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Tūkstančiai lietuvių, iškilmingai paminėjo D. L. Kun. Vytauto
500 m. mirties sukaktuves.
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•MIESTO MAJORAS VADOVAVO PARODOJE

Kleb. kun. S. Vembrė bu
Sekmadieny, gegužės 4 d.,
Šv. Kazimiero lietuvių para vo visų ceremonijų vadas.
Tvarka, parėdai, muzika
pija, Westfield, Mass. iškil
mingai minėjo D. L. K Vy ir tūkstantis paroduotojųsutauto 500 metų mirties su traukė keletą tūkstančių žiū
kaktuves. Paminėjimas pra rėtoji!, kurie negalėjo atsige
t
sidėjo iŠkilmingomįs šv. mi rėti parodos gražumu.
Kauna*. — Centr. Ūk. S.
šiomis 10 :30 vai. ryte, kurias Westfieldas padarė tą, ką MORKŪNĄ MAUDŽIA!
Bankas šiomis dienomis gdlaikė kleb. kun. S. Vembrė. vargiai galės padaryti ir1
KOVOJE vo iš Tautų Sąjungos Tarp
Jis taipgi pasakė šventei pri daug didesnė lietuvių kolio- 'NUKENT! B
>
tautinio darbo biuro raštą,
taikintą pamokslą. Žmonių nija.
..
W VE
adresuotą: Kaunas Pologne.
buvo pilna bažnyčia sėdinčių
Lietuvių vardas puikiai iš WORCES CR, Ma^š., geIšeina, kad Tautų Sąjun
ir stovinčių ir šimtai prie reklamuotas. ' _
rvs
šeimvnos
gūžės 3 d.
»■
•>
ga Lietuvos nepripažįsta ir
bažnyčios — ant gatvės.
Gąrbė D. L. K. Vytauto susiginčijo
karvę, kuri ją visokiais būdais, žemina
po pietų nuo bažny Sukaktuvių Rengimo Komi ganėsi ganyk j e prie Dority
pasaulio akyse. Kas kaltas ?
LIETUVOS UNIVERSITETO čios2 vai.
prasidėjo paroda gatvė tetui, o ypač klebonui kun. prūdo, Millbuf’v.
Aišku, kad valdančioji par
S. Vembrei, to komiteto pir Anthony lįgaskokow pa
mis.
REFORMA
tija. Ji baigia užliūliuoti
Apie 1,000 lietuvių, šios mininkui, kuris nežiūrint vi matęs Elzbietą Morkūnienę
Lietuvos visuomenę Lietuvo
Autonomija susiaurinama, teologi ir iš apylinkės kolionijų, su sokių trukdymų iš savųjų ir darže, nuėjo į as ją ir pradė
je. Nebėra kas Lietuvos var
jos filosofijos fakultetas
darė nepaprastai didelę ir įs lenkų pusės, padarė gražų ir jo išmėtinėti i r kolioti už lei
dą keltų, kas ją atstovautų
neliečiamas
pūdingą parodą. Miesto vir garbingą Lietuvai darbą.
dimą karves į ganyklą prie .užsieny.
KAUNAS. — Iš patikimų šininkai, majoras Keefe ir Smulkmeniškiau-parašysiu Dority j)rūdoJ Žodįs po žo
Tautų Sąjungos biuruose,
džio ir susimušė.
šaltinių sužinota, kad jau policijos viršininkas dalyva kitame numery.
Rap. Kazys Mork
baigiama universiteto refor vo parodoje.
pamatęs kaip Lietuvos spauda prane
ša, valdininkų sąstate Lietu
simušant .su
mos įstatymo projektas.
savo žmoną
vą atstovauja be vienos išim
Svarbesnės šio projekto
IR KLAIPĖDOJ SUSEKTAS DIDELIS KOMUNISTU Ligaskokow išbėgo į mūšio ties nelietuviai. Darbo biu
vietą ir pradėjo ją ginti. At
vietos:
bėgo ir Morkūnų sūnus, 15 re nors yra vienas Lietuvos
Mokslo personalą skiria i?
LIZDAS
pilietis, bet nelietuvis. Į Dar
pakelia į aukštesnį laipsnį
metų amžiaus.
SUIMTA 16 KOMUNISTŲ, TARP ėių buvo iš kalėjimo paleisbo konferenciją Lietuva de
Respublikos Prezidentas.
Raffeo
’
o į paJŲ PENKIOS moterys
tas.
. - . ' •
legaciją visai nesiuntė.
Patvirtinimo bus reikalin
gelbą
Lig
- Pas suimtuosius rasti kelį,
gi visi tie prof&briai ir do-

SĄJUNGA PRISKYTA
RE ;AUNĄ LENKIJAI
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SUNAIKINO
NASHUA N. H.

LIETUVIU TAUTINĖ ŠVENTĖ WESTFIELDE

Prancūzai praneša, kad
Rusijos valdžia į Konstanti
nopolį, kur dabar seniąų iš
Rusijos išvarytas Trockis
gyvena, atsiuntusi savo pa
siuntinį, kuris turįs derėtis
su Trockiu dėl atgal grįžimo
į Rusiją. < Rusijos valdžia
TrockiuĮ pasiūlanti lauki
ninkystės komisaro vietą.
Trockis savo pusės pasižadė
jęs tą vietą priimti, tik pa
statęs kelias išlygas, kuriąs
jam pirma valdžia turės iš
pildyti.
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NUOSTOLIŲ 4,000,(1

<«

DEGĖ MIŠKAI

APIE 20 LIETUVIŲ i

Sekmadieny, apie Sudbury
užsidegė miškai. Pradžioje
gaisras grasino didelei apy
linkei. Buvo gaisrininkai ir
iš apylinkės miestelių. Išde
gė apie 1500 akrų miško.
Nuostoliai dideli. Priežastys
gaisrų bus ta, kad mes nesa
me atsargūs su ugnimi.
Greičiausia bus, kad žolė
užsidegė nuo numesto degan
čio cigareto.
Atsargiau su ugnimi!

NETEKO NAMŲ

Didžiulės industrijinės įsteigt*’
dvi bažnyčios sudegė "į

NASHUA, N. H.
madieny, 2 vai. po pietų įąūKŲ
Nashua upės užsidegė
Staiga kibirkštys pasiėį
medinius namus ir u
kelias minutas apėmė dideli
plotą. Subėgę gaisrininką
kovojo su ugnimi, bet ąųė'
dringas vėjas buvo nesuvai
domas ir ugnį dar dau]
praplėtė. Sudegė dvi
PIJUSH IR RUSIJOS čios, mokykla, 260 nariai*;
apie 50 automobilių.
KAIMIEČIAI
Iš tų apie 20 lietuvių
Pragos laikraštis “Českomų neteko namų. Žmt
je slovo” šiomis dienomis įaukų nebuvo. Nuostolių
dėjo I. Šromo iš Maskvos
•300,000.
korespondenciją, kurioj ra
šoma apie charakteringus
VADAS
antireliginės kovos Sov. Ru
sijoj padarinius. Bolševikų
\

krascjų straipsniai ir riša
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v^rsitetą, nebuvo p. Resp. Rašte daug visokią
ir su užsieniu nebenori turė to, kad Pijus XI vardas Ru 5 d. — Mlhatma Gaiidh£
rengtų 1 gegužės ir šiaip vi ; ę grėblius ir šakes.
Prezidento paskirti į bran
sijoj tapo nuostabiai popu dėnu sukilėlių vadas ari
sokių kitų raštų. Pas suim Daugiausia nukentėjo Mor- ti ryšių.
duolį.
liarus. Šv. Tėvo autoritetas tuotas ir kaltinamas už 1
Kaip teko patirti, naktį į tuosius ir jų namuose pada <ūnų šeima. Visi trys nu
Kai kurios katedros pa 17 balandžio tapo susektas ryti nuodugnūs apieškoji- vežti ligoninėn.
dabartiniu metu pasiekė vir- žymą įstatymų. Taipgi:
naikinamos. Teol.-fil. fakul didelis komunistų lizdas mai. Rasta daug visokių suGailio ir Ligiskokow areš BAISI VIESULĄ VIDURI šūnės, nes rusų kaimečiai į- :avo ir jo pagelbininkus. VXj
tetas palieka toks, koks jis Klaipėdoje. Suimta 16 ko-l sirašinėj imu, iš kurių matyti tuoti ir kaltinami už mušty
si tikinę, kad dėl popiežiaus si išvežti į eentralinį kalę
NĖSE
VALSTIJOSE
dabar yra.
spaudimo Stalinas nusigręžė ma, Yerroda. munistų 11 vyrų ir 5 mote komunistų
*
pasirengimai nes su pavojingais įrankiais'
Mokslo personalui padidi rys. Tarp jų Klaipėdos ko- jrieš dabartinę vyriausybę.
- Žuvo 23 žmonės.
nuo strimagalviškos sodžiaus Jis bus laikomas kalėjin
RIAUŠĖS UŽ RESPUBLIKĄ
namas atlyginimas. Padidi muistų slapto judėjimo va- Verta pastebėti, kad kai ku
kolektivizacijos.
je teismo taip ilgai, kai]
MADRIDE TEBESITĘSIA Pereitą ketvirtadienio nak
nimas neliečia tik teologijos ljas Judinai Lipe ir jo sekrie iš suimtųjų buvo prisi
Madridas, Ispanija.—Ko- tį vidurinėse valstijose Ne- Tos žinios korespondento valdžia to norės.
filosofijos fakulteto perso-1 yetorius Meigelis Ubrovas- dėję prie tautininkų organi
braskoj, Iowa, North Dako- I. Šromo žodžiais, Rusijos Kaip jau buvo rašyta,
va-už
respubliką
didėja.
Mi

na^0,
'bei dar 14 įžymesnių komu zacijų, idant per tai jie galė
Gandhi nuo kovo 6 d. lau
nios žmonių, nežiūrint, kad ta, Illinois, Kansas, Missou- kaimuose dabar tik ir kalba
nistų. Drauge suimtas žino tų pridengti komunistinį pa
Britanijos druskos monopo*
policija ir kariuomėnė žiau ri, Minnesota siautė baisi ma: “taip, Šv. Tėvą komu
BULGARAI REIKALAUJA PRI
mas komunistas Joneikis ir sidarbavimą.
nistai vadina bejėgiu!.. Ta lį. Pradžioje Britų vai
riai ją puola, kelia demon viesulą ir tornado.
ĖJIMO PRIE VIDURŽEMIO
kiti. Jis už komunistinį vei
Užmušta 23 žmonės Tr čiau jis tik pirščiuku pagra manė, kad jo kova
Vadas Judinas Lipe turi stracijas ir reikalauja, kad
JŪRŲ
kimą jau buvo nuteistas 4
sė mūsiškiems, aukštai ten druskos monopolf pasilgal
Paskutiniame laike buvoĮmetų kalėjimo, bet per am- netikrą vardą, tikras jo var karalius pasitrauktų nuo daug sužeista. Medžiaginių
sėdintiems, ir jie man grąži be rezultatų. Bet apsi
tarp Graikijos ir Bulgarijos Į nestiją pusė bausmės dova- das dar neišaiškintas. Jis sosto ir paskelbtų respubli nuostolių padarė daug.
Naujoje Anglijoje audra no karvę, sodelį, paukštį, na Jo rami kova sujudino •
vedama derybos dėl Bulgari- nota ir tik pirm poros savai- jau nuo senai buvo sekamas, ką.
tautą. Indėnai griebėsi
Prof. De Unamuno kal praėjo be didelių nuostolių. mą!..”
•taipogi buvo žinomi ir šeši
jos priėjimo prie Vidurže
klo, kad nusikračius Brrfiį
Praėjus audrai oras at Toliau I. Šromas rašo:
kiti' įžymesni komunistai/ bant kilo riaušės. Keliolika
mio jūrų. Derybose iki šiol
“Šiuo metu Rusijoj nėra po- jungą.
vėso.
Suėmimus ir išaiškinimus žmonių sužeista.
neprieita prie susitarimo. Po
puleresnių žmonių, kaip Pi
padarė krašto komendantū
Velykų derbos tęsiamos. Jei
jus XI ir... Stalinas. Kai PORTUGALUOS
ros kriminalio skyriaus val
gu ir tai nebus galima, at
KIEK LATVIJOJ IŠPARCEUUOTA ŽEMĖS
JOJ ŽUVO 38 ŽMO
muose žmonės netgi nežino,
dininkai. Prie apieŠkojimo
siekti susitarimo, tai iš Grai
Pilsudskininkai Susimušė su
Už nusavintą žemę jokio atlyginimo nedavė
kokiu vardu Šv. Tėvas vadi Žiniomis iš Paryžiaus
ir suėmimo taipogi dalyvavo
Tautininkais
kijos pusės būsiąs paduotas
pasienio bei krašto policija. Per 10 žemės reformos mė tokias išlaidas, kaip tai: ati nasi. Ten. girdi tiktai Popie tugalijos kolonijoj
užmanymas duoti tą klausi
Riaušėse daug sužeista/
Vedant į komendantūrą vie tų Latvijoje išparceliuota a- tinkamo personalo išlaiky žius, Popiežius... ir kaimie ant salos Tapia
mą' išspręsti Tarptautiniam
nas pabėgo. Mat, vienas val pie 1,300,(M) ha. dvarams mą, nusausinimo darbus, že čiai meldžiasi ir laimina Po- brike kilo ekspliozija. Fab
Teismui.
VARŠUVA, geg. 4 d. —
dininkas vedė du suimtuo priklausiusios žemės; miško mės reformos vykininiui teks piežių ir lenkiasi... draugui kas į šipulius subyrėjo irai
, Šiandien Gdvnia, Lenkijos
Stalinui dėl to, kad Šv. Tė degė. Prie to 38
kuriuodu bet į priešin žemių išdalyta 320,000. ha. Iš išleisti iki 600 mil. litų.
KIEKžMONiyišUETUVOS naujame uoste, įvyko susirė- sius,
Žemė valstybės nusavinta vas pirmasis išdrįso pakelti daugiausia moterys,
gas puses leidosi bėgti. Val šio ploto sudaryta apie 156,Į mimas pilsudskininkų su
dininkas tegalėjo tik vieną 000 atskirų ūkių, iš kurių neatlyginamai. Žemės refor balsą prieš bažnyčių uždary daugelis darbininkų si
IŠKELIAVOKOVO
Į tautininkais. Tautininkai vsuimti. Pabėgusio komunis 60—70 proc. jau pilnai susi mos tikslas yra susilpninti mą ir draugas Stalinas prieš sužeisti.
ra griežtoje Pilsudskio opoMĖNESI
to nei vardas nei kas jis toks tvarkę.
svetimtaučių dvarininkų įta pieningij karvių kofektivizaVOLDEMARUI ĮSAK1
Kovo m. emigravo i Ar-1
w
yra, neišaiškinta.
Ūkių sutvarkymui išduota ką, iš ko susilaukta didelių ciją... Tokiam nepaprastam
Į Riaušėse dalyvavo apie
, IŠ8IKRAU8TYTI
gentiną 258, Braziliją — 93,
Suimtieji stropiai saugo paskolų statybos medžiagos naefonalių, moralių ir politi sąmišv susitiko abu žmonių
Į pusantro tūkstančio žmonių.
supratimai — priešreliginė Kauna*. -4 P. Aug. V
jami ir vedami jų apklausi pavidalu už 200 mil. litų, sta nių laimėjimų.
Afriką — 482, Kanadą —
5. Policija ir kariuomenė nu
Šiandieną daug kas laiko kova ir kaimų ūkių kolekti- Šnarui, buvusiam tau
nėjimai. Po apklausinėjimo tybos reikalams — 140 mil.
209, Uragvajų — 68, Ameri
malšino riaušininkus. Kelio
valdžios
premjerui,
bus išsiųsti
į Bajorų kalėj i- lit. Iki galutinam ūkių su žemės reformą nebaigtą, nes vizacija.
kos Jungtines Valstybes —
*
lika sužeista. *
mą. Kadangi jų slaptas pa sitvarkymui numatoma iš reikalaujama, kad ji būtų iš Katalikų Bažnyčia, — bai spauda praneša, valdžia foj
72, Palestiną — 14, Meksiką
L. D. S. CENTRO VALDYBOS sidarbavimas yra nukreiptas duoti iki 500 miL paskolų, iš plėsta ir į senus stambes gia I. Šromas, —- turėjo ir kė iki balandžio 23 d. A
— 5, kitur ~ 1.
SUSIRINKIMAS
Emigracįja padidėjo: ko įvyki trečiadieny, gegužės 7 d., prieš Lietuvos valstybę, tai kurių tik 200 mil. litų ilges niuosius ūkius, kurių norma čia didelę laimę: jos autori išsikraustyti iš Lie
vo m. emigravo 1202, vasa-1 į įį"įį’įįįjį “Dertininko” jie tur būt bus atiduoti ka niam terminui — iki 30 me neperviršija nustatyto mak tetas Rusijoj dabar iškilo Banko rūmų. Ar i
iki aukštybių.
tė V dar žinių negavome.;
riškam teismui.
tų. Priskaitant prie to kr- simumo.
rio —644. •
name.
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šeriaią naudojūpo
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KOJAS NUDEGINO i

įstatymu 1919—1923 metais.

Ūuodutpo kaime, VeviržėNUBAUD1 13 KOMUNISTŲ
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j

ŪAI DIRBA
Širvintų
_

valse.

įstatymu

mokesčių

prastų

§§ 19—21

1

d)

- - -

Kauno

».

■

’

.

nų vaisė.,

mūšiai

džiausi

Kretingos apškr. buvo

visiškai

ir

į

Žinoma,

apie Varėną buvo

di

miestelis

sunaikintas. Į

iomira telpa sąrašas įvairių knygą.

Ktekrisnu atnaujindamas

..

karo komend. už

IV—7 46 VaL J» Makrutas Todėl žmonėms, labai suvar-

mmjgg

prenumeratorius nlsimokSdamas

kurstymą vieųos visuomenės sugrįžo te turgaus hamo, bet gintiems, yra sunku atsista-[gintą kainą 4450 gaU pasirinkti iš šio sąrašo sau knygą

r

C&L “ mokyklų
mokytojai
yįiauto 500 inetų jubiliejui

x ’ "r ••

kad

1

tiesioginių

mokesčių

įstatymo .'366, 3$8, 416, 427,

dalies prįeš kitą, nubaudė 12

tik

peržengus : prieangio

tyri bažnyčią.

Tad patariu DOLERJ VE LT U I.

nenupi-

♦a

VIENĄ

Knygų mylėtojai naudokitės proga.

Pasi-

slenkstį du nepažįstami jys atsiliepti į Šį atsišaukimą | skubinkite atnaujinti prenumeratą ir nauji užsirašyti. Jokio monutarė
gegužės 560, 568 straipsniais. (Lie arba 3 mėn. kalėjimo.
tai iš kaiharos su braunin aukomis. Mažesnes ■ aukas l&) iri persiuntimą mes nereikalaujame. Kas noritą įsitaisyti arpabaigoje
surengti čia prekybos bei pramonės
Nubausti R. Fūrmanaitė.
gais rankose jį užpuolė ^Pri gal būtų nepatogu siųsti tie ba papildyti sato knygynėlį gera proga dabar tą padaryti, nes duo^Šd. mokyklų sporto ir dai^įmones;' pirklius^ kibskus,]j Kozanas, Rožmanaitė, D? smaugę užrišo akis. Sunar siog Lietuvon. Tad patariu dame didelę nuolaidą. Iškart imant už $5.00 katalogine kaina gau* ,
Ventę. Šventei rengti ir procentinių popierių, kapi- perSonaitė, J. Vicas, H. pliojo užpakaly rankas, pa varėniškiams kiekvienoj ko site už $2.50. Ta kaina tik “Darbininko” prenumeratoriams ir LDS. <
: "*
■
kiai programai išdirbti talo, spec. ein. sąsk. mokes- Smersovičaitė, L. Švarcaite, sikabino po balkiu ir pradė lonijoj sudaryti komitetą au nariams.
ikta komisija iš 3 žmo-|čius), ligi 1925 m. sausio m. H. Zelinkevičaita, Z. JJako- jo terorizuoti reikalaudami koms' parinkti ir kąrtu pa
ĮVAIRIOS KNYGOS .
Dr. Vinco Pietario Raštai.
ą. Į komisiją įeina prad. 1 d.,
siųsti.
vičaite, J. Zamelavas ir G. pinigu.
Istorijos
apysaka. Du tomai. $1.00
Patarmčs Moterims—pamo
nok. inspektorius K. Gudas.
Varėniskis kinimas moterims jų asmeni
e) valstybinio mokesčio Palenskaitė.
Apie Apdraudą. Parašė J.
Paskiau nuogas kojas ap
<yt. T. Jurkūnas nuo parduodamojo , miško
niame, šeimyniniame ir visuo
S. Vasiliauskas-------------------5c.
vyniojo linais ir uždegė...,
meniniame gyvenime. Parengė
rvintų mokkl. vedėjas J. įstatymu,
Moterystė ir Šeimyna. Ver
APVOGĖ MALŪNĄ
‘ * GYDYTOJAS” BEGYDYDA Kun. V. Kulikauskas ....... Z-lSe.
iki
kelių
nusvilo.
Atėmė
700
tė
J. Gerutis ___ _______ ;____ 40c.
eys. Dainų instruktoAuksinio Obuolio HiBtcsija
f) įstatymu apie valstybių
Vabalninkas, Biržų apsk. litų grynais pinigais, vekse
MAS ŽMOGŲ BŪTŲ
Gamtos Pradžiamokslis —
Žiups(Graikų T". ihologijos
* *
um išrinkta mokyt. J. Ka nį mokestį nuo nekilnoja- Stuburių kaime Kazys UžuDr. A. Vileišis______________ 50c.
NUMARINĘS
nelis) su pavei
* Lietu*
liais
1500
litų
ir
senas
vokiš

lite, o sporto instr. mo- jąmųjų turtų miestuose ir balis.turi medinį vėjo malū
Limpamosios Ligos ir kaip
MEIŠTAI (Šakių apsk.). vių kalbon ižguldč Alyva 50e. ano jų išsisaugotn Parašv
kas
tūkstantines.
Pakorę
šu

ojas P. Strazdas.
miesteliuose ligi 1925 meti} ną. Nežinomi piktadariai nį dar pareikalavo tos skry Kovo 28 d. sergančią pik M. Trys Koloviai—Krikščionis,
negyvoji gamta: žemė, van
Žydas ir Turkas. Pamokinan
naktį į kovo 15 dieną pralau
Šventę rengiant „padary sausio mėn. 1 d.,
duo, oras. Parašė J. Baronas_ 50e.
aplankė kaimynas. Šiai pa- ti apysaka. Paraše T. Vyš
Patrimpo Laiškai. — Išleido
toms išlaidoms padengti nu-, g) žemės mokesčių įstaty žė to malūno sieną ir pavogė nios su pinigais, kurią, esą,
Vertė P. B._--------- 40c.
siguodus nemigu, kaimynas niauskas.
piklevotų
miltų
80
kilogr.
Kpn. A. Miliukas _____
60c.
J.
Makrutas
išsinešęs
iš
de

Trumpi Skaitymėliai—labai
/iarta gegužės 17 d. surengti mu ligi 1925 m. sausio mėn.
Meilė
(Poema).
Parašė
M.
Tuos miltus ūkininkas Skai gančios savo jaujos, kurią jo taimynas taip pat nusiskun gražūs pasiskaitymai ‘apie į'vakaras. Dabar jau pradė- 1 d.
Gustaitis —:_______________ 15e.
“
'
stis rado atgabentus į jo ūkį priešininkai buvo iš keršto dė negalįs miegoti ir papra vairius gyvenimo atsitikimus.
Nauja Skaitymui Knyga —
.45o.
2) baudos už nusižengi ir paslėptus po šiaudais. A- padegę. Galų gale plėšikai šė aguonų galvikių, iš kurių Parašė J. Tarvydas
(Dalis
II). Su paveikslais------ 75c.
Turto Norma—moksliški pamus, kurie numatyti žemės pie įvykį pranešta Vabalnin Makrutą įmetė į kamarą, vienos moterėlės padedamas fsiMkaitymat Paraše Uosis------ 45c. Vienuolinė .Luomą. Vertė
Kun. P. Sanrusaitis ------------ 25c.
mokesčių įstatymo § 20 (pa ko policijai, kuri surašė pro prigrąsino tylėti ir, užkišę sutaisė vaistus. Aguonų gal Didžiojo Karo Užrašai—su
paveikiais
iš
1914
—
16
metų
tokolą, bet kaltininkų dar
Vaikų Knygelė — su pa
gal kurį numatyta už nu------:_______ 65c. veikslais -------------------- ------- 30e.
duris, — patys pabėgo. Ma vikės, denuturatas ir kam-|plraS”p7aždei2&ZZ
nesusekė. . .
k- Kaunas. Ministerių Kabi-1 slėptą žemę išieškoti penkiaMano Patyrimai Didžiojoj
krutas yra geras, doras ir paras dėl kvapo. Kada li Gerumas— aprašymas apie
gerumą
per
Tėvą
Faberą-FiKarėj,
1918 ir. 1919 m. Para
■netas priėmė neišieškotų Iri opus mokesčius) ir padateisingas žmogus, turi 20 ha., gonė M. šiokių vaistų visą lipiną. Vertė Kun. P. L. _^_15c. §5 Kun. j. F. Jonaitis (KaRASTAS SKENDUOLIO
ėinokesČių atleidimo įstatymo j ryti ligi 1930 m. sausio m.
pelicmas) •--------------------- ------- 25c
bet gyveno vienų vienas. Plė stiklinę vienu kartiį išgėrė, Tabakui—Nuodai — rūky
LAVONAS'
i
mo
kenksmas;
pagal
d-rą
Niprojektą. Šiuo projektu at-Į1 d., taip pat ir padaryti
tai tuč tųojaus taip užmigo, kolskį parengė S. Kaimietis—15c. Pamaldų Vadovėlis, Stacijos
Sintautai, Šakių apsk'. Ko šikų ieško policija.
Graudūs Verksmai. Sudarė ir
įleidžiami šie neišieškoti mo-|1930 metais jei nusižengukad
patsai
“
gydytojas
”
iš

Užkeikta
Mergelė
ra
Ban

išleido
Kun. J. Koncevičius..... 10g
vo 29 d. ties Turčinų kaimų,
keščiai ir baudos:
Į šieji praneš 1930 metais vTesigando ir pašaukė žmones da ir BarzdaskutiS—apysaka 15c Moterystės Nesuardomybė. J.
Vokietijos pusėje buvo ras SĄNATORUA DŽIOVININKataliką Bažnyčia ir De
Lesauskis. Šv. Kaz. D-jos lei
marinti. Susirinkę moterė mokratizmas.
— Parašė kun.
tas
Šešupėje
nežinomo
sken

dinys,
Kaune ---------------------- 10c.
,
’
J
KAMS
;
rrbiniai mokesčiai imami: pie nuslėptus žemės plojus,
lės pradėjo trinti šaltu van Tarnas Žilinskas___ _ _ ______ 50c Sunkiausiais Laikais. Parašė
duolio lavonas. Kurios val Kaunas. Draugijai Kovai
3) baudos už nesumokėjia) įstatymo apie pridedadeniu su druska ir po 7 vai. Apaštalystės Maldos Statu
A Bucevičius —— ------------- 40c.
stybės pilietis yra paskendęs su Tubėrkulįozu pagaliau
tas1. — Vertė Kun. P. SauruŠventas. Gabrielius. Išleido
ąjį mokestį nuo prekybos mą laiku 1928 ir 1929 metų
į šiek tiek pabudino, bet tuoj
pažinti nebegalima, bet vo pavyko įrengti A. Panemu-[ir v6į užmigo ir dar ilgai gaitis ----- ;---- ------.—----- :—-25c Tėvas Alfonsas Maria C. P—25c.
žemės mokesčių Biržų, Ro^ir
pramonės
ištaigu,
j ir vėl užmigo ir dar ilgai Kelionė Aplink Pasaulį per
Bb)
.................................................
Religijos Mokymo Metodi
kiečiai spėja, kad turįs būti nes miške Vaikų Sanatoriją,
dienų—Apie visas derybas
amatų, kredito, preky-1 kiškio, Panevėžio, Šiaulių ir
miegojo. Tokie 11 gydytoj ai” 80
ka. Sutaisė K. J. Skruodys—50c.
be galo Įdomūs nuotikiai ke
iį'
Lietuvos pilietis, eina tar pradžioj tik 20 lovų. Bet vi
Leiskite Mažučiams Ateiti
os ir pramonės įstaigų ben-j Mažeikių apskrityse. .
kartais tikrai gali žmogų į lionės per įvairius kraštus.
Prie
Manęs. Sutaisė KuPradymas.
Parašė Julius Verne.’Vertimas,
suomenei paremiant toliau aną pasaulį pasiųsti.
ą pajamų mokesčio įsta4) baudos už nusižengi
nas
—
;------ —.—i------------------- 40c.
J. Balčikonio__________ l-L|1.0C
bus
galima
pastatyti
sanato

Mūsą
Dainiai.Parašė Ka- ,
mus žyminio mokesčio įsta- Belguos VALDŽIA SUSIRŪ
Pramokinta IMoCkratjios Pa
rijas sparnm^* p^plesĮiĮ'ją
*ys
Puida
-Ar.....
50c.
grindai. ParašėUosis ———75c
padarytus ligrl930 m.
PINO BLAIVINIMU ;
t
CkigsSt ŪmN
Kun. P,
iki 40—50 loviu
- ■
sausio m. 1 d.
eikslėliais -—____ •
20c.
Žadėikia.-Kaina --------------- 50c.
Kaunas.—Šiomis dienomis Sanatorija bus atidaryta
.5) valstybiniai mokesčiai
policija sulai Aritmetikos Uždavinynas__25c kndziulaitis —--------- ----------- 50e.
Iš Kelionės po Europą ir
IS JAU NEBUS JAUNAS su baudomis, imami tiesiogi buvo užėjęs į L. K. Blaivy- ir pavesta ligoniams aptar kėKriminalinė
keletą Kauno pašto valdi- Vaikų Darbymečiui — Kin-Aziją.
Parašė Pranaičių Julė 2.50 bės d-jos Centrą iš Belgijos nauti nuo gegužės mėnesio. ninku už padarytus LŠeikvo-^Ib«s
Įt negalės save jaunuolių draugu nių mokesčių įstabi 560 ir
' •
TEATRAI
. ,
...
i Petriukas — laiškai vieno
iti, kuris 1930. metais neuž- 568 str., prekybos, pramo konsulato atstovas ir teira
Laikinai eiti sanatorijos jimus ir
kitus nusikaltimus. |vaikeli(X Vertč S. Rakauskas 15c
renumeruos leidžiamo Kaune
Vienuolio Disputą su Kabl
vosi apie girtavimo suvaržy gydytojo — vedėjo pareigas
nės, kredito ir amato pelno
Tuo tarpu vedama kvota.
Bolševisanas — Kas tai yra
□gleivių, skaisčiausio mūsų tauiu.
Vieno veiksmo juokai. Su
mą Lietuvoje ir apie'blaivi ir ūkio vedėjo yra apsiėmubolševizmas ir jo vykdymas
mokesčio
įstatymu
ir
žymi

žiedo, žurnalo
Rusijoj —- ------------- ------------ 15c. lietuvino Vaidevutis_________ 15c;
nimo priemones. Atstovo pa
Jaunimas Stato Gyvą Paminklą
nio mokesčio įstatų 54 str.
Nepaisytoja—keturių veiks
Žaidimą Vaišikas—Savybės
reiškimu žinios renkamos,
Vytautui Didžiajam užsiprevakarėliams
ir
.gegužinėms
su
nų
drama. Parašė kun. Pr. M.
“ATEITIES”
iš tų prekybos, pramonės,
ATSIŠAUKIMAS
■ '' numeruodamas
gaidomis. Sutaisė Matas Gri
Belgijos valdžiai, įsakius su
Turas. Kaina------------------------- 35c.
malas eina sąsiuviniais po 64 kredito ir amato įmonių, ku
gonis
50c
tikslu, kad susipažinti, kaip VARĖNA. Didžiojo karo
Giliukingas Vyras—2 aktų
Psl. kas mėnuo jau 10 metų. Jame rios ligi 1930 m. sausio m. 1
“
PAVASARI"
Laimė — (poėma). Parašė
komedija;
parašė S. Tarvy
štai gražių eilėraščių, beletristikos d. nustojo veikti, susilikvi- kituose kraštuose blaivinimo metu Varėnos R. K. bažny
“Pavasaris” jaunuolį-lietuvĮ ii Vaitkus i__________ _________ 50e das ------------------- —- ------------ 25c.
ėlių, Įdomių ir rimtų straipsčia su visais trobesiais liko auklės doru, kilniu, energingu, są Atsargiai ra Ugnimi. Vertė
darbas varoma.
Elgetų Gudrumas, 3-jų veiks
davo arba subankrutavo, ir
iš lenkiško kun. K. Š........... .10c
j, iliustracijų—pažinsi visą Lienų komedija. Parašė Seirijų
si daktarė Julija Veličkaitė, visiškai sudeginta. Nors ka žiningu, narsiu, ištvermingu.
uozukas __________ ________ 25c.
įtuvos besimokančio jaunimo gyve- kurioms mokesčių išreikalaTikėjimas — išaiškini
o nuolatiniu konsultantu — rui praūžus imtasi atsistaty Vytautas Didysai pats tokiu bu masMūsą
pagrindų.mūsų
tikėjimo.
Ubegą Akademija ir Ubagą
’ | vilnas bus finansų ministe4vo ir tokiais nori matyti visus aVertė Jonas M. Širvintas------ 50c. Balius — komedijos po 1 ak
D-ras L. Koganas, kuris be mo darbo ir iš lentų pastaty teities lietuvius.
*■ Ateitis” visų pigiausias Lietu-|rio pripažintas be .vilties, iš
tą. Parašė Seirijų Juozukas__35c,
Uetuvoė ženklai. — Išleido
atlyginimo sutiko vesti me ta bažnytėlė, bet joje dar *4Pavasaris” tekainuoja 5 lit.
ąje žurnalas. Už $2.00 jį gausi skyrus pikto bankroto atsi
J. Šeškevičius ir B-vė, Kau
; Sniegas — Drama 4-rių akdicinišką darbą toj sanatori daug dalykų trūksta, alto Kaunas, p. d. 88.
nas
4fle.
tnėnuo su mėnesiniu 16 pusi.
tųz
Vertė Akelaitis —______ 40e 1
tikimus.
fimęs
ir
Kalbėk:
Deklama

»s Draugo” priedu. Pusm.
Esumas—3-čia dalis dramos
riaus, vargonų ir baldakymo.
joj.
6) baudos, imamos žemės
cijos, Monolgai ir Dialogai.
‘Gims-Tautos Genijus.” Pa- $1.00. Moksleivamsmet. —
Senatorija steigama vai Minėtiems dalykams buvo “ŽVAIGŽDUTĖ” Parašė Juozas V. Kovas------ 30c <*ašė Kun. L. Vaicekauskas—10c
ūkio ministerijos už negrą.00, pusm. $0.50. Tad skubėk?
renkamoj aukos, bet nepa Mėnesinis vaiką paveiksluotas'
Graudūs VerksmaL — Ver
Žydą Karalius — drama 4
dr.: “ Ateitis,” Kaunas, Lais-|žintas laiku paskolas, duotas kams nuo 5 iki 16 metų am
tė
Vysk.
A
Baranauskas.
___
10c.
iktų,
5 pav. Vertė J. M. Šir
žiaus be tautybės ir tikybos kanka jų įrengimui. Todėl Eina septinti metai kas mėnuo
AL 3.
kariams ir naujakuriams
vintas
... ..........
30c Eucharistiškos Stacijos—Su
kreipiamės pas amerikiečius 32 pusi, didumo.
Visi
Geri
—
3jų
veiksmų
vais>le trokšta rasos ,gamta gaivi- žemės reformos įstatymo §§ skirtumų. Jei būtų neužim
lietuvino Kun. P. Juškaitis—15c.
lelis; parašė F. V. —-__—lOe
tų lovų gali būti priimami į lietuvius, ypač Varėnos apy Tėvai, auklėtojai, šeimininkai!
ir stiprinasi saulės spindu
Kristaus Kryžius: Stacijos,
32 ir 33 1924—1929 metais.
Jūs trokštate savo vaikams lai
Patricija, arba nežinomoji
le žmogaus širdis ilgisi tėvų
sanatoriją ir asmenys^vyres- linkės, prašydami mums pa mes. Tai pradėkite jiems tą lai Graudūs Veriamai, Maldos Ge
kankinė
— 4 aktų drama.
—
6)
nuomos
mokesčiai
su
gužės,
Birželio
ir
Spalių
mė—gimtinės, gaivinasi ir stipgelbėti savo aukomis, o mes mę kurti jau nuo mažų dienų. Pats tesiams. Išleido kun. K. A. Va•
niojo amžiaus.
Vertė Jonas Tarvydas__ ___ 10a
baudomis, imami privatinių
jos gyvenimu ir žiniomis.
Išganymo Apsireiškimai —
!
jums visi būsime dėkingi. pirmaą tam darbas — tai įpratia gys ________ _____ J__________ 25c
9 •'
atėjimas
ir gyvenimas ant že
Dangiui
Karalienė.
—
Su

SUDEGS TVARTAI IR
Aukas siųsti' meldžiam šiuo ti vaikas dar mažose dienose pa rinko Kun. M. Gavalevičius;
mės Jėzaus Kristaus. Vaidink
mylėti visa, kas gera ir gražu. Tai
mas su gaidomis____________ 75a
GYVULIAI .
adresu: Kun. F. Markelis, yra visai nesunku ir nebrangu. be apdarų 75 centai, su ap
Dramos; 1) Germena; 2)
XI METAI
XI METAI
. _ _____ $1.00
Paežeriai, Vilkaviškio ap. Varėnos bažnyčios klebonas, Štai “Žvaigždutė” leidžiama vai darais __ ___
Fabiola
—5 aktų; 3) Liurdo
žmogus ir Gyvuolyg. Para*
KARIUOMENE IR
Stebūklas
— 4 aktų; parašė
VISI, KAM TIK RŪPI
Varėnos
paštas,
Alytaus
aps.
kams
šviesti,
dorinti
ir
lavinti
Kovo 27 d. Alksnėnų kaime
šė'kun. P. Bpčyą ------- ^_30e.
f.
Tarvydas
........................... , 65a
SKAITO
' KRAŠTO G
Būk tikrai vaikams geras ir pa- Sorializniag
______ g Ir
~ KitiriKonybė.
__
užsidegė ūkininko V. Skira Lithuania.
Knarkia
Paliepus.
—Komedi
daryk jiems šiemet gražią dova-jp^of. V. JurguKo
“ ‘
~.—10c.
g£‘l) valstybiniai ir savival-jtos mokesčių inspektoriui a- gio tvartai. Sudegė 4 arkliai,.
ja 1-me akte. Parašė Gineitis 15a
nėlęi užsakyk jiems “Žvaigždu'____IAetavoje. Parašė S.
44
Žydu
. Valką Teatrai: dalis I: 1)
- ”J
iSSi, ,- --------- r- ........... 106- Pagalvok ką darai; 2) Jono
4 karvės, 1 telyčia, 5 avys, 7
tę,” kuri kas mėnuo jiems duos Į-1 Kaimietis
’aimė; 3) Pasakyk mano lai-,
ėriukai ir kuilys. Nuostoliai VAIKAI NEMYLĖS W domių skaitymėlių, Įvairių žinių, Maldos GalybA IstorSku,
piešinys IV-to šimtmečio kri
-ne. Surinko S. K., D. ir N__15a
PIGŲ, POPULIARŲ SAVAITINĮ KABIŲ LAIKRAiTĮ.
našlių,
galvosūkių.
Bus
ir
Tau
siekia 9,000 litij. Tvartai už Jėiąn jie be®«slRtėngs LSauklCtl juos
kščionybės.
Lietuvių
kalbon
Vaiką Ttatrai: dalis H: 1)
'Dievo baimėje, išlavinti juos ir (duoti malonu,, kai vaikas skaitys ir
Bguldč R. B/______________ 25a (Kirsime paskui; 2) Antanu
sidegė iš vidaus. Spėjama, JissiB Rinkto prieš (vairius gyvaniBto džiaugsis.
pavojus. ... Pavojingiausi žmonių prie* Att&fctaš Snūdija. AtaU '• kas. Surinko S. BL, 4fc-ir N_15a
ąų,eilėraščių,įvairenybiųKiekvienakad gaisro priežastis yra ne -tai — girtybė, netikėjimas Ir doros nn- Tik pąabndyk — mūsų nerūgosi. Ūkimu
iš Amerikoniško gyva
atojimaa.
Ypačiai daug pavojų yra
MALDAKNYGES .
skyrius "Kup
atsargus rūkymas. Tvartai fnieatuoee
besimokinančiai jauntrome* Juk visai maža kaštuoja — vos 4 nimo. Bguldš Lapšiąns Vai
t<el Geriausiai besimokinančio favni- lit metams.
ku----- ;------ 1:______ lūs.
Pulkim tat KeliB^^D-ko”
rinės pabiros.
buvo apdrausti.
'mo drangas ir vadas mokgkloa svote tr
komunistų, visus po 3,00 lt.

’

■

■

•

-------------------- ---- :

<

•v

‘

. »

f.

.

J

v

V

♦

s

S

%

<

v Ba metams: Lietuvoje 8 litai; Amerikoje 1 aole1 iis 60 amerikoniukų centu.
Redaguoja kpt. Balčiūnas.
j Įfokslo Valdyba.

kdrrsu*.

Europa—Lithuania, Kaunas, Nopriktauo-

.awbės aikštė “KARYS-

I

Leidžia Karo*

KOMUNISTŲ BYLA

Ukmergėje bus nagrinėjama
gegužes pradžioj. Ten į teis
mą patraukta 15 vietos dar
bininkų, kurie pernai buvo
surengę komunistišką de
monstraciją.

ra fast dridcUmts melst UidSiamas ka
taliku moksleltių mėnesinis žurnalas»
Wo, o sau palenRvinaite reikią kt»kl«JImo naStą.

“Atettb.”

•

Tdvai ir motinos, neoagailėkite 10 lt
metama (5 lt pusmečiui ir įsrakyklte
to žurimto aavb bemokantiems val
ksme.
Tuo vutelkalte jiems diianRs*
“Ateitis” (domi Ir nemokrieivtama.
Prenumeratos kaina: metama S2.00,
poemečiul >1.00; mokalelviama me
tama RLOO,

Jono Kmlto EOis ............ $1.00
Kaina Angelo Sargo Vaikų Są-|. Lietuves Albumas. Su pa
jungus nariams 3 lit., o visiems ki-1 veikslais Ir aprašymais--------- 1.50
tiems 4 lit. metams. Užsienyje 8 . Trt»pą - Apotontikn arba
litai metams 4 litai pusei metų.
Eat. TiHjhno AMynirnaa Pi
Priedų duodama loterijos'bitie-1
Nūn. V. fzajuneausna—w viršeliais) ——.—...... -,
tas.

,

laikraštis.-

Adresas: “žvaigžduičs”
AdndnistnMlja, Kaunas, IiiMidies
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“DARBININKAS”
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Metai praslinko. Su pagarba galvas lenkiame prieš
, kuri pasaulyj labiausia pagarbos yra verta
prieš
OTĮNĄ. Didžiausia meilė yra Dievo meilė. Po Dievo
eilės nėra pasaulyje didesnės ir gražesnės meilės, kaip
jiy kuri randasi tarp motinos ir jos vaikelio. Graži ir
angi yra ši meilė. Kas apkainuos ir mokės atsimokėti
rtinoms už visus jų vargus, kentėjimus, troškimus, mals, budėjimus suteiktus mums; kolei mus išaugino, saugojo
lo blogo, ir auklėjo doros takais.
.
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Kiek sykių mes savo gyvenime savo tas brangias mamyužgavome. Daugelis rasis motinėlių apleisti;. Kiek meatgal jos augino kūdikėlius tikėdamosi senatvėje sulaukparamos, pastogės, šiandiena jos vienos kur nors save
aromis ir širdies kartumais ramina. “MOTUT mieliąui, kodėl tavo akys taip liūdnai žiūri ? Kodėl karšta ašavilgo tavo blakstienas ?” A! žinau, motut! Tu lauki iš
dikio lūpų tikro, neveidmainingo išpažinimo: lauki teiįgo žodžio, kad tavę myliu.
\

“Motut, brangioji! Ši tavo diena—tai atnaujinimo
iidviejų meilės ryšių. Tavo dienoje dar sykį išpažįstu
u savo amžiną meilę Noriu nubučiuoti tavo ašaras,
3kštų grąžinti tavo širdžiai pilną ramybę ir stiprią valią,
ivo kūdikis nebeužmirš tavo motinos ir jos meilės.”

Nežiūrint kur mes būsime. Laikas, tolumas negali iš
otinos širdies ir minties savo vaikelio išplėšti. Motina
lolatos seks savo vaikelį. Vaikeliai tankiai pamiršta moįos meilę. Sekančios eilės paliudija tiesą:
Imk nuo manęs tu dovaną šių rožių,
Iš darželio pririnktų gražiausių.
Kad nors vieną jų prie širdies nešiosi
Aš žinosiu^ kad dar mane myli.

Kad tu mane tankiau atsimintum
Kad labiau mane pamylėtum,
Kad tu už mane pasimelstum,
Aš prašau, motina, motina.

•

'

l

m-

■

Garsus Amerikos vadas ir Prezidentas Abraomas Lincolnas turėjo ypatingą meilę prie savo motinos. ^Visuomet
ir visur jis žiūrėjo į ją su didžiausiu pasitikėjimu ir pasimokinimu. Kuomet turėjo keletą minutų liuosesnio laiko
visuomet parašydavo jai laiškelį. Motinai pasimirus, jo
gyvenimas buvo ypatingai apsunkintas, kadangi brangiau-,
sias jo turtas buvo nuo jo paimtas. Tankiai žmonės rasda
vo jį klūpanti prie plotinos kapo, graudžiai ašaras liejant.
Norėjo ant jos kapo pastatyti akmeninį paminklą, ir už
dėti parašą, kųrisjbūtų tinkamiausias išreikšti meilę prie
jos. Jis tarė:'“Taip, ji buvo mano brangi motutė, .mano
brangiausias nenuperkamas turtas, jis turėjo graži; var
dą: MOTINA. \Tųrįu jai atrasti dar gražesnį vardą, ku
ris išreikštų tą, ką ji. gero padarė.” ''Vėliau ant kapo ak
mens davė iškalti žodžius: “MANO ANGELAS.”
Čionai matome palinkimą sūnaus meilę priejnotinos.
Lincolnas žinojo, kad jis tokią garbingą ir svarbią vietą
pildė, tai tik ačiū jo brangiai motptei, kuri ji taip gražiai
išauklėjo.z
KuPranas

Jį
kūnas tokiu ar kitokiu būdu galėta pirmoj stadijoj, tai ji
nusilpsta (peršalimas, girta pereina į antrą> stadiją yįj
vimas, šiaip jau įvairios li (laipsnį). Būtinas šio ligos
gos), nustoja atsparumo laipsnio apsireiškimas yra
Džiova gali įsimesti į bet džiovai ir ji diegeliais žings kąrštis. Tokiems ligoniams ^3
kokią kūno dalį. Gali būti niais žygiuoja pipnvn, kas stoka gero apetito. Kosulys ; JS
pv. plaučių džiova, odos, kart vis daugiau pagrobda esti su skrepliais. Jie pavokaulų, sąnarių, vidurių, sma- ma sveikų audinių ^r tuo bū jingi aplinkumai. .Ligonis
genų ir kt. džiovos. . Iš šių du ardydama žmogaus svei jaučiasi juo toliau, tuo blodažniausiai pasitaiko plau katą. Pačią ligą skiriame į giau. Nupuola ūpas, sunku
čių džiova. Nuo džiovos vi tris laipsnius arba stadijas. dirbti. Naktimis prakaituosoje Lietuvoje kas valandą Ligos pradžia yra pirmasis ja. Jei ir šiame ligos laips- 23
miršta vienas žmogus, 700 su jos laisnis arba stadija. Tos nyje ligonis nepasitaiso, tai
viršum asmenų miršta per pradžios ligonis paprastai nė liga ilgainiui pereina į pasmėnesį, apie 10,000 žmonių nepastebi, nes liga, kai saky kutinę, trečią stadiją. Tokį
miršta per metus. Yra tai ta, prasideda labai iš lėto. ligonį pažins kiekvienas ..Jį
labiausiai paplitusi ir dau Ankstyviausi džiovos apsi žmogus: liesas, išblyškęs,?/.^
giausia žmonijai nelaimių reiškimai vra labai bendri: veidai kartais paraudę, akys .
atnešusi liga.■ '
žmogus negerai jaučiasi, ner- blizga, sunkus kosulys kan•. L
Kai kas mano, kad žiova vuojasi, dirbdamas greičiau kiną dieną ir naktį, daug
NORĖČIAU
susergama nuo peršalimo, už sveikus pavargsta ir rei skreplių, blogas apetitas
blogo maisto, išgąsties. Džio kalauja ilgesnio poilsio. To nakties prakaitai, kūno tem- vi
. Norėčiau ii* aš turėti savo motutę su savimi bent šią va yra limpama liga ir todėl liau ligoniui atrodo, kad val peratūra (karštis)^pašoksta įJ
vieną dienelę. Norėčiau jai parodyti kaip vaikelis myli vienintelis jos atsiradimo giai namiškių gaminami ne gan aukštai ir tt. Nors karsavo motinėlę. Norėčiau jos persiprašyti už visus savo kaltininkas yra užsikrėti taip tinkamai, kaip seniau, tais ligonis ir turi apetitą, ..
praeities neišmintingus prasikaltimus, įžeidimus. Nore* mas. Ligos sėkla (Kocho ba- kartąįs viduriai netvarkin nežiūrint to, j is diena dienon -ą
čiau ją ant savo rankų panešioti. Norėčiau... Ji jau ra cilla) yra taip maža, kad jos gai veikia. Paprastai pra eina liesyn, džiūsta. Protas
miai guli šaltame kape, jos vargingas gyvenimas jau pa
akimis, be tam tikrų prietai deda įtarti ligą tuomet, nei pasdžiovininkus gerai, enerr'
sibaigė. Nesunku žmogui užmiršti praeities atsitikimus
sų, .negalima pamatyti.. Tai iš šio, nei iš to ima kosėti ir gingai veikia: keletą dienų
bei įvairius dalykus, bet motinos užmiršti negalima.
gi nieks nepamto ir nepajun liesėti. Kosulys džiovoje prieš mirtį ligonis projek-*
Norėčiau... negalima.
.
/
•
tuoja šviesius' ateičiai pla- j
Vladas Sadauskas ta, kaip užsikrėtimas įvyks pasižymi savo atkaklumu,
ta. Užsikrečiama nuo džiova tęsiasi mėnesiais ir jokiomis nūs.
sergančių žmonų.
Tokių priemonėmis neįveikiamas. Džiova gali tęstis labai iižmonių alsavimo takuose yra Gali jis būti ir nestiprus, gai 3—20 metų ir daugiau. ■
milijonai ligos\sėklų, kurias- -dažniau sausas, trumpas. Yra vad. greitoji džiova, ku- “įį
nejučiomis aplink save sėja. Kadangi kosulyš tęsiasi il ri pabaigia Jfrnogų kartais
Oras būva užtertšas tomis gai, tai ligonis prie jo taip dargi per pusę metų. KiekYr vieta širdyje, kurios nieks nęužims,
sėklomis 1-2 metru atstu nuo pripranta, kad mažai į jį viename ligos laipsnyje galiYr sieloj paslaptis, kurios niečs nežino.
ligonio. Aišku, kad kvėpuo kreipia dėmesio. Paskiau ko mas pagerėjimas ir buvęs Ii- ‘ j
Yr vieta mintyse, kurią tu pripildai.
Niekas kits neužims, nieks kits negalės.
jant tuo oru galima Užsi sulys, ypač rytąis, tampa gonis gali vėl tapti naudingu
krėsti džiova. Tai yra daž- stipresniu, atsiranda skrep visuomenei.
r Kaip džiova sergant užsi-r
niausias ų^ikręįįmp^ būdas. liai Skrepliai įtartini pasiYfa ir kitekiųgužsikrėtimo daib fiktūomėt, kai pastebi
Bučiuoj ’ aš pirštus ką dirbo dėl manęs,
būdų.. 'Džiovininkai papras ma juose kraujo pėdsakų*
Telaimin Dievas tave mano močiute.
tai spiaudo, kur. pakliuvo. Skausmai krūtinėj būva daž
Skrepliai, kuriuose yra mi nai, bet ne visuomet. Ligo
\ Visi liūdesiai, vargai, jaunystės dienos,
lijonai ligos daigų, išdžiūsta, nis kvėpuoja trumpiau—ir
\ Greit išnykdavo-man .pažvelgus į tavę,
o daigai kartu su dulkėmis dažniau, kartais ima trupuKaip šviesa naktyj veda keliauninkus,
laksto po orą. Su oru ligos tį karščiuoti, bet dažnai pats
Tavo meilė mane veda tiesos keliu.
sėklos patenka į sveiko žmo to nępastebį. Ir bendrai —.
gaus plaučius, arba subaigiu jei kosulys kankina keletą
į vidurius — ir žmogus gali savaičių ir kasdien būva, kad
ir nedidelis, kūno karštis —
susirgti džiova.
Tačiau ne kiekvienas su tai jau įtartina. Labai retai
pasitaiko, kad kosulio džio
> Daug Šiandiena girdime kalbant apie Motiną. Klausi serga džiova. Stiprų, svei
mas kyla ar visi moka tą.brangią vpatą pagerbti taip kaip kų žmonių ji neįveikia. Au voj kartais ilgą laiką nebū
prigulėti;. Pereikime visus senelių prieglaudų namus, pa kas ji sau renga iš silpnų ir va.
I

Tu užaugęs išėjai į pasaulį,
Ir gal savo motutę užmiršti,
Aš betgi tavęs niekad nepamirštu
Ko trokšta širdis rožės pasakys.

OFICIAEČ AMERIKOS LIETUVIŲ JUBILIEJAUS

EKSKURSIJA
Į KLAIPĖDA
Tiesiai be persėdimo Didžiuoju laivu

siklausykime tų senelių nusiskundimų apie savo nedėkin
gus vaikelius.
Kiek šiandiena rasime vaikelių, kurie pamiršo visiš
kai savo motinas ir visą gerą ką jos dėlei jų padarė. , Pa
saulio ištvirkimas aiškiai parodo, kad pirmiausiai ištrau
kia š širdies žmogiškumą, meilę.
x
,
Viktorija- Baliukevičiutė

OSCAR 11-1930
Gegužės 24, 1093
500 METŲ SUKAKTUVES D LIETUVOS KUNIGAIKŠČIO
yYTAUTO MIRTIES VISI LIETUVIAI VISOSE ŠALYSE

iškilmingai švęs šias sukaktuves ir prisimins seno
vės lietuvių kovas už laisvę, jų didvyriškus žygius
ir tose 4covose didelius tų karžygių laimėjimus.
Prisidėkit prie šių didelių 500 metų iškilmių ap
lankydami savo tėvynę.
4
/
Scandinavian American Linija siunčia vieną iš
savo didžiausių laivų tiesiai iš New Yorko į Klai
pėdą. Prisidėkit prie mūs!
Ūžsisakykit vietą dabar. Dėl žemiausių kainų
ir tolimesnių žinių rašykite arba kreipkitės prie
autorizuotų agentų.
,
z
Visos pastangos bus pašvęstos padaryt kelionę
atmintinu įvykiu, pilną įvairumų ir malonumų dėl
tų kurie joj dalyvaus.

KAIP KONSTIPACUA GALI
IŠŠAUKTI DAUGELĮ
LIGŲ
Kada jqs turite mažiau kaip du ge
rus viduriu išsivalymus j dieną, susi
renka atliekamos medžiagom, kurios pa
leidžia nuodingus gasus ir gimdo ligas.
Jas gali priversti prie pražudymo ape
tito, nevirSkinimo, gaštf 'ar išpūtimo
pilve ar viduriuose, inkstu ar pūslės 1degimo, neveikliu kepeny, nerviftkumo,
prasto miego, galvos skaudėjimo, kvai! tully, sfipny, neveikliu ofrganij. nete
kimo spėky nt* svarumo, ateito nusilp
nėjimo. ar panaAios padėties, tankiai
.privedant prie daug rimtesniu Ilgy.

Nuga-Tone greitai nugali konstipad■ją. Jis išvalo vidurius nuo ligas gim
dančiu nuodų, stimuliuoja ir sustiprl*
.na vidurius, pašalina inkstų ar pūslės
(degimų, pagerina apetitų, pagelbsti
. virškinimui, sustlprfna nusilpusius ner
vus, muskulus Ir organus, padidina spė
kas ir sutelkia poilsinių, ktgalvlnantl
miegų.
' • > • . ,
Į Nuga-Tone yra pardavinėjamas visų
vaistų pardavėjų. Jeigu jumj pardavė
jas neturi jų ataka, paprsiyklt jj už
sakyti Jų dėl jus iš saro dŽIabėrlo. '

ligoti; žmonių tarpo. Svar
bią rolę vaidina čia paveldė
jimas. Ypač palinkę prie
džiovos yra džiovininkų, gir
tuoklių ir išaip jau silpnų tė
vų vaikai. Blogos gyveni
mo sąlygos: menkas valgis,
tamsus, drėgnas, nešvarus,
ankštas butas, sunkus dar
bas, girtavimas — turi irgi
pirmaeilės reikšmės. Suser
gama džioya dažniausiai jau
nesniame amžiuje — iki 30
metų. Susirgęs vėliau 30 m.
ne taip sunkiai serga. Po
Blaivininkų Naujos Anglijos 50—60 metų amž. džiova su
apskričio suvažiavimas įvyks sek tinkama labai retai, gal to
madienyje, gegužės 25 d., 1930, dėl, kad visi palinkę prie
Cambridge, Mass., Liet, bažnyti džiovos asmens iki to am
nėje svetainėje, 432 Windsor St. žiaus jau išmiršta.
Posėdžiai prasidės lygiai 1:15 vai.
Užsikrėtęs džiova žmogus
po pietų.
Šio apskričio kuopos
pasijaučia sergąs ne staiga,
malonės prisiąst kodaugiausia at
bet labai pamažu. Įkvėpuo
stovu. Taipgi kviečiame gerbia
ti ligos daigai tuojau džiovos
mus dvasiškius ir svietiškius imti
nesukelia, o įsiskverbę kur
dalyvumą tame -prakilniame dar
be, nes laimingiausia pasaulyje nors plaučių užkampyje,
toji tauta, kuri blaiviausia. Tai pradeda veistis ir laukia pa
togaus laiko pagrobti dar
meldžiame prie auktžo idealo.
Sveikas
JuonpM Svinkat, pirm. daugiau audinių.
stiprus žmogaus kūnas nepa

Benedflrtas Jatatts, ASt.
Franon Zatotakient, ižd.

siduoda ligai.
r

t

,

Jeigu gi tas
*

2

Džiovos eigos greitumas
pareina nuo išorinių priežęsčių (blogos gyvenimo sąly
gos) ir nuo ligonio kūno sti
pruma. Jei liga nebus nu-

Jūsų giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabejo,
nori žinoti,

ką veikia Amerikoj katalikės mote

50c. “MOTERŲ DIR

rys. Atsiųskite 2 doL ir
VAI” d ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir
visą papasakos.
“MOTERŲ DIRVA” yra vienatims Ameri

kos lietuvių katalikių moterų žurnalas, leidžia

mas Moterų Sąjungos.

Joje šalę straipsnių ak-

! tualiais moterų klausimais, šalę žinių iš viso pa

( šaulio moterų gyvenimo, nuolatos eina Šie sky
riai: 1) Vaikų auklėjimas, 2) Sveikata, 3) Na

mų Ūkis,

4) Mandagumas, 5) Literatūros

sky

rius ir kiti.

“MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais
viršeliais ir vinjetėmis.
Jos formatas (didis)
yra toks, kad po metų galima pasidaryti daili
knyga. Nelaukite ilgai. Siųskite pinigus tuojau
ir ‘^MOTERŲ DIRVA” pradės eiti Lietuvon. Ulfeakvmus siųskite šiuo adresu:
“MOTERŲ DIRVA"
1F. 34 Širšei,.
%
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skiria nuo kapitalistų :

iT:

nus ir kitus

po

parąšynaų tyoj

prie kiau už kapitalistus gamina

Nedėkin

tos pačios rūšies.-

Velykų.

Velykų reikėjo gi sūnūs!

pę

JŽtiesų,

priskaito

vie- neblogiaųo gal dar ir sukur

darinninkams skurdą.

Juk

Lietuvių gyvenama visur.-

Ir kiek tie socija- Rusija nė iš gerovės badau

patys

stebėjosi ir skaičium

Jų yra ir Pietų Afrikoje, ir pirma pažintim.
PR 400^1
W MM kus, ne ąpįe. socijalizmų^ Čia lyįvedus komunų, o dabar •Jei komunistėliai šitaip pa kuę daųgįajisią susispietę
Sausio, 19 d. turėjo būti
amatininkai:
siuvėjai/
sta

far«d M ■M0<M9kdaw mttar Swt> 13,1M5 at
|Mįa
sukviestas lietuvių mitingas,
tyi jty niųn0
Teįsm- komunistai nė ‘/išgrauš” ne sakytų: ir tie inilijonai dar
liai, šaltkalviai' ir farmeriai. kuriame turėjo būti padary
tispė ne pėgtytou, tįkpąaiš- pasako. Tar 'įdėk palaukę bininkų, kurie vis dar turėjo
«oune» for maUio< *t apedal rat»
fcc ta
H03
Gyvena neblogiausiai, kai
tas pranešimas apie Lietu
kįnįmui pridursiu, kad pa pąmatysim, kaip tarp pačių viltį kapitalizme, socijalizmę
A.ct ot Oetoter 8, 1017, MttoriMd to JUr H IMT
kurie
net
labai
gerai.
Tau

y ‘
■' »
‘cčius “NĄujienps” |į-ty buvo komunistų išsivystys keletas bei komunizme, jau nustojo
vos politinį įr ekonominį
SUBSCRIPTION. BATBB:
/
PBHNUMmATOe KAJJU:
tiško
susipratimo
yra,
tik,
kurios viena
kitai
stovį ir išrinktas Afrikos
parašiusios prįęš “Dąrbįnin- rūšių,
MBtic yearly
tikėję.
trūksta inteligentų, jis ne
top> yaariy
ką,” kurs pirmiau buvo už prikaišios darbininkų- išda
lietuvių komitetas. Į mitin
Matfc once per week yearly..|2JS0 Vieny kart ąavątt0> aMtam..
Tuomet vaizdas būtų pil gali organizuėtaį išsiplėtoti.
kliudęs “Naujienas,” na, ir vystę ir vargo bei skurdo pa
gų turėjo būti pakviesti ir
■elfo once per week yearly....f&00 Uleiėny vfent tori aavattO*Mk
nas,
nes
ir
komunistai
savo
Afrikoj
gimusioj
-kartoj
to
išsivystė polemika nėtinka- gaminimų.
•‘DAR B IMIMKAB”
iš Lietuvos kilę žydai, kurių
atsakomybės
dalį
dėl
dabar

susipratimo
kaip
ir
nebėra.
B West Broadvay .
< Savih BoM, lfauta. mui įąiku, pęs ir k‘Naujie
vienaip Johanesburge yra aNeprošali būtų pasakius, tinio nedarbo teisingai turė Jį tik galėtų sužadinti stip
Tetephoce Sovth Boatos OttQ
nos” pripažįstą, kad nedera
pįė 40,000, tuo tarpu kai lie
kad ir dabar jau metas pri tų panešti.
ri organizaciją. Yra didelis
tuvių yra tik 200.
rašyti apie socijalizmų tuo;
kišti komunistams, kad jie
K. perteklius mergaičių, kurių
po Velykų. Tą šventė reikia
Afrikos ūkio kolonizaci
dauguma išteka už svetimša
SOCIJALIZMAS PO
sunaudot kilnesniems daly
lių, kadangi vyrų lietuvių la jos sųlygos yra palankios.
kams.
VELYKŲ
bai maža. Tarpusavio ben- Vietos valdžia emigrantams
SKUSTAS,
KIRPTAS
•••
Ir“Naujienų ” pamokįtąs,
dravimas labai menkas: kolonistams duoda visas tei
daugelis nepasižįsta. Kun. ses ir duoda ūkiams įsigyti
Kaip matome, “Naujie darau štaį kokį pąsiketini:
“Naujienos” labai “nekunigas,
baigusis
vos
semi

Po
tokiu
antgalviu
“
Pamą: jei artinantis kokiai di
Janilioniui atvažiavus ir su- ;pašalpos — 38 metų pasko
altai” ir, kaip paskui pa- nų” tikslasr—susarmatyti ir
narijų,
pagaliau
pasaulietis
delei šventei prireiks rašy nežio Balsas rašo apie siivąlkvietus juos į bažnyčių, jie los — 90% ūkio vertės. Tie
latvsime, naiviai pasipikti- pabarti “D-ko” straipsnio
savamokslis,
žinomas,,
savo
ti apie socijalizmų, tai teks stybfhtas katalikiškas mo
sa, valdžios ūkio nėra labai
o “Darbininko” turiniu, autorių. Prie to tikslo norė
persimetimu nuo katalikų į
daug, tinkamų žemdirbystei,
truputį palūkėti — dėl pa kyklas Lietuvoje. O i*ašo to
tai kaip jos užsimojo mus ta prieiti įgudusiu sumanu
išrinkti
mokiniaų
kurių
eilaisvamanius.
Užtat
ir
gim

jie labiau tinka ganiavai,
dėl, kad tautininkų oficiomu. Apleista svarbiausias garbos tai šventei.
akritikuoti:
nazijoje papūtė “laisvės” gesys kvalifikuojamas
bet privatūs ir bendrovės tu
K. žas vis dar tebekartoja būk
“Bostono klerikalų orga- straipsnio turinys, kuriame
vėjas nuo. tikybos suvaržy o nariais įstojo visokhj pa ri labai gerų ūkių parduoti. C
as šitaip “aiškina” socija- daug daugiau apie socijaliz
privačias mokyklas suval- mų.
__ krikusių cicilikučių... Tai
■
teL. b:\
mų yra pasakyta, ir tik pa
izmų: stybint prašė katalikų tėvų
šit
koks
madnios
organiza

“Paimkime Utenu. Kol
ANT KITŲ BE
delegacijos..,
“ “Kai cicilizmas išsivys- imta mažuliutė straipsnio
gimnazija' buvo , ‘‘ Saulės’ ’ cijos nesivaržymas “religi ŽMONA na VYRAS GALĖS
DĄ
SUVERČIA
dalis,
kuri
“
Naujienoms
”
iš

ys, sutruks jau pančiai, moRašo:
rankose, ten partiniams agi jos kaprizais.” Ar daug iš
rodė
sukompromituosianti
MOKYTOJAUTI VIENOJ
tokių narių pelnys tauta, pa
erystės, degtinės tuomet bus
tatoriams
nebuvo
vietos.
Da

“Ar katalikų tėvų delega
Vadinasi, Komunistai sako, kad “ka
MOKYKLOJ
rodys ateitis.
kvaliai, alučio bėgs pilni u- “Darbininkų.”
bar,
vieton
kunigo
direkto

jęliai,—vadinasi, ir giituok- apleista tas, kas socijalizmo pitalizmas privedė darbinin cijos yra prašiusios suvals riaus su aukštuoju mokslu “Kų pelnė katalikybės at
Kaunas. Ministerių kabi
tybinti
“
Saulės
”
draugijos
vardui
gali
pakenkti,
o
užcikų
klasę
prie
tokio
vaTgo
ir
ybė. Ir ko čia daugiau? Tik
paskyrus studentų,' gali at žvilgiu Vilkaviškio “Ryto” netas balandžio 3 d. yra nu
Plungės
ir
Utenos
bei
“
Rytuota
tas,
kas
sulig
“
Naujie

skurdo, kad šiandien ir tie
gyvenk ir norėk.
gimnazija^ gavusi aiškaus taręs leisti šviet. ministeri
ętoi” Įdr. Vilkaviškio gimna vykt svečias iš svetur ir su
nų
”
spėliojimo
atstatys
pa“ “Tai toks praktikoje
milijonai darbininkų, kurie
sišaukęs mokinius kalbėt kataliko direktoriaus vietoje jai netaikyti pradžios mo
zijas,
nesjĮjręsių,
nes
man
pa

yojun
“
Darbininko
”
etikų,
socijalizmo bruožas. Prie jo
socialistų-tautininkų, gal ra
dar vis turėjo viltį kapitaliz sakius “skustas,” jis kartos niekus:
bei
padorumo
sąmonę.
Bet
kyklų mokytojams vyriausy
viliojama tamsesnės darbisis
progos
vėliau
pakalbėti.
užmiršta štai-kas: ^ad tcįji me bei socializme, jau nusto “kirptas.Ar jos buvo ka -“ ‘Mes negalime apsiribo Tuo tarpu bendrai pasakysi bės 1920 metų vasario 6 d. įainkų minios. ” ”
lazda, su kuria mus norima jo tikėti. Jie stoja po komu talikiškos pirm suvalstybi ti konfesinėmis sienomis... me, kad ir pasirūpinę priva sakymo, kuriuo yra drau
“Naujienos” rašo:
nant, taip pat nesusikalbe- Mūši), tarpe gali būti treti- čių gimnazijų suvalstybini- džiama priimti į tarnybų ar
.?
• “Įndomu, kad taip para- sutriuškinti, turi du galu, ir nistine vėliava. ”
sim, peš -jam vis bus “neaiš- ninkų, protestantų, kalvinų, mu šiandien tuo jau nebepa-. timuosius dviejų pirmųjų,
net vedamam straipsny mes už aųtrojo galo misitvėręj labai nekaltai taip galime
t^^iŪtS^iiUsiv3^.*',>’< -ri - * laipsnių ”girnių^, įr. gentis
komunistai kaitiną kapita
je (editpritoe), tuoj po Veįykų išėjusiam, to klerikalų pasakyti: jei socijalizmo lizmų, tai suprantama, bet suvalstybintus, tai gal bus ir negalime leisti, kad religijos Pabaiga šio straipsnio cen valdininkais taip, kad arti
jam' aišku iš paduodamų kaprizai būtų aukštesni už zūros nubraukta.
Matyt, mieji giminės ir gentys būtų
organo numeryje. “Kri bruožas yra jau begėdiška matomai jie ir socijalizmų
faktų.
tautos interesus... ’
teisybė ėda akis tautinin vieni kitiems betarpiais vir
kščionybės” pavyzdys! Tik pasaka, tai kas yra pats so priskaito prie vargo ir skur
“Plungės gimnazija dirbo ' “Į tėviškų savo globų pa kams. Dėl suvalstybintų ka šininkais ar prižiūrimaisiais.
do gimdytojų. Kų gi į tai sokunigai ir jų tamsūs klap čij alizmas?
Tuo budu vvras ir žmona
čiukai gali šitokiomis begė
Prie tos progos reikia pri cijąlistai? Ar jie prisiims su direktorium kunigu, teo ėmė pedagogų tarybos nesu talikiškų mokyklų Lietuvoje
diškomis pasakomis žmones durti, kaa nors netyčia, bet tų savo vaikų priekaištų? logijos magistru; jų suvals valdomus mokinius, nes nau džiaugiasi tik socialistai ir dabar vėl galės dirbti vienoj
į mokykloj.
vis. tik teisingai.“NaUjie- Komunistai jų beveik neat- tybinus, paskirtas išsyk eks- jos organizacijos valdybon bolševikai. mulkinti.”
įiBtyiprisisielojo, kad pasau

rašyti apie Mrąišisnįus daly
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Taigi

būtų

teisingiau,
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VARĖNA
Jeigu Mickevičius rado poezijos paprastame
Syiteziaus balų ežere, tai kodėl man nepameginti
aprašyti nors įspūdžiais paremtos Varėnos miestelie momografijos (nepasipiktinkit, kad šis moksliš
kas žodis neatitiks tikrenybės).’ . Bet kad šį te pa
rašyti, tai reikia nuvykti Varėnon, arba ten gy
venti. Remsiuos pirmuoju nuotykiu.
' Nesenai man teko būti Varėnoje.- Žinoma, ne
pirmų kartą. Joje būdavau dar prieš karų, kai su
tėvu veždavome “an staęijos parduoc sūrius, svies' tų, kiaušinius,” kuriuos kraunant vežiman, žino- ma, naktį, visuomet sekė pikta kaimynė žiūrėda
ma pro kamaros langelį ir paskui spėjo, ar daug
karvės duoda pieno. Ee! Kam čia leistis praei
tin, kad dabartis įdomesnė. Taigi grįžtu prie ke
lionės Varėnon. Iš Vilniaus reikia važiuoti nepil
kos dvi valandos. O tai jau laikas. Kad jį sunau
doti, nori nenori, turi paimti arba knygą, arba lai
kraštį. Knygos pamiršau įsidėti, tai stotyje nusiy pirkau laikntštį: lenkišką ir vokišką “Neues Wieper Journal.”
- V- Atsiprašau — sakau. — Aš noriu laikraščio,
ib tamsta man duodi knygą.
•
/.
— Čia ir yra laikraštis, — paaiškina pardavė^
— Čia ir yra laikraštis, — paaiškina pardavė^
*4

■.

Nežiūriu, nesnera laiko.

ja.

k
''

spraudžiu kišenėn ir traukihin. Coupfc laisva.

į/siimu laikraštį.

&

X
-JĮFfc:

Vargais negalais įIs-

/

kraštis turi 40 puslapių. — Šitaip — sakau. — O

žmones dar kalba, kad Austrija bankrutuoja. Nie
■f'

kai.

Jau pati laikraščio išvaizda sako kų kitą Imu

varfeliot.

j

varis.

Kol perskaitau antraštes—jau (r Lent
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Taigi ir subankrucino.

Taigi ir

UOLA, KLAUSYKLA,
TEBERNAKULIS
♦

Jaunas,

Mums besįkalbąųt,

prikrautų medžių

viena?po kito slinko šąĮynjais. -

ventojai kalba lietuviškai.

Pjie vežimų ėja vyžuoti, kailiais apsivilkę,

vargę žifioneĮiai.

Sunkiai klumpojo žiūrėdami į

apylinkėje

kai vengia- • -

bijosi.

Varėna,

miegą,
plakato ir vis dėl skatiko, kurio nie1, mušasi,
mušasi,plakaiirvi8d?IatA

pušė vaikų lietuvių.

kųomei netyri, nei netpĮČjua pinigų, gauti 90% to

kų cerkvė dabar.,. bažnyč ioj taip pat pusiau, n o rs

atveŽdavau su tėvu minėtus “sūrius paiduoc,” Va

kruvino darbo reikia paskirti mokesčiams, kadangi

99% gyventojų lietuviai.

rėna buyo tikras miestas, kuriame, žinoma, bažny

iš kityr skatiko-

”

~--

*

prieš K. Bažnyčių.
Ruošdamasis
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husnrendė

gerto
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i

Lietuviškai nė ?odSiS; Horš

giųklų prįe pat šaknų, ftiuo tikslų jįs kreipiasi P
msgr. foliau kardinolų) Nexrinan*ų ir prašo rašl

Sėpiau buvo keletui valdinin

iš kųpių galėtų vrisiSkai katalikų tikėjimą pažui

Nevnnąn’as mielai išpildo Marąuis o norų.

Be to vietinis kunigas
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savo tariamuoju priešu susipažinti ir tada pridi
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pamatus, 2
s
griauti Bažnyčios pamatu?,

Mokiomis dienomis laikę įvairias viet<

t
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jų tąutin
tąųtin

y
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vi

Kada, pereito sim

Manjuis’as mielai sutiko.
sutiko..

žymusis masonas pirmiausia

Vąikūs leidžia taip pat len-

Atsimenu, kai prieš karų, dąr maža* budimas,

« I

komitetas pavedė savo vadui išleisti tinkamų ra5
taš

kraštas.

dzūkų

kunigaikšti

vyriausias

rastis daug atsivertėlių į katalikybę,

Joje mokytojauja iš (Galicijos

kiškon mokyklon.

Jie veža* kasdieną tas malkas po

S

tai

juk

1

mečio septintame dešinltmety
piečio
dešimtmety iš angių
anglų masoną
masonų en

Bet viešoje vietoje nie

Daugelis gelžkelicČių lietuviai, bet kalbėti lietuviš

sunykusius buvo arkliukus, kurie kojų už kojos statydaipi voš traukė girto^uričius vežimus. Daugelis

Štamų.

O

•

M•

Katalikų Bažnyčios priešas.

kur lietuviško pąrašo, tarytum, tai būtų Liublino

iš

Rijono

‘A

das — didysis mistras, ir, aišku,
aiškų, kartu aršiausi!

išskyrus valdininkus, polieijų, ir kareivius, visi gy

vežimai

-

gerai išauklėtas

Marguis’ąs buvo Anglijos masonų

Išėjau miestelin, .yisųi; parašai lenkiški, nors,

noj ? Tur būt mažai kam nors Varėna žinpm^vie-

Kas iš tamstų buvo Varė

X

n

atsiųstas mokytojas.

ty.

r

■,

•

keįiolii . arba ir daugiau kilojnetrų, naktimis nę-

Pagalios Varėnoj.
»A
’ •*

(Vilniaus Rytojus”)

1/ .

buvo;

v

lenkiškai. Mokykloje tikybų dėsto taip pat lenkiš
kai. ... Ir taip toliau, ir taip toliau... Liūdnas gy
venimas Varėnoj, sunkūs įspūdžiai, skauda širdį,
o ypač pamanius, kad išeities jokios... nesimato.
Žvilgterėjau dar į privežtų ipalkų plotų. Kaip akim užmatyt rietuvės ir rietuvės. • *
— Dar meteliai, tamista
pareiškė kitas pažistamas — ir
i medžių mūsų krašti neliks. Kad as
tep gyventau, neliks.
— Taip. Neliks.
x
Kai traukinys atėjo, jau temo. Išvažiavus i?
Varėnos atsistojau lange žiūrėdamas į Vakarti pu
sę. Saulė leisdamasi prašvito, tarytum kitame pa
šauly. Tiesa. Už kelių kilometrų į vakarus kita:
pasaulis, šviesus, gražus, linksmas ir laisvas...
' Džiaugkimės nors jo laime ir laisve.
Varėna vėl liko toli tamsoje paskendusi. R. M

''. Jr-

.

— Bitte sehr — pamanau sau pamatęs,, kad lai
■

■

J ’~
= ■ T ■ “ ~■
O grybų? Žmonės dažnai jų daug prirenka,
vėjo graži. Namų būdavo po kelis ahkštus. Bet
karas sulygino su žeme. Varėna išnyko. Dabar bet nesusiorganizavę ir nemokėdami kaip reikiant
atrodo visai kita. Ilgus metus stovėjo vos keli ma išdžiovinti, stąčiai už niekų parduoda; atsiranda ir
ži nameliai. Tik paskutiniais laikais prasidėjo at tokių, kurie tuos vargšus apgauna. Tuomet badas
sistatymo dalbas, išdygo keliolika namų, o pada neišvengiamas. Prie to žmonių tamsumas, iš ku
rius čią valsčių ir taikos teismų, miestelis gerokai rio išbristi noro nesimato. Po valandos, įėjau teis
paūgėjo. Pridygo, kaip grybų po lietaus, krautu mo butan. Žmonių, kaip statinėj silkių. Teisiasi,
vių, o ypač “restoranų” ir “piviarnių.” Kas jas teisiasi. Tam išvertė tvorų, tam išganė arkliu pu
laiko ir kas lanko ? Laiko daugiausiai žydai, o lan sę ežios, tam kaimyno vištos iškapstė rasoda, dar
ko aplinkiniai gyventojai—lietuviai. Bet nuo nau kito žmonai kūma pirštų kombinacijų parodė, o
4 netrūksta ir tokių, kurie būdami soltyšiais ir norė
jų metų krautuvės ėmė bankrutuoti.—
dami pasirodyti “geresniais,” įskundžia dėl kokių
— Kodėl ? — paklausiau.
— Kodėl? — Atsiliepė vienus pažįstamų. — nors mažmožių kaimynų ir vis teisman ir teisman.
Kortelas iškąsayoj. Gal tamista ir nežinai, kas tai Čia siekia, iškėlęs rankų kryžiuojasi, čia žiūrėk išyra kortelės. Ilgus čėsus — aiškino man žmogelis ’ ėjęs iš troškaus buto juokiasi, kądjiuteisė kaimy
— žydai turėjo koncesijas kirsti medžius. Žinia, nų, kad ot jam atkeršijo. O už kų, — ir pats nežipacys parkds nekirto, cik mus samdė. Mes kiliom po. Iš teismo visi eina ‘ ‘ restoranan ” po “ kiliškų ’ ’
/
ir vežėm. Būdavo ątvežam vežimų medžių, ar šli- isigere.
* — Ot, tuščiajo! Pasviečinau, tai pasviečinau,
parkų, ir gaunam kortelį/ Pinigų padriačikai re
tu kadu duodavo. O, su tuo kortely kromi gali gauc bet an savo pastačiau, g Dabar žinos tasai toks ir
visokio tavoro. Žydas užrašydavo iš kortelės var toks. Einam užtai isigere.
Einam. r
,
( dų, patardy, apcienevodavo' tavorų ir kiek nori
Po
Valaitis
kitos
jau
visi
girti,
išraudonavę
užrašydavo. Žinia, paskui parkos tarp savy paska
lydavo pinigais, o mes jei nenorėjom lauke čėsais sugriūva vežiman ir namo... O namie duonos kųsir visus metus, imdavo kū duodavo. O dar jau nio nėr... Bet “sandų išgraino.” Važiuoja na
kitap. Kazna acėmė iš žydų kanėesijas, tai i r kor mon linksmas, lyg dyarų nusipirkęs.
Troškų ir gaila pasidarė ‘ žiūrint į tų žmonių
telių nėra kam duoę, o kai nėra kortelių, tai maža
jkas kū perka. O kai neperka tai iš ko gyvene?
tamsumų.
. ’
i —
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Adomai
jų gyvenimą lydi '
ijimas ir iš to netvarka.
A- «.
Alkoholis jaudiną lytinį
.Į
Mokytojai,, kurie ateina f ku bet ir proto darbininkai
9
Vartoją alkoholį esti pras
A »* < instinktą. Dėl tos priežas- pamokas neblaivūs, jie nemi
ti poetai, blogi dvasininkai.
,j •
.« v
ną save it tvirkina niękuo
■JT*
“Vyriausybės Žinių-’ 332
Alkohųlikų jokiu būdu ne
nękaltą
jąunįmą.
nr. paskelbtas 1930 metų vaiVelykų šveitėjus atėjus, tinga. Prasideda skrandžio — vįepa didžiųjų girtybės
galima prileisti prie pinigų,
nevienas zlietuvis, savo jau kataras.
* Alkoholis didžiausia socia ųes būtįnai atsitiks kokia’ stybes biudžetas. Išviso pa
žaizdų.
kioje šeimoje.prie Velykų, Alkoholikai .■ lipkę prie
li nelaimė.
jamų 1930 m. numatyta 320
nors nelaimė.Nusigęrūs lengva persišal
e
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jau dabar uztįk
matytoji suma
nors ųeviėnąin naujak

gali tpkt likviduotis.

, y

Paliečiant išlaidas ]
gausiai apkrauto stalo ap plaučiu įr gerkles ligų. Gir
Alkobįolikąms ‘ darbinin mil. 254 tūkst. 655 litai. Tiek pastebėti, kad nauj
dyti. Gi kiek žinome kjla li . Dėl alkoholio daugelis
gailestaus, kad trūksta dar. tuokliai labai dažnai suąęrga
gų dėl įvairių persišaldymų. žmonių skursta, nore Įdirba kams, toli gražu negalima pat iš viso numatyta ir išlai paskoloms skirta 3 mil Iii
vieno dalyko: Degtinės ar plaučių džiova.
’ Tėvai girtuokliai žudo sa ir gauna atlyginimą ir pa duoti tiek atlyginimo? kaip dų. Paprastųjų pajamų nu tuo tarpų 1925’m. buvo sk
vvno.
*
Ankstyvas kraujo indų su- vo vaikų sveikatą. Vien dėl kenčiamą.
blaiviems darbininkams, nes matyta 274 mil. 793 tūkst.
ta 4 su puse mih, 1926 m
Tačiau, mieli mūsų bro kalkėjimas, arba arterio- dįdelio alkoholio vartojimo
Blaivus darbininkas tose girtuoklių darbo našumas y- 112 lt. ir nepaprastųjų — 45 —5 milijonai. Labdary
' '.
liai ! Dėl to visai netektų nu skleriozas.
mil. 461 tūkst. 543 litai. įstaigoms įr draugijoms Šelf
gali jie likti akli, kurti, lin- pačiose sąlygose gali net ra kur kas mažesnis.
Ar galima alkoholiką pa Stambiausias paprastųjų pa ti skirta 356 tūkst. 19^
siminti. Dėl vyno, alaus ir Apopleksija arba parąly- kę prie nuomariaus ir tt. \ žmoniškai pragyventi.
degtines ilgai džiaugtis nie žius, dažnai būna iš dauge
gydyti? Taip, reikia stip jamų pozicijas, jų pagrindą tam reikalui buvo skilta $
Iš girtuoklių jtėvų vaikai
Iš tariamo skurdo kįla ne
rinti jų valią.
kad neprisieįna. Vargo ir lio kitų alkoholio nešamų ne jau gimsta su blogais -palin
sudaro netįesioginiąi mokes tūkst. litų, 1926 m. 500t
pasitenkinimas, prasikalti
Kartais vartojama hipno čiai — muitai, akcyzas, deg litų. Emigracijos reiki
nelaimių iš alkoholio malo laimių. "
kimais.
• "
\ mai. :
•
Inkstų surąmbejimas ir Įsidėmėtina motinoms. Nė
tizmas. Uzhipnotizuoj ama tinės monopolio pajamos. teskirta 30 tūkst., v
nės — daugelis jau patyrė.
Alkoholis kaip žinome yra
Paklausykime, ką sako a- kepenų ligos. Mat alkoholio ščios būdamos jp§ vartoda ligų draugas, Veneros ligų kartu didesnis alkoholikų Vienų įvežamųjų muitų nu teatrui skirta 2 mil. su
pie alkoholį medicinos ilgų nuodai labiau paliečia tuos mos svaiginamus gėrimus —<• platintojas o ligos didelė so skaitlius. Ši priemonė kar matyta 53 mil. 325 tūkst. 110 šum. 1926 m', tam re&al
tais pagelbsti. ‘
litų. Iš degtinės monopolio užteko neviso milijonu,
metų patyrimas ir statisti organus, pro kuriuos jiems girdo ir savo kūdikius įsčiu- či alė nelaimė.
Anti-alkoholinį auklėjimą numatyta 41 mil. 150 tūkst. 1925 m. tik kiek yiršąus peįj
j*e. O vartodamos dažnair nef
kos skaitlinės. Nesenai iš reikia pereiti..
Darbas pas girtuoklį ūki reikia pradėti anksti, dar
liti} pajamų. Akcizo mokes pusę milijono. Žemos Skiįį
Kepenų ligas, paeinančias iki pat gimdymo dienos —
Kauno radio studijos laike
ninką nespėja laiko pavyti. pradžios mokykloje.
čio numatytą ąpįę 17 milijo rūmams skirta 61 mil., nors
įdomią paskaitą D-rė Am- iš girtuokliavimo — iš tėvų jos gimdo į šį pasaulį — jau Štai dainos žodžiai: “Kai
.
Jaunimą
geriausiai
gali
nų. Miško parduoti numa peniai ir mažesnės sumos tie
brąziejūtė - Steponaitienė — girtuoklių ir net vaikai pa girtus kūdikius.
girtuoklis rugius sėja, dirvas pagelbėti įvairios atitrau
tyta už 35 mil. su viršum. rūmai nepajėgia suvartoti.
Jei suaugęs žmogus greit
“Kodėl nepatariam vaitoti veldėta.
šalnos^ užakęja...”
- ■- ' kiančios praipogos, vakarai,
Nepaprastąsias pajamas sųAlkoholis susilpnina regė imą svaigti išgėrus alkoholio
alkoholį?”
Nųsikaltėlįams sekti skir
Sumažėjus
proto
pajėgu

ioneertai,
gegužinės,
pasi

daro 34 mil. 501 tūkst. 972 lt. ta 650 tūkstančių. Krašto
jimą, veda prie nervų sųįri- —*- tai motinės jaunas, silp
Štai kelios mintys iš minėvalstybės iždo pertekliaus, 7 apsaugos ministerijai skirtį
mo neurastenijos. Kraujo iš nas vaisiusi ir veikiau ap- mui, mažiau bepasiekiama linksminimai, radio ir tt.
tos paskaitos:
išsilavinimo.
Mažiau
knygų
Alkoholis neša daug nelai mil. 828 tūkst. 571 lt. geležin iš viso 56 mil. 70 tūkst., o žėį
siliejimas į smagenis ir bąl- svaigsta su imutinos krauju.
Alkoholis plačiai, labai toji karštligė.
1
Gerdama žindanti motina beperskaitoma, mažiau beiš- mių, reikia griežtai ir rimtai kelių apyvartos kapitalo pa mes ūkio ministerijai
su šia nelaime kovoti.
plačiai įsigalėjęs žmonių * Protas susilpnėja. Daž — toliau svaigina savo vai moksfama. ,
jamų, kone milijonas litų, 935 tūkst. 739 lt., nors pąją«
Tikra pąlaima,kuomęt mū naujakurių grąžintų pasko
tarpe. Geria degtinę, alų, nai pasitaiko, kad prieinama ką. Išgertas alkoholis per - Atsakomingų darbininkų
mų įs žemės ūkio, ministferi
vyną turtingi, beturčiai, prie beprotystės.
vieną valandą jau atsiranda glrtarimas didina nelaimių sų švenčių stalą puoš įvairūs lų milijonas su viršum, už jos numatyta 44 mil. su viT
skaičių. Šoferiai, motociklis- skanėsiai, bet ant jo neras parduotus dvarų centrus ir
darbdaviai ir darbininkai.
Pasikeičia būdas. Žmogus motinos piene.
šum. Taip atrodo bendrai?
Geria amatninkai ir mokslo įgyja palinkimą prie melo.
Alkoholis trukdo kūno tai, konduktoriai ir kt. pana vietos žmogąus priešas alko kitos smulkesnės pozicijos. bruožais šių metų biudžetai;
žmonės, geria elgetos, geria Juk dažnai žmonių tarpe sa augimą ir dvasios plėtoji šių tarnybų, asmenys; tik holis.
Čia’ ypačiai krinta į akį nau
Kauno ^Darbinvttka^
blaiviu
protu
apsisaugo
nuo
Kovo
27
d.
dvasiškiai — žodžiu visi luo koma: “ką pasakė girtuok mąsi.
jakuriams
duotų
paskolų
<
' <
katastrofų.
*
1930 Vytauto Didž. Met.
mai neskiriant turto nė ki lis— netikėk!” ——-—grąžinimas 975 tūkst. litų.
Vaikai iš girtų tėvų prisi
Amerika ne Lietuva; jos
tokios padėties.
Visi žinom, kaip sunkiai ver turi ypatingu savybę kurias
Palinkimas prie piktada klauso blogų žodžių, negra Mėginama, kartais, tvir
kys visados.'
’ '
l
Girtybė daro didžiausios rystės. Kiek prasižengimų, žių pavyzdžių. Dažnai pa tinti/7kad alkoholis _darbo Šiandien inteligentą tarpe yra tik čiasi mūsų žemės ūkis. Vie Tik tas yri Amerikoj gyvena* fįti
viena naogionB
nintelis naujakurio pajamų lietuvis, kuris gerai žtao Uetdvo* |
įtakos trims atvejais:, svei prieš žmonių gyvybę ir dorą tys tėvai pratina vaikus ger pradžioje pąkelią energiją.
venim^Kas nori tokiu būti, torij^fa
šaltinis javai Bet šiemet ja
katos, auklėjimo ir socialiu yra padaroma — didžiausias ti. Toliau jau seka iš vaiki} Taip, bet tuopaų peką, net po
dešimt misru^ riašumo kir
vų nėr kur 'dėti, jų kainos
'tatžvilgiu.1 t z0:
. • nuošimtis tenka alkoholi puSČ^savditėvųn^erbinias7
Prof. Dr. V. Mjkolalčlo-Putlno redagua
ą
"
pigesnes už pigiausias. Se
Ateiną galvon, vienas epi timas.
Sveikatos atžvilgiu dides kams.
jamas literatams, mokslo, visuomenės
JI reikia užsisakyti sau AmerlĮtoj
akademiškojo gyvenimo iliustruotas nieji, gerai įsigyvenę ūkiai
nis ir ilgesnis svaigalų var Alkoholikai būna kietašir zodas įs alkoholikų gyveni Yra' patirta įvairių darbo irmėnesinis
visiems giminėms ir pažįstamiems L!
žurnalas yra didžiausias,
įdomiausias ir kiekvienam šiemet nestengia procentų už tavoje.
tojimas priveda žmogų prie džiai. Jie neatsižvelgia dėl mo. Sykį girtuokliavo žilas profesijų darbo našumo pa rimčiausias,
prasilavinusiam žmogui tinkamiausias
“Musu Laikraštis” metam* kaltta
Krtimo nelaimių i Duodasi tėvas su suaugusiu sūnum tyrimai. ; Pavyzdžiui,, maši lietuviu žurnalas. Todėl visi paskubėki turimas paskolas sumokėti, ketur litai, pusei metu — litat
pajėgi} bankroto.
te užsisakyti “židinį.”
Estijoj ir Vokietijoj Ati
Alkoholis dažniausia su papirkti ir meluoti teisme.
karčiąmoje. Gerai . įkaušųs, :nistės, kurios vartoja alko “židinio” kaina Lietuvoje: met,35 1-, o iš naujakurių numatyta a- ta Latvijoj,
pati, o visur kitur užsieny (taigi
pusm. 20 lt; Amerikoje metams $150,
pie milijonas litų duotų pa Amerikoj) — trigubai brauglao,
gadina skrandį. z Ypač ne Tąip pat, jie kasdieniam sūnus kreipiasi į tėvą, šauk- holį mažiau f padaro už tas, pusmečiui $1150.
Adresas: Lietuva, paunas, Litovg*
Adr.: “židinys,” Kaunas, Laisvės AL
skolų išreikalauti. Galima lėja 31 Nr. “Husu Latkrafitta.* J
valgius gerti labai pragaiš- gyvenime nešvarūs, apsilei-damas vardu:
kurios nevartoja alkoholio. 3.
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tabernakuly, gyvena Kristus duonos pavidale nuo
šiandien
ligi amžių pabaigos.
i
Remdamasis šiais trimis svarbiausiais dalykais:
Uola, klausykla, tabernakuliu, surado kilnusis Ripono kungš. Marąuis’as šio gyvenimo tikslų—iš
ganymą. Nuo surastos Tiesos jau nesitraukę ir
1874 mt tapo kataliku. Po kelių metų buvo pa
skirtai Indijos vicekaraliumi, kur yaįsingai pasi
darbavo ir švento tikėjimo praplatinimui. Po to
buvo skiriamas į aukščiausias Britų imperijos val
dininkų—ministerių vietas ir pačioje Anglijoje.
Nuo savo atsivertimo pradžios ligi pat mirties kas
savaitę, priiminėdavo šventus sakramentus, ir mirė
pavyzdingas, kaipo geras katalikas.
Šios trys Katalikų Bažnyčios pajėgos: tikėji
mo neklaidingumas, gailestingojo Teisėjo sostas,
klausykla iršvenč. altoriaus Sakramentas suteikė
jam malonią sielos ramybę čia žemėje, o tikimės—
po mirties amžinąją laimę.
Sulietuvino Br. B.
(“Šaltinis”)

Tarnautojas apsiavęs aukštais batais, vaikspi
gražiais takais, išsodintas retais nematytais me
šiuo tikruoju keliu ieškoti Tiesos, bet ne savo įgei
džiais i patį muziejų. Tai puikūs rūmai, kurie kaš ja tarp gyvačių ir su lazda, užlaužtu geležiniu g
džių užsispyrimo. Po dešimties mėnesių tyrinėjitavo milijonus. Juose atsispindi visa Brazilijos Įu, iškelia jas, lyg virvagalius ir duoda paaiškni
mo, ieškąs tiesos Marąuis’as, padedant vienuoliams
.praeitis ir dabartis. Ten yra tautos vyrų portre mus. Štai su lazda prispaudė jis vienos sprand
oratorijonams, pereina į katalikybę. Net patys
tai ir pų vartoti daiktai, įvairūs dokumentai, indi- ima su pirštais už žandų ir atkiša mums, baisai i
vienuoliai labai nustebo. “Kaip?!.. Juk tamsta
jonų namų apyvokos pabūklai, senovės iškasenos, sižiojusį, gyvatės snukį. Tai labai nuodinga jai
esi karaliaus giminaitis, vyriausias mąsoiių vadas?
Brazilijos gyvuliai, paukščiai, žuvys, gyvatės. Vi raka. Jos mažos akys piktai žaibuoja, kyšiojak
Ir nori kataliku tapti?” Marąuis’as ramiai atsa
gos viršutinės iltys, išsprūstų ji ir įkąsti}, tai J
sa išžiūrėti neužtenka vienos dienos.
ko:— Įsitikinau, kad Katalikų Bažnyčia turi tris
Dėmesio Verta ir * * Cantareira. ’ ’ Kelias į ją ei dvi valandas numirtum baisiausiose kančiose. Na
dalykus, dėl kurių kiekvienas atviras žmogus turi
na pro miškelius vis aukštyn. Gaila, kad tuose dai jai išimami pakišus po snukiu lėkštę ir iŽ^Į
pripažinti, kad Ji—ir tik Ji viena yra tikroji Jė
• -4
miškeliuose neleidžiama pasivaikščioti. Bendrai dus.
zaus Kristaus įsteigtoji Bažnyčia. Ši Bažnyčia tu
man neteko aptikti S. Paulo apylinkesetokios vie Iš nuodingųjų skyriaus tarnautojas nusįve
ri : 1—uolą—neklaidingumą, 2—klausyklą^ 3—ta
tos, kur pavėsy galima būtų pagulėti, padainuoti, mus į nenuodingųjų skyrių. Kiek nuodingos
bernakuli.. .
V'
■
’
'
•
pabėgioti. Jeigu kas žino tokią vietą, lai paskel gražios, tiek šitoę biaurios. Kiek anos “maių
Ji turi, pirmiausią, uolą, neklaidingus šv. Pet
bia, nes gera būtų padaryti skaitlingesnę ekskur gioš” ir ramios, tiek šitos piktos ir nuolat šnį
ro įpėdinius. Apaštalų tikybos išpažinimas, kurį
ščia. Jų įkandimas nekenksmingas. Iš jų VįŽ
siją.
.
Petras pirmas skelbė. Ligi šiolei jau 258 popiežių,
Iš gražesnių bažnyčių galima paminėti S. Ben- rūšis, vadinama mussurama yra tyčia auginami
kaip granito uola liko nepajudintas ; tuo tarpu kai
išsiuntinėjama į fazendas, nes ji naikina nuodiaj
to, Braz ir Coraeao de Jesus.
kitos tikybos nuo Petro uolos pasitraukusios arba
Apie gaišųjį gyvatyną “Būtantan” pakalbėsiu sias gyvates.
-'yįa
visai šio “Tikiu” nustojo, arba iš Jo beliko tik
kiek plačiau. Važiuojama nuo centralinio pašto
Grįždamas iš Butantano sustojau pasįžiūl
menki likučiai. Taigi Kat Bažnyiča yra toji, ku
bonde 29 iki “Pinheiros.” Paskui reikia eiti apie miesto kapinių. Gražiai aptvertos, lygus tol
riai Kristus pasakė: “Tu Petras (Uola) ir ant to^
pusvalandį pėsčiam. “Butantano” gyvatynas, su dailūs paminklai ir koplytėlės. Tik tiek nejau
uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią, ir pragaro var
SAO PAULO-BRAZILIJOS daugeliu trobesių, taip puikaus sodo, riokso ant kad šalia Kristaus stovvlos, stovi koks nuoga^
tai jos nenugalės.” (Mat. 16,18).
kalnelio. Tuoj įėjus metasi į akis pievos plotas su lia kataliko palaidotas masonas. Tai turtuolių <
Be to, Kat. Bažnyčia turi klausyklą. Kristus,
SOSTINE
keliolika metrų aukštumo būdelėmis aptvertomis pąi, kur viena vieta kaštuoja keli šimtai milr#
sakydamas: “Imkite šventąją Dvasią, kam nuodė
cemento ir vielos tvorai mis ir apvestu pilnu van- ’ Užėjau ir neturtingųjų skyrium Ten jau išia
.
> .
mes atleisite, tam jos atleistos, ir kam sulaikysite, -■ .
S. Paulo tai milijoninis, naujas miestas. Jis dens grioviu. Ant pievos šliaužioja ir vandenyje visa eilė duobių metro gilumo, kurios išsižioja
jos sulaikytos,” aiškiai pasakė, kad savo Bažnyčio
je per. apaštalus ir jų įpėdinins nuodėmės žmonėms auga, kaip grybas po lietaus. Visa, kas jame yra raitosi įvairiausios gyvates, Koks “gražumėlis!” laukia savo aukų. Duobėje lavonas palaikomai
atleidinės. JKur tas dabar įvyksta? Vien tik Kat įdomaus, tai kelių 'pastarųjų dešimtmečių pažan Štai rausvos, rankos ilgumo, be galo nuodingos, ko ilgiau penkiy metų, paskui iškasami ir suveTČii
ralinės, šviesiai gelsVos jararaka, gražiai margos į bendrą duobę, o turtingesnių kaulai sudedai
Bažnyčioje. Tik čionai stovi klausyklos, tik čia gos vaisus. '
Įdomių dalykų jame nemaža: parkai, pamink .sururuku, storos rainos |irutų, baškųoles įr daug tam tikrą dėžutę ir įmūrijami kapinių tvoroje;
galima rasti kunigus, kurie Dievo vardu iš nuodeAtsidusau ir nuliūdau. Nenorėčiau mirk i
lai, muziejai, kapinės; kai kurios bažnyčios verte Idaug kitokių.
/ mių išrišimą ir pasigailėjimą pareiškia.
Iš viso jų yrjx apie penkiolika šimtų, pasakoja timoj šalelėj, nenorėčiau, kad kas mano'
Dar Kat. Bažnyčia turi Tabernakulį." Ir vien veria akį.
|mums
tarnautojas: jos visos išbūva čia neėdusios žaratvtų, ypač, kad numirėlis negali nei pas4
tik prie jo kunigas taria paslaptinguosius konsek , Lietuviai, ypač jaunimas, sekmadienio popie
<
&
racijos žodžius: “Tai yra mąnb kūnas, kurs už jus čius mėgsta praleisti Luz sode. Tai labai gražus ir metus ir ilgiau, kot nenudvesią. Kas trys, ketu- ti, nei pinigais išsipirkti. Nors bejausmiam Ii
.yios savaitės jom išimama nuodai. Nuodų po tru nui vistiek kur ilaktis, bet vis dėlto širdis, M
duodamas; tai darykite mano atsiminimui” (Luk. jaukus sodas.
Dom Pedro II sodas yra kelis kart didesnis, bet putį įleidžiama arkliam^ kol jų kraujas pasidaro va, traukia pasįjsefi kur nors kvapiame Idetį
22, 19). Senose mūsų* anglikoniškose katedrose
dar tebestovį puiktU didieji altoriai, gražiai iš se netaip jaukus. Jamę yra S. Bėnto linkui, rūmai s|i >yisai atskarus nuodams. Iš to kraujo gaminami pušinėly. tarp rūtų žaliųjų, kur raiboji gegdM
Įr
r■
nųjų katalikybės laikų užsilikę. Amžinoji Šviesa bokštu, vadinamu “Palacio das indu&trias.” Yra vaitai (serųm) prieš gyvatės įkandimą. Tie vais- kuoja, kur geltonkasių sesučių graudūs b«M
tai duodami tiems, kurie pristato gyvą. gyva(ę. IŠ Ja į padapges melsvąsias.
užgesinta. Kur ji dar dega ? Vien tik Kat. Baž tai žemes ir kitų ūkio takų gimimų muziejus.
:>•
f*
I
Į akis krintadr didingas Brazilijos Nępriklau- viso per metus-Brazilijoj esama ne mažiau 25,000
Ašarėle gailioji, ko riedi per skruostust/4
nyčioje: čia atnašaujama amžinoji Auka “nuo sauF '
b?
1
askui
kehąs
einąs
aukšty!
įkandimų,
o,
miršta
apie
5,000.
.
•
.
Ir
ten,.
inklas,
sorrivbėa
jlės tekėjimo ligi nusileidimo” (Mat 3)
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Dulkei, kuris tūri tarpe dalyke su
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J

lankytis į ai-----chorai veikia, kaip tai: Lindinie*
šiai lengvai gali pasiekei Newa4ką
ar Elizabethą, Patersoniečiai ii*
ląrrisoniečiai —<Newarką, Jersey

’

BaL 26 d. LDS. ^4 kp.'surengė
gebėjimą vesti taip skaitlingą e|>ovakarėlį. Nashuąs LDS. 65 kp.
rą ir nepagaili tiek' daug laiko
mėgėjai vaidino “Dėdė Atvatiapraktikoms pašvęsti
Taip -pat
City — Bayonne, Maspethiečiai
D. L. K. Vytauto Didžiojo 500 pagerbimo to asmens, kuris nesi Brooklyną ir t. t.
kreditas turi tekti ir choro nąKurie neturi
m.
sukatkuvėmsv
minėti
New
gailėjo
Lietuvos
labui
visą
savo
Pirmiausia
kuopos
pirm.
V.
Za

: riams, kad jie nepatingi atsilanky
gaidų gali kreiptis pas gaidų lei
nepamirštą Lietuvos įprotį matyti j
remba pasakė įžanginę prakalbėlę Yorko apylinkių Komiteto “Dai gyvenimą pašvęsti, tat, tu, bran dėją X. Strumskį, kurs visus cho
ti į choro praktikas.
tokias pamaldas.
i Koncertui pasibaigus, buvo šo- ir pakvietė programą vesti p-nią nų Šventės” Komisija, kaip jau gus jaunime, mūsų pavaduotojai rus gaidomis aprūpins (P. O. Box
dykų šventės praėjo labai gra
Didysis šeštadienis prašvito gra
Ji spaudoje buvo minėta, birželio m. ateityje, nepasigailėkite pašvęsti 342, Brooklyn, N. Y.). Kaip maI kiai, kurie tęsės ligi vėlybos nak T. Mikučionienę, nashuietę.
li Jau nuo Verbų dienos pa žiai. Nors oras buvo truputį ap
supažindino publiką su veikalo tu 1 d. ruošia didžiulę “Dainų šven keletą valandų savaitėje, kad savo tote iš šio pranešimo, visiems ke
ties. >
.
de kas bus Velykose. Klebonas miręs, bet bažnyčios džiaugsminga
Baliuje buvęs riniu. Po to, prasidėjo vaidini tę” Cemegie Hali, New YorĖe. dalyvavimu padidintume mūsų lias atdaržs dalyvavimui šventėje
r
r- Ji t •
•
;o pagelbininkai ubliai triūsėsi. giesmė tuoj sužadino kilnios šir
Šventėje dalyvaus sekantis cho dainų garsius skambesius. Apleis- tik reikia noro ir darbo!
mas.
-.
..
minės procesija paliko graži) dies jausmus/
». ■
rai : iš Brooklyno: Apreiškimo Pa kite valandėliai kasdienines pra
D. L. K. Vytąnto Didžiojo K-to
Vaidint ojaį/sayo roles gerai at
Įldį. . Didžiajam Ketvirtadieny
nelės
Šv.,
Šv.
Jurgio
ir
Karalienės
mogas,
kurios
niekur
nežus
—
po
“Dainų Šventės” Komisija.
Po rytinių bažnytinių pamaldų^
liko. “Dėdės” Volę vaidino K. Na■eesija ir kitos pamaldos, ypač
Angelų parapijų; iš Newarko, Eli- šventei atrasite, bet jei tą šventę Elizabeth, N. .
K
klebonas apvažinėjo pageidaujan
dzaika. ’ Jis toje rolėj labai tiko.
tarė gražus pamokslas apie Jėząbetho,
Bayotines,
New
Yorko,
praleiste
nedalivavęs,
tat
kitos
to

Gegužės
mėn.
1
d.
BaL
26
d.
Šv.
KazimĮero
para

čiųjų namus ir pašventino valgius.
Buvo ir šiaip visokių įvaireny
s meilę Švenčiausiame SakraLmdeno, Harrisono, Patersbno, kios nebesulauksite, nes" 500 m.
Nuvargęs, vakare, atlaikė gražias pijos vaikučiai 9 vai. ryte ėjo prie bių.
nte, galėjo paversti akmenį į pamaldas ir paskui klausė išpažin-1 pirmos
•
pc
tt*7^
*
Maspetho, Brooklyno Operetės nieks iš mūsų negyvens! Yra daug
Šv. Komunijos, (grąžus
Niekas taip neardo pasitikėjimą
■
figų, taip buvo sujaudinantis. v •
P-nia O. Skirkevičienė padaina- Choras ir kiti, viso apie 500—600 studentų, studenčių ir bendrai
vaikelių būrys darė jaudinantį įs
eių.
žmogumi, kaip jo svyravimas mo
Ižiajam Penktadieny visos paVelykų frytą buvo giedra. Gau-| pūdį. Tą pačią dieną, vakare, Šv. vo keletą dainelių. Jos^dainavi- žmonių, Praktikos eina smarkiai daug moksleivijos lankančios įvai mentuose, reikalaujančiuose aišldos vaizdavo mūsų Brangiaus
šiai atėjo į bažnyčią, kad neteko] xGregoriaus choras, p. Petraičiui mu publika negalėjo atsigerėti. J. ir tikimasi kad programa bus tin rias mokyklas, taip pat organiza kios orientacijos ir drąsaus užsi
io Išganytojo kančias ir meilę
sėdynių. Būrys turėjo stovėti] vadovaujant, vaidino “Ubagų A- Tamulionis irgi gražiai padainavo. kamai sulig išgalės, įgyvendinta. cijų jaunimo, tat pas ką tik plaka mojimo-—Prof. St. Šalkauskis.
: žmogaus. Kalėjimas ir grabas
kademiją.” Šio choro vedėjas p. Buvo ir duetas ir dialogas “ Jau- Programa bus atliekama sekanti : gįslose lietuviškas kraujas, trauki
Joniai priminė katalikams dar Žiūrint į tai reginys buvo gražus.
navedžio Nusiskundimas, ’ ’ kuri • (mišram chorui)
te sutartinę sustoję į eiles choro.
Visi altoriai žibėjo ir mirgėjo Hodelis išmokino dainas.
> t .
,
vaidino
p.
A.
Sabaliauskas
ir
K.
Vaidintojai savo roles labai ge-.
1) Lietuvių ir Amerikos himnai; Jei kas dėl kokių nors kliūčių ne
ą
_
4
kaip žvaigždės. Vaikučiai su bal
galite chore dalyvauti, tat nors įProgramas užsibaigė
" . Nadzeika.
J .2) Lietuviais mes esame gimę—
tais drabužiais ir velionais rodės rai išpildė.
sigiję tikietą atsilankykite Šven
•
"
Džiaugiamės, kad mūsų vadai Lietuvos imnu.
Šimkaus;
šiuomi pranešu visiems lietu angelai ant žemės. Choro balsai
tėn.
’-. ■
<
mokina jaunimą vaidinti ir dai
P-nia Mikučionienė labai pavyz - 3) -Jau- slavai sukilo—Sasnaus
mis. mano pažįstamiems, ir visi virpėjo erdvingoje bažnyčioje lig
r
nuoti. Garbė jiems.
dingai vedė programą. - •
Yra kolonijų kurios neturi 6avo
ko; 7
•
i kurie mano ir nori važiuoti Į Serafinų sidabriniai balsai. ProceVievęrsęlis LDS. 74 kp. labai yra dėkinga 4) Kam šeriai žirgelį—Petraus choro vedėjų, tat jaunimas gali Dykai iim^ginimo budair'lturi bile Imu
ėtuvą gegužės 24-tą dieną su sija buvo graži ir tvarkinga. Už
gali naudotis be jokio ten neužsigančbaigus
procesiją,
prasidėjo
miišos
ko;
'
cskursija Skandinavian AmerLDS. 65 kp. nariams už išpildymą
dinimo arba laiko gaišinimo.
5) ’Pabuskim iš miego
Žile
m linijos laivu — Oscar II — prie Švenčiausiojo.
programo.
-. ’
Mes turime budę dėl sulaikymo Du
Choro naujai išmoktos mišios
sulio, Ir norime kad Tamista pamėgin
vičiaus ;
\
is visi po mano ypatiška prieNarys
__
t
tumėte musų pačių išlaidom. Nėra skir
fra nuo pat pradžios kelionės iš I patraukė visų atydą. Klebonas [
6) Kur bėga Šešupė—Sasnaus
•
•
tumo ar įslsenėjėsl arba dabar atsira
,
šioje kolonijoje, balandžio mėn.
dusi turėtumėte išmėginti š| budę. Nė
ko;
nerikos iki nuvažiavimo Į Klai kun.. I. Abromaitis pasakė gražų
ra skirtumo kokiam klimate gyvenate,
26
d.,
buvo
vaidinta
veikalas
‘
‘
..Kodėl
esate
bailūs
jūs,
žmonės
pritaikintą
šventėms,
pamokslą.
Per
šilą
jojau
—
Šimkaus;
7)
dą ir. Kauną. Sveikatos reikaKas ugdyti) Jumyse Brolial-Užjurie- arba kokio amžiaus esi arba koki dar
Giedant Credo, klebonas padarė “šliūbinė iškilmė” ir. dialogas menka tikėjimo! Po to atsikėlęs
8) Anoj pusėj ežero — Žilevi čia! meilę ir prisirišimą prie gimto bų dilbi, jeigu tik turi dusulį turėtų
ase^ąnt laivo per visą kelionę
sios šaldės Lietuvos? Kas nuolat pa pagelbėti.
“
Dzūkas
ir
Žydas,
”
kuri
parengė
,
is
davė
paliepimą
vėjams
ir
jūrai,
čiaus ir • ■
is aprūpinti kartu su laivo gy- rinkliavą.
laikytą patriotizmą įr kurstytą kata
Labiausia tiems norime pasiųsti ku
žmonės 9) Vilnius—-Valagaičio.
likiškojo idealizmo ugnį?..
Vai
Afišios tęsėsi gražiai. Nemažas W. Lynno šv. Onos D-tė. Po vai r pasidarė dideli tyla,
rie jau nustoję vilties dėl kokios partoju. Kadangi esu važiavęs ke
— Tat dar prieS Didįjį Karą pla gelbos, kurie yra vartoję visokius bu
dinimo įvyko šokiai.
gi stebėjosi ir saki: Kas gi jisai yVyrų
cfltrui
ų cnbrui:
tų metų atgal į Lietuvą, žinau buvo būrys prie Švenčiausiojo.
Sai žinomas ir visą mylimas, didelis, dus ir be pasekmių.
Apie nudavimus tikrai negali ra, kad vėjai ir jūra jo klauso?” 10) Vai broli, broli —- Šimkaus; paveiksluotas,
gražus
savaitraštis
• i
Svečias
šis dykas pasiūlymas yra per daug
įs reikalinga dėl laimingos ir
“Šaltinis.” Jis nori tarnau- svarbus praleisti. Rašyk dabar ir pra
ma spręsti, neš trumpį veikalai (Mat 8, 26-27).
IĮ)
Vaikščiojau,
vaikščiojau
—
}ksmos kelionės, kad nebūti) jo
ti visii katalikiškajai visuomenei. bėk naudotis šia proga tuojaus. Ne
[kurie užsitęsė valandą laiko. Bet
“šaltinis” eina Marijampolėje (Lie siųsk pinigų. Tiktai iškirpk žemiau pa
Žilevičiaus;
tį kliūčių kaslink sugrįžimo ir t.
tuvoj) kas savaitė 20 didelių pusla dėtų kpponų ir pasiųsk. Padaryk tų
,
neprošalį
bus
paminėti
South
Bos

Katalikas, kuris galėdamas ne- 12) Pragėriau žirgelį — Žilevi pių, ir kaštuoja metams Lietuvoje tik
fe Laikas labai trumpas ir jeigu
šiandien.
tono M. Bolį ir jo sėbrą, kurie bu remia kataližiškos spaudos, neturi!
8 litui, o Amerikoje 2 doleriu,
čiaus;
įmote važiuot, tai meldžiu pra“šaltinis” nori tapti dvasinių tiltu,
DYKAI IŠBANDYMO
vo pasamdyti Šv. Onos D-tės vai teisės vadintis geru Bažnyčios vai 13) Pupos, pupos — Žilevičiaus. kuris jungtą visos Lietuvos sūnūs su
išt man tuojau arba į “AmeriŠ. m. balandžio mėn. 26 d., va
KUPONAS
savo tautiečiais Amerikoje. '
Frontier Asthma Co.,
»~Liętuvio ” Agentūrą.. Ir jūsų kare, Apreiškimo Panelės Švč. Pa dinti šiuos veikalus ir nuo Onučių ku!—Vyskupas Kėtteler.
Šios pastarosios visos yra liau
Jei dar neesi susipažinęs su “šalti
15G6J Frontier Bldg.,
sLreikalai bus mandagiai ir są- rapijos Salėje įvyko LRKSA. 134 uždirbo po kelias penkines.
dies dainos. Vyriausiu chorų di niu,” parašyk laišką šiuo adresu:
462 Niagara St, Buffalo, N. Y.
“šaltinis” Marijampolė, Lithuania, —
Onos ir Bolys su savo sėbru yra
■Prisiųsk dykai išbandymui:
įttškai aprūpinti dėl linksmos ir tuopos balius, koncertas ir šokiai |
rigentu išrinktas kompozitorius gausi vieną n-rj susipažinimui nemo
32
visai skirtingų pažiūrų. Ir man įkamai,
o
susipažinęs
daugiau
su
juo
įęikos kelionės.
Juozas Žilevičius.
Patikrinimas
Žmonių, palyginus su kitais kar
niekuomet nesiskirsi.
domu, kaip galėjo Onos su M. Bo Tėvynės likimas, jos laimėjimai ir ne
'■
Su gilia pagarba. arba
kitaip
sakant,
bendros
prak
tais, į šį balių atvyko nedaug. Mat,
Su pagarba,
laimės, jos sielvartai ir bėdos Jums vi
lių,
bolševikėliu
susitarti.
Čia
ga•
“šottiato” Administracija
DR. j. SEYMOUR-LANDŽIUS tą vakarą apat 134 kuopos baliaus
siems, be abejojimo, rupi. Jumsz taip tikos prasidės antroje pusėje ge
|
Ii
būti
tik
dvi
išvados
:
arba
Bolys
!
L
pat
rupi,
kad,Tėvynėje
taurautų
ir
|
51 Providence Street
gužės mėn. šia tvarka; “Brook
juvo dar keturi įvairiose vietose
Onas į savo pusę patraukę, arba klestėtų teisėtumas ir laisvė. Jus taip
Worcester, Mass.
pat niekinat priespaudos nevalią irune- lyno ir Nęw .Yorko chorų bendra
parengimai.
'
I Onos Bolį atvertė prie Šv. Dva- ribotą sauvaliavimą su švenaausiomis
Bei. Park 5873 arba Park 5318
praktika atsibus Brooklyne, o
•Koncerto programą išpildė Ka- Isios. Greičiausia bus Onų klaida, žmonių teisėsią ir laisve. — Jus norite,
VISUS PRAŠOME KASYTIS
kad ir toli būdami, kad ir plaflųjų ma New Jersey parapijų — Newarke.
ralieūės Angelų parapijos choras, į Na, moterėlės ir*tiek.
rių atskirti, voMatl trirate būvi, koks
Kuou^
gis^^va^
f JirUkinHnoj -yriL, —» šitais visais at
kuriami vadovauja mužikas Pr. F*
žvilgiais Jums laitai yfa pravartu iš koje, tuomet prasidės bendros
Dulkė. Choras programą atliko
sirašyti '
tt /į
■
praktikos visų chorų Brooklyne,
labai gerai: padainavo keletą gra- į
“Darbininkas,” '
gale gegužės mėn. Todėl kviečia
Metinis nario mokesnis 2 doleriai,
gių dainų ir suvaidino kelis komiš
me visus,chorų dalyvius energin
nes ■"
Z ' '
kus veikalėlius.
Žmonės, choro
“DĄRBININKAS”i yra tikriausias
už tai gaunama įvairų gražių knygų tai pačiai sumai
šių dienų Lietuvos ^gyvenimo veidrodis. gai imtis darbo, kad ši istorinė
dainavimu ir vaidinimais, buvo la
Bal. 13 d. p. K. Lukšys rodė ju
“DARBININKAS” ugdo tiesos' ir Lietuvos ' gyvenimo ' šventė kuo
(įskaitant ir persiuntimą)
»
bai patenkinti ir nepagailėjo cho damus paveikslus iš Lietuvos.
laisvės meilę. »
“DARBININKAS” moko neapkęsti geriau pavyktų ir kad galėtumė
rui, laike koncerto, suteikti gau
Žmonių buvo daug.
Parodė priespaudos smurto'niekinti didval- me tinkamai parodyti savo dainą
Kas nori visam amžiui priklausti prie ŠV. KA
.
singus delnų plojimus. ’
7 daug gražių ir įdomių paveikslųl dų vefdniaiiiystę, "’-.f
ne
tik
patiems
lietuviams,
bet
ir
.
“DARBININKAS” tiesia kelią Tėvy
ZIMIERO DRAUGIJOS ir kasmet gauti gražitj
.Gegužės 8 ir 9 d., Bažnytinėje
iš miestų ir kaimo, gyvenimo ir nei į šviesesnį rytojų.
svetimtaučiams, kurie beabejo
Kiek man teko čia matyti cho
6lėj, W. Fith St., South Boston,
katalikiškų knygų, yra kviečiamas rašytis į
“DARBININKUI” visur ir visados
mūsų tėvynės kariuomenę. O kas
•daugelis turės progos jos pasi
rus koncertuose ir juos dainuo
rupi dartio žmonių reikalai.
tass.
apsakys mūsų brangių brolių ka
a) AMŽINUS NARIUS. Nario mokesnis —
“DARBININKAS” tnrl labai įdomias klausyti, nes manoma kad pasi
jant girdėti, tai galiu pasakytą,
firetainėj, 26 Lincoln St., Brighreivių miklumą .laike, gimnastikos; Savo “RADIO SYPSĘNAS.”
35 doleriai.
kad Karalienes ^Angelų par, cho
“DARBININKAS” yra darbo žmo seks ją perduoti per radio.
m, Mass.
arba žaislų.
' ;
nių-Intoteiigentų laikraštis.
b) TIKRUOSIUS‘NARIUS. Nario mokesnis
ras, gal bus vienas iš geriausių ir
Brangus Lietuvos jaunime! ; į
Gegužės 67ir 7 d., Liet. Ckėsų
“DARBININKĄ” redaguoja profeso
Mus . stebino praeity rusų ka
rius’ TR. DOVYDAITIS.
— 50 dol. atimtinai.
-Kviečiame jūs, kurie dėl kokių !!
ĖKubo- Svetainėj, .12 Vernon St.,
riuomenės žirgai,- bet dabar pasi
Skubėkite kad išsirašyti “DARBININ— e) GARBĖS NARIUS. Nario mokesnis —100
ir' išrašykite jį savo gimi- nors priežasčių dar nesate prie H
rcester, Mass.
/
žiūrėjus į mūsų kariuomenės žir■ K^
Ką tik išėjo iš spaudos!
choru prisidėję, o turite balsus, y- ] I
dol. arba tiek pat Lietuvos Laisvės Paskolos bo12 d., 1930 m., Pobažgus tai negali atsigerėti.
Amerikoje “Darbininkas” kaštuoja
pač
tie,
kurie
kada
nors
esate
cho

Nauja Knyga
:tainėj, Hartford, Conn.
Paveiksluose parodė jaunimą,, |LŽ0? o Lietuvoj tik 60 amerikoniškų
! ’ nais.
centų.
ruose dalyvavę, dalyvaukite arti
18 d., 1930 m., Apreiškuris
gausiai
dalyvauja
iškilmin

;’
Kiekvienas amžinas, tikrasis, ir garbės narys
“DARBININKO” adresas^ Lithua
Artisto
5 .
miausiame chore, prisidėkite prie
o Pan. Švč. parap. svetainėj,
gose procesijose. ' Žiūrint į tą vi nia, Kaunas, Nepriklausomybės aikštė
’! gauna iš šv. Kazimiero Dr-Jos Centro atatinkamų
v
STASIO PILKOS
, N. Y.
«
są, negali susilaikyti nuoašaCų iš
gražų diplomų.
Rodys ir aiškįs
I džiaugsmo ir dėkingumo Dievui

NASHUA, N. H

MJUHPHIl, a

DYKAI TIEMS, KURIE
KENČIA NUO DUSULIO
IR SLOGOS

įVARBUS PRANEŠIMAS

W.LYNN,W

BRANGŪS TAUTIEČIAI
...

....

•.

-1,

•\

v,

-

y ■

BROOKLYN, N. Y.

BR0UAI4ŠEMAI

v

\ •; ’

AMSTERDAM, N. Y.

G.

“JAUNA KŪRYBA”

LUK ŠI S

Į už Jo Apveizdą.

su paveikslais

ZAS A. SOOTKOOS

Rap.

Daug rimtų ir juokingų pasi
skaitymų, dainelių, deklemacijų.
i
Verta kiekvienam turėti namuose tų gražių knygutę.

DARBININKŲ GEGUŽINĖS
PROGRAMAS *
30 d. gegužės, Montello,

Kaina tik 25c.

(Jž persiuntimų prisiųskit už
3e. pašto ženklelį.
“DARBININKAS”
336 B’way, So. Boston, Mass.
/

X

1. Parkas
atidaromas
10 valant
y
.
dą ryto.

į

2. Nuo 1-mos valandos po pietų
ligi 3-čios base-ball. Loš Naujos
Anglijos base-ball Mėgėjai.
Į 3. Ttfuo 3 ligi 5 vaL Įfokiti.

I

KA TIK ATĖJO NAUJAS SIUNTINYS NAUJU
MALOAKNYGiy
L75
tl.25
u rinkinėlis, baltais viršeliais
81.75
ALI8, juodais viršeliais
$1.25
NAUJAS AUKSO ALTORIUS, juodais pras
.50
tais viršeliais
užsakymus siųskite sekančiu adresu:

DARBININKO” ADMINISTRACIJA
Scrath Boston, Mass.
W«t Broadway

4. Nuo 5 ligi 6 vaL dainos—dai
nuos visos Naujos Anglijos kolo
nijų chorai.

j

5. Nuo 6-8 vak tennis court, golf,
virvės traukimas, į stulpą lipimas,
čigonės burtai, lenktyhfe įžtinuno
I ir senųjų.

Vaikams: kas greičiaus suval
gys pajų ar donacąf
6. Nuo 8 vai. ligi vėlumos Šo
kiai lietuviški ir angliški

Beisbolės geimio laimėtojai gaus
aukštą dovaną.

šis programas bus prtblįst&s
Į gražiausiais pasilihkohiųi&ais.
pasilihkamf
Į
(

Kuo į didesnius narius įsirašyti, tuo daugiau
paremsi katalikiškų spauda, tuo kilnesnį, ir garbingesnį darbų atliksi.

j!
!’
;į

DIDELE EKSKURSIJA

į LIETUVĄ

1930 METAIS KARIAI GAUS 9 KNYGAS
1.

Paminėti Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Vytau
to 500 metų mirties sukaktuves, Lietuvos valdžia pa
darė sutvarkymus švęsti šį didelį įvykį iškilmingai,
spektakliais, parodomis visuose kaimuose ir mies
tuose.
• < ’•
jšia nepaprasta proga yra ne tik dalvvaut ir ma
tyt tų viską* bet -ir drauge pasisvečiuot su savo gimi- .
nėm ir draugais.

2.
3.
4.
5.

G.

.

KELIAUKITE POPULIARIU GARLAIVIU

;

• v šv.
13

*

randasi Kauno Kalendoriuje, arba tų sąrašų gali

ma gaiVti iš Šv. Kazirųįero Draugijos atstovo. Ame

Specialus traukiniai iš Hąmburgo iki Memel

rikoje Kun. St Stonio, arba tiesiog iš Šv. Kazimie

7

ro draugijos, Kaune Rotušes Aikštė 6, Lithuania.

Oficiališka ekskursija, patvirtinta Lietuvių Agentų Draugijos
Dėl informacijų kreipkitės prie bile agento nario

Įsirašyti į Šv. Kazimiero Draugijos narius gali
ma per Šv. Kazimiero Draugijos Įgaliotinį Ameri

LIETUVIŲ LAIVŲ AGENTŲ ASOSIACIJOS
*

'

7

arba

koje šiuo adresu: Rev. S. Stonis, 41 Proyidence
Btreet, Woreester, Mass., arba tiesiog į Šv. Kazi

*

’

miero Draugiją aukščiau nurodytu adresu:

HAMBURG-AMERICAN LINE
309TUMOMTST

S, Stonis, v
Šv. Kazimiero D-jos Įgaliotiniš Amerikoje
Kun.

BOSTOS, MASS.

>V
V .i

•

Kazimiero Draugijos leidinių surašo, kurie

Taipgi parankūs išplaukimai iš Bostono—gegužės 4 ir liepos 13

Sporto Komisijos’SekVctorius

I

8. Kun. M. Vaitkaus, Iš-įvairių pasaulių, Apvsaka.

Kurie nenorėtų šitų knygų, gati pasirinkti kitų

KURS IŠPLAUKS IŠ BOSTONO, BIRŽELIO 8, 1930
•

Špilmano, Su Magelanu aplink pasaulį, apysaka
Špilmano, žygis į Nikaraguų, Apysaka.
Šenjono, Meditacijos.
K. Dikenso, Jaunuolių gyvenimas.
Kun. Stankevičiaus, Dėl ko aš turiu būti kata
likas?
Prof. Toto, Jaunimo kovos.
K. Dikenso, Mažoji Dorytė, Apysaka.

9.^
‘
Kauno Kalendorius 1930 metams.

S. Š. “CLEVELAND”
■X
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faK ATSDD1U JURHJJJU tis, kuria buvo šiek tiek su

Fąeąfcąja, W kadaise vj£- Lajnyjūs it ufoaigęs amfr
stipruolis Tristanas jiftĮ

varžytas svaigiųjų gšrinm į-

■ KOLouuvMunuta.'

.

yežteį
r ir susiraęi^s slankio
/ii
babatijos
vežimas įį Afriką, bet teigia
mų vaisių, peveik. nedavė. jo Paryžiaus gatvinis. Xr bo prieš pat savo mirtį pąkai žmonės jo paklausė, ko davįs gydytojui savo auksi ,' Mūsų kunigai ragina, garbinti
Matydami labai liūdnasc neTanelę. Švenčiausią. Aiškina, kad
516,000 svarų sterlingų, o gnfgirtavimo pasekmes mi- jis toks neramus, Tristanas nį laikrodį: “Paimk tu,
jos garbinimui yra labai patogus
Palestinos ir Trahsjoi’dani-įsijonieriai pradėjo prašytį atsakęs: “Jaučiu, kad ir jniėlas drauge,” sakė jis,

' Paskutiniuoju laiku dau

gelyje

Afrikos

kolonijų la

bai greitai pradėjo plėstis^lkolizmas, nes svaigiųjų gerk

(daugiausia iš

mų įvežimas

žymiai padidėjo.

Europos)

1919 m. St. German-en-Laye
padaryta tarptautini sutar-

S

~

~

Ryman

t

.

s

iš Argentinos at-

vyko keturi kunigai, kad ge-

riau susipažinti su katalikiš
kos

pagrindais ir

Akcijos

metodėmis. Tuos keturis ku

kolonijų

gali

nigus Šv. Tėvas yrą priėmęs Visa tai

vyriausy

man reikės kada nors mir

tik paraginti

dievis

specialėj audiencijoj, kurios prie darbo-tuos, kas jau da

kad

nusinešti

į'

Anglijos

karališką

dieceziją.

ir jų

nurodymus

privalote

Tėvas primi

nė, kad enciklikoje “Ūbi Arcano” y i-a apibūdinęs kat a

likų

“pasauliečių

vimu

/ jos)‘

/

pavadinęs ją

Akciją,

(hierarchi-

apaštalavime.”

1927 1928

1929

40
372
509

48
373
492

Jegtinės pžLrd. 41
Vyno parduot. 357
Alaus ^parduot. 500

bendradarbia

dvasiškių

karūną:

“Visi

tą

Aiš-

‘ Žymus matematikas Lagny
siems 67-niems Norvegijos per paskutines 36 valandas
miestams, kuriuose gyvena prieš
mirtį klausinėjamas
807,000 žmonių. Dabartiniu nė vieno žodžio neatsakinė
laiku tik 15 miestų turi deg jęs ir veltui jį stengėsi pra
tinės parduotuves.
Iš kitų kalbinti.
Tada jo draugas
52 miestų vyno ir alaus Mapertius priėjęs prie lovos
parduotuves turi 26 miestai, paklausęs: “Mielas Lagny,
o likusieji 26 miestai yra vi ar žinai dar kiek bus 12-os
sai sausi.
.
. ’ wcadratas,” (12 padauginti
Norvegijos valsčiai turi iš-12). “Šimtas keturiosdeteisę svaigalų prekybą visai šimtvs keturi,” prasijuokęs

apibudinimą,

Šv. Tėvas pridūrė: “Jei kal
bam

apie

ben

pasauliečių

dradarbiavimą apaštalavimo

darbuose,

vietoje

pirmoje

reikia pastatyti sąlygą,, kad

tie pasauliečiai būtų geri kri
kščionys.

Negalima

bendradarbiauti

"

juk

apaštalavi-

me, jei pats nesi geras.

Net

ir kunigas nemokės darbuotis prie sielų išganymo,

jei

uždrausji.

pats

nebus

Dabartiniu laiku

nes:

Švecdtas,

pardavinėjimas

vyno

už

“Niekas negali duoti tai, ko
draustas tik 55 valsčiuose, o

pats neturi.”

Jei taikysite

alaus—99-se.

Iš 675 valsčių

šiuos dėsnius, jūsų kraštas ir
579 arba 85% visų valsčių v-

diecezija suriUuks gęrų vai
ra sausi, kitaip sakant tuose
sių, ko taip karštai trokšta^

valsčiuose svaigalų pardavi
me.”

!

nėjimas
Pabaigoje

kad

stebėjo,

*;

Šv. Tėvas pa-

tas.

yra visai

uždraus

Šiuo atžvilgiu Norvegi-

katalikiškoji

ja_gali būti rimtu pavyzdžiu
Akcija nėra
lykas, kaip

visai naujas datai kai kas gali

pamanyti. Jau Apaštalai pa-

-

daugeliui Europos valstybiii

taip pat ir Lietuvai.
,

. įSžef.

Blaivybė* d-ja

naudodavo pasauliečius pla*

.

tinti

krikščionybę.

Tai

ir
į

J*-.

1

JI 1

L.

I

Lekcijos duodamos privačiai kali
■atten* taip Ir aararaMp

nįai darbai bei visuomeninis veikiinas, bet taip lengviu styiiu, taip
- prieinamai parašyta, kad kiekyie-

“Dabar jūs esate šaltos, ma
no mylimos rankos, dabar
jūs esate nebegražios.” Pa
našiai pasakiusi Anglijos
karalienė Ona Bolevn, pa- ją, minint jo 70 metų sukakties pa
J. T£mąs.t
glosčiusi savo kaklą; kol minėjimą, parašę
mirtis dar nebuvo jo palie “Užgesę Žiburiai’ ’knyga storo
ka, 502 puslapiai. Kaina Lietuvė?
tusi, tarė: “Jis buvo gra
je 10 litų o Amerikdje $1.90 ir
žus, —
dar kartą paglos-Į atsiuntimo išlaidos. ;
Čiusi, dar kartą, tarė, — ir “Užgesę Žiburiai’ ^ūri dvi da
li: pirmojon Įdėti pąminėtini lfe-'
jis dar tebėra gražus.”

Tos parduotuvės tenka vi

- kindainas

-

® nas. lengvai gali skaityti ir'supras-' PaAįr jiedu sddainavDporąda-’

ki.’ ’
Toliaus Šv.

darbininko.
Tos visos šviesios
Jakšto ypatybę? pilnai atsispindi
“Užgesusiuose Žiburiuose,” Nors
šioje knygoje apibudinami yra |vairių rašytojų raštai, jų moksli-

El

talikų Akademijos.' J^irmlAinkaš?
Tos biografijos ir tie nekrolo’gai
tilpo įvairiuose žurnaluose. Da
bar juos surinko ir išleido Lietu
vių 'Katalikų Akademija.
Prel.
Dabrausko-Jakšto gražią biografi

visur ir visuomet prisilaiky

.

karalienės

l
Įvyko pobažnytinėje salėje L.
B. K. S. A. vietinės kuopos rakąras sd.programų. Kalbėjo posė
džiuose dalyvavę Worcesterio delegatai: Lekeckas, Vieraitis, viena
ponia ir ponas Svirskas. JChoras,
po vadovyste p. M. P. Karbausko,
sudainavo gražių dainų. P. M.
Karbauskas, jaunasis, akompanavo . Ponas Antanėlis jr'Margareta Senukevičiutė dainavo solo.

Apartment narnąs turintis

Dorchestery—3 šeimynų namas,
netoli Columbia Rd. Uphams Cor-,
nėr, 20 kambarių, 3 šildytuvai, šil
tas vanduo, elektra, piazai. Rendų
$115.00 į mėnesį. Dabai* yra lanko
se mortgagee kuris'parduoda už
$10,300. Įnešti $1300, likusieji len
gvom išlygom. 'Matyk R. S. Fitch,
585 Columbia Rd., Uphams Coiner
' Dorchestery—Pleasant St., Up
hams Corner 3 šeimynų 12 kamba
rių namas ir reception halls. -Yra
šiltas vanduo, elektra, piazat Bendų $120 į mėnesį. Savininkas išva
žiuoja tad parduos už $10,800 len
gvom išlygom. R. S. Fitch, 585
Columbia Rd.
(G.-6)

po 2-5-6 kambarius. Gera
proga pirkėjui įsigyti hamas
ir geros ineigos iš rendų kad
apsimokėjus nuosavybę. Dėl

platesnių žinių kreipkitės
prie C. F. Murphy, 157 Summer St, Boston. ~ (G.-9)

tuviai, antrojon kitataučiai. - Abi
tiedvi dali suskirstytos trimis sky
riais; pirmajin sudėti rašytojai,
antrajin — mokslininkai, treeia.jih i
Bažnyčios bei visuomenės veikėjai.
Lietuviai p’amineti 22, o kitatau

ti. Nors čia nėra apysakajbet la
bai rimti if svarbūs klausimai pa
liesti, vienok taip patraukiančiai
parašyti, kad negali atsiskaityti ir
atsigerėti.

“Užgesę Žiburiai” yra svarbūs
mūsų kultūros, iš dalies ir litera
tūros istorijai. Ši knyga aiškiai
parodo, kad mūsų tauta, nors ne
didelė ir buvusi tiek laiko paverg
ta, vienok jos tarpe buvo ir yra
tikrai didelių žiburių, kurie skais
čiai švietė ir šviečia visai tautai.
Tie žiburiai yra tai mūsų tautos
garbė ir pasididžiavimas. Tai lie
tuviams išeiviams o ypatingai jau
nimui, gyvenantiems Amerikoje,
svarbu, kad neieškotumem kitur,
nematytumem tik pas svetimus di
delius žmones, bet mes patįs turė
jome ir turime tikrai didelių ir
skaisčių asmenybių. “Iš praeities
Tavo sūnūs te stiprybę semia,”
sako mūsų tautos himnas.
Tat
semkime tą stiprybę iš mūsų
praeities didvyrių, pažinkime jų
didelius ir>prakilnius. darbus o pa

čiai 14. šioje knygoje tnes ran
dame tokius vardus, kaip V. Pie
taris, . Gerutis, .A. Kampas/:.J. Bk
l?ūnas, Baranauskas,. K. Jaunius,
šult€, Valančius, J. ..Tumas-Vaiž
gantas, Jakštas; arba kitataučiai:
Dantė, H. Sienkevičiuš; L. Tolsto
jus, VI. Solovjovas, Lt Pasteuras,
G. Mendel i> kiti. Vienų biogra. žinę karščiau pamylėsime savo
tautą. Tos praeities stiprybės kaip
fijos yra plačios
Pietario, Geru
čio, Kaupo, Šolovjo vo, kitų trum tik gausiai rasi “Užgesusiuose Ži
buriuose.”
pėsnės; kai kurių tik dienraštišTaigi Amerikos lietuviams visa
kas miriino ar sukaktuvių pami
širdimi rekomenduočiau “Užgesunėjimas. Vis tai mūsų lietuvių tau
Mus Žiburius” įsigyti ir gerai su
tos ar pasaulio žiburiai: literatai,
jais susipažinti.
Tikrai įsigyjęs
mokslininkai, žmonių .dvasios ga
nepasigailėsi. ' Knyga tinkanti in
nytojai, visuomenės'' veikėjai. Ži
teligentui, suprantama ir protau
buriai, bet jau užgesę. Iš neužge
jančiam darbininkui. Tat “Užge
susių paminėti tik Kan. Prapuolėsę Žiburiai’ /turėtų sau rasti vie
nis, D-ris J. Tumas- Vaižgantas ir
tos kiekviename lietuvių name.
pats tos knygos autorius Prel.:
“Užgesusius Žiburiusima
Dambrauskas—Jakštas.
įsigyti: arba tiesiog išsirašantįjį.
Pažvelgus paviršutiniškai į “Už
Šv. Kazimiero: Šv. Kazimiero kny
gesusius Žiburius” ir pavarčius
gynas, Rotušės Aikštė 6, Kaunas,
šios knygos puslapius, labai geras
Lithuania, arba per šv. Kazimie
gaunasi įspūdis. Išleista dailiai:
ro Dr-jofe įgaliotinį šiuo adresu:
4>opieris geras, spauda aiški, be
Rev. Stonis. z41 Providence St,
veik prie kiekvieno kalbamos as
Worcester, Mass.
mens padėtas jo atvaizdas.
*'
Kun. S. Storis,
Dar labiau patraukianti si kny
Šv. Kazimiero Draugijos Įgalio
ga savo tariniu. “Užgesę Žibu
tinis Amerikoje.
riai” išėję iš po plunksnos Jakšto.
Labai vykusiai Vaižgantas Jakštą
lygiomis stato su Basanavičium, o
net kartais laiko jį, Jakštą, gyves
niu visuomenės nervu.
Prel. A.
Dambrauskas—ŪakŠtas yra žmo
gus plačios bei gilios erudicijos,
šviesios bei kilnios sielos, pasU-
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etų. Ir labai gražiai.
Kalbėjo
ir kun. Virmauskis, Dainavo p.
Lapinskas. Ponas J. Jaroša ve
dė vakarą.
M.

SUSIVAŽIAVIMAS
L. R. K. S. A. N. A. A. posėdžiai
įvyko parapijos mažojoje salėje,
7-tos gatvės. Prasidėjo 1:30. Bai
gėsi 6 P. M. Atstovų buvo apie
30. Išrinko sęiman delegatų. Su
si važiavusieji tarėsi taikiu būdu
Centrą kreipti, kad išgautų Mass.
valstijoje earterį.
B.

BUŠAIS .
Posėdžiuose ir vakare kalbėta
važiuoti į Niagara Falls, L. B. K.
S. A. seiman busais. Worcesteriečiai daro su kompanija kontraktą
nuvežti bus’u vieną žmogų ir par
vežti už $15.00. Ton ekskursijon
gali važiuoti ir ne nariai Susivie
nijimo. Ekskursiją padeda sureng
ti pp. Lekeckas, Vieraitis, Japišas,
Vencius ir kiti
Jf.

^Darbininko” name 6 arte
7 gražūs dideli ir Svieste
kambariai. Yra elektra, gi*
saą maudynės, skalbyneą
duodama šiluma-ir janitorius patarnauja. Dėl plates
nių informac ių kreipkitės į
Administra“Darbininko
«u«. •

■■ I

MI.■ I

V.

D. L. K. KWTU6I0 dbjoA
VALDYBOS ADRESAI -

VAKARAS

Ir tikrai, la

telę minutę gyvenimo.” Po-

tik pagrindinius

rasite

■■.F

Putpelės pagelbininkas

mano turtai už vieną vienin

Nėra reikalo visa, ką paty
rėte, pakartoti; veika tik
'
ir prisiteąkinfi Įtrie
Čia

•ji

“laikrodis parodo laikų, bet

zbietos žodžiai neatitiko jos

prityrimą

savo

B

«iį

mirties sukaktuvių iškilmėse. Grį
žo į namus tą pačią-dieną naktį.

gus yra prikalbėjęs.

katalikiškoji

ir įgytą

' »

iw |įįj

Kmonre wB8rrau>i'

bai nerimti} žodžių šis žmo

prisižūrėti, kaip Italijoje su

Akcija

4. . -U

Pereitą sekmadieny, A. F.
Kneižys buvo Vestfield, Mw>. ir
dalyvavo D. L K» Vytauto 500 Jū-

pasakęs:

Volteras

ti rimtiems.”

/‘Gražus ir kilnus jusi} pa

organizuota

-r*

“Leiskite mums dabar tap

lyvauja katalikų Akcijoje.

metu štai ką yra pasakęs:

siryžimas atvykti čion,

,

laikas gegužės mėnuo, kuomet vi
' R&pso pasaulio katalikai ypatingai
bes pakeisti 1919 metų sutar- ti, ir man vis neateina gal aš einu į belaikę amžinybę.” garbina Išganytojo Mbtiną. • Prie
K. LUKŠIS, pirmadieny, sugrį
Didelis 'vidurinių amžių to, jie pranešė, kad .Maldos Apaštį ir visai uždrausti svaigių von, kas reikės pasakyti pas
žo
į So. Bostoną iš New Britain,
talybės mėnesinė intencija yra:
gydytojas
Halleris
jautęs
jų gėrimų įvežimą.
To pat kutiniais žodžiais.”
Garbinimas Marijos, nekaltumo Conn. Ten rodė jndžius iš Lietu*
pats savo pulsą iki pasku
pareikalvo ir knltūringesvos. So. Bostone rūdys gegužės 8
Šis pasakojimas apie Tris
motinos.
.
ir 9 d . d., bažnytinėje svetainėje.
stuktelėjimo*
“Dar
nieji negraiPaskutinėmis taną priinena mums dauge tinio
Žmonės kunigų klauso. ’ Eina
Rap.
žiniomis tarptautinis žmonių lio didžių žmonių mirtį ir muša jis — dar — dar, bet
bažnyčion prie išpuošto Marijos
silpniau, — p dabar jau už- altoriaus ir nuoširdžiai meldžiasi
globos biuras Ženevoje į tai
jų paskutinius žodžius, ku
TEATRAS VAIKAMS
trečiadienio ir penktadienio vaka
taip pat atkreipė savo dėme riuos jie pasakė mirdami.
VELTUI
rais, sekmadieny po mišparų ir 7
sį ir mano greitu laiku kolo
Visi
Šv.
Petro
lietuvių parapi
vaL pirmadienio, antradienio, ket
Didžiausias vokiečių rašy
nijas turinčioms valstybėms
jos vaikai turės progos pamatyti
virtadienio ir šeštadienio rytais.
tojas Gete (Goethe) mirda
labai juokingą ir Įdomų veikalą
pasiūlyti padaryti 1919 mmas
sušukęs:
“Daugiau
“Moterims Neišsimeluosi’r visiš
sutarties revizijų ir visai už
Panelės Švenčiausios garbei įšviesos,” nes ši žemės švie
kai veltui.
Tą veikalą Lietuvos
drausti įvežti alkolinius gė
vyks iškilminga procesija, kaip
Vyčių 17ta kuopa perstatys dėlsa jo akyse baigė jau gestu
kas metąi, gegužės 18 d. Visi tu
rimus į kolonijas.
vaikų šeštadienio vakare, gegužės
O anglų rašytojas Baironas
rėtų Šioje procesijoje dalyvauti.
10 d., 6 vai. vakarę, bažnytinėje
Kas būtų gundomas gėdytis-gegusavo prietelių prašęs: “Leis
salėje. Įžanga visiems vaikams
žės mėnesio procesijos težvelgia į
kite mums ilsėtis.” Maištinbus veltui; Todėl, visi vaikai, te
į
*
■
.
• •
dabar daromą Afrikoje pasaulinį
gu' pasinaudoja tąja proga kokią
ga to žmogaus dvasia iš tik
procesiją jos dieviškam Sūnui,
%
i
jiems teikia Vyčių kuopa.
prisidėjo pri^ nepaprastai ro buvo reikalinga ramybes.
Eucharistijoje esančiam.
Nedėldieny, gegužės 11 d. ta pa
tonybės įšsįpla- Tuo tarpu jūrų
didvyris
greito
ti komedija “Moterims Neišsimetinimo.
šv. Povilas mini a- Nelsonas prašęs “Vieno pa
luosi
” bus vaidinama suaugusiems
Parapijos piknikui tikietai par
pie savo bendradarbius ir bučiavo.”
davinėjami
Daug darbuotojų žmonėms. Tuo vaidinimu Vyčiai
užbaigs savo metinės šventės, Mo
tą
darbą
varo.
bendradarbės apaštalavime.
Garsus
Prancūzijos
be
tini; dienos, apvaikščiojimą.

Afrikos

f ALKOLIO KLAUSIMAS
KOLONIJOJE

***•—

V

/ Biudžetiniais ąpskAi&avimais, Trako mandatas i930»
1931 metais Anglijai atsieis

jos 261,000. Prieš kiek lai
ko
Palestinou įvykusios
riaušės
Anglijai kaštąVo
122,000 svarų sterlingų.

*■
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NEDEGANTIEJI ŽMONAS
v'

-

‘

- Istorija žino žmonių, kuįlrių kūnas nedegdavo ‘ugny,
į Taip antai, garsus anglų maJ gikas Dovydas Hume galč; jdavo įkišti plikų rankų ugsC"nin be jokios žalos. Tokių
M pat dalykų pasakojama ir a; pie Indijos burtininkus fasį kirus. Prancūzų istorikas
Debay pasakoja, kad XVII
f .amžiaus pabaigoj anglas Bičardsonas stebino visų Euroį pų savo nejautrumu ugnies
į. atžvilgiu. Jis galėdavo vaikšeįoti basomis kojomis de
gančiomis žarijomis, įkaitintomis geležinėmis plokštė
mis. Liepdavo pilti sau ant
atkišto liežuvio tirpintų švi» nų ir kepti ant jo bifšteksų.
Jis galėdavo ryti verdantį
aliejų vaškų, asfaltų, degutų, medžių sakus ir sierų be
jokio sau skausmo ar nema-. lonumo, tartum vaišindavosi
gardžiausiais skanėsiais. Ri■ čardsono eksperimentais su
sidomėjo Paryžiaus mokslo
draugija ir pavedė vienam
savo nariui Dodardui Ričardsona gėriau patyrinėti.
' Dodardas, po Įvairių bandvmij su Ričardsonu paskelbė
laikrašty “Journal dės Sa. vants,” kad anglas rodąs tik
rus-stebuklus.
Kitas nedegąs žmogus bu7 vo vienas ispanas, kurs ro£ dydavo savo gabumus pirmiau Ispanijoj, paskiau
E." Prancūzijoj ir vėliau1 NeapoI;-., ly. Jis taip pat galėdavo rvti verdantį aliejų, prausda^
♦

— -

-

Vienas ^ekįšfcfe; medžiok
(turinčią arti 5000 pusi.) >
lės žurnalas rašo, kad pasku
pastabą: “Ka
tiniais ląikais pastebima žūtkiek - aavo -kūno.7 dalią žmogus
•u ošia kiekvieno lietuvio inteligen
N.8.PHILADELPHIA,PAc
to
biblioteką, kuris skaitė “židi
vogi išritintu švinu ir ilgai gandrų skaičaius mažėjimas. galėtų į kapines palaidoti?”. ...
LDS. 103 kp. mėnesinis susirin?
laikydavo veidų aliejaus ar Rytprūsiuose per, paskuti Įdomus dalykas! Gal ne vienas rimas įvyks sekmadieny, gegužės įmas įvyks trečiadieny, gegužės JV nį,” didžiausią mėnesinį literatū
alkoholio liepsnose. Kiekvie nius 25 metus išnyko du treč pradėjo skaitliuoti tuos kūno na 11 d., tuojaus po sumos, Šv. An d., 7 vai. vakare, bažnytinėje sve ros, mokslo, visuomenės ir akademiš.kojo gyvenimo žurnalą, nuo
nas, matydamas tokius ispa daliai visu gandrų. Kai ku rius, kuriuos žmogus galėtą palai driejaus par. svetainėj, 1123 Lem- tainėje. Nariai kviečiami gausiai pat jo leidimo pradžios. Bet “Ži
u^St Kviečiame narius ir nares ateiti m atsivesti savo draugus (es)
no darbus, manydavo/ kad riose kitose Vokietijos Vieto doti ir Įįkti gyvas. Bet tur būt ateiti ir kurią yra užvilktos duok, prirašyti. •
Valdyba dinys” darosi kaskart įdomesnis,
niekas nei sapnuoti nesapnavo,.
ir tiesiog būtą nedovanotina, jei-,
turįs reikalo su nepaprastu se gandrų skaičius dar. la kad pagal daktaro John Hopkins lės užsimokėti. Taipgi atsiveskite
gu kuris inteligentas, vistiek ku
žmogum. Tik garsus tais lai biau sumažėjo.
Universitete apskaitiiavimo žmo nors po vieną naują narį prie kuo
CAMBRIDGE,
MASS.
rios profesijos jis bebūtą ir kur
- _
kais . profesorius Sementinej' Gandrų nykimo priežastį gus net ir savo smegenis galėtų pos prirašyti.
begyventą,
jo -neprenumeruotą ir
Valdyba . LDS. 8 koopos mėnesinis susi
palaidoti.^
rinkimas
'
atsihus
■'
sekmadieny,
Neapoly netikėjo į viršgam- gamtininkni mato pelkių
neskaitytą bent nuo. 1930 metą
gėg.
11,
tuoj
po
sumos,
Lietuvių
pradžios.
\
tinį ispano pajėgumų ir ma- sausinime.
* *
Be to, daug gan Daktaraą Walter . Dandy sako,
>ažnytinėj
svetainėj.
Viri
nariai
L0WELL, MASS.
“Židinio kaina Amerikoje: met.
hė, kad. čia naudojamasi tam drų žūva Afrikoj, benuodi- kad du trečdaliu žmogaus smege
malonėkite atsilankyti ir užsimo
nų galima išplauti—-ir žmogus ne .LDS. 97 kuopos susirinkimas
tikrais cheminiais prepara jant tam tikros rūšies kenkė prarastų Savo supratimo arba in- įvyks sekmadieny, gegužės11 d., kėti užvilktus mokesčius. Valdyba —$4.50, pusm.—$2.50; Lietuvoje:
met. — 35 lt., pusm. — 20 lt.
tais. Semėntine ėmė dalykų jus — kirminus. Gandrai, telektuališkiHno jėgų. Jis sakąs, tuoj po sumos. Ateikite visi. Ge
Adresas: KAUNAS, Laisvės ABALTBtOBR, MD.
ra proga.darbininkąĮns prisirašyti
tyrinėti, bet pradžioj be jo rydami tuos kirminus, pats tokių operacijų esąs padaręs.
.Gegužės
11
dieną,
sekmadieny,
lėja
3 nr. “ŽIDINYS.”
kio pasisekimo. Tik kai Ne ūžsiniiodija. Nemaža gan Ištiesų, kaip pastebėjo “Darbi prie vienintėlės darbininką orga tuoj po sumai, parapijos svetainės
nizacijos.
~
~„
kambariuose įvyksta LDS.,30 kp.
apoly vėl pasirodė naujas drų išnaikina ir kai kurių ninką^,” “kažin kiek savo kūno
Valdyba susirinkimas. Malonėkite ateiti vi.
dalių žmogus galėtų į kapines pa
2TeL So. Boston 0823
,
nedegus žmogus, vardu Lio- kraštų gyventojai.
sL
Kviečia Valdyba
laidoti? I” Jį
■f JJETUVIS DANTISTAS
netti, kurs galėjo pakartoti
“M. B”
W0B0ESTEB, MASS.
<
.
vistfe ispano fokusus, Semen
DR. M. V. CASPER
CLEVELAND, ORIO
LDS. 7 kuopos susirinkimas įKur Diržas!? Grantwood, N. J. vyks gegužės 11 d., 6 vai. vakare^
(KASPARAVIČIUS
tine vėl pradėjo tuo domėtis
Gegužės 14 d., 8-tą vai. vakare,
Mrs.
Ramoždo
vieną
diedą
išvedė
AR SKAITEI?
511 E. Broaduray, So. Boston
bahiytinėje svetainėje,. 41 Prov- Lietuvių Salėj įvyks LDS. 51 kp.
ir greit surado paslaptį. Jis
idence Št. Viri nariai būtinai atti mėnesinis susirinkimas. Gerbiami
iš
teismo
savo
prasikaltėlį
JI
:ąetų
- ■ •
Oįtso "Valandos:
ilgų laikų trynė, sau rankų Pikšt! ir mirė. Atsitiko tai Wiek- sūnų. ’ -Eidama namon sutiko km- kite, nes turime apsvarstyti kele nariai prašomi susirinkti. Bašt. Nuo
9 iki 12 ryte ir nuo 1:30 iki
forde Anglijoje. Tūlas Jonas;
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi
sieros rūgštimi ir galų gale
bulansą vežant jos 7 :netų drfkterį tą svarbią klausimą. Be to, gera
Andrew padėjo ant kėdės elektrisas uždarytas subatos vakarais ir'
proga užsimokėti duokles.
pasiekė to, k^d galėjo įtriri- kos lemputę ir pamiršo apie tai. Angelinę. >Ji'buvo peršautą. Juo
nedėldleniais, taipgi seredomis nuo
Valdyba
DBTBOIT,
MJCH.
12-tos dieną uždarytas.
r tų vietų paliesti įkaitinta ge Vėliau atsisėdo ant kėdės ir elek- zas, 10 meti), jos kitas sūnus ją
L.D.
S.
72
kuopos
mėnesinis
Taipgi nuimu ir X-ray
lemputė sprogo — pikšt! — peršovė.
ležimi b£ jokio nusidegimo. trikos
’
susirinkimas įvyks sekmadieny,
Andrėw mirė nuo išgąsčio.
. HABTFORD, CONN.
geguž. 18 d., tuoj po pamaldų, §v.
Dar geresnį rezultatų profe- Jonas
'
Karo metu daug kareivių per
Yra tokių vaikų ir mūsą lietu
LDS. 6-tos kp. susirinkimas į- Jurgio parapijos mokykloje. Visi
šorius, gavo, kai kūnų įmin gyveno baisiausius išgąsčio ir bai vių tarpe. 5Kol ne per vėlu — rei ■vyks gegužės 11, tuoj po sumos, kuopos nariai yra kyiečiami atsi Tel. So. Boston 0506-W.
LIETUVIS DANTISTAS
davo alūno siediniu. O jei <mės metus.
bažnytinėj svetainėj, 41 Capitol lankyti į' šį. susirinkimą dėl ap
kia tokius vaikus pamokinti.
svarstymo
išimtinai
svarbaus
rei

alūnu nupraustų vietų dar x. Daug kareivių karo metu dėl Gerą diržą! Tai mažiausia žalos Avė. Malonėkite viri nariai ateiti, kalo.
Valdyba
nėalyra _svatbią reikalą dėl kuo
A. L. KAPOČIUS
baimės
iš
proto
išėjo
—
daug
jų
patepti muilu, tai toji vieta
padarytų — odaųgrimtum o—to pos naudos.
>..
įiagreitino sau mirtį.
251 Broadway, South Boston
labai gerai atsilaikydavo , Nereikia karo baisumų. Užten kiems vaikams nebūtų pro šalį IT - Taipgi malonėkite užsimokėti
PROVIDENCE,
B.
L
(“Keleivio” name)
Plunksna kurią yra užsilikę mėnesinės duoki
prieš karštį. Po kiek laiko ka pasijuokti — ir tuojaus suser
lės.
/
ID8.6kp. ražt
12 D. S. U kuopos mėnesinis
Ofiso valandos nno^D iki 12, nuo
1:30—6 ir nuo 6:30—9 vakare.
susirinkimas
įvyks
sekmadieny,
Užtenka lemputės — pikšt!
prof. Sementine jau galėjo gant
i
Seredomis nuo 9—12 vai. dieną.
gegužės
18
d.,
tuoj
po
sumos,
baž

Suimtomis nuo 9 iki ,6 vak.. NeLAWRENCE,
MA8F
PtyNEšlilAS
pakartoti visus Ričardsono, — ir alpstam, net ir mirštam.
f
nytinėj
svetainėj.
Svarbu,
kad
dėliomis nuo 9 iki 12' (pagal su
Reikia mokintis drąsiau gyven
LDS. 70 kp. susirinkimas jvyks visi šiame susirinkime dalyvautą
tarti).
ispano ir Lionetti fokusus,},
ti. Kad net ir tikra ekspliozija
Kum reikalinga pirkti vyriškus geg. 18 d.,:tuoj po.dvyliktai vai.’ ir užsimokėtą duokles. Parodyki
tuo įrodydamas, kad čia tu bombos sprogimas ar tulžies -iš- drabužius "prašau' prie"7 manęs Taigi
kviečiame visus narius, st? me grąžą pavyzdį kitiems.
rima reikalo ne su nepapras- : iejimas) mus nenugąsdytų.
tilankyti
į šį susirinkimą ir užsi
ireięti^n^ašą^pr^ž^atūoju vie
Lietuvis Dantistas
mokėti
mėnesines.
Atsiveskite ir
ną iš geriausią; firmą. Siūtus gau
tu gamtos reiškiniu, bet su
NEW BRITAIN, CONN.
pigiai jp gerai.' JONAS JA- savo draugus prirašyti- Nariai, i
DR. S. A. GALVARISKI
gudrybėmis. Dar vertas pa Smegenis palaidojo? “Darbinin-. site,
kurie
dar
neturite
mokesčių
.kny

LDS. 36 kp. susirinkimas įvyks
tas” rasė apie žmogų; kuris pa- ROŠA, 225 L-Št., Šb. Bošton. TeL gučių tai gausite susirinkime. < sekmadieny, gegužės 18 d. š. m.
(GALINAUSKAS)
minėti pasirodęs mūsų am
aidojo savo ranką — Įdėdamas Į S. B. 03'
Valdyba Svarbą, kad į šį susirinkimą atei
414 Broadway, So. Boston
žiaus pradžioj nedegąs ara
tą tiri nariai ir bent po vieną
Tel. So. Boston 2300 ‘
-z J
bas, kuris galėjo ilgai išbūti
naują natą atsivestą prirašyti prie
Ofisas atdaras nuo 10 Iki 12 vai.
mūsą brangios organizacijos,
rytornuo 1:30 iki 5:30 po pietlr
iškūrentoj krosny, laikyda^pcmirikiu ufeimokRi dn.»..
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1930 METAIS

.Skaitylate ir platinkite mėnesinį
mokslo, blaivybės ir sveikatos
laikraštį
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eiaus arabas išlipdavo tik ta
da, kai kepsnys jau būdavo
iškepęs -kurį ^nedegantysis
arabas” čia pat gardžiai su
valgydavo. ’
.’
Ą

? y WATBBBURY, CONN

r Gegužės- 25 d* 1- vai. po pietą įvykB LDS. 5 kuopos susirinkimas
senos < mokyklos kambary, Congress Ąve. Ateikite tiri. Valdyba

GERAS LAIKRAŠTIS TltBlAVSIAI GALI
PAGELBSTI DlllBlUlilklfĮ-SįiBASTi - KELIlIS iB:įfOi)VŠ! VAŠffOTIS .

“SARGYBA”

“SARGYBA” duoda populiarią
Tėvai, Mokytojai Auklėtojai, straipsnių iš įvairią mokslo sričių,
,/s
Mažąją Globėjai ir
.
. supažindina skaitytojus su naujai'/.Geradariai!
įį siais mokslo laimėjimais ir išradi
mais.
v
I š r a š y d i n k i t e J tį .s ų
“SARGYBA” plačiai rašo svei
brangiems
katos klausimais, pataria, kaip ap
vaikams
sisaugoti nuo įvairiu ligą, kaip
pačiam susirgus pasigydyti, pail
t t
- ..
ginti gyvenimą...
/ “SARGYBA” kovoja su įvai “Saulute” daili, turininga ir pa
riomis dvasios negaliomis ir gyve- tinka vaikams. Jai rašo ir piešia ži
Į nimo nenormalumais, k. a. bedie nomieji mūsą rašytojai ir dailinin
vybe, girtavimu, ištvirkimu ir tt. kai.
‘ ‘ SARGYBOJE ’ ’ skaitytojas ran
Nepagailėkite vaikams džiaugs
da įvairią žinią ir apžvalgų iš
mo
ir naudos!
* ’mokslo, meno, politikos ir visuo‘‘Saulute” eina du kartus per
j menės gyvenimo.
♦
mėnesį 16 pusL didelio formato su
“SARGYBOS” kaina: metams
spalvotu viršeliu. Kaina Lietuvoje,
—”
6 litai, puctl
pusei Ulelių
metą — O
3 IILai,
litai, A1 f y j ? * ♦X, *
* •
TT VI ą? * •
Bimieris—75 centai ū&ienyj
metama 12 lit, pusei metą 61 lt,
gubai brangiau.
trims mėn. 3 lt. 30 cent Amerikoje
Metiniams skaitytojams duoda
< priedą “Laimės” kalendorius ir ir kitur metams 15 lit., pusei me
tą 8 lt
loterijoj bilietas.
Adresas; “Sargybos” Adminia. Adresas: Ajarbarkas, “Saulutės

Į'11-
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NEW HAVEN, CONN.

•^■■1

.

L. D. S. 28 kuopos mėnesinis
susirinkūnas įvyks sekmadieny,
gegužės 25 d., 1 vai. po pietų, baž-1.
nytinėj svetainėj, 339 Green St
Kviečiame narius (es) ateiti. Gera
proga užsimokėti duokles.
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TINKAMIAUSIAS LAIKRAŠTIS DARBININKAMS

Valdyba

.<

“SAULUTĘ

“DARBININKO” NUPIGINTA KAINA:

>

0. BROOĘLYN, N. Y.
, Gegužės 25 d., tuoj po sumos
įvyks LDS lOkuopos mėnesinis
susirinkimas. Kviečiame gausiai
sueiti, nes turime keletą svarbią
sumanymą. Atsiveskite ir savo
draugus (es) prirašyti.
Valdyba

Amerikoje metams .. ................
.$4.00
.Pusei metų,.............'... .$2.00
• •••••<
Lietuvoje metanu... ...... v.... ..........;.....
.. ................... $5.00
\
Pusei metų ......: .<<••••••.......... .$2.50
“DARBININKAS”

LAVRENCE, MASS.

EINA DU KARTU SAVAITĖJE.

LDS. 70 kp.’sio mėnesio susirin
kimas yra perkeltas viena savaite
vėliąusj tai yra įvyks nedėldienyj,
geg. 25 d., Sv. Pranciškaus para
pijos kliubo kambaryj* tuoj po
paskutinių šv. mišią. Kuopos nariai-ės prašomi susirinkti skaitlin
gai.

QALIMA UŽSIRAŠYTI-TIK SAVAITINĮ
y

Kain a s
Amerikoje metams ... ?............
$2.00
Lietuvoje metams
....
... .... ..... ................ .$2.50
Vajaus metu užsirašantiems duodame brangių dovanų.
Reikalauk pasižiūrėjimui

tradja, Kaunas, Liaudies namai.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
.

<■, -

* **«'■ •
. 1 .
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r

■»

TeL Porter 8789

Ofiso Valandos : 2-7-4 ir 7—S

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

KATARAS ir
DŽIOVA
A8 esu daug metą praleidęs'
gydant viršminėtas ligas.
, Taipgi , aklą, ausą, nosies
ir gerklės ligas.
Gydau
kiekvieną ypatiškai, ir už
dyką patarimai.

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

Valdyba
*

—■

■■

II I ■ ■ ■

X

WESTVHLE, ILL.

“DARBININkO^ SPAUSTUVĖJE

KĄ TIK IšfiJO Iš SPAUDOS NAUJA KNYGA

AĮLEEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS
PRIEINAMOMIS KAINOMIS.

VARDU
•

XXIX-TAS TARPTAUTINIS EUCHARISTINIS
w

♦ X z

A

.

LDS.' 75 kp. mėnesiąiai susirin
kimai įvyksta kiekvieną mėnesį,
Sekmadieny, po 15 d.,*Šv. Petro
ir Povilo bažnytinėje svetainėje.

'

^*’<* *•

*- • ".

*

‘

Reikale Kfeip^itės Pas
• '

■

•s

•

T

Valdyba

'

. y '

BROOKLYN, N. T.
’ LDS. 12 kp. mintinis sutirta
kimas .įvyks gegužės 23 d., 7;30
vakare, Karalienėa Angelą para
pijoa svetainėj, kampas Roblinp
ir. South 4th gatvių.
Taigi malonėkite visi susirink
ti ir 'užsimokėti duokles kurie esete skolingi. Nepamirškite ir
naują narių atsivesti prirašyti
prie mūsą brangios organisaeljoa.
Kviečia Valdyba

“DARBININtjLS”
366 We8t Bfoadway . -. \
•\ *

Parašė KUN. PROF.
Labai įdomi knyga. Aprašymas žymiaurią nuctfitią Kunigo
Prof. P. Bučio, M. T. C. kelionės į Australiją. Kaina minki-*

TeL So. Bostcn 0620

tais viršeliais $1.50. Kietais viršeliais $£$0 Užsakymus duž
kite sekančiu adresu:
“DARBININKO” ADMINISTRACIJA
866 Wert Broaduray,
Stalk Boston, Mass.
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