sovietai kaž- begalo domėjos lietuvių kas bėtiapie jaunesniuspakeičia, bet kurion pusėn?
kentė nesąmonės, bet toks ko nusigando ir žymiai su- diene Šnekamąjį kalba ir
Pasilpo a. a. Jablonskis katkuves Vilniaus lietuvių Vilniaus lenkai sužinoję
Jei dabar yra blogai, tai po
Stalinas imasi to, apie ką švelnino — bent oficialiai— tarme. ' Visad popierių ir bedirbdamas. Jis dirbo vie visuomenė paminėjo labai apie pasiruošimą nepriklaų;
||U revoliucijai bus dar blogiau,
Šv. Mikalo somoje Lietuvoje švęsti kuo
neturi supratimo, ir dar ko tikėjimo persekiojimą. Tas paišeliu rankoje. Domėjos ną, toli gražu nepelningą iškilmingai.
tjr . Visų pirma, revoliucija tai
mįsarus iškoneveikia. Jei bolševikams labai gal kėis- kiekvienu kaimiečio pasaky darbą, nes jis neieškojo kar- jaus bažnyčioj buvo atlai iškilmingiausiai Vytauto Di
"žiaurus kraujo praliejimas,
tik tokius diktatorius pagava, bet taip atrodo, kad po- mu, ypač senesniųjų. Ką jieros. Jis buvo’ atsidavęs kytos pamaldos, o vakare į- džiojo jubiliejų, sukruto ir
v' Revoliucijoj metu žmonės
inina revoliucija, tai gėliau gėriai galingesni už jų revo nugirsdavo įdomesnio:—tuo: savo tėvų kalbai. Ir ačiū vyko paskaitos, kurių pa gi pagerbti tą mums bran
' paliauja sveikai protavę,
kad jos visai nebūtų.
Savo laikra
liuciją.
-jau imdavo ir užsirašydavo. jam ją taip ištobulino, glo klausyti susirinko daugybė gi} asmenį.
rfrr • Užviešpatauja jausmų dikPasirodo, kad malda tai Kitus dėl to, net į nesusi bojo,' vadė nuo nereikalingų žmonių. Šventės proga Lai ščiuose išspausdino eilę
Garsakysitė, kad Stalinas
- tatūra. O kadangi jausmai
galingas ginklas prieš žmo pratimų įvesdavo: Girdi,— nuosėdų ir dulkių, tokiu uo kinąjį Vilniaus Lietuvių ko straipsnių tuo reikalu, ku
Juomet būna kerštingi, tai iš suklupo ūkio reformoj, tai
nijos išnaudotojus. Jei ji “ką aš čia tokio blogo pasa lumu ir rūpesniu/kaip kad mitetą sveikino taip pat į- riuose netrūksta ir įvairiau
suklupo,
apie
tai
nieks
ne-,
gĘsjį' revoliucijos išeina .viena
pagelbsti prieš bolševikus, kiau,-kad ėmė įr užsirašė ?” dirba labai atsidavęs savo vairios gudų ir ukrainiečių sių užgauliojimų nepriklau
Hp kraugerys^- Pagalios, po abejoja, bet užtai jis pageri
somai Lietuvai. Viename
tai tuomi pat dėsniu gali būt Apie Šiaulius, mekurie vaikams tėvas. Užtat mūsų organizacijos.
no
industrijos
darbininkų
Kit- revoliucijai visuomet įvyksjų laikraštyje, be kito, ra
naudinga ir kapitalizmo ap- kaimo vyrai ir šiandien at tauta kol gyvens jį atsimins.
g?; ta diktatūra. . Kruvinąją padėtį. Šitaip? O ką sako
lamdymui, nes bolševikai ir simena a. a. Joną Jablons Brangindami didžius ’jo sime tos mūsų kalbos atsida šoma taip: “500 metų Vy
.• R r a n c i j os
revoliuciją faktai? Vienoj Maskvoj
tauto mirties sukaktuvių
BMsžta amžy pažabojo Na- randasi apie milijonas be kapitalistai stovi ant vienos kį. ' Kaip pasakoja A. Po- nuopeli^is, mes jį labiausia vusi, pilną meiles tėvą.
J, Mažeika proga... pagerbsime jį ne
Kadangi Maskva papėdės: ir vieni ir kiti di- vvlius (Mūsų Senovė I.k.) paminėsime, mylėdami sa
Hy. polėonas ir ant jos sprando darbių.
beturtingam, mirštančiam
Vasario 25,
deliausi darbininkų priešai.. dar ir dabar jo klausia atsi vo gimtąją kalbą ir ją bran
labai sėkmingai nujojo į. im- turi apie 3 milijonus gy
Vilniuje”...
K. mindami Jablonskio žygius gindami, amžinai prisimin- 1930 Vytauto D. m.
gal pilnai tiek nė
perializmą. Pastaroji Ru- ventojų
tai atmetus motesijos revoliucija 1917 m. pa- neturi
gį. gimdė tokią diktatūrą, ko- ris ir vaikus, vargiai dau
sunki, kad ją su vargu pakelia vienas kupranu-. penkiais šimtais tomų ant nugaros.
ISTORIJA
giau
ir
beliks
kaip
miiijogaris, o papildymus voš paneša antras kupra
kieš pasaulis nėra matęs. Ji
“Man rodos, kad stengiausi kiek galėdamas
i-. .„ Z ' " ’ ' ' '•
nugaris.
— <
’ z pavadinta neva proletariato na^datbininkii. Iš čia ma
trumpiau,” tarė amžinasis sekretorius.
diktatūra, bet ištiesų ant tyt, kad Maskvoj yra ben
____
Auatolio Frauso pasaka.
Valdovas atsakė: “Viešpačiai, esu dėkingas
“Bet dar neužtektinai,” tarė valdovas. “Ma
dras
nedarbas.
Juk
ne
kas
K-'., i08 jodinėjo tik Leninasuž
jūsų
darbą.
Bet
aš
esu
užimtas
valstybiniais
Jaunasis fyarąliūnas Zemiras, tėvui mirus
no gyvenimas baigiasi. Trumpinkite,. trumpin
Be to esu gerokai bedirbdamas iš^ kite, kad bent prieš mirtį galėčiau susipažinti
|S<. Trockis ir keli žymesni ko- kitas, kaip tik maisto ir ne apėmęs Persijos sostą, sušaukė visus savo val reikalais.
darbo
križis'miestuose pri-■misarai, dabar gi jos^pašo-^3
stybės išminčius ir, jiems susirinkus taip pra vargęs. Pasak persų dainiaus, aš esu gyveni su žmonijos istorija.”
mo puškelyje ir jei duosime, kad aš ir žilos se
Su .nes užkulniais lamdo Stali- vertė Staliną padaryti tą bilo į juos:
Po penkerių metų amžinasis akademijos senatvės pasieksiu, vis tiek maža vilties, kad a#
nas. Jis nevainikuotas im- nevykusį ir negudrų ekspe
“Mano mokytojas Zebas mokė, kad žmonės rasčiau laiko tokiai ilgai istorijai perskaityti.
kolchozaviE* peratorius. “Byt’ po se- rimentą su ūkių
4F
mažiau klaidų darytų, jei mokytųsi iš praeities Paruoškite, man ištrauką, kuri būtų labiau pri ža asiliuką kuris ant nugaros nešė storą knygą.
lai būna kaip aš mu. Reiškia, iš ^ienjDs es pavyzdžių. Ir aš noriu ištirti tautų istoriją.
taikyta prie žmogaus apriboto amžiaus.”
“Skubėk,” tarė budintis karimhkas, “val
K? < noriu ■— tai Stalino obalsis minės klaidos išsivystė kita, Tat įšakiau jum parašyti visuotinąją istoriją
'
,
, Persijos akademikai dir^o dar dvidešimt me dovas guli ant mirties patalo.”
E paskolintas iš caro žodyno. nes bolševizmo riątemag kąip nieko nepraleidžiant, kad visa butų surišta.”
tų ir atvežė valdovui pusantro tūkstančio tomų
Tikrai valdovas mirtinai sirgo. Jis beveik
( .R^kįa' įrodymų? O pas- tik ant klaidų pastatytas. Iš
Mokslo
vyrai
prižadėjo
išpildyti
valdovo
no

ant trijų kupranugarių. /
^^*"$ątinis Stalino žygis kolcho- čia aišku, kąd revoliucija
užgesusiomis akimis pažvelgė į akademijos sek*
rą ir, atsisveikinę nieko įięlątikdami, ėmėsi dar
pakeičia
darbininkų
padėtį
“Valdove,” dirbančiu balsu pradėjo visam rotorių ir storąją knvgą ir atsidusęs prašnabž' ių .srity ar ne ultta imperabo.
Už
-20
metų
jie
vėl
atvyko
prie
pilies
lydi

<»jo: '■
K; tcriaus pasielgimas? Stali- — blogon pusėn.
mi karavano i^20 kupranugarių ir ant kiekvie amžiui išrinktas akademijos sekretorius, kurs
K nas paleido įsakymą sp|ol- Tuo būdu “Laisvės” re- no kupranugario nugaros buvo po 20 storų kny dabar buvo jau pasenęs. “Štai mūsų naujasis . “Taigi aš numirsiu žmonijos istorijos nepa
k * ęhęzuoti., visus kad ir ma- eeptys darbininkų būviui gių Akademijos sekretorius puolė- ant kelių veikalas. Mums rėdos, kad nieko svarbaus pra žinęs.”
—---- s
\
leidę nebūsime.”
gausius Rusijos ūkius. Tuoj pagęrinįi ųeĮiksĮus. Organi prie sosto laiptų ir |grė:
“Valdove,” tarė mokslo vyras,.kurian\-kaip
K - fliripylėdegijonai stupaikų- zuotis, kovoti prieš išnaudo
“
Gali
būti
”
tarė
šachas,
“
bet
aš
jo
neskai

ir valdovui mirtiB jau buvo arti, “aš, ją iMėstyValdove! Tamstos valstybės akademijos natysiu.
Aš
esu
senas.
Maųo
amžiuje
tokio
d|p*komisAnj rrdanu vykinti sa- jimą ~ taip, (jk ne bolševis- riąi turi gafbės j?adčti prie tamstos kojų vfeuoąįu tamstai trimis žodžiais: * jie gimė,’kentėjo ir
bo
nesiimama./'
Dar
labiau
sųtnimpinkit
istori

Bfe’Vfr raudonojo caro įsakymft. tintais įrankiais. Komunis- tin0 isĮo<- parašytą
mrrė? ” H
į*'
įsakius. ‘Is• “ ■ Tamstai
“
ją
ir
tai
skubini
padarykite.
”
'
/
•
dimta mio vargšų mužikų tmė revoliucija gimdo tik tonja apima
t tūkstančius tomų ir Joje yrą
iattfr arklį aP.
netvarką ir
- Jie dirta
čio “Vilniaus

gęs Universitetą ąąr nežmąs,
jognerusai tarnaut į gimna
ziją neimami. Klabino du
ris 4r kitur, bet visur buvo
atsakyta. Jam teko pelninkauti duoną net namų mo
kytojo darbu klebonijoje,
dvare, valdininkavo dar Mariampolėje teisme;

—
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W pagrindus, nšia veikalo

taikytis Jr jo vąp|ęu
-7
Savo idėjiniais testais ir

^todkfTTį^

taktika

;p. KneižiB—pirm.;

darbo, partija

yra

daug artimesnė krikščioniš

tautos

būdas

aiškiai

ateį-

>

-

• *:

«

Z '

Lietuvių'
Nauja*
žiavmo

kos ideologijos šalininkam^,
negu sorialiriamsy Ųąčįoj
programoj ir jų moksle apartijoj yra daug .tikinčių,
pie •šoėidKffl&ą.-'*
'1 į *’< praktikuojančių -.. katalikų. Rostąn,
sfedbtejog ji nėra sociąlis- ^ Angliį darbo 'partijos pa Pąrtijos vadas R. M&kdo- Visi, nariai kvieči
Tamsiausius .y.-piusą r:iseiyij.os
tine.< Darbo partijai labai žiūros.į socializmą yra pla nėldas /irgi yrą neįigipgas pribūti, nes daugiau
kraštus, kad Jūsų darbais
žmogus. Bolševikai'pajuok prieš išvažiavimų
■ • džiaugtūsi Bažnyčia ir Tėvynė. nepatinka, kad kone visų čiai ir pagrindinai' išdėstyį • '< *
•
... 7 ' '' *
. ’ * * JE dami Makdpnaldo religingu susirinkime
’
Su gilia pagarba ir dėkingu
šalių socialistai darbo par tos to partijos vado R. Makmą dažnai jį piešia Dovydo ir išdirbti visus planus
mu,
:
•
Sesuo M. Angelą, tiją vadina socialistine. Mat, dohaldo kūriniuose. Žymiau Psalmes giedantį. Savo re sekmingisu prisirengti
Blaivybė yra afeiturėjimas siais žmonėmis; kad tėvai iš
žiayimo, kuris įyyks
Šv. Kazimiero Sėsenj Vienuo- iš vienos pusės, darbo parti
si
tų
kūriniif
yrą
“
Kritiki

ligingumo
Makdonaldas
ne

svaiginančių gėrimų; įpra pų turėtų džiaugsmo ir pad. š. m., Montello,
lyno Vyresnioji.
ais
ir
Konstruktyvinis
So

slepia
nei
gyvenime,
nei
sa

jos
vadams
yra
griežtai
ne

tusiam gi gerti
pergalė-: guodos, o.plačioji žmonija
Viršminėtam tikslui aukavo šie
priimtinas marksistinis so cializmas” ir “Socializmas vo ra|įuo§ę. Jo.giliausiu įsi
asmenys: Gerb. .Dvasios Vadas
jimas savo, blogo palinkimo naudos. .
Tose kny tikinimu socialinės gyveni
ANGLIŠKŲ
Kun. Jonas J. Jakaitis $10.00, cializmas, q iš antros pusės, ir Visuomenė.”
įsigerti. Atsiturėjimo nuo
Blaivybė reikalinga, gali kun Augustinas Petraitis $5.0Q,
gose Makdonaldas, priešin mo pažangos, pagrinde yrą
ib
>
IK
svaiginančių gėrimų reika- ma sakyti, labiaus negu ki Jąozas Svirskis $5.00, Vk Rimša pats žodis, socializmas An- gai Marksui, tvirtina, kad
prašo
ijsti (Adresu): Ąr£
ne kas kita kaip krikščiony
4
linga meilė paties savęs ir tiems, tiems, kurie įpratę $2.50; pū $Loo; Kun' Dr. Jonas gUjoj ląhaL nepopuliarus. socializmas tegalima įvyk
bės dvasia.
Makdonaldas (Leonas). Vitkauskas, Kąjuf
M.
Navickas,
Jz
Tatulis,
P.
Man

. gyvenimas sulyg Dievo įsa girtuokliauti, n^s^ik blaivy
Dėl to jis nemėgsta, kad jų, dyti tik auklėjant visuome tvirtina, kad laiks nuo lai Lithuanū.
kymų ir sveiko proto dėsnių. bė gali juos išgelbėti iš gir- kys, O. Sidabrienė, Iz.Ročkienė, darbiečių, ministerius vadi nę doriniais1 idealais. Galųko pasikartoja visuomeniM. Jaškevičienė, M. Kalinauskas;
' Alsiekimui to reikia kovoti tuckliayimo vergijos. Čia V. Tamulaitis, O. Juknienė, T. na socialistais. Šitos prie
Skaitykite ir ptettaktto
tinis visuomenio gyvenimo niąi protestai, kartais net
2
su girtuoklyste; su savo pa kova lengviaus laimėjama Kubihusr Dį Valatkąvieienė, L. žastys ir sukėlė pačioj dar tikslas pagal Mąkdonaldą y- ardą ’ neva nusistovėjusiu mokslo, blaivybė* ir
laikražtį
ties ir savo draugų blogais ne pavieniai kariaujantį bet Skievienė, M. Gedzienė, P. Kavo- bo partijoj klausimą, kad ra ne proletariato diktatū
“ ■ tvarkos pagrindus, es^ ne
papročiais gerti svaigalus. prisišliejant prie bĮaivinin- lienė, A Zaveekąs,.. J. Šimkienė, gįrdi, esą atėjo laikas viešai ra, betdvasmis žmonių ben
kas kita kaip krikščioniškos
J; Jazukevieienė.
Šioji kova gali būti vedama kų, nes tuomet savigarbė
paskelbti, kad darbo partija dravimas, Šiuos galutinus -dvasios pasireiškimas. “To
pavieniai arba organizuotai paragins atsiturėti, -o vien- Su smulkioms aukoms padaly nėra socialistinė, ir griežtai tikslus žmonijai rodo ne luo-. ji jėga, sako jįą, .kuri laiks “SABG?«ą” skaitydamas tpg
ta viriTminėta suma.
1) Mokslo popuUarisaet
X.
• “i
*
>
— per blaivininkų kuopas. minčiaipažymėti, kad partijos pro- mų neapykanta, bet “pro nuo laiko pasikelia ir sukre skyrius:
O. Sidabrienė,
visuomenei kiaxuiWL 2) H»iwb
draugai ir draugės
- _ Geriausis- ir- pasekmingiau- pagelbės ištverti šiame pra
B. Centro Iždrigrama ir tikslai neturi nię- tingumas ir dora” (“Social- čia nusistovėjusius visuome
—j§įs kovojimo būdas organi- kilniame pasiryžime.
ko.bendro, su marksizmu.
ism and Society” p. 142). ninio gyvenimo pagrindus,
Su
'
zuotai, t. y., per blaivybės prask ir atmink, kad niekas
Kad tinkamai suprastume Griežtai atmesdamas Mark yra ne kas kita kaip
’ ? kuopas. Ypač reikėtų tuom kitas už tavę to darbo ne “ŽVAIGŽDUTĖ” šitą darbo partijos norą afc sistinį socializmo supratimą kščionvbės dvasia, čią gludi
susidomėti tėvams ir moti
(Kritik. ir
dirbs. .Tu pats jį turi pradė ..Męnęsiiiis vaiką jayeiksląotes sirubežiuoti nuo < marksisti ir jam prieš pastatydamas konfliktas”
laikraštis. ’ -..
noms,'kurie auklėja būsimą- ti ir pasekmingai realizuo
nio socializmo pravartu yra saVo mokslą, Makdonaldas Konstr. Socializmas p. 21). agr.
* ’ ją gentkartę, nes vaikai, pri- ti. Tat 4 daibą; dėlei (savo Eina septinti metai kas mėnuo bent trumpai, susipažinti su sako: “Socializmas nėra Aiškus daiktas: be krikščio kairkitt
1530 tu.
tams tik 6
/
sižiūrėję savo . gimdytojų
pūsi, didumo.
:
jdarbo partijos pažiūromis į klasinis (luominis) sąjūdis. nybės dvasios tas konflik- sie»yje!2 litu
paties ir savo šeimynps la 32Kaina
Angelo
Sargo
Vaikų
S!ą'
■
- ' ' ’
litai.
Iit*L
blaivam ^gyvenimui, galima bo!
socializmą apskritai.
"į • Jis yra visuomeninio sąmo jtąs, nesantaika sų. socialine- Metiniai skaitytojai gauna prk
’ j
jungos nariams 3 lit., o visiems ki
tikėtis, išaugs blaivais ir ! ; • ---------- r—-------- *• ningumo sąjūdis, bet nė luo [ mis neteisybėmis _ neturėtų “Laimes Kalendorių” ir loterija* |i
Pagal
Marksą
socializmas
tiems 4 lit. mętams. Užsienyje -8
Skaitytoju ' skaičiuj padidėjus
naudingais žmonėmis., Paminė organizacija. Socializ [prasmės nes būtų visuotinis 10,000
loterija bus plečiama. eH ]
yra
darbo
.klases
>
sąjūdis,
litai metams 4 litai pusei metą*
Ur vyzdys tėvų pasilieka, vaikų
idrinks 26,000 skait/tojy, loterija 1
mas
;
nėra
tai
darbininkų
įįr
amžinąs.
Šitas
darbo
PADĖKA:;
padidinta tris kartus.
i ’-Lj.
T&rai, asddėtoj&L šeimininkai! , siekiantis proletariato dik
atmintyje ant visados. Jis
Skubėkit užsisakytt “Sarpbfc* 1
luomo
viešpatavimas,
bei
vipartijos
socialinio
gyvenimo
vėlesniame jų gyvenime yra Atsibuvusiame Pilu. Blaiv; Su r ’ Jūs trokštate savo vaikams lai- tatūros. . Kūnas ir kraujas sųomęnės. ’ organizacija.” ir jo reiškinių ąiškiniĮąas nepritruktu pirmųjų numerfį. T ■<
28
Tąi^pradokite j|ęms,
.
siykya^mo 19-tarų^
! |fepkęlrodys, elgesio motyvas ir firieio
(Kfit‘ it" ^Jritr. socializ^haš įyita tiek pat tolimas ii? sve>*
1929 m., Mostelio, liasi; ’ šię ktttti1a@Uttūf-Biažų dieną. Pats
ir lamnjimo. .būtina sįlyga
' įritėtam*.'
ir
buvo padaryta ‘rinkliava dėl Šv; pirinaš Jtaan. darbas — tai įprotis- yra luomų neapykanta. An p. 124). Tikras socializmas • timas marksistiniam socia
Tėvai, Mokytojai
mirę, gyvena savo vaikuose! Kazimiero vienuolyno Pažaislyje,
>ti vaikas dar mažose dienose pa glams darbininkams šitoks yra ne luomų kova, - bet lizmui kaip yra tolimas dan
Mažąją
Blaivybė reikalinga kiek Lietuvoj. Auka tapo, pasiųsta su mylėti visa, kas gera ir gražu. Tai socializmas yra griežtai ne “harmoningas visų gerųjų gus žemei, vanduo ugniai.
Geradariai!
vienam darbininkui, kad jis moje
pajėgų
bendradarbiavimas,
”
Kuo
baigsis
dabar
kilęs
yra visai nesunku ir nebrangu.
Išrašydinkite
priimtinas. "Mat, anglas iš
Štai
“
Žvaigždutėj
’
leidžiama
vai

Štai
įgautas
malonūs
padėkos
sako
Makdonaldas.
> nereikalingai nemažintų ir
Įdarbo partijoj sumanymas
brangiems
laiškas: \ . ■
_ . . . . -■ y.- ’
kams šviesti, dorinti ir lavinti., prigimties, yra šaltas ir nuo?
neprarastų savo sveikatos,’
atsikratyti
socializmo
var

Šitos
trumpos
ištraukos!
vaikams
Gal
Būk tikrai vaikams geras ir pa lat galvojąs žmogus.
Šv. Kazimiero Seserų
prakilnesnių žmoniškų jaus
do
parodys
ateitis.
Bet
jau
daryk 'jiems šiemet gražiu dova vodamas jis lengvai pastebi, aiškiausiai rodo, kad anglų!
Vienuolynas,
“SAULUTĘ!”
nėlę j užsakyk jiem “Žvaigždu kad, anglų tautos gerovė ir socializmas ne tik kad netu-| pats klausimo pastatymas
mu ir sunkiai uždirbto, turKaunas, pašto dėžė No. 44,
tę,” k\iri kas mėnuo jiems duos įto.’ Darbininkas vien čėdukultūrą yra sukurta ne vie ri nieko bendro su Markso! vertas yra didelio susidomė “Saulutė” daili,
Pažaislis, Lietuva.
domių skaitymėlią, įvairių žinių,
jimo ypačiai tiems, kurie vis tinka vaikams. Jai rašo ir
niu užtikriną sau irdavo šei
bedieviškuoju
socializmu,
I
no
kurio
luomo,
bet
;
visos
mįslių,
galvosūkių.
Bus
ir
Tau
f930 m. vąsar. mėn. 23 d.
nomieji mūsų rašytojai ir
mynai šviesesnių ateitį, ap
malonu, kai vaikas - skaitys ir tautos kartu; galvodamas bet ir griežtai jam priešių-1į dar klaidžioja marksistinių kai.
Lietuviij Piln. Blaiv. Susiv.
saugoja savę ir savuosius
džiaugsis.
jis mato, kad neapykanta gas. O kadangi yra įsivy-ĮItamsybiiĮ atklanėse.
Nepagailėkite vaikams
__ Valdybai Amerikoje;
'
Kauno
^Darbininkas
”
nuo juodos dienos ■ nelai'
Tik paabndyk'— mūsij nerūgosi. nieko gero, nesukuria, o tik ravusi. nuomonė, kad tik Į
mo ir naudos! Brangieji mūsų geradariai:
Juk visai maža kaštuoja — vos 4 viską griauja. Be to,'galvo marksistinis socializmas yra!
mės, bedarbės, ligos ir senat
“Saulutė” einai du kartus pėęŠia proga ir vėl tenka mai»
lit.
metams.
mėnesį
16 pusi, ide 1 io formato su
vės skurdo:
.
damas anglas aiškiai mato, ^tikras įsocializmas, tai su-1 REDAKCIJOS ATSAKYMAI spalvotu viršeliu. Kama Lietuvoj^
išreikšti giliaižios padėkos žo
Blaivybę reikalinga vai džius,-vardu visų Šv. Kazimie Priedų duodama loterijos bilie kad niekas gyvenime grei prantamas yra darbo parti-|
oje, Vokietijoj^
Latvijoje, Estijoje,
ro Seserų Lietuvoje už suteik tas.
tai nepasidaro, kad žmoni jos noras nusikratyti ir tol Vilpiškiui, Worcester, Mass. — metams 12 lit., pusei metą
kams ir jaunuomenei, kad jie
Adresas: “žvaigždutės”
tą Jūsų mums gausių pašalpą
išaųktų ir tapbi gerais, do sumoje 500 litų. Teatlygins Administracija, Kaunas, Liaudies ja žengia pirmyn labai pa vardo. Nes, iš tikyųjų at-l “Mūsų Jaunimas’ 'netilps. Rašy- trims mėn. 3 lt. 30 cent.
mažu, iš lėto. Šitas anglų įmetus marksistinio socializ-Į nėkite žinučių iš darbininkų gyve ir kitur metams 15 lit,
rais, sveikais ir apsišviėtu- Jums už tai Gerasis Dangaus Namai.
spindi. anglją darbo partijos
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tų 8 lt.
Jurbarkas, “
Girto* Dukterei, Worcester.
Adresas: Jurtja:
Mass.—“Išleistuvės” netilps.
I Administracijai.
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Jonas VeUcka

'

Kaip Bernas iš Pono
Algą Atsiėmė?

f-

Buvo tai anais laikais. Pastojo vienas links
mas vyrukas tarnauti pas šykštų poną.bernu.
Sulygo nemažą algą na, žinoma, ir da^>ą ne
lengvą ^psiėmė dirbti. Ir dirbo už du.. Anksti
kėlė, vėlai. įgulė, į lauką tekinas bėgdavo iš
lauko paskutinis grįždavo. Ponui bernas pa
tiko. bet šykštus žmogus visuomet, lieka šykščiu.
Taigi* pasibaigus pas poną tarnavimo laikui,
reikėjo užmokėti bernui algą. Ponas atidavė
jam javais, drapanomis, bet dėl šykštumo ’šutartųjir porą Šimtelių užtaikė —‘ neatidavė jų
teisėtai uždirbusiam bėrnui. 1 Kam tuo laiku
pasiskųsi: ponas ant visko ponas; paduositeisman, važiuok kelis šimtus varstų ir vistiek bylą
praloši. “Kas stipresnis, tas geresnis...”

ilgo šniūro išvedė per pono gyvenamojo namo
stogą ir nuleido ant lubų viršaitę, o kitą šniūiro galą nuleido lauke pasiene žemyn į čia pat
buvusi didelį krūmą dilgelių. Ir visa mecha
nika bu\ o įtaisyta. Reikėjo dahar vykdinti su
manymas: patempk, įsi lindęs į dilgėlyną šniūrą,
plytkraštis nuo lubų pakyla į palėpę, atleisk
šniūrą, plytkraštis bala’dodamasis nukrinta ant’
lubų. Tampyk šniūrą'dažnai ir atrodys, kad ant
lubų, kas “čigoną” šoka. Pajusi, kad žinonės^ii*
pa vaiduoklio žiūrėti, patrauk šniūrą smarkiai
ir plytfi'‘pasikels į palėpę ir pasislėps šiaudų sto—

ge.rt'^
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Visą nakt pono troboj degė grabnyčia' ir po- Į
nas meldėsi
. - *. v
Taip praėjo dvi naktys. Dvariškiai gyveno
baisų vaidinimosi laiką, o storas, baugus ir prie
taringas ponas per tą laiką sudžiūvo iki šakalio.
Pagaliau gudrusis bernas tarė savo geram
pažįstamam kitam bernui:
— Eik,-tu brolau, pas aną poną ir pasisakyk
žinąs vaistą nuo šito vaidinimosi. Sakyk ponui
tiesiog į akis, nesibaimindamas jo ponybės, ku
ri dabar jau pusiau pražuvo, ir jis gatavas visą j
dyarą atiduot, kad kas jį išgelbėtų nuo tų bai
siu dvasios ir kūno kančią. Sakyk tiesiog jam į
akis, kad jis yi-a žmogus neteisingas'— šykštus,
gobšuSy skriaudikas,. .• -už.taijdį ,dvarios perse
kiojančios, paliepk j arą teisingai atsiraityti su
visais šk(fiiiū«kąįs; į^' brisaįy^z ųąugjąų riėnutraukinėti Sulygtojo uždarbio.. Vtfž.tai gausi da
li pinigų, kuriuos gausm aspono... ' ~
Antrasis taip viską pądarč, kaip buvo jam
guųniris bernas įsakęs.

Bernas įsilindo vieną vidurnaktį į dilgėlyną
ir vaidinitnasis prasidėjo.! ! Iš karto buvo lamu
troboj, liet pasikaitojantbiktesiuį, sukilo pono
šeimyna, iypate popas išdrįso ų^pt/ant aukšto
pasižiūrėti kas ten balądojašį ramų vidurnaktį.
Užlipo,, dairosi —/amu. nieko nėra. “Katė,”
pamanė ponas ir
ir nulipo
nulipo žemyn.
žemyn. Bet
Bet vos
vos tik
tik
kaip vėl tas pate prąkei^ctų jų šoPonas su mielu noru sumokėjo visą bernui
į lovą įsirangę, kaip vėl tas pate prakeiktųjų šo
Bernas susi vaidino su ponu ir išėjo pas
kis nemaloniai gąsdino. Ponas paleido kelis šū algą su procentais ir maldavo dovanoti už akriaukitą pono kaimyną tarnauti. Bet bernas linksvius į lubas, bet bildesys nenustojo. Įr yehužj- (Im vj«j žmon^rknrių^buiro
i _ i i • _v ••
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mas įvyrūkas, ir, jis .sumanė šykštuoliui kuo
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kuoramiausia.

nois už

padarytą

skriaudą atsimokėti.

Taigi,

sumanė jis, kad taip poną pagąsdintų, kokį po
rą naktų neduotų* jam ramiai miegoti.

Atrado

J T*ii iu&i- rrfrn Lępnft'Bonni nilcvti

• O

hu-

fo teisingi—nuo tos dienos pono troboj daugiau
Į’radejo žegnotis ir inH^is, bet liežuvis
•.
ih
Lipdamas nuo laiptų nesavais judesiais, nebesivaidino.
£££& / k.«MLM

Jis į® laika tam pątogij ir, pririšęs plytkrašti už
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GIMINĖS IR PAŽĮSTAMI
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Jūsų giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabejo, 1
nori žinoti, ką veikia Amerikoj katalikes mote
rys. Atsiųskite 2 doL ir 50c. “MOTERŲ DIR
VAI” o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir
visą papasakos.
"
<1
“MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Amen-

J

ko3 lietuvių katalikių moterų žurnalas, laidžia*

ak

mas Moterų Sąjungos. Joje žale straipsnių
tualiais moterų klausimais, šalę žinių iš viso pik*.

aky-

šuolio moterų gyvenimo, nuolatos eina šie
riai: 1) Vaikų auklėjimas, 2) Sveikata, 3) Mfcmų ūkis,

4) Mandagumas, 5) Literatūros riky- -:■

liūs ir kiti.

’

“MOTERŲ DIRVA” yra papuošta

vilteliais ir vinjetėmis.

Jos fonęatas

(didiiŽįS

yra toks, kad po metų galima pasidaryti
knyga.
f

Nelaukite ilgai.

Siųskite pinigus tttttfraį

h ‘TfOTERŲ BIBVA” (grife eiti LiotaeeO

Užsakymus siųskite šiuo adresu:

‘
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sumanyta pastatyutrrjų

mat

Tę nuo Sodalieijos, V. J. Kudir
ka įteikė dovanėlę* nuo Federa,
eijos skyriaus. Kalba programo
-c.i. ’
Pagęrbėkleboną.T'J 45 '•7-'
vedėjas kuri. J. Švagždys.
Jis
Mro 2 d. Federacijos skyrius papasakojo kun., K. UrbAnaviakarienę pagerbimui sa-. čiaus darbuote., Primipė, kad
':yę
mylimo':
okdeb. kun. K. Urboną- kun. K. Urbonavičius daug yra
Pirm. ' J. TvąsHene pa- pasidarbavęs mūsų išeivijoje. Bu
vėčius prie stalų ir lau- vęs visose katalikų eentralinių or-;
ąnt klebono.
ganizacijų. valdybose'ir dabar y.
Kleb. kun. K. Urbonavičius ra LDS. .centro dvasios vadas ir
iviem svečiais kun. J. švagž- linkėjo ilgiausių metų. -Kalba
t ifrljontello ir Tėvu Augus- kun. K. Urbonavičius. Jis išreiškė
Dirvele, Pranciškonu, nese- padėką susirinkusiems ir sako.:
iš Lietuvos atvy-kusiu įėjo į “Mano sveikata kaskart eina ge
ę.
Žmonės griausmingu ryn ir jei Dievas duos sveikatą,
plojimu parodė dideli prie- tad galėsiu daugiau dirbti Baž
ną ir pagarbą savo klebo- nyčios ir Tautos naudai”
Turiu pasakyti, kad šios vaka
rienės
surengimui-daug pasidar
klebonas' su svečiais suprie stalų, Šv. Cicilijos cho- bavę šios moterys: J. Tvaskieriė,
p. V. Stasevičiui vadovau- U. Pazniokienė, M. Versiackienė,’
iut padainavo pasveikinimo dai- 0. Keršienė, U. Navickienė. A. Po to, kun. J. Švagždys pa- Kudirkienė, M. Balutienė ir p-lė
i: Tėvą Augustiną Dirvelę M. Sakalauskaitė. Svetainėje ne
šiojo valgius jaunos mergaitės,
ribėti maldą.
J. Švagždys buvo “toast- visos baltai aprifedauštosr kas
darė labai gražų įspūdį. Pagirti-,
‘L’>Damąvo solo p-lė A. Kasparai- nas toks jaunimas, kuris darbuo
pianu pritarė V. Stasevičius. jasi ir lankosi į lieturiškus-parenDarbavosi ir vyrai. Vs
kalbėjo Tėvas Augustinas Dir- gimus.
Užgavėnių vakaras.
sas
programas
gerai pavyko. Pro
fėlė, .Pranciškonas. Jis labai rimir gražiai nurodė kaip reikia gramą papuošė vakaro .vedėjas
Kovo d. Švyturio, dramos rate
įrbti savo vadus - dvasiškius ir kun. J. Švagždys, kuris savo juo lis surengė šokius. Prie surengi
lėti vienas kitą. Taipgi lin- keliais prijuokino publiką.
mo ir svetainėje daugiausia dar
kun. K. Urbonavičiui svei- /
Kalbėjo kun. S. Stonis.
bavosi merginos. Žmonių buvo
ir ilgiausių metų. Daug
daug.
Programas buvo Įvairus.
Kovo 9 dieną kun. S. /Stonis
ų kalbėjo išreikšdami savo
Daugiausia pasidarbavo šios; M.
Kauno, šv. £azimieo draugijos ilimam klebonui koširdingiau-Jurciutė, O.. Kazlauskiutė, E.
galiotinis Amerikoj kalbėjo dviem
Nnkėjimus. Ypatingai jausliekaitė. Pelno liko apie $16,000,
atvejais.
Pirmiausia kalbėjo aprakalbėlę-pasakė panelė
pie Šv. Kazimiero dr-ją ir apie kuris paskirtas svetainės pataisy
, TStašalčiute.
Kalbėjo viešnia
mui. Garbė lietuvaitėms, kad dar
visą katalikišką spaudą. Ragino
So. Boston, Mass. ponia 0.
buojasi katalikiško jaunimo kuokatalikus skaityti katalikiškas
5.
Sodalieijos pirminiu.pelėje. Palgeidaujama, kad visas
knygas ir laikraščius, o ne kokius
5 0. Pazniokiutė įteikė dovanėkatalikiškas jaunimas prisidėtų
bedieviškus raštus. Antru atveju
_priė šios jaunimo draugijėles. Tėkalbėjo apie abelną Lietuvos pa
vai turėtų paraginti savo vaikus
ą matysi skaitydamas Ka- dėtį. Sako, Lietuvoje yra daug
Veikimo ^Mtro leidžiamą kas padaryta. Kun. S. Stonis y- prisidėti prie katalikiškų draugi
ją pašalpinių ir idėjinių,■.*
ra geras ’prakalbininkas.
Vedęt*
s*'
.s '
ju buvo klebonas kun. K: Urbo-

a

TORONTO ONT., CANADA

IŠiviČius'

ginraėms ir . pažįsta'
Lietuvoje. '‘Mūsų laikraštis” metams kasketuri-litai,. pusei metę du

rijoj, Estijoj ir Vokietijoji
a ta pati, o visur kitur užsie(taigi ir .Amerikoj)—trigubaii

vJis'irgi* kelis žodžiūs

tarė apie spaudą; Po prakalbų
ki>n. S. Stonis suorganizavo šv,
Kazimiero draugijos skyrių, kuris
užsiims platyti katalikišką spau
dą. Išrinko skyriaus valdybą:
pirm.^V. J. Kudirka, pagelb. J.
Versiackas, rašt. B. Adomaitienė,
ižd. A. Fedas.
Prie Šv. Kazi
miero draugijos prisirašė keliolįką narių.

Kaimietis

* v

dresas: Lietuva, Kaunas, Lais-

PHILADELPHIA, PA. j

APTIEKORIUS
n gydytojo receptus ir at
itikau visa eilę gyduolių.

COMPANY
• 860 IfiUbury Street
- Vorcefter, Man.
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ST. PETERSBURG, FLA.

•Z
veiksmų komedija, “Pilnas Na
.1
” iŠ anglų kalbos -verstas
Šioje-kolionijoje gyvena daug mas,
■
Anglų spauda įdėjo platų ir tu
Tomo
Marcinkevičiaus. _ Patsai
?rlojiečių. -Kadangi dalis Perriningų aprašymą apie mūsų artis
vertėjas-' buvo .pakviestas rengti
lojaus parapijos yra po lenkais,
tą Juozų Baoravičių. Parašė,, kad
tai bažnyčios išlaikymas susidarė Kliubo * narius prie pastatymo jis yra įžymus dainininkas Ame
gana sunki našta.
Klebonas ip .veikalo scenoje, ir jau dabar stro rikoje ir Europoj. Rašo: bažnytinis komitetas atsišaukia į piai viri dirba. Tikėtasi po Vely
“Bobrovich gained a wide repuamerikiečius prašydamas aukų kų tuojaus vaidinti. Veikiančiųjų
tątion
as a tenor. He has a melonaujos bažnyčios užbaigimui. Nors asmenų sąstatas seka: Dukevidious well trained lyric voice,
ir amerikiečiai jau pavąrgo su. au čius. Petras, Geležiut ė Lelija,
somewhat
fingęd with sadness,
komis, bet čia iš jų nepeikąlaują- Laukiutė Olga, JahkūniutS Bene
and
;
i
possesses
mnch -dramatie
ma šimtų.. Jeigu>tik,.yisi Perlo- dikta, šimanskiutė Ema, Lietuv
povycr. Press coments throughout
jiečiai dėt
e nors, po vieną do ninkas-Andrius, Grajauskas To
his tours'have bė&i highly comlerį dr tai šusidarvtų stambi suma. mas, .Turkša Alekas, Bekerskis
>>
Edvardas, Stankūnas Juozas,. A- ^endatory
Be to,
ą ir šiaip gerų žmonių,
Benevičiutė
Vadinasi mūsų artistas pasida
kurie neatbisako paremti Bažny domaičiutė Bronė,
Mare, Kučauskiutė Konstancija, rė taip populerus, kad apie jį ra-,
čios ir Tėvynės1.
šo anglų spauda labai daug ir
Siųsti mažesnes aukas į Lietu Matusevičius Juozas. e
V.
M.
prielankiai. Visur mini kaipo
vą netaip praktiška ir nepatogu.
X
“Lithuanian - American tenor.”
Tad patariu visiems, kurie norėtų
______ ___ u ..
Kitataučiai stebiasi, kad artistas
prisidėti auka Perlojaus bažny
čiai siųsti Juozui Stoškui, Šy. Ka
Babravičius dainuoja astuoniose
kalbose. Taip vadinamame “Sunzimiero parapijos zakrąstijonui.
shine
City” art. turės koncertą
Ligšiol iš Worcesteriečių stam
Koncertas nusisekė
_
besnes aukas pridavė šie: p-lė Mi
kitataučiams. Balandžio mėnesy
Šv. Kazimiero parapijos meti
grįžta į Naująją Angliją ir-Bos
kalina Bartkevičiūtė $100.00 su
nis koncertas įvyko 2 dieną ko
tone
jo naudai yra rengiamas' kon
kaupu ir Juozas Stoškus $250.00.
vo. Varffljdiinkas J. Žemaitis rūcertas. Po to. artistas žada grįžti
Tuos pinigus skiria Įtaisymui-DipestingaB^ne minėto koncerto iši
tėvynę. .
džiooj Altoriaus-.
kalno ruošėsi. Taig choras savo
-v
Kurie davė mažesnes aukas ar
Jtap.
užduotį atliko kuopuikiajiriai. Bu
ba duos jųjų vardai tilps vėliau
vo solo, duetų ir įvairių įvairiau
laikrašty.- ’
’ .
sių pamarginuhų. Visų- pirma
Perlojaus parapijietė
programo vedėjas J. Ginkus ^ra
f

užsisakyti sau Amerikoje

>

I

— /*

Kovo 4 d., Užgavėnių vakare, įvyko bankietas parapijos salėje.
Žmonių buvo daug.
Salė buvo
papuošta lietuviškomis spalvomis
ir patarnautojos buvo pasipuošu
sios tautiškais rūbais. Bankietas
buvo karališkas. Lietuviška orkes
trą grajino lietuviškas patrijotines meliodijas. Daugiau tokių va
karų.

Pypkorius
■ .
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KELIAUTI
LIETUVON?

J* t

i

WORCESTER, MASS.
■

'

« '■’*

šo kleboną Petraitį pradėti vaka
rą.
Klebonas kun. A. Petraitis
prakalba keletą žodžiij ir šiuomi
prasideda
gražus
programas.
Nors čionai bedarbė, bet publikos
atsilankė pusėtinas bureiią, kuris
labai gražiai su didžiausiu žin
geidumu gėrėjosi naujausiomis ir
gražiausiomis dainelėmis. Minėta
me koncerte dalyvavo taip sakant
visa Worcesterio apšviestūnija,
arba kilnios sielos para^ijonys,
kurie visuomet remia mūsų para
pijos įvairius parengimus. Minė
tas koncertas įvyko puošniame
Junior High Auditorium. Nors
programas tęsėsi iki 11 vai. nak
ties, bet publika labai patenkin
tai linksmai kalbėdamies išsiskirs♦x'
•‘
■
te.

Pamaldumas.
\
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VELYKINIŲ KONVENTŲ
7 « r
KLEBONAMS
<-!■
.

1

' L• - •
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Dabar vra laikas iš kalno užsisakyti Vely-?
koms konvertėlių. Parduodame gafta pigiai. Už
sakymus išpildonąe greitai. Kreipkitės pas:
• »

r* -

r ' z
‘‘DARBININKAS
7
* 866 West Broadway
. South Boston,1 Mass.
.

. ■
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HANCHESTER, N.H.
■ ' “Elenutė” scenoje.

..

Vasarjp 22 xd. Nasįjua ’os šv.
Kazimiero parapijos choras, p. E.

Šlapeliui vadovaujant atvaidino
veikalą ‘ ‘ Elenutė. ’r Artistai sa
vo roles puikiai atliko, čpač žy
delis pridarė daug juokų. Be to,
choras padainavo keletą dainų.
Petras Bartkevičius par
Publikai vaidinimas ir dainos labai patiko. Buvo ir solių, duetų. duoda lai vakortes ant didžių
Dainavo p-nia .Skirkiaučienė ir jų ir greitųjų laivių Siun
p-lės Virkauskiutės. Smuiku solo
čia pinigus doleriais į Lietu
ir pianu skambino p-lės Liutkiutės. Programas užbaigtas Lietu vą ir į Lenkiją. Tvirtina do
vos <himnu. Publikos buvo pilna kumentus, nes jis yra nota
svetaine ir visi, buvo patenkinti. ras.
Vietos šeimininkės svečius vai
Šiemet per jo agentūrą yPavasariui prašvitus collinwood- dintojus pavaišino biznieriaus Sira atvažiavę į Ameriką daug
iečiai subruzdo. Sujudo ne tik
munčio tonikų ir valgiais.
baltieji, bet ir raudonukai. Štai
lietuvių ir lenkų. Bartkevi
Misijos.
raudonkakliai mėto savo siauro- į*
čius tiaras yra kad ateinantį
sitikinimo ant-vytautinės dvasios
" Vasario 23 d, kun. I. Abromai pavakarį daug lietuvių va
visokius prieš-fašlstinius lapukus, čio pasidarbavimu šioje kolonijo
brukdami juos visiems lietuviams je' įvyko misijos, kurias davė Tė žiuos į Lietuvą ir jau pradė
ant . gatvių kampų ir prie bažny vas-Alfonsas O. F. M.
Žmonės jo kelionės dokumentus tvar
v
* f
čių. Mat jiems savųjų neužten gausiai lankėsi rytais ir vakarais. kyti iš anksto.
ka, tai gaudo tuos, kurie dar jų Visi yra dėkingi kleb.kun. AbUnited Statės Linija turi
darbelhj nežino, manydami^ gau-1 romaičiui už misijų surengimą ir
šiai pasimeškeriotl Patartina to-‘j
Vyskupui už įsileidimą ir didelius laivus ir gerai pa
tarnauja.
kius.
gaivalus, kurie dergia savo davimą bažnyčios.
v
lizdą, jų atsišaukimus ir prakal-'
„7Adresas agentūros toks: ,.
Darbai.
bas, kur nieko daugiau neišgirsi,
PETRAS BARTKEVIČIUS
kaip tik žemiausios rūsies blevyz
darbai
čeverykij
dirbtuvėse
678 No. Main St„ Montello, Mass,
į/nCr, silpnai eina, o audenyčiose tai tik
gas ir pliovones ignoruoti
Darbininkai
lietuviai ras pragaras. Vienas darbininkas
šilankyti.
___
nesiduokim save apgaudi.ftėti ko turi dirbti už dešimtį. Atlyginimas
Ofiso telefonas Park 3050
kiems ten “rojaus” žadėtojams. labai mažas, ir darbas sunkus. Jau
ADVOKATAS
Jeigu jiems “Rusijos rojus” taip keletas lietuvių bedarbiauja.
" ' ‘ •
J . V.
gerąs,. tai ko; jie ten nęvažĮuoja*?

COLLINWOOD, OHIO
Į
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čia visuomet _Iaike„kokių nors
I— • •
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V
*
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r: rMūsų Mirtinos Nepesstejancios:
Pagęlbos parapija auga kaip- ant
mielių.
Ji bujoja ir eina stip
ryn finansiniai ir skaitliumi nau
jų narių-parapijonų. Visi tik ir
laukia, kada ir kur ši parapija
nuseistatys sau Vietą. Vieni proponuoja vienur, kiti pataria ki
tur, bet visi laikosi komitetų,
kun. Karužiškio ir J. M.- Vysku
po patarimo, būtent^ rinkti baž
nyčiai vietą~švarioje ir patogioje
apylinkėje, nes nuo to prigulės
parapijos bujojimas arha žlugi
mas. . Diena už dienos laukiama
visuotino susirinkimo, kur bus
galutinai aptarta . parapijos rietą
arba jos ateitis.
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JGIĮAS J.JARKUS.
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davo pilnutėlė Va^iycia. Čraridė726 SLATER BUILDING
.
Į
« - - - žmopiij.
lankymasis
jus Gavėniai
r• t.
Worcester, Man.
N
T
IHLmiULI
Hlflj
į bažnyičą pasidvigubinol 'Trečia
Namai — 101 Sterling Street
dieniais giedama Graudūs Verks
Vyčių darbuotė.
Maple 4964
- Klaidos pataisymas.,
mai. Gražūs turiningi pamokslai,
•v
Šių metų pradžioje buvo 1S“Darbininke” No. 18-tam,’ži
ypač apię,V. Jėzaus Kančią.
rinktai nauja Vyčių valdyba: Tonutėje Puikus Apvaikščiojimas
Penktadieniais iškilmingai ap
LIETUVIS
OKATAS
mas Grajauskas
i
pirmininku ir
16-to
Vasario įvyko klaida. Bū
vaikščiojama Stacijos. Po pamal
Juozas Štreimikis vice-pirminin- t
tent; yra pasakyta, kad apvaikdų palaimnimai su Švč. Sakraku. ' Savo atidarymo kalboje,
ščiojime vadovavo p. Lūpa;, gi
mentu. , Į viršmipėtas pamaldas
naujas pirmininkas pareiškė, kad
tikrenybėje, vadovavo p. M. Mon- ‘ 406 SLATER BUILDING
tiek sueina žmonių, kari pritrūks
kiek 'bus įmanoma, bus stengtasi
kelevičia.
WorcMter, Massachusetts
ta sėdynių.’
Mūsų jaunuomenė
Vyčius atnaujinti, — juos atgaiLietuvos
Patrijotas
Phone Park 5065
irgi uoliai lankosi Į pamaldas.
pinti ta dvasia, kurioj prieš ke
Prie to jie šavo' ‘gražiais balsais
Z
■
l
lis metus taip didelių darbų bu
gieda lietuviškas giesmes su mū
vo nuveikta. Esą dabartinė Kliu
APIE SERŽANTĄ VINCĄ
sų choru, kas duoda labai malobo padėtis yra ne tokia, kokia
KORTINĄITĮ
nų Įspūdį.
privalėtų būti.
Cpo pakėlimui
r—
Vilniškis
*
Lietuvos
Aide
”
parašė
rašyto
bus Įvest# sekmadieniais -šokių
L. V. 25 kp. ’Vengiasi gavėnioj
jas
Arėjas
Vitkąuskas:
“
L. Ai
vakarėliai. Dar sumanyta paskir
vaidinti “Tiurdo Stebuklai.” Ge
do” 1930 m. I. 20 d., 15 (796)
ti apie du šimtu dolerių kamba
gužės 3 d. Moterų. Sąjungos ba
n-ryje,
iš buvusio 44 Darbininke”
rių papuošimui — būtent, radio
lius, o 10 d. gegužė^bus jaunimo
aprašymo su fotografija.
įgyjimui, ir lempos bei grindi?
vakaras ir#T8" d; birželio L. V. 25
Vasario 15 d., Šv. Kazimiero psu kp. vėl vaidins didelę ir labai
ticsalo' nupirkimui. Manyta, kad
dailesni kambariai daugiau narių rapijos klebonas kun. J. Bobinas juokingą Shakespearo komediją.
pritrauks ir juos ilgiau prilaikys. surišo moterystės ryšiu jauną po Viskas tas atsibus Lietuvių Sve
>
Neužilgo mano visa tai Įvykinti. relę p. Pijų Jankauską su p-le Mo- .tainėj, o pelnas eis naujai para
Kniubo Basket-Ball komanda, i:ika Bodikoniute. Šliūbas buvo,
pijai.
tik antrą metą lošusi, labai sėk iškilmingas su šv. mišiomis. Lai
laikas pradėt rūpintis ke
- '■
’
• !
Naujasai Collinvvood ’o bažnytimingai šįmetinį sezoną perėjo. ke šv. mišių giedojo šv. Kazimiero
Vfenlntėlls lietuvis lalsnlaotas elione į Lietuvą. Suteiksiu
lektriMlnas. Taria 8 metas prity
Berods, iš 23 rungtynių, pralai parapijos choras. Altorius buvo. ,nis choras, nors nepatogiose ap
pilnas informacijas apie
rimo. Taisome tr {vedam motoras
linkybėse,
bet
smarkiai
darbuo

mėjo vos 3 kartus. Viduryje se gražiai papuoštas, kas darė labai
Ir vandenio pompas. Taipgi taiso
laivakortes ir reikalingus
jasi. Dabar jau jis turi apie pen
me ir parduodame radioe.
zono Įgyta visiems lošikams uni gražų įspūdį.
kiasdešimt giedorių. Visų pasiry
formos, kas labai gražų Įspūdį
dokumentus.
Paminėta Nepriklausomybės
STOCK ROOM
žimas yra iki Velykų pasiekti
padaro į žiūrėtojus, ir pačius lo
tJUZE RAUKT V TE,
Sukaktuvės. '
10 Enesworth St., Woreester
.
v
■
.
,
x
šimto narių. Dabar choras gieda
šikus paspiria smarkiau varytis.
50 Ęterfing St, Worcester, Man
Vasario 16 d. vestuvininkai gra gavėnios giesmes, o prisikėlimo
TeL Park 5452. TeL Cedar 7338
Komandoje dalyvauja sekanfiejį
Tel. Cedar
žiai
paminėjo
Lietuvos
Nepriklau

I
šventėn
mokinasi
puikias
mišias.
asmenys: Strungvs, Juoz. (Capt.),
Štreimikis Juozas, Trapočka Ka somybės sukaktuves ir Didžiojo Chorą lavina muz. V.- Greičius.
Episkopatų
zys, Mačys .Juozas, Blėbas Kazys, Kun. Vytauto mirties sukaktuves. Pamokos atsibūna
tr
Lietuvninkas Andrius,
Jasaitis Kalbėjo pp. Visbaras, Pr Staigvi- bažnyčios kambariuose, 15232 St.
Jonas, Stankūnas Juozas ir kiti. la, Skikas, Kvietkauskas, Dubaus Clair, prie pat Collinwood^ mo
t '
Šiuo tarpu j’au vykinami meti kas ir jaunavedys p. Jankauskas. kyklos.
I
Pasibaigus
kalboms
sugiedota
Lie

žalvyris
niai. Kliubo dramatikos bandytuvos himnas. Taigi dar pirmos
> .
V•
' » •
•t.
<.
i *
..
tokios reikšmingos vestuvės šioje
MALDŲ RINKDrfitią baltais virieliav
* kolonijoje. Garbė jaunavedžiams
MALDŲ RINKUTELIB, baltais vilteliais
ir svečiams.
•
, v

BALTIMORE, MD.

'•

*

.✓*

; '

.- •:

>•

ANTHONY J. MILLER

f

1

MONTREAL, CANAOA

JOS. G. ZUROMSKIS

'

y TIK ATĖJO NAUJAS
« MALDAKNYGiy

Dabar laikas pasirinkt geriausias laivus ir užsisakyti vie
tas aut: North Germun Lloyd linijos laivo Rremen, gegužės
3-0^ i T^nitesl Statės Linijos laivo Leviathan, geg. 3-čią ir 24-tą;
7-. ’lČabriiM linijos laivo AquitanTa geg. 7-tą ir Berengaria, geg. 14;
' Thollflnd Amerikos linijos IrIvo Rotterdam, geg. 31 ir naujo
^*>krivo Statendam, geg. 24; Hambnrg, Amerikos Unijos laivo
Albert Balin, geg. 29; Whfte Star linijos laivas Majestic, geg.
15; jr Baltic America linijos laivo IJtuania, geg. 26, dedeįė'A-.'■
į- merikos Lietuvio ekskursija.
!
-#
• X
Visą kelionę Ir dokumentus prirengsime dovanai tiems ka
rte keliaus per

Buvęs

W MUŠA

1

Teikia patarnavimą laldotovėma Ir
Hlrendavojnni automobtliaa vestovtaa ir kitokiem! pasivažinėjilIMUMa

■

08 LUTUVIO AGENTŪRĄ

j

ET _
VORCESTER, MASS.
Teieptone Park 5818

LIETUVIS GRABOR1UB

S1TK0UR

>-

''

.

• ,

0

Jei taip, tai tuojaus teiraukitės visais kelionės reikalais pas
*
mus. P-lė .T. Loonaitė, kuri tame darbe turi prityrimą tame
reikale patarnaus Jums cerinn negu, kas kitas.

i-r.ii

i;

PA.

•

* X

C

i

MALDŲ RDnmttU8» juodais virfeliais
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais virielu
MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUI juodais prastais vilteliais____________ __

... Vitus užsakymus siuskite sekančiu adresu

Gyvenimo Vieta: 194 MiUbary St
,(ant3-aoaukito) Tel. Cedar 4063

Ofisas: 212 Millbury 8t, Worcw>
t»r, Mass. TeL Park 2796.

I

I

,

f
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Į DARBĄ*

AlUlVAanWR>

t

KgDte AR^<^ W fĄi

DRL U SAVININKŲ

TIRAMAR O KRDB!UW ’
PAKIKLGIMĄ 89 MBtoRNA

Į5*4 suktino mėnesiu baigias L,
Vyčių naujų narių vajus. Tai vi
si, kune dar neturėjot progos p»r >
sidirbaoti įeĮ prirašyti neis; pa
vieną naują narį dabr laika* tą
Yi^noriska&yU bet ųe visi tupadaryti.’Ir tie, ku<ie jau atliko
ri/ką skabyti.. Vieni tuji UŽ ką Įte savo pareigą irvprirašėte po
rigylli knygų ir laikraščių, o kiti ir
vneną, arba-po kelis narius, visgi
■ ko dėtf8gvanerangunęuuįęiąkitė rankų, bet ste«g&- ■ v j.
r
’
Šykštumo'heušffl*k!a
gerų
tė« daugiau prirašyti, i:,s 4 ... - ■mo
bbi
žurnalų,
'
r
bet
gavę
•
.....
i BeJ to, neturime pamiršti.kųo- lai

n

Ja

I IiIY

<ąt»'

' Prąeitą savaitę buvo. sųstreiiįrvę Bostono Internatienal Ladiės Garment unijoo darbininkai
reikalaudami 40 valandų .savaitė
je ir panaikuiimą taip vadunamų
‘‘sVFeatshops.’’ Majoras Curley
pfea&u&ė darbdavius ir unijos
vadus ir suvedė Į taiką. Darbda
viai pasižadėjo išpildyti darbiniųkų ręikalavi»ųs- Į^r^iąinlęąi jp?v-.,

> > •-

1 **<**• ♦

5 3

'

K

teiksite jiems gerų
[ir apsaugosite nuo negerų ii
iShj ra&tų.
šiaufiuose ynr daug
moksleivijos, todėl maloniai jrtf- PkatotOktt5®-E. SeveątU
Šaų gerb. kwaigų Ht
Settttių
Telephone Soul
priausti, jai, manę antrašų Įaifcra- •

ajoroCuriey paivarkyTnu/šioi v
lienomis, uždarė vaųdenį- <|ėl.„ pereitą šeštadienį atbėgo mėg
iamų savininkų už neužsimo-Lgina Ruth Cterk, 22 metų iinVh»-Ph«ai«te*8
U
ną bilų už vaadenį. Sako, už-1
boriai. juos škaitę.' Tą žino- ščių, lietuvių ir anglų kalboje žur - 24 Thonus Pk
žiaūs, j Baek Bay policijos stotį
1
pos
‘
.
veikimo
frūyisų
reikalų.
Ktio,
vandenį tik tuose namuose L
d^ihi hTiisų priešai’Bafevamaniai ir nalų, aš moksleivijai
ProL BaftMnliffl
ir pasiskundė polĮcĮjai* kadi AL madjenio ryte.sugrįžp.j d^rbą,
'daužau: -narių susirenka . Į susj- yiso^ ^ktaUtod^bihliĖstaj, adven
gyvena patys savibtrikaT Toksi
•,z-i
Praeitais
metais,
aSiS
^Gann
’
Aie^
» *
-i, —■ —■■■
*t
r
bertas L. Kizeš iš Mt. Carmely
Aikimą,
tuo
daugiau
atsirandą
ipąjorė įsįky$«$‘
26ft.a Hiato S^ -So. Bort*-lh^’'*.
£*».,• New
0TESTAA PRIEŠ SOVIETŲ vairių sveikų minčių ir yra dąug tistai, subatistai ir kitokie klaida ’dakcijai už siuntinėjimą savo lai Iždininkas — Andriejus Naud^ton* ;•»
, kad rendaunmkai’ntikehtė- •’of Musie
kraščio, kun? Kazėnui,, ?• Baltra88|S E. Broadvay, So. Boet* MiMb
lengviau dalykus išrišti. Ne| ir tikiai, tetik sųnčįa. savo giminėms
RUSIJĄ LEGISLATVROJ
maičiui, p.Tvaškiutei ir'kitiems už Maršalka — Jonas Zalkis;
tankiai
dar
geriems
katalkąms,
vi

•tęs Į savo apartmentą ir paskui
mūsų konstitucija reikalauja^ kad
7 Winfteld St, So. Boston, Me*
Atstovas Roland D. Sawyer iš
■ X. ----- ---------- -n-—r'V\
:kalbinęs ženytis, o kada ji nesuti
sokių šlamštų tikybą ir dorą griait- siuntimą knygų, žurnalų ir laikra Draugija laiko tusirinkimus ką* tre<S< ’
nariai
privalo
lankytis
Į
.
susirin

nedatMenl kiekvieno neneiki,
jančių, bet ir visemis kitiems, ku ščių.
•
UJĄ TRAUKEI “YANKEE kus jis ją pagavęs, pririšęs pade Ware, Mass. Įnešė protestą prieš kimus. .
vai. po pietų, parapijos sal€j, 492 B
Sovietų Rusiją už persekiojimą
Kun. P. Kaziuk* SeveatoSL, So. Boeton, M«*
prių tik antrašus gauną. Be to, po
* •
lovos ir grąsinęs ją nukankinti.
CLIPPER” PAKRIKtnJO
Tad visizbe išsikalbėjimų ir ati
....j ..ji.
.
n.j'jriMergaičių gimnazijos įr Moky
Ji paprašius vandens, ir kada crikščionių ir tas protestas yr-a i- dėliojimų privalote ^-ateiti į susi Lietuvos miestus ir kaimus vaik
kntradieuy,, New York, ’ New
darbų tvaikoję.
ščioja sektantų agentai ir brukte tojų seminarijos kapelionas, Šiau *VSHTO PmOKF5Vft«
Kizes nuėjęs atnešti, tai ji atsi- ■ rašytas
*
’
*•
rinkimą. Turėsite gerą progą ati► en ir Hartford kompanija pa
-•
bruka prieštikybinę literatūrą, jei liai, Lietuva.
rišus.ir pabėgus. Taip pasakojus
PB-JOS VĄEDS*
Biiygmri už organą “VytĮ.”
lo naują traukinį tarp BosIŠ
ŠV
PETRO
PARAPIJOS
gauna
—
ųž
pinigus,
o
jei
ae
—
mergina policijai. Studentas A..
*
’ Putpelė.
X
■■ I ■ ■ I. —
■
Ttr. '.
a ų Nęw Yorko. Abiejose stov
VEIKIMO
dykai
palieka
prieštikybinus
nuo

L.
Kizes
buvo
areštnot
as
ir
p
irt
e ■— cl
212521'5
’
So. Stątion' Bostone ir
Pirmininkas — Jonas L. Petrausk*
dus. Todėl ir jūs malonūs Ameri
Choras po- vadovyste pono M.
rnadienio rytą atiduotas Roibury
md Centrai ”^ew York
24 Thomas Park So. Boston, Ma*
:
i- BLOGA.
$
"S
.J
kos lietuviai katalikai, perskaitę
pastatyti I
Distrikto Teismui Teisėjas pasky Karbausko užsibrėžė
VlcaPirmlninkafr—Juozas JaekevRSi*
jo tam tikros ceremonijos prieš
Dejavimo
buvo,
yra
ir
bus.
Da

katalikiškus laikraščius siųskite
rė $10,000 bond’są ir byla bus bažnytinį veikalą “Septyni nuo
92 Saivyer Avė., Dorchestęr, Magą
mkipių išvažiavimą. . Tose cebar
tai
kaltinama
blogieji
laikai.
Prot Raštininkas — Kazys RuateB* 'j
juos saviškiams Lietuvoje, taip sūnagrinėjama' vėliau. Jis kaltina Kryžiaus Žodžiai.” Šis veikalas y~’ .»
Blogų laikų yra.buvę.' Jų ir bos. ’ X—._ " ■
nonįjose dalyvavo valstijų ir
446 E. 6th SL, So. Boston. Mass. .
mas už pasikėsinimą sumušti ir Ta didelis ir grynai tikybinis. Jį
,F4n. Raštininkas — Juozas Guzevidi*
estų viršininkai ir kompanijų
27 Tampa SL, Mattapan, Ma*
statė dabar vargontokai Chiua- Tvarkūs žmonės laimingai per
kriminaliu tikslu. ~
•šininkai- “Yankee ' Clipper” sumušimą
Iždininkas — Vincas Kališlus,
'
'
'
^4
gyvena
ir
blogumus,
kaip
žmogoje.
Jį visur stato gavėnioje.
C.?
67 G Street, South Boston, Ha*
į nės nenori atsakomybių, kkipl
žinės tarp Ne\v Yorko ir BosTvarkdaris — Petras Geležinis,
Taigi ir mūsų»choras statys jį
14 Vinton SL, South Boston, Mass.
10. šis traukinys padaro po 56
MIRĖ/, KARDINOLO
BiZe Kada — Bile Kur
Verbų nedėlios vakare 7-tą vai. žmq|Bs nepaisintojai.
t
Draugijus susirinkimai būna kas pto
iilias Į valandą, Tai yra grei■ Greitai—SaugiaiJTikrai
Šiuomj tarpu guli Boston City
mą nedeidienį
nedėldlenį kiekvieno mtoesio >.
1 į,
t, 'Į-.J
ADVOKATAS
šv. Petro bažnyčioj. Bus pamoks
JAMERJP. THOENTON .
vaL po pietų, parapijos salėj, 881
Pirmasis
iš
tusias traukinys.
Hospitaly trys 'lietuviai negyvė
Praeitą saavitę mirė ir pirma las apie tuos Kristaus septynios
E. Seventh SL, So, Boston, Ma* ■
Membef Ftorist Teiegraph
>stono išvažiavo 3:30 vak po
_________
■
■
_________
liai. Jie linksmai gyveno. Susir
dieny palaidotas Įžymus Bostono paskutinius žodžius ir palaimini
etų.
* / Delivery J
'
UET'JV. DUKTBBŲ DB.JOJ "
'advokatas Henry V. Cunning- mas švenčiausiu. Pelnas bus pa gus miestas juos paėmė. Numirus
Gtarlrš 33 Mrtu ’o
niekas jų nenori. Genčių neturė 109 Dorchester St., South Boston b
Draugijos ir pavieniai
ham.
Jis buvo privatis advoka rapijai.
rooLOBAiioThrossvs, ,
Phone S. B. 3198—1658
jo. Prie parapijų, draugijų pri
JUOZAS P. iARKĮUKAS
;OUTH BOSTONE PRASIDĖS :tas' J. E. Kardinolo O’Connell. pardavinėja šventa koncerto tiMHton7993
klausyti ‘ ‘ nelaikino - nekėrino, ’ ’
DARMJOJAS SU
Palaidotas iškilmingai iš Kated Jrietus. Kas jų daugiausiai išpar-,
NAUJI DARBAI
x
[•ros. Kalvarijos kapinėse. Laido duos, tas laimės dovaną. Parapi- Perdideli jie buvo žmoneliai.' ŠianVOSR&SGNSPIAN^
-.-diea-miestui primesti jų lavonai.
Šiomis dienomis Majoras Curlev •_
Laikraštis geriausiai suartina iš
tuvėse dalyvavo dąug kunigų ir jonai tikisi iš koncerto parapijai
-9
-•
?
•
V*
•
KOMPANIJA
- Pirmininkė — Teklė Ašmenskienė,
įsirašė kontraktą su Tomassello
vieną jų graborius buvo parsiye- eivius su savo mylima tėviške Lie
dvasinės ir finansinės naų/Jos.
•3v ietiškių profesijonaių.'
68 G SL, So. Boston, Mass.
■
Buk tikrąs mane matyt piną pirkoinpanija, kuri, sutiko už $242,žęs. Ištyrė, kad “nieko neturi.” tuva, laikrašty atspindi kaip veid
siaut
Jokio
komiso
nereikia
mokStt
Vice-Pirmlninkė
—
F.
Zaleckienė,
'
“LegalŠtampe”
90 ištaisyti Columbus parką. ;
Ir° vėl miestui' atidavė. ..
448 Cambridge SL, Cambridge, Mass,rody senosios tėvynės vargai ir pa Až parduodu tiesiai.
KVIEČIAME!
tarbas bus pradėtas pirmadieny. į
Čia. jau bloga! ir 'kūntii; gal ir sisekimai, liūdėsihi ir džiaugsmai,
ProL. Raštininkė — Ona SlaurienA
‘‘
Parapijietės labai darbuojasi
Pasaulio caršąs VOSE grand,
443 E. 7-th SL, So. Boston, Ma*; ako, kad daug darbininkų ga- i Kodaugiausia sueikite nedėlios rinkdamos prekių štampus ir bal sielai Bet ar tai laikai blogieji
player h? uprlght pianai. , moji fr - Telephone South Boeton 3422-R. ; - .
todėl kiekvienas išeivis turi akair vartoti
Orthophoiiic VICTBOLĄ- į
■vakare, kovo 23 d. i pobažnytinę
ks gauti darbą.
kalti?
Geri
laikai
mūsų
bept
ap. Fin. Raštininkė — Ona. MarkoniutS,
savimų korteles mūsų parapijai.
tyti
bent
vieną
tėvynėj
leidžiamą
puikus MAJESTIČ radia
684 £ Eighth SL, So. Borton^Ma* *r.-_ T. /L < L•-v svetainę. Liksmai ir gražiai pralei
Dirbkime štampų' rinkime ir jų simąstymųi ir prasiblaiviniBtui.
■■
laikraštį, kad jos neužmirštų. Iš
Iždininkė
—Ona Staniuliutė,
• ’Beffcoiattfc Katatopo ■ •
, 105 West 6-th SL, So. Boston, Ma* .
Apart šių dar trys mirė staiga daugelio laikraščių tinkamiausias
kŲWORILJU SU2EIDR
G site vakarą. Įvyks centinis jomar- grąžinime,, kad kovo 31 parapija
Vose & Senu Piano Co.
f Tvarkdarė — Ona Mlzgirdlen^
1
'
kas. Nuoširdžiai kviečiame visus:
namuose. Gentys vargsta su gavi yra išeiviams ir lietuviams kataM*.
1512 Columbia Rd., So. Boston, Ma*
& 11
AREfiTUOTAS vaikus ir suaugusius. Brasidės 7 gautų gerą dovaną.
160
BOYESTON
ST.
AOSTON
mu jiems- bažnytinį palaidojimą kąms ūkininkams tik laikraštig . ._;
Kasos Globėja — E. Janušopieš
Susirinkame^; /
< z...
SOMERVILLE, Ma* — Pe-. •vai? vakare.
1426 Columbia Rd., So. Boston,
—
G
V
O
S
ULIG
OrĄ
Geras laikas gyventi krikščionišDraugija
savo susirinkimus latt
i.
Į
•
’
“ŪKININKAS”
įeitą 'pirmadię^y areštuoja ir
Vaikelių Komitetas Sekmadieny "po Graudų Verks- , bar
. antrą utarninką J-*-“—
Į
5
tf.i:
S-3
:
,
f •
• i • .-t. . ;
; 7
,
JuvoĮ pristatytas distrikto teismui
7:30 vaL vakarė,
. - j 4___ 15
Q- nes “ŪKININKAS” vedamas' kanių Įpuola Amžinojo Rožančiaus
E
juiasį
žfi/
r tainėj.
*
Nę
kiekvienas
gali
pa4tef
.....
~1
jJ
u
' -i.T
/ ■ talikiškbj, tautiškoj dvasioj ir sto
Visais draogii*. reikalais IkMi
i GAZULią BUS RERDUOTAS draugijOs mėnesinis susirinkimas.kad jyČia ‘ Sužeidęs’sav<? u
'
'
jytž ką. nors nepaprasto, bet
Antra<fieny
:
*vakart
po^partfaldų
vi
“
demokratiniais
pamatais
•
tvar

*’■
GRANDJURY
tomdbflii. Hktejfirėys' f^Miž at4
i
kiekvienas gali nudirbti pa
komos Lietuvos sargybeją \ r
Sodaliečių susirinkimas; .
;
< ■■
i ? s-r' j v .■'? 4—? t i ••. įvyksta
viena nuomonė
IV. KAZIMKRO R. K. D-JFOf . ||
skirai nuo savo žmonos. Jo žmo
'
k
\‘
r
•
Praeitą savaitę <aTeš^uč>tas; Kąp'
darbų
nepaprasta
>ŪKINataSfjgrina' ias^^- prastą
Ketvirtadienio vakare po pa
z
na sū dviem dukterim gyvena pas
% VALDYBOS ANTRAM*
,»••
• r vaitė gražiai paveiksluotas, duoda
tas i Gazulis ir kaltinamas už pa maldų bus. Pranciškonų susirinki
dvasia.—Booker Washingmotiną Mrs. Lovejoy, West Somsiryžimą išgauti pinigus grąsini- mas.
Prof. Dr. V; Mykolaičio-Putino redagua daug žinių iš Lietuvos ir užsienio ton.
i *
ervilie. Jis buvo nuvažiavęs pasi
lamas literatūros, mokslo, visuomenes gyvenimo; rašo visais ūkininkams
mu‘ iš turtingii tėvų Bostono taip
Pirmininkas
—
J.
Gnibinsk*
ir akademiškojo gyvenimo iliustruota^
Pamaldos.
žiūrėti dukterų ir varduodamas
■. >*■' i
24 Prescott Sl, ReadviHo, Ma*
?
vadinamų “society girls.” .Jis bus
mėnesinis žurnalas yra didžiausias, rūpimais klausimais: apie žemės
J
f
pasiėmęs vieną vežtis į- namus.
— J. Markso*
DRL TŲ, KURIŲ SVHKATA Vfce-Firmtainkas
Antradieny vakare Įpuola pa rimčiausias, įdomiausias ir kiekvienam dirbimą, gyvulių auginimą, šeimi
perduotas. Grand Jury. Dabar sė
a. ct
’a
_
prasilavinusiam žmogui tinkamiausias
140 Bowen SL,
So. Boeton,
Ma*
r. '^
Uošvė pastojus jam kelių. Anot di kalėjime.
YRA MENKA .
maldos Sodaliečių.
lietuvių žurnalas. Todėl-visi paskubėki ninkavimą, rinką ir kainas, deda
Prot. Rdftlnlūkas—Vincas Paptari**
policijos. Humphreys nepaisęs' fr *
116 Bowen SL, So. Boerton, Ma*
Trečiadienio vakare esti gavė te užsisakyti “židinį.” Z •;
daug gražių pasiskaitymų, juokų,
trr--------------Konstipacija ir pakrikę tekstai lei- Fto. RaMininkna — M. šelkis, .
“židinio” kaina Lietuvoje: met 35 L,
.
važiavęs tiesiog ant uošvės ir ją
įdžįa kunui sugerti nuodus, kas pagim
nios pamaldos.
i
pusm. 20 lt; Amerikoje metams $4.50, Įvairenybių ir tt.
256 E. Nnth SL, So. Boston, M*
do inkstų ar pūsles įdegimą, virškini
sužeidęs ir nuvažiavęs. Teismas
ATVYKO JAKŠTŲ BROLIS
Ketvirtadieny bus Pranciškonų pusmečiui $2.50. ■ i .pu:*
“ŪKININKO” kaina 1929 me mo pakrikimus, surugusius vidurius, Kaslerius — F. Grendeits,
Adr.
:
“
židinys,
”
Kaunas,
Laisvės
AL
237 W. Flfth Sl; So. Boston. Mmfk,.^.- z
atidėtas iki kovo 24 d.
Į KANADĄ
pamaldos.
tams Lietuvoje—5 litai, arba 50 a- aitrumų, galvos skaudėjimų, vėmimą, Maršalka — J. Zalkis,
3. V
" - ' '
. •
■_ įį
Kovo 17 d. atvyko iš Lietuvos
7 Winfleld SL, So. Boeton, M**. •*?$.
merikoniškų centų, o Amerikoje nerviškumų, bemieges naktis, netekimų
Penktadieny taipgi gavėninės
nervinto ir muskultnio stiprumo ir a- Dranglja laiko susirinkimu* kas a* • - t>^r
ii Montreal, Kanadą pp. Vlado ir pamaldos 4:30 P. M. ir 7:30 P.
15 litų arba vienas ir pusė dolerio. belnų menką, sveikatą.
? '
rą nedėldienį kiekvieno mėnesio, >C '
Nuga-Tone sureguliuoja1 vidurius ttJono Jakštų brolis Antanas. Ka M.
num. 492 E. Seventh SL,
Pinigus siųsti šiuo adresu; Lith'nugadi konstipacijų, tuo išvalydamas
salėj, 7th St, South Boeton, Ma*
jeigu jie nepasistengs išauklėti juos nadoje ji patiko p-nia J. Jakštie
SO. BOSTONE —5 kambariai. uania, Kaunas “ŪKININKO’ ad- kraują nuo ligas gimdančių nuodų. Jis
Dievo baimėje, išlavinti juos if įduoti
Viešpaties kančios Diena
O*Tn*TATT«TH«
Yra visi įtaisai. $28.00 Į mėnesį mnistraeijai, Gedimino g-vė 30 Nr. priduoda naują gaivumą * Jeįaš vijiems ginklą prieš' įvairius gyvenimo nė, Vlado žmona.
sieęis,
organams ir funkcijoms, snteikin^ L R«
SAUZIAŪSIOB SLKL^
Nebetoli.
"
pavojus.
Pavojingiausi žmonių prie
P-nai Jakštai So. Bostone yra
rendos. Kreipkitės prieš piet tar
Neužmirškit, kad “ŪKININ poHsingą, atgaivinantį miega Ir priduo
V. X BAtALPZNtS DBJ08
šais— girtybė, netikėjimas ir doros au
Kasmet tos dienos rytą iškil pe 11 ir 12 vai. 10 Jenkins St
KAS” yra gražiausias ir mylimiau da naują smagumą gyvenimui.
VALDYBA
x
stoj imas. ? Ypačiai daug pavojų yra .žinomi kaip apsukrūs. ir gabūs
.Tųs galite gauti Nuga-Tone bile ku
r
• ,
—
miestuose besimokinančiai jaunuome biznieriai.
Jiedu turi valgomų mingai prasideda mūsų bažnyčioj
sias ūkininkų laikraštis, todėl di- rioj aptfekoj. Jeigu jūsų aptieUininkas
(K.-21)
.
nei. Geriausias besimokinančio jauni
-r, delį džiaugsmą padarysit užsaky Deturi jiį, paprašykit jį užsakyti ji; Pirmininkas — V. T. Savickas,
mo draugas ir vadas mokyklas Sibile ti daiktų krautuvės. Be to, Vladas •10 valandų atlaidai. Visai para
iš 3avo džiaberio.
.
451 E. Seventh SL, So. Boston, Mate.
rą jau dvidešimts metų leidžiamas ka Jakštas užsiima ir real estate biz pijai tai didžiausi dvasinė iškil
dami jį savo giminėms ir pažįsta
<
* .
talikų moksleivių mėnesinis žurnalas
Vice-Pirminiokas— A. Naudžiui*
mė. Verta kiekvienam pasinaudo
miems Lietuvoje.
x mo, o sau palengvinsite sunkią anklėji- niu.
885 E. Broadvvay, So. Boston, Slass.
i mo naštą. „
___ *
Rap ti proga ir gauti per 40 valandų ir yra ant rendos 5 kambariai. Na
ProL Raštininkas — V. Tamoliua*
Tel.
S.
B.
2613
L
“Ateitis.” -v
40 Marine Rd., So. Boston, Mass.
tuos brangius atlaidus nuo Vieš rnas geram stovy ir yra 3 ,karų gaFln. Raštininkas — D. Lingevlflus,
Tėtai ir motinos, nepagailėkite 10 tt.
paties Švenčiame Sakramente C; radžius. Yra kai kurie Įtaisymai
62 Ądams SL, Dorchester, Ma* *- z
metams (5 tt. pusmečiui ir Išrašykite ; , SUSILAUK DUKRTKRS
Kaslerius
— P. Kleponis,
‘
tą žurnalą savo besimokantiems vai
Šiomis dienomfe jpn-ai V. Medo- saneio.
ir graži gatvė. Šaukite Parkvvay
A
266Bolton
SL,
So.
Boston,
M**
kams. Tuo suteiksite jiems džlaugs' '
,
K.-28)
(UteURAMCK)
niai susilaukė dukrelės. Motina ir ‘.Atlaidi} gavimui yra reikalas 2562-J. .
Tvarkdaris — J. Leščinskas,
"Ateitls” Įdomi ir nemokstelviams.
253 Broadway, So. Boston
141 Bowen St, So. Boston, Ma*
Prenumeratos kalba: natoms $2.00, įnąujo.kė jaučiasi gerai. Sveikina- ■prieiti išpažinties ir priimti šv.
Draugija laiko susi rinkimus-kas antrą
pamečiui $1.00;
moksleiviams me
Komuniją.
-*
ApdrandŽta vfroklas nuosavybe*
tinę.
PAIEŠKAI* Petro Cirvinskio iš
pirmadienį kiekvieno mFnę* TJO
tams $1.00, pusmečiui 50c. ‘
ir kaB tik reikalinga
Taipgi
vaL vakare, pobafeytiirfj svetainėj,
Per 40-tę sakys apie Švenčiau Vidubalės kaimo, Krinčino, par.,
K.
Adr. “Ateitfi;” Eaaa*jAfsves AL 3.
perduodame anglis Ir iirendavoFlfth St, So. Boston, Ma*'*• */
si Sakramentą pamokslus kun. Biržų apskr. ~ Gyveno Amerikoje;
jamer kambarin*.
UrbaųavyČIus, M. I. C. iš Chiea- Jis pats ar kas kitas praneškite’
D. L. K KKOTUeiO DRJOS zgos. ’
. Šiuo adresu: M. Cirvinskaitė, Ožeš
VALDYBOS ADRESAI
"U
i*•
Rep. kienės gt. No. 17, Kaunas, Lithua1989K.
nl
V '"4K
nia.
•- ■ «
T

'"/J

GĖUy PER TELEFONĄ

rįiįtii

“ŽlOiNtS”

VAKAI NEMYLĖS TĖVy

,

ANTIMS

PARSIDUODA NAMAS

VĖLIAVOS IR ORGANIZA

L. VYČIŲ17-TOS KUOPOS
NARIŲ DOMEI
L. Vyčių 17-tos kuopos mėnesi
nį susirinkimas Įvyks kovo 23 d.

“KARY” yra daug paveikslų, apysakų, feljetonn, eitera&ių, |vafce«ybfy ir ttKi^YVieii a<
me “KARI^M.yt^iiufenias skyrius

rinėe
Amerikoje 1 Pete

leidžia

t—T,44hr»«p»<« Kauna*. NenrfUaaio-

myMt aOdtt

'
• - .-3s
Pirmininkas — Ahtanas Maesjonas,
450 B Seventh SL. Sa Best* Ma* . -

KAM REKAUMR WA
DĖL OFISO

4:$G vai. p. p. parapijos salėj, 492
Ę. Seventh St.. So. Boston’e. Šis prašome kreiptis dėl visų hiforma
susirinkimas yra svarbus kickvie- eijų. “Darbininko” AdhuniriJrąci tai-magų apedalyM-ir Ilgų metų prak
n&m, tikram ir pildančiam įstatv- joDL •-T3-9
-.Kcbi.-t > tika-įDartm arUstiSkią Kalnoė laaMa
--‘f,;.

.

------------.i

> M c

■fui.

4

-V

«J

Vlce-plrm. — Povilas iiroUs,
‘
kv
554 E. Pirth St, So. Boeton, Ma*
Protokolų RašL — Adotfha Navickas,
St, So. Boston, Ma* ■ - JB
Finansų RašL — Juozapas VinkevUSt* . .

450 E Seventh St, So, Boeton, Ra*
Kantorius —. Andrius Z*1
^8^ —
. 70C M -------I
b-ariWfa.
_____
Aztmtoras

«U*<C

lt Broėdtfay, So.

»•

L K.Kelstva»

lTVIRU

ftiemet “KARVS” gymiai papigintas. Jo kai
na metams
9
ris 00 amerikdirfBtŲ ėenty.
Redaguoja kpt
fartsio n

JDNASS.MĖO

t .

» *"♦

spalvuotų at-1
Turime 5-km rūšių labąi gr
<
(*Tarsiduoda * 4
viručiu su lietuviškais- pa
pigiai tik po 5c. vietia. UŽBakymus piskite: * i*

.. _ .

366 West

•“D

■ vG nm

Prof. A, židanaviči&iu

MUZIKOS MOKYKLA
• Į 8MUIKA-PIANA8

■

Lekcijos .duodamos privačiai kaip
mažtomrtalp ir miangutiems sulig
pmgrpmo Muzikos Konservatoriją,
renokos a«Hrtiw»mo» iMtrių
H' » . •
kalboje.

,

149 Boston Stroet, Dorchotor
-

•v

TeL So. Boston 1348-W.

BGSTOMR a* Bw

ImąJu daiktą krautuvė t
pirkti arba mainyti ant
trijų SeRnyną na
388 Rroadway, I
8a. Bm** OCKk

J

• *

I

i

*
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i

turfe
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>
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K.
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kad jam Dievas ilgą

“

brangus

reti dideles praktiškos reikš

biplio namuose, mės,

Savo

. v ..

■

pastorių klausimas galės tu- sako:

r Kurium^i? ^

/p°5trbtto
i■

y

_

Jauja

syv^rbumn moterims. Moterų pasidarė

> I—

--------- ANGLUOS KARALIUS
KAIP
•t "PARDAVTNRJO SAVO

b

•

I

teoretinio

daugiau

de

dėtas radybas.” Jūrininkas

gyve- aukštosiose mokyklose teolo

AavMaus” jaųnu^lĮJigtavĮil*'
tos ncbtUv, visos turi būti sistematiniai kas mėnesis patiekiamos 1auklės doru, kilniu, ene^gįpgu, są^

Po įvykusio sausio m. 19 d. Ry
tinių valstijų lietuviškųjų orga
nizacijų atstovų Seimo, išrinktaKomitetas energingai imasi

Norvegijos grąžinsi deimantą, gausi ža

kadangi

apmokėjimui. Buvusios Laikino- žiningu, nars’ 'v'
Vytautas E
giją studijuoja daug moterų. sako, kad krepšy jokie dei•sios Komisijos prašytų visas są
9 .. •
•
.
■
'
'
v
4
vo._if',tokiaW
A _
m
...
* V*
1
•!
•
Laikraštis pastebi, kad prieš manto
veikti. Plenumas iki šiam laikui skaitas kokias yra laike savo vei
neradęs.
<
teities $fetųyi
■
■
>
turėjo jau du susirinkimus, Vyk- kimo padariusi, patiekti 'valdybai
tą naują ^įstatymą .mažiau
“Pavasaris
Ilgai jie ginčijosi i>$aga, .
domoji Komisija keturis (posė- iki sekančio posėdžio.
protestuojama iš
generolų
• Kaunas, p. d. 88s
;Įia}Į,eina pas teisėją.
d^aujajkajpirmadienis) įr įvai
įdusęs, kaip iš į&stJ&tf/’ l&i4) Dainos Šventės Komisijai pa }1.

'f'
.. Neseniai Londono laikra- nimą £uotu.
,ščiai paskelbei kad vienoje T. Kur gyvena tavo bro
labdaringoje šventėje — va lis?
.
kare dalv vaus^pats ^Anglijos ' K. Prisiekiu Alachu< (AĮ;
magometonu
Die-karalius
Jurgis Vr kuris
ten la^bas-.-r-.
ja1s ia^usė;^i
w
. ..
_ J *
rios Sekcijos visą eilę,, kiekviena vesta; kad susižinotų su atatinka
-•
. >v>n..
Boston .0823 \ ________
-pardavinės savo portretus. vas) Jis gyvena
mane, ■ iae savo .kpvog prieš moterų turkui: ‘Tamsta sakai, kad savo srityje, posėdžių. Kadangi; momis. įstaigomis dėl patalpos įTed.,80.
t
KABIOJE VIETOJE
Smalsuolių ir rantli pdutre-' 1 T. O'iur jūš^abildu z|yve-i veržimąsi į bažnyčią remiasi krepšy'-buvo bd^pil^Gdar Seime dalyvavo iš visų Rytinių: j‘ Dainos šventei. ” - / ' * V- *”- *
Į LIETUVIS DANTISTAS
Sv. Povilo žodžiais: “Mulier
valstijų (New Yorko, New Jer- ! i 5) ' ‘/Dailios Šventę” ^nutarta
Ui) rinkėjų prisirinko tiek
deimantas, o radėjas sako
vai. po
daiig, kad visi negalėjo tilp- M Vienuosemaimiirop^pG- taceat in ecclesia” ir kitais jokio deimanto neradęs. Tad sey, Pennsylvania, Conn., Mass., ruošti gegų&4 *mv JS
DR. M. V. GASPER
pietų
New
i
orke.
Md. ir kitų) tat reikalas verčia:
.(KASPARAVIČIUS)
bažnyčios tėnj argumentais.
ti salėn. Karalius pasakė ne teisėjau.
aišku, kad* krepšys ne tams apie Komiteto darbus informuo 6) Nors tautiniai paruošimai 511 Broclaway, Sc. Boston
.prakalbą. Kiekvienam davu T. Kas daugiau gyvena
----------------- Z .
būdavę seniau lankantiems nemo
Oltlo rtrlfrntiss ,*
tos. - jūrininkui gi teisėjas ti platesnės-'visuomenės žiniai.
karnai, bet dėl numatomų nema trao 9 iki 12 ryte Ir nuo £:B0 iki B
siam jam svarą sterlingi) jis tuose namuose?
TEISINGAS TEISMAS
pasakė: “Tamsta' paskelbk Jo pasiskirstymo Komisijų pa žų išlaidų šventės paruošimo (ra Ir nuo 8 Iki 8 vaL vakare. Ofisas
atdarytas subatos vakarais Ir nedavė nedidelę gražią dėžutę, K. Moteris, kurios kūnas
Turtingas turkas pametė dar apie krepšio su pinigais reigomis (spaudoje buvo praneš dio, gaidos chorams, svetainė ir ddldlenialB, talp-gt'seredomis nuo
12-tos dleną-uidarytas
ta vardai ir pavardės jiasiskirskurioje turėjo būti žadėtas pašvęstas yra.
kita), nutarta už įžangą imti md _ Taipgi nuimu ir X-Rayt
krepšį, kuriame buvo du radimą. Jeigu per du mėne
čiusiųjų. pareigomis) imtasi kai
karaliausi Jurgio V portre T. Su kuo toji moteriškė
'
x
šimtai, svari). Jis paskelbė, sius nesusiras tikras savi kurių konkrečių nutarimų ir ap- kesnis.
tas. Bet koks buvo pirkėjų yra apsivedusi?
< 7) Peržiūrėta numatytas “Dai
kad atiduos pusę rastų pini ninkas, gali pinigus pasiim sipažinimas su Laikinosios Komi nų Šventei” dainų repertuaras ir
Tel. So. Boston 0506-W.
nustebimas, kai atidarę dė K., Su vyru, pone teisė
gų tam, kas jam krepšį at ti sau.” Tokįiu būdu turkas sijos nuveiktaisiais darbais ir pa nutarta neturinčius chorus kaikuLietuvys Dantistaą
žutę rado po vieną penny. jau.
' ■ ••
neš. Ateina jūrininkas, ati- pinigų ir negavo. . “Jf. B.” tiektaisiais planais iš esmės. Štai rių dainų aprūpinti gaidomis ap
nutarimų santrauka: , •
Pinigėlis, tiesa, tikrai vie T. Po velniais, augi tu emokant už. gaidas iš Komiteto 15A,L. KAPOČIUS
noje pusėje turėjo Anglijos si matęs ,kad moteris būtų
1) Vykdomosios Komisijos ad šų-- C; ■/.. •
;
251Broadway, South Boston
resas paliekamas tas pats ką ir
8) D. L. K. Vytauto atminčiai
karaliaus atvaizdą. Tačiau ne su vyru apsivedusi ?
(‘‘Keleivio” name)
buvusios Laikinosios Komisijos: nutarta pagaminti ženklelius. Žen
Ofiso
valandos nuo 9 iki 12,
tai pirkėjų nedžiugino.
K. Alache, duok man va226 Ripley PI.,' Elizabeth, N. <T. klelių pagaminimą' pavesta atlik
nuo 1:30—6 ir nuo 6:3ū—^9
r
“JI. L.” landėlę pagalvoti... taip, o
vakare. Seredomis nuo 9—12__ 2) Piniginės atskaitomybės bū ti Finansų Komisijai, nes jie bus
vaL dieną. Subatomis nuo 9
das plačiai svarstytas ir nusista pardavinėjami' ir? pelnas eis Ko
teisėjau, į ■ 7
NEKENČ^
KANTRYBĖ IŠGYDO
iki 6 vak. Nedėliomis nuo 9 •
~
T. Tai Ėas?
'
Mergina: — Aš vyrų nekenčiu
Ponas daktare, ar Tamsta tik tyta sekančiai: Vykdomosios Ko miteto kason. -*
iki 12 (pagal sutartį).
PALESTINOS TEISME
misijos
iždininkas
apmoka
sąskai

9)
Nutarta
atspauzdinti
blan
jau
vien
dėl
to,
kad
ką
jjfin
sa

rai
manai,
kad
galėsi
išgydyti
‘į C Palestiną valdo anglai. K. Aš, o teisėjau.
------------- w-■ ■
-y
tas ir bendrai išlaidas, kokios jos kus susirašinėjimams ir jais nau
kai j vieną ausį, tas per kitą išei mane?
nebūtų,
tik
tuomet
kuomet
Fi

Gyventoją, daugumą sudaro T. Kiek toli tas kaimas, na.
dotis visoms komisijoms, o taip
—
— Žinoma, -dusų liga — tai ma-'
Lietuvis Dantistas
kur
jūs
apiplėšimą
padarėt
?
nansų
Komisija
pripažįsta
jas
appat ir atvirutes 'posėdžių pakvie
-arabai magometų tikėjimo
— Bernas atsiliepia: — O aš mo no specialybė. Vieną pilietį, ku
S’ ■’ i
mokč^įnomis. Pinigai siunčiami
DR. S. A. GALVARISK1
7 ir žydai. Teisėjais yra an- K. Galima šešius.ar sep- terų dar labiau nekenčiu, nes, kas ris serga ta pačia-liga, gydau..jau Vykdoomsios Komisijos vardu Fi timams. Kadangi žodis jubilie
jus netinka Vytauto minėjimo
tynius
cigaretus
surūkyti
i tik 1’oms per abi ausis įeina, tos dvylika kaetąs
“M.R.”
(GALINAUSKAS)
7 glai. Anglai, kad nesukirnansų Komisijės adresu.
Finan prasmei, nes tuo reikalu buvo
per burną keliskart išeina.
414 Broadway, So. Boston
kol
jį
pasieksim.
• -j.'
; sų Komisija veda višą atskaito plačiai;kalbėta ir prieita vienos
<
į
“M. L.”
7 sinti) prieš save valdomų
Tel. So. Bpston 2300
T.
Ar
ir
tu
dalyvavai
plė

— Tamsta išgelbėjai mane, nes mybę. - Pinigai-.- laikomi 4>anke išvados kad’ mes minėdami šias
į- kraštų, gerbia vietos paproOfisas atdaras nuo 10 iki 12 vaL
būčiau 4į^al^^iridę_
iridęs1 po lędu.( Vykdoomgjos Komisijos vardu ir» sukaktuves neturime džiaugtis,
šime?
'
ryto, nuo 1:30 Iki 5:30 po pletlr
čiūs ir prie jų prisilaiko.
Skiriu
Tamstai
5Č
"Titą
premiją,
; .
. NELYGIAI
išimaiąi čekiais su dviem para bet liūdėti nustoję savo garsiau
nuo 6 iki 9 vakare, šventa dieną
K.,
Suprantama'
visi
tai
•. I. Prieš vestuves tik jis kalbė bet, deja;" prie savęs taria ~tik šais: Vykdomosios Komisijos pir sio ir didžiaūšio tautos-Didvyrio
t; Į teismo salę atveda ara- pagal susitarimą
darėm
ir
aš
ten
turėjau
dajo, o ji klausėsi.
vienlentę: šimtinę;' *z.v
<. mininko ir iždininko, i
£ bą, su gražia juoda barzda,
ir todėl žodis “jubiliejus” iš Ko
lyvauti,
,
k
ad-savo
dali
g
au
~
;■ IL Po vestuvių tik ji “kalbė .7r— JTąi nie'įųs, ponuli, .. Galite : 5 3) Dėl.. iškelto klausimo kas- misijos užvardinimo kaip iki išol
7 aukštai -iškėlusį galvą.
duotį visą šimtinę iy šokti atgal į link išlaidų ir pajamų, nutarta buvo per neapsižiūrėjimą varto
-x
,.*
DAKTARAS BALABAN
- .: .. / - <f, jo,” o jis klausėsi.
į? Teisėjas (klausia): Kaip čiau.
IIL Dabar gi abudu “^kadbasi,” vandenį. AŠ ištrauksiu, ir būsime pranešti visoms Komisijoms ir jamas išbraukti ir ateityje visur
Teisėjas, atsižiūrėdamas į o klausosi jau kaimynai.' ^-M. L.”
Gydytojas iš Rusijos
^Vadinies?i prašyti, kad kokios j tik sąskaiį vadintis “D. L. K. Vytauto 500
375
St., So. Boston.
jo ilgą amžių dav? kaltina 4—■—-—"
metų
1
'sukaktuvėms
minėti
New
B. 4768
7
*
t
^‘■ Kaltinamasis: Hodj Mu- majam keletą mėnėsin katė
«-įi ■<
\
;
- i '
Yorko apylinkių Komitetas.” To-'
Rezidencija ir kitas ofisas
£ (hamėd ibn Tanfik abd ai jimo. \
’
iį antgalvį vartotiLir spauzdinax-’-;

:•

•• -

l

■'*ž

>■...
.

t

X

,

•

4

,

.

7

••i?

■ M- ■

-

■

I

-----

■

\

•i

4

1284 Biue J£ll

- Ązir Rachman — kaimo vy-

f ^esnysis

iš

Mosbalah

prie

itbo sala
sklandumui nutarta
±U) varpo
Plenumo 'posėdžius šaukti sulig
reikalo, nerečiau kai vieną kartą
menesyje, bet visą darbą turi va,
ryti Vykdomoji Komisija su kitu
Kdmisijų pirmininkais.
11) Iš Ekskursijos Komisijos

Haifos.

klausia:

MOTERYS NORT BŪTI NET

kokio am-

»

K|iaus?
K. Praeitą vasarą savo
^gyvenime jau septintą kartą jlirkau Ablaje (tam tik| ras drabužis, kun arabų ū| kininkas nešioja maždaug 10
įfSietų).
.

PASTORIAIS

-d

GURĄS LAIKRAŠTIS TIKRIAUSIAI GALI
PAGELBĖTI DARBININKUI SURASTI
.
KELIUS IR BUDUS VADUOTIS : > .

“Berliner Tageblatt” pra
neša, kad norvegų, parlamen
tas artimiausiu laiku svars
tys įstatymą, kuriuo mote
riai, kaip valdininkei, sutei
kiamas visiškai teisių lygu
mas su vyrais. Ji galės už
imti visas vietas. Ji galės
būti ne tik pastorium, bet ir
karininku. Tas faktas, kad
moteris galės būti karininku

-v

___________________ t

i .
L t

sekretoriaus ir viee-pirmininko
taporto paaiškėjo, kad prie eks
kursijos prisidėjo “Vyčių” orga
nizacija su Kun. Vembre prieša
kyje ir skaitysis bendroje ekskur

i

---------- —j—.

------------- —.———;-------------- 1------------------- ---------------------- —

t

“DARBININKAS”
' ■ p

--

;

......

,

yra

t

•

sijoje kaipo.“ Vyčių ?_,sėkcija.
TaiR pat rasta reikalas prie bu
vusio ekskursijos vardo pridėti
“oficialė ir vienintelė.”
Visos Komisijos energingai vei
kia ir trumpoje ateityje bus pra
nešti visuomenės žiniai jų suma
nymai.

■.

TINKAMIAUSIAS LAIKRAŠTIS DARBININKAM^
/
•r**

((DARBININKO” NUPIGINTA KAINA:

/

l

Amerikoje metams..............................................<_ •

■

v- *

.$4.00

r^n sei metų .............

TeL Porter 3789

....... .$2.00

• •

Ą,

JOHN REPSHIS, M. D.

'

Pusei metų

7

* Sekretoriatas

................................................................ $5.00

Lietuvoje metams.:.;.;.;.;.

IŠBENDAVOJIMUI
KAMBARIAI

(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas

"r-------

■

..... .

881 Mass. Avė., arti Centrai 8q.
Oarnbridger Mass.

.............. ;

EINA DU KARTU SAVAITĖJE.

“ Darbininko ” name 5 arb»

dideli

7 gražūs

GALIMA UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINĮ

TeL S. B. 0441
Hūbbard9396
.
ADVOKATAI

Ilgos. Neišpasakytą niežėjimą ir gė
limą eczema, tetter, salt rbeum ir
kitas figas labai greit palengvina
vartojant mano odos mosti- Daug
ligą greit pagydyta jomis.
Geros dėl pilės, suskilusią
5 ranką, kojų skaudulių ir
akių.

NENUSTOK VILTIES
i Teiraukis Prie Manęs.
Patarimas Dykai.-

Dr.Grady, 327
Valandos: Antradieniais, ketvirtadieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktai.
LietuvisGraborinš

P. J. AKUNEVIČIUS

i

kambariai.

ir

šviesūs

Telepbone So. Boston 4486
/

Minis šeimynos narini, likusiems
nušlaičiams afta giminėms pini
gai reikalingi. Taupykite juos. Ak
laidotuves aprūpino gerai ir ne
brangiai.

•

Yra elektra, ga

i

P.IR K. KAUNAUSKA1
KAMPAS BROADWAT IR E ST.

LIETUTIS

TeL S. B.

. Ijietuvo^e

’£

SO. BOSTON, MASS.
TApttekorlaus Šidlausko namvy
Įėjimas: 319 E Street
PRANAS J. KALINAUSKAS'
R«fc: 1082 Columbia Rd^ S. Boston
.... \ TeL So. Boston 1882
KAZYS J. KALINAUSKAS
Bostono ofisas: 404 Seara Bldg.
Bes.: 83 Rosemoat St, Dorchester
Tel. Talbot 2878 . .
Ofisas atdaras: 9 A. M. 1M 9 P. M.

:$2.00

Amerikoje metams :.......................

i

OPTOBETRISTAS

metams

duodama

....... .^2.^0

! skalbynės.

maudynės,

šas,

K,a i n a :

__

šiluma

ir

janito-

rius patarnauja. Dėl platės
nių informacijų kreipkitės j

Vajaus inetu užsirašantiems duodame brangių dovanų.

“Darbininko”

Reikalauk pasižiūrėjimui.

Administra

ciją.
v>

> “DARBININKO” SPAUSTUVĖJE

\

—

I

. Jos Už Pusę KąiftoS

■ ■■t.ę

t

'

.

K ?VLADAS P. MttlA x v
49 Church St., Loveli, Mass.,

AO ■ iDyf

į?W/A>

j-»Or •P'-jcliĮoi'

'i

-■

lon'

k.t.jK-Loffij

.
^ųthįtostonį

,
•

i

~

/

A<^«r

Mbss.
-

.v

j.

yonrr r*<?

qoiuo h

I Tel. So. Bostoh 06ŽO ?
.

VIenintėl| Ųetuvių visuomeniška
mokslo, dalies ir vaizbos mėnesi
ni žurnalą.
,. x
.
Tai didelis, puikus, turiningas,
su spalvuotom iliustracijom mėnmštK Daug naudingą, svarbių
raštą, eilių, juoką, patarimą.
KAINUOJA TIK $1.00 MATAMS.
Vienas numeris 10c.

V

<i. v7f nn.!r>k ji-nr

•ao3 1>^ji.< niop.-u),t,!'

G .•

;

V'

■

«
A

‘

• f -►■<įŠUL<U’< ■

.J

■ si

j

'

Telephone 5738.
* • ’
Laidotuves aprūpinu gerai Ir ne
brangiai. Patarnauju dėl krlkftyAą>, ^eetuVfą <r šiaip visokiem* Tek

Pas mus taipgi galima gauti dmkuojamaa mašinėles su lietuviš
kom raidėm.

‘T*'
!
riuiri >"t> ‘

4

>

OHIOAGO, ILL. _

'

-

Reikale Kreipkitės Pas <

j

Dfdžteusias Amerikoj Hetuvlg knygynas “įdėtuva,” parduoda višas
knygas kurtos tiktai randsst kataloge už puse kainos. Kai kurios My
gęs gaunamos už dar pigiau negu puse kainos. 01tas knygi} nuplglnimas
•tęsis tiktai iki Belandflo-Aprll 30, 1930. GerfitOsia proga Amerikos Ir
Kanados lietuviams dabar pirktis knygas. Tokio knygų nuptginimo dar
'Jrtratravęi Reikalą tiki te tuoj naujo “Lietuvos” katalogo, tuoj prisiŲsiI AA Sykiu prisiusime ir kai kuriuos kitus paaljklnlmua Kataloge yra
’ apie 1600 skirtingų knygų rasite didesni knygų pasirinkimą negu kitur.
Beikalauldte katalogo Mun adresu: .■<
.
,.

aa» Bd kALOTED ST.,

t'

•

"Lietuvos* Knygyne

J.^ ^NYGYNAS“ LIETliVA’..'

r ’1V' .

)f

I

VISI DŽIAUGIASI, KAS TIK

ATLIEKA JVAIRIŪS SPAŪDOS DARBUS
PRIEINAMOMIS KAINOMIS.

■5

►
' - ■

r<i«i

DARBININKAS”

;

Ofiso Valandos: 2—4. lrrtt-9

ODOS ir G ALVOS

k258 Broadvvay, Šo, Boston

.$2.50

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

e., Mattapan

I

“TARPININKAS”

B

;t ‘

-------------IT BR0ADWAY
BOSTON, MASS,
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