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VYTAUTO. D, VARDO TAUTOS
MUZIEJAIMMAMS YRA V
Reikalauja $500,000
17 KONKURSINIŲ
PROJEKTŲ
' Šiomis dienomis Emma-

t

3
' C '

WASHINGTON, D. C
Jungi. Valst. Senatas rimtai
susirūpino bedarbės klausi
mu. Balandžio 15 d. bus
svarstoma senatoriaus Wagnerio bilius sudaryti specialę bedarbiais rūpintis komi
siją ir paskirti $150,000,000
bedarbiu šelpimui. Matyt,
kad Green’o pareiškimas su
įdomino seūatorius.

y

‘ Kauno miesto valdybos
paskirtas konkursas Vytau
to Didžiojo vardo Tautos
muziejaus rūmams Kaune
eskyzinius projektus pa
ruošti susilaukė 17 tokių
projektų, kurių vienas. yra
riš Belgijoskiti visi iš Lie
tuvos. Konkurso jury ko
misija iš miesto burmistro
p. J. Vileišio, dailininko p.
Ant. Žmuidzinavičiaus ir generolo-leit. Nagevičiaus tuos
-projektus atidarė. Yra jau
atvykę ir trys ekspertai iš
užsienių dlė tų projektų pa
reikšti ‘ savo nuomonę, bū
tent: architektudr. ing. e?
h. Hermann Jansen — Vokiečių, meno akademijos se
nato narys ir Berlyno aukš
tosios technikos mokyklos
{profesorius, architektas p.
Wplter Galui—Švedijos ar
chitektų sąjungos sekretoi-ius, ir Suomijos diplom.
, architektas p. Jaino Joho; , kalbi o.
-JilTy komisiją drauge su
BrT'“ v '
- v ekspertais pradėjo studijuo--

ti projektus ir poiyt laukti

nuel “Rocky” Stone iš Dor(Tęsinys)
nasi^ vertėjas Liudžiuvaitis
chester,
sunkiojo svorio
kalbina, bet ji i ant kumščių
Kas dar Plečkaiti
kumštininkas, patraukė i
užsikniaubęs i ymo ir tyli iš
— '
teisino*
teismą Jack Sharkey, pasau
tisą ketvirtį Jį įlandos.
Buvo vienas liudininkas,.
linį čampioną.
Po pertrau :os Plečkaitis
Stone reikalaująs atlygi-* Čia trumpai vadinamas Ge- trina akis ir ’; lėžinia, ar jis
nimo už sužeidimą, kada nosse Fric, arba draugas
verkėr^r tik a p meditavo,
Sharkey treineravosi su juo Zehler, kuris turėjo parody Fricas tęsiami anešimą. Jis
besirengdams prie kumšty ti, kad Plečkaitis, na-ir jo iš raštą skai 7 Lietuvos šo
draugai, ėję nieko nekalti
nių su Dempsey.
sAvo tėvus, žmonas, ar vai cialdemokratų vargus, nuTaipgi reikalaująs paža kus lankyti. Jis ne prisie teistuosius, -s imtųjų-skaU
ĮLŪŽO BAŽNYČIOS
dėtų bonus iš Sharkey ir kia, kaip visi kiti liudinin čius ir t. t, Pirmininkui
LAIPTAI
Bucklev.
kai, o duoda pasižadėjinlą. pastebėjus, kt i tatai nieko
Sužeista keturiasdešimts
Sharkey dabar treineruų=- Bepradedąs kalbėti jis at bendra netyri: su Plečkaičio
asmenų
jasi dėl kumštynių su Schme- sisėdo ir prašo teismo pir šeimyniniais s antvkiais, jis
įądį turi, ir tęsią
LOWELL, Mass., baland.
lingu New Yorke, birželio mininką jam leisti sėdint tvirtina, kadį
toliau ir vėl ertraukiamas 6 d. — Keturiasdešimts asmėnesy. '
,
duoti savo parodymus. Kaip baigia savo-aj teeini prąnemenų sužeista kada Šv. Juo
invalidui, jam leidžiamai
idos atstovai zapo Prancūzų katalikų baž
Šimą, kurį
PERSEKIOJIMAI Pirmininko paklaustas, ar užfiksuoja irjniris j du ry- nyčios prieangio grindįs įlū
jis žino, kokie santykiai tojaus dienųjį lvo skaitomas žo.
Plečkaičio su žmona, taip, tūkstančių žša įių.
Sužeistuosius nuvežė į Šv.
UKRAINOJE
fib,*kad
Pleč
žinąs, bet- nieko čia negalįs Fricas tvia
Jono ir Lowellio korporaci
“Osservatore Romano” į- sakyti, nes prie žurnalistų kaicio ir zm< nos santykiai jos ligonines. •< Kadangi sto
dėjo ilgesnį aprašymą, kaip stalo sėdi ponų iš Lietuvos buvę, kuoger Įtisi^ ir kad vėjusieji prieangy įkrito 12
policija vertai R ją nuo jo pėdų žemyn, tai vieniems kc<
bolševikai persekioja bažny kriminalinės policijos. x
jas išnarino, kitiems kitų da
čią. Neseniai bolševikų bu Plečkaitis atsisako bet ką skirtis.
'į Plečkaičio lių kūnę> kaulus įlaužė.
Tačįaiįp^
vo suimtas savo ifezidencijo- kalbėti ir reikalauja, kad
ląiškas, jįfc ūl L^ricui, taip
Ši nelaimė įvyko apie 5
jįe apaštališkasis ądminis- būtų iš teismo sales pašaliu^kadnetikė- vai po pietų . kada ^nonės
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Eite visiems ekskursijų
dovams ir laikraščiams.
sirašo Amerikos lietuviam^
sutikti Komitetas.”

LENKŲ TERITORIJA

Todėl Lietuvos Valdžia atsisako
išduoti pasus ir vizas

WASHĮNGTON, D. C.
(Telegrama “D-kui”). —
Pasiuntinybė >gavo sekanti
kablegramą iš Amerikos Lie
tuviams sutikti Komiteto iš
Lietuvos:
'

Pasiuntinybė iš savo pu-^
sės kreipia Lietuvos piliečių^
atydą kad sąryšy su ginčui
dėl Vilniaus užgrobimo nėitel
tarp Lietuvos ir LenkijosnęO
diplomatinių nei ekonoUn^
nių Santykių ir todėl Lietuj
vos pasai ir vizos neduoda-*
mos vykimui Lenkijos teriį
• * S-4-*
torijon. Laivai su lenkų ve-įj
liava skaitosi lenkų teritoffe
.
'
-]a-‘
Balutis, ‘ - W
Lietuvos Pasiuntinys^
Washington, D. C.
' ^11

“Visiems Amerikos,
lietuviams.
“Baltic Amerika Line par
davė laivus lenkams todėl jie
nebus Klaipėdon įleisti. Tie
sų susisiekimą tarp New
Yorko ir-Klaipedos palaikys
Švedų Amerikos Linija. Pir
mas laivas išplaukia iš New
Yorko birželio 26. Praneš- 1930 m. balandžio mėn. 4 d;
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LENKŲ LAIVAI SKAITOSI

LATVIJOS PASIUNTINYS LONDONE-JABLONSBCtl
H 'I -

MOKINYS

y
-L

Jablonskiui) buvo artir
Todėl latvių tautos veikėjai
visuomet turėjo artimu® H
nuoširdžius santykius. įįsū
prof. Jablonskiu. KBjfeĮjjM

KAUNAS. (Elta). -- P.
Vesmanis, .Latvijos pasiun
tinys Londone, pareiškė už
uojautą dėl prof. J. Jablon-

4 .Į . ■

*■.

5.

uuo»:ma
žiiyčią pa^ prof. Jablonskio mokinys.
rovskį ir/ lKm. -Kašprzy tun ryšių* ’šū ’ ^olHinėr poli- va.noru pt
jie, jis mvo
Statytą 1860 metais.
. ,.
kowski įdėjd į kalėjimą cija, kuri vėl darys presijų skirtis..^ ”
Vėsmąiiis baiga savo lais pęs, bet dvasiškai stipt
. ——-------Jaunas kun. Sokolowskis, į jo žmoną ar artimus žmo f Pasakęs dar keletą karčių | ’
-t
tą šitaip: “Taip pat Latvi- pilnas jaunystės idealizmo
žodžių
Lietuvos
žvalgybos
į SUAREŠTAVO 50 SOVIETŲ
kuris jau treji metai kaip nes. *
os tautos dvasinis gyveni kuris visados buvo žvaigžŠNIPŲ BULGARIJOJ
i.*3
sėdėjo kalėjime ir 1928 m. Savo reikalavimą pakar adresu, Fricas baigia. > ■ ■ ■•
mas
visuomet
jam
(prof.ldč
jo
darbingam
gyvenime.^
•
Taip
ir-nepaaiškėjo,
ar
• Sofia, Bulgarija. — Arėšnuteistas mirti, “ staiga mi tojęs ir nesulaukęs jokios
ręs . kalėjime ; Maskvoje. ’’ užuojautos susiėmęs galvą Plečkaičio; intencijos žmoną ! tavo 50 komunistų ir kaltina
aplankyti buvo didelės, ir ar i juos už slaptą veikimą So- 7
SAULĖS IR MĖNESIU Mamineėo' Podolsko diecez.
LENKAI RUOŠIASI KARUI SU SOVIETAIS? Z
sėda.
.
.
Taip tvirtina Sovietą spauda
yra didžiausioji iš trijų ka Teismas skelbia pertrau jo ir žmonos santykiai buvo] vietų naudai. Rado daug koUŽTEMIMAI BUS
tokie
geri,
kad
reikėjo
su
saĮmunistinės
literatūros.
talikiškų diecezijų, kurias ką. Prie Plečkaičio eina jo
MASKVA (Eltai — So-vedamos deiybos dėl sudi
vimi
bombas
ir
koldą
neštis,
t
‘
-------------šį MĖNESĮ
Ukrainoje prižiūri bolševi gynėjas,draugas Fric jaudi(Bus daugiau)
| NUŠAtJTAS SING SING KALI. vietų Rusijos spauda pla rymo sutarties su Vokietiją!
URBANA, III. — Šį me- kai. Ji turi 102 parapijas
čiai svarsto Lenkijos pasi- Šios sutarties tikslas laidui
nesi bus du užtemimai. Abu su 350,000 katalikų. Iš 45
NVS IS KULKOSVAIDŽIO
ti Lenkijos užpakalio saugus
rengimą karui prieš SSSR.
bus matomi Jung. Valst. Da kunigų jau keli metai kaip
mą per ginkluotą susiduri^
Ossining, N. Y- —J Perei
“Izvestijos” nurodo, kad
linis mėnesio užtemimas pra 8 padėti į kalėjimus. Nuo
mą su SSSR. To gresiaitį
tą penktadieny iš Sing Sing
Lenkijos
vyriausybė
daro
našaujamas balandžio 12-13 1917 m. Kijeve yra susida
čio ginkluoto susidūrinJN
kalėjimo bandė pabėgti Aldd. ir centralinis saulės už riusi gerai organizuota grai
phonse Tarrello, 24 m. am visas pastangas sudaryti ma simptomai darosi vis aiškėti
temimas bus balandžio 28 d. kų katalikai parapija, kurios BERLYNAS. — Pereitą
terialinę bazę karui prieš ni.
Lenkų spaudos prie
dai, kad prez. Von Hinden- žiaus. Jis peršokęs tvoras
San Francisco bus visiškas kun. Stepaniuk pereitą va savaitę Vokietijos parlamen
Sovietų Rusiją. Esą, karo šovietinė kampanija, kurtoj
burg pareiškęs jei parląmen- leidosi Hudson upe plaukti.
saules užtemimas, bet labai sarą staiga suimtas ir nuga
te npujojo ministerių kabi ftas pareikšti} kabinetui) ne Sargas Bullard pastebėjęs fabrikai dirbą pilnu tempu. dalyvavo ir lenkų oficiozaį
trumpas, o kitur tik dalinis. bentas į Baltosios jūros sa
neto premieras dr. Bruening pasitikėjimu, tai parlamen paleido šūvius iš kulkosvai Glaudi lenkų generalinio ir kuri esanti vedama, priffiį
New Yorke bus 3:27 vai. po las. Po to, kai sausio mėn.
štabo sąjunga su Pabaltės dengus krikščioniškais obAF
džio ir Tarrello nušovė.
paskelbė savo darbų progra tas būsiąs paleistas;
*
n.
pietų.
ir Rumunijos generolais ne siais; turi būti aiškinantį
vėl buvo keli suėmimai, is mą., Socialistai, fašfttai ir
.
I
Mėnulio užtemimas bus 45 kunigų beliko 31; esą už
santi jokio paslaptis. Len kaip karo iššūkis.
13
ŽUVO
BELGtfoK
komunistai išėjo prieš ir įne
KOMUNISTAI
VAGIA
bal. 12 d., 11:21 vai. naktį tenka 5. Gal tas noras ka
kų aukštieji karininkai da
Taip pat lenkų spaudo!
EK8PLI0ZU0J
šė1 nepasitikėjimo rezoliucicentraliniu laiku. Daugiau da ir išsipildvs, bet tada sa
ro vizitus į kaimynines val- kampaniją aiškirnriy ‘Prapę
GINKLUS, .
I ją. Balsuojant 252 prieš 187 Philadelpkia, Pa.— Pereil
užtemimų šioje šaly šiais me kys, kad ir tie 5 nereikalin
stvbes, kuriuos atsakoma re- da.” Ji nurodo,z kad šios
* ** 1®
balsus pareikštas pasitikėji tą ketvirtadieny Philadeltais nebus.
gi.
mas. Vadinasi diktatūrų ini phia Fireworks Displavl Ginklai, kurių šiomis die viziris. Tai liudija apie no sies lenkų fašistų darbai -^
4
ciatoriai noFėjo nepradėjusį kompanijos dirbtuvėse, De-1 nomis buvo pavogta Leipci rą esamą karo sąjungą su šą ne kas kitas, kaip pafl{
stiprinti ir politiniu susita rengimas karui su Sovbįjj
JUNGTINĖS VALSTYBĖS, BRITANIJA IR JAPONIJA [darbą
kabinetą sugriauti, bet vone, 16 mailid nifo Phila- ge, vėl surasti. Su fakelais
Rusija.
•»
T-r^-rl^-zx Žinoma, JnknT*
nepavyko.
dabar delphijos kilo ekspliozija, ieškojo jų kelyje iš LeipcL rimu. Pagreitintu tempu
i
Jie mėgins trukdyti darbą. kurioje žuvo 10 darbininkų! igo į Tauchą. Kriminalinė
»
ORGANIZUOTI DARBININKAI PRIEŠ TEISĖJį f
Nacionalistai balsavo už pa ir 30 sužeista. Taipgi apylin [policija surado juos viena
<
■
; ,
J. • : ■
r r
sutiko Amerika sitikėjimą, bet ir jie pastatė kėje- daug namų apardyta. me sode. Ten rastos dvi de-; :
LONDONAS. — Ameriką rezervacija
i
; įvairių reikalavimų. Spėja Nuostoliai dideli?
žės su ginklais. Suimti keli, .
.
delegacija oficialiai pranešk,- i?
1 Britanija.
;p
1
<•
asmenys, daugiausia vokie
kad Amerika, Britanija ir , Tuo pačiu metjų ■ tejbęsita- ma, kad kabinetas negalės il
d: C.— jas kol jie dirbsią toje d
gai gyvuoti - Nacionalistai
čių komunistų partijos nąJaponija sitšitarė dėl suma
žemaitukai
įanguįi
t
ria Anglijos ir Pranęjjos
remia kabinetą tik dėlto, kad
Iriai.
. <r'>n
rmm Uitež.1 Yfobver paskyrė Auk-' tuveje. Toks teisėjo j
žinimo laivyno. Sudarė paščiatisiojo Teismo teisėju dimas buvo skaudesnis i
komitetą, kuris nustatys ka legacijos ir bando įtraukti Į-i jisl pažadėjęs ūkininkams
KASYKLAS .
'<3
bininkams už įstatymą
10 UŽMUŠI, 30 SUŽEID1
Parker’į.
rinių laivų įtalpą ir kitus taliją. Italiją sulaiko nuo paramą. Bet jie nepatenkin
Organizuoti
darbininkai džianti streikuoti.
KKBPLIOZUOJ
smulkmeniškus klausimus. prisidėjimo Mediterranean ti, kad į kabinetą įėjo dr. KAUNAS. — Šiomis die
Trylika asme pareiškė pasipriešinimą, nes ‘
Todėl darbininkai ir įi
Japonija padare rezerva klausimas. Jau rašėme, kad Curtius, užsienių reikalų mi- nomis pėvPagėgiuą išabenciją, *kad sutartis gali būti Anglija ir Prancija susitarė, nisteris, kuris pasirašęs sut ta į Belgiją 200 arklių žemai nų užmušta ir aštUoųi sužeis teisėjas Parker a privertęs šinasi teisėja Parker prij
pęržiūrėta ir jeigu reikalas kadkilus karui viena kitą tartį su lenkais Jie balsuo tukų veislės. Visi jie skiria ta anglių kasykloj Elpuges darbininkus pasirašyti, su rimui, nes jis tamanj£
mi darbui anglių kasyklose^ | artoMons.
,<
tartį, kad jie nesidėsią į uni- jcapitalistų klasei
sią prieš sutartį. Eina ganipakeista 1935 metais. Su ta rems trečiąjį nugalėti.

^Jn^kdiipsijai
..
^nus
Jtevo sprendimą, projektai
bus išstatyti viešai parodai
Vinco Kudirkos vardo mo
kykloje, Trakų g-vėje.
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lu palydo tas 'pą

pragyventi

uždirbant

į

2 ar 3 litus ir dar tų-

Rr. Kuraiti*
Tame pat

*

irž-inr-

posėdy tartąsį

rfbt liemažą šeiinyiįąJ
irti ‘apylinkės j kaimuose V;
\ bei

Rei

kėtų ‘uteniškiams’dArbihin
dėl šių metu veikimo met’ - Seniau telpa sąrašas įvairių
dvaruose yra nemažas skAikus
paskąitą,
uždėta
vasario
.
menų. JįSĮį
kams daugiau kreipti'dėme piremnnėratą arba rilnfas prenumeratoj j '
,Ciu.ų bedarbiu.
28 d. Griškabūdy,prašymas
v
•—
'
sio į organizuotą veikimą, j Mdn$ H50 g«H parirmkti $ šio jįg
>u«- yftUfįa
lųi, Platelių vai. Pra- gautas kovo 3 d. 17 vaL Li
reiktų bendromis pajėgomis DOLEBj; į i 1T U 1 Anygų my
Tįsi
l astuoni metai, kaip gi susirinkimo liko 20 vai. ^AŠŽuuiitb gAd
miesto bedarbiai. Yra tokių, dirbti savo būvi?, į^geiąnimo- 47rojektuojama statyti 15 min. Griskatm^žio poli-.'
kurie išbūva po .keletą die- muŲ nes tik orgamzuotiĮ ęesčio ęęrriurtimą ąeą nereikalaujame. Kas noritų įsitaisyti ar-;; ,
.. , -’1'
f
tįij
nų.nęvąlgę.
DatĮpRa
<4
«
js mokykla. Tam reL uja, remdamosi komendanj
datbminkų balsai n‘'darbas ba papildyti savo knygynių gera proga dabar tą padaryti, nes duo
’■
inva
>•
to įsakymu? reikalaujančiu
į-Suvalkiją įr kįtŲ^; JJetu- cįuoš teigiamų Vaisių,
Notėnai
vaidame didele
kaw
.
*'’■
. i • gavo
t
* iš
..-J;-:
’ j J:
‘
į
kvaUdaL, vos kampus, bet matyti, kąd
perpus ,,su Dovainių ieidim^ irn^st^uotii; pyies
‘ i •> j. "
-7- _ ■
rite už $2.50.i. Ta kaina tik “Darbininko’’ prenumeratoriams ir LDS.
l ' tuu-.•
■ <?■■*’T"?;■
TI
•'
1
.
.
’
.
!!/•
teintilišfees “magaži- 24 yąl. susirinkimo neleido.
nariams.'
Lietuvos piliečiams, kad jau ir ten yra darbo stoką, .męs
\
* • f ■ *
SUTKATHS
SVEIKSTA
i
Tai didžiulis buvęs lit TėlHonuota į Vilkaviškio yra išėjęs įstatymas pensi dauguma grįžta atgal nera
•
•* '
•s
Dairios knygos •
Nesenai dienos metu mė
ais grūdų sandėlis. Tą Koinendatūrą, prašant susi jai gauti. Tie pasaulinio ka dę galimybės gauti nors už
Dr. Vinco Pietario Raštai.
’ •
’
-t /
*'*•■
* •.?
i
Istorijos apysaka. Du tomai. $1.00
^iną’; 1922 m. perpus rinkimą leisti. Iš komendan ro invalidai, kurie dar nėflM ! menką atlyginimą darbo. ginęs apiplėšti vieną Kauno Patarmės Moterims—pamo
kinimas, moterims jų asmeni
' Apie Apdraudę. Parašė J.
lijo Notėnai ir Dovai- tūros gauta atsakymas, kad padavę prašymų pensijai Visi nekantriai laukia pra banką Sutkaitis ir suimant niame, šeimyniniame ir visuo
% ______ 5e.
S. Vasiliauskas----- _Jš
r susivežė katrie sau. sūsi rink imas galima daryti. gauti ir nėra perėję • per sidedant darbų prie Telšių— sužeistas, gydomas karo li meniniame- gyvenime. Parengė
Moterystė ir Šeimyna. Ver
15c. tė J. Gerutis _______ ______ 40o.
ros metų Dovainiuose Tačiau Griškabūdžio polici sveikatos tikrinimo komisi Kretingos geležinkelio lini goninei areštuotų palatoje Kun. V. Ktdikauskas
Auksinio Obuolio Eistorija
Gamtos Pradžiamokslis —
graži pradžios ' mo- ja tokiu atsakymu nepaten ją, gali duoti prašymus jos, nes tikisi, jog.ten pasi — jau-sveiksta ir gali vaik (Graikų Mythologųos Žiups-i
Dr, Ą. Vileišis_____________ 50e.
o liotėniškiai suvežė kinta reikalavo, kad tai bū
seks šio to užsidirbti; Tu- ščioti. Spėjama, kad Sut- helis) su paveikslais. Lietu
Limpamosios Ligos ir kaip
krašto apsaugos ministeriui.
vių kalbon išguldė Alyva-___50c.
nuo
jų išsisaugotit Parašv
ant aikštės ir Sukrovė tų pranešta telegrama, ne
kaįtį
teis
kariuomenės
teis

Trys Keleiviai—Krikščionis, , '
Prie prašymo reikia pridė Tintieji darbo darbininkai
negyvoji gamta: žemė; van
Žydas ir Turkas. Pamokinan
ą. Ir puvo tie rąstai davė rinktis. Telefonavimai,
irgi skundžiasi, jog suriku y- mas gegužės mėnesį.
duo, oras. Parašė J. Baronas__50e.
ti šiuos dokumentus: 1) tar
ti, apysaka. Parašė T. Vyš'
■
k
Jt
.
--------------------- ------------------------------------- -—r—
s metus. Pernai Pla- eji irias į Šakių paštą leidi
Patrimpo Laiškai. — Išleido
iuauskaš. Verti P. B—------ _40c.
nybos lapo nuorašą, 2) svei
JI
"
v
Kun. X Miliukas __________ 60e.
ralsčiaus valdyba pri- mo ieškoti, atsiėjo 10 litų——
Trumpi SkaitymSUai—labai
>
katos tikrinimo komisijos
MeilS (Poema). Parašė M.
gražūs
pasiskaitymai apie į: girdi, jei jūs nestato- ir viskas veltui.
Gustaitis
-—-- ------------------ 15c.
ligos liūdymą (gali būti at
vairiuB gyvėnuhe atsitikimus.
■T
• *
Be to ir ^uotuoju leidimu
kvkios, Tai Tuoj suvežr
Nauja
Skaitymui
Knyga —
Parašė J. Tarvydas —----- 45c.
į• „
——..
siųstas vėliau komisijai,
(Dalis
n).
Su
paveikslais:
----- 7Se.
Turto Norma—moksliški pa
isus rąstus į Platelius, susirinkimas paverčiamas
KRETONYS, Kaltinėnų
sveikatą patikrinus)', 3) po
Vienuohiė
Luomą.
Vertė
svarsčio, perplauna ledo gar siskaitymai. Parašė Uosis___ _45c.
mokyklos statymo ko- betų rinio — paskaita iš
Kum P. Saurusaitis ------- - —25c.
licijos ar valsčiaus valdybos vals.
Mūsų sodžiaus ūki balą ir iškrenta, bet lede ne Ęidžioj^> Karo Užrašai—su
ts pasirūpino tuos rąs- braukta; dėl to, kad bebuvę
Vaikų Knygelė — su pa
paveikslais ^.1914—16 metų
liūdymą, kad jis nėra pate- ninkai buvo šventai įsitiki palieka jokios žymės. Ar
veikslais
--------------------------- 30e.
Lvežti Į Įsigytą žemės jos konspekto, o tik smulkus
kęs į invalidų namus arba nę, kad po nederliaus me- nestebūklas.
Mano Patyrimai Didžiojoj
Gerumas — aprašymas apie
į. Pasirodė, kad jau planas. Juk trumpam kon
gerumą per Tėvą Faberą-FiKarėj, 1918 ir 1919 m- Para
nėra’ įstojęs -į. valstybės ar :ų, šiemet bent kiėk geriau
Upiną. Vertė Kun. P. L. —L_15č. se Kun. J,-F. Jonaitis (Ka
tų rąstų supuvo, todėl spekte negi labai daug ką
t
visuomenės labdarybės įstai javams užderėjus, sumažės
pelionas) -------;-------- - ----- -—25e
Tabakas—Nuodai — rūky
•sius suvežė, o supuvn- galima parašyti.
Pamaldų Vądoąeiią, Stacijos
gą, kurioje gautų visą išlai vargai—bėdos, bet vargšai} MARGIONYS, Mareinko- mo kenksmas; pagal d-raNipardavė žmonėms už
kolskį
parengė
“
~
S.
Kaimietis
—
15c.
Graudūs
Verksmai. Sudarė ir
įr »nią
vals., Gardino apsk. Sokymą, 4) policijos pilietybės labai apsivylė- Klojimai ir
1
Užkeikta
MerięflB
su
Barz

išleido Kun. J. Koncevičius.....10c.
ą kainą kurni. Taip ir- KIEK 1929 M. VALDŽIA PAĖMĖ
liūdymą,: kuriame turi būti aruodai jau vėl baigia ištuš- *, džius yra gana didelis, 57 ū- da ir Baradaąkųtis-r-apysaka 15c.
Moterystės Nesuardomybė. J.
x pūti dabar tie rąstai už ALKOLiNiŲS gėrimus
yčiair “
Denurodytas vidaus paso. Nr., tėti, o pavasaris dar toli. kininkai. Nors ūkininkai Katalikų -Ražnyč'
Lesauskis. Šv. Kaz. D-jos leiauko — nenaudojami,
mokratizmas. — Parašė kun.
IR TABAKĄ
linys, 4 Kaime. -— ------ —10e.
5) policijos Hūdvmą, kad jis Pavyzdžiui vasario men. at daugumoje yra mažažemiai, Tarnas Žilinskas' ___
^-...—..50c
saugojami.
> •
Sunkiausiais Laikais. Parašė r
I?er 1929 m. valdžia pa nėra nustojęs; pensijos .tei
siuntė naujus mokesčius, bet gyvendami tarp didžiu \ Apaštsiystčs Maldo? Startu- ~ 4 liucevičiūs___ ___________ 40e.
ėmė iš spirito ir jo dirbinių sės
ųąsmęrkiipo
dėliai vadinamus ‘‘dochodoivį” ir liu giriu trobesius ūkininkai tas. — Vertė- Kup- P. SaųrtiŠventai Gabrielius. Išleido
saitis__ ;__ „i
25c
TASARININKŲ VARGAI- akcyzo 818,200 litų, spirito
Tėvas
Alfonsas Maria C. P—25c.
turi
nėblogiausius,
o
gyve

(Baudž, St. 28 str,).~77\ ■. tiems ūkininkams,' kurie tu
Kelionė Aplink Pasaulį per •Religijos Mokymo Metodi
ir degtinės ųipnopolio—41,visas derybas
!iškabūd i$.1 i Pa
r k vasa
-a •< rio' ”.y
ka.
Sutaisė K. J. Skruodys—50c.
Komitetais prašo1 valdžios ri po 6 dešimtines ariamos namos trobos didžiumoje 80dieaų-^Apic
be'galo įdomūs nuoUkiai ke- ; ,
ą per užgavėnes, norėy 583,200 Jt., vyno, akcyzo -naujos,
gražios
su
dideliais
Leiskite
Mažučiams Ateiti
Honės per įvairius., kraštus.
ir savivaldybės įstaigų/ vie žemės kaip pav.: A. C., Ą.
Prie.
Manęs.
Sutaisė Kupra- .
sušaukti susirinkimą, 80,400 lt.,. alaus. įr midaus
langais^ ’
' . .
Julius Verne, Vertimas, ■,
tinių organižacijų ir šiaip M., V. K., J. T. Tiesa,
—
i
—
------'------ L——40e.
Jčikonįo ; ,-t
• ,7'7a$l.(Mi
pnas .Vilkaviškio ..ko-, akc. —.1,824,900 lt., tabako
turi . daugiau žemės,, . ięgu
geros valios žmonių ateiti intojįį(> dešimhnė& Sėt
tžntur išsiųstas iš-šakių i^^gii55ų> akc y^o-. — 15.03^rivaliaams
r paganą if^pam
; įsasis
’ 5- *r
■H/Į7~^>rT*7
rvasario 24 d. Ant pra- 600 It Gi žmonės, gaminda_
l 20c.
formuoti juos, sitio svarinu;■jo^fkąą ji visai, rieditTDama,
i
l komendanto rezoliuci- miesi namuose ir pirkdami
___ 50c.
klausimu ir, kiek galima, o tiįe, tune' mokesčius užde
B Kelionės po Europą ir
.c
fSti susirinkimą, išjfrrau- slapta įgabentus iš užsienio
d sL visai nenori sužinoti ko Kas ugdytu Jumyse Brolfai-Užjurle vaikų------_____________
jiems padėti
4
Cial meilę ir prisirisimą pri^ gimto kinais kalbos mokslui..... .... -50c lają. Parašė Pranaičių Julė 2.50
alkolihiiiš gėrimus, per me
kia
mūsų
žemė.
.Ir
kokį
6 sios šaleles įdėtu vos? Kas nuolat paTEATRAI
:
* :
•*
'
1 * ••
* 1
Petriukas — laiškai vieno
laikytu patriotizmą ir kurstytą katatus išleidžia apie 105—110
dešimtinių
.
savininkas
gali
1
llūškojo
Idealizmo
Uįmi?..
vaikelio.
Vertė
S.
Rakauskas
15c.
I DIDŽIULIŲ TOMU milijonų litų, neskaitant ką LINKUVOJ vasario 24 d.
Vienuolio Disputą su Rabi
. — Tai dar prieš Didįjį Karą pla
turėti “dochoda,” jeigu jis ftąi žtodmasf ir visą mylimas, dldellsį Bolševizmas —- Kas tai yra
nu. Vieno veiksmo juokai. Su
;turinčią arti 5000 pūsi.)
rūkymui išleidžia.
savo šuliny prisigirdė, žydė dažnai neturi duonOs ir pa- paveiksluotas, gražus . savaitraštis bolševizmas ir jo vykdymas
“Šaltinis;” Jis nori tarnau-, Rusijoj ____ —L——-______15c. lietuvino Vaidevutis......... ........ 15c.
i kiekvieno lietuvio inteligen60 metų. Prisigirdžiilsi dėl
visad katalikiškajai visuomenei.
Nepaisytoja—keturių veiksvasario sulaukęs maitinasi tf “šaltinis
Žaidimų Vainikas—Savybės
eina Marijampolėje (Lie
jlioteką, kuris skaitė “Židišeimyniškos
nesantaikos. vien žolėmis. Tikrai tragiš tuvoj)-kas” savaitė
L. K. BLAIVYBĖS DRJOS
nij dramą. Parašė kun. Pr. M."
20 didelių pusla vakarėliams ir gegužinėms su
didžiausią mėnesini Iiteratūpių, ii kaštuoja metams Lietuvoje tik gaidomis. Sutaisė Matas Gri
Iura8. Kaina_________________ 35c
Bendrai žydė buvusi geros ka ūkininkų padėtis.
CENTRO VALDYBA
Utu8, o Amerikoje 2 doleriu,
lokšlo, visuomenės ir akade;■/ 8“šiltinis
gonis ___________ __________ 50c.
”
nori
tapti
dvasiniu
tiltu,
Giliukingas Vyras—2 aktų
K
ojo gyvenimo žurnalą, nuo
Laime — (poėma). Parašė
enai turėjo L. K. Blai- širdies ir ypač šelpdavusi
kuris jungtą visos Lietuvos suuos su
komedija;
parašė Š. Tarvysaito tautiečiais Amerikoje!
Vaitkus------- ———------------- 50c ias______________ ___ u
o leidimo pradžios. Bet “Ži25cd-įo$ naujoji C. Val vargšus neišskiriant nė ka
-• Jėf dar neesi susipažinęs su “šalti-:
.'
Atsargiai
su
Ugnimi.
Vertė
’
?’ darosi kaskart įdomesnis,
TIKĖSITE
NETIKĖSITE,
niuparašyk
laišką
Šiuo
adresu:
talikų.
I
Elgetų Gudrumas, 3-jų veiks
dyba posėdį, kuriame parei

“šaltinis” Marijkmpolė, Lithuania, re- iš'Tenkiško kun. K. Š............ 10c.
šiog būtu nedovanotina, jeinų
komedija. Parašė Seirijų
BET TEISYBĖ
ganM vieną n-rj susipažinimui nemo
uozukas _____ ______ ____ __25c.
Mūsų Tikėjimas — išaiškini
uris inteligentas, vistiek ku- gomis pasiskirstė sekančiai:
kamai, o BOJtpažftięs daugiau st Jūo
Siūlas apjuosęs :ledo ga niekuomet nesiskirsi.
mas pagrindų mttaų tikėjimo.
Ubagų Akademija ir Ubagų
profesijos jis bebūtu ir kur Dr. A. Gylys pirmininku iš KRUOPIAI (Šiaulių ap.)
Su pagarba, ‘ 'i .■ -.
Vertė
Jonas
M.
Širvintas
—
—
50c.
Balius
— komedijos po 1 ak
ijentu, jo neprenumeruotų ir rinktas konferencijoj, kan. t Čia dalinant II Rudausin balą ir traukiamas žemyn
“šoUMo” ĄdminMracij&
r
ą.
Parašė
Seirijų Juozukas_35c.
Lietuvos
Ženklai.
—
Išleido
titytų bent nuo 1930 metų
H
dr. J. Tumas — vice-piim., dvarą 1929 m. rudenį, to
J. Šeškevičius ir B-vC Kau
Sniegas — Drama 4-rių ak
Laikraštis geriausiai suartina isSt. Jokutė — Angelo Sargo dvaro išmestieji po 1861 me Lietuvą matysi skaitydamas Ka- eiviųs su savo mylima tėviške Lie nas __—__ ___________ _____ 40c. tų. Vertė Akelaitis ________40c
Odinio kaina Amerikoje: met.
Ėmęs įr Kalbėk: Dėklams- ■
Esumas—3-eia dalis dramos
tų vargais negalais gavo sa ta£ką Veikimo '9ąitro leidžiamą tuvoj, laikrašty atspindi kaip veid rijos,
Monolgai ir Dialogai.
‘Gims Tautos Genijus.” Pa50, pusm.—$2.50; Lietuvoje: Vaikų S-gos vedėja, L. Ta
1
rody senosios tėvynės vargai ir pa Parašė Juozas V.' Kovas —-30c. •ašė Kun. L. Vaicekauskas—10c
mošauskas — sekretorius, J. vo kruvinu prakaitu aplais savsątraštį
X 35 lt., pusm. — 20 lt.
; fr į* .< * r
sisekimai, liūdesiai ir džiaugsmai, * Graudūs Veriamai. *— Ver
.Žydų Karalius —i drama 4
tytą žemelę, bet gavo tiktai
Iresas: KAUNAS, Laisvės A- Labokas — iždininkas. Tė
tė Vysk A Baranauskas-__ -10c. iktų, 5 pav. Vertė j. M. Šir
‘
^llBSy
LAIKRAŠTIS
”
todėl
kiekvienas
išeivis
turi
skai. ♦vas Bružikas — narys. Dva- po dalį, ir tai ne vienoj vie
vintas -------------________ __ 30c
Sun “ŽIDINYS.”
tytLbent vieną tėvynėj leidžiamą Eucharistiškos Stacijos—Su
— ---- -—-—■-—r- . r
-—- toj. Dvaro centrui yra iŠ Jį reikia užsisakyti sau Amerikoje lĄfefaštjp kad jos neužmirštų. Į lietuvino Kun. P. Juškaitis—15c
Visi Geri—3-jų veiksmų vaiz:
ir
visiems
giminėms
ir
pažįsta

lelis;
parakė F. V. __ _ -. .lOe
kur palikti visą derlingą že
Kristaus Kryžius: Stacijos,
daugelio laikrašSų tinkamiausias
miems Lietuvoje.,
' ’ J
Patricija, arba nežinomoji
yra išeiviams ir lietuviams katali- Graudūs Verksmai, Maldos Ge
mę vienoj vietoj, nereikia
1
GIMINĖS IR PAŽĮSTAM
.■; •
••
• • ; 'r kankinė .— 4 aktų drama.gužės, Birželio ir Spalių mėVertė Jonas ^Tarvydas--------10c,
ant dviejų dalių skirti. Be “Mūsų laikraštis” metams kaš kanįs Ūkininkams tik laikraštis
įesiaros. Išlaido kun. K. A. Va
/*
.
'
tuoja keturi Etai, pusei metų du
Išganymo Apsireiškimai —
gys —____
.- ;
—25c.
3
____________ _________
to, ir valdžios žinioj palie litai.
7;
•.
-----------dėjimas
ir gyvenimas ant fobangaus
Karalienė.
—
Su

.
X*
kama apie 70 ha. geros že Latvijoj, Estijoj ir Vokietijoj nes “ŪKININKAS” vedamas ka- rinko* Kun. M. Gavalevičius;
nės Jėzaus Kristaus. Vaidmi
-.*»■ Jūsų giminės it pažįstami Lietuvoj, beabejo,
nas su gaidomis__________ —75c,
nori žinoti, ką veikia Amerikoj katalikės motemės. Verkia išmestieji gau kūną ta pati, o visur kitur užsic- talikiškoj, tautiškoj dvasioj ir sto be apdarų 75 centai, su ap
Dramos; 1) Germaną; 2)
vi demokratiniais pamatais tvar darais -----------------1------------ $1.00
įt ;iyš. Atsiųskite 2 dol. ir 50c. “MOTE&Ų DIRdami dalį to, ko reikėjo gau- nyj (taigi ir Amerikoj)—trigubai komos Lietuvos sargyboje.
Fabiola
—5 aktų; 3) Linrdo
Žmogus ir Gyvuoja. Para
brangiau.
stebuklas
4 aktų; paraK ,
ž VAI” o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir
ti, bet dar daugiau verkia Adresas? Lietuva, Kaunas, Lais
S” išeina kas sa šė kun. P. Bu$p8 -J______ -30c L Tarvydas
t_________65c.
visą papasakos.
Socializmas ir Krikščionybė.
t?e išmestieji, kurie visaijne- vės Alėja 31 Nr. “Mūsų LaikrąšKnarkia Paliepus.—Komedi- , > j
daug žinių iš Lietuvos ir užsienio Prof. V. Jurgučio____ _ _ __ 10c. ja 1-nie akte. Parašė Gineitis 15e.
* ,. “MOTERŲ DIRVA”>yra vienatinis Ąmerigauna (nes ir tokių yra).
Žydas Lietuvoje. Parašė
Vaikų Teatrai: dalis I: 1)
gyvenmro; rašo visais ūkininkams
7 Ros lietuviu katalikių motenŲŽumalas, leidžiąKaimietis --------- -------- - ,..
10c. Pagalvok ką darai;-2) Jono
e
rūpinais klausimais: Apie žemės1 • Maldos Galybė. Istorittaa
■, *6jnas
na s Moterų Sąjungos,
Sąjungos. Jojęstraipsnių
T:jį *^7
7ak“ :
'šim4; 3) Pasakyk mano lai-.
dirbimą, gyvulių auginimą, šeimiEfeft
Sįvmko S. K,JffiS
Į>. i» N—15a. <t
•7-tualiais
moterų klausimais, šalę '
žinių
iš viso pa
B
................................................
....................
nipkįa—r “
' '---------- ’ .piešinys IV.-
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^įįsaulio mbienj gyvenimo, nuolatos einą

MA

[Jūriai: 1) Vaikų auklėjimas, 2) Sveikata, 3) Na-

^“S ir kiti.

r 6 knygos, Jcvrių vertė apie $5, parsiduoda už $1.00. Reika- *
Ištikite iš “Margučio Knygyno?’

’

z

‘‘MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais
įHrseliais ir vinjetėmis. . Jos formatas

Nckrakitciignrr Siųskite pinigus tilojau

tf "MOTERŲ DIRVA” pradės eiti LioihvoiL
<

*

Užsakymus siųskite šitio adresu:

-

'
24~Street,

DISVA'’.
w
C^icago, IU., ,
•-•

.

I

.y

?•*>'

rf

«

/

?

-rf ■

I

18 įvairių knygų. Dįkugiausiai. Pr. Mašioto raštai. Jį kaina
6.40. “Margučio ęnygypas
Knvgypas” parduoda už $1.00.
’.

Muzikos ir Dainų

.

ff

f:

60 solo dainų, kurių vertė
____$24.86.
. galima i ____ _T® 00. Rei
4* 1 M «• 1* e A
Ša
*’____________ 1
kalaukite
katalogo.
wixrz. vvy
- - shj-j

Galite
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“MARGUTIS,” 3210 So. Halsted St., Ohicago, UI'
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JAUNIMO KNYGYNĖLIS

(didis)

toks, kad po metų, galima pasidaryti daili

Įmyga.

dataiS
pariskijtyl|ųHXA<w,
kas. Surinko S. K, D. ir N—.ĮSa.
įvai&eaybių
ir tt
ivaireuyoių ir
iu -»« > y
,
“pKXNINKO”;UiU 1®9 me
o gyve •• -i
’ MALDAKNTtitt
tami Lietuvoje—5 litai, arba 50 a- niiDk*4I«guldė Lapšiaus Vaimerikoniškų Centą, o Amerikoje kM_—___ ——_1OC - Pulkim atat Kettf—“Ckko“ .7
Jono Kmito Effb ...v...$1.00 panda. Odoaapdaru$A00tr$3.0Q
15 litą arba vienas it pusė dolerio.
Ma&a Naviai A«too AMa*
Lieturo* Altanai Su paPinigus dusti šiuo adresu; Lithdua—Juodos (prastais mink**
b “ŪKININKO’ ad- ttikslais ir aprašymais----- __1AO sis vjriciisM :
•■.''j___ 50a.
Gedimfrid įj-vė 30 Nr.
i
Įrft, lad “ŪKtNlNrirleliais)—__
—
|Y jhra grafiauaiaa it tftylhiJgu- raM kun. V. EajančaoakaaLBO*
f
iRHniriEa ląiknitia, tddtf MDARBININKAS"
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MILIAU.

sės darželiui.

Kiekvienas straipa$eli^.ąluiė.ta^puikiME-

11fja

sas žolynas-gėlelė; b tuo straipsąio malonūs pamokinimą^,

tai kaip tas kvepėjimas žolvųėĮių darželyje.

Jus čia

mę sesytės sėkite savo išminties pėrihs į lį^ Jaiimmo Dar
želį,” b jūs broliukai ąavo kilniomis'ypatybėmis tverkite

aptvaras apie Šį*“Jaunimo Darželį,” kad ne tiktai Dėdė

Anufras bet/ir visi mūaų-skaitytojai galėtų džiaugtis,’gė
y Nepamirškite prisiųsti raštelių į “Jaunimo Darželį.”

■\,y

rėtis mūsų darbštumu, pasiryžimais, ir idealais; o tada

^ daugiau raštelių turėsime tuo “Darželis” bus įdo^

Visagaliu Dievulis laimins mūsų kiekvieną smgsnį.
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C Tegul skaisčiai žiba jūsų grožybė!

'

Tris metus atgal keliavau iš New York į Rymą. Tai
vo mano pirmoji vandens kelionė. Vienų vienas aš bu
cu linksmas, nes dar nežinojau kokias ypatybės tokia ke
rne turėjo. Bet visųpirmiausia mano džiaugsmo priėstis'buvo ta, kad ant galo kelionės pamatysiu pirmą
ulą mano brolį.
•
•’

Pirmoji kelionės diena buvo labai gerą. Visą dieną
likščiojau po laivą, stebėdamasis jo didumu ir gražuiu. Antroji diena^buvo nuobodi. Trečiąją dieną vidur-'
ienyje dangus apsiniaukė ir į vakarą pradėjo lyti. Vanuo pasidavė neramus ir laivas virtuliojo nuo vieno šono
kitą. Ūžėjo didelė audra, kuri tesėjo per naktį. Ryte
uvo viskas vėl gražu, tiktai gavome nelinksmą žinią, kad
er .audrą trys žmonės žuvo. Po, to nieko įdomaus neįvyo. Laimingai pasiekiau Rymą ir susitikau savo brolį
aanęs belaukiantį. Tik pritirti kelionėje nuotikiai man
įtėmė norą jūromis keliauti.
Juozas Milukas,
Lietuvių Kolegijos
•

JIEVA IR MARIJA

Viešpats Dievas sutvėrė Jievą nekaltą, skaisčią, kad
autų tinkama Adomui pagelbininkė ir draugė. Ji turė
jo, kaip ir Adomas, dangišką sielos linksmybę ir kūno
nemirtingumą. Jieva, pasiduodama pagundai,—eidama
prieš Dievo įsakymą, — uždarė dangaus vartus ir sau ir
jnums, sykiu užsitraukė mirtį ant savęs ir ant mūsų, jos
vaikų. Dievo valia nekaltai pradėtoji Švč. Marija buvo
garbingiausis įrankis per kuri neapsakomoji Dievo mięlaširdybe mums jitsiuntė Išganytoją, atidariusį dangaus
vartus. " Jieva įtraukė visus mus į vargą, kentėjimą ir
amžiną prakeikimą. - Marija buvo 'įrankis kurį Dievas
vartojo vesti mus prie išganymo, duoti mums didesnę
viltį/ kad galėtum pasekti tikrą linksmybę — Dievą. Jier.

P

Tegul kožnas žino ir tegul išmano,
Kam jumis sutvėrė DievogaHbė.”
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(Dainos žodžiai, kun. A. Vienožinskio, j
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. ‘‘Žydėkit kvepėki!, jūs mano kvietkeliai,

MANO PIRMOJI VANDENS KELIONĖ .

dąis patenka į žpiogaus akis. reikalauja gydytojo pagalKarščio diegai paprastai pa bos, kitaip kūdikis praranda
Be įvairių ir pavojingų atenka į akis ;pę£ pęšvarumą. regėjimą.
. .. < ...
kių ligų, kaip pav. trachomą, Akių
trinimąs nešvariais
Iš visa, kas aukščiau paša- jjO
ėsama dar šiaip jau visokių pirštais, plovimas nešvariu
kyta, galima padaryti kąįku- akių karščių, uždegimų, ne Vandeniu, šluosįymas nešvagalavimų. Negalavimus tuos riu ranksluoščiuį—tai įpreis- rių išvadų, kai dėl jakiųsvei-? W
gali sukelti visokios priežas ri kasdieniai mūšų gyvenime katos paląikymo.Trurhpai ir \
tys. Nedidelį ir dažniausiai reiškiniai. Arba, sakysim, aiškiai: visur ir visuomet '
laikiną akių karštį gali su jaunikaitis prieš sėsdamas švara. Negįrtauti, nevarginti »
kelti kad ir labai paprastos suolan ar kėdėn nosine nuva akių silpna šviesa, duoti ati- įM
išorinės priežastys f dūmai, lo nuo jos dulkes, paskui gi tinkamą akims poilsį.
tą
pačią
nosinę
vartoja
kaip
dulkės, vėjas, šaltis. Išvar
Karščiuojančių akiųpūdytieji veiksniai jaudina a- nosies taip ir akių šluosty liai plaunami švariu, skaid- jjį
' kių gleivines ir tuo būdu iš mui.
rili virintu vandeniu, arba,
šaukia jose karštį, uždegimą. , Kai dėl pačių akių karščių, geriau, boro rakšties skiedi- *3
Jei kas yra akinių reikalin tai jų esama įvairių. Skirs niu (arbat. šaukštelis boro čjJ
gas, o skaito ir smulkų darbą tome juos paprastai į staiga rūkšties miltelių tirpinamas < J
dirba be jų, tas sunkiai nu ir iš lėto prasidedančius stiklinėjt virinto vandens ir 'Jį
sikalsta prieš savo akių svei karščius. Iš lėto prasidedan duodama jam atvėsti). Va«r ..jj
katą^ nes iššaukia akių karš čio karščio pradžią sunku pa- tos gabalėlis (vaistinėse galitį, galvos škaudėjirfią ir šiaip stebtėi: kys tik šiek tiek pa ma gauti atitinkami akims ■ Į
jau silpnina ir kas kart la rausta, ^truputį bijo šviesos, plauti vamzdeliai) vilgomas
biau gadina savo akis. Labai rytais būva lyg ir . sulipę. boro skiedinyje ir_plaujania
lengva pažinti nemiegojusį Šiuo atveju ligonis neatjau juo akys. Nuo akių karščio arba išsig^usį žmogų pagal čia jokių blogumų, dažnai panašius vatos gabalėlius de^ .<3
jo mažij raudonų akių. Tai adrgi maža tekreipia domės dama ant užmerktų akių ir irgi mažas akių karštis. Į- ir toks stovis kartais tęsiasi laikoma pakol sušils. Paskui ,-yį
temptas darbas silpnoje švie mėnesiais ir metais. Atvirk vata iš naujo suvilgoma. Pa- $!|
soje, kas dažniausiai sutin ščiai — staigd (aštriai) pra
našiai daroma kelis kart per |
kama pas mokinius, irgi la sidedąs akių kaištis (staigus dieną. Įtišti akių nakčiai ne- .į,
bai kenkia akims, sukelia jo paraudonavimas, gausus pū- galima. Pūlių plovimo daž~ _ ^
se karštį, paskesniame gi liavimas, rytais labai sulim- numas priklauso nuo jų gau*~ J
amžiuje gali tas atsiliepti pa) paprastai keliomis die
singumo.
- P. K-viciūS~^B
blogesniiį išdavų pavvdale. nomis ir savaitėss pasibaigia.
(“M. r.”)
Dažniausiai akių karštį su Bet ne visuomet: pas nauja
kelia daug svarbesnės prie gimius kūdikius toksai karš
Tas, kas, būdamas jaunas, netu-y
mikrobai, tis būtinai reikalauja gydy- rSjo aukštų idealų, iš tikrųjų nėra x
žastys, būtent
ligos diegai, tie mažučiai gy tojo pagalbos, kitaip kūdi buvęs jaunas.—Prof. St. šalkausvūnėliai, kurie įvairiais bū- kius toksai kaištis būtinai | kis.
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Patari?: Neviena mergelė eina linksma*!'darželį

•
MISLI
■
A
1. Kaip jauna buvau rože žydėjau; kaip pasenau, akis
įgijau, pro tas akis pati išlindau? (Ans. Prinokus aguo
na.)
, •
‘ , y
2. Keturlapis, keturšakis, ant viršūnės saulė teka?
(Ans.-8aulažolė-sunflower)
Stella Maris,
k

AGUONĖĖLĖ
Kada dar aš maža buvau Lietuvoje, ir linksmai su
savo jaunutėmis draugėmis žaidžiau, labai gražiame šile
ly, netoli bažnytėlės, mūsų mylimiausias žaidimas buvo,
‘‘Aguonėlė.” Štai kaip mes ją dainuodavome ir gestus
darydavome: "
■ •
•;
Visos mergaitės susikibdavom rankomis ir sukdamosi į ratą pirmą posmą dainuodavom. Kada antrą posmą
pradėdavome tada rankomis rodydavome kaip aguonas sė
ja, kaip jos dygsta, ir taip tdliaus.
»
'
Dainelė prie žaidimo: Į

žiną pražūtis, per Mariją

DAINELĖ
Stella Maris.,
ŽOLYNŲ DARŽELIS.

“Kaip-gi gražus-gražus rūtelių darželis
'Pilnas jau prisėtas gražių žolynų;
Dailiai aptvėrė jį mano brolelis,
Užtad jam vainiką nupint ketinu.11 ■

GERAS LAIKRAŠTIS TIKRIAUSIAI GALI
PAGELBĖTI DARBININKUI SURASTI
KELIUS IR BŪDUS VADUOTIS
IŠVARGĘ IR NELAIMIU

Vėjelis pūtė, girelė ūžė,
O lelijos lingavo;
Matutė barė, dukrelė verkė,
O lelijos lingavo." . .

Niekur nerasime tokio gražaus žolynų darželio kaip
mūsų tėvynėj Lietuvoj. Rodos Jenai ir gražesni žolynėiiai-gėlelės ir gražiau jie auga, bujoja. Daugiausia žoly
nų darželiai taisomi kieme prie šiaudais dengtų grifelių
langų; vis tai jaunųjų, gražiųjų mergaičių prisodinti, išPADĖKA
gražinti.
BROOKLYN, N. Y. - Dėk»Ten mažos lovelės supiltos, žemelė išpurinta, išlygv- jam savo klebonui kun. K. Pauta; tarp jų takeliai tvarkiai išgrandvti ir geltonomis smil lioniu už pakvietimą misijonietimis išbarstyti. Ant vienos lovelės sesės mylimoji gar riaus Tėvo Alphonso Kazlausko,
banota rūta auga, iš šalies smulkučiais lapeliais dievme- Pranciškono iš Grand Rapids,
dis, iš antros plačialapė mėta, o į rinki įvairios gražutės Micb., kuris laikė misijas Šv. Ma
rijos Apreiškimo bažnyčioj nuo
martelės. Prie tvoros kaip kraujo lašeliai žemčiūgai, ir kovo 23—30 d. d.; Žmonės gau
.Švelnučiaižirneliai vejasi aplink laibas rykštes. Kiek siai lankėsi rytais ir vakarais -pa
toliau čebatėliai ir gašlautas iškilmingai atrodo. 0 išil siklausyti gražių pamokslų. Šio?
gai langų pilnavidurė puikios rožės siekia stogą. Tai Dan -misijos į žmones paliko didelį įspūdį mūsų parapijoj.
giškos Rankos pieštas paveikslas.
£__ Įėjus į tą darželį akis traukia'į visas puses i bezai, bi Tėvas Alphonsas prirašė mūsų
kleb. K. Paulionį ir vi
jūnai, rožės, lelijos žydi, klėsta, bal^oja/raudOnuoja, mė kunigus
karus P. Lekešį ir J. Aleksiūną
lynuoja. O tas kvapelis Dievo duotas taip širdį vilioją, ir kitus prie III šv. Pranciškaus
svaigina.
------ ,
ordeno.
’
‘ •

“DARBININKO” NUPIGINTA KAINA
A menkoj ę

metams
Pusei metų.............................................................. ....’.

Lietuvoje metamo•
Pusei metų

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

"VABSININKAS"
EINA DU KASTU 'SAVAITĖJE

Daugiau kaip 3,000 parapijom]
priėmė-Šv. Sakramentą.
Tas parodo, kad čia žmonės yrst giliai tikinti ir gražiai Sutikime
su savo vadais. gyvena.

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
ATT.TEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS
- - , J PRIEINAMOMIS KAINOMIS.

u'r-'fr-*

1“DARBININKAS99

366 West Brdadwaf
šiuomi pranešu Amerikos lietu
viams jog rengiu istorinę, knygą
anglų kalboj apie Liet. Did.' Kun.
Vytautą iš priežastie* Jo penkių
šimtų metų Jubiliejaus. Toji kny
ga, manau,, bus atspaurdinta šių
metų pabaigoj.

.

.South Boston, Mass.

Tel. So. Boston 0620
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kad iš komunistinės Spau- tėisi&iriaB tiž rištų vogtiną,
ir Šiaurinėj Ąn^rikąjį.J^
muništų šdlas,'dabar jau he ate
jo
rių yra 6,5 milj. fiię to
sako: “kodėl tu neitiokiiii ’ Ahmchąno “Cąthplmą, Ųbe konauni8tas,>but6 nubaųš- Jis patš gferiau^a žino.
fetead; 1^'.tŠKiUk
4111 ■ ' '
paduoda krįkšČįphlų įfflitį kdtaiikų. / ’
taSuž’vaginėsimągaso. Jis
savo vaiko?”
' \
t '
:
irie to atvirai prisipažįsta. Slidus kelias į koihtmištinį ' — “Aš; rodos, kišdM jį Ška ic i ii lytuose.. Šiandien i.i

— viešai nubaustam negali rojų.
Imsi viską bendrai, mokinu, — atsakė juodukas hėj Turkijoj, Aigipte, -Siri . .Be bizantiško yra dar pen
ma neprisipažinti—ir “Vie kolektyviai,—nesiduoda; Nėt tėvai, bėt jį riš sligauna ir joj,
Balkhniio^ ki,kiti ritualai: 1). Armėniš
nybėj” išdėsto priežastis Stalinas nesugeba to pada sugauna. Tikras vargas su. tenkijoj^įr Rųajoi.krį- kas ritualas jsū>3 ibilj. tikinčlųjiį ir 115,000 tuiitiį kata
dėl kulių jis taip nusikalto. lyti, o ką jau čia ^tekalbėti a- tokiu kvailu stihiim.'”
kščionių. yra 165 milij oriai.
Gųdi, skaitydainas progre- pie Jasaitį. Imsi atskirai,
Matyt bolševizmas ir ne Iš jų apie 12,5 milj. yrą fum- likė; 2) ŠiĄr šit
50 jdkdbitų mbhofizitų
svviškus laikraščius Lais individūaliai, paliksi nu gabesnis už tą nigerį.
tų katalikų, kiti, kurių yra li
uhitų.
Čhaidėvę” ir “Vilnį” priėjęs prie baustas ir apskelbtas 'vagi-J
K. apie 147 mik, yra oiįodokk jišUšiš šii 396,000
jišUšik Šii 396,000 nestoriatos išvados, kad viskas pri
sai ir įvairūs schizmatikai. nų ir 507,00b iihiitį. 4) Itaklauso darbininkams, na, ir
Trintomis taip skirstosi: rdtiitiškaš fitiialaS su 375,IŠTIKRŲJŲ
pasinaudodamas tąja teise,
110 mik rusų; 5,6 tųilį ser- 600 užlaikytųjų. 5) Kbptišpasirįžo pasiimti priklauso
•.
■ ——
biĮjį 4 ttlil; bhlgarų-, bėveik 3 fcaš & 800,006 žihdhių ir 25,mąją sau dalį viešos nuosa
Kuomet visas civilizuotas
Bolševikai savo darbų ne hiil. ukfakiiW, 12 mik rii- Pį ii; afrtibų bažhytiiię kalbą.
vybės. Užtai, žinoma, buvo pasaulis pakėlė protesto bai
slepia. • Jie savo darbus pa2£ MM. šeftgiėčilh 0OO lihitiĮ. Jie vartoja kop. . * • ! .... »? - • • y , • i . w *
nubaustas. Klausyk, sako,
žmogus mūsų progrešistų są prieš. Rusijos bolševikus skelbia laikraščiuose. Angli po pusę hiiiljbftū ėštiį š&fc Priė jų dar reikia priskaiibių, čėįų ir Mbairiį.
tyti 4 imi. įhonofiiiį ir20,skaudos, ^‘Laisvės ’ ’ ir kitų! už tikėjimo persekiojimą,' joje yra susitveręs Krikščio,
nių
Protesto
komitetas,
ku

.Dauguma jįį pamaldose (ijO unitų aoisiiiiečių, kurie
Gražūs žodžiai, mąloriios ei- Amerikoje Sovietų simpatiris
renka
žinias
apie
Rusi

hitėš, bet vilkas avies kaiiv! zatoriąi per Jaikrašči’us pa
vartoja įHzantišką ritualą ir vartoja koptišką ritualą ir
ją?
Tas
komitetas
paduoda
reiškė,
jog
ištikriįjiĮ
Rusijo

Ot, tai tau ir priklauso dirb
senovės bažnytinę slavų kal abisinišką kalbą.
iškarpąs
iš
dviejų
bolševikų
je
nėra
taip
blogai
kaip
sa

bą, kiti net taūtlnę kalhą atuvės su mašinomis; kaip
Iš viso rytų krikščionių
laikraščių,
“
Pravda
”
ir
koma.
Toks
pareiškimas
tik ėmiau savo darbo dalį ir
peigose vartoja. Bė to, var ra apie 165 milijonus, iš ku
“
izvestia:
”
nieko
nereiškia
prieš
esan

nubaudė užsimokėti 15 dol.
tojama senovės graikų baž. rių 147,3 milj. (89,2 proc.
bausmės! Tai tau ir komu čius faktus. Iš Londono lai-, “Koralev, kunigas, Bai- tinę kalba, pav., Graikijoj (ortoddkfcų, 5,3! milj.) 3*2
kraštis^ atėjo su štai kokiu koV ir Zakurin, nariai Baž ir graikai Turkijoj, Kipre prpe. eretikų, kaip nestorianizmas.
Laikraštis; “The nyčios Susirinkimo, ir BūKomunistai, žinoma, smar faktu.
nų, monofizitų ir kitų, ir aUniverse
”
’
paduoda
kad
da

latovj
pasiturihtis
ūkinin

kiai supyko ant Jasaičio už
1 ‘Šugiindv ir ^iriagiiij Šo- pte 12;5 milj. (7,6 proc.) ka
tokį pasiaiškinimą ir sako, bar, paskutiniais metais: kas j buvo siršaudyti už pa šbvds miešto gyventojai fcii- talikų unitų.
kad tai social-fašistiĮ spau “Trysdešimts vienas vysku sipriešinimą Kimroje baž yb. šiįbi^ųhįzdvę gri^ŠbX
pas,
J.,500
kunigų,
ir
7,000
”
—
Pravnyčios uždarymą,
da jį taip iširiokinuęi. Kaip
vietihį veikimą sū tikslu ap
Latvijoje vienai kaimietis
vienuolių
4
vyrų
ir
moterų
dū? Spalių 27, 1929.
ten nebūtų, bet čia ^spren
ginti
Žažriyčią
nud
\ p . •:*; • ;
1
•
džiamasis balsas priklauso Rusijos Ortodoksų Bažhy- “Keturiolika vienuolių bu kiojimo;” 1$ kartą ntlieįsti nuėjęs, į mišką šakų pąsirinkti,rado kelmą ir. ėmė ; skal
Jasaičiui. J įsai pats' sako, Čios buvo nužudyti be jokio vo sušaudyta Šiaurėje Kau
i kalėjimą- Paskiau sugal- dyti., . Staiga išsirito gyva
tardymo. Keturiosdešimtys
kazo už prieš revoliuėijinį votaj kad tai per daug leįjgr tų .kamuolys, kuriame buvo
aštuoni vyskupai,-3,700 ku
veikimą. ’ Pravda, Spalių vą bausmė-, laikytas, antras 36 gyvatės.'Tai bent radinys.
negalima vadinti diktatįį-a. nigų ir 10,000 Ortodoksų
Tur būt Kristus tikslisSĘ^ą vienuolių • vyrų * ir moterų 25,1929.
tardymas it abu butęišti sū■
- ' ••
■ ■ ■■' &
“^ešiolyka .dvariškių bu- .toayrn^” iCTKtii;’’hig-. ;/GiUaų,.^ipJOO nietrų po
pavadino: “mmip -jungas uždaryta kalėjimuose.“‘Tai
»<
a ’ r aigr stebe&ša;:la& pa&aūlis
saldus, mano našta lengva.
K 1 ■'; '
vienas pasiųsta į kalėjimus. L 'i-' '■
/?
K. pakėlė pratiestą ? , .,
; ’: } 1 '
‘ augajba
<
J*.\ c
5 4
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f VŽ KĄ JUOS PERSEKIOJA
• k

-

------------' Už ką mus taip visi perS' sekioja? — dejuoja komująistai. Ir popiežius laiko
- . mišias, ir visas pasaulis melr ųžiasi, Ir kapitalistai ginkluojasi, kad prarijus sovieC. tus. Tai tur būt iš baimės
< ir pavydo, — vėl paguodžia
šavę bolševikai, — nes kapi
- talistai mato,
kad jei \So} vietų Rusija dar kelis kie
tus taip sėkmingai pavarys
Si
I
Savo pramonę, tai kapitalistai neteks rinkos savo preį, kėms parduoti, dėlto ir persekiojimas.

~ . i
.•y-’-—*; -

.2________ .
n
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■________ S

pasakyti, kad pasaulis jubs
“persekioja” už kvailystę.

**

Na, kvailystė, kaip kvai
lystė, kam ji patinka, lai jst
naudojasi kiek drūtas, bet
kuomet kvailystė kitiems
norima užmesti, tai jau per
daug. Bolševikai kaip tik
taip ir daro. Savo nevyku
sius, nesądioningus sumany
mus kiša visiems ir tai nacliališku peštukižmu. Žino
ma, pasaulis kaip nors turi
gintis nuo tokių pasikėsini
mų pą-iėš sveiką protą, ir dėl
to nė vienam nenuostabu,
? ■ Indomu, kad komunistai tiktai tiems, prieš kurių
jau''tiėbeužsimena apie ste- paikystę norima dpsidrausf "būklingą savo ūkto shtyąr- ti.
Sfckymą, matyt jiems sarmata _ Su sovietais nieks nenori
r dėl tpkio ‘įgenijajaus” eks- kovoti, tik prieš juos tenka
^ris~~Pft5tfūi1mioka
roni4ks
karoniėks
iūns turetiĮ sovle- prieš juos nemano surengti,
i 'tos persekiot, jei jie sųma- tik jie nori jį išprovokuoti.
ifiai būtų sutvarkę savo na- O jei už bolševikus kas mel
Kazio Vincą
minius reikalus? Pasaulis džiasi, tai vien dėl to, kad
C hntų-iš jų pavyzdi ir ramiu norima jiems •' sugražinti ŠIS-TAS APIE LIETUVOS
^rįūdu stengtųsi įsivesti nu- sveiką protą. Už tai, rodos,
ČIGONUS
■
rodomąją jų tvarką. Bet da- neprivalu pykti, nes sveikas
bar, žiūrint i bolševiku protas labai geras daiktas.
Kiekvienoje valstybėje gyvena ne vielos tau
K. tos piliečiai. Paprastai, esti taip vadinamos
B? darbus, tinkamiausia bus
gv. ■
■
___
mažumos, kurios vienais ar kitais kebais atvy
kę apsigyvena anksčiau ar vėliau toje valstybė
11 NE DIKTATŪRA, TIK je
ir ilgus šimtmečius neužmiršta nei savo pro
tėvių kalbos, nei papročių, nei ^tikybos. Sve
KRISTAUS JUNGAS
timo tokio elemento yra ir pas lietuvius. Čia
galima išvardyti visa eilė ne lietuvių, kaip jiv;:
-; Laisvamaniai labai mėgstą toj kitokia, kitaip ji nebūtų žydai, totoriai, maskoliai, čigonai ir V t. Šiame
P kalbėt apie tariamąją .Baž- tiesa.
straipsny esu pasiryžęs trumpai apibudinti’ Lie
Laisvamaniams
pikta,TčacT
tuvos čigonų, papročius, jų gyvenimą, charak
į nyčios diktatūrą. Sulig jų
j
ii
kurstymai
prieš
bažnyčią
terį ir tt. /
’ z
posakio visi tenai. diktato
atsimuša lyg i kietą uolą ir
Pirm negu apie visa tai pradėjus, kyla klau
riai : popiežius; kardinolai,
jų pastangos nueina niekais. simas: iš kur toji įdomi klajūnų tauta ir kaip
į Vyskupai ir kunigai. Tai ė- Bet jie užmiršta vieną skir
senai, kuriais keliais pasiekė jinai Lietuvą?
i" -r '
'4
•
> sant tokia diktatūra, , kun tumą taip valstybėlės ir jų
Kaip mes, lietuviai savo dabartinėje tėvynė
nepakenčia jokio prieštara- vadinamos bažnyčios' dikta je nesame nuo aiųžių, kaip prieš tūkstančius
pvimo,.’jokio pasipriešinimo. tūros. Pasaulio diktatoriai metų mūsų protėviai gyveno toli iš čia. Azijoj,
& popiežius pasako, viskas tol stiprūs, kol jų valdžią taip lygiai ir prieš kelis šimtmečius apsigyvenu
ri būti vykdoma. Tokią, palaiko durklai ir kanuolės. sių Lietuvoje čigohų pirmoji tėvynė buvo Azi?v
girdi, diktatūra, dabartiniais Toks Napoleonas, Mussolini, ja. Pirmą kartą pasirodžius čigonams Euro
v demokratizmo laikais nepa Stalinas turėjo ir turi mili poje, vieni manė, kad tai esą Atilos didžiulės
kenčiama, ir laisvamaniai jonines kariuomenes, kurios kariuomenės likučiai, kiti, kad Karolio D., tre
^Būtinai norėtų ją nuversti, jiems zjų valdžią (palaikyti tį tvirtino juos iš Egipto kilus, bet nieko bent
^tik.ot, bėda, kad nepajėgia, tegali. ; Tokia diktatūra, ži Apytikriai apie juos nežinota. Tik vėliau,buvo
M> nepajėgia todėl, kad kata- non?a> nepakenčiama, nes ji pastebėta, kad tai yra seriovės Indams giminin
į^kai’sti n'ora pasiduoda įif
žmones “ ^"kl°
ga tauta. Sakvsim mokslininkas Grelmah’as
g
<
lba
.
’
.2
3O-tv indii žodžių randa 13 čigoniškų. Ir tai
“ tariatha^ųdiktatpra^ |r JAis*
'Bet
tįė.^dgjs^popiežfcc,
us, jau nemenkas ramstis, kuriuo galima būtų pa
kamanių kurstymų neklausiremti, tvirtinant, kas anksčiau pasakyta. Be
Kodėl neklauso? Todėl, nė vyskupai, ne kunigai kaT
'
; katalikai gerai supran- riuomeneS -neturi ■ ir khip ’ vi- to, dar vergiška priklausomybė žmonos vyrui,
jĮa, kad čia ne diktatūra, tik sas katalikiškas pasaulis ga noras moterystėje susilaukti kuodaugiausia vy
įžnyčios mokslas, kuris ne li jų klausyti? O klauso ir riškosios kartos visiškai primena senovės Indi
gali mainytis sulig minios ū- dar kaip! Ar gi čiajie ste jos gyventojus. Pirmą kartą čigonai pasirodė
Ip. Jei bažnyčia savo moks- bėtina? Taigi pasirodo, kac Europoje 1415 metais. Jie, savo kunigaikščių
ir tvarką keistų, kaip ko- bažnyčios diktatūra ne to ir hercogų vedami, greit užplūdo ją ir jau XVI
ą pasaulio madą, sulig mi- kia jau baisi, kad nereikia šimtmečio pradžioje, nevisai mąlohiąi t sutikti
'itios pageidavimų, tai ji ne- nė vieno kareivio jai palai Europos Vakaruose, pasirodė Lėbkijoje ir LifetilVdje, kur jie buto pritinti’daug maloniau.
tų tiesos globėja, nes tie- kyti/
Kiekviena tauta, kur tenka čigonams bastyVra pastovi. Ji negali Jei žmones gera valia par\ -f
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teisingai, trumpai r— vagimis. Rytų Etiropa joms SVŽtbu apgauti mūsų žmogų. Šeimos maivadina juos čigonais, bet tas nereiškia, kad jie tinimo našta puola daugiausia čigonui. . Ben
patys taip save vadintų. Save jie vadina drai,-čigonai žiūri į savo pačias kaip į verges.
“rom,” arba “romale” kas reiškia vyrą, žmo Turint difaėriy člgoilų suktybes, negalima tačiau
gų. Kitatautį čigonai vadina “gadžb.” Kal manyti, kad jie visai žemos doros žmonės. Prie
bant apie atskirus čigoniškus žodžius reikia pa šingai, savo žmogus ,<jEroiri” arba “romale” ap
sakyti, kad čigonų kalba, nors ji pusiau lauki gauti ar jam meluoti griežtai draudžiama. Bet
nės tautos, tačiau turtinga formomis ii* skambi, meliibti, nusukti, apgauti “gadžą,” t. y. sveti*
tik lietuvio ausiai jį gal ne visai maloni. Šian mą, nėra jotis prasikaltimas.
Čigonai veda labai jdhrii, dažniadsią 18—20
dienine čigonų kalbi skirstosi į daugylję dija- '
iektų, todėl Jabai gerai suprantatma, kodėl at metų hiredaini. Dažnai atsitinka, kad 13, 14
skirų valstybių Čigonai sunkiai vienas kitą su metų čigoniukas veda, ir visai savarankiai iiria
pranta arba ir visai nesusikalba.
gyventi; nes pas čigonus toks paprotys, kad vai
/ Čigonai — labai gudri ir apsukri taiita. Tai kai ilgai tėvams užlaikyti negalima. Vedę čilinksmiausi žmonės, jie niekuomet nenusimena gdnai gerbia savo moteris, bet, jei atsitinka; kad
ir nelairriėse, o amžinai rodos, visa kuo paten žmona nevaišinga; įvyksta išsiskyrimas. Čigokinti. Čigonai labai mėgsta girtisj kd/ jie ir rių šutUoktutūS ešti arba bažnyčioje pas kunigą,
patys gerai žino. Jų pačių pdtafle plačiai prū- arba dažniatisia jaunavedžius laimina tabaro
plitusi pds juos, čigoniškai skambanti: ujbk j&- Vdddš; itėikią pastebėti, kad čigonai prisitaiko
resa sarę' fory zaravesa” patvirtina tai. Toji dažniaiišiai priė viešpataujančios tikybos. Či
patarlė lietuviškai reiškia: vieiiU kiaušiniu visą gonas, krilfštyŠaita savu vaiką; dažhdi kvie
miestą sdddužys. Taip čigonai jliokiaši, kuo čią kūnifilš llėtūvį, krikštija bažnyčioje daugiau
met matj čigoną besigiriant. Ši klajūnų tdti- sū išrbkavlhiu; o nė iš įsitikinimo. Kartais tą
ta mėgstd dainuoti. Per dieną priribastę čigo-. patį vaiką pakrikštija beht keletą kartų, kad
nai neina gulti ant lapų savo palapiftėn, bet su tik daugiau pasi0elniiis krikštynų metu. Mi
;
sikūrę laiižą ilgai linksmai šūkaudami ir dai nint čigonų rtligihius įsitikinihiuš, nelengva
nuodami šoka aplink Ugnį — tai jų vienintele
vienintelė sakyti, kokį Dievą išpažįsta, višUoiriet atsako:
pramoga. Sunku ką nors pasakyti apie čigonų “o koks gi tau, ponui, geriausiai patinki f” Či
dainų, turinį. Viena tėra žinoma, kad jie ma gonų. tikybą gražiai charakterizuoja, vengrų
ža kreipia domės į turinį. Turinys gili būti priežodis, kiįfs sako, kad čigonų šv^ityitU Įftį- .
bet koks, netgi beprasmis, bet tiktai ttįtų rit statyta iš ląšihių, kuriuos senai šunės prarijo.
mas ir rimas; Rašytos literatūros čigdhai ne Iš tikrųjų gi pas čigonus užsiliko dar gąjntds
turi.
— :rt77
- --J , garbinimas. Garbina jie saulę, menulį, žvaigžVerčiasi čigonai datlgiaUsia aiklių bardai?
ir niefetis stengiasi prie ugrtibs, Arta prie
riėjimiųgiriau sakant apgaudinėjimu.
riėjimiųgėriau
apgaudinėjimu, 'i Kas he vandens. Kbfš ir iife prisirišę taip prie savo
,». .
.
r.. .
.
.. _
. .•
faijį ž,
žydai, notš dažnai pamėgdžioja
ra tmatęsi
kaip
čigorias
tūrghje
giria
sako “ku tikybos, kaip
inai
•
svetimas
poteri
melį.” Iš blogiaųsibš dvėselinos jis suįėba ge- svetimils poterius, tačiau čigonų negalima pa^
mėlį.
riausį arklį padaryti ir jį mūsų žmogui įpiršti. vadinti paiaidūriais. Dažnai prikišama, ypač
riaUsį
Kiek jie išsilavinę mainikavime rodo, itid ir Ši- čigonėms, dOFos stoką.
.
V
tš
tikrųjų
kitaip
yra.
ifatyiis,
pas
čiiįbnttš
tbkis faktas; kad* čigonas moką įstatyti
‘
1 j senam
drkliui lkikiiidš dantią —
~ žodžiu; pajauninti.
pajhuninti. yrą savo etika, kurią tik jie patys gerai žintk
Tlnrn bū u aiirsu n nirštu i stnvi.
vūkaL
SenV^je btĮto člgtoių —- theškininkų; Žmonių Dura
pas juos aukštai stovi,
**
Apie taiko ištvirkusi mergaitė čigonų
■idtmįiffyji po ši^i dienai jie MbfifisIUktn
čigonusi ibeškininkus mini .ir Vyskupas rf. Va tuc tuojau įstvirseię išveja tauR
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Čigones užsiima aaugiauria būrimu iš dra sujaneturi. *Kai
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ripi-1
Merkinietis? “Šaltinio”^ 3
Jsz rfi •>;» jĮe jiiuuuivii
Šiandien žinau,
x«uiau>
ų aur
pakalbėjęs apie ‘Merki
rn
šauksim: ei, paklydęs vėjau,
t
es praeitį daro visai'tei|in-^
Ko karpai tiktai sukrautus pūmpurus, . Y
y°
ų pastabų,'" kad Dainava . Žihonės stebisi, kodėl MerNusiskubink
su pavasariais atėjom!..
V
pleištą Ir ja mažai rupiiia- kmeje neįsteigta nors ama7
*•*'*’’
'
,
4
—
*
Gera,
brol,
išgirst
naujienų
sU
varpais:
tu mokykla. Juk ūž Neinulasi. jisai sako:
šiandien visus tu vėjus išgainiojži.
no yra net keletas pilnų
D. karo metu į Merkinę
Ir suklupk želinenyš'vėbai atsitiesė, • •
gimnazijų, šiaip įvairių inoyūdosi rusų it vokiečiu ka- ^yklų o Alytaus apskrity,
Ir pavasario sparnuočiai atplasnoja...
iuomenės, vėliau—lenkų ir
Vilniaus pusėje; uždaryta
Va, takelis—dulkių čia nedaug,
krtševikų. Dėl tų kovų visa proginihazija, kuri buvo viė*
*
— A
. Kladsyk, broluži, čia pasukime!
■pylinkė labai suvargo. Prahiiitaiė hipkVtoja. Dėl to
Ką, šiištbjaj ? A, širdis pavargo, —
lėjiis laisvai Lietuvai, drau šios vietos gyventojai atsi
Na, gerai, pro miškus ateina vasara, .pabūkime
ge ir Merkinei kilti iš karo
rado liūdniausioje būklėje, •
(“Rytas5’) y •
griuvėsių; rūpestingų žmo- kokios dar Lietuvoje bėra
• --.
-.
--įiij paštangomiš kun. Dr. J. bhvę. Juk jiė; kolei Vilnius
taksiui vadovaujant ir heatgautas, kenčia ir eko
miaii apkasys ir spygliuo tik progimnazija buvo vieprof. V. Krėvei užtariant, minį skurdą, nes ų
tos vielos tvoromis, ypačiai Bintėjė paguoda. Juk mes
Merkinėje įsikūrė vidurinė šiisisiekimaš sūX Vilniumi. nho Vilniaus pusės, sūstip- darom pastangų atgauti Vil
(keturklase) mokykla. Kiek Dardihū if Druskininkais. riilta. . Tuo laiku Merkinės nių. Dėl to ypačiai reikėtų
buvo džiaugšiiid tėvams ir Varėnoje- ypačiai vasaros apylinkėse vokiečiai’nušovė šviesti pafrontę ir įgyti pa
vaikams, susirinkusiems ati
sitikėjimo pas okupuotosios
metu, stovėjo daug rusų ka 3 briedžius.
darant iiiokyklą ir vėliau riuomenėsMarcinkonyse .Kuriantis Lietuvos ka srities gyventojus?' Kam,
klausant išleidžiamojo akto! buvo grvbų fabrikas. Daug riuomenei, i Merkinę bėgo kam, bet Vilniui Vaduoti
Iš. jos taokiįiių jail yra mo šeimų už grybus (prieš ka .jaunuoliai iš okupuotųjų Sąjungai' tas labai turėtų
kytojų, kurie užima pafron rą) paimdavo net po 1000 (Vilniaus, Lydos, Gardino) rūpėti.- Reikėtų ne tik Mertėj ė pavojingiausias- vielas, rublių Nemunu, Merkiu ir kraštų ir čia stojo į Lietu kinėjfe progimnazijos ar akaip liūdija it lenkų nukąu- Ūlos tipėmis žmones ūždhr- vos kariuohiėnę ir į .Šaulių matų mokyklos, bet taip pat
to Ueiekos mokytojo a. a; J, Kaudavo, leisdami sieųiiš. Sąjungą-^ Visi buvo pasiry Perlojoj ■ ir Varėnoj; kad
Dlozneliolikimas.
■
Druskininkų*kurorte'ne įtik žę Lietuvą ginti .Merkinie pralenkus ar bent prilygus
i.
• 4 '
Bet štai, taip* sunkia? "į- daug produktų pardūoddVo, čiai, patekę .prie demarkaci= lenkų okupuotos pusės švie
kurtą mokyklą valdžia už bet ddr iš teh atsilahkkddvb jos, Vėl daug kehčia nuo len timui, nes jų< pradžios mo
sėhįau garsios Merkines kų _j Štai,, leidžiant iferkių kyklos lygios inūsų progim
art) — ir tuo padarb'vieos gv^^ritojamš didžiaumi pažiūtėti daug ekskursantų, sielius, lenkai tą ir tą pašo nazijos 4 .klasėms. Vilniaūs
mugi. ■ Jbs inv^torių pet- kurie ir Čia. nehiaža pinigų vėariitisove... Rugiapjūtės krašto lietuvių tarpe jau
.*. i
nfetii lenkai ūŽdato dėinar- niai buvo kilusi mintis ^aiuoda Seirijų amatų riid- palikdavd.j ’
'
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“tik kuKūra mes
žmones įgyti.” Dėl to> jie
ir staigia Šatas mokykla^ d
tie^iiviųs peikia, kaipo ne- Prieš karą Lū^ojoje W
Rygos univer&itetd
kuitūringus, nęs jie ;mažina yo aria. 10,000 lietuvių, bet
v-> ii
^htai tiėtiiviM.įrta
mokyklų skaičių. Ko, ko; dabar tepriskaitoma jų apib
gahizavę į “Vilties” drak? ^^5
bet žmonių šyietiind nerei 2,500, nes po karo daugelis
kėtų šykštėtiš, ypačiai kur negrįžo iš Rusijos, arba ap- giją, turinčią 37
Draugijos tikslas tautinis, i
jo visi trokšte trokšta. Ta
sigyvenoUetuvoje. baugu kultūrinis veikimas ir 8
čiau Dainavos (Merkinės amas Liepojos lietuvių dirba šelpimas. Viitięčiai, p
pylihkės) žmonės dabar at
’• ‘ ■U-‘- 4
fabrikuose, kiti verčiasi a- mi dideliu veiklumų ■ ••• M
s
sidūrę tokioj būklėj, kad
matais" ar atsit tiniu darmokslas - jiems nepasiekia*
bū; yra ir bedarbių. Viešas
#EdRGAiiĮžu6‘in ušritmas.
Jie, dėl Vilniaus
lietuvių gyvenimas čia pasi
viii
karšto okupavimo skūrsdareiškia įvairomis organiza
Didžiausia lietuvių ;
mi, vietoje neturi kitokių
cijomis. Daugumas organi nija Pietų Afrikoje^
mokyklų, kaip tik pradžios.
zacijų ’ tautines krypties, Johanesburgai: mieste,
Iš Perlojos^ bei Varėnos
kartais su tikybihiū ąntspal- priskaitoma per 200* Ik
miestelių į Seirijų amatų
viu, bet yra pora ir kaires vitį; yra lietuvių ir ldt
mokyklą ar į Alytaus gim
nių. Nesenai įsikūrė lie vietose, tačiau jib nėorgi
naziją yra per 60 km. Jas
tuvių sekcija prie latvių zūoti, jų savitarpis bend
pasiekti -^nelengvas daik
ąoc-demokratų partijos. La darbiavimas menkas^ vieaiiį
tas.
O ką jau kalbėti abiau pasireiškia savo darbu kitų nepažįsta. Nėi-a iiiteii-y
pie išlaidas; pinigų šio kra
ir turi nemaža narių: “Sa gentų, nėra kas lietuvybę?
što žmonės neturi iš kur pa
višalpos,” ŠV. Zitos; “Švie palaikytų. Bet šiaip £
imti. Argi Dainavos šalies
sos” (jaunimo) dr. ir skau na neblogiausiai. Daugun
gyventojams lieka tik džio
tų, skaučių ir sporto “Vy tenykščių lietuvių ainatinin-*
vininkų senatorija, kurioj
tis” *(skyrius) organizaci,- kai: siuvėjai, staliai, Saite t
nelaimingieji tik džiūsta,
;c„|j°S.
kalviai; yra ir ūkininkų.
vysta? Toks dabar ir visų
Ypatingos reikšmės Lie
dainaviečių likimas.
y'
LIETUVIS ŪKIO
Labai pritiktų kad šioje pojos lietuviams turi vieti
MOKYKLOJ
vietoje kuri D. Vytauto taip nė 6 klasių lietuvių mokyk
buvo mėgiama ir dažnai lan la sū 150 vaikų ir 9 mokyto ( Pereitais metais iiūvyk<
koma, Jo 500 mėtij jubilie jais, kurių 6 yra lietuviai; į Braziliją iš Lietuvos įHI
Ji
jaus proga, būtų įsteigta ko vedėja p. Gerbstienė. Visų nietis Jonas Zabrdekis įstof
kia nors aukštesnė ar amatų dalykų mokoma^ lietuviškai, jo į aukštąją Pitasik£vė&
mokykla, kad didžio Valdo išskyrus latvių kalbą, jų iš-' žemės ūkio mokyklą. ■ ' ų?ai
vo dvasia ir tolidū vietos tori ją ir vokiečių kalbą. A- bene pirmas lietuvis aukšs
toje Brązilijos mokvkloje, ^
žmonėse gyvuotų.
Dabar pie mokyklą spiečiasi žy to^^rązil
vietbsl vekėijai nusimi mesni vietinių lietuvių inte
'^7nę ir nori bėgti kur į Ame- ligentai. Vilniaus dienos ar
K? ’ . J3
• M|
riką; .TU liūdna; bet tikras .Lietuvos nepriklausomybės
*»» Jį
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karų rengimas, tai mokyklos
darbas.
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* .,

•

‘

Lietuviškai reikėtų:
jų dora'aukštam laipsny stovinti : jeigu pirpią. labai gražaūi pasipuošuši; deimantais*ir auksi-1
“Na gi šoki, nesustoki
iiaktį jaunikaitis randa savo, sužadėtinę neteku nėmis sadutėmis nusisagsčiuši, visa žėrėte žėrė
a
> 7
’
- ir kitam vis galų
galą duoki.”
sią nekaltybės, tai jbs tėvas pats savo rankomis davo šilkuose.
Jei mušamasis neiškentęs parpuldavo, tai
ją paškandiha.
1 •/•'?'
. 1 y ŠaĮy jos vežimo iš abiejų pūsiu jodavo ke
Čigonų vaikai, pripratę nuo mažens prie lios jaunos gražios čigonės... Užpakaly ketvertas mušėjui palaukdavo, bet neilgai reikėdavo lauk
skurdo ir vargo, lengvai kenkia šaltį ir visokias arklių veždavo virtuvę su virėjais, bet šitie tik ti. Mat labai negarbinga neišlaikyti iki “čelo”
oro atamainas. Maži čigoniukai begalo sveiki pasibiaurejimą sukeldavo — labai būdavę ūp- (šimto). Numuštasis vėliau būdavo rūpestin
ir gajūs. Dažnai atsitinka, kad 7—8 metų čigo- šklebę ir nešvarūs; Indrai čigonai švarumu gai čigonų slaugomas, degtine vaišinamas ir 1.1,
j Sukilėlių čigonų nubaustą Znamerauską is
/ .
* niukas jau turi savo arklį ir moka jį suvaldytų nepasižymi.
Mjrė j. Marcinkevičius 1790 metais. Po jo torikas Teodoras Narbutas asmeniškai pažinęs,
be to čigonų vaikai labai jauni išmoksta, kalbėti
mirties neatsirado nei ;Vieno vado, kuris būtų nes šis dažnai atvažiuodavęs su savo taboru pas
lt vaikščioti.
Senovės Lietuvos čigonai buvo kur kas skait- mokėjęs taip karališkai didelėje pagarboje vieš jo tėvą. Gyvenimą baigė Znamerauskas dide
lingesni, negu šiandien, ir labiau susiorganiza patauti čigonų tarpe; Netekę valdovo ištisi bū liame skurde, o jo pavaldinių bandos pasipylė
vę. šešioliktaine šimtmetyje matome juos su- riai čigonų iš Lietuvos išsigabeno į Turkiją. iš Lietuvos kas sau. Likusieji čigonai buvo ap
. sibūiušius į ordas, kurios turėjo savo vadovus, Tiesu, dar Marcinkevičiaus sūnus nešiojo kurį sirinkę sau vadą iš Lydos apskrities kažkokį
kasdieninėj kalboj dažnai. čigonų karaliais va laiką čigonų “karaliaus” titulą, bet kaž kodėl Milošnickį; šiam valdyti t nesisekę. Bastęsis,
kaip jo pirmtakūnai daugiausia Lydos apskri
dinamus. Rinkdami sau vadą, čigonai nekreip netrūkus ir jis apleido Lietuvą.
Vienu'metu su.Marcinkevičių buvo pagarsė ty. Paskutinį kartą matę jį 1779 m. Eišiškės
davo domės į vado išsilavinimą. Vadas priva
lėjo skirtis nuo kitų čigonų savo ūgiu, figūros jęs kitas čigonų vadas Lydos apskrity lenki] miestely. Po ,Milosnickio užsilaikė čigonai Lie
gražumu, išvaizda, proto gi galėdavo būti labai ■šlėkta—'Znamerauskas Jokūbas. Stan. Augus tuvoj atskiromis šeimynomis ir šitaip jie bas
menko. Išrinktąjį vadą tris kart pakeldavo tas jam buvo suteikęs panašias privilegijas, tosi iki šiai dienai. 1923 metų statistika pa
viršun ir prinešdavo jam ne maža dovanų Va kaip kad Marcinkevičiui Aleksandras. Eišiškės duoda, kad N. Lietuvoje čigonų išviso buVo 284.
do ženklas — tai botagas, kurį jam_pakabinda- miestelis buvo Znamerausko rezidencija. Pa Manoma tačiau, kad jų yrą per pusantro tūks
tik negaliriia visų, kaip nestovinčio vievo per petį. Jau Lietuvos-Lenkijos karalius siekęs taip aukštos vietos, Znamerauskas tapo tančio;
‘.Z ’
;•
Aleksandras 1506 metų privilegija patvirtina išdidus ir žiaurus čigdhams. «. Negalėdamos il toje elemento, suregistruoti.
. Lietuvoje Vosylių vyriausiuoju čigonų vadu ir giau tesėti, susirinkusios ordos sukilo prieš sa / .Trumpais epizodais nuvaizdavęs čigonų gy
duoda jam teisę Čigonus teisti, tvarkyti jų rei- vo valddvą-karalių ir šučmusios jį iiuteisė... tik venimą, paminėsiu dar tautinį jų žaidimą, kure
kalus, nesusipratimus ir tt. Stanislovas Karo- iie pakarti ir iie kalėti. Teismo, paskirioji baus kai kuriose vietose prigijo net pas lietuvius.
• lis Radvila laišku 1778*-m. liepos 22 d. panašiai mė buvo maždaug šitokia: surišę nuvilktą Zna- Tas žaidimas šitaip atrodo: iinama dvi apyil
patvirtiha į čigonų vadus Mizb miestelio gyven Jnerauską čigonai pdsodinū į maišą, užrišę pri ges lazdelės nehuluptos hito žievės, lazdeles pa
toją Jdną Marcinkevičių ir priima jį su viša jo kabino prie lubų taip, kad galima būtų mušąnt prastai perskelia ir paskui kiekvienas iš eilės
kampanija savo piliečių škaičiiin. 1 i:
‘ - • pasiekti botagu, aplinkui ratu sustojo su bota mėtd suėmęs visas keturias į viršlj. JeigU vi
'
Neprdšalį čia bus pakalbėjus plačiau apie'J. gais čigonai; sena čigonė (arba čigonas) pasakė sos lazdelės nukris metus baltosiomis perskelto
ka
^larcihkbvičiauš asmebį.’ J;- Maręihkevičįuš prakalbi'*po kurios vienas čigonų suduodavo mis pusėmis, tai laimingas metėjas galina kadvi juodortjiSj o dvi baltomis
titulą;; jei dvi;
mėgo labai ištaigingai karališkai gyventi?Tįiri' j»&dii, suodinu nuodėguliu užpakalinę mušimo raliaus titulų
laisvds nuo mušimo; jei^u ttys
Vietą ir prasidėdavo plakimas, skaitant kartus: — šlėktos ir lais
gun jis važiuodavo nelyginant koks
ttmniet ka
ka-
glhno, diiito, trito... vienas, du, trys,-ir t/1, juodomis, viena balta — sodiečio it ttidmet
triumfdtdrius. Prišaky jo vežimo jodavo
šimts raitų čigonų, kurie mušdami lazdelėmis į iki čelo (šimto). Gavęs šimtinę ir paleistus iš ralius beisią, kiek jam duoti rykščių, b maršav
las muša tam tikrb skaičių karių. Jeigu vi
tam tikrus katilus, šūkaudami ir dainuodami, maišo, Žnameranskas daug sumaniau valdęs.
Panašiai bausdavo ir eilinius nusikaltėlius, sos -keturios lazdelėj nukrinta, juodoihis pusėmis
pranašaudavo čigonų1 “karaliaus”, artinimąsi.
'
*
T
* •
Paprastai nedideli ame.'nuotoly jodavo pats tik netuįniydavo į maišą, o šiaip pusnuogiai ap ty metęs skaitosi čigdtiaš ir įiilįibastai HMii^iau
.
Marcinkevičius gražiai papuoštu arkliu. >Jį stoję rdiu įkrėsdavo šimtinę. MušamasisriO- gaupatoei
sekdavo dar septyni jauni raiti čigonai ant įvai vėdavo Viduje čigonų apstotas, kurie mušdami r> Tiek, trumpai tninint; .apie Lietuvos įdomų
• , ......
.
klajūną—čigtiųų. ^inoma, jų gyvbriimb čia tik
riaspalvių arklių Kiek toliau dideliame, gra dainuodavo:
kelibr
“Nė khetmang manšzty >yawreski,
nožai labai bendrai nupiešti.
žiai išpuoštame vežime, aštuonetu arklių važitio.
dayp paties Marcinkevičiaus žmd^u; Ji bfld&VO į
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,įws^'^esaiičių'
iet if iš atskirų nes, o pati Merkinė buvo žy- jūvų if L' te-Meiitbfečiams

•. j

>

•

“"4

-

DtfM
timegtutmo
budai r—
•—
gali naudotis be jokio ten neuisif
dinimo arba- laiko gaišinimo.

J

Pav.;. šiais metais vasario
16 diena paminėta mokyk
loje gana iškilmingai. Pro
gramoje buvo v-konsulo Jovarausko prakalba. T. Bardausko paskaita apie Vy
tauto Didžiojo politikos
reikšmę Lietuvos nepriklau
somybei, mokyklos choro
himnai, dainos, deklamaci
jos, muzika ir t. t. Taip da
roma kas metai. Tautinis
darbas dirbamas bendrai vi
sų lietuvių organizacijų.
Lietuviai turi Liepojos
miesto taryboje savo atsto
vą p. Karlauską.

Mes turime būdą dėl sulaikymo,
sulio. Ir norime4tad Tara4eėa-panU„^
tumėte musi/’bąčių išlaidom. Nėra akis*’
tumo jir Įsisenėjusi arba <labar^tai^^
ra skirtumo kokiam klimate gyvenate,,
arba kokio amžiaus esi arba kokį dkr-^
bą dilbi, jeigu tik turi dusulį turėtų*;
pagelbėti. •
. : >
Labiausia tiems norime pasiųsti 1O«*|
rie jau nustoję vilties dėl kokios pa*-'?
geltos, kurie yra vartoję visokius bwfj
dus ir be pasekmių.
*
šis dykas pasiūlymas yra per
svarbus praleisti. Rašyk dabar ir
dėk naudotis šia proga 'tuo&aft< SRŠž?
siusk pinigų. Tiktai iškirpk žemiau Jt-'j'
<iėtą kuponą ir pasiųsk. Padaryk U.?:
šiandien.
..
.

DYKAI IŠBANDYMO
KUPONAS
Frontier Asthma ČČ.,
1373.T Frontier Bldg.,
462 Niagara. St. BnfflalO, N; T.
Prisiųsk dykai išbandymui:
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Paminėti Didžiojo Liėtiivos Kunigaikščio Vyttfa* <
to 500 metų mirties sukaktuves; Lietuvps-yaldžir
darė slitvarkyhiūs švęsti šį didelį v įvykį i
spektakliais, parodomis visuose kaimuose ir mi
tuose.
’ X
Šia nepaprasta proga yra ne tik dalyvaut ir Bw»į
tyt tą viską, bet ir drauge pasis^ėčiuot su savo gimi
nėm ir draugais.
. •
y'4
KELIAŪKftE j^OrutlAftiU GARLAIVIŲ

s. s.

“čLĖVELand”

KUR8 IŠPLAŪK8 I* BOSTONO, BIRtBUO 8,
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Specialiai traukiniai iš Hamburgo iki Momel

Oficialiska ekskursija, patvirtinta Lietuvių Agentų tirti
Dėl informacijų kreipkitės prie bile agento nario
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kalbos choras gieda klebonui II

v

giausių metų ir keletą liaudies ir
Tautiškų dainelių. Choras giedojo
gerai, maloniai-švelniai. - Po choro dainavimo publika lydi chorą
aplodismentais. Prasideda vaidi
nimas. Pirmiaus vaidino mažosios
mergaitės vieno veiksmo paveiks
lą — “Klebono Varduvės.” šia
me veikale pasirodo aniolas ir įtęikia mažoms mergaitėms gėlių
bukietą, kaipo gražiausią dovaną

KOLONIJOSE

iš puikiausių vaizdų, kuriuos gaįima ne bet kur matyti.
matyti Taip bubulupa
Ič aidėjo nuo aplodismentų. To- - Iš
liau
smuiką, kuria ' griežė,

Kovo Į6<LT936i£ sąjmiiie-'
0*2
— - >A*_ J__
---_ *
tės surengė
agitatyvišką
vakarė

lį, kad gavus naujų narių. Kalbė
jo p-lė Marijona - Jokubaitė. Ji
rimtai ir maloniai nupiešė reika
lingumą prigulėti prie tai p k gar
bingos organizacijos Moterų Są
jungos.
Po to, sekė vaidinimas
veikalo “Nepaisytojo,” iš šių lai
kų gyvenimo.
Parodė prie ko
priveda nepaisymas, ypatingai
jaunų mergaičių. Vaidintojai labai
'gerai atliko savo roles, kas retai
pasitaiko.
'
Veikiantieji asmenys*: J. MonČiūnas — Bakonis, V. Tamošiūnie
nė — Baconięnė, V. Labeckiutė—

t•

••• •ty-.-- * ■ ■

ivUi \twviąkas Švelniai atlikta, jog sa-

•

-r

. Kovo 2 d. Šv. Kazimiero draugija nutarė, kad būtų laisvamaniš
kas laikraštis sulaikytas. Girdė
jau, kad tas nutarimas jSu išpil
dytas — laikraštis sustabdytas.
Kovo 23QkŠv._Kazimiero pa

. '

■

'

-

■

.1

Gavėnioj veikimas šiek tiek 'su
mažėjo. Kovo 30 d. šv. Cecilijos
choras
Auras .vaidino
. vaidino gražų veikalą*
veikalą

v

•*
4
__
_
baigus mokyklą — A, J, Valuc“Akvilinos Kankinės Mirtis.”
kaitė.
Pagriežė “Amęrica forYatcĮylos gražiai savo roles atlin
ever.” Šis numeris neblogai, bu
M). Gražūs kostiumai puošė sce
vo išpildytas. - ' ■ . rapijos salėje buvo rodomi Kris ną. Žmonių buvo daug ir parapi
Iš eilės sekė “Prie Jūros Kran taus kančios paveikslai-su“ movie jai pelno liko.
Malonu 'matyti
to
”
—
galima
'pavadinti
vaikų
jaunimą
darbuojantis.'
Garbė te- I'
/'
t
.phoneL” ^.Paveikslus rodė p. J.
baletu su žodžiais. Puikus Y.ąiz-; Urbonas, žmonėms paveikslai pa vams ir'.jų dukrelėms ir vaiki- . y t
CM
klebonui jo; vardo dieiteriįjVTodas.Visi pirmo skyriaus mokiniai tiko., • Nors bedarbė, bet žmonių ’aams.
’
liaus eina vaidinimas -K^tetri•
•
•
i
r
v
Jau,
bažnyčiai
išpentyta
ir yra
A
'
taip stipriai savo vietpse jautėsi,, buvo nemažai. Jeigu buvo virš 40
ITikslu paminėt į V ytauto Didžid- tė A., Trainavičiutė V,, Batonas sijos.* ’ Svarbiausiose rolėse: Autarytum seni. Dainavo angliškai dol
grąžu pažiūrėti. Dabar yra mi
r Lietuvos Kunigaikščio 500 m. J., Vaičiūnas K, Tautkus’ A.
giutė, Kučiutė, Motiejūniukė, NaPo šio buvo “Ponia Savaitė”
. Žvalgas sijos, kurias laiko kun. Pranciš-- • !*> --i
irties sukaktuves, vietinis FedeErinkus viršminėtą komisiją, dzevičiutė. Sunkiausia iš visų ro
f •
ir. jos septynios dukterys. Vaidi
konas Kazlauskas. Misijos baig-;
tcijos 9 skyrius,, sukvietė visų susirinkimas nutaria 7 dieną rug lių —'Motiejūniukės —: Playija ir
no išimtinai mergaitės.
Įdomu, r
sis Verbų sekmadienio vakare.
•ganizacijų atstovus, galutinam sėjo š.1 m. dėl generąlio minėjimo Kučiūtės — Patricija.
Flavijos
kaip buvo atvaizduoti septynių
Darbai sumažėjo. Bet žmoneliai.
įstatymui laiko-datos ir išrinki- V. D. L. K. mirties sukaktuvių rolę p. Motiejūniukė atliko su vi
dienų darbai. Meldimasis, skelbi
kalba, kad iš bėdos vis galima ;
ui vykdomosios komisijos, kurį Montelloje.
su artistišku gabumu.
P-lė Mo
mai,, šlavimas, prosavojimas, žai
,
Kovo mėn. 30 d. čia įvyko 2 darbas gauti.
in~rupinfūsi parengti programą-l—Vietoj statomų V. D. L. K pa- tiejūniukė moką pergyventi mo Cicilija, E. Cupaitė
Agnietėlė, dimas, kepimas ir virimas. Visos
Plačiai kalbama apie Vytauto
metų sukaktuvės nuo bažnyčios
Kazio ir dakta- padainavo apie savo darbus. Dai
ikaktuvių V. D. L. K. minėji- minklų susirinkimas nutaria
žius efektus E. Maneiūnas
šventę,
kuri įvyks New Yorke.
pašventinimo. Paminėjimas buvo
nčiūnas •
Jurgio, K. nuota angliškai.
statyti Montelloje Vytauto vardu sulig savo rolės
mi.
'
'
Kaip
girdėti
tai ir mūsų jaunimas •
atliktas ypatingai \ iškilmingai.
Delegatai atstovavo šias ofga- parapijinę lietuvišką mokyklą, va vaidintoja. Patricija — Ku- Tamošiūnas — Baulo,TJ. Koeunas
Po §io griežė—smuiku, buvęs Pritaikintus tai dienai pamokslus rengiasi su dainomis. Sako, kad
izaeijas: Fėd. 9 sk., Mūsiį Savy- Šv. Roko, bažnyčios Montelloje.. ėiūtė ir Oktavija —• Augiutė tai — Jokūbo, J. Juozapaitukė — mokyklos, auklėtinis Ed. Tanušai- pasakiau-^ vai. tr laike uuniofl,-_ bus sudarytas choras iš 5 šimtų
ilpą, Nek. Pr. P. Š. org., Šv. RoSusirinkimas baigtas 5 vai. p. p. dvi aukštos giminės seserys sulig Manės, O. Poteliūniukė — Genės. tis “Humoresųue,” kuri pasisekė Šuma atlaikyta su aslsta. Ją lai dainininki]. Žinoma, iš New~Yorr .----o pa r. choras, Vardo Jėzaus dr.,
Pertraukose p-lėBucevičiutė gra neblogai.
Visais V. D. L. K. mirties su jų rolių. Patricija karštą kri
Gera
kė kun. J. Bakšys, diakonavo ko ir New Jersey chorų.
odalicija, Franklin Rep. Club, kaktuvių
reikalais Montelloje kščionė kankinė, kuri savo drąsa žiai padainavo “Vanagėlį.” Taip
Iš eilės sekė 1 veiksmo paveiks kun. S. Stonis, subdiakonavo *kun. proga jaunimui lavintis ir rašytis
laivininkų ąrg.. Tretininkai, Stu- kreiptis, šiuo adresu: J. Kumpa, išniekina stabmeldžių bąlvoną — gi kun. J. Bakšys pasakė gražią las “Du bažnyčios statytoju.” I& Voldabrini. Hartfordiėčiai tikri į chorus, nes dabar eina pamoentų Klubas, be to žada dar pri- 121 Bellevue Avė., Montello, Mass. Jupiterį ir karalienės akyse pri prakalbėlę. Ragino visas lietuves pildė VII skyrius— lietuvių kal savo bažnyčios grąžumu, jauku, kos. Jaunime, pagerbkite 500 meidėti ir kitos organizacijos.
sipažįsta esanti krikščionė.
Ok rašytis prie Moterų Sąjngos. Vai ba. Charakteringa, jog tarpe ak mu gali pasididžiuoti.
Bendraiį tų Vytauto mirties sukaktuves
'Susirinkimą atidar,o vietinio Fetavija, jos draugė dar nežinanti, kinams patarė nevesti nesąjungie- torių, buvo ir tokių, kurių tėvai parapija labai pavyzdinga: tvar savo dainomis.
ęracijos 9 sk. pirmininkas Traikad yra krikščionė, savo motinos tės. Tik gaila, kad žmonių nedaug yra svetimtaučiai, o jie ne tik ka visur puikiausia, turi savo mo
Juozas
X
Tikimės, kad žmonės kalba, bet ir vaidina lietuviškai. kyklą, gyvuoja organizacijos. Už
avičius 2 vai. p. p., džiaugsminKonstancijos pakrikštyta maža, atsilankė.
ai sveikindamas skaitlingai susiDešimta buvo “Juokdarių Ša tą viską nevystantis garbės vai Skaitykite ir platinkite mėnesini
gera Patrieijos draugė, kuri Pa gausiai ateis į mūsų jubiliejinį ba
Gražus vakaras.
inkusius organizacijij atstovus ir
tricijai mirštant už Kristų, suži lių, kuris Įvyks balandžio 26, lis” vaidjUo V skyrius. Atatinka nikas priklauso klebonui kun.
mokslo, blaivybės ir sveikatos
Kovo mėnesio 23 dieną, Am no, kad juodvi ištiesų esančios se 1930. Jau pakviesta vietinės drau mi {kostiumai darė vaizdą <3ar
itus 'svečius.
laikrašti
Ambotui, kuris savo giliu protu,
; Federacijos 9 skyriaus pirmin. sterdamo šv. Cecilijos choras- su serys — pati lieka krikščionė. gijos ir Moterų Sąjungoj artimos puikesnį. Žmonės ne vienas iš juo taktu, patyrimu ir darbštumu taip
Dirbame kad tik DieT ko trūko.
,'rainavičius, prašo vietinio kleb. ruošė vakarėlį, pagerbti didžiai Oktavija — Augiūtė — auksiniuo kuopos.
gražiai ir pasekmingai savo pa
Po šio p-lė Voluckaitė pagrie- rapiją veda. Dievfe duok ilgiau
;un. J. švagždžio, pirmininkąu- mylimą kleboną Juozą Židanayi- se rūbuose atrodė tikra Romos vas mums padėtų gražiai ir nau
Šis gerbiamajai sių metų ir gražios kloties!
i susirinkimui, ką susirinkusieji čių, jo varduvių dienoje. Buvo su matrona ir graciškais savo jude dingai apvaikščiotfetos -brangios žė “ Sauvenier.
“SARGYBĄ” skaitydamas rasi šiuos
skyrius: 1) Mokslo populiarlzacijos ir
itstovai ir svečiai linksmai ploda- vaidinta 4 veikęmų drama — Pa siais bei gestais atliko rolę visai organizacijos 13 metų gyvavimo pavyko geriausiai.
Hartfordiėčiai susipratę katali visuomenės klausimų, 2) blaivybės, 3)
Prieš paskutiniu buvo paveiks kai, tat geri ir katalikiškos spau ūkio, 4) sveikatos, 5) gydytojo patari
Ėd pritaria. Susirinkimo protoko- tricija arba nežinomoji kankinė. natūraliai.
Pažymėtina kad p. sukaktuves^
x
•
Viktutė iąs“ Patriotiškos vėliavos ir gė dos rėmėjai. Nors čia jau buvo mų, 6) advokato patarimų, '7) apžval<
ui surašyti pakviestas J. Kum- Roles vaidino šv. Cecilijos choro Augiutė, kada jai reikia skirtis
OJM
a (politikos, visuomenės kultūros ir enarės; Augiutė, Motiejūniukė, su savo drauge sesere, Patricija,
lės,”?: išpildė VI skyrius. Simbo prakalbos apie spaudą, bet, ma-. konomijos gyvenimo), 8) priešalkolinis
liškai buvo atvaizduota Amerikos lomai sutinkant klebonui kun. judėjimas (Lietuvoje ir užsienyje), 9)
Į V. D. L. K. 500 m. sukaktuvių Kučiutė, Lukšytė, Žilinskaitė J., taip moka efektiškai natūraliai
Knygų pasaulis ir 10) Įvairenybės.
tolerancija kitoms tautoms. Pa Ambotui, po pamaldų padariau
Sausimą plačiai aiškina kun. J. Žilinskaitė Z., Rankauskaitė, Ka- verkti, kad noroms nenoroms iš“SARGYBOJE” rašo: vysk. M. Rei
nys, prof. P. Kuraitis, Vydūnas, kan.
žymėtina,
jog
šiame
paveiksle
da

Įvagždys ir dalvvauna diskusijo- sekevičiutė, Česneliutė, Radzevi iryška ašaros žiūrėtojams.
Au
dar prakalbas.
Po jų; Įsirašė į Tumas, prof. Kemėšis, dr. M. Pačkanas
fe: A Akstinas, J. Daugelevičius, čiūtė, Račytė ir kitos. Jau nuo giūtė ir Kučiutė.-atliko savo rolyvavo ir lietuvių-skautai. Ir-pas amžinuosius . narius^-Jieva Petrą- kaitė, dr. A, Gylys, dr. jur. Raulinaitis,
šventės.
kutiniu suskambėjo Lietuva ..Tė aite, Teresė Buivydaitė, o gar ngr. Valatka, dr. K. Pakštas, dr. D. Juš
F. Jonušis ir k. Po to seka vyk- šeštos valandos vak. publika pra es visiškai'gerai,“pūna to-žodžio
ka ir kiti.
«
Kovo 19 d. Waterburj’ Įvyko
tomosios komisijos rinkimai. \*en- dėjo rinktis Į bažnyčios salę. Sa prasme.
vynė Mūsų.
Sudainavo -mokyk binga ..šeimyna Mazalų, Antaanas
1930 m. “SARGYBA” kaštuoja me
Kučiūtės dominuojanti
didelės dvi šventes. Viena — tai
tams tik 6 litai, pusei metų 3 litai. Uį
los mokiniai. '
ifebiaL -išrinkta šioji komisija: lė gražiai papuošta tautiškoms rolė ir reikalaujanti daug pasi
ir Stasė abudu įsirašė į amžinuo slėnyje 12 litų metams, pusei metų/
Šv. Juozapo, parapijos globėjo,
Džiaugėsi tėvai žiūrėdami į sa-’ sius šv. Kazimeiro dr-jos narius, litai.
Pirmininkas—Daugelevičius Juo- spalvoms. Krėsląs klebonui .sėsti ryžimo ir drąsos.
Kučiutė atro
antra------klebono kun. J. VlanMetiniai skaitytojai gauna pri
vo vaikučius vaidinant, džiaugėsi ^etiniais nariais įsirašė Mykolas
iąs, vice-pirmininku — Jonušas papuoštas Įvairiais margumynais dė tikra kankinė Kristaus sužie“Laimės Kalendorių” ir loterijos bill
liejaus varduvės.’
- , r."
Bytautas, iždininku — kun. S. ir raudonoms lelijoms. Nuotaiką' dotinė.
ir žmonės,- rtiatydami taip gražiai Baliukynas, Marė Griežinskienė, ta-- ■
.
•
Radzevičiūtė Ąugustos
; Prie šių švenčių jau rimtai
~ Skaitytojų skaičiui padidėjus
išmokytus vaikučius.'
Apie 7 valandą rolėje — karališkais rūbais pasi-;
Maręįjeną Pateckaitė, Jonas Mon- 10,000 loterija bus plečiama. eJl
sekretorium , Kumpa J. kuopnikiausia.
ruoštasi iš anksto/* Šv. Dvasios
Garbė gėr
bonui,kr -------- <- čiūnas. Matas Želionis. Jonas Rėkekas/J., Dubošks A, Ta į 'Šalę Įeina klebonas lydimas va puošus. Jis visa figūrą aukšta,:
-.20:
Seserys buvo, ruūšišao: iniciatorėm '
Valio nkuj šv^Kazimiero
karo 'vedėjo B. K. V-,. Publika tikra Augusta, Į kurią reikia tik
ičiu J., Phofcis
ir vadovės^į
-{<■. -'dkykla dirba savo darbą.' Jis links dr-'jos narni!
nepritruktų pirmųjų numerių.
: J'
Viščiniutė A., Jarmalavičiu- sutinka kleboną atsistojimu._ir pažvelgti, tai ne vergui baimė
. Išaušus šiai diedai klebonas bu
Adresas: Kaupas, Liaudies namai,
■
mas matydamas sąvo vaisių, bet
rankų plojimu. Salė pilni vaikų apimtų. Daug juoko sukėlė jos
-Kzm. S. Stonis “SARGYBOS” adm.
vo pasveikintas. ’ Jo garbei buvo
jlar linksmesnė lietuviška Waterir suaugusių, kad nėrib vietos nė kreipimasis prie balvono Jupite
suruoštas programas, kuris susi
būno visuomenė. Sėkla prigijo.
Ką tik iščjo iš spaudos! sėstis. Tuoj atsidaro scena ir rio. Rolę Ąugustos, Radzevičiū
dėjo iš 2-jų dalių.
Pirmoji —
Visi skirstėsi patenkinti ir šir
B
Artisto
vakaro vedėjau B. K. V. supažin tė atliko gerai. Gražiai imponavo
Dvasiškoji, kuri jau buvo atlieta.
dyse linkėjo -sveikatos ir ilgiau
STASIO PILKOS
dina publiką, su vakaro progra Lukšiutė vergės role ir Račytė
Kadangi gerb. klebonas sirgo, bu
sių mėtiĮ Waterburio. darbuoto
ma.
Eina sveikinimai. Sveikina aklosios Miletos rolę ątliko gra
&
Nauja Knyga
vo padaryta Novena prie šv. Juo
jui.
kleboną visų vardu gerbiamas ku žiai. Račytė moka gražiai kla
zapo.
Mokyklos mokiniai ją at
Jis
nigas A. .Orvidas. Po jo kalbos siškai šokti. Žodžiu visos vaidin
— Senai mes kovojame, dėl Vilniaus atvadavimo,
laikė.
1,9751 -^-išklausė mišių,
didžiausios ovacijos. Toliaus cho- tojos buvo savo rolėse ir' vaidino
turima kelias organizacijas, kurios rūpinasi tuo
1,375 priėmė šv. komuniją; 1,445
su paveikslais
ras gieda dainą — sveikinimą gerai. Publikai vakaras visiškai atkalbėjo rąžančių, 1,485 apėjo
klausimu tik ligi šiol neturėjome tokio laikraščio
Po to choro' pirmi- patiko; Surinkta įeigų $82.00. At|)aug rimtų ir juokingų pasi varduvėse,
stacijas, 9,351 |>adarytas prisdkuriam rūpėtų vien Vilniaus reikalai, bet jau su
skaitymų, dainelių, deklemaci- ninkė V. Radzevičiutė pasako skaitant išlaidas lieka apie 65 baudimas ir 21,410 atsidūsėjimų.
Tėvynės likimas, jos laimėjimai ir ne
laukėme
karštą ir jausmingą prakalbą, pa dol. kurios skiriamos Įtaisymui Antroji — pasaulinė, kuri pavy laimės, jos sielvartai ir bėdos Jums vi
_________ 2.
*
siems, be abejojimo, rupt Jums taip
linkėjo klebonui ilgiausių metų ir laikrodžio bažnyčioj.
ko puikiai, ’ užtat žmonėms ' pa pat rupi, kad Tėvynėje taurautų ir
“MŪSŲ VILNIAUS,” kuris rašo tik apie
kiekvienam turėti na padėkojo jam už jo visus sun
Ten buvęs šant buvo pakartotas kovo 30 d. klestėtų teisėtumas ir laisvė. Jus taip
tose tą gražią knygutę.
Vilnių, apie Vilniui Vaduoti Sąjungą ir apie kitas
pat niekinat priespaudos nevalių ir ne
kius darbus kaipo dvasios vado
ir pavadintas vaikų vakaras.
ribotų sauvaliavimų su švenčiausiomis
Vilniumi labiau susirūpinusias organizacijas. Kaina tik 25c.
* *r
t
ir klebono. Baigiant jai kalbėti ji,
7:15 m. vakaro salė jau buvo žmonių teisėmis ir lalsver^lųs norite,
ir toli būdami, kad ir plačiųjų ma
Jž persiuntimą prisiųskit už choro pirmininkė, šv. Cecilijos
perpildyta svečiais. Tarp jų ma kad
“MŪSŲ VILNIUS” trumpai ir aiškiai patie
rių atskirti, pažinti Tėvynės būvį, koks
choro
vardu
įteikia
klebonui
gra

tėsi
kun.
'
J.
Valantiejus,
kun.
fe. pašto ženklelį.
jis tikrumoj yra.’— šitais visais at
kia visas žinias iš Vilniaus lietuvių gyvenimo, ap
žvilgiais Jums labai yra pravartu išžią dovanėlę — kamžą. Po jos
Siaurusaitis,
šv.
Dvasios
seserys
Kovo 31 d. lankė lietuvius ku
rašo jų vargus, kovas ir laimėjimus.
sirašyti“DARBININKAS”
(iniciatorės)
ir
svetimtaučių.
Už
96 B’way, So. Boston, Mass. Amerika ne Lietuva; jos kiekviena nigas A. Daugis iš Athol, Mass.,
“Darbininkas,”
“MŪSŲ VILNIUS” daugybe iliustracijų pa
keletos minučių atsidarė scena ir
turi ypatingų savybių, kurias pasilai šv. Pranciškaus parapijos klebo
nes
pasirodo
mokyklos
choras,
kuris
rodo, kaip gyvena lenkų okupuoti lietuviai ir ki
kys visados.
nas. Saldžiausios ŠįrdięsbažnyDARBININKAS” yra. tikriausias
Tik tas yra, Amerikoj gyvenąs geras
sudainuoja pasveikinimo dainą. šių dieni} Lietuvos gyvenimo veidrodis.
tos tautos.
.
ė
lietuvis, kuris gerai žino Lietuvos gy čioj pasakė pritaikytą pamokslą.
“DARBININKAS” ugdo tiesos ir
venimą. Kas nori tokiu būti, turi skai Klausė išpažinčių.-Rytais laikė Choras labai gražiai atrodė, kaip
laisvės meilę.
“MŪSŲ VILNIUS” yra nepartinis laikraštis
tyti Lietuvos Katalikų Veikimo Centro
“DARBININKAS” moko neapkęsti
šv. mišias ir pasakė pamokslą.- savo 'išsilavinimu taip ir išvaiz
leidžiamą
savaitrašti
Vienintelis Registruotas
priespaudos smurto ir niekinti dldvalda.
"f
ir nerašo jokiais politiniais klausimais išskyrus
Daugumas turėjo progą susitaidų veidmainystę.
“Mūsų Laikraštį”
Antru numeriu seka vaikų dar
b UBTUVIS AFTIEKOBIUS
Vilniaus klausimą.
“DARBININKAS” tiesia kelią Tėvy
kyti su Dievu. Bet buvo ir tokių,
Jį reikia užsisakyti sau Amerikoj ii
nei i šviesesni rytoji}.
želio
auklėtinis.
Mažytės
mergai

i npfidau gydytojo receptus Ir ui- visiems giminėms ir pažįstamiems Lie kurie nesinaudojo Dievo malonė
“DARBININKUI” visur ir visados
“MŪSŲ VILNIUS” visiems sluoksniams ar
tės 5—7 metų, kurios suvaidino rupi darbo žmonių reikalai
I;- laikau visą eilę gyduolių.
tuvoje.
. '
mis.
“Musų Laikraštis” metams kaštuoja
timas laikraštis, kaip visiems artima ir brangi mū
“DARBININKAS” turi labai įdomias
rožių sutartinę. Tai buvo vienas
Klebonas lankėsi pas Stepona
savo “RADIO ŠYPSENAS.”^
JŲBLNON DAUG COMPANT ketūr litai, putei mėtų — du litai.
sų’pavergta sostinė.
. *
Latvijoj, Estijoj ir Vokietijoj kaina vičius ir pasikalbėjo apie įvairius
“DARBININKAS” yra darbo žmo
K
380 MUIbury Street
ta pati, o visur kitur užsieny (taigi ir
nių ir inteligentų laikraštis. .
reikalusLjSusipratę lietuviai džiau
Amerikoj) — trigubai brangiau.
E.'
Vorcester, Masi,
PAIEŠKAU savo tėvo Konstan “DARBININKĄ” redaguoja profeso
“MŪSŲ VILNIŲ” skaito visi: ūkininkai,
yy.
a
Adresas: Lietuva. Kaunas, Laisvės A- giasi (rdėkoja kun. A. Daugiui
rius
PR.
DOVYDAITIS.
tino Bindoko. -jj Jungt. Ameri
lėja 31 Nr. “Musų Laikraštis.”
darbininkai, mokytojai, biznieriai, valdininkai,
Skubėkite kad išsirašyti •‘DARBININ
■
—
už atsilankymą ir aprūpinimą kos Valstijas išvyko 1910 m., iš KĄ” patys ir išrašykite ji savo pinti
studentai, moksleiviai ir visi kiti.
nėms Lietuvoje.
'i
mus dvasiniais reikalais.
Vilkaviškio. Turiu svarbų reika
Amerikoje . “Darbininkas” kaštuoja
A. Steponavičius lą. Prašau jį patį atsiliepti, ar ži $L20,;o Lietuvoj tik 00 amerikoniškų
“MŪSŲ VILNIŲ” redaguoja ir jame bendra
■ ■ . . --■ ■ ė — nančios jį man pranešti MarėBin- centų.
- •
u
darbiauja daugiausia lenkų ištremti vilniečiai, ku
t
dokaitė, Šiauliai Vilniaus gatvė “DARBININKO” adresas: Llthua
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MALDŲ RINKINfiLIS, baltais viršeliais.
R1NK1NSLI8, baltais viršeliais.
MALDŲ RINKINIUS, juodais viršeliais.

——8175
,-.81.25,
..... -$1.75
! MALDŲ RINKINĖLIS, juodais viršeliais.................... 8125
hlMAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS, juodais pras

.50

x Visus užsakymus siuskite sekančiu adresu:

"DARBININKO” ADMnnSTRAOTJA"|M West Broadway
South Boston, Mass.
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VELYKOMS ATVIRUČIŲ
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Turime 5-kių rūšių labai gražių spalvuotų at- .
viruČih su lietuviškais parašais. Parsiduoda
pigiai tik po 5c. viena: - Užsakymus siųskite:
lABBfirancAS””
“paftTrrirnnrAa

t'

866 Wtst Broadway .

f

Zl I

doleris, už vieną dolerį turėsite gale metų puikiai
iliustruotą didelę knygą. “MŪSŲ VILNIŲ.”

’

5

j

’Už vieną dolerį gausite dar ir daug priedų
knygelėmis Vilniaus klausimu.

v.

J i'i> i

'

“MŪSŲ VILNIAUS” adresas: Kaunas, Late\ vės AL 61 Lithuania.

8outh Boston, Maw.

’

‘‘MŪSŲ' VILNIUS” išeina
kartį
j£ mineej
lov Lilei
A.CUL
ulCUUo|

.. gražiomis kuygelėmis, puikiai ir gausiai iliustruo*
' t88*
"
? “MŪSŲ VILNIUS”! metams kainuoja tik 1

---------------------------
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rie gerai pažįsta Vilniaus kraštą ir jo reikalus.
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nia, Kaunas, Nepriklausomybės aikštė

No. 253. Lithuania. '
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Jau Margučio kaina pakilb. Tre
cius metus gyvuodamas, jau kelia
prenumeratos kainą. Pirmiau buvo $1 metams, o dabar bus $2. Pa
skutinis terminas išsibaigs 15 ba
landžio (April). Kas nori turėti už
$1 muzikos, dainų ir juokų laik
raštį savo namuose, tas tegul sku
biai siunčia $1.
Margutis turi didelį dainų pasi
rinkimą. Reikalatikite solistai ir
chorai.
,
Jo adresas'.'Margutis, 3210 So.
Halsted St., Chicago, UI
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»liei8taB»s JT to
nertini invėst igac i jos dėl daromų
jriekįiBhį,' tadrpoliŠ8tai ana kyii|uu Tieppis jwiekaiitvp8 ir <teb.&r
1
netikįs ir manąs, kad tai esą kerb 1.
». .
iU.tas. YaWij<m‘prokuroras įrodinėSo. Bostoniečiai pląęiai. žinomi
vas M, Urbonavyčius, Marijanu jo, kad Garrett pradėjęs eiti pogailestingumo, srityje, sužinoję alaikė šv. įstatymu mišias. Sekė
pie sunkų mūsų našlaityno padė
procesija, padėjimas Viešpaties nigų, ; o dabar turis
$122,- jimą ir neatsižvelgdami j savo' pa
ant
fr »aldp&/Bra£kaupu. Leitenant Hynčs čių reikalus,\^irengę 25 dienę va
gus įpjatonierius -po p8makhį.jw ttirįs' dąiigiau ir už Garretą. Jis
sario teatrai^ įp ačjū jųjų uojiąm
moksli*.ktarasė išįjažfočiųi'^
irgiųtąHamas kymų ėmime. John1 pasidarbavimui ^yė.dabai .^Lęlę
1*0 ^ dar^ mišios birw> -savo F. Su|livari, buvęš TŽitz viešbučio
paspirtį ųašlaitynui. Kaip mąTbnu
p<ilAi|stbjėeilėj.
sayiiųnJkas, kups neseniai būva fe- būtų sus$$tiĮrti daugiau tpįįų sų,
:c 'Vtdįare iT tai. buvo mišparai, pa
deralės valdžios uždarytas, liudijo,- ąipratuąiVv ljųiuvių,, • kas dųojtą,
mokslas, palaiminimas ir išpažin kad jis Garrettui mokėjęs kas mėmums progos isvystyti našUityną.
v** *

.
susekimą psittaco- Pietų Ąmerikoš.
11
žilose
miestuose šioje jie cioųąis atvežami turi bu
igmontas Volungevičius, (James
sis
. 1 '■« .„.d<"
iš keli
‘
■'
‘-i-:. -' ■ ' ■ -M: >
allen) 46 metų, nuo Merkinės;
iiyfe, sveikatos prižiūrėto-fti
kvarantuoti pi m ' ' pa
saly.
metus išgyvenęs Amerikoje —
f . "Ui ,”*7
snnipmęLi®Ki
jai Jabai susnūpinę.
apj^ si- yaitefe pirm neg ti■z .r.,-, _ri.frrfr
nęrenęe-Bostone, figai pasirgęs
•os ligos išsiplėiojimą. Ir jie Slįęįid iinogui nerėik'.dųftt
irė miesto ligoninėje^ balandžio
d. Paskutinėmis' Zigmonto- Iisu didelė baime žiūri į visus jokio valgio paukščiams 'i? 5 ’
Pfep ui .'■
s dienomis'jo šfesfio, kuri gyve»;ups įpaukscius šioje salyje. savo bųrrmš, jiios reikia la'-i Filį
3, Mass.
i Cambridge’iuje pakvietė jam
-Azdriejus
.....
___
Jhinftąf#"
Bet kiek yra žinoma nėra ko bai sanitariškai laikyti.
Broadway, So. Boston, Maaau
inigą su šventais sakramentais,
- Jonas ZAlkis,’
’
jeigu
tik
tiki
kad
tavo
“
“
bijotis,
jeigu
paukščiai
ran

ėlioniš tapo palaidotas bažnytiš- čių klausymas.
.radžjoje po $50.<®J> vėliau Įvįiems yra gerai žinoma kiek tų
P
nuo prądžį
1 St, So. Boston, Mass.
_____ , tkn susirinkimu* kas trečią
ii balandžio 5 d. Paliko moteAntroje .40-tės dienoj mišios po $100.00
protekcijų.^
jonelių vargstą.poorhauzėsę, o kas dasi šeimynose per ilgą lai paukštis arba kito paukštis
ned&iūlepl fcjekvleno sagneslo, 2-rą
prasidėjo
nuo
penktos
valandos.
. Veroniką, kuri gyvena 8 City
kėjęs ir kitienls-rkad. jam apie kra svarbiausia, kiek jųjų persiskiria ką. Bet jeigu paukštis pirk serga kokia nors liga pra
vai. po ptotą.' rfctapŲoš saHd, 492 K
ointzCourt, So. Boston, Mass., sū- Jų buvo daug. Paskutinios buvo tas pranešdavo telefonu Mrs. Gar
Seventh St, So. Botae, Mase.
—a*. .rtT .- ? 7.
su šiuo pasauliu nesusitaikinę su tas neseniai vistiek nėra ko nešk vietiniai Sveikatos orų Zigmontą ir dukrą Veroniką.
9 vai. Po jų misionierius sakė pa rett. Teisme jis apie tai nieko neDievu be Šv. Sakramentų, ir kiek bijotis jeigu ligos apsireiški ganizacijai,'po pilnu bakte BVENtO
i
Prietelis. mokslą. Kunigai F. M. Juras, J. sakęs nes bijojęs išstatyti savo gy- vaiI^našlai^
vąkižios prie.
Švagždys, F. A Virmauskis, F. J, vybę■ pavojun. šis SulHvan’o liū- giaudos’
, riologijos ištyrinėjimu jie . DR-JOSVALDYBA
tjkro katą|ikiško sū mai nepasirodo.
Juškaitis ir F. E. Norbutas-klau dymas kaip perkūnu trenkė į poli- kl€jim6> V<U fai prie — valios
Kas Tai Yra Psittacosis? suras ar serga užkrečiama li
____
MIRĖ
sė išpažinčių. Jie klausė ispažin- ciįos kommijĮouiernj -ir. kitus poli- galėtumėm išvengti, jeigu tik žmoPirmininkas — Jonas L. PgidumiEMk
Liga buvo rastą net. prieš .50 gą ir kaip gydyti.
Kleofė Mačiulaitienė , pasimirė24 Thomas PąrK So. Boston, Mass.
Č-iiy ir sekmadieny po pietų ir va- cijoš viršininkus;—S&fe
[IS
1
*
F. L. I. B Vice-Ptrminlnkas
__
—Juozas Jackevičiuj
rnčs_tikraL£uprastU kad gailestin metų atgal. Ritter, vokiškas
alandžio 4 d.- Jinai ilgai sirgo,
kare.
z
policijai už “protekciją” įšiffOtė_ 02 Sawyer Avė,, Dorchester, Mass. •riguli
gumas tai ne
‘rieš mirtį buvo nebtekusi kalbos.
RaSttnlnkas — Kazys Rusteika,
Vėliau pribuvo sekanti kunigai jęs $65,000. Apygardos prokuro
.mokslininkas, buvo pirmas SMALKESNĖS žlltiOS APIE :Prot
446 E. 6th St, So. Boston, Mass.
nuo mūsų geros širdies, bei valios^
relionė buvo tik40 metų amžiaus,
svečiai: Urbonavyčius, Petraitis, ras Foley pareiškė, kad jis laukiąs
Fin. RaŽttainkas —■ Juozas Guzevičluą
bet priedermė paties Viešpaties.į- manvtika3?bnvb-4M s nors
’aėjo nuo Joniškės, Šiaulių apsk.
. 27 Tampa St, Mattapan, Mass.
Kneižys, Vaitkevyčiuš, Strakaus- Valstitjois prokuroro įsakymo ką
^MIGRANTŲ - TERORlStę
Iždininkas— Vincais Kalinius,sakyta, “Mylėsi sąvo artimą” 3U panašumas*tarpc plaučių uz^
Amerikoje — Bostone pragyveno
kas.
67 G Street, South Boston, Mass.
daryti su tais, kurie įtariami ky
PA8mODYM£iATVĮjpj_^ Tvarkdaris
kuria rišasi ir gailestingumas. Gar degimo epidemijų ir papūgų
8 metų. Dabar gyveno ant Win— Petras Geležinis;
Trečioje
valandoj prasidėjo šių ėmime.
Spėjama, kad jiems
Tr-Vtetoa^StySouth Boston, Mass.;.
ield St. Pasilieka nuliūdę jos vybė tad So. Bostoniečiams, kuriems
Ryga.' (Elta)., — Sąryšy Draugijos susirfnktnnti—hune. kiw ptr
klausymas išpažinties. Už valan bus iškelta kriminale bylą.
ligoįjT'tarpe paukščių tuose
nuo širdies dėkojame, ypatingai
•as Vincentas ir sesuo p. MotiejūnedėHienl kiekvieno jpen^oV
dos vaikučių ir jaunuomenės prisu susektu Latvijoj / Lietu 04
vaL po pietų, parapijos salėj, 492
“Boston American” pirmas iš poniai Ą. Siaurieųei, L. Gedminai pačiuose namuose kūr plau
įienė. Bus iškilmingai — su trijogarmėjo bažnyčia. Visi kunigai
S Seventh St, So. Boston. Mana.
ėjo su reikalavimu, kad policijos tei ir; kitoms, moterims kurių var čių uždegimas pasirodė, jis vos emigTantu terpristų. vei
nis mišiomis laidojama trečiadieilgai vargo pakol visus išklausė.
v
r*
< y* y-Y’
komisijonierius Wilson pasjtrauk- dus dėl stokumo vietos sunku iš- pradėjo * vesti tyrinėjimus kimu, “Eltos” atstovas jš
iy 9 vai. rvta.
oBAitotiNds^ta1
Per 40-tę žmonių prie sakramen
tų, nes pasirodo, kad jis nepajė ’skaitliuoti, Amžino Rąžančiaus ir
j Reporteris
fąSti
ar netik tie paukščiai latvių politines į vadovybės
tų eina tiesiog nesuskaitomos dau
■ '. S
giąs “grafterių” suvaldyti ir Bos Ręmėjų Draugijai už jųjų pasidar
sluoksnių papildomai paty
VALDAI
gybės.
žmones užkrėtė.
toną apvalyti nuo kriminalistų. bavimą.
.
.:
_
40-tė
iškilmingai
baigsis-antra
Garsioji Dubois Kantata bus
1892 m. 500 papu^ buvo rė, kad rastos sprogstamos
Ar Wilsonas pasitrauks? Greičiau
Drauge, reiškiame -padėkos žo
gramai lietuviškai giedama Bal* dienv vakare 7 vai.
medžiagos ir ginklų kiekis Pirmininke — TeklSASmenskienS,
sia, kad taip, nes po tokios batali
džius Hyde Parko,1 Scranton; Pa. išsiųsta iš Pietų Amerikos į
R.
April 13 it 7
vakare, Šv. Pet
63 G St, So, Boston, Maso. ■■.
jos argi Benorės būti.
liętuyiams už surengimą vakarė Palūžiu, bet net 300 iš jų pai gana didelis. Suimtijjų iki Vlee-Pirmtaink6 — F. ZateckienS,.
ro lietuvių bažnyčioje, So. Boston,
' 448 Cambridge St, Cambridge, Maoi
a
:'
lio naštoifyno naudai, yaptingai
Mass. Chicageę žinutės skelbia,
rę kelionėje. Kuomet įikii-> šiol nėra, nes patys teroris Prot Raštininkė — Ona SiaurienS,
443 Ę. 7-th St,.So. Boston, Masa.
Karoliui Vaičiūnui, Šv. .Mykolo
PRANEŠIMAS
kad ten lietuviai vra labai užindosiej| pasiekė Paryžių buvo tai jau paspruko.Tačiau pa Telephone South Boston 3422-R.
AEUNGTONČ GAISRAS
bažnyčios vargoninkųi už surengiminti tikybiniu muzikaliu veikalu . Lietuvos Dukterų po globa Mo
F ifc Raštininkė—MariJoną,MarkonJųt^.
SUKALĖ DIDELĖ
parduoti įvairiems žmonėms daryta atitinkamų ^ygių 664 E. Eighth St, So. Boston, Mass.
‘‘Septyni Kristaus žodžiai nuo tinos Švenčiausios dr-jos narėms,
— Qna Staniuliut&
'
.
iiinu
. . kolui Braukūi, Antanui Braukui, ir į 2&rdienas< po atvažiavimu tam atvejui, jeigu jie dar y- Iždininkė
Kryžiaus; ” “ Mūsų kolonijoje i- kad bertaininis susirinkimas į105 West 6-th St, So. Boston, MasA
Tvarkdarė, —, Ona Mlzgirdlenė,... u..
.
ĄRLINGTON, Mass. — Sekma- Edvardui Šlakui jr kitiems už jųjų psittacosis epidemija pasiro ra .latvių teritorijoj.
vyks kas nors* nepaprasta. VNur vyks nė| antradienio vakare, bet
_ 1512 Colnmbia RdL, So. Bbston, Mass.
eina kalbos apie bažnytinį koncer trečiadienio vakare pusę po. septy- dienio vakare užsidegė Cambridge nenuilstantį pasidarbavimą, taip dė, užpuolė' 4Ū žmones jf >1&' VpJį buvo tik sulaikyta'a-6 Kasos Globėja — E. Janųfionienė,
1426 Columbia B<L, So. Boston, Mass. *
to,” ir tt.
l; •
;■'/ hiij. t Susirinkimas perkeliamas iš Ice kompanijos namai prie Šįiy gi kiin. V-. J. Nanortui, Hazletono
Lietuvos erdigrantai, ‘kurie Draugija savo StfttrMŪffius laiko ka« *
mirė.
■'
.
y.
i..
’
.
.
.
..
’
i Nemažiau -yra užsiinteresavę priežasties-kefurdešimtčs atlaidų. prūdo ir-nuo jįj liepsna pasiekė ' klebonui, kurs lejdo rinkliavą saantrą utarnink^ kiekvieno mėnesio^
1893. m. ir 1894 ių..mązes- ten turi nuolatinę . gyvena- 7:3& vaL vakare, pobažnytinėj sve
r
’»
[ i
- ■ vo bažnyčioj. t
tuon| gražiū .religiniu veikalu ir Visos nįjrės nepamirškite treoįą- kitus 27 namus.
tainėj. < ,
.. . ...
'
'
bostoniečiai. _ - Puikus muzikalus dįenio vakare ateiti i pobąžnytinę
Mbterų Sąjungos 41į,kųppąziš nęę. epidernijos pasirodė, Co- mą vietą ir pas kuliuos ras Visais draugijos reikalais krelpkltM.
. Gaisrininkai iš 13 miestų ir ■ $ • s t
, i.<".
Dubois veikalas, specialus pą- svetąinę, 5^ta gat., So. Boston. \
ti nelegaliai laikomi ginklai. pas protokolų raštininkę.
mpksįas* galingi varsnai sp.oKįjU
1
.<•
’i-y '
j
Valdyba
Iš visd Liepojoj gyveną 20
it'.tlz i
Mt-scf.;
>■ _•—ą
.< - ?.;<
Nuostolių padarė. ^50,000.; ,. ApyLietlivoš emigrantę. r
?
bet ir kitų^ kolonijų kątalikug kabi
(1 linkės iųiesteliuosė gyventojai bu..
:■? *300 METŲ SUKAKTUVIŲ
Spaudos pranešimu, as
bėti ir ateiti. ;
y
vo išsigandę ir pasirengę bėgti į
Į:. BA^O ŽĖįfĖLAI
i Įžanga bus kaipo auka šv. Pet
menys, ■ pas kuriuos rasti Pinhšifnfaš
^augesnę vietą.
.. na. visoms šimteriopai už- jųjų- pa 1904 m. New Hampsliire,
- .
JAU GATAVI
, 24 Preėeofc Bu,
ro bažnyčiai.
’ , - " sišventimą ir .užlų pasidarbavimą
ginklai be leidimų, bus trau- Vice-Pirmininkas — Į. MarkeBonia .,
Valstijose.
'
'
^Spėjama,
kad
ledaunė
buvo
pa

•'
-Nauji
300-metų
sukaktuvių
paš

Maloniai kviečiame visus kalbė
140 Bowėn St,' So. Boston, Mana • ;
dėl mūsų seneliiĮ' ir našlaičių.;1 .papūgose liga turi nami kiami tieson. Paaiškėjo, kad Prot Raštininkas—Vincas. Paplauta*
.
■
■■'.■ ■■■■
ti apie tą klasišką kantatą ir atei to ženklai jau gatavi ir Bostono ir degta.
- 116 Boven. St, So. Boston, MM*apylinkės paštuose bus pardavinėTaipgi buvo gaisrai ir keliuose . Visiems darbuotdjahis ir auko nius kuriuos perduoda žmo sprogstamoji medžiaga bu Fin. Raštininkas — M. ŠeiMš, : <
ti jos išgirsti. J J
jauti.
256 E. Nnth St; So. Boston, Maia
kituose miesteliuose. Degė miškai tojams tęsufeikia Viešpats Dievas
i •.'
gui, užkrėtimas panašūs į in-* vo gabenama į Lietuvą per Kasierius —F. Grendells, ' '
'
,
ir žolė. AVoburnc sudegė du na Savo gausias malones,
257 W. Flfth St, .So. Bostcm. Ma*
pasienio
gyventoją
Žilių,
ftuenzą įi’rpląųęių uždegimas
Maršalka — J. &lita
J
mu.
.
Jėzaus Bukryžiuato Seserys
SKANDAUNGAPOLL
ALICIJOS
PRASIDĖJO 40-TB
1 WinfleM-St, Scn Bostonu
kulis
taip
pat
pabėgo.
Tero

seką, .ir: mirtingumas yra nuo
draugija, laiko susirinkimus kas aą>
.• f
Šv. Petro lietuviij bažnyčioje,
ristų vadas Šleinis atsiuntė rą nė<KMIenI Md&vieuo mCiieštb,
k. •
20
iki
25%.
:
<
Jau rašėme, kad Valstijos Na policija areštavo
<. num. 492 E. Seventh St, parapijos
bal. 6 d., 7 vai. ryte, prasidėjo 40
1
į
Liepoją
iš
Vilniaus
laiškų,
salėj, 7th St, South Boston, Mana
Retai žmogus kitam gali
DĖVYKIS kortUNIŠTUS
va ai nd ij atlaidai. Altorius jau iš me tardoma Bostono policijos vir
. f t t (•
.V «
Tardymą veda Valsti
vakaro buvo šilkais nudengtas ir šininkai.
Sekmadieny, Bostono komunis
perduoti, tą ligą. .^Kuomet adresuotų, savininkui daržo,
L. R. K. SALDŽIAUSIOS HRD
gėlėmis ir žvakėmis apdėtas. Ti> jos prokuroras AVarner. Policijos tai susirinkę Miesto parke pradėjo
plunksnos užsikrėtusios krė kuriam buvo paslėpti gin V. J. PASALPINES DRJDB
Šį
mėnesį
baigsis
L.,
R.
K.
Susiviršininkai įtariami kyšių ėnpme “spyčius” sakyti neturėdami-leiklai. Tie laiškai ir pateko
VALDYBA
ir teikime būtlegeriams “protekci dimo. Policija gal jų ir nebūtų vienymo pildomojo komiteto rin- stoms seilėms, patys pauk
i
rinkimuo- ščiai jas nulaižo ir taip |jų į policijos rankas ir išdavė
jos.” Vyriausiu šios bylos kalti- trukdžius jei jie nebūtų pradėję kimai. Gaila, .kad tuose
J
'
z
— V. T. Savickas,
PAIN-tXPFLttšR ninku'Vra Garrett, buvęs prehibi- teikti valdžią ir policiją. Kąda jie ‘ se didelė dalis narių negali daly burnos užkrėstoj ir jtokiu teroristus. šią bylą Įmai Pirmininkas
451 E. Saaenth St, SO7 Bostdžū Masa.
Vice-Plrminintes — A. NaudMnnas, - ■
4
cijos vadas. Anot liudininkų jis pradėjo kalbėti ir kurstyti minią vauti. Dabartinis komitetas nepa
šyti lietuviai emigrantai 885 E. Brbadvcay, -So. Boston, Masa.
būdu
vligą
‘
f
krdūdti
asme

<•/<
Prot Itaštininkas — V. Tamoliunas,
padaręs apie 1,000 kratų be teis-, sukilti prieš “Bostono kyšininkus sirūpino nuimti ‘ indžionkšino’ už
Liepojoj yra latvių sočiai- 40 Marine Rd., So. Boston, Mass.
nims
kurie
šeria
arba
glosto
dėto
ant
narių.
Gal
naujasis
pasi

? •<
mo leidimo. Policijos komisijonie- policistus” gegužės pirmą dieną,
Milijonai ]
Fin. Raštininkžs — D. Lingevičius,
\ z v
demokratų partijos nariat_ _FI
£
Do^eJMŽ?
gailės Massaėhusctts ir kitų vals paukštį. t
rius apie tai žinojęs: Policijos ko-,
1 ■

i

.

t 1 *

*

.

f

- ■

'i

•

r-

•

? C'*

• •

X

/

-s.

-

.

t

. * ■

■'

■

_ __

.<

■ ■■

;

■

•

4

< »

«

'-V

z

>

’ •

'' "■ -*•

‘

■

*.

-

’ ».

*

*

*

•

I.-'...

. r

•

. ,*

‘•

N

.

,

i

*

i- » s <

.

■ \ :

ji

U

.

'

*
-

«

V

. -

i

* • •

V ^-7:. ..

pačių žmonių kalba
nlr* kito tiokio fitamento, Mšri» veiktų taip
taip
t^nVinan riai kaip PAIM * BJC**
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NUO to Bnlniulžlo (April) “Margučio” kailis metams

,

‘
.........

■

.

ta

■ .*

*•

.

_ j_______ ______ 1

r

J____________________________

|-

U -Ja. tfi U.

■

art

.1

1

.

-

j.

-

- Į

t

4

<

-

— 4

-- j

“MARGUTIS” 3210 Bo. Halrted St., Chicago, UI.
I

6

‘

■

reikalais kreipkitės:

I. t

• -

:——T7*^T

IJettivij-$3,00.
;
.- vrf <4“KURTE naatsinaujlnatė prenumeratą už šiuos metus, skubėkite
tą pa daryli, iki 15 balandžio už $1.00. Vėliau mokėsite $2.00.
“MARGUTIS” talpins daugiau dainty-ir muzikos.
KIEK V TKNA S~ūžx1 rašęs metams “Marguti” gaus (lovapą knygo
mis, arba guidotnlš Už 45.00. -k ;
. ................... . <. • z*
KAS užsiprenumeruos dviem įdėtam, tam kalnuos $3.00 bet dov»nų negatm.
, - >
SVStPAMNIMtJ! to “Marghčlu.”pri«ląi*lte štampų už 1O centą.
“MAICGUTI” leidžia savo lėšomis Ir redaguoja komp^A. Vana-

ffaiti*.

-A • -

•.

* * ■ •»

»

MUZELA-MUCTA (
“MMtlfflS* M

Kasierius — P. Kleponis,

Apsireiškimai. Nuo 7 iki
266 Bolton St., So. Boston, Mass.
Prof. A. židanavičiaus
Tvarkdaris — J. Leščinskas,
_
12 dienų liga bando prasidė
141 Bowen St, Sb. Boston, Mass,' ?
laiko susirinkimus kas antj^
MUZIKOS MOmiA Draugija
ti. Tuoj šiurpuliai užpuola^
pirmadieni klekvMoo mėnesio; 7 M
vai. vakare, pobažhytinėj svetainll
SMUIĖA-PIAHAS
pradžioje liga panaši į karšt
Flfth St, So. Boston, Mass.
duodamos privačiai kaip
. ' • .. N -''■
ligė tuoj galvą-pradeda bai Lekcijos
mažiems taip ir suaugusiems sulig
Muzikos Konservatorijų.
D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS
siau skaudėti. Karštis kįla programo
Pamokos aiškinamos lietuvių
VALDYBOS ADRESAI TŪKSTAN6IAI LAN<E$J
•
iki 102 arba 104 laipsnių,' 149 Boston laiboje.
19Ž08L
Street, Dorchester
ŠV. KRYŽIAUS KAPINĖSE
..41 y *
_,____
>
pulse
rata
yra
100
arba
120
TeL So. Boston 1848-tV.
•
•*. •* X
Bal. 2 d. J. E. Kardinolas O’Con.
"
’ ■
-'
‘
Pirmininkas — Antanas Macejunas,
plakimų
į
minutą,
kvėpavi

nell leido^tidaryti
Šy.
Kryžiaus
lo«atidaryti Sy. K
450 E. Seventh St, So. Boston, Mass.
_____________ f[£Įęe-pirm. — Povilas žirolis,
kapines Meldene. Žmonės sužinomas greitesnis, kosėjimas
YSS^-R-FĮfth St, So. Boston, Mass,
ję vėl gausiai pradėjo lankytis
Pp>tokoląRaSfc— Adolfas Navickas,
prasideda, seilės pilnos už
DAN1EL J. FITZGERO 274
Bolton St, So. Boston, Mass.
prie a. a, kun. Potver kapo. Bal.
krėtimų, kvėpuojant girdėt
nansą Rašt —Juozapas VinkeviSuK
4
‘
Darbininko
”
name5
arba
’3 d. Kardinolas atvyko pasižiūrėti
450 E. Seventh St, So. Boston, Mas*
PLUMBING IR HEA'
ra
Kasierius — Andrius Zalieckas,
ir sutikęs laikraštininkus jiems 7 gražūs dideli ir šviesūs barškėjimas plaučiuose, blu702- E. FiftK St, So. Boston* Mass. <•
pareiškė, kad jis nenorų, kad jie kambariai: Yra elektra, gai. žnis; pasididina, liežuvis la^
Maršalka — Kazimieras MttauUonfe ZFURNACE JR PE0H
’.L 1 906 K Broadvny. So. Boston, Masa
iAISOMli“
kapą padarytų objektu plačios sas, ' maudas,
išdžiųj^s, .vidui
> Draąrtą <D. 1*. K. Keistučio laiko mA
publikacijos.
Be to, visuomenei
, -V ’AaTMme ir IActuviOsai
Įf J
i ‘
Mfctrlnkimus kas antrą Mba rba vi durių ■- suki ėtffpmafe
duodama
šiluma
ir
įąnifo■
Ttetvteno mėnesio Lietuvių
draudžiami dideliais -būriais eiti į
2 •'
'■ •
’■ * ♦
Svetainėj kampas E ir Silver St^
882 |kroadway, South Boston
kapines, -kad--nemindžiojus kitų jJŠŪS patarwyą^Dėl-pįBtes- sekai Raudonos .pletmos pa
So. Boston, Mass., 1-mą valandą jS
pietą. Ateidami atelvtoMte draugi
kaįųj Jo Bminencija atkreipė į nių informacijų kreipkitės j sirodo ant odos, ligonis labai Lrt J KeL 8mrhi Boston 2870 ?'
naują
nartą m savim prie draogĮMI
taiįidličijoš domę ir^ęigu kaš nef prirežytt '
*
‘ yDarbinink^ *• f jįipąųiistra- nerangus, ir taip būna pęr
prisiliikys nustatytos tvarkos ga
kelias dienas, pasveiksta į
..
li būti prašalintas iš kapinių. Šeš cijų.
nuo 15 iki 20 ditnų jeigu
i
tadieny ir sekmad^ny tūkstančiai
plaučių uždegimas neužpuo
lankėsi kapinėse prie a. a. kun.
KTYII1 MMy siMuiuMs .
8ĖUy PER T&EF8HI la. f^Bet jeigu plaučiųjųždcPower kap<E
■ \ JBile .Kada*
—Bile Kur
- ĮSIGYKITE METALO LUBAS
*
girį is užpuola yra tikrasjp^ I
%'
voj
ligonis ant hyk tampa h ' Yra labai tvirtos ir kaina prieinama. Darbas at
įf. THORNTON
TMUlUITUf* ‘"
P.
k j ini^jr paprastai greįtąr L r liekamas greitai. Pamėginkite.
3 šeimynų ųamas. InprovcmenMember
an
taL Įjėndų $58.00 į mėnesį. Kaina
‘"r ...
tro ta. ‘dabartines epidemiM
$4.500. {nešti tik $400.00, 204 N 108 Dorchester fit, flcraih Boston
r
19 Fay Street, Boston
Tel. Hanoock 7845
Phone S. B. 8198—1658 v . jos užkrėsti paukščiai visuo
iSt., So. Boston. Tel. S. B. 3838-W.
>
Milton 7993 £
se atsitikimuose paeina ’M-*'
iš
(B-4) .
■

i

<•

’

’.t

t■

-

£

*

V

' ‘ ~ < 4rProf. Dr. V. Mykolaičio-Pntino redagn*
jamas literatūros, mokslo, TisuomenėS
Ir akademiškojo gyvėfinao-ilinstruotaS
mėnesinis žurnalas yra ^idŽtaOSias;
rimčiansias, idomiasaias 1/kiekvienam
prasilavinusiam žfisogdl tlnkamiausils
lietuvių žurnalas. Todėl visi paskubėki
te užsisakyti “židinį.”?'
.
-__
“židinio” kaina Lietuvoje:' met 35 1-,
pusm. 20 lt; Amerikoje'toetams $isą
pusmečiui $2.50. • . .* T: . . •
Adr.: “židinys,” Kannas, Laisvės AL
į8*
ij
. •.

:i
i

’

policija komunistų oratorius nu
misijonierius aiškinosi, kad jis pa traukė nuo bačkų ir pašaukė veži tijų narių ir jiems grąžins narys
sitikėjęs savo kapitonui ir kitiems' mėlį juos nugabenti į šaltąją. Ki-‘ tės privilegijas.
9
ti puolėsi areštuotus ginti. Tuo
7
n
. •
•
i
met policija ir ginėjus areštavo.
Tarnas Šeimis, kandidatas į L. R.
Ėiandiėn inteEgentą
.Viso areštavo 9 komunistus.
K. S. A. iždo globėjus plačiai re
klamuojasi, kad būti išrinktų. Lin
kime' jam tą vietg-. laimėti.
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L13E3 reikalavimus atsižvelgi
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Tokiu būdu “Vandens Teis-?
W0R0ESTIB, MASS.
mas” apgynė ūkininkų-rū - LDS. 7 kuopoj susirinkimas jkalus ir įgijo visuomenėj pa vyks baland. 13 d., 6 vai. vakare,
tažnytinėje svetinėje, 41'Provgarbos.
‘
dence St. Visi nariai būtinai atei
' “If.L.” kite, nea turime apsvarstyti kele

? ■.

,t

•

WATERBURY, CONN

»-•

prašome kreiptis dėl visųinforma

nęlių: krintančios žvaigždės, ąBamas. Jį gauna dideliu
Baland. 27 d., 1 vai. po pietų į- Gijų “Darbininko” Administrad
kuiHų dūluojančias kibirkšJ vargu Ilgais kanalais iš Tu
vyks LDS. <6 kuopos susirinkimas i<>*
> J
senos mokyklos kambary, Conteles
mes
beveik
kasdieną]
ria upės. - Gautas tokiu būKai 1790 metais Pary
gress Avė. Ateikite visi. Valdyba
galime matyti vakaro dan |du vanduo tenka ūkinin
Tel. So. Boston 0828
žiaus mokslų akademija ga-tą svarbių klausimų. Be to, gerą . . NEW HAVEN, CONN.
kams v išsidalyti. Paskinti
guje,
o
taip
pat
retesni
“
ugr
NAUJOJE VIETOJE
vo pareiškimą, pasirašytą
proga užsimokėti duokles.
LIETUVIS
DANTISTAS
Valdyta
b
Si\'28
;
kuopos
mėnesinis
[ginčams besidalijant yandę»\28 kuopos mėnesinis
KOPERACIJA JAPONIJOJ ; ' .
ztiijų šimtų žmonių, apie „ies
.
.'’Š" Ufi
'■ •’
susirinkimas įvyks sekmadieny,
prog^ą£r4y^j%.kaįjįį
kiekvieną ketvirtadienį Viena iš didžiausių orga^i 4Į ’ - —'---------------------------•.» : r : ] •’! ž-'kJlHJ- Wan<L>27
žSuljako . Gaskonėje kritu- kuries
1 vai. po pietų, bažDR. M. V. CASPER
rakiętos,.gąįpsi^
.. -y- » . »
y 'j' '
surenka,
tas
-garsusis
L0WEU,MAS8<
(KASPARAVIČIUS)
»ytW& svetainėj, * 339 Green St
* Japonijoj
T ■: j — kredi-į
$Pusiš' dangaus akmenis, tų
nizaėijų
511
Brodaway,
So. Boston
Kviečiame
narius
(es)
ateiti.
Gera
ir, leisdami kį^i^ŠŠjĮ pėdigįAvąndens’ teismas _ Va ; ■ i- *■-* ■ - • •
LDS. 97 kuopos susirinkimas
pačių metų liepos 24 dieną',
kopėratvvinė bendrovė įvyks sekmadieny, baland. Į$- d., proga užsimokėti duokles.
Oftio valanda:
’
nuo (MM 12 ryte ir nuo £:80 1M B
apaš- “Čhotokuša” gyvavo dar ta
Valdyba
tai mokyti vyrai tik pašie-' -p visa tai žinių nešėjai .2alencijojv xprie katedros
tuoj po sumos. Ateikite visi.. Ge
ir nuo 6 Iki 8 vaL vakare. Ofisas
tolimos žvaigždėtos erdvės. Italų vartų.
atdaryta" subetos vakarais ir ne• piamai palingavo galvomis.
da, kai Europoj niekas dar ra proga darbininkams prisirašyti
(HlcHenlaia, talp-gl seredomis nuo
C. BROOKLYN, N. Y.
. 12-tos dieną uždarytas
— Apgailėtinas dalykas—.- Ir krintančios žvaigždės To tribunolo narius kas- ir supratimo neturėjo apie prie vienintelės darbininkų orga
Balandžio 27 d., tuoj po sumos
Taipgi nuimu ir X-Ray
nizacijos.
)
ir
bolidai
ne
kas
kita,
kaip
met
renka
ūkininkai
ditarė mokytas Bertoloūas, —
šios rūšies kredito Įstaigas.
Valdyba įvyks LDS. 10 kuopos mSnesinia
nuotmpos
geležinės
arba
žedžiausiu
atsidėjimu.
Tas
susirinkimas. Kviečiame gausiai
. kad mūsų lakais miesto ta
Tiktai praėjus dvidešimčiai
miškos medžiagos tokios pa-1 teismas teisia nemokamai ir
————U———
sueitį nes turime keletąLsvarbių
ryba gali tikėti panašiomis
HARTF0RD, CONN.
metų jos pasirodė Vokieti
sumanymų. Atsiveskite ir savo
TeL So. Boston 0506-^.
čios rūšies kaip-mūsų žemė, sprendimus daro tuoj. Vanpasakomis!
.
joj ir iš čia išsiplatino visoj LDS. 6-tos kp. susirinkimas į- draugus(es) prirašyti. Valdybi
Lietuvys Dantistas
vyks baland. 13 i, tuoj po sumos,
' Ir tikrai vokiečių fizikas Savaime jie šalti ir tamsūs, Įdens teismo sprendimui hie- Europoj ir Amerikoj.
ELIZABETH, N. J.
bažnytinėj svetainėj, 41 Capitol
/
Chladni savo 1794 metais iš bet, patekę į erdvę, nuo try- kas negali priešintis, nes W
A. L. KAPOČIUS
.
Avė. Malonėkite visi nariai ateiti,
LDS. 16 kp. mėnesinis susirinki
pimosi
į
orą
jie
labai
įkaifejam
gali
tuojau
sustabdyti
nes
yra
svarbių
reikalų
deJLkuo251 Broadway, South Boston
leistoje knygelėje parašė,
mas įvyks trečiadieny, gegužės 7
KASDAUGIAUSIA
pos naudos.
ta.
^
vandens
tiekimą
—
kas
yra
“
(“Keleivio” name)
ČL, 7 vai, vakare, bažnytinėje sve
. kad iš pasaulinės erdvės, iš
Taipgi malonėkite užsimokėti
Ofiso valandos nuo 9 iki 12,
-RŪKO?
.
i;. :
'
kurių yra užsilikę mėnesinės duok, tainėje. Nariai kviečiami gjmsjai
tikrųjų, gali kristi ant že- Dauguma patenkančių į baisesnė bausmė negu pininuo 1:30—6 ir nuo 6:30—9
žemės atmosferą kūnelių Į ginė pabauda. -.-į
lės.
LD6. O kp. rašt. ateiti ir atsivesti savo draugis (es)
Gydytojai
yra
suskaitę,
vakare. Seredomis nuo *9—12
thės akmenys ir geležies
prirašyti
Valdyba I
vaL dieną. Subatomis nuo 9
<v
idiotai, ir išaiškino šį reiški tiek smulkūs, kad sudegą o-Į Neseniai kilo smarkus kad iš 100 literatų ir lai
iki
6 vak. Nedėliomis nuo 9
CAMBRIDGE, MASS.
re ir virsta dujomis. Bet I ginčas tarp Vandens teismo kraštininkų rūko 99 žmonės,
iki
12
(pagal sutartį).
PHILADELPHIA, PA.
nį.
LDS. 8 kuopos mėnesinis susi
nuotrupos stambesnių kūnų I ir Valencijos miesto valdy- iš 100 gydytojų — 9.7, diplo rinkimas atsibus sekmadieny,
t
* Dabar mums tikrai žinoLDS. nariai turi rodyti gerą pa
bal. 13 d., tuoj po sumos, Lietuvių vyzdį visiems. Visuomet lankytis
matų
—
82,
advokatų
—
80,
krinta
ant
žemės
ir
laikobos.
Valencijos
miestas
noma, kad pašįrirFio erdvtJiri;
pildyta daugvbe milijonu nTOS nmH<
-p į^iUdaį-vandens bankininkų — 78, profeso bažnytinėj svetainėj. Visi nariai į susirinkimus LDS. 13 kuopos. Ki
malonėkite atsilankyti ir užsimo tas susirinkimas įvyks penktadie
Lietuvis Dantistas
kšnėliu įvairiausio didumo, ™os “meteonškais akmeni- gaunamo kanalais iš Turia rių — 61, muzikantų — 45 kėti užvilktus mokesčius. Valdyba. ny, gegužės 2 d., 7:30 vai. vakare,
DR.S. A.GALVARISKI
mokyklos kambary. Ateikite gan
Tuomet ir kunigų—24. Taigi ir am
kurie kiekvienas atskirai ir mis' Čia juos, galima ge- savo reikalams.
BALTIM0R1., MD.
iai. Nepamirškite užsimokėti duo
(GALINAUSKAS)
. '.
vandens teismas, lydimas di žius kunigų yra ilgesnis.
'
Valdyba
ištisomis srovėmis laksto i- rai ištirti.
Balandžio 13 dL, sekmadieny, kles.
įr* •*
414 Broadway, So. Boston
tuoj po sumai, parapijos svetainės
V vairiomis kryptimis. Stropus Geležiniai meteoritai pa džiulės ūkininkų minios, nuTel. So. Boston 2300
kambariuose įvyksta LDS. 30 kp.
MONTELLO, MASS.
sitaiko
rečiau,
kaip
akmeni-1
ėjo
į
miesto
valdybą
ir
įteį? a žvaigždėto dangaus stebėto
Ofisas atdaras nuo lt) Iki 12 vaL
susirinkimas. Malonėkite ateiti vi.
LDS. 2 kp, susirinkimas įvyks
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po plet Ir
niai:
jie
yra
iš
grynos
geleJkė
protestą.
Miesto
valdySibire
žemė
įšąlą
net
100
si.
Kviečia Valdyba gegužės 6 d.,' šv. Roko svetainė
ji jas gali patvirtinti, kad ženuo 6 Iki 9 vakare. šventą dieną
žies šmotą ir išdeginti pa-1 ba priėmė ši Vandens .teis- pėdų gilumoj. " ' / "
pagal susitirimą
je. Visi nariai prašomi ateiti į šį
mė kasdieną susitinka su
■
KLYN, N. Y.
viršių rūgštimi, pasirodo sa-Jsusirinkimą - ir užsimokėti senai
. didžiuliais kiekiais tokiu kūkp.
mėnesinis susirin- užtrauktas mėnesines duokles.
LDS.
votiški pavidalai, vadinami]
balandžio 25 d./7:30
kimas jvy
Valdyba
Tel. Porter 3789
Vidmanštetto pavidalai; tas
•
>s \
ilienėš Angelų paravakare,
Tėvai, Mokytojai Auklėtojai,
skiria juos nuo • žemės gele-.
j, kampas- Robling
pijos sve
JOHN REPSHIS, M. D.
SAINT CLAIR, PA. *
Mažųjų Globėjai ir
ir
South
4th
gatvių^
žies.
.
?••••.;•*
•
(REPŠYS)
LDS. 107 kp. mėnesinis susirinGeradariai!
Taigi i
ėkite visi susirink
.
Lietuvis
Gydytojas
Pernai Lietuvoje apie Va- KAD IR AUKSO ŠIRDĮ
ikimas įvyks gegužės 4-tą dieną,
KO DAR PAKLAUSTI?
Išraš ydinkit e Jūsų .
ti ip' uzsimo i duokles kurie e^
Ofiso Valandos: 2—4 ir 7—9
TURfiTŲ, NEIŠKĘSTŲ
balnikus mifcrito meteoras, - Jaunas žmogus sėdi viešbučio sate skolingi Nepamirškite ir tuoj po sumos, šv. Kazimiero pa
881 Mass. Avė., arti Centrai Sq;
; X Jjj^a n g i e m s i?
1 TEISĖJAS' Dėl ko' tū ' tuos verandoje. Netoli jo atsisėda su
rapijos salėj. Kviečiami visi na
kuris
padarė
daug
išgąsčio
naujų narių atsivesti prirašyti
Cambridge, Mass.
vaikams —įšeiraminko lašinius pavogei?
savo šeše ' metų sūneliu jauna prie m4^ų Wangii» brgA&afeeijoa. riai dalyvauti-ir užsimokėti mėneIF
žmonėms. Jis yra suslrilęsdr
V.- - ?
i --■> 5 r » ’
ąines mokestis ir naujų narių ait i
I KALTINAMASIS; Pone feisč- graži j
aikaą pribėga ir
1.
V ii—
Jk
1
v.-./
"t
L
.5^ i*
,z x
, | negalėjęs,- būtum' iškęstų nes 'įič
Kuo tamsta vardu ?
-■ <«ganh
ga ir pa- Kaunan. —■
ČLĖVELAND, OHIO "
NUKMTOSI Ifi DANGAU8
Z GELEŽIS
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tinka vaikams. J5i rašo ir piešia^žinomiejiųnūSŲ rašytojai ir dailininkai.
•-'V
:

V

Iš “Gamtos stebuklai.-” Ar. Vilk, stovėjo svirae'ani bafe pakabin-

X
lron-inJn rrn ti
ti, o aš
vaikščiodavau
po jais ir
pritraukė.
y >': f ! “<k. ”

1 4-—

VANDENS TEISMAS

Nepagailėkite vaikams džiaugs-

|| g

mo ir naudos!

g.

“Saulute” eina du' kartus per
mėnesį 16 pusi, didelio formato su
spalvotu viršeliu. Kaina Lietuvoje,
Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje
ketams 12 lit., pusei metų 61 lt.,

igį'

trims mėn. 3 lt. 30 čent. Amerikoje
ir kitur metams. 15 lit., pusei me
tų. 8 lt.

■

Adresas: Jurbarkas, “Saulutės
Administracijai
n,z • ■.

VALENSIJOJ

Valencijoj (Ispanijoj) nuo)
semi viduramžių ■ yra išliku
si sena garbinga Įstaiga —
vandens teismas. Kada ir
kas ji Įsteigė nėra žinios.
Tačiau yra žinių, kad jau
maurų viešpatavimo laikais
tas teismas buvo. Vandens
teismas atitinka Valencijos
xz •

..v-4

NEŠPETNAS GYDYTOJAS •
— Kiek daktaras kažin paims
klausia ligonis
už apžiūrėjimą,
daktaro tarno laukiamajame kam
bary.
— Pirmą kartą 10 litų.
— O už antrą kartą.
— Nežinau, nes kas pas jį syki

BALSAS Iš LIETUVOS

Nors nuo Tamstos mane skiria platusis Atlantas, jei tik panorėsi ir Tamstą lankysiu. Be
► to, jei Tamsta nori savo giminėms gyvenan
tiems Lietuvoje padaryti didelį džiaugsmą, pai sistengk, kad aš juos lankyčiau.

•k.

mo draugas ir vadas mokyklos suole yra jau dvideSimts metų leidiiamas ka
talikų moksleivių mčnesinis žurnalas

PAVASARĮ”

mc, o sau palengvinsite sunkią auklėji
mo naštą.

“Pavasaris” jaunuolį-lietuvį ii

r
f?

XI METAI

VISI, KAM TIK RŪPI MOŠŲ KARIUOMENft IR
KRAŠTO GYNIMAS, SKAITO

'•J.

PIGŲ, POPULIARŲ SAVAITINĮ KARIŲ LAIKRAŠTĮ.
-

.

•

. 4, • f

m e “KARIO” nr. yra linksmas skyrius

: rinės pabiros.” '

ftKup-

' "/

šiemet “KARYS” žymiai papigintas. Jo kai

.

na metams: Lietuvoje 8 litai; Amerikoje 1 dole
ris 60 amerikoniškų centų.

• 4

,

W0RCESTER, MASS.

•

Valdyba

TAS JAU NEBUS JAUNAS

naują narį atsivestų prirašyti prie
ir negalės save jaunuolių draugu
mūsų brangios organizacijos.
Nepamirškite užsimokėti duok vadinti, kuri^ 1930 metais neuž
siprenumeruos leidžiamo Kaune
les..
moksleivių, skaisčiausio mūsų tau
tos žiedo, žurnalo
LATOENCE, MASS.
LDS. 70 kp. tnisirinkimas ivyks
bal. 20 d., tuoj po dvyliktai vai.
Taigi kviečiame visus narius at Žurnalas eina sąsiuviniais po 64
silankyti į šį susirinkimą ir užsi £sl. kas mėnuo jau 10 metų. Jame
mokėti mėnesines. Atsiveskite ir
rasi gražių eilėraščių, beletristikos
savo draugus prirašyti.
Nariai,
kurie dar neturite mokesčių kny dalykėlių, įdomių ir rimtų straips
nių, iliustracijų—pažinsi visą Lie
gučių tai gausite susirinkime.
Valdyba tuvos besimokančio jaunimo gyve-

VTESTVILLE.ILL.

a

-. Mokslo Valdyba.
[

,
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Leidžia
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Karo

i > i r

> I

mybėt aikitč “KARY8.”

h' r.

*

Balčiūnas.

Redaguoja kpt.

nas, NepcSdassor ,
. -r

*1

r?

l*.

yAteitfe” visų pigiausias Lietu

LDS. 75//kp. mėnesiniai susirin voje žurnalas. Už $2.00 jį gausi
kimai įvyksta kiekvieną mėnesį, kas'-mėnuo su mėnesiniu 16 pusi.
sekmadieny, po 15 d., Sv.4Pe^rb• “Chuntos Draugo” priedu. Pusm.
ir Povile bažnytinėje svetainėje. — $1.00. Moksleivėms p/met. —
,
Valdyba $1.00, pusm. $0.50. Tad skubėk!

» ______ ■
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LDS. 40 kuopos susirinkimas įvyks gegužės 4 d^ tuoj po sumos
šv. Mykolo parapijos svetainėj.
Malonėkit visi nariai atsilankyti
ir mėnesines mokestis užsimokėti,
ir mėnesines mokestis užsimokėti.
,
M Songaila

nų, eilėraščių, Įvairenybių ir tt. Kiekviena-

tis “.RYTAS.” Mane redaguoja prof. dr. Leonas Bis t r a s . t
■

t

“KARY” yra daug paveikslų, apysakų, feljeto

r x ’ Aš esu vienintelis Lietuvos katalikų dienraš

f4*:

v

■*

-J

PraEGERO GYDYTI)JO
REIKIA KREIPTIS >
\

delei pagydymo visokių
kraujo, nervų ir chroniš
kų ligi]. Kurie kenčiate
nuo reumatizmo, skaudu
lių, vočių, sutinimų arba
šiaip kokių kūno ligų, tu
rėtumėt kreiptis tuojaus.
Attųmkit, pasiteiravimas,
patarimas dykai visą šį mėnesj.

Dr.Grady,327SX
Valandos: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
te, \2—5, 7—8 vakare; sekmadienials^lO—12 tiktai.
•>
.
____v

Lietuvis Graborius

P. J. AKUNEVIČ1US
•

»

258 Broadway, So. Boston
Telephone So. Boston 4488
Mirus Šeimynos' nariui, llkusletM
našlaičiams arba giminėms pini
gai reikalingi. Taupykite juos. AS
laidotuves aprūpinu gerai ir ne
brangiai.

LIETUVIS GRABORIUS

“ATEITIES’’

“KARĮ”

r

Aš tik teisybę rašau.

|

XJ METAI

EASTON, PA.

LDS. 108 kuopos susirinkimas
įvyks gegužės 4 d., Aušros Vartų
parapijos salėj, tuojaus po su
mos. Visi nariai meftgįami pri
būti, nes turime svarbių reikalų.
.
DETROtT, MTCH.
Kviečia Valdyba
,
- -t opos mėnesinis
L. D. S. 72
' sekmadieny,
susirinkimas' įvy
NASHUA.N.H.
pamaldų, Šv.
baland. 20 d., tuoj
LDS. 65 kp. mėnesinis susirinki
okykloje. Visi
Jurgio parapijos
mas
įvyks gegužės 4 dieną tuoj
kuopos nariai
kviečiami atsilankyti į šį susirinkimą dėl ap po sumos, pobažnytinėj svetai
svarstymo išimtinai svarbaus rei nėj. Kviečiame narius ateiti, nes
kalo.
Valdyba yra keletą svarbių sumanymų.
Taipgi atsiveskite ir savo draugus
. NEW BEITAIN, CONN.
prirašyti prie šios organizacijos.
. ■

<.

fe;

Tėvai ir motinos, nepagailėkite 10 lt.
metams (5 lt pusmečiui ir išrašykite
tą žurnalą savo besimokantiems vai
kams.
Tuo suteiksite jiems' džiaugsLDS. 36 kp. susirinkimas Įvyks
“Ateitis” (domi ir nemoksleiviams.
sekmadieny,
balandžio 20 d. š. ra.
Prenumeratos kaina: metams $2.00,
pusmečiui $1.00; - moksleiviams me Svarbu, kad j šį susirinkimą atei
tams $1.00, pusmečiui 50c.
tų visi nariai ir bent po vieną
Adr. “Ateitis,” Kaunas, Laisvės AL 3.

t’

Į ’
Lietuvos gyventojus aš lankau tik už 5 likr4 tus visą mėnesį, Už 15 litų 3 mėn., u?. 25 lit.— v
p pusę motu,, iuž 50 litų—visus metus. Užsienio
u; į lankymas3 f(išskyrus Latviją, Estiją ir Vokię-,, j
h tiją) atsieina dvigubai. Mano adresas: Duone-,,
laičio gat. Nr. 24. Kaunas, Lietuva.

-J

“Ateitis.”

žiningu, narsiu, ištvermingu.
Vytautas Didysai pats tokiu bu
vo ir tokiais nori matyti visus ateities lietuvius.
I < “Pavasaris” tekainuoja 5 lit
Kaunas, p. d. 88.

I

—

...............
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VAIKAI NEMYLĖS TĖVŲ

f- auklės doru, kilniu, energingu, są
S'

E>.

*;•'

■

izt * '
’ -’į.)
I” r '’ * :
;
Petras.
, Balandžio.9 d., 8^t§‘val. vakarė'
— Tamsta-vedęs?
i
■. >,.
Lietuvių Salėj įvyks LDS. 51 kp.,
—• Ne, mano vaike.
mėnesinis
susirinkimas. Gerbiami
Vaikas valandėlę- susimąsto ir
nariai prašomi susirinkti.
Bašt.
po to grįžęs prie savo motinos sa
PROVIDENCE, R. L
ko^’ '.'S'*: į j'
' ■— Ką as dar turiu jo paklausti■s
L. "D. S.'U .kuopos mėnesinisi
mamueiuk? ,
Kauno- “D-kas” susirinkimas įvyks sekmadieny,
baland. 20 d., tuoj po sumos, baž
nytinėj svetainėj.
Svarbu, kad
'
visi šiame susirinkime dalyvautų
ir užsimokėtų dtfokles. Parodyki
me gražų pavyzdį kitiems.

«l

/r

Aš esu Lietuvos gyvenimo žinovas. Kito to
kio, kaip aš, Lietuvoje nėra. Kiekvieną dieną
grumiuosi su tikėjimo, tautiškumo, sveikos po
litikos ir ekonomijos priešais. Mane-pažįsta vi* si lietuviai. Nors kontroliuojamos ir persijojamos kasdien mano mintys, bet aš nenusimenu.
,«Aš kasdien lankau visus, kurie tik mane kvie
čia’ ir pasakau daug saldžios ir karčios tiesos.

<

.»

i*

Jeigu jie nepasistengs išauklėti juos
buvo, antrą sykį niekad neatei Dievo baimėje, išlavinti juos ir {duoti
na.
Kauno “D-kas” jiems ginklą,prieš įvairius gyvenimu
pavojus.
Pavojingiausi žmonių prie
šai
—
girtybė,
netikėjimas ir dofos nuJaunimas Stato Gyvą Paminklą stojimas.
Ypačiai daug pavoją yra
Vytautui Didžiajam užsipramiestuose besimokinančiai . jaunuome
nei. Goriausias besimokinančio jauni
numeruodamas

A

i

t

-j: r >

c

Ji- ,<tl.

Adr.: “Ateitis,” Kaunas, Lais

BRIOTTONi?
.
L. D. S. 22 kuopos mėnesinis,
susirinkimas įvyks, penktadieny,'’
gegužės 2, 7:30 vai. vak: Lineoln
svetainėj, 28 Lineoln St Ateikite
▼bL
Valdyba

vės AL 8.
* žolė trokšta rasos ,gamta gaivinaši ir stiprinasi saulės spindu
liais, o žmogaus širdis ilgisi tėvų
kHes-gimtin&i, gaivinasi ir stiprinari
rinasi jos gyvenimu ir žiniomis.

VLADAS P. MIOA
49 Church St, Lowell, Mass.
' Telephone 5786.
'
Laidotuves aprūpinu perai ir ne
brangiai. Patnrnnujn dėl krikJtynų. vestnvtų ir Šiaip visokiems rei
kalams.
>

4.

