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KAUNAS. -44 Karo

ko^

k
sulig stalu mendanto nutarimu' ištrem
TEISME
< .
dydžio karliką,' kuris, iš tik- tas į Raseinių apskritį Lie
UŽDARYTAS ŽYDŲ LAIKRAŠ
(Tęsįnys)
-V rujų, buvo pasiąstas šnipr- tuvos Darbo Federarijos va
tada pinigų nf
BOLŠEVIKAI NUSIGANDO
Ū
nėti. Tai-Vytautas labai ge- das K. Ambrozaitis, kaipo Kaltinamųjų pasipasako- ręs, kad s
TIS LIETUVOJE
s“, rai žinojo/- Kartą vienoje “pavojingas^, visuomenės —
Kaunas. — Karo komen
ko po dra
MALDOS
_ jimas.
s
r
.
puotoje, kur taip pat daly rimčiai.” Pavojingas, bet
danto nutarimu “už meląsusiėjo tik aįfe Vyžainį.
NEW YORK. — Pereitą
Daukša
gimęs
1901
m.
vavo svetimąją valstybių tik ne visuomenei, bet tauti
Lietuvoj n jo žmoną ap- gingą žinių skleidimą” No- sekmadieny, kada viso pa
lapkričio
mėn.
1
d.
Kėdai

pasiuntiniai, šis karlikas ge- ninkų diktatoriams.
lankyti, kl
Kybartuose akas Beiniščevičius, “Folk- saulio krikščionių bažnyčio
nių
apskrityje,
Grinkiškiuorokai įsigėręs, pradėjo per
—._Į.szaitung” redaktorius nu se pasmerkta bolševikų tero
gyvena.
Spėjame, kad įštrėmė už se.
Nevedęs, darbininkas?
daug
drąsiai
elgtis
prie
sta

Šautuvų *
nt, kaip ir baustas 500 litą arba vienu ras ir paraginti Šventojo Tė
fpasakytą politinę prakalbą
lo. Vytautas, pykštelėjęs, Lietuvos Darbo Federacijos Tarnavęs liet, kariuomenėj. Daukša, ne
. Seniau tar- mėnesiu kalėjimo. Laikraštis vo meldėsi, kad paliuosuotų
Buvo
6
mėn.
Rokiškio
po-'
s ■. sudavė per veidą mažajam. suvažiavime.
d omas sakėsi atęs, bet da- visam karo stoviui uždary Rusijos žmones iš bolševikų
Iicijos
mokykloj
nuovados
7:. Šis, nė kiek nesumišęs, pribar aiškinąs, :ąd j ištardę tas.
Tas parodo, kad tautinin
vergijos, tai bolševikai irgi
*
- klaupęs, vienu keliu ir' pa- kai deda visas pastangas ir virš, padėjėju, 1927 m. lap rusiškai, o tą įkalbą jis ma
sušaukė masinį mitingą.
krityje pabėgo, nes jį val
dėjęs ranką ant kiūtinės, naudojasi
žai
žino,
tar
jo
nesusipražiauriausiomis
Bolševikų lyderiai FosteZ
TITUANIA
”
PATEKO
!? pasakė: “Dėkoju, Viešpa priemonėmis, kad pasilai džia persekiojusi. Kodėl — timas. Jis
itęs šautuvus
ris, Karolyi ir kiti šmeižė šv.
tie, už įšventinimą manęs į kius prie valdžios vairo. atsisako parodyti. Gyveno tik tada, ,
įSU buvo jie
1 LENKŲ RANKAS Tėvą ir visus Bažnyčios va
daugiausiai
Vilniuj.
Ginklą
riterius.” Vytautas pridė “Pavojingiausius asmenys”
pamatęs ir
suimti. Tik
NEW YORK. — Spauda dus už paskelbimą maldų
jo: “Iki pietų būsi riteris, ištremia arba sukemša į ka turėjo dar iš Lietuvos. Pleč krepšį, nors
sakė
dienos ir paraginimą mels
o po pietų—kvailys. ’ ’ Kar lėjimus. Šiandien, tautinin- kaitį senai pažino, kitus tik matęs kaip j pasikeisdami praneša, kad danų kompani tis.
jos Baltic America Line sa
likas buvo priverstas iki kams pavojingiausi asmenys emigracijoj. Granatų sako-, nešė, i Jis
ęs su savim
si neturėjęs. Apie kitus ne
vo laivus “Lituania,” “Es- Sako, kad į tą mitingą bu
pietų nešioti už save ilges yra katalikų vadai.
žemėlapį ir ėj grupės pryvo suvažiavę apie 12,000 bolnį kalaviją, o po pietų avė Tautininkai socialistams žino nieko, ginklą turėjęs šaky, bet tątž reįskia, kad tonia” ir “Poloniu” pardaJ ševikų iš visų kraštų. Visi
vė -Lenkijos sindikatui.
ti juokdario kelnėmis, kurių ir jų talkininkams liaudinin dar iš kariuomenės.
dęs.
jis bųtų vis
užsimokėjo po 25 centus įLenkijos valdžia naujoje
7 viena kiška buvo raudona, kams duoda pilną ląisvę.Tas .Iš Suvalkų buvo susitarę
Apie siiem
pasakoja
kompanijoje turėsianti di žarigos. 1 o kita žalia. Nuo to laiko ir parodo prie ko gali privesti eiti Lietuvon, bet patyrę, taip, kaip ir
Girdi
• W-< ’ džiumą akcijų. Tie laivai Vadinasi bolševikai nusi
liko žmonėse: “Kvailas, Lietuvos nepriklausomybę kad siena su lenkais stip jiegulėję.
plaukios iš Gdynia (Lenki gando maldos.
kaip vokietis po pietų.
riai
saugojama,
tai
pasuko
dinti’ bėgo
tautininku diktatūra.
Tas parodo, kad irbolševijos) į New Yorką ir kitas ša, <
Juozas Tysliava
per Vokietiją. Manė iš tė ėija sulaikiusi
kai supranta maldos galybę.
lis-su lenkų vėliava.
• 1vų
gauti,
pinigų
ir
išvažiuo

vėn/
bėt
apie
KAUNO RABINAS IŠVAŽIAVO
L Šias žinias patvirtina ir
ti - į Kanadą ar Ameriką. net su Plečka
BIZAUSKAS VAŽINĖJA
Į AMERIKA
lenkų spauda “Amervka-EKuriuo kelių ėjo jis nežino. buvo kai
Šiomis
dienomis išvyko
ŠKOTIJOJ
Plečkaitis turėjęs žemėlapį,
vyriausias
aa Ą.
y.
tai jis,
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Pereitą sekmadieny, paraginti Šventoja'Tėvo, viso pašaulio kunigai, ministeriai ir
abelnai visi dvasiškiai ragi- "3^
no žmones' melstis už RusijąįiA^
Šv. Tėvas ragina melstisi
- ■> M '
Šv. Juozapo, Bažnyčios Patrono Šventėje.
New Yorke, Bostone ir
tuose didmiesčiuose milij^j/^
nai žmonių, visti tikybų, męį- ||g
dėsi pereitą sekmadienių.^
Taipgi melsis trečiadieny iu z^
po to, kad Dievas'sudraustijJo
bolševikus ir nelaimingiem^3'
Rusijos žmonėms suteik^.-^
ramybę ir laisvę.
..
Pasibaigus maldoms New?..^
Yorke ir Bostone įvyko ma~U||
siniai mitingai ir išnešt#/^
protestai prieš bolševikus.
Bostono Fanuel Hali kalų 5:
bėjo prof. kim. Carrigan
j
kiti.
_
New Yorke nutarta šaukit
masinį mitingą kovo 25 dr*
Metropolitan Opera svetelį
nėję.

____
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MALDA PAVEIKĖ IR
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kad Lietuvos pasiuntinys
, .
.
(
gi po Vendone p. K. Bizauskas,
buvęs Lietuvos pasiuntiniu lykų.; Jis. važiavo visuome
Amerikai, važinėja po. lietu niškais tikvbinftais reikalais
sių kolonijas Škotijoj. At- Amerikos raįjinų sąjungos
. vykus į Glasgoivą to miesto pakviestas, tąiip pat savo as
lordas provostas pakvietė meniškais Reikalais, norėda
pasiuntinį į rotušę priešpie mas dalyvauti jo New Yorke
čių. Priešpiečiuose, be gal- gyvenančio sūnaus vestuvė. vos, dalyvavo Gldsgowo ar se.
) ■
■
:
kivyskupas, žinomas lietuvių
draugas kun. Hunter —
Bovd, žvmus škotu liėtuviu ASTRONOMAI SURADO
. veikėjas p. Banc.evičius, kun. 7 NAUJį PLANETĄ
J. Petrauskas, šeši miesto ^LAGSTAFF, Arizona.—
valdybos nariai ir kiti. P.
_1 Lowell observatorijos ^astroBizauskas jau aplankė kele momas dr. V. Slipher praneii*
~
tą škotų lietuvių kolonijų ir,
ša spaudai, kad atradę nau
visur buvo labai širdingi
ją planetą. Sako, kad nau
• & priimtas.
joji planeta esanti 45 kartus

rastas
Žemaičiuose bankrotavo di MASKVA, kovo 17
i
tįošįą Baltic America Lini
ir amunicija, jis kely sako ‘Tu T
dėlė -Aronzono ir Zegermą- Sovietą Rusijos komunistų.
KaftinijBkBs
apbaustas
pusantrų'
jos
jgaliotinis
p.
J.
Smitsi "nematęs, o spalių 4 d. tar
no firma. Šiedu kompanijo- valdžia išleido įsakymą sųmetą šankiąją darbą *
rius?
..
,
.
.........
.
dymas parodė,, kad jis tu ;
kalėjimo*
nai gyveno Alsėdžiuose ir laikyti visoj šaly lokalių so-yy^
Lietuviai lenkų laivais ne
rėjęs kuprinę su propagan
vietų veikimą uždarinėt^
KAUNAS. — 1928 m. bir važiuos į G'dynia. Taipgi prekiaudavo, viskuo: linais,
dos literatūra ir"laiškais, o
cerkves ir bažnyčias ir nusa^
želio mėn. padarius valsty Lietuvos valdžia lenkų, lai medžiais, sėmenimis, grū
dabar ginasi, kad. „.nematęs
■ * - vinti ūkiąs. Komunistų koj*į,_^
bes kontrolei reviziją.) Jur vais į Klaipėdą klausimas ar dais ir kitkuo.
jokios kuprinės. Neprisipa
mitetas pagrąsino aštria;^
barko Valstybinėj plaučių įsileis. Tad kokiais laivais Biznį buvo išplėtę po visą
žįsta (tame pat tardyme pri
bausme,, tiems, kurie šio įsa^. C|
ligų ligoninėj pastebėta di Baltic America Linija mano Žemaičių kraštą. Žymiausi
sipažinęs) kad turėjo gra
kvmb nesilaikys.J.
deli išeikvojimai. Revizijos vežti lietuvius, į Klaipėdą? centrai buvo Telšiuose ir
natą. Sakosi, jam ant sura
Sulig to nauj'ojo parėdy> *^
Šiauliuose. Iš ūkininkų bu
metu atrasta ir išaiškinta, O gal visai nefbevęžš'?'
šytų rankų vokietys buvo
vo paėmę daug draugiškų mo negali uždaryti bažnyčių*
kad Jurbarko Valst. Plaučių
Baltic America kompani
uždėjęs apsiaustą, ^ir jo kicerkvių' ir kitų maldnamių .^
ligų ligoninės ukioevedėjas ja arba jos agentai turėtu vekselių. Kalbama, kad to
šeniuj "buvo kažkoks kietas,
be gyventojų sutikimo. Bū* g
Stasys Razma išeikvojo 6,- visuomenę paįformuoti, kad kių vekselių suma sieke asunkus, vokietys sakęs, kad
tinai reikalinga didžiumos’
f į
pie 200,000 lt.
391 litą. Bet dar buvo nega- žinotų
žinotu visuomenė rengtis ar
tai granata, bet tai visai ne
Abu pirkliai dingo staiga, gyventojij sutikimas.
las. Buvo ieškota dar dides ne kelionėn.
jo.
viens prieš kokią porą sa Pagaliau uždrausta be sunėj pasisavinimų. Tik stai
Zalenka gimęs 1897 m. ba ga dingo ūkio vedėjas St.
vaičių, kits kiek vėliau. Gir tikimo atiminėti ūkius ir va-.
MILČIAUS BYLA
dėti, kad jie per Rygą pa ru versti valstiečius būti bol-t
landžio 27 d. Bartininkuose, Razina. Pradėta jo ieškoti.
NUMARINTA
Vilkaviškio aj>skr. Vedęs, Pasirodė, kad jis atvyko
teko į Vilnių. Pneš pabėg ševikų vergais.
toliau
nuo
žemės,
nekaip
sau

Kaunas. — Kaip “Sekma- dami iš ūkininkų ir bankų
- FILIPINIETIS NEGALI .
Aišku, kad žiaurių komtei J./
turi 6 metų dukterį. Baigęs Kaunan ir padavė Kauno
:i__
lė ir gal 1,200 kartą didesnė pradž. mokyklą dirbo pas Ap. Teismo Valstybės Gynė- įenls PraneSa’ y^usias dar pasiskolino pinigų.
nistų širdys suminkština
už"žeme.
tėvą (amatininką), didžia jui pareiškimą^ nurodyda Tribunolas nutarė numarin Aronzonas neseniai vedė maldos. Malda yra gal
VESTI BALTOS
Tą naują planetą pirmas jame kare dirbdamas prie
mas,
išeikvoJL1ACIO} kad
JV<XkA jis
JA0 iš
JLO viso
TAUV JU1V1JYT
VF~ ti buvusiam valstybės/ kon- žmoną iš Tauragė ir gavo a- Malda nugali ir arši
Suradęs
Kansas
ūkininko
MERGAITĘ
t
fronto. Buvo sužeistas ir jo apie 10,000 litų. Patrauk* ‘šeriui- Milčiui iškeltų by- pie 40,000 litų pasogos. Gy priešą.
t
sūnus,
jaunas
vaikinas
ir
as

*—---------- f
■ ■
jam, nupiovė ranką. Vėliau tas atsakomybėn. Razma kaiB-vla buT» ^elta Vo1’ veno jie turtingai, dažnai
tronomijos
mėgėjas,
Clvde
“Pravda” rašo, /kad ko i
LOS ANGELE^, Kaliforgrįžo vėl pas tėvą ir dirbo. tu prisipažino,- vėliau „et d<,niarovadovaujamos vy- važinėdavo į Rygą, Vilnių,
.
•*
*
Tombaugh
darbininkas.
riausybės metu.
-nija. — Aukštesnio Teismo
Sykiu kiek prisidėjo ir prie Teismui padavė prršvmą ne
o kartais net į Olandiją ir munistų partijos vvalymas
Naujoji
planeta
yra
toli
■- teisėjas Smitly išdavė už
šaukti p posėdį liudininkų,
Leningrado rajone visiškai?
politinio darbo.
Angliją.
už
Neptūno
planetos.
PAJAUJIS
SUGRĮŠ
draudimą pryeš Apskričio
* Po Tauragės sukilimo pa nes nenorįs susidurti su pa
Dabar ūkininkai, kurie baigtas. Iš patikrintą 147;?"
LIETUVOK-------- -raštininką, užtdrausdamas iš
bėgo į Karaliaučių, nes ji& žįstamais būdamas kaltina
tokius vekselius davė, labai 000 partijos narių pašalinta,
. r
duoti vedybų leidimą filipi
Ibuvo prisidėjęs prie suki mųjų suole. * . j , ,Kaunas. Iš liaudininkams nusiminę.
*
8,500 komunistą.
SUGRIUVO
LENKIJOS
artimų- sferų sužinota, kad į
niečiui su ąimerikiete. Mergi
lėlių.' Užmokėjęs 10 markių Ap. Teismas vasario 18 <L
leista iš užsienių
nos motina nrksųapsii još i‘"i ?'il|
pabaudos ir 5 už dokumen Stasį Razmą nubaudė pus
rA. PetrilĄ $enkHukt’erŽ IštelĄfafiF^ ftli*
sugrįžti dr. Pajaujui. Ji^ iš MIRĖ BUVĘS ISPANIJOS DIKTATORIUS DE Rl
'W
tus. Kurį laiką^ gyveno Vo-! antrų metų ■ slinkt !darbų ka*
----- -•ti|
Lenkijos seimas papiniečįp. Bet mergina mo "
' *‘PARYilOj
PAI
kiėtijoj; ( - paskui ■ išvažiavo į Įėjimo susiaurtBŪt jam tei kalėjimo buvft i paleistas su
reiškė
papeikimą
darbo
mikad išvyks^ užsiėnos nepaklausė. Tada moti
j
<
'r•; p; b n 1. - ! .; >
Gardiną. * Ten ir . bendrai sęs! jBeto, dtiteišta Sveika
nisteriui.
Papeikimas
buvęs
Lenkijoj
susipažino
sn
*8avo
nįn; Dabar esą Pajaujis iš
na kreipėsi į teismą*Teismas
tos Departamentui. eiv. ieš-'
‘ PARYŽIUS, koco 16 d.^- trankęs iš diktatoriaus išvy^
kaipir pareiškimas nepasiti- '
—Kšp.-Gen.
—.
—Mguel
»
- —
•
-_
politinio
gyvenimo
pasitraupripažino, kad filipiniečiai
Primo de
draugais.
* 4
U kinys 10,801 Jit.70 ctit- '
ka su šeimyna i Pranciją
A
.
ty. .
x
c^są geltonųjų arba mongolų kėjimtr kabinetui. Tuoj po •- Su šia kompanija ėjęs at
Nuteistasis po sprendimo >ęs.
Rivera, kuris per šešis meten gydėsi nno diabetes. Va?
tyases. Sulig Kalifornijos to visi ministeriat atsistaty sitiktinai ; jis pats norėjo tuojau areštUcrtnsjfU
--------------------t> 3 buvo Ispanijos diktato- landa įrrieš mirtį jis. pareik
n4
įstatymų vedybos baltųjų su dino, (Bartelio kabinetas .bu vykti'į Vokietiją ir jati'tu■
u
etiketai iii staiga mi- k^s savo vaikams, kad flį
rėjo
dokumentus,
Įteik
1
čik
If vS—D. fe'ir'
j
jo sukrekęjitoo.
mongolais arba spalvuotais vo sudalytas pereitą gTųpjaučiasi taip getai kaip
-sraujo BUKrvKrjruro.
.džio
mėnesy.
.
esą prie bylos pridėti. Tik
žmonėmis draudžiama. * _ ^ĮPlrimo 'de
Rivera pasi*.. kados pirmiau
•M - >
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LIAUDIES UNI-A XV
VERSITfcTAS

1 dl

jtoma tiktai aL

f

Trąkų. ąpsku-:

Į kutottš

latų.

gatves. Bet čia .buvo visur
poiiciįds, kurį nuolat

parodoma^

kliar

Kursuo-

ąjeorija ir bus

kaip

kaustyti

Teikia

ar-

praktikoje

pasi
steigti
gaMibti ^Asą^joe patair
liaudies universiteto skyrių, • - • - - - 1 kųiti kanopai, itrrtyiftai
bei
$iup- reikalu, padarytas tąan gerai pakaustyti. ;•
tikras susirinkimas, surašyĮ kursus bus priimami tik
tas protokolas ir pasiųstas tie asmenys, kūne moka rasyti, skaityti, savistovūs ir
Universiteto va’dovy- turį nemažiau, kaip vienerių
^bėn išrinkta r dekanu
tai iiietų praktiką. Larfomtiems
kos teisėjas Kasakaitis, jo kūrstis žemės ūktomai
pavaduotoju ir iždininku •— duos pašalpos kfekvii?
mokytojas Jankauckas, rek Asmeniu po 50 litų kas
torium — mokytojas Toškū- liesis. 7
■
iiaš.\ Universiteto iškilmin Baigusiems kursus ir iš
gas atidarymas, numatytas laikiusiems egzaminus bus
vasario mėli. 16 dieną gele- duodama kiekvienam dova
žinkėlio stoties salėje. Uni- nų : kanopinis plaktukas,
^ėvėi*sitete pasižadėjo laikyti angliškas brūžtas, peilis ir
^paskaitas visa eile vietos vi-' knyga — vadovėlis apie ar
^suomenės veikėjų.
klių kaustymą. Be to,-visi
-------- •.
išlaikiusieji egzaminus gaūs
atatinkamus pažymėjimus ir
3 geriausiai egzaminus išldikę gaus po sidabrinį: laik
rodi.
' - .į
•

sklaidė Bęsidarančiūs stii-r
denių ’ tūrius ir tdįįji.
jokia studentų^dęrtklįišl^ijS nesiejo

.įvykti. Jįąttdė

Į&kės išmokti ^kčibm

I

ią

Tada jią. pūtėsi 014 vai., niiėsto,valdyte Hš-

bdriŲs,

pilija

pie 30 kaj
se bus dėsi

Alytuje i vasario^ 1£

demonstruoti-.apie,

stu

dentų. Vienąs įų, būrys,, no
rėdamas atsidėkoti ppjicįjąi
už didelį jais rūpestingumą
vieną policininką sučiupę
kėlė aukštyn ir šaukė “va
lio!” Bendrai rimtesnis nesusipratimas^tarp studentų
it policijos neįvyko. Nuken
tėjus ių nėra nei vienoj pu-

tįnėj

bųVo priimami pasiū

r* > i<

, ^iomiA dienomis

W'

miestely pradėjo veikti (ga

lymai•? elektros • kdnbfešijoms
18 iti/'afiHttott f kalį girdė

si

1i

rinis ų>. Trejaus malūnas.:
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ųijbs tįu anierikie?-iu p. 'K. ! Kauritite. •^- Vasaris .mėhe2imayiciiiiĮi{^hesftii
i Lw pk-! sto ;i5 di R^piiblikoš' Pre
siūlyta teimti. butuose—1,25. zidentas teikėsi1 ųirinhti! Vy
et
o dirbtuvių
motoram
•—t tauto lĮ)idži6jo kdmitefo' de
~I
•
* ♦»’
J I
F * *
75 et. ;• miestui už koncesiją legaciją, kūi& vykdydama*
siūloma 60,000 lito pinigais* komiteto šio mėn, 14 d. nu
gatvių apšvietimas veltui ir tarimą^ kreipėsi į poną Pre
dar apie 2,000 kw per metus zidentą ir ponią Preziden
savi valdybės '.Įstaigoms ap tienę, prašydama, kad ponas Prezidentas teiktųsi bū
šviesti nemokamai.
, Jei Už 1,25 et. bus atiduo tį Vytauto Didžiojo komite
tą, tai Alytuj bus pats pi to pirmininku, o ponia Pre
zidentienė teiktųsi būti Vy
giausias savo apšvietimu.
tauto Didžiojo komiteto iž
r LAlKRAŠTf8 IŠ VARNŲ?
do globėją. Ponas Prezidęn■Ligi šiol’ Varniąi buvo [ tas ir ponia Prezidentienė
gūrsūs koncentracijos sto teikėsi patenkinti delegaci
vykla. Vasario 10 d, išėjo jos pyašymą ir sutiko pa
čia ‘ laikraštis ‘ ‘ Atvanga. ’ ’ imti į savo aukštą globą Vy
Redaktorius leidėjas V; Kli tauto Didžiojo komiteto
darbus?
.
mas.
•
•

.

• »____

/ s

•

»
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' ■

prenumeratą arba naujas prenumeratorius gali pasirinkti iš Mo sąrašo
sau knygą už vieną dolerį veltui Enygą mylėtojai natkteldtte feroga.

JėKto mo

Pasiskubinkite atnaujinti prenumeratą it nauji užsifr&iytL
už persiuntimą meą nereikalaujame, Kas ftorttų įšitabfrti .«r*
ba papildyti savu ŽhygyMlį g^a proga dabar tą padalyti, nes dno.
dame (B^ą,nuolaidą.. -.XįQsa^?imąniitiži|^-pp katalogine,kaina gatiEaiita tik “Parbtninko’,’ pienunieriiXoriams, ir LDEw

Ato už $2.
bariams.

• . .

.

(Graikų Alythologijos.Žinpsnelis) su paveikslais. Lietu
vių kalbon išguldė Alyva------ 1

£ • •<

■Apie visas derybas
įąmūs nuotikiaikeL( Natriu* -i kraštas.

įfastja ifrertlsfJpž'lS

v

ų J mėn., už 25 lit.—

igus^etus.

su p&vMkslais

Užsienio

(išskyrus Lafviją,' Estiją ir Vokie
inas
tija) atsieina dvigubai. Mano adresas: Duoiie-

t)ari£ rimtų ir juokingų pasi
skaitymą, dainelių, deklėihafei-

JaiČio gat. Nr. 24. Kąunii, Lietuva.

Verta kiekvienam turėti na
muose tą gražią knygutę”'"1
»»iį-i)ž

k
j
01 PP ^'Jonįrfa&ftf ui
3e. pašto žei ilį. \ ™

Trumpa Apologetika arba
Kat Tikėjimo Apgynimas. Pa
rašs kun. V. Zajančauskas—AOa
Dr. Vinco Pietario Raštai
Istorijos apysaka. Du tomai $l.D0
Apie Apdrattdą. ParašŠ j.
Š. Vasiliauskas _i—
Moterystė ir Šeimyna. Ver
tė J. Gerutis _________ _____ 40c.
Gamtos PradžiamokBliš —
Dr. A. Vileišis.____ _ _____ _50A
Limpamosios Ligos ir kaip
tino jų išsisaugoti! Parašv
negyvoji gamta: žemėj van
duo, oras. Parašė J. Baronas__50e.
’ Patrimpo Laiškai. — išleido /
Jun. A. Miliukas ______ :___ 60b.
Meilė (Poema). Parašė M.
Gustaitis.____ ;_____________ 15b.
Nauja Skaitymui Knyga —
(Dalis II). Su paveikslais------75b.
Vienuolinė Luomą. Vertė
Kun. P. Saurusaitis----------- 25b.
Vaiką Knygelė — su pa
veikslais ,.-------------------------- 80e.
Mano Patyrimai Didžiojoj
Karėj, 1918 ir 1919 m. Para
tė Kun. J. F. Jonaitis (Kaoelionaą) _—-----25e
’ Pamaldų Vadovėlis, Stacijos
/
Graudūs Verksmai. Sudarė ir Moterystės Nesnardomybė. J.
Lesauskis. Šv. Kaz. D-jos leilinys, Kaune --------------------- lOe.
Sunkiausiais Laikais, . Parašė
A Rucevieius------- —----------- ,40b.
Šventas Gabrielius. Išleido
Tėvas Alfonsas Maria C. P.__25e.
Religijos Mokymo Metodi-;
ka. Sutaisė K. J. Skruodys—50e.
teisiate Mažučiams Ateiti
1
Prie Manęs. Sutaisė KuPranas_——l--------- 40b.
. Mūsų Dainiai. Paraše Ka<ys Puida __——----- - _50c.

< AMdBr9en^-Bueln*>--ų^^K^-

TEATRAI
Vienuolio Disputą su Rabiįų. Vieno veiksmo juokai. Suietuvino Vaidevutis_ __ ____ 15e.

' Nepaisytoji—keturių veiks
nų drama. Parašė kun. Pr. JML
fu ras. Kaina— ----- *----------Giliukingas Vyras—2 aktų
tomedija; parašė S. Tarvylas_______ ______ L.________ 25b.
Elgetų Gudrumas, 3-jų veiks
nų komedija. Parašė Seirijų
uozukas _________ ——25b.
Ubagų Akademija ir Ubagą
Balius — komedijos po 1 ak
ą. Parašė Seirijų Juozukas_ 35e.
Sniegas — Drama 4-rią ak
tą. Vertė Akelaitis_________ 40e
Esttmas—3-čia dalis dramos
‘Gims Tautos Genijus.” Pavą£ė Kun. L. Vaicekauskas__10e
' i tydų-Karalitts — drama 4
ikt u, 5 pav. Vertė. J. M. SirvintAs ------------- ----------------- 8Oc

_35e

lelis ;rparašė F. V. ________ 10b

. Patricija,' arba nežinomoji
tankinį — 4 aktų dramą.
Zertė Jbįzos Tarvydas____ _10e.
Išganymo Apsireiškimai —
dėjimas Ir gyvenimas ant ženės Jėzsuar Kristaus. Vaidmi
nas su gaidomis _r_i________ 75c.
Dramos; ’J.) Germena; 2).
Fabiola—5 a^tą;
Liurdo
Stebuklas —
Šktų; parašė
F. Tarvydas—u...
,■ 65e.
Knarkia Pattemn.—Komedi- '
;a 1-tne akte. PiM Gineitis ĮSA
Vaiką TeatiMi\>lia 1:1)
Pagalvok ką darai'; 2) Jono
-J
'aimė; 3) Pasakyk mano lak
-įj
uę. Surinko S. K-; JA fr
15b.
Vaiką Teatrai: dSalI: 1)
U
Ištirmme paskui: 2) ’lojtann- ’jj

\

.

S—

Katoržtt&M it
apysakos. <B. Vargiu) J. ,15e.'
MaMosr Ctaiybi. Ištapta r <4
piešinys IV-1o šimtmečio kri
pauda. Odos apdaru tt.lĮĮ^jB.00
kščionybės. . Lietuvių kalbon
Nkkjto Auka* fib
išguldė P. B. . ............... , j 126c,
Apsirikimą Komedija. Atsi
du»—juodos (prastais minki*\ z
tikimas iš Amerikoniško gyve
Mrtu
i«kw AltUV
nimOk Išguldė Labfiahb Vtikas_——' ■ . ------- -r------ rink-jnodoa (prastais kietai, kA,
mjbr''. Rtaito muš.
*3
;
Eilės .....•.$1.60
virbeliais)
- aUtts Aibtonas. Su pn’ Attiktai stt Ugnimi. Vertė
3ll is br 4prnŠytftai^-^II1.5O H iėtikižkn kun. k. §........................ £
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eikslėliai*
-------------- -- _2®c.
VndziulaitiS ____ ■ '_____ -. .50b.
Iš Kėliohės pd Europą ir
ižiją. Parašė Ptahaieių Julė 2.56

* •

■

• •:

išleido Kun. J. Koncevieius.-.-10c.

■

' X

’ , .

6e.

i
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’ Vietos liėtukitį kdtrtp^-

Klaipėda. — Vasario 19
JįsKlaipėdoj buvo atidarytęs pirmas Lietuvoj ryžių
malūnas “Astra.’’ Ta proga HĮMUą įmonę apžiūrėjo
Klaipėdos krašto, gubernato
rius p. Merkys, uosto direk
cijos pirmininkas inž. Vi
sockis,* centro ir autonomi
nių įstaigų įviršininkai, pre
kybos . ir'^pramones įrųonių
I C-—
- .< I <
BEDARBIŲ SKAIČIUS o. gomis, bus vezbmi' ‘į Sveco
.vedėjai ir kt,
/
• DIDĖJA • r
i nuėstą,' kuris yra Pamarėj
STUDENTAI! NORĖJO 1 DEMON
Malūno .įręugįmas kašta
STRUOTI KAUNE‘ JVilniuii. Šiuo metu darbo (Pomorze) netoli Vokiečių
vo 300,000 Ktį.is (Užimą
bįurė yra įregistruota 4,525 sienos. Dėl tos keistenybės
Vasario
'15 d. . * Studentai
'
.
r
.
r• penkių aukštų namą — san
nežinia dėl kokih tikslu no dėli, kuris vra labai pato^ bedarbiai. Ju ‘ tarpe ■ 3,^92 tenka pažymėti štai kas. Jau
dabar, - kai; dar šiokia tokia;
,5r .pagalės įsave jaunuolių draugu rėjo Kaune padaryti' .viešą įįioj vietoj} prie pat uosto vyį»ški'ai: i? 1031 moteris.
vadinti, • kuris 1930 metais neįiž-' (tenion st rac i j ą. ’ Vyri atišybe
Ėeikia pažymėti/ kad bedar f bepročių .ligoninė yra Vii-,
prieplaukos
Dangę^^Maiūjaprenumeruo's leidžiamo Kauiie
tam jjivniš. nėdaVČ’ ’ lerdifno. uas moderniškai1 įtaisytas ir bių1 skaičhiš’-diena- dieįion riiūjė, ' bepročių be Jokios
^ojršfeivių, sRžfiščiansio mūsų taudidėja it' pcrėitą saVaitę be- priežiūros 'kaip > provincijoj,
<tos -žiedo, žurnalo- ; f .;;
. ■ < Tada jie rengėsi ir be leidi ghlęs apdirbti’ ti^k ^^žių,
nio demonstruoti; Bandė U- k|ek jų .reikalauja Ta^ttvos' darbhi jiadk&j'o 61 Asnidniu; telip ir mieste labai daug, O
: ‘
į . o =' • • i "
Be .abejo; čia’yia į^egištrucr kai/ ręikės: vežti ligomis,. net
rįųką.^; Prą^Įoj
O i
--.
-------- ----ūL*
BaEŽgį**. <•pbr daeiia apdirbt) aį^jS&O
>Žurįąlas.; j&ina sąsiuviniąis \ po. 64
kĮčiohvS-. O kur dar šeimy-. p rečių kaičius dsi- padidės^
-$sl.. kas jųėnjio jau 10 metų. Jkme
ęent
r.
ryžių,
o
vėliaūį
rfMia(turinčių arti 5000 Jlusl.) ;
rnos ir kėli, tūkstančiai žydų nes nebus jų kur padėti..Bet
lui
esant
ir
'daugiau'
.
>uošia
kiekvieno
lietuvio
įnteligen.daiykėlhj, Įdorniij ir rimtų straips
bedarbių. Visa, krūvon su ar gi tas miesto, tarybai
nftj, iliustracijų—pažinsi visą Lie- td biblioteką, kuris skaitė “Židi-~
dėjus, gautume baisiai .dide svarbufi-.,
‘
"tavos besimokančio jaunimo gyye- kBĮ,” didžiausią mėnesinį literatū MEDŽIO DIRBINIŲ
ros, mokslo, visuomenės ir akade
į
J- '
;
■
/ J
PRAMONĖS DAIGAI lį' skaičių žmonių, kurie -ne
miškojo gyvenimo žurnalą, nuo
ŽĘLABAI, .Švenčionių: v.
turi nei> darbo, hėi dūohos.
Rietavas. Čia beveik kas
pat jo leidimo pradžios. Bet "Ži
Mūsų sodžiuje nuo pat vo
dinys” .darosi kaskart įdomesnis, trečiadienį rinkoj tenka pa
kiečių okupacijos gyvavo
ir tiesiog būtų nedovanotina, j'ėimatyti išpiaustytų rankdar KIEK RĘIKALAUJA GRĄŽINTI
gu kuris inteligentas, vistiek ku
BAŽNYČIŲ, KURIOS RUSŲ lietuviška mokykla iki 1927.
bių"
(Vytį,
arklių,,
kiškių*
rios profesijos jis bebūtų ir. kur
m. Tais metais mokykla
LAIKAIS BUVO PAVERS
begyventą,’jo neprenumeruotų ir kačių, karvių, šiuių, lapių,
buvo nukelta į činčikų so
TOS CERKVĖMIS
neskaitytų bent nuo 1930 metų vištų irkitokiip), kuriuos, sa
džių.-Kolei gyvavo/ pas mus
pradžios.
koma, paruošianti Stalgėnų Vilniaus arkivyskupijos
mokykla, tai tautinis susi
“Židinio kaina Amerikoje: met.
Kurija
pradėjo
bylą dėl cer
gyventoja
Gaubienė)
Barbo

—44.50, pusm.—$2.50; Lietuvoje:
pratimas buvo pakilęs gana
ra, turinti 28 metus am* kvių grąžinimo Katalikių
met. — 35 lt., pusm. — 20 lt. ..
aukštai, bet netekus mokyk
Adresas: KAUNAS, Laisvės A- žiaus.
Sakyti išdirbiniai" Bažnyčiai. Tokių cerkvių ylos, mūsų jaunimo apšvieta
lėja 3 nr. "ŽIDINYS.” ’
žmonių mielai išperkami ra 94. Jų skaičiuje 88 bu
pradėjo nykti. Pereitais me
(po litą po 50 ct.). Tikrai, vusios unitų, bažnyčios ir 6
tais ir mes pradėjom rūpin
verta visa, tai susidomėji Rymo katalikų. Šią bylą,
tis lietuviškos mokyklos, bet
mo.
'
' ’ . j kdip žinome, spręs Lenkijos vištas včitįii:x ‘ Rytas ’ ’ ditbteismai. ■ /
...
da mokytųjų, bet inspekto
Amerika ne Lietuva; jos kiekviena
turi /patingų savybių, kurias pasliki- :
BEPROČIAI i PAMARŲ . rius hėtvirtina dėl to, kad
kyš visados.
Aš esu Lietuvos gyvenimo žinovas. Kito to
Tik tas yra Amerikoj gyvenąs geras
liėtoli į Činčikų arba į Grilietuvis, kuris gerai Žino Lfettivbž gy
Vilniaus
miesto
magistra

kio, -kaip aš, Lietuvoje nėra. Kiekvieną dieną
galiuonų lenkiškas mokyk
venimą. Kas nori tokiu būti, turi skai
tas
tarp
kitų
nesąmonių,
su

tyti
Lietuvos
Katalikų
Veikimo
Centro
grumiuosi su -tikėjimo, tautiškumo, sveikos po
las. Taip mūsų pastangos
■leidžiamų savaitrašti
manė
pąnaikntii
bepročių
li

litikos ir ekonomijos priešais. Mane pažįsta vi
ir nuėjo, niekais. Mokyklos
“Mūsų Laikraštį”
goninę* kuri iki šiol veikė
si lietuviai. Nors kontroliuojamos ir persijoJį reikia užsisakyti sau Amerikoj ir
neturime, draugijos taip1 pat
vlsiems-glmingms ir pažįstamiems Lie prie Šv. Jokūbo ligoninės.
jamos kasdien mano mintys, bet aŠ.nehusihi'ėnu.
tuvoje.1
,
jokios, tik tas malonu, kšs
“Musų Laikrištls” ihetams kaštuoja Kitos tokios ligoninės Vil
:Ąš kasdien lankau visus, kurie tik mane kvie
kart danginus pradedamo
ketur litai, pusei metų,— du litai.
čia ii* pasakau daug saldžios ir karčios tiesos..
Latvijoj, Estijoj ir Vokietijoj, kaina niaus krašte nėra. Todėl,
damėtis laikkąščiais ir'kny
ta pati, o Visur klttr užstėfly (taigi ir
'kaip
praneša
Jaikraščiai,
IĮAmerikoj
J
—
trigubai
brangiau.
įNors nuo Tamstos mane skiria platusis At
gomis.
X
Adresas: Lietuva, Kaunas. Laisvas Agonys,
Sergantieji
proto
Iilėja 31 Nr^ “Musų Laikraštis.”
lantas, jei tik panorėsi ir Tamstą lankysiu^ Be
go, tjįijtąŲ^tą nori saįroį giminėms gyvenan
Ką tik išėjo iš apaudiN
1
i
. ", Artisto
tiems Lietuvoje pądar
didėlį džiaugšmą, pa*
’ q|
STASIO PILKOS ’
NAUJA KNYGA
{Wstehgk,”ka<ras juos 1
’ ” ■ NatųA Knyga :
sį lankau tik už 5 liįi! UotamsogysiaiBeju
- įhiiiitip tiRMiiH
į

į

■

f
I

,

kalba ir juokiasi iš jį silpnybių, kaj ji tave aplėįs neapkalbėjus. :
| Nemanyk t^ad tas' berniukas kuris savo tėvelį pajunk
kia tau, kad jis bus su tAvimi kitokis.
(Daugelį sykių mes nuliūstame kuomet manome kaip
mūsų draugai apvylė mus. Nieko stebėtino. : Jų* pasi
elgimai galėjo aiškiausiai nurodyti kąd.įjjirią, ųąrs. die
ną jų tas neteisingumas Atsisuks ir į mus.
į.
Nemanykime kaj mes arba; jis. įąi jau išjjųtis nuo vi
so surėdymo^ ' Žmogus taj ?mogųs. . Ęer viena dieną jo
būdas negalį pasikeistiK taip kaip leopardas negali nuo sa
vo kailio nuimti juodus taškus. Ieškokime tikrij drau
gų. Kurie pradžioje parodo neteisingumą ir atvirumą
savo tėveliams prąšajinkime juos iš savo1 draugi josi
» S '
'
- Petras Grendavčiuši (T)aytonj

te paprasta savęs negerbti,
nieluoti. Skautų brolija vi
somis priemonėmisUgdoeavd ' nariuose ’ šį ’savigarbos
jausmą. 'Skautų įkūrėjas ži
nojo
pirma paruošk dirvą, o paskui sėk.
' > Jis taip
ir, daro. Tik tuomet jauną
žmogų .suįdomins kilnūs siekiai, kai' jis mokės gerbti sa
ve ir kitus žmones. Ištižė
lio, sukčiausi melagio sieloj
niekuomet neprigis; kad ir
gražiausios, žavingiausios i-

Skautu stovykla grūdina kū-k“ Atmetu bent kurį sk;
C«

9

A

.

i

. Ai • *
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•

*•

-•

•

•

:Skautas nešiojasi nedidelę ja.
vąifitinėlę
Joje sukrauti J925 m. didžiulei
reikalingiausi ' pirmajai pa* .miniai, iškeliaujančiai į Antį
veiki Gyvi
;•?. ■
■ ”...
- ■
..
galini nelaimingais
Kaip sekasi užlaikyti visus gerus pasiryžimus pada-:
mais vaistai ir tvarsčiai. Am- Bąden^Paiuis pasakė: “Bsįytiis pirm Gavėnios. Manau, kad pilnai išlaikysite visą,
žiną skauto gėda nemokėti kalauju iŠ jusy dar vieno
lietuviai visuomet atsižymėję savo teisingumu.
apsieiti nelaimės metu. Gais Ijlko. Parodykit savo d
Šią savaitę mūsų gabus rašytojas KuPranas prisiims
ras, škenduolįs, griausmo siu VyriausiaiBašnyetos V?
i gan įdomų’ straipsnį apie Gavėnios meto dvasią. Pa
tręnksmas visuomet iššaukia dovybei Ryme, ‘ Kad 'jūs; km
laukite :
skautą, iSkautas turi žinoti' skautai, neturite dvieju
visų gydytojų antrašus, gat pačiu, Įbet vienas jūsų terd
“ŽIŪRĖK Į MANO ŠIRDĮ”
'
vių ir žymesnių įstaigų var valdovas ■ Dievas ir C;
Gavėnios metas tai geriausias laikas' vaikeliui žinoti
^Kas gi gali būti gražesnio dus, kad, praeivio užklaus- Bažnyčia,- Prašau tai prisį*
:aip jis jaučiasi savo širdyje.prie Viešpaties Jėzaus met
\
ės. Tankiausiai vaikeliai pamiršta kas Viešpats Jėzus
ir artimesnio nepagadintąų tas,^šypsodamas galėtų nuro- minti ir būti savo Bažnyčios ”
c
fer vienas. Užimti ^variomis pasaulio linksmybėmis jie
jaunal sielai, kaip ištikimy dvt^ vieta.
klusniais sūnuUPis.”/
.titolsta nuo Jo, kuris sakė: “Leiskite prie Manęs mažube Dįevui, savo tautai, bro Skautas turi išmokti sekti
Skautybė gyvuoja LietuįJ
ėlius.” Daugelis vaikeliu, ypatingai šį metą gavėnios mė
liškumas, gamtos meilė, skai dangaus kūnų • judėjimą, voje jau 10 metij, tačiau tas*
tį rodo tą nepaprastą meile prie Viešpaties. -Savo para
drios, šviesios mintys ?
žvaigždžių takus. - Žiūrėda judėjimas neįsigijo dar čia į
utoje matau vaikeliu gražų pasiryžimą atidėkoti Vieš
7
0 skautizmas duoda ge mas į žiburiuotą dangų, jis priderančios vietos. Ne vi
pačiui už visas suteiktas malones.\ Per , Gavėnią vaikęJavanis~
riausias progas šias ypaty suranda pamestąjį kelią.
sada idėja, pereidama gyvęiai savo gerais darbais, kasdieniniame išklausyme šv. Mi
Skautai
turi
savo
rūbus.
bes ugdyti, ^auginti. Skautų
dų, ’apėjimas stacijų, sukalbėjimas rožančiaus. Begalo
niman atneša tokių vaišių,
SKAUTŲ
BROLIJA'
Tie
rūbai
pritaikinti
jų
bū

jausmingą įspūdį padaro į mane tai vaikelių gražus, pasiįstatai, tai Aukščiausio Kū
kokių ji žada teorijoj. Ide-. ||
dui
ir
pašaukimui.
Skautai
iventimas Viešpaties neapleisti dienos metir. Eidami ir
rėjo suprastinta ir jauniems
joms įgyvendinti reikalingos
stengiasi,
kad
jų
rūbai
būtų
sugrįždami iš mokyklos pirm negu grįžta į namus, jie
Jau šiandien milijonai patiekta mintis.
Ne vienam teko matyti,
sąlygos, kurių pas mus-ne vilengvi, patogūs ir naudingi. si turi. Gražūs skautų įstaiteina, ir arti atsikšlaupia prie altoriaus atveria Viešpa ypač didesniuose miesteliuo skautų dirba visuose pasau
čiui savo širdelės jausmus. Mylėjimas Viešpatį Jėzų Šv. se, trumpom kelnaitėm, pla lio kraštuose, o jų skaičius Skautų įkūrėjas savo šei Jo kaklaryšis — plati skepe tai, riteriška dvasia pirmo-■ <7
mai patiekė ir gražiausiii pa tėlė — tarnauja papuošimui
Sakramente ištikrųjų vra tai gražus tikėjimo apsireiški čiabryle skrybėle, - ryškiais kasdien auga.
tarimų, kaip sek savo patro i?, reikalui esant, tvarsčiui mis kūrimosi dienomis pa<
mas. Būtų gera, kad visi vaikeliai, ypatingai per Gavė drabužiais, linksmi berniu
tjaukė po savo vėliava daug
Skautas angliškai “Seout” ną šv. Jurgį; naikink pasau sužeistajam ir p.
nios laiką ateidami arčiau prie Viešpaties Jėzaus priža
kai ir mergaitės. Ant kak (skaut), reiškią žvalgą, nąu- lyje pikta, bet pirma itbveik
jaunimo, tačiau stoka vieno- |
dėtų Jam didesnį savo meilės pasišventimus.
•
• i.
Skautai
turi
sąvo
ženklelį
lo užsidėję geltoną, žalią ar jii kelių iėškdtoją. Žvalgas piktybę pats savyje; arba
dos pasaulėžiūros vyriausioŠvenčiausiame Sakramente yra Viešpats Jėzus ištik
—
trys
lelijos
lapai
ir
Lietu

je vadovybėje, stoka geros Ii- ,
rųjų ; sū kūnu ir dūšia, kaipo Dievas ir kaipo žmogus. < Pa ba raudoną skepečiukę, ran mūsų supratimu tai karo “auk aukštyn, kaip galingas vos ženklas.
silieka Jis su mumis per visas dienas iki pasaulio pabai koje turi lazdas.
tarnybos žmogus. — Tiesa, ąžuolas, bet nesilenk.žemyn, ' Kur čia viską suminėsi, ką teratūros, prityrusių vadovų
jau padarė tai, kad daug jau</
gos vien tik dėl mūsų meilės. Jis malonėtų, kad mes Jį — Na, kas čia per kome- skautai karo tarnyboj visuo kaip verkšlenąs gluosnis.”
skautams patiekėjų įkūrėjas- nimo užsivylė ir nepakilo į
tankiau aplankytume. Tankiai ir maldingai Jį lankyda dijantai? - pagalvojai
. < ...
—
~ met ištikimai eina žvalgų Dešimtas įsakymas liepia Baden-Paulis. < iš
~
’ iskautizmo aukštumas.
mi, galime iš Jo apturėti daug-daug dangaus .dovani}. Bet karto.
pareigas, * bet skautas žval skautui būti su Dievu širdy
» •
Riteriškumas,
moterų,
ir
daugybė žmonių, nebemyli, Viešpaties Jėzauš, kad Jo ne
Vieni mano, kad tai gais gas ir taikos metu. Jis bu je. ’
1’ , ’
■ ■
senelių gerbimas, didelė mei .Paskutiniu laiku, kuomet
bemyli, Viešpaties Jėzaus, kad Jo nebelanko, nors Jis kas rininkai, kiti — sportinin
driai'seka savo dvasios, ir Jaunuolis stodamas skau lė visam,-kas gera, ištikimy pasireiškė noras skautizmą
diena jų lapkia. Todėl‘Viešpats Jėzus ir guodės kartą
kai, trečias ir čigoną atran žmonių gyvenimą. 'Jo šū tų organižacijon daro įžodį. bė savo idėjai, „mokėjimas suvalstybinti, tiesa, jis atsi
Šventajai Margaretai Alaeok, kuri tankiai Jį lankydavo.
da. .. Kai kas ir tikrąją jų kis čia ieškok naujų kelių Kelia ranką į žalią skautų susivokti sunkiausios^ aplin rado geresnėse materialinėse
Jai kartą karštai prie Švenčiausiojo Sakramento besimel
bet neteko dvasios
1
džiant, staiga pasirodė Viešpats Jėzus, ir parodė jai .Savo pavardę sužino.- -Girdi, tai dvasios tobulinimui ir žmo vėliavą ir iškilmingai sako: kybėse —- tai skauto pažy- sąlygose,
laisvės, : kuri reikalinga Įdėk- ;
• - •.
nijos naudai, žvaįgykis, kur “Brangindamas savo garbę, milai.
Širdį. Aplink Širdį erškiečių vainikas, ant širdies kry> skautai.
j >
'.j
O kas gi tie skautai, koki reikalingą Bažnyčiai, Tėyy- aš pasižadu. visą gyvenimą ' i Skautų brolijos yra trys vienai organizacijai, Pari^Į
žius, o iš visų- pūsiu ugnies liepsnos. Liepsnos reiškia
reiškė noraš /padaiyti skaa* ;
bekūnę- medę, 'kurią*Dievo Sūriui nuo amžių.prię. žmo‘ jį' tikslai, ^daugumas rvisai nębiar:
Pagal- tarjaąuti'Diįyin.’ir Tėvyiiėi,
tds militarine organizacija,
nių turėjo ir iki šios dienos dar tebeturi; kryžiils parodo? negirdėjo. O ’ gyvenime ten ba.
i
teikti pagalbos artimiems ii
kuris pavojingas bandymas
jog* Jėzus dėl mūsų meilės davėsi Save prie kryžiaus pri ka vienu ar kitu būdu su
Padėjęs pagrin a Dievo. būti ištikimu skautų \įsta- tai ir skautai vyčiai.
*■ *
kalti, kad muš per savo kančią ir mirtį, per Savo, pralie jais susitikti.
visaip pražudyt skautizmą'
Tėvynės ir artimo meilę, sa tams.” Šitas įžodis yra skau Mažytės ^mergaitės b? bertąjį kraują nuo amžino prapuolimo atpirkus. Erškėčiai
Skautus įkūrė anglų ge vo brolijai Baden-Pąulis da-: to angelas sargas jo keliųo- nrakai
nhikai stoja į paruošiamąjį Lietuvoj, jeigu* nuo to bap-^,
primena tuos sopulius kuriuos Jėzus, Švenčiąusiame Sak- nerolas Baden-Paulis, 1907
se</
?.
y'
.,y
skyrių — vilkiukų ir.paukšt
nebus tuojau atsisakyt
~ramente užsislėpęs, turi iškentėti" nuo netikinčiųjų, nuo. m. Mefekingo, Afrikos mies ve dešimts įstatų.
tyčių būrelius. Čia auklėji tar Nenagrinėdami .plačiau
užšalusiųjų, nuo šventvagiškai Švenčiausįjį Sakramentą to, apylinkėse.
“Skauto žodžiu/ galima Skautai turi daug,gražių
mas tik jiems pritaikintas. skautizmo padėties Lietuvoj
papročių.
i
'
priimančių krikščionių. “Magriete,” tarė jai Jėzus,
Šis generolas iš jaunų die pasitikėti, skautas ištikimas
Išėję šią skautizmo mokyk- norime likti .pilni gražios
“žiūrėk į Mano Širdį, kaip didžiai Ją žmonės numylėjo,
Dievui*ir
Tėvynei;
skautas
Skautas, eidamas pro lą, jie tampa tikraisiais vyties; kad netinką skautlz-nų labai mylėjęs vaikus, žai
o Švenčiausiame Sakramente ir dabar dar tebemyli. Tenaudingas
ir
padeda
arti

skautą, kelia trijų pirštų ei skautais, j
mo dvasiai bandymai palijcs
dęs ir siautęs su jais,’ savo
''
čiaus už Savo meilę gaunu iš daugybės žmonių tiktai ne?
mui, skautas kiekvieno arti lę prie skryijėlės ir sako:
Dar yra skautai vyčiai. Jų tik bandymais, o skautų di
dėkingumą. Nes nors ištikrųjų Švenčiausiame Sakra širdimi sugyvenęs su vąi
modraugas
ir
kiekvieno
“budėk” Vadinasi, būk vi eilėse ne jaunesni kaip 17-18 dėjimas mūsų tėvynėj eis
mente esu. vienok labai retai kas Mane telanko; o kiek ir sielos troškimais, j
skauto ir skautės, brolis, suomet, brolau, pasiruošęs m. jaunuoliai. Skautu vyčiu tikraisiais skautizmo keliais
. iš tų, kurie lanko, negerai apsieina bažnyčioje, arba ne geismais ir norais;
savo idealams. gali tapti ir nebuvęs skautu. ir išaugins mūsų suvargu-'
Po ilgų tyrinėjimų Badėn skautas mandagus, skautas tarnauti
vertai Mane priima.’’
Be to, dar Išganytojas jai pasisakė tiems žmonėms Paulis suprato — pritaikink gamtos ir gyvulių draugas, Kiekvieną dieną skautas tu Įstatai kiek sunkesni už tik šiam kraštui didelį būrį kri
kščioniškų riterių.
.gausias dovanas suteiksiąs, kurie Jį Švgnčiausiajame Sa tik vaikui geras priemones, skautas paklusnus. savo tė ri padaryti gerą darbelį. ' rųjų skautų.
kramente užsislėpusį, dažnai lankysią ir savo maldomis o iš jo išaugs naudingas vams ir vyresnybei, skautas To darbelio nepadarius, Skautai tvarkosi mažais Kai kas siūlo suskautinti ■
atsiprašinėsią Dieviškosios Širdies už nuodėmes, kuriomis krašto pilietis, tėvams ir ar linksmas, skautas taupus, negalima atrišti kaklaryšio 7-8 žmonių būreliais skilti ir mūsų kaimo jaunimą. Mes 'f
skautas skaistus savo daržmonės dažnų-dažniausiai Ją rūstina.
timiesiems palaima.
mazgelio^ kurį skabtas kas mis. Jų vadas — skiltinin- manome, kad tas dar per>
Ilgai galvojo anglų vadas,
kas. Savo vadui skautai iš anksti ir tamr nesame tinka•*
,
“NEMANYK”
f
ilgai ieškojo tų kelių ir prie ria ir nerūko.” Vienuolik 1 Vasaros metu skautai da tikimi ir klusnūs. Skiltys tu mai pasiruošę; šis klausimas
Nemanyk kad tas berniukas ar mergaitė kurie aiš monių. Galutinai ištarė pa tas “geležinis” įstatas sako
ro stovyklas. Pasiėmę mais ri paprastai kokio gyvulio ar peranksti dar svarstyti. Pa
kiai meluoja savo -tėveliams ar mokytojams su tavimi bus sauliui: “skautas!”
— “atlik pirma savo tie
to, reikalingų visiems daly paukščio vardą — briedžiai, vasarininkų organizacija yteisingi..
ra tinkamesnė n
Taip gimė skautų brolija. siogines pareigas, o paskui kų, palapįpi jie leidžiasi į geniai<lakstutės ir k. '
Visas pasaūlis išgirdo jo dirbk savo brolijai.”
žaliąj fizišką Čia, oišančių Skautų vadai niekuomet goįns ir joje ps
balsą^Rytų ir vakarų, toli
•nl
Skautų įstatai, kaip jau medžių pavėsy, paukščių dai savo nariui nenurodo, kaip priemonių jaunimui AuklėtįL į
x(“Pavasarį”)' \
mosios Indijos ir Šaltosios matyt, labai atatinka jau nos skambesy, grynam ore jis turi atlikti pavestą jam
XI METAI
XI METAI
eskimų šalies jaunimas su nuolio dvasios slaptinguo praleidžia keletą savaičių.
darbą.
Visakas atiduota'
VISI, KAM TIK RŪPI MŪSŲ KARIUOMEim IR
bėgo po jo vėliava. Baden- sius norus, jo širdies gelmių Sunku nupasakoti skautų skauto sugebėjimui, jo sava
___ KRAŠTO GYNIMAS, SKAITO
Paulis suvirpino jaunųjų kilnius troškimus.
gyvenimo paslaptį, kada jie rankiškumui. Skautas pats
širdis, o jo patiektieji dės
Pirmoj vietoj skautijos į- tamsią naktį, glūdaus miško save auklėja. Jis nieko išjo
' z
LIETUVOS
niai savo grožiu sužavėjo kūrėjas paskelbė savo šei vidury sužibina liepsnų lau tų nelaukia, bet pats duoda
t
tūkstančius.
ką gali.
mai — “skauto žodžiu gali žą. -■
PIGŲ, POPULIARŲ SAVAITINI KARIŲ LAIKRAiTĮ.
ŽENKLAI
Baden-Paulis, rodps, kiek ma pasitikėti.” O šiais lai Ugnelės atokaitoj jie gili Drausmę skautai ypatin
“KARY” yra daug paveikslų, apysakų, feljeto
vieno širdies atsikjausda- kais taip maža ištikimų žmo nasi į savo įkfifėjd mokyklos gai pabrėžia. Skautas be
nų, eilėraščių, įvairenybių ir tt Kiekviena
mas, parodė, jauni UH kelią, nių!.. Čia Baden-Paulis tai- dėsniu^ Čia skamba daina, drausmės, tas, pats, kas ir
me “KAĮftO” dt. yra linksmas skyrius “Kup
• f
fi
O tas kelias taip iras, taip kSl ’
juok^^muiTsUą ;<^wgs- medinė geležis — sako gilus
rines pabiToi," ’ '.
*
L
’
dl'
**'
artimas... f
skautiškumo Žinovas prof.
sielos dalu' Kas
tori, fnas.“
Šiemet
“
KARYS?
žymiai
papigintas.
Jo
kai

'Z
fy:
Skautas — ištikimas Auk- kad jį draugai ir pažįstąmi &kaiitiii
Šalkauskis. Skautui tačiau
na
metams:
Lietuvoje
8
litai;
Amerikoje
1
dole

4,"
ščiausiajam ir Tėvynei, gerbtų, juo pasitikėtų. Ypa tai ne paprasta pramoga, o drausmė ne sunkenybių naš
ris 60 amerikoniškų centų.
skautas — riteris^ skautas tingai jaunieji. Šventas sa dideli($praktiško darbd mo ta.
- ;
Redaguoja kpt. Bal&ūnas. Leidžia Karo
artimo brolis, skaųtaš amži vigarbos jausmas ankstyvais kykla. Čia jie mokosi sau 1 * ^’čkunmet. Jis eina savo
Mokslo Valdyba.
x
•
nai šypsos — tai buvo šū- metais. sužiba . vaiko sieloj, maistą gaminti, virti, kepti. paręigas vidujinės valios reAdresą*: Europa—Lfthuania, Kau&m, NeprOŠtusokiaį, kuriais skautijos įkū- Tik.idėja blogos sąlygos už- <Čia jis mokosi stebėti miško dnm^s šypsodamas.
myWs aDdU "KARYS”
rėjas užkariavo siu j Alinimo mušk šį jausmą Vaiko sąmo- gyvenimą, paukščių ir gyvu-. VSlžiutai visi, be jokios išdvasią.
imties, tikintys žmonės. Jų
nėj ir berniukas .ar mergai- lių papročius.
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Uarbą, kankmti ir žudyti ti
Chomįc, 36 ui;
Vincentas '
kinčius.
Prieš tokį pragaDeinhs-49 ni. Adolfas Filip,
Hftą Popią&a Pijus -XI
44 in. Vincentas ilgiu, 43 m.
sako
pakelė savo balių proteste ir
Juozapas juzvik. 56 m, Ka
palenkė savo galvų maldoje.

KAUNĄS
tilo tirpu v

vas Rusijos padėties,
šaulio, kriksclopys,
’
Svepto^o jog nuo Revoliucijos meto
gĮFter-iMatt*1 Mnit* of poattt»
te te teette IMS
Juozapo, Visuotihės Bažny- bolševikai išžudė penkiasde zimieras Savickis, 45 m. Me- ; Ir mes šU Gahvtoju priva
JąM i*5’
Čioš
Patrono
šventėje,
melsis
BVBS€BISriC»< BjLT«ai;
.
šimtą nuošimtį Rusijos dya- eisdovas Šiaudinis, 34 m. lome melstis prašydami į)ie- tai- lietuvių gyyąnątiam
už Rusiją; melsis, kad vei
vo taikos ir ramylbės. nelai- Paulo mieštoj rajoiib Mdėėn
siškijos. Vieni buvo sušau
yMrly ••••••••••••••«•• .SBbBO Ulsteny sMtUM
kiai užsibaigtų žiaurus tikin dyti be jokių tardymų, kiti Jųnąs Troigo, 49 m. Jonas
atidalyta praėjusių
<nee pėr we«k ye»rly..S2J0 Vte>« kart
jutam....USD
Versocki, 41 m. du teologai mingajai Rusijai. “Ką noYs įr
čiųjų
persekiojimas.
Visas
h,xVteraUn occė per areek Teariu,..SS.00 Ūlateajr Ttej
•fšteUe tet R&0
badu nuiharinti, kiti vėl iš Tysauskas ir Woronko. Vi prašysite tikėdahii apturėsi metų rugpiūeio mėn. Toj
civilizuotai pasaulis pakėlė
v.
tremti į baisius kalėjimus ir si tie priklauso prie Mogile- te:”
mokykloj yra du mokytojai:
St We«t Broadway
, ? ’terthBxtoii,lfaaL proteste balsą prie® bolševi
tenai nukankinti.
<> • vos diecezijos. Kiti ant tos
•
1
kus, bet reikalinga didesnė.
viėhas lietuvių kalbai, ant
TėlephOEe Sovth Boatos 0820
/ .
K '
y
• »
salos
kenčia:
Mikalojus
AVisi
žino
kaip
1923
m.
Di

■*- .. .................
..........
.
1
• 1 ■ ■..........
kaip žmogiška galybe. Ir
_>
ras portū^aių. Prid mokyk
»
leksandrov,
Potapi
Etniliadžiame
Penktadieny
buvo
Popiežius Pijus XI šaukia
los veikia ir poftilgalų kal
it
fcPROF. JONAS JABLONSKIS
B
A
visą Kriksčidniškąjį pMaulį sušaudytas pralotas ' Kon iiov, ir tas drąsus didvyris
bos kursai suaugusiems^AnLeonidas
Feodorov,
Rusijos
- irstantinas
Būdkevičius.
Tuo
kovo 19 d. prie maldos, kad
tra mokykla kitąm lietuvių
Katalikų Rytinių Apeigų
x Iš Lietuvos atėjo žinių, Galima sakyti, kad jis lietū- gerasis Dievas suteiktų tai pačiu metu buvo pasmerktas
eksarkas. Cezaras Feodovič,
gyvėnarridm Sao Paulo ra
&?vkad Vasario 23 d. pasimira vių literatinės kalbos tėvas. nelaimingai tautai ramybę ir ant mirties Arkivyskupas
,
Kredito
unija
astuonių
lianas čilepliakas, bet.jkada Viktoras Kriventčik, Bazijone. Vilią AhactŪčijo, tū
Kauno Universiteto Garbes Prieš jį yra buvę gabių li- tvaiką. Malda yra galinga:
pašto
darbininkų
Įsteigta
še

lius Styslo, Povilas Acherėjo būti įsteigta šių mėtų
Profesorius, kalbininkas J o- .terštų ir poetų, bet ne vie “Prašykite,” sako Dievas, risas pasaulis pakėlė protes
ši
metai
atgal
Broclrtonė,
tą, bolševikai jį paleido, vie berg, Juozapas Kolč ir Jo
pradžioj. Tai mokyklai rei
nas Jablonskis. Jau nuo ne- nas nepajėgė nustatyti pa “ ir apturėsite... Prašyki
Mass. tik su dvidešimts do
nas
Furč.
Pastarasis
ištrem

nok
neužilgo
jis
pasimirė.
kurio laiko* buvo paliegęs, stovios literatinėš kalbos. te ko tik jums reikia ir gau
kalingi baldai jau buvo bai
Tai buvo pradžia
|p'bet nieks nemanė taip greit Lietuviai pradedą atgimti site.” O malda yra galin Tėvas ftominihkas Ivanov, tas už tai, jog pasakęs žmo lerių.
giami phtfĮjtisitl metų, galę.
nėms neiti į krutamuosius
: mirsiąs. Tačiau negailestin- ir uoliai norį nusikratyti vi giausia, kuomet daroma vi vakars Šv. Katrinos baž paveikslus rodomus miesto greitai augančios unijos. Didėle mokyklų Steigimūi
Tikslai kredito unijos yra
Li ’ga mirtis išrovė iš Lietuvos sokių svetimybių savo kal sų kartu. “Kur du ar trys nyčios Petrograde, buvo bol
kliūtis yra tinkamų patalpų
teątre.£«•< mokslininkų geriausią lietib- boj, griebdavosi ją urmu susirenka Mano vardu ten ir ševikų ištremtas į tą baisiąją
teikti phgėlbą savo narianiš
stoka rajonuose; kiti lietu
”
Soloveskio sją, Baltijos jūro b kiek yra ištremtų į Si- kuomet jie reikalūUjfi fi
taisyti, bet, deja, netaisyk Aš« esu jųo tarpe.-r_______
ė^’ ^vių kalpoš žinovą.
Z
viai daugiausia gyvena, ir
’ Prof. Jonas Jablonskis gi- lingai ir'ndsumaniai. Yra Kasgi dar nežino koks bai se, ir tenai, uždarytus šlapia biriją, Turkestaną, Kauka nansiškos pagelbės
Sao Patilo miesto mokyklų
me gruodžio 31 -d. 1860 m. buvę ir gabių kalbininkų, sus ir žiaurus eina Rusijoje me kalėjime, mirtinai sušal zą. vienas Dievas težino. Ži
Tas
kredito
unijos
judęgiiiišpękcijos statoiili rtikalaKubilių/kaime, Naumiesčio bet nė viens jų nėra pada tikinčiixjų
persekiojimas. dytas. Ir iš tos naujos Si- noma tiktai, ffead-Kięvo Abirijos, kartą, keliolika kali paštališkas administratorius, mas Praįidėjd tarpe palto— ma^ kUrįe yra nė kžLŠ kiręs lietuvių kalbai tiek gero - apškr.
v* ♦ * Suvalkijoje. Vėliau
nių pabėgo. Jie prikankin pralotas Teopilas Skalski, 52 darbininkų ir balandžio 1 d.
gyveno su tėvais Rygiškių kiek Jablonskis. Prie dide
ta, . kaip privačių tautinių
kaž
kaip
netiksliai,
o
gal
įr
nk
ir
kunigas
Jonas
Denbti,
vargais
pasiekė'Finlandi1928
m.
tarpe
šių
darbinin

lio
filologinio
moksld
Jab

gi kaime, todėl kartais pasiramokyklų varžymai (Rr)
:tA.' šydavo “Rygiškių Jonas.” lonskis turėjo įgimtą genijų perdaug tiksliai sutvarkęs jos kraštą. . Kada tos šalies nėr yra ištremti į sunkiųjų kų buvo 168 kredito- įijos
su 19,098 nariais ir turto
Gimnaziją baigė Marijam- kurti naujas laimes, naiijiis savo- pavardę: kamienu no kareiviai juos suėmė jie pra darbų kalėjimus.
ftitadien farteiigtntų tarpe yri tik
llįi-- piblėje aukso medaliu ir įsto- žodžius. Anaiptol jis nebu ri patikti komdnistamš,, o šė jų sakydami: “Užmuški Ir kiek tikinčiųjų išžudy $1,265,548.
uodega
tautininkams?
Toks
Viens nuM&oni
te mus čionai, bet nesiųskite ta Rusijoje vienam Dievui
jo Maskvos universitetan į vo griežtas? mašininis žo
judėjimo tikslas pasirodė
“auiMYS”
^.''^lologijos skyrių, kur mo- džių kalikas. •>' Kiekvienas ant dviejų lizdų tupįs atgal kur pamažu turime tėra žinoma. Už ką gi jie toks svarbus, kad Šiandien
- . ;
kytojavo garsus kalbininkas naujai įkurtas žodis buvo paukštis turi iūf gerokai štt- mirti?’
žudomi ? Už ką gi išvaromi orgahizitotas darbas šėfct U
manus
ir
ka
po
milijoninės
Prot Dr. V. Mykolaičio-Pirtino feda«ii<
riksliąi
išvystytas
iš
gerai
pjttf. Fortūnatovas. Filolo1Ir tie žiaurūs persekioji į baisius kalėjimus aini salų? tikslą ir tautiškos anritii u- jamds
literatūros, makilo, VlstūnhsttM
g Jgijoš - skyrių baigė 188< ;nu suprastos, ; žmonių. kąįbos organizacijos iždininkas sa- mai neužsjį^igįa.. Daį^r
fe
MjUaOiaiiė
grr&tiHi
nijds ragina savo v ietifiiiiM
pilriai
Vo
parti
prie td dar 1888 in. išlal- dvasios, iųjei. Šiandien gėri
ant Šdloveski’o salos kenčia prasikaltimas toks pat kaip skyrius įsteigti kreditb Jfid- rlmtoMUs, įdomiausiai $ RttSviUvi
i?
atatinkamas.
kvotimus literatūros sky- mės šimtais naiijų gražiai ir
ir laukia mirties šie Katali mūsų. Jie tiki į Dievą, jie jas. Tarpe šių, Gelzkėliiį
grynai
skambančių
mokslo
J- rtiij. Tiek njokslo pabaigęs,
Nestebėtina, kad nuo to kių dvasiškiai: Vyskupas Bo mokina kitus pažinti ir my: Darbininkų draugystė pe IfeMį BiŪnėlaA Todc4vi«^tėiVWl*
te uŽsiMkyti “židlnj.”
^^Jąblbn^U -maneL- gausiąs Jr visokios rūšies tarnybų kios “lakštingalos” balselio leslavas Sloskanaš, Apašta lėti Dievą; jie labiau bijo reitais nįetais pranešė, kad . “ŽldlDio" kaina Lietuvoje; met 30 L,
į^Vifefą" ■ gimnazijos? ppųfeso- terminij, tai tik pasidėko- nevisiems S. L. Ą. nariams liškas Mogilevo ir Minsko Dievo kaip žmonių; jie. “nu turi 41 vietinį skyrių, kurie> puaih. 20 It ; Amerikoje metašis
> ■
ne- j ant Jablonskiui.
lenką ramiai užmigti. administratorius. Jis buvo mylėjo teisybę iri neapkentė organizavo kredito unijas. pusmečiui $2.00.
Adr. ‘ "židinys,” Kaunas, tAisv&j AL
į*?rUsas negalėjo to aptikti.-- Tai tikras Apveizdos su•
■■ r. i. i s.
K. suimtas rugp. meriėsy, 1927 nedorybės užtat Įniršta iš
;
..
-s.
■i~v.įi • |;Į^- a^ji ..jįįateeartMa
Taigi nenorėdamas įvykti rėdvmas, kad kurdama nauRusijon?mokytojavo priva- ją valstybę,
Lietuvadurėjo
- Mtm. S. Kneižis įtfuostoliu. - Girtuoklyste, žmogų, /sutverta būti kfe vieno karo.. Pulkas kareivių viename mies
3
■*
čiąf Lietuvoj, kol galutinai Jablonskį. Reikėjo išdirbti
Dievo karalystėje, nužemina, nutraukia jį nuo telyje, ilsėjosi ir laukė, kolei gaus įsakymą eiti
GIRTUOKLYSTES
SIAURUMAS-KAIP
į vienam įtakingam asmeniui nauja terminologija ir moks
aukštos jo kilmės į neprotingų gyvuliij karalys į mūšio frontą. Taip belaukdami miestelyje ka
»•
IŠSIGELBĖTI
J Užtaraujant, gavo mokytojo lui, ir kariuomenei, ir pas?
tę. Ne, ką aš sakau į gyvulių. Tai neteisybė reivai ir jų vadai girtuokliavo ir gyveno ištvirA
----- :--------------------x—
gyvuliams. Skriauda jiems.
*
kUSidi. Vieną vakarą žinia atėjo, kad ant ry
vietą Mintaujos gimnazijoj, tui, ir bankoras, ir geležin
Paprastai, pamatę girtą žmogų, sakome: tojaus pulkas eitų į frontą, Į frontą. Gal dau
f bėt už lietuvybę buvo iš- keliams, ir įstatymams, žo (Referatas skaitytas Nanj. Anglijos Katalikų Seime,
“Kaip gyvulys.” Bet gyvulys visuomet ištiki gelis jų nebegrįš, taigi paskutinį kartą reikia ge
tremtas Pskovan. 1906 m. džiu, visokiems valstybės aVasario 22 d. š. m. Worcester, Mass.)
/
mas savo prigimčiai. Gyvulys niekados nenu rai pasilinksminti. Susirinko visi į karčiamą.
^„ mokytojaVo Panevėžio ino- paratams. Kas- būtų būrę
sileidžia žemiau Savo prigimties, nėnupūola že Ir kalbėdami, “nežinia kas bus rytoj,visi pa
kytųjų seminarijoj, bet ir iš be Jablonskio? Jis uždėjo
“Atnaujinti viską Kristuje.” Koks prakil miau jam duotų, instinktų. Šuo, nors ir la sigėrė. Vienas leitenantas turėjo labai gražų
)Jčia buvo iškeltas Bręstam ant Visko neišdildomą savo
biausia bus ištroškus, palaks tik tiek vandens, šunį, kurs niekad neatšiskirdavo iltie savo po
1915 • m. buvo pakviestas Į antspaudą, ir Lietuva džiau- nus tai obalsis. Bet atnaujinimas turi prasidėti
Voronežan mokytojauti lie-’ giasi staiga išmokus savo nuo savęs. Kiekvienas privalo pirmu-pirmiau- kad numalšinus savo troškulį. Ir koks jis at no. Prieš iššiskirstant tą vakarą iš karčiainos,
sia pataisyti save, atnaujinti, pataisyti savo vi sargūs, kuomet randa tyrą ir netyrą vandenį. vienas iš kareivių patėmi jo, jog vienų-vienas su
Jį tuvių tremtinių gimnazijoj, kalboj tvarkytis.
dujinį gyvenimą, paskui, žodžiu, pavyzdžiu ir Priėjęs prie iietyro vandens labai pamažu vie tvėrimas karkiamoje negirtas Ui šuo. Ir tuo
paskui dėstė kalbas Kaimo :.....Lietuva įsikūrė valstybę, pagalba taisyti kitliš. Iki kolei pavienis žmo ną ar du kartu palaks. Jei gi nujaučia nuodus, jau nutarta padaryti šunį panašiu sau. Ir, tie
niversitete.
.
r
Jablonskis išmokino ją.gry- gus nepamatys savo nedorybių ir jų nepataisys, tuomet nežiūrint kaip būtų ištroškę^ neprikiš drąsūs ir tvirti tėvynės gynėjai užsiėmė Pagir
u <“*
C Jablonskis paliko nėišdil- nai lietuviškai kalbeli. ,
veltui tnes dirbsime ir ieškosime priemonių at snukio, Kartą laikraštyje buvo šitoksai apra dyti, vargšą šunelį. Sugavo jį, pražiode, pyle
5?'
domą
žymę
lietuvių
kalboj
"
K.
naujinti draugijas ir tautas Kristaus dvasioje. šymais. Viename Paryžiaus gyvulių sode arba jam į gerklę degtinę ir vyną. Šilo draskėsi,
u»
Veltui mės ieškosime priemonių prašalinti gir parke buvo vienas žiaurus laukinis žvėris. Dū kaukė, bet kareiviai norėjo gyvulį padaryti pa
«
tuoklystę, tą didžiausią pavienio žmogaus,'šei liai kokių tai priežasčių valdžia įsakė žvėrį nu našiu į save. Greitai šuo pradėjo'čypti,‘tbiioVARGAS
DĖL TURTO mynos ir tautos priežastį, jei neįrodysime gir žudyti. -Prižiūrėtojai nusprendė tai padaryti tis ant žemės, sUugti, vemti. ’ ‘ ' \i::.
->-X
_ -f
■ '
' .
‘
.7■
**
/ 3' _
Tą naktį lygiai ponas ir šuo buvo pamešti į
tuokliui koks tai biaurus yra jo darbas. De nuodais. Stipriausiais nuodais apibarstė jie
,
& L. A. atsiskyręs nuo kvar! kvar! — jau vienas šimts metų prohibicijos Amerikoje, parodė, kad duonos ir mėąos šmotus ir numetė gyvuliui. Gy kareivių buveinęr Ant rytojaus ištiko mūšis.
girtuoklystės neprašalinsi iš žmonių tarpo, jei vulys buvo needęš keletą dienų. Priėjęs pauos Iš tų, kurie užsiėmė šuns nugirdyme, nežinia
katalikiškojo Sušiviėiiymp, varnas kviečia kitą, ir bema
pirma neapšviesi žmogaus protą ir .neišauklėsi tė duoną ir mėsą, apvertė snukit/porą sykių ir kiek ždvo, bet mūšį jie laimėjo. Už Iride laiko
tant
sulekia
jų
visas
būrys.
. manė susitvarkysiąs savdtišjo valios Sulig Kristaus* Ėvangelijos. Mano Už nuėjo tolyn. Tik staigiai, tarytum būtų sugal sugrįžo vėl į <4 patį miestelį paminėti mūšio lai
& fati, nepriklausomai nuo ti- Mėsą kas nors daboja, ir duotis bus piešti girtuoklystės biauturiią. Tai vojęs kokį planą, sugrįžo prie maišto; atsargiai mėjimo. Kartu atėjo ir ponas leitenantas ir
kūjimo. • Ką, ką, bet jau Tarnams kol kas ji nepriei sena pasaka, gal nevienas pasak Bite. Taip, la- pradėjo snukių jį stiimti tolyn, ir įstūmė į van jo šunelis atsekė jį. Bet nevisai. 7
Jis atsekė savo poną iki kšrčiamds. Priėjus
L taūtybį* taintene išlaikysiąs dama; bei jie tūri gardaus bai.sflha. Jei būtų nęgera, neturįtųy sehumo. denį. Paškui parietė vandenyje keletą kartų
arti
prie karkiamos šūo pasiliko toliai
f’įė' jdkfų kiiftėių ti abejonių, apetito ir niidatiniti kvark Kodėl mažai tepadaro įtekmės.į žmogui JTodd, fcpverte, apmazgojo, ištraukė iš vandens ir vėl
f’fer kiek; triettį tiip'dtyodė. sėjimu įvaro sargams nema kad žmogus nepaima sau į širdį, .neapgalvoję. pradėjo uostyti. Uosto, ir tarytum, suprasda hantls.atsiįpęšė^urtį pašadktif bįt fes
Valgiai tik tuortiet naudingi, ktioihet žmogus mas, kad nuodus nuplovė, pasidarė gyvulys tru tumu“ ntibSgd’ tolyri.' - fIr jbkiii būdtt' tipg
Jis išaugo į gaii stiprią/ir ža dervingo virfiulid.
įvesti šunie# į tą vietą, kur aukštos kilmės
Taip ir apie S. L. A var- juos gbrai suvalgo. Taip ir su mokslu. • Apgal putį gyvesnis, ir paskui labai atsargiai pradėjo tėvynės gynėjai, buvo pažeminę šunį. Tiįlgi
/turtingą organizaciją^ it daėsti. Bet tiktai po mažą šmotelį, jis kando ir
šilką ir suka, vok. Apsvarstyk girtuoklystės blaurUmą.
nai-bolševikai
šilką•? ir suka,
v.bar skaito virš milijono dol. nai-bolševikai
Savižudystė yra baisūs dalykas.
Tai yrą
•
-t
rįjo. Kuomet valdžiai buvo pranešta apie tą girtuoklis yra žemesnis už gyvulį . /
tiįrto. Tat-graži .skaitlinė, ir
i£ kas
kas metas
metas vis
vis drąsiau.
drąsiau. sunaikinimas, atmetimas visų geriausiojo SūtveŠiandieną mes girdšiame, kad pasaulis Jei*
tiiojau buvo- įsakyta gyvulį palikti gyvą.
įfcfet kjrip tik dėl josios gra- dau prie to į>rieita, kad net rėjo duotų dovanų; tai yra pasipriešinimas Die- įvykį,
..i,
X
Jis užsi pėbiū
ne mirties,
8ina savižudystę, sakydami, būk savižudi
didalūs
$tato | cena
Frie girto žmogaus p
Įhttno jau matosi ąnt-dąri- savo kam
vd Šv* Apteizdąį.
.
ĮĮ, lai yra ataakomingi už savo darbus. Jie
tro valdybą
rbą, ir dar .kbi
kbkiust
I
dienų >lkiitji vr ’
r Žiaurią įtikintą, tie
Bet girtuoklyste tai pradžia savižudybės. didis gyvulio pažeminimas. Ti
^ gaus aiškus ir pilnas griattfr*
ttes.
i
jų
peršamas
į
iždit tiitio debesėlis. . Reikia Žltto- Vienas
Užsibaigia, kaip kiekvienas žino, nužudymu kū prievartą brutalus žinogūs įriti huti
kad girtuoklystė tai y*ra liga, ne^.
niūkus vadinasi net Šoiovęino,
o
gal
ir
BielbSf
suardymu
šeimyniškojo
įyvėvulį
prię
savo
lygumos
priverstiilai
kad kur yra mėsos, ten
ga, iaa>pTota*<uup aptenxiytM ir
mas /
suvaldyti«
./tuojau ir plėšri ųj ų paukščių
aįta,;kad nebepa
" ’
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Valio! TriM^ykitis valia! va-j

£Ur kokįųf

? JBsi

tam

tokių, s kurie .lįnMi* liol valio! Didvyris! Įžymiui

- duo

našles

gavo

valdyta :

' užmušto karo i lauke vyro/ ar
sūnaus. . Sužinoję, siunčia
joms pasiūlijimus pirkti ap' gaulirigus Serus (stoeks) ak’ čljas. Tokiu bhdu išlupa iš
našlių-motinėlių ir žmonelių
paskutinį centą. Ar gali bū
ti biaUresirii) niekšų?!

ž,

«

o

.i
r**

lė žydus. Oi! oi! kiek trukš-

d

Jū.

Kongreso rekordus,"kad 'su- žmogus!
r žinotų, ■ kurioj

tfDAiJtmrtripisAVLĮ
T

mo! jų’ riksmai
Visą pasiūiį.

' * 1929 m. Chicagū turėjo
16,3^ persiskyrinius,* Kiek

girdėti

po

j o;}!’ ■

t

1 TasduMš šh-

"iki šiol iš Rusijos Rauda

i

vom mažai žibių;

*’ * . H. t

• Didvyris;Liefuvys;! gaintį invlį^
Mišri)-gynėjas, klausos atydžiUi;
Skubiai įo kraujas teka, rirĮ!P širdis
,c.r
Ii- karštos mintys svajoja saldžiai

juįo iri numalšino arabus;

■.

' * Ute&fr* ; x v;

Diena graži, saulutė mirganti aukštai,
' Ęrdvesę lengvi debesėliai plauk’.
\
Švelnus -yejeliš dtelk’ -gaivinančiai,
Rainiui ivepųoj’ krdtinė ~ įjoje laimės dauff.

■■• -

Bet kaip

_. Clįicagoj dar kitos lenktvnės seniai eina. Nori žino tik bolševikai pradėjo per
ti kuriame mieste yra dau sekioti rabinus, greit vėl vi
giausia užmuštų.... Chicago sas pasaulis sujudo. Eaikyatalpina
ilgiausius
nori praleiikti net ir karo! įščiai
mėti! pasižymėjusi “No Israipsniūs, žinias, net ir pa
veikslus apie bolševikų žiauMan’sLand.”
' romus Rusijoj.
'
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Liįįmibu^iai. Turima Iri'
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ČoinipiRee on the Cošt if
itedicai Uare,/Wafilihigton,
D. C. komitetas organizuo
tas studijuoti ligų jųikreipic
mo ir priežiūros ekonomiš
ką padėjimą, ką tik .išleido
savo pirmą raporią? jkurį
w r < -"t«
‘•s. pagamino Aliau Peebles, ir
kuris raportas inima Suv.
Valstijų medikališkų aprū
pinimų statistiškas informa
cijas.
,

Bet štai nerimsta. Purto virpulys,
Gamtos vaizdai sukėlė sąžinę,
Ir vėjo tas švelnum’š gaivinantis
z Jam skėlb’ Tvėrėjo garbę amžiną.

je Šalyje net 7,000.1
eitį ir kasdien, pa
jie prižiuro net 700,000 Mgonių:- '• Ligoiibučfu lbvų
skaičius padidėjo nuo 4!
000—1909 m. iki 890,000
1928 m. Bet ir ligohbučf
aprūpinimai netinkanti pi
skirstyti. Beveik 40 nuoMidi^
tis apskričių Stiv.
se neturi ligoiibučių. ;

—
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1,500,000 žmonių samdomi
Federalės, valstijų ir vie-?
sąryšy su ligų priežiūra ir tinęs valdžios užlaiko nitį
Seniai, seniai apsvarstė jis sielos •
1
'z”'
<•
.
nukreipimu. Iš tų, 143,000 pusę ligonbučių šioje šaiyjė,
Dvasinę naudą. Ką padės čidnai
ĮŽYMŪS tMOITŪ I&
yra gydytojai, 67,334 dan kitą ketvirtą dalį užMikb .
tanMtt b UVMiUS
Meksikoje katalikai perPasaulį/turtą paveldėt; tautos
<WM«0
'Z
sekiojami. Pasaulis tyįį.
tistai, 151,996 praktiškos viešos tarnystės organizdeiGarbingą vardą nešt, jei žūt reiks amžinai?
Amerikoje
didelė
bedarbė,
Žmonės nori kuomi nors
Lietuvoje katalikišj*as"moslaugės* 18,079 optometrai, jos. Liekami ligbnbuČiai į*
todėl
kiekvienas
grobia
tokį
pasifyinėtkJLindbergas pa
kvklas uždarinėja. Bet! Bet!
ir optikai, 8,500 Christian ra labai maži ligonbučial, jiį i
Jaunystėj Dievas buvo geras jam:
darbą
kokis
jam
pasitaiko.
sižymėjo pasekmingai lėk
Tegul jau taip būna. Tur
Širdis skaisti laiminga yr visur.
Science praktikuotoj ai, 7,- savininkai yra privatiškį
Kaikada
skaudžiai
apsigau

damas pėr Atlaritiką. Kiti
Žibučiai bet viliojo jf; potam
būt taip ir reikia. Tylėkime x
602 osteopatai ir t. t. Ro- asmenys ir korporacijos ku-.
na.^
-•
Ieškot sau laimės išvyko svetur. -A
irgi lėkė — pasižymėjo tiio—
bilė tik
žydu
neliečia!
kuojama, kad yra apie 200,- rie daro biznį iš to.
'J <
J *
/
*
*
mi, kad jūrų gilumoje užbai
Žurnalu agentai siūlo/jau
Plunksnius
000 specialiai išlavintų slau Labai daug ligonbučių,
Kur bėgsi? Skliaustuose skraidysi su sparnais? 4 gių, 22,000 dantistų pagelbigė savo kelionę/
niems’ vaikinams ir mergai
sveikatos organizacijų, iii-,
Ten žmogų laiko Dievo Apveizda;
ninkų, 15,000 chiroprakti- dūstriališkų ir komerciališPrasidėjo visokios konku tėms darbu pardavinėti ^Ur_ Skaitykite ir platinkite mėnesinį
Žemyn gal briausies ? Ir ten nepaleis, —
kuotojų, Į00ę0007 vaistinin
rencijos. Žmonės lipo ant rialus ir tt. Žada gerą algą metalo, blaivybes ir sveikatos
kip įstaigų, mokyklų, kolegi
Kur dingt ? Visur akis Jo mato amžina. "■
ir
labai
aukštą
nuošimti.
kų,
84,000
vaištinyčių
darbi

laikraštį
stulpų ir per dienas išbūna.
jų, amatų unijų, ir ląbdaiįrį
ninkų;
55,000
akušerių,
7,Vaikai supyktose supasi per Jauni vaikinai ir mergaitės
B
bes draugysčių, užlaiko kli*
Slaptingos mintys aiškios Dievo akyse, •
(>00 kojų gydytojų ir t. t.
dienas ir naktis. Jauni vai paširašo po jų pagamintais
Tyliausi žodžiai vr Jam girdžiami f
nikas ir sveikatos centruiL
—
it
:
pasiseka
kontraktais
Ligonbučiūose
dirba
apie
kinai ir merginos šoko po
Tad’ kur gi pasislėpsi? Uolose?
1926 m., buvo apie 5,726
"SARGYBĄ” skaitydamas rasi šiltos
553,000
žmonių
ir
sveikatos
šimtą ir daUgiau valandų. tų agentų vergai.' »■’
Ten Jo pakojai stipins ir kieti.
ki klinikai paskirti kaipo:
departamentuose ir kitose
Visi pasižymėjo. Tapo įžjr-, . išsiūk i kitas
sveikatos centrai.
ukio,4) sveikatos,5) gydytojo patari
tuos
jaunuoli™
ir
i
vėliau
sveikatos-organizacijose
ki

mą,
6)
advokatopatarlmų,.
7)
apžvalmūs žmones!
.
Ar nėr prie jūros krimto kūr gyvęt?
_
----- . ....
.
1927 m. .buvo apie 57,000
‘
* * • dftugelis* jų netuti kuo
tas 14,000.
Ir vandėiių gelmėse pasineri? 4—1
........
J
.' .Chieagos,teisėjąi įrgį pri- grįžti į namus. Mat, alga judėjimas -----------vaistinvčiiį Suv. Valstijose
(Uetuvoje
ir užsienyje), 9)
‘
.
NUo Dievo Apveizdos kaip nors ištrūkt i
' Stoka gydytojų. Suv. Val ir beveik 1,000 privafiškų;
sidėj o r prie, Jtokių įžymią ir nuošimtis, ką žodžiu paža Knygą pasaulis ir 10) įvairenybės.
Nejaugi Jo galybė visur būt’?
^SARGYBOJE” rašo j vysk. M. Rei
stijose yra daugiaus gydy kliniškų laboratorijų. ;
žmonių., - .Konkurencijas da- dėjo, nebuvo kontrakte pa- -nys,
prof. P. Kuraitis, Vydūnas, kam
Tumas, prof. Kemėšis, dr. M. PaČkaušte kas įauginusia “divorsų,y
tųjų dėl 100,000 žmonių ne ,į/? V;
■ F
į.’. tadtĄ dr. A. Gylys, dr. jur. Raulinąitis,
i
r
žymėta — ir.negayp.
z Visi gyvūnai Dieyo garbę skėlb?
agr. Valatka; dr.‘K.’Pakštas, divD. Juš
gu bile kitoje šalyje pasau
suteiks. *
r - Ir debesiai palšieji vėjo pučiąnii, ,
ka ir kiti.-'
.. -. : ....,1 ,.....
Mergaitė,.susimir (
.
•>
’■
: .• .
e 1 . i.,..
r»k? ..> ■f
='• :
t .
1890 m.’ “SARGYBA” kaštuoja. melyje, bet šie gydytojai taip : Mandagumas mažuose t
Vienas, teisėjas paslžyip.ę-, nuqūnaiųų*. IJ^ąs
Ir
jurų
bangos
ląu
į.
širdLįąlb!,
...
;
,
tems UkR litai, pusei mietą 3 litai; Už1
5 * ■ • paskirstę
kad kaikurios lakuosesaldina gyvį
12
ttėtatos, 4pd^ėi- metą 6
4 .
i ęad I>iėVdsryr Višur>:kta; tik:QįnL:
-'-.'T
rūpina. • ><; >-» j;
dalys neturi jokių medika dideliuose—darb jį kilniu.
Mettaial skaitytojai gauna priedą _.
-r 513 “divorst)’’. suteikė. Ki Travėlėr’s , , Aid Soęiety “LaimCš
*
ė
'
•*
Kalendorią” ir loterijos: bllie- U
liškų aprūpinimų. Gydyto Rovei.
Prie gero Jis masina ir dangii tau žada,
tas teisėjas sausio mėnesyje daugiau kaip šimtą (daugu Škaityioją skaičiai padidčjtfs Iki
jų perdaug randasi dide - • Tik eikie Jų įsakymų keliais,—
irgi 513 nelaimingai apsive ma mergaičių) pagelbėjo ir 10,000 loterija bus plečiama. eJi pri
sirinks 20,000 skaitytoją, loterija bus
liuose miestuose, kuomet
Lietuvi!’ grįžk tiešon, aprink sau tikrą vadą,
T
dusius išskyrė. Pirmasis ne sugrąžino į namus.
padidinta tris kartus.
Skubėkit bžsisakyti “Sargybą,” kad
mažuose ir mažai apgyven
Pamesk klaidas, didvyris būk darbais.
Toks, darbas pavojingas, nepritruktą pirmąją numerių.
pasiduoda. Jbrbo įšilęs ir
Adresas: Kaunas, Liaudies namai,
tose vietose jų mažai teran’’ r
1
’
Jatonas
pasisekė perviršyti savo ypač mergaitėms.
“SARGYBOS” adm.
dasi. ‘ ’
..
~' I Į .
"I ■
Gyvename spe daližavimo
, Veiksmai priduoda valiai Stiprybės, taip lygiai |ir su girtuokliu. Kiek kartu jis buvo perspė- mės, kad jis girtuokliaują, o užmirštame, kad
kartų jam guvo aiškinta, nepaklausė, per girtuoklystę jis suardė dorą šeimyninį gy amžiuje. Suvirs 19,000 gy
blogi darbai ją nusilpnina. Aš žinau, jog nuo tas, kiek kartu,
iatiniai pasišventimo ir savęs suš&valdVmc pradėjo po vieną stikliuką, įgavo įprotį ir tas' venimą, namus- padarė žemišku pragaru, na- <dytojų Suv. Valstijose prakVeiksmai, Dievo malonei veikant, padaro žmo jį apgalėjo ir jis paliko vergas baisiausios ver muose skurdas ir badąs. Kur jo širdingumas? ikuoja specialioj medicinos
Gailiames žmogaus, kurs per girtuoklvstę nu* dirvoj. 20,000 gydytojų'y'
gų Dievišką, priduoda jam stiprybės ir galės gijos. /Išteisinti nemėgink, negalima.
Pasižiūrėk arčiau į girtuoklį. Jis yra vy stojo sveikatos, bet užmirštame žmoną ir -vai ra specialistai bet interesuos
pergalėti pagundas išvengti blogu darbu, pa
deda įgyti dorybes, nu veiktididžius ir prakil ras, tėvas, šeimynos galva. Jo šventa prieder-^ kus, kuriuos jis per savo išdykavimą nustūmė asi keliose šakose netik vie
nius darbus. Žinant tą visąį kad blogį darbai mė mylėti savo žmoną, auginti gražiaį ir dorai į nelaimę. Ar-jūs nęžinote, ar negirdėjote apie noje.
gimdo blogus įpročius, o blogi įpročiai tai yra savo vaikelius, kurie kaip ereliai' žiūri į aukštą, vyrus, kurie gyvena iš savo žmonos prakaitu
Ir tas pats su dantistais.
uždirbti)
pinigų
?
Ar
jūš
nežinote
vyrų,
kurie
nori
aukštybėse
skrajoti,
žiūri
į.
tėvą,
bet
ką
ma

. baisiausios rūšies nelaisvė, noriu pasakyti štai
Kaikurios mažos vietos turi
pavagia
nuo
savo
žmonos
paskutinius
centus
ir
to,
girtuoklį,
voliojantis
purvyne.
Per
girtuok

ką. Žmogus žino, jog papildydamas vieną nuo
vieną dantistą dėl kiekvieno
dėmingą darbą išsistato save lengviau papildyti lystę jis badą, vargą ir ligas atnešė savo vai prageria, ir juos jūs vadinate “širdingais?”
Girtuoklis.- Koks baisus tas žodis. Jis vis 500 gyventojų, kuomet kaiantrą ir trečią. Žino jis, jog kiekvienas nupuo kams ir savo žmonai. Tačiau yra-tokių, kurie
kuriose mažose vietose yra
limas ir iškrypimas iš dorybės kelio veda jį ar pasako, jis nekaltas. Kaltas. Jo atsakomybė ką pasako. Girtuoklio gyvenimas turėtų perim
vienas dantistas dėl kiek
čiau ir arčiau prie pražūties. Taigi jo prasikal didelė. Prieš. Aukščiausiojo Teismą tėvas bus ti kiekvieną baime ir sužadinti jame pasiryži
timą pet blogą įprotį išteisinti negalima. . Gir atsakomingas už gyvybę, garbę, laimę ir nelai mą, švęritą/pasiryžinią daboti, kad tokių gyve vieno 4,000 gyventojų.
ę.
r b
•
/.'?*/ 'J:, __ i, ’
nimų būtu kuomažiausia.
tuoklio prasikaltimas glitai pačiame pirmame mę ir sielas savo žmonos ir vaikelių.
Bet kaip prašalinti girtuoklystę? Aš teži
Juo gabesnis žmogus, juo apdovanotas dides
Veiksme. Jis netiktai įžeidžia Dievą savo' Su
--r ,
tvėrėją, bet pasidaro nebepajėgiąs atlikti save niais gabumais tuo didesnė jo atsakomybė; nau tik vieną kelią. Išauklėti vaikus didžioje
GIMINĖS IR PAŽĮSTAMI
pareigi), duoda blogą ir piktinantį pavyzdį, ir nes visos dovanos jam duotos Dieve), kad jo gy- baimėje girtuoklystės. - Žiūrėti, kad jie užaug
pasidaro silpnu ir lengvai nupuola antrą ir tre yenimas būti) šviesus, “kad kiti matytų jo gra tų, kaip šventas Samuelis, ar Elijas, ar Jonas
Jūsų gimines išpažįstami Lietuvoj, bėabejo, ■T!
žius darbus ir garbinti) Viešpat Dievą Tėvą Krikštytojas, niekados neragaudami jokių.svaiT
čią kartą.
.
/
nori žinoti, ka veikia Amerikoj katalikės tnote* U*'
ginančių gėrimų. Reikia atsiminti, kad vieiiū
■>
Reikia įsidėmėti, kad blogi įpročiai tai yra kurs yra Danguje.”
rys. Atsiųskite 2 dol. ir 50c. “MOTERŲ DIR -7 r
^Girtuoklis, kaip Pramotėjus, yra retežiais užsimojimu girtuoklystės nepyašalinsi; girtuok
retežiai, kurie surakina tą prakilniausią Sutvė
VAI” o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir M
rėjo žmogui duotą dovaną, sielos liūošvbę. Jog prirakintas prie savo įpročių, kurie laiko jį, jų lio gražiu pakalbėjimu nepataisysi; reikia di
visą papasakos.
V
visi Žinote, kad blogi darbai pavirsta blogais |- jis nebegali sutraukyti ir, nusiminimas, despe desnės pajėgos, reikia Dievo pagalbos, reikia
; “MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Ameri
pročiais. . Ir štai kur nusikaltimas, nusidėji- racija kaip pražūtingas vėžys ėda jani širdį. Oi šviesos, “Kuri apšviečia kiekvieną žmogų.” Ka.i
kos
lietuvių katalikių mųtėrų žurnalas, leidii**
Inas. Užtatai labai teisingai yra pasakytą: skaudžiausias jo širdies skausmas vrd tai atsi. du Dieviškosios šviegdS SpindiUys žibės kiekviemas' Moterų Sujungta. Joje šalę straipsnių ak f,
minimas, ne kuo jis galėjo būti, arba kokią ne. no širdyje, tada Blaivybė žydės. Reikia pra,j . .9Silpnybėje,yja visat,nę4wbė>’V; t <■- tualiais moterų klausimais, sale žinių.įš viso pw <*•,
ii . ? Pirmas..p^iprąs ^ikVūas.nųsilpnina valią, garbę jis per tai/užsitraukė aUt savęsj bet kokįĮ šytijžmonijai tos šviesta, raginti juta pasikeiti
šaulio moterų gyvenimo, nuolatos eina Šie sky- A>
,yl atima dalį r stiprybė
.kiek vienas, pastarasis vąrgą ir nelaimę jis atnešė savo Šėnnfnai. ' - ir &®i ;iš tamsybių į šviesąreikia ntelstis už
/>'
nai: 1) Vaikų auklėjimas, 2) Sveikata, į) Ri- ;
Žmona, kuri jp-sau išsirinko už g^vėįfrnb girtižkiiUs. - Blaivybę išplatiitsitife, jei ittrilttiėt
-, veiksmai labiau ir] labiąų silpnina žmogaus va-:
mų ūkis, 4) Mandagumas, 5) Literatūroe «jqr» >
Kokių priemonių* ? č.
lią. Ta silpnybe, ta nedorybe yra begėdiška, Ūfaugą, tikėjosi, su juo gyvenime būti laimin štai
»j
s
rįus irldti.
Raginti vista prie tankios šv. Komunijos.
begėdišką Dievo ir žmonių akyse, ztnogus, kurs ga, linksma. Manė, kad jiš bus ištikimas vyras,
--U-,
/*
“MOTERŲ DIRVA” yra papuošta
pasiduoda pirmai silpnybė, papildo pirmą nuo tėvas* bet atrado, jog jis yra apsimetėlis, Žmo
Rodvti kelią savo gražiu ir blaiviu gyvėk.
viršeliais ir vinjetėmis. .Jos formatas (didhj
___ ; «
be širdies,
širdies. Ir
ir žuvo
žuto jos skais
skais- Airfit
dėmę, atlieka nedorą darbą,nes jis. naikina sa gus be jausmų, oe
yra toks, kad po metij galima pasidaryti 4taĮK f
pripildo jos ' ^.Rbdvti girtuokliui koki i*8 akutdą, ir varvo stiprybę įrie gero, žemina ąąvo, aukštą kil čios
čfos Svajonės,
svajonės, ašaros ir fskausmai
’
knyga. Neištikite ilgai. ~~Šujsbte'piiiiĮ^S
‘
j
fj
sūU iri kitiems. Ą galiiha geriaiisia pimę, ardo savo ir kitų linksiųybtiirlaimę. Ar djeųę^.
ir
“
MOTERV
DtBVA
”
Į>nta
Mti
Liotiw<
porėtumęi
žmpgų :užsi|įįtusį
: .
:
norėtumei išteisinti žmogų
užsikrėtusį raupsais, r>. -^jrbt^i. mes pašigailime girtuoklii> ir* Įako- daryti:!
. .
. . . .
.. ... - A
.
4
A
Utaiįhiiift siųskite šiuo adtaū:
a) per spaudą,
'
kuris be jokio'reikalo lindo į ligoninę ir maišės. mę.: , (taitą, jis toks gėras vyras, majomls,/šir- , ! '
•
.
••
__________________
_kaip
____ r . negirtiiš, ” . Šit- Į •
"UOTBBŲ .DtBVA“ ‘
.
b) pet paskaitas.
ir Tkoks
sumanus
f G/^tojai jį (baudė,perapfco, dingas,, 4. Aiškinti vaik&nš giAuoklyštes triauriiniį.
nueik į jo namus ir pasižiūrėk koks jis
i’J Ū
os, i jb neklause,
«Slrwi,
OMiai,
•....
— dabar mirtis jąm žiĄri į akis.
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tas be branduolio...

šeimos gyvenimas nnprasmę SocidUanąs
\<£». ftoja šeimdi^nkrtį.
(Socialū&ąt,

, :t . y

>• »

Prole

sona’Baž tariato gelmėse leidžia šak

gos,” giriasi

nis tokia karta, dėl kurios
a šeima nustoja buvusi, ,“peizm
nęset
s
soboi
otmiranije
tiktai tokias jungtuves, ku reštala susčestyovat” (20
t
• .
rios į vyko užregistruojant pusk). Taigi, iš -senių bol
■<
v
5
šeimą apskritai.
t. kaip šeimai. Nuo pot pir semji).”
Su Socializmu, pasak bol- pas valdžios komisarą <15 ir ševikai nieko nelaukia. Jau
geriau
suprastume, mųjų bolševizmo įsigalėjimo
17 pusi. >. * ■- Vaikai neturi jo- noji karta prievartavimo ke
būklę
Bolševikijoj»-dienų, bolševikai labai susi ševiznio autorių, turi išnyk
ti ir/šeima, ir tėvų meilė kios teisės į tėvų turtą, ly liu atpalaiduota nuo visų do
v
a. bent trumpais žo- rūpino šeimos dalykais ir tegiai
ii'
tęvai
negali
reikalau

rovės
reikalavimų
ir
šeimos
jais ir -po šiai diė- vaikam^ ir- vaikų meilė tė
jftsimiųti . Bažnyčios besirūpipa
-,
i
o
ti
vaikų
turto
(129
pusi.).
pareigi].,
yra
pašauktą
sukur

^ie ^nų. Pamk' tį?a>- ^sevikai yra išleidę vams, nes toji vaikų ir tėvų . •
•y
Taip
trumpaiš
bruožais at ti vadinamąjį “noyyj byŲ”
i-.
šeimą-yra tiesiog iš apie 200 atskirų veikalų, meilė esanti taip pat jie kas
- -• "‘"'T——
Dėl to ųeprošalį; bus pažvel
rodo
Bolševikų
įstatymai
pavestų
šeimos
klausimams,
kita,
kaip
“
šabloninė
pavel

; .prigimties -kilusi
gus, kaip pačių bolševikų tyLytimš gyvenimas dėl ma- šipažinimą: ‘^Santykius tų
šeimynos
klausimais.
Dabar
heskiiitant
galybės
straips

dėta
reakcija
”
(38
psl.)*
savo prigimtimi yra
liudijimu istoji naujoji kar-. nęs yrą vien fizinis pasiten įėjau su visomis: su papras-,
lūs, draugijinis sutvė- nių, kuriais nuolat gvildena- Taip rašydami bolševikai ži pravartu žvilgtelti kaip at
rodo šeimos gyvenimas, su ta atrodo, prie ko ją yra’pri kinimu, savo meilužius mai tą virėja ir miesčionka, su'
Pati pirmoji draugi-. tai šeimos reformų reikalai. no, kad dėl tokių tvirtinimų
vedęs bolševikų šeimos tero nau pagal ūpą. Dabar aš e- puošnia panele ir su našle.1 .
minėtų
įstatymų
tvarkomas.
Visi
įžjTniejf
b.dševikų
va

žmonių,
atžvilgiu
bolševi

kurios yra reikalingas
su nėščia, nors nežinau, kas Kada tik jaučiau reikalą,.
ras.
.
*i
■'
c vienas žmogus, yra šei- dai yra daug rašę apie šei kams galima nurodyti į gy Ir .čia nieko nuo savęs nepr%
yra
mano
kūdikio
tėvas,
bet
tai
naudojaus
visa
kuo:
tu5. Naujai bolševiką karta.
ktirioj žmogus gauna mą ir išleidę atskiras tuo vulių prisirišimą prie savo dedantį užteks paduoti vien
man tas visai ir nesvarbu.” rėjau santykiui su moteri
pačių
bolševikų
skelbiamas
klausimu
knygas.
Nė
vienas
vaikų.
O
gyvulių
tarpę*juk
bę ir išsiauklėjimą.
Kas ypatingai- gerai vaiz
- Prostitucija Sovietų tvar mis 60 metų ir su nekalto
nei partijos, nereentralinio nėra nei buržujų, nei prole žinias apie tai, kaip atrodo
duoja
jaunąją
bolševikų
įSavo kertiniu akmeniu, komiteto suvažiavimas ne tarų. Sakysime, visi balan Bolševikijoj vyrų ir moterų
kioje tapo visuotinių reiški mis mergaitėmis dėl įdomu
► pagrindu šeima turi praeina nepalietęs tuo ar ki džiai lygiai kits kitą myli. santykiai ir kurie yra tų san kartą, tai lytinių santykių niu, joje paskendo visas mo. Ieškojau patelės ir vipalaidumas. Kartą Leninas
lišvai
sutikta
ir nesuardotu būdu šeimos reikalų. O Dargi gyvatės ir tos jaučia tykių padariniai. >
bolševikų “novyj byt.” Pa sumet ją rasdavau.”
-z*
*7
*
*
_
pasikalbėjime
su
Klara
Cetmoterystę, kurią Jėzus kiek yra išleishrdekretų šei didelį prie savo vaikų prisi
sak Volfson, “visuotinė dar Štai kaip atrodo jaunoji
4. šeimos tragedija Bolševi kin pasakė:
Įsius yra iškėlęs. į sakra^ mos klausimais, turi būti ne^ rišimą. Vadinasi, tėvų ir vai
bolševikų karta, auganti be
bo
kijoj.
• * pareiga
... suliejo prostitu-.
^aento vertybę.
“Tamsta žinai, kacį paten- fes su visomis šalies moteri šeimos ir turinti—pakeisti >
galėtų susivaikvti nė patys kų meilė yra nepriklausoma
leimos valdžia turi pir- bolševikai.- Tokius dekretus Irtuo ekonominių ar kitokių Bolševikai džiūgauja, kad.ųinfį lytinius siekimus ir mis” (432 pusi.). O kada šeimą.' Šitame visuotiniai
inių ir augštešnių pąrei- leido atskiros respublikos sąlygų, nes ji yra įgimta, vi savo žiauriais dekretais “iš meilės reikalavimus komuriis kąi kurie bolševikai pradėjo me ištvirkime ir pttvime
ų iiei teisių nekaip žmonių komisarų -taryba ir, paga suotinė. Į tai bolševikai at nuodijo” visokius religin tų visuomenėje yra taip pat reikalauti kovos su prosti bolševikai mato
“Svar
I•
sti įstatymai. - Šios pa- liau, garsioji čeką. Vadina sako : nieko panašu! Girdi ir gumo pėdsakus iš šeimos gy paprasta ir nereikšminga, tucija, tai pasak to paties biausią socialinės revoliuci
ir teisės išplaukia iš si, medžiagos, nušviečiančios “gyvulių šeimyninis drauga venimo ; ar išsiskirti esą kaip išgerti stiklą vandens. Volfsono, “atgaivinimas ko jos pasėką.” (Volfson). Ži
pačios gamtos šeimai skirto bolševikų pažiūras į šeimą vimas yra ekonominių sąly daug lengviau, nekaip kur Nuo šito “vandens stiklo te vos su prostitucija sukėlė noma, kad svarbiausia ką ir
ilkslo: jungti yvrą ir mote- yra labai daug. Dėl to bol gų padarynvs. Patelės mei apsigyvenus užsiregistruoti. orijos mūsų jaunimas padū greita ir visuotinį sovietų bekalbėti. Tik tas svarbuir tuo būdu perduoti gy-i ševikų nusistatymas šeimos lė vaikams yra tik jos egoiz O tai dėl to, kad užsiregis ko, tiesiog padūko**).” O Visuomenės pasipriešinimą” mas glūdi ne ten, kur jį bol
bę ir ją tobulinti, ir aukklausimais nėra niekam pa mas arba šabloninė paveldė truojant pase pažymima, tas padūkimas pasireiškia (435 pusi). Dėl to netenka ševikai norėtų matyti. Ari
Nukrypimas nuo užde- slaptis. Jis yra visiems žino ta reakcija” (32 pusi.). Taip kad ten ir ten esi apsigyve tuo, kad pasak kito bolševi ^isaį stebėtis, kada bolševi dvdarni šeimą ir pūdydami/
tnų vyrui ir moteriai pa mas ir kas t
a imu moko bolševikai apie šeimos nęs. Tuo tarpu jungtuvių ko***) “vaikinai sekioja kai padaru ankietą studen jaunąją kartą bolševikai
ilgų krikščionybė laiko daugiau ar mažiau įdomau ir jos papročių atsiradimą; akte griežtai draudžiama žy paskui mergaites su tam tik tų •: komunistų tarpe, rado, pradės patys pūti, išsigims
^nuodėme, nepadorumu.
jasi, tas lengvai gali savo su Išeidami iš šito nusistatymo mėti, kad esi vedęs arba te- rais
• • tikslais.
••
* O , kai • tikslas
' * • kad virš 62% komjaunuolių iki pamišėlių ir tie, kurie jų
Kad šeima galėtų geriau sidomėjimą patenkinti.
f bolševikai išleido šimtus vi-, kėjusi. Pasak pačių bolše pasiektas, tai. santykiai re gyvena palaidą pąleistųv&- tvarkos^ žlugimo valandoj“
pasiimtas pareigas,
vikų tvirtinimo, Bolševiki tai kada baigiasi jungtuvė gą - gyvenimą. Vadinamiej i dar bus gyvi, turės baigti
Tad kokią gi iš tikniju'v- šokių dekretų šeimos per
ikalinga suteikti • šeimai
- joj “ne nado venčatsia,” ne mis ; dažniausiai mergaitė vedusieji taip pat turi nuo savo gyvenimą, arba bepro
ra šeimos’ būklė Bolševiki tvarkymo reikalu.
sės turėti "savo nuosavvreikia susituokti. Volfsonas palieka nėščia ir apjuokda latinių lytinių santykiavimų čių namuose arba barakuos
joj? Kaip žiūri į šeimą bol 3. Bolševiką įstatymai apie
'Įstatymai turi va teisę
savo knygoj -girias- šiokia ma.” Bet iš kitos pusės, po salia savo žmonos*). - Gel- sę, skirtuose neišgydomai
►
ševizmo mokslas?
f
šeimą. “
d garantuoti. Be to, šeiBolševikijoj < dainuojama visų bolševikų reformų ir manas paduoda, be kitų, to- sergantiems.
♦
, • .
,r
At Sevditiš
Šęima
pagaL
bolševikir
dainele:
3
>i;
turi būti garąntuotas
Pagal bolševikų įstatus f ‘•: f •-<
pačios mergaitės'' nesibijo ifį; vieno komjaunuolio pri- .1 "■ ! • ■ ■ f *--------- -—nv .-■
* -idkšlą nėra neŲjnįigimiiel, pats žodis šeimoj jungtuvės
įgijimas pavėldejimd *mdkf
Teper. novygę. prava r
būti “apgaunamos,’,r‘šūrilio-;
Tai, taip sakant, pa- nei Dievo planų darbas. Šei ir tt: neturi prasmės. Maža ; Ne nado-venčatsia, x ’jamps. “Reikalingas iau vy
Geirtari; Lytinis jknnuoHtj gy- dos pagalba.—Kardinolas Mereier. ?>
vėnimas. 1923. Pusi. 91.
ma
pagal
bolševizmo
-mokslą
krikščionybės
to.* Tie žodžiai esą0 priešta V komitete za stolom
rukas, — imk,T pasitenkink,
ntys apie šeimą. Dabar }*ra tik ekonominių’bei so ringi Sovietų valdžiai, kaip Tolko raąpisatsia.”
bet nedaryk juokus. Žiūrėk
žvelgkime kaip žiūri į šęi- cialinių sąlygii padaras. Pa kontrevoliucinės
sąvokos.
į dalyką blaiviai. Tam mes
»
' ■
■ • • ■
• '
. .
.
■> <
Ir
kurie
gi
to
viso
padari

keisk
tas
ekonomines
sąly

bolševizmas.
Dėl to jau 1919 m. čeka^išleijuk ir istorinio materializ
niai?
Tas
pats
Volfsonas
gas ir visai atpuls šeimos do griežtą įsakymą, paskelb
2. Bolševiku mokslas apie
mo mokomės,” sako studen
paduoda vieno ., komunistų
•*
bei
šeimininio
gyvenimo
relta “Izvestijų” 229 Nf., ku
šeimą.
tė—-komjaunuolė.; žymi bol
_
Senai mes kovojame dėl Vilniaus atvadavimo,
kalas. Pasak bolševikų, iūe riuo griežtai draudžiama žy partijos suvažiavimo proto ševike - Kolantai perduoda?
turime kelias organizacijas, kurios rūpinasi tuo
ĮHSunku būtų rasti kitą
kas kita kaip “ekonominėj mėti pasuose “vedęs,” “ne kolo ištrauką, kurioje be ki savo raštuose tokf komjau
klausimu tik Ūgi šiol neturėjome tokio laikraščio
Usimą, kuriam, bolševikai sąlygos reikalauja pastovios
ta ko sakoma: “Dabar labai
vedęs.” /Sovietų valdžią,
kuriam rūpėtų vien Vilniaus reikalai, bet jau su
nuolės Ženės pareiškimą: r
ą skyrę tiek daug savo šeimos. Vedimas, šeima yty
pasileido ir vyrai ir moters.
sako Grichbarg*), kovoda
laukėme
-' "'t’|*Į^fprmiĮ, dekretų, raštų-ir t. tam tikri] ekonominių bei soKitas vyras turi dvylika ------**) Klara Cetkin. Anie įgiliną. Mosma su religija, panaikino vi-'
“MŪSŲ VILNIAUS,” kuris rašo’tik apie —
kva, 1925 m. pnsl. 15.
.
’
žmonų,
su
viena
pagyveno
eialinių
sąlygų
padari šokią saistančią, rišančią
' ***) G. Grigorov i S. Skatov: Stary
Vilnių, apie Vilniui Vaduoti Sąjungą ir apie kitas
4 matysi skaitydamas K&nys”*). Štai, kaip nusako jungtuvių reikšmę ir išnuo savaitę, su kita dvi ir kiek i novyj byt. M. 1927 m.
.
VeOrimo $*tro leidžiamą
Vilniumi labiau susirūpinusias organizacijas.
šeimos reikšmę ir šeimds dijo (vytravilo) visokį reli vienai palieka po vaiką”
“MŪSŲ VILNIUS” trumpai ir aiškiai patie
reikalą bolševikų pravady- ginį pėdsaką.” “Sovietų įs (381 psl.). Į šitokią pačių
kia visas žinias iš Vilniaus lietuvių gyvenimo, ap
riai. Ir įprantamas yra da- tatymai jungtuvėms priduo bolševikų kritiką labai pik “ŽVAIGŽDUTĖ”
X’
.
■-—
rašo jų vargus, kovas ir laimėjimus.
*—
lvkas, kad jei šeima priklau da vien techniškos, bet ne. es tai atsiliepia bolševikų par Menesmis vaikų paveiksluotas
laikraštis.
“MŪSŲ VILNIUS” daugybe iliustracijų pa
so ekonominių sąlygų bei so minės, ne. vidujinės prasmės, tijos organas “Pravda”
rodo, kaip gyvena lenkų okupuoti lietuviai ir ki
cialinių santykių, tai reikia — sako 'aukščiau minėtas (1928 m. birželio mėn. -23 Eina septinti metai kas mėnuo
d.),
kur
be
kita
ko^
rašoma:
32 pusi, didumo.
tos tautos.
tik tos sąlygos pakeisti, o Volfsonas. Dėl to, pasak
laikraštis " metams kaš- kaip bematau! turikeistis ir
“Reikalinga atminti perdi- Kaina Angelo Sargo Vaikų Są“MŪSŲ VILNIUS” yra nepartinis laikraštis
:
Grichbargo, ir “registruoI
I jungos nariams 3 lit., o visiems ki
keturi litai, pusei metą du
deliems
šeiminės
šventovės
s
šeima arba šeimos reikalas jantismegalima reikalauti Į-T • «
ir/nerašo jokiais politiniais klausimais išskyrus , i
*
f
tiems 4 lit. melams.-Užsienyje 8
y
\
.> • - •
garbintojams,
kad
bolševi

. . Vilniaus klausimą. ;
'
.
_
litai metams 4 litai pusei metų.
-Latvijoj, Estijoj ir Vokietijoj visai turi atpulti. Bolševikai rodymij ar jis yra vedęs ir
kų
partija
nėra
Romos
Ka

i, b visur kitur užsic- taip ir sako. Ponas Volfso vesti ar ji yra tekėjusi, ar
~ Tėvai, auklėtojai, šeimininkai I
“MŪSŲ VILNIUS” visiems sluoksniams ar
Rado,
talikų Bažnyčia.1’
l (taigi ir Amerikoj)—trigubai nas ką tik paminėtoj savo
ne. Mūsų įstatymai nededa
Jūs trokštate savo vaikams lai
timas laikraštis, kaip grisiems artima ir brangi mūknygoj tvirtina (pusi. 375)*: pareigos vedusiems gyventi mat palvgifiimą!
mės. Tai pradėkite jiems tų lai
su pavergta sostinė. •
* ,
•
*
•
lt
: Lietuva, Kaunas, LaisPo visų smurto priemonių mę kurti jau nuo mažų dienų. Pats
drauge ir,būti kits kitam iš
31 Nr. “Mūsą Laikraš“MŪSŲ
VILNIŲ,” skaito visi:
ūkininkai,
•) Volfson. Vedimo bei Šeimos so
prieš šejmą bolševikai susi pirmas tam darbas — tai jpratin
tikimiems.
Svetimoteriavi

darbininkai,
mokytojai, biznieriai, valdininkai,
ciologija 56 pnsl. Minsk. 1928 m.
laukė visuotinio paleistuva ti vaikas dar mažose dienose pa
v____________f___________________
'
__________ * ,x.
I
k
mas negali būti nei baudžia
mylėti visa, kas gera ir grtižu. Tai
studentai, moksleiviai ir visi kiti.
,
r/
t
vimo,
kuris
pačius
bolševi
yra visai nesunku ir nebrangu.
. /
mas, nei smerkiamas ~ (54
“MŪSŲ VILNIŲ” redaguoja ir jame bendra-»
kus nuves į prapultį! Panai Štai “Žvaigždutė” leidžiama vai
psl.)” . “Išsiskirti pas mus
darbiauja daugiausia lenkų ištremti vilniečiai, ku
kinę šęimą, jie pąn&ikina kams šviesti, dorinti ir • lavinti.
lengviau, negu išsirašvti iš
rie gerai pažįsta Vilniaus kraštą ir jo reikalus.
i.»
patys save. Tiesa, griauda Būk tikrai vaikams geras ir pa
---------------------------- i
..
i
__ ___ _ .
daryk jiems šiemet gražią dova“MŪSŲ VILNIUS” išeina kartą į mėnesį
-*$<v
1
•) A. G. Grichbarg. Vedimo, šeimos mi šeimą bolševikai-tiki su nėlę užsakyki jiems- “^vaigžduir globos teis? Sovietu rejįjfaMikoJ.1 kurti “novyj^byt,” naują
gražiomis knygelėmis, puikiai ir gausiai iliustruo
tęj” kuri kas mėnuo,jiems duos įMaskva. 1920 m.
< .
, J ,
BINK1N&U8, baltais viršeliais------- ----------- $1.75
tas.
<
--------- ...
būtį. Apiė-tĮ naują būtį, domių skaitymįSpų, įvairių žinių,
BlMAJLĮbSLI8, baltais viršeliais——_ ______ $1.25 .
*
•
• C.
mįslių,
ga)^>sukių.
Bus
ir
Tau
rašė visi bolšdyikų vadai, vi
V—“MŪSŲ VILNIUS” metams kainuoja, tik 1
B1MJL1MALIB, juodais viršeliais_____ »—...z$1.75
si iš jos lai!lkė išganymo, tnjatonu, kai vaikas skaitys* ir
doleris, už vieną dolerį turėsite £ale
puikiai
VMNKW1U8, juodais viršeliais—_________ $1.25 ‘
džiaugsis. ■
\
Otto Riule,
ĖBb B
iliustruotą didelę knygą “MŪSŲ VILNIŲ.”
mvo kūrinyje Tik paabndyk — mūsų nerūgosi. ■
MAUJAŽ AUKSO ALTORIUS, juodais pras*
“
Proletariato
• ' viršeliais
•*
l ______ ..._______ ______ ,50
teta
V jvftikas”*). Tuk visai maža kaštuoja — vos 4 <
Už vieną dolerį gausite dar ir daug priedų *
-<»' i
šiaip rašo:
Jeima išoriniai lit. metams,
Ina užsakymus siuskite jekančiu adresu:
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Priedų duodama loterijose Mile-
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jau

t *

vien indAs be turinio, Inkš-

louth Boston, Mass.

.

.

•

, A d r e s ą a:? “ivaigšdtttėl”'•’]
Administracija,
Kaunaa, Liaudies
•1) O.
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“Prrietariato vnlkaK*0
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- Sekmadieny: 7- vii.'Aaftire pobhjhyffoėiėf«ĮJAją įvRkd pjąkiite?aĮ$aitą apįŽ 1 labdarybę turėjo
duoti ■kun; Juškaiti& Jam sunkiai

-i rtdb dabą pateikė Alėksi Kteparaitė,akom p. varg. Stasevičiufi.
Pafiįl^jos įžymesni dikb uotojai it
svečiai, Tėvai Dirvelė, poMia Jankienė išreiškė savo linkėjimus
jyaririattMttn splemnizantULV: Laike

tarnui'

apsirguš, j6 'vietą ūžėiiiė kun. AL‘
ibkįšas; ■/.
’Z r*!!? o t f: j

SEKUNDlBUOS
Pirmadieny 9 vai. ryte kun. Pr.
Jeskelevičius, prisioni-stas iš Lawr
renco laikė So. Barono lietuvių
bažnyčioje antras iškilmingas' mi
šias. Dijakonavo kun. Virmauskis,
subdijakonu buvo kun. Norbutas.
Kun. Alfonsas sakė gražų pamoks
lą. X Žmonių , buvo, pilna bažnyčia.
Po mišių naujas kunigėlis, suteikė
■Įmonėms palaiminiteą.

Metikis koncertas

vardadienio neužmiršo. . Kovo 2 koncertą — dainų’&nėnt&kuris
d., vietinis Peedracijos , skyrius įvyks š. .m. ‘kdVo ;mėrt. !(March)
suruošė iškilmingą VAriiiiVių Pnn. 30 d., nedėlioj, didžiulėj Cghcofaia Hali. Dalyvauja visos geriaudo; ųdoję dąlyyąyo < rinkoj liausi sios muzikalinės pajėgos. Dainuos
didžiulis choras iš geriausiai išla
parapijonys ir svečiai, tarp
matėsi Tėvas Augustinaš birvėlė; vinti? 'dainininkų,- ir,- kitas skhitkun. švagždys, Montelfo klebo Hn gas choras iš jaunesniųjų dai
nas; ponia Jankienė iš Šo. Bos^ nininkų, vedami gabaus vargoni
toh’b; ir kiti.
"Kiek Užkandus ninko prof. K. Bazio.- Visos dainegirdėtos
Sėd. skyriais; pirmųimĮė <ponia ’ttbt S’ra naujos,
Jieva Tvasklenė 'fTakęreti kun. J.' Rbchester’yJ.' Taip’ -pat, koncerte
švagždį būti “Toastmasteriu.” dalyvauja^ lietuvių šv.. juTgro-nie-

'M

k v klos mokiniai su savo nepa••
■
.y
,
prasta paruosta programa.
Visi .eikime"/kaip vienas išgirs
ti tų gražių skambančių ir širdį
žavėjančių naujų dainą! Kviečia
me atvažiuoti, ir iš kieų kolonijų
“Oi greičiau, greičiau” ir miestų į šį koncertą ■— dainų
šventę. Atveskimę ir savo drau
gus ir drauges, pažįstamus, sve

Labai gyvai ir juokeliais, paįvai
rindamas kun. Švagždys vedė .vi
są vakarą.
Merginų chorai po
vadovyste varg. Stasevičiatis sma
giai padainavo “Ilgiausių metų.”
feolo dalį išpildė p-lė Elena Ker-

.

Kovo mėn. (March) 30, neda
lioj, 7:30 vai. vakare, Concordia
Hali, kamp. Hudson ir Clifford
Avė.

Geradariai!

Darbininko” name 5 arba
7 gražūs dideli ir šviesūs
kambariai. Yra elektra, gašaš, maudynės, skalbynės,
duodama šiluma ir janitorius patarnauja. Dėl plates
niu informacijai kreipkitės Į
M Darbininko ’ ’ Administra-„.
eiją.
’

Į .-

MOHTREAU CANAOA

“Bauhttė” daili, turininga ir pa- .
tinka vaikams. Jai rašo it piešia ži
nomieji mūsų rašytojai ir dailinin
Kovo 9 d., 8 vai. vakare, Sv.
kai.
Kazimiero, parapijoj; Sv. Teresės
NepagailBbfte irtitains džiaugs- <draugija surengė prakalbas. Kleb.
mo ir natidtte! \____
kun. Bobinas pradėjo' programą
“SauIhtČ’’ eina du kartus per prakalbėle ir pakvietė klieriką
hėnesį 16 ptrtl. didieite formato su L. Norių pasakyti prakalbą.
spalvotu viršeliu. It&iM Lietuvoje,
Gerb. - svečias ' savo turininga
Latvijoje, Ėstijofo, Vokietijoje! ir gražia kalba sudarė publikoje
i

’

'

: '

Adresas: JttriMfkMt
AdAmist^Jsyąįjį isfensg

pras ir šugrįš prie savo Motinos
pttžąyčiųS'ir Tėvynės. ,' -—

is • • >r~r' ■

'

.

>

,'L ■ '

f

j

iri

t

“SARGYBA” kovoja1 su įvai
riomis dvasios negaliomis ir gyve
nimo nenormalumais^ k- a. bedie-'
vybe, girtavimu, ištvirkimu Ir tt. AVENTO PETRO IR POVtUI ^
PAVOGS LIETUVIŲ TROKĄ s ‘ ‘ SARGYBOJE ’ ’ skaitytojas ran-.
DR-JOS VALDYBA
\
Šeštadienio, kovo 15 d., vakare da įvairių, žinių ir apžvalgų iš
—i----------į Siga
pavogė buO gatvės Lietuvių Ra mokslo, meno, politikos ir visuoPirmininkas
—
'Jonas
L.
Pettafastafc^
įtuvės
$3,000.00
vertės^z
0115
®
gyvenimo.
^
kandų krautu
vedėjas ir i “SARGYBOS” kaina: metams 24 Thomas Park So. Boston, Mass.
troką. Kolrpolacijos
_

,

...

dąrbiriihkas buvo’ krautuvėje
krautuvėje ir
ir6 litai, pusei mtetų — 3 litai, 1
jiem bekalbant į kėlias minutas ntiinferis—75 cfenlai. Vžsienyj dvi
jau trokb bebuvo. Išbėgę aht gat gubai brangiau. '
vės dar mėtė apie “B” Dtreęt va
Metikiams skaitytojams duoda
žiuojant. Nilbėgo j policijos .stotj
ir pasakė apie vagystę, bet polici priedų “Laimės’* kalendorius ir

AKT RENDOS

gdJima, prieš ketvirtadienį (ketvergą). Norime žinoti ar dąųg ge
SO. BOSTONE—5'kambariai.
raširdžių mūsų kolonijoje randasi.
LANKĖSI '
Yra visi įtaisai. $28.00 į mėnesį
įJei neužtek*? prineštų daiktų —
Pereitą šeštadieny lankėsi mū
turėsime pirkti. Ko labai nenori- sų redakcijoj ir administracijoj reridos. Kreipkitės prieš pfet ter
pe 11 ir 12 vai. 10 Jenkiris St.
mė daryti; nes centas
vaikams daug svečių iš Worcesterio, Mon
zx
(K.-21)
Pirmininkas — Antanas Macejupas,
• tai didelis turtas.
'
tello ir Norivood. kurie buvo at
450 E. Seventh SU So. Boston, StaM?
‘Meldžiame nuoširdžiai gerašir- vykę į bendrovės suvažiavimą.
Vice-pirm. — Povilas tiroiie, •
<
dąių padėti mums1.
, <
Pirmadieny, kovo 17 d. lankėsi
554 E. FlfthSt. So. . Boato#. Ma& „
■4........
‘
Protokolą ltawLTV— AdSfaJNavldtž,
Vaikelių Komitetu kurr.( TC.Jtasys įš ^Kųjreester/ kun.
274 Bolton St, So. Boston. Mana.
JĮ; Švagždys ir kun' Kneižis • iš
Flhansą R»ite— Juozapas VInkevMtafc
‘4
Ė ,WQZ^Wtith st, So. Boston, Majai
Montello.
Tėvas Alphonsas MaGIRIA UETŪVO8 .
Karterius — Andrius Zalleckas,
rįf
.M,
t

»

:-’Artj pabiriems flTO.mio Jo Urbonavičius, Marijonas i& Chicačno J.; Romano ljetuviškų saldai- g^T-kunĮ-M** Jtrrss^ifc^iaDrneneeę.
ųiį. satami' ir palėngvidaTtarp tifJ
foielii® JetkefevifctifjV
flirtu
su klcb. kuri. F.
kO rašot
■' r ‘V. ••
!• ‘ Turėjau / progas pertdftiktrinti
ausku. • Taipgi lankėsi kun.
K.
Urbonavičius,
J. Smilgis, Bro
ant kiek y^geras liet,uyjš^as pro
nė
fvaškiutė
iš
Lavvrence.
viantas, tai yra maistas.
jI ‘
r • rn
;i ; f t
‘* Turėdamas repeticijas savo
koncerto, sueidato datig •Umeriko-'
fcižmojotae kad šiomis dieno
tu^ patiki ausyti; dainavimo.nrancy ki
o ^š'prie progos pava'išinjOm„taV
.
nariu Bostono
Rū
popus “Birutės”. saldainiais jr (mų (Boaton ChamWr* of Conu
>, Wgi su lietuviškomis dešromis. I merce).
.

Wčn, Mass.

!O kaip jiems patiko. Kaip jiex gy-

.-J.,- . -.IV-

.i'

u tD&is«

:
'i; f KONBTIPACUA
k. t. arklių, karviųrAdštų. Tąigį^dafe p. K.' Vencius, Jis prisimi?
.
Konsdpącija
leidžia. suMrinąti nubprašome geraširdžių per visą sa nė ir apie bendrovės bylas pu J.
'dihgoms atmatoms, šie nuodai būna isvaitę prinešti visokių 'gerų daiktų. Romanu ir Bagočiaų-s su bendro r.ešte£nrii po visą kūną ir-yra priežas
Kelius daiktuš' cėdtlilmm jomar- ve.- Šių metų suvažiavimas būvd tis beveik visą ligų ir siiįmiimų, abelįjo sumenkėjimo. Nuga-Tone išvalo kū
kui priimkime? Priimsime riet ir kiek g'eresnis už pereitų metų, bet ną. !h kraują .nuo ligas gimdančią me
vištas. Arklius ir karvės gal ne-1[ perdaug "girti nėra už ką. Ma^ -y-i džiagų, šustiph'rih: ihifituš Ir pūslę ir
nugali- Ifpnstipąeiją, Kada šie nuodai
ui-įmokėtų už centą pardavinėti!
žmonių. kurie i suvažiavimus lieka pašalinti iš sistemos, ftųvas ir ki
Jei galėtumėm dalimis arklį ar važiuoja arba eina lietuviškai išsi ti organai. įgauna naują spėka ir nerir muskulai pasidaro stipresni.
karvę parduoti,"tai gal užsimokė barti. Besibardami sugaišta daug , Xuga-Tone suteikia jums Herą apė
tų.
Bet su arkliais ir karvėmis laiko ir be rimto susidomėjimo ji tę, maistas daug lengviau suvirškina
mas. miegas jra'poilsingas ir atgaivi
nebus jokių .keblumų, greičiausia, bizniu padaro riutaririus. ;
nantis, svarumas padidėja pas suliesuP. Jonas J. Romanas say.o_taįp_Įįi
kad Bostono žmonės nė nežino
Jus, suvairgusius žmones ir abelna
sveikata žymiai pagerėja. Jus galite
Vadinajnus
“
tuščiuosius
serus
”
įkaą tai yra arklys ar karvė.
gauti Nnga-Tone kur tik vaistai yra
- Farmeriai iš apylinkės galėtų davė p. A. Vaisiaųskui pareikšda pardavinėjami. Jeigu jukų pardavėjas
neturi jų stake, paprašykit j j užsakyti
paaukoti —^FŪžinĮ kiaušinių iri t. rites, kad juos atiduotų bendrovei jų
dėl jus iš savo džiaberiė.
t. Kiti gali paaukoti “forriičių.” kada bus panaikinta byla prieš jį.
VI. Jakštui rezignavus į jo vie
Jei ne visą “forničių’’ -— tai dąlį
Paicškau Aleksandro Burbulio,
—;.ar tai šluotą, ar puodelį, ar pa tą direktorių išrinktas Jonas Vait
kuris pirmiau gyveno Amsterdam,
galvę. . Žinoma, jei fomičius tik kus iš Worcestcr, Mass.
N.. Y. ir Domininko ir Kazpnierb
Padaryta rinkliava ir surinkta
vertas “reksmonui” atiduoti-, tai
Kopūstų, pirmiaus dirbo mainose.
tokių neneškite; bet atiduokite apie $80.00 bylos prieš Bagočių
Jie patįs ar kas žino jUos prašau
“reksmonui.” Supraskite, kad vedimui.
atsišaukti:
K. RamanAUakas, 62
Nutarta bendrovės ofisą palai
cėntinis jomarkas, tai ne “reksCedar Hill Avė., Netv Havru, St.
kyti.
;
mbnų’ balius!.
(K.-18)
Atneškite bilė dieną — geriau . Suvažiavimas uždarytas apie 8
'
.
sia apie 4 vai: po pietų — ir jei vai. vakare.

•

Dirvelė

Turime 5-kitt rfidių labai gražių spalvuotų at
viručių su lietuviškas pfflšaBaifc: Parsiduoda>
pigiai tik po 5c, vien^.
siųskite r, ., ,

0N WMi smmy '

»

"1-

inetams 12 lit., pusei metų. 61 lt., gerą ūpą. Mūsų raudonieji po, šių
trims mėn. 3 lt. 30 ėeht. Amerikoje prakalbų buvo dar “ raudonesni. ”
ir. kitur metinis 15 tit., .pusei Me Bet laikfcš ir juoš pataisys. Susi
tų K lt.

/’• • :

Vice-Pirmininkas—Juozas Jackevičiuj..
82 Sawyer Ąve., Dorchester, Masė.
-.‘įf
Prot. Raštininkas — Kazys Rusteika,
44U Ė. Bth Stį SO. Bostoh, Mass.
f
Fin. Raštininkas — Juozas Guzevlčiusį
• 27 Timpa SL, Mattapan, Mass. \
Iždininkas — Vincas Kališius,
'■
'Ą
• 67 G Street, South Boston, Mass.
.•
Tvarkdaris — Petras Geležinis, r ,t<
loterijos bilietas.
14 Vlntoh St, South Boston, Masi ; ja ir ligšiol vagilių su trbku besu
Draugijos susirinkimai būna ikas;pte'“uV '<
rado.
’
.
' ' •
mą nedėldlent klekrietad mentalo I
Adresas; “Sargybos” Adminfa.
< /
TREČIADIENY
vaL po pietų, parapijos salėj, fBt
tracija,
Kaunas,
liaudies
namai.
Troke buvo įvairių daiktų hauKuhigai bažnyčioje ragino ’žnioE Sivente 8L, 8a Bdirton, MsMk < -ŽŠS
‘
-.’z>
1 ■ ■ ’
X ■■
•'
y1 -Į
'
Į
dojamų
prie,
vežiojimo
rakandų
riešj kad trečiadieny jie pasimels
-----------------tų už Rusiją, kur bolševikai kel vertės $500.
LU8TUV. DUKTERĮ DR40»
'
Rep.
niškai peršekioja religiją. Popie • •
PO GLOBA MOTINOS BV0k
žius paskyrė šy. Juozapo, kovo 19
Pirmadieny t rokąrado kur ten
VALDYBA
diėtią kaipo maldavimo dieną kad kieine, Uatabridgiuj.
tikėjimas išsilaikytų sudcmbhėjii. Kas ugdytų Jumyse ĘroUąl-UžJurie
čfal meilę ir prisirisimą piw gimto
sioje Rusijoje. Kunigai prašė; kad
BENDROVES šfiERININKę sios Salelės Lietuvos? Kas nuolat pa Pirmininke — Teklė ASmenskleeė, ,
laikytų patriotizmą ir kurstytų katakas gali bostoniečių išklausytų
63 G St,l So. Boston, Mass.
,
SUVAŽIAVIMAS
U£ižkojo Idealizmo Ugnį?.. mišių, priimtų komuniją, vakare
Pereitą. šeštadieny, parapijos , rĮ-, Tai; dar prieš- PidiJi, Karą pla Vlce-Pirmininkė — F. Zaleckienė,
448 Cambridge Št, Cambridge, Mass....y
ateitų į bažnyčią,.. arba. bent na
salėje įvyko Lietuvių Prekybos ClaL ŽihomaS ir visą mylimas, didelis, Prot. Raštininkė — Ona SiaurlenA _:
muose pasimelstų popiežiaus įnpąv^iksiuoUs;., gražus • savaitraštis
443 E. 7-th St, So. Boston, MaSs.
Bendrovės" šerinirikų suvažiavi ‘‘Šaltinis.” jis nori tarnau
tehitijai, kuri yra ginanti Rusijos"'
Telephone ’South Boston 3422-R,;' ' ‘
ti
;
-visai.
katalikišfcaJM
visuomenei.
Fin. Raštininkė — Ona Markohiutė, ę» ■.,,
tikinčiuosius.' Bažnyčioj biis sako mas: 'Buvo skelbta, kad posėdžiai
"šaltinis” eina Marijampolėje (Lie
684 E. Elghth St, So. Boston, M£o.:
prasidės lr vai. po pietų, bet pra- tuvoj) kas savaitė • Žft ‘didelių pusla
mas pamufeiaJR .<-m. .
: ..
Iždininkė — Oria StAniuliut^
..-r ‘ A
pių,
ir
kaštuoja
metams
Lietuvoje
tik
ddėjo-tįk 4,:15' vai.
. > ; ;
1P5 Wėšt b-th SU So. Boston, MaMĮC -■
Š iitus, o Amerifctoje 2 doleriu.. ’
TvArkdarė — Ona Mlzgirdienė,,
t«x
Žėririinkų su įgaliojimais buvo
*
w .
■ -j
į*
1512 Colnmbia Rd., So: Boston, Maifc v-J
“šaltiniu” .nori tapti (dyąsinių , tiltu,
apie 100 žmonių.
.it'. • M *
:
I•
kuris JuCgtų visos, Lietuvos stums su Kasos Globėja.— E, Januįonlenė,.; .'-'it
.1426 Colnmbia Rd, So. Bbstob, Mašs.
s Amerikoje. . . ■. >
(
J?režidiumą
r
sudarė
direktorių
jkavo
: GENTINIS J&IARKAS ,
Draugija savo susirinkimus laiko ka# •«»ii sustenąs,m “Siltl- : antrą utarnlnką. klėkviend' mėneefo, į
'
Boątopb. Jiętųjrįai yra matę yiso.- vaMyba.
lafeką šiuo adresu:
7:30 vaL vakare, pobažnytln#
' ‘Bendrovės apyskaitą ir direkto
kių visokiausių vakarėlių — pro-'
tainėj.
...
•
dršng&B reikalais k#WpkttW • v
‘gramelių-— ferų ir
Dar nie rių raportą pe*rškaitė adv. J; £įuijqatnfa>lą rtitlninikę,
į,'
kad nematė 'čeiftirtid' JoriiarkO;‘Ki nyi.*5Bertdroves biznio ir šiais me► _ h r- •
:
.u
tą. nedėldienį‘(koyo>23V tųres^ro? taiki.bųV^ su, nuostoliais, bet .esą
‘AUMato" Administracija
ųžfporos
'ar
,
daugiau
metų
galima
gos ir tokiaiBp ;jom^rke -^a]yvąir=f
- > ■
‘
- ■ ■ - .
tikėtis pelnd. Platesnį' raportą aKADA JUS VARGINA
f Jomarke reikią įvdirlų ‘daiktų, pie bendrovės direktorių’ veikimą

pijiečiai turėdami maitinu ir pasi
šventusį kiebapą. asmenyje kun. | Šv. Cicilijos. choras rengia iš
faiziipiero Urbonavičiaus, .nei jo kilmingą ir grandiozinį metnij"

timtaučius ir tt.
Neužmirškime!

-į -i1 ?

Matęs dešromis.

Jnntor ir Senior High 8ehool
Tfibiėiškorias, įr prieš rodymą pa
Phyzical
Traiuing Exhibfti<m. ~veikslų publikai maloniai paaiš
kino apie, savo- misijos tikslą ir Vletinės Aukštesnės Mokyklos
mokiniai, kovo 3 d., parodė tė
apie Pranciškonų Vienuoliją.
veliams ir draugams savo vikru
Whist Pafiy.—ir yėl mūsų So- mą gimnastikoj. Kiekvienas sky
dalietės-merginos turėjo progą rius nuo47-to iki iŽ-to turėjo sa
.pasilinksminta vasario 27 d. Šj vo specialius numerius.
Taipgi
kartą joms linksmą vakarėlį su- paskutinės kliasos vaikįjjai pasi
irilošė Stasė Sinilghite. Jos tėve rodė su saov “tunibling teaihu”
lis yra mūsų parapijos popnlerus Susidėdančiū iš 8 nariiį. Tarp šfiį,
rakristijonas.
Dalyvės nevicri pirmą vietą užėmė lietums Ed
Smagiai pakortavo bet ir turėjo vardas Babilas. Jo gabumais ir
galimybės klausytis Jąck Shar- stiprumu visi stebėjosi. Šioj gru
key—Phil Scott kumštynių eigos, pėj buvo ir antras lietuvis Jonas
.per radio. ^Už geriausią žaidi- Baltaduonis.
Taipgi mergaičių
riią dovanas laimėję : pirmą
specialiuose .šokiuose atsižymėjo
p-lė Marijona Sakalauskaitė; ant p-lėš Daratą ifr Martiną Stastevirą — Ona Kudirkaitė; trečią — tiūtės, tai gabios dukterys mūsų
Anelė Pazniokaitė, o suraminimą parapijos vargoninko ir ponios
gavo Julė Kriauneliutė.- Yra pa Staesvičių.
; '
geidaujama, kad ir člaugiauv-So-;
Stėlta. "Maria
daliečių imtų dajyvumą šiuose va
karėliuose.
Visos atsilankiusios
dėkuoja pUei Stasei ir jos vaisin
giems tėveliams.

Tėvai, Mokytojai Auklėtojai,
Mažųjų Globėjai ir -

•'

-matote. ka’P įyertfoa svetimi
j. “SARGYBA”, plačiai rašo «veir
JĮtems visienik kun. Alfonsas, C; P. mūšų lietuvišktiš piginunlmūs.
kates klausimais, pataria,,kaip( ąpdavė’paskaitą, iliustruotą paveiks-* " ^rt: Ji iBabraviČius dabar gvsikiuigoti nuo įvairių ligų, kaip
tažsį kuri labai patiko.
•- '
veiia(St?'J>etersbu’rgj., Fla. ir ten
pąSiam susirgus pasigydyti, piAil-'
‘ Vakaro peilio liko • vietiniam kitataučiams dainuoja lietuviškas
ginti gyvenimą...
■ •
labdarybės skyriui virš $30.00.
dainas ir vaišina lietuviškomis

teikė dovaną nuo vietinio Fede
racijos, skyriaus k p-lė Oiiį Pazniokaitė nuo Jaunų Merginų Sodaliėijos. Ant galo ir gerbiamas
Tėvelis Urbonavičius prabilo į at
vos mokytojų gimnastikai ir ka
riuomenės paradai.
Taipgi kar silankiusius, dėkojo. Už pagerbi
tu su mūsų gerbiamu klebonu bu mą ir džiaugėsi prielankumu sa
Puota užbaigta
vo atsilankęs* ir svečias gerbt vo parapijonų.
Tautos
Himnu.
inas Tėvas Augustinas birvelė,

siūtė.

-y V ’

rė Lietuvos produktus. Jūs nušjstebėtumėt tą išgirdę, žodžiu Majiėmk taip patikb, kad Jie
beveik vfoką siitalgė, bet &š
nėsigkilĄfou/ir vfe prašiau valgyti
'daugiau.mTu* .ir padarė.: Suvalgė
vij^.-, ,n
p.j f jeH/.nn

;žim?nių: bųv^.ą^.^

Suaugusių ir jaunimu buvo ppiąirjnkę pilna svetainė ir visi tapo
patenkinti LibtuvdS įdomybėmis
ir jos gamtos puikiais vaizdais,
jaunimui ypatingai patiko Lietu

Varduviųx^Fuota.—Mūsų para

4____ Sfl
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> J AtfĮ

"V. R/*
grįždamas Ispanijon, pasi
*>
ėmė su savimi nemaža tabaNASHUA, N. H.
_gEW HAVW, CONM,
,v W:.5;
KAIP ŽTDAM8 SEKASI— - 12) Žydas ne
^“kūriS^^itikėjo rasti
65
"kp..
mėnesinis
susirrnL. D. Š. 28 kuopos mėnesi!
“Pavasaris” jaunuolį-Iietuvį
<r
jaunuolį-IietuvĮ iš*
įas,
£vykš
balandžio
6
d,
tuoj
po
.
ŽIEMĄ
NESUŠALTŲ
susirinkimas
įvyks
sekmadieny,
? I ARABIJOJE
trimituoti sMįjtr’
viškėje./
auklės doru, kilniu, energingu, są
kovo 23 d., 1 vaL po pietų, baž
* inių mišių, bažnytinėj, sve žiningu, narsiu, ištvermingu. . r - .
'
13)
Žydas
iiėg
Rodrigo de Jerez Ispani- Dauguma šeimininkių iš- nytinėj svetainėj, 339 Green St;
TfArabijoj yra kelios ;arąįą?
tainėj. Kviečiame visus narius-es
įl$kanĮų
už
paskoW»B
a
j>il
Vienoje į tokių.
oje pradėjo rūkyti:, leido skalbtus-baltinHis dažnai iš Kviečmme narius(es) ateiti. Gera ateiti į susirinkimą ir užsimokėti ’ Vytautas Didysai pats tokiu bu*’
vo ir tokiais nori matyti visus aduokles."
_
y dūmus per nosį, iš burnos. kabina šaltomis žientos» die* proga užsimokėti
Jamene -a gy- mgus.
mėnesines.
Taipgi
atsiveskite
ir
teities’liettivius.,
-j | •
Valdyba
^avo draugus-ges prie šios organi
14) Žydas privalo atsisto Ispanai įskundė jį šv. Inkvi nomi§ 3UŠaldyn?ųir nes nuo
“Pavasaris? tekainuoja 5Įit
zacijos prirašyti.
f
,
Kaunas, p. d. 88. ? t; _..
ti prįęš muzuhuGųų ir reikš- zicijos tribunolui, kaipo bur- to jie būna baltesni. • Taip
Valdyba
. ? <4*? r
v x
li jatn pagarbos ženklas įninką. VienokJSė1 koryti negalima, nes šušalV ~ LDS
<
mėnesinis susirin
■k
•- *■
4
■4M. So. BoatriR 0620
ten įsva- kiekvienu atveju. Ir t t.' • |ado tamė nieko peiktino ir baltinai ^tk’iHabJi'gadi- kimas įvyks kovo 28 d.,. 7:30
JEĮALTIMORi,'m, .
V
NAUJOJE VIETOJE
>'žį&lu($Kįd& jie įjįi^t*4iesišauv derezo nenubaudė.
nasi. Kad to išbūtų į pas vakare, Karalienės Angelų para Balandžio, 13 d., sękmšdieny,
LIETUVIS
DANTISTAS
pijos svetainėj, kampas Robling
laa pagalbos-r— sunku paša’ f Taigi šiam vyrui ir nori- kutinį vandenį, kuriame bal ir South 4th gatvių. f
tuoj po sumai, parapijos svetainės
:
T"
"t~
—
P•
,
u
f
ina pastatyti paminklas. J tiųiai skalaujami arba larHr- ~ Taigi malonėkite»visi susirink kambariuose įvyksta LDS. 30 kp. DR. M. V. CASFER
įft JūTtj uost.Į,' tai jį srriarsusirinkimas. Malonėkite ateiti vi.
r» »
___ (KASPARAVIČIUS)
iškilmes žada atvykti i> is kuojamij^eikiaprideti drus ti ir užsimokėti duokles kurie & ti.
įviečia Valdyba
baudžia: išvaro gyventi
sate skolingi., Nepamirškite ir
511 Brodaway> So. Boston
4 įr tokią vietą, kur nepakerikitų kraštu tabako pramo kos, vieną saują į vieną ki
Ofsio valandos:
naujų narių atsivesti prirašyti
nuo 9 Iki 12 ryte ir nuo 5J0 iki B
PAMINKLAS PIRMAM
ęiamos gyvenimo sąlygos, ir
nininkai, kurie iš žmonių birą vandens. - "M. R." prie mūsų brangios organizacijos.
L0WELL, MASS.
Ir nuo 6 Iki 8 vaL vakare. Ofisas
uždarytas snbatos vakarais Ir o»
.
RŪKYTOJUI
LDS.
97
kuopos
susirinkimas
netėikamai jokios pagalbos,
Kviečia Valdyba
dėldlenlais. talp-gl seredomts nuo
įvyks sekmadieny, baland. 13 d.,
12-tos dieną uždarytas^
kol gaus leidimą išvažiuoti" Ispanijos tabako monopo
------ —""
.
tuoj po sumos. Ateikite visi. Ge
Taipgi nuima ir X-Ray
lis nutarė pastatyti AyaPalestinon.
WATERBURY, CONN
ra proga darbininkams prisirašyti,
.-w ■ . • ę .
monte mieste paminklą tam
prie vienintelės darbininkų orga
Kovo
23
d.,
1
vai.
po
pietų
įJemeno žydu gyvenimas
Tel..8o. Boston 0506-W.
žmogui, kuris pirmasis Eu
vyks LDS. 5 kuopos susirinkimas nizacijos.
| tvarkomas tokiomis teisėsenos mokyklos kambary, ConValdyba
Lietuvys Dantistas
VIEŠBUTYJE .
ropoje pradėjo rūkyti. <Tur SANKROVININKŲ SĄŽININ
gress
Avė.
Ateikite
vist
Valdyba
> tn^s:
; ' 7 '
GUMAS
Na, kaip tamsta miegojai?
būt Ispanijos tabako mono
A. L. KAPOČIUS
j
’
Neseniai
viename
laikrašty
pa

— klausia viešbučio navininkas
į,i) Žydas negali kalbėti su poliui gerai sekasi, Jei jis
NASHUA.N. H.
C. BROOKLYN, N. Y.
251 Broadway, South Boston
Vimižulmonu pakeltu balsu. nori net tokiu, būdu.pagerb- sirodė šitokio turinio skelbimas: svečią.
LDS. 65 kp. mėnesinis susirinki
' (“Keleivio” name)
“Kviečių sankrovininką, kuris va
— Nieko. Visai gerai. Tik tos
Ofiso valandos nuo 9 iki 12,
2) Žydas negali statydin- tį žmogų, padariusį žmoni kar pardavė man cukrų su gipso nabagės blakės visą naktį akių Kovo 23 dieną, tuoj po sumos mas įvyks balandžio 6 d. tuoj po
įvyks LDS. 10 kuopos mėnesinis antrų mišrų pobažnytinėj svetai:
nuo 1:30—6 ir nuo 6:80—9
Uis namų aukštesnių, kaip jai, pasakysime atvirai, ne priemaišomis, atnešti man į na nesumerkė.
“’M. R.” susirinkimas. Kviečiame gausiai nSj. Kviečiame narius ateiti, nes
vakare. Scredomis nuo 9—12
sueiti, nes turime keletą svarbių yra kąletą svarbių sumanymų.
mus pusę svaro cukraus, nes va
' muzulmonų.
vai dieną. Subatomis nuo 9
maža žalos.
'
sumanymų.. Atsiveskite ir savo
kar pirktame tiek buvo įmaišyta
iki
6 vak. Nedeliomis nuo 9
^.3) žydas, eidamas gatve,
Tas paminklas bils pasta gibso. Jei krautuvininkas to ne VAIKAI NEMYLĖS TĖVĮJ draugus(es) prirašyti. . Valdyba Taipgi atsiveskite ir savo draugus
iki 12 (pagal sutartį).
prirašyti prie šios organizacijos.
negali pąlvtėti muzulmono. tytas Ayamonte mieste to padarys, tai rytoj paskelbsiu lai jeigu jie nepasistengs išauklėti juos
. Valdyba
Dievo Baimėje, išlavinti juos ir {duoti
PHUADELPKKA, PA
4) Žydas negaii-tno pačiu dėl, kad pirmasis rūkytojas, kraštyj jo pavardę.” jiems ginklą prieš {vairius gyvenimo
Pavojingiausi, žmonių prie LDS. nariai turi rodyti gerą pa
, Lietuvis Dantistas
prekiauti, kuo prekiauja kaip susekė istorikai, yra Tą pačią dieną, vakare, visi pavojus.
SAINT CLAIR, PA.
miestelio sankrovininkai, .išskyrus šai — girtybė, netikėjimas ir doros nu- vyzdį visiems. Visuomet lankytis
stojimas.
Ypačiai daug pavojų yra
jnuzulomnai.
tikrai kilęs iš to miesto. Bu du, atnešė po pusę svaro gryno miestuose
LDS. 107 kp. mėnesinis susirin
DR.S.A.GALVARISKI
besimokinančiai jaunuome į susirinkimuą LDS. 13 kuopos. Ki
£ 5) Žydas negali sakyti, vo tai Kolumbo bendrakelei cukraus. MĮatyt, ne vienas buvo nei. Geriausias besimokinančio jauni tas susirinkimas Įvyks penktadie kimas įvyks balandžio 6-tą dieną,
(GALINAUSKAS)
mo draugas^r vadas mokyklos suole y- ny, bal. 4 d., 7:30 vai. vakare,
tuoj
po
sumos,
šv.
Kazimiero
pa

negryna sąžine.
. “M. L.” ra jau dvidetimįs mėty leidžiamas ka mokyklos kambary. Ateikite gau
kad muzulmonų teisės neto vis Rodrigo dUjerez.
414 Broadway, So. Boston
talikų moksleivių mėnesinis žurnalas
rapijos salėj. Kviečiami visi na
bulos.
/
Tel. So. Boston 2300 1
dai.
Nepamirškite
užsimokėti
duo

Kolumbas ir jo bęndrąkemo, o sau palengvinsite sunkią auklėji
riai dalyvauti ir užsimokėti mėne^
mo
naštą.
.
r
■
i
.
r
rkles.
į
.
Valdyba
Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vaL
6) Žydas negali kalbėti leiviai, kuomet apsilankė
PASAKA
sinės mok ėstisJr naujų narių at
ryto, nuo 1:30 Iki 5:30 po piet ir
t
r
Mama, pasakyk man, kas tai
nuo 6 iki 9 vakare, šventu dieną
nieko' bloga apie muzulmo- Uaiti ir Kubos salose, - pa
sivesti
prirašyti.
.
Valdyba
Tčvai ir motinos, nepagailėkite 10 lt
CAMBRHJGE, MASS.
' L .
pagal Busitarimą
•v"’-. . <
• i
yra pasaka?
GF lt pusmečiui Ir Išrašykite
jjįj pranašus.
stebėjo, kad tų sali! gyven i — Pasaka, Petruk, tai yra ap metams
tų žurnalų aa,vo^besimokantiem8 vai
LDS. 8 kuopos mėnesinis susi*
EASTON, PA.
V Tuo sntanbite jiems džiaugs-ž rinkimas
atsibos Sekmadieny,,7-1')
Žydas negali ginčytis tojai didelių, pamėgimu sakymas, kuris baigiasi žodžiais ; kams.
.-“Ateitis” jjdomį'ir-.Bemokąleiyipms. i.
šu! muzulmonu tikybiniais traukia į plaukius dūmus, jš “Jonukas vedė Onytę ir gyveno - Prenumeratos xaini: metams' $2.00? bal. 13 d., tuoj po sumos, Lietuvių LDS.’40 kuopos susirinkimas įDAKTARAS BALARAN
pusmečiui 4Į-00 * ■': moksleiviams me^ bažnytinėj svetainėj. Visi nariai vvks balandžio 6 d., tuoj po sumos
uodu,
kaiti
balandėliai
iki
gtaba
f klausimais.
tams T1.00, pųšmeSuf 50c.
pypkių, kurias prikimšdavo
Gydytojas iš Rusijos
malonėkite atsilankyt) ir užsimo šv..Mykolo parapijos svetainėj
‘lentos.'
‘
,
'
Adr.
“
Ateitis,
”
Kaunas,
Laisvės
AL
3?
kėti užvilktus mokesčius. Valdyba Malonėkit .visi
.875 Dorchester St., So. Boston.
^.^8) Žydas negali joti ark- kokia tai džiovinta žolė. Eū-t
riai atsilankyti
1
’•vp
• . v* 4 a
VZ. » <
? X- J *? 1
TeL S. B. 4768
;
ir
mėnesinės
inok
užsimokėti,
, liiį asilu arba kupranuga- ropieciai, žinoma, pamegnro
ir Tnėnesinesmok
įmokėti.
’ * 4-? z i —•
• »* *
t Rezidencija ir kitas ofisas •.
nu? kaip joja vyrai.
daryti tą patį. Tačiau ne
1234 Bluę Hill Avė., Mattapan
rŽydas negali mirkčioti
WORCESTElt, MASS.
ii,'. kai pamato* pliką
LDS. 108 kuopos/Susirinkimai"nuogą) muzulmoną.
J i įvyks balandžio 6 d., Aušros Vartųj
' 10) Žudąs negali melstis Laikraštis geriausiai suartina iš
parapijos salėj, tuojaus po su
'-V'-E’ZZ
eivius su savo mylima tėviške Lfe
GERAS
L
A
tK
RASTIS
>NERi!il7Siį^A£l,
iiž
:
savo
šventyklos
ribų.
ligos. Neišpasakytą niežėjimą ir gė
moa Visi nariai meldžiami pri
>A.:
■
•__ ■
L
tava, laikrašty atspindi kaip vei4>
limą
eczenni, tetter.. salt rheum ir
---------------------------------------------_
būti, nes turime svarbių reikalų
’ PAGĖEBiiri'^ASjgiNINKUl SURASTI•’.-JZ V = >^11) Žydas negali melstis rody senosios tėvynės vargai,ir pa
kitas ligas labai greit palengvina
, .
kviečia Valdyb®
vartojant mano odos mostj. Daug
' ; KĖBTŪS iRTBDiltJS AIADU'OTIS:
■pakeltu balsu.
sisekimai, liūdesiai ir džiaugsmai,
‘ ........
1 ligi; greit pagydyta-Jomis.
Vi'
-• Geros dėl pilės, suskilusių
u,. is Y,ARGįp'įR^LAimv. 7?^;r
todėl kiekvienas išeivis turi skai
ELIZABETH, N. J. .
• ->
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DARBININKO” NUPIGINTA KAINA

Amerikoje metams ..............».......... . .
Pusei metų
Ljietuvoje me ns.-.• ę^-* •••••....... •
Pusei metų.........................

....$4.00
.... $2.0G —
.. .$5.00
.... $2.50
■ ■

y

L. D. S. 22 kuopos unėnesinu
susirinkimas įvyks penktadieny,
baland. 4, 7:30 vai. vak., Lineoln
svetainėj, 26 Lineoln St.. Ateikite
visi.
j
Valdyba

/

GALIMA UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITiNĮ
.'

■

^7

•

Kaina:
..
<-- 7
Amerikoje metams......................
.$2.00
Lietuvoje metams
;................................... L .$2.50
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“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
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'a. f

A.

ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS
pARBUS
s pj
PRIEINAMOMIS KATNOMisI.
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Valandos: Antradieniais, ke rtadieniais ir šeštadieniais 10—12
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktai.

Lietu vis Graborius

P. J. AKUNEVIČIUS
258 Broadvay, So. Boston
Telephone So. B-oston 4486
Mirus Aimynos nariui, llkusleas
našlaičiams arta giminėms pini
gai reikalingi. Tpnpyklte juos. AA
laidotuves aprūpinu gerai ir ne
brangiai.
/

UETUVIS GRABORIUS
>

LDS. 7 kuopos susirinkimas į
vyks baland. 13 d., 6 vai. vakare,
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov
idence St. Visi nariai būtinai ntei
kitę, nes turime .apsvarstyti kele
tą svarbių klausimų. Be to, gers
proga užsimokėti duokles.
Valdyba
- *• - —

VLADASP. MIKU

HARTFORD, CONN.

49 Chutich St., Loveli, Mui,

LDS. 5-tos kp. susirinkimas J
vyks baland. 13 d., tuoj po‘sumos,
bažnytfnij svetainėj, 41;Cspitol
Ava Malobėkite visi nariai ateiti
bes yra svarbių reikalų dėl kuo
poe naudos. ’
,< "Taipgi malonėkite užsimokėi:
kurių yra užsilikę mėnesipės dubk
lle.
LDB. 6 kp. raėt

Laidotuves aprūpino gerti ir aiik
brangiai. Patarnauju dėl krikšty

Telephone 5786.
nų. vettuvfų ir štalp Visokiems tM-
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St

DriGrady.327

WORCESTER, MASS.

Vajaus metu užsirašantiems duodame brangių dovanų. >
Reikalauk pasižiūrėjimui.
~ ---- —2----- Z
------ —----------------- ------------- Z-

.

BRIGHTOTT, MASS.

EINA DU KARTU SAVAITĖJE.
-

MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kp. susirinkimas įvyks
balandžio 1 d., šv. Roko svetainė
je. Visi nariai prašomi ateiti į šj
susirinkimą ir .užsimokėti sena1'
užtrauktas mėnesines duokles
, t
,
Valdyba
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"DARBININKAS"

- Visos1 Knygos Už?Pušę Kainos

PP ao KAlSnD ST,

'

;7'

-------------7---- :;——

!’<■ iHJp

t&isias' ktrtėrikoj ljčttrlių fcuytynas "Llėtnvi
lėtom,” parduoda visas
*■ už pusę• kainos.
gas kartos tiktai randasi katMIofe
Kai kurios knygaunamos už dar pfgiau negu ptse kainos.. Šitas knygų nupigintoms
- tęcts tiktai iki BatandžifcApril 30, 1930. Geriausia proga Amerikos Ir
Kanados lietuviams dabar pirktis knygas. Tokio knygų nupigintam dar
nfn barę. Reikalaukite tuoj naujo “Lietuvos” katalogo, tuoj prisiusi
ąs Sykiu prisiusime.ir kai kuriuos kitus paaiškinimus. Kataloge yra
le 1500 skirtingų knygą rašite (ilgesni knygų pasirinkimą negu kitur?"
** * akfte katalogo Šiuo adreso:
r

2 *V ’
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TINKAMIAUSIAS LAIKRAŠTIS. DARBININKAMS

-. tfu:
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siems,, be abejojimo, rup L Jums taip
pat rupi, kad Tėvynėje taurautų Ir
“ŪKININKAS”
Jdestėtų .teisėtumas ir laisvė. Jus taip!
pat ąlekinat priespaudos nevalių ir ne- nes “ŪKININKAS” vedamas, ka
rfbotų. sauvaliavimų su švenčiausiomis
žmonių teisėmis n? laisve. — Jus norite, Į talikiškoj, tautiškoj dvasioj ir sto
kad Ir toli būdami, kad ir plačiųjų ma- vi demokratiniais pamatais tvar
I atskirti, pažinti Tėvynės būvį, koks
į>tikrtunoj yra. — šitais visais at- komos Lietuvos sargyboje.
Jums labai yra pravartu iš“ŪKININKAS” išeina kas sa

vaitė gražiai paveiksluotas, duoda
“Darbininkas,”
daug žinių iš Lietuvos ir užsienio
gyvenimo; rašo visais ūkininkams
. “DARBININKAS” yra tikriausias rūpimais klausimais: apie žemės
šių dienų Lietuvos gyvenimo veidrodis.
“DARBININKAS” ugdo tiesos, ir dirbimą, gyvulių auginimą, šeimi
ės-meilę.'
ninkavimą, rinką ir kainas, deda
“DARBININKAS” moko neapkęsti
ūdos smurto ir niekinti didval- daug gražių pasiskaitymų, juokų,
dų veidmainystę.
įvairenybių ir tt. •
“DARBININKAS ” tiesia kelią Tėvy- “ŪKININKO” kaina 1929 me
4 šviesesni rytojų.
„“DARBININKUI” visur Ir
tams Lietuvoje—5 litai, arba 50 arupi darbo žmonių reikalai.
nrtas merikonSkų centų, o Amerikoje
. “DARBININKAS” turi labai
• “RADIO ŠYPSENAS.’
15 litų arba vienas ir pusė dolerio.
DARBININKAS ” yra
žmoPinigus mušti šiuo adresu; Lithir inteligentų laikraštis.
DARBININKĄ” redaguoja profeso- uania, Kaunas “ ŪKININKO * adPR. DOVYDAITIS.
StabSkiie kad Usiratyti “DARBININ- ninistraeijąi, Gedimino g-vė 30 Nr.
patys ir iiratykite jį savo yimiNeužmirškit, kad “ŪKININ
Lietuvoje.
KAS
” yra gražiausias ir mylhniauAmerikoje “Darbininkas” kaštuoja
o Lietuvoj tik 60 amerikoniškų sias Ūkininkų, laikraštis, todėl di
delį dfiaugsmą padarysit užsaky
iRBININKO" adresas: Lithua- dami jį savo gfanm&ns ir pažįsta
Kaunas, Nepriklausomybės aikštė
miems Lietuvoje.
i1
—j-

LDS. 16 kp. mėnesinis susirinki
mas Įvyks trečiadieny, balandžio 2
d., 7 vai. vakare, bažnytinėje sve
tainėje< Nariai kviečiami gausiai
ateiti ir atsivesti savo draugus(es'i
prirašyti.
Valdyba

ZV '

BROLIAI IŠEIVIAI

ranką,\kojų skaudulių ir
;aklų.
.VEA’ITS'! A' VILTIES
Ie Manęs.
Teiraukis
Patarimas

■

-V ‘

tyti bent vieną tėvyūėj leidžiamą
laiktaštį, kad jus neužmirštų, i iš
9
daugelio laikraščių tinkamianriĄS
i••
—
Tėvynės likimas, jos laimėjimai ir ne- yra išeiviams, ir lietuviams katali
Utimės, jos sielvartai ir bėdos Jums vi kams ūkininkams tik laikraštis

Niekas taip neardo pasitikėjimą
Žmogumi, kaip jo svyravimas moęęptiiose, reikalaujančiuose aišortentadjus ir drąsaus užsimb
mOjhno.—Prof. St Šalkauskis.
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