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LIETUVOS DERYBOS
SU VOKIEČIAIS
NUTRŪKO
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Derybos su
KAUNAS.
vokiečiais dėl kai kurių dar
neaiškinti} klausimų, lie
čiančių Klaipėdos kraštą ne
prieita prie susitarimo ir šio
mis- dienomis baigėsi tik
mandagumo pietumis pas už
sienio reikalų ministerį p.
Zauniu.

LIKVIDUOJA KOMUNISTUS
LIETUVOJE
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STREIKAS PASIBAIGĖ
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Tokio, Japonija. — Gatverių darbininkai buvo sustrei
kavę. Susisiekimas mieste
buvo nukirsta. Bet streikas
tęsėsi tik kelias dienas. Dar
bininkai grįžo darban nieko
nelaimėję.
CENTONIS NUTEISTAS KALĖ

JIMU UŽ IMIGRACIJOS
ĮSTATYMŲ LAU_
ŽYMĄ
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Kartagina, Tunisia, Afri
koj. — Kitą savaitę į šį ma
žą miestelį su 200 namų su
važiuos iš viso pasaulio apie
16,000 katalikų į 30-j į Eu
charistinį R. K. Bažnyčios
Kongresą.
Kongresas prasidės gegu
žės 7 d. ir baigsis geg. 11 d.
Kongrese dalyvaus auk
ščiausieji Bažnyčios vadai ir
prasčiokėliai darbininkai.^
Spėjama, kad bus apie 100
vyskupų, 10 kardinolų, ku
riems vadovaus Šv. Tėvo įga
liotinis J. E. prancūzų kar
dinolas Lepicier. Iš Jung.
Valstybių ir Kanados bus apie 1,000 delegatų.
Kartaginos ir Tunis mies
telių Viešbučiuose .netilps nei

: ■
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penkta dalis maldininkmj
ti turės gyventi laivuose?!

Pastatyta apie 400 altSj
prie kurių kunigai laikysi
misiąs.
„
-7-;-

Iškilmingos pamaldos^
laikomos St. Louis katedn
Kartaginoj ir katedroj,-?
UIS. .
""'v;r;
Pastarame mieste yra aj
186,000 gyventojų.
;1
Lietuvių, šiame kongre
bus apie 500. Iš* Amerifc
jau išvyko šie kunigai:/
Ambotas, J. Švagždys ir S
•£- ** *
linškas. Iš Lietuvos važų
į a buvęs mūsų vadas kiW
v
* *' * iŠ
Kemėšis ir daug kitų.-?
Taigi šį kartą, ir lietuj
bus gausiai reprezentuotai

Providence, R. I. — Peter
Contonis, Grekų laivų kom
panijos narys Jungt. Valst.
federaliame teisme nuteis
tas 1 metam? kalėjimu ir
$3,000 pinigine pabauda už
nelegalų ateivių įvežimą.Teisėjas pareiškė, kad ši baus
mė jam nebus dovanota,
į Pasirodė, kad pasportai,
ougrįzuUė-leįdimai ir įiti- į- LENINO; MAŠIEIGRĘSIAĮ
v ”
i dolmmerttaibuVdf^ <■
padirfemi atrba falsifikuoja
į -fe
mi.
K '
Sugrįžimo Jėžžhmai Buvo v'SpMida ptanėša,"kąWStar MASKVA.—Soviėt
itnasųorėjęs nušauti Lenino sijos) valdžia ilgojė"'
■

■
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LONDONAS, bai. 30 d.— priė^ukilel
Po ilgo svarstymo ir po pa-|liojo 4aldžią
sitarhno su karalių, AngR-fnų va^
jos vąldzaa pĮanese Indū^B
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JAPONIJOJ GATVEKABIŲ

RUSIJĄ LIETUVOJE

Tas aiškiausiai parodo ko
siekia komunistai. Budelių
komunistų darbai turėtų ati
daryti akis ir tamsiausiems
darbininkams. -

P.*.;
• j

7 a

PROTESTAI ERIEŠ SOVIETŲ

įtuvoje pareikšVisoje
ta protestą į =dėl tikinčiųjų
persekiojime į'Sovieti} Rusijoj. Tas pi ffodo, kad mūši}
tėvynėje ka palikai vra susipratę ir jie i Kovoja ne tik su
savo diktate riais dėl katalikiški; moky^ą.^.,uždarmėji
mo ir tiki lųjųpersekiojimo, bet pai tair kitiems savo kaimyn

.
>_.

j

Shanghai, Kinija.—Spau
da praneša, kad Hupeh pro
vincijoj komunistai nužudė
du katalikų kunigu misio
nierių. Nužudyta yra kun.
Rassah ir kun. IMurray, amerikiečiu.
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■ KAUNAS. — Kriminalinė
policija, šiomis dienomis pa
dariusi eilę kratų, susekė di
delę komunistų organizaciją.
Ji dabar jau baigiama likvi
duoti. Pas suimtuosius*■ vadus rasta daugjnkriminuo- ESTŲ KALBUnNKASnSTUDIJUOJA LIETUVIŲ KALBĄ
- jamos medžiagos. Smulkiai
apie kratos davinius bus pra
“Vilniaus Rytojus” pra
nešta baigus kvotą.
neša, kad kovo mėn. atvykoj
Vilnių Estijos, estų kalbiniu(kas Aramas. Aramas jau
nuo seno l rengiasi, lietuvių
kalbos katedrai Tartu uni
versitete. Kurį laiką jis stu
>'.
dijavo Berlyno ir kituose u-

.•••*»• k’. - >

£

Ma£Aw.|į
komunistėmKmbkinių
mentže užpwsdė žydų mokyk
lą ir pradėfc loje terorizuoSėnas žydelis
ti žvdukua
*
mokytojas i gi skaudžiai nukentėjo.
Sako, kž i komunistėliai
ieškojo “ne egalių mokyklų,
kuriose kl idinama jaunų
Taigi bolševiakų prot;
vaikų prot Į3’ Taigi bolšei ’ pataisyti? •

»

ties kalėjime sudegė 318 ka
linių.
'
Valstijos gubernatorius pa
laiko kalėjimo viršininko pu-,
sę. Tyrinėjimo taryba dar
savo darbo nepabaigė.
Tvarkai palaikyti kalėji
me pastatyta dar daugiau
gerai apginkluotos kariuo
menės. i-

Koma, Kai. 30' -Ttąlijos
delegacijai sugrįžus iš laivy
nų konferencijos Londone,
ministerių kabinetas užgvrė
planą budavoti 29 naujus ka
ro laivus. Sulig to plano bū
davos vieną kreiserį, du žval
gybiniu laivu, keturis nai
kintojus ir 22 submarinus.
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■COLUMBUS,
Ohio, bai.
i z'<
.
30 d. — Po šiurpulingo įvy
kio. Ohio valstijos kalėjime,
kaliniai vis $ar nerimauja.
Antradienį kaliniai sukilo ir
puolė sargus' ir kariuomenę.
Apie šimtas^ kalinių sužeis
tą. Kaliniai reikalauja pra
šalinti kalėjimo viršininką.
Jie sako, kad iš jo priežaš-

KABO LAIVUS
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. Kefal- mą imtis griežtų priemonių ris nuo kova l2 d. vedė boi vykd i Rrovidęnce, R. 1.106 ką atnaujino. Stalinas ne gė ekspliozijos ir
personalo.
Sems mėnesiams numušti vių Kalbos,
bos, kad
kau jau laisvai ir
kotą prieš Angliją jau areš jątęivjaį. su - sugr^imo. lęMi- beiškentęs išsitraukė revol
ji^išpvįąs -ir ^fktėipč val verį ir norėjęs į našlę 'šaut, » Notoje pažymi, kad
mėsos davinį kiekvienam be klaidų lietuviškai kalba.
tuotas,
ir
kad
dėlto
kilo
dar
AMERIKOS LIETUVIAMS
kijoj jau nuo seniai veikias
ž’nogui iki dviejų kilogramų Dabar, atvykęs į Vilnių, ža
džios airi $j kad tuos leidimus >et kiti bolševikai sulaikė jo
didesnis indėnų sukilimas.
f < ' Ji 3 i;’':'..'-' ' i ' ■’ ' "
ranką. Matyt, kad bolševi prieš-sovietinis elementariu
100 gramų per mėnesį. Nu da išbūti du mėnesius ir per
SUTIKTI KOMITETAS
Dėl Gandhi areštavimo ir patikrinti.
kad Lenkijos spauda tą eiW
tarimas padarvtas todėl, kad tą laiką studijuoja lietuvių
Anglijoj laukiama stiprės- ( Kuomet, tas padaryta, pa kai greit visi išsišaudys ir
rnentą palaiko, kad tik sukS-Sl
esą, “buožės,” prieš parduos kalbą, lietuvių mokslo drau KAUNAS. — Šįmetinį A- nes atakos prieš valdžią. So-; sirodė, kad jie buvo perdirb Rusijoj vėl nušvis padangė.
lūs nesusipratimus tarp Len2T
darni savo inventorių “kol gijos knygyne. Vėliau Ara merikos lietuviams sutikti cialistai jau pradėjo kampa-1 ti. J
kijos ir Sovietų Rusijos.';W
chozams,” nepaprastai daug mas aplankys ir patį Vil komitetą sudaro: Aleksan niją prieš MacDonald už jo
DOVANA VAIKAMS,
Taipgi pažymi ir kitus antra
dras Stulginskis, Dr. Leonas nesilaikymą platformos.
gyvulių išpiovė.
niaus kraštą.
KURIEMS 12 METŲ sovietinius veikimus
VISUR KRUVINA
Bistras, ponia P. PikčilinGandhi, kaip žinome, yra
Garsus fotografijos apa joj. Pabaigoje pareiškiu
KOMUNISTO RANKA ratų
OFICIALĖ D. L. LVYTAUTODIDŽIOJI EKSKURSIJA gienė, Jurgis Dagilis, Petras priešingas ginkluotam suki
gamintoj as Eastman, kad Lenkijos valdžia už
Janulis, Petras Jočys ir A. limui. . Jis sako, kad ramiu
KAUNAS. Dėl prieš kuvisą turės atsakyti.
[Laučka.
būdu—boikotu Anglija bus rį laiką rasto negyvo “Švie kurio “kodakai” yra žinomi
Išplauks Gegužės 24 d. Skandinavu Amerikos Linijos Oscar TT,
Komitetas jau turi sayo priversta duoti Indijai' ne sos” spaustuvės darbininko visame pasauly, švęsdams sa
*
.
TRYS MERGINOS KUBOJ-'
vo fotografijos aparato pa
Pranešame, kad Amerikos kio gero laivo, kaip yra Os- skyrius Klaipėdoj ir Virba priklausomybę. Jis pradė Suchackio (iš Marvelės) aiš
MIRĖ Iš MEILES
tento išgavimo 50 metų su
Lietuvių D. JL. K. Vytauto car. Anksčiaus paskelbta lyje ir įgaliotinius dides jo kovą nuo druskos^ Bet jo kėja, kad jis buvo nukautas
kaktuves, nutarė padovano - Havana, baL 30. — Try
rengiamoji oficiale D. L. K. Amerikos Lietuvių Agentų niuose miestuose ir kuror pasekėjai griebėsi ginklų, ir <omimistų G. P. U. 'Suchoeti 500,000 fotografijos apa merginos, apsivvlę meile, erta
ekskursija Klaipėdon, kuri Associacijos Ekskursija, ku tuose, kurie galės priimti ir keliose vietose jau buvo kru ds pirmiau priklausęs prie
ratų vaikams, kuriems šie mirkė savo drabužius aĮkfl
buvo rengiama Baltic Amer- ri turėjo išplaukti į Klaipė [nuoširdžiai padėti visiems vinų susirėmimų.
<omunistų organizacijos, vė
holy ir užsidegė. >
V
Matyt, kad Anglijos val jau išstojo ir pradėjo atkal met sukaks 12 metų.
iea Line tapo formaliai per dą tuo pačiu laivu, sujungta kas tik į juos kreipsis.
Komitetas turi plačių pa- džią išsprendė geriau pada binėti ir kitus savo draugus
kelta į Skandinavų Ameri su šia oficiale ekskursija.
kos Linijos laivą Oscar II. Ekskursijos Komitetas kvie žinčių sū Lietuvoj* gyvenan lyti Gandhi kankiniu, negu iš šios, žvėriškais žiaurumais
Turint minty plačiai žino čia visus Amerikos lietuvius, čiais amerikečiais lietuviais, laukti kol visa indėnų tauta pasižymėjusios partijos iš
stoti. G. P. U. jam atkerši
mas aplinkybes, kurios rei kurie gali vykti Lietuvon ke kurie ypač ketina prisidėti sukils prie ginklo.
Į
prie
savo
užjūrių
brolių
sutiIndėnai
tariasi
paskelbti
’55Ss
kalavo ekskursijos pakeiti liauti šia oficiale ekskursija,
jo.
I
kimo.
druskos ir drabužių badą.
Šešios opozicinės seimo! po didžiojo karo krašto fią
U
• ’ ‘
mo, Ekskursijos Komitetas kuri išplauks iŠ New Yorko !,
Audenyčių savininkai krei SVARBIAUSIOS MIRIMŲ PRIE grupės, būtent, socialistų, Įatstatytmas sustabdytas: Nt
džiaugiasi galėjęs sudaryti šeštadieny, gegužės 24 d. |
į valdžią, kad ji paten
ŽASTYS—DŽIOVA IR *
“Wyzwolenie,”
ūkininkų geriau ir su finansais. Kėu
tinkamą susitarimą su popu “Oscar” laivu, kad tokiu bū
PABĖGO N. RADYS pėsi
kintų indėnų, reikalavimus ir
VĖŽYS
frakcija, “Piast,” krikščio statuotas neteisėtas vaistyti!
liaria Skandinavų Amerikos du Amerikos lietuviai pada
Europos mirimų statisti nių demokratų ir darbininkų nių pinigų leidimas, sidhį
Linija ir galėjimą gauti to- rytų įspūdžio mūsų tėvynei Kaunas.
Laikraščiai ra- kad padarytų kokią nors tai
ka rodo, kad šįmet is 10,000 partija paskelbė atsišauki kelių šimtų milijonų
paminėjimui mirties 500 mė šo, kad
buvusis seimo narvs ką.
» I . ;
Taigi Anglijos valdžia tu gyventojų miršta dziova'21,5 mą į visuomenę, kuriuo rei- Liūdna ir su vidaus polituS
PLUNKSNAS, Pūkus, Paduš- savo skaitlingu ircttioširdžiu ir liaudininkų veikėjas N.
apvaikščiojimO Radys pabėgo į užsienį. Jo ri smarkiai veikti, kad išven ir vėžiu 20,3 ašmenys. Plau kąįaųja panaikinti Lenkijoj, Seimo darbas trukdomasis
kas, Patalus, Kaldras ir viso* didžiausio
gąrbė vulgariškai įžeidšiį
kias lovų įrėdmes, parduodam prisidėjimu prie mūsų tautos
• dabar ieško teismo įstaigos gus didesnioi krari jo pralieji-* čių' uždėgiųiu miršta 18.18, cfrlytatūrą ir sugrąžinti.teisepigiausiai. Kreipkitės ypatišslrilvid'ir žarmjdigomiš lfyį,, tą valdymą Atsišaukimas ma. Visuomenė turės*
tų D; K. L. Vytauto -Didžio^ |už prisisavinimą svetimo mo.
^^lud arba rašykit.
^^^Gvnrantaojam už1 ;
■ •
apopleksija 13,1, sęnąįtve^ nhrodo j katastrofingas ke išspręsti konfliktą t£r]
jo sakaktuvįųf- ų v r A z rri’-.f
siganSdlnlms.
Pas mua gausl( DzL; K. Vytauto Ekskur N. Radys (Radzevičius) y- . KIEK ttVBtTA ARKLIŲ / 10,8, inrihūenza įb, difteritu turių metų diktatūros pasė mo ir maršalo Pilsuc
,
te tikras europiA1927 m. iš Lietuvos išvežta 0,9 ir šiltine 0,8.
kas plunksnas Ir
ra gerai žinomas Amerikie
Vadinasi, kas. Ekonomijos srityje di Jei respublikos prezidenį
sijos Komisija? ■ '
\SSįP^ /
pukna. Aplankyj
kit Mušt] Nauja
Kun. Simonaitis, čiams lietuviams savo machi 27423 arkliai už 11 milijonų džiova ir vėžys duoda dįi- džiausia krizė, pramonė ir nenorėsiąs išspręsti klsb
1
Storą LEPIEMS.
nacijomis Lietuvių Audimo litų, 1928 m. — 21,183 arkliai džiausią mirtingumą, o naj^ prekyba sustojusi/sodžiuose mo, kaip tai nori tautos ®
Ruropcan Feather Co., 54 Channcy
Vinikas,"
SL, Boston, Mass. (Chaufcfy 8t
*ir miestuos
bendrovėje, kuri jau sepiai už 10 mil. ir 1929 m. — 26,miestuos^ m<
masinis nedar- tovai, j iš turės suteiltti ka
rili rrifrimo priežastis — sė-j ir
Strimaitis,
eina Iš Sommer St ir jrra, netoli
Washlnston Stt, arti Jordan-Marah
. galimumų
p
palaidota,
nepastačius
nei 854 arkliai už 11J5 milijomjr hatvė užima vos šeštą iš ei- IjAs, yartojimas krašte suma\ bs;
Dept Krautuvės,.ant kampo Bed[vienos audenyčios Lietuvoje. lįtų.
Sėjo iki minimumo, pradėtas klausimą išspręsti.
ford St) ;
. ‘
lės vietą.
'Montvūfaf: 1 f
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įtykio

dięną ‘ mamytė bu

labai pikfe, nes visą dieną Įgo į Kazokiškius ir pranešė Per Sekmines Kauno skau
liekavusi
vaikams valgyti. polįęijai.
;Tuoj atvyko poli tai rengia didelę rankdarbių ' Žemiau telpa sąrašas įvairių knygų. Kiekvienas atnaujindamas
MA LIETUVOS
KAIMO ŠEIMOS TRAGEDIJA* Tik vakare buvo kažkur Scija ir pamatė, kad viens plė parodą. Parodoje bus išsta prennriiėrtttą 'arba naujas prenuineratorius uisiinokėdattias nenupi
čjusi į kaimą ir sugrįžo linksšikas senį Rūkstą kažkur va- tyti vyrij ir mergaičių.raukui gintą kainą
gali pasirinkti iš šio sątašp M* knygų už VIENĄ
1929 m. gruodžio 19 d. amaT'&tt tėvas nužudė mbtiijusia savaitę Trakų pie 7 vai. vakaro Gailiušių
rosL ' Plėšikas buvo šulai' darbeliai.
, DOLERĮ V E L T U L Knygų mylėtojai naudokitės proga. Pasi- '
tarp Kaktiškių ir km. Babtų valsč. gyventojas Iną, ji su mažesniais dviem kytas ir pasirodė esąs Vi- Šių metų didžiojoj paro skubinkite atnaujinti prenumeratą ir nauji užsirašyti. Jokio moChaimų, ties adminis vAciolfas Eidontas jau buvo Į broliukais nvp grindų įkėlė į šnickas Juozas. v Jo bendri- doj skautai mano įsitaisyti kesaė už perriuntimą mes nereikalaujame. Kas norėtų Įsitaisyti ar- <
s linija buvo pastebėti atsigulęs, tačiau dar nemie-Įlovą.
ninkas Minkevičius Vladas savo paviljoną ir ten pastoy ba papfldpti savo knygynėlį gerą proga dabar tą padaryti, nes duo
vykiauri., Vėliau skąųtąi ti dama didelę (nuolaidą;: Iškart imant už $5.00 katalogine kaina gau
asmenys bevagiant mū- gojo, kai atėjo paš jį to pa
13 metų teisiamojo sūnus tuo tarpų pabėgo į mišką.
Balandžio 7‘d. Kąuųo a- kisi prie Mickevičiaus slėnio site už $8.50.: Ta kaina tik “Darbininko” prenumeratoriam* ir LDS.
j mišką. Mųsų šalt ties kaitno gyventojas Anta Jonas vėl kartoja tą patį,
nariams.
O !.; : i i
J «
iniams prisiartinus, va- nas Girdauskas ir prašė Ei- kad atvykus Urniežiui ma pygardos , teismas sprendė gauti žęrpės sklypą įr ten įsi Į '
71 i: • ?.
’ ■v
’ .,
o lenki} pusėm Kas donta eiti pas jį, nes atsiti mytė mušdavo tėvelį, valgy- šių plėšikų bylą. Pirminin taisyti nuolatinę vąsa^os stoį ĮVAIRIOJ, KNYGOS ; * Dr. Vinco Pietario Raštai.
buvo per vieni, išaiškinti kusi nelaimė.
kavo Teisėjas p. Vaitonis, vykią.
• < >: > i >■'
Istorijos apysaka. Du tomai. $1.00
dydavo geriau Urniežių, ne
Patarmė* .Moterim*—pamo
■ 1 ■
v
kaltino valst gynėjo pad. p.
. Tuoj pat Girdauskas pa gu vaikus.
kinimas
moterim* jų asmeni
Apie Apdraudą. Paraše J..
: •'
< •'
PEREITŲ METŲ ŽVEJYBA niame, šeimyniniame ir visuo
8.
Vasiliauskas _____________ 5c.
Mikaila.
Gynė
iš
paskyrimo
aiškino, jog jį buvęs kažkas
Pagaliau 11 metų sūnus
meniniame
gyvenime.
Parengė
Moteryste ir šeimyna. Ver
KLAIPĖDOS KRAŠTE
užgulęs ant galvos. Tada Juozas ateina ir pasakoja Minkevičių pris. adv. ZymaKun. V. Kulikauskas ...... ~ 15c.
te
J. Gerutis ______________ 40c.
KOKIŲ PASITAIKO
nas, o Višnicką — teismb Klaipėdos krašto statisti Auksinio Obuolio ^istorija
jis dūręs peiliu. Uždegęs ži
Gamtos
Pradžiamoksli* —
teismui, kad atvykus Urnie
I
(Graikų Mytfaologijos Žiups
UBAGŲ?
Dr.
A.
Vileišis._____________ 50c.
kos
biuro
žiniomis,
pereitais
burį, pamatė, kad nužudė sa žiui mamytė pradėjo su juo kand. Jakučionis. Teismas
nelis) su paveikslais. Lietu
metais
vių khlbon išguldė Alyva.,... I 50c. i Limpamosios Ligos ir kaip
Liubavas, Marijampolės vo žmoną, Petronėlę Gir- mylėtis, pradėjo mušti tėvelį nusprendė Minkevičių nu 1929
;
*
<- visame Klaipė^
.*
įuo jų išsisaugoti?
Parašv
Tfy«K«Mviai—Krikščionis,
dos
krašte
buvo
sugauta
2,bausti
aštuoneriais,
o
Viš

dauskienę.
Nuėjęs
Į
Girnegyvoji
gamtą:
žeme,
van
skr. Šiomis dienomis beir t. t. Teismo pirmininkas
Žydas ir Turkas. Pamokinan
duo,
oras.
Paraše
J.
Baronas__50e.
181,755
kilogramai
žuvies
už
nicką šešeriais metais sunk,
ti apysaka. Parašė T. Vyš
žfeik badu numirė sena ubagė dausko butą rado lovoj Gir p.-Vaitonis, net čia pat nusiPatrimpo Laiškai. — Išleido
niauskas.
Vertė P. B------------ 40c.
da uskienę, kuri buvo be są stebi tokiu drąsiu ir aiškiu darbų kalėjimo. • Abiem su 2,6 milijonų litų. (1928 me
Kun.
A. Miliukas _____ ____60c. •
a Jankauskienė, gyvoTrumpi BkaitymėŪai—labai
tais — 1,895,280 kilogramų gražūs
siaurino teises.
monės. Eidontas pažiūrėjo liudininko parodymu.
Meile (Poema). Paraše M.
pasiskaitymai apie įMisi Liubave. Jai pasimiGustaitis
___________________ 15c.
I
vairius-gyvenimo
atsitikimu*.
2,1
milijonų
litų
sumai).
rankos pulsą, pulsas dar mu Pagaliau ateina liudyti gal
rus, atėjo kelios moterėlės
Nauja
Skaitymui
Knyga —
Parašė
J.
Tarvydas
.45c.
PASIKORĖ TURTUOLIS
Pažymėtina, kad žuvų kaim
šė, tačiau jau gyvybės ženk didžiausias šio įvykio kalti
(Dalis
II).
Su
paveikslais
___ 75«.
Turto Norma—moksliški paSuplauti numirėlės kūną ir
Panoteriai, Ukmergės ap. uos rodo tendenciją augti.
li maža buvo belikę. Netru? ninkas Urniežius, kuris la
Vienuolinė Luomą. Verte
siskaitymat Parašė Uosis____45c.
pašarvoti. Besidarbuodamos
J£un.
P. Saurusaitis ----------- 25c.
Didžiojo
Karo
Užrašai
—
su
Kovo
19
d.
pasikorė
Lokėnų.^
Šiais
.
metais
Klaipėdos
kūs po to Girdaūskienė mi bai mažai ką pasakoja. Bu
moterėlės rado skuduruose
Vaikų Knygelė — su pa
rė. Kambary, kuriam rasta vo su nužudytoj a išvažiavęs kaimo gyventojas
veikslais
■.— ___________ 30e.|25 'rusu rublius aukso moMano Patyrimai Didžiojoj
nužudyta Girdaūskienė, gu ir gyvenęs su ja. Bet kaip Šarka. Jis buvo labai turtins^nepalankus oras. Tačiau da* { Gerumas — aprašymas apie
8tomis. Tie pinigai įteikti
per Tėvą Faberą-FiKarėj, 1918 ir 1919 m. Para
lėjo ilgas lenktinis peilis ir jis pradėjęs flirtuoti sU pa1’lgas, lyg koks bankininkas bar žvejybos sąlygos žymiai gerumą
lipiną.
Vertė
Kun.
P.
L.
---_15c
?e Kun. J. F. Jonaitis (Kaūbavo parapijos klebonui.
|skolindavo apylinkėj ūkinim pagėręj oy iv tikiihasi, kad ir Tabakas-r-Nuodai — rūky
kirvis.
oelionas) ... •-------------- 1_ 25c
nelėmis, tai ji buvo nepaten
Įurs, regimai, atiduos įniru
Pamaldų Vadovėlis, Stacijos
mdtais ^žuvies bus pa- mo kenksmas; pagal d-rą NiBalandžio 7 d. bvla buvo kinta ir grįžo vėl pas vyrą. kams pinigus, imdamas aūk- ’šiais
j -*
. ♦ 3 a r " v ■ v • ę.
sios giminėms. •
kolskį parengė S. Kaimietis—15c. Graudūs'Verksmai. Sudarė ir
Jimošimčius. Pasikoriiųo gauta hemąžįad kaip perei Užkeikta Mergelė su Barz
nagrinėjama Kauno .Apy
Išklausius dar visa eilę
išleido Kun. J. Koncevičius.... 10c.
tais mėiįąiš/ ■; ‘ *
da ir Barzdaskutis—apysaka 15c.
gardos Teisme.
Vidutinių liudininkų Teismas 11 vai. priežastis nežinoma.
Moterystės Nesuardomybė. J.
| SPARNUOTAS GRUOBONIS
Katalikų BažnySa ir De
metų Antanas Girdauskas, iš nakties paskelbė sprendimą,
Glauskis. Šv. Kaz. D-jos leimokratizmas. — Parašė kun.
iinys, Kaune ------------------- _10o.
/ ĮSIVERŽĖ Į ŪKININKO
išvaizdos simpatiškas žmo kuriuo Antanas Girdauskas |
Tarnas Žilinskas__ ;___ ■._____ 50c.
Sunkiausiais Laikais. Parašė
Apaštalystės Maldos Statu
GRĮČIĄ
i
gus įvedamas į salę,į Ašaros nubaustas ketveriais metais
k. Rucevičius --------------- .400.
tas. — Vertė Kun. P. Sauru
Šventas Gabrielius. Išleido
žiba akyse, ir tuojau galima sunkiųjų darbų kalėjimo.
saitis -______ ;___ - • f
25c.
? Seredžius, Kaimo apskr.
Tėvas Alfonsas Maria C. P__ 25e.
dasiprotėtij kad čia yra auka Reik pastebėti, kad Teismas VŽL NUBAUDĖ LIETUVIUS*'
Ruščicai su L Kelionė Aplink Pasauli per
k>vo 21 d. Burbiškiu kaime,
Religijos-Mokymo Metodi
180 dienų—Apie visas deiybas
šeimyninės: tragedijos. Sis jo pasigailėjo, nes jam grėsė
ka.
Sutaisė K. J. Skruodys—50e.
Už
LEETtJVYB^
’
H
‘
■Stiįdiiickiais
kvaršino
gai

be galo įdomūs nuotikiai ke-r
rnko S. Vaitekūno šei~
Leiskite
Mažučiams Ateiti
įspūdis greit pasitvirtina; sunkusis kalėj imas iki.gyvos
vus, kaip čia labiau pilies lionės per.. įvairins . kraštus.
bepįetaujant, staigu suGILVINIŠ
Prie
Manęs,
Sutaisė KuPraParašė Julius Verne. Vertimas,
kai į salę įšaukiami liudinin
nas
;
•
Į;7 ii, į,
kaifeiviršūnę
perdirbus
zakoJ. B^lčikonro r
.... ■ $1^
bėjo lango stiklai greti
Mūsų Darniai. Parašė Kakais jo vaikai — Oria 18 me • . iąęM;- . < - >
Pramoninės Demoktatjios Pa- ;
--...v.
^iž3y2 piansku styliumi, o, kada pi Į grindai.
mame kambaryje ir kažkas
x,J4__ ,..-.>50er
Parašė Uosi* —.—75c <ys Puida.
tu, Jonas —13 me
lies
pamatai
‘
griūva,
tai
on
mokykAnderseno
Pasakos
—<u paį--.
ittr-į-kambarį/^ Nubėgę
įuo — Kūn. P^V
•
—
makas 11 metų. Ir š
tiems x Vilniauš . “mylėtourėti žmones rado langą
y I
..
žyčiai, pilni žvalun|& ir'tner- Basanavičiaus miške Panėriaiis/JžČibausti. Pabaudas jams” galvos neskauda." Ir Arftiųetikb*Užd&rin;
tą, o ant grindų gulėjo
B Kettonėš po Europą h r
gi jos mažučiai eina'viens po munėj gavo pusę hektaro
Vaikų Darbymečiui aigęs nedidelis vanagė‘ šie gyventojai: J. Kie- tik kai užgriuvo, griebėsi kinėlis kalbos mokslui——50c iziją. Parašė Pranaičių Julė 2.50
kito prie Teisino stalo liūdy- miško i jame įsteigs savo kte
TEATRAI
s. Manoma, kad vanagėlis
ras 10 aukso, P. Molis 9 a., galvoti, kaip čia apsaugojus Petriukas — laiškai; vieno
dyti apie savo tėvą, ir moti rorta’ su mineralinėmis' Vo
vaikelio.
Vertė
S.Rakauskas
15c
.
nuo
galutino
sugriuvimo.
orėjo sučiupti kokį paukš
J. Norkūnas 6 auks., A. MoVienuolio Disputą su Rabiną. Tėvas ašaroja-nuleidęs niomis." Tas sklypas išduo
Bolševizmas — Kas tai yra
1U. Vieno veiksmo juokai. Su
telį netoli lango, bet tas jam
lis 2 auks., V. Buinickas 4
bolševizmas ir jo vykdymas
akis ir tik retkarčiais tepa- tas jam ilgamečiai nuomai.
lietuvino
Vaidevutis ------------- 15c.
“ - '....^b.^J5e.
ūiiks., V. Pausevičius 3 a., šiandien inteligentų tarpe yra tik | Rusijoj
įąepasisekė. Smarkiai pulžvalgia į savo mažyčius, ka
Nepaisytoja—keturių veiks
I Žaidimų Vainikas—Savybės
* ^lena
„1L nuomonė
J. Pausevičius
auks., P.
numatytą auką, vana
vakarėliams m gegužinėms su
nų drama. Parašė kun. Pr. M.
lėjimo sienos senai, jau at SAUSINS PELKES MIŠKUOSE
Molis aiiks.AJj). ^JolieM 4^
gėlis, regimai, negalėjo susigaidomis. Sutaisė Matas Gri
Turas. Kaina--------------------------- 35c
skyrė nuo jų.
,
gonis
■ ‘ .
■■■ " ■___ 50*
Kaunas. Ir dabar dar^niš- auks. • ’
' laikyti, visu smarkumu kirto
------ GHiukingas Vyras—2 aktų
Vyriausia duktė Ona
Laimė— (poema). Patašė
Prof.
Dr.
V.
Mykolaičio-Putino
redagua
Komedija;
parašė S. Tarvy
kuose
vietomis
yra
pelkių,
Tėvai nežiūrėdami pabau- ja mas literatūros, mokslo, visuomenė* Vaitkus-------------- —------------- 50c
Į langą, išmušė stiklą ir pašiai beveik nesijaudindama
das --------------------- -------------- _25capaugusių žole ir menkais Įdų vaikus moko . namie, ir akademiškOjo gyvenimo iliustruotas Atsargiai su Ugnimi. Vertė*
tdiuvo į kambarį. Smūgis
Elgetų Gudrumas, 3-jų veiks
mėnesinis žurnalas yra didžiausias,
pasakoja, kad tėvas su ma ki’ūmokšniais. Tokios drėg
stengdamiesi Į “Ryto ’’ mo rimčiausias, įdomiausias ir kiekvienam iš lenkiško kun. K. S.......10c. nų komedija. Parašė Seirijų
uvo toks stiprus, kad stikprasilavinusiam žmogui tinkamiausias
myte prieš pasaukiant beiną nos ir žemos vietos labai
uozukas _______ ;__________ 25c.
Mūsų Tikėjimas — išaiškini
lietuvių žurnalas. Todėl visi paskubėki
is subyrėjo į mažus gabalėkyklos.
'
;
'
mas pagrindų mūsų tikėjimo.
Ubagų Akademija ir Ubagų
Urniežių gražiai sugyvenda trukdo tikram miškui plės
te užsisakyti “židinį.”
“židinio” kaina Lietuvoje: met 35 1., Vertė Jonas M. Šifvintaš------ 50c. Salin* — komedijos po 1 ak
Pųs, purie išlakstė į visas puvo. Tik pasamdžius Urnie tis.
pusm. 20 lt; Amerikoje metams $4.50,
"ą. Parašė Seirijų Juozukas,—35c.
SVETIMOMIS RANKOMIS
Lietuvos Ženklai — Išleido
ses, pakliūdami net į greti
pusmečiui *2.50.
žių pradėjo tėvelis su mamy
J.
Šeškevičius
ir
B-vė,
Kau

Sniegas — Drama 4-rių akAteify tokias pelkes, kur
TIK ŽARUOS ŽARSTYTI Adr.: “židinys,” Kaunas, Laisvės AL
mą kambarį.
nas
___
40c
3.
■ų.
Vertė Akelaitis _____ __ 4Oe
te muštis, o jiems,-vaikams, galės, mano visai nusausinti
Ėmę*
k
Kalbėk:
Deklama■
Vilnius. ’ Balandžio 6 d.,
Esumas—3-čia dalis dramos
Neilgai liukus, apsvaigęs neduodavo valgyti. • Valgy
Įeijos, Monolgai ir Dialogai
‘Gims Tautos Genijus.” Pair apželdinti. Ir šiemet tam kaip ir reikėjo laukti, ėmė
“ŽVAIGŽDUTĖ” Parašė Juozas V.'Kovas —_30c •ašė Kun. L. Vaicekauskas—10c
s atsigavo ir buvo dindavo gardžiau Urniežių
reikalui paskirta kreditų da griūti Gedimino pilies dalis,
Graudūs Verksmai — Ver
Žydų Karalių* — drama 4
Mėnesini* vaikų paveiksluotas
patupdytas į narvelį. Jam už juos ir tėvelį, pagaliau ke
lis iš sumos numatytų miš nuo Vilnelės pusės išlaukda Eina septinti metai kas mėnuo tė Vysk. A. Baranauskas—__10c. iktų, 5 pav. Vertė J. M. Šir
'duota duonos, virtų bulvių ir letą mėnesių mainytė su Ur
vintas -________ ___________ 3OC
Eucharistiško* Stacijos—Su
kams želdinti.
< ma užtvarą ir užpildama Si 32 pusi, didumo.
Visi Geri—3-jų veiksmų vai*antienos mėsos, bet vanagė- niežium visai išvažiavo. Po
Tėvai, auklėtojai, šeimininkai! lietuvino- Kun. P. Juškaitis—15c lelis'} parašė F. V. __ _____ 10c
rokomlės
gatvę.
,
Pastebėjus
s beveik nieko nelesa, blaš- kiek laiko vėl sugrįžo. Ta PLĖŠIKAI IEŠKOJO .
Jūs trokštate savo vaikams lai Kristaus Kryžius: Stacijos,
Patricija, arba nežinomoji
pilies pamatu griuvimą, bu mes. Tai pradėkite jiems tą lai Graudūs Verksmai, Maldos Ge
harvelyje ir stengiasi iš- čiau dar labiau mušdavosi su
bankinė — -4 aktų drama.
gužės, Birželio ir Spalių taėPLEČKAITININKŲ
vo uždarytas ta gatve judė mę kurti jau nuo mažų dienų. Pats tesiams. Išleido kun. K. A. Va
Vertė Jonas Tarvydas______ 10c.
uosuoti.
Tėvu. .Tėvą apmušdavo, nes
1929
m.
gruodžio
22
d.
aIšganymo ApdreHDdmai —
isys
__
c
_____
_
__
___
25c
pirmas
tam
darbas
—
tai
įpratin

--------------------------- —
jimas ir uždrausta eiti ant
dėjimas
ir gyvenimas ant žeDangaus
Karalienė.
—
Su

pie 20 vai. Kazakiškių bąžn. kalno. Dabar specijali ko ti vaikas dar mažose dienose pa
nės Jėzaus Kristaus. Vaidmi
rinko
Kun.
M.
Gavalevičius;
Vievio valse. į Rukštos na misija tiria griūvančios pi mylėti visa, kas gera ir gražu. Tai be apdarų 75 centai, su ap
nas su gaidomis____________ 75c.
yra
visai
nesunku
ir
nebrangu.
Dramos; 1) Germaną; 2)
XI METAI
:—sa.——$1.00
mą įsibrovė nežinomi asme lies padėtį ir žada griebtis Štai “Žvaigždutė” leidžiama vai darais
Fabiola
—5 aktų; 3) Liurdo
Žmogus ir Gyvnoiys.
Gyvuoiy*. IParanys ginkluoti kariškais šau priemonių griuvimą sulai kams šviesti, dorinti ir lavinti. žmogna
VISI, KAM TIK RŪPI MŪSŲ KARIUOMENĖ IR
Itebūklas
— 4 aktų; parašė
kun. P, BuČys
—_ __.30c.
..
f.
Tarvydas
---------—.. ,, 65c.—
KRAŠTO GYNIMA* SKAITO
tuvais ir pradėjo Tarano kyti. Tikrai keistas uolu Būk tikrai vaikams geras ir pa Boti&linna* ir KriNUSMiyH.
Knarkia
Paliepus.
—Komedi
__ 10c. ja 1-me akte. Parašė Gineitis ĮSe.
Rukštos reikalauti pinigų. mas. Per keletą metų viso- daryk jiems šiemet-gražią dova Prof. V. Jurgučio
5*
nėlėj užsakyk jiems “žvaigždu Žydas Lietuvoje, ParaM S.
Vaikų Teatrai: dalis I: 1)
Tačiau tasai pinigų neturė
-______ 10c Pagalvok ką darai; 2) Jono
tę,” kuri kas mėnuo jiems duos į- Kaimieti* __ ___ _
jo. Triukšmą išgirdo už šiedąnym skaitymėlių, • įvairių žinių, Halio* GalybA Istorffira*
’aimė; 3) Pasakyk mano lai-,
OPULĮARŲSAVJ
KARIŲ LAIKE
piežiny*
IV-to
iimtmečio
krt>
•ftųsįhj,^galvosūkių.
Bus
ir
Tau
nę. Surinko S. EL, D. ir N__15<
nos gyvenąs sūnus Rūksta
uklčti Juo*
kščionybčs.
.JjfeftRią*
kalbesį
Vaikų teatrai: dalis H: 1)
malonu, kai vaikas skaitys ir
Jokūbas. Tasai persigandęsI
f” yra dafag paveikslų, apysakų, fe
P- ®- jįį.■j-____ 25* ^tirsime paskui; 2) Antanu
džiaugsis.
ščių, įvii
*k|’|irtL Kiek viepti
ką*. Surinko S. K-, D. ir N^_15%
išmušė langus ir iššokęs ba•i .
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Tel. Irbcktok 4757

rmčs pabiros.
Šiemet “KARYS” žymiai papigintas. Jo kai
na metams: Lietpyoje 8 litai; Amerikoje 1 dole

Balčiūnas.

Leidžia

Kord

, Kauna*, Meprtt
mybte aiHU ’

STEP. C, MIKUS
. Lietuvi* Advokatas

ris 60 amerikoniSkų centų.
* Įtįfabja kpt.

f

Vedu visokias byla* ir padir
bu visokiu* dokumentu* Viso

kiems reikalam*.
688 NORTH MAIN 8TEUT
Brocktoa,
OriBO VALANDOS
tuo .9 lld 8 kasdlea

stojimas.
Ypačiai daug 'pavojų yra
miestuose besinrofcįnančiai jaunuome
nei. GįjCa«H<w ’įSimokiMffio jauni-

mo.dravffag ir vaUąt mokyklai mole yra jau iri4elimt» met* ledgiamaf ka
talikų moktleitiy mtne»in<a icrnalas
tn<x o Mtt patengrlMlt* irahk!* aokUylmo naštą.
- . . • - ..f

“Atdti*.”
- Ttvai ir motino*, nepagailėkite 10 lt
metams (5 lt pusmečiui Ir išrašykite
U turkai* savo beattnokantlema val
kams. Tuo sutelksite Jtems-^ltau**“Ateitis” įdomi ir nemokslelvIatM.
Prenumeratos kaina: metams *2.00,
pusmečiui *1.00;
moksleiviams, me
tama *1.00, puameflal 50c.

Adr. "Ateitia” Kaunas, Laisvi* AL A

Tik paabndfk -^mūsų nerūgosi. tikim
|Tuk visai nįaŽa kaštiiaįa — vos 4 ubo o.
Ut. metams.
.
kas .t

laikrašti*. 1

“Žvaigždutė*” |
iwil
''
Administracija, Kaunas, Liaudie*
|
Namai.
.
x
366; Broadway,
Adresas:

*r

,T<t

.

,;W

i

MALDAKNYG18

■ui* < Pulkim aut Keihą-“D-ko”
.•.|į.oo panda. Odos apdaru $2.00 ir 83.00
Jono
•«•*•••
Maža* Nauja* Aukso Aito»
Lietuvos AlbujU*. Sir pariut—juodos (prastai* mink*-

tvaikų Są- Kaina Angelo
jungos nariams 3 lit.j
isiems kf- veikslais ir aprašymais-------- .1.50
tiems 4 lit me
Užsifetiyje 8
Trumpa.
arba
litai metams 4 litai pusei metų.
Kat. Tikėja
Pa
Priedų duodama loterijos bilie-lrašė
“ė
tas.
r. .
:
------- I

S

|

,... ’
iv

♦*. *.

♦ • ••<

M Kakao Kito,
os (prastais kietai!
r*;

trysbčdti
X

'f

.

'

Vyras šeimos galva; mote
ris šeimos širdis.

V. Jėzus vadina savę geru drausmė remiasi (vien, ant
Ganytoju'ne dėl kokio pasi baimės ir bausmės, bažny
gyrimo, bet dėlto, kad Jis iš- čioj gi viskas paremta ant
sąžinės, kuri daug smarkiau
tiesų yra geras Ganytojas,
žmogų sudraudžia įiegu bagnešdavo galvą paguldė už sa netąi ir kulkosvaidžiai. Tai-.
vo avis. Žengdamas į dangų gijos_galvbė tiek stipresnė
Kristus paliko ganvtojavi- kiek dvasia viršyja medžia
mą Apaštalams, bet kadangi gą. Nevienam Įstabu, kaip
Apaštalai negalėjo gyvęti bažnyčia sugeba palaikyti
. Ą----- *■- • • •
per visą laiką iki pasaulio tokią tvarkią discipliną, nepabaigai ir visi pasimirė, tai turėdama savo įstatymų vykdinimui nė policijos, nė ka
suprantama, kad su jų mir
riuomenėj Bet čia kaip tik
timi negalėjo pasibaigti ga- ir pasirodo jos dvasinė pajė
nytojavimas. Taigi i jų vie ga ir visiems aiškiai is to su
tą stojo kiti vyskupai ir ku prantama, kad ją valdo pats'
nigai ir ta ganytojavimo pa Kristus ir vykdo savo žodį,
reiga eina toliau ir eis kol kad nė pragaro vartai jos
nepergalės.
pasaulis nepasibaigs.
Jei mes turime tokią Baž
Kaip žinome, vyriausias
.sielų'Ganytojas yra Kristus nyčią ir tokį jos Ganytoją,
tai savaime suprantama,
ir Jis skaitomas nematoma
kaip naudinga ir saugu būti
Bažnyčios galva. Jo Įpėdinis jos nariu. Patsai Kristus
čia ant žemės yra Romos vys liepė Bažnyčios klausyti.
kupas, kuri mes vadiname “Kas jūs klauso, manęs
Popiežium. Jis negali viens klauso” — Jis yra pasakęs
ganyti skaitlingos savo avy- Apaštalams. Ir vėl: “Jei
dės, kuri yra išsisklaidžiusi nepaklausytų Bažnyčios, Tai
po visą pasauli, taigi sau pa- būna- tau kaipo pagonas ir
gelbon turi daug Kardinolų. muitininkas.” Iršv. CipriArcivyskupų, Vyskupų ir jonas labai vaizdžiai pareiškunigų, kurie jam padeda <ia: “Kas nelaiko Bažny
ganvtojauti. Katalikų baž čios už motiną, tas neturės
nyčioj tokia pat drausmė Dievo už tėvą.”
—
kaip ir kariuomenėj, ir daug
Laimingas tatai kas klau
tvirtesnė, nes kariuomenės so ^Bažnvčios. Jis tartum

DARBININKŲ GEGUŽINĖS
PROGRAMAS
,

d. gegužės, Mmrtello, Mass.
1. Parkas atidaromas 10 valan
dą ryto.
- •

2. Nuo 1-mos valandos po pietų
ligi 3-čios base-ball. Loš Naujos
'Anglijos base-ball mėgėjai.

rūšys: kurios mivo, yra ir
turės būti.
k
Paskutinė rūšis ! žmogų
kankina visai be pagrindo.
Gyvenimas esti toks/kokį
mes stengiamės jsivaizduoti.
Geros nuotaikos žmogui—
pasisekimas yra užtikrintas.

*
I ». 1
' :Nori žinoti ar turi talentą
— 'skaityk.
Skaityk daugiausia klasi
•♦ ’ V - •
• •
kus., i /
,--s% • c ■ •
liornėras —. geriausis
raNenorime, kad 'vaikai mus
4 ' f : i
>
sytojas. Jo niekas nepralen senatvėje apleistų -- ■ mokint-'
kė. r
*’
1 ■* ’ < kime juos meilės.
Skaityk ir daryk pastabaš.
Privalo vaikai pastebėti,
Skaityti- bfe1 pastabų, reiš kiek tėvai jiems yra padarę
kia beveik tą. pat, ką ir ne gero iš meilės.
skaityti. Sugaišti ir viską Tėvai privalo išmokyti
užmiršti.
vaikus matyti žmoguje žmo
r
*
gų.
y
Moteris kūryboje parodo
Kentės patys tėvai, jei jie
savo širdį, bet ne sielą.
pamirš išmokinti vaikus mei-

siog Klaipėdon.

šis n
vykisąjadės užpildyti spragą ir po.
_puliariną
“ riną Lietuvoj Bes
l, Klaipėdą. 'Vy i. . .
v -uostą,

JUOZAS F.
✓

x

Šiomis dienomis Juozas F. Smit- i'ork’o ir Klaipėdos uostu; ?

rus, buv. Baltiko-Amerikos Linijos lietuvių skyriaus vedėjas,' kurio pastangomis buvo tos Linijos
Įsteigtas tiesioginis susisiekimas
tarp Nčw
xew Yorko ir Klaipėdo:
Klaipėdoj re’o iš Baltijos Amerikos Einizignavo
jos, kuri pereina lenki} nuosavy
bėn ir likvidavęs joje lietuvių sky
rių, perėjo i Skandinavų-Ameri 
kos Linijos tarnybą.- Šia proga p.:
J. jšmitrus išleido sekamąjį pareiš
kimą lietuvių spaudai: . j -.'
“Man yra malonu pranešti vi-1
suomenei, kad po 20 mietų’ ištiki
mos ir sąžiningos tarnybos jūrų
keliauninkystės srity, aš rezigna
vau iš Baltijos Amerikos Linijos
ir įstojau į gerai žinomą Skandinavų-Amerikos Liniją, tikslu va
dovauti Lietuvių Skyriui tiesiogi
nei keleivių tarnybai tarpe New

5. Nuo 6-8 vai. tennis court. golf,
virvės traukimas, Į stulpą lipimas,
čigonės burtai, lenktynės jaunimo
ir sėnųjų.

Vaikams: kas greičiaus suval
gys pajų ar donacą ?

Šis .programas bus praplėstas
,gražiausiais pasilinksminimais.

J. Kumpa,
Sporto Komisijos Sekretorius

saugiu, neskęstamu laivu
plaukia per šio pasaulio au
dringas bangas ir nėra abe
jonės, kad galop saugiai, ir
ramįai^pripJ
nojo. uosto.;

tr 5?w

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

ŠIUO

t

*

atžvilgiu

Vosa A Sana Piano Oo.
.

180 BOYLSTON 'ST?
BOSTON
O LSNGVO8 flLTGOl

,z

-J. F. Smitams.”

'

C. G. LUKŠIO

A. L. B. K. MOTERŲ SĄJUNGOS

X

JEI JUS NUTARTUMĖT išdirbt geriausią kada rūkytą cigaretą ...

LIETUVOS JUDAMI
PAVEIKSLAI

A

Kliubo Svetainėj, 12 Vernon St.,
Worcester, Mass.
Gegužės 12 d., 1930 m., Pobažnytinėj Svetainėj, Hartford, Conn.
Gegužės 18 d., 1930 m., Apreiš
kimo Pan. švč. parap. svetainėj,
Brooklyn, N. Y.
-

G.

•

J, —

"

-A

laiko ir pinigų be rubežiaus išrast ir padaryt vieną tobu

liausiai sumaišydami? . .. Žinoma; jus tai darytumėt.

Tą ir

«

*
Camel padarė.

Dėl to Camel cigaretas taip greit pasidarė

populiariškiausias visoj Amerikoj cigaretas.
velgiant kiek-jūs mokėsit,

Dėl to, neatsiž-

'

Apskričio suvažiavimas Įvyks
gegužės 4 d., š. m. šv. Bernardo
parapijos svetainėje, Tariffville,
Conn., 2-trą valandą po pietų.
Kviečiu visais kuopas gaminti
naudingus Įnešimus ir siųsti skait
lingai atstovių Į suvažiavimą, nes
yra daug svarbių dalykų.

Marijona Jokubaitė,

negalit prilygint jų lengvumo,

X

Conn. apsk. rašt.

z

nunokusio kvapo, ir to švelnaus pilnumo, kuris padaro tobulą
rūkymą... Patyrę rūkytojai jums pasakys..; Tai yra puikus
X

VĖLIAVOS IR ORGANIZA

cigaretas!

Rodys ir aiškįa

c.

DOMEI

ar jus nepradėtumėt pirmiausiai išrinkdamas

geriausius tabakus visam pasauly? ... Ar jus nepraleistumėt
• .

CONN. APSKRIČIO KUOPŲ

sgu

LUKŠĮ S

gausumo

Nebus

Bok tikras mane matyt pirm plrksUnt Jokio komiso nereikia mokėti.
/Ai parduodu tiekiai.

Reikalauk KatatoffO

>

-

■

DARBUOJAS Sū

Pasaulio garsus VOSE grand.
piayer ir uprlght planai. Nauji ir
vartoti Orthopbonlc VICTR0LA ir
paikus MAJESTIC mdlo.

'
.

✓

Gegužės 6 ir 7 d., Liet. Ckėsn

VOSE & SONS PIANO
KOMPANIJA

32

■

ir glaudžiai bendradarbiaujant šu
patyrusiais lietuvių agentais ir or
ganizacijomis, ir palaikys naujai
įvedamą tiesioginį susisiekimą
tarp New York’o ir Klaipėdos. Li
nijos vadbvybė, tiek Jungtinėse
Valstybėse, tiek ir svetur, yra pa
siruošusi bendradarbiauti su agen
tais visais galimais būdais tikslu
palaikyti nuolatinį susisiekimą su
Lietuvos uostu.
“Aš užtikrinu savo visus drau
gus, kad aš savo naujose tarnybos
pareigose pilnai remsiu ir bendra
darbiausiu visame, kas tik gali bū-,
ti mūsų keleiviams naudinga ir pa
lengvintų jų kelionę.

Jaunimas Stato Gyvą Paminklą
Vytautui Didžiajam užsiprenumeruodamas

Gegužės 4 d., Lietuvių Svetai
nėj, 356 Park St., New Britam, Ct.
Gegužės 5 d., Lietuvių Koop.
Svetainėj, 26 Lincoln St., Brighton, Mass.

JUOZAS P. SARKIUNAS

,
‘

tęs ir ateity gerą darbą tampriai

PIRMĄ KARTĄ RODOMI
SEKANČIOSE VIETOSE:

Buvirš 22 Metu

Jungtinėse- Valstybėse ir Kanado
je, yra pasiruošusi aptarnauti tūk
stančius turistų į ir iš Lietuvos,
tarpininkaujant geriems draugams, lietuviąms-agentams.
“Mes visi žinome kliūtis, kokias
mūsų turistas turi sutikti kelionėje, Į arba iš Lietuvos, kai jis yra
priverstas keliauti per svetimus
kraštus, ir sunkumus bei išlaidas,
kokias jis turi pakęsti iš pusės
muitinių ir valdininkų tų kraštų,
per kuriuos jam tenka vykti.
“Tiesioginio susisiekimo su Lie
tuva . įsteigimas Skandinavų-Amerikos Linijos laivais pašalins visas
tas kliūtis ir nepatogumus, ir leis
keliaujančiam lietuviui, vykstanČiam iš Amerikos Lietuvos lanky
ti, ar plaukiančiam Į Amerikos
Jungtines Valstybes ar Kanadą,atlikti kelionę labai patogiose są
lygose, saugiai ir pigiai, be berei
kalingos energijos ir pinigų eikvo-

“Uolus pasidarbavimas Lietu- -J
vių Laivakorčių Agentų Asociaci
jos, bendrarbiaujant su įvairiomis
Amerikos lietuvių organizacijomis
g
ir atskirais asmenimis, padėjo su
traukti didžiąją minią rengiamai vienintelei oficialei Amerikos Lie- x
tuvių Jubiliejinei Ekskursijai taip
puikiai vyksta tik dėka paskelbto
tiesioginio susisiekimo Į Klaipėdą,
kurį palaikys Skandinavų-Amen- į
Ros, Linija^*

6. Nuo 8 vai. ligi vėlumos šokiai lietuviški ir angliški.
Beisbolas geimio laimėtojai gaus
aukštą dovaną.

' “Labai atsargiai apsvarstęs daIvką, aš priėjau išvados, kad Skandinavų Amerikos Linija, su jos
dailiais ir populiariais laivais, bus
parankiausia ir patogiausia Linija
lietuviams keleiviams,'jie tiktai
dėl dydžio laivų, kurie gali Įeiti Į
Klaipėdos uostą, bet ir dėl jų vy
riausio uosto, Kopenhagos, geo
grafinės padėties, keleivių persė
dimo atveju.
“Šį tiesiogini susisiekimą palai
kys keturi gerai žinomi laivai, bū
tent: Frederick VIII, Helig 01 V,
United Statės, ir Oskar n.
“Tiesioginio susisiekimo su Lie
tuva reikalas yra organizuotos lie
tuvių visuomenės Amerikoje. re
miamas, ir šio susisiekimo pradžia
įvyks š. m. gegužės 24 d., kai S. S.
Oskar II pirmą kartą išplauks tie

♦ jimo.

3. Nuo 3 ligi 5 vai. šokiai.

4. Nuo 5 ligi 6 vai. dainas—dai-.
nuos visos Naujos Anglijos kolo
nijų chorai.

/* %

“Šis Įvykis suteiks lietuvių vi«’
suomenei ir agentais progą,dSl’•<
kurios jie taip uoliai rėmė pirmyk
ščius plaukimus tiesiog Į Klaipą.
dą, — proga pasiūlyti' turistams 5
tiek grįžtantims Lietuvoje apsigy*
venti, tiek pirkusiems laivakor
Įf abi pusi keliauti išilgai jūras ke- •
liuu Į ir iš Klaipėdos, patogumą ke- j
liopės be persėdimo ir tęankymosi traukiniais svetimuose kraštuo*
še, tuo būdu išvengiant bereikalin
gų išlaidų ir nepatogumų.
> v.,
“Mūsų patyrusi jūrų keliaunin-.
kystėje organizacija, turinti savo
skyrius ir agentūras Lietuvoje,'

Širdies Piktumo

MlapcįtlknaKtliJaKt

PepshricScltzer

JtašykfaMc tetarei
ftorcssur, Mass. •

*
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1 ypač bifšteksą. Vieną kartą, |ytuo 'laiku
ai kitoms, Eet jos
tuom pasįnaudo^ INDAI IR JŲ VADAS GANDHI • dar gimnazijoj bepūdąms, Indijos emigrantų (išeivių).
sd
Gandhi pasislėpęs nuo kitų Pietų Afrikoj-• išeivai indai ■
peš "Šarvuočiai (batlleships) ... ..-.'•‘•r y ev! '
—
’ į----------y5---?
'į
kibai brangiai ataeįna ir «Uprivalgę betekau, norėda bųvp. labai išnaudojami ir .
Gandhi
vardas
dabar
yra
tūkstančius
mėtų
išlaikė
ligi
r
mas įsitifciiitį, at1 iš tikrųjų Gandhi ryžosi suorganizuos
iig-e'kįpertų is jų mažiau

>

?•r

plačiai žinomas visam pa- šiol savo senovės religiją,ir
ta mėsa suteikia žmogui to ti savo brolius, kad vieny
Tik anglai, šėikio galingumo.’ Bet Gandhi bėje būdami galėti} atsispir- x
laikraščiai. Gandhi tapo da mininkaudami jų šalyje, įti prieš naudotojus. Keletą
bar vienu ‘ žymiausių indų taisė; geležinkelius, paštą, te sąžinė ėmė graužti, privalgęs
Į •*’ T
4
mėsos nemiegojo visą naktį kartų jis buvo suorganiza
Japonija atsiuntę į Ame- tautos vadų; paskui jį seka legrafą. /Visą tai gerąs yr^ fr ' rytojaus - dieną/ sąžinės vęs indų darbininkų strei
iriką 5 merginas kaipo atsto minių minios ir indai laiko daiktas. Su nepasitenkini peiTtekiojafl^s; pasisakė riša kus. Už visa tai teko Gandhi
ves padėkoti Amerikos ri- jį kažkokiu pranašuyGandhi mu indai žiūri į anglų atve taf tėvams, pasižadėdarias ir kalėjime sėdėti ne vieną
.........
suomėnei Už pagelbą suteik- propagandos tikslas—iš sve damas iš Manchesterio hna- daugiau nebevalgyti nei bif kaitą.
timųjų valdžios išsivaduoti, nufaktūi'os prekes, nes tataiyeaHy ................HM Aaeritejt iw<mm....... . ____Japonijai didžiam žemės
šteksų nei kitokios mėsos.
Kai Pietų Afrikoje ang
nes ligv šiol visą indų tautą, labai kliudo indų numinei
*
**
*
A
Baigęs gimnaziją Gandhi lai kariavo su būrais, tad
susidedančią
daugiau
kaip
audinių
pramonei.
Dėl
to
vin once per week yeariy... .|M0 Weny rta* kart MtaMfe M
ma 1923 m. Tos merginos
nuvyko j Londoną ir įstojo Idaug kas manė, kad Gandhi
iš 300 milijonų žmonių, val ir kyla didžiausias nepasi
‘ ‘ D AR B I Jf INK A 8 ”
p808 inteligentės-studentės,
ten į universiteto juridinį fa- pasinaudojęs proga, suorga- "
do palyginti, nedidė saujelė tenkinimas.
-•t •
.
C West Broadvay
South Bortoa, Uk kitos gavusios dovanų už paanglų. Ir anglai į Indiją žiū Gandhi, tapęs tautos vadu, kultetą. Važiuodamas į Lon- nizuos sukilimą prieš angTelepnoEeSoathBortenOttą
sižymėjimą anglų kalboje.
doną, motinos prašomas, pa- lūs. Bet išėjo visai kitaip:
Visos apsitaisiusios tauti ri kaip į savo turtingą kolo laikosi savotiški} priemonių šižadėjo niekad nevartoti Gandhi sukūrė organizaciją
niais rūbais ir apsiavusios niją.
kovai su anglais. Meš pri mėsos ir alkoholio. Tą sa- gelbėti sužeistiesiems karo
Iš
Indijos,
mokslininkai
mediniais batukais. Jų iš
pratę matyti Europoje tau-^o pažadą išpildė, tačiau tais lauke ir ne vieną žymų ang
GERAS SKONIS
vaizda tiekia daug geros va sako, yra kilusios dabartinės tos vadus, kurie reikalui e- laikais jam labai sunku buvo lį tokiu būdu išgelbėjo nuo
ir šaunamų susirasti Londone vegeteri- mirties. Todėl Gandhi auto
lios ir simpatijos Amerikos Europos tautos, taigi ir lie-iĮsanLueatsisako
vKas yra skonis, sunku api- besikoliojantį
priešininką pUbjjįaį# Ištiesų, tai naujas tuviai Daugiau kaip prieš ginklų stvertis,, jei tenka gin Joniškų valgių, nes nebuvo
ritetas ir anglų tarpe buvo
idinti. Skonis tai toks į- sugėdinus, bet niekados ne- išradimas diplomatijos srity, tris tūkstančius metų visi ti savo tėvynės laisvę. Tuo tokių valgyklų. Tad jis pats aukštai statomas.
calbėję kartu su* indais vie- tarpu Gandhi nuovokių ko- savo kambaryje virė sau ve———
mtas dalykas, kad kiekvie- vartos tokių žodžių, kurie L——
Pagrįžęs į savo tėvynę —
na
kalba,
bet
kai
žmonės
ėmę
vos priemonių /atsisako ir geterijoniškus valgius. r-Pa- Indiją, -— Gandhi tapo po
as žino, kas jis yra, bet pa- priešinasi jo gerai iŠlavin- Indija dar nenurimsta ir
skirstytis po įvairias pasau nepataria imtis į. savo ran galiai! jam palengvėjo, kai puliariausiu žmogumi. Į jį
įkyti kas jis yra, retai ka tam skoniui—tiesiog neišeidtur būt nenurims kol neįsilio dalis, tada ir kalbos ėmė kas šaunamus ginklus ir vi jis anglų studentų tarpe su žiūri kaip į Dievo siųstą
gys nepriklausomybę. Bet
lus galėtų. Taip kaip vai- na iš po jo plunksnos.
viena nuo kitos skirtis. Te są kovą pataria vesti be sirado sau daugiau vegeteri- pranašą. Jo kalbų klausy
Tenka pastebėti, kad lietei?T*
yje, skanu, ir gana, o išaiško nesenai skaityti viename kraujo praliejimo. Jis pa jonų, su kurias buvo įkūręs tis renkasi neapskaitoma
intikąip skanus tas valgis tuvių laikraščiuose, ypaeneįriklansomybSs
užsienio laikraščių, kad du našiai elgiasi, kai senovėje vegeterijonų draugiją .
daugybė žmonių. Jo atvy
egalima, nebent jei duosi laisvamaniškuose, nesiskai-nuslopinti. Abi lietuviu keliauninkai - M. mūsų kai kurie šventieji, ku Religijos atžvilgiu Gandhi kimą į naują vietą sutinka *aragauL__Skoiiis gan ind,i- tomą su geru skoniu. - Na, puri smarkiai ritteistačiusios Šalčius ir A. Paškevičius — rie kovos ginklu statydavo bebūdamas Londone. , kurį kuo iškilmingiausiai. O pats
idualus dalykas, kiekviena- gal jų redaktoriai ir neturi [nepasiduoti. Indijai eina h- jau beveik pusę kelio nuva žmogaus meilę.
laiką buvo virtęs ateistu, bet Gandhi šaukia visus indus į
žiavo
motocikluj
keliaudami
/ Įdomu todėl šiek tiek su kai, ėmė studijuoti įvairių kovą su anglais, tačiau pa
□e žmoguje maž-daug skir- geresnio. Ko kas neturi, toipie laisvę, Anglijai apie pa
iš
Kauno
Į
Kalkutą
;
girdi,
sipažinti su indų tautos vado relįgij ų atsiradimą,. gi'įžo taria nieko nenaikinti, nie
ingas, bet yra tokių daiktų, ti kitam negali patiekti. To- laikymą turtingiausios kolokeliauja jie į Indiją pas sa Gandhi biografija. Gimė jis vėl prie senovės indų religi ko neužmušinėti, žodžiu, įdirie visiems skanūs ir to kiam atvejyje, rodos, reikėtų1 nijoSj^taigi- susirėmimai tarp vo senųjų protėvių* senolių,
1869 m., taigi eina 61 metus. jos. Kristaus mokslą bestu sako visur vadovautis meijiems dovanoti. Bet publi juodviejų žada būti daug
kių, kurie nė vienam nepa
gimines,
kurie
žiloje
senovė,-,
Jo šeimoje, kaip paprastai dijuodamas, jis dar didesnis lės principu.
ka negailestinga. Ji protau smarkesni, negu Indijos
suka. ... . .
je sanskritiškai kalbėję. O indai, niekas nevalgė mėsos pasidarė savo tėvų religijos
Gandhi randa sekėjų ne a
•
.
- t"y,./:.. ja taip: jei nemoki kultūrin maištas 1857 m.
dėl tam tikrų religinių įsiti šalininkas, nes, anot jo, tik savo tautiečiuose, bet ir
/ Skonis, pasireiškia ne tik gai rašyti, tai visai nerašyk. .Mahatma Gandhi
su
A.
Paškevičiumi,
nuvykę
kinimų. Jis vedė žmoną tu Kristaus moksle esą pakar kitų tautų žmonėse. Štai,’
dalgiuose. Jo yra ir drabu Ir.teisingąi.'.Laįkrąščiai juk įvadas nori laisvę atsiekti tai
į Indiją, atras ten lietuvių rėdamas. 13 metų amžiaus;. tojimų senosios indų religi kaip rašo • užsienio laikra
žiuose, ir išvaizdoj, iri meue,< knP
^ad gadiųtų žmonių kingu laūdu — Anglijos pre- buvimo pėdsak
.■^^o^lJržmona tokio pat amžiausbuskonį.bet kad jį taisytų, la-lkiU;Wikotu^. tetoje pasekėjos ir beveik viskas,tas pats. ščiai, viena turtinga motetr literatūroj. Žmogaus*skoris, angių?<idmįrolo dpktė,
vintų. Įr skaitytojai aplei- Į jai ne tokie kantrūs: jiegrietye.
paprdįf^:^įal
■
- 'r ✓ •
•
•~
.... .... .
nis gali būti vos tik primity-<
ęius ir A? Paškevičius, ’ vai kad labai jauni žmonės susi ri likti kataliku, mahometo kuri gyveno šiek tiek pa
yuš, mažai išsivystęs, 6 kar džia tokį ; laikraštį, lai sau biasi ginklo, ir dėl to įvyksta šingai priimti Palestinoje/
tuokia. Jo žmona ir šian nas — mahometonu. Propa tvirkusių gyvenimu, apsi
*“ dažnų
* v
smarkių' ir
susirėmi* 
tais ir labai išlavintas. Ben vienas koliojasi.
kur
jie
rado
pažįstamų
žydų/
dien tebegyva, tik rašyti* gandos prieš het kokią reli ėmė būti paprasta Gandhi
drai, inteligentai turi gerai
Bet yra tokių redaktorių, mų tarp Indijos gyventojų ir senai iškeliavusių iš Lietu
skaityti nemoka, ir dabar ji giją jis nekentė.
tarnaite ir nusikratė, visų*
išlavintą skonį, kaimiečiai kurie mano, kad lietuvių Anglijos kariuomenės. Gan vos, netrukus turi važiuoti
atrodo
greičiai!
kaip
motina,
Baigęs juridinį mokslą, savo nuodėmių, pasižadėda
prastesnį. Galima sakyti, liaudžiai tik pasikoliojimai dhi labai tuom nepatenkin per Mezopotamiją pro Ado
negu jo žmona. Pirmuosius Gandhi sugrįžo į savo tėvy ma toliau dorai arba šven
kad skonis tai protinio išsi- tetinka.
Tačiau jie . gali tas, bet ką darys: ir genia mo ir IeVbs tėviškę, o iš ten
mokslus Gandhi išėjo anglų nę ir ėmėsi advokato prak tai gyventi. Ją vadina nauja
vystymo saikas, termomet skaudžiai apsirikti. "Lietu liam vadui minia nevisuoine >, per Bellidžistam^ į Gandhi
gimnazijoj. Dar gimnazijoj tikos Bombėjaus mieste. Bet Marija Magdalena. Matyt,
ras. Ypač tas pasireiškia viai šviečiasi gan sparčiai ir klusni. \
tėvynę
—
Indiją.
besimokydamas, girdėjo iš jam šita profesija nelabai tasai Gandhi turi labai di
rašyboje. Tikras inteligen tamsūnų skaičius žymiai ma I Indijos ateitis tamsi, nes
Kalbant apie indus reikia kitų, kad anglai esą todėl to tiko. Brolio patariamas, jis delės įtakos plačiausioms
tas nors būtų labiausia suer žėja. Tat, ar ne geriau būtų padangės ten apsiniaukusios.
“Tr.”
'
K. pasakyti,; kad jie per kelis ki galirfgi, kad valgo mėsą, nuvyko į Pietų Afriką, kur žmonių masėms.
zintas, niekuomet nesikolios. pataisyti savo skonį ir pa .
Jis gal panaudos sarkazmą, tiekti skaitytojams švaresPanašios legendos labai paplitę, dar ir mūsų lai
Taip, pagal legendą, fakiras buvo nubaustas
pašaipą; kartais panaudosi nių raštų?
už savo blogą elgesį.
INDIJOS FAKIRAI kais.
dirbtiną mandagumą, kad
K.
Indijoj yra tam tikri žmonės, kurie savo kū
Būdai kankinimosi, kuriems atsiduodavo ir
naą<Į« negu iš mažesniųjų šauly; apie jį rašo visų šalių papročius.
laivų ir subidariąų.
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Niekur, jokioj pasaulio šaly, kūno vargini ną vargindami ir net skausmą nugalėdami — da dabar dar atsiduoda fakirai, labai įvairūs. Vi
ro nuostabius dalykus. Jie vadinasi fakimi.
si jie vaikščioja visai'nuogi, vos lengva prijuos
• A7
EINAMOJI KRONIKA mui neskirta tokios aukštos reikšmės, kaip Indi Asketams Indijoj buvo priskirti antžmogiš tėle prisidengę... Kūną savo jie ištepa tam tik
’zį:'
■
.•
\
' I jojki ypatumai. Jų laiminimų ieškojo: prie jų bė- rais baltais milteliais. Daugelis stovi ant vielos
Didelis kūno suvaržymas, kietas jo laikymas
į’ G. H. Tinkham, atstovas Rusijos bolševikų ir Ameri — vadinasi asketizmu. O žmonės, kurie tokį go pagalbos ir patarimų; juos rūpino pagaliau kojos, įbedę nejudomą žvilgsnį į saulę. Iš ketu
rių pusių tokio fakiro uždegtos žvakės. Tai vievisokiomis aukomis.
iš Massaehusetts,. griežtai ir kos prohibicijonisti} daug varžymą mėgsta, vadinasi asketais.
nintelis būdas pritraukti minios, o draug su tuo
Žinoma, pavyzdžiui, tokia istorija.
sumaniai akėja Priešsaliū- giminystės: vieni ir kiti bū
Visuotinis garbinimas ir gausios 'dovanos,
.
Anapus švento Gango (upė) kranto gyveno padauginti pajamas.
hinę Sąjungą (Anti Saloon dami* mažumoj sugeba valdy- birėjusios ant Indų fakirų, iššaukė eiles dykavienas fakiras davęs pasižadėjimą visą šavo am
Kiti atsistoja aukštyn kojomis ir stovi.taip
^League), prikišdamas jai, ti. Bet tas tik laikinai. Anot duonių, puolančių prie lengvai pasiekiamo gro
žių ne prakalbėti jokio žodelio. Jis maitinosi au- ilgą laiką. Treti pririša savo rankas prie išties
Dostojevskio, diktatoriai tik!
kad per 8 metus išaikvojo
bio.
’
:
<6mis ir buvo apsuptas minios mokinių. Kartą, to ant galvos pagalio ir laiko iki išdžiūsta ran
tol valdo, kol visuomenė dar
r savo reikalams — prohibici- neišdrįsta pareikšti
______
Tiesiog vaikiški pasakojimai, paplitę Indijoj prašydamas išmaldos, nebilys pabeldė į duris kos. Virtęs bejėgiu invalidu, toksai fakiras gali
savo
-- jos vykdinimui 67,000,000 nuomonę. Sykį žmonėms įsi- |aPie fakirus, bet gi tie vaikiški išvedžojimai ne <až kokio pirklio. .Išėjo gražuolė šeimininko gyventi tiktai tįkinčiųjų aukomis. Invalidais
dol. ir neišdavė tinkamos a- drąsinus, diktatorių galybe Į atšaldo indų tikėjimo į antžmogiškus fakirų y- duktė. Jos gražumas taip sužavėjo fakirą, kad laidomi ir tie fakirai, kurie laiko sugniaužę
r' pyskaitos. Sausiemsiems to- tirpsta kaip sniegas.
patumus^
,w
’
šis. sulaužęs pasižadėjimą, suriko: “O" vargas, kumšts iki nagai išauga kiton pusėn rankos.
kie priekaištai labai ųepaSavo pradžią Indijos asketizmas veda iš la vargas.” Į pirklio klausimą, kas privertė jį su
Bet labiausia visiems patinka mokėjimas ap
tinka ir jie mato, kad prohijai senų laikų ti buvo žinomas ilgai prieš Kris laužyti pasižadėjimą, fakiras atsakė: “Vargas mirti. Tada fakirą užkasa, po kurio laiko atka
1
/ birija labai žemai stovi vi- Londono ‘ .nusiginklavimo taus gimimą.
'
_
laukia tavo namus per tavo dukterį. Tu man pa sa ir jis .atsigauna. \
suomertės akvse. Tą parodė konferencija mažai ką atsie
Beveik puse indų apysakų išmargintos pasa vestas, ir todėl aš norėjau perspėti tave.^ Įdėk
Dėl to ir gydytojai kartais abejoja, tokio fa
. . balsavimai per New Yorko kė. Nutarta sumažinti di komis apie fakirus, jų vikrumą ir nuostabią jėgą. šiąnakt savo dukterį į medinę dėžę, viršuj prį- kiro gyvybe, kai jis apmiršta.
įvykis, aprašomas daktaro Choniber
laikraštį “Literary Digest,” r džiulių .šarvuočių ~ laivų
Visi jie, indų manymu, turėję pranąšyBtės do tvirtinki uždegtą žvakę, U paleisk •pa'vandeinu^.)
sulig kurių sausųjų skaičiūB skaičių. 'Jie, iriat, labai bran vaną, žinoję tolimą praeitį ir ateitį;,visi turėję Gango.”
gero.'’ Ą
. *-4/. , •
V išneša tik vieną ketvirtąją gūs ir nepernaudingiausl valdžią ant pikti} dvasių. Fakirai atspėja kito
Toliaii istorija pasakojo,’ kaip sosto įpėdinis z Amrizoro mieste pasirodė indusų fakiras, į
■į dalį balsuotojų. Į tai prohi- Anglija jų turi 20, Amerika mintį, paverčia paprastą metalą į auksą ti sidafc- pirmas pamatęs paslaptingą dėžę, išleido gra pažiūros keturiasdešimties metų amžiaus, ir ps
t> birijonistai taip atsikerta: 18, Japonija 10, Prancija 9, rą,gydą žmones,.^.
žuolę, kuri jam labai patiko įr jis ją vedė, o į, reiškė, kad jis pasirengęs palaidojimui.
"‘ii
I “Gąl būt, kad mes sudarome Italija 4. Dabar Anglija ap
Pareiškimas buvo priimtas.
Kad išvengt
Fakirų garbinimas Indijoj ir iki šių idienų dėžę uždarė didelę beždžionę. ,;
-tik ketvirtąją visuomenės siima sunaikinti 4 < šarvuo tebėra išlikęs. (Indai yra Bramo tikybos)'.
Po to ant Gango kranto.atėjo pasiųsti faki apgavysčių, buvo pastatyta budrūs prižiūrėti
[f Balį, bet mes žinome, kaip į- čius, Amerika 2. Kitos val
z Fakirai naudojasi savo jėga, ių fnoĮčdąmi ro mokiniai, ištraukė dėžę iš^ndens ir’afbešę jįjį.’
V':\
'*
/rigyti kų norime: Lai gy- stybės,'kadangi daug mažiau kam nors atkeršyti. Taip yra iiasako|įjįks apie ją mokytojui.’ Vildamasis išlysti pirklio‘dukte
Tuščioj vietoj buvo pastatytas namas tik vi
vuoja sumani diktatorių ma- jų turi, neprivalo nė vieno vieną fakirą, kuris išdžiovino šaltinį kaime, ku rį, fakiras įsake palikti jį vieną ir atidarė dež£ nu įejimu, ir vidury to namo iškasta duobė. :
WiWm
Allen sunaikinti, bet dar gali sta rio gyventojai nenorėjo jo pagirdyti. Kitoj vie Iššokusi iš ten beždžionė įširdusi nukando jam
Fakiras rengėsi dvidešimt dienų ir visą tą la
v
ĮVThite). Pasirodo, kad tarp tytis, kad pasiektų tinkamų toj, kur atsakė jam duoklę, jis iššaukė gaisrą. nosį ir ausis.
ką buvo stropiai prižiūrimas.
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105 Main St, Athd, ITita.

įr. Jonas Itliavie^ Kun.'
įvertinti,
alllrcoo
“
eliksas Norbutas, Vi?
p: Vineentas
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čios < ir- salonai pilni girtų
žmonių. Daugelis tada skan
dina svaigaluose savo, sąži
nę. O kiek tomis dienomis
muštynių, pagieža ir kerštu
persisunkusių žmonių, kiek
jaunuolių patenka už šal^ų
kalėjimo' sienų: arba aplei
džia šį pasaulį ir kiek šeimynų tomis dienomis išįra arba
į nesantaiką įeina. Daug
I varge gyvenančių darbinin
kų arba prasigėrusių ūkininkii žmoni} iš gailesčio ir vai
kų iš bado ir šalčio ašaras
lieja dėl viešpataujančio
mūsų krašte girtavimo. Tūk
stančiai motinų nėščios'bū?,
damos arba mažą kūdikį
žindvdamos- alų ir degtinę
geria arba mažam vaikui
duoda gerti.
■ .
.
Kasmet visai tai orgijai
palaikyti mūsų krašte žmo
nės išleidžia dar sulikiai už
dirbtų pinigų apie šimtą pen
kis milijonus litų.
Prie ko visa tai veda? Gi
krašto dorovingumas puola,
šeimynos įra, ūkiai smunka,
milijoniniai krašto kapitalai
daug krašto jėgų ir energi.
jos visai ^neproduktingai
išįc
,,

BLAIVI

'-.V.

[•> S1

ę

mažėja, mirtingumas palai
komas, įvairios ligos plati
L namos, krašto švietimas to*rmozuojamas, žemės ūkis ir
visas krašto kultūrinimas ir
gerbūvis trukdomas.
Mes prie to viso apsipra
s tome, visa tai mums tapo
kasdienine duona ir todėl
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“ Šiemet yra Vytauto Di gaus valia. Nevenkite būti vičius; Laidotuvėm buvusios RINKLIAVA JAV į
džiojo Jubilejaus metais. Pa priešalkolįnes organizacijos laisvamaniškos, j Kaip žino
ORGANIZUOJAM
statykime Vytautui absti nariais teisindamiesi, kad ir me iš laisvamanjų’tėvo'JoKaunasi — Gautai i& V?
nentui didingą ir amžiną pa nebūdami organizacijoje ga
no Šliupo,, visi laisvamaniai daus Reikalų Ministerija
minklų. .«\ Sujungtos, mintys lite negerti, nes pats žmoniš
yra kilę iš beždžionių* Bet visoj Lietuvoj alkolikų ligt
ir pasiryžimai prieš alkolizkumas ,žmogaus gailestingu- ligi šiolei neteką girdėti, nei ninei statyti aukų rinklia^
mą bus gražiausias ir dv
džiaūsias paminklas. Tegul mas reikalaują^ kad sies gel- laikraščiuose užtikti, kad pravesti L. K. Blaivytį
d-jos C. Valdyba šiomiadfi
iše metai. būna jubiliejiniai būtumėm kitus žmones, kitas beždžionei, katei, arkliui ar
nomis išsiuntė valsčių I
mųsų tautos susivienyti ko šeimynas iš nelaimių, į ku galvijui būtų paminklai sta
vai.’ su Svaigalų yartojimo rias girtavimas silpną žmo tomi, o apie kryžiaus staty miestų savivaldybių i
gų yra įtraukęs. Gi tai pa mą prie šitų gyvulių kapų boms raštą, kuriuo prašom
papročiu.
daryti vietos rinkliavos kįl
Nesiliuosuokite nuo žmo daryti galima tik organizuo
tai ir kalbos negali būtLTuo mietus. Pageidaujama,7!^
nių blaivinimo pareigos, tei- tai veikiant.
talpu “L. Ž.” rašo, kad ant į komitetus įeitų vienas savįiį
.v -----------minėto laisvamanio kapo valdybės atstovas, bent ingi
BLAIVININKŲ SUSIVIENYJIMO pastatytas ąžuolinis kryžius. trijų kultūrinių organizaciį
<
Ar čia nesusipratimas ar tik jų po vieną atstovą ir vienai
.APYSKAITA
kryžiaus niekinimas — ne vietos kunigas.
- C
galima suprasti.
Sausio 14, 1930, Šv. Kazi
Įeigta iki balandžio pirmos.
-T v
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ir, kritiškai girtavimo įprotį

Į»:, Kun. Petras Sauraaadtto,

f /L ■

jo pasekmėmis, pamatysime,
kad jis giliai siekia mūsų
valstybės ir Bažnyčios pama
tus £r kad mūsų krašto blaįvinimas turėtų būti ne vien
L. K Blaivybės Draugijos
interesas, liet visos valstybės,
Bažnyčios ir visų Lietuvos
organizacijų.Tad visus kvie
čiame į talką blaivinti mūsų
kadaise vadintą Šventą LietUvą.
- Visus asmenis prašom pasi
ryžti metams ar daugiau lai
ko; negerti jokio'svaiginamo
gėrimo, imtis platinti prieŠalkolinę spaudą, sekti slap
tus svaigalų pardavinėtojus Lapkr. 28, 1929, rinkliava
dėl Pažaislio vienuolyno .... $40.00
ir gamintojus ir pranešti aGruod, 15, 1929, gerb. dv. ~
pie juos atatinkamoms įstai dv. vado kun. J. J. Jakaičio
goms, nebegaminti namuose pamokslo auka Boston, Mass. 5.00
naminio alaus ir niekad jo Qruc>d. 22,1929, gerb. dv.
svečiams nesiūlyti ir niekad vado pamokslo auka, Cam
bridge, Mass.-------- -------- L_ 2.35
neduoti svaigalų vaikams:
. s■
• '
‘ Įvairaus luomo ir įvairių
-c.Sausio 1,1930,'ųuoš. banke 1.56
profesijų inteligentiją kvie1 Sausio 12,1930, gerb. kun.
čiame būti blaivybėje pavyz ' A. Petraičio auka dėl Pa
žaislio vienuolypo-------- :— 5.00
džiu mūsų kraštui ir savo, or Sausio 12, 1930, Juozapo
ganizaciniais, iškalbos ar Svirsko auka dėl Pažaislio
2.50
plunksnos sugebėjimais pa vienuolyno —2________ 1
dėti platinti Lietuvoje blai Sausio 17,1930, 49 kp. Bos
ton, Mass., narių mokestis į
vybę.
__
* 6.10
centrą —j.--------- ———
* Organizacijas
prašome, Kovo 7A930, Athol, Mass.
nors karts nuo karto, pa kuopa narių mokestįs į censkleisti savo narių tarpe ^trą
__ ■<
■' ■ 8.00
«->
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miero Seserims Pažaisly au
ka
_ —_ _______ __ _______ 50.00
Sausio 14, 1930, Blaivybės
skyriaus Redaktoriui, kun.
A. Daugio išlaidoms —...... - 15.00
. Vasario 28, 1930, Kun. A.
Daugiui..—--------- '-------------- 5.00
Kovo mėn., 1930 Kun. A.
DaugiuL.1..------ 1------------------- 5.00

Viso išlaidij ______________$175.00

Ona Sidabrienė,
Blaiv. Centro Iždininkė

BLAIVININKAI BENGKITfiS
:
SUVAŽIAVIMAI

.

*

Blaivininkų

Naujos

Anglijos

apskričio suvažiavimas įvyks sek

ir

Brooklyn’o
komunistų
“Laisvė” pyksta ir kolioja
“fašistų budelius” už tai,
cad jie pasodina į kalėjimą
prasikaltėlius ir už kiek lai
ko vėl išleidžia. Mat, taip
“nedarbininkiška.” Ot, ko
munistų budelis Stalinas,
tai kas kita. G. U. P. agen
tai (Sovietų slaptoji polici
ja) pagauna žmogų be pra
sikaltimo, ne komunistą, pa
sodina į kalėjimą ir naktį iš
vedę į lauką sušaudo.-“Lais
vė” norėtų, kad taip būtų ir

madienyje,“ gegužes 25 d., 1930,

Likęs balansas nuo seimo—173.89 po pietų.

--------------------------------------------------------- ■«.
-Į r ihiria
-*v

iOSBi vwsi«**0isEK*irns
- V*
*'

•" Šio apskričio ’ kuopos

Iki balandžio, pirmos .J._ ...._.545.001 stovų. Taipgi kviečiame gerbia
Per tą laiką išlaidosi__ .—175.00 mus dvasiškius ir svietiškius imti

i dalyvumą tame prakilniame dar
Balansas _____________ _____ $70.00
be, nes laimingiausia -pasaulyje

toji tauta, kuri blaiviausia.

Tai

Gruodžio 2, 1929, auka;
meldžiame prie auktšo idealo.
Tėvų Marijoną Kolegijai ...$50.00
t Juozapas Svirskas, pirm.
Sausio 14,1930,' Auka Te-.
Benediktas Jakutis, rast.

vų Marijonų Kolegijai____ 50.00
/

.

Frances Zaletekienė, ižd.
■
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ŠVENTO KAZIMIERO DRAUGUOS NARIUS •čr’l

malonės prisiusi kodaugiausia at-

•. Išlaidos

NEvnuaamid

Ar j ūsų apetitas yra prastas Y Ar Ng
turite keblumų su suvirSUnimu ta Ūj
jus suvaikote? Ar jus turite gasus.iĮ
išpustus pilvų ar vidurius. Ar jus tsę
gina konstlpacija ar silpni inlęBtail 3d
jus esate nerviškas ir negalite gattd
gero nakties poilsio? Jeigu jus turite
vienų šių pakrikimų, jus nusistebėti"
te kaip greit Nuga-Tone sutelks {rtigeV
daujamų pagelbų.
Nuga-Tone suteikia jums geresnę
katu ir didesnę spėkų, kadąngi Jpff'Įjį
valo kūnų nuo ligas ir nesmayumuį
gimdančių nuodų. Jis stimuliuoja te®
vus, muskulus' ir organus, sttteikis
jums gerų apetitų ir leidžia juted leu>
vai suvirškinti viskų suvalgytų. Tfl
nors trumpų laikų ėmus Nuga-Tone j#
jau nebevargina daugiau konstipacgą
silpni inkstai ar pūslė, nevirSklnlmag
ar panašios ligos ir jus pabusite ry
tais labai sustiprėję ir atsigaivinę JĮ
gero nakties miego.
•
„-Ją
Nuga-Tone yra pardavinėjamas
vaistų pardavėjų. Jeigu jūsų p«raaw
jas neturi jų stake, papra^JdtlI ®
sakyti jų dšl jus Iš savo dfiaoerta

pi susilaikymo, nuo svaigalų^

platinti priėšalkolišką ir Įvairiais būcBis skleisti blai
vybės idėjĮ organizacijos
skyrių apvli ūse. •
Spaudos veikėjų ir redak
torių prašome per s paudą
kovoti su girtavimu.
Visūs-prašome kur tik ga
lima steigti L. K. Blaivybės

į>

Cambridge, Mass., Liet, bažnyti
nėje svetainėje, 432 WindsorSt.

bĮaivybės mintį, reikalauti iš

DtL PRASTO APETITO

Metinis nario mokesnis 2 doleriai,

1

S 'j. ■-•S?
’ 1
'
'
'
-. - . ' -?Sj
už tai gaunama įvairų gražių knygų tai pačiai sumai V

' v
»
—
Kas nori visam amžiui priklatlsti prie ŠV. KAZIMIERO DRAUGIJOS ir kasmet gauti gra^ų q
katalikiškų, knygų, yra kviečiamas rašytis į
■
a) AMŽINUS NARIUS. Nario mokesnis
35 doleriai.
riįg
b) TIKRUOSIUS NARIUS. Nario mokesnis £
— 50 doL atimtinai.
’
č) GARBĖS NARIUS. Nario mokesnis—lOO į
dol. arba tiek pat Lietuvos Laisvės Paskolos bo-ri:
’hais.
Kiekvienas amžinas, tikrasis, ir garbės narys ri
gauna iš šv. Kazimiero Dr-jos Centroatatinkamą,J;
gražų diplomą. ’ —" - .
.
■
Kuo į didesnius narius įsirašyti, tuo daugiau j
paremsi katalikišką spaudą, tuo kilnesnį ir garbin-j
gesnį darbą atliksi. <■•.'.
1930 METAIS NARIAI GAUS 9 KNYGAS J *
(įskaitant ir persiuntimą)

valė įvairiais būdais darė apžadiife, jog pasveikęs mąstys tiktai apie kaip jos naikino Dievo dovanas. Vienos ėjo
Dievą ir mokys vaikąs. Dievas atsižvelgė į jo linksmai dainuodamos ir phr neapsižiūrėjimą
jas pamesdavo; kitos nežiūrėdamos kuriuo keliu
lienoj fakiras užlipi- .karštą maldą ir senelis pasveiko.
Pildydamas padarytus apžadus, senelis, pasi eina, parvirsdavo ir. viską išbarstydavo; dar ki
kiaurumas, sulaikė
toms kelią užstodavo įvairūs gundėjai ir už pra
ėmęs- lazdą į rankas, keliavo iš kaimo į kaimą.
Kur tik jis sustodavo, suburdavo apie savę bangos dalykus išviliodavo iš jų brangiausius
s, tiktai buvo stiprus
kai visas kūnas buvo vaikus ūr jiems pasakodavo, daug įdomių daly gyvenimo turtus.' Labai mažai buvo tokių, ku
kų. Tačiau būdavo ji* tokių dienų, kad užsimąs rios ligi pat galo prinešdavo visas, ir tai dažniau
lideliš karštis.
siai sumažintas, Dievo dovanas.
į, užkalė ir nuleido į tęs ištisą dieną prasėdėdavo nejudėdamas ir Lie-'
•Dažnai baigiantis gyvenimui ateidavo apiply
alygino ir pasėjo ry- kam nepratardavo nė žodelio, o po kiekvieno to
kio užsimąstymo, tartum laime nugirdytas, atsi šęs žmogus ir tiktai prie dangiškų durų, pastebė
rakino ir pastatė sarkeldavo daug gyvesnis.
davo,-kad turi tuščią maišelį; Kartais būdavo
Atsitiko,,kad kartą taip užsiinąstęs pasijuto ir tokių, kurie viską išsaugodavo, bet darant apy
>j grabas buvo atkas- esąs kitame pasaulyje: buvo įsiskverbęs net į pa
1. Špilmano, Su Magelanu aplink pasaulį, apysakąi hE
skaitą Dievas jų paklausdavo,, kodėl nesinaudojo
■
gulėjo toj pat padėty, tį dangų. Kaip tik tada Viešpats Dievas iš dan
2. Špilmano, žygis. į Nikaraguą, Apysaka.
Jo dovanomis ir jų savo darbais nepadidino. Ki
ktai biskį pagelto. Jis gaus siuntė į gyvenimo kelionę jaunas sielas:
ti riet oje dangiškų brilijantų maišelyje atnešda ; 3. Šenjono, Meditacijos.
kiekvienai ant kaklo kabino po maišelį ir laimi vo purvų ir smėlio. O kai kurie maišelį turėdavo !' 4. K. Dikenso, Jaunulių gyvenimas.
jausmus, — pasakojo mo. Bet’kas tuose maišeliuose buvo, senelis ne pripildytą karčiomis gailesčio ašaromis — tuos • 5. Kun. Stankevičiaus, Dėl ko aš turiti būti kai
rni sunku. J am šildė pastebėjo.
likas?
•.Įrftfl
,
' dangiškas Tėvas glausdavo prie savo širdies, nes
■ ■<
*6. Prof. Toto, Jaunimo kovos. *
urną, trynė kūną. TikJo laimei prie durų stovėjo kažin kotą šven ašaros ir gailestis buvo Verti jo brangenybių.
7. K. Dikenso, Mažoji Dorytė, Apysaka.
atgaivinti fakirą. Ta- tasis. Matydamas’senelio smalsumą, jis prisiar
Senelis
žiūrėjo
ir
žiūrėjot
toks
nuostabus
bu

8. Kųn. M. Vaitkaus, Iš įvairių pasaulių, Ai
dar keletą kartų leido tinęs paklausė:
vo tas vaizdas. Pradėdami Berniškąją kęlionę,
9. Kauno Kalendorius 1930 metams.
— Tur būt nori žihoti kas yra tuose maiše
<
- .
visi ėjo baltais rūbais, paskui,kai jį nuplaudavo
Kurie nenorėtų šitų knygų, gali pasirinktrld&i
•
! ’•■
•- • ri ■ ’
“Jf L.” liuose ?
ašaromis,
jis
vėl
nušvisdavo,
vėliau
vėl
pajūosdaiš šv. Kazimiero Draugijos leidinių sąrašo, kuria',
“ Labai noriu!! —atsakė senelis.
yo.
Ir
nežinau,
kaip
ilgai
senelis
’
būtų
taip
žiū

• -•- Taigi žinok, — tarė šventasis, —- kad iš čia
randasi Kauno Kalendoriuje, arba tą sąrašą galfc.
rėjęs, jeigu tas šventasis nebūtų atitraukęs jį nuo
, ma, gauti iš Šv. Kazimiero Draugijos atstovo
□VANOS nė viena; siela neišeina be dangiškų dovanųj gu langelio.
' * v .
rias pats Dievas jonglB dovanoja. Bet visos, grįž
rikoje Kun. St Stonio, arba tiesiog iš Šv. Kaunitou
Tada
jis
pasijuto
lyg
iŠ
’
miego
pabudęs,
neš
ro draugijos, Kaune Rotušes Aikštė 6, LithtMiM^
damos iš žemės atgal, turi iš tų jiems padovanotų
ipns Ignotus KmSevskis (1812radosi
vėl
ant
to
pačio
aįgnebs,
ant
kurio
buvo
Įsirašyti į Šv. Kazimiero Draugijos narius
ravo lenkų rafiytojnx Mokėsi turtu duoti labai tikslią apyskaitą.
atsisėdęs.
Tačiau
matytą
reginį
niekumet
neuž

s universitete ir gyveno lietu— Tik žvilgterėk, — pridūrė po valandėlės
mg per Šv. Kazimiero Draugijos Įgaliotinį Ainem
lonj papročiais. Mums jis yra
miršo.
Apie
jį
pasakojo
kitiems,
bet
ir
pats
daž

koje šiuo adresu: Rev. S. Stonis, 41 Provide^^
lėtinas, kart savo kuriniūose m- šventasis, — į tą langelį, pro kurį matosi sielos
'Lietuvę, žymiausi jo kuriniai:
nai
prisimindavo,
stt
kuo
jis
išėjo
į
gyvenimo
keStreet, Woreester, Mass., arba tiesiog į Šv. Km*
|a apie Vilnių” (4 tomai). “Ue- savo žemiškoje kelionėje, ir pamatysi, kas darosi
liope,
ką
pametė,,ką;ifcdo
ir
stengėsi
didint
Die

(2 t K "Vitollo niurta.” "Įtart-iii
mįerd'Draugiją aukščiau nurodytu adresu:
su tais maišeliais...
z
. f II
• k. Šakoma, kart jis paraginęs
vo
duotias
dovanas.
Dėl
to,
kai
pHęjo
gyvenimo
*
*.-*•■» 4
.
'-'t
■
t\
Utefeti lietuviškų ieikrasą.
Simiįdbrnavęs senelis iškišo pro langelį galvą
Kun. S. Stonis,
icnetis, kuris jaunystę ir žiūrėjo:..
Keliu ėjo tūkstančiai sielų sU pil galą, tur būt, gailesčio ašaromis pripildė savo
Bet kai jis savo akimis sekė- maišelį.
Šv. Kazimiero D-jos Įgaliotinis Ame
Išveftė Jonas Kntmįckis
o vėlesnį Amžių dirbda- nais maišeliais...
——
-------- ------------- ?
(“Pavasaris”)
legalavo. Ligoje jis pa- vieną, paskui antrą ir "trečią sielą, pastebėjo,
7 f.*
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vesti paliko kun. J. BakShri. Dėt
kun. Bak&ui neilgai teko tie rei

GiRDETI
KOLONIJOSE

’ v
r 4r

L

E

š

• i >4

į li ) ; 1

LuJ
IiKttuv^ėentro.

ST’- v v

rj š
LiJ timtaučių. Kelinta vasara vis kvie-

f lUSjjInlU

gj,

'I1A1
-y-

A
kalai vesti* A. a. kun. Kasakaičiamas duoti koncertus su garsin
Mūsų korespondentas.
t,
čiui mirus, kun. Bakšys gavo tele
-V -».■ - •
. Verbų sekmadieny .laike pirmų gąja Cleveląnd Simfonijos orkes
A
t'
gramą ir tą pačią dieną tarėjo iš
Daylono žmonės labai pageidaujų Šv. mišių Mot. S-gos 26-tos kuo trą,"miesto parke, ir šiaip visokio
*
” »r *
L
lęeticub valstijos ap
’ LBSh
j
vykti į Rochester, N. Y. klebonau
t
■»
kolonijoj-lai^
pos jaunamečių ir suaugusiųjų se įstaigąse. SvetiiAtaučiai pasi
avimai įtgyks sekmaPygXgpAflBafcgLlXU!
skričlo
su
1
ti Tiesa, kun. Bakšys' ir taip jau
z-.
*• r’
: b’ ’ *’
įkyrių nariai’ ėjo “in. coręore”, naudoja proga išgirsti lietuvių ičiuose, už tai Sąryšys'išrinko ko- dieuy, gegužės 4 d., 1 vai. po pie
bet tas nemažai ir pakirto velio-. Rengėsi ten važiuoti, bet visimanėi prie šv. Komunijos.1 Nepaprastas' liaudies dainų. G*
Chore yfa mūsų respondentą J. Spurgį. Bet jam
tų, Šv. Trejybės svetainėje, 41
Irtaeic : jaunimas.
talinimna' - '
- ' k
•'
nio sveikatą, nes tam darbui buvo rne, kad teks’atsisveikinti kaip at buvo reginys, kad' šimtas su virš parapijos parinktasis
Capitol
Avė/, Hartofrd, Conn.
bėda, nes “cenzūra iš visų pnsisveikinome su klebonu kun. J.
mergaičių pasipuošusių baltomis Tankiai bažnyčioj girdimo; solis
tiand. 25 d. mirė mūsų gerbia- ir trukdytojų.
Šis suvažiavimas turėtų būti
‘
*
'
tes: P. Urbšaitę, E. Misiūtę. seęu I šių spaudžia.
Nuo kovo 17 d. š. m. dėl ligos Ambotu.
gėlėmis vedamos valdybos'ir vedė
ir mylimas klebonas kun.
gausus delegatais ir turiningas
a. a. kun. Kasakaitis į bažnyčią
Kun. J. Bakšys būvą mylimas ir jos M. Čižauskięnės, gražioj tvar ;tes Kučinskaitės ir -solistus RoyerŠv. Velykos.
as Kasakaitis.
Jis 1909 menutarimais mūsų brangios orga
■—•m
r<c-..w •
jau nebegalėjo lankytis.
Atainą, Skirbahtą, Marioj, dūkį ir
gerbiamas.
Parapijonys
liūdi
ne

koj,
įmaršavo-ų
bažnyčią
Paskui
atvyko į šią koloniją kaipo se'1 Tur būt nuo užgimimo šv. Kry nizacijos naudai.
j kitus.:
i ij . < >
-*
t;
Velionis buvo nepaprastai rimto tekę darbštaus ir energingo vado jas ėjo suaugusios sąjungietės.
Šiais metais mūsų organizacija.'
aristas ir Įstojo i šv. Bernarį i
’
, > 4
,
* * žiaus’ lietuvių par. pirmą kartą ap
ir nuolaidaus būdo; niekas nėra ir darbininko ir kartu ^žiaugiasi,
Kleb.
kun.
‘
V.
Vilkutaitis
savo
eminariją. Tapo Įšvęstas i kū
" Chorąs rišu smarkumu dąrbuo-' vaikščiojo taip iškilmingai šv. Ve- mini 15 metų sukaktuves. Mūsų
jo matęs supykusio. Lai jam Vi kad gavo paaukštinimą į klebo- pamoksle pareiškė džiaugsmą ma
lis balandžio 10 d., 1910 meapskritis irgi prie to paminėjimo
jasi kad pastačius opėrą''“Birusagalis .^suteikia vietą tarp palai- iųis. Linkime jam sveikatos nau tydamas tokį didelį Mirj jauname
lykaą? ; Tai buvo kaip Lietuvoje.
i- . :
T’-,.
-<J.
per a. a. J. M. Vyskupą Me,tpri prisidėti.
Suvažiavime kal
-Ą. ;
niintųjų.
joje vietoje. Visgi tikimės, kad čių.
id.
Velykų subujoję atlaikė- iškil bėsime kaip mes šį jubiliejų pa
Vietinis kunigas
Bakšys nors keliom
Po mišių visos išlydėtos maršu,
Vietinis Vytauto 500'rietu mir mingai kompletus kun. S. Bystras. minėsime. Tad raginame kuopas
no pat pirmos kunigystės diedienom grįžš į Hartford’ą ir kurį muz. J. Čižauskas pilnais
ties sukaktuvių rengimo komite Šv. Velykų naktį bažnyčia buvo išrinkti delegatus ir jiems įduo
iki mirties klebonavo šv. Jurturėsime progą pasimatyti ir asme- vargonais grojo.
'
r. • tas pakvietė šv. Jurgio baž. čhdrb
ti naudingu sumanymu ir rapor
lietuvių parapijoj.
Pastatė
atdara.
Vyrai giedojo pertrau
• • •
niai palinkėti.
v
tus iš kuopti veikimo, kuriuos de
dalyvauti iškilmėse, ,4 d^liepos.
iją mūro bažnyčią su kambaTeko nugirsti, kad kol klebonas
Sumos metu bažnyčioj - žmonių Vedėjas muz. J. Čizauskas- mielu komis šv. giesmes. Žmonių bažny legatai malonės suvažiavime iš
is mokyklai ir svetainę susiSvarbus pranešimas.
sugrįš mūsų parapijos reikalus buvo prisikimšę. Artistė M.. Či- noru apsiėmė pamokinti chorus, čioje netrūko: vieni kelius kry duoti.
timams. Tą visą padare Į viePasižymėkite Jaiką ir vietą.
LDS. 2 kuopos intencijai šv. mi ves buvęs pirmas vikaras kun. A. žauskienė, soprano, A. Šukys sinui- kad
‘dieną padaryti atmintina. žiaus vaikščiojo, antri šiaip mel
i metus.
Vaškelis.
' ca. ir muz. • Čižauskas vargonais
B. Mičiūnienė,
šios šv. Roko lietuvių bažnyčioj
Ot, kaip sykis muzikas Čižauskas dėsi. Didelė garbė priklauso šv.
L a. kun. J. Kasakaitis daug bus sekmadieny, gegužės 4 d., II
LDS. Conn. Apskr. Raštininkė
Kun. J. Bakšys yra A. L. R. K, išpildė trio. Tiesa pasakius, dar šiomis dienomis gavo iš Lietuvos
Petro dr-jai, kurios nariai kas pu
go padėjo .kol tą visą padarė, vai. ryte.
Visi nariai maloniai Moterų Sąjungos dvasios vadas ir mūsų bažnyčioj nesame girdėję to didelį pluoštą naujų dainų, tarp
sę valandos prie karsto klūpojo.
lietuviai didelio dnosnumo ne- kviečiami sueiti į šv. Roko para kandidatas Į A7L., R. K. S. A. dva kios žavėtinos muzikos ir giedoji- jų ir “Vytauto Didžiojo Garbės; i •
•
r .
* . •
•odė.
pijos svetainę, 20 Webster _St., sios vadą. Tikimės, kad jis bus iš mo.
Giesmę,” už kurią buvo skiriama
Velykų rytas.
Tą pačią dieną, vakare, Jaunų premija kompozitoriui J. Gruo
?rasidėjus pasauliniam karui, 10:30 vai. ryte. Ten gausite ženk rinktas.
__
.
Jau ketvirtoje valandoje prisp
Merginų dr-jn vaidino “Piloto džiui.
a. kun. Kasakaitis visą savo e- lelius ir visi “in corpore” eisime
Susirinkimas.
kimšo pilna šv. Kryžiaus bažnyčia? Alga ir vieta gera. Pas Kun. L.
Dukt ė. ” Vaidinimas gerai nusise
•
•
•
•giją nukreipė tėvynės labui, i bažnyčią.
Buvo manyta rezurekcijas pradėti S. Brigmanas, S. C. J., '29 Davis
Šv.
Jono
Evang.
draugijos
susi

kė.
Žmonių
buvo
daug,
ir
girdė

■m. negu kitos kolonijos išsijuLaike šv. mišių bus ir pamoks
Lietuvių centras kas kart gra
penktoje valandoje, bet pradėta Street, Harrison, N. J.
(G.-6)
to Rochesteriečiai sudėjo apie las pritaikintas mūsų organizaci rinkimas įvyks gegužės 4 d., tuoj jau liks nemažai pelno.
z •
žėja. : L. R. K. S. A. prez. p. Mu- 5:30, nes procesija ėjo ąpie'bažny-J
S
«
•
1
po
sumos,
mokyklos
svetainėj.
Ne

000 dolerių Lietuvai.
lioliu jau baigiama statyti gražus
jos šventei.
pamirškite ateiti duoklių užsimo
Velykų šventė irgi iškilmingai nuiro budinkas. Namas bus vienas riį iš lauko pusės. ‘ Visus iškilmių
Pribuvus čia a. a. dr. Basanavi.
Susirinkite paskirtu laiku iš
d ir M. Yčui surinkta $1,000 klausyti šv. mišių ir pamokslo, ku kėti. “Nelaukite kol būsite suspen buvo apvaikščiojama. Gražiai pa gražiausių šioj apylinkėj. Už ke Įspūdžius aprašyti užimtų perdaug
vietos.
Einant aplink bažnyčią
duoti Yra narių, kurie Suspen puošti altoriai ir įspūdingas šv.
tilės draugijos namui Vilniuje.
ri pasakys vienas iš misijonierių.
lių savaičių p. Muliolis perkels sa
mažos mergaitės bėrė žolynus.
davus ar išbraukus prašosi atgal Jurgio parapijos choro giedojimas
•
J926 m. pastatyta puiki klebo
vo General Insurance ir Real EsBaldąkymą nešė Šv. Petro dr-jos
priimti Taip neturėtų būti. Ta visų širdis traukte traukė . prie
ną- s- . .
Taipgi iš priežasties šv. misijų
tate ofisą į naują vietą ir aš ti
nariai. Šv. mišias laikė vietinis
1928 m. buvo užsimota sukelti LDS. 2 kp. susirinkimas atkeltas Į da nereikėtų mitinguose svarstyti maldingumo.
kiuosi būti Įkurtuvėse.
klebonas kun. S. Bystras. Šv. Kry
ką
su
tokiais
nariais
daryti.
'Velykų aukų bažnyčioj surink
adas naujos bažnyčios statymui, 13 d. gegužės.
As.
Tą dieną turėsi
žiaus parapijos choras laike šv.
Išbraukti nariai turi vėl įstoti ta $896.95.
i?
me išrinkti darbininkus pasidar
t*.. -___ .___ __________ ____ _
mišių, labai gerai giedojo. Garbė
kaipo nauji nariai ir užsimokėti į• • •
buoti LDS. Naujos Anglijos, aps
choro vadui Pr. Ambrozaičiui. Al
stojimą.
Pirmadieny po Velykų, p. Anta
kričio gegužinėje. Romuvos parke.
torių išpuošimui aukavo Altoriaus
Artinasrdraugijos piknikas. Su nina Fate (Mikelioniutė) 24 metų
C. J. Grigas
draugija, o panelė Ona Gečaitė
sirinkime turėsime apkalbėt L
amžiaus tapo užmušta automobiLDS..5-tos
kuopos
susirinkimas
Petras Bartkevičius par
mokėjo gražiai papuošti.
Dabar bedarbės laikas. Pasi'
į, .
.'’
’ ’
z
s
darbuokime, kad vieni kitiems ga
Bah 23 d. pasimirė p. Aint. Re įvyko 27 d. balandžio. Susirinko
duoda lai vakortes ant didžių
Sąryšio darbuotė.
nemažai narių. Apgailestavome,
lėtame padėti.
meikiene, 54 metų amžiaus.
Bal. 24 d. š. m. 7:30 vai. vakaft jų ir greitųjų laivų. Siun
Draugijos korespondentas
Bal. 25 -d. “Darbininke” tilpo
Adomas Vekteris, 23 metų amž. kad nesulaukėme vieno valdybos
čia pinigus doleriais į Lietu
ir Jonas Skorka, 27 metų amž. žu nario, būtent Juozo Kanklio. Jam turėjo susirinkimą šv. Kryžiaus
mūsų klebono kun. J. Amboto pa
vo bal. 21 d. Ohio valst. kalėjimo atsitiko nelaimė einant į darbą. svetainėje. Nutarta rengti pikni vą ir į Lenkiją. Tvirtina do
veikslėlis ir po juo linkėjimai. Pa
LIETUVIS ADVOKATAS
Pusę pelno skirti parapijai. kumentus, nes jis yra nota
Pagavo automobilis ir sulaužė ko ką.
žymėta. kad parapijos reikalus
gaisre.
?
Viri palaidoti išašv, Jųrgįo baž ją. 3fes~LDS. 5 kuopos nariai mel Vėliau buvo kalbėta turėti Sąry ras., .
nyčios.
Laidotuvėse patarnavo džiame Dievo, kad mūsų draugui šio narių su visų draugijų valdy
Bolševikų didvyriai vėl demon
,. Šiemet per jo agentūrą y-.
KLATER BUILDING
grąžintų sveikatą. Jis buvo darbš bom^ konferenciją. Numatyta geV*
stravo balandžio 26-tą ant 15-tos graborius Adolf. Jokubauskas. . tų? iri pavyzdingas naryk Pagciį Ąmeriką
^daug
I .d-J®, išgyildenimui ka- ra atvažiavę
f* i *
. 4 į -. Yu j
0^
^Vereester, Mass&cbusetti • 4..
'j
y r-; .'.L.

V1MAS

C

ji

ROCHESTER, N. Y.

»
T. •

MONTELLO, MASS.

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

WATERBURY, CONN.

HARTFORD, CONN.

BAYONNE.N.J.

ANTHONY J. MILLER
F
į

JUOZAS A. SOOTKOOS

ADVOKATAS

IGNAS J. BARKUS
7Ž6 SLATER BUTLDING
. Worcester, Mass.
^Narnai — 101 Sterllng Street
&
■ Maple 4964

Vfenintėlis R^istnotae

DABAR

pi .

1. - ■••• •••—'

Ofiso tel: Park 2989

ADVOKATAS

Iranas j. bublys
(BOBBLIS)

SSS—640 Slater Ruilding
Worcester, Mass.
fe. Nannj tel: Cedar 1768-M

j*
Mūsų, parapijos Tvioterų draugi daujame, kad pa^yęiĮsfs vėl f&otųi >....

os : Amž. Rožančiaus, Aušros Var
tų ir Mot. Sąjungos 26 kp. paau
kavo $1,500.00 bažnyčios maliavojimui.
Visi' parapijonys sulig savo išga
lės aukoja, kad padengt kelis tūk
stančius dolerių bažnyčios maliavojimo skolą. .
Bažnyčia ir svetainė jau, užbaig
ta maliavoti. Visi negali atsi
džiaugti jų gražumu.
• •
•
Didžiojo bažnytinio choro vaka

ras bal. 24 d. pilnai nusisekė. Cho
rui liks pelno.
Prie progos^priminriu kelis žo
džius apie mūsų'.chožą, kur pri
klauso apie 80- giesmininkų. Šis
choras ne vieną kartą su didžiau-

TUVIS GRABORIUS
ii

patarnavimą laidotuvėms iri i
tavojam automobilius vestu- j j
ir kitokiems pasivažinėji-1 i

Vieta: 194 Mlllbury Stl
anksto) Tel. Cedar 4953®
212 Mlllbury St, Worcea-5g
aas. Tel. Park 2795.
|

me Ir parduodame radio*.

j ■

■

r

Darbai šioje kolonijoje labai
prastai eina. Dvi dirbtuvės jau iš
sikraustė iš šio miesto. Su’šeimy
nomis sunkus pragyvenimas.
K
P* J*
. ■

» -.1 . '

'10 EIlesworth St., Worcester

5 Dieits Aat V»ieiyM

TeL Cedar 7336;

PER CHERBOURG —
6 PER BREMEN

—

"ii

* '■

•

WORCESTER, MASS.
■ ■ ' ■ Klaidos atitaisymas.

LIETUVĄ
greičansfais garlaiviai!

EUROPA
»

___ $1.75 '
$1.25
Ų RINKINĖLIS, juodais viršeliais____________ $1.75

•* *

’ v

t
I

.A •

arba populiariu eks- ’
presinlu garlaivio

COLUMBUS
Informaciją klauskit paa <
vietinj agefitą arba ' ,4

Ų RINKINĖLIS, juodais viršeliais.__ _________ .$1.25
NAUJAS AUKSO ALTORIUS, juodais pras
tais viršeliais’— ...............
______v .50
••
us užsakymus siųskite sekančiu adresu:

NORTH GERMAN

LL0YD

DARBININKO” ADMINISTRACIJA
South Boston, Mass.

<

.

•65 STATĖ STREET
BOSTON, MASS.

v____

■R

i

■

PETRAS BARTKEVIČIUS

.

Jurgis Spurgis 678 No. Main St., Montello, Mass.

Į VYTAUTO JUBILIEJŲ

Į KLAIPĖDA

Cunard Unijos Didžiausiuoju
Greitlaiviu

Tiesiai be persėdimo Didžiuoju laivu

OSCAR 11-1930
Gegužes,24, 1930

t

I

500 METŲ SUKAKTUVES D .LIETUVOS KUNIGAIKŠČIO
VYTAUTO MIRTIES VISI LIETUVIAI VISOSE ŠALYSE

i
v

BERENGAR1A
i
KLAIPĖDA

e

J ’ ’J

1

....... Ekskursiją asmeniškai lydės
East St Loui8 R. K- Parapijos Klebonas

v

GtfH Kun. & E. KOLESINSK'IS,
" 914 N. 15th St., E. St. Louis, DL

Jv I

Gegužės mėnesis—tai smagiausis laikas keliavim
ir Lietuvos aplankymui.
Kelionėn išrengia visi Cunard
Agentai .j .
-

•r

- L

.

CUNARD LINE
33 STATI anuos

.

BOSTOM, MASS.

f

M

arba sakyklos Įtaisymui $50.00.

IŠ NEW YORKO PER SOUTHAMPTONĄ >
Į LIETUVOS PORTĄ
.

-•

čius tikras yra kad ateinantį
"Laisvamanių bėdos.
pavasarį daug lietuvių vaMūsų korespondentas “Garso”’ žiuos į Lietuvą ir jau pradėNo. 10 aprašė vieno laisvamanio1 jo keliones dokumentus tvarlaidotuves. Maiklo garbintojams
1 kyti iš anksto.
nepatiko. Jie tiek išsikoliojo, kač
, United Statės Linija turi
net maži vaikai juokėsi iš maikididelius laivus ir gerai pa
■įinkų ir Bostono Maikio.
Darbininkų vietinė kuopa pa tarnauja. ~
Adresas agentūros toks:
aukavo bažnyčios pagražinimui

“D-ko” 33 num. šv. Kazimiero
parap. žinutėse pažymėta, kad
Moterį) Sąjungos 5-ta kuopa vai
dins, parapijos naudai, veikalą
“ Motinos Širdis” 4 d. gegužės. Tu
rėtų būti 11 d. gegužės.
Reporteris

1930. m. Gegužės (Nay) 14 d

BREMEN

f j■

•

Bartkeriį

PAVASARIO EKSKURSIJA LIETUVON

i

keliaujant iš Lietuvos ir j

Q TIK ATĖJO NAUJAS SIUNTINYS NAUJU

K

v. •

• - ’V V*/; 5>m r;--

ties sukaktuvių paminėjimo.

.

Bolševikų Dėdė

STOCK ROOM

Tel. Park 5452.

.

darba. .

lenkų.

I

JOS. G. ZUROMSKIS

OZAS J. DIRSA

1* J * ia
* ir

■ i

iojai dr. Stanišauskai darė apvaikščiojimą ir praktiką pirmai
LIETUVIS APTTEKORIUS
gegužės. Riksmas buvo girdimas
išpildau gydytojo receptus Ir ufr
per kelis blokus ir sutraukė gau
laikau visą eilę gyduolių^- —
sią publiką pasižiūrėti tų sorkišVERNON DRUG COMPANY kų manievrų, daugiausia vaikų.
. nn.p.
360 Millbury
Street
Nežinia kuo būtų tie manievrai
Wo®cester, Man.
užsibaigę, jei ne tie prakeikti su
puvusios tvarkos kazokai. Jie at
■y
vyko į manievrų lauką ir dar su
“košių.” Manievruose buvo su
žeistų. Susodynę į tą puikų “kočių” nuvežė draugus Į labai dide
laikas pradėt rūpintis ke-1 lį paloeįuj “džėla” vadinamą.
lione į Lietuvą. Suteiksiu Draugas S. gavo poilsio 3 dienas
iki pirmadienio egzaminų. Išlai
pilnas informacijas apie kę egzaminus gavo diplomus ir ta
laivakortes ir reikalingus po paleisti atostogų iki sekančių
manievrų.
dokumentus.
Dabar visi bolševikai
labai
JUZE RAUKTYTE
džiaugiasi,
kad
turi
jau
net
diplo

50 Sterling St., Worcester, Mass
muotus vedėjus ir kad kova su
Tel. Cedar 9089-W.
buržujais pavyko, nes dr. S. nedir
bo, šeštadieny ir pirmadieny. Va
dinasi laimėta 5 dienų savaitė ir
bus keletą supuvusio surėdymo
dolerių mažiau kai gaus pėdę. Ar
Vien Intais lietuvis lalsntuotas e-į
tai negera pradžia? Valio,, bolše
iektrišinas. Turiu 8 metus prityvikai! 'Lauksime daugiau tokių
rimo. Taisome ir (vedam motorus
ir vandenio pompas. Taipgi taiso
parodų.

;

telefonas Park 3050

gatvės, nes tą <&ną jų čBdėli vež

•

iškilmingai švęs šias sukaktuves ir prisimins seno
vės lietuvių kovas už laisvę, jų didvyriškus žygius
ir tose kovose didelius tų karžygių laimėjimus.
Prisidėkit prie šių didelių 500 metų iškilmių ap
lankydami savo tėvynę. '
Scandinaviart Arnterifcan.Linija siunčia vieną, iš
savo didžiausių Taivų^ tiesiai iš New X”orko f Klai
pėdą. Prisidėkit prie mūs!
"Užsisakykit vietą dabar. Dėl žemiausių kainų
ir tolimesnių žinių rašykite arba kreipkitės prie
autorizuotų agentų.
Visos pastangos bus pašvęstos padaryt kelionę
atmintinu įvykiu, pilną įvairumų ir malonumų dėl
• ».
tų kurie joj dalyvaus.
;d
SCANNNAVIAN AMEMCAM
LINE
H , , ‘

.

•

--

-

i

't

cūn. Augustinas, garsus misionie
rius iš Lietuvoj kun. Juns ir ad
.
>> - *
netoli CJommbia Rd. -Uolumą Qoi
vokatas Barinė. ' . •
,1
Girdėjęs nėr, 20 kambarių
y
*

...

!.v

,-x

igį>iūeto
1922 metais
įPraėjusių metų ru^
^ ganizaeijos
---- --------- _------------------------------„ su
__

mėn.

ir

parlamentas tartų

Anglijos

paskyrė

I

priimtų nuostatų,
ta

Y
riaušėms
’Komisija

komisiją

* tas vanduo,, ©lėkt
$il5.00į?®ęge^'

{•f *•

kreipė

dėmesį į

IŠVYKO
rf :

43*1

-

5

’• Ne vienas pasakyti gali: ką tai
reiškią žodžiaimoterims neifeimeluosi? Tie žodžiai reiSkia ir paro
do visas mot erų-gudrybes-ir ap
sukrumą, kaip jos moka sergėti ir

Trečiadieny,’, art. J. ^Babravičius
būs’a ilvažiavb į Nevv Yorką, o iš
tenjjus’u važiuosiąs į Chicagą kon- ’

v7

A

sė mortgagee kuria perduoda už

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

$10,300. Įnešti $1300, likusieji len
gvom išlygom. Matyk R S. Fitoh,
585 Columbia Rd., Uphams Corner
Dorchestery—PleasAnt Si., Uphams Corner 3 šeimynų 12 kamba
rių namas ir reėeption halls. Yra
šiitas vanduo, elektra, piazar. Ren
dų $120- j mėn&į. Savininkas išva

•

KOKO, KONCERTAS :
:

• - S* •

•

*•

Pirmininkė — Teklll Ažmenakieafi,
68 G St, So. B^aton, Mass.
,
Gegužės- 4, 7 vai. vakare parair susirėmimas tarp arabų tai, kad daug arabių žemdir
Vice-Plmlninke - f. ZalecktenA
pijinėj^vętaiųėjvietos
Bažnytinis
certuoti. Jis gavo nuo j>. J.. Eli448 Cambridge §L, Cambrldfe,;Maa»
ir žydų Palestinoje ištirti. biu buvo išvargti iš savo (įe~
Prot BaStlninke
Ona SiaurienA
juųą iš Chicagos laišką, kad 11 d. Kuras teiks gfažų’ finkstną muži. 443 R 7-th 8t, 86. Bdtrton, Mtta
Kovo 31 d. komisija pada mių, kurios buVo parduotos suvaldyti savo .vyrus. Net tam da gegužės rtęj^ įam rengiamas kon kalf'kpneėrtą. šiame koncerte'aTfelephone Seuth Boston 8422-R.
✓Fin. HaStlninkė—Marijoną MarkoniotA
rė parlamente 'tuo klausimu žydams, b arabams Žemės ki lykui plačiau išaiškinti yra para certas ir kąd. didžiulė svetainė bus part vietinių artistų, pasižadėję y.664 E, Eighth St, So. Boston, Masa
Ta dalyvauti ir iš kitų piicrtų įžy
šytas veikalas “Moterims Neissi- pripildytą žmonėmis.
iždininke
—■ Ona Stanlnliute^
P,
Juozas
pranešimą. .
“• tur tieparūpinta. .'
166 Weet &th St, Bo. Boston, Maas.
meluosi.” Tą veikalą vaidins sce Elias irgi sirgęs kelias savaites mūs daitiininkai-artištai. 'Tokio žiuoja tad parduos už $10,800 lenkonceiįib Cambridge’iujė 'iiėra’buišlygom. R. S. Fitch, 585 Tvarkdar® — Ona Mingirditaė,
Komisija ištyrė, kad nuo Toliau savo pranešime ko noje L. Vyčių 17-tąkuopa “Moti
“flu.” Jo šeima buvo Floridoj.
1512 Columbia Rd., So. Boston, Mass,
vę. Todėl visi privalo ateiti pasi- Columbia Rd.
(G.-6) Kasos Globėja — Ė. JanuBonlenė,
pat pradžios pirmieji puolė misija nurodo, kad pagrin nų Dienoje,’’ gegužės 11 d. Šį vei BaL 24 d. sugrįžo Į namus.
1426 Columbia Rd., So. Boston, Mass,
\
araba. Žydai puolė arabus dinė riaušių priežastis bu kalą turėtų pamatyti : a) visos mo Chieagieeiai laukia art. J. Ba klausyti gražių dainelių, o dar gra-1Draugija savo susiriųkimiu laiko kas
antrą utarninką kiėkvieno mėnesio,
žesnių balselių.
tik kur ne kur, daugiausia, vusi arabų neapykanta žy- terys, nes parodys kaip reikia sek bravičiaus.
7:30 vaL vakare, pobažnytinėj sve
Pelnas skiriamas parapijos nau
ti vyrus ir juos paimti į savo ran
tainėj.
"
/
Rap
Tiesioginė riaušių kas; b) kiekvienas vedęs vyras,
atsilygindami. Komisija tie- .dams.
Visais draugijos reikalais krelpkitfit
dai. Savo dalyvavimu patįs turėsi
Apartment namas turintis pas protokolą raStininkę.
nesusipratimai nes gaus užtektinai pamokinimų,
suradusi jokių įrodymų, kad priežastis
te “good time” ir paremsite Baž
po'‘.2-5-6 kambarius. Gera
nyčią ir mokyklą.
Palestinos arabĄ vykdoma ties Raudų Siena, kiršinan-1 kaip reikia tinkamai apseiti su sa- KOMP. M. PETRAUSKAS
D. L. K. KEISTUČIO DRJOS
- ’ ; ŽADA KONCERTUOTI
proga
pirkėjui
įsigyti
namas
Valio
-visi
į
koncertą
sekančio
VALDYBOS ADRESAI
sis komitetas iš anksto būtų tieji straipsniai iŠ abiejų ;vo žmona ; c) šis veikals yra taip “Darbininko’* redakcijoj lankėsekmadienio vakare.
pat svarbus visoms panelėms ir
ir
geros
ineigos.iš
rendų
kad
{ 1980 M.
organizavęs riaušes.
pusiu ir kita. Nesusiprati- -vaikinams.
.
,Taigi -veikalą
• - pri- kėsi komp. Mikas Petrauskas ir iŠ * t '
,
Pranešėjas
v . .
...
™
t,._
apsimokėjus nuosavybę. Dė
: Toliau, komisija laiko žy mams pasalinti komisija Yaj0 pamatyti kiekvienas lietuvis, pasikalbėjimo sužinojome, kad jis
Pirmininkas — Antanas Macejunas,
platesnių žinių kreipkitės 450 E. Seventh St, So. Boston, Mas*.
dą emigraciją į Palestiną siūlo, kad Anglijos vyriau- Patartina einant į šį vakarą sū- planuojąs surengti du koncertu
— Povilas žirolls,
VELYKŲ ĮSPŪDŽIAI
So. Bostone ir Lawrenee. Laiką ir
prie G. F. Murphy, 157 Sum- Vice-plrm.
554 E. Flfth St, So. Boston, Masa
naudinga, tačiau mano, kad sybė tuojau paskelbtų savo sijuosti stipriu diržu, nes rengėjai vietą paskelbsiąs vėliau.
Šiės- kolonijos lietuvių parapija
RaSt. — Adolfas Navickas,
mer St., Boston.
(G;-9; Protokolu
neatsako jeigu kuriam diržas
274 Boltoh St, So. Boston, Mass.
daugelyje žvilgsnių viršija kitas,
žydai nesilaiko sionistų or- politiką Palestinoje.
Finansų Rašt — Juozapas Vinkevlčius,
truks nuo juoko.
šioj apylinkėj, lietuvių kolonijas.
450 E. Seventh St„So. Boston, Mass.
Putpelė GAISRAS C0MM0NWEALTH
Kasierįus — Andrius Zalleckas,
Visupirma turi parapijinę mokyk
702 "E. Flfth St, SO. Boston, Mass.
PRIEPLAUKOJ /
-T
lą. Turi Seseles.
Turi gražią
Maršalka — Kazimieras MlkailionlB,
906 E. Broadway, So. Boston, Mass.
Baland. 30 d. vakare Walwortli bažnyčią.' Turi kleboniją ir gražų
LANKŽSI REDAKCIJOJ
So. Bostone arti byčių 7 kamba Draugija D. L. K. Keistučio laiko mė
I
■
'
*
------------Ketvirtadieny lankėsi redakci kompanijos namej prie kampo C ir vienuolyną. Skolų jau visai ne rių namas. Yra sun. parlor, veran
nesinius susirinkimus kas antrą neŠio mėnesio pradžioje Kati- užtikrinta teisė piliečiams joj svečiai kunigai Tėvas Augus Congress gatvių kilo gaisras. daug turi.
dėldfenį kiekvieno mėnesio Lietuviu
da, ąžuolo grindys/šiltas vanduo,
Svetainėj kampas E ir Silver Sts.,
ne ėjo Lietuvos Vokietijos pasinaudoti Viena kuria kal- tinas Dirvelė, F. Juras, Law rene o Gaisrininkai sunkiai dirbo per ke Seselės ir mokykla parapijai v- elektra, 4 karų garažas, ekstra plo So.
Boston, Mass., 1-mą valandą po
pietą. Ateidami atsiveskite drauge
’derybos Klaipėdos krašto ei bu, pagal kurių įstaigoj ar klebonas, F. Juškaitis, Cambridge lias valandas pakol užgesino. Nuo -ra dideliausis daiktas. Nieks nepa tas žemės. $9,500. Išlygos. Evans, naują
narią su savim prie draugijos
•klebonas. ■’
.
_ stolių padarė $50,000. Vieną gais jėgs netik vaikučius taip išlavinti Milton 6933.
prirašyti.
"
.
(G.-2ĮJ
namais reikalais. Plačiausiai per vertėjų ar per valdinin Tėvas Augustinas savaitę laiko rininką sužeidė.
•
. 1 bet ir bažnyčią taip išpuošti kaip ■' ' 1
' N"
f.
■ ■
■
, buvo
svarstoma
klausimas,
kų,
mokantį
abi
kalbas,
pi"
- .
-7 į
buvo Westfielde pas kun. S. Vem • r
•
•
•
*.
. ■
r
1 }. t
Seselės. Šiemet mūsų bažnyčia tur
•
•
'.
AV. JONO EV. RL. PABALP
‘^hiėčiai turi teisės reikalauti brę, kuris buvo susirgęs. Pastara
kokias kalbas turi ipbįi^ti
būt
buvo
gražiausiai
išpuošta.
Pa

^ SŪNKIAI SERGĄ
DR4OS VALDYBA
sis, ačiū Dievui, jau pasveiko ir
rapijinės mokyklos vaikeliai per
Klaipėdos krašto valdinin susikalbėti abiem kalbom.
t
. Kazys. Andriojaitis,. 19 m. am
' 1
Į.-.;' *
*
•
kai.
. Lietuvos delegacija nuo rimtai rengiasi su didžiule ekskur žiaus, po pavojingos operacijos i gavėnią nevalgydami saldainiai
Pirmininkas — Motiejus 2ioba,
*
sija Į Lietuvą. Kun. S. Vembrę
tuos centelius paaukavo- bažnyčiai
539
E.
Seventh
St,
So.
Boston,
Masa.,
Lietuviai laikosi nusista savo nusistatymo nenusilei pavaduosiąs kun. Bružas, Lasatle- Miesto ligoninėje, sunkiai serga. — įtaisė labai gražų auksinį alto- Kam reikalingas geras ir prityręs bu- Telephone South Boston B552R.
.
čeris, malonėkit a£?i§aukti: 815 East Vice-Plrminlnkas — J. L. Petrauskga, •
Tėvai;
kurie
gyvena
190
Athens
tymo, kad Klaipėdos krašto džia, o Vokiečių sutikusi, iietis.
i riams papuošalą didžiamjam ket Broadęay, So, Boston,
24 Thomas Pk., So. Boston, Mase.
Št. susirūpinę savo sūnaus sveika
Prot Raštininkas — Jonas GMneddš,
valdininkai turi mokėti dvi kad naujai priimami valdi 'Tėvas Augustinas Dirvelė trum ta. Yra vilties, kad Dievulis grą- vergiu — Repositorijai ir grabui.
5 Thėtaas Park, So. Boeton, Masa.
Todėl' didžiam jame ketverge R«Fin. Raštininkas — Matas šeikis,
kalbas — vokiečių ir lietu ninkai turi mokėti abi kal pam laikui apsistojo pas kun. F. žins jam sveikatą.
256 E. Nlnth St, So. Bofeton, Masa.
Jurą, Laivrence. Iš ten vyks at
positorija mūsų bažnyčioje buvo
’
* ; • .
■ f
vių.
Vokiečiai sako, kad bas. - - '
Rap [gražiausiai išpuošta. Didžioje Pėt- IR POOL ROOMAS sykiu su visais Iždininkas — Andriejus Naudžlnnas,
. ‘ z ’ gal i Chicagą tęsti savo misiją, ku
885 Ę. Broadvay, So. Boston, Maįą
Į ;
įtaisymais' kas tik reikalinga prie biz
dviejų kalbų klausimas esąs Konferencija išklausę Klai riai jis 'j-ra^elegųotas iš Lietu■Į nyeioje^Jėzaųs £^ab^S. irgi buvo nio. Priežastis pardavimo, iSvažiuoju J Maršalka į- Jonas Zalkis, " 7 ' '
7 W|nfieSd £t, Sa
•
>. * *
77
š
-•
Inėpaprastai
fe¥až*iAi
išpuoštas,
dy—................... 1
■
I .
I. ■■■
Lietuvą.
Kas
pirmas
atsišauks
tam
• - POSĖDŽIAI
a r; Įnepaprastai fcražiii išpuoštai, čypėdos Seimelio atstovų pra Vos.
.> ’
pigiai parduosiu.
-- -- - (B29) Draugija lkikn «
- • : ■ •- '
’ ■. •
nedSdienį kiekvieno mėnesio, 2
VisaNdujoJi Anglija užsiintere*| vų gėlių buvo begalės, j . . .t.. >PETER
IVANAUSKAS
- z- •<
nešimų.
. , :
.
PLEČIAMA ŠIAULIŲ
~
vai. po pieta, Stropuos saM,,.^
Brlghton, Mass.
: Kazys-Vįęsula iš Nortvood tah- sarusi mūsų didžiausios organiza-1 " iPef Velykas didyąis altorius la- Š Lineėln St.
i: Seventh St, So. Boston, Msuts.
Kaip žinoma^ Vokietija
' ‘ BfKTROS sftins ■
eijos JL. JEL K. S> A: 43^4Čseimu, į bei
išppošįgs^Puo^i•

•

—•

i

• •

.
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ą

»

•
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y*

-j
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PARSIDUODA

PARSIDUODA

KAUNE EINA LIETUVOS DERYBOS SU VOKIETIJA

BUČERIS PAIEŠKO
DARBO

,

'

PARSIDUODA BARBERNĖ

- -i?.
*3 -

1goję, Bačiūnų, elektros sto-

t'

tis, kuri tiekia šviesai ener
gijų ir dirbtuvėms jėgų
Šiaulių ir Radviliškio mies
tuose, paleido darban naujų
garinį tūrbo agregatų. Nau
jai pastatytas SiemensSchuckert garinis turbo ag
regatas yra 1,500-arklių jėgų
5 galingumo.
,
Elektros energijos pareikalavimams augant, senosios
mašinos jau negalėjo reika
lavimų patenkinti ir teko
naujos mašinos. Pra* Btatyti
'•
jnonei sparčiai augant, naugų mašinų užteks tik keliems
* metams ir priseis statyti vėl
liaujas mašinas.
Bačiūnų elektros gamykla
priklauso Amerikos lietuvių
prekybom akcinei bendrovei.
r Naujos turbinos paleidimo
c iškilmėse dalyvavo Ameri^'kos liet. prek. bendr. vadovy. bė, Šiaulių apskrit. viršinin: kas, Liet, banko atstovas ir
daug vietos valdžios ir visuo
menes darbuotojų.

^uv. Vokietijos
vald., išmoka skirtumą tarp
Vokietijos ir Lietuvos algų.
Anksčiau jau buvo susitar
ta, kad Vokietija tą kom
pensaciją išmokėtii, vienu
kartu.
SUTKAIČIO BYLOJ TARDY

MAS JAU BAIGTAS

, Kitimas.

Sutkaitį tardė

Kauno apygardos teismo
svarbesniųjų bylų tardyto
jas p. Žaltys. Byla persiųs
ta kariuomenės teismo vaL
stybės gynėjui.
‘
?

X

’ t ■* ->

-

;

’,L

SUDEGĖ TVARTAS SU
GYVULIAIS

Šiomis dienomis Megotų
vienk., Grinkiškio valse., dėl
neatsargumo su ugnimi įvy
ko gaisras. Sudegė pik Pau
lausko Prano senas medinis,
šiaudais dengtas tvartas, 1
karvė, 2 avvs ir 4 aviniukai.
Nuostolių padaryta 1,500 lt.
sumai. Turtas nebuvo^ ap
draustas.
•>

7

k .

k’ura:iĮ^k,^^mga^Fą&ĮsN';c,Y.T rie, Seseles, nieks nepralenks. Jos
sv. KAzmmoaK.nJroi
biznis, Atsakė, “good.”- Tas pa l>iržefib‘2^-^26'.(; zNaū5ošr Ahglijbš I savo amatą tame dalyje labai geVALDTBOS AHTKUSl'
7
j
rodo, kad ir bloglaiky kai? kam Apskritysį kilris įjūdihB visas d-1 rar žino. .Įėjęs bažnyčion gražiai
sekasi.
. • ■ : pylinkeš' kuopas, laidys pViėšsėi- | išpuošton, tartum, ir melstis sma
Pirmininkas — J. Grubinaka%
'•« ■
prašome kreiptis dėl visų informa
- *
-j .
24 Prescott Su, Readyiile, Maat
minį suvažiavimą geguž. 4 d. 1 P.. giau.,
Vice-Plrmininkas-— J. MarkeUoafe
tF. Zalcckas irgi nesiskundžia M. parapijos salėje, B. 7-th' St;, ' į Pamaldos per Velykų šventes ir djų “DAfbinioko ” Administrad
l
140 Bovren St« So. Boston.
~
•
‘H
bloglaikiu. Jis sako, daugiausia So. Boston. Visos apylinkės kuo gi'buvo labai įspūdingos. Vieti- jon,
Prot Raštininkas—Vincas Papląoskaą.
116 Bowen St, So. Boston, lmfc parduoda radio.
Jeigu žmonės pos siųskite apskričio šūvažiąvi- niamklebonui padėjo visame gerb.
Fin. Raštininkas — M. Selkls,
perką radio, tai ženklas, kad blog- man kodaugiausia atstovų, kad iš-' rtisijonierius Tėvas A. Petrauskas.
a 256 E. Nnth St, So. Beitos; AiHtaįvKasierlns — F. Grendelis,
. -*
' .t
laikį ne visi jaučia. • < • - > J < Įinkus keletą tinkamų delegatų df- [Per visą didžiąją savaitę ir Vely237 W. Flfth St, So. Boston. Masa
Maršalka — J. Zalkla
cYausios
mūsų
organizacijos f kas pamokslus sakė gerb. misijoKambariai 102 Sįlver St. — 3 — .. 7 WinfieM SU So. Boston, Mas*
ART. J. BABRAVIČIAUS - 44-tan seiman. .Nepamirškite N.‘ ilierius. Jo pamokslai žmones pil elektros šviesa ir kiti įtaisai. Nau Draugija laiko susirinkimus Kas an*
ra nedadieni kiekvieno m&iesio, K .
A. A. Suvažiavimo: sekmadieny nai patenkino.
KONCERTAS
jai atnaujinti. Rendos $10.00 mė
num. 492 E. Seventh St, parapijos
—
4,
1
P.
M.
492
E?7th
St.,
So.
Buvęs
Pereitą sekmadieni, kaip jau
sala. 7th St, South Boston, MmMr
nesiui. Kreipkitės dėl raktų “Dar
■
'
buvo rašyta, įvyko art. J. Babra Boston.
bininko” Administracijom (G.-2)
L. R. K. SALDŽIAUSIOS ŽIRO
vičiaus koncertas. '
z* . r
i
7
[
VYČIAI ATBUDO
V. J. PAŽALFINftS DR-J08
Art. J. Babravičius, nors buvo
UŽ LIETUVAITEI DUOTA
•
VALDYBA
Balandžio 29, gerb. klebonas su
.
'
j
•
i
sužeistas automobiliaus nelaimėj,
ŽANDENŲ UŽSIMOKĖJO $10 šaukė jaunimo susirinkimą. Pribet dainavo gal geriau negu kada
Pirmininkas — V. T. Savickas, .
Šiomis dienomis Teisėjas Dowd I širinko gražus jaunimo būrelis. Vi
451 E. Saaenth St, So. Boąton, Masa
■pirmiau. P-lė P. Stoškiutė, dar
Vice-Pirmininkas — A. Naudžiūnas, ,
nubaudė $10 -Henry Garfinkleiš si po trumpos klebono kalbos vien
O
5
* .
■ ■ '
jaunutė mūsų dainininkė, kaip
885 E. Broadway, So. Boston, Mass. '
Dorehester už'duotą žandinę lie
balsiai
nutarė
prigulėti
prie
L.
Vy

Prot
Raštininkas — V. Tamoliunas,
“
Darbininko
”
name
5
arba
“Darbininko” koncerte, taip ir
40 Marine Rd., So. Bdšton, Mass.
tuvaitei .p-lei A. A. Kokuraičiutei čių organizacijos. Valdyba tapo iš-,
šiame koncerte, parodė, kad ji dai
7 gražūs dideli ir šviesūs Fin. Raštininkas.— D. LingeviSus,
iš Rdslindąle. Jį teisme, pareiškė, rinkta iš gerų veiklių asmenų.
62 Adams St, Dorehester, Mass.
navime turi nepaprastą talentą.
kambariai. Yra elektra, ga- Kasietins — P. Slėptais,
kad Garfinkle kirtęs, jai į veidą už
Pirm.
Julius
SoHcvičius,
advokaP-lė Tataroniutė, pianistė, gera,
266 Boltou St, So. Boston, Masa
tai, kad jam nepatiko ką ji pa tąs. Jo padėjėju Steponas Min- sas, maudynės,
skalbynės,
Tvarkdariu —J. Iješanskas,
bet negalima lyginti prie Arthur
141 Bowen St, So. Boston, Mass.
rašius Į knygą. Abu dirba viena •kūs, studentas. Rašt. Elena Len- duodama šiluma ir j anito
Draugija laiko susirinkimus kas an
Fiedler. Art. Babravičiui akom
me ofise. .
pirmadieni kiėkvieno mėnesio 7
kauskaitė. Fin. Rašt. Steponas Ja rius patarnauja. Dėl plates
panuodama padarė ir stambių
vai. vakare, pobažnytlnėj sve
kutią. Ižd. Edvardas Gcčauskas.
/
klaidų, bet už tai perdaug jos ne
nių informacijų kreipkitės į Fifth St, So. Boston, Mass.
Maršalka Izidorius Samolis.
PROGRAMAS
galima kaltinti, nes girdėjau, kad
Linkime geriausios {sėkmės at ‘ ‘ Darbininko ” Administrų- ŠVENTO PSTBOIR?OV
tik vieną kartą turėjo bendrą
Tos 'pačios geg. 4-tos vakare
/i
bundančiai L. Vyčių kuopai ir|Cljų.
praktiką. Be to’, ji turėjo akom 7:30 vai. įvyks pobažnytinėje sa
DR-JOS VALDYBA
- - »panuoti ir transformuoti gaidas, lėje, to->ties L. R. K. S. A. N. A. ^ujiems nariams geriausios darkas ir specialistui nevisuomet pa A. suvažiavimo vakaras. Vakaro I *)UotėsPirmininkas — Jonas L. Petrauskas^
* <
programą rengia ponas M. P. Kar-1
Senas Vytis
vyksta.
24 Thomas Park So. Boston, Mass.
XX
Vice-Pirmįninkąs—Juoraa Jackevičiau
Piano solo skambino labai gerai. bauskas iš solo, duetų, kvartetų,!
92 Sawyer Avė., Dorehester, Mass.
Prot Raštininkas — Kazys Rusteiką .
I •'
Rap. oktetų ir tt. Muzikas Karbaus-Į
Tekis: B. 2613
PLUMBING IR 8EATDTG
446 E. Ah St, So. Boston, Mass.
r
•r”?**
kas gaunąs ir naujų talentų, kaip1
Fin. Raitininkas — Juozas Guzeviči
FURNACE IR PEČIUS
tai panelę Margaretą ŠenukeviČiu^
27 Tampa St, Mattapan, Masa.
t
PATE
VEIKSLAI
„Ui
IZdininkas —' Vincas KalMius,
i
7130
k
i
vakare
bus
tę, kuri dainuos ir yįena ir srtr p.
J* "
*
•Geg. 8;d., I
SURANCŽ
Maaau
Kaitome
»
UetaOlbU
Antanėliu,
gabiu
mūąų
-tenoru.
sv.
rodomi jbobažnytinėje salėje *iš

KAM REIKAUNOA

S 3.. . . . . . . . . . .

• -

ANT IMS 7

*

*■

IšRENDAVOJIMUI
KAMBARIAI

f

•

,

DANIEL J. FITZGERALD

Į

■> *■------------------------------------------------- —--------------f

JONAS S. MĖ:
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'

AR ŽINOTE, KAD.
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SP1CIAL ŽI4
5 ’

•

t
4

Parsiduoda šviežiausios it geriausios mėsos, dai\ ' l
žovės ir grocęris.
j ’
■ f

•

Tie Koncerto bilietu kaina tik 25c.
patys paįreikslai toje pat salėją Mat noi^ma, kąd-v«i, žingeidaują
A/ a^rnų. Prie grabus rodomi- ir bal 9 d. 7:3$'val. U Ė) &

Chop Suey
China Bay Sauce dėl Opp Suey
Lietuviški Skilandžiai

•3

x

SAVAITE

3 svarai už 20c.
.. .1 banką SSc.
...38&mrM
r

357Weįtfc’‘'

»

p.

Tel. South Boston 1129

n

Tel. South Boston 3169-M.

f '

'vakare.

r., i

r.i

i:

'' M.

■ r L—į

.-i

;.

* d

adway, - So. Boston

Lietuvos įjodami
'judami paveikslai.
uaveikslai.

889 Broadvay, &rath Boztoa
relSllngiu
Taipgi
• anglis ir lireadavona, ;«-5 , “■ • • i r-•

DreofUos sasirtnkimai bvna kas
m aedėJdleni ktekvieno
t

Įi

-—ii
z.

RJRA PRANHIMAS
Atidariau Kriaučių
/ Siuvyklą.

A N U HA
K08TUMERSKAB * - KRIAUČIUS 0 J

'n™ NMydmiiHUis
,

i

ISIGYKITE MZTALO LUBAS

f

J

Siuvu vyriškus drabužius pagal
naujausią madą*, Taįsąu,
*.
ųsajj, \valau ir
prostnif
tirų drabužius

už pigiausią įminą 3TATZ r

ANTANAS KAZLAUSKAS
’ 130 C Street, 8o. Boeton, Maso

>r išvalau vyriŠ!kui amĮącteriškus drabužius.

į ¥ra labai tvir^,įkai^p^in8iM.i

-

260 W. Bfoadway, So. Boeton

at--

; 7SS
Jf 4

DARBĄ ATJ4RKŪ
GERAI

S*

|J

7i J

feneginlute.

t<wfcsrta

8ALEBt METAI CEtLWG CO,

19 Fay Street, Boeton

Td. Kancodk YMB

di

—

tralijoj

nepilnai vienas

laiko, jei traukinys darytų
be sustojimo 52 kiL į valan
dų.
■
' >?vT^n;žiaūs”VAlstybeš kny
gyne yra iš XII amžiaus
biblija, parašyta ant nepa
prastai plono • pergamento,
kuris buvo pagamintas iš
moters odos.

mošia kiekvieno lietuvio inteligen
žmogus. Iš čia matyti, kad
NASHUA, N. B.
K, 8. PHn.APEI.PfeA, PA.!
to
biblioteką, kuris skaitė /*Židi
rikos gyventojų skaičių ’žy- Amerika ir Afrika yra dar
LD£^ 103 kp. mėnesinis susirin
LDS. 65 kp. m&xesinis sumrinki— y _
* y _ 53
nį literatfekimas įvyks sekmadieny,'gegužės
menkai
apgyventos
ir
nėpj^
tomenės ir akade•;«v.
11 fL, tuojaus po sumos, Šv. Ans
I jėgtų išmaitinti žymiai di
Paskutinėmis dienomis as- kitų pasaulio kraštu.
švetamėj?-Ę^#®Se narius afėlti, miš.kojo
m
gy^enijųo.
žurnalą, nuo
driejaus par. svetainėj, 1123 LemILa.
____ S
tronomai pastebėjo ant Mar
Kitose .pasaulio dalyse bii I desnį žmonių skaičių. Maon St. Kviečiame narius ir nares
<
so kažkokius paslaptingus vo natūralūs gyventojų pri$ aausiai apgyventa yra Ausateiti ir kurių yra-užvilktos duok-'
■»
ės
užsimokėti.
Taipgi
.atsiveskite
ženklus. Per ištisų savaitę auglis. ; Sakysime, Azijoj hįralija dėl savo blogo klima
Valdyta
nors po vieną naują narį prie kuo
kiekvienų naktį apie 10 vai. per pasfcutinuisą 15 "metįl tą. Ten didelius plotus už
rios profesijos jis bebūtų ir kur
■į
r..
.
ėjįvty
pos prirašyti.
I
J ir
begyventų, jo neprenumeruotų ir
ties šia planeta^ pasirodyda žmonių’ škaičūlr paididėji tina sausi tyrai, kuriuose ne
j Valdyba! - j!
>•
i
r
_
;
|
neskaitytų
bent nuo 1930 metų
vo šviesi žvaigždė —-.meteoH nuo 810'JkkDoO milijonų, j ųik žmonėš neg^f6na?<bėtHr
-------- ■-------- ,
v
. 107 kp. mėnesiais, suririn-;
pradžios.
------ '
.
Ci J
ras su šviesia uodega
įvyks gegužės 4-tą dieną,'
’Ak1
gaigalai
neauga.
'• Išropoję, nežiūrint
VORCESTER, MASS. !
Siuomi pranešu visiems lietu“Židinio, kaina' Amerikoje r-met.
pa-:
davo erdvėse. .
i
į;
Vistik
žemėje
daug
dar
yvia^ią
paanę
pąžįstąjniems,
ir
vįsi
LDS. 108 kuopos
karo ir gimimų &
r
$4.50, pusm.—$2.50; Lietuvoje:
rapįjos^B^j. Kviečiami Vsi. MJau .. seniai ’ mokslininkai
įvyks gegužėj 4 d., A
kiti
kurie
mano
ir
nori
važiuoti
į
ifef
tuščių,:
neapgyventų
vie

riat dalįyaiti ir užmokėti inėnė- rąet. —- 35 lt., pusm. — 20 lt.
valstybes^
- spėja, kad ant Marso, pana sumažėjimo, gyventojų pri^ nų, kurios ateity galės mai Lietuvą gegužės 24-tą dieną su parapijos salėj, tuoj
singa’mokestis ir naujų narių at
Adresas: KAUNAS, Laisvės AĘkskursija Skandinavian Amer- mos. Visi nariai mel
šiai, kaip ant žemės, yra gy
švęsti prirašyti.
_
Valdyba lėja 3 nr. “ŽIDINYS.”
tinti
šimtus
milijonų
žrftobūti,
nes
turime
svarbių
reikalų.
ąuglis gana didelis. Nuo kaican linijos laivu — Ošcar II —
.-S
Kviečia Valdyba
venimas. Todėl kai kurie ro pradžios iki Šių meti} prb
Jpagrindan paim bus visi 'po mano ypatiška prie
L0WELL, MASS.
mokslininkai mano, kad šios
augo • 154 milijonai žmonių ti Europos gyventojų tirštu žiūra nuo pat pradžios kelionės iš
LDS. 97 kuopos susirinkimas
Tel. So. Boston 0823
Amerikos iki nuvažiavimo Į Klai
EUZABETH, N. 3.
žvaigždės su šviesiomis
mų,
tai
Amerika
galėti}
su

įvyks
sekmadieny,
gegužės
11
d.,
LIETUVIS DANTISTAS (buvo 396, dabra 550 milijo
pėdą ir Kauną. Sveikatos reika
LDS. 16 kp. mCnesinis susirinki
-* uodegomis buvo-ne kas kita nų). .
tuoj
po
sumos.
Ateikite
vist
Ge

talpinti
šešis
kart
tiek
žmo

-.
luose ant laivo per visą kelionę mas įvyks trečiadieny, gegužės 7
DR, M. V. CASPER
kaip ženklai, kuriais Marso
nių, kiek kad'dabar ten yra. bus aprūpinti kąrtu su laivo gy d., 7 vaL vakare, bažnytinėje sve ra proga darbininkams prisirašyti
(KASPARAVIČIUS
Afrikos gyventojų skaiprie vienintelės darbininkų orga
gyventojai norėjo susitikti
dytoju. Kadangi esu važiavęs ke tainėje. Nariai kviečiami gausiai
Ir
Azija
gali
turėti
dvigubai
nizacijos.
•"V * su žemės gyventojais. Jei čius, kaip rodo paskutinė
511 E. Broadway, So. Boston
tiek gyventojų. Bet didžiau letą metų atgal į Lietuvą, žinau ateiti ir atsivesti savo draugus (es)
Valdyba
Ofiso Valandos:
statistika, nepadidėjo: kaip
kas reikalinga dėl laimingos ir* ■prirašyti Valdyba
!» . gu tai tiesa, tai jų pastangos
Nuo
9
iki
12 ryte ir nuo 1:30 iki
'
b;/
.
t
—
---:
.
I
sių ateitį turi Afriką, ypač linksmos kelionės, kad nebūtų jo
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi
prieš
karų,
taip
ir
šiuo
me

liko be vaisių. Žemės gyven
- VORCESTER, MASS.
sas uždarytas subatos vakarais ir
jeigu pavyktų “sudrėkinti” kių kliūčių kaslink sugrįžimo ir t;
tu ten priskaitoma apie 180
nedėldieniais, taipgi seredomis nuo
BRIGHTON,
MASS.
tojai neturi kuo atsakyti.
:
LDS.
7
kuopos
susirinkimas
įmilžiniškus Sacharos tyrus. t. Laikas labai trumpas ir jeigu
12-tos dieną uždarytas.
L. D S. 22 kuopos mėnesinis vyks gegužės 11 d., 6 vai. vakare,
manote
važiuot,
tai
meldžiu
pra

Kad galima būtų paduoti milijonų'žmonių. ...
Taipgi
nuimu ir X-ray
O tai, kaip tvirtina inžinie
susirinkimas įvyks penktadieny, bažnytinėje svetainėje, 41 Provnešt
man
tuojau
arba
į
“
Ameri

tokį pat ženklų Marsui, rei Mažiausi#, gyventojų prie- riai, esąs visai galimas da
kos Lietuvį” Agentūrą. Ir jūsų gegužės 2, 7:30 vaL vak. Lincoln idence St. Visi nariai būtinai atei
svetainėj, 26 Lincoln St. Ateikite, kite, nes turimę apsvarstyti kele
kėtų paleisti nuo žemės švie-1 auglį turi Australija su sa- lykas. x
visrreikalai bus mandagiai ir są visi. >
Tel. So. Boston 0506-W.
Valdyba tą* svarbių klausimų. Be to, gera
sos spindulį 10 kilometrų j lynais; - Prieš karą ten buvo
?'
“M. R.” žiniškai aprūpinti dėl linksmos ir
proga užrimokėti duokles.
LIETUVIS DANTISTAS
- - ■ '
s » ’
.
..
Valdyba
pločio. Kol kas žmonės dar apytikriai 7 milijonai gysveikos kelionės.
EASTON, PA
Su gilia pagarba,
nesugalvojo tokių prietaisų. J ventojų ir dabar tebėra 8—9
A. L. KAPOČIUS
■
LDS. 40 kuopos susirinkimas įHARTFORD, C0NN.
Pirmas dienraštis pasiro DR. J. 8EYMOUB-LANDŽIUS vyks
milijonai.
igegužės 4 d., tuoj po sumos,
251 Broadway, South Boston
įį,
51 Providence Street
LDS. 6-tos kp; susirinkimas įš/Į
dė
Venecijoj
1563
metais,
v
šv.
;
Mykolo
parapijos
svetainėj.
-(“Keleivio” name)
KUR KIEK ŽMONIŲ
1*
Warcester, Mass.
vyks gegužės 11, tuoj po sumos,
Pirmame
pokariniame
• . >
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PASLAPTINGI ŽENKLAI
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Malonėkit visi nariai atsilankyti

GYVENA
r-..

< Tarptautinio statistikos
instituto žiniomis, ant viso
žemės kamuolio šiuo metu
I?
t'..gyvena du milijardai žmo
nių ’(du' tūkstančiai milijb*"
**
jau).
Taigi,
po
pasaulinio
r
karo žemės gyventojų skaiK... ...
Čius padidėjo, Prieš karą
į buvo priskaitoma 1,600 miliH "jonų žmdnių.
Didžiausias žmonių prieauglisjnuo 1914> metųbųvo
rikoje. Prieš karą Šiau
šes ir Pietų Amerikoj buvo
144 milijonai gyventojų, o
į. šiuo metu jų skaičius padif . dėjo iki 300 milijonų. AmeiI■

♦
1 ■

>
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•
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•
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Tel- So. Boston 3520

_
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A.0.ŠALNA-SHAL1NA
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LIETUVIS ADVOKATAS
Baigęs <lu Universitetu
. CORNELL UNIVERSITY su A. B.
G. WASHINGTON UNIV. su LLB.
-f

“Darbininko” Name /
’f

(antros lubos)

366 Broadway, South Boston
Rezidencija
305 Harvard St, Cambridge. Mass.
Tel. University 1463—J.

įX

g"'/

TeL S. B. 0441
Hubbard 9396
ADVOKATAI

P. IR K. KALINAUSKAI
KAMPAS BROADWAY IR B ST.
SO. BOSTON, MASS.
*
TAptiekoriaus Šidlausko name/
ĮCfimas: 319 E Street
\
PRANAS J. KALINAUSKAS
Rm. : 1682 Columbia Rd., S. Bdstoa
TeL So. Boston 1882
JKAZYS J. KALINAUSKAS
Bostono ofisas: 404 Sears Bldg.
Bes.33 Rosemont St, Borehester
TeL Talbot 2878
Ofisas atdaras: 9 A. M. iki 9 P. M.

svetainėj, 41 Capįtol
tarptautinio statistikos ’ in ' ‘ Didžiausia pasauly medvil _TeL Park .5873 arba Park .5318. zr mėnesines mokestis7užsimokėti, bažnytinėj
Avė. Malonėkite visi nariai ateiti,
ir mėnesines mokestis užsimokėti.
i
stituto pranešime iš 1925 mė nės (bovelnos) yerpykla y._ m, Songaila nes yra svarbių reikalų dėl kuo
pos naudos.
’ •
tų kalbama, kad tuo metu ra Anglijoje, Ročvalio mies
PRANEŠIMAS
r
*>.
Taipgi malonėkite užsimokėti
ant viso žemės kamuolio bu te, užimanti 14 hektarų že
kurių, yra užsilikę mėnesinės duok
MOSTELIO, MASS.
T^ikaU^gBipirkti vyriškus^
LDS. 6 kp. rašt.
is*
prie ^manęs1- LDS. 2 kp. susirinkimas įvyks lės.
Joje dirba &
vo 1,800 milijonų gyvento- mės plotų.
jų; reiškią, per paskutinį tūkstančiai darbininkų. Per kreiptis, nes aš reprezentuoju vįe-„, gegužės 6 d., šv. Roko svetainė
CAMBRIDGE, MASS.
ną iš geriausių firmų. Siūtus gau- je. Visi nariai prašomi ateiti į šį
penkmetį žmonija padidėjo savaitę suverpia apie pusę Sdte
DS,/8 kuopos mėnesinis suki
^erai /JONAS- jAi susirinkimą ir užsimokėti seni
Julijono švarų siūlų įvai--. ROŠA4.225 L' St^ Sp. Boston. TelJ ūžttauktas mėnesines duokle^ rinkimas atsibus . sekmadieny
200 milijonų.
riems audiniams austi. Valdyta geg. IĮ tppj, po sumos, Lietuvių
-H.. L'-UGri
Gyventojų paskirstymas įbažnytinėj ^svetainėj. Visi bariai
malonėkite atsilankyti ir > užsimo
vairiosė pasaulio dalyse-likc>
kėta užvilktus mokesčius. Valdyba
maž daug tas pats. Azijoj
gyvena apie puse, visų zriib^
1

>

1

y .

•

•

• x

Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo
1:3O-j6 Ir nuo 6:30—9 vakare.
Seredomis nuo 9—12 vai. dienu. .
Subatomf.s nuo 9 iki C vak.. Ne
daliomis nuo 9 iki 12 (pagal su
tarti).

4

I

DR.S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

414 Broadway, So. Boston
į - . TeL So. Boston, 2300 '
Ofisas atdauiis nuo 10 lkl l2 vbL
ryto, nno l^O Iki 5:30 po pfetir
- mo~6 -1U-9 vakare. Š7enta dieną

*

**

(Kinija, Iridija,

pi

tuoj
ŠfimkĮ įmrkpijoš svetainės
kambariuose įvyksta LDS. 30 kp
fnsĮriukjmM, Malonėkite ateiti vi
inį; /‘f Ąk s£
Kviečia Valdyba

nija); Europoje
daugiau
kaip ketvirtadalis, Amerikoj
— 15 nuošimčių; Afrikoj —
9 ir Australijoj pusė nuo
šimčio. \Į

t
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, ...v PAGEĮįBįUI DARBININKUI SURASTI
, KELIUS IB BŪDUS VABUOTIS^ ^
HS VAIiaŲ IR NELAIMI#
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TINKAMIAUSIAS LAIKRAŠTIS DARBININKAMS
“DARBININKO” NUPIGINTA KAINA:

t

Amerikoje metams »......»........$4.00
Pusei metų ......................... ........>$2.00
^Lietuvoje met s.«.«••••.$5.00
Pusei metų
............. .... ............. $2.50

am

STASIO PILKOS

“JAUNA KŪRYBA”

“DARBININKAS"

Daug rimtų ir juokingų pasi
skaitymų, dainelių, deklemacijuVerta kiekvienam turėti na
muose tą gražių knygutę.

I

EINA DU KARTU SAVAITĖJE.
'

■

•

' •

•

.v.-; -

'

GALIMA
UŽSIRAŠYTI-1 TIK
SAVAITINĮ
j
-< ■■ •
‘ČX. '
\
.j

• Ą

...

‘ Z

Vajaus metu užsirašantiems duodame brangių dovanų.
Reikalauk pasižiūrėjimui.
■ • “ '.... . ..........
' t -

4

'JM.'l.'IJ.

I

I

l"ffl

JOHN REPSHIS, M. D.
i

-

(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojai
. Ofiso Valandos: 2—4 ir 7—9

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

MERVŲ
O
11
LIGOS o

Vyrai, Moterys, ir Vaikai
.kurie kenčia nuo išgąsčio,
isterios, nemiegojimo, nuo
vargio arba šiaip silpną
nervą arba nesiaučia kaip
’reikia turčtą kreiptis pas
f____ gerą specialistą,

totai!, 327
Valandos: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktai.

f.

LDS. 36 kp. susirinkimas įvyk*
sekmadieny, gegužės 18 d. §. m.
Svarbu, kad į šį susirinkimą atei
tų visi nariai ir bent po vieną
naują narį atsivestų prirašyti pri.
mūsų brangios organizacijos.
Nepamirškite užsimokėti duok
les.

*

Už persiuntimą prisiųskit už
3e. pašto Ženklelį.

J...!.

TeL Porter 3789. ’

NEW BRITAIK, CONN.

Kaina:
Amerikoje metams z... A........>............. .. $2.00
Lietuvoje metams .........................
$2.50

Kaina tik 25c.

H

- L; D. S. 11 kuopos mėnesini*
susirinkimas įvyks sekmadieny
gegužės 18 d., tuoj po sumos, baž
nytinėj svetainėj. Svarbu, kad
visi Šame susirinkime dalyvautų
ir užsimokėtų duokles. Parodyki
me gražų pavyzdį kitiems.
>

‘

.

PROVTDENCE, R. L

.
v;

su paveikslais

j DETROIT, MICH.

L. D. S. 72 kuopos mėnesinis
snsirihkiinas įvyks sekmadieny
geguž. 18 d., tuoj po pamaldi Šv.
Jurgio parapijos mokykloje. Visi
kuopos nariai yra kviečiami atsi
lankyti į šį susirinkimą dėl ap
svarstymo išimtinai svarbaus rei
kalo..
Valdyba

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

Ką tik išėjo iš spaudos!
Nauja Knyga.
1 Artisto

..Gegužės H-d^,B*tą vai. vakare,
Lietuvių Salėj įvyks LDS. 51 kp
mėn^iius- susirinkimas. Gerbiami
nariai prašomi susirinkti RaSt

'L

l

4 .•

■ U ll'Ųfl.l.

<.

>

Tirščiausiai apgyventa pa
saulio dalis yra Europa; čia
viename kvadratiniame kilo
metre vidutiniškai gyvena
55 žmonės. Azijoj kvadr;
---------- ■*— ----------- ———_A

“DARBININKAS”
336 B*way, 8a Borton, Man.

Lietuvis Dantistas

■ ■■

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE

.

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

■■

»

WATERBURY, C0NN

* gegužės 25 d., 1 vai. po pietį? į-

ATLIEKĄ ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS
PRIEINAMOMIS KAINOMIS^

vytesLDS. 5 kuopos susirinkimas

senos-mokyklos kambary, ConAv^ Atefldte yta. Valdyba

Reikale :Kreipkites Pas >

< 1 .'ir
t;

G'

’i
j •

. •.
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■
’i

Pliašė KUN. PROP. PR BUCIS, M. L a
Labai įdomi knyga. Aprašymas žymiausių nuctikfy Kunigo
_ . P. Bučio, M. T. C. keliones į 4
* ; Kaina minkiProf.
siustais viršeliais $1.50. Kietais viršeliais 61.00
kitę sekančiu adresu

“DARBININKO” ADMDnmACUA
’ 666 Vest Broadway, z
į’ Sosth B«Km, Masa
-.......
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Boston. Mass.
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