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PALIKO, 2,000,000 LITŲ
TURTO
>

Kaunas. — Šiomis dieno
mis miręs džiova Italijoj
fa'j r
brikantas Zivas paliko virš
dviejų milijonų litų turto.

r Bankas pradėdavęs darbą kiek ne labaišunkiii BėTkasfeinkas bu
-vieną dieną 8 vąl. ryto, o intere vęs kažkur nuėjęs ir prie kasęs te
santus priiminėjęs nucH) vai. Bet buvęs kasininko padėjėjas. Plėši
.
apiplėšimo dieną interesantus pra kas
-

<

*

.

(Bus daugiau)

' Gana kentėjus badą, šaltį,
, Tarnavus svetimom tautom!
, Jau metas Lietuvą prikelti
į TrjpastūmėtifĮaųjonVagoTų

/

j Ji geležies sutraukė pančius,
’j Tamsybę drasko nuo akiu:
JC r -L “ ■*
■
S ■ Nebeuždyką josios kančios
^Lc^eibės kruvinų aukų.

daugeles žmonių tuojau suklaupę
arba sugedę,

5 “t ■ ”

-jį į darbą stoja jaunos iėgos,
i Sužibo akys narsybe;
.. t Pirmiau silpna, tamsi, paliegus,
'J Dabar apsidengė garbe!

o ki|i nidko nesuprasdami žiūrėję
akis išpūtę vienas į kitą arba į
banditą.
O banditas jau
y * __

atkišęs du revolveriu

| Pasaulis stebisi. Iš kut ta
4 Ligšiol nežinoma tauta 7 1
f :
'■t Ten viskas taip tvarkiai įkurtu
^Syvuoja laisvė, apšvieta.'

į.žmonesvieną didėti-juodą, o
antrą mažesnį ir blizgantį. Bet it
du revolveriu matydapū. dar visi
nesugulę ant grindų, lik rusiškai
klausia: ką tai reiškia ? Tada plė^

.

.

Lietuvos,
K '

>'

------------- —

Plečkaitis su kitais išbėgo
iš Lietuvos po Tauragės ne
va sukilimo ir banko apiplėšim. oJie nubėgo pas lenkus į
Vilnių ir lenkų finansuoja-

tikas padavęs komandąA rusiškai

L. R. K. S. A. ORpANAS
“GARSAS" TEISMEį

>

Lietuvą. Nepavyko. Vol
rijos policija jį ir jo di»$į
Insterburg, -Vokietija, va- areštavo. Padarę kratąfj
sario_15 d.—Jeronimas Pleč kios rado du šautuvu, ®/
kaitis? Lietuvos socialdemo volverius, 622 patronuos
kratų “lyderis,” pabėgęs iš tynias bombas, 4 ranki
Lietuvos ir įdirbęs Lenkijoš* ‘ granatas ir keleąt braižu
naudai -Vilniuje, Vokietijos svarbesniųjų Lietuvos įs
kriminaliame teisme nuteis PJ. •
>
-y?
tas trims metams kalėjimu
Iš. to jbuvo spėjamą/;,
už keletą prasikaltimų, bū Plečkaičio ir kitų buvęs'ta
tent, užkerėjimą rubežiaus las išsprogdiryti svarbesni
bepasporto ir nešiojimą gin sius namus Lietuvoje. . t
klų ir bombų :be leidimo.
Tuo metu spaudoje Ei
Jo bendradarbiai -Daukša,
žmių, kad ►Plečkaitis SUJ
Pilipavičius, Kreiženko že
'Tais buvo nusistatę suspr
maitis ir Zalenka nuteisti pb" dinti tą traukinį, kur
du metu kalėjimo.
/.
prof. Voldemaras grižo
Socialdemokratas Plečkai Genevos į Kauną.
tis ir jo sėbrai buvę areštuo "Kada teismas prasid*
ti rugsėjo 6 d. miške ties KA- Plečkaitis reikalavęs,./!
subenu, Stalupėnų apskr.
Lietuvos policija būtų isj

Kardu sau laisvę iškovojus
-Nauja atgimsta Lietuva!
Puikus jai šypsosi rytojus,
Ją laisvės puošia vėliava 1

"

ir visus buvusius salėj žmones ap
ėmęs didelis išgąstis ir panika; Kai
tik plėšikas surikęs “gultis!”

14.

Jo draugai gavo po du metu
.
, kalėjimo.
L

PRIKLAUSOMA
LIETUVA

'■

■

M., Nr.

<

dėję priiminėti kiek vėliau.
pareikalavęs tuojau atidaryti
Pusėj vienuoliktos bankan įėjęs
spintos duris,
žmogus ir paskui save užsidaręs ir
kur buvę sudėti pinigai. Kasinin
užsikabinęs duris. Tuojau
ko padėjėjas spintą atidaręs, o
uždejęs gqty^d° juodą
pats tuojau, bandito liepiamas, at
sigulęs an| grindą netoli stalo. ‘
ir rankoj lalkydamafešatkišta re * PIešikasv vienoj rankoj vis lai
kęs revolverį, o ąntr^ išsitraukęs
volverį surikęs “gulkite!”
-Salėj buvo apie 40 žmonių: 28 iš po pažasties portfelį pradėjęs
tarnautojai,*o kįti atėję bankan žerti į ji banknotus ir/m etatines
monetas.
su reikalais. Tačiau'

griežikas sudaręs psichologinį
'
momentą J

18 D., 1930

-

’ — -—‘ ......

Dabar akis išlėto triha/į f- į y- i
Lyg smūgio ištiktas šfaigaus, .
,
Vergijos mums nąUegąmina,7P
. // Nes mato: Lietuvos negaus.
;
’

Reikalauja $100,000.

syta iš teismo salės, . .įįa
kad jis negalįs atsaku
klausimus , jiems dalyv
jant, kad nepadėjus) pav
savo žmoną ir savo
draugų, kurie gyvena Lfc

sas pastaugus, kad iiūverriSs
yąąmast,
vyriausybę ir Lietuvą atida tis pareiškė teisute faE
vus p. lenkams.
-t s
spėti, kad savo liūdyme
Bumo kalbų, kad Plečkai turėję įvelti ir savo“ <&
tis turėjęs pasirašytą-sutarti gus socialdemokratui dit
su lenkais. Lietuvos nepri siųs prieš Lietuvą, kas B
klausomybė būtųibųvus pa< sudarę .nemalonumą ir>
laidota.
,a... . .. x barti nei Lietuvos vyriau
Rugsėjo 6 d. Plečkaitis dą- bei, kuri taip lengvai’ leg
rė paskutinį žygį prieš Lie zavo Plečkaitininkų pari
tuvą Per Vokietiją ėjo į-Lietuvoje. ’
. .

-T Ir Lenkas^ nieko neišmokęs
. / j .i'*.' '*'
BROOKLYN, N. Y. — P.
Per šimtmečius sunkių vargų,
Lukoševičius, L. R. K. S. A.
Pats iš vergijos vos iššokęs,
135 kp. narys, patraukė atsa
Jau ieško sau naujų vergų:—
komybėn Sus-fno organą
‘Garsą,’ reikalaudamas šim
Jis mano Lietuvą praryti,
GRAIKUbS VYRIAUSYBE J
tą tūkstančių dolerjų atlygi
Senovės užkferėt tamsoj,
GAISRAS ALYTAUS .
nimo už patalpinimą “Gar
LAUKIA BĖGLIŲ IŠ SOV
. Jo snapas nor’ parblokšti Vytį,
APSKRITY - - - .«
,
RUSUOS
1
se” Centro rast. J. B. Šaliūx
Kurs ant vėliavos plevėsuoj ’:—
12. I. Stakliškio m. sudegė
no raštų, kuriais p. Lukoše
pil. R. kluonas. Nuostolių Iš Atėnų pranešama, Į
Bet
nelz-Nereik
mums
Lenkų
melo!
ŠAUDYMAI SOVIETŲ
vičiaus asmuo buvęs atkartoGraikų _ vyriausybė nutl
padaryta 5000 lt. Kluonas
FORT MYERS, Fla. —
RUSIJOJ
Pakako
šimtmečius
penkis
tinai - per kelis nuiperius
pradėti statyti du miestu;
buvo
apdraustas
valstybinėj
Henry
Ford,
automobilių
Mums slavo besimaudyt baloj
Ekaterinburge sušaudyta
šmeižiamas, “griovikais,”
Stovyklos*-1 ‘ Neosmima’’
apdraudimo
įstaigoj
4,000
lt.
karalius,..pareiškė,
kad
jis
Ir teršti prietarais akis.
11 žmonių. Čitoje sušaudy
“stupaikoms,” “melagiais”
>‘Neo Galipoli,” kad pat
Sausio
13
d.
Barauskų
km.
savo
gyvenimą
baigsiąs
švie

ti 6 buvę karininkai.
pintų joje graikus kolou
ir kitais jo asmenį užgaunan
Noi^ Lenkas dar yra įkibęs ___
timo darbe. Jis išleisiąs 100 čiais išsireiškimais. ;
Nedinsko Vlado sudegė kluo tus, kurie ruošiasi bėgti 3
Kaip elgeta į mūs skvernus,
milijonų dolerių steigimui ir . Skundas bus peržiūrėtas
nas. Nuostolių — 9,000 lt. S. S. R. - Graikų koloni
PAIJKO SKAITLINGA
Bet
neparduosime
liuosybės,
palaikymui amatų mokyklų. kovo 3 dieną KingS Pountv
Kluonas neapdraustas. f
, SSSR yra daugiau 50$
» ŠEIMYNELę
- Kol gyv’s dar Lietuvos sūnus!
Jie. gyveno Kryme it K
Šiomis dienomis pamirė Jis sako’ kad žmogus pa Supreme teisme, Brooklyn,
kaze ir ūkiai jų visai iši
" Maskvos šmėkla dar tebegręsia,
Vilniuje 106 metų senutė D. rbaigęs aukštesnį mokslą jau N.Y.
' •.•
Jau kelis mėnesius jie ®
. Lštolo kvepią degutu
Sakalauskienė. Velione pali nebegali pasįdąryti tinkamo / Ant kiek teko patirti, tai
šo Sovietų valdžią „ išlė:
ko 7 vaikus, 37 anūkus ir 22 pragyvenimo, bet turi mo- Pildomajam komitetui bu
Ir bolševikiškąją dvasią
juos iš SSSR, bet kol kasketi kokį nors amatą, kad ga vęs pasiųstas reikalavimas
proanūkius. ‘
’lr skurdą siūlo mums kartu:— _ .
gauna pasų.
5 >- m
vus darbą,
*
atitaisyti per tą patį organą
) ui
Bet ginsimės prieš plėšrią gaują
“Garsą” Centro rast, negra
Kol yr’ gyvybės gįslose, —
ROMA. — J. E. Kardino
žius išsireiškimus ir tuo di
KIER ANGLIJOJ .
Tepagamins Tėvynę ifeują.
las Sheretti, Šv. Tėvo vardu,
džios bylos nesusipratimus
KATAĮJRŲ?
ti kalbias
Atgimus
Lietuvių
dvasia
!
.
išsiuntinėjo visiemis vysku- parattfi
baigti.
Tačiaus
Pildomasis
dtičžflu ' \
Na"j
RefanaAnglijoj vyksta kataliky komitetas nekreipęs į tai doį>ams
laiškus
moterų
iparėdų
dieny, vasalo,#
gapt$
bes atgįnųmas. Daug angli-‘ ųiės. ir todėl minėtas narys
ięį^Bląp^SavotaiškeK^iirodoy
baisi audra.
___ ’_____ 1
''
'
komĮgujžtA'įrie'Bažnyčioš.
kadp^ažnyčia'nturb ioąvoti
turėjęs kreiptis teisman. DAUG ŽMGHQF.raS90& BUA,
Sniegas, šaltis ir audrin Atai /p* dTBjM4nW»^19e8.
VttVrtto DIDŽIOJO .
įrį^i^adoitfas mbuifiS'tbaį
KATOIK^TatJIMą
gas vėjas pridarė daug žalos.
KOMITETO SKYRIAI
ir (.1922 linkah^iinį^tfcaičiuš'
Kiek laiko atgal Šouth Ba
4ąs» 7'5 r V2d.Pl f'vbfhurCambridge, Nashua ir*ki.Vr*
. •
gyveno
Sam Miket ir buvę*
čia padidėjo 18,527. 1927 m.
Per visus 1929 m. Panevė Miestuos^ miesteliuose ir Nepadoriai pasirėdžiusios
tur kilo gaisrai. Keletą žmo
ninku V. Galecko užmušim*
buvč 2,156,146 kątalikų, o
žio vyskupijoj katalikų Baž net bažnytkaimiuose steigia- moterys neturėtų būti prilei
nių-žuvo ir sužeista.
je. Girdėjau, kad dabar <J
1929 m., jau 2,17^673. Jie
nyčion
perėjo
64
žmonės,
Dėl nepaprasto ir aptikėto
piį V^taųto Didžiojo mirtieą džiamos priimti šv. Komtmi- Conneetieiit valstijoj. Tarife
furi;501 gimnaziją iirvidttkurių tarpe, stačiatikių 41 jubiliejui J pvęsti į komiteto
bų reikalą Prašau ataSavAM
šalčio ir audros žuvo XI žmorirthj mokyklą bu
j Nubudę, «, kad_ nepadorus kas kitas praneškite jo mirei
žm.į sentikių.4>4iuteTonųAl,
mų.
Jnotea StlmtearitM.
W
iki apanBffifcimas priešinasi ka
kiiįiais; 1331—pradfios mo septyni žmbn'ėa, jtNi^ndhiire kavinistij .5, .n«rialie*nikt; 2
Šaltis vietomis buvo 12 že.
kyklų su 374,|69 EifekiniArii’ bubonišku maru.
nonams. ,
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hr<
nU Vytaito- DiiižlBftkomi1 “L. A4’ atstovas p. Batai- 1
•Tt
lėto
posėdis,
švietimo
^nmMfh
" rvgr-'
kai
juokiasi.
o.
vargše
tik nurodo, kad Juotka fttrkl
v* '<
•
v «.
•> •
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A--4 W
‘
-,.JK . .... .^ ,. 4.
i
ivos ugniagesių s^jun- suklastotu įgaliavimu rinkū teriui inž- Ky Šakeniui pir;..
...
':
-------------------...
mininkaujant. Komitetas iŠ
lovahojo už pasidarba- pinigus. < Byla^tidedama.
•* "
y*' *
*"•
.ugniagesybos- sintyje 3# ’-penktoj^ufeyU-- bovū savo tarpo išrinko prezidiu- paskutinė tik šiais metais i , IBGI AMnjmnfaa
|
l:
. '■./
'*-;•/ --M
nnenės ugniagesių ko-t^ ir njuji hEUrtšyti. jokio mounadifcnio.^ -rodos.-su ^^yfijįįvytSutUiDU
. Josvainiai. — Šį rudenį, )
)š karininkus kaplBal*
■’K <p*
,___
■įta^-rS*4 Aoritą įsitaisyti
<į
f dėl: paskelbimo lh&Į
fcįbėię ■',, ‘;';.. ’ ■J
I K&LV 4JJ/■tyr.deit. Sakalauskų, paloto Olšausko Mtipfflhfr-!
papildyti savo knygynėlį gera proga dabar tą padaryti, h«8 dta- - f
lais iHaninKus'
ju,
buvo
nubausti
už
netin

*^<
įftątvtas
kaipo
komiteto
pirit<Mąksųnavrcį^’/Kie- jo’akto, Neatvykus redakr
nuolaidą. Iškart imant už $5.00 katalogine kaina gan'tpininkas, tai buvo^niikti:' galvijų gftuymų/’yąĮstybįįia- kamą kęlię sutajBymą.T<t! iienždidelę
|2M Ta kaina.tik‘‘barbininko’^prė'hiimbratoriams ir LDS. *
jin^iantus. -. B a ipvšb Ka- toriiii - byl
., a atidėta;
_____ ’■'.■■ -■ valstybės ^rybbš.
me irnš^e ir priteisė iš jų už dėl keiiaį ėia yta visai, gėri.
tiams.
\
Č/7 .■
į^t ’Vii*šiiąi M&ttnį ųg- ‘
v
J
. •?..
St. Šilingas ir Kauno 220 raguočių po. 10 lt. nuo Betiltai, tikrainepakenčia----------------A
■ kas
garbėj ‘‘Artimui . X
t<
k - ‘ <— t'
irti.
Pėri
šušvę
į
Airogalą,
miesto
burmistras,!.
Vileišis
IVAI^OB KiiYGM
lt,
viso
2200
ltu
'
Bet
skirsKATALIKIŠKAS
VEIKIMAS
'
bon^’ ženklo. III laips• • - - • v ■ v.
Trumpa Aj»loąetika_ arba
f
r
—
vice
-pirmininkais,
pulk.
tapt
priteistąją
baudą
be ū-. tųg vir&js daugelyje viehj
T^a-:.
y '-•’■■ . HeUuva.
Šios parapijos
j
'•
•
4
• • » ..v
<
■u . <.
kiauras. Ne vienas par- |d6iki apysaka įra«
Sė kun. V. Zajančauskaa_JWe
r;—*■
kataliEii-pasižymi dideliu, BraziUlevičius — 'sekretorių- • kibinkų paskirta - ir kąimo visai
važiuodama
tiltą
niano'sau
l
Dr.
Vinco Pietario Raštai.
PEKkioę spaudos
veiklumu. Labai gerai gy mi ir inž. Graurogkaą -rig iž grįtelninkams, kurie savo
istorijos
Istorijos apysaka.
apysaka. Du
Du tomai.
tomai. $1.00
$1.00 ■• ,
jei baudžiat kitus, nebūtų I niame,
jp yisuoApsyarsčius
visą
karvutes
leidoganyklon
pas
dininku.
.
_
ŽYLOS
vuoja pavasarininkai kurie
Apie Apdraudę. PftraU J. ’
įir jieniš mokėjo, pamiršta ir savęs, tuomet it-meniniame(gyvenime. Parengė
A
Vasiliauskas
5c.
X
sįo 12 d. Kauno I nuo- turi knygyną iš kelių šimtų- eilę organizacinio pobūdžio ūkininkus
■
Kun. V. Kulikauskas______ 15c.
o
ūkihinkat
kur
norėjo
tenutiltus
tbrettimėm
gerus.
klau
simų,
atskiriems
komi

Moterystė
ir
Šeimyna.
Ver-^
.<
I
Ben-Hur
—
Isterijos
apysaka
į Taikos teisėjas p. Jo- kffygų. Pavasarininkus re
^ x.5 .’■?<-, < ■ ' ?
------- iš Jėzaus
” š ? -laikų.Lą- ....V_i 'KriktAM
r . < .. •
^T"
uagTinėjo eilę spaudos mia vietos kunigai. Toliau teto nariams hhvo pavesta
Gamtos Pradžiamokslis
V. ' '
*
ri. .■»,
ji ir plačiai žinoma?
■ >
- .■ •• • •t.^
Dr. A Vileišis———^.______ 50e. .
(aųdiino dpdttfi); Vėrseka Tretininkai,' Maldos susipažinti su atskirų-sekci
*
ss Montvila ;
: \ ALSO
fio į U^paipanos Ligos i? kaip /
pirmoji ėjo bu v. “Tau- .Apaštalavimo Dr-ja, kuri jų darbais ir sumanymais ir
ano
ją
išsisaugoti!
.Parašv
*v.
((GraiE^Mythologiios
negyvoji įteikta: &m8, Van
Kelio” atsakomojo _re- turi -tam tikras pamaldas apie rezultatus' pranešti ki
lupa-įr
> •
rQ
Jfiėlišj
stt
paveikslais.
’ltu- . duo, oras: Parašė J. Baronas—50c.
__,
_ietu’ ■
tt MOKYTOJŲ SĄJUNGOS
jtiaus p. Banaičio su dr. kiekvieną penktadienį po i tam posėdy.
ras lietuviška. niekinti, . o kaš
Patrimpo Laiškai. —Elhido .
vių kalbon
išguldė ^-V-Alyva—
—50c.
L
___
. h-,
--- -----------Kun.
A Miliukas ___ ^_:.. ...60c.
CENTRO VALDYBOS
^eliu. ‘ ‘ Tautos Kelias’* jdienos kiekvieno meni Ne- •’
v,.’ z ..i. . r •
lenkiška kelti į padanges. I Trya Keleiviai—ĮIHkšči.i
.
MelB
(Poema): PaftišS M., J
okinan-"
IŠKELIAMAS KLEBONAS
S (parašęs, ikad p. Karve- atsiliekama ir nuo laikra
Vilnius. — Naujai Išrink Vaiitf pradėjo ruošti
Gustaitis
________________ 15c. i
ritingu Lietuvai momen- ščių/ Daug išplatinta ‘‘Mū Pagiriai. Šios parapijos ti Centro Valdybos nariai ra vakarą, nors.iiieks lenkis-1 niąuskas. Vertė
Fęrtė P. Bi.,
.„/■■..AOc.
Nauja
Skaitymui
Knyga —
B^.
(Dalis
IIL
Su
paveikslais
—_T5e.
Skaiiymillai
—
l^bąi
vaįftavęs-į užsienį moks-'šų Laikraščio,’’ “Pavasa klebonas kun. J. MirskiB iš pareigomis pasiskirstė ši kai nemoka. Nejaugi pa-LražfeFPas&^mai ,|į)iąrp;
Vienuolinė Luomą. Verta
$ti ii\dėl to jį vadinęs rio/’ “Žvaigždės” it kt.
keliamas i. Vokietijogpasie- taip pirmininkas -r- p.. K. mii'šorhe: “Maža garbė sve-Į vairius gjrvėnifid ktot^mui
&un. P. Šhttrusaitis------------ 25ė.
Vaiką Knygelė — su patimomkalbom
kalbėti,
didelė
rįF®!
5
Ži
n
H
^
r
?
a
s
*
Veverselis ni bažnyčios • rektoriūiia. Jis Al^Įša, vice-piimininkas —
ęrtyru. ’ ’ Teisme šalys
_
,
•
- ' •
’ • ’ . 'T ■ . t < x‘
i -■ ■
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Kaimieti&uJ5c.
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su Bąrs- . - rėyąs Alfonsas Maria G- P.įS25e.
__ ________
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lenkiškos
mokyklos
uhmŠ£|jJį?SJ
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__
apysaka 15e.
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Religijos Mokymo Metodi*.
ale “L. A.” paiušęš/kad venimo pąVyzdį?
tas leidimas padaryti stiši- IN£-3? /
Kataliką Bažnyčia ir Deta.
Sutaisė K. J. Škriii>dyš__5(te.
Kol
uiyyltų.
iš
Vilniaus
gaišj
■
■£
: f6 unidkratimta.jfcpąrašė-ktaL *
tka rinkęs p. p..Smeto- ;• Štai ką jie pasakojd: Jų rinkimą, ’ neš,/girdi, kaime - ’ •.
ę*
>
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»Lėmė Mažučiams Ateiti
r
kuopa, namai , 3^Ų|'p^hia8 Žilinskas ■•■■■ -• ■ -■;. ---- 50c Prie Manęs; Sutaisė KuPrateš ir TubeiieneX.gloi>oia- tarpe yrą -vienas' kuris veda nesą viešosios policijos pink*' ' GAURELIAI, Kaltinėnų įmunku
iJUVO su
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Ttr..
riyrtės—
Maldos StatuUgriuvę.
Nuostolių į ’/Apaštaly-^M$—-—;----- —ų—40e.
vaikų draugi jai.jnnigus labai nemorabj/nepavyzdin- to. Tokiais- pat motyvais sę- vj ;, Švenčionių apsk. Šio jriskdib_____
VėrtŠ
fcMįP.
‘
tas.
V
<
Mitelį Dribtai. Parašė W
;oma apjel^OGO zio- r
■;■■»> v.fa
suklastuotu Įgalioj imu. gą iie priderantį inteiigen lui
<ys
Puida* ..
•.-SOk'i/;
"aus seneliai buvo
ŽPR-j^L Ji. .
tka^paušfr fHŠJT -A7-7I A
p jų sūrius nuferj^gį '■: ~r?
- - V. • - 5A ■
■-«•»—
TrtmpdLktuHųKribtaGta-V;
sti, atšaukti žirmtę
;i į VisįrHir^orpore susitarę jį ma.jaummas'tarididelio
bt K tiesaus kelio. Žinomas^
t
itB/____
ktaštūs.
Uąpta p# z._____
____
ndtika.
j. D&mijonaika. PaaržS
Paaržė J.
Damijonai- ’.
ti jam u£ gėrd; ^fdb sti- perspėjo, bet jis-jų neklausė. ro dirbti, bet deja--įleidimų pylinkejex^-RamSęrųė
Parašė
Julius
Verne.
Vertimas
j
'
i« ,
4Qą- ' ;
•■y
Įj^l^ėnįo,—
iUną'bent 1,5001itu
Tupiųet'jąm pališke, jei ne- nedavinėjimu gražiausi u jų kalbinėti užsirašyti, kad"ga-r
\ Europos Istorija. Vertė 3.1
p^ramofii^DemtaTatjiosPa.:,/
klausak perspejimo ir piktini užsimojimai niekais paver Įima būtų įkurti lenkiškus ^Girdėti' nekartą kalbant'-"zmo: Fgtinda^gg Uosis _^_75č/ Andziulaitis
Iš Kelionės po Europą ir
nes,, t) ypač tręti^kus/Jsad nevisuomenę
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darai
negarbės
čiami.
,.
.
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.
.
*
.
>
kūrauš/
ViėnFdar
nenorėjo,'
Ariją.
Parašė Pranaičių Julė 2.50
gali sulaukti' Pranciškonų su pa Įžadeikja, Kama
10 DIDŽIULIŲTOMŲ
__ -j_____ 50c.
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TEATRAI '
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tai
.
mes
sugavimi
bet.’kiti pradeju lyčiotis
mokslais.
•t‘“ F Aritmetikos UždAriJ»ynta_^25e.
(turinčiu arti 5060 pusi.) " <
Nepaisytoji—keturių veiks
į“'. *' •
. • H <
Rįn'dštūgia< įiebėdraugausįme ir -* Sausio 21 d. Panevėžio A- “Takis gi lietuvis, a mes gi . Sąkykit, Brangieji, dėlko Jūs I Vaiku li«rbymečiūi — * .*>/>
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Intas. Kaina.__ ;__ _2ZZZ_J—35«.
'
į
Pyki
fŠidziausią mėnesinį literatū- po. Ką j ie ir padarė. Be to,
treki  yaikeiie. Vertė &-J£akauBkasl5e.
utūre.
’
’
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?
vį^s
’
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—
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—
—
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Bolšeri^inas
—
Kas
tai
yra
komedija
j parašė S. Tarvy-..
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ir dar Maški-,
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idaft—kad atgaivinti savy dva-1 bolsevizm’as' ir jo vykdymas
«. _ - '
_
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las .___; —___ _ 25c.
kojo gyvenimo žurnalą, nuo
jus valdininkus ar šiaip in dito banko bylą dėl jįraug^ nai prisidėjo. Kitą vakarą ririį gyvenimą?!
/. Rusijoj ’------ j——----------- 15c. Elgetų Gudrumas, 3-jų veiks
Įjo leidimo pradžios. Bet “ŽiŠaitaną VąhfltaMfeavybta .t
komediją* Parašė Seirijų,
teligentus
gyventi
į
Širvin?s” darosi kaskart įdomesnis,
kų vekselių.
! , •
< jau p. R. turėjo kursus. Mo? Nenusiminkite, Brangieji, jei vakarėliams ir ^gegdfiriėmsr.šu ?" nų
uozukas
____ _________
vi ■
. . . < ‘^
» / t. kino taij kas žmogui susipra gu tik panorėsite^ galėsitę kiek- gaidomis. Sutaisė Matas Gri
fesįog butų nedovanotina, jei- tus tuoj apie tai įiifoimuoti
Ubagų Akademija ir Ubagų
v ieną m ėnesį išgirsti
laukiamų,
£uris inteligentas, vistiek ku-; jų susitarimą.
-Aj50
gonis -------------- ------ ----1 c. Salius '— komedijos po 1 ak
KIEK MILIJONŲ SUNAIKINO tusiam juokinga kartu -ir pamokinimų, gražių paskatini
f
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į
—
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Parašė
profesijos jis bebūtų ir kur
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• GAISRAI
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*
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ligentas
nei
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kepurės
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LĮ.
”
leidžia
Tėvai
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lenkiškai
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tai
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£ritytų^ bent nuo 1930 metų
v' Per dešimts metu gaisrai
maipaĮ
idų
mūsą
tikėjimb.
Esnmas
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rašė
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—
dtamft
4
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—todėl kad pasakos pabaigoje parašyta, kas tuo nepatikės,
DŽIOVOS NUKREIPIMAS
moką talerį. O aš ta istorija netikiu. Šiandien ąš galiu Gemaali plaučiuose* pagim
tau duoti tiktai kefųrius grašius, daugiau aš neturiu dėžu- do džiovą^ Sveikų* žmonių
/^jėį bet aš gretai atnešiu dar.
.r -. ?/ ! i <
t
Xl
kūnas nepasiduos gemalams
5
Grimas nuoširdžiai nusijucįke, paėmė nuo mergaitės •ir išnaikins juos, bet silpni
, keturius grašius ir paleido ją1 nįnio . Bet tuojau pa^Uti- na kūną, ir bė tinkamo prisiuntė paimtus’ pinigus su tarnu mergaitės motinai; pridė žiurejimo, gemalai pasidau
jęs dar talerį dėžutėn, nes tokio vaikiškų paprastumo jam gina, pakol sunaikina plau
dar nebuvo tekę sutikti;
Arėjas (Leonas) Vitkauskas čius ir žmogus miršta.
' \
s?
(“Žiburėlis”)
•
>
^Gemalai randasi džiovasergančio - seilėse — mažai,
GYDYTOJAI
kuoemt liga prasideda, bet
' Pasaulyje rasime visokių gydytojų. Kiekvienas iš jų skaičius didinasi ligai senė/
savo įvairumu atima nuo ligonių skausmo kryžių. Aš pa jant.
V .
žįstu sešis gydytojus, kurie mano gyvenimo laikotarpyje
Tarp apsireiškimų, kurie
pasirodė netiktai mano geriausi gydytojai bei-palengvin- vergia vieną kreiptis prie
tojai, bet taipgi ir mano ištikimiausi priefeliai.
,/7 gydytojo, yra silpnas kosėji
Gal ir jūs pažįstate? Štaijie^.
mas, menkas karščiavimas
1. Gydytas ŠAULS' ’ ū ' ?
■ t
po piet; pražudytas svaru-

o“

2.

'

'

Gydytojas VANDUO
3. Gydytojas ORAS

/ ’

'

plaučių.
*

z'

Daugelis, kurie turį tuos
džiovos apsireiškimus pra
i
5. Gydytojas SUSILAIKYMAS leidžia vienintelę išgydymo
6. Gydytojas MANKŠTYMAS progą pasitikėdami į paten
tuotų gyduolių apgavikus ir
. .. Jeigu jūs vaikeliai geriau su jais susipažinsite, tai jū
medikališkus šundaktarius.
sų ateities gyvenimo dienos bus begalo laimingos, netiktai
KARKVABALIS
/
' Nevartok .patentuotų gy
’"'
t Gyveno vienas karkvabalis.- Bet toks godus, kad Šim sveikatos žvilgsniu bei ir sielos ramybe.
V.
_
Pusbrolis Dėdės Anufro duolių it meik pas šundakta
kų ir apsakyti... Jam_visko buvo gaila: ir saulės gaila, kad
•f.
'•.‘'s"’ :
■
•*
------- i.»_
taip skaisčiai šviečia, irlietaus gaila, kad jo tiek išlyja, betJ
rius, kurie garsina jog'gydo
labiausiai jam. buvo gaila — tai beržo. Mat, jis tą beržą
džiovą tik jiems žinomu bū
seniai pasirinko ir visą susiskirstė t tą šta ilapelį kramtys,
du.
■ .
\ L>.
ant to tupės, po anuo miegos.... Ir nelauktai užskrido daug
Jeigu tik manai jog džio
vabalų ir ėmė sukti aplink beržą. Porą paukštukų susisu
va sergi, eik pas privatišką
kę sau lizdelį ant vienos šakos;—Erbitės atskrido žydinčių
gydytoją arba į džiovos kli
žirginių pažiūrėtu ~
niką arba į gydynyčią.
Supyko j-vabalas. Išsipūtė ir ėmė lakstyti prie visų
svečių.
:
'fPersitikrink, kad plaučiai
i
' —
zvimbia, vabalas.
būtų atsargiai išegzaminuoLabą^l^I^į

4. Gydytojas POILSIS
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_
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lapus,
lyje.

-

j- ■ ->■''

/-f

Karkvabalis pyko ir rėkavo! .
•
--r- Eikite iš mano beržo I.. Apėsite visai... Šalin, aš
jums sakau!..
J.’
Z
*? ., Tačiau niekas neklausė. -x
Praėj o daug laiko. Vašara ėmė eiti prie galo. Paukš
teliai seniai išlėkė iš beržo su savo vaikais, palikę tuščią liz
delį. Bitės seniai nebezirzė berže, nes žirginiai buvojperžydėję. Ir vabalų nebeliko nė vieno. Nudžiugo karkvaba
lis. Paliko, pagaliau, jį ramybėje. Jo beržas vienas jam
liko.
'
»
’ /
..
Buvo jau ruduo. Vieną rytą karkvabalis nubudo ir sa
vo akims nebetiki: visi jo beržo laai buvo pageltoniję ir by
rėjo. Pradėjo lyti. Kitą rytą ir šalna atėjo.
Karkvabalis labai susirūpino. Parvirto ant žemės,, susitraukėTružmigožiemai.
Išvertė A rėjas (Leon as) Vitkauskas

-----

(“Žvaigždutė”)

" -'MEILĖ
(Sulvg Šv. Poyilo nurodymų)
Jei išdalinčiau visą man lobį beturčiams valgydinti,
Jei išduočiau savo kūną sudeginti, bet neturėčiau
Meilės, nieko man nepadeda.
Meilė vra kantri, maloninga:
Meilė yra nepavydi, nesielgia sauvalingai;
Meilė nesipučia ;
Meilė yra nesididžiuojanti, neieško kas jos yra ; ■’
Meilė nesųsierzma;
v
"
Mpįlė neįtaria piktume; Meilė nesidžiaugia neteisybe; džiaugiasi gi tiesa
Meilė visa tiki;

G Meilė Višūko’ribasi ;

'*

Meilė visa pakelm; . ;

- •

:

Meilė niekuoTnetfnepaliaujaz----- *
.------------- —------------------------ .
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Žmogus netur miegoti pri
kimštuose kambariuose, " su
uždarytais, langas. Namai ir
jįiibtuvės Įvirtos turi'bbtAvaįjos ir tinkamai vėdintos.
Purvai'ir prastas i or$£š 'yra
džiovos draugai.

f-x ‘

'

Ypatos su šalčiu ir kosuliu,
kuriuos per ilgą laiką turėjo,
ir kurie vis mažiaus ijį ma
žiaus sveria, tūri kuogreičiausia eit pas gydytoją, į
kliniką, arba gydynyčią. Pa
vojinga Jaukti.
•• \
Neatsargus spjaudymas iš
platina ligą.-Sergantieji tu
ri degyti iešmą. Kad nors ftepatartinaį kitam miegoti su
džiova sergančiu, atsargus
džiova sergantis nepavojin
gas tiems, su kuriais jis gy
vena arba dirba. Paugelis
žmonių savo systemoj turėjo
džiovą bet neapsirgo nes pri
žiūrėjo sveikatą ir stiprumą.

Nevažiuok gatve-katnu
kuomet turi trumpą kelio
Vaikščiok. Vaikščiok dus
ant dienos šviežiame orejį
pridės'dešimts metų p^ibį
vo amžiaus. Jeigu metiku
pabandyk; tuoj • pamatysi/
Atidaryk miegamojo kft
bario langus? pep i dieną
ųaktį, net ir žiemą.. Neg
gauti perdaug šviežio b
Ligų gemalai nekenčia Ši
žio oro.
• v

“PAVASARI”

1

‘ ‘ Pavasaris ’ * jaunuoiį-lietuvj
auklės doru, kilniu, energingu, 8$*-i
žiningu, narsiu, ištvermingu.
Vytautas Didysai pats tokiu bu-*
vo ir tokiais nori matyti visus a- ’
teities lietuvius.
'.U
“Pavasaris” tekainuoja 5 lit. >* ,
Kaunas, p. d. 88.

Visuomet uždengk burną
ir. nosį su skepetaite kuomet:
kosti arba čiaudi ir būtinai
reikalauk jog kiti tą darytų.
Kuomet įeini į kambarį iš
lauko ir randi blogą ir biaūriai dvokianti orą atidaryk
langus ir permainyk orą.
Atidaryk ir duris.

Pavirsk į šviežio oro sekė
ją: Geriaus būti šviežio oro
sekėju negu beveik negyvas
šiltnaminis paliegęlis.
Z

nūdmgti'krūtmę.^N«tikek f
gydytoją, kuris egzaminuoja
plaučius .per drabužius, arba
aršinus, kuris nurodo vaistus
be egzaminavimo:

bites žiūrinėjo žirginius, paukšteliai ka darė lizde

-r‘

k. i <

♦

. /

/ ;

- * J
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PLATINKITE RATAUKIŠKĄ

Jeigu vra. kiek nors nepa
sitikėjimo, seilės turi būti
mikroskopiškai egzaminuo
tos. Valstijos sveikatos bordąi tą dykai daro. Tavo vie
tinis sveikatos viršininkas
pagelbės išgąųt ištyrinėjimą.
Kas trys minutos kas jiors
Suv. Valstijose miršta nuo
džiovos. Šimtas penkias-dešimts tūkstančių žmonių
miršta kasmet, nuo džiovos
Suv. Valstijose. Vienas iš de
šimties mirusių Suv. Valsti
jose miršta nuo džipvos.
Šviežias oras tiek reikalingas sveikatai kiek grynas ir
maistingas maistas.
' ■. .

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

GERIAUSIAIS LAIVAIS:

Šenai mes kovojaųie dėl Vilnįaus atvadavimo, _
turime kėlias organizacijas, kurios rūpinasi tuo
Mausimu tik Ugi; šiol neturėjome tokio laikraščio y
kuriam rūpėtų -įjęn Vilniaus reikalai, bet jau su
laukėme
, :: \ > 'tz'"
/ ' i-

. . „

•

.-t

’

“MŪSŲ VILNIAUS,m kuris M) tik apie Vilnių, apie Vilniui Vaduoti Sąjungą ir*apie kitas
Vilniumi labiau susirūpinusias, organizacijas.
’
“MŪSŲ VILNIUS,, trumpai ir aiškiai patie-'
kia visas žinias iŠ Vilniaus lietuvių gyvenimo, ap- 1
rašo ;ų vargus, kovas ir laimėjimus.
v

“MŪSŲ VILNIUS” daugybe iliustracijų pa
rodo,kaip gyvena lenkų okupuoti lietuviai ir kitos tautoa
;

“MŪSŲ VILNIUS” yra nepartinis laikraštis
ir nerašo jokiais politiniais klausimais išskyrus
Vilniaus klausimą.
'
J
* '
“MŪSŲ VILNIUS” visiems sluoksniams "arrimas laikraštis, kaip visiems artima ir brangi mū
sų pavergta sostinė*
’
:
“MŪSŲ VILNIŲ” skaito visit ūkininką^

J
■
J

Į

darbininkai, mokytojai, biznieriai, valdininkai,
^tudentai, moksleiviai *ir visi kiti.
i’oi •
“MŪSŲ VILNIŲ'” redaguojaur jame barimą*
darbiauja daugiausia lenkų ištremti vilniečiai,7
rie gerai pažįsta Vilniaus kraštą dr jo reikalus. • ? *
“MfJSU VILNIUS” išeina

kartą

į

mėnesį

gražidmiš knygelėmis, puikiai ir gausiai iliustruotas.-^^^ ■■ ™
j
'/ ■
r
f

t
:

?*;T

“MŪSŲ VILNIUS*’ metams kainuoja tik 1 »

“AS SKOLINGA" /
'
*
i
Profesorius Jokūbas Grimas, dirbdamas kartą! savo
darbo kambaryje, išgirdo atsargų beldimąsi į Auris.
Į
. kambarį įėjo maža mergaite?
- > *
J
— Ar tu ponas Grimas ? —* paklausė ji, pasisveikinusi
SU juo pagal visas mandagumo taisykles.
atsakymas; — aš vadinuosi Grimas.

*- Ar

tu tas pats ponas Grimas, kuris parašė tokias

doleris, už vieną dolerį turėsite gale metų puikiai

iliustruotą didelę knygą “MŪSŲ VELNIŲ. ”

■>

Ui vieną

dolerį gausite

>

dar ir daug priedų ?®

knygelėmis Vilniaus klausimu.

“MŪSŲ VILNIAUSM adresas:
vės Al. 61 Lithuania.

Kaunas, Lafe* z®
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Lietuvos klausimais. Paragi
nimas kaip tik vietoje. • ,
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svarinate

balsų

vaito bdl

visos tauto riuk-

j Amerikiečiai lietuviai tu
rėtų pakelti* savo balsą ne
tik K Iaipėdos ktatšo reikalu,
bet ir visais kitais reikalais.
Amerikiečiai lietuviai dėjo

. Kas kaip nekalbėtų, bet a ševikų “Žygius**' koVojė sū ‘
merikiečiųdietuvių yra Švėų Kalėdų šyantemiš. ių,besita pareiga padėti savo tau laikątalvo smarkiausiai bąuliams nuąikrątyti diktatūros džiami. r Kas drįso, uždegti
namuose . eglutę, sumokėjo. .
aukas ne, kad ^pasisodinu?
100 rublių pabaudos* Viso
diktatorei}, bet, kad iškovok
kios* Kalėdos dovanos buvo
draudžiamos.1'į VieWbs 1 di

;T

*

«

z
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AR V YTAUTUI, AR STA
LINUI AUKOTI?
nes patys tie vardai prime
na vergiją, pačius, monarchizmą.”
j.

Pasirodo, kad paklausę
tokio liepsningo atsišauki
mo, komunjstai turės keisti
savo draugijų vardus. Vie
ton .Vytauto, Keistučio, Ge
dimino, Algirdo turės jas užvardįti Lenino, Trockio,
Stalino, Lunačarskio, Dizeržinskio draugijomis. Bet
tiek to dėl vardų,’-čia svar
bi minėtojo atsišaukimo es’mė.
Komuniste^, taiko ’į
jautriąją darbininko širdį.
Jie mano, kad apkrovę jį ta
plūstų pozicijas.
• riamos užuojautos jausmais,
* , Kad ,ir būtų taip kaip ko- užmigdys ją protą. Bet jie
> 'munistai skelbia, tai kam čia gali apsirikti. Darbininkas
-

J.

*

i

ment^is

iasz^Vokiečiai darą paįrodo
Bipp' uždaryti ir Klai- linteįąAj: . . <

jau .nėra toks heprotaujau
tis tvarinys.

.'■AT

..

Jis gali taip

garsus' nioksį. - ...
r

'

»€*'

'

džiausių ‘ Afeskvoj e krautu
_

'

Kartaginoje, šiaurinės Af- menys pažinti galima. Jte
iai. Ir šią įstaigą tantimieste, ateinantį pa- atvaizduoja Trijų Karąlių
a.vo partijai tarnauti
atėjūną f Betliejų. Visi as
ikšys ir dr. Draugelis, vasarį, gegužės mėnesyje, į,
menys yra, tarp jų Jėzus ir
dabar paaiškėję, buvę vyks trisdešimtasis TarptauMarija.
1
;
-teisme dalyvavę vo- tmis Eucharistijos KongreMenininkai spėja, kad jis
tarininkai Metihpoly sas.
Pirmiau buvo trumn jau seniau buvę surašyta apie tą miestą, buvęs padarytas ketvirtame,
skirti jiems po pusant, .■
o gal net treciame šimte me
galėjimo. Jie prasitarę, Buvo tąip-pat pasakyta, kad ti}. Ji surastas griuvėsiuose
jerai išsigėrę, kad net Kartagina yra Eucįiaristikur senovėje buvus graži
gerai,
kad vieifa
lietu- J. 08
- nuestu
. . - -n
A Kartagina
f
.ūžianti
kit, grupę.
Bet
bažnyčia. Kadangi jte yra
net tautininkų tuo pik-, yra taip gi ir Marijos, Pa- padarytas ant ilgos marmu
r visai netikį, kad ĮEk- nelės
miestu. .
ro lentos, be abejo jis puo
•augelis buvo kalti.
šė didžiąsias bažnyčios du
šiai eina ir kitos tauGarsus mokslininkas, kuUostos bylos prieš ka- ris labai
laiko pašven- ris. Tai yra. labai svarbus
ir džiuginantis atradimas,
konomines orgamzaei‘.
vadus y
■'
k tyrinėdamas senovės mieparodęs, kad Kartagina vra
wdos reikalai dal&r di- sto ffnl" •'sills- k™'?as
Marijos miestu. >
pavojuje. Vokiečių at- lattre, atrado daug svarbių
Kartagina Eucharistijos
aune dabar diriguojąs daiktų. Kartaginoje po že>metonds politiką. -Vo- me jis rado daiktų, kurie aiš- ir. Marijos mieštas. Motina
nuo
feeZ” puUto
‘r0d°’ kaiP P“aaiS P11’ negali
■
• . * Sūnaus
. r-> * ‘ būti at.
S valdinSkais ir šitą maišiais Krikščionijos lai. skirta. .Koki tai laimė bus
los,'išsiderės. Tai bus kas Marija: buvo neatskiria- tų, kurie galės, vaikščioti ir
nūgis lietuvybei. Vo- ma nuo Jėzau^Kad pirmie- melstis gegužės mėnesyje
ir Marijos
« M““?8
Ma- Eucharistijos
• .
šiaip' jau buvo neper“euzgineijamais doku- mieste.
•tijas.

S* *’ ,fe p

A.’.,'-

Jau buvo rašyta apie bol

tifcnM

KARTAGINA MARUOS
MIESTAS

igi--: Komunistai smarkiai nuTįštetatę prieš Vytautą. Girdi,
Ljis toks pats autokratas ir
JįįŠkšištas kaip Smetona (jie
dar prideda ‘ ‘ Kruvinasis ” ).
į'Jis buržujus ir bažnyčių staŽ^tojas (mat, Vytautas yra
^baštatydinęs daug bažnyčių
^■Laetuvojė). Jis toks pats
# kaip ir šių laikų kapitalis^taŲ- vadinasi, darbininkų
^priešas. Taigi, esant, nėra
^jįeikalo apvaikščioti jo 500
^•metų sukaktuves ir t$> būB
stiprinti katalikų ir fa^

/ A •'
4

-• 'X
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vės lange buvo “bedievių”
(tokia draugija) 'įstatytas
milžiniškas
darbiifinkas,
kurs mindžiojo “visus kri
kščionių, žydų ir, magometonų dievus.” Kita didelė
krautuvė buvo išbarta už tai,
kad lange įstatė ant Bniego
baltuose rūbuose moters ir
dviejų vaikų statulas; girdi,
tai buvęs Kalėdų ženklas.
“Bedieviai” per Kalėdų
šventę lankė fabrikus ir
šmeižė tikybą. Vakare dar
bininkų klubuose v ruošti
priešreliginiai vakarai. Buvo suruoštos ir religijų lai
dotuvės. . Eisenos priešaky
nešta modeliai bažnyčios, si
nagogos, mečetės (magometonų) ir keletas eglučių, ku
rios aikštėje tapo sudegintos.
Kas sugebėjo biauriau iš jų
pasityčioti, tam buvo duoda
mos dovanos. “Bedievių”
komitetas'sudarė, planą, su
lig kuriuo visi Rusijos švent- i
namiaiiki 193| m. turi bttit
z

.

.

•

yra jadęs Kartaginos griuvėsiuose
marmuro, deginto molio jr
varys kiautų nutaufi- aimiens stovylėlių . Panelės
^1 kritiškai momenkaiR
bėjausutikus ir valde.
sudarę planą, surinkę
b gavai konservatoH-

X

**■

pagalvoti: gerai, tegu aš be
aukosiu. Vytautui, bet esu
daug cerkvių^ Krypae užda
kviečiamas aukoti Stalinui,
ryta 25 mSgom. mečečių.
taigi nikąfck0irvis vtėn nePrieš šiuos bolševikų bjau
y lą. tegu pagerbia^ kaip tin- išsisuksim • ‘ Dabar paiiūrėivai.,Tačiau visuomenė j® žemėje žmones garbindarius darbus visame pasauly
įdu negali prasitarti, vo Mariją. . Tie visi daiktai
^fcuni, jie jam .dėkingi kad kime.katram bus geriau au
je prasideda protestas. ,
burna yra uždaryta yra su<įgti į muziejų. Taipkoti.
VyįaUto
jdūfebėra,
‘ |bos į ekonominę ir dvasinę
"Pi B.’
ii parėdymais. KlaipėKartaginoje rasta Faney Vergiją sugrūdo. Bet komu- liko tik-jo pasekėjai* kurie
to likimų Lietuvos'vi- les s v. paveikslas artistiškai
nistai čia Suuodžia pinigų. vis gi stiprina, -lietuvybę.
Spauda, yra viena stipriausių vi
esanti labai susirūpi- iškaltas - ant ilgos baltos
Girdi, ,jau ’ atsirado visokių Stalinas dar gyvas ir labai
suomenės auklėjimo priemonių: ji
. marmuro lentos. Tas pagabiai
moka
užnerti
darbi

barsto žmonių tarpe gyvybės ar
^.gešęfttnakerių, kurie skalija
štis “Draugas” ra- veikslas rastas požeme ir yninkui
raudoną
kaklaraištį
mirties sėklas.-—Prof. St. Šalkaus
v apie mezliavas. Mat, Vvtaujrikoš
lietuvius
para
labai
sugadintas,
betaskis.
• ; 5 ?•>
t. to, garbe* reikia dar naujų ir pakabįti ant sausos šakos,
jei jam neaukosi visko ką
pažnyėiu.
,
lik turi. Vytautui auka, tai
iŠ? '•% fe ' *
Rabindranath Togore
rimtą miną, kaip buvo taisyklių nustatyta. -Toji aptraukdavo juodi debesys, jaunasis princas sė
-Štai čia ir išleida komu- til^ auka, gali jos neduoti,
dėdavo ant lūšnelės slenksčio ir kiūrėdavo f jQtą^
i« dnia tada j am amžinai palikdavo.
^ Arstų' motyvai kaip yla iš jei nenori. Stalinui auka —- KORTŲ VALSTYBĖJE
fe Kortų valstybėje buvo nepaprastai tylu. Tada jis prašydavo savo motinos: — Motina, pataaišo: pavydas, baimė ir netai jau prievarta. Amerikoj,
Ten viešpatavo pasitenkinimas ir sotumas, ten pasakyk man pasaką apie kokį labai tolimą kraš
įv, Apykanta.
Pavydas, kad sakykim, prievartos dar nė
'
z
niekados nebūdavo sukilimų bei žmogžudysčių, tą.
Lietuvon gali suplaukti ra, bet aš žinau, kad auko
•
1
Ir motina pradėdavo pasakoti kokią be galo
Įt?daug, daug dolerių; baimė, damas Stalinui kalu geležies
Kartų vienoje tolimos jūros nykioj saloj bu niekados susijaudinimo nei linksmumo.
Didysis vandenynas savo amžinai viėnoda ilgą pasaką, kurią buvo girdėjusi savo jaunystėj.
iįį kad tie doleriai neteks bol- retežį Rusijos darbininkui. vo kortų valstybė. Joje gyveno karaliai ir kara
JTpažakodavo apie kraštą, esantį-kitoj pusėj jū
i^.jlevikų komisarams ir neapy- Jei aš turiu dar kiek sąžinės lienės, tūzai ir valetai. Dešimtokės ir devvnakės giesme amžinu miegu užmigdė galą. Baltos van
Įranta dėl
pastatymo gra ir žmogiškumo, tai kam au su triakiais ir dviakiais ir visos kitos kortos taip denyno bangi} rankos švelniai glostė jos kaktą. ros, kur gyveno gražuolė princesė. Jalinojo prin
siausios Lietuvoj bažnyčips, koti vyžuotai rusų kultūrai pat čia gyveno jau iš senų laikų. Bet jos nepri Platūs dangus plėtė savo ažūrines minkštas co širdis susirgdavo ilgesiu besėdint ant lūšnelės
slenksčio, bežiūrint į jūrą ir besiklausant stebuk
Įmri sumanyta įkurti Vyišplėsti T Vadinasi, duok pi klausė prie dukart gimusiųjų kastos, kaip aukš pluhksnas ant salos, kaip paukštis sparnus ant
savo vaikučių. Tolimam horizonte tamsiai mėly lingos motinos pasakos. O lietus štaokdavo ir
^Jtauto paminėjimui. Pasta- nigų, kad būti} daugiau tosios karališkosios korto.
'
'
,
na linija rodė, jog ten yra kita žemė. Bet joks ko pilki debesys aptraukdavo dangų.
llįfe Jjrieš savo akis tokį bai- skurdo.
. ■
Tūzai, karaliai ir valetai sudarė aukštąsias vos ir nesantaikos balsas nepasiekė salos, kurioj
Vieną dieną atėjo pirklio sūnus pas princą
BJ^yaįzdą, komunistei nerNe, jau aš verčiau čebatą, kastas. Ketvirtoji kasta susidarė iš žemesnių 4r gyveno kortos,“ir nesuardė jos ramybės.
ir tarė savo drąsiu balsu
Drauge, aš baigiu
Jį
šaukit
o ne vyžą įsigysiu.
aukštesnių kaštų susimaišymo. I O ’dviakiai ir
savo studijas. Dabar riorįu keliauti^ir ieškoti už
*;^?^DiaOB^13[l^rikos lietu'
<
*
'
n.
triakiai buvo pačios žemosios kastos. Jie nie
jūrų savo laimę. Atėjau pasakyti sudiev.
Ej^įjją^ynnkaxy darbininKitoj pusėj jūros tolimam krašte gyveno
Aš noriu keliauti su
kuomet negalėjo sėdėti vienoj eilėj su aukštesnė
Tada princas tarė
jrėslŠunerklte savo pūslėtas
pijncaš. Jo motina buvo varginga karalienė. Ji
tavim. "
'
aus sąžinė gali pa- mis karališkomis kortomis.
sU
darbibuvo
ištremta
iŠ
savo
karalystes
ir
jūros
pakraš
iktahie, tf^ji randa
Ir viršininko „sūnus tarė: — Draugai, visa
Įinkija ir sodžiaus biednuo*
i
’-*T’
* * *•*‘ ’ tyje gyveno su ,vieninteliu sūnumi;
Princas
M
ir
teisiųga
;
žmogus
sa

Uene! Jūs esate/to patipę
gi įstatymai ir gyvenimo taisyklės. Kiekvieno praleido savo kūdikystę vienas, be .draugų pjis dos jūs buvot-teisingi ir Ištikimi, todėl manęs
||£Jtaulo žmonės. Ir ten ir čia vo sąžinėje turi’taip pat ne žmogaus kilme buvo išvesta iš neatmenamų lai
nepatiksite. Aš noriu Imti jūsų bendrakeleiviu.
sėdėdavo pas sayo motiną, klausydavos pasakų
Tada tarė princas savoliūdnai motinai i Mo
& ta pati kova 'prieš išnaudo- sulaužomą įstatymą, kurte kų. Kiekvienas turėjo savo darbą, ir nieks ne
ir
ausdavo
savo
begalinių
troškimų
tinklą.
Jis
tina, aš noriu keliauti ir ieškoti sau laimėt. - No
Sflojus.
Griežtai pasisakyki- jam liepia pasirinkti gera, dirbo kitokių dalbų, kaip jam buvo nustatyta
geidė
keliauti
į
tolimus
kraštus,
ieškoti
skrenriu rasti priemonių, kaip tave patinksitantir'
E tę prieš visokius vytautinius kuris jj, nutolusį nuo tiesos, Lyg nematoma runka valdė kiekvieną *, kortos
dančio
žirgo,
gyvatės
Kobros
vainiko,
dangaus
Trys draugai pasirengė į kelionę.'JG^tete
If'.ąpvaikščiojimus. Nei centoi smerkia ir kuris, remdama
žingsnį
—
vįspagaitaišykles.
fe>.
rožės
ar
užburtos
lazdelės.
Jis
svajojo
apie
kraš

E^ytaūto garbintojams! Au- sis dieviškuoju »autoritetu
Kortų valstybėje niekas neprivalėj <5 galvo tą ui trylikos upių ir septynių ežerų, kur slibi stovėjo dvylika pirklio laivų. Draugai į juos į^^aukite kovai prieš fašisti- uždeda jam pataikų laikytis
sėdo. Pradėjo pūsti pietų vėjas, ir laivai išplau
ti; niekas neprivalėjo pareikšti savo nuomonės. no pilyje m|ega gražuolė princesę, fe ,
frhiuB budelius, aukaukite pa- ir priešintis prieš kiekvieną
kė.
Pirma jų į tolimuh kraštus skriftkjitiBco
Pirklio sūnus papasakojo jaunam princui
Piliečiai
judėjo
tyli
ai
pagal
nustatytas
taisykles,
įjėmimui Amerikos darbi- žmogiškąjį autoritetą, jei tik
huraj,
z
5
,
fefe<dfe '
nieku
nesirūpindamiJeigu
kuris jų numirtjavo, apie tolimus kraštus. Viršininko sūnus papasaF tankų kovų! Apvalykite sa- jis nesutinka ąui jb sąžinė* f^tsttikdavoVtoityto
kojo jam iatoriių
Prie kmu&ihj
balsu.—
Maitteo
vyrit.
KetfeF Vcrdfaugijas nuo vardų įvhi»
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t/ .savo
šlakstė šventieji' musų Baž- n
JS
čę J J £ < Į R,
Kaip tik gera va
_v,.
’-C ' -J: Virbalį.
nes i TLuropą >
1 sfB?
sietu*, be
> 'i;Iš Romos maldininkai žiuoti šiomis ekskursijomis, Sausio mėn. 18 d. Švenčio išreiškė jiems ačiū. Dėkota pat rupi,
klestėtų teisfi
vyks į Lietuvą. Pakeliui’ap” nes pirmutinė grupė bus nių lietuviai turėjo iškilmes: buvo tai^ pot iškilmingai pat nleklnAt ]
Amerikos Lietuvių Katu- rios sulig patogumais.J *Piribotą aapval
lankys? garsųjį . Kristaus Lietuvoje ant šeštinių, ant buvo pašventinimas naujai
fcnooią teista
I*
Laikinajam Vilniaus Lietu- įad ir toll Mt
'[ Federucija-Bumanė
šių. .giausia kainą yra $400.-i Už
/
roji
gi
—
ant
Sekminių.
To

kančios vaidinimų Obėram-• . v
‘
“ “*• •• “* • • •
“Ryto” įgytų bendrabučiui vių Komikui įr^įąįąl lie- rių atskirti, pailnti KJvyn8»
vasari
jis tikrumoj yra. — Sitais ’
ivis
uUvejnergau mieste. Reikia at7 kiu Būdu* visi geriąusią spė bei gimnazijai namų ir gim
T
žvilgiais Jums labai yra .pypi
merikieeių maldininkų kesi rašyti
r'"-";
ju
į
įvairias
Lietuvos
tauti^įpinti, • kad vaidinimas teį
— . - “DarbininkMf-r /
nazijos
gamtos
dirbtuvės.
nį
rėmimų
švietiftių
darbo
lionę j Eucharistinį kongre-.
vyksta tam .tikromis dieųo} Dėa^šVeiitėfe/jkutię šiais Vy Prie tos progos aplankė
•’
~ • ir
Šyeųč^nių askjįt^įe^^ Girn- nes“DARBININKAS
sų ir šv. Tėvo jųbilięjų į Įbą- Cia įska®6mos visos kepo?
”, jm *
tauto
Lūžiojo
Metais
Bus
įplis, pe kasdien. Čia paduo
Švenčionis vienas kitas iš nazijos choras visiems švie Siu rtfejnr Lietuvos gyveni
x mų, pakęliuį . į Liątiįvą, ap- nes taksos,, pasivažinėmnai
“DARBiNINKAS”: .JMP
dame
visas
reikalingas vairiaųsių ir-grąžiausįų. -. Vilniaus vyresniųjų ir jau
laisves meile.
timo
darbuotojams
ir
to
dar

Įankąųt » garsųjį. Kristaus automobįlįųmi Gibraltare, smulkmenas. ’ Galima šitas
"DARBlMkOU^I
smurto h
v kančios vaidinimų Oberam- Alžerijoje it savaitės pragy straipsniu išsikirpti iš lai Grįžtant atgal į Ameriką, nimo. . Tarp kitų svečių bu bo rėmėjams pagiedojo il priespaudos
dtj
veidmainystę.
”’
reikia susitarti su kelionės vo apsilankę: Laik. Viln. giausių metų.
“
DARBININKAS*
’ tlėdi
5 ’mergau, Vokietijoje.
venimas Tunise. Laivas pa kraščio, kad progai atėjus
nei j šviesesni rytoju. * i
.•/>-’ T ?. >v;/Cv '•
.
vadu,'kad būtų galima ap- Liet/ Komiteto pirmininkas
_ “DARBININKUI” visur,
Kadangi ū ^charištinis siliks Tuniso uoste visu būtų . galima prisiminti. ’ fe^-tį Prancūzijos garsios p. K. Stasys ir Vytauto Di Laik. Viln. Liet. Komiteto rupi
darbo žmonių reikalai.
“DARBININKAS” turi la
Eucharistinio
kongreso
me

pirmininkas
suminėjęs
mok

^ kongresas įvyksta sulyginaKristaus kančios vaidinimas ir stebuklingos vietos. Lour- džiojo Gimnazijos direkto
savo “RADIO ŠYPSENAS."
, “DARBININKAS’’ yra
tu.
Kiekvieną
rytų
maldi

slo
ir
darbo
galybę,
kuri
mo

mai gana anksti — pačioje
vyksta šiomis dienomis:
des visiems mums žinoma rius p. M. Šikšnys.'
nių ir inteligentu lalkra2t_ _
“DARBININKĄ” redaguoja
ka
pasakų
svajones
paversti
gegužio mėnešio pradžioje^ ninkus automobiliais nuveš 1 Gegužio mėnesyje: 11, 18 vieta.
Čia Užvažiuoti yra
rius PR. DOVYDAITIS.
Šventinant buvo pasakyta tikruma, žadino Švenčioniš- Skubėkite kad išsiraiyti “D
tai reikia iš Amerikos išva į Kartagų ir vakare parveš. įr 25 dienomis.
Hiaža jš kelio ir tekąinuoja
KĄ” patys ir iiraiykite jį įį
. ■
žiuoti 23 dienų balandžio; Laive maldininkai nakvos į /Birželio’mėnesyje: 2, 6, 9, tiktai $12 ir Tai antra trau daug pasveikinimų ir kalbų. kius, o ypač jaunimų pasiti nčms Lietuvoje.
Amerikoje “Darbininkas*
Iš
švenčioniškių
kalbėjo
gim

čia
jie
gaus
valgyli
pusry

kėti
’
savo
Į
jėgomis
S
ir
įdirbti
reiškia trečiadienyje po Ve$1.20, o Lietuvoj tik 60
kinio klase važiuojant. Noą&16,
ii- 30 dd.
3, X, 20, 23, 27 ir
—
nazijos
direktorius
p.
A.
lietuvių tautos garbei bei ge- centų?
i lykų. Šitas laikas yra dau- čių ir vakarienės. Reiškia už Ilugpiūčio menesyje: 3, 6, .tintieji užvažiuoti į Šv. Te“DARBININKO”
.
,
~ n2a.i a, Kaunas, Neprll
‘ • geliui nepatogūs. Todėl Fe minėtus keturis Šimtus do 8, 10, 13, 17, 20, 24, 27 ir 31 resės Vaikelio Jėzaus Gėle- Petraitis ir “Ryto” dr-jos rovei.
pirmininkas kun. K. Čibiras.
deracijos nuskirtoji komisi- lerių maldininkai nuvažiuos dd? ? ; ; .
Direkt M. šikšnys pasvei
lės šventovę Lisieux galima
Jie savo kalbose kėlė aikštėn
Po to ėjo g
_ ja sutvarkė dvejopų kelionę iš New Yorko-Bostono į Nakino nuo vilniškės gimnazi
Rugsėjo mėnesyje: 3, 7, padaryti be jokių* sunkumų,
reikšmę
namų
įsigijimo
ben

— .vienų į Eucharistinį kon polio uostų Italijoje ar iš 10, 14, 21 ir 2Š dd. '
jos., Ęabrčžęs Švenčionių kų eglutė, žaū
nes tiktai trys valandos iš
'
Ryto anksti sausio i2>i
gresą, kitų gi tiesiog į Ro- Prancūzijos uosto Havre at Vaidinimas tęsiasi beveik kelio ir,tekainuoja tiktai $5. drabučiui ir gimnazijai- ir gimnazijos mokytojų ir mok
gamtos
dirbtuvės
suorgani

gal į New Yorkų. . *'
ma. sleivių rimtį, darbą ir pa- na vilniečiai išvyko 1
visų diehų: Prasideda iš ry Tiktai žinoma tokioje kelio
zavimo
prie
gimnazijos.
Tos iškilmės .pilkoje?
stangaą, lįnkėj o greitu laiku
Pirmoji lietuvių maldi- ; zAntra maldininkų kelione to 8:30 ir baigiasi B valandą nėje džrvus žodį gnipės va
'. ninkų - kelionė vykstą į Eu išvyks tiesiog į Romą gegu vakare, teduodant laiko dvi dui. nereikia jau daugiau jo Švenčionys esą centras žy įsigyti valstybinės pilietybės čionių kasdieninio g
mainyti, nes" susidaro di mios dalies lietuvių gyvena teisių ir būti rimta švietimą padangėje buvo
charistinį kongresų Karta- žio mėnesio T7 dieną laivu valandi pietums.
Vaidinimo vietoje yra-5^. džiausių keblumų, kuomet mo Vilniaus krašto. Šven- įstaiga Vilniaus krašto lietu žvaigždutė. Jos davė
goje, į Afrika. Šiai grupei ‘c Roma. ’ ’ Šiai grupei vado
pasimatyt švenčiortiSi
_ /
*
vadovauja kun. Jonas Švag- vauja kun. _ Mikas Urbana 000 sėdynių. Žiūrėtojų vie vyksta^ kartu kelios dešim čioniškiai veikėjai esą tai su viams. su vilniškiais, pai
pratę po karo ir ėmę organi
-ždys, Kunigų Vienybės viee- vičius, M. I. C. Pirmiau' tos pridengtos stogu.. Tikie- tys žmonių,
Buvo
dat
sveikinimų
nuo
zuoti savaraAkišką kultūros
sustiprinti vienybės
pirmininkas ir buvusis Fe- Federacijos numatytas kun. ių kainos yra šitokios: 1 kla Norintieji nuvažiuoti į o‘ ‘Labdarybės ”
draugijos,
deraeijos valdybos narys, J. Vaitkevičius dėl .savo mi- sės— $5, antros klasės — kupuotųj^ Lietuva, į Vilnių, darbą. Taip atsiradusi čia Studentų. • Sąjungos,. vilniš ' taip reikalingus mūsų
’ tyje. Prasidėjęs "mūs1
nepriklausoma nuo- vilinišj Kartu vyksta! kųn. Jonas įijij^Jniriaš teužbaigs tiktai $3.75 ’* ir trečios klasės
kių ; skautų, vį fivenčioniškio
tiiri: ■ iš ankšto' čia A merikokės- Švietimo draugijos “Ryj Ambotas, Federacijos dva birželio mėnesyje, \he^li
:Wjtmgos^yriaus pe pasaulėžiūrų ii* iri
j e gauti lenkų vizų', neš Eu tas” ir ėrnmazii? Iš nieko
trynimasis - labai..
sios vadas ir Kunigų Vieny šiuo laiku važiuoti. ‘ Ši kelio- ' JOberammergau reikia ropoje, lenkų'.konsulai lietų- •6 , .J
2, ,
ūr telegrama kum A. Viskan- gas: nori mūsų nega
pradetas kultūros darbas . , . s
bės pirmininkas. -Su šia nė atsieis viejaų šimtą dole atvažiuoti iš vakaro ir reikia viams, nors
Amerikos prigas suskaidyt į tarj&į
*
grupe vyksta ir daugiau ku rių pigiau; reiškia, tekai paskui antrų naktį nakvoti, liečiamSyVizų-neduoda. j sunkiais pokariniais; laikais jos pirmininko.
:
kovojančias grupes ir
nigų.
Keliauninkai 1laivų nuos tiktai apie $300.' .A nes nėra minių miniose- jo < Visais šių kelionių reiką- augęs ir stiprejęs ir išandiėn
po lOlriėtų “Ryto”draugija 'Baigiant oficialinę dalį iš- les. Pasimatymai ir pat
i ‘ ‘Roehambean ■f iš New Vor- Kaįp.Yieną taip . įr' J^įa' kios galimybes gauti gerų
nazijaiirbendra- iilmių - choras pagiedojo bėjimai daug<-prieš
traukinių, bet pagaliau nėra
ką 22 diena ir ^Bostono J# «*
1X4
TautosHimnų,opa8kU14a|bei- prietarųpąfe
bi
Sėtriksl^h^ visa’ gerai sū?;
4s
);it pakartojo dūdų orkes- palankumo jąūsmuAį
tvarkyta?
Viešbučiai yra
‘ ' Afriką. Lietuviams yra ūįi-; ria^Į
J’
^7. K liaiš, kad ir 'mediniais, nedi ;raš, Mikuckio vedamas. 4
-į
Ji-f
: deliais namais ir gimnazija
skirtas skaičius - 25 asine- dagias vietas, pamatyti Kri keturių rūšių: .4 'klasės-—
Į '
esanti išvakarėje astuonių
nvs. Mat, tuo pačiu laivu kščionijos. Galvų — šv. Tė? $12; antros klasės—$11.-tre
važiuoja keletas skaitlingų va ir įgyti jubiliejaus atlai čios klasės — $9.75 ir keto REDAKCIJOSATSAKYMAI klasių, ir atidarymų gamtos
kabineto įstojusių ir atidary
amerikiečių maldinink^ gru dus. Šiandie retas kuris lie- virtos klasės — $8.25. Už
Tremtiniui, Worcėster, Mass. —
šiuos pinigus įskaitomas ne Tamistos korespondenciją sutrum- mu gamtos kabineto įstojusi
Romą.« ./Dapių; kurių pati žymiausia y2 tuvis c*tepasiekia
•
—.
ra Bostono arkivyskupijos bar pasitaiko progą, kurTre- tiktai■ pernakvojirnas • dvi jjin^'t alpi name. , Ačiū už pasižadė- į naujų savo raidos laipsnį:
Ml
*
apsirūpinti
mokslo
priemo

jimą/dažniaū
rašvnėti.
naktį,
bet
taipgi
ir
valgis
tai
tepasitaiko;
kad
būtų
ga

grupė; šiai grupei vadovau
ja patsai Jo Eminencija lima aplankyti senasis ėėža- penkis kartus: iš vakaro va S. Būgnaičiui ir_A. Z., Cam- nėmis ir patobulinti moky
bridge, Mass..— y‘Garbingos po
Bostono Arkivyskupas Vi- įų ir šventųjų kankinių karienė, ant rytojaus pusry niutas išgarbinimui” eilią įr ko mosi jarbų. Prisimindami
« liūs Kardinolas O’Connell. miestas; kad būtu galima čiai, pietūs ir vakarienė ir respondencijos netalpinsime. To dirbusių ir dirbančių Šven
čionyse lietuvių nuopelnus,
dienų pusryčiai.
—ar .tai jie butų kumštininkais;
kias poniutes geriau ignoruoti.
Kelionės kainos yra įvai- vaikščioti tais pačiais takais, trecių
V
.
bėgikais ir šiaip atletai — neaj
V
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PAIN^EXPELLERIO. Jie ži

dalio medis, prikrovė jie laivė sandalio medžių, įstatymuose nebuvo numatyta, kaip pasielgti to lėtų pakrantės suskanibejo šis keistas negirdėtas
juokas ir Jyg^saves išsigandęs nutilo.
v.
ir prie koralų salos pripildė" jie trečiė laivų ko kiam atsitikime. '■
Viršininko ir pirklio sūnūs išsigando, kai
Antra : prie kokios raseV jie priklausė. Ar
ralais.
•
Praėjo ketveri metai, ir jie prikrovė dar ke jų oda buvo Šviesios ir švelnios čirvų spalvos ? pajuto* kokia aplink klaiki tyla pasidarė. “Jie
tinius laivus. Vienų dramblio kaulų, kitų mo- Dėl šio klausimo buvo vedamos begalinės disku atsisuko į princų ji- tarė: — Drauge, einam iš čia.
šusų, trečia gvazdikų šaknimis ir ketvirtų mus sijos. Nuo šio klausimo išsprendimo priklausė Bėgam iš šios klaikios vaiduoklių valstybės.
visa paini salos gyventojų vedybų sistema.
Draugai, šie sutvėrimai
Bet princas tarė
kato riešutais.
-'
__
_ _2
Trečia: Kokį maistų jie turėjo valgyti? Kur panašūs į žmones, aš juos noriu gerai patampyti
Kai visi laivai buvo prikrauti, pakilo baisi
gyventi ir miegoti? Ar jie turėjd gulėti galvų iš visų pusių, argi jie neturi nė lašelio 'šilto krau
audra. Laivai nuskendo su visais gvazdikais,
atkreipę į pietų vakarus dr į šiaurės vakarus, ar, jo savo gvslosą!
mošusu, muskato riešutais, dramblio kaulais, ko-’
'
- IV; * ’/ 2 . ■
gal į šiaurės rytus ? Kortų valstybėje niekados
ralais,/sandalio medžiais ir kriaukutais. - O lai
dar nebuvo spręsta-tiek daug svarbių klausimų. t. ' Slinko diena po dienos ir salos gyvenimas
vas, kuriam buvo trys draugai, susidaužė į uolas.
Tuo tarpu trys drangai labai išalko. Ir tuo tekėjo tyliai ir ramiai be jokio triukšmelio. Tik
Jūra išmetė juos sveikus ir gyvus į krantų.
tarpu, kol traukėsi didieji pasitarimai su begali trys draugai nesirūpino jokiomis taisyklėmis nei
Tai buvo garsioji kortų sala, kurioje gyve- nėmis pertraukomis, kol tūzai sušaukė susirindėsniais. Jie niekos nedarė nustatytu būdu, bet
- no tūzai, karaliai, karalienės ir valetai, devyna- kimų ir išrinko komisijų surasti kokį senų atsL
viskų priešingai. Jie savaip vaikščiojo, savaip
kės, ir dešiintakės, ir visi kiti luomai pagal am tikimų, kuriuo būtų galima vadovautis, trys sėdėjo, stovėjo, valgė ir gulėjo. -Kur tik jie pa
žinas taisykles?
1
draugai valgė viskų, kų tik rado, .ir gėrėsis indo matydavo, kad kas nors elgėsi pagal taisykles,
;;-Kr \
.
ir paniekino visas taisykles.;
'
'
*
m. '
pradėdavo nesulaikomai juoktis. Jiems nedarė
Net ir dviakiai ir triakiai pasipiktino tokiu jokio įspūdžio šventas taisyklių rimtumas.
i
'X Ligi tol dar niekas nebuvo sudrumstę sąlos
negirdėtu pasielgimu. Triakiai kalbėjo :r—Bro
Vjenų dienų pas tris draugus Atėjo didžio
■'■? ramybės. Saloje nieko nepaprasto dai nebikvo
liai 'ŪViaki'ai, šie žmonės tikrai begėdiškai elgias. sios karališkos kortos. ’
atsitikę. Niekados dat salos gyvėrtM^'ūebyjo
r*^ Tr dvtčkiai kalbėjo:'— Broliai triakiai; jie
f—*Kodel, — paklausė jos rinitą balsu, — jūs
susiginčiję dėl kokio nors dalyko.1» "T’
!
matuti' priklauso dar žemesnei .kastai, negu mes. nepildot taisyklių ?
........
Bet dabar, kai pasirodė trys draugai, kuPavalgę draugai išėjo į miestų pasivaik
-z
# ’
f***"
TryB draugai atsakė: — Todėl, kad toks yra
riuos jūra išmetė į'krantų/tarp salos gyventojų ščioti.
//
musų,noras.
A *
?
v
: ' prasidėjo didžiausi ginčai. Jiems reikėjoišspręsKai jie pamatė kaip žmones' rimtai ėjo gat
' Didžiosios karališkos kortos paklausė šaltu
ti fryB labai žvarbūs klausimai. ’ \ ■
vėmis, kilmingais, rimtais žingsniais korektiško kapįĮ balsu, lyg ątbusdaųios iš tūkstančiametinio
£
Pirma: prie kokios kastos priklausė šie atei mis minomis sužiuro jie feįias'į kitų, ir princas miego : Nbras ? Ąr galihm p'alęlahsti, kas tai yra
viui? Ar jie priklausė prie karališlco luomo staiga atmetė galvų ir padėjo nesulaikomai ‘‘nitmįv--.
« .
i. r»
te_ ____ t
_____ _
f1*
n..»
I ' kortų,? Arba,gal, jiatn^vo, žemesnio lupmo ir juoktis.

šito visam pasauly garsaus Ii
Jie reikaulauja išsitrynimo su
EXPELLERIU po kiekvienam
niam treniravimosi gimnastikos kkl
rhiose -ir taipgi po kiekvienų "
.imtynių arenoje. Niekas kitas ta
saugoja jų nuo visokių Muskulų,
mu ir Skaudėjimų, kaip tatai

V

PAIN-EXPELLERlS..

■Jį

.

eit itletau
turi >UN
■a PAINbinti jo pasektnčmi*. Jq» tapsite atnaujintu if
Nesą jmu kraujas pradės cirkaliuoti taip, kaip
pirmiau necšrkuJiaro.
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MALDŲ TUNKDCtU®, b&luis viršeliai—
MALDŲ MtKOrtUB, baltais vigeliais-

MALDŲ Baramus, juodais virifelltis

MALDŲ ramumui, juodais visliais
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rėmė vestfieldfečiai žv. Ęaitisuero
draugiją, tai didelis nuopelnas y£a vietinio, klebono kun. ^/Vė^mbrės, kuris gražiais gąyarjpamoks- [
lais moka savo mylimus paTautie
čius patraukti prie gražhjį darbu,
Į tat ir katalikų spaudą paremt. Be
to Čia puikiai gyvuoja ir vjsuomeLmnis gyvenimas: Šv. Onos, Mari
jos Vaikelių, Jėzaus Vardo, šv, Ka

ŠįHMBMEi

IRO,
čiai rašosi į šv.
į' Kazimiero draugiją

•*; X *

(

Tremtinis
Vjsi -įnori ąkaitytirpei ne visi tu-1 prisiųsti, jai, mah'o,antrašu laikra->
ri ką skaityti. Vienirturi už ką į- iščių, lietuvių ir anglų kalboje žursigyti knygų ir laikraščių, b kiti ir {nalų, aš moksleivijai išdalysiu^

turėdami iš ko dėl savo nerangu
mo «|r šykštumo‘peužSisako! gerų
Metinis koncertas.
laikraščių bei^ žurnalų, bet gŠVę
Šv. Kaziipiėro parapijos metinis dykai,' noriai Jno&’skaitoJfDą žino*
'Sami mūsų priešai! laisydmapiai^ ir

Praeitais metais, ačiū “ Garso
dakcijai už siuntinėjimą savo lai>
kraščio, kun. Kazėnui, p. BaltranmičĮui^.. IvaŠkiutei ir kitiems už
siuntimą kftygų, žurnalų ir laikra
ščių.1
:

zimiero, šv. Juozapo, Tretininkų,
Vyčių Blaivininku -draugijos ir
AL......................
f
taidysis
bei
urtfordiečiSi.yra žinomi kaipo
Tas didelis -hartfordiečių palai- rdidysis bei mažasis choras. Viso
visur gerb. kletns* draugijose
raUfl
tiškos spaudos . mylėtoju, kymas Šy.'jb^imero' 'draugijos ųjj se tose
z
4 . r - .
v
»' .
*
bonas.aktyviai
dalyvauja
įr moka I
High puošnioje salėje, tarp Grafto; seniau būta .dš i amžinu tuomi pačiu katalikiškos spaudos
joms priduoti gyvumo. Nora ir]
štai ir kitokie, klaidaton ir Dorchester gatvių. Vargo[alortįai'/^utiktts 'Įt^ebonui yra nuopelnas klebono kun. j.
Mergaičių gimnazijos ir Mokyž*1 J “
[trumpą
laiką
kun.
S
v
Vembrė
čia
Į
sunčia savo giminėms
iiinlas
J,
Žemaitis
su
savo
mil
ta&rtui vasario A d. va- Amboto. Jis savo ilgamečiu dar
teklebonauja, bet jau spėjo atre-|
dar geriems katalkams, vk tojų seminaruos k'apęHčmasf ■Šian-' ’
žinišku choru rūpestingai ruošia
10 /ValT^&yko 'prakalbos bavimosi Hartforde, savo dideliu
montuoti kleboniją ir aptvąrkytil
šokių
šlamšti}
tikybą ir dorą griau- įiai, Lietuvai I ? uabt^ i a v
si,
kad
koncertas
‘
apvyktų.
Tomis
riikišką-spaudą. Į prakal- taktu, sumanumu, pasišventimu,
t
.
z.
-T . T:
,
F
-Pereitais
metais
tapo
sušauktas
dienomis išpuola mūsų bažnyčios janČių, bet ir visemis kitiems, ku
Žodžiu savo energija, su- Į
MEB' SUKIT•inko labai daug žmonių, praktiškumu ir nenuilstamu darb tvoras.
manumu ir pasišventimu daug ge-1 jaunuoipenės ‘susirinkimas tikslu patrono ir mūsų Tautos globėjo rių tik antrašus gauna. Be to, po
i, atidarydamas masmitin-- štumu daug savo sielos yra para
■k : : 2XVz|'lbingais ir gražiais žoro tai parapijai daro. Tat geriau- j atgaivinti vietinę Vyčių kuopą. diena. Mums parapįjonąms šv. Lietuvos miestus ir kaimus vaik
pijai Įdėjęs.
Juk tikrai graži
šios kloties gerb. klebonui kun. S. I Jaunimo susirinko -gana daug ir Kazimiero diena yra be galo bran ščioja sektantų agentai ir brukte
nupasakojo Spaudos reikš- bažnyčia, puikiai vedama Seserų
visi buvo gerame ūpe. Bet'atsira
Jeigu jie nepasistengs išauklėti juos __
gi. Taigi privalome kiekvienas iš- bruka prieštikybinę literatūrą, jei Dievo. baimėje, išlavinti juos ir įduoti
Kazimiero draugijos at- Kazimieriečių mokykla, kiti para- Vembrei ir kilniems parapijie
Z
I
do keletas karštagalvių kurie, ar kilmingai paminėti.
gauna — už pinigus, o jei ne — Jiems ginklą prieš įvairius gyvenimo
didelį darbą lietuvių tautai, įpijos trobesiai, gausingos tos pa- čiams katalikybės darbus dirbant.
Pavojingiausi žmonių prie!|ai garbės ar ko kitko ieškodami,
dykai palieka prieštikybinus nuo pavojus.
Ipįdžiant gražias katalikiskas lvnj'- —organizacijos
--—1—
Kun. S. Stonis,
I
Ki — girtybė, netikėjimas ir doros nu/
'
Labdarių
vakaras.
rapijos
— tai vis Į
i pastūmė i j šalį Vyčių vardą, padus; Todėl ir jūs malonūs Ameri
ojimaa
Ypačiai’ daug pavojų yni
K
08,ir ragino rašytis į jos na- -kun. J. Amboto darbo vaisius.ToŠv. Kazimiero Draugijos I niekino jųjij principus fr išsirinkę
Labdarių draugijos šokiai bus I kos lietuviai katalikai, perskaitę miestuose besimokinančiai jaunuome0BS. Paaiškinus man -/plačiau a- dėl gerb. klebono raginami hayt-i
i ei. Geriati^M besimokinančio jaunio
įgaliotinis Amerikoje. valdybą, pasivadino “kazimierie- dieną- kovo vakare. Šokiai prasi
katalikiškus laikraščius siųskite mo draugas ir vadas mokyklos suole y*
•
i,
me spaudos įtaką, Popiežių ir fordiečiai visa siela parėmė Šv.
/
I Įšiais.” Tame liūdname momente dės 6 vai., L. Ckėsų Kliubo salėje, ’ juos saviškiams Lietuvoje, taip su ra-jau dvidešimts metų-leidžiamas ka
į r.
—
.v Syškupų raginimus remti katal. Kazimiero draugiją ir reikia lauk
talikų moksleivių mėnesinis žurnalasVyčiai ir juos mylintis priaugęs Vernon gt." Prašome visus Labda-. teiksite jiems gerų- pasiskaitymų
^aud^ir nupasakojus apie Kau- ti daug dar naujų narių. Tas vis- j
“Ateitis.”'
jaunimas pasitraukė į šalį duo rių prietelius minėtame vakarėly ir apsaugosite nuo negerų ir šlyk
§ĮWr šv. Kazimiero draugijos lei- kas ir sudaro, kad hartfordiečįai
Šiauliuose yra daug mo, o sau palengvinsite sunkią auklėji
bdami. naujiems vadams progą pa- dalyvauti ,nes visas pelnas yra su- ščių \aštų.
IŽĘlamas katalikiškas knygas, tuoj yra kilnūs, susipratę katalikai ir
'
<’
I rodyti savo gabumus. Ir štai vos- šelpimui pavargusių šeimynų, ku moksleivijos, todėl maloniai pra mo naštą.
Tėmiju ilgą laiką laikraščiuose
afr prakalbų Įsirašė į amžinuosius tikri lietuviai. Tat gilų ir gražų
.
Tčvai
ir
motinos,
nepagailėkite
10
tt.
I metams sukakus patys nariai pra- rių mbs turime daug.
šau'gerb. kunigų ir kitų lietuvių metams (5 lt pusmečiui ir išrašykite
žinučių iš šios ko
Barius: Juozas Gudelevičius, Elz- įspūdį paliko manyje Hartfordas! ar neužtiksiu
_____ ____________ _______ lętejo neapkęsti savo draugijos ir
tą žurnalą savo besimokantiems "Vai
lonijos,
bet
nįekas
nerašo,
o^daug
Labdarių prieteliatppetiar Ošmianskienė, *Jonas Žebo- Dėkingumas ir nuoširdus palin kas reikėtų parašyt. Sigis metais I,51“® krikti lyg tos nelaimingos
v
kams. Tuo suteiksite jiems džiaugs....
*
Safe 4r Petronėlė Urbonienė.
Į kėjimas priklauso klebonui kun.
Lietuvą matysi skaitydamas Ka
“Ateitis” įdomi ir nemoksleiviąms.
[mirtis pakirto gyvybę O. Čepu ; Grigo bitės, gi namas, kurį para • • Šį metą turime daug prietelių,
talikų
Veikimo ECRtfo .leidžiamą
Metinius narius: Juozas Povilo- •T. Ambotui ir hartfordiečiams
kurie
ką
nors
surengia
Labdariit
pija buvo jiems pavedus likosi
Prenumeratos kaina: metams $2.00,
savaitraštį :
rins, Antanas Plekaitis, Stasys Če- dirbti pasekmingai katalikišką lienės, O. Dapkienės ir J, Dam
pusmečiui $1.00;- moksleiviams me
naudai, kaip tai: “ Whist Parties ”
[uždarytas?
Dabartie
rūgo
ja
ant
brausko. Lietuvių lenktynės ei
tams $1.00, pusmečiui 50c.
B©lis?' Juozas \Bitinas, Apolonija darbą.--.
—
Fkun. Petraičio, dabartinio mūsų namuose. Vėliausia surengė ponai
na
su
parengimais,
parapijos
o
y|K®diene, Baltras Povilaitis, JokūAdr. “Ateitis,” Kaunas, Laisvės Al. 3.
Kun. S. Stonis,
Sidabrai, - Lozoraičiai, Dabrilai,
pae mokyklos palaikymui, kuri klebono, kad jis nepritaria jiems
;
.
Seliekas, Vincas Štreimikis,
Šv. Kazimiero Draugijos Įgalio
[labai brangiai kainuoja. Keturios ir nemyli jųjų veikimo. Klystate Senkai,..LodaLir. Mažeikai. Tai yLaikraštis geriausiai suartina iš
|ftna Jokubaitienė, Jonas Matekai- tinis Amerikoje.
. ’ i.
-.t
, r
> _ <.
ra gražua-irgarbingas darbas. Pa Jį reikia užsisakyti sau Amerikoje
įdraugijos (Šv. Kazimiero, Sv. Pet gerbiamieji! Mūsų klebonas įom.
eivius
su savo mylima tėviške Lie
Juozas Noviekas, Felicija Pli-'
sirodo, kad Labdarių draugija tur. ir visiems giminėms ir 'paisto
ro, Šv. Jurgio ir Šy. Juozapo) ir Petraitis' myli jaunuomenę ir jo
sįrūnieng.'
Daug dar negalėdami.
tuva, laikrašty , atspindi kaip veid
kios veikimą. Jeigu kun. Petrąi- ,ri daug prietelių ir laikui bėgant miems Lietuvoje.
Piliečių Kliubas surengė balių 25f # ,
... .
,
SĖB1 bedarbes užsimokėti nario ?no-r‘
rody senosios tėvynės vargai ir pa
sausio. Žmonių buvo 1000. Par- F*® jums nėra prielankus, tai turi nuveiksime didelius darbus. Jau . “Mūsų laikraštis” metams kaš
sisekimai,
liūdėsiai ir džiaugsmai,
^tesnį, įsirašė, bet prašė palaukti
tame
gana gerą priežastį, tik ati buvo minėta, kad Labdarių dr-ja tuoja keturi litai, pusei metų du
duota
tikietai
po
50c.
ir
buvo
parĮ
_
todėl
kiekvienas
išeivis turi akaiatsilyginimu. Suprantamas dal‘
• ■
. »
darykite savo užmiegotas akis, o nupirko garsųjį Maironio parką litai.
Noriai-rašosi
į
šv.
Kazimiero
darinėjamos
knygutės
išlaimėjiy
tyti
bent
vieną
tėvynėj
leidžiamą
Bykas^kad visuomet norintieji įLatvijoj, Estijoj ir Vokietijoj
m ui Pelno padarė -563.49. Dau-Ia^’^ pamatyssiteK kad kiekvie- $40,000 vertės . šįjneHdūduojant
draugiją.
afirašyti įJsv. Kazimiero draugijos
trr.\. giausia" tam tikslui darbavosi J. įnas žmogus ve!‘knantis savo jau- metinę apyskaitą pasirodė, kad kaiiia ta pati, o visur kitur užsic- laikraštį, kad jos neužmirštų. Iš
||hu?ių8, naHo mokesnį gali įšimonyj,‘(taigi ir Amerikoj)—trigubai ^^lio_^aš^JmkammusiM\ —
Vasario
2 d., Stsekmadienio
• d*icX L 1 M w
“ xx III ei
Iv U1O tvakaf, — - , . •
V *a
v* •
• ą
re čia pyko prakalbos ąpie kata-[Gausis> Šv‘ Kazimiero draugijos R®™1 *ero butų-panašiai pasiel- jau tik $14,000 teliko skolos.
yra'išeiviams ir lietuviams katali
pįėti tfelimis. Juk atsiras darbų ir
; • .v
Repotteris fbrangiam -!
’*'**
... • • .
likiškaja
spauda*
Westfieldieeia4P
icin
-’
J
*
K
®?^
ika
®
’
A
“
&
‘
U
<
,
J
|yisuomet galima atsilyginti atAdresas r Lietuva, Kaunas, Lais kams ūkininkams tik laikraštis j; j.
.'i.; ;<•' V
matyti
yra
susipratę
katalikai,mesi
tai
vienas
i™**-niekad
ne‘
Griuvus
kazimięriečiains.vasa-Į
pžnheiant čekį arba pašto money
vės Alėja 31-Nr. “Mūsų Laikrtš“0KININKA8”
4 - ■
i-< <
tis/’6
't >
' įjį- • : |Į»derįx; Nepajisi, kaip per keletą i prakalbas susirinko daug klausv- Pailst* visuomeniniame lietuvių .rip 2 d. vėl įvykogaunimo susirin-į
tojų.
Po
prakalbų
į
§riKazhniero4^
rb
?
^
rėitos
'
orientarijos^žmo-i
neg
“
ŪKININKAS
”
vedamas
ka^iųėnėsaj' išsimokėsi, o čia būda-.
[ į.;-. ■ Z.‘!"!
>
iri 4 t) ' J
tąbkiškoj, tautSkojidvasjojJr stę- ( i
draugijos,
amžinus
narius:
įsirašė
I*®*
glitai
penųato
svarbius
rėt
|mas sv. Karimi^ro . draugijos. na- -kun. klebonas. S. Vembrė 'ir Ikab^s
gelbsti vykįumuį,
moka
I kabžs nr
ir gerom
vynmo
.;gausi- ^gijažių, Jtatįl įoaygų, gerb.
’7<i į/'
komo*
•
Wttfrog
sargyboje?
v., a.
j ■, į.i'. A - ~
; ĮJ— metiniais nariais Kazys Masaitis, taikiai apeeit šmrįsais.
.-r
-....»,
. ..
vsįtybės uždaviniai įaip" ‘ ^CKUOTNKAS” išeina -kas..si.
Ema septinti metai kas^ Ąenuo
Adomas~Dvoreckas, Vincas-Kun
1930 METAIS
įvyko prieš Kalėdas tam pačiam
Vysi, prganmąmja yra gana 32 pust didumo.
1
' ts ' J. sunkūs, kad moteris turi vaitė gražiai paveiksluotas, duodą,
||8taitykfte ir platinkite mėnesinį drotas, Petras Balis, Antanas Ra
daug žinių iš Lietuvos ir užsienio
tikslui. PSdart $200.00 pelno, Šv. **??. ir.?.11°g?’^ J»sios .kuopa
Kaina Angelo Sargo Vaikų Są gelbėti vyrui valstybes v rei
dzevičius, Jokūbas Gailiušis, Ju tikslui.
Padarė $200.00 pelno, Šv.
" “ p, blaivybės ir sveikatos
gyvenimo; rašo visais ūkininkams
jungos nariaras 3 lit., o visiems ki kaluose.—Seimą Lagerlet.
lius Arčius, Jonas Kašėta, Alfon Onos drja padarė $300.00, Treti. >Mlalk3’*.1
£ laikrašti
rūpimais klausimais: apie žemės
ra pavojumi net pačiai parapijai. tiems 4 lit. litams". Užsienyje. 8 \
A. •
/— r
sas Jurgelevičius, Antanas Kle- ninku dr-ja —s $150, Chorsa —
&
dirbimą, gyvulių auginimą, šeisri(Nesuprantamą kokiu būdu- įas
E' '£■’
bauskas, Mykolas Stankaitis, A- $80.00,; Darbininkų 16 kuopa — galėtų būti ?).k Girdi, reikia su litai metams 4^tfei pusei mėtų. - GREITAI PALENGVINA GABUS
ninfeaVimą, rinką ir/kainas, deda
J.> X
✓
I • •
Tėvai, anklėtb^ai, seimininkai!
leksandras Atkočaitis, Petras Luk- $80. Praeitą mitingą nutarė su- «■
- AR ISPUTIM^PO VALGIO daug gražių pasiskaitymų, juokų,
tverti vietinę mažą draugijėlę/
iGYBA”'duoda populiarių
šis, Ona Kavaliauskienė, Jonas p-engti ?teatrą. Pavalkienė ir SuJūs .trokštate savo vaikams lai
•
dyoti jai koks-ten nebūtų vardas,
Gąsai ar išputimaš pHvo ar viduriu, įvairenybių ir tt.
lių iš įvairių mokslo sričių, Vaivada, Baltrus Dubinka, Balt
kienė apsiėmė »vykint tą darbą.
ataieuginiai
ir
klti
nesmagumai
deiel
mės.
Tai
pradėkite
jiems
tą
lai

“ŪKININKO”'kaina 1929 niptokia- bus nepąvojinga, nes silp
dina skaitytojus su naujainerir&kfhiino yra greitai palengvinami
rus Atkočaitis Kazys Ginkevičius, IŠv. Rožančiaus dr-ja 9 d. vasario
mę
kurti
jau
nuo
mažų
dienų.
Pats'
tams
Lietuvoje—5 litai, arba 50 ą£a»‘mokslo laimėjimais ir išradi- £ntanas Atkočaitis, Benė^lta Atnutė ir mažai galinti. Kazimiepa^elba Nuga-Tone,.kadangi jis pežallvėl turėjo balių; paminėjimui Lie
pirmas
tam
darbas
—
tai
įpratin

na iš kūno silpnfnaflėfeu-Buedus ir nu Įnerikoniškų centų, o Amerikoje
riečiai ir buvo tam panaši irxkas
ga# konstipacfją, kuri yra priežastim> 15 litų arba vienas ir pusė dolerio.
kočaitienė, Marė Babrauskienė, P. tuvos Nepriklausomybės 12 metų.
ti
vaikas
dar
mažose
dienose
pa

į ^Sargyba” plačiai rašo svei
iš to’ išėjo — burbulas. Griauti
žiu Ir kitą nesmagių, snnegalčjimų.
'
Vaivada, Stasys Juškūnas, Zigmas Šv. Kazimiero dr-jos susirinkimas,
katos klausimais, pataria, kaip ap
stiprią ir galingą organizaciją ir mylėti visa, kas gera ir gražu; Tai - Nuga-Tone užveria savy ir kitus Vais Pmigus siųsti šiuo adresu.; Lithtus. kurie suteikia jums geresnį apetitą
Jugelevičius, Pranas Skriekas, Ur į įvyko 8 vasario. Pareiškus pirm.
.
tVerti silpną draugijėlę nėra jo yra visai nesunku ir nebrangu. ir pagelbsti viduriams tinkamai suvirš ūania, Kaunas “ŪKININKO’ &Ąsaugoti nuo įvairių ligų, kaip
šulė Manasienė. Sveikinu naujus Į J. Gausiui, kad sekretorius J.
ninistracijai,
Gedimino
g-vė
30
Np.
Štai
“
Žvaigždutė
”
-leidžiama
vai

kinti ką jųš suvalgbte. Dar kiti vaistai
ki pažanga“- bet kaip lik atžaga
gečįam susirgus pasigydyti, pail
Nuga-Tone palengvina inkstų ar pūsles
narius ir tegu Dievas atlygina Maekelis neatlieka pareigų, nedaNeužmirškit, kad “OKDH^kams
šviesti,
dorinti
ir
lavinti.
ginti gyvenimą...
riai — puolimas.
•
įdegimą ir vidurių pakrikimą Imkite
gausiomis malonėmįs už taip kil jvė žinot kiek turi ligonių, kur
Būk tikrai vaikams geras ir pa Nuga-Tone tik per kelias dienas ir jus KAB” yra gražiausias ir mylimiau
YBA ’ ’ kovoja su įvainų darbą. Kad taip karštai pa- Į jie randasi, ar visiškai neingalio- ' Ignoruodami tuos visus trukdy daryk jiems šiemet gražią dova pastebėsite didelį pagerėjimą jūsų abel, sias ūkininkų laikraštis, todėl In
Bronsiš dvasios negaliomis ir gyvenos sveikatos. 'Jus galite gauti NugaĮjo delegato prie ligonių!
Kilo mus, Worcester’io Lietuvos Vyčių
nėlę f užsakyk jiems “Žvaigždu Tone kur tik vaistai yla pardavinėja-, delį džiaugsmą padarysit užsaky
btjmo .nenormalumais, k. a. bedie
■ - <
Į smarkios diskusijos. Sekretorius 26 kuopa stropiai griebiasi prie
tę,” kuri kas mėnuo jiems duos į- mi. Jeigu jūsų pardavėjas neturėtų jų dami jį savo giminėms ir pažįstiAmerika ne Lietuva; jos kiekviena j
vybe, girtavimu, ištvirkimu ir tt.
stake, papražykit jį užsakyti jų dėl jus.
darbo.
Štai
vakario
9
dieną
įvyko
I
teisinosi,
bet
išsiteisinti
negalėjo.
turi ypatingų savybių, kurias pašilai-'
miems Lietuvoje.
domių skaitymelių,,jvairių zmių,Įį_^^vo džiaberio..
.
^SARGYBOJE ’ 'skaitytojas ran- kys visados.
I Susirinkimas užsibaigė ramiai.
susirinkimas, kuriame išnešė rezo
mįslių, galvosūkių.
Bus ir Tau
Tik tas yra Amerikoj gyvenąs geras
Mk įvairių žinių ir apžvalgų iš
liuciją dėti visas pastangas Ar
Vietinis
lietuvis, kuris gerai žino Lietuvos gy
malonu,
(kai
'
vaikas
skaitys ir
itofelo, meno, politikos ir visuo- venimą. Kas nori tokiu būti, turi skai
traukti visą katalikų jaunimą*j
1
džiaugsis. •
pengs gyvenimo. !
tyti Lietuvos Katalikų Veikimo Centro
vieną grupę po tuo gerbiamu ir
leidžiamą
savaitraštį
lįĮ'SARGYBOS” kaina: metams
Tik paabndyk — mūsų nerūkusi.
Būdamas vienas, mąstyk apfe mylimu vardų Lietuvos Vyčiai.
I* glitai, pusei metų — 3 litai, 1
“Mūsų Laikraštį’’
Juk
visai maža kaštuoja — vos 4
savąsias ydas, draugijoje — už Į susirinkimą atsilankė daug nau
1<
■> 1
lit. metams.
pSBneris—75 centai. Užsienyj dviJį reikia užsisakyti sau Amerikoj ir miršk apie savo artimo ydas.
jokų,. prisirašė prie Vyčių kuopos
visiems giminėms ir pažįstamiems Lie
*
feubai brangiau.
«
Priedų duodama loterijos bilie
Goethe ir pasižadėjo į. sakantį susirinki
JĮ
tuvoje.
. •
/
‘
^Metiniams skaitytojams duoda
/
- -—
*
. , .
“
“Musų Laikraštis” metams kaštuoja
mą atsivesti širvo pažįstamus. tas.
Kedų “Laimės” kalendorius ir ketur litai, pusei metų —du litai;
A d r e s a s : “žvaigždutės”
Apart daug kitų nahdingų svars
Latvijoj, Estijoj ir Vokietijoj kaina
MteHjos bilietas.
Administracija,
Kaunas, Liaudies
ta pati, o visur kitur užsieny (taigi ir _ Tėvai, Mokytojai Auklėtojai,
_'- i; €
tymų liko nutarta, tuojau po šv.
IgAiiįesas; “Sargybos” Adminis- Amerikoj) — trigubai brangiau.
Namai.
’
,
'
>
'
Velykų statyti scenoje gerą vei
Mažųjų Globėjai įr
Adresas: Lietuva, Kaunas, Laisvės AMįiMa, Kaunas, Liaudies namai. lėja 31 Nr. “Musų Laikraštis/’
BŪSI IŠMINTINGAS SKAITYDAMAS
_
. > .
Į
" Į■
kalą. Šiame- dalyke išrinktoji ko ,,_ _ _ _
Geradariai!
žurnalą “TARPININKĄ.” Visuomeniškas
misija tuoj po susirinkimo pada AVniim rOf nno reumatizmo, randailės, mokslo ir vaizbos mėnraštisTik $1.00
Išrašydinkite Jūsų v
metams. Kas tuojau užsirašys gaus dovaną.
rė pasitarimą ir po trumpų disku blUUULEda1“)’ kojTJ- kratinės, ir
■
*
■ 1 Tv strėnų skaudėjimo,
v
brangiems
sijų nusprendė vaidinti mūsų tau kataro, užstojimo kraujo nėra geresnių
. vaikąm ą
tos brangų veikalą “Keistutis.” gyduolių kaip Einik. Moatį ir Šaknis
/
*
galima gantt visur arba pas išradėją
ii
Patartina tėvams interesuotis Z. A. Einik Co, City Hlll St, Union
City, Conn.
šiuo Vyčių žingsniu ir raginti sa
Kentėjau ilgą laiką nuo vienos ligos
“Saulutė” daili, turininga ir pa vo vaikus rašytis prie šios tiks ir niekas negelbėjo kaip Einik gyduo
Tūriu garbes' pranešti Sv. Kazimiero draugijos narių ir
lės, tad Ir kitam patariu. 8. Bnlk, New
tinku vaikams. Jai rašo ir piešia žį> lios organizacijos, kuri kelia tie- York City.
^mėrikbs Visuomenės maloniam dėme«Bi;:kad iš New Torko
' '
.
.
»rr'
,
- 1
■
"S
nomieji
mūsų
rašytojai
it
dailinin

............... l
... —
■ 1
.
įjfražiavau ir apsigyvenau Worc«*er’y>'Mms, pri*Ari Kaži-.
.
f .
— u. r>f:‘r •<>
L
Į •
kai.
.

K’-

ęių a linus ^pasiryžimas' rėmu

.

VAIKAI NEMYLĖS TĖVU

EUZABETH, N. J.

“MOSy LAIKRAŠTIS”

WESTFIELD, MASS.

ŽOIGŽDUTĖ”

“SARGYBĄ” _

1
*
pi

>!

SAULUTĘ!”

.

-

' A

;*dero parapijos. Todėl visais reikalaisT ar tai pagųiSąrimų,'
nusiskundimų ir naujai įsirašymu į Sv. Ksztaięro'drau-

Nepagailėkite vaikams (Uttaugsmo ir naudos! "

'J'fŲoa narius, maloniai prašom rašyti šiuo adresu: 41 ProviSt, Worcester, Mass.
y Prie tos pačios progos labai prašyčiau Sv. Kazimiero
gijos <narių, jei kartaib pakeitėte adresus ,tai tuojau ma
b

“Saulutė” eina du kartus per
mėnesį 16 pust, didelio formato su
spalvotu viršeliu; Kaina Lietuvoje,
Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje

kt prašau ar man, ar tiesiog šv. Kazimiero draugijai Kau.«

4

«

»

'

Z

,ie pranešti naują savo adresą.
; KUN. 8. OTONO, .
T-

I**1*'I"
K?-it’

’

V
Šri Kazimiero Draugijos Įgaliotinis Amerikoje.

■>■««**■■•*’«;***•*«•***•••—■
a-'

V

■ I

■ '

*

■-\

*

metams 12 lit, puąei
trims mėn. 3 lt 30 ce**’
ir kitur metams lfi"

81 lt,
i p*
mįlkoje
Hffti. me

tų 8 lt

Adresas: Jurbarkas, “ĮUulnita
Administracijai.

’

T

PAMALDtJVADOVELIS
Gavėnios, Gegužės ir Birželio mėn.; graži ir patogi
knygute tik už lOc.į naudinga kiekvienam įsigyti.'
Geri), klebonams duodamu Nuolaidos.' ‘ Su užsakyPa. ; arba į dBa(rtininko,” f'
Redakcijas.

* Draugo^

Paslrinkit ką norit: 1) Grali* fontanlnę
piunbną, 2) nepaprastą paifeŲ: rikto ir už
dega, 3) 1 sv. saldainių <MH, 4) trająnka.

.*■

<

lietu

,

Į jįfe ,pa>itva :«h

LIETUVOS

sWčio" žmoąjų. • Toliau rezoliu
**<
feu.y
’•
•
•*'
18
reiškia
pasveikinimo da
...
Lcija
bartinei
Lietuvon
valdžiai. Kur
gaus gyvėnitae, kųeųiet Srahš
bartis . —
__
7 ■ •» • , . • • K
• ._
____ _
_,,
_ daug pilna jausmų ir tuomet yra čia ntioseklumas! Už ką tą valdžią
ftikų Draugijų Sąrišys aomošė sunku ką ners pešakytr, nes jaus Sveikinti! Ar UŽ'Uųkia
mai neša. Širdį ąufiKtjP*
Naideninėja LiėtUVoJė katalikiškas
tųtė ^skęsta ąėaĮgn&ę..' .

iMunici

’8

. Perstaio Pasaulio Garsiausią veikalą

£.. gimn^žijas! kad p^raekioja Visas
i.

i .saiė-, nors šaltas ir šiurkštus b-

organizacijas? kad
eenrūra' varžo katalikių
b laisvę T Griežtesnio nešu■2 pratimo Sunkti ir įsiyiiifduoti.

lWiktf l^kė ^lietūvių idMŪoM
ixšd?»fuJųožo Bateavičiamį

is ir^ne-.lab^į^uyojiąĮogus iškil12 - i

džihs aid estrados, pasipylė-gti^
miiigi aplodismentai. Mūsų gerlt
•artistas padainavo keletą dainų.
Jam akompanavo p-lė F. Karbauskaitė. Dainius žaidė klausy
tojų širdimis. Didžiausio įspūdžio
sukėlė daina “Naktis svajonėms
papuošta.” P. J^Babravičįus tuo
jau po iškilmių išvyko atostogų į
Floridą. Balandžio mėnesio pa

j yuV.

Programąrvedėpp VinoąstSaYicąs. Patsai programas galima su
kirti į -dvi dali^—koncertinė
ainos;< j^albostf«yiBU pirma
rd parapijos storas, vadoz. Petro?
aujant p. M. Karbauskui, sūdai
Avo keletą dainų. Pradėjo įdėtu
os himnu ir baigė gražia p. Va*
agaičio kompozicija “Mes be VilJaus nenurimsim,’’ kuri kaip tik baigoj yra ruošiamas p. J. Babra1
■tatikb šventės dvasiai.
vieiaus koncertas. Publika šią ži
Pirmų kalbėtoju btivo pakviėsas namų šeimininkas šv. Petro paapijūs klebonas kun. Pranas Virtiaųškis. Gerb. kalbėtojas pareiš

kė savo džiaugsmo, kad pasisekė
uruošti-tokia gausi programa ir.
tad atvyko tokios Skaitlingus iniiios žmonių. Kun. P. Virmauskis
tavo prakalboje pabrėžė mūsų
autos dvasios prakilnumą. Kokia
jinai turėjo būti galinga, Atspari
ir įvairiais privalumais turtinga,
jeigu, pergyvenus tiek kančių ir
persekiojimų, toji lietuviška dva
sia pasilikb giįiai t iky binė lt tau*;
tini, kas tautai teikia galybės ko

b

A KAUNA

i-rnį t

.&«.&&o je':

>!;•'! ••

Fagališu dar pareiškianik, kad
rezoliuciją reikia pasiųsti Tau-

‘ iiliifaįj-Oi

,4

‘ i < su

tų
;komedija! Ne
gi Bostono Katalikiškų Draugijų
Sąryšiui koki neišmanėliai vado
vauja ! Daugiau rimtumo bei nuo
seklumo ir mažiau agitatyvfiuo po
būdžio Tautos šventės iškilmėse.
Būkime ištikimi tiems principams,
kurių obalsiu prisidengę mes dir
bame visuomenės darbą.
Paskutinis kalbėjo p. Kazimie
ras Kalinauskas. Savo patriotinėje
nią sutiko su dideliu entuziazmų.
kalboje gerb.. kalbėtojas nurodė
Reikia tikėtis didelio koncerto pa<lenkų klastingumą savo santykiuo
susekimo?
f
se su Lietuva. Kaip lenkai var
Po dainų kalbėjo p." Petras tojo nešvarius būdus, kad tiktai
Daužvardis, Lietuvos generalinis mūsų tautą pavergtų. Bet jiems
vice-konsulas iš New Yorko. Gar tai nepasisekė. Šiandien Lietuva
busis Svetys kalbėjo valandą lai yra laisva. Ir ateina laikas, kuo
ko, bet taip įdomiai, kad publika met Lietuva Surinks vibas_ jai pri
atsidėjusi jo klausė. P. P. Daugž- klausomas žemes, ypatingai Vil
vardis puikiausia1 su visomis nių.
smulkmenomis nupiešė- Lietuvos
šešioliktojo Vasario iškilmės ge
ekonominę
būklę,
daugiausia
riausia pavyko. Reikia'pasveikinkreipdamas dėmesio į žemės ūkį h*
ti p; V. Savicką, kuris suruošp to
tas galimybes, kurios teikia valskį įvairų ir įdomų programą.. Iš
tvbei didžiausio pelno.
Baigda
ėmus netinkamos rezoliucijos pri
mas prakalbą, p. P. baugžvaidis
ėmimą, vakaro buvo pilnas pasise
kvietė lietuvius į bendrą darbą sa
kimas.
• ’.
vA
vo tautai ir valstybei,, nes tiktai *

___ ____ ®šalžs

* D1 s B
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WARNĘB OLAND

Paratnoųnt Visas Kalbantis Paveikslas
5 perstatymai;
fa. . '. . r

. *x *

WWM8

'

‘

'“ z
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• ”

NUOŠIRDŲ AČIŪ

NAŠLAIČIŲ VAKARAS

.

PMfetalūke Th- lek®
. 63 G St, So. Boato.
Vice-PifinltitįM ~ R
Boąton. Mass.
448 Gambridgę Et, tProt Raštininke — Ona i
443 E. 74h St.
Ffompą Rafit -į Juozapas V
1 Telephtmė South
„ We. SėVentfi St, So. Bei
>< p - Eta. Raštininką —
|S.i
. 664 Ė. Ęighth Si
p
•o.
Iždininke — Ona S
105 wrat«th*st,
906 E. Broadway, So. Boston, Mass.
Draugija D. L. K. Keistučio laiko ihS- ’SSaftE
nestorus susirinklmua-kao-antre nedšldiėiii kiekvieno inėntealo Lietuviu Kasos Globėja/ -4 R
1426 C&umbla R&;
. $vetainčj kampas E ir. SUver St&,
So. BbstOM, Maksų 1-mą valandą po Draugija javo. st»irinkimw
antra utahiidka kiekviefc
pietų. Ateidami atsiveskite drauge
7:30 vaL vakare, pobai
naujų narių šu savim prie draugijoj
tatnėj.'
prirašyti.
- X

“

7

...

. .

visais draugijos relKal

•,

.

pas protokolų raštinių!

B V. JONO E V. BL. PAŠALY

Tariame visiems ir visoms prisė
Rengia Pasijonisčių Rėmėjų
dėjusiems kokiu horš iiūdū prie
skyrius gelbstint Amžinojo RožanDMHi
Vakaras
ĮvykUJ
1^“0
fa,n'
—1
..
_2 2.^1
__ ' - i .
k

L. B. K. 8

DR40S VALDYBA

V;

J. FASA

c

, s
23 vasario, bažnytinėj sal«, 5 gt. b»^rko pagertanu
Pirmininkas — Motiejus žloba,
530
E.
Seventh
St,
So.
Boston,
Mass.
■— - Prakalbos, • Pirmiausia tariame ačiū klebo
Pirmininkas — V. T. Savlekaš, . >v&išlS
Programa bus jvafiC
Teįephone South Boston 3552-R. <
451 E. Seventh S t, S o. Boston, Mass.
nui kun. F. Virmauskiui už pata Vlce-Pirmlninkas — J. t. Petrauskas,
teatras, muzika, dainos, šokis ir
Vlče-Pirtnlhinkns — A Naudžium^ '
24
Thomas
Pk.,
So.
Boston,
Moša.
rtinus, kun. F. Nbrbutui už gražų
885 E. Broadvvay, So. Boston, Maža, -'
juokai patenkins visus. Turėsime
Prot Raštihinkaš; — Jonas Gtineckls,
Prot. Raštininkas — V. TamoliuhlMŠr
vakaro vedimą ir visiems dvasiš
5
Thomas
Park,
So.
Boston,
Mass.
garbingų svečių iš tblimų miestų:
40 Marine Rd., So. Boston, Maf» L
kiams už atsilankymą.Taipgi jt- Fln. Raštininkas — Matas šeikis, '
FU).
Raštininkas^ a. LingįdaaA . .
Kun. Jokūbas šlikaš’ir viešnia
256 E. Ninth St, So. 'Boston, Mass.
62 Adams St, Dorcfiester. lfasą. :z>''
čiū visoms seimininkėmš poniomB: Iždininkas — Andriejus Naudžiūnas,
nia Petronė Baltrušaitienė - iš
885 E. Broadvay, Soį Boston, Mass. KašieHhs — P. Klehonlė,
Marksienei, Mizgirdienei, Kaspa
266 Bolton St, 8,o. Boston, MasS.
<3
Seranton, Pa. Abudu įžymūs kal
MaršklkU — Joniis žhllilš, '. • •
Tvarkdaris — J. LČŠčlnskas,
' *. ;J-^
ravičienei, Aiikštikalnienei, Liiigh7
Winfield
St.,
So.'Boston,
Mass.
bėtojai Ponia yra didžiausia rė
141 Bowen St., So. Boston,. Mass. vi./
vieienei, Barolienei, Juškevičienei, Draugija laiko susirinkimus kas trečią Draugija laiko .'uislrinklihus kas antri ' ąjįį
mėja našlaičių, kuri yra tam iiksr
ned&ldienj kiekvieno' mėnesiOį 2-rą.
Šultienei, Komičienęį Naviekienėi,
vai. po pietų, parapijos salėj, 492 E. v pirmadienį kiekvieno nįSneslo 7 ‘.30^'
lui atvažĮavtisi pas mus. Girdėjau,
vai. vakare; pobažnytitiėj svetainėj,
Seventh Stu So. Boston, Mass.
Ziminskienei, Šlikienei, p-lėi 0‘.
So.'-T*Boston,
Mass.
:
kad ir daligiau žada atvykti iš
;
rr..■.jc.-.. Flftli St., ...........
'
Staniuliūtei ir p-lei Varžinskaitei
Elmhiirst-, Pa. Mums bus malonu
SVERTO PETRO IR POVILO
už pasidarbavimą; vaikučiams:
ŠV. KAZIMIERO R. K. DJOf
juos pamatyti ir išgirsti. Mūsų kleJoriui Januškevičiui}. Broniui JaDR-JOS VALDYBA
VALDYBOS ANTĖASAT
y
bonaš kun. F. Virniauskis yra di
v•
rnušoniui,
0,
Marcinkevičiūtei,
A.
delis rėmėjas ir patarėjas. Tiki■■
Vasiliauskjūtei už, dalyvavimą
•
—
•v
mes, kad ir Kih; F. Norbtiths.
Pirmininkas — Jonas L. Petrauskas,
Plrihlriihkas — J. Grdbliudaūi .
!
■programoje, o ypatingai jųjų ma .24 Thomas Park So. Bostoh, Mass.
lytaus.' Tjąigi nepamirškite V&i at
24
Prescott
Bt;
ReadviHe.
Masą
./t.
Vlce-Ęlrm,įninkąs
—Juozas Jackevičius, Vlce-Plrmininkas'— J. Markelloolk į.,;'*^
mytėms už aprengimą vaikučių
silankyti į šį vakarą.'‘Savo atsilai
92 Sawyėr Avė., DorChester, Mass.
140 BtoVen St, Sę. Boston, MaaL •: 5*^
savb-lėšomis. Ačiū M. Grendeliui, Prot Raštininkas — Kazys Rusteika,
kymu paremsi t e senelius ir našiai K-. Adomaičiui, lapučiui, Rainiui,
448 Ė. Bth St».Bo. BoStpn, MasiC j Prot. Raštininkas—Vincas PapląnskaA'''“'r/
116 Botvėn SU So. Boston, luini. ,
duš, Kurie yra Tėvij AiioffiŠ5,'M. (i
iFtei Raštininkas’-t- Juozas <^iąeviiš®»
Fln. Raštininkas — M. SMkta ''
•Valatkai, Tamoliūnui^Šiaųriui^ .O? . £7_Tankia BL, Mattapah, Mass. ’ »V v .
globoje? V
’
‘
'
256 E. Nnth St, So. Boston;
Ainbroziutėi ir vie.no berniuko yar- IŽdipinkas—Vincas.KaĮlšitis,
Kasierius
—• j1. Grendelis,
• įmeėiažlt?
4 visus
" /j
t.87 G Stftet,-South Boston, MftSSL . L
-287 W. Fifth St, So. Boston; MMlk“7'
do hėsuzinųjau ir Vyčių kiicįpaaųiž Tv^kdarU — Petras- Geležinis,.
t
•__________ ■■■*>—koimsija
Maršalka — J. Zalkis,
t14 Vinton St, Šoūth Bostoh, Mass.
____bą. . Taip .pat. |>p.' Šilkams,
. 7 Winfl«ld St, So. Bostoh, Mi#
DraugMvr jmsiriukimat būna kas ptf/ Draugija laiko suslrlnklihiis fcaS Ahfe','
f
-i
,r.£ ,
priinioijanto broliams it p nei Ziirią nedėldienl klękviėho m^pės
mėnesio
1' 2
<■
»•*
•
' . -r
.
rą nedčldiėnį kiekvieno mėnesio,
vii. .^Po
Po plot*,
pietą, parapijos salėjį
sal^, 492
mįnskienei už prisidėjimą, auka
nmh. 492 E. Shventh St^j>arapUęŠ.„.^
nu Maža.
Ma
• -R Seventh 8t-. So. Bostotų
KETVIRTADIENY, vasario 20
salėj, 7th:Sti South
■tb, -^ara^jos mtf;' TtfeSfe/'vatefrė, prie šips vakarienės, tariame nuo
.
.
...............
širdų ačiū; vardu Apąltąlavimo ■. .
c

•

w

vą laimėti
Tiktai,- deja, dabar,
Lietuvoje pasirodo negeistinų reiš
Dalyvavęs
kinių, nutolusių nuo senosios .lie bendromis jėgomis eidami galime
tuvių katalikų dvasios. Toki reiš pasiekti Lietuvos ekonominės laiš* ■;
■ v
• ■’ *' *, ' VV* • " -•
’
kiniai silpnina tą dvasios atsparu
vės. . 7 .- >-,2 ; ■
i ■. ~-Z> J
*
■
parapijos
B
alius
mą ir ^tesJ^. gMiniybės Lietuvoj \_ -Vakaro vedėjas p. V. Savickas
šv. Petro "Lietuvių Parapija ruo
žmonėms nutolti. nuo tikėjimo Iv pranešė, kad bus padaryta rink
šia
didelį balių, kuris įvyks: šeštatėvynės meilės, užleidžiant vietos" jliavą vakaro išlaidoms padengti it
svetimiems gaivalams įsigyventi likusieji pinigai bus pasiųsti Vil- dieny,- Vašhingtono gimimo die
noje, vasario 22 d., 1930, Parapi
jnūsn tėvynėje.
->
niaus našlaičiams. . Aukų surinkta jos salėje, 492 E. Ševehth St., Sb.
i, Antras kalbėjo praf. Prabas .Ga
įvyks1 “Oid Tiihers- ttaunioai’7 te
’į $70.00.
Gerb. Vilniaus našlai7:'' -!.
.
>■:
: ■ '.H.
;
Boston, i M ašs.? P r asid
trečią^ va-i
^ąidoęi. Draugijos šios vakarienės
linis. - Jojo' prakalbą^ reikia'' pava
clų atstovė
. Emilija. Vileišįepė
.gėjų
sūsitiAknnaš.
Būš
išduota
i
NAUJI SV.KAZIMIERO
dinti paskaitą kad atitiktų tį
landą po“ pietų. * Mužiku' pradės
f >;yr,. /.• j
* f<r , .,
jšgirdi
, DŠMrtGUp& NARIM
,
« v a Xi n:j«c«
hrJal
F?:
~"mOjė dienoje,
Jt
■>
.
. ..v:
delis ir linksmasnes grieš
daug £
- t
*-,ųs h/> ** * •našlaičių ir \lietuviška orkestrą iš MonteUbį
’
'iji
•-1
tautinio ir valstybinio gyvėniiio.4 nųdŠrciŽiai parėmė čli Amei&oge
MTRIfe
‘
v
Iš Hartford, Conn.: Elzbieta Oš•
’L'
-r
'f
*>
Membet
Mass. Įvairių valgių, geriausių ~.*Z *
Pirmiausia jisai padkrfc palygini-’
;-o
it’
“‘Stanisiovas Janonis 45 metų
tra
šios
parapijos
šennininkių
.paga

ulianskienė, Jonas Želonis, Petro
.. * Delivežy
mą Lietuvos su josios kaimyninė- ■' ~
.
amižiąus ilgai sirgęs užmerkė akis
t J
r £ Kadangi programas užsitęsė ga
108
Dwchestef
St., Gonti
inis valstybėmis, sekdamas statis- •_nai vėlai ir žmonės būriais pradėjo mintų. bus iki valįai. Taip pat bus
sėštajiiieĮiy.?/PąĮįko moterį ir.tris, nėlė Urbonienė; iš Wėtflėld, Mass.'
" TROGBAMA
lt
visokių
gerimų,_
kokius'tik
šfb^
Phone S.B. 3198—1658 ‘ - * •■* ■i K
ti£ą ž geografijos, ekonomijos,
vaikus. Mirė, aprūpintas sakramen- — kun. StaSys Vembrė.
Sekmadieny, vasario
:eiri namo, tai buvo- sutarta pro šalies įstatymai pavėlina gerti. ToMiltpn 7998 -' , . r
kvietinio ir 'kitų davinių, sudaran- ■:
grama trumpinti;
Kun. Dr. J. <
•iki
l1 vai. po pietų įyySo
.lietuvių tais. Laidotuvės įvyks antradieny,'
Metiniai
atartai:
<■
'
-4--—
iki
—
visi parapijonys esate kviečia-1
Šių tautos kultūrini gyvenimą.
9
Yal.
,ryto
su
mišiomis.
aviekas
dėl
vėlaus
laiko,
meno-Į
‘
f
progrąiua
per
radio
iš
raaio
' stoties
/ “
• ’
>
-a:t
r
; ,
S
* •
7 mi atsilankyti, ries'kiekvieno ph-‘ ■progrąiua
Labai įdomus buvo p. P. Galfitid . - Iš AmsterSam, N. Y. — Adomas
• • »
?•
?Įi •
i►
‘*
.
. Rep.
_ .
rėdamas vardinti klausytojų, ku
WĖEI. paihinėjimui nepriklauso
•
Prof.
A.
židanavišiatis
bl
rėp>ijono'yra net šventa pareiga f
|vėriihimhs svetimtaučių mokslo
Girdvila/iš West Rutland, Vt. —
rie jau virš trijų valandų išsėdėjo
'.Vyrij, kurtė yrh pašidąrbaVę lietusavo parapijos pramogas atsilan mybės sukaktuviiį'f. t"
salėje, pasisakė nekalbėsiąs, tokiu
DR; KAPOČIUS PAVAIŠINO ' Juozas Butkevičius, Frank Sebor;
Vjų tautos kėlimui mokslo ir jo- i
kyti Žinokite, kad atsilankę, sma>
Dainavo
art.
J.
Babravičius
ir
•j
būdu, sutelkdamas, galimybės ad
Pirmadieny, vasario 17 d. dr. iš Philadelphia, Pa.^- Aleksandra
SMUIKA-PIANAS
giai galėsite pasišokti pasilinks art. Ona Katkauskiuiė. Akompa
-ęios nepriklausomybės srityse. Jo
t«M
Kapočius suruošė pietus City KJiu- Katinienl; iš Westfield, Mass. —vokatui p. Kažimiėrili Kalinauskui
Lekcijos duodamos privačiai jodo ~
k ari
minti, vieni kitiems lietuviškų deš navo Arthur Fiedler.kiu būduiiegaliiha sutikti tu p. P.
.
b
-.4
mažiems
taip
ir
fiuaugualems
i
ilgiau pakalbėti.
be p. P. Daužvardžio pavaišini Adomas Dvareckas, Vineas Kun
—
rų
užsifundyti
ir
tuom
pačiu
paprogramo
Muzikos
^Galinio mintimi; kurią jisši pareiš
Žymaus nerimto disonanso įnešė
Prakalbas apie Lietuvą pasakė mui.
'Pamokos aiškinamos lletuvią »/<
remsite savo parapiją ir pagrei-_
kė Stamfbrdo universiteto studi
drotas, Petras Balick, Antanas Ra- kalboje. .
iškilmių rengėjij patiekta rezoliu
’ Dr. Kapočiaus vaišėse dalyvavo
stoties pranešėjas.
tinsite savos mokyklos įsigijimą..
jos “Komodų Valenrodo” išleidi
149
Boston
Straet, Deretert*
cija. .Gana jau to, kad gražiau
Šią programą surengė So. Bos svečias adv.- Daužvardis, vietiniai dževičius, Jokūbas Gailiušis, Ju
me.
Jeigti universiteto studijoTeL So. Bhston 1348-W. *
Todėl, subatoje visi marš į para
lius Ančius, Jonas Kašėta, Alfon
sioj Tautos Šventės iškilmės pa
tono profesionalų ir biznierių au A. F. Kneižys ir F. Zaleskis.
agžaaaicBaagaft
pijos balių.
Jtai nežino apie lietuvių tautos ir
.-*>•• N
verčiamos'į mitingą. Tai yra ne’Rap. sas Jagelevieius, Antanas Klebaus■■
Valstybės likimą, tai parodo, kad
Gaspadorius komis pp. M. Venis; Romanas ir
leistinas reiškinys. Antra, rezoliu
---- ... —, i j '
------■;
kaš ir Mykolas Stankaitis.
Kasiiiauškas,
kurie
buvo
Krinkfi
jie.imasi darbo, apie kurį neturi
<
cija labai netiksliai, žinoma ant
kliubo sušaukti konferenciją suda
Laikraštis—tai sakykla. Laijokio supratimo. Jeigu koki ne
Sveikinu naujus narius — lhigreitųjų, pagadinta ir dar kas ar
rymui komiteto Vytauto sukaktu kfšžtiš iiuo sakyklos tesiskiria'tik
mokšos neturi supratimo apie geo
keju gausių Dievo malbnių. Kata
LANKĖSI REDAKCIJOJ
PLUMBING IR HEATING v
šiausia, labai nenuosekliai publi
vėms minėti. Programa pavyko. tuo, kad iš sakyklos galima kal
grafiją ir istoriją, nėra nieko ste
like, remk katalikišką spaudą!
Pirmadieny, mūsų redakcijoj
>'
’
/ • • i
Rap. bėti šimtams, gal tūkstančiams, iš
kai patiekta.
FURNACE IR PEČIUS
bėtino. Bet kuomet uaiversitetas
lankėsi Lietuvos vice-konsulas Pet
Rašykis į šv. Kazimiero draugijos
‘
'-S
.?• '
• 5 ; •
TAISOME.
laikraščio
gi
—
visam
pasauliui.
Vakaro vedėjas p.rV. Savickas ras Daužvardis iš New Yorko.
išleidžia mokslo studiją, pilną pa
nhrius! Įgaliotinio adresas? 41
t ’
'r r . į
•<
• *
■• •
— Vysk. J. Staugaitis.
grindinių klaidų ir nesąmonių, tai pakvietė pro?. P. Galinį, kad rezo
Xa®ame Ir LietuviiM
Providenėe St., Wobeestaf, Mass.
*
NĖkt^iKUiJos
3 vai. po pietų išvyko^į New
liuciją
paskaitytų.
P.
P.
Galinis
pati mokslo įstaiga kompiontitifoKun.
S.
Sidnis,
Yorką.
' ‘
.
Svečiui kun.' rietituoliui Tėvui
ja saVo vardą ir patšai^ veikalas perskaitė rezoliuciją ir pasakė —
Sekmadieny jis kalbėjo 12 melų Augutšinui Dibvelel'O. F. M. alsi*
šv. Kazimiera dr-jos įgaliotinis
kas už ta rezoliiiciją,'pakelkite
bevertas kritikos.' - ..
LietuVo's Nepriklausomybės su lankiusiam Bostonan* vietiniai ku
Amerikoje.
Keliosdešimtys žmonių
Ne seniai atvykęs iŠ Lietuvos- ranką.
M
>
kaktuvių paminėjime, Municipal nigai paskelbė rekolekcijas. Vas.
*
rankas
pakėlė.
Paskui
tarė,
kas
kun. Augustinas Dirvelė, O. F,.M.
13 d. 7 :30 yakare Tėvas Pranciš prašome krei|>tiš dėl visų informa
kavo gražioje prakalboje Jautriai prieš tą rezoliuciją — atsistokite. svetainėje.
konas pradėjo sakyti pamokslus. djų a!)siidnh>ko” AdministracP
bpibudino šėAteliktojo Vasario Vienas, kitas pakilo™ “RčzoliuČiVas. 16 d. kun. Dirvelė sakė užbai- jon.
'Šventės turitiį.
jisai pažymėjo, ja priimta!” tarė p. P. Galinis ir
PARAPIJOS
BALIUS
ginius pamokslus 9:30 ir 11 vai.
kad tenai Už jltrių piAčiųjų mūsų riša baigta.
■ i
I _
Visokių yra' žmonėms užsiėmi ryte ir po mišparų.
^ tėvynėje Vyksta gražiausios iškil
Reikia atminti, kad rezoliucija,
■W
mų, bet vas. 22 d. šv. Pe|ro para
BoStohiėčiaths būto interesin
mės, kurios randa atbalsio visuose kurioje reiškiamas visuomenės nu
■d
pasaulio kflaŠtUoiie, hgf tiktai ran- sistatymas, visu pirma turį būti pijiečiai išrodo turėsią, tik vieną. gos rekolekcijos, nes kun. Dirvelė
Užsiėmimą,
lėmimą, būtent
būtent:: parajoijps
parapijas baba-; -pirmu kėrtti Bostone dave^ reko
*<
ipj. Parapijos
veikimo
komisija
Parapijos veikimo komisija lekcijas. <
/
,
-t i u
ir šeimyninkės darbuojasi it
iš ®r-r
ffir- įį Cierb. kun; Svečisa taipgi kalbė
s
.‘Al
p-*
’
■
•
•
■
’
•
*•
’
•-'
uddb nauja knyga
dies, kad r&nus parapiją pinigiš- jo
• vakare Lietuvos nepriklausomyPIGU, POPULIARU BAVAmNĮ KARIŲ LAlKKAtTl.
M
kai. Jie tą pt-amogą rengia — gar;Lbės 4ienps jpvaįtaščinjime.Mjlfioikai.
pateikslŲ; apysakų, feljdoJ rpal
raa
ia žodžiu ir raštu.
nų> mlSraSŽų, Įąidreliybių ir tt. Kiekvieiia)
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Niūkusių nuotikių Kuidgo
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Pirmadienio vakare 7:30 kun.
Augustinas Dirvelž • Pranciškonas
- duos rJpnfęrepąĮj^. pranciškonų
tnao, ordajpjbroįmį W Augustinas mūsų koljohijoj pAsklridžla^tažfy iriinčij apfe tre
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turėti Lietuvos miestą
ktas, Yra iadpara su jais
raftipatiBtL jrot gauna
vartoti kaip atvirutes, tenIdai yra tam tikratoe sąsfuvinyje, iiviso yra <A fcakio.

'

Kaina 40 oaatų

w

linksmas skyrius "Kap*

r,

S

., f*. i a • • *v
Šiemet “KARYS” žymiai papigintas. Jo kai
na metams:'Lietuvoje 8 litai; Amerikoje 1 dole-

tis 80 Amerikoniškų etatų,
7

1’1 15*

ik 1

“Darbininko’ \ name ascw,
7 gražūs 'dideli -ir šviesūš
kambariai. Yrą elektra,gar4
sas, maudynės, skalbyn^
duodama šiluma ir jaūito?’
rius patarnauja. Dėl plates
nių informacijų kreipkitės f
“Darbininko” Administra-

iša^^ftf k' skaito -jį klasfe.
priešu.
;
Šie trys laiškai aiškiau
siai rodo; kaip dabartinėj^
Rusijoje išauklėtas jaur^
mas, kuriam jau nieko švedį
ta pasaulyje nebėr. Tegul $r
mūsų tėvams šiejrys pavy£
džiai visuomet stovi prięš
akis. Gal jie paragins juog
daugiau susirūpinti, kad jių
mazūčia'imepatektųį netikį
šių auklėtojų rankas. J
“7. 2?.”

ra, tėvąt ętažpąi savo vaikus
pameta gatvėje. Lietuvių
'
tarpe būva keletas panašių
BK00K
atsitikimų. Taip pat atsitin- LDS. 12 kį.
ka, kad tėvai per spaudų siuiyy^8 J
lo savoVaikus geriems zmonėms auginti. Čia dedame » South 4th \
vienų tokių skelbimų: “BūTaigi malon
damas neturtingas ir tu rėdą- ti-ir užsi^o^Į|
mas daug mergaičių, siulau
geriems žmonėms dviejiūmė- prie mūsų brąi
; nėšių mergaitę, gimusių Argentinoj.” Lietuvis, įdėjęs šį
——
skelbimų, jau du kartu buvo
NASB
Lietuvos konsulato sušelptos*
jyykg.~ jįi
Emigracijos namuose jis gy- antrų mišių p<
vena apie tris mėnesius. Į nėj. Į Kviečiam
Argentiną atwko su dviem yra keletą s1
mergaitėm, o eia grae dar
viena. Bendrai; konsulatui
tenka dažnai Šelpti panašias . _
—
šeimynas, d ypatingai- duoti
WATEBJ
prieglauda sulaikytoms, gat- Vasario 23 d

aukščiausios kalnųjį

... m.
.iAi*--—
. šventiku (popas) ; nuo
laiko •nutraukiau su juo
Jfeiis ryšius. Visų laikų dirŪau kaime, darbavaus įvairiose organizacijose ir 1926
m, įstojau raudonojoj armi' 1^,' kurioje ir dabar tarįnaūju. Pareiškiu, kad su
Savo tėvu neturiu nieko benUra ir nieko bendra nenoriu

vntšūires
||
Europoje: Honblanas -r4810 mtr. aukščiausias kal
nas Europoj ė; jis yra Alpių
kalnuose; Monte Rosa—4640
m., Finsterrahornas — 428(
m. ir daug kitų. >
Lietuvoje: Čiupiškių kal
nas, turįs . 339 m. —- tai auk
ščiausias kalnas Lietuvoje;
dabar jis yra okupuotoje
Lietuvos dalyje. Toliau Jakaučiznos kabias — 293zngj
Zabarčių k. U- 287-m., TaU?
rapilio k. — 251 m., Pratkūmt k.-— 241 m..-Medvėgalio
■

*

•*

’

•

• ,• ; * -

nybos ‘atleistoms mūsų mergaitėms, nemokančioms kat-

‘j*

WSPfB

EAST0N, PA.

sfiiiĄvicros)

LDS. 40 kuopos susirinkimas į.
vyks kovo "6-tą d,, tupj po sumos
i v.- Mykolo parapijos svetainėj.
' ląlonėkit visi nariai atsilankyti
ir mėnesines mokestis užsimokėti,
r mėnesines mokestis užsimokėti.
" .
_
M. Songaila
.

away, ■ So.Bo8ton

tyo valandMt

WORCESTKB, MASS.

’ LDS. 108 kuopos susirinkimas
Vyks kovo 6 d., Au5rbs~Vatty
parapijos salėj, tuojaus po su
uos. Visi nariai meldžiami pri
joti, nes turime svarbių reikalų.
Kviečia Valdyba
\

BRIGHTON, MASS.

D. D. S. 22 kuopos mėnesinis
susirinkimas įvyks penktadieny,
kovo j, 7:30 vai. valį, Lincoln
svetainėj, 26 Lincoln St. Ateikite
visi.
Valdyba

L-- *—
■ ■■ ■gTi>

■

giminiu dr pažįstamų, kurįį
5š'lanksto galėtų -parūpint
daH>čj\ "ypatingai įspėjanį
's i. i u; ’ rtėrirengmsi? Važiuoti- i/Ar- -Bilo 'vnžiavimo įmonės sį
“M. L.”į gentinų, nevažiuoti neturint mažais vaikais: (T*)
. i

Tel. Mllton 2932.

“ŽIDINYS”
Prof. Dr. V. Mykolaičio-Putino redag
Ja pias literatūros,. mokslo, visuome
■ir akademiškojo gyvenimo Hlustruo
mėnesinis žurnalas yra’ didžiausi
rimčiausias, {domiausias ir kiekvien
prasilavinusiam žmogui tinkamiau^
lietuvių žurnalas. Todėl visi paskubi
te užsisakyti “Židinj.?
*
- “židinio” kaina Lietuvoje: met. 3i
pūsm. 20 lt.; Amerikoje metams $4
pusmečiui $2.50. ~~
Adr.: “židinys,” Kaunas, LaisvSs

TINKAMIAUSIAS
LAIKRAŠTIS
DARBININ
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“DARBINiNKO’' NUPIGINTA KAINA
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Lietuvis Graborius

Amerikoje metams ....;................ ............. i. į......
Pusei metų .. ... ..................... .
Lietuvoje metazns»_.2*^«;^.• v.*•
-. .
lūisei metų
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258 Broadway, So. Boston
Telephone So. Boston 4488
Mirus Seifaynos nariui, H kūliau
nafilalčians arta giminėms pini
gai reikalingi. Tampykite juos. Ai
laidotuves aprūpinu gerai ir na>
brangiai
- --

“DARBININKAS”

Aš esu Lietuvos gyvenimo žinovas. Kito to
kio, kaip aš, Lietuvoje nėra.. Kiekvienų dienų J
grumiuosi su tikėjimo, tautiškumo, Veikos po- i
litikos ir ekonomijos priešais. Mane pažįsta vi
si lietuviai. Nors kontroliuojamos ir persijojamos kasdien mano mintys, Jaet aš nenusimenu. J
Aš kasdien lankau visub, kurie tik mane kvie
čia ir pasakau daug saldžios ir karčios tiesos.
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P.J. AKUNEVIČIUS-7

EINA DU KARTU SAVAITĖJE.
GALIMA UŽSIRAŽYTI tik savaitinį
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CAMBRIDGE,

>

LDS. 8 kuopos mėnesinis susi
rinkimas
atsibus sekmadieny
kovo 9 d., tuoj po sumos, Lietuvių
bažnytinėj svetainėj.- Visi nariai
malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėtii užvilktus mokesčius. Valdyba

Kaina:

luotams
matams •»•_«

mpmko

Vajaus metu užsirašantiems duodame brangių dovanu.
v
, Reikalauk pasižiūrėjimui. ■ y
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E" • Nors nuo Tamstos mane skiria platusis AL
k' lantas, jei tik panorėsi ir Tamstų lankysiu. Be
r. tb, jei Tamsta nori savo giminėms gyvenanhltiėmg'Lietuvoje padaryti didelį džį^ugsmų, paį'-fėsteagk, kad aš juos lankyčiau.
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BALTIMORL, MD.
Kovo 9-tą dieną, sekmadieny,
tuoj po sumai, parapijos svetainės
kambariuose įvyksta LDS. 30 kp
sudrinkima*. Malonėkite ateiti vi.
it
v; i- Kviečia Valdyba

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
—‘ATLIEKA ĮVAIKIUS. SPAUDOS DARBUS

-

P^^’liiMttvos gyventojus aš lankau tik už 5 IiL; tus visų mėnesį, už 15 litų^^nėn.> UŽ 25 lit-—
| pusę metų, už 50 litų4piWi tfląetUfuGUžsienio u
Į lankymas (išskyrus Latyįj^ ^jų ^VokįeĮ tijų) atsieina dvigubai.1
r,
laičio gat Nr. 24. Kaunas, Lietuvį f. ’

PRII^A^OS^S KAĮNOMK.’,, '
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Atteildt^vnfi. Gerr'pm^ida»in«ftfa!»"pririrtžyti
prie viefJMSlSi darbininkų organu&cįjos.
,

Valdyba
iUpjs
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Lkcrjtvnjiro, omo

Mane redaguoja prof. dr. Lėo-r'‘

Bistras.

... •

~ .£ovo 12-tą A, 8-tą vak vakare,
Urtarių Salėj kyką LDS. 51 kn
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LOVKLLMAMS.

•rILD8.-kufc^^tiiiriiAitoas

Aš esu vienintelis Lietuvos katalikų dienraš- i

tis “RYTAS.”
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Aš tik teisybę rašau.
L
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