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KOKIE RASTAI PAVOJINGI LIETUVOS PIEČIAMS RUSIJA IR TURKIJA
SUSITARĖ DEL KARU
kcvičiau* g-YiNr. 23 žemiau iš
Lietuvos tautininkų val
vardintu*
atrtiaukbnua
j
vienodžia nuėjo į kraštutinumus.
uivy
menę, būtent:
Viši katalikų raštai jiems
pavojingi ir uždrausti, pla
tinti.
Siuntinėja “slaptus” ap
linkraščius paštų valdybai,
kad ji visus katalikų rastus
konfiskuotų." Tokiu būdu
mano pailginti savo diktatoriavimo dienas.
Štai vieno “slapto” paštų
viršininkams
aplinkraščio
nuorašas?
L. R. Susisiekimo Ministerija
PAŠTU VALDYBA
Administracijoeskyriu*
Bendra Dali*
•
Nr. 8431.

v. slaptai’
Aplinkraštiškai
Visiem* P. V.

Pasiremdama* Kriminalinės
Policijos Direktoriau* raštais
pavedu siunčiamus Katalikų
Veikimo Centro Kaunas Laisvės
Alčja 31 b. Nr. 8.10 ir “Pava
sario” Sąjungos Kaunas Mic-

1. Katalikiškoji vituomtn*
2. Panevėžio Vyskupo raitai
kunigijai
3. J. E. p. Švietimo Mintaterio raita* džl skautų
3. Viaiema KVC skyriam* apnnKra»itn
knygelft
6. Km tai yra ateitininkai?
7. ‘KVC Vyriausio* Valdybos
biuleteni* iž XII. 11, 1930.
8. KVC Kauno Rajono biulel?ni*»XII.20.1930,
9. Telšių Vyskupijos raito
kunigijai nuoraša*—-paaiš
kinimas dėl nesusipratimų
bažnyčios «u valstybe.
adresatam* neteikti, bet sulai*
kyti ir valdiškuose laiškuose iš
siųsti Kauno Centralinio pašto
Viršininkui. Aukščiau nurody
ti atsišaukimai siunčiam! paltu
paprastų banderolių pavidale.

jWmoreir;lta:^ Čia 1-

vyko Amerikos Gydytojų
Kolegijos metinis posėdis,
kuriame kalbėjo Dr. Follansbee iš Cleveland, Ohio. Jis
pareiškė tarp kitko: “Per
daug generolų ir permaža
paprastųjų mediku armijoj.
Perdauk brangių specialis
tų. bet permažai paprastu
praktikantų.” Jis sako, kad
visuomene pradeda kilti
prieš gydytojus ir jiems vis
mažiau bepasitikėti.
“Skaičius pasiskelbusių
specialistų tiesiog juokingas.
Gydytojui turėtų būti už
drausta skelbtis specialistu
jeigu jis nėra ganėtinai išsi
lavinęs specialiam darbui,”
sako dr. Follansbee.
Visuomenė pradeda įsi
vaizdinti, kad “šeimos gydy
tojas” nėra kompetentiškas
gydyti nuo kaikurių ligų ir
vis daugiau ir daugiau krei
piasi pas specialistus, bet
daugelis ligonių gali būti pri
žiūrimi taip gerai paprasto
gydytojo kaip ir specialisto.
Labai teisingai pasakyta,
nes šiandien rasime gydyto-

Iš Maskvos praneša, kad, kad DMMąją
Turkijoj, mieste Ungora viena* “D*
Turkijos vyriausybė ir Rusi
jos pasiuntinys pasirašė ka-

iiamari*.
Velykini! ir 16
antradieny,

59ŽMUNIUŽUVUINNJ0S Wl tMOMSWVOIOMWMO
MAUČĖSE

»> .

'

.J

BRITANIJA REIKALAUJA TAUTŲ LYGUS PERŽIŪRĖTI
PREKYBOS SUTARTĮ
Taryba turi peržiūrėti 1922
m. protokolą, kuris nustato
1
Austrijos komorcijinlus ir
kitus reikalus su užsienių
valstybėmis, ir padaryti iš
vadas kaslink VokietijosAustrijos muitų sutarties.
~
Praneija tokiam Hendersono pareiškimui pritaria ir
priduria, kad abi tautę* ne
t
turėtų eiti toliau su sutarties
su Prancijos užsienių reika vykintai! pakol Tautų Są
lų ministerių Briandų pa jungos Taryba tars savo žo
i
reiškė, kad Tautų Sąjungos dį.

VoHttija Tw rrirttoari
Springfield, UI. — Taip
vadinamą O’Grady-McDer- Paryžius.—Vokietijos-Au
mot bilių, kuriuo reikalauja strijos muitų uniją Europo
ma atšaukti valstijos prohi- je sukūrė ugnį. Daugiausia
bicijos vykinimą ir kratų ir dėlto šėlsta Praneija, bet ne
uŽareštavimą įstatymus, se rimsta ir kitos valstybės ne
natas priėmė 26 balsais prieš [pritariančios Vokietijos po24. Bilius pasiųstas gub. E- litikai.
merson pasirašyti.
Britų užsienių sekretorius
Henderson po pasikalbėjimo

8 VAI- DM HIENA
IETUVOJE

*

Kaunas. — Šiomis dieno
mis ministerių kabinetas pri
no gatvėse žuvo 3,398 žmo
ėmė darbo dienos suvienodi
nės.
nimo įstatymą. Pagal Šitą
Įstatymą visose darbo įstai
gose nustatyta 8 vai. darbo IŠ Kaimo praneša, kad
Latvijoj įsisteigė tautinė są
diena.
junga, kurios vyriausiu už
daviniu būsią Latvijos kon
Spauda pranta, kad Klai
stitucijos pakeitimas. Kei
pėdos teisme ffctuvių kalbą
timas turėtų būti ta prasme,
nebepripažįstaiia. Buvęs tū
kad prezidentą rinkti) ne sei
lo lietuvio tetaąaz. Kaltmamas, bet pati tauta.
mash. lietuvis rtemokįįęs vo- Lima, Pero, — Po trum
H Rygos praneša, kadŠi
triteiiė- po* pertraukos čia, Įvyko

Londonas. — ^30 m. Londo

LATVIAI NORI SUDARYTI LATVIJOS, LIETUVOS IR
GULUJOS UNIJĄ

LIETUVlirVARGM
JE

40 ŽUVO NAUJAME
PEffllVIJOS SŪRUME

jjmfinarirfsrižkiį

Kn su Gandhi Gandhi jau
nėra mūsų vadas!” Britų
patyrimo ir lupa nuo žmonių kariuomenė turėjo daug dar
didelius pinigus. Daug kar bo pakol numalšino riauši
tų galime patirti, kad pa ninkus.
prastas gydytojas, kuris
brangina savo profesiją, ge
riau patarnauja savo pacien
tams, kaip pasiskelbęs “spe
cialistas.”

ELY PASIRAŠĖ VIEŠKELIO
BBjy

Berlynas. — Jau buvo ra
šyta, kad vokiečių organiza
cijos darbuojasi, kad dabar
tinį prezidentą Hindenburgą
palikti amžinu prezidentu.
Prezidento Hindenburgo ter
minas baigsis gegužės 11 d.,

Šią savaitę gub. Ely pasi
rašė taip vadinamą vieškelių
taisymo ir pakeltą taksi) už
gazoliną bilių. Sulig to biliaus valstija išleis vieškelių
pratiesiami ir taisymui $5,000,000 ir $1,500,000 pastaty
mui namo viešųjų darbų departmentui. Kad papildžius
valstijos iždą pakelia taksas
už gazoliną nuo 2 iki 3 centų
galionui.
Amerikos automobilių or
ganizacija pakėlė smarkų
protestą už pakėlimą taksi) Kaunas. — Paryžiaus Ru
ant gazolino ir reikalauja, sų Opera pakvietė Kiprą
kad tas klausimas būtų iš Petrauską dalyvauti kartu
su Šaliapinu tai .operos vai
spręstas referendumu.
dinimuose Londone.

Jos pagrindinis tikslas asą*
sujungti į vieną valstybf
Latviją, Lietuvą ir Gudiją.
Būk jau ir kandidatai į ka
ralius yra nužiūrėti. Vienaa
esąs kunigaikštis Radvila ir
kitas kažkoks Anglijos Prin
cas, turintis lietuviško krau
jo.
'Ka tai nenrasiinano mo-
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nimų. Ot ką padarė tauti fa ir daug sužeista.
ninkų “laimėjimas” GeneUKRAIMIKJIAM8 KATALI
voje.

ČEKOSLOVAKIJA NORI NUTRAUKTI RYČIUS
SU PRANCUA

KAMS STRIGS KUNIGŲ

VOKIEČIAI NEJUOKAIS HINUENNIRGį NORI
PADARUI AMŽINU PREZIDENTU
1932. Kad iškeltą, sumany
mą {vykdyti, tai būtinai rei
kia referendumo (visų gy
ventojų balsavimo). Prez.
Hindenburgas yra visų myli
mas žmogaus, ir galimas daik
tas, kad gyventojai jam to
kią garbę suteiks.

PRANCIJA ATMETĖ VOKIETIJUS-AUSTRIJOS
SUTARTĮ

SBMINARUą.

Roma.—“Osservatore Ro
mano” praneša, kad Quebeco vyskupas šiomis dienomis
išleido atsišaukimą, kuria
me ragina tikinčiuosius au
koti aukas, kad būtų galima
įrengti mažąją seminariją
ukrainiečiams katalikams.
Ir kiti Kanados vyskupai iš
leido panašius atsišaukimus.
Manoma, kad ukrainiečiai
Kanadoj netrukus susilauks
mažosios seminarijos.

A. D. F. PRIEŠ ALGĮĮ
KAPOJIMU

L1MKUOS DIKTATORIUS
GRĮŽTA Į NAMUS

Funchal, Madeiia. — Len
kijos diktatorius J. Pilsuds
kį iš čia po atostogų išvyko
į namus. Sugrįžęs eisiąs prie
naujų reformų.

Vienna, Austrija. — Čeko
slovakijoj igkilo griežtas rei
kalavimas, kad vyriausybė
nutrauktų politinius ir eko
nominius santykius su Prancija, bet užmegstų artimes
nius santykius su Vokietija,
Austrija ir kitomis vidurinės
Europos valstybėmis.

WASNINGTUNAS DAR NEPASISAKĖ DĖL MUITŲ
SUTARČIĮI
Washingtonf D. C. — Dė- jos muitų sutartis, neg palfo*
dės Santo valdžiai nelengva
ios
Europo.
valstybėmis. Laukiama smiliproblema Vokietijos-Austri- kesnių žinių,
T
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Paryžius,—Ministerių ka
RUSĮJ OPEROJ OALYVAUS binetas
pasmerkė Vokietiją
Wasihngton, D. C. — A- RATHAWAY ĮTARIAMAS SLAUGĖS UŽMUŠIME
dėl
jos
padarytos
muitų su
K. PETRAUSKAS
tarties su Austrija ir nutarė nierikos Darbo Federacijos
PASIDAVĖ
neduoti Vokietijai jokios fi prez. W. Green įspėja darb

davius, kad jie nebandytų
nansinės paramos.
Vokietijos-Austrijos sutar mažinti algas darbininkams,
tis Čia skaitoma svarbiausiu nes organizuoti darbininkai
politiniu žygiu nuo pasauli pasirengę visomis pajėgomis
kovoti. Prez. Green sako,
nio karo.
Ministerių Kabinetas pa-. kad algų kapojimas tik pa
Šventė visą posėdį sutarties ilginti) ekonominį krizį.
klausimo svarstymui ir rado,
kad ji visai nepriimtina. Sa
begrįžo į laivus,
ko, būsią imtasi griežtesnių
Deportavus nelegaliai įva Jtackerier, N. H.—Amosžygių, ir taipgi bus daromi
žiavusius ateivius atsirastų keag AudenyČių kompanija
pasitarimai su kitomis vals
darbo dėl 200,000 darbinin gavus didelius užsakymus tybėmis.
Neto York. — šiomis die
kų.
paskelbė spaudoje, kad jai tybėmis, kad išvengus dides nomis, kaip policija sako, ki
Darbo dept. sekr. Doak sa reikia prityrusių darbinin nių nesusipratimų, o gal ir lo karas tarp uostų darbinin
ko, kad Jung. Valst. esą ma kų. Tai dar pirmą kartą per karo.
kų ir “racketyrių.” Nužudy
žiausia 400^000 ateivių nele- daug metų toks atsitikimas, _____ ___________________ ta 9 asmenys. Karo priežasgaliai įvažiavusių ir depart- kad kompanija skelbtų spau- «k raipraM, šitai Magą. fV8 neišaiškinta, bet spėjamentas padidinęs hspękto- doje reikalaudama prie kai M tetalti jMMdte tartą Mty ma, kad susipešė dėl kyšių ir
rių skaičių jų gaudymui.
| kurių darbų darbininkų. / stata*
I apiplėšimų.

RENKASI DEPORTUOTI NELEGALIAI ĮVAŽIAVUSIUS ATSIRADO DARBŲ
ATEIVIUS
AUUENVČIOSE
Washington, D. C. — Darbo departmentas prirengė įsakymus imigracijos virši
ninkams pradėti deportuoti
nelegaliai įvažiavusius ateivius.J Jungt. Valstijas.
Darbo dept. praneša, kad
jo Žinioje esą apie 100,000 at
eivių, kurie kaipo darbinin
kai laivuose išlipo ant Dėdės
♦Šamo žemės ir daugiau no-

ižele tik

suadytos sutarties abi vals Vietiniai tina *ata
tybės pasižada dėl karo lai
Gtrb.
kr “Dsrbtainvų budavojimo Juodose jūrė
ko” *r
*w iš kalno tą
se pasitarti.

Karachi, Indija, kovo 25
d. — Cawnport mieste, Jung
provincijose kilo protesto de
monstracija prieš Britų vy
riausybę už pakorimą trijų
A. SRUOGA,
indusų prasikaltėlių. Riau
D 1 re kt oriu s
šes įvyko tarp hindusų ir
A. STELMOKAS,
moslemų, kur 50 žmonių už
Administracijos Referentas
mušta ir apie 200 sužeista.
Mahatma Gandhi irgi gavo
nuo jaunuolio lazda į galvą.
Nariai “Naujo. Jaunimo”

SFEGIAUSTAI KALTINAMI Už MEDUUUO
PATARNAVIMO BRANGUM4

UINOIl SENATAS PRIĖMĖ PRORMGUOS
| ATŠAIRMRUĮĮ

0 NUŽUDYTI NEWYORKE
PER 35 VALANDAS'

Fall River, Mas*.—-Pir away tėvas yra Legislatūros
madienio į antradienio naktį atstovas iš Fall River.
rado nužudytą slaugę Verną
Slaugė Russell, 90 m. am
E. Russell. Apie slauges už
žiaus mokinosi Truesdalc Li*
mušimą policijai pranešė
goninėje. Jos lavoną rado
Galvin, kuris papasakojęs,
ant kelio neapgyventoje vie*
kad Hathavvay jį nuvežęs į
toje Tiverion, R. L
žmogžudystes vietą ir paro
Hatbaway parislapstęe iki
dęs lavoną. Jis norėjęs tttojaus pranešti policijai, bet ketvirtadienio pietų pasida
Hatliavvay nedavęs jam pro vė Rhode Island policijai ir
gos ir tik vėliau praneŠČ.Gal- tuojau buvo pristatytas teis
vin sulaikytas po $5,000 kau mui, Ncrcport, R. L> kuria
cija kaipo svarbus valdžios kaltu neprisipažino^ Jis s*liudininkas. Tuo tarpu įta laikytM kalėjime be kauci
x
riamas žmogžudystėje ITath- jom.
away slapstėsi. Jb automo Hathataiy pasidavė priri
bilį rado pastatytą Bostono jai TIixon viešbuty, Norih
ant Cambridge 8L Hath-Attteboro, Mas*.
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Žinios Iš Lietuvos
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EAVOGt Ut 1 LITĄ 10 CRMTŲ tam

O REIKALAUJA 0.000 LITŲ
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H JAU 1S6UM DARBININKU
KALENDORIŲ?

Vasario. 25 diei3ų>vienus
PUIKIŲ nvBtUUB IBIVMI- (Įvbft ir dviejų komplektų 'K’*U11° ledelis prisikrore.
MAK UlTOVOJl M* *. M. pradžios mokykla. Bet kaip’^.?”’ dU’n<>S
į

“Darbininko” Katalogas
jvairiq« kmybob
Aąfctate* Otairite Mteterij*
(Graikų Mytbologijoe RJupėnalie) ta pareUmute Lteta-

K* Kiekvienai KitaUtas
Twt Įtarti «b* IKMMf—— M

gaila, kadNedzmgeSbnz»yt.;)tu
p
Į
Malda RhiIrteiHa biitate
Sausio nien. išvežimas iš knimy dar nėra pašto agenTiriklUi.
--------- „----- ♦1.7K-J4B
; kiemsargio, 16 metų sūnus
Lictuvos siekė 26 milijonus iūros, o agentūra čia labai
MUda KaktaUb. fn«U
.Tamulevičius Juozas ir nuLDB. tarti IMI
arai*, dilelį ir ta
litų, o išvežimas — 20 mili- reikalinga.
žydo Ir Turkas. Partektus**
ririklUi. .., ,,,
Į1TK—ĮIJĮ
1922 m" N«fefng?j buv0-M^ vien, bulk* 1 lit. 10
< apysaka, PąraH T. Vytrną tatatartą> Katettarta kn**tes
Turi 1W
Jonų ir 800 tūkstančius litų.
rianekas.
Verti
P.
B.
___
,L,40e.
- w Icnt. vertes, spruko, bet dar
Tuo būdu, eksportas buvo atidaryta pašto agentūra,
fctoriji Ipyeeka. Du tomai iUrt
bininkas jį nutvėrė ir pri
didesnis už importų 5 mil. ir bet dėl nesąžiningo agentū
Agto tair*ta* PtaH 3. '
statė Į krųiunriinę policiją.
Kalendoriui UkUtuoji tik M tatai.
B. VMiliaMk**
„, .,>,„,.1^
200 tūkstančių lt. Palygin ros vedėjo buvo uždaryta.
Žvdelte dabar iš Tamulevi
om praėjusiu mėnesiu, sau-todėl dabar visa apylinke
čiaus reikalauja 5,000 litta,
*UBa
šio mčn. išvežimas sumažė baudžiama kam “nemokėjo
•iakaitymaL Panil Ūcite IUL4lte te J. Gtatte
nes anot jo, iš kepyklos po
KalemteriM gaunamai “DafHriąlfr’ tentajA W
jo 6 mil. ir 900 tūkst. liti). naudotis” agetitūra.
ta A Vildite^ u
truputį išvogta už tokią su<
geram* gar 'Ttrą Pabetą-FlW. •*”- ■ ’iy, ta. Barto*, M*n.
Tame skaičiuje labiausia su Kafp tat reikėtų suprastilipte*, vSril Kta P. L. —Ue,
mą duonos.
nuo jąJWiąą*oti| Berta
mažėjo: galvijų išvežimas toki paaiškinimų, nejaugi,
PuMtabtek. kol dar MUteuduote.
negyvoji Mate: im**, Yta
508 prieš 1,012, žąsų 20,457 jei kuris direktorius prasi A KUNIGŲ BYLOS
dl, sm. PtaH J* BtaiUte,
kokį patagl
prieš 80,825, šviežio® mėsos kalstų, tai reikėtų ir visos įMarijampolės apygardos
1,042 tono® prieš 1,460 tonų, staigos jo žinioj buvusios už
Kun. A Mltaksa
jlta
da
teismo valstybes gynėja* J,
Uita
(feso*).
PirtaH
daryti
Jei
agentūros
vedė

piautn paukščių ir laukinių
( Zdanavičius pravedė ir per
tartritfo Am -^..„i ,
gyvulių mėąps 136 tonos jas buvo netikęs, tai vietos
davė teismo tardytojams ir
Tauras Žilintam
prieš 285 tonas, sviesto 282 gyventojai nekalti.
k
taikos
teisėjams
kvotas
apie
Apuftriyrtis Mritae tataVteuMtal Mta Verti
tono® prieš 329 tonas, javų Artimiausias gydytojas ir
tas. — Verti Kun, P. Beina*
Švenčionys.
Tryliktos
LieAkademija
pabaigta
taukunigus.
Kun. P. Ssurnsait*
setai
mullJI
.-^..^7.1.
-------Me.
4,971 tona prieš 9,843 tonas, vaistine 14 khn., o ligonine
{tavos nepriklausomybės pa- toa himnu.
taiką Kaygril
Teisute tardytojams:
linų sėmenų 2,681 t«ųa prieš 32 klm.
vrikriajs
jo*
1. Alytaus parapijos vika- skelbimo sukaktuves būro
lietais SsagraesA
Parai!
tane
4,216 tonų, lentų 398 tono® O vis dėlto mes laukiam
pas mus minėtos gimnazijoj.
Irau. Pr. Balys, M. I. C-—1A0 KufJ, IDaV ««' A*** M* Fm*
rą Tumosų.
prieš 2,028 tonas, celulozo® ir tikimės kad paštų valdy
Paąžuolį,
Rodunės
vate,,
H Kun. J. g. Jeuritte (15Mtaikial Utetenyfr Juokia*
2. Kalvarijos vikarą Fe Iš vakaro gimnazijos salėj
2,580 tonų prieš 5,299 tonas. ba savo nusistatymų atmaipaitaae) r.^.^.ifu"-,. ..u ta
Lydos
apskr.
Pernai
turėjo

gss apralymaa kelionfa i Pa
buvo suruošta šokiai ir vaka
Pameta įtarta Itatyte
Padidėjo: arklių išvežimas nvs ir pašto agentūrą Ne liksą Sruoginį.
me vargo dėl mokyklos, nes tyliu ir atgal Mikalojau ir
3. Seirijų vikarą Palu rienė.
Graudi*
Virini1!' Wari te
Glapiroa Ivanovų... Mgnld*
1,389 prieš 1,013, kiaulių 23,- dzingėj atidarys.
16 dienų iš ryto bažnyčioje ilgą laiką inspektoratas bau Magnus Parvalkirtie ____ _ A0 išlaido Kun. J. KoHeričinė—I0t,
kaitį.
602 prieš 21,601, rūkyto®,
Motetysta VtatetainyH. J.
4. Griškabūdžio kleboną atlaikytos iškilmingo® pa dė už neleidimą vaikų valdiš
liaukis. Iv. gai. D-jos Msūdytos mėsos ir lašinių 994
kon
Daržinykii
mokyklon.
Vaičaitį ir vikarą Barčaįtį. maldos. o vakarą suruošta
» dieną-r-Apie rita
NEŠVENČIA
tonos prieš 671 toną, rąstų
5. Naumiesčio vikarus Bal mokiniams akademija. Ja Tačiau išmatavus kelių pasi be galo įdomite nuotikiri ta*
SaridysIM* JWksle. Parį**
Įlota N* Įvairini kraitąs
425 tonos prieš 180 tonų. Siesikų pavasarininkai šiais
rodo.
kad
būta
daugiau
3
ki

A
KamHhrt —,-------------- -ta.
atidalydamas
gimnazijos
di

są ir Žilinską ir 6; Garliavos
Fanil Julius Verne. Vertinas,
Sausio mčn. įvežimas, paly metais jau du sykiu negavo
J.
BslKįonio
___
______
*1.00
rektorius p. Petraitis pasakė lometrų ir tuomet tapome
vikarą M. Krupavičių.
Tiria Aižomu Kam O ?i? l|e<
ginti su praėjusiu mėn., su leiidimų padarvti susirinki
Prameriais Domokntjloe Pa*
tmmpą kalbą apibūdinda naliuosuoti nuo pabaudų.
Taikos teisėjams:
grindai.
Parai*
Ueeie
,
7tamažėjo 6 mil. ir 100 tūkst. lt. mų. Pirmą sykį negavo esą
1. Lukšių parap. vikarų mas tos dienos reikšmę lietu šiemet turime “Ryto*’ mo
GeguMe Mjmrt
Kun. P.
Labiausiai sumažėjo: silkių dėl stokos formalumų, o ant
Skirkevičių ir 2. Rudaminos viams. Po p. di rektoriaus kyklų, kurion lankosi netik žadeftia. Kaina _ ___ _ ____ fOe.
įvežimas 1,127 tonos prieš rą sykį policijai prisiuntė
prakalbos buvo paskaityta
vikarą Maeiulaitį.
.
mūsų sodžiaus vaikai, bet Arjtmetilta UidarinyM«_Jtee. hm
1,932 tonas, cukraus 1,633 pranešimą apie susirinkimą,
Mfte* Dtfatel. Barta ta
Be to 5 kvotas apie kuni dvi paskaitos — viena jų aVaiką Darbysriiri
Bfa*
tonos prieš 3,080 tonų, rie bot valdybai leidimo nepripie skautus. Choras padaina Būdų ir Drueminų. Moky kinelis kalbos šokliui— __ ta. ayi Dūli* -iBiy i niny—Kt|i -ta.
gus nutraukė:
balų ir aliejų 137 tonos prieš siuntė
Petriukui — li»kri rieūo
L apie Marijampolės pa vo keletą dainelių ir baigiant tojauja p. Račkauskienė. Va vaikelio.
Verti 8, B*kauritalH eikalilUi*
672 tonas, cemento 93 tonos Pavasarininkai tautos Šven
rapijos kleboną Jasęnaųską. buvo suvaidinta vaizdelis sario 16 d. buvo suruošta Vai Btftetiimai — Km ta| yną
tai
ladriąl*itii
prieš 4.113 tonų, geležies la tę — vasario 16 Šventė iš-i
bollerismai
ir
jo
vykdymas
kams egĮutė.
Z Marijampolės par. ku- “Kova ųŽ laisvę.”
Korijęj
-„lle. Ariją. P*rta PMūriHą Jute AM
pais ir štangomis 1,304 to* ^Imingai Jtažnyėipje su ki
nigą ĮMnirii. 4
nos prieš 2,179 tonas, vilno* tais tikinčiaisiais, net pada
TlAttAi
3. Lazdijų kleboną Ado VĮL TARD1 V0LD1MAR4 1 už ubjiaUrtMą. amų s mW vakartitemi te gegątaimi an
nių audinių 22 tonos prieš rė ta proga posėdį.
taoMte Ptepta m ML
SUNKIŲJŲ DARBŲ
raidomis. Butatel Matai Grimaitį.
“Id. Št” praneša, kad y36 tonas, mezginių ir jų dir
gante
—
.........
.
r
—
ta,
aą
Viie vąlktae takat ta
KALinMO
4. Kapčiamiesčio kleboną patingai svarbių bylų tąrdylitiuvlae
Vridmtte. . ...JI*.
binių 5 tonos prieš 16 tonų,
Laimi— (notai). Parai*
Zdančių ir vikarą Baužį ir
ojas p. Morkeliūnas vėl bu Kauno apygardos teismas Vaitkui
NtyriJyteji-taterią
vrita____
L
____________
Jta
gumos dirbinių ir kaliošu 25 KVU8K4 tADA PABALINTI
5. Alytaus kleboną Balt vo išvažiavęs į provinciją. čipkienę Juzę (iš Aukš. Pa
mą
drama.
ParaM
tam.
Pr.
M,
Atrtrgiii m Ūgąhd. Verte
tt LIAUDININKŲ
tono® prieš 63 tonas, geležies
rušaitį.
Jis uksųko į Platelius ir ant nemunes) už tai, kad ji ne te leūįriiko kun, t I............. lOe. Jum. Kalni .m.* i., j W*
ir plieno dirbinių 164 tonos Kauna*. Tuo reikalu “Id.
teateita
tai
ra kartą išklausinėjo Volde sugyvendama su savo vyru
kouMdijas tatai A T*rvy»
prieš 765 tonas, įvairii) ma Št.” paduoda tokią žinutę: Kun. St. Markauskas Ši*
MftiBHjimM ~teaiikiaimarą.
<•*.................
,
.„'tapereitų metų spalių 25 d. rtti pagrindų mtteą tikljime.
šinų 360 tonų prieš 540 to “Liaudininkų centro komi
tos vikaras ir kapelionas Biržų ateitininkai vasario Čipkui Zigmui pylė sieros Verte Jonai M. Širvintai-—ta.
nų, automobilių 19 tonų tetas patyrė, kad partijos
mą kome
buvo tardytas dėl vasario 2 27 d. kenčiančių idėjos drau rūkštimi į veidą ir išdegino Lietuvoe teaidi!. — Uleida
uamikaa
prieš 42 tonas, instrumentų narys V. Kvieska eina prieš d. pasakyto pamokslo.
J. fteibeviiiiii te B-vi, Kasgi)
intencija
išklausė
šv.
Mi

abi akis, nubaudė 8 metui iai —. ............
. - ta.
ir aparatų 25 tonos prieš 36dabartinę
______ T partijos rpolitiką
____ v
šių
ir
visą
dieną
visai
nie

sunkiųjų
darbų
kalėjimo
su
Bm*s te KalHte: Dekimetonas. Padidėjo; tabako la- ir niošiasi įsteigti naują
ATLUPO VIRigĮTI
ko nevalgydami pasninkavo. visų teisių atėmimu. Zigmas eijoi, Moaolgal ir Dialogai.
pais įvežimas 139 tonos J partiją, nukreiptą prieš daParaM Juani V. Kava* . ... tta. tą. Verti Aketeitte
Širvintos. Miestelis ilgas,
prieš 62 tonas, naftos (žiba bar vedam*, partijos kryptį. trobos menko®, tai valsčiaus Sutaupytus tos dienos pini Čapkus dabar visiškai nema
terasta VorimA v- Veelo), produktų 3.888 tonos IŠ jo bus pareikalauta pasi taryba leido laikyti traktie gus paskyrė idėjos drau to.
gams. Nuotaika nepaprastai
raH Kun. L. Vateskaustan—ta
prieš 3,774 tonas, neišdirbtų aiškinti, o to nepadarius ar
rius Šiek tiek gere^niuosiuo- gera.
lydą Kmutag *- drąsą <
Vifbališ.
Čia
š.
m.
vasario
odų ir kailių 205 tonos prieš ba- radus pasiaiškinimą ne se namuose: vieną rinkoje,
aktą, 6 ta* Verte J. M. ta
12 d. mirė D. Karo rusų ka Krimtę KtyKter BtaeHee,
115 tonų, medvilnonių audi duotas partijos teismui, kad kita gale miestelio netoli sa
rista ______ _ __
.ta
riuomenės invalidas Juozas Grandie Verkimai, KaUtoeG*’
PLMIA KAWAUZAOJ4
nių 152 tonos prieš 129 to pakankamu, jis būsiąs per- vivaldybės būstinės, turėda
Vaitkevičius. Kare nuo su
pašalintų iš nariu.'*
nas.
ma galvoje, kad nors apie Kaunas. Tuo tarpu prie žeidimo buvo apakęs, galvoj
pstriri^A arką ūriNMiejl
Centr. Statist. Biuras
takte! *
bažnyčią
girti
nesivolios.
kanalizacijos
jau
prijungta
buvo įstrigusi kulka, be. to,
RUOŠIAMAI NAUJAS
Bet visiems neįtiksi, res 400 namų ir beveik tiek pat buvo gavęs nuomariu. Tai rinke Kną. M. Ctenteritast
ADVOKATŲ ĮSTATYMAS
REIKALINGA PAKTO
be apdarą 75 ašutai, su nū.
toranų laikytojų konkuren įsivedė ir vandentiekį, šie gi nors ir gaudavo pensI.fr, derateL—------------- - ---AGENTŪRA
Kaunas. Lietuvos- valstytai įskundė viršaitį kad ne met vandens apyvarta iŠ visgi namiškių buvo neken
^edzinyč (Alytaus ap.)Jbčs Taryba jau paruošė nauta.
teisėtai leidęs įrengti trak vandentiekio palyginti su čiamas. Jam nuomariu ge  M tau P. Bu^ya
DfMtai: 1) Gecaatai
Tolimas dzūkijos kampelis, -fr advokatų įstatymą, sulig tierių netoli valsčiaus valdy pereitais metais yra padidė
FaNote-A alrtąj S) Ue
dantis buvo įsakyta vengti Prtf. V. Jutais - \ ,-■■
Jau nuo 1928 m. valsčiuje ' kurio bus ^arkoma imjų
SteMkta
l aktą) hi
bos. Rezultate — patikrini jusi 5 kartus. Su laiku ji
X Tarvydas
w ,
privalomas mokslas, mokyk-, advokatų teisių įgijimas. J- mas iš Ukmergės ir viršai bus dar praplėsta, kai Kle degtinės. Velionis buvo ne- Mas Įtetmje. Parai! &
Kitedetia
- - ........ MA
Pačiame,S
^ymas
numato,
kad
norin

lų yra dešimts,
tis atleistas iš pareigi).
boniškiuos įtaisys dar 5 Su girtuoklis, bet matyt negalė
j* He akte, PiraM Gteritie Uą.
tieji
gauti
advokato
teises,
miestely vi a graži mūro baž
Šio mčn. 10 <L buvo nauji linius. Kanalizacija su van damas ilgiau nesantaiką kęs*
Veika Titai: dalie lt lt
Hfttenybia. Ltetuvią kalbat
Pigejvek k* dsieij •) *lįs
nyčia, pieninė, valsčiaus val- turėsią Ištarnauti dvejus me rinkimai ir tarybą, neradus dentiekiu dar veža Žaliajam ti paprašė kaimynų parnešti tegalĮl
P. A.„7^.. .„„ta
tus teismo įstaigose, kad su
tinkamesnio kandidato, vėl Kalne ir priemiesčiuos. Tam daug degtinės, kurią išgėręs
Km B gerbiamųjų lietuvi* nori
te uteiralyti Ititaiitį “Dirbiniu- sipažinus su visokiomis tei išrinko viršaičiu tą patį —
reikalui dūdas nuties dar tuoj ir pasimirė.
Mkinas ii Amsritaūteko gyva
Vilką Testai: dalte K: U
k*,” milonkiti krriptii prie mi singumo procesų sritimis.
rime. Sguldl Lapiteuė VriBtterime patari; 1) Aatiate*
Vsavičių.
kelis kilometrus.
kas.. -... .
, ■, ,
ręs, o ai visuomet noriai patamaukas. Bartoke K K, D. te
Dėl to įstatymo pakėlė
liu. Ui savo dari)* jokio atlygini* triukšmą tautinių mažumų NUBAUDiliTUD. ATiirnmr
Jena Korte Bita .
Prri. A. iMaMvUteas
Ino nereikliaujn. Lalkrritie“DirPATRAUKTAI TUBMAN
y' ką rovu4 ta*.
spauda
skųsdamasi,
kad
gir

KMta».“nJten *
btatakM“ teeina du kartu eayaitl5SSuMA0teWI
vmruoijB
uo
di tuomet teismo {staigoma Panevėžio apskr. komen
gimnrų.»TAWAA
Im gili tdfcirifrti vien* keri* M- bus priimami tiktai lietuviai. dantas už nepildymą jo įsa Troškūnai, Panevėžio ap. teterita .tataiNs miteUii
vahlje, t. y. penktadienio numeri.
Dėl to teisingumo ministe- kymo 1 Kr. iš 1926 m. gruo Pranciškonas Tėvas Petras
Vtate tpandoe rrikaliii krtlpktris Žilinskis pareiškė, kad džio 17 d. nubaudė 500 lt. Kazakevičius
patrauktas
teisman
(kalt.
B.
K. 129 att‘
priimant į teismus nebus da arba dviem mėnesiais kalė
▼. J.1LAVA0KAB
Tek Oetembte 0171
jimo.
< - i v
roma jokių skirtumų,
366 Broadway,.
Boti
6 p.).
r ■ 'v* z *
BAUBKI MRNMBĮ

Okupuotoje Lietuvoje

, i'.

,
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t

■
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Trakai - V y tauto
Mirties Vieta
Naujieji Trakai stovi už
kokių 27 klm. uuo Vilniaus
ir už 10-ties klm. nuo Lentvaravo stoties, palei Galvės
ežerų. Trakai dabar, rodos,
yru vien vargingas miestelis,
kuriame tegyvena beveik tik
žydą* ir karaimai. Bet pe
reituose šimtmečiuose Tra
kuose gyveno galingi kuni
gaikšti ir karaliai. Dviejų
pylių liekanos liudija, kokia
buvo jų prabanga anose die
nose, kurios senai praėjo.
Atvy! na Į Trakus, visų pir
ma galima pamatyti gražių
katalikų bažnyčią dviem
bokštais dešinėje kelio pusė
je ant kalnelio. Tą bažnyčią
yra pastatęs Didysis Lietu
vos Kunigaikštis Vytautas
1409 mt. Didžiausioji tos baž
nyčios brangenybė — tai pa
veikslas šv. Marijos su Kū
dikiu ant rankų. Tas pa
veikslas yra pieštas ant vari
nės skardos, prikaltos prie ąžnolinės lentos. Vainikai bei
rūbai nudirbti iš paauksuoto
sidn1
• 'veikslas labai senas.
Su iro ^'"Tantijos ciesorius
.Toannes Kommenus, angalėjpc Perso*. 1122 metais iškilmin<rm i-v-norp i KonstanfmonoH i°9*
ciesorius Ma
nimi tt ‘'"k lėni orus ii nadovnno’o T>;-’-'i-fHnie Vvtoutui.
ptm’-:.... ; i-..:i-wio 'vrpiln? ąn-

eigomis. (Vytautas gimęs
stabmeldžiu, krikštijosi: pir
ma kartą Teplevoj (Prūsuo
se) 1383 met katalikiškai,
1384 met. vasarą — graikiš
kai, o vasa ’ > 15 d. 1386 m.,
drauge su Jogaila Krokuvoj,
vėl katalikiškai). 1655 mt.,
Rusų carui Aleksiejui Michailovičiui klastingai už
puolus Lietuvą ir Trakus
baisiai išgriovus bei sudegi
nus, tą šventą atvaizdą nuga
beno i Vilnių. Bet po kokių
50 metų iškilminga procesija
tą atvaizdą vėl sugrąžino j
Trakus.
Paauksuotuosius
vainikus yra dovanojęs po
piežius Klemensas VI (mi
ręs 1721). Kitos minėtinos
trobos.3 Naujuosiuose Tra
kuose — tai du seni vienuo
lynai—Bernardinu ir Pran
ciškonų. Bernardinų bažny
tėlę rusai buvo pavertę cerk
ve; šiaip tas trobas dabar
vaitoja kitiems reikalams.
Giraitėje ten nat stovi kalne
lis. kuris stabmeldžių gady
nėje. rodosi, yra buvęs auko
ti mo vieta. Stovint ant to
kalnelio. gražu žiūrėti i Gai
rės ežerą su 12 salų ir i dvie
ili pylių arba tvirtovių lieka
nas: vienos palei ežerą, ant
ros salnie ežero viduryje.
vno tvirtovės ant kranto ne
daug kas rra likę: viena jos
inKq afreinmia? dabar ten

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADRESAI
IHTŪV0S DUKTMtŲ DUOS L.1. K. BALDA URD3S V. J

PO GLOBA MOTINOS 8VŪ.
VALDYBA

PAAALMMBS DRAUGUOS
VALDYBA

Pirmininkss — V. T. Savickas,
451 E. Beventb St, So. Boston, Mase
Firminink* — Teklė Aimonskten*
Vke-PlralDlakai — A. KandUoM
63 G Street. So. Boston, Maa*.
886 E. Broadvray, So. Boston, Mm
Tol. & Baito* 2-to5-M. Prot RaMioInkas — V. TaaoUaasą
Vlce-Plrminlakė — Elona MUrolaktonAJ 40 Marine RA, So. Boston, Mm
402 E. tih St, So. Boston, Maa*
I Fin. Raitininkas — D. Ungerieta^
Prot [Uit. — Elzbieta. Aukitlkalniuti
69 Adams St, Doreberter, Mm
67 G 8L, So. Borto*, Mm
Kasterint — P. Klepods,
Trt. 80. Borto* 4719-W.
266 Boiton St, So. Mos, Mm
Fto. RaJt. — Marjooa Maricoolsti
Tvarkdnrta —> X LoRSuskas,
66 G 8L, So. Boston, Mara.
141 Bono* St, So. Boobtt, Mm
HdtotoV — Ona Stanlnltote
Drangija laiko snslrlnkhniu kas antri
106 Wo«t 6th 8t, So. Borto*. Mana.
pirmadieni klekvieoo ariOMfo 7^0
Trarkdnrė — Ona Miagirdlenė
vai vakare, pobalnytloij svetainėj.
Fifth 8t, So. Boston, Maas.
1512 Columbla Rtl., So. Boston, Maaa.
Kasos Globėja —* E. Janutonleo*
IVIMTO BBTKO » POVILO
1426 Columbla Rd.. So. Boston, Mase
Draujlja savo sšsirinklmns laiko kas
DBJOB VAIDYBA
antra utaralnk* kiekvieno mėnesio,
7:90 vai. vakare, pobsžnytinėj sve Pirmininkas — Jonas L. Petrauskis,
24 Tbomss Park, So. Boston, Mase
tainėj.
Visais draugijos reikalais kreipkitės Vlce-Pinainlnkaa—Juosas Jackevldns,
92 Snnyer Avė., Doreherter, Mm
pas protokolų raitlninkę.
Prot Raitininkas — A. Nertas,
948 E. Bro*dwsy, So. Boston, Mase.
IV. KAZDOBBO B. X. DB-JOB Fln. Raitininkas — Juozas Guzevlčins,
27 Tampa St. Mattapan, Mm
VALDYBOS ADKKSA1
Udlnlnkaa — Vincas Kalnius,
67 G Street South Boston, Mm
Tvatintais — Petras Geteilnte.
Pirmininkas —
Grubluakaa,
14 Vinto* St, South Boston, Mm
Draugijos susirinkimai traną kas pirse
24 Prescott 8t, Readvllle. Mm
nedHdlenl kiekvieno ssėoosfo 2 vai
VlcePIrmlnlakas — J. Markelio*!*,
po pietį, Parapijos salėj, M* Bart
140 Bowmi St, So. Borto*. Mm
Sovonth St, So. Boston, MM
Prot Raitininkas — V. Paplauta*,
116 Bovrsa St, So. Borton, Mm
Fln. Raitininkas — M. teikto,
966 E. Nlnth St, So. Boston, MM
Hdi: tJcss — V. Belstis.
Mercer St, So. Borto*, MM
Tst So. Soste* 0647-1V.
<w VMxDovrf v juram
Mariatka - J. MM* K
„
Bar Bromas
T Wlnfteld St. 80. Boston, MM
Draugija laiko eartrtaklmos kas iurtrą
Dviem
GreRSaarta Planklo*
mMHImI kisfcvieno a^eesfo Para*janAals Laivais
Jos salėj. 4®t I. Imntf ML MA
Borto*. Mm
*•

J.

Brcnea ir Eirspa

«7. JONO IV BL. TAIALMNM

DKJOS VALDYBA
Pirmininkas — M. Uote
M Mt. Ida R<1« Dorcbetta, Mm
TtiephoM Colambl* 6481
VIcoTirmlntolra* ■— J. Prtrarafca*
24 Tliomaa Park. S*. Borto*. Mm
Prot. RaMtlntokaa — J. GlItackJ*
5 Thornaa Park, So. Bortw, Mm
Fln. Raitininką* — M. Stiklą
- 256 K. Nlnth IR.. So. Borto*. Mm
IMInlnkaH — A. NaadMtnaii
985 F„ Broadway, So. Borto*. MM
Mariklk* — & telkto
7 Wlnfto!d St, So. Borto*. Mm*.
Dransij* laiko iraiHrinklmaa kaa troft*
nūdieni Mrtvtoito mloetio. 3 Vai;
no
Pampi** ’*W. 488 *• Ttb
St., Ko. Bo*M Mm

Mažiau 8 Dienų | Listan
Talpai Keliaukit* Populiariu
■kspreelnht Luini

C9LŪMBŪS
Arba Nuolatinei ku 8avaito ttpUnkbnŽkis Gerai
K««*iaL!oydXAjntiniaii

kalėjimas, šiaip vieni tiktai
griuvėsiai, šen bei ten stovi
»nūrai: nieks jais nesirūpi
na; ąvdinkuf gano galvijus.
Ežeras kokių 8 klm. ilgio
Mdų 2 kini, pločio; per jį
tmolis j Nėrj. Aplinki’iai žmonės pasakoja, kad
«qpžprpft esąs labai gilus,
'pf liki 25 sieksniu. Dugne
nugrimzdęs Kęstučio
'inksas geležinėje skrynioje,
•žrnkintoie tvirtais reteDažnai žvoiai savo tink'■'is ią
ir kiek nake,J'i. liet kai ją ima traukti
’-nir. jis v-s vėl grimstantl
-1
......... ir tų Ii:
>
esą išimti iš
- *-M*n.
Kaip jau minėjau, vienoje
šito Galvės ežero saloje sto
vi kunigaikščių tvirtovės lie
kanom Toji pilis buvo staty
ta labai gabių meistrų, rodos,
vokiečių 14-jame amžiuje.
Pylis buvo didelis keturkam
pis 40 sieksnių ilgio ir 25
sieksnių pločio.’ Stori niūrai
sukrauti iš akmenų bei ply
tų su keturiais serglmais
bokštais, kurių vienas dar te
bestovi. Tai ne mažo būta
darbo jau vien įkelti sabn
didele 'daugybė medžiagas to
kiam milžinui pastatyti
Įėjimą saugojo galingas,
dabar dar išlikęs bokštas, ku
rio laiptai tačiau visai supu
vę ir Įlipti jau nebegalima.
Stogo jau nėra. Ant sienų
salėse ir kambariuose yra vi
sokių piešinių; palei duris ir
langus dar galima pasigrožė
ti Įvairiais pagražinimais.
Didžiausioje salėje tarp lan
gų ant sienų yra vaizdų —
dailiai padarytų ant pačios
sienos.
Tie piešiniai prieš
100 metų* buvo dar gana aiš
kūs; ir 1822 metais koks tai
dailininkas Vincas Šmakauskas nuo jų buvo nuėmęs ko■»iias. Dabar jau maža kas
teliko, vos tik galima pažint
vaizdai Švenčiausios motinos
ir kelių kunigaikščių. Gai
la?
Rusų valdžia visai nesirū
pino tų liekanų išlaikymu,
lenkai taip pat, tai jos vis la
biau nyksta.
[“Ūk.”]

“ŽVAIGŽDUTE”
Minorinis vaiką paveiksluota*
laikraiti*.
Eina septinti metai kas mtauo

32 pust didumo.
Ttvsi, aukiitojal, žstainjnkail
Jds trokštate savo vaikams lai
mi*. Tai pradekite jiems tą lai
me kurti jau nuo mažų dieną. Pat*
pirmas tam darbas — tad ipmtia*
ti vaikas dar asaioM dienon pumyltti visa, kaa garu ir gražu. Tai
yra visai nesunku ir nebrangu.
Btel “SvaigHntl” leidžiama vai
kam* Žvieėti, dorinti ir lavinti.
Bflk tikrai vaikėme garse ir pa
daryk jieme Žiemet gražią dovanUę: užsakyk jiems “Žvaigždeitf,M kuri kas mtnuo jiems duos įdomią skaitymilią, Įvairią tintą,
mįslių, galvosūkių.
Bu* ir Tau
malonuj kai veikta skaitys Ir
džiaugtis.'

Juk visai mala kalteoj* — vos 4

lit metams.
Kaina Angelo Serga Valką Są
jungos nariams 8 Ut., o visiems ki
tiems 4 Itt. Smitas. Užsienyje 8
litai sietams 4 litai pusei metą.
Priedą 'duodama loterijos bille

tas.
Adrssas’:

°tvalgždutle,‘

knovvoni
f

ammns
ues.
savinas

at

wlth an "O1C that couhts
Įktiaavimai!

SutaipinhiMl Mfetad pir-

Ktekvitni* karas buvo pertitrita*, atnaujinta* fcBfr

m«* atuuijcm taip žemai nukapotą kainą ant rinama* raudonu O. K. prteraią vertybe—tai bus jĮĮ*
Ni*k*d pirmiau Ho« apylinkii pirkžjMM garandja vartyki* ir pasitikijimo. Kabos yr» • *■*
®ėbwro duota tokia proga sutanpinimtd!
nią nukapoto* dil greito išpardavimo!
A^Hto j Chevrolet’tj Didį Pavaaarinį Bpordavimą var Skaitykite barganus pažymite* Žemiau! Turite BfcB*
W «nj Šiandien! PamatyHt* nepaprastu* ikainavi- lėtą dieną pasinaudojimui šiam* didžtaua ižpardaviate.
aus duotu* vartotiem* karams su 0. K. užtikrinimu. Ateikite šį vakarą!

SAVE .P
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4 a*4 6 €y linder UmmI Cars
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1930 3IODEL A FORD
ROADSTER aport model.
Ilėre’8 ■ snnppy sporty
Httle car that will bright
en your summėr day»
Completely eąulpped wlt»
many eitras to SQQ(l
* flhrt tacfcy buyer MOV
1S96*tm*akkkcoich i
th* mito vrlM arpr*clato>
« beavy car thi« a flm*
I* fln* amdianical cond
Ition new rubber anCOASTUDABAKER-e
priced I o < for q u i c ’•
«•£ .T.0.’” *

1920 CHEVROLET COUPE jurt
the car for sataman or travelling man. It’a famous 6 cylinder
engine has been tuned to deliver
car perforraance. It’s bwly
provldea blg car rlding eaea. No
car on the market can offer snch
”Pring unloadlng
arte. Prlce with an O. K. $ O(M3
that coont* only...... A«F9

158

1930 CHEVROLET CLUB
SEDAN — Excell«nt mechnnical conditlon. goo<1
cyllmlercar tliat IAČC
<3 n reni vnlue.. TtVŠJ
’AIGE 8PORT SEDAN—
hito 20—looki good and
« good-tlrec*upholrtry and
Hipenrance fine. |QQC
\rc«l barga to ąt
1929 PLtMOUTH 4 nooa
<kpax—a roomy comfortįble car that w|ll give yott
tliousanda mitai of raal
Service. A good vnlue and
on t erra *

*
** *>*!*,

ot

to *298

1080 FORD SPORT CAB- 1929 CHEVROLET CAB
RIOLET drlven only 5,000 RIOLET orlglnal duče
niiies, specim equ!pment. finlah a imall car wilhexcellent conditlon tires bigcarfeatareshaaevery
na deaired. See this car oxtra for your convienaa daslred. See thla lenre. You’ll likę thls car
c*r for a ra*! 8A*7C and it’a priėed SOįCA
valtie...................Tblv right at.............. mvv

>930 CHEVROLET COACH MŽ
(be prie* Se* thl* pracricaDv
new Chevrolet Comptr*
.apę**r*
^c^r, perfomaiM
and yo* preftr lt to anythtob tk»
market offers at anywh*c* n**r
th* prlce. Coraplrteiy HriMd,
ready to driv* aw *t I J|S
thetarptiee.............

roiuinm o. r. puuuvnui duodami damom v ?axdawai> vm tuaa *mkmvim>
nuu doww MYMnm — imt o. m. a. c. tumi
vimm oamourv mbmvmv imuaoa m atdmum yaauuua
BOSTON: CommoavMdtk CtravroM
Co„ 940 Cowmonw*rttb Ava,
ARLINGTON: Orth Chevrolet Co.,
426 Mmb. Avė.
ATLANTIC: North Qulncg Garage, 151
Hancock St.
CHARLESTOWN: Stanley • Harlow
Chevrolet Corp., 334 Malu St
CHELSEA: McBride Chevrolet Co^
080—996 Broadvay
KAST BOSTON: Wannock Lynch Mot
orą. Ine., 044 Saratoga St
CAMBRIDGE: Cambrldge Motor Co.,
277 MamchUMtta Avė.

EVNRETT: Mtiaoao* Bro*. Ine, 67
Chelm St
MATTAPAN: J. J. DrttMr. Um,
Btoe Hill Ava.
DORCHESTER: Columbla Chev. Co..
617 Columbla Rd. A 767 Dudley St.
MEDFORD: Medtord Sąuare Chevro
let Co., Ine., Medford Squ*ra
MELUOSE: Field Motor Salei Co.
NEVVTON: Silver Lak* Cherrolet Co..
444 Watertown St
NEWTON: Stunrt CTievrok't Co., 431
Waahlngton St
NE1VTON <’EVL’RE: Rcncon Chevro
let Co^ 718 Beaeon St

dilai nukandžiotų vieni ki
KVAIUAUSIAS
tiems uodegas irkojas. Kro
kodilus peni tik vieną kartą
SUIMK per
tris dienas. Kiekvienam
Pastaruoju laiku moksli
ninkai tvirtina, kad ilgiau
siai gyvena krokodilai Įro
dyta, kad yra krokodilų, tu
rinčių 400 metų. Bet kroko
dilai yra kartu ir kvailiausi
gyvuliai. Jie nereaguoja, ne
mesto nei Į šauksmą, nei Į
ženklus.
Laikomus zoologijos sod
nuose krokodilus reikia pe
nėti labai atsargiai Jiems
negalima stačiai mesti mėsą,
kaip kitiems gyvuliams, nes
bestvaritydami mėsą kroko-

paduoda mėsos gabalą sky
rių mant lazdos.
Dėl jų didelio kvailumo,
krokodilo negalima nieko iš
mokinti. Buvo atsitikimų,
kad krokodilai nukando sau
uodegą.
Bitai atsitinka nelaisvėj,
jei krokodilas laikoma ilgai
alkanas. Jis griebia sau už
uodegos, negalvodamas sava
tai ar svetima. Jausdamas
skausmą, jis dar smarkiau
kanda, manydamas, kad tai
kažkoks priešas daro jam

ROEBTTBT: Gtw* Htfl <B*mM
460 Bttt* HIR Ar*.
QUINCT: Waablatto* Et Gm*81 m
Waahlncto* *L
SOMERVILLE: Bedėtai OnvmM
Co., Bro*dway ai Maftra* H
SOUTH BOSTON: DatEr OemK
Co„ 664 Broadway
malden: Ti«n* MotM
changa St.
VVALTHAM: Robart & »*M
Mat* St
WATERTOWN: Daalrt* CtemKOh
647 Mt Aatrar* St

Juokeliai
mWAi0K>

šis, nuo antrosV*
Turguje viena miestietė “Viens sumalfyta ra laprieina pine moteriškės par jum, o antra su bulvine ko
davinėjančios sviestą ir klau še,” paaiškino kaimietė.
sia: “Kiek kaštuoja kilogra
mas?”
NBBABTBBBJO
“Nežinau kuris. Cla yra
—. Per ilgai, dukrele, v«J»V va*
dviejų rūšių,” atsakė kai
karą
vaikMlojal *u tavo iraŽiedomietė.
“O kuo skiriasi viena rū- tintu — bara motyn* dukterj.
skausmą. Dabar krokodilų
oda vartojama Įvairiems
brangiems dirbiniams ir dėl
to jie nežmoniškai naikina
mi. Dideli krokodilai nušau
nami. O mažesni gaudomi
kilpomis.
(‘*11.

— Nepyk. »atnyte! — ataipra-

ŽfnFja duktė. — Dangų* buvo Ta
liai gražu* Ir me« «a Petreliu ger&
jom?* fralgSdtak

M Ką tw sakai I Vakar dangm
buvo (lobertKila*.
— Aaaa... Atslpmlau... NėpaaM*

Wj*u.

rV.JAH

I

DAREiyiKKAB
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DAPBIJ<IJ<KAS

f 'ĮguaiMt;1* f

j
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Ekonominis krizis gi mu-Į
& plačias mase*. Apie eko-’
(THEWORKER)
nomiw kr*ite ge4we
Balandžio m-nesio
ę eWrįftį
PuBUbM tvary TU1BDAY Ori HIDAT
spirti i>epag»prtlobuiuj tin.ge
DiordS! MMytoj.i tirpinti Minto rto.
Mvmmulž.ų «k«čių. o pagal Hrtbcrt VWns kMp Mbo?
go storumą. Tais atvejais,
“Rytas” paduja *ut$ųp> šiandien esanti lyg kažkokia
iADTT
A a dIRMJUTOM df IA>O» pinę* “L. ž, *’ atsakymą Lie- laiminga sala ekonominio tai, kiek pakyla masių ger- ma, iškėliau* povandeniniu •'kai bus sunku padaryti eke
'ihttM* '■* mk**4*mm •■auta **A
is tat
n* Baiitą. Mw*»
.
i Wi*.
laivu “Nautihis.” Ji* ii- tę laivo išėjimui, Vilkineas
tuvo* tautininkų oficiozui a- kririo
križio jūroje.
jūroje.
«Mar tM Jut **»•* a
Jei
oficiozas
pažiūrėtų,
>
p1alli-^
Labai
gaila,
kad
oficiozas'
tenkintis ifipiovimu nedide
**MK«*et for mmJUm *t ipeetal rMe ot >«*«*» pnerHt* lie l» SietUn 110* Pie jo hpūstą <<ptOSperity
■
I
kas
tikrai
yra
Lietuvoje,
tai
j
Londoną,
į
1
Art «C Ortvter a IMT,
M hą
ISlf
kuri yra labai panaši j prez, neŽiųo, jog ekonominis krl
lio išėjimo teleskopui, peris
jis
pamatytų^
kad
vyksta
Tromzeę.
Ądv*ntIUMC11PTI0M iAT**t
Mu»T*M*aAT0* APJUt
ItĮoover “progperity.
kopui ir dūdoms, pgdiiodiMh
zis pa iš karto pagauna vi-. ........
...
DMMrtle jMrty.
.................. mMmm
O plečiasi
’
,
"
okwu
’
l
"
nb,
«
L
čioms
orų.
i ..
W it pagaliau į Ūpieberge*
IMcb jMrir ........................ ...***QU*Mp MatMM ...........
«.fM0
Rašo:
,iičjinio
procesas.
Mūsų
ekonft
,
mėnesio
2
dieną!
OeiMrtte m *ėr w«ik ytirtjr.»MMM....
niui ir įvairiose formose. Jei'
VMrt**
per wmIc ‘ptariy....*24BUIWM7 4k»rt
sm<um..SMO
“Ir vėl oficiozus kupinas šiandien Lietuvoje
.............................
’
dar aš-..namini* gyvenimą* yra pa- kelinntojas nori
Dvi miltiniu įtaisymų dū
DARBININKAS”
optimizmo. Girdi, siauČiąą Iriai nejaučiamos Europos 1imsUS j <l^ovi*1inką, kuria j|fl1| |r pasinėręs po šiaurės dos paverstos galingais pro
W West Broadway
South Boston, Muse. Europoje ekonominis krizi* krizio pasėkos, tai niekas ne-įf nr
a* 0
n<^wi j l«|aifH*pranlaukti pro šiau- žektoriais. Dvi kitos dftdoa
TalapboM Soutk Boston 0*10
neliečiąs Lietuvos. Lietuva gaįį laiduoti, kad ryt po ryt
i*Ps polių, kad išnirti vėl i pritaikintos periskopų įtai
|
įvyksta
nepataisoma*
“
kripaviršių jau prie Aliaskos symui. su kuriu pagalba gai
to nebus.
|
akyliai dabojama, Dabar,
’zls.“
krantų.
limą flnžiūrinčti vandenyno
kuomet ta simpatija pradėjo Netiesą sako oficiozas,
Lnivas
paavdintns
vardu
dugną. Tai — laivo “akys.”
reikštu ekonominiu tų šalių kad pas mus nėra nedarlm. xwk utruvoj avBTm.
laivo,
kuriame
apkeliavo
že

Du indai su suspaustu oru
susiliejimu, Europoj kyla Bedarbių skaičius auga, bet
•ALTŲ
mę vienas iš Žiul-Veimo did leis narams apleisti laitą,
dažnai
jo
negalima
matyti.
Laikraščiai praneša, kadfsu Austrija turiliejimo, o to Jlauja baimė dėl politines
.. ... sudarė
. —
tĮ]tfaį norima Išvengti lygsvaros. Vokietijai sustip Kaimas gyvena sunkius Vasario mėnesį Lietuvoj vyrių, keliavimui po ledais kai Jis randasi iin vandenim
Vokietija
su Austrija
buvo tam tyčia nertaisvtas. “Nmitilns” turį taip pat fosutartį dėl muito vienodumo, ir Vei-saliaus traktatu ta* rėjus, Lenkija atsiranda pir laikus: viduriniai ir smul-+ buvo 18.063 svetimšaliai, iš
kurį jie vadina “Zollverein.” kuo griežčiausiai uždrausta. miausiam pavojuj, nes Dan-s kieji ūkiai skursta ir negali jų 10,553 be pilietybės ir 1,- Jo tam tikri įtaisymai turi bHiansms fotoi*rofmnu ĮtaV
saugoti nuo susidaužimo su symus ir stipria nulio stotį
Ta* paliečia grynai ekonomi Dabar pradėta atsiminti, žigo koridorius likvidavi suvesti galų su galais. Kai-*o42 vokiečių optantai Klailedo šmotais, jo liemuo au- siisirioHnųii su išoriniu pa
niu* tų dviejų valstybių kad kuomet 1834 m. buvo su mas bus varomas pirmyn di mo žmonės veržiasi į Brazi* pėdos krašte, šiaip iš svetisali liu. Pngaliftn yra “Nąuklausimus, bet trys Europos daryta* Zollvereinas tarp desniu iš Vokietijos pusės b’ją, Argentiną ir kitas Pie- mų valstybių piliečių dan stinrintas.
7
1
apyniai
ledo
‘
"čiapinčjif Huso* * šaldytuvai: — elek*
3,valstybė* Francija. Čekoslo mažučių vokiečių valstybė pasirįžimu. Tas negal nerū tų Amerikos šalis ir^įei ne-^ntsia yra vokiečių
triniai motorai ir laivo va
45
(2,359
Klaipėdoj
ir
542
gali
šiandien
išvažiuoti,
tai
p45
vakija Ir Italija smarkiai lių, jo* galutinai susiliejo į pėti Francijai, ir dėlto toks
'dėl ne nuo jų pareinančių Kaune), latvių 1,458, amen- Tam tikras įtaiaymar. gnU riklis nardau*? pakelia tomtuom susirūpino ir paklausė vieną politinį kūną, didžiulę jos nerymastavimas.
Vokietijos, ką tai reiškia. Vokietijos valstybę, kuri Versaliaus traktatas nenu- pripžasčių. Mūsų pramonė kiečių 290, anglų piliečių pagal vado notą “Čiupinėti” neratūtą ir ilga laiką būti
Vokietija atsakė, kad tai tik paskui pridirbo tiek ergelių malšino Europos kivirčių, sunkiai alsuoja. Svarbiau 110, austnj 29, čekoslovakų ledinio dangalo storumą. 'I’o laive žmonėms be atšaldymo
ekonominis reikalas ir netu visai Europai. Atsiminta tik juos dar labiau sukėlė siai jos Šakai — medžio ap 147, belgų 13, danų <52, estų įtaisymo dėka visiimet bus šunim.
Kreiviai.
ri jokio* politinės reikšmės; taip pat, kad Austrija prie to Europos žemlapis netiksliai dirbimui gresia Sovietų 87, lenkų 19. iš Palestinos Žinoma, ar galima išnirti į
“Nantihvo” keleiviai *nkad tai esąs pirmas Žigsnis Zollvereino nepriklausė, bet sudarytas. Dancigo ir Vil dempingo pavojus. Taigi 48, prancūzų 30. nišų fbol paviršių.
prie įvykdymo Briando su įi tuomet pati buvo galinga. niaus klausimai laukia tin mūsų ekonominė būklė atro ševikų) 99, rumunų 22, šuo" Kaip laivas krliavs į pa- narinkt’, Laivą vadovaus
vienas iš "oriausių Jungi.
manytųjų Suvenytų Euro Tačiau dabar, Austrijai visai kamo išsprendimo. Kol jie do norniališka tik tam, kas hiių 29,-šveicarų 113. vengrų ririiu.
17. graikų 14. italų 11, olan Tam tikras ledo laužimo į-j Vnls1’’hin laivyno sppciali*pos Valstybių ir kad kiekvie nusmukus, jai kitos išeities neišrišti, tol Europoj nebus valgo iždo buterbrodus.
na valstybe gali užvesti su nėra, kaip dėtis su Vokieti pastovios ramybės. Šaukia . Tiesa, Lietuvoje eina j r dų 9, norvegų 6, serbų 5. taisvmas tais atvejais, kai le- to. at<vsfqtv,ilnnR kanitnnns
Vokietija derybas tame klau ja. dėlto ir pradėta tartis dėl ma. kad reikia mesti ginklus, smarkus aiškini žmonių pra Švedu 11 ir Danijos piliečių <lo storumas tą Jei s. pirnm^1”” D^’o^lmveres. Jo žisime, nes niekam Čia durys muito suvienodymo. Austri palaikyti taiką ir pasitenkin turtėjimas. Bet kiekvienas 18. Daugiausia svetimšalių <rręš. naskni nv< skylę ledo.l*'5'’^ — 10 i*rinb’kn s*vnnoW*Hje y.
neuždaromos.
Atsakymas ja dabar menkutė, bet susi- ti tuoin, ką kas turi. Gerai gerai Žino, kad kaip šalies yra Klaipėdoj (5.361), kur kad “Nauti’us” ^lėtij iškd-/'4”
ti
Į
paviršių.
Jeigu
lr>4o
i
”'
’
Amerikos
h*
jie
sudaro
aštunta
dalį
visų
gan nekalta*, bet žymesnėms vienyjus su Vokietija, ji į- tiems, kurie gavo perdaug, nelaimės metu labiausiai
■
‘
i-n*
’
nvcf
''
’
nkgyvautojo, paskum Kelme— sluoksnis nlonas — “Nant’-^**’1
Europos valstybės, nepalan neštų apie 7,000.000 gyven bet kaip gi su nuskriaustai
pratarti tie, kas moka “pa *.192 ir Šiauliuos 1.155.
i lūs” "nli L’U’žti ii nr‘f n<‘si-.‘
kios Vokietijai, suuodė čia tojų. kas smarkiai sustiprin siais? Tik teisingumas duo
gauti fortūną. * ’ Visuomet
naudodamas iterivmu. Prio-p^s TT ... 11„ . Š”'~1hiDIU?,
politinę intrygą ir numatė, ti) Vokietiją politiniu ir eko da pasitenkinimą, o taika be
1.^3., f....
Ta»,
kai,
jaunai,
nety
atskirų
žmonių
pralobimas
sukf»n<T:d$i ni’V-lgs. ’*1**’
kad vienodumo muito sutar nominiu Žvilgamu. Austrijos pasitenkinimo bus tik iŠprie^
rėja auklių lĮsdą, ii tikrųjų aire
eina bėndton krašto sąskai buvęi jaunaA-rProf. St. laikau*
virš ho*’,**t’o ir naieMžia- '
tis vra tik pirmas žingsnis simpatija prie Vokietijo* se vartos, ne iš gerbs valios.
X rr
Vit^ansjtaa
tom
nas suspaustu oru, pidunn
prie politiškojo Vokietijos niai jau buvo numatoma ir
kis.

NEPAPRASTAS
OPTIMIZMAS

"NAUTILUS”

AUSTRIJA IR VOKIETIJA
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Kernavi-Pasaki Šalis

t

&

Mr

O per Kernavės piliakalnius dažnai naktį pra
dundėdavęs baltas žirgas — kažkoks nepaprastas,
nesugaunamas, jis lankydavęs senovės kunigaikš
čių dvasias, kurios palaidotos gyvenę piliakalnių
požemiuose. Žirgas pranešdavęa dvasioms, kas
girdėti Lietuvoje... O naujienos vis buvusios ne
kokios, tai dvasios iš liūdesio nuolat grimzdavusios
gilyn, ir šiandieną taip pasinėrusios, kad bemaž
išnykusio*...
Pasakos, kaip matyti, labai įdomios ir gimi
ningos su mūsų lietuvių tautos skaudžiu likimu.
Kada ištirsime visus Kernavės taip gausius
padavimus, visą senovės tradiciją, tada galima bus
sukurti daug teisingos filosofijos apie lietuvių tau
tos psichologiją.

Čioj yra atviri požemiai. Žmones teisinasi negalėję
St. VaitlcUotds
jų atkasti ir išaiškinti, nes prie rusų valdžios buvę
griežtai draudžiama kasinėti.
O štai visai neseniai—-vokiečių okupacijos metu
—Kernavės klebonas kun. Motiejus Bugenis su sa
vo kaimynu Mykolu Chovanu norėję paslėpti nuo
Kaupo vidury stovėjo kryžius. Pro jį Čje ke
Vargu bau rasi Lietuvoje senesnę vietą kaip
vokiečių rekvizicijos varpą, todėl nakties metu Ka
turi
keliai. Nedideli, Siauri. Kiekvienas į priešin
Kernavė. Senesnę—savo susiorganizavimu, pirmo
raliaus kalno šono kasę duobę, kad jon tą varpą įdė
gą pusę. Kryžius į juos Žiūrėjo. Ir laimino. Pra
sios mūsų sostinės titulu, priniityviškiausiais seno
tų ir užmaskuotų. Gerokai pakasę rado plyti) sie
einančius. O jų buvo daug. Nieks nesuskaitytų.
vės palaikais ir neribota žilojon senoven žmonių
ną. Ją domėdamiesi pramušė. Tada atsivėrusi
,
Daug visko mate šis kryžįu. Daug metų čia
atmintimi... Atmintis ir padavimai apie Kernavę
skyle į kažkokį tunelį, ii. Chovanas, kuris ir dabar/
praleido. Bestovėdamas. Belinmindamaa praeinan
nueina taip toli, kad paskęsta pasakiškoje migloje.
gyvas ir visa tai tvirtina, pradėjo kišti tunelin kar
čius.
Ir Kernavės pradžia ir jos tolimesnis išaugimas ii*
tį, bet galo nepasiekęs, nes neužtekę karties, ku
Diena po dienos jis linko prie ž*njės. Kuo vi*
išgarsėjimas yra vietos Žmonių gausingai iŠpuosiarios jis paskui atminimui atmatavęs visus 18 ar
jo, audrų. Jo medinis apipuvusia stiebas apaugu
nti, išgarbinami įvairiomis skambiomis pasakomis...
šinų.. .
manomis.
Bet jis buvo gražus. Šventas. Jame ma
O apie Kernavę—sostinę vienu balsu ir neginčija
Tą vietą pasižymėjau ir kasiau.
tėsi kažkas nepaprasta, ir nežemiika.
mai tvirtinama, kad tai buvęs keleto mylių ilgio
Žmones pasakoja, kad čia tunelis tikrai esąs,
Kada tik pro jį eidavau. Nukukdavau prieš ji
miestas, kuris traukėsi visu Neries pakraščiu ir pa
IŠ naujesniu šiandieninių padavimų, kurie pa
ir
jame
esantis
paslėptas
pagonijos
laikų
lietuviš

galvą. Ir kalbėdavau žodžius, Šventus? Kaip patsai
rinkdavęs net patį dabartinį bažnytkaimį Čiobiškį. sakojami kažkaip paslaptingai, tyliai, net pašnibž
kas aukso “balvonas.. ” kuris stovėjęs aut Šito pa kryžius.
Miestas buvęs neapsakomai gražus ir didžiai galin domis—matyt, taip jie per kartų kartas buvo perčio kalno prie Mindaugo karaliaus aukuro, kol jį
n.
gas. Jame gyvenę didvyriai. Jie nuolatos kariau duodami—senesni žmonės sako štai ką.
nugriovė.
Ruduo. .
davę ir vis gindavę Kernavę nuo priešų, kurie paLizdeiko* kalno papėdėj buvę skliautai, ir pro
Pajautos
slėnio
kažkurioj
vietoj
esantis
baloje
Pavakarys.
vydėdavę jiems to miešto ir tykodavę jį išgriauti. juos vedusios geležines durys... Jau krikščionijos
akmenų grindinys. Tai buvusi atsarginė Kernavės
Vėją* nepaprastai dideli*. Ir piktas. Kaip
Bet niekas Kernavės neįveikdavęs. Ją saugo laikais, kada bažnyčioje prasidėdavusios pamaldos
įgulos pabėgimo brasta, jęigu reikėtų iš Kernavės uraganas. Ir ris nesiliauna pūtę*. Drasko medžių
davę patys dievai. Tik kada buvo išgriauti Kerna —šitos durys atsiverdavusioa ir tenai buvo girdi
trauktis ir kiti tikrieji kelini būtų užiimti. Dabar lapus ir neša. Per laukus. Kilnus.
vės aukurai ir užgesinta amžinoji ugnis, kada sosti mas grojimas... Rūpestingai apžvelgiau nurody
akmenys baigia apaugti ir išnykti po liūnu.
Verkia medžiai, kad vėjas lapu* nuplėšė. It
nė iŠ Kernavės buvusi pernešta kažin kur kitur tą skliautų vietų ir labai nustebau, kada radau kur
Žinoma,
krūvon
suėmus
visus
Kernavė*
pada

aš verkiu. Kaip našlaiti*. Kad kryžius nhĮflŠo.
(?!), tai dievai užsirūstinę ir patys išgriovę Ker mio išknistas Žemes iš vienų plytų trupinių. Va
vimus,
pasakas
ir
senovės
tradiciją
peikia
pripažin

Kaime.
Kur prie keturių kelių stovėjo. Ir Įtinti*
dinasi .skliautai gali būti, ir reikia juos atkasti.
navės miestą.
ti,
kad
čia,
po
šitai*
patriotiškais
mūsų
Kernavės
no praeinančių*...
Ne tik išgriovę, bst ir dažnai mėgdavę terioti Juoba, kad tos vietos aukštumoje yra įtartinas di
kalnaįs
ir
jrilimai*
tikrai
kažkas
slepiasi.
Slepiasi
Senai kryžiaus ųebėra. Ir ženklo nelilce. Je
miesto vietovę ir baidyti vietos gyventojus: sukur delis įdubimas^ tartum rūsių {griuvimas; o nurodo
jei
ne
auksinis
“
balvėna*/
’
tai
tikrai
brangesne
už
vieta žemėmis apnešta.
davę dideles viesulas, paleisdavę bais?’ staugimą iv mų durų vietoje dabar riogso baisiai didelis gluos
auksą
—
lietuviška
minti*
ir
mwlč.
..
Kada pro tą vietą einu, kur stovėjo kryžių*
nio kelmas. Taigi pačios vietos Žymės logiškai ir
žvangindavę ginklais.
Jas
reikia
atkasti
ir
surasti!.
.
lenkiasi
mano galva. Ir atbėga į lūpa* žodžiai
Esą, tat buvęs dieni kerštas Lietuvos kraštui jungiasi pateisina žmonių pasaką.
Šventi. Kuriuos kadaise kalbėdavau.
Dar {domiau. Ant to paties Lizdeikos kalno
ir kunigaikščiams už Kernavės »
rimą Ir barnis
Ir pasidaro nmn liūdna. Ir griaudu. Kad ne
ženklas būsimoms Lietuvos sostinėms, kad Jos bū lurigauydama karvč savo koja-pramynusi skylę, i
Aš pamilau Kernavę ir jos pasaka*, nors ir bėra kryžiaus. Tada. Prisimtmi kryžių/ Ištariu
kurių buvo kišama ilga kartis, hef dugno ar kokios
siančios nelaimingos ir kentėsianČios...
Kaip apmrstome dabar Trakus, Vilinių, lyg nors atsparos nepasiekta. Taigi toj pačioj vietoj, lenkiškai pasakojamas. Tik gaila labai, kad m’m Keturis žodžius: — “Kryžiau, tato galia dide
v
[ūkininkė*”
[“Rytas“] lėPI
kur pakalnėje bbvo skliautai ir durys. Matyt, apa- pasako* aplė užburtą karalaitę...
kažkas I tiesą panrifaL.
Milžinas

Kryžiaus Gaila
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"Sausimas lengviau eitu ir 55 milijonai litų. IŠ tų «uImflfflj valstybės didesnis sau taunų r ’
tų
SŪ8ĮVUUYU0 OttiTKO
gumas būtų, jeigu mes ir už hhitF"^ 25
Kadj IEŠKAU TIKTOS. Virt 30
UI.
VMDTM
Ameritoj T*!WMlnka«to Tartu tytor.
sieny, —* kitas valstybes, tu
toto X J.
torte
}*•« litotoB- »ini.;
mtM nto »*rb. kl<swn»j. Apdlmu irto
rt&ito-l-jl viMrtrto; M*
TiMrtrto; A.
pėtume sau draugais. Taigi ginamas, nieko prieš negali krlstljMMtt. Kuriam R gert. kWw«
rtUcallnirMs-. meklilu Htatlavktl
Htw adnmi: X MIKELIS. 310 E. M®
“Mūsų Laikraštis” ražo: do«. Mūsų vtlitybės biudže- Užsienio Reikalų Ministeri- ma 4,”,čti. nes juk nes •uk.'i •U
So, Bocton, Mm«.
CK.4M)
4ai irgi turėtu tekti daugiau nordnuor
’^’-rti be
Met“Klekviena valstybė matų to
metus
’^šų.
* *
:i- U . os
Sulig 1930 m, gegužės 1
pradžioje turi numatyti kam
P
Jeigu nažvel'«dmo ’ ’ ’i- vplsfvhė • *
nasauir kiek reikalingai išlaidas:
metais jis wekė^ pad. oficialaus raporto 14,875
*nas, kuriomis Šių metu vals- TM gera vidaus *vnrka, tai
kokiems dalykams
išlaidos
kaliniai neturėjo aprėdo, kiyra subalan* tokių “nc^'ii’bo”
nei
228
mik
litu
;
o
1931
metam*
taip sakant, jio buvo aprū
lt kokiems daugiau.
'Motas, tai tenka Ši kartą pa- hik”J!
nes esant
I " 1
' 11... .
Valstybė numatydama kiek
„/■»*«»
....
-,įw pinti tik purvinais stalais.
xvm?fi, tat kad jis vra papo
328
mil.
litų.
Taigi
kuoTuomet GPU valdyba išlei
PtftlHHa* Vynmi V«rdi»t
visokių margelių, ir jau turės padalyti išlaidų, pas
is • * sĮnc
100
mil
litų
per
tuos
me

do įsakymą, kad atlikę savo
virsiąs “degtinę,” Čia mo kui žiūri iš kur gauti paja*
SvalfAlto tottoUyti
*i'vesnb, meti’ mdaiM^s su- vals'
žinoma
tus
padidėjo.
Šių
metų
biudarbą
kaliniai, grįžę į bara
teris mėgino ir gražumu ir mų, kad tas išlaidas padeng- „ A
¥
Stosi
**w*'?:Aq
*aupa&
p*‘ Žiu metu bu- i’ia
kus, nusivilkti! ir perduotų
piktur ” perkalbėti, bet vis tų. Tos pajamos ir išlaidos
iš viso sutaupą
nykštį
pagrindinį
6
ir
puse
ŠTAI GIRAS RECEPTAS
savo drabužius kitai parti
kas veltui. Sudėjo rtiką i vadinasi biudžstu.
milijonų
litų,
(1930
ųietų
jai išeinančiai į darbą.
Vienoje apylinkėje gyve tam tinkamą puodą ir jau Augant valstybės įvairiems
buvo
320,2
mil.
lt.
o
1931
Kaliniai, kuriems likimas
naujiems reikalams, turi ži
no šeimyna, kurioje buvo verda.
metams
327,8
mil.
lt,).
To

tiek
jau nusišypso, kad jie
vyras, moteris ii* keli nedi Virtuvėje pasida.. dvo noma augti ir valstybės pa
kiu
valstybės
biudžeto
didė

gyvi užbaigia savo bausmes
deli vaikeliai. Vyras buvo kus oras, vaikai nosis užsi jamos bei išlaidos. Bet yra
Sovietai įimtus Statančių žmonių dina. Į kritusių vietas pri
jimu
reiktų
tik
džiaugtis,
stovyklose,
vis dėlto jie na
’» kambarius, svarbu, kad valstybės biu
darbštūs, taupus, ir pasto ėmė hf “
kankins koaosatradjos
vedama
naujų
kalinių.
IŠ
vi

nes tas rodytų kad mūsų valmo nepaleidžiami. Jie dar
stovyklos*
moteris sėdi nuliūdus, ji jau- džetas ne perdaug staigiai
ms žmogus.
sos Rusijos kaliniai plaukia 3 metus turi pasilikt Korertybėi
gyvenimas
plečiasi
tr
augti!, kad perdaug neap*
*
- nugalėta.
Moteris taipogi blaivi, su
kad tautos reikalavimai gali “The New York Times” ir plaukia milžiniškais eše lijoj arbn šiaurėje, kaip ko
sunkintų
tautos,
įr
svarbu,
mani, protingai tvarkydavo Perbėga mintino praėjųbūti labiau aprūpinami, bet korespondentui Markui A. lonais j tas “bausmes” sto lonistai. Jie čia apgyvendi
kad
biudžetas
didėtų
naudabar
savo namelį. Taip grgžiai ų gražų gyven’
matant krašte didžiausi Tollett Suomijos sostinėj vyklas, iš kur retas išeina nami su taip vadinamais
gyveno per keletą metų. Ta 'ovi prieš akis tamsi klaiki dingisma dalykams. Būtent, skurdą, žinant kad tas biu- Helsinky
pavyko gaut sen gyvas ir sveikas.
•
“kolektvvminkais,” ištrem
tokiems
tikslams,
i
kuriuos
kaus vyras pradėjo drau ateiti?, Ir ką dr’ ' ”’ia
sacingų žinių apie sovietų
ūžėtas
vis
viena
iŠ
tų
pačių
Sveikatos priežiūra kali tais iš įvairių Rusijos dalių
’ * pati save. įdėtas kapitalas duotų vė
koncentracijos stovyklas, egauti aų 'tokiais draugais,
varginau
žmonių
yra
sude

nių tarpe yra visiškai ap už pasipriešinimą kolektyvi
kurie išdirbinėjo svaiginan Piktumu nieką negaliu pa liau dar didesnį pelną. Sa damas, tai nuo tokio džiaugs sančias Rusijos Šiaurėje,
leista. Soloviecko saloj dėl zacijai.
kysim, žemės ūkiui, švieti
Baltųjų jūrų rajone, Solo
čius gėrimui. Kartą jis ima daryti. gražumu irgi
mo
priisąiim
kiek
susilaiky662,000 kalinių yra tik 4 li Jeigu šeimos galva yra pa
kalbėti savo žmonai, kad ir so. Ilgai mąstė, galvą laužė, mui visuomet bus naudinga
viecko saloje.
goninės
su 250 lovų, Kond smerkiamas nuo 5 iki 10 |
jis pradėsiąs virti taip va? staiga žibtelėjo nauja min kad ir staigiai į ją bus di
Žinias išdavė vienas bu
saloj 80 lovų, Kantalati 50 “Slon” koncentracijos sto
Tuo labiau, kad ir didžiau
dinamą “uiuiišdinuką” kaip tis. nušvito veidas. Na ge desnė partija įdedama kapi
vęs aukštas sovietų slaptos
lovų, Mačguba 65 lovos. Me- vyklą, tai jo šeimyna išve
sia biudžeto dalis tenka ne
policijos GPU valdininkas,
kad kiti daro. Esą, — kaip rinus nusižeminsiu įr pagel- talo. Vra tokių sričių, kur
, svarbiausioms mūsų tautos
dikališkų priemonių beveik žama į šiaurę, į Uralą ar Si
aš pas juos nueinu, gardžiai Msiu jo gėrimams sutaisyti didinimas išlaidų neduoda
kurs pereita vasarų pabėgęs
visai nėra ir patys sveikatos birą. 1930 m. gegužės 1 d.
ūkio sritims- Sakysim, že
mane pavaišina, tai kaip jie gerą skonį. Vyrai prasišali atitinkaami didesnės nauiš SSSR į Suomiją. Jis 7
prižiūrėtojai be mcdikalio 30,000 tokių tremtinių dirbo
mės ūkiui tenka tik 48 mil.
ateis, ir aš turėsiu kuo atsi nus, ji kuo greičiausia ėmėsi
metus tarnavęs Šiaurės Kau
Hibinsko draskos kasyklose.
išsilavinimo ir patyrimo.
litų arba 14 ir pusė nuoš. vi
darbo, ką tik sumanydama rimais, tiek kartų pasikarto
teisti.
kaze, vėliau 3 metus tarna
Jų sveikatos būvis pasibai
jo skonio taisymo “komedi so biudžeto; švietimo reika
Moteris bandė visokiais nešė ir dėjo vis dėl geresnio
vęs G. P. U. informaciniam Stovyklų sargais pastaty sėtinas. 1929 m. tokių trem
ja.” Galop vyras suprato lams tik 47 mil. litų arba
htidnis atkalbinėti, nes matė skonio. Atėjęs vyras bandė
skyriuj Solovieckio saloje ir ti kriminaliniai nusikaltė tinių išmirė 3.600 žmonių.
14%.
Daugiausia
yra
skirta
moteries
šelmystę,
pradėjo
Čia patyręs visų politinių ka liai. Jų palaikoma discipli
kad iš to kils namuose nesu na ragauti savo skystimėlio.
Krašto Apsaugos Ministeri
pykti,
karščiuotis,
bet
grei

na gali būt suprantama. Die Prie “Slon” koncentraci
tikimas, biis blogas pavyz- Tik staiga suprunkštė, už
linių gyvenimą.
jos stovyklos medžių nudir
jai
57
mil.
lt.
arba
17%%
tai atsileido, nes pat® Su
Buvusio sovietų agento nos maistas—paprastai vie bi mo pramones darbuojas >»•
dis vaikams, ir nažeminimas springo ir nė žodžio netaręs
prato į kokį vargą tas jo viso biudžeto ir Susisiekimo
--- 1... »
r- .
pranešimu, koncentracijos nas svaras juodos duonos. šiek tiek laisvai samdom”
«?avo vardo. Kiek laiko tam
Ministerijai 75 mil. litų ar
darbas
būtų
nuvedąs
visą
stovykla šiaurinėj Rusijoj Jeigu kalinys neišpildo kaip
ir prabėgo. Bet galų gale griebė katilą ir Ūžtelėjo visą
ba 22i/į%. Per paskutiniua sujungia.tU ’^ŪdlHu medžių reikiant kasdieninio darbo, žmonių, kurie turi geros-”'
šeimyną.
Prižadėjo
savo
vyras nusprendė neklausyti viralu la"ka«v nežinodamas
mrVMiifnn sąlygas ūž
žmonelei niekad daugiau ne 4 metui (1927—1931) vals
tinstu. Užsieny šios sto maisto davinys dar itininŽi- uitis kalinius.
savo' žmonos ir pradėm sa ’-ns aHtiko su jo gaHnatybės
išlaido®
kariuomenei
užsiimti svaigalų virimo
vyklos yra žinomos bendrai naams. Toliau eina sugedu
vanoriai daryti: girdi, tik nm gėrimų*
Nenuostabu, kodėl sovr
darbu. Grifo laimė ir malo padidėjo 17 mil. litų; švieti
kaip Soloviecko stovykla, sios žuvies sriuba. Vienų
motetu netark, tai n? geni Mpterei pasisekė užlaiky
mo reikalams tik 16 mil. lt;
numas į namus.
kartų į saavitę duoda suge tai savo gaminius gali vež
laiku
Knrt* jis ti rimtą veidą. Ir kiek kar
Blaivininke Žemės Ūkio reikalams irgi kurios sutrumpintas vardas dusios arklio mėsos. Dėl sto ti užsieniu ir ten konkuruot
\ yra “Slon.” Sovietuose yra
................ ~
<hrhn. pa r si- tų vyras užsiėmė su savo gėtik 17% mil. lt. ir daugiau
8 politinių kalinių stovyk kos riebalų, kaliniai apanka. su kitii šalių gaminiais kai
sia padidėjo susisiekimo rei
■p ■
* ■ c*.*■ j»*los su centrais Popovo saloj, Dauguma iš tos priežasties nų'žvilgsniu. Sovietams jie
kalams, būtent 18 mil. litų.
Piln. Blaiv. N* A. ApskrL Taigi iŠ tų visų skaičių ma Kenie. Mačguba stoty, Kan nuklysta miškuose, ypač nak mažai atseina, nes gyvieji
U^TOVIV UIVĄKOMIU AGENTO UJOTfCOE
Šio seimelis įvyks balandžio tome, kad svarbiausia mūsų talati ir Biely. Visi šie cen ties metu. Juos sargybiniai vergai — politiniai nusikal
Uifirto. fr TntfcOM.
19 d. š. m., šv. Kazimiero pa tautos bei valstybės sritis — trai yra prie Murman gele nribaigia kulkomis, pasitei tėliai Juos pagamina savo
avi oTMUomoa nkmomum
rapijos salėje, 41 l’rovidence žemės ūkis, nėra pastatoma žinkelio linijos; taip pat So sindami, kad “norėję pabėg paskutinėmis jėgomis, paau
SU AVorcester, Mass., 1:30 pirmon eilėn. O tas turėtų loviecko saloj ir Vičeroj. ti.”
kodami savo sveikatą, jėgas
Aštuntasis centras yra neto Kalinių darbas ^galiniai
vai. po pietų.
būti, nes juk daugiau kaip
ir gyvybę.
[“Rytas*1]
1> !i M.w Y«rk» tefui<Hfoy I?
li Almatar, Rusijos Turkes ilgas ir sunkus. Dauguma
"Gorb. kuopos malonėsite
OtfBMton. Gafuiiajity 86
76% verčiasi vien tik žemės
no darbo vos pajėgia pareit
prisiųsti kuo daugiausia ats
tane.
MUhi i Nuimi, b. pMm8m
Ūkiu, neskaitant tų, kurie
tovui ir gerų įnešimų 4r suma
Sulig oficialėms žiniomis, i barakus. O kuomet sustoja
onfiMiit ciflrMD uu™
netiesioginiai gauna darbu
gegužės 1 d., 1930 m. sovie » eiles einant prie maisto, tai
nymų dėl mūsų brangios or
ĮĄNCA^TRIA
iŠ žemės Ūkio. Be to. dau
ganizacijos.
tų politinių kalinių stovyk atsiremdami kits ant kito
rUNriMfonfemie
giausia mokesčių ir bendrai
Pasvarstykite savo susi
lose buvo 662,000 žmonės — neties kaliniai dažnai užmie
Ii įtnt Yw|n pw EmUiui^m i WA»*i>A
valstybės išlaikymo naštos
GCNABb Bk^rNiiUa DidtaMa
rinkimuose kaip yra svarbus
569,983 vyrai, 73,285 mote ga.
tenka nešti žemės Ūkiui, tai
AQUITAKlA
šis seimelis. Jame bus svars
rys ir 18,932 jaunuolių —
jai atatinkamas dydis turė
Ikvaart apsakant Didihtoį FsMVlio Nrtrtą lioąrtaą.
tyti bei sudaryti planai toli
mergaičių nuo 13 iki 17-me
.šiai IkaKuirtjai Anglijos Lietuviai renfia speciali prilmitoą
tų tekti ir valstybės skiria
mesniam
veikimui,
ypač
va

tų
amžiaus. Apie tą laiką
Londono Lietuvių Klube
mi! lėšų.
ABI EKSKURSIJOS PLAUKS J KLAIPĖDA TIKSIU
saros metu.
kaliniai buvo išskirstyti į
KILIU PER PUIKŲJĮ RIEL KANALU
Čia tenka iš pagrindo vi 873 grupes.
J.
Švinkti*,
Pertam!*
hd Kreivių čekius: llrlplns dekumetitne M
pilnai drengia kelionėn
P. B. N. A. A. Pirm. siems pagalvoti: ar ištiktų “Slon” stovyklos kaliniai
jų skirstant valstybės lėšas,
LĮltūVĮŲ LAIVAKORČIŲ AG1MTŲ BąJURGA:
atlieka 8 skirtingus darbus.
MES ESAME PRISIRENGĘ TAMSTOM
AmbrMHfttt, X _
įmes save smarkiai neapsiIII Gkgaa ar- grobklyn. N. r.
Viena kategorija kerta me
iąt Mintorr St, worcMtto Meto
PATARNAUTI VELYKŲ
gaunam, kad daugiau paski
“AmoriitM Lfttavft”
Stoto Jofcn
džius.
kita
juos
plukdo,
kita
REIKMENIMIS
14 VffMGR st.; Wore«fUn Maat.
m Sark St, Vartford. Coaa.
rtam ne Žemės ūkiui ir švie
stato
strategiškus
keliu®
Btftrtie, p. p.
SMabrto K.
timui. o kariuomenės ir ki
870 cikitoldto et,
3MT B. Haiottd «t. Chleaio, m
Užlaikome didį pasirinkimą langatiesių, grindų
prie Suomijos fronto, ket
ČiMbridfo, Mato
tiems reikalams? Niekas ne
klejenkų ir tt. Taipgi pas mus atrasite ką tik
virta tuos medžius tvarko
Stulpinus. V. M.
mano ginčyti karo pajėgų
Bttrten, X G,
S. Halatad St, Cklctfa, UI.
yra
reikalinga jūsų vaikams.
paskirtose vietose, kitos ka
art W. Lotų? Are.,
P|.
reikalingumą, bet taip pat
tegorijos atlieka likusius
lt, Broeklji. X. T.
UŽLAIKOME VYRŲ IR VAIKŲ
tMO SiUtėrlor Ava.. n*ve1and, O.
reikia nusiminti kad krašto
Trefltoto
A.
S.
darbus
surištus
su
medžių
ir
Frtnklln S»v. a Trurt Ca.
m Artta St. Nmrt. X. X
APREDALUS
neprtklapiomyMs išlaikymąk. ValMnnra, Sfnnager
stovyklos vedimo reikalais.
281,1 I*8nn Avė..
Fa.
Urtoea. X J.
ne vien kariuomenė gali ap
11? o*k SU Ulffl**,
- (MMfUltoN.
Atsilankykite mūsų Darganų Sandėly] Velykų
Kalinių būvis pasibaisėti
SIS BprtW, lt. *>«<*. Mito
saugoti, o nemažiau vilos
vuiilautoM, J.
na®. Pereitą žiemą 72.000
prekėms!
•te pnk
w«utk«rr>
tautos tinkamas susinratiCann.
kalinių be laiko nužengė j
Matoto*H1to K.
ll| Oraul |t., rttotiya, K, t.
mas, apsišvietimas. Ypaii
rt Lftirt? lt., AMtoto Coan.
kapus. Vienus pakirto per
Vantole. A.
Vilniaus atvadavimui daug simkus darbas, nuovargis,
ta. 13thfc Cateto. FUtebur^. Pa.
17Mr-2Uh St. Dėtrolt, Midi.
VefMrt. K. J.
reikšmingiau bus. jeigu mes badas, li<ros. o kitus sovietų
HM Waah. St., Xto*eta, Malt,
434 W. tatlmy, S.. BntH, Nu.
1W S. tttilMM H. Chicaro, H|.
ūkiškai genu gyvonsim.Tnip snrgvbinių kulkos. Tiev*a,
taip. X X
RteHMond Truat O.
4MP S. PtoUM
<***••» x,,t
m E. AiiMrttor Ar., p*1’1- p**
ton dėl jų netigrau .
pat Vilniaus atvadavimo -niekas
.

l£4ZWawrŲ

S1Ų METŲ LIETUVOS
VALSTYBES BIUDŽETAS

VHGtMNNUS

MOTERYS!
4 I

Iš Gyvųjų Žmonių Pragaro

8LMV1NINKŲ DONEI

I LIETUVĄ

METU

UM

DEL OFISO

Velykos! Velykos!

miAVOS IR ORMNIU
SUŲ ŽEMIUI

minoirs n. w$toh stok

i

D ARE IK IMK A g

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ
KOLONUOSE

vairprite* šv,Ktt*ttniJą“iuear-.
poro.” Vakare tuojau* po Mišpa-j
rų Įvyk* bendro* prakalbo* LDS. I

ClRflNCl

vlWiWttll|
A. a. JB**tt Wti*roflra Kovo 18

7 kuopė* Ir Labdarių draugijo* dieną mirt po tampo* ligo* JuoKalbi* neseniai iš Lietuve* atvy z«s Nalavaika. 4. a. Juozą* Na

CLEVHANO, ORIO
Lietuvių Kafttroa DArttito

LDS. Kuopų Susirinkimai
BROOKLYM, v. t.

Kovo 13 d. įvyko Kultūros Dar
ką* Ateitininkų ttetova* p. Juozas * teveik* buv* tik 34 metų amžiau*.
LDS. 12 Ję. m&iesinta euririnki- LDS. 103 kp. miMsinis susirinki
želio
mėnesini* susirinkimam. Ats
LauČka “Darbininko” redakcijos Paliko
~
nuliūdime savo tėveliu*, du
ms« įvyk* kovo 27 dieną, 6:30 v*, mas įvyks sekmadienį, baland.
nary*. Todėl kviečiame viro* lie broliu ir dvi sesute*. Laidotuvės tovų užsiregistravo iš įvairių 18 kare, Karaliais Angelų parapijos tuojau* po sumos, Šv. Andriejau*
svetainėj, kampas Robling ir So. par. svetainėj, 1123 Lsmon 8L
pūdingą orkestrą. “Patricijos“ tuvius minėtose prakalbose daly įvyko Šeštadieny, kovo 21 dljną 9 draugijų.
Visų tautų centro darželių sky 4th gatvių.
vai. ryte. Palaidota* iškilmingai
Kviečiame nariu* ir nares ateiti ir
dalis, kur parodomi Romos vergių vauti.
22 dieną kovo laike trečiųjų šv. —bažnytintat Velionics tėveliam, riau* atstovai adv. P. čeunulis ir
Taigi malonėkite visi susirinkti kurių užvilktos duoklės užsimokišokiai, dėlto taip estetiškai išėjo,
Kovo 15 d. buvo čia vaidinama
p-nia O. G. Mikaličicnė raportavo, Ir užsimokėti duokles kuris esat* ti. Taipgi atsiveskite nors po vie
kad p-lčs Adomaitytė ir Navikai Mišių dalyvavo Šv. Petronėlė* mo braliam, sesutėm reiškiame gilią
“Patricija” ir “Dovana,” sujung
kad turėjome susirinkimą ir lietu skolingi. Nepamirškit* ir naujų ną naują narį prie kuopos prira
terų
draugija
ir
laike
jų
priėmė
užuojautą,
tė sumaniai čia pasidarbavo. Nuo
tomis pajėgomis Sodalicijos ir Ma
viu tautai yra pilnai rengiamas Iri- narių atsivesti prirašyti prie mūsų šyti.
Valdyte
šv.
Komuniją
in
corpore.
Darė
ma

Darbai
kaip
ir
kitur.
Nedarbas
širdžiai taip pat tariame ačiū p, p.
rijos Vaikelių. Nemaža Norvvoode
dimas atidaryti darželį. Tik reikia brangio* organizacijos.
lonų
įspūdį
į
visus.
visu
smarkumu
viešpatauja.
Be

Aidukoniui, Červokui ir Smilgiai
LOWRLL, MA88.
buvo vaidinama teatrų, bet šiuodu
Reporteri* darbiai vaikščioja be darbo po še- paskubinti su planais, ne* turi jie
Kviečia Valdyta*
LDS.
97
kp. susirinkimą* įvyks
pastaruoju taip gerai išėjo, kad už scenos pririiošimą. Jų darbo pu
šis mėnesius ir negali darbo gauti. juos peržiūrėti. Darželis turės bū
blika nematė, bet gėrėjosi jų gra
sekmadienį,
balandžio 12, tuoj po
publikai visuomet pasiliks atmin
Nor* miestas ir šelpia vargo pri- ti tautinis o ne kitokį*.
žiai sutvarkyta scenerija.
sumos. Ateikite visi. Gera proga
ty. Vaidinlman įdėta tiek jaus
Nutarta
pirmą
stovylą
pastatyti,
apAUstuosius, bet jie ne pašalpų
Manome, kad tėveliams ir ma
LDS. 18 kp. susirinkimas įvyks darbininkam* prisirašyti pris viemo ir Širdie**, kad pačiom* vaidin
kad atvaizduotų Lietuvą.
reikalauja,
bet darbo,
Kovo 19 d. Sv. Kazimiero para- 1
mytėms buvo malonu matyti jų
penktadienį, balandžio 3,7:30 vai. nintčlčs darbininkų organizacijos.
tojom* kartais riedėjo ašaros per
Rengto
vakaro
miesto
teatre
ko

Lietuvių yra daugelis pasiturin
dukrelių-valdintojų prakilnų dar pijoje įvyko įspūdingas vakaras
Valdyte
veidus, o jau apie publiką tai nėr*
misija užbaigė darbą Ir patiekė vakare, mokyklos kambary. Atei
bų ir pasišventimą. Tas, drauge kleboną kun. J. J. Kaulakį pa- <čių. turi *avo namus pirkę apie
kite
gausiai.
Nepamirškite
užsimo

ką ir bekalbėti: daugelis apsiver
apyskaitą. Pelno liko <176.44. Ko
MOMTBLLO, MAM.
su mūši? nuoširdžia padėka, lai gerbti jo vardo dienoje. Tą vaka- ; 40 šeimų. Daugelis yra prasigy
Valdyba
kė. Vaidinime dalyvavo virš dvi
misijoj
buvo K. S. Karpavičius, O. kėti duokles.
LDS. 2 kp. susirinkimu įvyk*
jiem* atlygina už taip gražų vai- rą buvo labai audringas oras, bet 'venę Ir turi gerus automobiliu*. Tą
dešimt* mergaičių, pat* Nomvoodo
G. Mikaličienč, M. Cigus, A. G.
balandžio 7 d., Šv. Roko svetainėje.
žmonės gausiai susirinko išreikšti iįgijo per savo darMtnma.
kų auklėjimą.
kolonijos židinys. Reikia pastebė
Rap. Grigienė p. Mikelioniūtė. Jiems
Visi nariai prašomi ateiti į šį susi
1LEEABRTH, K. J.
Komirija pagarbą ir dėkingumą savo nenu
ti, kad vaidintojos vertojo taisyk
ir vaidintojams išreikšta padėkos
LDS. 16 kp. susirinkimas įvyk* rinkimą ir užsimokėti senąi už
ilstančiam vadui kun. J. J. Kaulelingą lietuvių kalbą.
žodis ir visiems, kurie dalyvavo trečiadienį, balandžio 4, 7-tą vai. trauktu mėnesines duokles.
kini.
Čia skaitome malonia savo pa
pro grame.
Valdyba
vakare, bažnytinėje svetainėje.
Vakaro vedėjas buvo kun. V.
reiga f arti kartŽos padėkos žod| vi
“Card party” komisija p. p. Nariai kviečiami gausiai ateiti ir
Mikaitis, visų mylimas ir gerbia
siems dalyvavusiems tų veikalų
Trūksta vienybės
Karpa vicienė, Ag. Grigienė, M. atsivesti savo draugus(es) prira
OAMBRIDGE, MAS*.
Prof. M. Biržiškos kalba
mas šv. Kazimiero parapijos vika
pastatyme.
Visų pirma padėka
Mišeikienė, M. Cigna pranešė, kad šyti.
LDS.
8 kuopos mėnesinis susirin
š.
m.
15
d.
kovo
m.
bažnyčios
Valdyba
šv, Kazimiero parapijos salėje ras. Savo malonia šypsena ir gra
priklauso gerb. kun. F. E. Narbu
vakaras pavyko. Sykiu buvo leis
kimas
įvyks
sekmadieny, bal. 12,
svetainėj
įvyko
vaidinimas
4-rių
žiais juokeliais prijuokino publi
tui, kurs uoliai mokino vaidinto prof. M. Biržiškos' prakalbo* įvyko
ta laimėjimui gintam? auka K. S.
tuoj po sumos, Lietuvių bažnyti
veiksmų
dramos
“
šv.
Akvilina.
”
W0RC*8TRR, MAS*.
jas ir kuo labiausiai stengėsi įdėti kovo 15 dieną. Gerb. profesorius ką.
nėj svetainėj. Viri nariai malonė
Veikalas puiku*. Kataliko sielai Karpavičiaus. Pelno davė <23.70.
Programas
susidėjo
iš
visų
sky

LDS.
106 kuopos susirinkimas įdaugiau jausmo ir interpretacijos kalbėjo Vilniau* reikalais. Kadan
Priimta aplodismentais.
kite atsilankyti ir užsimokėti už
brangus...
rių Sv. Kazimiero mokyklos mo
vyka baland. 5, Aušros Vartų pa
į Jų vaidinimą; plcl M. Sakalaus gi čia yra daugybė Vilniau* kraš
Sąryšio ir visų draugijų, vasa
vilktus mokesčius.
Valdyta*
Ji*
primena
krikščionijos
praei

kinių. Mergaitės ir berniukai pui
rapijas salėj, tuojau* po romo*
kaite!, kurios neflstama energija, to lietuvių todėl ir nsetsbėtina,
rio 16 dieno* parengime aukų su
tį:
Kiek
buvo
kentėta,
kiek
ryžta

kiai išlavinti seserų Kazhnieritčių
Visi nariai prašomi pribūti, nes
sumar.nmn tr rūpesčiu “Palriel- kad susirinko tiek Įmonių kad ne
BALTIM0RR,MD.
si kentėti, ir kaip didvfriškąi mirš rinkta apie <53.00 ir to vakaro pel turime svarbių reikalų.
vaidino
net
14
įvairių
Ir
gražių
vei

j*“ buvo pastatyta; kieta. K. Ur- užteko vietos salėje. Gsrb. profe
nas perduota darželiui, taip pra
Baland.
12 d., sekmadienį, tuoj
tama
už
Kristų.
kalėlių. Atliko kuo geriausiai. Vai
Kviečia Valdyba
banavyčiul už gražią prakalbėlę; sorius pažymėjo kad nėra abejo
nešė Brazaitis J. <149.80. Priimta
po
sumai,
parapijos
svetainės kam
Suvaidinta
gražiai,
ypatingai
ge

gerb. kun. L. Kavaliausku! už at nės kad Vilnių* bu* atgauta*. Prie dinimą paįvairino Ir pagražino rai atvaidino motina: Jos balsas ir padėkota Sąryšiui Ir visom drau
bariuose
įvyks
LDS,
30 kp. susi
silankymą. Žymiausios vaidinto to ji* priminė, kad šv. Kazimiero spalvuoti ir įvairūs kostumai ir e- aiškus, šventa krikščionyste dvel gijom už gausią auką.
8AIMT OLAIB, PA.
rinkimas. Malonėkite ateiti viri.
jo*, k a. p-lėst Latvytė, Kudlrkal- spaudos draugija Lietuvoje lošia lektros šviesos.
Aukos susirinkime: O. PeckaiLDS. 107 kp. mėnesinis susirin
Kviečia Valdyba
Vakaro vedėjas vardu šv. Kazi kė... Kiti aktoriai taip pat neblo
tl, Adomaitytė, Jaslonytč, Paznio- svarbią rolę Vilniaus atvadavime,
tienė
$10.20,
K.
S.
Karpavičius
kimas
įvyks
baland.
5,
tuoj
po
su

miero parapijos draugijų pasveiki gai atliko savo roles, tik publika
kaltė, Rukštelytč, Uždavinytė, nes okupuotame krašte platina
PROVIDENCR, B. I.
nerimavo dėl pertraukų ilgumo, $4.40, P. P. Muliolis $2.65, O. G. mos, šv. Kazimiera parapijos salėj. ’
Tvaskaitė ir kitos, šalia mūsų pa knygas Ir tokiu būdu Vilnijo* lie no gerb. aolenlsantą ir įteikė gau kurias galima buvo sutrumpinti, Mikalieienė $1.20, Ag. Grigienė Kviečiami vis nariai dalyvauti ir
LDS. 11 kp. mėnesinis susirinki
sias
ir
brangias
'dovana*.
Kun.
J.
dėkos užsipelnė gilų publikos pri- tuviai pasirengę bfle valanda stoti
Ir tas nelabai sveika, pertraukų $1.20, A. Paslauskas $1.05, S. Lau užsimokėti mėnesines mokestis ir mas įvyks sekmadienj, bal. 19 d.,
UaMnlmą, kad Jos turi daug gabu į kovą už Vilnių. Laike prakalbų Kaulakis nuoširdžiai visiems padė metu, ypatingai tokio rimto veika čius 85c., p-lė Mikelioniūtė 6Oc., naujų narių .atsivesti prirašyti.
tuoj po sumos, bažnytinėj svetai
mu vaidinimo srity.
Valdyba nėj. Svarbu, kad visi šiame susi
daug užrašyta laikraščio “Mūsų kojo už gražų vakaro surengimą, lo, kada pusiau veikalą nutraukia, LRKSA. 50 kp. <10, C. V. P. Klu
atialankymą ir dovanėles.
Mūsų dainininkė p-lė Ktasparal- Vilnius.”
,
bas $2.00, LRKSA. 297 kp. $5.00,
rinkime dalyvautų ir užsimokėtų
Publika buvo labai patenkinta. ir pasakoja kokius nors šposus: iš SLA. 339 kp. $5.00, SLA. 14 kp.
tč
vėl parodė daug talento Ir
blaško klausytojo susikaupusią
duokles. Parodykime gražų pavys,
RASTOM, PA.
Garbė
ir
dėkingumas
daugiausia
geros Širdies. JI pagražino visą
mintį, ir nuveda į kitą temą, iš ko $2.00, adv P česnulis $1.82.
LDS. 40 kuopos susirinkimas į- dį kitiems.
Paimu sekmadieny Labdaringos priklauso kun. V. Mikaičiui ir se
vakarą savo malonioms dainoms Ir
Iždininkas P. Muliolis išdavė a“Viadukai” turi progos dar ilgiau
vyks balandžio 5 d., tuoj po sumos
serims
Kazimierietėms.
muzika. Smuikininką* V. Balu ir Blaivininkų draugijos laike tresutrukdyti veikalo tąsą.’^Aontrea- be!tf£‘apy*kaitą nuo pat Kultūros šv. Mykolo parapijos svetainėj.
ATHOL, MAS*.
Vakar* dalyvavus
tis ir n-lė OkulavvčlnlŽ sudarė Ja- ŠiųJų Šv. Mišių dalyvaus su vėllalis didelis miestas. Lietuvių nema Darželio susiorganizavimo iki šiam Malonėkit visi nariai atsilankyti
LDS. 4 kp. mėnesinis susirinki
ža, ir į vakarėlį susirinko nemaža... susirinkimui. Viso turtas siekia ir mėnesines mokestis užsimokėti. mas įvyks baland. 19 d., tuoj po
M. Songaila mišparų, šv. Pranciškau* parapi.
Tik... kodėl, oi kodėl nėra vieny $1,000. Pasirodė, kad galima už
manytą darbą tęsti.
bės?!.. Broleli, sesutė, nejaugi taip
jos salėj. Kviečiami visi nariai at
LDS. 34 kp. »u*irinkima« įvyk* greit užmiršaį kad ir tavo motu
Fin. rašt. S. Laučius pranešė,
MASKVA, N. H.
silankyti ir užsimokėti mėnesines
29 A kovo, po ranoe, toj pačioj
šė dėjo žegnonės kryžių ant tavo kad jau sutvarkė ir užvedė kny
mokestis. Taipgi atsiveskite tavo
LDS.
65
kp.
mėnesini*
susirinki

vietoj. Viri nariai malonėkite at
' lopšio... Tu šiandien pajuoki tą, gas ir visi aukotojai turės atskirus mas įvyks baland. 5, tuoj po pas draugus ir drauges prirašyti prie
eiti fr užsimokėti duokles. Taipgi
kas mūsų tėveliams, bočiams, Ir vi- lapus, kaip draugijos, taip ir pa kutinių mišių, pobažnytinėj sve šios kilnios organizacijos
bua priimami ir nauji nariai. Ra
vieniai asmenys. Kasos globėjai
’ sam katalikų pasauliui šventa...
Kviečia Valdyba
tainėj. Kviečiame narius ateiti, nes
šykit?* prie šio* didelės ir garbin
Jog tu, esi katalikas, ir tau mo J. Brazaitis ir M. Mišeikienė pa yra keletą svarbių sumanymų.
gos LDS. organizacijos. Visi esa tinėlė šiaudinėj pastogėj, prie ra reiškė, kad knygos tvarkoje.
Taipgi atsiveskite ir savo draugus
LAWRBNCE, MA88.
me darbininkais, tad ir priklausy telio pasakojo apie Kristų, apie tiGautas laiškas, kad planų dirbė
prirašyti prie šios organizacijos.
LDS.
70 kp. susirinkimas įvyks
kimo prie darbininkų organizaci ' kėjimą... Nejaugi tik pasaka vis jas greitai prisius ir tada žinosi
bnalndžio
19 d , tuoj po dvylikta’
jos. Kiekvienas narys gauna lai kas Ir baigėsi,.. Atmink, kad laisvė me apie Kultūros Darželio atida
OLKVRLAND,
OHIO
vai.
Taigi
kviečiame visus nariui
kraštį “Darbininką,” kuris gina' uždeda sielai grandinius... Ne- rymą.
*
atsilankyti
į šį susirinkimą ir už
Balandžio
8
d.
8
vai.
vakare
darbininkų reikalus. Atėję i susi "riaukim — bet statykim. Jei kas
Pageidauta, kad prie to tautiš
simokėti
mėnesines.
Atsiveskite ii
Lietuvių
Salėj
įvyks
LDS.
51
kp.
rinkimų galėsite įsigyti DarbininJpradeda kilnų darbą, stokim petys ko darbo prisidėtų ir Lietuvos val
savo
draugus
prirašyti.
mėnesinis
susirinkimas.
Gerbiami
kų Kalendorių. Labai puikus. Jei’ į petį, padėkim viens kitam. Nėra stybė. Palikta rašt. susižinoti.
Valdyta
Koresp. P. Glu-nė nariai prašomi susirinkti Valdyba
gu kas norėtų darbininkų laikraštį! didvyriškumas statyti savo “Aš,” j
ATLANKYKIME LIETUVĄ
ufcisakyti, tai mielai patarnausi‘ ir juoktis, tyčiotis iš visuomenė* |

V

MRWWD,MA$S.

phhadema, pa,

MMTIIEM, CINAM

X

SCRHHTOH,M.

K L A I P E D O N

BEMKIMB SAVO UOSTĄ—KLAIPĖDĄ
Ra> baladotis po svatbaus kraštas kaomst du Bstuvių
yra palaikomai nuotatiais smtasHma* Mow York—
Kopenhaga—Klaipėda.

•

ma. Kas negalėtų ii kokio* nors; veikėjų. Tai yra žema* darbas.!

priežasties i susirinkimą ateiti, tai‘ Nebus vienybės, dils mūsų sielos)
galima į namus ateiti ir užsimokė turtai.
j
Tokiose sąlygose mūsų kiekvlc- •
ti, 115 Putnam St.
•
.. •__ >• *
* *. _
I
Valdyba no pareiga
taisyti kas taisytina, o

■»

Labai numažintos kaino* trečio* kietos tiktai <150 į Klai
pėdą ir atgal ant sekančių Išplaukimų iš New York
Balandžio-April 11 dieną Laivu “UNITED STATI*’'
Bataidiio-Aprfl 25-tą dienų Laivu “FREDRRIK VIH”
Laivakortes geros dviem metam

Didžiausia Bendra Ekskursija

Ctegtita-May 16-tą dieną Laivu “UNITED STATES
Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos už*irtos

Lietuvių B. K. Susiv. Amerikoje Pirmoji Ekskursija

Ctegužk-Msy 29-tą dieną Laivu “BRRDRRIK VDI1
Linksmiausia Vyčių Ekskūrsija Tiesiog | KLAH’tDĄ

Birželio.Jane 6-tądieną Laivu“HILLIGOLAV

Amerikos Lietuvių Jaunuolių Ekskursijas
Rengia Amerikos Lietuvių Ekonominis Centras

LUpai-July 3dieną Laivu “FRIDRRIR VHT’ į
LU poi-Jųl y 25 dieną Laivu‘•UNITlDrrATES” ‘
Lietuvių Laivakorčių Agentų Sujungus ulgirtos

ne griauti. Sta! pavyzdin, kad ir
mūsų bažnyčioj, ar reiktų mums
policijos!
“Darbininko” No. 15 buvo pa — Kada kiekvieno doro katali
garsinta, kad šv. Jono Evangelis ko, skęsta siela maldų jūroj, Šalę
to Draugijos metinis piknikas į- tavęs stovi policija... Ji ne tam
vyks 14 d. birželio. Įvyko klaida. stovi, kad persekiotų tikėjimą, tik
Tikrenybėje bus birželio 7, 1931, tam kad tave broli, sesute sudraus
Lietuvių Sąryšio Parke. Malonė ti... Svetimtaučiai turi progos pa
kite visi lietuviai dalyvauti ir nie sijuokti.... Su kuo pakalbėsi, vi*
ko tą dieną nerengti. Tą dieną tik kitas kaltas, jis “betvarkis”
pripuola ir draugijos mėnesinis ir t. t.
susirinkimas, bet. neįvyks, nes vi Aš manau mes visi lietuviai,
si būsime piknike. Tai apsirūpin daugiausia atvykę iš brangios tė
kite iš kalno su duoklėmis. Kas iš vynės. Neatvykome, kad likti ki
gerb. draugų nedalyvaus piknike, tokiais, bet tik tikrai* tėvynės vaiturės baudos sumokėti <1.00. Ne-[teis ir tikėjimo brangintojais. Tad
pamirškite, kad paskui nesakytu, pradėkim ne nuo kitų, bet pate pirmas stok ij vienybės eilę, pate
pats būk
; mėtė “nežinojome.
i Pereitą susirinkimą,- kovo 1 d. t’esa’ P*ts
tikėjimo rūmą
, nutarta iš iždo paaukoti <10 Hari- “ negriauk.
fordo Lietuvių Labdarybės Drau-- A5 tiWu Montrealio lietuviai bus
ęijai
i pavyzdys ir kitiems, nes čia vietiKitas mėnesinis susirinkimas į- 1
klebonas, nenuilstamai dirba
vvks Šv. Velyki? dienoje, balandžio
darbą. . Nors raiidonie5,1931, Lietuvių mokyklos avėtai- qieras i®kai nepatinka, ir jų dėka

HMTFMD, CONN.

Vte* pastangos bu* pašvęstos padaryt k&ooę {tautiną ir
pita* įvatamų ir metamų ddi tų, kari* dalyvaus *k*knrsijoje
Reikalaukite Nuo gavo Agento Laivakortės ant

nėję, paprastu laiku. Nepamirškio atsinešti ir margučių, nes po su- J Vainikas vienybės nepilnas
•trinkimo galėsime savais ar. mab
tu bflk pirmoji gėlė.
•vtaia sumušti.
t_________________ Vėmimo
Nemmio Vitai*

SCANDIIUV1AN-AMENICAN LINE
ListnvM L’aMą Valdybai Kontrasento PaMsi Volioti

tl WHM*U atrM. *mr T«k Otty
Ml WuHh«m at, Mm, JtMĘ.
K-

I

___________ MMikata: M
Bestija, tai Dim* šveate** š«-joa
ula mjoašM.—V. tetehldj.

1111/11001^ ATPIRfl
nlrlUU

BRIGHTOM, MAS*.

bažnytinėje svetainėje, 41 Prov-

Laivakortės nupigo 31 do idenee St. Visi nariai būtinai atei
leriu. Kas važiuoja J Lenki kite, nes turime apsvarstyti kele
ją, tiem galima gauti Lenkų tą svarbių klausimų. Be to, gera
pasportą dovanai — dykai. proga užsimokėti duokles.
Valdyba
Ekskursijos jau yra tvarko
mos — Tamsta ir-gi nepasi
HARTFORD, COMN.
lik, jei manai važiuoti. Lai LDS. 6 kp. susirinkinfas įvyk*
baland. 12, tuoj po sumos, bažny
vai dideli ir greiti.
tinėj svetainėj, 41 Capitol Avenue.
Galima paimti j Ameriką Malonėkite vis nariai ateiti, nes ytuos, kurie yra čia gimę, o ra svarbių reikalų dėl kuopos nau
Lietuvoj ar Lenkijoj augę. dos.
Taipgi tėvai gali paimti sa Taipgi malonėkite užsimokėti kurių yra užsilikę mėnesinės duok
vo dukteris ir sūnus į Ame lės.
LD8.6kp.rait.
riką jeigu dar neturi 21 me
tą.
Mūsą krautuvė ir agentū
ra yra atdara ir vakarais iki Geriausi Lietuvos MMalntat yra RntM Fabriko. Daba** tą aaNafnlų jmumt9 valandai. Petras Bartkevi* ma
nhotatul ir todM joa yra IvHrte* Ir
ganltloa.
eitis, agentas.
' Kaa dar nesat ją ragavę, tat uMaa-

TIK KA Iš LIETUVOS

kyku. IUbandymul įvairi* raitą aiaaAMERICAN DRV GOOD*
flam*
ui lt.00.
STORI
Perkant *a daugiau dWaW nuolaida.
Blukime krautuvntukMM, drausUouia
678 No. Mate *t., Mostelto, Mm*. parapijom*,
agautatoa.
* —A *»■

Mptrtdti,

ndiaati m!

WXSTHXLD, MA8S.

LDS. 22 kp. susirinkimas įvyks
LDS. 111 kuopos susirinkimas į
penktadienį baland. 12, 7:30 vai. vyks sekmadienį, baland. 19 d. »
............. ..
Gira proga aplankyti Listavą ir rak., Lincoln Svetainėj, 26 Lincoln m., tuoj po sumos, šv. Kazimicr
9 g .
X St. Ateikite visi.
Valdyba parapijos salėje. Kviečiami vis
savo gimtose
nariai ateiti. Taipgi atsiveskit
savo draugus prirašyti prie šie
WOBCBSTER, MAS*.
Laivakortės tik 150 dolerių
kilnios organizacijos.
LDS.
7
kuopos
susirinkimas
į| abi puri
Valdyt
vyks balandžio 12 d., 6 vai. vakare

*+

*-1* m - M JhaAjaSS a

Dievu yra džtau<tzn* ral*
"MTM" AVM0VYM
NuiMiAn, atenm
dovn*.—SrMfta Htito.

N1W BRITAIN, COIflf.
LDS. 36 kn. susirinkimą* įvyl
sekmadieni, balandžio 19 d. h. r
Svarbu, kad j šį susirinkimą ateit
visi nariai ir bent po vieną natų
narį atsivesti? prirašyti prie mūs
brangios organizacijos.

DBTROIT. MIGS.
LDR. 72 kp. susiri»»Ww'8S įvyl
sekmadienį, baland. 19 d., tuoj j
pairJdų, šv. Jurgio parapijos m
kykloje. Visi kuopos nariai y
kviečiami atsilankyti į šį susir
kimų.

Valdy

CHARRnN’S
PIANAI—RADI03
ŠALDYTUVAI

90 TRUMBULL BTtUT

TetW30
MMMMMN

►~wrr

i ĮjĮHiJte* ~ūiTtete
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VIETINES ŽINIOS

L*wr*we, 70 kp.—8. črikąmkM;
Latrai), 27 kp, ~ J, tekinu* k
Jurtvičienč.
Išrinkta LD8. N. A. Apakričta
gegužiu* rengimo kosritija* val

KOfo»TJui
VĮPlff REKMADUMIO
VAKARE
Kovo 32 d., eetedtanj, 7 vai,
vakare fvyhgta Šr. Pety* bsšnytyk ive^toa mufikoa programas,
bww

&

viwatie

MANO — --------------------- ątrteU*
JONAI OglOALlCNAS. tetea

2. UŽ KLYSTANČIUS ŽMONES_______________ Al. KačauuskM
ELENA NESKĄVSKAlTt,

Stita***

3. CUJU8 ANIM4M ..........

__ų.

JV02AB GALĮN/8, Tenoras

4. 8KUW PRIE KRYŽIAUS-.-

_____________ č. Sgtgausk*

PKANCUKA URBONAITE, AllM* K. KIMCII, IpnĮka

5. J|ZU DĘIVIVI

„ _ ________

.

____ _ „G. V<rdi

Trie: F. KARBAUlKAITt, 8ep., J. GALINI*, Tenor., 3. ANTANKLIS, Barlt.

•KFrtNl PAIKUTIMUI ŽODŽIAI KRI8TA98
Pateik jpdtius^-Kun.. S. Kneižia
Introdiikeija-rSoprane selo—Ona ValiaekaitB

TŽVE,

1. Pirmas Žodis—v
DARO.”

ATLEISK JIEMS, NES NEŽINO K|

JONĄ! GRIGALIŪNAS. Baritonu: J. GALINIS. Tenfras: CHOBAS

2. Antras Žodis-“ŠIANDIENĄ BŪSI SU MĄNįM ROJUJ.”

A. Vataiauikaa, A. F. Karias, J.
B. Laučka.

eotijų ir jta riti *u*kiai dirbo
įtikdami švontua takramentųs.

J. ANTAN8LI8. Baritone, Ą. GftaiųoijCTg, Softasgaa: CHORAS

4. Ketvirta* teta--“MANO DIEVE, MANO DIEVE, DELKO

APLEIDAI TU MANE?“
Solor-J. LAPINSKĄ*. Baritonas

PepMl> teiHr“ TROKŠTŲ Aš“
' J. GBIGALlCm*, Baritonas: CHORAS

tek - “TŠVE, I TAVO RANĘAŠ PAVEDU lSAVO

DVASIĄ“
J. GAUNĮ8, tenoras: CHORAS

kimas. Montello bus paskirta Vi
liau. Šeimininkais — A. Vataiau*.
kas, nuo Iv. Roko parapijos K.
Grigas.
6. Toniką ir “ice ercapi” nutar
ta imti pas Combridge Bottling
7. Nutarta išvnfiavima ganyti
ląikrašt.v ”Darbininko” keturis
kortus no | pmlapicf.
8. Plakatu atspausdinti 4,000 la
pu ir 200 “show cards.”
0. Sutarta antra Uražfarim* laikyti Lavrenee ♦‘Pstamtos” Parke.

7. Septipt*žodb—“IŠSIPILDĘ JAU.“

Pirm. J.fafteb,

A. GRABIJOLICTR: J. ANTANĖLIS. Baritonas: CHORAS.

Rlit. L.

MALDA*— Choras.

0 S4LUTARIS-------------

6tan»

F. KARBAUSKAITB. A. KIEKIS. Smujk*

TĄNTUM ERGO------------------

Tuoj ps 40 vąUndų StdolidH

taiki savo minėtini susirinkimą

Sporto komiaija; J B. LgučM,
**bteytit»fje «iMje. Nutari daug
p. Kam?*, A, Batall*, J. Trakia,
dalykų viiktl.
viiiua.
1. Nutarta, kad khkvkte kitaKovo 25 d - 4 vai. ir 744 kun.
p* atstovai patirlpintų Ū tavo
Virniauskis klausi lietuvių ir len
kolodijų, kokių sora dovaaų duo.
kų iipažinčių Newton Upper
ti sporiinlakaiąa;
Filis.
2. Nutarta kviotil vįaų ktiti$H
ehortu. Chorą* driyvaujiatta USekmodiopJ >ntro« iv. milios
važįav|»o proinmoji, kurtai gaut
bus laikomai 8:15 o trečio* 9 vai.
tikietua veltui ir M.00 dovanų. TiPrie® trečiąsias bus fcventinijno*
kietai bus ilaitmtintti kuopoms ir
verbos. Graudų verksmų nebus.
bus kontroliuojami au ehoni valUk
je bui iventų gieunių ir kantatoj
Nutarta bjiti gorititaig orktrtq.
Pamokai* naky# ir
Šokiai bus nwp 3 vai. iki 8 vai. va programas.
palaiminimų Švenčiausiu duos
kar* *ž iiangoa tikhU. Jokių
kun, KneiSh. Eidami namon po
*>krtr*” mokesčių gebųj, gi po 8
šv. koncerto, neturintieji, gate
vai. vakaro iki vfhunoa bus jitparimti verbų.
ney’r Šokiai iki vėlumo*.
4. Mangos tikimas bus tik P*
25 cantus ir jaunimą* ggl* p«r
Didžioje Savaitėje, trečiadieni
flimr* linksmai prisišokti.
kini. Jakaitis padės klebonui klau
5. Pria vartų tarinkfa iš Norsyti išpažinčių po pietų ir vakare
Kood V. Kudjrka, Caųtbridge —
A. Vairiauskis, Loveli — J. šau prie! Didijj ketvirtadienį.

J. GALINU. Tenoru: J. 4NT.KN2I.IS. Baritonas; CHORAS

------------------------------ Folkepstein

a1 M A-M! •’ 1
i *
u
UlfUVU ADVOKATAI
Balte du UnlvttaiMg

CHORAI

Susirinkime dalyvavo iž Centro
LDS. Naujos Anglijos Apskri
čio komisijos susirinkimas įvyk* Valdybos A. F. KMeižy*; CemSouth Bostone kove 22 d. 2 vai po bridgc, S kp. — J. Smilgįs. Ant.
pietų “Darbininko” redakcijos Vabauskas; Nerimd 3 kp. V. Ku
dirka, P. Kudirka: Msntello, 2 kp.
kambary.

Darbininko” Name

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVĖJE

t

Į

NUPIGINTI RAKANDAI

velykomsi

Jtąųjąusįe padirbiiųo
SETAI, tik atėję iš fabriko, ir všliaumados RADIO SETAI, kuriuo* galite gauti pigiai mūsų pilnai įrengtoj krautuvėj dalia r prieš Velykaa. Ateikite, persitiriukite ir paalušudokit*
profa*

UTHUANIANFURNITURE CO.
DMItate* Uttavią Bakteų Krautuvą

324-318 Broteray,

fo. Boatan, Na*.

Telephone South Boston 4fil8-W. *

■/

į ili«wi

Nii

i iiii

ms

sutvarkyti. Mes turime didelį patirta-

Prieš šimtą ar daugiau tagu rankoje ir vydavęs bau- kte Įvairių ms«ų ta dtasUų. tarmų
metų Rietavo dvarą valdš džiauninku* “šuns risčia.” Yorko valelijoja.
kunigaikštis Oginakia, da Nuostabu, kad akmeninis PARMUKt 2 akrai te*, 110 volainiij tettitt aedoaa, S gaterių Mite,
bartinių Oginskių proaenelia. ristuvas nesudužo ir nesuby- tiKieM nouj* bams, saratea, »da vM17 mylių nuo tetėno lr arti uJani priklausė Rietavo, ršjo į šmotelius. Tiktai ku kelio,
lt* Ir eiero, kur tetai tetenlečių tuPlung?* ir keliolika apylin nigaikščiui mirus, jo sūnus
ISO AKBV HSma priA vietelo,
ke* dvaro, daugybš palivar panaikinęs keistąjį tšvo ma 12 mylių nuo mite, eo akrų dlrbamM
kų, beveik trečdalio visų Že lūną ir nebesinaudojęs ristu- te* ir (taus *ro mllko, S kantorių
na**, n vlenU jtaleymaU ir tiektam
maitijos miškų, daug kai vu. Včlįau girnos laivo su teoemU, dvi dldel* tarn* m ‘'mi
le,* ledmme IV kitais budinkslN, vMokf
mų, su šimtais grį^U bau mažinto* ir patalpintos į ik* įtektai ir matines, didelis-.amt
nes. Kaina 17,000.
džiauninkų ir visas Rietavo vandeninį malūną, o paskui DORCHKSTKRTJI! paikus Mtess
Šeimynų, po S ksartsrlus, M vimiestelis. Kunigaikšti* bu ir visai išmesto* į pašalį Pa 3-jų
Mis patosumtU nauja*** mate H
ir iitpakalls ytatata n priežas
vo labai turtingas, Žiaurus ir minklą statant, ristuvą gero priet
ties savininko mirties parsiduoda ui
lengvomis Ul/touiU.
didelis keistuolis, kuris savo kai paplonino ir nudailino, 40.500
SOUTH BOSTONE krautuve Ir »jų
užgaidoms patenkinti nesi bet dar ir dabar jis stebina *lmymg namas po 2 kambarine
hUnlo vieta) ant Broadinųr, rante virt
varžo jo^’onns prienior’’nis. žiūrovus savo didumu. Ma *00; ant greito pardavime tlkul
SOO—<1.000 įmoktil, likutiojl imcte*
Jo turtingumą u? neribotą tomai senovėje ir Žemaitijoj illyfomlu
Mes mainome namus aat farsui ir
galybę liudija dar ir dabar būta milžiniškų puntukij, fermas
ant namų. Kuria IntaraantiaMs

ges dvarų ritmai ir Rietavo valdovų liepiami, sukdavo ir
miestelyje statomas Vytauto vežiodavo vieškeliais.
Didžiojo paminklas, kuris šis paminklas amžiais minetiek įdomus savo didumu nčs netik Vytauto Didžiojo
ir stiliumi, kiek medžiaga iš jubiliejų, — bet ir Žiaurius
baudžiavos laikus.
J. M
kurios jis statomas.
Paminklo pamatau padė [Kauno “Darbininkas”]
tos dvi milžiniškos girnapu
sės, o jo liemuo padarytas iš
MAVIUIMU
vieno didžiulio akmens gaba
KAMBARIAI
lo — akmeninio ristuvo, ku
PASIDUODA ris nutašytas iŠ vieno gabalo uDarbininko” name 5 aitil
DVIEJŲ ŠEIMYNŲ NAMAS, po rausvai pilko gffinito. Gir* 7 gražūs dideli ir švieafli
irtis kambarius, su vėliausiais jtainnpusčs ir ristuvas (kočė kambariai. Yra elektra, gir
tymata, parsiduoda labai pigiai.
las)
paimti iš kunigaikščiui šaš, maudynes, tkalbynią
Prie namo yra sodelis. Taipgi tu
riu pardavimui vitiruimio ir mie- Oginskiui priklausiusio Rie duodama šiluma ir janitogMtao kambarių visai mažai var tavo dvaro ir turi savo isto riua patarnauja. Dšl plates
totus rakandus (furaiture) už punių informacijų kreipkif&i
rija,
sę kainos. 41 Wood Avo., MnttaMinėto kunigaikščio val <Darbininko” Artminitfmpan, Mas*.
(B.-7)
dymo laikais malūnai būda dje
22M2222222222*022l2<20* vo išimtinai dvarininku nuo
RAMU SAIKAMS!
savybe. Bet Rietavo dvaras
PRANEŠIMAS
Mallavoju daamub |s tanko ir vi-’ neturėjo tokio didelio malū
Kam reikalinga pirkti vyriškųa
deita, popletnojŲ kambarius, liheb
no, kuris būtų gateteaptartfon lobus ir MPMdtaa-trtaita^
įtarta itUeka leral lįFptgiftii
natrtinsusjoreikalua xt grū kreipti*, nes ai reprezentuoju vie
kiti. Prtan<taiite. pėraltlfcrfotita.
ną M goriausių firmų. Dabar yra
Reikale kreipkft* pas:
J dus reikėdavo vežti į gretimų
atljf
Mmpeliai pavasarinių dra
F. JANIŪNAI
dvarų malūnu^. Kartų kuni bužių ir gausite pigiai ir gerai.
84 tema St, Cajnbrite. Ha*
gaikštis susipykęs sti apylin JONAS JAROŠA, 225 L St., 8o.
Tel. Unhersltr 1730-B
teiooo—iooa—ioooaoate—• kės dvarponiais, kad tie ne Boote. Tel. 8. B. 0894-W.
išrinkę jį bajorų susirinkimo
miyteR M
ty«4«
pirmininku ir, laikydamas
Tti. *. B. 2202-R.
LI1TUVI1
Metane save už juos pranašesniu ir
ir savo turtais, nuta OPTOMETRISTAS
(cumi)
* kilme
ręs nebeturėti su jais nieko
„
IteouiteMjv ak*
LietuvS Dantigt# liendra ir neberežti grūdų į
priskiria aktai*
kraite akis atitie
jų malūnu* Baudžiaunin
stas Ir ateita**,
271 mamackusitts avb
knot (aklose) akyse tv<rrtlDatrie.
kams
įsakęs
surasti
jo
lau

tų tinkama taika.
(Central Skvere)
kuose-didžiulius akmenis ir
X L. PAtAKARirai, O. D.
u
n
y11................ ii. u gi . is
iš jų liepęs padaryti milži- 447 Broadvray, teiti Botte
•;
i’ uiškas girnas. Girnos buvę
patalpintos tam tikro- B
'OKS,AN[WEJEW$n ! jevisos
šopoje/prie jų pritaisytas
«IGP
didžiulis ratas ir keturios
SAMTMAti
VfooldM dratoHoa rin-rs, valas Ir
OfUo YaJaate Šuo 12—7
dalbos ratui, sukti. Nuo to pertaleev. Padaras *fal tekyte Fstte Mrtatea Ir UraleaR.
laiko kiekviena baudžiaunin Kg
mite reikia tefctil te-OO; «a
w B^rtsToy <, tutie BUf.
si *UJ0. Dates garteuojaRoom 807, Btitoo. Mase. S
kų šeima turėdavo eiti girnų tik
mas, nee tam tikras maHte turiu.
Tel. Hirtaoek 9te •
sukti po vieną dieną savaitė
MAITOT VALDUI
1854 DOBCHBST1R AVK.
je vasarą ir po dvi dienas &
TW. CteMMaSMO
į vaitŠje Žiemos laiku. Girnas
sukdavę aštuoni' vyrai arba
dvylika moterų. Ir kimiJUOZAS I. MILIUS
/malūnas” malda
Ved* vieoKta* Prtvaa. Daro ti*
dieną ir naktį.
JOHN REPSHIS, M. D.
m logtlĮu* ddrtuntatta. vęsįšilaukunigaikšti*
suma
(BMPiTS)
I17|K(1mrMyn)
nęs
išgrįsti
Rietavo
miestelį
** ‘ tetik *Mtaa» Mg*
OCfoe Vaisote: 3—4 Ir t-*2
TŠlėfona*: Šou Btataa 2713 I ir nutiesti plentą į Plungę,
kur taip pat buvęs jo dvaras. Ml Mms, Ava, erti <Mnl H
I Vėl liepęs baudžiauninkams
, ieškoti laukuose didžiausią
“BIUE COIl” ristuvą plentui kočioti. Prie
ristuvo buvo pritaisyti rėmai
ir. grindinį koeiojant, ristu*
vą traukdavę Šešios poro* L L KAPOČIUS
jaučių. Kada knnigaikščitii
tau j* vertę, D*k vi
' užeidavę* blogas ūpus, į ris! turą liepdavęs uškinlį’tl 20 t:io—« ir aso <:»o~2 vate
■»»»«♦*■ »AD» I
Saroduata »*> 4-12 vti teb
' Dorų baudžiauninkų* Pats stimtomte
ratcbuck w*Httiw
te » te 2 yakn Me.
te a iki U (Halei ea[ “šviesiausiai ponis” raitas tHifoMto
tartD.
jodavęs grota ristuvo mt bo-’
i

Til.l7*tenttylte-J.

užukrintaathtis
niNis*n osninuLMts ir akmeninis ^Dubai?
yra laikas pasirinkti tkj ir tik
tlkrlutl
ateities noprlklmteSrtv.
įrtanklta
vtijrvo pova>mriių
ima
RISTUVAS
Ua< talka apMte ir tinkate vUtej
mm

paš rifoalgtarią *aka*e dtey. Kunigą buvo iŠ trijų

tep PatrtiuĮI čiteiktaci. Ko
D. Kumpa, Išd. •— V. Jaksa.
vo 25 d. Ūpo nuvežta Miesto IiPrie to, jųtirinkiMaa tartaka
gtminčn. Melskimės, kad ji greit
Ipaudoa Ir sporto kdmkijo.
pasveiktų, tie* tai trijų vaikučių
ŠpaMdoa ir pakvietimų kęstHmotina.
ja : Minų J. teg|d|f«, J. Spiiltta

3. Trečiu Žodis—“MOTERIŠKE. ŠTAI ČIA TAVO SONUR.”

6. Mtaa

čia buvo pritikbteri šmonių, y-

augte* graiUte tetikti* te* dybą: rina- -* & AtaUlflSr rsM.

tatg apie T Vietoti** Mte
tartus nuo krytis**, Patekti* pae
Mkys kup- Kntilk Šveot* vakar
ras baigti* paUteitite tenšitiK
tim tetau Hdgodlte te rtte
mMe daly gražiai gĮtdoa pu|- bažnytinis mutikea patilę pwgre»
H*te« švente* giesmes. Antroje mg, kurlg ižpildys iv. Petrd para*
daly bažnytinis ekoras Ir tilietaj pijus Didytia Chorai!

1.

Per 40 va|a»bl atlaidų* bažny

|

*

dH platesnių Informacija totipUt*
talikn. telefonu arba ypatlMcaL

J. BALUIAITIM
BO«T0N REALTY TRU2T
317

1 Simtt ir Wsrt Krotihmr
tetik Koste, Įtek
Telefonas, South Boston 2732

ADVOKATAI

P. lt I. KALINAUSKAI
KAMPAS BBOADVTAT IB ■ iT.
80. MOKIOM, MAM.
(Apttaborinu ildtamdca &ameX
|4te*t 212 ■ Stauk
MUKAI J. KAUMAŪSKAS

KASY2 X KA&DIAU2KA1
Boatte ofisu:
80 Stata Streti, Beesi 28
te: •• Besteat SU Derterta
auntetssn
Ofte teateita. M. IMtr.M.

Tel. 8. B. 2712

OR. J. lANDŽIUS
(Igyatsr)
LIETUVIS GYDYTOJAS IB
CHIRURGAS
2—ipopktų; 7—8:30 v*km

LHTUVIS DAMTZiTA*

DR.M. V.GASPER
(KkSPAiAnBnm

O/foe Vatete
3h» t tkl 12 ryta tr M» 1:92 *1
B Ir aw e iki 2 vai vakare, Otfc
SS* tiktarytaa mtboJoa vakarais fr
D4NNtCJivMi*J*R v*lp*| vV&OCiuVMI MMB
12>to« diena aMarytas.

Dastetes
mi.s.i.uivHsn
Lietuvis

rytą, mm 1 :*> liti 8d» * B*t*

prie dero snnrmjo
TJ
REIKIA KREIPTIS
ibi

nuo rsRaaeatiana^ę aOmuKio—

Stos* ao*ų <*• ogų, taiviNMVv mvvfrus ĮąmjKtev
Atminkit, tetafrevite

Dr.GrHb327SijL

rATAlMAVnUUI DtW*
BRUKTI

D. t. ZALETSKAS
teaoMvc m BAMAMcetem

I

- £-

r-**-■

DKBBlMIirgKS

A

IS DIDŽIOJO NEW YORKO IR NEW JERSEY
_____________ _______________________________________________________ :

droduyn, n. y.

c,

rr.

jubgio faiamja
Bztra

Iv. Jurgio parapijos jaunimui
spttiaM pritaikinto* rakotakrijos įvyks pirmadtanio ir antradtanta vakar* 7:30, kovo 30 be 31
dieną. Rskotacdjouu vadovam
Tirą* GabrtaHua, Bastaitatas,
Jamdmt, Mgnamk—pasfnaadok

bėtojus tai dienai programom
Skelbti apaudoje apsiėmė St. Lu
Karalienė* Angelų bažnyčioje
koševičius.
Didžioj* savaitėj* p*m*ldo« bu*
Apkalbėta taipgi išvažiavimas
tokioj tvarkoj: tračiaidieuyjc 7:30
vaL vakare Grando* Verksmai au Rugpiūčio 9 d. į Forrat Parką.
Apkalbėta Vilniaus Vadavimo
Palaiminimu; ketvirti Vienyje 9 v.
ryt* mišios; penktadienyje 9 vai. sekcijos reikalas. Čia pat išrinkta
ryte pamaldos ir procesija, 7;30 Didžiojo New Yorko Federacijos
vai. vakare Kryžiaus Keliai; šešta Apskrities Vilniaus Vadavimo Ko
dienyje 8 vai. ryte pamaldos ir mi- mitetas, kurin pateko; Kun. J.
šio*, 7:30 vai. vakare kompletori- Balkonas, St. Lukoševičius ir J.
jumas Ir pamokslas, Velykų rytą P. Mačiulis, šia komitetas steng
6 vai. iškilminga procesija, mŪo* si* palaikyti tampriu* ryžius su
ir pamoksi**. Velykų dieną mišios Vilniui Vaduoti Sąjunga Lietuvo
6,9 ir 11 vai. Švenčiausia* bu* iš je ir a* Vilniau* vadavimo sekci
statytas grabe penktadienyje ir jomis Amerikoje.
šeštadienyje. Visomis dienomis (ir
Pirmininką* skelbia, kad Liet.
ketvirtadienyje) bažnyėta atdara Vyčių ekskursija 1 Lietuvą išvyks
visą dieną.
birželio 6 d. Skandinavų Ameri

ŽINUTĖS K TANELES JVC. RPREKUMO RAUPUOS,
UROCKLYN, N. Y.

Kovo 23 dieną, Apreiškimo pa
rapijos Milėje, tavo nepaprastas
susirinkimu. Buvo tai kun. Juo
zo Aleksiūno varduvių minėjimas.
dią vakarienę eorengė Lietuvos
Vyčių 41 kuopos jaunimu, ku
rio* kuopos kun. Juozas yra Dva
sios Vadu ir yra atsidavę* visa
• R*koMtdjra
širdimi tai jaunimo organizacijai.
Tėvas Gabrielius rekolekcijoms
Taipgi
Šv. Ražančiaus Draugija,
vadovauja su dideliu pasbekimu.
kurios
irgi
gerb. kun. Juozu yra
Daug žmonių naudojasi Dievo ma
Dvasios
Vadu.
lonėmis. Misionierius kreipia di
kos laivu “Helfg Olav.”
Vakarienėje dalyvavo viri 309
Mokyklos attas
delės domės ir j jaunimą. Jauni
asmenų.
Dalyvavo gerb. Brook
mui sako specialiai pritaikintus
Nutariama raginti nepriklau
Karalienės Angelų lietuvių kal
lyno
ir
apylinkės
parapijų klebo
pamokslus 4:30 po pietų. Rekolek bos ir katekizacijos mokykla užsi sančias prie Feder, draugijas pri
nai
ir
kiti
kunigai.
cijų iškilmingas užbaigimas bus darys dėl švenčių. Pamokų nebus sidėti. Tuo reikalu sekret. pairtus
Linkėjimus reiškė: vietos kle
Verbų sekmadienio vakare 7:30. Didžiojoj Savaitėj ir ketvirtadie toms draugijoms paraginimus.
boną* kun. Banionis, kun. Milu
Sekantis mitingas bus pabaigo
nyje po Velyki). Atsidarys šešta
Didžiosios savaitš* pamaldos
kas, kun. šeštokas, adv. Jurevi
dienyje prieš atvelyki 2 vai. p. p. je balandžio mėn. Vieta bus pa
Didžiajame ketvirtadieny pa
čius, kun. Simonaitis, kun. Remei
skelbta vėliau.
maldos prasidės lygiai devintą va
Federacijos skyriaus
Apakr. Korasp. ka, kun. Pakalnis, kun. Balkonas,
landą, penktadieni aštuntą ir šeš
p. Korbetas A. Visminas, p. Stagposėdi*
tadienį aštuntą vaalndą. Velykų
niūnienė, L. Vyčių 41 kp. viceKaralienės Angelų par, federa
ryta Kristau* prisikėlimo ceremo
pirmin. (vardo nenugirdau), A.
r
1
nijos prasidės pusė po penkių cijos skyrius turės savo posėdį šį
Valantiejus, A. Mažeika, p. KiviMokykla
1tienė, p. Subntiene. Telegrama
(5:30), Vietinis choras po vado sekmadienį kovo 29 d. tuoj po ga
vyste darbštaus vargonininko J. vėnios pamaldų, t. y., 4:30 vaL p.
Klebonas J, Petraitis yra labai 'sveikino L. Vyčiai, kurie negalė
Brundzos žada ypatingai gražiai p. Visų draugijų deelgatai priva
susirūpinęs
prirengimuvaikučių jo
. vakarienėje dalyvauti, p. Rad
lo būtinai dalyvauti. Bus renka
giedoti mišias Velykų ryte.
prie pirmos Šy. Komunijos. Kas ■zevičius, kun. Lekošis. Po to, kal
Velykų pamaldos* dalyvaus ir ma nauja valdyba ir apkalbėta
sekmadienis susirenka vaikučių a- bėjo kun. Juozas. Jis savo kalbo
Katalikų Savaitės tęsinys. Bus or
misionierius Tėvas Gabrielius.
je pasakė, kad arčiausia jo šir
ganizuojama Vilniaus vadavimo pic 150 ir jų skaičius didėja. Ma dies yra Liet. Vyčių 41 kp jauni
noma, kad orui atšilus bus virš po
sekcija.
ros šimtų, nes dabartės daugelis mas, kuriam jis dirbsiąs kiek ga
Grįš p. Jankienė
toli gyvena ir nepatogu lankytis. lėsiąs. Podraug Šv. Rožančiaus
draugija irgi yra jo širdžiai brau
Kadangi, kaip ir kitur, savos lie
Mums pranešama, kad p. JanKovo 18—19 dd. lankėsi su krusi. Ačiavo visiems už jo pagerbi
tamaisiais paveikslais iš Lietuvos i kienė, muziko Jono Jankaus žmo tuvių kalboj mokyklos neturime. mui surengtą vakarienę ir joje
J. Milius ir S. Kvietkus. Jie ro na, grįžta Amerikon su sūnumi ge- Vaikučių susirenka, didesnių ir
dalyva.imą.
dė dėl šv. Jurgio dr-jos. Pirmą va gužės pabaigoje ir mananti apsi mažesnių, bet neturėdami savų lieŽmonių vakarienėje dalyvavo akarą rodė apie Lietuvą, J. Sharkey gyventi Brooklyne. Būtų apylin tuvaieiių patyrusių mokytojų, o pic virš 300 asmenų. Graži nuo
su Sehmelingu faitą ir Marijampo kėje žymi pajėga. Vasario 16 d. vienas klebonas negali tiek vaiku taika viešpatavo salėje ir dalyviai
lės žydelį. Antrą vakarą rodė pasekmingai p. Jąnkienė koncer čių ant kart mokyti, tad patarnau savo dalyvavimu ir jausmais reiš
ja septynios anglės prityrusios
“Kristaus Kančią.” Marijampolės tavo Vienoje (Austrijoje)
kė gerb. kun. Juozui kuo ilgiau
mokytojo* ir noktai vaikučius an
žydelio rolėje ,ętsižymėjo pats S.
sių metų!
gliškai katekizmo. Nekurta tėte
Kvta&us. Nevrarkiečiaf pamena
Kvietkų kada jisai zakristijonavo t šv.
....Juozapo
_____________
___ liai nuslsltnndfia, kačTfajų taiklidi*noj F
p..___
M. VenIr vaikučius mokino mūsų prigim- > •. ičienė surengė gražų pokilį sa čiai mokinami angliškai poterių.

BAYONNE.N.J.

NEWARK. N. J.

♦

__________________________________________ ____________________________ i„ J,./''

pamaldai, iki 9:00 valandai Pamaldos 7:30 valandą, Bažnyčios
maldos, “Complctas.”
X; Velykų ryte, Prisikėlimo Mi
šios, 0:00 valandą ryte iškilmin
gos, su procesija. Kitos Mišioa
kaip ir kiekvieną Sekmadienį,
7dMJ, 8:00, 9KM) ir Suma, 11:00
valandą; po Sumos, Palaiminimas
švenčiausiu Sakramentu.
XI: Kaip ir kas metą, per Ve
lykas ekstra kolekta bu* darom*
dėl užlaikymo vaikų prieglaudų
namų mūsų Diecezijoje.

Tris»l»MM»| YTAGa

|

▼ALARDOS:

DB. BUDIS L VENCIUS

N*s»-42«ryto,>-«v*k.

VrA.UTI8TA8
X—RAY

4M

Mun

MleMm 2—

gbamd fnnT

(kampa* Uatoa Ava.) .

BBOOKLYM, M. Y.
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ŽINUTĖS

mis dainelėmis. Margumynų pr®*
gramai pasibaigus bus šokiai. Lau
kiame^
— Iš seminarija* (Iluntington,
Mugirdę*
L. I.) klierikus atostogoms paleis
balandžio 4 d. Šv. Jono seminari
Vaikelio Jėzaus 1-ma* skyrius
jos palei* Velykų dieną.
— Kun, Dr. A. Bružą* dalyvaus turi paėmęs vietą dėl Išvažiavimoį
Didžiosios Savaitės pamaldose Ap Forest Park Liepos (July) 19 d. ir
reiškimo Pan. Šv. bažnyčioje. Sa RugpiūČio (Augusi) 9d.,
kys pamokslą Velykų rytą,
— Brooklyno vyskupe* sugrįžo
iš Romos šią savaitę,
— Planuojama 'gražinti WillBrooklyn’ns gali pasigirti turjs
40 valandų atlaidai
iamsburgh tilto pliažą (Washinglictuvj
vertelgą, J. Ginki), kuris
I: Nedėlioję, Balandžio 12 ji, ton Sąuarc), platinti nekurias
plačiai yra tarpe lietuvių žinomas
1931 m., 11:00 valandą, sumos gatves geriau privažiuoti prie til
su saldainių ir ice-eream’o krautu
laiku, iškilmingas atidarymas 40- to. Prie pat pliazos atovi lietuvių
ve. Jis prieš Velykas ypač, gra
vnlandų Švenčiausio Sakramento K. A. bažnyčia.
žiai pataiso savo krautuvę ir kur
— Sodnliočių konvencijoje daly
Atlaidų, su Procesija.
galima gauti visokios rOšies salII: Pamaldos Nedėlioję, Pane- vavo keletą desėtkų lietuvaičių. įlainių, kaip lietuviškų taip ameri
dėlyjc ir Utarninko vakarais bus Pirmą dieną konvencijos atidary koniškų.
7:45 valandą, susidedant iš iškil me Prospect Park Wc»t 1, dalyva
Patartina visiems lietuviams ap
mingų Mišparų, Pamokslų, ku vo 2,5090 sodaliečių.
silankyti
i minimą krautuvę, kur
— Laisvam Menininkui J. Žile
riuos sakys Gerb. Misijonieriai
gausite
kuo
goriausi patarnavimą,
Marijonai Kun. J. Vaitkevičius ir vičiui minėti jo darbuotę mūsų tar
Petrauskas, ir palaiminimas Šven pe yra projektuojama vakarienė.
Sveikintina. Duokime garbę kas
čiausiu Sakramentu.
thadhs fntaHgaatų tarpą yra tik
III: Per Atlaidus, Mišios Pane- jos užsitarnauja.
—
Prie
bažnyčių
Velyki;
rytą
viena nuomonė
dė’yje ir TTtaminke rytais bus
bus
pardavinėjamas
“
Darbinin

G 00, 7 .00, 7 :30, 8:15 ir 9:00 va
kas.” Vaikai turės jų gana daug.
landose.
Kiekvienas
katalikas tenusipe^ka
IV: Iškilmingas uždarymas At
Prof. Dr. V. Mykolaičio-Putino radaram
Velykų
numerį,
nes bus padidintas jamna literatūras, mokslo, vlraomsois
laidi!, Utarninko vnakre, 7:45 va
ir akademiškojo gyventam lllustniotas
landą, su Procesija, ir Palaimini ir įdomus.

SALDAINI PIRKTI

“ŽIDINYS”

mėnesinis tamsias yra dldilaulaa,
rimčiausias, įdomiausias Ir kiekvienam
prasilavinusiam Smogui tinkamiausias
lietuvių žurnalas Todėl visi Beskubėki
Misijos
te atsisakyti "žldinj.”
“židinio” kaina Lietuvoje: mot M L,
Karlu su 40-ties Valandų At Lietuvos Nepriklausomybės Šven pasai.
20 lt.: Amerikoje sietams 84J5O,
laidais prasidės ir 2-jų savaičių tė ir prof. J. Biržiškos prakalbos pusmečiui 12.50.
šventos Misijos, Gerb. Tėvų Ma gražiausiai pavyko. Dabar laukia Adr.: “židinys,” Kuosas. Laisvas AL

mas švenčiausiu Sakramentu.

KEW*RK, N. J.

rijonU'f Kun. Dr. J. Vaitkevičiaus mo p. J. Laučkos ‘‘Darbininko’*
ir Kun. Petrausko,
reikalis prakalbų.
I: Nuo Seredos iki Sukatos va
Šv. Cecilijos chorą* valdine gra
karo, Balandžio 15-18 dd., Misi žų veikalą “Šv. Cecilija” kovo 29 Užsiprenumeruoti “SARGYBĄ”
jos vyrams ir jiunikaičtam*.
d.
t
1931 metams.
JI: Sekmadienyje, Balandžio 19
Choro vajus tęsis iki balandžio
•‘SARGYBOJE” ras žiūra sky
d. Misijų Pamaldos—Pamokslai 8 d. Už prirašymą naujų narių rius* 1. mokslo, 2. blaivybės, 3.
žvč. Panelis Aprtiik. bažnyčioj® visiems.
, skiria dovanas.
sveikatos, 4. kultūros ir politikos
los kalbos. Vaikučiai lankydavosi vo dukrai Stepanijai, kaipo jos Sako, tai yra amerikonizacijos pra
Didi. Savaitė*, 40 vai. atlaidų
m: Per Savaitę, nuo PanedeKovo 29 d. 8 vai. ryte choro, na (vidaus ir užsienio) apžvalgą, 5.
no kelioliką šimtų. Nebuvo to ne- gimimo dienos paminėjimą. Prie džia. Būtų gerai, kad tėveliai su
ir šv. minijų tvarka
lio, Balandžio 25 d., Misijos mo- riai eis “in corpore” prie šv. Ko priešalkolinis judėjimas (Lietuvo
dėldienio, kad jisai nebūtų suren- ganios vakarienės buvo pasaky sitarę visi įsteigtų vakarinę mo
Didžioji Savaitė
kyklėlę, kur būtų mokoma lietuvių
’erims ir merginoms.
munijos. Po Komunijos turės ben je ir užsienyje), 6. įvairenybės,
gęsvakarėlio su vaikučiais, šian ta gražių kalbų.
I: Nedėlioję, kovo 29 d., 1931. j IV: Mokyklos vaikučiams Utar- drus pusryčius. Nariai pasisteng 7 knygų pasaulis.
kalbos,
skaityti
ir
rašyti.
Tokiu
diena jau tie vaikučiai išaugo j
P-lę Stepaniją apdovanojo atsi
Verbų Sekmadienis; verbos bus • inke, Sercdoje ir Pėtnyčioje, Ba site eiti visi kartu. Tai yra gražus
Priedij duodama metiniams skai
vaikinus, merginas. Bet p. Kviet lankiusieji gausiomis dovanomis. būdu išsukiotume savo mokytojas.
šventinamos prieš 7:00 valandos landžio 21. 22 ir 24 dd., 3 :00 va darbas Dievui ir žmonėms.
Vasaros
atostogų
metii
galima
įtytojams labai įdomų “Laimės”
imus jie nepamiršo.
Stalą puošė gražus gyvi? rožių bu
Mišias, dalinamos per visas Šv. landą.
Choro “margumynų” vakaras į- kalendorių ir loterijos bilietą.
Šv. Jurgio dr-ja taria ačiū J. kietas. Kambarys irgi atrodė la steigti vasarinę mokyklą lietuvių
Mišias. Prieš sumą 11 vai. bus
“Sargyba” kaštuoja Lietuvoje
V:
Iškilmingas
Misijų
uždary

kalbos,
kaip,
kad
kitos
kolonijos
vyks
gegužės 3 d. Dainuos gražias
Milių ir S. Kvietkui už atsilanky bai gražiai papuoštas. Pasibaigus
procesija.
mas,
su
Krikšto
apžadų
atnauji

G
litus, užsienyje 12 litų.
jau
seniai
praktikuoja
ir
kaip
gir

dainas:
“
Naktigoniai,
”
“
Uba

mą.
vakarienei, solenizantė dėkojo vi
II: Didžiosios Savaitės, Seredo- nimu, Švento Tėvo palaiminimu, gai,” /Juodukai,” “Merginos”
Adresas: Kaunas, Liaudies na
dėti,
turi
geras
pasekmes.
Nary* siems už atsilankymą ir mamytei
je, Ketverge ir Pėtnyčios vaka Nedėlioję, Balandžio 26 d.: 3:00 ir daugybę kitų. Kartu dalyvaus mai, “SARGYBOS** administra
Kovo
21-mą
rūpesčiu
kleb.
kun.
už tokį netikėtą Sies puotos suren
J. Petraičio vaikučiai lankantieji rais, Balandžio 1-2-3 dd., 7:45 va vaalndą po pietų vaikučiams, ir priaugančiųjų choras su gražio- cija.
gimą.
landą, bus Tamsiosios Aušrinės,
Tm tanui nedėlinę mokyklą (Sun. Sehool) t. y. giedama Lementacijos arba 7;45 valandą vakare, visiems.
Per Misijas, kas dien Mišios
buvo nuvežti į Union City, N. J.
Mirė
parodyti labai garsų ir gražų vei Raudojimas, Bažnyčios maldos, bus: 6:00, 6:30, 7:00, 7:30 ir
Tri. Stase 2—5043 Notary Public
Iš Didi. Wtw Yorico Fed. Aptkr.
KLAMIAU3
kalą, kurį vaidina gavėnios metu, apmąstant Kristaus kančią-mirtį. 8:15 valandose, su pamokslėliu po
Kovo 24 d., š. m., mirė Švenčiau
auiirinkimo
III: Didžiajame Ketverge, Ba paskutinių Mišių.
kasmet per 17-ką metų. Parodo
sio* Širdies vikaras kun. Jos. A.
landžio
2 d., ryte išpažintys bus
Vakarais pamaldos, 7.45 valanKovo 22 d. Karalienės Angelų gyvą paveikslą kančios V. Kris
McElroy. Palaidotas kovo 27 d. iš
BIKLIAUSKAS
Ptkalkama, baltauna, koocertams,
klausoma
nuo
7
;30
valandos.
d«.
švenčiausios širdies bažnyčios, prap. svetainėje, 7:30 vai. vaka taus — *The Passion Play” (AloklMBUr Tinkluos psril'-.!walnlOratorius ir Batamuotojua
IV: Mišios Didžiajame Ketver
nlmanis smagiau*!* rietą BrookIšpažinčių klausymas per Misi
Clermont Avė., ties Park Avė., re, jvyko Didžiojo New Yorko Fe mcrica ’s Obernamergau . Vaiku
lyne-Maspeth*.
Jau
laikas
ufelsa734 Grand St., Brooklyn, K. T.
deracijos apskrities susirinkimas. čių buvo pilnutėli 3-ys busai viri ge iškilmingos bus 9;00 vaalndą. jas, rytais ir vakarais.
Brooklyne.
kytl m!* iieoos sezonui.
Procesija
į
Kristaus
kalėjimą
tuoSusirinkimą atidarė pirmininkas, 200. Viskas buvo gauta dykai,
Bus irašinėjimas Į ITI-Ordeną
JONAS KLAldlUB, Bar.,
Susituok*
maldą sukalbėjo kun. J. Balko kaip įėjimas J teatrą, taip ir busai jaus po Mišių.
Švento Pranciškaus, ir i kitas
kamp.
Ntapeth ir Beita Ava
V • Didžioje Pėtnyčiojc, pamal
Jurgis Pečkauskas su Marijona nas.
gauta iŠ kompanijų voltui. Tėve
Brolijas. Tvarkę paskelbs Gerb.
įtapta, N. Y.
dos
ryte,
Mišios
pirm-pašvmtinLeveskiute susituoks bal. 12 d. An
Apkalbamas Lietuvių Dienos liams nekainavo nė cecnto. Vai
Misijonieriai.
Tri. Stag* 2—0788 Motery Publk
tos,
8:15
valandą,
ir
po
Mišių,
tanas J. Brozas (iš Elizabeth, N. klausimas. Paaiškėjo, kad Klaš- kučiai labai patenkinti ir dėkingi
GERB. TIKINTIEJI: Šventų
J.) susituoks su Barbora Kaunec- Čiaus Clinton Parkas jau paimtas savo klebonui J. Petraičiui. Ilgai procesija į Grabą. Didžioje ECtAtlaidų ir Misijų laikai yra ypa
nyčioje,
per
Mišias,
bus
daroma
kyte taipgi bal. 12 d. Abu šliūbai Birželio 21 dienai. Patarta komi vaikučiams paliks tas atmintyje.
(LrvamdaiakM)
kolekta dėl užlaikymo Šventos Že- tingos Dievo malonės laikai. Nau PmuMerato* kata*: SMtams ULOOį
bus Karalienės Angelų bažnyčioje. sijai kviesti visus chorus ir kaiW. J. Z.
niės vietų, aulig Katalike pa- dokitės jais visi,’ gerai juos atlik pauMėtal 8LOO; araksldvtam smrGBABO1IUS
MMNMMMMMaHMMNMMMMMNaaa«MMNNMMaMMMMaMNMMMM«aaM raulio Įpročio.
dami, atsimindami Šy. Povilo žo tą ivratl* mv* bestaMkanttMN val
107 Datai Av*^ BraoMya, M.Y.
kam. Tuo ratelkrit* Jiem dtlaas*VI: Didžioje PėtnyČioje, po džiu*: “Mes jas raginame neim tam |l.oą *«Meėtal 80c.
piet, nuo 12:00 valandos iki 3:00 ti Dievo malonės veltui... Štai da “Ateitis” btasai Ir Mssokstotrism
&
Jsta* jie a***rietaa*s UaOklStl j«o*
bus pamaldos pnminėjant 3-valan- bar malonės laikas, štai dabar iš DJ*y* bsimje, Utavlatl j*o» Ir Įduoti
Tekp&HM: 8TAGG 2-0105
ganymo
diena!*
’
(2
Kor.
VI,
1,
Jiem
StakI* prie* įvairias gyveolm
dos Kristaus kančios—merdėjimo
Crojus. Pavojlnglsm SakMit* prie3).
ant Kryžiau*.
I — glrtykė, netlkėjlm* Ir doro* miKas jų nelaukiat Ir mes laukiame. Belaukiant švenčių pagaminom visokių
stojime.
Tračia! dsug ravojų yra
VII: Pėtnyčioj vakare, pu pa
P. S. Laike Misijų, Mokyklos Bleetuoee besInokitMUiflal Jauneotne(mwcM)
saldainių-kendžių: kiaušinių, briedžių, ančių, gulbių, beekueių su zuikučiais
maldų, bus Kryžiaus adoracija.
ealėje bus galima įsigyti visokių te). Geriesrie* terimtfMKėfo fatiitf*
LIETUVIS DBMTISTA8
VIII: švenčiausias Sakramen dcvocionalų, k. t. rožančių, kry mo dravfet ir ««<«« mokyktas mole r*
ir kitokių. Turime taipgi ir lietuviškų “Birutes” saldainių ir visokios rūšies
r* /*« dvi^eUfMt Metą Idiiism* raStl 8.4th St, Brooklya, N, Y.
tas
bus {dėtas Graban Didžioje želių, šventų paveikslų, medalikė- tellką mkileiH* Mčserisi* lumalae
amerikoniškų. Didžiausias pasirinkimas gražiose dežutese. Ateikit persitikPėtnyčioje ir laikytas iki Velykų lių, maldaknygių, škaplierių ir tt. mo, o mu rateorrtnslt* saiki* seklSJI(7«m AaettetM*
mo Mėtą.
rinkit.
VALANDOS ;
ryto. Kad žmonės galėtų lanky
“Atattta”
Nuo 9 vai. ryt* Iki 8 vai. vakar*
ti švenčiausi Sakramentą, Bažny
T<rai ir Mottaoe, nera**ūėklte 10 H.
Dvoktadleūlals Ir traatadlMlsi*
BROOKLYMO 11 APYLOTSS
iMtam C3 lt
ir tarsiyklt*
čia bus atdara nuo ryto iki vaka
tik Mttltara*
Adr. “Ateitis,* Kainas, Leistis AL 8.
ro, Ketverge, Pėtnyčiojc Ir Suka
ftiuomi pranešama, kad Jurgi*
toje.
DC: Didžioje Sukatoje pamal Tumasoiiia yra įgaliota* rinkti
WOZ / \l Kl S, /,,?
dos, pašventinimas ugnies ir van “ Darbininko ” prenumerata*, pagarsinimus
Ir
spaudos
darbus.
Jo
denio, bus 7:30 valandą ryte, ir
po tų apeigų, Mišios iškilmingos adresu*:
J. TDMASONIl,
Suimtoje ryte išpažinčių nebus
>
(J, GINKUS, Savininkas
klausoma/ po piet bu* klausom* 11M B 91 Vt, Bnaktab M. T.
nno 3:00 iki 4:00.; vakare p*r

DAR NEVĖLU!

BRonmNj.

VELYKOS! VELYKOS!!

r•

GLINTON PARKAS

M. P. DALIAS INC.

VAIKAI NEMYLĖS TĖVŲ

JOSEPH LEVANDA

DR. t. PETRU*

LIETUVIŠKAS PALOCIUS
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SALDAINIŲ KRAUTUVĖ

495 Grand St.

Brooklyn, N. Y,
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