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tautininkų ir liaudininkų
sferų politinių veikėjų, ne
patenkintų savo partijų tak
tika, ir būrelis tariamųjų
* * nepolitikuojančių. ”
1x4
jiems ariimų žmonių. To
veikimo iniciatoriai es.ą V.
Kvieska. pro L Krėvė—Mic
kevičius. prof, Ronieris.
prof. Janulaitis, Rondomanskis, prof. V. Dubas,
Augustaitis, doe. K. Sleževičius. prof. Vikt. Biržiška,
prof. VI. Lašas, B. Žvgelis.
dr. Gudavičius ir kiti. Leidžiamasis žurnalas bus nu
kreiptas kovai prieš kleiikalizmą.
Del dabartinio padėjimo
tie “nepolitikieriai” mano įteikti valdžiai savo tam tik
rą memorandumą.

PASIKĖSINIMAS PRIEŠ
PREZIDENTO VIETA
ALBANUOS KARALIŲ
NEBLOGA...

. KATALIKŲ SEIMELIS

GEORGE WASMTON

UPDINYB Ii TARMIUy IR UAMKy
Kaunan Neseniai “Diea” buvo paskelbusi, kad atirndo žmonių, kurie užsilanė tautininkus ir liaudįinkus sujungti į vieną nauo vardo partiją. Iniciatyva
bėjusi iŠ kairiųjų, kurie, atl
ikdami su dabartiniu rėži
au, šias sunkesnes Lietuvos
mtalikams valandas nori pa
naudoti kaip puikią progą
‘akcijai prieš klerikalifcną.” Tačiau, matyti, jiems
asai tvirtai susitarti nepa
sisekė, nes vasario 2 d. “Id.
patiekia tuo reikalu šių
Talijų davinių.
Laikraštis rašo, kad Lienvoj kuriamas naujas poliinis susibūrimas. Netrukus
pasirodys naujas žurnalas
‘Vaga.” kuri leis gn’ipė iŠ

kabu s amti! -’i

M D, IMI M., Kr. 15.
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HMy LAKINAI

Rama, vas, 20 d. — Italų
komunistai
Cekošlov
iškeikė seiu lakūnai, vadovaujami oro
savo laikn
sacbigą Žinią k*d Pi įšilda ministerio generolo Bailio,
kis pravažitio mas per (V laimingai iš Romos nnskrinėjęs su vie- dę į Pietų Ameriką, vasario
koslovakiją
orittmi nau- 2U d. sugrįžo Į Romą. - gele
Kitų metų vasario 22 (| | no fabriko di
Hjai užsaky- žinkelių stoti jų*piisitikti su
,J. V. minės savo didžiojo
j po to pąsL plaukė minios žmonių. At
vyro, .George IVasliington> mo reikalu,
rius išvy- vyko visas Italijos ministe;20D metų nuo Jo gimimo su kalbėjimo,: di
ir ten ture* rių kabinetas su Mussolini
kęs į Ruimm
]kaktuves.
sti
min. pir priešaky, aukštieji valdinin
Kiekvienais metais jo gi^ jęs pasimatyti
kai ir tt. Išlipusį iš trauki
,mimo diena ypatingu būdu minhiku.
nio generolą Balbo pirmasis
jminima. Visi geros valios
pasitiko Mussolini, bnčiuopiliečiai didžiausia pagalba
daams generolui į abu
,mini jo amžiną, nenykstantį
skruostus. Vėliau jis pasvei
vardą.
kino visus Shgrižusius lakū
George IVashington gimė
a Keleivis ”| nus paspausdamas jiems
** Tilžės Na
1732 m. vas. 22 d. Virgini
praneša, kad kiečiai pasi- rankas ir trumpai pakali)?
joj. Jo tėvai buvo kilę iŠ
A•
.* ’ H• A
« • «
•
J » •
«
Tyžo suvoki* ti net lietu damas su kiekviena atskirai.
Anglijos. Jaunas būdamas
viškus vietov sius. Taip Gen. Balbo ir lakūnai su
neteko tėvo. 16 metų sulau
miestelio, sėdo į atidengtus automobi
arti Nauic
kęs. jis turėjo palikti mo
yra kaimas, lius parvažiavo per gatves,
Tilžės na
kyklą ir buvo žemės mati
vadinamas kur tūkstančiai žmonių juos
iš senų
ninku. Vėliaus jis įstojo į
Bet tai po- širdingai sveikino. \
Dvareliš
mi lieja.
i nepatiko, Gen. Balbo pasakė kalbą,
narni voi
Kai prasidėjo revoliucinis
įaafcymu tų dėkodamas už širdingą suti
ir valdžia i
judėjimas. prieš Angliją,
Į “Ser- kimą ir pažymėdamas, kad
kaimų pei
Georgė Wadiington buvo iš-.

testuoja'

MEILUŽIAI ELEKTROS
KEDUE '
IRockvieii', Pa. — Vasario
23 d. 7 vai. rytą elektros kė
dėje atsisveikino du meihižiai-plešikai—Irene Sclirocder ir josios meitužis W.
Gleen Dagtie. Abu buvo ve
dę, 1x4 plėšikė pametusi sa
vo vyrą ir sūnų, o plėšikas
— savo žmoną ir du vaiku.
1929 m. gruodžio menesį jie
apiplėš^ krautuvę ir nušovė
vieną policininką. Už tą
“žygį” jie pasmerkti mirti
elektros kėdėje.
Tai 6-tas atsitiikmas J.
Valstijose, kad elektros kė
dėje drauge žūna moteris ir

prasidėjo vas. 23 <L Cfcrn*W
bridgė’iuje šv, mišiomis, ktt* I
rins atlaike kun. S. VenlbM
Pamokslą sakė kun. A. Pet- 1
rauskas, M. I. (’.
3
Po pamaldų pobažnytiiie* j
je svetainėje prasidėjo p)e* į
iiumo posėdis, kurį atidai# f
seimelio rengimo koiųisįjsa |
pirmi n. ktm. Fr. JnškaifiH* |
J seimelio Įirczidiimm iš*
rinkta knn. J. švagždys ir . f
kun. Pr. Juras; į sekretoJ, Kvirskas ir BL
riatą
Bugnaifis. Sudaryta įvairies komisijos.
1 *osedy dalyvauja apie 15 kunigų. Yra5 atvykęs ir Sknu»
4ri
• .*
K. Urbonavičius. Viso clflį
vių prieš pięt buvo apie 200, *
Priešpietiniame posvejy
fenilą apie vaikų auklėji#^ *
skaitė kun. Pr. Juras.
CH CHAPLIN ANGLIJOJE

Gailusis artistas Ch. Chap*
lin šiuo motu lankosi jo gin^
Vienna, Austrija, vas. 20.
Pari/žitm. Gegužės (May)
tinėje
šalyje — Anglijoje* 1
— Albanijos karalius Zogu,
Kauna#.
—
Tautininkų
par

mėnesį pasibaigia Prancūzi
Londone jis buvo labai
atvykęs į Čia prieš vieną mė
jos prezidento G. Doumertijos laikraštis “L. Aidas” triukšmingai sutiktas ir pri
nesį gydytis, vasario 20 d.
gue ’o prezideiitavimo laikas.
sausių 31 d. paskelbė 8y. Tas imtas.
naktį ėjo iš operos namų į
Tą mėnesį įvyks rinkimai,
yo kišką Lietuvos vysktt* Vasario 21 d. Ch. Chaplfa
savo automobilį. Kai jis bu*
patalfmmsaYpAf^’
tais yranet 6 žymūs prancū Jo vadovaujama kova prieš Tokių ir panašių atsitiki klausyti MussolinVui, kuris timą į lietuvių kalbą. Bet ftonaldą, kurs artistu pri
šūviai ir jo vienas adjutan
zai :. Briand, Dotltner, Bouis- anglus laimėta. Anglai išvy mų yra' ir daugiau. Matyti, pasistengė ir sunkią kelionę pasirodė, kad “L. Aidas” į- ėmė oficialiuose? ‘rūmuose,r C
tas krito negyvas vietoje, o
sdn, Lekiam. Sarrant, Che- ti ir Amerikos kolonijos li vokietininkai nori visai iš padaryti galima.
dejo tokių žodžių, kokių Šv.
kitas liko sužeistas. Ten pat
braukti senuosius lietuvių Savo išleistoje knygoje* a- Tėvas visai nerašė. Katali
ron. Kuris iš šių į tą aukštą ko nepriklausomos.
buvo daug policininkų ir šo
vietą pateks, sužinosime tik George AVasbington galė kultūros pėdsakus. Tariau pie tą įdomią kelionę orlai kų dienraštis “Jlytas” tai įferių, kurie sukėlė didelį
laikraštis gale, priduria, kad viu į Pietų Ameriką, gener. rodė, patalpindamas savo
gegužės mėnesį.
jo lengvai pasiskelbti naujo
truksimi ir pasikėsintojus
Roma, vas. 22 .— Skili“nepaisydami to mes lietu Balbo pareiškia vilties skris
suėmė. Susirinkusi minia Prancūzijoj prezidentas sios valstybes valdovu mo vininkai buvom, esam ir bū ti kitais metais į No\v Yor skiltyse Popiežiaus laiško, jos saloje kilo didelis eyklo *?
fotografiją. Ir tikrai “Ry
,jo didele audriu';?
norėjo tuojau abu šovikus renkamus 7-niems metams. narchu—karalių. Jo drau
nas — vėjo
... t
sim.”
ka 36 orlaiviais.
tas
”
įrmle.
kad
“
L.
Aidas
”
gai buvo jam tą siūlę. Bet
nulinčiuoti.
Cyklonas po visą salą sĮauTV
iš kaž 'kur ištraukė 7 žo
jis atsisakė ir kūrė respubli
JORI SUSITUOKDAMI
Pasikėsintojai yra abu al
čia labai smarkiai ir sala y-'U
džius. kurių šv. Tėvas visai
banai— vienas studentas, o Brindizi mieste (Praneū ką.
ra atskirta mm susisiekimo ‘ d
nerašė.
kitas buvęs albanų kariuo zijoj) įvyko nepaprastas at Jis buvo pirmuoju Jung
su Italija.
I
menės kapitonas. Yra nu sitikimas. Į bažnyčią atėjo tinių Valstijų prezidentu. Ir
Italijos kai kurios pĄaf I
Lftinvnee, vas. 22.—Kun.
UŽDARA VIENUOLYNĄ IR vineijos praneša, kad ir- ja> ’
statyta, kad jie Albanijos gauti šliūbo 73 m. amžiaus buvo tikrai giliu, išmintin
J. A. McDonald, O. A. A.,
STEIGS JAME BEDIEVIU
karalių Zogu norėjo" nužu Vaite r Babba ir 70 m. am gu ir sumaniu vadovu.
Lima, Peru, vas. 20. — Įtas cyklonas jau paliečia.
išv. Marijos bažnyčios klebo
MUZIEJŲ
Jis
visus
amerikiečius
kvie

dyti politiniais tikslais.
Sicilijos salos laukai UŽ- [
vykęs sukilimas prieš laiki nas. kreipdamasis į šv. Var
žiaus Rožė Modiuije. Prie ai
Karalius Zogu atvyko į toriaus, tuo momentu, kai į tė j savos valstybes darbus. nąją vyriausybę pasibaigė
versti, laivų stiebai sulaųįv- (
Bolševikų
valdžia
nutarė
do draugiją, ragino strei
Austrijos sostinę Vienną pa kunigo klausimą reikėjo at Laisve turi būti užlaikyta vyriausybės laimėjimu; per
kuojančius darbininkus grįž uždaryti netoli Maskvos p- t i. Keli žmonės šturmo už* į
sigydyti. Jis laimi nusiskun sakyti “taip,” Babba ėmė per tautų uniją ir brolišką
neramumus užmušta 61 žmo- ti Į dirbtuves, pažyiūčdamas. santį Novospasko vienuoly  mušti. Daug namu išversta* <
dė savo suirusiais nervais. staiga jaustis blogai, parkri meilę. Tauta turi teisingai
.giis, kurių skaičiuje 1 ame kad. jei ateity darbdaviai ną. To vienuolyno viršinin Kai kurios gatves perpildy- Į
Gydytojai pripažinę, kad ta to ir po kelių minučių pasi elgtis taip, kaip žmogus turi
rikietis.
vers darbininkus dirbti dau ką apkaltino priešvalstybi tos vandeniu ir susisiekti iš |
jo liga pasidariusi nuo per mirė. Plyšusi širdis. Sujau teisingai elgtis. Teisingumu
giau, negu žmogui pakelia niu veikimu ir suėmė. Visus vienos gbtves su kita negali
didelio rūkymo cigarų.
ir
gera
valia
visa
tau
t*
turi
.
dinta sužieduotinė apalpo,
ma, jis pats eisiąs į dirbtu vienuolius išvaikė, o jų tur ma tik laiveliais.
Daugely
vietų
medžiai
latą
valdžia
paėmė
į
savo
ran

ir neatgavusi sąmones, taip kvėpuoti.
ves ir vesiąs darbininkus į
Viso to siekė George Waslikas. Uždarytame vienuoly laužti, telegtafo M telefono ‘
kovą.
ington. Ir minint jo gimi
Minėtas kunigas savo kai- ne bus įsteigtas bedievių mu stulpai išversti. Baug Žmo
4000 STUDENTŲ PROTESTAVO
mo diena. Amerikos politi Jack Gansoių žymus lie
nių sužeistų. *
ir komunizmą. Jis pažymė- ziejus.
PRIEŠ BRASTOS
kos vadai turėtų gerokai pa tuvis • ristikas, paskutiniu
Napks, Italija, vas. 22.—
(boje pasmerkė kapitalizmą
ivtaua
sidairyti. ar jie tebeina di laiku turi daug rungtynių.
Po dešimties dienų didelio
i jo. kad kapitalizmas yra sulietaus permirkusi žeme vie Varšuva, —- Sausio 23 d* džiojo prezidento Washing- Vasario 20 d* Milford’ė, pagonėjęs ir turįs grįžti prie
Mass. rungėsi su Abe Kap- crikšičonyliės. Jis pasmerkė
noje vietoje slinkdama sn- apie 4,000 lenkti studentų bm’o nnrodvtais keliais. ’
lan ir Gansonas lengvai lai ir sulmlšerikėjusius darbi Roma, — Bandymas pa vieną žmogų ir suzeisdama
, griebė 5 vaikus, iš kurių vie surengė ties Varšuvos uni
versitetu didelę protesto
mėjo.
na užmušė.
ninkus, kviesdamas juos at leisti rakietą 200 anglų my du. jų tarpt* dr. Darwibų
Vasario 19 d. ritosi su sisakyti nuo pagonystės ir lių į erdvę nuo Redortos kal Lyoną, kuris handvmą bnvn Į
demonstraciją prieš Lietu
TURKAI ĮDUOTA DAUGGlen Wade 15 minučių; im grįžti prie krikšvionylies.
no, kiauros Italijoj, pasiimi- sugalvojęs ir.ąiun vadovata,
vos Brastos įvykius. Per de
PATYBTM
tynės buvo pripažintos ly
ge tragiškai. 300 svarų sve* Sprogimas taip pat sunaikb
monstraciją kilo muštynės
rianti, iš plieno ir beriliaus no s|x*cialiai padarytu*
su
maža
vyriausybę
užtarto
Kaip žinia, Turkijoj bu
giomis.
padaryta rakieta, pripildyta brangiai atsiėjusius imdra
vus daugpatyste panaikinta. čia studentų grupe. Studen Kauno komendantas “Ry Vasario 23 d. Buffalo, K.
iVn#hi»įftnn
t
vas.
21,
—
Se

slaptos sprogstamos medžia mciitus, kurie turėjo pradl
Vyrai gali turėti tik vieną tai išsirikiavo ir traukė to” atsakomąjį redaktorių Y. Gansonas susitiks su St
natas
savo
posėdy
priėmė
gos, buvo piRaisyta prie ti veikti, automatiškai
Btasack
Vasar.
25
d.
New
p,
K.
Bėrutį
už
“
nepildymą
žmoną. Tačiau daugelis tur miesto gatvėmis su nedrau
kų to nesilaiko, vesdami po gingais vyriausybes atžvil redakcijoms privalomų tai York*e, 69 Regimental Ai> kilių, kuriuo skiriama ligo lengvų medinių laišliūžip leisti, rąkiotai^Hisiekui ta
senovei kelias žmonas. Tur giu Šūkavimais, Jie išdaužė syklių, § 3 iš 1027 mėtų” moty su Beris DemitrofL ninėms $20,877,1X10. Iš tų pi kad ją liūtų galima saugiai (ikrą aukštumą. Dr,.t;
kų vyriausybė nesenai nuta vieno vyriausybės ląiktaS.č.id nubaudė 500 litų pinigine Vit&arib 26 d. Ke\vark’ė, b nigų bus skiriama ir vetera [užvelti ant kalno, Tačiau yra amvrikietii ir tol
rė daugpatyrię pėrsekioti vi> langus, Policija demonstrąn- pabauda ar 1 mėnesiu katė vasario 27 d. — šu Sailor nų mm joms įstaigoms steig Įrakinta apW* purioj kelio garsaus niokriininkn Barta4
/
J
nės pradžioj, ližmnMato no giminaitis.
ti.
jimo.
Atnold.
jūs išskiaidK \
su smarkumu.
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CYKLONAS ITALIJOJ

remi revoliucija
PASIBAIGĖ

KUNIGAS RAGINA
ATSISAKYTI STREIKO

J. GANSON ŽYGIUOJA...

ŽEMĖS SLINKIMAS
UŽMUŠĖ VAIKį

BANDYMAS PALEISn RAKIETį Į ERDVI BAIGtS
TRAGIŠKAI

NUBAUDĖ “RYĘ”
500UTŲ

U60HINĖMS PARAMA
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“Darbininko” Katalogas

KG

Klaipėdos krašto komen žiuj Htate praktikante.
Matijl^j^j ^itytas|
,
uju
be* uolaus mokyklos lanky dantas ■' koutrabandivinkus
Jonas
Narbutai
iš
tikrųjų
mo ir darbštaus mokymosi, brolius Franef ir Otų Rupo
lieya vyniku« Kraitei «Įrį|i- mėgdavo užeiti nors trumpą kus ištrėmė 3 mėmiam i
K% Kiekvienas Katalikas
inarom knygos
Turi
Žinoti arba Mokėti?.-— .10 .
DIDAJA
'
Altahk
Ofoolfo
Hlrtori
j*
po ir patalpino į šaltąją,
šaunkoH,
iš
Utenos
ojm
laikų į bažnyčių pasimelsti, Telšių apskritį policijos
(Graiką Mythologijoa Žiup*
Maldą Rinkinėlis, baltais
^Neseniai į V. I). U. stu- Dabar piršlys bėdų verčia Tačiau vienas mokytojų su priežiūroj, o Bv» Butkų kritiei*- 1925 m. Panevėžy nelis) su paveikslais. Ltetuviršeliais
........ .......-41.75—1-M
į®rttų'ateitininkų sąjungą į- jaunikiui, n jamnkte pirš žinojęs, ėmėsi priemonių (Tauragės Ajtacr. gyvento tUtijo tava vtabutį
Maldą Riukinėlb, Juodaki
2; mėnesiais kalėjimo* niųu’’ ir i II lėlm rWUvtiųo teisininkų ir ekniioipte* liui, bet rmloti, abiem teks kliudyti ir pramanydamas, jų)
mūs
buvo
Utetatęa
aavo
kan-l
tiapytaka.
Parai!
T.
VyA
viršdiaiij
—------- $175—1.25
atsakyti.
tųr ikorporadja f draugiją)
Už skleidiuMi gyventojų didatūrą,
kad ji kur tai kitur užei
daririninkųjaUuaka*. Vitai F. B™—-.40c.
Mat, yra piršlių netik me nanti, bet ne bažnyčion. Daž tarpe gandų Vilius Kiužas
Dr. Vineo Pietario Raitai.
*l9ustitia.”
jų tikslai ir
kuopiulftlu atstovu.
Toj|^^
Istorijos
apysaka. Pu toinaf. $1,00
Yjkąs veikimas yra katalikiš- lagių, bet sukrių ir apgavi nai jai pastodavo kelia, klau iš Klaipėdos nubaustas 200
Apie Apdraudę. Parašė J,
byloj buvn tel»|io tfistag
mula, tuitiMmu.
teis:
kų.
sinėdavo, stengdamasis pirš litų arba 14 dienų kalėjimo,
& Vasiliauskas -- -------- ------ fa.
povg
kartų
sėdėjo
^įėjime
ĮParaU
J.
Tarvydai
—
j
—
-45c
^'Ąteitininkiškas judėjimas
Moterystė te kelmyną. Vcr--jf
tis. Gi mokinei atmetus to Oskar SeĮugmrade ir Reiz*
liirtdien didėja.
Y patingai NUBAUDĖ BAVA8ARIMINK4 kio mokytojo meilę, įskundė gi s iš Pagėgių — po 25 li už komuHirtilku veikiu
tfi J. Gerutia ______ _— —40o.
Gamtos PradaiatnokilUi —
Ntftdentų taiųa* jis randa vis
Skaisgirio kuopos, Sintau jį kurso auklėtojai. Pasta tus arba 3 dienas kalėjimo, ht<n«tw Ww «® >"• O^M-.prU^.,
Dr.
A. Vikris—------------dddgiau ir daugiau pritari- tų v., pavasarininkų A, Ste roji, tuojau atsilankius į A. Jurgeleit —100 litų avim buvo Fmivvlžio rmkoiim na-1 Mran, pw T«H F»ber,-Fi- _
Limpamcdos
Ligos ir kaip
inctidlipiM. Kun. F. L. _15e.
lipteg. 7
Verti
įia-7Jaip į paskutinį studen- ponaitį, karo komendantas mokinės butų, nubaudė jų 7 paras, H. Walkm H. Can- I JB i? įmo tų
mio ją Išsisaugoti? Paraėv
' “ * ~
— rflky*
negyvoji gamta: žemė, van^. ut-kų sąjungos susirin- nubaudė L mėn. kalėjimo. dviem savaitėm namų areš- der, IL Bjclter ir Hanz von pmUjp kmmpiMm
tao kukamu; pagal d-rg NI* «
Ino, oras. Parašė J. Baronas ...50*.
-fiimij piishiuko pilnutėlė IV- [>.lst;uln
p^eMP
KoncenlHTg jiubausti po 25 bij. »h mikluatotu pvw va- koĮ«k| perengi S. Kaimietie—15e

Taurage.

Viena mokinė,

I

tdlfinsiteto salė. Priimta ke- 300 lit. pabaudų.
dgtįtš rezoliucijų prieš kata*
Ktifeko veikimo trukdymą.
MEDIS UiMUtE SMOGŲ

D<ua, rimtą ir uolę moki
nę gąsdina ir baudžia, o tuo
tarpu mokinys duroje nuHiolrs, girtuoklis nemato•
-LIAUDININKŲ IR TAUTININ
H. m. sausio mėn. 20 d, mas, toleruojamas.
Kodėl
Kazlų - Rūdos girininkijos klases auklėtojai tokiems
GRUPE PRIE* KATA-

likiakajį veikimą
; Laikraščiai praneša, kad
-Muinis dienomis Lietuvoje
/kariasi naujas susibūrimas,
kuiis kovai su katalikais
-auinu išleisti žurnalą “Va-

Rudupio miške, kertant me ifededa namų arešto l
džius. medis griūdamas už
Reikia pastebėti, kad Tau
mušė darbininkų T.choną ragės mokytojų seminari jos
Strelkovų, Kazių - Rūdos mokinimus kažkodėl leista
miestelio gyventoja, 49 m. moderniškus šokius šokti,
amžiaus. Nelaimingasis mi bet dar kaikurie mokėtojai
rė ten pat vietoje. Didelia su pamėgimu žiūri, ranko
me varge paliko našlę žmo mis ploja ir net su mokinė

1,H. -NUŽOVA MOKYTOJA

nų ir mažus vaikučius. Dar mis šoka.
Užtat perdaug
^.Važiuojančius per Trupu- bininko laidotuvėms mieste^ sunku kun. kapelionui auk
kaimą (Marijampolės lyjv laivo renkamos aukos. lėti, dorinti, jei kiti į tai ma
*rateč.) Liudviką Kitkauską
žai dėmesio tekreipia.
iš Bąrtupių kaimo ir to pat
Jkaųno mokytoją Pranų Gla*dą užpuolė šunys. Ilgai neigalvojęs Žitkauskas išsitrau-

RIUKSMIMGAS MUKO

Kaunas. “Žydų Balsas”
praneši), kad “Pažangos”

’

*

-

litus arba 3 paras kalėjimo.

titiiu metu būvo paskirtas |dft
Į■ te
1 landukuth—apyuka 15c
Tokia pat pabauda nubaus
Įtatafflra Bažnyčia ir Dsta Lina Mertneit už nupleši- komunistų partijos instruki. — Parai® kun.
I Tarnu tiltuku-------------- 50e
iną sklebimo Pagėgiuos- < torium Suvalkų kraštui.

LjESjžįt,'

tU. — Vsrti Kurt P. SauruKUNIGAIKOTIS RADVILA
IŠVAŽIAVO LENKIJON

PARDAVĖ M»K0

vmiytyu-

uitis -------I

XXIX Tarptautinis Euciut-

=

Lig šiol jis valdė Taujėnų gamintai miško nic(lziagiii|kun< Pl.t Bučya> MIC____ 150
dvarų (Ukmergės apsk.) a- parduoti 193(1—31 m. kirti-Į nftriškiai Utei*nyje. .Tuokia
pįe 700 Inu kul ių dalis buvo mo sezone buvo miškų depai-Į gM aprašymas kelionės į Pajo nuomuojgma iš žemes li tamente sausio 30 d. Iš visu Į ryžių te atgal Mikalojaus ir
Bgnldi
kto ministerijos. Neliečiama parduotu iŠ Jūios, Kauno

normų išnuomojo, O už pa sakių »• Kazlų Rudos uredi-l
imtą miškų gavo įš žemės ri jų už 247,202 litu. P»ugiau-L’^L*^tod^^
kio ministerijos kompensa šia pirko vietos lentpiftviiun*| be galo Jdotafl* nuvtikiai ke.
..... r.o
iHonte per ivairfn* kraštu?,
cijų’100,000 litų ir išvyko į .kai.
Kitos vaizytjTics paga-ĮP<ragg Julius Vera*. Vertimas,
Lenkiją, Kalbama, kad dar mintai miško medžiagai bus Į J. Balčikonio———--------eile dvarininkų dedą pastan vasario 10 <1. Šitos varžytyd Pramoninė! DemokratjioaPattbiM.
P«r.H Uosi*
Uo.i»_____
------- '75c
gas gauti iš.žemės ūkio mi ties praėjo gyvai ir davė. gc-l,*Eriudal
4WW4‘ Parašė
i ONraU, Ktatu - Kon. P.
nisterijos kompensacijų už rų priedą.
Žadrikig, Kaina — ----------- 50c
nauju įstatymu grąžinta
Aritetaikot UŽdavinynai._ 25?
miško normų ir metę ūkius
Vaiką Darbymoėhti — Rin-

l

■

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

Patrimpo Laiškai — Išleido
t u n. A Mdtttfin*
„—_^.60ss
sMeilo (Puma) FarafiS M.
imtai* is - ---------------------- 15c,
Nauja Skaitymui Knyga —
• Dalh II). Kn pmejMais_—76s.
Vienuolini Luomu. Vertė
ūm. P. Sartru, uitis . - _ ___ 25*.
Valkų Knygelė — su pneikslais — ----Manu Patyrimai Didžiojoj
larūj, 1918 ir 1919 m. Para
G Kun J E. Jonuitia (Ra*
- - —25a
Pamald’į Vadovas, Stacijos
Iraudua Verksniai. Sudari? ir
doido Km. .T Knnoeviciūs_ 10*.
MoterysUa Nemtardomybė. J.
Cesauj'l’R t’7. Fr.z l>-jos Mlujys, Kdui'«. . -------- iCa
Suudriausiata Lukais. PanišS
L Riteevu i n . --------—_.4Ca.
Šventai CaUiciiaa Lindo
fvvos Alfeivas Murki C. P.__25c.
Religijoj TJohynro Metodica. Šatais*' K. .1. Skniudyn - 50c.
Leiskite ėlašuėiama Ateiti
?rie TIanęj. Sulaikė KuPraa*3_ ______
__ 40a.
Daratai Parašė Ka*
;ya Puida-------------- -------- 50a.
Anderseno Paaukos—su pa*
; eikgjtfraa, —-—— ----------L0«.
Andziulaitis -------- —--------- -J5O*.
Is Keliones pa Europi Ir
Ariją. nra’tj Pranaičių Julė 2 50

Kaslu-Rūda, Marijampo
l lės apskr. Sausio mėn. 16 b-ve tnimpu laiku ląbai praBLAIVYBE* SAVAITES
itevolverį ir pradėjo šautuĮtėjų, nes nusipirkusi skly- važiuos užsienin.
.
MHite k*Hta vokalui.——.50e
Oyti .norėdamas atsiginei, bet d.' Kfttlų-Rūdos miestely, i|. PW?4>'
Radvila pareiškęs, kad ap*
1. MehdM h*, lalikai vieno (
itaftiųriAte įvyko YM
~Mnteatsaignmo
8. SakraftMlfe
tvti- didžiulius 4 aukštų IW leidžiąs ukVfes negalįs išsi > KamM, Wuw4aįano 1
!**>»♦*'
.
V
■
“
*'
Ans*
miško
pardavinm>
Liaudies
Namuose
atėjusi
,
Jį'1 xr>
ęfcytųją it nušovė vietoje.
mu$, ' kuriuose tilps visos versti.
o
w.
....
.. . |o0ii<mmaa ir jo vyitaynias
pardavimų sivvažUvo . tiek
svarbiausios tautininkų įstai
žiemos blaivybės 8avaiteiJRWųoj
daug žmonių, kad didesnė
miestelis įsiveda
TEATRAI
prasidėjo laikomos kas Va-Į
Vainikas—Savybės
gos.
CVnrinę vieta užims
Kaiuio biržos Įnrininiuku
dalis žmonių 'miško negavo
įlėktu
Vienuolio Disputą su Rabi*
“Lietuvos Aido” redakcija išrinktas p. Kaupas, o na* kąra paskaitos. Įžanginę paU ratarSllamš ir gegužinėms su
nė
pauostyti.
Dėl
to
varžy

iUVinių veiksmo juokai. SuĮ-Ma&ilakr praėjusi rudenį
ir administracija.
___________
snc
mis — iš kredito Imnko p. skaitą vasario 1 d. turėjo laid
ietuvino Vaidevutis --------- _15c.
tinės
buvo
labai
triukšmin

[vestn elektros apšvietimas.
_ (potoa). Parags
Linkaųskas ir iš Komedi kytiDr. K. Ambrazaitis, bet,
Nepaisytoje-keturią veiks
komendantui neleidus. skai-lvtakiĮĮu------- ——*——i—50e
Apšviestas bažnyčios bokš gos. Piliečiai grūdosi vienas Nesigailėk vandens ir mui
ny
’dr«u»u». Pa^aŠC kun. Pr. M.
jos banko p. Bernšteinas. ■
tus dabar matosi tolimoj a- per kitų, šūkavo, koliojosi ir lo. Ta tauta kultūringesne
te kan. Tumas. Narių ir sve-1 Atsargiai m Ugnimi Vertė
Itiras Pain ..________ _____ 35o
•zyliukėj net už 12—14 klm. keikėsi Urėdijos ir viršai kuri sunaudoja
daugiau
Giliuldr^as Vyras-2 aktą .
čių buvo pilnu salė. Po pa-Įil lenkiško kun. K. š............ 10c
LIKVIDUOJA KOMUNISTUS
\ * f*,»»»
___________
romedijn; parašė S. Tarvyčio adresu. Tvarkai palai
muilo.
las---------------------------------- 20
Šiomis dienomis kvim. po ‘skaitos buvo meno ir links- t iftMjTikėjimą*-išaiškini*
*^MIRA 103 METŲ SENUKAS kyti buvo iššaukta net ketu
moti dalis. Reikia pastebėti, Į •« tarMųtateų tikėjimo,
Blgetą Gudrumai, 3 ją veiks
li icja visoj Lietuvoj suėmė
i Vertė Jonss M. Širvintas----- 50e nų koKK'dija. Paras'* Seirijų
Rusaitės km. Dusetų vai. ri policininkai ir nuov. vir rem Mokytojai Auklėtojai,
nozukas------------------------ 25c.
apie 10 komunistų. Vasario kad blaivininkams veikimas
Mftžąjų Globėjai ir
Lietam takiai. — Išleido
ašiomis dienomis mirė Kama- šininkas, kuriems tik su di
paskutiniu
laiku
yra
varžo

Gmdariai!
Ubagu Akademija te Ubagų
3 Kaune buvo areštuoti dar
J. Aeikeviėius Ir B-vė, Kau
‘^įuskas, turėdamas 103 me- deliu vargu pavyko sutvar liraėydinkite Jūsų
Balius — komedijj-s po 1 ak
lai
—
—
-------------------40e
mas.
du: Alks. Maginskas ir Čilė
4. Parašė Seirijų Juozukas—35a.
amžiaus. Tai buvo se- kyti miško išalkusius pilie
Į tai te Kalbėk: Dėklamsbrangiems
Ginshergaitė.
Pas Maginską
Sniegas- Drama 4-rių ak*
čius.
Buvo
ir
tokių,
kurie
Blausias apylinkėj žmogus.
vaikams
Tikriinga dorini pažanga nuo-Įeijo^ .Monolgal^ ir^ Dialogai,
ą. Vertė Akelailh — ---- —40a
rado
įvairios
nelegalios
li

Parai* Juosei V. Kovas Z.__30c
jo miško pirkti su žydų miš
sekliai vada nuo prigimtie* jau*,| "
Esumas - 3 čia dalis dramos
teratūros
ir
Lenino
raštų,
o
natvis
prie
dvasios
jaunatvė*.
TRIS KOMUNISTUS ko pirklių pinigais ir turėjo
Graudis Verkimai — Ver
‘Guns Tautos Genijus.” Pa
ti Vysk. A. Baranauskas___ 10r lše Kun. L. Vsictkaiiskas—10a
Kėdainiuose policija su- pirklių išduotus sąrašus, ko "laulvtė" daili, turininga ir pa pas Ginsbergaitę — susira Prof. St. Šalkauskis.
tinka vaikams. Jai rašo ir piešia ži šinėjimas, korespondencijos
fcckariiUikoa Etadjos-Sužydą Karalius — drama 4
^‘Mlė tris žydus komunistus, kius vienetus pirkti. įdomu nomieji mĄsų rašytojai ir dailinin
Nieku taip neardo paritikėjinų Uetnvino Kun. T. Juškaitė—15r iktą. 5 pav. Vertė J. M. Šir
Į kom, laikraščius ir atsišau
vintas --------- —----------- 30a
pas-kuriuos buvo rasta ko- iš kur žydeliai gauna tas ži kai.
imdgtuai, kaip jo svyravimu mo*
Ver^*rMiMc£
kimų į darbininkus. Ji pati rnentuoM, reikalaujanėiuoM aiL
nias
apie
gerų
ir
blogų
miš

Visi Geri—3 ją veiksmą vaiawjtttWtnstinės literatėmis ir kit.
Nepagailikit* vaikams džiaugileln; parašė F. V. —1——10a
kio*
orientarijpi
ir
drąsaus
užsi-lguBe,
Birželio
.te,Spalių
m6yra
baigusi
gimnazijų,
anksmo te vraioal
Ijiędžiagus. Vienas jų norėjo kų?
i
1 Mdams. lilaido tam. K. A. VaPatricija, arba nežinomoji
------------------------------------------jia|xjgti ir buvo policijos
Saulutė” eina du kartus per
.25c kankint’ — 4 aktą drama.
metams 12 lit., pusei metą 61 lt.,
Vert ?
Tarvydas------ JlOn
4w£&mtas.
NUŽUDĖ I* KEROTO
L DaifaM Kandiiai. — Snspalvotu viršeliu. Kaina Lietuvoje,
Išganymo Apdreižkimal —I rinko Kun. M. GavalevičM;
UOŠVE
Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje
Ibf apdarą 75 eentai, su apit ėjimą* ir gvvcnimas ant že‘^ ’FIRAUAI APGAVIMAI
Rimkiškių km., Viduklės mėnesį 16 pusi, didelio formato su
dirate —_ ....... ,, .... - ----- $1JX ut A
Krrteus. VaidiniĮ ’■
?
■
PiiiliiMmkite nuo
I ĖmogM te Oyntiya. Paranas su caidunus----- -—:------ 75o,
*
Kušlu-Rūda, Mnnjampo- vai., sausio 16 d. Š. nužudė ir kitur metams 15 lit., pusei meSktuiNio
M kum P. Budys
30e
trbna mėn. 3 lt. 30 ecnt. Amerikoje
K
ftPflkL Sausio 27 <1. vięDramos; J) Germani; 2)’
savo ošve. Nužudė keršyda tų 8 lt.
Fabiulr- 6 aktą; 3) Liurdo
NodaJUmu ir Kriklėionjbi
tnt^polivija sulaikė K^zlų- mas už tai, kad ji teismo ke
Adresas: Jurbarkas, “Saulutės
Prot V, JurtuUo -- ----------- 10c >td»'ldas - - 4 aktų; paraH
T. Tarvj dr.a______________ ^65*.
h’ Mildos gyventoją J. Pet- liu atėmė žemės.
Administracijai.
I AydM Ltetrnj*. FaraM K
j? ^įskų ir Čižiūnų km. AlviKnarkiu Paliepus.—<Komedi»
RIU ncsustapdii kiekvieni perve• IKaiiabtit ^......,—------------- 10c ia 1-me akte. Parai® GineitialSa.
riatdj ir kanki«»nti ikasoM nuo
įį rfev«lsc. gyventoją J. MocReumatizmo, Netjritis, NeuraljfiI MMAm
Istoriikar
Vaiką Teatrai: dalis 1:1)
Jtąyieių. Šie gudrimlun niv
Pagahok ką darai; 2) Jono
i» p«r:
teinu1: 31 Vaikyk mano lai-,
tėjo pasipelnyti lengvu hiiE|uH* F. B*'--------- ---------- 25c mę. Surinko S. K» D- ir N.—15*.
•du’rr tuo tikslu, pasivadinę
Apirittmi loarfij*. AtdVaiką Teatrai: dalia II: 1)
^ “Petrauskas piršliu, o
pikkM* Ui Am«rikaniiko
IJtirsinie paskui; 2) Antanu*
hta). IfcuMl L*p4hu* VaL
kas. Nurinko $, K, 11 ir N»—Ita
į Mockevičius jaunikiu — nuUmu» P«lentvini«tu m PąMtyaUpfa
,,,... ...toc
MALDAKNYGM
, vyko piršliauti imis Griežtų
Ištrinkite skaudamas vietia ag Rata pAĮN-|&PELLERIU*
..........4100
senu patikimu paminiu vaiste, tais yra MUdaRatM ta ita
'rainio ūkininką K. SudvrėPulkim ant KeIIą-HD koH
1807 metų beviik kifkvknoj* (tfĮeMlie vaUtybaji.
I
Albiau*. Su pnMALDŲ RINKINIUI, juodei* rlrfeliaU_____ —|1.25
panda.
Odosnjklaru |2.00 te *O|
Jl’ Wa>gą ir susitarę “ visais
Kaip greitai ««k«r J»AIN-kXP|tUKJUg j.UMkh per odo«
htMti* J* •preljnhah------- 150
MASAS NAUJAI AUKSO ALTOPUK juodais proaly lutes ir pradeda veikti, tai|i greitai tai batas ssMI
Mižas Naujas Aukso Aito*
kranais reikalais,” pakvivn^s sk-iuamii išnyksta.
*
1
JK
tais vHttūii —_
- ...
M
, fs
i
»ro*
MaJtes Naujas Aukso Aite*
’ tč K su dukteria į Kuunn
Į|pik^Hjte^ Apmhkaik Ft
Vbu« uiukymttTfluats tactsligtamu:
rilis—juodais
IM
tanu
V.
Žatenčau*k*i^5(k
lodami prirūdyti jaunojo
HDARBINIMKOM ADMINISTRACIJA
į. ^Irninenčias,*'’ Kaune jie te*
Nuripirklte Dftbfrl ,
MVtelrtata
Savtih Btatoa, Mm*.
■ i
vą nugirdė, išviliojo iš jo
Tik £fcIr
Į -SOttfljiųir pasislėpė Bet po-

i
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— Ką jau }wlan’si, eime vardan drauĮpškumo ir meiles. Matyti leidžiantis saulę ,
, — Filmą kaip filmą, ai* ji su tonii ar be tono — atsa apsuptą melsvu ar juodu ra
kiau i jos reiškiamą “pasitenkinimo įspūdį. Man syarlm tu, reiškia audrą su smarkiu
siužetas.
*
lietumi,
AUKSO
ITIĄ daugi Tauzendas, iš tikrųjų,
— O man kostiumai, dekoracijos, baletas, muzika, o Jei saulė leidžiasi į debesis
jokio išradimo neturėjo, j
Vokietijoj,
Miuncheno
svarbiausia gražūs artistai, — atsakė ji bmšypsodamli. • — ryt Ims lietaus, jei saulei
kaipf iš švino dirbti bukią, į
Nuo rytojaus nepabėgsi. O čia nemoku ne vienos pa leidžiantis debesys paskui ją mieste, prasidėję labai įdomi
tai, ^inoma^ nieko ir parody
moka Dėdama knygas į portfelį žiūriu į sąrašą: pirmoji seka — ryt bus audra su vėt ir reta savo turihlU byla.Vieti negalėjo. Prispirtas prie
pamoka paiŠylMt, antroji gimnastika. Po šių dviejų seka romis.
nas vokieti^ pavarde Tausienos, jis ryžosi savo kredi
ilgoji pertrankd. Jos metu draugės paaiškina fiziką. Pas
Raudoni ir juodi debesys zendas, pasiskelbė radęs bū* torius apgauti. Pasikvietę*
kui lietimų kalbą nieko nauja —- icikin kartoti, tai aiš
prieš saulei nusileidžiant, dą auksui dįrbti iš švino. Jis juos į dirbtuvę, jis prie jų
kins naują pamoką. O anglų k. lu^snįai šaukė, gal nešauks.
įsitaisė niąfą <įiWUYČlę, ku
reiškia artimą lietų.
akių paėmė gnlmlą švino ir,
Taip apsiraminusi nuėjau gimnazijon. Bet išėjo visai ki
rioje nuolat trūzdavo, norė
Jeigu
debesys
eina
iš
visų
visaip jį tirpindamas galų
taip: žiūriu į pirmą pamoką atoina fizikos mokytoja. Man
damas dar ląbiąu patobulin
pusių
ir
renkasi
apie
saulę
—
gale
iš puodelio išėmė gaba
tik “ūžt” plaukai ir pasistojo. Stveriu knygą^ ryju akimis
ti savo išradimą. Tačiau
ženklas
smarkios
audros.
lėlį aukso. Bet šį kartą kre J
raides, 1x4 ant knygos pasipilė tik daug spalvuotų rutu
skundėsi,
kad
darbas
neinąs
Jeigu saulei leidžiantis
liukų. Mokytoja žiūri į žurnalą: man širdis, lyg neužsuk
ditoriai jam nepatikėjo dr
Tikrai išlavintas jaunuolis esti mandagus ir drausmin tas laikrodis, ėmė ir sustojo. Iššaukė, 1x4 ne mane. Imu šviesa blyški — lauk vakarų taip greitai, jcaip kad jis no patraukė Tauzendą teisman
rėtų, kadangi neturįs pinigų
gas ne tik santykiuose su svetimaisiais, bet pirmoj eilėj su paišiuką, noriu nusibrėžti sekanti brėžinį, pirštai kažkaip vėjo.
už apgavimą. Tauzendas U* i
reikiamiems įrankiams įsi
ko suimtas ir dabar prieš
Kaulei leidžiantis parau
iš jaučiu reikalo dėl to, kad pasitaiko jaunuolių, kurie ma
“Prašom sėstis” — girdžiu mokytojos halsą, ir vėl eina donavęs dangus raiškia, jog taisyti. Jąją Wų gofa, kad teismą daug mėnesių sėdėję
kas paskolintų tokiam rim
ut, jog mandagumas c«ąs reikalingas tik svetimųjų drau prie žurnalo. Nusitvėriau suolo krašto: dabar jau po ma
kalėjime, kol baigėsi tapy
vėtra truks keletą dienų.
tam reikalui pinigų.
gijose. Su savo draugų seserimis jie elgiasi labai manda nim.. . ‘pamąsčiau. Ir žiūriu į mokytoją, bet vietoj jos
mas, IŠ viso per tą bendro
giai, tuo tarpu savo seserims moka parodyti tik šaltą būdą. matau jau dvi. Iššaukė mano suolo draugę. Aš atgavau Blyškus mėnulis reiškia Bet ir auksui dirbti pokavę jis iš bankininkų ištfdū* ’
Svetimiesiems jie malonus, bet savo tėvų tarnams — gru dvasią, ir pirštai, rodos, no taip sustingę. O kai mokytoja lietų; skaistus ir šviesus — rimais laikąis Wku gauti ‘
bus ir net žiaurūs. O kai kurie net santykiuose su savo užvertė žurnalą aš pamaniau: na jei dabar ištvūriąu, tai gerą orą, o rausvas — didelį pinigų paskolinti. Žmonės
nūs litų.
vėją ir audrą.
gimdytojais, ypač brendimo metais, yra paniftrę ir visados dar ilgai gyvensiu.
pasidarė perdaug atsargūs.
Kadangi į šią bylą yru įlinkę priešintis. Tr liūdna žiūrėti, kai toks jaunikaitis ma
To nebuvo gana. Į antrą pamoką atėjo lietuvių k. mo Penktą dieną po jauno mė Tauzendas, puikiai supras
no esąs išmintingesnis už sava tėvais, o pagarbą, paklusnu kytoja.
nulio lauk lietaus, sniego ai’ damas, ka<l jam, niekam ne maišytas ir generolas LiUdendorfas, iš kurio visi pra
mą ir meilę laiko tokiais daikteliais, į kuriuos neverta
— Prašau pasiimti sąsiuvinius, rašysite Tašomąjį darhą šiaip darganoto oro.
žinomam žmoguj piniguo
kreipti rimtesnio dėmesio. Bet vis dėlto yra tikra, kad iš to, ką esate šiai dienai kartoję — ir atsigręžusi į lentą
Jei apie mėnulį pasirodo čiai nepatikės, nutarė pasi dėjo juoktis, ir kadangi ben
Pievas tėvus mums davė musų pačių vadovavimui, ir būsi užrašo temas.
ir vėl išnyksta šviesus ratas ieškoti stiprių rėmėjų. Tau drai sunkiai suprantamas,
vertas tik pasigailėjimo, jei ju negerbsi ir nemylėsi. Vė
“Še tau ir ton-filma, — pamaniau.” Bepigu būtų, jei reiškia jog giedra truks ga zendas susipažino su Miun kaip rimti bankininkai galė
liau pats pamatysi, kaip skaudu prisiminti, kad sąmonin vietoj dekoracijų, kostiumų ir gražių artistų, būčiau pa- na ilgai; bet jei tokių ratų
jo patikėti, kad iš švino ga
cheno universiteto vokiečių
gai niekinai savo gimdytojų meilę ir kasdieniškais savo el krapštinėjusi “Duonelaičio Midus.” Ir parašyk tu man
esti keli arba vienas ir tai studentais nacionalistais ir lima gaminti auksas, tai šioj
gesiais padarei jiems.tiek rūpesčio ir susikrimtimų. Jeigu viena minute visus gražiausius vaizdus, čia praslenka, lyg
pats neaiškus, reiškia oro at vienam iš jų, pačiam žymiau byloj dalyvaus ne visi'nu
jie yra jau mirę, jų asmens tuomet šviečia dar skaidriau, ir šešėliai “Slunkius su Pelėda,” čia vėl “Enskio peilis.” Ką
šalimą c jei ratas raudonas, siam, slaptai papasakojo sa kentėjusieji, nes jiems geda
skaudu prisiminti gimtuosius savo namus, žinant, kad jau bekalbėti — peilis tai peilis toji Ton-filma.
tai lauk vėjo, o žiemą—snie vo išradimą nacionalistinės pasirodyti. Byla tęsis kelias
pats ten buvai priežastis daugelio nemalonumų, kad vietoj
Anglų k. pamokos metu buvo tas pats, ką su fizika, net
savaites. Kalbama, kadntLVokietijos naudai. Studentų
džiuginęs savo tėvelius, nekartą juos skaudinai ir pykinai. kiek blogiau, nes buvau bepradedanti atsakinėti, kai pasi go.
Jei mėnulio nematyti iki nacionalistų galvose kilo mil kentėjusiųjų "garbei apginti
Jaunesnieji tavo broliai ir sesutės irgi nėra tam. kad girdo skambutis.
Tanzendas teismo salėje pa- į
juos kankintum arba ant jų galėtum išlieti savo pyktį, jei
Kaip matote, diena praslinko laimingai, tik kažin kaip ketvirtai dienai po jauno ir žiniškas sumanymas. Bū rodysiąs savo būdą auksui
prie pietinio vėjo, tai oras tent, buvo nutarta padėti
už neišmoktą pamoką gavai blogą pažymėjimą. Kaip gra su tuo lietuvių k. rašomuoju. Bet kiek pergyventa.
gaminti. Bet išviliotų ir iš
žu kada broliai ir sesers vienas kitą ne tik myli, bet ir man
Parėjusi nwno suskaičiau savo žilus pliukus, kuriuos bus, visą mėnesį, audrotas. Tauzondui baigti tobulinti
leistų svetimų pinigų, O&dagiai vienas su kitu elgiasi! Tikroji dorvbč prasideda įgijau dvejetukų vietoje ir pešiodama juos temaniau; Mge. Jei* skaidriame danguje
tėvų namuose. Kas su svetimaisiais yra mandagus, o na riau už įstatymą, negu prieš įstatymą.’*
*. [“A. S.”J nematyti mažų žvaigždučių jantis tuo išradimu, pridirb
mie ne, — to mandagumas yra tik tuštybe ir apgaudinė
— bus audra; o jei kurioj ti tiek daug aukso, kad jo už neturi. Miunchenieciąi jjyią
jimas.
dangaus pusėj matosi dau tektų naujam karui pradėti, seka su dideliu susidomėji
KAIP
ŽMONES
SPĖJA
ORO
giau žvaigždžių negu papras atkeršijant Prancūzijai. O mu. Nuo karo už iš švino pa
Suprantama, kad, tur būt, nėra tokio jaunuolio, kuris
ATMAINAS?
su savo motina elgtųsi nemandagiai ir atšiauriai, bet.pagaltai, tai iš tos pusės lauk: va turint aukso, galima kariau dirbtą auksą vokiečiams, matvt, tuo tarpu teks atsisaky
vok, ar visad™ taip elgiesi — net užėjus pykčiui ir blogai
sarą — didelių vėjų su lietu- ti kad ir visų amžių.
(
ti.
'[“Tr?q i
čia paduodama keletas lauk lietaus, o kada šviesi,t mi. žiemą — didelių šalčių ir
nuotaikai l Duok pats sau apyskaitą. Tik didieji žmonės
Patys studentai, žinoma;
turi galios pamatyti savo klaidas ir prie jų prisipažinti.
žmonių spėjimų apie oro žinok bus geras oras.
sniego.
pinigų neturėjo, bet jie pasi
atmainas. Aišku, tuo ne
Todėl įžeidęs tėvus, surask tinkamą žodį, kuris ne tik pa
mhw amžius - ’
Jei
danguje
žvaigždės
ne

Jei užtekanti saulė labai
ėmė padėti rasti. Tuo tikslu
I
k
visų
medžių daugiausU iiųgr* ‘
tvirtiname, kad tie spėjinaikintų tėvams padarytą skausmą, liet atstatytų ir tavo
%
šviesi ir ją apsiaubianti de aiškios ir vos matomos po jie visą dalyką slaptai išdės vena liepa, būtent 1000—1300 m.;
mai yra tikrai teisingi, jie
pagarbą ir Įduotų į tavu rankas vadžias, kurias kovoje su
besys paraudę, tai bus dar kelių dienų lietus.
tė buvusiam didžiojo karo eglSa amžius svyruoja tarp W—
tik
dėl įdomumo paduoda
pačiu savim buvai pametęs. Juk tik tas vėliau gali būti
Jei
lyjant
ant
vandenų
metu Vokietijos vyriausiojo 1200 m.; epušė sulaukia 800
mi Pagaliau žmonės stebė gana. lietus ir vėjas.
kitų vadas, kas jaunas išmoko pats savo vesti.
dami gamtos reiškinius gal
Jei aplink saulę matosi plauko burbuliukai — lis il štabo viršininkui generolui ąžuolas 200—400 m. Yra betgi %l
žuolų gyvenančių 400—800
•<
Būk todėl savo tėvams geras sūnus ar duktė. Būk ge
kai kada ir sugeba-atspėt i balzganas ratas, tą dieną gai.
Liudendorfui. šiam planas Beržas išgyveni 400—600 m.; aka
ras nuo pat aušros, per visą dieną, kol eidamas gultų ištiesi
oro atmainas.
lauk didelės ir baisios au Žaibas žiemą, reiškia au patiko. Su Ijudendorfo pa cija — 400 m. Pasakojama, kad
jiems atsisveikinti ranką. Nepasakyk niekad nė kokio Jei saulė užtekėdama esti
drą, o giedroj dienoj žaibas galba studentai gavo iš vie dabir dar tebeaugąs Afrikoj me
dros.
grubaus arba nemandagaus žodžio. Jųjų įsakymus ar pra didesnė kaip visada, tai rei
Raudoni debesys prieš
nos našlės 70,000 litų pasko dis haobabas turi jau 5000 mėtų.
šymus išpildyk kuo greičiausiai. Jei lankai mokyklą toli
kia laukti lietaus.
saulės nusileidimą rytojui Sviesi vaivorykštė reiškia lą Tąuzendui, o vėliau buvo
nuo namų, tad rašyk jiems laiškų ne tik tada, kai prireikia
amminv umooDfič
Kada saulės šviesa blyški, žada gražų ir giedrą orą.
dargana; po lietaus, gerą o- patraukti ir bankininkai.
pinigų, 1x4 kuo dažniausiai. Melskis už juos, nes tam, gal
motua
ią; juo vaivorykšte žalesnė, Buvo surasta tam tikra ben
būt, jie neturi laiko. Jie rūpinasi tavimi, tad jau pats dė
Kižcninią laikrodžių nežinomas
<MHI
tuo daugiau bus vėjuoto die drove aukštu iš švino gamin yra nei jų ižradejas, nei rtetm.o
kingumas reikalauja ir jų neužmiršti.
nų ; jei melsvojoj dalyj labai ti. Tanzendo gyvenimas iš Vienintelis «u«ikoncentray‘u»o
(Iš Dr. T. Tol h knygeles “Jaunuolio lavinimasis. ’ * kurią į lietuvių
DIDELĖ EKSKURSIJA
kalbų išvertė A. Maceina)
Šviesu, tai bus geras oras; jei kartę pasikeitė. Jis virto pi punktas yra faktas, kad XV sm- j
vaivorykšte pasirodo pirmą nigingu žmogum. Bendrovės žiuj ir XVI amžiaus pradžioje Ha*
PO VADOVYŠTB
K. Grifjaih/tč
ar antrą valandą po pietų, pinigusjis leidę ne sayę išra vo įvairių laikrodžių fabrikų.* ”
Pirmųjų laikrodžių didumas >
Lietari* Lalyakoriių Agentų S<įun<os Amerikoj#
tai neužilgo bus lietaus; va dimui tobulinti, bet pilims ir forma įvairiu; jie buvo labai nts
NORTH GKRMAN LLOYD Kkipretiniu greituolė iŠhmkm
karine vaivorykšte reiškia rūmams pirkti. Po dviejų tikslingi. Laikrodžiams mokMsva >
a .
smogti orą; jei matosi dvi metai bendrovės nariams ir labai daug, bet naudos iš jų tarro j
GreiSiMMM phuiioĮamiifi Uvtt
Brangius draugės ir drangai, mokėkite išlaikyti sekre
[
vaivorykštes, tai po poros bankininkams nusibodo vis maža.
l11 New Yorko i
. SH7J4 IHlKS
Pirmieji kišeniniai laikrocUSM, j
tą už tokį mano atvirumą, kurį jums čia pat išlieju. Jums
dienų lauk lietaus.
daugiau pinigų duoti; Buvo jau gerui padirbti buvo 1474 M. j
2
ir man gerai žinoma, jog esaine varžomi įvairiausių įsta
Sttv.
Ta Ajoj Atskirai,
_______
Jei kate, tupėdama ant še* pareikalauta iš Tauzendo pa Tuą pat laiku kišeniniai laĮM> ]
Specialiai tiesioginiai traukiniai i§ Bremeno į Khip?d%
tymų. Aišku, nuims tai nelabai patinka. Laimingas, kas
priŽiurtmt atsakomingų konduktorių
J
inės. laižę sau uodegą ir sle- rodyti savo išradimą. Ko džiai buvo padirbti Londone
juos pildo, ir vargšas tas, kas su jais apsilenkia.
laikrodininkų.
Vienas
šioe
rikHes
d
.... n i
■■■—.
pia galvą, tai ženklas turin , . ,
Kartą atvažiavusi iš provincijos viena draugė gimnazis
laikrodis, kuria pasieks kontlM- d
Patarimų kUujkitt
Kada
kremta
byloja
že tą, buvo dovaną Pranrihų kart* J
čio
būti
lietaus.
te atėjo pas mane nakvynėn. Kadangi buvom senai matę
vfjo bu HuiIAudrikaXIV.
I
Jei kate tupi ant pe mai, tai triLl A
si, tai kalbos turėjom pakankamai. Žiūriu jau netoli 8 vai.
Lktavis**
čiaus ir judina uodegos galą, 'liętuįni.
Visi laikrodžių patohnlin^mi
vakaro.
Piadėjių
lyti,
jėi
viAtoa
buvo
padaryti XIX amž plmąl* Jį
— Žinai. — sako ji. Eime į kiną. Aš dar nemariau Tonreiškia artinas didelis spei*
..j
fihnos.
i’
renkasi į imahčį bu* giadra, pusėje.
gas.
—,B<4.kad mums be gimnazijos leidimo negalima.
Garnys stovintis ant abie n jei lyjant ttifefai ■* Augte
Keista. Provincijoj yra tik vienas “kino” ir tai mus
jų kojų, plazdenantis spar n».
mokytojai nesugaudo. O čia, Kauno, ar gali būti pagrindo
nais ir. slepiantis savo sna Jei vSHai iWha į krtat« rome, Aadžmėhtm&u.fe* Jr• 1
bijoti?
pą po jais, reiškia audrų, lie — lauk giedtott bu peiktini* tiMeme pmtart.
J
_ Bet, knd aš tiesa pasakius dar ir pamokų nemokiu
jairtietupil
tų,. ir darganotą orą.
— Kur jau tavo draugiškumas ir meilė. Tnn painokos
Kada Žąsys prausias, laų|t SpiegiUM kunyne itiiOtiA:
kiekvieną dieną, o mes matomės vos kelis kurt j metus. Ir
žiemą — at«k»k|, w*n> —
lietaus.
M/IMtaudcattt
tu negali paaukoti dėl manęs porą valandų.
Jei antys mdehy
atmainingą »rą at dargano
Jei taip bučiau išdėsčiusi visą regtilcminn, kaip mums
tą
■ ’ •'
auklėtoja klasėj išdėstė, gal būtų perėjęs noras eiti | kiną.
lietau, jei tyli ** perkūnija.
Bet vietoj H aš tik numojau ranka ir sakuti:
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SBBUlISTAS-rUHlEAS-VIENUOLIS

WKTIBim
Pa^rooti patartos*
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Amerikoje sunku moti p**
ta. Jis eakč. kad iiiiitike Jo* MliiM ifaHm. Imk koki tik

datto
tod nork ntok
Ką žmogus turi daryti, ku
uetmfauto Ir
irdartosprii
deito* ptts neM2M aom*'» UTOTAMUMi. o. AMOCIATTOM 0T LAMA risnedirba, kurio šeimyna kditti ndrMttt dtrto biurų uetrnkmto
reikalauja pageltos, kurk Bmldyhe ir tad temdą g<- tinkama*. Gėrimą turtfi konekalba angliškai, ir kuris IMts šurikaMti au mvo kio nors darbo, negu Mari
for BiillM at apačiai rate <*f poatafa fretMeĮ for ia SeeUea 1101
nenori kreiptis prie Ameri tautiečiais. Kasdien vyko f nedirbti. Dirbant, žmogui
Art at OetcUr «. IMT, aatbertoed ta
11, UIT
kos įstaigų, bijodamas, kad, tuos biurus iritoodanum dar- turės progą pasimokinti aIPTION 1UTM:
KAINA.:
r ................$4.00 Amarttroja iMtMai
........... .H00 jeigu jis tonais kreiptųsi, jį bo. Per diėinui jis laukė ko- pie gyvenimą ir jo aplinky
.............................. 15.00 UHĮaay
. .......................... *5.00
kio noi*s darbo. Bet be jo bes.
Xr waet yaariy..M00 Vieni kart aavaitlja «mHwm..,..$2.00 išdcporiuotų, kaipo visuome
ar waek ynrly....|150 UMeny 1 kart MTam^ew«O»i/.*X30
kios pasekmės. Rasta, kad Nckurie žmones tiki, kad
niška sunkenybę*
<4 DARBININKAS”
Fareign Language In šitas vaikinas visai nežino aplinkybės kitose vietose ir
Weet Broadway
South Boaton, Maaa. formation Service per tryli jo apie NeW Yorką, nežino kitose apylinkėse geresnes.
Telephone South Bortoa 600
ka metų atsakė visokius jo, kad jo kaltoje leistas lai Patartina, pasilikti ant vie
klausimus, bet retai turėjo kraštis New Yorke, taipgi tos ir neleisti pinigų visoatsakyti į tokį sunkų klausikad galėjo kreiptis ^ktoms kelionėms.

lf 1 '
p^uį mėtį iiepo. mfn Moliai traukė į socialdemo

27 d.
mieate Švei kratines bolševitsuiio pobu-"
džio organizacijas Lozanos
carijoj Šv.
ii^je,’. įvyko nepapmtos

primįcijM. Jaa laikė tik kų į-į įv. Dvasios malones ap
•Uvęntęį į kunigui vienai šviestas, iš pamatų pakeitė
tovęs’Iymns socialistų va- jis savo nusistatymą, ir įsto
dw kuris dar 1920 metais jo į dominikonų vienuolyną,
i
, ..
ir štai dabar kaijio Tėvas
^etaz laike savo iškilnmigus
pirmąsias Mišias.
Žmones kimšosi artyn al
kri|iea nuvaikyto** įvyki sekma<M kovo 8 & IMI, bMaytW* toriaus ir klausė laikomų šv.
<v«ĮaMje, S4h 8t, 8o. Boston, Mišių
latoi susijaudinę.
Presbiterijoj matėsi primi• Ak Muvaii svirnui to* Itbri svar
iną. Rasti darbų, kai laikai prie savo tautos organizaci-j .žmogus, nuvykęs į visai biu. Pifcidaujama, kid vmo« žio cijantu senų draugų, kurie
jų šiame miaste.
; naują vietą, turi mažai arba
^laisvėj” įvyko revolju-jgešeftmactoriai galėtų visai yra gm ir kai apykantas
npdcritki kuopoe išrinktų akto- kadaise visi buvo protestan
It tas puta su tūkstančiais viMt neturi draugų, jam aj*
W«>t, Mrafian m- tai.
apsipažinęs
su
anglų
kalba,
rija, kol kas dar nekruvina/ žmonijai ant sprando jodilinkė
linkybės
tos
nėra
žinomos,
žinomo*,
viene

- " “‘ “ ■
kitų.
Nežino,
nesistengia
T. Cląverie dominikonas
bet taip jau ryški, kad jos'neti! Jau net ir lietuviškai vra gan sunki užduotis, bet
šiame ir tM £&*$**, kuro* lig šiol
tuiiai
žmones
stengiasi
pa

sužinoti.
šiandien yra viena iš sun
pasakė gražų pamokslą iš
l^įįėjams priseina daryti pa- kantrybei to perdaug.
dM kokių, nori >rfota&| nšr*
gelbėti
tik
vietinius
bedar

Visų
pirmiaUMa,
rask
ar

aiaiškinimus šėrininkams ir j Ir
T.......
1
—.........
‘l  kiausių.
pačių
komunistų
pozi
priaKUjuakM prie apfcritie*. Ma keldamas kunigystės vertę ir
bius,
ir
nenori,
kad
iš
kitur
čiausią
prie
tavo
namų
dar

Ką
žmogus
turi
daryti,
lonėkit priridšt ir prkiąakit atsto didybę. Primicijantas laike
akaitytojams, kad jie kartais cija neaiški ir nepastovi.
kiti
vyktų.
Jeigu
daiinninbo
biurą.
Jų
visur
yra,
ga

viu.
Jeigu kurio* kuopos dėt la šv. Mišių buvo labui susijau
kuris
nori
rasti
darbo?
Pa

Principe
jie
skelbia,
kad
nesupyktų ir nepradėti} išsi
bai
ivarbių
pridtočią atstovą nokas
turi
šeimyną
tai
dar
sun

li
rasti
adresų
savo
laikraš

dinęs.
traukti iš komunistų parti nieko bendra neturi su ka prastai, toks žmogus bando
galčtą
pririųeti,
tri pranelklt nors
kiau,
nes
turi
pradėti
namus
tyje.
Yra
ir
daugėto
ameri

Po Mišių susirinko svečiai
joj. Dalykas toks, kad ne pitalistine tvarka, kad ji bū vienų vienas, pasiremiant
savo užmanymus ir pa<cid*vimws
svetimoje
vietoje,
ir
todėl
koniškų
agentėlių
ir
įstaigų,
savo
pastangoms,
rasti
ką
į
kambarį,
kuriame prasidė
perseniai įvykusiame “Lais- tinai rbikia sugriauti, ne tai-,
raštu. TikMa, kad vho* kuopo*
IJbtariina
pasilikti
vietoje.
kurias
valstija
arto
miestai
mūsų pakvietimų auešttdiiai pri- jo šiitbngiausi sveikinimai,
V^s” šerininkų suvažiavimo syti. Griovė, griovė ir nesu nors. Kai randa, kad iš to
fan* ir suvažiavimo dalyvaus.
___________________
r
__
nžlaiko.
Darbounijos
ir
proBet
yra
atsitikimų,
kai
iš kurių bus įdomu paminėt i
Buvo balsuota, ar “Laisvei” griovė ir dabar imasi ją ge nieko nėr, jis tada kreipiasi
patartina
vykti
į
kitą
vietą.
prie
draugų
ir
pažįstamų,
fesįjonališkos
draugystės
irbent vieną. Mat kaltojo i įgi
ir toliau belikti komunistų rinti ii* lopyti. Net patys
863 Fayette St.,
Kaikurios vietos daugiaus
žymus
Genevos laikraščio:
partijos organu, ar užimti Maskvos vadai to kapitalis Kai tie draugai ir pažįstami gi turi darbo biurus,
Lotodl, Masa.
nukentėjo,
kitose
vietose
gal
negali
jam
pagelbėti,
tada
Aplttfark
tautio-ii?
“Cauvricr de 'Geneve” re
kitonišką poziciją, gal sim tų neapseina: dabar reika
7
South
St,
ir
darbininkų
reikalauja
bet
jis
kreipiasi
prie
viešos
susirmkunus,
nfco
vieiu^
nuo
daktoi’ius Rene Leyvraz
patizuojančią komunistams, lauja net keliolikos tūkstan
Naahui, N. H.
Pirmiau jis Inivo protestan
bet oficijaliai nesurištą su jų čių svetimšalių inžinierių ir draugystės arba tam tikro kito sužinok, gal jie žino,
žinoti.
Jeigu
toj
vietoj
ne

!kas
reikalauja
daririninko.
partijos reikalais. Už esamą pramonės ekspertų, nes Ru darbo biuro: kartais tokios
pos. Jeigu darbdaviui dar tas ir žymus scM-ialdemokraturi
draugų,
tai
nueik
į
ne

Daug
žmonių
maloniai
paorganizacijos
nemažai
už
to

ją tvarką batono 136 šėri- sijoj jų labai trūksta. Mato
bininkas patinka, tai jį pa- tų vadas, o dabar Genevos
šę knygyną ir temis papra
Minkai,,prieš — 60, o 88 su- tą lietuviški komunistėliai kį darbą paskaito.
samdys ir duos progą paro-i garbe ir pasididžiavimas.
šyk
“
United
States
Emsvetimų
kalto
organizacijų,
rilaike mmbalsavimo dėl ne- ii* pradeda netikėt Maskvos Pereitais keliais menesiais
dytį kaip gali dirbti. Ge-= Kalbėtojas primine, kad
ploymtt
Butėnu
Monthly
galybei.
O
čia
dar
Rifelio,
v išdiįsinio aiškiai panukšti
matyt, kad darbdaviai pir
riaas turėti patyrimo, negu juodu abu kadaise darbavosi
kaipo sociiilistii vadai Ir ben
tavo nuomonę. Jei tie šėri- komisija primygtinai reika miausia renka amerikiečius nių. Ir tų Žmonių tarpe at
teisingas
informacijas
apie
mukai būtų turėję drąsos lauja, kad valdžia urmu iš dėl visokių darbų. - Ir gali siranda vienas arto kitas,
Atsargiai atsakyk į lai dradarbiavo scM'ialistų lai
darbo
aplinkybes
paduotose
kuris
Žino
apie
progas
ir
balsuoti sulig savo nusistaty- šluotų visus komunistus iš mas daiktas, kad daugelis
kraščių apgarsinimus. Kur kraščiui “Volksrecht.” Bet
mu, komunistai būtu pralai- Amerikos. Reiškia, komu kompanijų atleido daug sve tau praneš. Per juos gali vietoae.
apgarsinimai neduoda kom širdis abiejų buvusi nerami
Vykstant
į
darbo
biuro
ofi

mėję ir “Laisvė” nebūtų pa- nistinis biznis gali būt visiš timtaučių. Ir ateiviui, ypa sužinoti, kaip ir kur kreip
panijos aito darbdavio var ir vis ieškojo tiesos iki paga
sų,
žmogus
paprastai
pareiš

tis
darbo
ir
ką
sakyti.
' ^įtikusi komunistų partijas kai likviduotas. Jiems pa tingai ką tik atvykusiam.
liau abu nors nevienu keliu
do, neatsakyk.
organu. Reiškia, įgimtas lie rūpo “Laisvės” Šeruose in sunku kokį nors darbą ras- Skaityk savo kalbos lal- kia jo reikalavimus. Bet
Apsipažink su apylinke, surado tiesii ir nusiraminimą
tuviams nedrąsumas dar sys dėli pinigai ir nori kaip ti.
krašeius. Kai kurie iš jų darbo ofiso viršininkai turi
pirm negu tonais vienų vie katalikų tikėjime.
samdyti
žmogų
pagal
prity

‘ kį prisidėjo prie komunistų nors juos išgelbėti. Sukili Svarbus žingsnis rasti dar turi apgarsinimus ir kitas
• Daugelis svečių lahai susi
nas vyksi ieškoti darbo.
mas kol kas nepavyko, bet bą, yra sužinoti, kaip įvai svarbias ii* naudingas infor rimų. Jeigu nemoki anglų
laimėjimo.
Netikėk. į apgarsinimus, jaudino, nes kaltotojas pasa
Bet kodėl tas įvyko ? Iš ledas jau pralaužtas, spra rūs darbo biurai veikia ir macijas. Redridoriai ir ku kalbos gana gerai, tai atsi
kurie nereikalauja patyri kė: “Ar nėra tai ženklas,
kur ta drąsa priešintis Mas ga padaryta. Toliau sukilė kur eiti ieškoti darbo. Lūki nigai kariais irgi gali žmo vesk sii savim draugą arba
kad arti tie laikai, kada vhi
mo.
popieriuje
užsirašyk
visus
kvos įsakymams ? Juk tai at- liai parodys daugiau drąsos, me sekantį pavyzdį:
nėms pagelbėti.
Jokiu budo nesiųsk nei lyg iš miego pabus ir supras,
rodo kaip gryna išdavyste i r diktatoriams-komisarams Jaunas vaikinas, gana ge Kai bedarbe užpuola, žmo patyrimus ir prasilavinimą.
cento už bilo kokį apgadin kad klydo. Juk ir šiandien
baudžiama pastatymu prie ne taip jau bus lengva su rai vartojus anglų kalbą, at gus neturi ieškoti tik jam Kai kurie daito biurai to
tų darbo. “Naminio darbo” ar nematėme savo akimis,
kio
rašto
reikalauja.
aįeno* ir kulka kakton. Pa- jais apsidirbti.
vyko į mūsų ofisus pereitą žinomo darbo. Pirmiausia,
kompanijos išlupo net mi kad buvęs socialistų vadas
x ritodo, kad komunistų akyse
Naujai
atvykę
kartais
di

savaitę. Jis prašė pageltos bandyk rasti tokio darbo,
lijonus dolerių nuo biednų ypač jaunimo tarpe, priėmė
Maskvos galVbė tiek sumažėšv. Komuniją.” T. (’<»taz dė
rasti darbo. Atvykęs N(?w prie kurio pripratęs, bet to delės svarbos priduoda do žmonių.
: t jo, kad užsieniuose su ja ne MUTAM KOVOTI SU KATAU Yorkan prieš tris menesius neradęs, turi kiviptis prie kumentams. kuriuos jiems
F. L. L N. kojo už sveikinimus ir linkė
siskaitoma. Tas skilimas kojimus ir maldavo, kad IbeKUKUOJU VKIKIMU
ir neužilgo jo sutaupyti pi kitokio darbo. Tarpe naujai davė įvairus darbdaviai se
. immistų eilėse atrodo tiesįpg
Laikraščiai pranešė, kad nigai pradėjo nykti. Jo už atvykusių, ypatingai tarp name krašto. Bet Ameriko Ifajiatie* trl1r*to tam, Wm
negirdėtas ir netikėtinas. Bet
klausta, ką dari nuo to lai taip vadinamų **baltų kaL je dkibduvini nekreipia aty- trūkiu stiprios valios.—Wo- carija privestų prie tikrojo
. jis visgi įvyko ir neto* prie- Lietuvos Tautininkų parti ko, kai atvyko į didelį mies- nierių” klesos, yra noras vto dos į tokius raštus iš Eurotikėjimo.
Sfcačių, kurių apyčiuopomsĮ jos tarybos posėdis, įvykęs
ana... i -in—
galima surasti keletą. Visų vasario mūn. 1 dieną nusta
II. Sidabrelis^Kuburkos Anielkos pražiūrėjęs. Po nevykusios iš savo kampo pravaryti. Vis, mat, būtą savas
ptona, lietuviams amerikie- tė paraginti vyriausybę kovoje
su
katalikiškuoju
vei

keliones aplink pasaulį, ji pradėjo nuo Rapolo žmogus—«r reikalas koks ar ką.
čianis pradėjo darytis nepa
kimu
nenusileisti
ir
imtis
— Taip taip, — pritari* kaimynai. — tik ką
kaip ir iš tolo laikytis, todėl jis jau senai ieškojo
kenčiamas komunistų griež-:
dar
griežtesnių
priemonių
rinktume.
progos savo garinę jos akyse atstatyti. Jei per jo
tuinas, Viskas čia kaip ka*
— Tai jau, matot, reiks sušaukt visos apylin
pastangas Anielka į ricsori&cė išsimuštų — jos
rittomenėj: klausyk ir negal- išsiunčiant katalikų veikime
daugihu
imsitęiškusius
as

kės
mergos. Padalyt tokį kaip ir “prijomą.*
« širdis jam pasidarytų atvira, kaip, atsiprašant,
B Tok! Gėlai tas rusams, kumenis
į
Vainius
ir
bausti
Tatokerkos vištinyčia pavakare. O aišku, jei Bet, man rodos, kad geriausiai tiktų Kuburkos
5 rie tamsūs ir kurių nugara
Kad
yra
žmonių
pasiutusiai
sugebančių
paii-'
kunigus
Už
pamokslus
siidasf pripratus prie botago, 1x4
Anielka būtų riėsoriene, tai ją vedęs no kas kita Anielka.
naudot
proga,
man
jau
dabar
aišku
kaip
ant
del

rant
jiems
kriminaliuos
by

Iš karto Vedziaga pašoko prieš.
F'- Kaip jau žnH>gui. įpratu-1
kaip ciesoriui Be to, dar esą duorią ciesorienei
no. Tik paklausykit, Nesenai Rapolas laikra
—
Ką, girdi, Kuburkos Anielka mano valdys.
f riam Amerikoj laisvai gal- las.
kraitį. Aišku eksorišką. Iš visos Lietuvos nuo.
ščiuose
perskaitė
nesvietiškų
naujienų
—
rinkrią
Boto
nutaitn
leisti
naujas
Ne, to jau net hs. Aš kai buvau ja|Hmų kare,
f < votį, tokia .rusi} nagaikos
norios po ptisę lito rinksią.
Lietuvos
gražuolę
iš
visų
gražiausią
ir
ją
cicaolaikraštis
kovai
su
katali*
pats
ruskas cn. .irius prieš manęs pypkę pridegė.
® diktatūra nepakenčiama. Iš—TnikdaikyHl“-nusprendė Rapolas,—reiks
riene
ar
karaliene
paskelbsiu.
Iš
karto
Rapolo
iltį
O antra vertus, jau ir dabar Kuburka kas metai
B sUtolet asmeninės laisves,] kais.
pasisbengt’ Nėtasdięnriė^
nuostabos
vos
akys
neiškrito
ant
laikraščio,
bet
Istoriją
indo,
kad
Vokie

lt kad pasiduot proletarų dikjavus nugano, o kas bus toliau.
Taip ir užsidegė ir pradėjo į visas puses Šokh
— Tik tu, dėde, neprieštarauk, — ramino Ra
J tatūrai, gali tik vergas, bet tijoj valdant Bismarkui im- jis tuoj ąurigribo.
net,
kaip
spirgas
ant
karinto
potebičs.
Jis
nėnašių
posėdžių
taip
pat
Ja-;
polas,
valdjt tai gal ir nevaldys Iš Imtos
ff* ne susipratęs ir pilnai išsiTiesa, jis aiškiai žino, kad Lietuva risspubUkiek neabejojo, kad jei tik Mtų galima iš KlM valdytojos, kai iš žydo kiaulių augintojas. Bet
toi
daiig
būdavo
daroma
ir
ka, todėl visai neaišku, kam čia ck.'sorienčreika£ vyMęs žmogus. Laisvė taip
no parrikviest vyriausius rinkėju*, Anielka iš* vis jau, mat, prie ponstvos bus arčiau. Bendrai,
kaitoma
iiinaŠiomis
temo

,K brangi, kad kartais ir gyvaglinga. Tiesa ir tai, kad ligi šiol buvo tik premi
Kuri tos negautų * ww
ibiimj, naij to«i rodM gerinusia, jei jūs manęs
juotų jorkšyrų, juodmargių ir kitų mėlyno krau kario Wųėiesoriene^
įT tį pž ją atiduodama. Ir pa- mis. '
ne į “prijoiMų ? ateit, Bet aOni, hld jie viriuŽ- kUusvaif. Aš jau iiastatysiu tiek, kml kvtuv|m*sK Mdtoi būtą juokinga: atjo tvarto gyventojų. Bri kad panas premijuotų
imti.
NktgįĮtodėl viriojjiiriUTyh
1
Vyris
įstrigo
valstybę,
B vykti Amerikon laisvės iešH munoribit.
/■■.'■*•
-y tėvų tėvai nepamena. Nebent kada pririlkramoteris namus. Bet dabar,
Jri jau retom* Irta pnpmtn obuoliu sugtmkumetį, kri dar įHiifeč jorklyrų, ir įtįiriiimt
z
7z kori ir----čia jau
darbuotis,
•
..... vaistytos / uždaviniai taip
neturimo H
ką. Brt
Bot tupėto*
— Kainynai* sako, ar ncyriMHnte man m*.
kaip ItapJaa imBjo ntvngu'mV kaimynių
iiairiląą w
no tokį kad torrito
1 4mL.V!S|i« imsnllte vėl M, WIlk(U) L*motais- turi neturėjo
.Tilo
Ubimi. k*«d nei viena* nri antrą* dnHer* ne
J.
drl- gofiiiiti vyrui vnlstylifs roi,> laisvėn sugrįžtu
mgiįSitĮj vjm
vim tik <1FI-
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S vei kata-Brangus T ur tas
Taisyklingai, giliai kvė*
puojas žmogus, tarsi, kasdicnų gyvejUj žymiai jaunėja,

GILAUS KVĖPAVIMO
Kvėpavimas turi laimi di

deles reikšmės kimo sveika

grožėja, jaučia daugiau cnergijos, linksmumo.

Liet. jaunimo Sv, Kazimie — ir tai ne pinigais, bet tam

ro dr-ja, įsikūrusi jau len tikrais lakštais. Tų lakštų
kams valdant, sparčiai pla verte yru sumažėjusi.
čia savo veikim’) provinci tokios paskolos labai bran-|

riūMMU—-...

!*■**

IiDS. Kuopų Susirinkimai
!*>

joje. Vilniuje turi skaityk gini kaštuoju.
maitom, ta
Naudokimės taip didcliti
lą, kurių per metas
lengva suprasti, kad to . LD8. 40 kaojei KMirinkunaK
gamtos turtu: grynu oru ir
žmonių aplanke, ir 2 viilui kiose sąlygose lietuvių kre vyks, kovo 1 d., tuoj po sumos
giliai Jcvejmodami tinkamai
iv. Mykolo parapijas *vetainėj,
darželiu.
dito Imuperatyvas galėtų la Malonėkit viri nariai atsilankyti
jį sunaudokime savo sveikaŠalia šv. Kazimiero dr-jos, bai sėkmingai veikti, jei pi Ir mėnerinea mokestis užsimokėti.
tai ir grožiui.
[uR-tas”j
kultūros ir švietimo darbų nigų turėtų. Tuo tarpu jc
M Songaila

OW SAVIM, 0OMM.
LDS. 28 kp. mėnesinis susirinki*
mus įvyks sekmadienį, vaaarioA®
nms įvyks sekmadienį, «aurio<4$k
1 vai. po pietį, bažnytinėj svetai
nėj, 339 Green St. Kviečiame jw«
rius(ea) ateiti. Gera proga užrimūkėti duokles.
VaMyferi

' Į

J

j

varo taip pat “Kultūros“ kapitulas visai nežymus; —
MAUKT CLAIB, PA.
ELIZA11TH, M. J.
LDS. 107 kp. mėnesinis suririnT
dr-ja. Tilo tarpu jos \ l iki ir tai per metus Įlankėlis pa
t LDS. 16 kp. susirinkimas įvyks
'
, pagrindas. Pastebėta, kad
mas nėra labai žynius.
darė arti 13(MMM) zlotų apy i trečiadieny, kovo 4 dkni|, 7 vai. kini a.s įvyks kovo Linų, tuoj pOsHP
(Kelionės įspūdžiai)
mos,
šv.
Kazimiera
parapijos
salėj.
į
taip svarbiu kūno gyvenimo
Be šių įstaigų ir draugijų, vartos.
vakare, bažnytinėje svetainėje. Kviečiami vis nariai dalyvautoje
pagrindu, kaip kvėpavimas
veikia dar šios lietuvių vi
Žmonės l<ad<ų pinigais ne Nariai kviečiami gausiai ateiti ir užsimokėti mėnesines mdkestis ir , ]
Nesentai lankęsis Vilniuje ve nei “svečiais” nei “atėjū
atsivesti savo draugus(ea) prira naujų narių atsivesti prirašyti, ,v)irt..
labai mažai, arba net visai
Į
suomenes organizacijos: Vil pasitiki. Apyvartoj visur Ažinomas literatas V. Bičiū- nais,” Vilnius — jų gimtišyti.
Valdyba
Valdyba
i
_ nesi rūpinama jo pagilinimu,
niaus lietuvių labiįarylms metikos doleriai. Bet ir tų
sutvirtinimu, Sunku būtų
dr-ja, laikanti bneste Ūlieti labai maža tėra.
gruodžio 18 d. dalinosi savo ja, kai lenku spauda apie lie
VORCBim, MAUS.
| LDS. 103 kp. mėnesinis susirinkirasti žmogų, kurs taisyklin
(IrabnčuTs 2 dirbtuves ir 1
LDS.
108 kuopos susirinkimas Įspūdžiais ir pasakojo apie tuviu “kolonijų** Vilniuje iMokesčiai, mokesčiai...
į mos įvyks sekmadienį, kovo 8-tą.
gai, sveikai kvėpuotų.(Vai
mokyklų: liet, studentų sų*
vyks
kovo
l>mą, Aušros Vartų pa*
.okupuoto krašto būtį I-jo ;ma kalbėti,
Niekas taip nekankina]j tuojaus po sumos, iv. Andriejaus
kai būdami maži dar šiek
rapijos
salėj,
tnojaus po sumce junga, turinti 73 fiamts;
Ipar. svetainėj, 1123 Lemon St.
Kauno šaulių būrio susirinLieUvių risvomeniaa būti;
žmonių,
kaip
neimkdiaimjp
Visi
nariai
prašomi
pribOti, neik
tiek taisyklingiau. sveildau
Vilu, lietuvių klubas, rausiąs
j Kviečiame narius ir nares ateiti ir
dtne. V. Bičiūno praneši
Ą
Vilniuje lietuviai turi 12
mokesčiai. V diliaus krašto!kurių užvilkto* duoklės ufeimokč- turime svarbių reikalų.
kvėpuoja, liet paūgėję i.špaskaitas ir pratnog-«i>: blai
Kviečia VaUfj¥*:
mas pasirodė tiek įdomus, ;atskirų visuomenės branduožemė ne labai derlinga: daugi n. Taipgi atriveakite nors po vie>
vybes. žemės ūkio ir sanita
kad, manome, bus ne pro šalį lėlių bei organizacijų. kurios
yra balu ir smiltynu. Dau-C*n,ti
k',op^ Prir“'
kinui į plaučius reikalingo
rinės pagalbos (su poliklini
BBOOma, M. T.
‘;
iir
-*•
* pGL
Valdyba
, o turinį ..skaitytojams pra vien mieste apie 30 įvairių
LDS.
12
kp.
mėnesinis
susirinki^
ginusia
III
ir
IV
rtLsies
ze-|
kiekio tinkamo oro. nepatio- '
ka) draugijos,, skautu drau
nešti.
.
i
įstaigų turi.
mas Įvyks vasario 27 <1., G :30 va*
.
kiama kūnui re i kalingo kie
govė ir Vilniaus lietuvių krr? 11iė. Pirmi>s rūšies žemes be
MAAKUA, JT. X.
kare,
Karalienės
Angelų
parapijos
Pirmieji įspūdžiai Vilnių
Pirmoj vietoj minėtinas
kio deguonies.
14)8. 05 kp. mėnesinis susirinki* svetainėj, kampas Robling ir 8o. F. t
dit<» kooperatyvas (bankas). veik visai nėra. Ir nuo šitoaplankau
laikinasis
Vilniaus
lietuvių
i
ios
žemės
kaimo
žmonėms!
mas
įvyks kovo 1-mų, tuoj po pas- ,4th gatvių.
Kvėpuojant reikia steng
„
*
Vilniaus krašto ekonominė
per metus nuo 10 iki 14 auksj
«»W. poUinytinfj
Pirmas įspūdis (pasako- komitetas. Tai Vilniaus vi
Taigi
malonėkite
visj
misirinkd^
tis Įkvėpti oro pilnais plau
būtį;
o V. Bičiūnas) į Vilnių at suomenę vienijanti ir atsto
iki la o litų) 1 ha. tenkaLra jęe]et^ svarbių sumanymų. ir
. uMsimokėti duokles kurie esate t
čiais kaip galima daugiau.
LTžsiminęs apie lietuviu
skolingi. Nepamirškite ir naujų’
vykus — tai stoka gyvumo. vaujanti įstaiga. Jos prieša
mokėti. Maža tėra ūkininkų, Į Taipgi atsiveskite ir savo draugu* 1
Tam tikslui kvėpuojama vi
narių atsivesti prirašyti prie
kredito kooperatyvų, prcl<«turinčių 1(> ha. (anot jų, “va-lėriraiyti prie šios organizacijos.
Maža judėjimo.
[ miestų, ky stovi žinomas Vilniaus
brangios organizacijos.
,,. sais plaučiais. Orų įkvėpti
gentas nušvietė plačiau Vil
Kviečia Vahįyįa;
Liką
”
).
Daugumas
lieže-j
Valdyba
turintį
net
dabar
arti
200.lietuvių
visuomenės
žmogus
ir iškvėpti reikia netrukčioniaus krašto ekonominę bū
000 gyventojų su traukiniu, p. Stasys.
miai ir mažažemiui. Yra to-j
. jaut, lygiai, iš lengvo.
tį. Lenkų valdžia pastaruo
--"T ■
kių, kuriems net bulvių visaip11 v<) stimokėta. Miesto mo- jaunimu būrelius.
atėjusiu iš Daugpilio ir
Žmqpę$<
■
Toliau
seka
1.
mokslo
drau

Pradžioje pilnais plaučiais
ju laiku daugiausia dėmesio žii inai pramisti neužtenka.]kesčiai dar sunkesni ir didėsŠvenčionėlių, atvažiavo ne gija, 1907 m. d-ro J. Basana
joučia Lietuvos atsparim^,. • ’ ;
kvėpuoti užteks 5—(i sykius
kreipia į vokiečių gyvena
daugiau kaip 3$ žmones. Vel vičiaus įsteigta. Draugijai
Lenkų valdžia lietuvių prieini negu kaimo. Prekybinin- ir klausia: “Kiedy lityini.
j
>
iš eilės, l—5 kartus per die
mas sritis: Aukštąją Silezi
tui gausingi viešbučių agen pirmininkauja Vytauto Di
(larho nesamdo.
Vilniuuslkai, kurių miestuose dau- pšijdon ?” — taip kalba mą-;
nų. o pripratus galima la
ją ir PaznanęJ- Vilnius ne
tai kvietė keleivius jų atsto džiojo gimnazijos direkto
riami
lenkai
kaimii^iai,
į
Vjt
•!
Tnicste
3.500
bedarbių.
PiTi-jgįaUsia
yra,
moka
17-kos
rūbai dažnai ir daug sykių iŠ
tik n'egldljojamžfe. bet dar vivaujamose įstaigose apsigy rius pv šikšnys jFaktinu
mpnūs įmonės baigią užsida-lai}
. kuri,} ,(et
Cukraus ir druskos pigti-:
j
eiles giliai kvėpuoti. Kvėsai išnaud^jaiftM Mokesčiai
venti. Nesirado ne vietų), d-jos reikalų; Ngdėju yra ži
’
Įstambios prekybos jmonėsiš- mas, umkesčKniaštdš iicsifly*/"’*1
1
puujant giliai nereikia var
miestuoseka^tuiisu nepa unGd- f”
kurs į viešbutį važiuoti su nomas pedagogas ir literatas
ginamas lengvumas mTiiįUr
kauuo žmones moka lenkui ...
....................
gintis. jei pradedate jausti
keliamai sunkūs. VždnrhiiĮ valdžiai
šitokius
mokesčius:
Mntoketl
nc
ę
h
.
,r
,
tankro
manytų.
A. Valaitis.
krašte — visa tai lenkia. Jųj
•
n nova rgį—| msi Įsek it e. padanėra. Fki<> pMdtilttų maža. 1) "ųruntovy” nuo žemės),pwia‘
Mbj
įstaigų,
VilPrie stoties daugybė vežė
L. mokslo dr-ja turi di
širdis prie nepriklausomu,
Į
rykite pertrauką. Giliai pa
Juos pardavę žmunęs vos
maždnmr
panašaus
dydžio
n
1
“
)
1
subankiotavo
du
didejų
—
ir.
palyginti,
maža
au

Lietuvos. Negelbsti niękor
;
džiulę bibliotekų (apie 32,kvėpuoti gryname ore rei
nmkesčius jšgalr apsimokėti. kaip neprikl. Lietuvoje, 2).|1> laikiški knygynai ii-keliotomobilių.
Vietoj
“
kojikes
”
valdžios priespauda ar klj&,
i
000 tomų). Dalis knygų jau
kia nors kas rytas kelian
• Ištisu kaimu gyvento į ų ri -.skarbovy" - valstvbinis|lika 5iaiP stalnbi’J
!’ bonų - lenkomanų bariinaio
!
vaikščioja
maži
autobusai,
sukataloguota
(apie
10,000)
tis ir vakari1 einant gulti
kio padargai IV į»y vuliai bū mm viso turto kartu su gy- stciS^
n,S!
’
J
^P^kuriuose
vos
po
13
keleivių
ir 1929 m. lapkričio mėnesio
Žmonės jų neklauso ir ląikų*
j
• . bent po 8—10 minučių. Se
na [larduodami iš vaižytinin uliais ir trobesiais,
3)|mo
laikais.
širdy užslėptų Lietuvai payj
Į
tuja biblioteka jau naudojo
neliams, žmonėms silpnos tetelpa.
vien už nesumokėtus mokes “gmiimy” (valsčiaus išlai-Į
Mok* tririmuno
Vilniaus
gatvėse
nemaža
si
arti
pusantro
tūkstančio
lanku mą.
»•«•»
širdies, silpnų plaučių pata
čius.
Todėl žmonės, kurio
l
ynmi),
4)
“
sejinikovy^l
Be
medžiaginių
sunkenymatyti
kariškių.
Be
jų,
aps

žmonių.
Be
bibliotekos,
drLietuviikas kaimas •
riama Imli atsargiems kol
tik iš tolo nugirsta, kad. sa
1
<»
jis
’
,
;ričio
išlaikymui),
‘
dro-lįjįų
į
r
mokesčių
naštos,
lenkų
čiai
esama
paliegusių.
iš
ne

ja
turi
dar
labai
turtingų
ar

nei prus. Kvėpuoti visuomet
Lietuviškas kaimas lenkų?*
kysime, Latvijoj ir tai žmo
ir visur reikia per nosį, bet priklausomos Lietuvos dva chyvų ir muzealines kolekci nės geriau gyvumu negu Lt n- •.jhv” — už kelių taisymąJ valdomas sritis labai vargi- valdomose srit.vse gyvena
ne pro burna. Giliai kvėpuo rininkėlių, kurie valdiškas jas. kurios taip pat atsidėjus iku valdomame Vilniaus kra‘- ."•) ‘•hudovliany“ arba ustra-|na stoka teisėtumo ir admi- tikrai didvyriškos tevyitėš*
Jie tatai tvarkoma.
t h'i\kn” — už priverstiną Inistracijos sauvalė. Labai meilės laikus. Jų ausyse velrt
dami gryna orų per nosį tarnystes užima.
nuo ugnies draudimą.
^Mdažnai atsitinka, kad tai, ką
Be i. mokslo dr-jos, daug
mes jausime mab namų, ne jaučiasi miesto tikrais šeimi
skamba Maironio eiliuotu
otri choc Irtty*) niajmi. a my
mokestis yra visų l>aisiaU“|itddžia vyresnybe, ptiprastas
veiklumo.rodo lietuvių švie-,
bus persišaldymo pavojaus, ninkais.
- jedne džiūrv...“
garsai:
.. OI ■
•mi>. nes jį tenka mokėti
I jx>lieiuinkas ar žandaras neGatvėse girdėti lenkų, ru limo dr-ja “Rylas,” veikusi
nes oras eidamas per nosį
X o r i n tj< *ms sa vesukilai •
“...Erelis, suspaudęs sparnais
Kalėdų, kada ūkis nebeturi įleidžia daryti. Jei kas laiku
sUS|x‘s sui ir žydų kalbos. Lietuviš Vilniaus krašte dar prieš di
Neleidžia ne| žodžio nei rašto..:4*
t i. kaitrio žmonėms lenku \ ai
eidamas per nosį o- kai kalbant rečiau tenka iš dįjį karų. Toji draugija vi džia pinigų neskolina. Pa mijamų. Be to. tą niokestį|Tnoįccsf.jų nesumoka, tai jam
Bet nenusimena susipratę^
-kivdami, valdininkai ‘4sek-luždedama bauda — 4% me
lenkų
okupuotame
ore e- girsti negu didžiojo karo same
skola* gauna tik dvarininkai
lietuviai. Stato ii* steigia incP*
vp'-trotoriai" labai sauvu-|neSmi, kas per metus sudaro
dulkės; metu. Vilniuje priskaito- krašte pradžios mokyklų laisanems
kyklas, rengia paskaitas ir* Į
“
Laty
“
h-nką
kalba
>•<
Mūa
'
bnuja.
kartais
užrašydami
I
vien
paabtfdos!
dalinti paliks nosv ant giri ■ ma apie 12.000 lietuvių. Bet ko arti 200 ir dvi gimnazijas
vaidinimus, daro susirinki^
“lopai.”
} k it n tiek, kiek per motus jau 1 “Sekvest ratorių” už mo•lietuviai anaiptol nelaiko sa- — Vilniuje ir Švenčium se.
vių.
mus ir t. p.
1
‘rl»»
---------- -—Ikescius aprašytą turtą patys
Ypatingai uolus yra ŠveiV#
i . . ,
• . - .
4
. • i, ..p I ūkininkai tiiri į apskritį nu— Komisija, sako, neranda tinkamesnės už
— J'-i a> meikmmke. tai tavo Anielka tikra! v .
. 5 . . - .. > čionių apskrities lietuviu
Rapolas pirmininkas, o Vedziaga su Lankčiui nav
įvežti. Sauvale ir beteise tiek
jaunimas. Lietuvių orgaife
Anielkų. Todėl mano ir rinkti ciesorieuv arba. ragana. Mano kanems pieną atome, — saukė|
. .
. . .
..
.
--t • _
ivra įsivyravusi, kad net pa- žarijos veikia šiose* apskm
Latmkiene.
r
, / ,
*.................
Kitų sekmadienį buvo paskirti rinkimai. Rin-; <aip ponai vadiinų Miss.
rtys lenkų laikraščiai pripa— iStilk. jei iK-hori. kad valgomų užčiaupčiau!L‘įsta? kad Mlsll vaMt gadynė- tyso: Seinų, Suvalkų,
kosi pas 'Vedziugų, kadangi jo stuba erdvesnė.
Čia balsų pakely Šinolio piemuo.
Lapukit‘ii»> nieko jau nesakė, tik nutraukusljp ^anie krašto daug geresne no, Vol ošino, Naugar<.lėli*ow
Kandidates leido veltui, o nuo žiūrovų nuo nosies
— Ar matot, girdi, ck^oriene. Pernai kinu
Lydos. Ašmenos, Vilniau^
po pusę lito ūme.
os ganė, o dabar cė’sorienė. Ar ne už tai tik, mm kojos naginę t »ip |«u raukė Rapolui per vei- tvarka buvo. Polieminkai
<in. kad mm ?ar<o n<i vi-tos papečky pabudo i *'Į nedraudžiami muša žmones. Švenčionių iv Breslaujos. ,.t
Iš karto viskas buvo lyg ir tvarkoj — komisi šad nosis kai šuo ant kupsto tupi.
Su yįnitingu pasišveiltnntt
lietuviai atsisaKilo bruzdesys. Vieni stojo Už Anielkų, kiti ku4al>int pradėm.
ja už Maltu žiūrovai ant suolų ir pas duris, o kan*
buvo ruošiami Vytauto Di
didatės už sienos kamaraitėj.
'
’ prieš. Karščiavos ir- Balana ir Lapukas. Kiti
Anielha kibo (atpūkienoj į plaukus ir abi pra* jko į lenkiškas mokyklas savo džiojo sukaktuvių pmnitiėjL
dėjo karščniuti^ n pientones savo konkumiteilvaikus leisti, jiems dedamos
ir savo piemenes užstojo.
Publikos gausumu net stebėjos — šiaip pen
litai. Okupuotame krašte
_
jphrigihės pabaudosir jie net
— Ką l Šita išdvesele ciesorienė i — šokosi kojas kaišiojo ir sijoną žemyn traukik
kiolika kainui ūkininkų, rodos, tik po vienų pie
tos
žmonių
pastnngcimi* į
Lapukas. — Tik jūs pasižiūrėkit — ncmatiiofa
Du
Immisijus
nariai,
vengdami
viso
piktoj!
^*2?^
daug paminklų pristdgtų>
j
menį turu o į rinkinius atsivertė tuzinas pieme
nežymiai
nuslinkti
po
stalu,
o
Raimlas
puolė
gįntl
zniow
^3°
n
‘
vi
”
PToŽyliv
:
galva
kaip
butelis,
o
ausys
kaip
triušiu.
daug
susirinkimų
su
jNiskait
į
nų if apie tiek piemenių.. Žinai apie Kalėdas
Anivlkus,
het
Lapukas
taip
mostelėjo
klumpe
dsur
reikalauja
lietuviškų
moIr
žandas
dar
kreivas.
v isi laisvi, tai ir zuja, kur ką niijutę. Vienas ki
tmn sumušta.
:
J
pryšakiiię
u|
>inusri<>
<
lai
j.
kad
lūpa,
kaip
triūsioj
— štilk, — galingai suriko Rapolas. — Tai
tas bennu pora ūkniinkij. Daugiausia tie, kur
"Trimis**
į
icrsiskyre
i
<h
i
dali,
f
lemens
smuko
per
duris
į
“
iHb
liriūririt
’
’
žemės ūkio parodose gavo premijų už jorkšyrus, gal tavo pletkininkv pati geriau tinka l Ne tavo
pirma, ^uspyje iš puėiaūs ištraukt terlyčią sūdėš-į Matydami, kad ncpriklanJkdana atvedė dukterį* Lapfikas pačių. Taip dalykas. Kų komisija norus/tų ir išrinks.

tai, jis yra kūno gyvenimo

VtLHMUJS KMŠTE APSKAMHJS

\
jsoinoje Lietuvoje daug gė
— Pelsiplmsan, — šaukė kažin kieno pieme remi *
kuris hut patyrimo prie Wit
?l
dini viskas nurimo, rinkimų vietoj surinkta Iriau žmonėms klojasi, vieni laikymo. Rašykite:
T mitra išėjo, trečia, ketvirta — skutuliai. Pnga- naitis. — Dar BamlŽio piemenes uvapziūlvjot.
puse kimdelifpuuh r^kn plaukų, viena ausis.,
žiūri į mūsų valstybę bu pu- MK'57 įriltery 8t.» No. Ablngtoo, M f
, Fim t i r Ai imi ka pnsiiude, Komisija gyvai sujudo. s O kad jau glaMij kaip abtoželM
Maw.
' ■ ; J
, Ra j uitas/velniai šypitdvjū, Vtslzingn pypkę iš- ’> . Bet jo jau niekas neklanse.
hypt;m Imfhms ir smulkusnio nežinia kum pri* vydu. kiti HU |MMiiUginnL Su-'i . I 1 * h ilni**>
sn>W.
--------—vKą ? Tu mano pačif niekinsiu
kratu tHrG kari į vidurį^Tjcion nGsiKpitnA pasrčkul^
hr to: khHėpiii. Yt dzmumųniikes žm InMjiMiių tarpe auga >*a> imkaA -Aš tau parodys
tb.
'
ąani
Ji
inurW LlrtiivoiirlfHi|vUmpjM
>•
Mt-1’

ir prasidėjo i rnkimai.

Viena išėjo — skutuliai,
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ValkiniJdecis cicnaginis
akmenaicis
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gf Įbai

kas girdėti lietuvių

DARBIMINKAS

'

viriiek silpnai eina, Kai ko-f
]rio« didesnės dirbtuvės d’fba po

DAUNORE, MD.

t

Antradienta, mario 24 d., 1921

urnai, mass. APDŪMOJIMAI APIE

pailsto 12 d. LDS. 97 kp, turėjo
Per savo mtadnį susirinkimą,
savo mėnesinį susirinkimą, kuria
Katalikų F«trowijos skyrius gyme nutarta platini “Darbininką”
įBizni* ir nukenčia.
—....... valstybė*
■ *
- ,
Į . čia yra daug, lietuvių biznierių, vai diakuMva Lietuvos
i
vidaus einamuMsiuM klausimus iri tarp
, v lietuvių pagerintu
- būdu
v - ir, tą‘
[tad lietuviams reikėtų savuoriu* jr
Ata"
liktos. Su kitų svariiesnčmi* rolė* Į tomti. Pa* lietuvius biznierius ga "tatant d.»t riuJIu
jis partraukdinėą antradienio ir
pa vyzdžiu, nutarė paruošti protes
mta jos sudarė vieną bendrą gražų Įb"’* visko gauti ir dar geriau, nepenktadienio einančius “Darbinin
tą j dabartiną Vyriausybę, pa
vaidinimą.
[l<U kur kitur. Remiant gi savuo*
ko” cgnempliorius, n* klebonas
AtminUao* sukaktavė* °
paugudarim ir pasišventimp pa- Į
gori) prekių bus galima gauti smerkiant jo* daromu* varžymus’ Įkun. F. W. Štrakauskas prižadėjo
prie! katalikų visuomenę, šį pro“Chieago Daily News’ korės- kai kurių nuopelnų, tat ncgaKina
šiemet Hartfordas ypatingu ir rodė pp. Petrukevičicnė, Gailiūnie- |pta«me kaina.
iŠ savo gvardijos paleist įvairius
tentą, ta to, pasiryžopasiųsti tam,
Uttyą
paprastu būdu minėjo Lietuvos nė ir Melnykicnč ir sesutės Pran-1
karžygius, kurie, eidami per sta pondentas iš Rygos praneša, kad paslėpti ir juodųjų pusių.
kurs užima žymiausią vietą vals
nepriklausomybės tryliktąsias au- ciškietita, paruošdamos sncrialhitĮ
bas, lietuviam! atneš •“Darbinin Lietuvos tautininkų partija rūpi r Kad tautininkų partija prie kaž
tybėje, ir kuriam turėtų jos labas
ko ruošiasi, tai aišku, fttai tik ką
kfktuves, Gal niekad tiek daug vaidinimui drabužius ir vesdamos
ką.”
nantis paskelbti p, A. Smetoną
daugiausiai rūpėti,—būtent, Vals
publikos neprisirinko. Gera, kad visą paruošimo darbą.
Pradedant šiuos 1931 motus, prezidentu iki jo mirties, vadinasi, gautas tautininkų laikraštis “L.
tybės Prezidentui Antanui Smeto
vjjkams buvo skirta speciali die1 LDS. 97 kuopą stojo Jonas Sau- lyg ir amžinu. Kadangi minėtas Aidas” rašo, kad vadinamosios
Vaidinimas bns pakartotas Neiv
nai, Tam tikslui ir buvo paruoš
tautiškosios organizacijos ruošian
itf; nes parapijos erdvi sale būtų Britain’e kovo 1 d. 2 vai. po pietų Į
kymas, Petras Saulčuas, Mykolas
tas jam kablegpimas, kurio tekstą
laikraštis pasižjmu dažnais nepa čios Kaune š. m. birželio mėnesį
būdu nesutalpinusi tokios ir kovo 8 d. Waterbury 7 vai. va- Į Vasario Ift vakare, Šv. AndrieAndriuškevičius, Andrius Kriau
čia paduodame:
ųyĮpos. .Kas ją čia sutraukė. Jau kare. Net tie, kurie jau yra syki Į jaus parapijos svetainėje buvo
čiūnas, Marijona AndriuŠkevičio- matuotais gandais, tai sunkų būtų kongivsą, kurio programa jau ga
Morta Norkūnienė ir Ona Sau- ir šj kartą jo pranešimams pati- minama. Numatyta eisena pas
prieš tai buvo plačiai skelbiama matę vaidinimą, žada dar sykį pa-Į apvaikščiojama Lietuvos nepri- Lietuvos RespdMikos Prezidentui,|
— jr rašoma, kad kas ypatjiiga ruo- inatyti, nes tikrai yra tat grnžusl Įrtausomybės p*ske]hhno šventė, Antanui Smetonai,
lėnicnė. Tikimės dar didesnių pn- kėli, ypač neturint tuo klausimu Respublikos Prezidentą ir vienas
posėdis, kurio motu p. Smetona pa
jpimn Įtartfordieriums parodyti. ir patriotinis dalykas.
ių, nes 97 kuopa stiprėja ir jokių žinių iš Lietuvos;
Į Žmonių buvo pilna? svetainčlč. Pro- Kaunas,Littajani*.
sakysiąs programinę kalbą. Kon
Baltlmorėa Katalikų Federari-|(ina pirmyn,i. štai
su
- $vt vietos anglų kalba laikraščiaif
štai žmlu
žada dar
dar su*
Darbas laimi sekėsi, n<s abudu|gramą tnaž-daug tokia buvo: Ko?
Bet kad Lietuvos tentininkų greso paruošiamieji darbai jau
jos
skyrius
savo
susirinkime
išreiš-Į
pramogų
—
teatrą
tokį,
kad
Idėja ir fotografijas ir straipsnius.' Hartfordo kunigai visa širdimi jįĮzys Dryža, gavęs leidimą, daug iš
partija gali būti susirūpinus kaip varomi, apskrityse sudaryti komi
Kečpinčius Lietuvos Nepriklauso vėmė.
Į dalino perskaitytų “Trimitų” ■— ikC protestą prieš Lietuvos valsty nustebins visifs. f komisiją įėjo.
nors
paskelbti A. Smetoną “amži tetai ir 1.1.
mybės sukaktuves. Mat visus suSveStaal šaulių organizacijos organų ir... Irčs įstatymus, varžančius katalikųįp, Pečiukonipnė, E. jtirevičienū ir
nu
prezidentu,
” tai gal daugiau Tad ir galima tikėtis, kad šito
draugijų, mokyklų ir vadų veiki- Į a. Viikišienė. žiūrėsim kas čia bus,
ptamino istorinė ir patriotinė tra
_____
Į net prikalbėjo 2 asm., kad tą iaL
negu
aišku.
A.
Smetonos prezi “tautininkų organizacijų kongre
mą. Lietuvos Ir Amerikos katali
gedija, kuri vasario 15 d. buvo suUIATEDfilIDV Pflilll I I?Tn5ti Knu nžsipronumoruotų,
dentavimo
laikas
pasibaigė 1929 so’* metu ir būsią tautiškų žtukų.
<aidlnta Hartforde. Veikalas vaizWnltliiluil 11 uUNNl | Toliau*, prasidėjus tikram ap- kai visuomet pasirodė ištikimiau
birželio
mriiesj,
tad jau ant Kad“ daugiau žmonių suvažiuotų,
metų
<lueua Lietuvos kovas su Lenkija,
si tevynaipiąb Vienu ar kitu liū
Ižleiituvia
Į vaikščiojimui, kalbėjo gan platorus
metus
p.
Smetona
yra netvar jau nuo.jlabar skelbiama, kad geSkęgfnrjo tragingą mirti ir lietu| kai apie’Lietuvą ir ragino užsipre- dit prisidėję prie nepriklausomy
koje.
Galima
kaž
kaip
Lietuvą
my- s ležinkeliais kelionė teta.*-fuosianti
<nit<’S Mirgos pasiaukojimą beVasario IG d. Šv. Juozapo para-1 numeruoti laikraštį “Mūsų Vil bės, jie užstpelrtijo veikimo laisvę,
lėti,
gerbti,
jos
gerovei
visas
jėgas
’ t5k vipnQ ketvirtadali paprastos
gelhstint Vytautą iš kalėjimo. Vei nijos didžiulėj silėj Watorbnrie-]njns** kun. D. Mikais. Po jo kaj- kuri atimama. Apgailestaujame
aukoti,
bet
šito
klausimo
negalima.
kainos. Taip tai “tautininkai”
Valo kalba eilėmis rašyta. Yra to- čiai gausingai susirinko tarti atsi-Įbos, andriojiečių lakštutė p-le Gę- tokius Tautininkų Vyriausybės Vasario 1 d. laikytame mėnesipalikti
nuošaliai.
Jei
p.
Smetona
ruoS
iasi prjP “didžių darbų.” Ir,
r Itių graudžių vietų, kad publika sveikinimo žodį kun. A. Vaškeliui.] Ježiniūtė žavėjančiai sudainavo nusistatĄTnus. Reikalaujame jiomsĮniame susirinkime atstovai prane
jaučiasi
esąs
tautos
vadu
ir
visos
’
žinoina>
nj,,ko nuostabaus ameriše kad šv. Jono Ev. dr metinis
» įtaptomis nusibraukia ašaras. Vai- Gražiai papuošti stalai ilgomis vir- |“Kur bakūžė samanuota.” Po jos laisvės.
tautos
mylimas,
tai
kodėl
jam
no,
gipsams
lietuviams nebus, jei tie
pikpikas įvyks birželio 14 d. Lie
dinimo metu taip buvo tyku piibli- tinėmis nusitiesė per visą salę ta | čiulbėsiu kalbėjo prof. M. BiržiŠišdrįsti
sušaukti
tautos
atstovų
su’
tuvių, Sąryšio parke, nes ir šv. Jo
suvažiavusioji, aukštų ponų Įsaky
Kunigu Mtndelii.
ItoE kad tarsi jinai gyvai pergy- daugybė gražių lietuviškų veidų I Ka, o atėjus miesto iždininkui, Mr.
no Ev. dr-ja yra Hartfordo Liet. si rink imą — seimą? Jei.tauta pa-’ mu, paskelbs “visam pasauliui.”
įteno draugo str vaidintojais visos malonia šypsena ir rankų ploji-|j, Kemtp’ui, buvo padaryta per
Sąryšio narys. Dr-ja prašo, ka< tenkinta savo vadovu, tai ji, be kad dabartinis Respublikos Pre
^tragedijos taip rodos paprastą, bet mals sutiko įeinantį į pokylį kun. Į trauka, kad jam lėkius truputi
niekas tą dieną iš lietuvių nereng abejonės, ir Išrinks tokius atsto zidentas skiriamas Lietuvos prezi
įĮfilų ir graudų turini. Bet ir vai- Vaškelį, Pavalgius kaip paprastai | vardan miesto majoro pakalbėt?,
Sidabriafa vortuv«i_
tų, o prisirengtų dalyvauti tame iš vus, kurie pasisakys už p. Smeto dentu iki jo mirties. P. Smetona,
^intojai buvo pasiruošę — tiek prasidėjo kalbos, gražios dainos Į Jį. susirinkusiems perstatė čia viną. Todėl kodėl p. Smetonai ne žinoma, tokį nutarimą išgirdęs,
Vasario 4 čL ryte, Ęenediktas ir važiavime.
ytaug jų buvo įdėta darbo, besimo- solo ir kvartetai ir galop lietuvis* Liems lietuviams žinomas adv. H.
Kitas mėnesinis susirinkimas į- pabandyti eiti tuo keliu, kuriuo vi smarkiai susijaudins ii*, tautinin
jkiuant sunkų, palyginti, veikalą ir ka armonikėlių muzika, kurią į-Į Horan’as, tiesų daktaras. Po trum- Kastancija Šašaičiai švente savo
si išmintingi vadai eina.
kų nutarimų priėmęs apsiskelbs
jtiek jų buvo įdėta sielos, kad Vy vairino visokį jaunimo triksai. | putelės kalbos gerb. Kemtpto, to- sidabrinį vestuvių jubiliejų su šv.Įvyks kovo 1 d. lietuvių mokyklos
mišiomis
šv.
.
Jurgio
bažnyčioje
J
svetainėje
1
vai.
po
pietų.
Dalyamžinu prezidentu...
Niekas
nepavydi
p.
Smetonai
tinto laikų Lietuva tarsi prašne- Kalbėtojai ir liūdėjo, kad turi at-Įliau tęsė savo kalhą gerb. svety*,
Mišias
atnašavo
gerb.
kun.
Norbu-jvaukite
visi,
nes
svarbių
klausimu
garbes
nei
laimės,
kad
tik
tai
jis
Iš anksto galima spėti tautinin
*kėjo į mūsų laikų lietuvi, pra staveikinti su kun. Vaškeliu, tat Į prof. M. Biržiška ir... jo puiki kaltas
ir
suteikė
aolenizantams
palai-Įyra
aptarti,
teisingu
ir
teisėtu
keliu
laimėtų.
kų
sumanymus. Bet ar tai Įvyks,
skleisdama penkių šimtmečių la- drauge ir džiaugėsi, kad dvasiško- Į bn, rimta ir visiems labai supranminimą.
Mišių
metu
gražiai
gieDraugijos
Koresp.
Bet,
kai
jau
antri
metai,
kaip
p.
nenorint
būti pranašu, palikime
»pUR.
ji vyriausybe tinkamai įvertino ] tama, visiems labai patiko ir visus
I<
Anelė Bankiūti, Mirgos rolv- kunigo darbą ir pavedė jam tvar-l sužavėjo savo kalba ir veidu, meiSmetona stovi aukštoje vietoje ne istorijos eigai spręsti. Laikas vis
teisėtai, kai jis pamynė savo duotą ką padaro?— ji* kai ką iškelia
įįe,gurėjo daugiausia, progos pate kyti tokią stambią lietuvių para-jle spindinčiu linlt Lietuvos:
priesaiką
ta sulaužė konstituciją, ankštyn, tat dažnokai ir skaudžiai
Šlyti Ova arttatiniu* gabumus. Jo* piją,“kaip yraNeirBritainas. MflTLAlIt Lllllfl C* V lakšteli
' 13 A 4 *11*1111 *114
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i.
Bežiūrint
į
reidą
tai
vis
dėlto
kaž kaip negražu. nutrenkia...
Srolė buvo svarbiausia. Bet jinai ir sų
. geraširdžiai žmonės paprastai]
Biržiškos,
vaizdenos,
Stebėtoja*
Nieks
negali
neigti
p, Smetonos
^vaidino —• vyruti tu mano. Labai nemėgsta; vien tik žodžiais atsi-Į
Ptofaa
Ktrlt
Attirada
Kad
matom
Mindaugą
igmžiai atrodė tautiškuose rūbuo- sveikinti — jie duoda gražių do-į
Nmo
Nito rH/tulio. Pufiiffik'
Gadynės mūs’ seno*,
$h? įr jos malonus veidas, graži syp- vanėlių. kad jos primintų žmonių|
ATAMdiea Dtl Dykai libondymo Rudo /
Jeigu kenti nuo Dusulio krito tik Bal
skardus balsas ir švelnūs ju-1 dėkingumą. Kun. Vaškelis savo!
Kur’s kūrė Lietuvą
ta ar drėgna.; jeigu smaugia ir kvopj
įdčsiai sudarė tokj kilnų jaunos lie- gražioj kalboj širdingai padėkojo]
reikta gaudyti, neoimiržk tuoj jamIųsla gynė ir vedė.
tl l Frontler Asthma <5o., dėl UUiandy"fuvaitės tipą, kad ją, turbūt, ilgai wąterburiečiams už gražią išleistu-!
jno budo* Nieką* nekainuoja. Nėra skir
Per jį tik mūs priešai
tumo kur gyveni ar neturi vilties pftMirga ir vadins. Jinai taip gy. vių vakarienę ir atmintinas dova-L
Prisiartinus Gavėniai—susimus- JI Na tai kas tokio! Prof. JI. Bir
Mumis nesuėdė...
Jvai jautė vaidinamą rolę, kad ket nas, kurias parapijom? vąrdu jam Į
I
Jeigu kart ir visą savo amžių kentėjai
ioj
tymų laikui, ir Brooklyn’o “vie
 žiška yra viešai paskelbęs, kad'jis
Bet nūn* geidžia lenkai
Ir viaką bandei Ir be paaekmlą Ir ne
virtame akte vaidino pro ašaras. įteikė kun. klebonas J. Valantie-Į
sitiki kad galėtų pagelbėti nenustok ny Liniukai* ’ gedulo Šydu apsitrau-|’ važiuos ten, kur bus kviečiamas ir
Mūs* Tautą praryti...
* yuidinimų papuošė p. Ona Kat- jus, šios gražios, iškilmės vedėjas. Į
vilties, bet siųsk Šiandien dėl dykai 15ke. štai savo organe vasario 10 dJĮkalbės ne kokioms partijoms, bet
Biržiška juos nori
Jįkaiukaite, žinoma Lietuvos operos
bandymo budo-____________________
Ta pačia proga waterburiečiai|
l lietuviams, kuriems Vilnius rūpi,
graudžiomis ašaromis piktai nusiVaistė ir Amerikos visuomenėje parodė savo gražią širdį ir malo-Į
DYKAI IŠBANDYMO KUPONAI
Iš Vilniaus išvyti.
skundžia Chicagos organizuotaisj1 Tai kodėl pavydėti, jei Chicagos
FRONTIER ASTHUA CO.»
*pagarsėjusi savo giliu ir turtingu nų sutikimą kun. A. Šmulkščiui, |
Tad kviečia mus talkon —
275-K Frontler Bldg.,
/kataliku federacijos centras pasikatalikais, kurie sudarė gana gra-|
■kontraltu. Jinai no tik savo vardu kuris iš Hartfordo yra atkeltas]
402 Niagara St.
I eiles kariūnų,
Buffalo, N. Y.
žų maršrutą prof. M. Biržiškai. Pa-1| naudojo paskelbto maršruto dieno*
■suįdomino publiką, liet ir vaidino AVaterburin. Ir jam buvo suteikta]
[mis ir labai pavcikslingai sutvar
Prlsląsk
dykai
išbandymui
:
Ką kaujas ant žūt-būt
klausykit, kaip editoriale dejuoja
■kaipo tikra profesijonalė. Jos pa- brangi dovanėlė, už kurią jis šir-|
kė Chieagai paskirtąsias dienas?
Su Icnku-siaubūnu...
”
ma ;
r•sirodymas scenoj visą laiką buvo dingai padėkojo ir pasižadėjo dar-1
t
“Vienybė” lieja graudžias aša
!
•publikos sekamas ypatingu sųsi- buotis tokioj skaitlingoj ir gražiai] Baigiant, manau ne prošalį bus
Chicagos katalikų federan- ras visai be reikalo. Prof. M. Bir
-demėjimu. Kunigaikštienės role- sutvarkj toj kolonijoj, juo labiau. | pažymėti, kad be vietinių kunigit
tai pasidarė ir ‘Drangas* pa žiška — tikrasis tėvynės mylėtodįe' jinai buvo be galo simpatinga, kad taip širdingai buvo priimtas. ] — J. čepukaičio ir D. Mikšio, apskelbė prof. Biržiškos maršrutų jas, tad kodėl “Vienybė” nori j j
j&iuo būdu abi moteriškos veikalo
Tiesą kalbant kun. A. Vaškeliui | vaikščiojime dalyvavo ir kun. Ig.
Čia yra daug lietuviu ir Cbicagoj. Einant tuo jų išdirb padaryti kitokiu ir neleisti jam
stelės davė žiiūrėtd|ams du kits ki- ivaterbnriečiai iškėlė sugrąžintu-1 Zimbus, šv. Jurgio parapijos klelietuviškų biznierių. Lietu tu ir paskelbtu maršrutu, visą kalbėti katalikų visuomenei. Jei
Itą^papildančiu senovės lietuvaičių ves, nes jau nuo vasario 4 d. jisai Ikonas ir kad, prašant prof. M.
prof. Biržiško* Chicafoj būvi-' tik “Vienybė” turi sugebėjimo,
viai biznieriai užlaiko savo
?tipu.
buvo apleidęs ivaterburiečius, ir] Biržiškai, A. Užumeckis ir S. Baimo taiką užima parapijos, o wk- tegu ir ji organizuoja paskaitas,
2 T. Burdulii kanklininko Gintau- pradejo eiti Neiv Britain klebono Į rūnas užrašinėjo Vilniui Vaduoti
krautuves gražiai ir svariai.
k
madientais net po dvi vietų, kad tik Lietuvai daugiau naudos
*to rolėje savo gražiu baritonu ža- pareigas. Labai gražus ir širdin-]Sąjungos organą “Mūsų Vilnius”
t
Daro
biznį
su
lietuviais,
len

taip, kad viii kiti Chicagoa lie kitų. Nieks jai nepavydi.
&
publjką. Ypač jo paskutinė ges buvo ten jo sutikimas. Graži]ir, baip teko sužinoti, buvo gauti
tuviai negautų jokios progoc su
Nepavydime jai ir jos graudžių
kais
ir
amerikonais.
Visi
a‘daina ketvirtame akte išspaudė ne vakarienė, daugybė svečių, širdin- ] šeši prenumeratoriai tam laikrašprof. Biržiška ir jo misija susi ašarų, bot jos “ųoščyros” ir nieko
įglięnan, jautresniam žiūrėtojui gos kalbos ir brangios dovanos pa-| čiui.
pažinti, ar prie Vilniui vaduoti gero neatneš.
Juraietii1 Metanas kun- Urbonavičius ir kun. kfenimu gabumtį.Tiesa pasa* gailią ašarėlę. Tačiau kanklinin- sveikino kun. A. Vaškelį ir suteikė]
< W , NorbuUs.
darbo prisidšti.”
j
so. . Boston’o atsi-L .
..‘7
‘
žmridfas
" į^ke role nesibaigė jo vaidinimas. jom nemoža malonumo pirmomis
plm5BAftASĮ D?kn pa!ddav1)n: lankė pp. Jonas ir Uršulė Jarošai, kius, jie ir tnvora parduoda
į J. Jisai drauge buvo ir Mirgos su- felrbonovimodu-nomis
H. A v„u.a<lttk
mwlicinos
Jonas ir Zosė Glineckiąi, Pranas daug žemesne kaina nc^u aį J žiediiotinis ir narsus Vytauto dvaMes yaterbunrr,,. Imkime «-l fud
f_ M BirjĮikll tOTfj()
ir
Katryna Tamošiūnai. Vietinių merikoilai. čia turi drabužių
t J jgllkis, kuris su Mirga žūsta už tėyo mylimam tyėhm ąeros kloties
prakalbtu tarpe matėsi JMim Mary Cassidy,
krautuvę Petras Bartkerit
«tmkio4e komplikuo- ir Ankseiomiojo polmmos
lp.p
vasari„ „ d. r.ka„,
Mr. and Mrs. Patrick Graney, p-lė
f •} toje rolėje jisai Išvysto begalo
ritts,
tai bene Ims viena iš diKoresp. I p.8_ta vak pev radio $ angį iŠ- *M. Sakalauskaitė, p. Barbora Adoį • daug švelnumo, pasiryžimo ir pamaitienf,
p
K
Ui»««
ir
M«ri?onr|
Jži!Ulsi
’J
Gražus vakaras
I ko dienraščio The Philndelphia Rcf j rišventimo.
Tai yra gražiausias Į
J. Balučiai, Jeronimas ir ponia Dita-| kuri parduoda drabužius ir
f • veikalo vyriškasis tipas.
’ Kovo 8 d. 7 vai. vakaro čia bus Icon^ ėtotios.
Pastaruoju laiku vis daugiau (cenzoriaus pareiga būtų peržiūrčliai, Stasys ir Raitele Kamilai, Vin eeverykus pigiau už visus.
į • B* J- Mončitaaa taip suvaidino vaidinama; keturių aktu tragedija, ■
laikraščių
nusiskundžia, kad Lie-Įti visus išeinamus lietuvių laikrsšcas ir Ainastaaija Kudirkai, Pra Malonu pasakyt, kad toje
L • ntakšo Tarailos rolę, jog tikrai “Krovės Pily.** Jinai buvo vai
tuvos
vyriausybė
Amerikos lietų- eius ir JaikrašČių vadovybėm* ptanas ir Agota Kūrai, Juozas ir Ago
i «pasibaisėjimo kėlė publikoj tuo dinama Hartforde vasario 15 d- ir
krautuvėje
dirba
keletas
lie

vių
laikraščių
neįsileidžianti
irj11^’* buris numeris galima siųsti
ta Smilgiai.
fr » hiaurlu asmeniu, kuris, betarnau- tirt ėjo laimi didelio pasisekimo. YmaiSais
^iin.nti
*t
W
I.
Jtimma.
i .^N. fr kuth »e. M to Mttjj
tuviui
P.
ViTinauskas,
p-le
K ft
Solenaantai giliausios padėkos
B » djtfpnfa Jogailai, pasmaugė Kęstu- ra tat patriotinis ir graudu* vai* Kovo (March) 1 d. 2 vai. _popie
_
didelės
naudos ?— ir Lietuvai, te
jį t tį ir buvo pasirengęs nužudyti Vy- dinimas, dėlto nenttoriahu, jeigu]tų žinomoj čia lietuvių svetainėj Žodžius reiškia gerb. kini. Urbona B. Virmauskaitė, M. BaiTko- dėl to ir laikraščiams nuostoliai, ir
imtiem*
laikraščiams.
Lietuvai,
B tafTtą. I». Mončiūno balsas, jo aug- jis bit* vaidinamas ir gavėnios me-Įbus vaidinama laibi patriotiška ir vičiui ir kun. Norbului už atnaša viėienė ir Bronius BųiikovL nemalonumai prieš prenumėrato nes jo* gyventojai būtų apsaugoti
ritts. Todėl norėtųsi tokias prie
p m mito kaip tik labai tiko atvai^duo- tu. ' Atsilankę pamatysite, kaip]graudi keturių' aklų tragedija: vimą šv* mišių it atsilankymą į pie ėins.
.
nuo nereikalingų jiems imlų, kas
t StiJjo nedėkingą, bet artistiniu at- Vytautas Didysis gynė Lietuvą r*Krėvės Pily.” Vaidinimas paro- tus, Viriems kitiems už atrilanky- Yra Agentūros skgruts. mones pasiūlyti.
suteiktų valdytojams mažiau rft*
Rj/vJlgiti gražią Tarailos rolę.
uuo lenkų ir kaip senovės lietuviai ]do Vytautą Didįjį ir jo taikų lle- mą į Šv. Mišias bd j pokylį, taipgi
Reikėtų laikraščių vadovybėm* j poščių ir geresnio poilsio, o laikraŠ____ .........
Parduoda laivakortes, da
b" AJ.Kočton**, nors dar jaunas ir net jaunos mergaitės mokėjo] tuvius, kaip jie grašiai kovojo ir ttl brangias sidabro dovanas. Taipgi
taria
ačiū
ponams
Statovičhim«|ro
dokumHitiis ir siunčia pi- parašyti bendrą prašymą dabarti-| vių administracijoa sutaupytų po
ES vykimu, bot jau gerai žinomas mirti už tėvynę. Pelnas skiriamas |net mirė nž Lietuvos laisvę. Bilie
no! Lietuvos vyriausybei, kad ji at-_ kelioliką dolerių, kurio liktų nuo
EEltaritortlo publikai. Vaidindamas seserų naudai.
tai jau pardavinėjami. Pelnas aki* Už giedojimą ir vargonavimą mLLį^ į Elltopų doleriais.
duriu
į Ameriką.ąavb eeurorių Ir pašto ženklų.
flų mrtu bufe^jr.
Į A(ln,m
E •Vyjuirio tote jisai buvo gražus ne
apiyvondlntų kokiam mieste,' Toj
Koko damą* pataikyti Seserų Pranei*
F 2tlk karžygio rfibius*’, tat ir pėrkiečių vienuolynui. AtriUnkykite, :.... A . .
BABTKEVK'IVfĮ, AourDarbai
k- Sslrėttgęg Miego* drabužiais, iŽtikro
imremMtc tosute*. N>*|<raųdyriBigalirita Irelnunum ml1’'71* Dr9 Gmd* Store, S7$
8PAVM m *MOX'M<W TIVTAR, KVMCO EINAMA PK«
*httvo panašus į mergaitę.
šta miesto* šinomąs kaip btaw te, pamatysite tikrai 'Uralu
dįdiiauiif
dovan*
tiktai
di-|.Vo.
Vm»
St.,MenMo
t
ltaM.j
(imsma suvnim cm I mkaimčiosios laikas siusL ^‘ Būdelių 1f kareivių mažesnės eity, nesėta laikomu vario ir žaL niiną._________ __
Ji Ak >. i AIAVRAVS ŪKIMO BIAPMI4 lUHJGNg.
f&kelbimim}
tolfo
bet ir jos buvo gražiai uL vario išdlibyačių centro, tat dar*’
Į5-kias driienas į savaitę po 8 vai,
ĮBet bedarbių yra didelį skaičius.

SVIETO MARNASHS

KOLONIJOSE

HARTFORD, CONN.

AMŽINAS PREZIDENTAS

PHHADEIPHIA, PA.

HARTFORD, CONN.

NORWOOD, MASS.

DYKAI NUO DUSIUO
ŽIEMOS METU

VENYBININKĮĮ NETYROS AŠAROS

MONTEUD, MARŠ.

AMERIKOS DĖTIM LAIKRAšiiy VADOVYBĖMS
PASIŪLYMAS

N£W BRITAIN, CONN.
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p minusiu.
3debo>tviuM
*
yiua vynui,
vyrus, dar m^
gaąa trirtw
tvirtus ir vM
vi-1
1Q
minučių. Pri«i
Prite tai
ik mrk
farK Jdebo|įįiiur i t iįįHIIįiM HMWl"lWRl,,iyf
naa prautea, tad taip Ir pernai, datinio arnikas.
bus padaryta rinkliava dėl apmo p Tik keistoka, kad lietuviai ma-Į
vM vaizbos butai, kurie
IŠkUmčs ir sulauktavčs
kėjimo už mokykite knygai, ku lai remia savuosiūK Mes čia turim Į ^0-1
v>Hdfc prie Ekonominio Centro.
* Ilgai minėtina bus 15 vasario iv. rios yra dnodamte vritui tiėms vienų lietuvi graborių A» V,r kurti I
|nį, 7 vai. potešeytelite Mftfr p • Statutas moteto, kad Ceulrui
Kazimiero parapijoj. Toji diena vaikams, kurių tėvai, M prietea- ganų gerai darbų atliaka, tat M vyksta paskaita*,, tariu mteia^tte ntaMskas nut po vieną doFedęracijos skyriaus ir geri), kle li bedarė itaiigali apmoklti. Mą lietuvią laidotuvių tik vianų a, II yed*ū«’Gos teyrite KalbMcųaw lwj ąųo nario. I Centrą kasinei
bono, įkirta paminėjimui Lietu- Paprato Musirinku»ite k»d pa**1 a. V. Gurdinskį laidojo lietuvis. Jo|I tekvtaU Pr,
teta- Idetaknu vaJštijte.ygizbos butai
Vte nepriklausomybės 13-koa metų •sava išgalę prigribMų tiem* vai laidotuvėse dalj-vavo 3 kunigai: I
adyakgtte |C Ktlipatitetei wnta i»
atstovų. Centro
Centro
sukaktuvčms.
kučiams. Publika nuoširdžiai atsi- vietos khb, kuiL A. VateriMtalįrl B M*
tikslus este pndeti lietuviams ją
Iškilmės turi prasidėti 7:30 vai, liepė Į tų reikalų, sudėdama, taip E. Gradeckis ir kun, V. Kartaus-1
vkonominhmae reikaluose.
kas
,
vakare, o jau būriai žmonių trau ■U ko girdėti, 75 doleriu*.
Posėdis baigtas šeštų valandą
vtoių bvmjomiimai
kia j parapijos svetainę. TvarkdaVėl eina programo pildymas,
Vasario 13 d 9 vai. rytų Įvyko įvyko vasario M d. 4 vai. po pietų vakare, Po posėdžio visi dalyviai
<- riai skuba neša kėdes iš visu pa šiuo tarpu, seselių KaJiimierięčių šv. mišios už a. ». kun. B. Grikio I parapijos ivataMK jvairiiako- ir svečiai, 22 wpepys, pietavo San
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Mdtidicfliata talpai tetetanJspna
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Įkiams vtekvauj* į. Bathtinl Ir
kurio pamatyti ir pasiklausyti tur čiufe. R.. TamkiutČ, L. Tamašaus
Vasario 22 d. vakaro Kai. Fė- Boston, M&s.
Taipgi nuimt* ir
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Sus-me dalyvavo ir parapijos stiprumą, energiją. Jogą, paėmę ji tik
žmonių.
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tadienį, vm. 13 d., 1031 h Infantėj* pamotei u# Kan Angelų bažnyčio 417,000,000 v arlm padidėji
Vas, 8,1931
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Pop. Pijui XI.
daliu
išdirbvstems,
tų pro- nėlę: užsakyk jiems “žvaigžde
jįfc. Redakcija visas nesuveluotas
ANGELO
TEJERKl
buvęs
Ismisija
vienok
yra
pasiryžusi
įgy

publikai labai patiko.
— Fed. apskrities susirinkimas
pfttujoą lengvo svorio čampiotiaz,
vendinti savo užmanyme
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Trečiadienį, 6:15 v. v., “Leper
f
F I* 1
15 <L Transfiguration švetaiųyje klauąsmybės Šventėje. Ir visur ge- Yorko kareivinėje, šeštadienį va
džiausia išdirbystė buvo plie tas.
Mūsų parapijos metiniai paren Colonies in the Philippine Is
minint Lietuvos nepriklausomybės1 rai pasirodė.
kare, vasario 14 d., nuveikdamas
landą,
”
Kun.
Vineent
I.
Kennally,
no
ir geležies, vertė $3,356,- Adresas: "tnigidttik**
Adtnfnkrtrarija, Kasus, T-badtas
13 motų sukatkuves, vienbalsiai
savo oponentą Joe Levy, lenką, gimai gražiaj pavyko. Vakarienė S. J.; 7:30 v. v., “The Grėat In000,000. Buvo 485 geležies, Namai
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Mtvarkytos Lietuvos valstybės su
Astuonios išdirbystės, ku Tel. Oreenpolnt 0—2830
ostine Vilniuje. Dirbsimo su pa noma, o ypač Brooklyn’o kuopos,
rios produkavo medžiagos
didinta energiją ir remsim savo kuri per tokj trumpų laiką įsten BROOKLYNO Dt APTUMK1S
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brolių Tėvynėje pastangas pilnam gė nužengti gana toli savo darbais
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realizavimui Nepriklausomybės de- visuomenėje.
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atvadavimui Vilnijos ir atstatymui vo savaitinius susirinkimus kas
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” Darbininko ’* prenumeratas, pa
, stiprios Dmokratinės Lietuvos penktadienis, vietoj ketvirtadie
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turime: 1,329 Čeverykas, aiškiai kalbąs ir lengvai vi ir balandžio 1 d. Susisiekimas tarp
siems suprantamas. Rekojėkeijos Union City ir Nevi* Yorko, Brook kų fabrikus su 302,000 dar
prasidėjo Pelenų dieną — vasario lyno, Loug Island ir Ne\v Jersey bininkų; 7,978 moteriškų
(Lmadatfas)
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680
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“Vytauto” spaustuvė pri ima ^Darbininkui” skelbimus, prenumeratas ir par
pradėti gyvenimą iŠ naujo.
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CUNTON PARKAS

M. P. RAILAS INC.

UNION CITY, N. J. •

JOSEPH GARSZVA

MTERSON, N. J.

“VYTAUTO” SPAUSTUVE

JOSEPH LE VANDA

MAT. J. YAIANTEJUS

“DARBININKO” AGENTŪRA

popieros įstaigų su 102,000

,

duoda atekirus “Darbininko” numerius.

Jį reikia

Atidaru Aatriutoato, KityktediMio ir AifadMs Vakaris iki 9 v*L

Antradienio vakarais dežiuruojaZ Tttmaaonu. Gi ketvirtadienio ir Šeštadienio ;
vakarais—J. P.
Šiais pastaraisiais vakarais galima atlikti ir “Real
Estate” reikalus bei notarinius uŽliūdymus.

THepboat: 8TAGG »-W<B

NEPAMIRŠKITE, kad mintais reikalais — IT&SF LANKIA —

m s.
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VYTAUTO SPAUSTUVE
S54 GRANO STRSET
y Talęfonuokite: STAgg 2—2133

ŪR. į. PETRIRI

BHOOKLYN. N. Y.

VALANDOS:

Nuo > vaA

asaMi

w. t.
■ „

ĮH • vat vakar*
: ,Į, , ■

i Amtrikaja darbininkų, 91 automobilių

ratų įstaiga su 83.000 darbi
“Mūsų laikraštis” metanu kaš ninkų, 8^6 marškinių fnbrituoja katiari litai, puti metų du
litai.
Latvijoj, Itiijoj fr Vokietijoj
kaina ta pati, o vimar kitur toste
nyj (taigi k Amerikoj)—tricubal
brangiau.
y ’
Adresai: Lietuva, Kaunas, Loti
vii Alėja M Kr. "MĄtil Ltitato

U-41 ** TtaA Stati,
(4 Lattatftea Ava) arti Craad SU
MABTUTM, a.!» »• Y.

