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Vilniui Vaduoti Sąjungosi
pirmininkas prof, M. Biržiš►
ka į Boston’ą atvyko iš LawTeiice’o kovo 5 d. vėlai vaka
re.

POPIEŽIAUS RADIO ■
STOTIS VEIKS

reikšdamas noro pakviesti į
tli<w pirtim ir apie 50 Bosto
no lietuvių.
Po to prof. Biržiška apsi
lankė miesto knygyne, kurio
direktorius supažindino su
visa knyginio tvarka, knygo
mis ir 1.1.
Vakare apie 5 vai. prof.
Biržiška aplankė “Dftrlnninko” ivdakeiją. f‘ta prof.
pareiškė savo padėką ir pasi
tenkinimą “Darbininkui ” už
Aiškų rėmimą jo misijos ir
palankų atsiliepimą nuo pat
jo į Ameriką atvažiavimo
pradžios.

AUDRINGAS UETUS IR PERKŪNIJA SIAUTĖ

Xcw York’o apylinkėse bu Maudyklės sugadintos, daug
vusi audra su dideliu lietum namų sužalotų.
Vatikanas, kovo 7 d.—Po
ir vandens aukštu pakilimu Naujoji Anglija visur pa
piežiaus radio stotis nuo kopalaidojo 7 žmones, sugadi liesta didelio lietaus. Apie
Kovo G d. 11 vat. rytą, ly
_ yo 9 d. prddeda reguliariai no daug namų ir padarė mi
5,000 šoferių turėjo palikti
dimas palydovu, prof. Bir
veikti. Tik sekmadieniais ir lijonus įvairių nuostolių,
savo
automobilius, nes nega
žiška apsilankė pas Mass.
šventadieninis programos ne Vienoje bažnyčioje mišių
lėjo jais važiuoti.
valstijos gubernatorių. Ęly,
bus.
metu įsiveržė pakilęs vanduo 5 Kai kuriose vietose elekkitris profesorių maloniai
ir buvo pavojum 200 vaikų, Iros šviesos nustojo veiku
priėmė ir apdovanojo valsti
kuriems gręsė sužeidimas. sios, nes vėjas nutraukė vie
jos ženklu.
Bet kunigo pastangomis jie las ir išverto stulpus.
11 vai. 30 min.-prof. buvo
išliko sveiki.
Beje, kovo 8 d., sekmadie
labai širdingai priimtas
f 'lueaįĮo ir neliko nepalies nį, vakare N. Anglijoje gir
miesto mayor’o J. M. Cnrloy,
Sąryšy su įvykiais Lietu ta. Ten apylinkės smarkiai dėjosi pirmą kartą šiais me
kuris profesorių pakvietė iš
voje užsieny itin dažnai mi apdengtos sniegu. 1500 be tais perkūno trenksmai' ir
kilmingiems pietums, pa(tęsinys 7 pslp.)
nimas ateitininkų vardas, tai darbių gavo laikino darbo po ntatėsi žaibavimas.
laikraščių ivdakrijos ir ats $5.50 dienai valyti gatvėms
kiri veikėjai greipiasi į lek ir tiek pat (1500) darbinin Kovo R <1. 432 E. Thirtl gatvėje*
sikonų leidėjus, teiraiida- kų gavo darbo pože minį susi Ko. Boston ’p, įsiveržė j <lnonkop.vk’os vidų plėšikas ir išlaužė nede
jnies kas yra tie ateitininkai. siekimą valyti.
gamų spintų (safe), iš kurios iš
Vjenas žymiausių Vakarų Connecticut beveik visa nešta apie 50 dol., auksinis laikroNe ir York, kovo 5 d. —
Epropos leksikonų leidėjas, valstija užversta sniegu. dis ir čekių knygutė.
Prof.
A.
Einstein,
žymusis
Movėdamas patenkinti savo
Kho&t. — Tautininkų vy
JAMBBM.CURLIY1
klijentii reikalavimus, šio
riausybes įsakymu išsiųstas į mokslininkas, kuris prieš Bostono miesto M&yor’a*, širdingi! prišalę*
mis dienomis kreipėsi į vieną
Varnių kalėjimą moksleivių tris mėnesius buvo atvažia prof. M. Birži&t ir surengęs kovo 7 d. iškili
vęs
iš
Vokietijos
į
Ameriką,
Lietuvos
veikėją, gerai pa
ateitininkų
organizacijos
mitzūuoį. pagerini.
žįstantį ateitininkus, prašy
pirmininkas stud. technikas jau išvažiavo į Vokietiją.
damas skubiai
parašyti Maskva, kovo 4 d. -r- 14
—
ADOLFAS DOMA^VL Kovo 4 d. Now York’o
viešhitjy
friiilĮMĮfa.i
inililffitaUg!*
_____ j
goslavijoje,
Bulgarijoje, 8or^Ikorfiti apie Tfeifinmkų oi*- tebesitęsia. Visi prisipažinę K^^^U^i
0, Bulgarijoje
iwnv<Tgn piwis, Kanuose da
Stud. Ad. Domaševičius y- ,
ganizaciją, jos vadus, veiki savo kaltybėse ir laukia mir bijojo ir Graikijoje kilęs že
lyvavo 800 žmonių, jų skai
ra technikos fakulteto stu
mą ir kovas, kas bus, žinoma, ties sprendimo. Menševikas mės dreliejimas užmušė per
čiuje daug žydų, kurie suva
dentas, studijuojąs elektro
ir padaryta.
Yakubovich pareiškęs: kal 150 žmonių ir sunkiai sužei
žiavo iš įvairių miestų pa
techniką jau trečius motus.
tintojai yra teisūs; aš busiu dė apie 500.
sveikinti prof. Einstein ne “ Maskvos Tzvesfija,” ofi 44 štai jis, draugo vilkiuinTai vienas iš gabiausių stu
ke,
”
sako
milieionierius,
su

cialus
sovietų
valdžios
orga

sušaudytas; aš tokią bausmę •Tugoslavijos karalius Alek
tik kaip žymųjį mokslinin
dentų. Jis jau antrus motus
ėmiau jį nusikaltimo vietoj,
nas,
savo
gruodžio
1.1
dienos
užsitarnavau ir nieko’ prieš sandras paliko sostinę ir iš
buvo savo skyriaus studentų ką, liet ir kaip “žymų žydą, leidiny praneša apie įvyku kai jis draskė afišas.”
tai neturiu pasakyti, bet mir- vyko į nukentėjusias vietas
Sprhifffield,
kovo
9
d.
—
seniūnu. Moksle ir žymiai šilto ir gražaus širdingumo sią Tąsioje “istoriją.”
“Milicijos yimimnkas da
,1ies valanda patvirtins, kad gelliėjimo darbui vadovauti.
žmogų.”
pasižymėjęs, visus egzami
Iš Middlefield miesto prane
“Dalykas buvo šitoks,” sa vė įsakymą:
mano širdis ir siela yra su
Pietų pelnas buvo iš anks
nus labai gerai laikąs.
ko laikraštis. “Nuo kurio “Nusikaltėlį padėti arešto šama ,kad ten prisnigta snie proletarijatu.
to paskirtas žydų Palestinos
go nuo 15 iki 20 pėdų aukš
Panevėžio gimnaziją 1928
laiko Tašlėje nuo miesto
atstatymo fondui, kuriam
patalpoje.”
čio.
Geležinkelių linijos LIETUVA PERDAUG SUARTAm. baigė pirmuoju mokiniu
skelbiamo lentų ėmė kažkur
New York'o žydai turi su
New Delhi, kovo 8 d. — Iš
44
Vargšas
ožys
taip
ir
sė

smarkiai sniegu užverstos.
geriausiais pažymėjimais ir
dingti afišos ir skelbimai.
JUSI SU LATVIJA
rinkti vieną milijoną dole
Indijos sostinės pranešama,
Miesto milicijos viršininkas, dėjo arešte, kol pagaliau į Kovo 9 d. mokyklos nebuvo •Ruya. — “Pedeja Bridi”
aukščiausiu pagyrimu. Gim
kad
per praėjusį dešimtmetį
rių.
draugas GMadieevas, gavęs iš Tašlę atvyko apygardos ad atidarytos, nes sutrukdytas praneša, kad ligšiolinis len
nazijoje jis buvo p. K. sako
(11UO1921 m.) indų tauta pa
mo, dabartinio švietimo mi- Einstein’o garbei su rengtų žvalgybos aštrią pastabą, į- ministracijos skyriaus virši susisiekimas.
kų pasiuntinys Latvijai Ar- daugėjusi 30 milijonų žmo
nisterio, goriausias mokinys. pietų kiekvienas dalyvis už sakė milicininkams susekti ninko padėjėjas, draugas
eiševskis busiąs atšauktas iš nių. 1921 m. laivo priskaito
savo vietą mokėjo šimtą doLIETUVA PAKVIESTA, DALYAd. Domaševičius mokslei
kaltininkus, suimti ir prista Slavickis. Darydamas areš
Rygos. Lenkų vyriausybė e- ma 318 milijonų, o dabar jau
lerią, o tokių dalyvių buvo
VAUTI DVIEJUOSE KON
vių ateitininkų sąjungos pir
santi
juo nepatenkinta, nes 348 milijonai indų.
tyt i jam.
to patalpos kamerų tikrini
800. Tad per vieną vakarą
GRESUOSE
mininku išrinktas pereitą
paskutiniuoju laiku Latvija
Netrukus po to, į milici mą. draugas Slavickis vienoj
Palestinos fondui sudėta 80
vasarą ateitininkų kongreso
perdaug suart ėjusi su Tar
jos viršininką atvyksta... o- jų užtiko nelaimingą ožį, ir
tūkstančių dolerių.
Balandžio 13—18 d. d. Al
motu — stud. J. B. Lauek'ai
tu
žys, milicionicriaus tempia suprantamas dalykas, tuojau žyre įvyksta tarptautinis bib- va.
Taip
žydai
rūpinasi
savo
atsisakius nuo pirmininko
įsakė jį iš arešto paleisti.” liotekorių kongresas. Kon
Palestina. Tai didis pavyz mas.
pareigi?.
Lenkų seimo vyriausylies
greso organizatoriai yra pa
Kai Ad. Domaševičius bu dys lietuviams kovojo dėl
reiškę pageidavimo, kad
fiartijos visomis jėgomis
vo tardomas kriminalinėje Vilniaus, kurs lietuviams tu
Įvykusiose
bokso
rungty

kmigiv.se dalyvautą Lietuva
rūpinasi pakeisti valstybes
policijoje, jis drąsiai pareiš ri ne kiek nemažesnės reikš
nėse
Carnera
—
Maloncy,
lai

vienu
ar
dviem
atstovais.
konstituciją. Norima suteik
kė: Ateitininkui Iru va t yru ir mes, kiek Palestina žydams.
mėjo
punktais
italas
Pritilo
- Tarptautines kolonialinės
ti prezidentui daugiau teisių.
ims.
Caynora,
svorius
apie
240
sv.
parodos proga Paryžiuj lie
Prezidentą rinks visa tauta,
MIRA DR. L. BISTRO
Tad į Varnių kalėjimą iki
Jonapolia.
Darant
nusau

pos
22
—
31
d
.d.
organizuo

jog
pagal
prof.
.Į,
Žilinskio
kuri
galės pasirinkti vieną .
MOTINA
šiolei patalpinti šio ateitinin
sinimus, praėjusią vasarą tyrimo davinius rastoji kau jamos vadinamosios Jourkandidatų iš dviejų. Vieną
kų vadai: Ateitininkų fedo- Kaunan, vas. 20 d. — Dien tarp sątakio upių Virvytės kole yra pirmutine Lietuvos pėes Mvdieales Coloniales.
siūlys bebaigiąs savo "pvezi*
Tąeijos vyriausios tarybos raštis “Rytas” praneša, kad ir Rešketos, tiesiant jų va žemėje. Ji yra “Homo Eu- Organizacinis komitetas pa
Lo&hm, kovo 8 d. — Pra dentavimo laiką prezidentas,
narys Dr. P. Karveliu, gene mirė krikščionių demokratų gą. užtikta seniai gyventų ropaeus brachyceplinlicuš” reiškė pageidavimo, kad Lie
ėjusios savaitės gale Europo o kitą — seimas. Iš tų dvie
ralinis sekretoiius stud. J. partijos pirmininko, žymaus žmonių pėdsakas.
tuvos
medicinos
mokslinin

Rasta atstovė, iš kurios gal būt vė
je siautė audra su sniegu ir jų ir reikėsią pasirinkti.
\^fau pas, studentų sąjungos katalikų vado, Dr. Tirono daiktų iš bronzos ir kaulo ir liau susidarė Home baltinis. kai dalyvautu tame kongre
ledais. Anglijoje buvo di
pirm. stud. J. Meškauskas ir Bistro motina,
senoviška žmogaus kaukolė. Jam tik gaila, kad lig šiol so.
džiausi šalčiai. Škotija buvo
uždarytos moksleivių ateiti
Virtos apžiūrėti buvo atvy nesurasta vyriška kaukole,
ajulongta sniego didžiausiais
ninkų sąjungos pirm. stud.
kęs prof. Volteris su kitais bet tik moteriška. Bei to at
sluoksniais, Laukiniai patik-,
Ud. Doniaševišhtsi
KenansvUle, N. C., kovo 8 archeologais.. Jii nuomone, einančią vasarą mano dary
šėlai turėjo atsisveikinti su
Palatine, kovo 7 d, — Vo
Organizuotų ateitininkų <1. — Per kilusį gaisrųkaleji- toje vietoje jau prieš 3—1 ti imujus kasinėjimus ir ty
savo gyvvliėmis.
kietijos žymus kardinolas
priskaitoma apie 9,000, tad mo niunnosr sudegė 11 nelni- tūkstančius motų gyvenusi rinėjimus, kol suma dau Askoulle, N. <>į kovo 8 d, Visa Austrija pilna snie Rhulto kartu su keturiais
ar pasiseks tautininlcų vy mingii kalinių negrų. Tai
pagal tuos laikus labai kul ginu kaukolių ii* kitų Ženk —. Prezidentas rlpovoriąi go ; snigo 1m> pertraukos ištį vyskupais išleido ganytojišriausybei ateitininkų gyvavi kalėjimo*administracijos di tūringa tauta. Rasti daiktai lų, iš kurių galės apie pra žmotin praėjusi) Į-okmadienį sus 48 valandas. y
ką laišką* kuriame smerkia
•
mą užglemžti, gal netolima delio nerfąN’stinęumo ir ne pristatyti j Knmin* Dnbnr.vių
praleido
pas
savo
sūnų
ITcrVokietijoje taip imt smar vokiečių fašistų Hitlerio or
i
eitį daugiau
ką įtikto paal
prof.
Volteris
paraše
laišką,lliyti.
ateitis parndju..
apsižiūrėjimo auka,
iM'iH ’ą, vis dar tebeserganti. \ kiai prisnigo.
ganizacijos veikimą. ,

TAUTININKŲ ŠĖLIMAS i
UAR NESIBAIGIA

UŽSIENIŲ SUSIDOMĖJI
MAS ATEITININKAIS

EINSTEIN GRĮŽTA
Į VOKIETIJĄ

*

14 MENŠEVIKŲ
| BAISUS ŽEMES DREBĖTILAUKIA MIRTIES MAS BALKANUOSE

PRIEŠVALDŽU

DIDELĖS SNIEGO PUSNYS
♦

t

INDŲ TAUTA AUGA

MALŪNE! PRALAIMĖJO

LENKAI KEIČIA
KDNSTITUCIJį

SURADO PIRMŲJŲ LIETUVOS GYVENTOJ
KAUKOLĘ?

IR EUROPA UžPOSmA
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BAŽNYČIOS VADAI
APIE FAŠISTUS
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Žinios' Iš Lietuvos^
. KAUMIMAJO VAKARIO
įją paversti nuostabiu lais
16 DIENĄ KAUKI vės kūriniu. Tas dalims, tiu-
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pie durnių voliojo į?
nuriju
nosies” pave*
džioti. Atvažiuoja pav. pas
Onytę, prabūna vienų dienų
ir vienų naktį, sutaria vis
ĮVAIRIOB KNYGOS
ką ir sutaria laikų antram Arterinio Ofertto Klitorij*
(Graiką Mytkologijo* Žiup*hMsimatymui, žinoma, visu lĮgffl,
raita) ou paytiblaU. Irata*
dienų ir visų naktį malpniaiJj^ kfibon Mpidi Alyva—6fe.
I valgo ir geria. O per mesie-1 Tiy»lMriviaL--KriWWHonki,
Iti
istorija,
važiuoja
jie pas.Itvdfe ir Tnrk**, PlMokinMiI,
' .
. , „
.vi.
Į penktų,
aštuntą
ir
visur
pa-|upbų.
Varta Kun. P. L. —Ife.
dų visuomet būna piršliams
I jnRyyfek*
Į irTabakaa
tirštų—ir
skystų
Dievo
do-1
iMuįltaA Verta
*
4fe.
MuMal — rūky
Ivanų
paruošta
Trw»>< SkaitynAMai—labai
mo kenkimai;
pagalpas
d-r<kiekiveNi
kį parengt
8. KalmUtta
15c. e, o|S ^KtgŽial:
k
mauanfi.,
tekėti —
pm.cl

“Darbininko” Katalogas
Kiekvienas Katalikas
Tari žinoti arba Mokčtl?__ .10
Maldų Rinkinius, baltais
virbeliais--------------- ♦1.75—-

Tryliktąsias nepriklauso sa, yra sunktis ir ilgas, bet
mo gyveninio sukaktuves nu užtat garbingas ir didis. Čia
liejo visa Lietuva, tačiau bailiams nėra vietos. Tik
LDR, šiems 1931 metams išleido gvažą, dktalj ir įdoMaldų Rinktai!!*, juodais
■ /
.
pats minėjimas nebuvo visų laisvas pasiaukojimas ir vi
ririeliąis ___175—1.25
mų kriandtrių. Kalendorius knygos formato, Turi 100
lygus. Vieni susikali})? rin- siškas atsidavimas, tik
Dr. Vinco Pietario Raitai.
’
kosi i bažnyčias ir čia shin- va, niekeno neverčiama au
puslapių. Jame pilna Įvairiausių ir naudingiausių žinių..
ktorijos apysaka. Du tomai. Ą1.00
;
te Dievui karštas maldas už ka, duodama iš skaisčios šir
Apte Apdraudę ParašB J.
Kalendorius tekoštuoja tik 25 centai. LD8. na
8. Vasiliauskas
fe,
Lietuvos laisvę, kiti — lies, atneša nuostabių vai
[ypač pas tryškietes.
Parrita J* Tarvydaa ,M,.,,4fe.
sių.
Joje
tad
ir
glūdi
viso
Motarysti Ir feimyna. Ver
riams—15 centų.
i
džiaugdamiesi, t riumfuodaI Išvažiavę važiuoja šaky-] Tarto Marma,—mokriUki pati J. Gerutis -__________ .40a.
darbo ir pasisekimo |Hislapnū pasiektais laimėjimais.
sim pas Marike, vėl toji
p,raH »«*—«••
Kalendorius gaunamas “Darbininko0 bųyainije, 366
Gamtos Pradžiamokslis —
tis. Lietuvos katalikai, juo
Ur baliais tas sukaktuves pa-'
labiau ateitininkai, išleidę iš
W. Broadway, So. Boston, Mass.
*.
žymėdami. Bet ir tas trium
Limpamorioii Ugo« ir kaip
«avo tarpo gražutį žiedą pir
nuo jų išriaaugotif Pariš?
fas nebuvo šiemet toks žyPasiskubink, kol dir neisparduota,
sižudėjimai, susitarimai.
negyvoji gamta: žom6, van
mųjų uopriklausomylies kė
;
mus, kaip kitąsyk. To imtu
duo, oras. ParaiG J. Baronas.-. 50*
j Panelė K iš km. P.
lėjų ir kovotojų už tautos
žijazmo. kuriuo pasižymeda
Patrimpo Laiškai. — Išleido
_
.’7,Įtuos “aferistus” buvo inforlaisvę, prireikus tokių aukų
Kun.
A. Miliukas
vo pirmosios nepriklausom*
Peuf. / retą, “Pavasario”!
ftydas
Uatuvoja.
Parribi
S.
pačių vestuvių ar sutuoktu
d* ir landarirara—apysaka Ife
imliota.
yra pasiryžę vėl padėti.
Kaialatla
.
......
.
Ife
Meili
(Poema). ParaM M.
vių mažai tebūvu, nes žm<»- Į Sąjungas garbes pirmuiingyvenimo sukaktuvės, dabai
y«taHlfų Bažayiįa ir Dt*
Gustaitis
---------- ----------- Ife.
Atc
’
ifniinkų
kūrėjus
ir
fc
U
vasariu
7
d.
vėl
tardė
kriAtvažiavo,
kalbasi,
deraaid
____
_
Maldai GalyH.
Iitoriikfe
“..Umoiorariraife.
— Parafe
kun.
jau nematyti. Stinga tikru
nvse nėra litų, o čia dolerių]
-JT ..
.....
fiOe.
Manja
Skaitymui
Knyga —
lg°’ gcm’
^,,e CS
21U“k“ ~
nuoširdumo, jo vietą užima leraeijos garbės pirminiu svajota vis su kaupu. Kaip nnnalmė policija.
(Dalis H). Su paveikslais---- 7fe.
I
kas, pro f. Pr. Dovydaitis,
I vis nesimato, nesirodo ir Ąpaštalyrtfa Maldo* Blato*
Vienuolini Luomą. Verta
į
tam tikras oficialumas, ku
Kaip sunkiai vyko Įuršlybą
tiek, piršliai vis indomauja-|^J~ V>ržg Kna'
>avo kalboj iškėlė ir atrėmė
Kun.
P. Saurusaitis --------- 25e.
ris neleidžia visiems kimšti
dalykai, matyt, iš tos apy*Į Šukiai. Javų priveža už
Vaikų Knygeli
si kur panelė. Staiga už du-Į XXIX Tarptautinis Nuch*uos ateitininkams mestus
gyventojams irtos pačiostė
linkės “ženiklių,“ kurie be] tektinai, bulvių mažai. Kai
veikslais--------------------- 86a,
uiltinimus (C’vnzuros išių
pasigirsta
klaikus
ožkosIriiiinii
Kongreiai.
Parata
I
Mano Patyrimai Didžiojoj
vynvs vaikams pasidžiaugt'
atvangos eiliojo panų kū nos sekančios! Rugių c«itJ
bliovimas ir įeina kambarin ’^un‘ Pr- Bu^ys> M- L c----- 1*^lKartjt
k ifllO mf Para1
,
įraukta.
Red.).
Kaip
senas
iškovotąja pirmųjų karią
mus dešimtimis ir vi> tik Ii Į n--10 litų; kviečių 12—13 Ii-j
ta Kun. J. F. Jonaitis (Ka
mvotojas už Lietuvos laisvę
karžygių laisve.
pelionas) -------------------- -2fe
ko ••neženoti.” Beda, Jur Į tų; miežių 8—9; senienų j
gai
aprašymas
keliones
Į
Par viens iš jos proklamavimo
Žymiausias sukaktuvių miPamaldų Vadovėlis, Stacijos
gini, Jonui, kad tarnauja ><• I is -19 litų; avižų 9—9.50 c.
v
ryiių ir atgal Mikalojaus ir
dalyvių, prelegentas prisiGraudūs
Verksmai. Sudarė ir
prašau|Q]|pįrog Ivanovų... liguldl
4 nėj imas buvo Kaune, čia vi
nam “stonui,” kari palikei Moteris malkų beržinių
nine tas istoriškas dienas,
išleido
Kim.
J. Koncevičius. 10f*
‘ Magnus Parvftlkieti*
.50
sosv bažnyčiose ta intencij:
neženoti, sau po svietą vau Įj 15—18 litų. Moteris eglinių
Moterystės Nesuardomybė J.
;•
buvo atlaikytos pamaldos ;a<la visi tautos vaikai galė dravuti...
Kelioni ApUak
»«
ijesauskis. Sv. Kas. D-jos lei
1
’
3-15
litų.
80 dienų—Apie Tisas derybas
dinys, Kaune ... . —
Itta,
Bazilikoje pmitifikalines mi jo rasti bendrą kalbą ir su
Tikras sezonas piršlių
i1 Už kiaulės gyvo svorio
be galo Įdomflė nuotikiai keartinai padėjo pirmuosius
Sunkiausiais
Laikais.
Parašė
•
Šias atlaikė pats Arkivysku
lioafis per Įvairius kraitus.
melagių ir zuikių nabau^li’.i. centnerį mokėjo 60—65 li-l
40e.
nigri ndiis de mokratiškai
Paražš Julius Verną. Vertimas, A. Rncevičius______
Kai
tie
kovojo
dėl
marčios
tus.
J. Balčikonio___ ... . ..... .„$1.00 i Šventas Gabrielius. Išleido
menė, mokyklos ir organizn*I Lietuvai ir demokratiškai kraičio, anie drebėjo dėl sa-! Daug yni nusiskundimų Į
Tėvas Alfonsas Maria G. P—25c.
. BramonlnUDemokratjioePaUž
vijos sukaktuves minėjo sky I valstybės santvarkai.
--------“ T -------7&j. Religijos Mokymo Melodi
vo kailio. Vieni sveiki šeiĮ ir ta»\
ka. Sutaisė K. J. Skruodys 50®.
rium. Paskaitas ir koncertu: I' ai pirmieji laisvės karžymos
židinius
kūrės,
tuos
uiažoiiis
Lcbkita Mažučiams Ateiti
Kaune (penkiose vietose) ė I! riai fronte savo galvas paPrie Manus. Sutaisė KuPraprieš
“
šeimos
židinį
”
ėmė
Imas,
nas ....................................... 40e.
mesi šaulių sąjunga.
Iį ruldč.
Į Nors katalikus veikėjus ir
Mūsų Dainiai. Parota KaSukaktitvvs taip pat gra I
■ ^ys Puicta r-—,------------ 50fc
fe-UiUninkus dalnir daug kas Būki sveika lietuviskį žieŽiai pamiiiėjb Lictuvos^ūlu 1
Anderseno Pasakot—«u pa*
ninku sąjungos centro val-l oficiozo pavyzdžiu stengiasi
oiksltiiafe —2-----------»*.
Mūsų Ragučio numylėti
.nlyginti
su
plečkaitininIndriulaitis------------------ J5ūe«
’dyba savo iškilmingu pose I
ftoltartanai — Kas tai yra
*‘ valsčiaus ponai' ’ gyveiin
Ii Kelionės po Iurop< ir
bolierizmas ir jo vykdymas
ūžiu ir studentu ateitininki.lĮ'cais, komunistais ar net tau krizių dienas. Po tiekų-1
Kurijoj
--------’
---____
,',„,150
Arijų.
Parašė Pranaičių Julė 2.5Q
sąjunga. Ateitininkai šen-1pos išdavikais, tačiau toki “‘šuninių” dienelių, atėj »Į
♦aidimų Vainikai—Savybfe
TEATRAI
draugiai per savo suvažiavi-1rvgintojai patys apie save liūdnos valandėlės.
vakariliams
ir
gegužinSms
iu
Mat.
I šsiduoda geriausią atestaciVienuolio Disputą su Rabigaidomis. Sutaita Matai Grimą sukaktuvių išvakarėsi I
lįą. Už ateitininkus kalba jų gurnelis raudonkeluis i neža
gonia
—
-------------------—
50e
nu.
Vieno veiksmo juokai. Su
už Lietuvos laisvę ilgai šalį I
UŽDARt IMIGRACIJĄ
lietuvino
Vaidevutis--------- 15o.
I kirbai dar caro Rusijoj, vė- bojo ponus, šelmis. Dingo
laimi — (poima). Parail
ke valio ir dalvvaujantivmbl
saldžios
Mildų
dienos
ir
pa
Nepaisytojo
—keturių veiks
Į
ARGENTINĄ
Vaitkui
50c
l'iaii kuriant Lietuvos neprikai kuriems nepriklausomy I
mų
drama.
Parašė
kun. Pr. M.
Įklausomumą, pirmosios ko-p^° juodu neims...
Kaunas. Gavus iš Lietu Ataargial ra Ugnimi. Verti
bes kūrėjams sukėlė di I
Juras. Kaina—----------------- 35e
I vos už jos laisvę ir visa eilė
vos kpnsulo Argentinoj e Į® laiško kun. K. d.............. lOe Giliuktagas Vyras—2 aktų
džiausiąs ovacijas. Iškilmių
komedija; parašė S. Tarvy
I ritu žygių, vargus ir pasiryGRĄŽINA MIŠKĄ
pranešimą,
dėl padidė- MttirajteM--Mitink
___________ kad
_______
•gani ū. s. centro valdyba:
das------------------ —-------- 25*^
Dusetos,
š.
m.
vas.
iuen.|jusio
visanie
krašte
nedarbo^Į
”
^tg^^^K^intaa!^50ė
I omus apvainikavusių gra
Grafui Zubovui duota, miIlgėtų Gudrumas, 3 jų veiks
posėdy sąjungos pirminin
ibiu pergalės vainiku. Ateiti-Jnisterių kabineto nutarimu.Į“ d. buvo padarytos kratosIpnti Argentinos vyriausybe
mų
komedija. Parašė Seirijų
_
jgieido
kas p. Al. Stulginskis at
uotukas
____________ —25c.
I linkai buvo ir bus, jie — at- išsikirsti 20 ha. miško Kur is Vik. Pranskūna gyv. Į grąžina svetimšalius bedar-|j. šeikevičius ir B-v8, Kauvaizdavo vis,ą tą kovą m
Ubagų
Akademija
ir Ubagų
im____________________ 40c
tautos laisvę ir nepriklauso II *itics žmonės, kurie anks- šėnų urėdijoj Dabikinės . i'.< Liigelių km. ir J. Būgą gyv.Ibius savo lėšomis, vidaus
Balius — komedijos po 1 ak
l’iatt ar vėliau turės savo ke, kaip atlyginimas už nu Dusetose. Ieškojo lapelių (reikalų ministerija dabar •mę* ir Kalbšk: Dėklam**
tų. Parašė Seirijų Juozukas—35c.
niurną, pirmuosius žygius ii
eijoa,
llonolgai
ir
Dialogai.
Sniegas — Drama 4-rių ak
gražiai nucha rakte r iza v o pa■ kraštui iškovoti vidaus lais- savintas dvarų žemes. 'faip-Į -Katalikiškoji vsuomeiiė, laikinai sustabdė emigraci- Parota Juosti V. Kovas----- 30c tų. Vertė Akelaitis
40e
čius nepriklausomybes kūrė I vę visiems žmonėms ir nu- pat p. Radvilai duota Trakų Ht nerado. Taip pat tardė (ją į tą kraštą ir norintiems Grandis Verkimai. — VerEsųmas—3-eia dalis dramos
I skaidrinti ateitį.
urėdijoj 50 ba. miško iš ’ Į’.nn. V. Kupstą. Pirmąjį irĮvažiuoti nebeišduoda užsie-|ta Vyi^. A. Bnmnanikfe----- 1°« ‘‘Gims Tautos Genijus.” Pa
jus. Tas žygis buvo ir bu*
rašė Kun. L. Vaicekauskas—10c
kail l>a*s
sukaktuvių kirsti už nusavintas žeme* • I paskutinį tardė krhn. polici-|nio pasų ir vizų.
visiems brangus, nors
tydų Karalius — drama 4
ta stengusi jį visaip ko-1 "tnf!«<*<• «> pakel| m> valdininkas.
Kadangi paskutiniu laiku
aktų, 5 pav. Vertė J. M. Air---------- —
|į Argentini) daugiausia einiItu ūpu ir dideliu entuziazrintas_______ --------------30e
DIDĖJA BEDARBIŲ
mentuoti.
mi I '“11, Minėjimas pradėtas atViri Geri—3-jų veiksmų vali- .
SKAIČIUS
| stu<if ntfii ateitininkai va-Įgriiodavo, tai dabar keliais|gpiH pkįelio į8p«lh gi*
Studentų ateitininkų
delis; parašė F. V; ----------10a
Tedami?
lįeido
kun.
K
A.
Va>itininkų,
o
baigtas
tautos
Pereitais metais bedarbiu |>ario Ui d. paminėjo didžio-Į mėnesiais emigracija iš Livliejimas pasižymėjo didelii
nyi
_____ 2fe
Patriciją arba nežinomoji
himnu.
.solidarumu tiek su nelaimė:
kankinė — 4 aktų drama.
sakiems padidėjęs nę tikl je universiteto salėje. Sų-|tuvos visiškai sumažės, nes Dragrai Karalira*. — Su
Iš provincijos taip pat Lietuvoj, lx»t i r K lai |b »*- ] j m ig< »s pirmininkui Mes-1 važiuojančių kitur yra labai
Vertė Jonas Tarvydas------- lOe.
draugais, negalėjusiais at
rinko Kun. M. GaTalavičiua;
“i 'iškilminę pnsėdi. I
Išganymo Apsireiškimai —
be
apdarų
75
centai,
ra
ap

krašte. Apskritai, 1930 me kau>kui esant Vainių kon-Įnedaug.
atėjimas
ir gyvenimas ant iedarai
__
_______________
♦1.00
i r»ie sukaktuvių minėjimą.
tiek su visais kitais ateiti-1
mfs Jėzaus Kristaus. Vaidini
...................... lmogw
1 "" Ir Gyraolyi. Part
tais bedarbių skaičius t«u cvnt racijos stovykloje,
... o sų-|»
,. • ■■
■i Bene geriausiai minėtos su75c.
, 30e mas su gaidomis
įlinkais dvasioje.
vidutiniškai kas menuo bu jungu* sekretoriai
i____ ____ Kauno | ^aža žmonių teturi progos ne-Į M kun. P. Bųtyi
[
kaktuves
buvo
Panevėžy.
Jp*
prw
!
i
*
in
*
-Svyrių
darbams.
—
Į
gocialimu
ir
KrikičionybA
Dramoa;
1)
Germani;
2)
| susirinkusius gražią kal
'
ijprot V. Jurgučio
I Pelsiuos,
Marijampolėj, vo pakilęs nuo 564 ligi G2G, sunkiųjų darbų kalėjime i^lM. Peėk.u,k»tW.
40a Fabiola—5 aktų; 3) Linrdo
bą kupiną pasiryžimo ir pa-Į
vadinasi,
26
žmonoms.
Triu

Stebttklas — 4 aktų; parota
kilmingu
|H»sėdį
atidarė]
[Šiauliuos ir kitur. Nei Kau
J.
Tarvydas—------------------ ta*.
siaukojimo. pasakė ateiti
ku bedarbių daugiausia įrv- Vytauto" klubo pirminiu- aMGVJMpUltVJUTM.
nas,
nei
provincija
ypatin

Knarkta
Paliepus.—Komedi
ninku federacijos vyriausias
gistruotn Šilutės a’pskritv.
kas i>. Baniulis. SusirinkiMUPK » ŪKIO*
ja 1-me akte. Parašė Gineiti* Ife.
gai
'gražiu
šventes
ūpu
ar
vadas, pro F. K. Dūkštas. Jis
mas gausingas, nes didžioji] Jei jų. ent. silpnu.
rĮ^-ĮnidHnT, IV-to*ilmtMeėio ItrfVaikų Teatrai: dalis I: 1)
nepasižymėjo.
nurodė, kaip tautą iš chaoso puošnumu
NUBAUD1 UŽ GOBŠUMĄ
nni versitrto salė kimSte
ta">«
Pagalvok ką darni; 2) Jono
laimė; 3) pasakyk mano lai-,
per aukas, darbą ir pasi- Kaune daugiausia buvo iliu
,«X,
Anykščiai, Utenos apskr. kimšta stud. at-ktj. Profesomf. Surinko & K.» D. ir N—lfe.
minuotas
karo
muziejus,
o
šventimą išvesti šviesesniais
Sausio 30 d. Anykščių nuo riai Pakštas ir Dovydaitis
Vaikų Tėaitrtt dalis IT: 1)
hjgg^jW
v*.
atgimimo keliais ir tą chao- paskum, kaip paprastai, mi vados taikos teisėjas pritei įniko paskaitas.
f
itirsime paskui; 2) Antanu*
nisterijos ir kitos valdiškos
lot kas. Surinko S. K., D. it NU410*
įkuriė »llpDhn| nervinę *i«tain|, įima-’**" '
. ........
sė pusantro menesio kalėti
’*feaf!'g,l l^Tll.'J".'l J Į*1-_ _______
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Su
pa*
Pulkim Mt KeIių«.“D-koH
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ivrf*
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. 50c,
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PAVASARIO KAČIUKAI
štąk malonūs spinduliukai
f;mv šildyti meiliai —
Ic šandrse kačiukai
Kiša galvutes bailiai ...
Kur tik Imigiasi šakelė —
Sprogsta stori pumpurai
Ir matylis jau gaivale
Ten kačiuko ir plaukui, .
Ir kni šildys vis saulelė, —
Tie kariukui laukan lys
ir kiekvieną jau šakelę . . ,
Lnpurinkais apkaišys . , *
Oi kaip meilūs spinduliukai,
Jau bėgiojanti laukais;
Oi, kaip gražūs tie kačiukai:
Taip kaip gyvi —? su plauke»s!..

APDŪMOJIMAI APIE
SVIETO MARNASTIS
■ PATRIŪTfšKA DAINA
(Galiniu AialuiiotĮ, kulp ••KtjrJĮjėgn Sejcųič’')

Kur HHeHift gerią, Toksi ralą kur šoką,
T< n ntŪHąžnlclv grnži mylimą.
So broliais artojuis šnekėti ncmokn,
Kam barškančią litą klitori* pilną.
Tegu gerift mūsą pmmi vyną iižsioiiinį,
T<‘š’i eina mūsą centai tani inkai degtinei!
Kur vargstą žomničini, kur dzūkai dejuoja
Ir triskart por dieną vis srebia kruopas,
Kur daug pigiau grybą javai mūs kaštuoja,
'IVn antstolis lito kišoniuj noras.
Kur valdybos, sindikatai, ton knr monopoliai,
Ton smlyims gula bėdos, tenai mūsą broliai.
Ar auštant iš ryto aprašo telyčią.
Ar išveda karvę vėlai vakare,
Ar prieškarinius dar parduodi trinyčius.
Ar plaukia į užsienį mūsą girin, —
M«s laimingi, kol ištenka m odos pirkti šliurėm
Ir gražių kalbą išklausę rėkti “valio” turim.
Ar šviečia mums saulė, ar orai aptemę,
Tau procentus bankas genis paskaitys
čia mokesčius mokam — vos išneša žemo
Tr tiktai stiklely nurimsta širdis.
Ar skolose, ar bankroto tavo mielas ūkis,
Tu didvyrių žemės vyro, vekseliuose sukis,
čionai Augustinas mažiuks viešpatavo,
Ir žmonės pradėjo išvirsi j vilkus.
Tautos čia vienybe ir mano ir tavo
Kailiuko po dešimtį karių nuskils.
Čia nuplinka mūs pakaušiai, kbpros susilenkia.
Apsangokil, ponai, mūs mylimą šalį
Xuo pertekliaus litų, nuo Seimo baisaus!
Jnk turimo tvarką he galo normalią:
Kas gndras -- namus pastatys ir apdraus.
Iškalbingi ir didingi šokite fokstrotą
Ir mos kruopą prisisrėbę būsim pntrijotai!
į
Arionis

IŠ TĖVIŠKĖS

Į skausmo h* nusitylimo, daug džiaugsmo ir kančios, vilniai prol*. Spalagio (italas)
Įtict ir ipgaulčs, pakilimo ir puolimo.
apie šį dalyką parašė labai įI
Ar supranti, koks ym skirtumas tarp bičmlišknmo ir
Pilnas vakaras šnerančio nerimo.
domią knygą.
Kažkas dūsauja topolių lapuose. —
Į draugiškumo ? Bičiitliškurnąs remiasi asmenylie ; bičiuliai
Jis savo tyrinėjimus dar."
Į turi vienodų ypatvbių taip savo mintijimo, taįjįiau^nuoO naktie! pnlydčki išvaromą...
■Neapoly mm švyt tirto bokš
pe, Tx»t kartu turi kažką, ko vienam trūksta. Noras patu sidabro Jietiuu laimus krapysi. —
Įpildyti vieną kitu juos traukia artyn; kiekvienas kitam to ir labai gerais žiūronais
Įduoda ir kiekvienas ima. Draugiškumas tuo tarpu iTinia- steliedavo pralekiančius di
Ūki, tėviškė, name užhurtasai!
įsi darlMiis. Draugus suveda i vienų virtų ne jų asntęns* desnius paukščius. Jis nu
Graudu skirtis, bet laime man kužda vis:
Į 1x4 kūryba. Bičiuliai ilgisi vienas kito, uos turi daug ką statė, kad gerves ant savo
‘‘Tu varge, ir garsybej, ir turtuose
Į pasakyti n daug kų vienas kitam duoti. Draugai tuo tar- nugaros perneša paukštežeist čia, lyg žilvytis pal uždą ves... ”
Įpi neieško vienas kito: jie gali viens kitam būti net šalti, liūs: ntdgurkles, zyles ir ki
Į Žinoma, tai nėra griežtas skirtumo nustatymas, ir šitos tus. Starkas arba gandras
Kožnam žingsny čia — pasaka šnekina,
Į dvi sąvokos dažnai vartojamos vienoda prasme. Kartais — vevemelius, kikilius, kie
Į draugiškumas reiškia net daugiau, negu bičiiiliškiiniąs, les. Profesorius nustatė, kad
širdis —burtų marias čia patyrusi.
[nors reikia pastebėti, kad iš pirmojo labai dažnai išeina iš šimto gandrų—starkų dvi
Ragink, vėjau, mus juodlierį tekiną,
antrasis: draugas tampa bičiuliu.
žaibe! giiiki. žegnok atsiskyrusi!
dešimt neša po vieną ar po
Draugai vienas kitam duoda ir vienas iš kito ima; jie du mažus paukštelius.
Jsiknimibiu — garsai te nesi veja —
| pas i gelbsti vienas kitam tapti pilnutiniais žmonėmis. Svarbiausia kyla klausi
Į
Svarbiausias jų dėsnis yra laisvė ir atsiskyrimrts. Todėl
čionai viskas taip artima, žinoma...
mas, kuriems galams jie tuos
Įtarp ju nėra nė kokių meilinimąsi. Tikro draugiškumo
Giesmę tėviškei, amžiais vis gyvąją,
“raitelius,”
keliauninkus
ženklas yra tas, kad juodu vienas su kitu elgiasi labai
lyg vainiką širdy nešiu pilnumą!
ant savo kupros nešioja. Juk
| mandagiai ir padoriai.
jie sudaro svorį ir jų kelio
inu panelės, su kuria jis vienoj
DVI “TBISYBŽ8”
Sesių staklių trinkos, kaip trinkojusios.
Bot reikia neužmiršti, kad šalia geni draugų yra ir nę apsunkina. Argi vien iš
knpėj traukiny važiavęs. Tai
Į blogų; yra draugysčių, kurios padaro blogiausios įtakos
Svaigs ton, suksis jauni, kaip ir sukosi.
D€1 p-16s RnbliaiiskaiUs
pasakęs, port felį norėjo perduo
pasigailėjimo ir užuojautos,
ižkratymo
| visam žmogaus gyvenimiii. O visa priežastis yra ta, kad
Skraidys broliu žirgai karštuos vėjuose,
ti šalia stovinčiai panelei, bot
Mielaširdystes
paukščiai
tiek
|žmogaus prigimtis greičiau linksta į blogą, negu į gerą.
pastaroji jo neėmė. Išsiaiškinti
dainos žadins — troškimą ir lūkesį,..
Tautininkų
partijos
orga

| Blogieji moka pavilioti, ir jų įtakojo jaunieji, ne nesijaus- daug jau neturi, ypač tada,
nas “Lietuvos Aidas” vasa reikalą studentas Valaitis ir mįirimą panelė čia pat stoty huvo .
Idarni, pradeda eiti tokiu keliu, kuris juos nuveda į pra- kada jiems patiems stovi i
f’in dainavo, ir džiaugės, ir skundėsi
rio
6
d.
rašo:
teprašyti į atskirą kambarį,
[žūtL Kas tarp vilkų gyvena, tas vėliau ar aukščiau išmoks prieš akis sunkios ir pavo
man kelius apkabinusi motina.,.
ndeutni Vftl«r*iul~4Hm.-^
jingos Kelionės, Spėjama, < “Amerikos lietuvių gudoje. /
{staugti.
- 't o .,1 . ‘
‘
■
pasitaiko
Žinią,
klaidinančių
Apadalyta
krata ir peržiūrėtas
Skelkit, ratai, smarkesni tik dundesį! —
kad tie mažieji “miteliai” m etikos lietuvius. Pernai, motą portfelis, kurio pirmiau nei vie
Elkis
tad
visados
pagal
šitą
dėsnį:
“
Kąs
nėra
Dievo
Plyš širdis, nes čia — viskas godotina!..
(draugas, tas negali būti nė mano draugas,” Jau Cicero- turi geresnes akis ir geres gale Amerikos lietuvių spaudo nas nenorėjo prisipažinti savu.
Įnas'sakydavo: “Kam religija ir dorove nėra šventi idea- nę klausa ir tuo atsimoka sa je pasirodė tondoiioigai nusvies Paaiškėjus, kad portfelis pri
_ Į lai, tas nėra vertas mūsų draugystes.” Be kilnių ntisista- vo “žirgui,” nešikui. Jie y- tą žinią,' esą Lietuvos vyriausy klauso panelei, kuri pasirodė obe trukdanti palaikyti artimus
APIE DRAUGAVIMĄ
Įtymų gali būti tik “linksma kompanija,” tik medžiagiš- ra tartum kapitonai arba la ir nuoširdžius ryšius tarp Lietu santi Rubliauskaitę, jis jai buvo
grąžintas ir atsiprašyta už stt| kičais reikalams aprūpinti sąjunga, bot nieku būdu no kūnai šitų paukščiu, nurodo vos ir Amerikos lietuvių jauni 1 rnkdymą. Jokios kralos pas pa
.
...........
,
{tikroji draugystė.
jiems kelius ir praneša apie mo. Amerikos “Garsas” 1930. nelę Rubliauskaitę nebuvo da
ienas graiką įsnimetus yra pasakęs: “Žmogus vraI
.
.•>,.«
pavoju. Taigi matome, kad XII. 26 d. 52 nr. rašo, kad pe ryta.”
* - ’» r\
i • *• poetas
.
v it
I , T<xlėl niekados;v.nepradėk
draugauti
igi.įims sutvėrimas.
O vokiečių
rašo:
“TUTNie-L
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*
. su
v lengvapėdišku,
. , , .v ..
reitą metų lapkričio meti 19 <1.
Kai plikų laikraštis “Ry
v
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.
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t.
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' Ibebudziu jaunikaičiu. Blogo pradžia dažnai kyla is neti- eramtoi vra “gvvn orlai- .Šiauliuose policija iskraeinsi Azrnogm nėra hup sava n- taip kartu artima, kmp pa- L„Rio dl,p,|g0 TaV(> (h.wg.ls
Įllžvilgiu tcWina už ta.
kurio Taliai panašūs į merikos lietuvių jaunimo — vy tas” tuo pačiu klausimu va
,-ti iStikimylMj ir turėti draugi)” (Simnu Daeh. “Dratb V). aukštesnis arba bent mažiausiai lygus, tik nieku bfidu lęm(j
žinomu nngamintus. Gam- čių atstovę Adelę Rubliauskai sario 7 d. rašo:
imasi daina.
|nP ž(>inoSnis.
‘
tę, nova ieškodama priošvalsty“Atvykus į Šiaulius minimą
tni vra 'daug nrašmatnvbin. * hinės literatūros. Tai esą įžeidi
Žmogus nemėgsta gvvonti vienas: kiekviename savoĮ , ,
. x
x
dieną p. Valaičiui su kitais ben
.....
. ... v, ,
i
įdedama, ir tavo siela taptų geresne (Riiokoin).
rnniio laikotariivje jis ieško draugų, ieško liendroma-l
t
. ...
.... . , ,
««» nnie Inirias žnioT»<’«! ne no- mas ne tiek p-h\s Rubliaitskaites drakeleiviais, kurių tarpe buvo
. . .
.į
. ,v.
. |
“Draugauk tik su gerrentaisiais, kad tuo burtu, jų pa
Vi. FiĮirtman
asmens, kiek visos vyrių orga
ir p-lė Adele Rubliauskaitę, įvy
su
~
”būti
... vienam,
,
.
.. su i^
IWA.nr..t;xi,n;o na*’alvoja.
. kuriais
, pasidalvtų
1
‘ . savo
. , vargais . ir ,džiaugsmais.į
.
i-|
Geriau
negu draugauti
lortgvapeihskais
nizacijos.
ko taip;
v.s de t., draugyste nėra toks paprastas dmktas, ka»p Ln]onf.mis! Pasakrk roim> su kll(( tu susidedi, o aš pasū
- Iš tikrųjų gi buvo šitaip:
Iš stoties išėjus krim. policija
do, ir kely.) pne t.kro, pasnigto draugo yra daug I
tn
I5,lyk,-.1io (1,.„,ffas ))apTOstfti it. pats
1930 m. lapkričio mėn. 29 d.
sulaikė p. Valaitį ir vedė poli
Ne kiekvienas gali pada
Į toks; kiond draugas vėjavaikiškas, tas ir i>ats tuoj toks ryti ką nors nepaprasto, bet Šiaulių kriminaline policija sto eijos punktan stotyje. Kada supasidaiys. O kas artinasi prie tavęs su nuodėmingais kiekvienas gali nudirbti pa ty sulaikė stud. Valaitį, kuris laikyta.sai buvo vedamas, tai ji
buvo įtariamas vežąs nelegalus
sai norėjo grąžinti p. Ad. Rnb- *
Įtiktais, netark tokiam nė žodžio.
prasta darką nepaprasta priešvalstybinės literatūros. Su t liniiskaitės portfelį, kurį jisai
DIDELE EKSKURSIJA
dvasia. — Booker Washing-| laikytasis pasakęs, kad portfe turėjo. Krim. policija paklausė
ton.
lis, kurį jis turėjęs, esąs no jo,
panelę ar jos portfelis, ši prisi
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Visiems gerai yra žinoma Joms rudenį ir aukšti pava
pasakėčia, kaip mažytis sari žemai beskrendant bu
I paukštelis nykštukas laimė- vo patirta, kad šalia gervių
Į jo rungtynes tarp paukščių, balso, girdėti kartais*ir kaž
kokių mažyčių paukštelių
Įkarta jie buvo susiginčiję,
balsai. Aitie mažyčių paukš
kuris aukščiausiai gali pa- telių nugirsti lialšnį privedė
Į kilt i. Nykštukas tada atsi- gamtininkus prie minties,
Įsėdęs ant kupros oreliui jr ar gerves iš tikrųjų skrisda
I šutui aukščiausiai pakilus, mos kartais neturi su savim
| jis užrikęs, kad jis dau auks mažų pasažirų — keliaunin
*mn galįs už erelį pakilti. kų. Vienas italų mt^džioloTai yra pasaka, liet pasiro- jas imsteltejn nekartą, kad
Įdo, kad panašių atsitikimų šaudant gervę kartais virš
|(*stima ne maža it tikivny- jų pftkyla mažyčių pankštoĮlivje. Esama netgi nemažas liu būrelis,, kuris vėl grei
skaičius tokių paukščių rū- tai ore inanyksta, nusilei
Įšių, kurio moka gražiai pa- džia gervėms vėl ant nuga
[jodinėti ant didesnių pankš- rų. Rvaikijo,į tas THits buvo
Įčių.
'
pastol|eta sn starkais arba
Pirmiausia Situs dalyto gužučiais. Vėliau šis. klau
.buvo pastebėtas tarp gervių. simas nuolat niškčjbfir įiese*
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pažino. Tada policija ją taip
pat sulnikiį ir dar p. Jurgį Dnpolioijos punktan. Rnbliauskaito pareiškė policijoj, kad ji
Jungtinių Amerikos Valstybių
pilietė ir prieš kratą’ užprotesta
vo. Policininkas vis tik ją iš
kratė, bet nieko įtartino nerado.
{Cenzūros išbraukta. Red.}.
Po kratos surašyti protokolai
p-lel Rublinuskaitci ir Jurgiui
Pagilini, o p. Valaičiui visai ne
rašė protokolo. Taigi “L, Aklo”
tvirtinimas, kad jokios kratos
nebuvo daryta p, Rubliansknitci. yra neteisingas.”

mauji lrmkystlk
i “APAŠTALAI“
Knmunhvią kĄlkrąžth “Darbu
niūkią ImiMs” savo š. m. Kr. 3,
talpiirtamas atskaitą apie namie
mėnesio pajamas ir išlaidis, phu
neša, kad ją Centraa už ”Lenki
jos Štampaa” iš įvairią vietų gavo,
1:1 dolerių...
z Na, Iš kmuMhhtą nieko gemnk»
IrnegulhnK laukti
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RŪPINKIMĖS KATALIKŲ T
VEIKIMU

DAJiBiniilMAS

nemandagfis, ir nekultūrinPer šv. krikštą mes visi tus, apie vienybę, apie vals
gi, ir nepakeuČianit Bet čia,
esame Dievo vaikai, per su tybių santykius, apie valsty
(THEWORKEB)
rodos, reikėtų tiję pasi
tvirtinimą tapome Kristaus bės ir bažnyčios santykius,
PubWd
«■& FMDAY
džiaugti, kUd mojimai neuž- Šv. Rašte randame tokįi Žodžius “aš cinu žvejoti” apaštalais. Per krikštą pasi- apie popiežiaus teises. Jie
miršo savo lekcijų. O ką jie gražų atsitikimo aprašymą.. reikia suprasti kaip ėjimą dareme Dievo karalystes pa galvoja ju’idiškai, tautiš
unrr joaipirg mtmvamum iu a
savo pamokų egzaminus iš Geuezareto ežero krimtę sto žmones ir rūpinimąsi jų mo matiniais akmenimis, o per kai, jie galvoja taip, kaip jų
• am**} M «eeood-da«i nutt* Kept
Boetat, Mum.
tb« Art;«t Merdi ą
duoda prieš buvusius drau vėjo Simonas Petras, pir lus reikalais. Dabartinis Šv. sutvirtinimą esame Dievo laikraščiai rašo, bet jie ne
?
AomkUoc* for meilioj at apeclal rate et peetace provJOtd tee ta SeeUoe UOS gus, tai jau čia tik mažas masis popiežius; prie jo bu, Tėvas Pijus NĮ yrą labai pašaukti architektais. Su galvoja katalikiškai. Todėl
Art of October 8,1017, aitMortaM e« JttU 11, IMT*
gyvenimo ncmalomunas. Kai vo šeši draugui, apaštalai. susirūpinęs katalikišku vei tvirtinimo sakramentas turi mes mokykimės katalikiškai
>
SUB8CBIPTION KATES:
paKWMlCJUTtMI KAINA:
karas, tai jau viaiema kuras,
kimu. Sudalytoje sutartyje visuomeniškų ir kunigišką galvoti, nuo galvojimo prie
DorneeUc yeerly........... . ...HW Aateritaje Metam ..............ųtOO
Petras
draugams
tarė:
“
Aš
atrd<n yeerly.................. |5XX) tHeW
............................... ....15.00 ir lai patys’ bolševikai išti
(konkordate) su Lietuva Jis Žymę. Todėl mes neprivalo darbo, o nuo darbo eikime
DeeMeKc once per week yearly..įtOO Vtaoe kart eayaiuąe metam.....>2,00
einu žvejoti,” .Šeši apašta
užtikrina katalikiškam vei mo būti apaštalų tinkle vien prie tikro apaštalavimo. Ka
ftarelfn eoce per week yeerfy... ,fX50 Utafoej 1 kart MVRttčje Metam. .ISJjp ria ant savo kailio buvusių*
lai
vienu
imlsu
atsake:
Ve

jų mokinių gabumą.
kimui laisvę, ką ir mūsų tik sugautomis žuvimis, bet talikiško ei veikimo darbo
‘‘DARBININKAS”
Bet dėl ko* tas naminis ka ninius tecum— mes einame krašto vyriausybė garbingai ir žvejais — apaštalais.
sritis yra plati, kaip pasau
866 West Broadway
South Boston, Mas®.
Katalikiško
veikimo
ir
ju

su
tavim.
Ir
jie
ėjo
su
juo,
ras ? Kam gi čia kipšas
Tetephpne South Boaton 0*20
lis platus.
pasižadėjo pildyti. Todėl vi
griautu savo karalystę ir drauge vargo per naktį, o siems reikia gerai išsiaiškin dėjimo prasmė ii- uždavinys
«esh
kiršintų bolševikus prieš rytą dalijosi džiaugsmu.
ti ir suprasti tą taip daliai’ yra gerai organizuotas su d raliu ų lai po. savo organi
Imlševikus ? Na, juk ir tarp šie evangelijos žodžiai y- dažnai minimą katalikiško sujungtomis jėgomis darbas. zacijoje, tėvynės pašaukime,
Prie Genezaroto ežero stovi
kipšukų yra pavydu ir viens ra lyg sielos grūdai, iš ku veikimo reikalą.
spaudoje, labdarybėje, gerų
kitam, matyt, iškirte šposų rių yra išaugusi krikščioniš Katalikišką judėjimą ir ne vienas apaštalas, bet sep papročių MOh/ojimc. Vis
ne dėl h), kad suardytų jo kojo pasaulio istorija, šv. veikimą reikia suprasti kaip tyru, o skaičius “seutyni“ kam priduri.bite visą savo
tinka,
kad
Chicagus
katali

Katalikų Federacija pa
karalystę, bet tik taip sali, Petro įpėdiniai, popiežiai, I msau l i ve i ų apaštalavimą. Biblijoje reiškia ir daugybę. fiiriioa energija, kurios,
fkvietė prof. Biržišką Chica- kai vieni pasikvietė prof. kąd nebūtų nuobodu: juk savo konsilijosi1, laiškuose, Popiežiai ii vyskupai yra Jie visi drauge ėjo į vieną
kaip apaštalams, neturėtų
gon. Tuo reikalu “Drau Biržišką. Tas aiškiai pasa suirutė tai ardymo dvasių enciklikose sakydavo: Aš ei apaštalų įpėdiniai, bet juk laivą viens kitam ranką Im
prit lėkti.
gas” taip prabilo: ‘/Mes tu kyta. Mėginkime atspėti, elementas. Ir ta suirute ki nu žvejoti, o apaštalų įpėdi
jie he pasauliečių pagalbos davę.
Prieš visu akis turi spin
rim gražias sak^, gerbiami kas “Vienybei” būtų pati lo dėl pinigų, arba tiksliau niai, vyskupai, atsakydavo: ]
nieko nepajėgs nuveikti. Pa Visas veikimas turi skverb dėti katalikiškas optimiz
klebonai maloniai sutiko kę. Galimybes yra šitokios? pasakius, dėl kovos už būvį. Petrai, mes einamo su ta- :
sauliečių darbas katalikybes tis ir lietis per katalikiškas mas, Iii.ėjimas šviesia ateiti
brangu svetį priimti ir žmo 1. Jei katalikai visai ne Mat j “Laisve” savo pajėgo vim.
naudai laikomas tikruoju a- organizacijas į visą visuo mi. Jokie abejojimai ir gąznes jo pasilikimui sukvies būtų kvietę prof. Biržišką. mis neišsiverčia, reikia pa
paštalavimu. Vyskupai ir menę. Mes čia Amerikoje tu dniimai neturi, rasti vietos.
ti... T parapijų salos nėra 2. Jei tautininkų pakvies ramos iš šalies. Pasišventę
kunigai i*ūpinasi žinonių sie rime daug katalikiškų orga Nebijai i m ir vargo. Apaš^
iiždinusta ateiti ir nekatali- ti. nebūtų ėję.
bolševikėhai kaktos prakai lietuviškų bolševikų buveine
lų reikalais, k‘t jų balso žy nizacijų su Katalikų Fede falai ini linkti ežere išvarkams. Kam iš tikro rūpi 3. Jei sudarę bendrą ko te kasmet darbuojasi, kad nepatektų svetimtaučių kon
mi žmonių dalis negirdi, nes racija priešaky, todėl naują "o. o naktis buvo šilta ir il
Vilniaus vadavimo reikalai, mitetą su tautininkais, būtą sudarius vieną-kitą tūkstan trolei}, nes jei tas įvyks, tai
‘organizacijų nebetenka steig
J •'*,*’til8 nepyksta, kad katalikai dalyvavę ir visą kreditą pa tėlį savo dienraščiui palai svetimtaučiai palaipsniui iš nelanko bažnyčių. Už baž (i, bet mes privalome esa ga. Jie dnžmo mesdavo tink
nyčios sienų, gatvėse, na
užleido prof. Biržiškai savo likę tautininkams.
lą i vaudmii ir vis ištrauk
kyti. Tas jiems vargais-ne- grūs visus lietuvius bolševi
moms duoti kaskart vis gra
muose
bažnyčios
ir
katali

kus
iš
užimamųjų
pozicijų,
4. Jei tautininkų pakvies aalais pavyksta, ir ‘‘Laisvė”
“sales ir jį remia.“ Brook
davo tuščia. Vadinasi, įievižesnę dvasią, daugiau apaš
lyno “Vienybe“ labai pasi- ti. katalikai būtų dalyvavę dar vis telietęsia savo die ir kur tada dingti? “Uba kiškosios minties priešinin
sumef '.erai ir mums seksis.
kai varo savo pragaištingų tališkų idealų. Juk šių lai
» piktino neva to pakvietimo be kunigų.
nas. Bet įsitempimas jau gauti, tiesa, moku, 1x4 dirb
kų obalsis: apaštalavimas ir ><•1 diibkim. nepasiduoda
bedievybės
darbą
įvairiau

ti
nenoriu/
’
ubagavimas
gi
tonu ir rado progos išdrož- Rodos, jau čia viskas pa taip didelis, kad jos rėmėjų
mi nimvar.fim ir •oifingiimii.
dengta. Nors viena tų gali nervai vos-vos išlaiko. Ir vis mažiau ir mažiau apsi siomis kalbomis, laikraščiai^ apaštališki darbai.
‘ ti šitokią pastabą:
Per katalikiškąjį veikimą
“...Chicagos katalikų žv mybių turėtų patenkinti reikia dar čia to nemalonaus moka, taigi reikia užtikrinti įvairiais spausdiniais. Kai Katalikiško judėjimo apaš vis labiau uuskaidrinkim
gis yia lietuvių tautai ir “Vienybę.” bet kadangi jos siurprizo, kad komunistų sau nors kiek lietuviškos bažnyčios priešai budi, jos talai įlipo į Petro laivą ne mūsą brangiąją Tėvynę.
valstybei įžeidimas ir i»asi- visos tokios puikios, tai ne partija pareikalavo iš “Lais duonos, nes pas komunistus gynėjai ir draugai nepriva perlų ar brangiųjų koralui
Br. Lčk.
man- vės” 3,000 dol. užtsato už brolybe tik popieiyr Na, ir lo miegoti ar snausti. Kai gaudyti, ne sau materiališ
tyčiojimas iš Vilniaus vada- nežinia, katra būtų gerian<Wa-poskutiMe ar tik ne vienų komunistų kinietį, Jtu- kuomet priėjo prie lietuviš bažnyrįos priešai kalba, jos kos naudos ieškoti. Jie dir
r' vinto. Tų aukštą ttfttfos iH- sūt
<
labiausiai žavejanfi). mm gręse deportacija i kojo “žūt-būt,” mūsų bolše- draugai neprivalo tylėti. Kai bo Dievo garbei. Jie dirbo |
kalą jie panaudojo savo de- būtų
1
vienai tų galimybių į- “kraugeringo Kai-šeko na vikeliai išdrįso paskelbti ka priešai visu smarkumu į ko žmonių sielų naudai, nore- I
v magogiškiems ir politiniams Tiesa,
1
nesubrendėlių šposukams. vykus, Vilniaus vadavimo gus.” O čia pinigų nėra, rą net komunistų ’ partijai, vą rengiasi, draugai nepri darni įgyvendyti žemėje •
PIANAI KABIOS
Kristaus
taiką
ir
karalystę,
<
valo
slėpti
dvasios
kalavijų.
žinodami,
kad
Amerikoj
reikalas
gal
kiek
nukentėtų,
Jei
prof.
Biržiška
nori
apŠALDYTUVAI
reik užstatyti “Laisvės” na
■J,
nes
tik
Kristus
yra
Tikraj
Kai
slankioja
įvairūs
bedie
užtai kiek būtų laimėta mai. To jau direktoriams nieks jų už tai nesušaudys.
ginti save ir savo misijos bet
1
20 TRUMBULL STREET
j
žvilgsniu! Kiek buvo perdaug. Kai-šekas, ar Lietuviškas kraujas paėmė vybės ir nesveikos laisvama sis Karalius ir Vadas.
garbę — jis turėtą atsisaky- kitonišku
1
WORCESTER, MA8S.
būtų galima pasa ne Kai-šekas, bet pinigų ne viršų, ir nejučiom.* vystosi ny bes debesys, visi tie, kurie Šv. Tėvas yra pasakęs, ♦
ti bet kokius reikalus turėti pamokslų
i
. Tol. 4-9430
katalikams! Kokia ku duosim ir ne tik neduosim, nauja kom-fašistų partija. turi kataliko vardą, privalo kad daug katalikų nekala- I Lengvos Išlygos—Be NuošimčM
su katalikais politikieriais. kyti
1
K. tanfi kovotojais apaštalais. liškai galvoja apie nuturite- į
padėtis! Ramiai rū bet turim apsidrausti, kad
Prof. Biržiška turėtų Vii- nigų
i
niaus vadavimo reikalu tik kant tautinę pypkutę, su
— Buuna serą! — pasveikino mus sutikda
Stepas V(triušius
Suprantama, kad dviejų lovų kambary dau
8U pirmaeiliais lietuviais sardvuiška šypsena ant pil
mas \ iešbučio šeimininkas. Mes į pasveikinimų, giau vienos nakties nenakvojau, greit radau la
nai patenkinto veido, vienu
reikalų turėti.“
kaip žąsų būrys, suklegėjome įvairiom kalbom. biau sau pritaikintą, ir paskui jau ramiai galė
Žiūrėk, koks diktatoriu rankos mosterejimu galima
Alano
“labas vakaras,” matyti, buvo suriktas jau pradėti pirmąją pažintį su amt tuojo miesto
kas. Dar valdžios neturi, o būtų juos pasiųsti ten. kur
, Jfttt prof. Biržiškai duoda į- dūmai rūksta. Dabar gi vis
Štai ir Roma, — Roma aeteima, — dairausi balsiai, nes visi atsigrįžę pasižiūrėjo į mane ir, l lašinalnumais.
Pirmoj eilėj man iiipėjo pamatyti šv. Petro
sakymus. Bet kodėl taip iš kas subyrėjo...
aplinkui, sekdamas paskui nediduką, čemodaną mat j t, laukė, kokius aš dar garsus išduosiu. Bet
sišokta? Iš kur ta grvnian- Reikėtų didesnio diploma ant peties nešantį stoties vakiną. Nakties metu aš tylėjau. Tuo tarpu Šeimininkas visus smal baziliką. šią didžiausią pasaulio bažnyčią. Iš
sia, skandalinga isterija ? to, kad prie tiek nepasiseki visi didieji miestai į vienas kitą panašūs: elek suolius išvedžiojo po kambarius. Atėjo ir mano ėjau į miestą; planas kišoniuje, bet Į jį nutariau
jčia yra kaž kas tokio pa mų susilaikyti nuo nervin tros žiburiai, tramvajai, vežikai, autobusai, žmo eilė. Kambarys kaip kambarys: keturios sienos; nežiūrėti; kam bepaliks planą sklaidyti ir žiop
slaptingo, kaž-kokie grandi- go pykčio įr tokiu keistu iš nės, — viskas juda, kruta, ūžia, tik Romoje ne \ ienoj — langas, kitoj — spinta, trečioj—prau- linėti nepažįstamo miesto skersgatviuose... Ki
sišokimu nepastatyt savę taip gyvai, ne taip triukšmingai, kaip Paryžiuje syklė, o per vidurį dvi didžiausios lovos. Lai šui, įnamiu, dairydamasis į visas puses ir vismėginkime atspėti tą galvo ant juoko prieš nustebusią ar Berlyne.
bus, manau ir dvi, mažu beda, vienoj miegosiu k s; juk šv. Petro bažnyčia yra liek didelė, kad
sūkį. Aiskiu davinių yra tik visuomenę.
Einu, žinoma, į viešbutį ir būtinai Į pigų — naktį, kitoj — dieną besi vartysiu, kad tiktai ne ją ir be vadovo bepigu suiasti. Taigi. išėjęs į
vienas: “Vi viiybcF* nepapirmą didesne gatve, drožiu tiesiai ir žvalgaus
sąlyga, be kurios nusistačiau nesiduoti nei išves brangu.
įkiš išpūtos į visas pasas, bene pamatvsiu mil
— (Juanio costa ? — klausiu.
ti, nei išvežti iš stoties pastogės. Bet Dievas ži
žinišką kupolą, vainikuojanti ieškomą baziliką.
— Dičiotto Iii e.
no, kuriame miesto gale tie pigūs viešbučiai, pri
— Aštuoniolika lirų ? Na gi, kur tu rupu- Baigiau vieną gatvę, pradėjau kita. paskui —
sivaikščiosiu, prisikamuosiu, ir visai gal lx‘ rei
r<
kalo; ar negeriau buvo paimti vežikų’— buvau žioke, mano atvedei ? — iš apmaudo nesnsigrai- trečią, o milžiniško kupolo \i.% nesimato ir nesi
Kivirčiai tarp bolševikų cypia, trypia, spiegia, šau bepradedąs gailėtis, nuėjęs iki pusės aikštės. bos kita kalba, surikau lietuviškai dar kažko be mato. Išėjau į kaž kokia aikštę: vidury pa
B
laukiančiam berniokui, šis patenkintas nusišyp minklas, aplinkui — painios žaliuoja, vaikai žai. nesiliauja, y t iii jie eina vis kia, švilpia ir bendrai duo Bet mano baimė pasirodo be pamato. Priėjęs
ailcštės kraštą, mano nešikas sustojo. Sustojau sojo, linktelėjo galva; gal pamanė, kad aš jam tžia, auklės snaudžia: gražu, jauku. Atsisėdau
smarkyn ir nežinia kuorn už da tokius kačių koncertus
ir aš. O čia tokių stovinčių, žiūriu, jau visas bū gražiai dėkoju už jo |>atarnavimus. Paskui lyg T aš pasilsėti. Sėdžiu, gniaužau kišeniuje pla*
sibaigs. “Laisvė” gina savo susirinkimuose, kad net po
rys. Stovim laukiam atidarant viešbučio duris; instinktu iš vienos mano išvaizdos pajutęs, kad lą ir galvoju, į kurią puse tolinu reikės leistis.
poziciją, kaili įmanydama, zicijos šalininkai juos sar- )uvo jau gana vėlus laikas. — Štai kaip toj Ro jam gali atsitikti kas bloga, greit apniko pro Mūsų laikų kultūringas žmogus atsidūręs to
bet opozicija nepaiso jos aiš nuityja: girdi, negražu elg moj gerai, paėjai keletą žingsnių ir turi sau už duris.
kioj padėty, išsitraukia iš kišenių planą ir pirškinimų ir pasiteisinimų ir iš tis kaip laukiniams gyvū velias liras kambarį. — džiaugiuos aš savo širdy.
Kodėl gi. signorof taip brangiai nori ūž tų *«> galu išbėgiojo pirma miestą skersai ir išilgai
klausiu šeimininko, pasiruoš- r tik Čia paprastai nieko nelaimėjęs eina klaus*
virtu pusių pradeda ją tikrai nams, reikia parodyti kiek žiūiT’damns į savo būsimus nakvynes kaimynus <nvo kamliarį ?
is pirmo pasitaikiusio piliečio, kurs nespėja
Imlševikiškai kutenti. Jau protu ir susivaldymo. Taigi, ir kaimynes. Tik ar beužteks visiems kambarių? damas derėtis iki paskuįinio.
— •Tai visai nebrangu: kambarys didelis, dvi mo tavęs pasprukti* Man. užsispyrusiam kul*
komunistams nėra laiko pul taigi. Kuomet Įmlševikai pa —- susirūpinau. Kam teks, kam ne, o man, pas
’ūtitiių prieimmių ninnrtoti, o piliečių be veika*
lovos (de.. aiškina šis,
ti išorinius priešus, nes turi našių taktikų naudodavo ko iūt iniąjam, vilties mažiausia.
W
nevarginti, ome aiškėti, kad patirtis darosi
— Bet kuriems galams man dvi lovos, kad ir
pilnas rankas darbo atremti voje su išoriniais prįcvais, • Pagaliau, plačios viešbučio duiys atsidaro ir
/ĮNičių “tavorŠeių” įtūžusius viskas buvo ir tinkama, ,ir mes, kaip stbvcjomo, visu buriu grūdmnvs mar vienos man |>er daug! — sukau jam. Aš mielu >cr daug komplikuota? ėmiau bijoti, kad mano
puoftmus. O “tavrtrŠČiai” puiku, ir tvarlcu, liet kai su muro laiptam į viršų, Ir lifto čia esamą? HU- noru ir tos pusę kam atiduoičau, o čia Štai tau wtebčję neimtu vaikai sekioti, kurie praliegda*
ceremonijų mxlaro. Jie nau skilus jų eilėms, pradėjo sistebejam Viešbnįis. rodos, turejo būti papras- net dvi. No, mielas sigimn*, tai jau per daug! m pro šalį mete j mime labai gvvus žvilgsniu^
doja fokui pat taktiką prieš švilpti j snyo buvusius drau einusms, o kaip moderniškai įrengtas, galvoju Ir griebdamas čemodanų šokau prie durų* Bet Tuo tarpu blykstelėjo mintis? Juk Komoj yra br*
savo draugus, kaip ir prieš gus, tai/jau nč
nė tas. mii, Įcoiaįmint.yh per <įu laiptukim, kad tik ne i tai ne kiek gelbėjo: daugiau, popui litų nonų- te septynios-kalvos? reikia tiktai ant vienos jt|
pakopti
ir šv, Petro bazilika surastu!
,
išorinius j>ricšU8r vadinasi. Dabar jah tie švilpukai ir pasilikčiau Mitų užpakaly.
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choras
užgiedojo
nius nudkaltimtis. Toki “in
“Tu es Petrus” ir giedojo,
LIETUVIAI PIETŲ AMERIKOJE
teligentai” tik ieško progų
iki Jo šventenybę, prinešė
visokiais
būdais
išnaudoti
[prie altoriaus; tada «v. TeH4*- ---nelaimingus ateivius.
Apie
10
vai.
didele
DucaleĮ
Vaa, nulipęs nuo kedns iv at
iv. Tėvo
XI Karmcljot
Aplankęs Pietų Amerika darbininkai išeina į darbą
Nesenai buvo pranei
salę
jau
buvo
užpildyta
žmo-Lik
laupęs prieš altorių uht
94ų
jrakatavitNors Pietų Amerikos lie
kųn. Janilionis suteikė šito tik vasarų, o žiema grįžta į
nemis, šv. Tėvo unifonmio-lklauptuko, kiek pasimeldęs, kad į Ameriką. iš
tuviai
turi
nemaža
draugijų
Vasariu
12
d.
šv.
Tėvas
atvyko kapitonas P/Jui
kių žinių apie lietuvių išei- miestus ii’ čia uždirbtus ska
„ ....... Pijus XI iikilmingai minė- ta Wu?arų gvardija darba- ėjo sėstis į trolių. Jum atsi- hv*TuigeleviČin«. Bet
ir
laikraščių,
bet
jų
dauguvybę Argentinoj, Brazilijoj tikus pravalgė. Savu ūkių mar-siekia. visai kitų tikslų, jo savo karūnacijos 9-ių me- vosi, kad palaikyti tarpi<ėdus tronv, aplink Jį suseįsigyti nepajėgiu, nes arčiau
Žmoniu tvarkų: vieni buvoLio kardinolai ir per abi pth nelengva buvo įvažiuoti; ■
ir Urugvajuj.
ri
sukaktuves.
Iš
vakaro
Lietuvių vienybę, ypatingai
išstatyti per dvi eiles per sn-kes koplyčios aukštesnes sv vieno Bostono lietuvio d
Visoj Pietų Amerikoj lie miestų žeme brangi.
Argentinoj ir Urugvajuj, la vasario 11 d. šv. Petro ba
jis galėjo atvažiuoti. A
tuvių išeivių yru apie 70
Miestuose labai didelis ne bai ardo komunistai ir a- zilika ir Vatikanas buvo ilu- ies vidurį darydami praėji-Įdyncs užėmė arkivyskupai,
Lietuvos lajkraM
litui taką, kuriuo nešė ^v.j vyskupai, kurių tarpi* buvo tai
tūkstančių. Didesnės lietu darbas, ypač paskutiniais narchistai, kurie varo atkak minuotas dtagybe įvairių
“
Sekmadieny
” savo straips
Tėvų ir Jį lydėjo visa di-Lr J. M. Vyskupas Bučys,
vių kolonijos yra: Argenti metais. Kiek lengviau su lią agitaciją prieš tautišku spalvų šviesomis.
ny “Amerikos lietuvių jau#
duomenė, o kiti iš šalių da-l žemesnės sėdynes ir buvo užVasario 12 d. tykus gra
nos sostinėj Buęnos-Airese rasti darbų amatininkams. mą ir tikybą. Brazilijoj ko
n imas — galybė” p. Jondt
— 20,000, Sao-Paulo (Bra Fabrikuose darinis labai sun munistų veikimas jau su žus rytas, saulė skaisčiai m" tvarką, kad žmones peri pildytos Įvairių šalių diplo- J. Romanas rašo:
daug nesispaustų, nešant šv.Įmat.ii^ pralotais ir kitais

UEUURM
Namu

IŠ ROMOS

zilijoj) — 10,000, Urugva
jaus sostinėj Monteyideo —
5,000, Rozalijoj (Argenti
noj)—5,000 ir kituose mies
tuose mažesnės kolonijos.Vi
si lietuviai ateiviai yra atke
liavę po karo ir tik keli šim

visai stabdytas ir jų vadas atsi švietė: žmonės dideliais bū
riais visokių luomų, gatvemenkas—vos pragyvenimui dūrė kalėjimuos.
kariais,
autobusais, automoKultūrinis lietuvių veiki
užtenku Kirk geriau apmo
kamus tarnaitės; užtat jų mas daugiausia reiškiasi
Vatikanu; vieni bėga į Šv.
darbas nepaprastai sunkus. Brazilijos mieste Sao Paulu,
Kiek geriau mūsiškiams se kur yra didelė lietuvių ko Petro bazilikų kiek nors i>akasi Urugvajuj, o blogiausia lonija. Čia jau veikia net simelsti , kiti skubinasi į
Brazilijoj.
Daugiau kaip kelios lietuviškos mokyklos Ducale salę, kad gautų ge
pusė lietuvių tuojau grįžtų ir leidžiamas tautiškos min resnę vietų atsistoti, kad ge
tėvynėn, jeigu turėtų tam ties savaitraštis “Lietuvis rinus butų galima matyti Šv.

kus,

o

atlyginimas

tai čia apsigyvenę seniau.
Ekonominė seniau atvy
kusių lietuvių padėtis yra
ganu geni. Užtat tautinis jų lė>ų. nes skurdas didžiaususipratimas menkas: šei sius. ' Butai dažniausiai iš
mos nors ir lietuviškos, 1x4 lentų sukalti barakai, tam
jaunimas jau gerokai nuo sūs. be langu: viename kanilietuvybės nutolęs. O tai dėl bary gyvena .iisigrfulusios
to, kad čia lietuviai neturė 2- .*» šeimos: eit Ii žmones
jo savo kunigų ir mokytojų, ticxi<i<; ant žemės.
kurie butų rūpinęsi jų dva
žemai.
siniais reikalais. Padėti dar
išsiplatinęs u irta vi
pablogina ta aplinkybė, kad lnas ir paleistuvavivmas.

paskutiniu laiku seniau at
vykusieji emigrantai sten
giasi atsirubežiuoti nuo nau
jųjų-

Brazilijoj.” Be to, veikia 'Pėvas. Ducale salė, tai yra
visa eilė įvairių draugijų. labai ilgas ir platus korido
Pradeda sukrusti ir Argen rius, kuris eina nuo Popie

pnikštosios

Tėvų.

dvasiškuos

na

riais. f Siksto koplyčią bū
vu Įleidžiama tik diduomenė
Nespėjus Jo Šventenybę
ir tik su specialiais leidi
Pijų XI iš zakristijos įneš
mais. kadangi ji yra neperti 10:30 į Ducale *alę aukš
diilelė ir daugelis negali į ją
toje kedeje, kurioje Šv. Tė
sutilpti,
taigi
daugumas
vas visada yra nesamas, sa žmonių iš susirinkusiųjų bu
lėje kilo didžiausias džiaugs vo pat enkint i, kad jie gavo
mas, krikštavimas ir šauks progą tik j Ducale salę įeimas: “Vi va Pupa, Vi va Pa it i ir £v. Tėvą nors nešant
pu” (“Lai gyvuoja Popie ]
pamatyti.
žius”). Vieni skepetaitėmis
mosikuoja, kiti raikomi^ Į
Mišios
ploja, kiti šaukia, “Viva Į Šv. Tėvui atsisėdus trone,

Didelis džiaugm’as

Buenos Ai žiaus zakristijos iki Siksto
Siksto koplyčia
rėse veikia kultūrinė pašal koplyčios.
pos draugija “Lietuva” ir yra privatine popiežių kop Papu,” o Jo šventenybe n««-1 prasidėjo iškilmingos UūL
kita draugija “Argentinos lyčia, kurioje ypatingose šamas
aukštoji*
kėdėje,išios, kurias cclvbravo kardilietuvių susivienijimas.” Ne dienose Šv. Tėvas arba vie linksmu veidu, ]ier abi pusi uolas Locatvlli.
Po mišių
seniai įsikūrė šv. Kazimie nas iŠ kardinolų laiko iškil kryžiaus ženklu laimina vi Įš\. 'Pėvas suteikė visiems il
ro bendruomenė, kuri pra mingas mišias.
sus susirinkusius tikinčiuo-Įvisam jiasauliui palaiminiJaunos neprityrusios lietu dėjo leisti savaitraštį “Švy
sius. Taip minia krikštavoĮmą. Pradėjus Šv, Tėvą neš
Lietuvių ateivių koloniza it šaukė Šv. Tėvui “VivaĮii j zakristiją, choras antrą
vaitės dažnai pakliūva į Į- turį.” Silpninusia pasireiš
vairin -agentų nagus.
Ne kia kultūrinis lietuvių vei vimas sutinka daugybę kliū Papu” iki nunešė j Sikst ipykĮ giedojo “Tu es 1MI
mažai atvykstančių į Pietų kimas Urugvajuj, kur dar čių. Visur reikalingas kapi- koplyeią.
Irus.” Nešant per Ducale sa
Ameriką lietuvaičiu paten nėra nė vienos tautines lie taas, nes darbininko jėgos
rę vėl tas pats triukšmas ir
ten baisiai užnuodijamos. O
Procesija
kauksmas, kaip ir pirmiau.
ka Į prostiti’čin namus, iš tu viii organizacijos.

tinos lietuviai.

menkų lietuviai yra jau vi
sai kitokioj padėty. Jų eko kuriu vėliau jau sunku pa
nomine padėtis yra nepa sprukti.
prastai sunki. Darbo sąly
Kultūrinis lietuvių gyve
gos visur sunkios ir lietu nimas visai pakrikęs, dėl iviams ypatingai svetimos. dėjimu inteligentu trūkumo.
Padėtį pablogina ir nepa Dauguma jų žiū i i vien tik
lankios, lietuviams sunkiai savo reikalų arba stovi nuo-

I

“ Kapitonus Petrus Jur<«{ert»
fius, nors Amerikoje jpmįu, bef
kelis metus tarnuvo Lietuva)
kariuomenėje. šiais metuU p*>
siliuosavęs is kariuoinenfyHat* j
į ėjo grįžti i Ameriką Ameriką į
Konsulas Kaune atsisuki Uduo. į
f i jam pasij, nes htfk jisai nuirtu* j
jęs Amerikos pilietybes faf&ua* i
dainas Lietuvos ksriuomenljt. i
Tada jo brolis K. Jurg^la, kub. ‘
ris tarnauja Lietuvos konauU* Į
te Ncw Yorke. kreipėsi j Vabk Į
lybes Departamentų, čia irgi į
buvo pasakyta tas pats, kas ft i
Kaune. Jokiu būdu Petro Jur- I
gelevieiaus negalima pripažinti į
Amerikos piliečiu. Buvo daro-, j
mus spaudimas per senatorių 9
Noųr Jersey Valstijos, kur p. ię
.Dirgėla gyvena. Darė interven- į
ei jų ir Lietuvos Miniatotk. Am^ ;
rikai, bet vis vienas ir tas pats. į
atsakymas. Negalima. Apie ri- į
sa tų p. K Jnrgėla praneJČ via* 1
nam lietuviui Bostone. Ta* tuo*;
jau supažindino p. K. JtggtM ■
su senatorium iš MassaehUueHf ;
valstijos David T. Wa1di.> Tart 1
Senatorius, žinodamas apie liu- >
tuvius, kurie gyvena jo atutu* j
vaujamoje xxalstijoje, pradėjo
dalyką judinti iš naujo Ir po Į
poros mėnesių Valstijos Dupuo* j

Šv. Tėvą nešant per Du Įpaskutiniems šauksmams ir |
Tikybiniai lietuvių reika mūsų išeiviai kaip tik kapi
lai Pietų Amerikoj labai ap talų neturi, dėl to jiems il eale salę, pirma ir paskui | plojimams nuaidėjus jalt po Į
leisti; Čia jai® niekas nesi gus metus teka pakelti di ėjoilgaprocesija, kurių su- t2:00 v., visnnUėmntžiaūgrūpina, — nei patys lietu džiausių vargui Ta vargu ga darė įvairių šalių diplomą-kmu ėjo iš Ducale sales, pa-| levičiij Amerikos piliečiu?* , x j
viai, nei vietos dvasiškija. lėtų palengvinti tinkama or tai, .kardinolai, arkivvsku- matę Kristaus Vietininkui Baigdamas savo įdomų.]
Atvykstantiems iš Lietuvos ganizacija. bet tam reikalin pai, pralotai, kanauninkai.!
sveikutėlį, linksmą ir pilną [straipsnį, p. J. J. RomunaM;
kunigams daromos įvairios ga didelių lėšų.
kunigai ir popiežiaus švei -norgijos darbuotis žmoni-1 iškelia naujų ir labai svarbų*1]
Apskritai, lietuvių išeivių carų gvardija. fc
pakeliamos klimato sąlygos,• šaliai nuo kultūrinio darbo. kliūtys dirbti ir veikti. Net
I
jos išganymui.
Į klausimų:
ypač Brazilijoj.
Yra nemažiau tariamųjų didelės lietuvių kolonijos— gyvenimo vaizdas labai tam
“
Su
musų
juiūmo
pagalU
į
Tu e» Petrus
Kalba per radio
Į
Miestuose dirba visai ma■ “inteligentu” <u tamsia pra-. Buenos-Airėse, Sau Paulo ir sius. ir pagerėjimo artimiau
galima daug ką nuveikti. Ua* \
įnešus Šv. Tėvą į Siksto
Žmonės jau iš anksto žino-| tuva kas metai moka dalį sava ,
ža.
Lietuviai daugiaašiaii eit imi. pabūgusiu iŠ Lietu- kitos — neturi iki šiol savo siu laiku nenusimato.
R.
ff
koplyčią,
Šv.
Petro
bazilikos!
j
o
į.; pranešimų, kad Šv. Te-Į skolos Amerikai. Suma skoloa,
“
M.
R
”
dirba skerdyklose.
Laukų vos už Įvairius kriminali- parapijų.
---------------------------------- ———- ■
- —
-has Pijus XI savo karūna-1 rodos, bus apie penki mHijoiuA ;
dolerių. Kodėl Amerika, tokia i
prastesnio dalyko, rodos, ir būti negali! Palių-j nų juosta. Pasigerėjęs miesto vaizdu, nusilei- stebins, bet ir neapvils. Pavaikštinėjęs ir geriau vijus 9-ių metų sukaktuvėse I turtinga šalis, negalėtų toa ako*' >
ku aikštę su vaikais ir dabar einu kalvos ieško-į dzin vėl pakalnėn ir kiek paklaidžiojęs atsidu įsižiūrėjęs greit gauni įsitikinti, kad čia Dievo Į .asariu 12 d. pirma sykį peri los nuošimčius ir amortixaeij<
papuošti žmogaus įdėti milžiniški dva-pradio
adio kalbės į visų pasaulį |Į siunas pavesti stipendijoms Jfe*
pagaliau šv. Petro bazilikos aikštėj. Suki- namams
i
t i. Bet štai skersai kelio — kanalas. Klausiu riu
i
’“ piet
lHet 4:45
4:™ (Romos laiku),Į
!<ūKu),
? Kitiems taip padarė, tai
aplinkui, dairausi ir stebiuos... stebiuos, !sios ir medžiaginiai turtai. Visur, kur požiūrė-hpo
tilto pamftry sėdinčio keptų kaštanų pardavėjo, dejuos
i
Si, nuo grindų iki skliautų, — vien marmuras. I taigi žmonės iš anksto pra-| k0(it-i negttii lietuviams taip pat ,
kas čia per kanalas t “ Tai Tiberis!”. — lakoniš kad nematau stebuklo, kurio ieškojau. Didžiulė, t
dėjo rinktis prie visų radio]
radio| padarvti?”
v .
. .
.
r.-x .
•
i*•
keturių eilių kolonados apsupta aikš- :žalvaris ir auksas. Šitos brangios medžiagos jau |
kai meta senis, vartydamas savo susvilusius kaš- apskrita,
;
v
.
?,
.
.
.
.
,
,
.-torių, kur
kur tik
tik kokia
kokia buvo.
buvo. II §iuo * klausimu vertėtų
.
.
.
+ • ponų,
ak
.
fp.
VT . . 1 ...
.
lanus. Tai Tiberis? Einu paupiu ir žiūriu Į tė: viršuj kolonados — šventųjų statulos. Vi savaime imponuoja. O ka Iškalbėti apie tai. Į
t
\ .
‘
.
Sv- l‘ vas 1 ’ijus XI kai Lakombigienis asmenimMtikTiberį: neplatus, vietomis kyšo nusekę krantai: dury aukštas, kadaise dar Kaligulos iš, Egipto kas n- kaip is jų padaryta genialių bei talentu.-k-j,, |t)tyniškni ir itališkai.Ldi susirūpinti.

o vanduo — Dievulėliau tu mano! — rudas, atgabentas obeliskas: iš šalių šniokščia du fon
drumzlinas, nė nelygink su Neri m, kuri “ban tanai. O priešais, gilumoj — Įiati bažnyčia. Di
gas tur aukso, o dugnų, kaip dangty.. ” čia. ro džiausias, nuobodus pailgo keturkampio fasa
dos, niekas nė neplaukioja, tik kur ne kur ma das užstoja įspūdingiausių išorinio bažnyčios

tyti išklydęs sportuojantis laivelis.
Perėjęs Tiberį, išėjau vėl Į aikštę. Vidury,
stybsi aukščiausias, ieroglifais išbraižytas, obe
liskas; aplinkui — keturi marmuro liūtai, ant
pilvų išsitiesę, spiaildo vandeni; o priešais. auk

gų vyrų, kaip Miehel Angelo, Canova, Aniiei, p„ t„ keli kalbėtojai Įvairio-

Rossi, Muratt ir daugelio kitų. Sienose ir vi (Uis kalbomis (tik gaila, kad
silose pilioriuose — didžiulės popiežių ir įvairių llietu\ iškai nebuvo), aiškino! Tas, kas, būdamas jaunas, MtuŠventųjų statulos. Koplyčių ir kitus altorius Įšv. '1’ėvo kalbos prasmę. PoĮvčjo aukltų idealų, ii
... * ™ • t.
tu
mi u - • [buvęs jaunas.—Prof. St.
vaizdo dalį — kupolą: žinoma, ne visą. Bet tiek, puošia puikus Ratiaellio, Reni, Domcmehin o.jių kalbų Sv. Urvas kaltejoL.^
kiek jo iš užu fasado matyt, jokio įspūdžio ne Ronianellio, Poussin’o ir kitų meistrų moziakos r tališkai. šv. 'l’evas visam’
daro.’ Be to, bendram bažnyčios vaizdui daug paveikslai. Po didžiuoju kupolu, toj vietoj, kur Į pakuliui suteikė palaiminikenkia ir nagražūs aplinkiniai namai. Šitokio vidurinysis nefas susikryžiuoju su skersiniu, mą. Teikiant palaiminimų.I1
IM n»I <1 lūžiausios žmonių minios. Į
atšaldancio įspūdžio beveik kiekvienas, pirmu turtingai grindyse įmigtame rūsy

DYKM TIEMS, IIME
(EKIU KUO DUSULI

ščiau namų, žaliuoja medžiai, čia pat terasos kart pamatęs šv. Petro baziliką, patiria. Ro karstas. Priešais karstų -— popiežiaus Pijaus Į Purios stovėjo prie radio Į
Ul/kai f^/HCniHl>nn
kitrį We
N«Rrfoii oc jokio įeit
fasadas. Tai gal bus Monte Pinčių. pamaniau, mietis nė ikvk nesistebės, kai jam atvirai pasa VI klūpanti statula. O viršuj karsto, po aukštu torių. nusiėmė kenti ros iri
■
*
*
l
•
Mt'Mo arbtt Miko ffaiiiaiatat
lipdamas į kalnų; ir, rodos, neapsirikau. Pės kysi, kad šv. Petro bažnyčia nedaro laukiamo baldakimu — popiežiaus altorius. Prie karsto I/eem>j«»>i: tai buvo gražus
Mes turime būdą UM BUlaiVami IW
tiems laiptai, meksfaltuoti takai; automobi įspūdžio. Jis tik patars aplankyti ją keletą kar dega amžini žiburiai. Truputi nuošaliau i drši- regiuvs.
ir norime Kmtį*
w
...
1
,
’
. I
,.
...
Itumete me«» imc-ių iSiaMmm-?
liams taip pat meksfalluotas kelias; visur pu tų. Tad stoviu nusivylęs ir akis ištempęs žiūriu, nę ^- sėdinti juodus bronzos sv. Petro statula.I Po Sv. levo kalbos ir pa-įtum ar
. ,
«...
,
„
•
»
1. » • *
v
.
. . idusl turtiun*^ HmiėginU M ■ “
šys, painios ir kitokį nematyti medžiai. Vir lyg laukdamas kokio stebuklo. O žmonės pla 4y
viskas aphnk, rodos, zadma tikybinius jaus-Į laiminimo, žmonių numos [t> Atruime kokinm fcmeeie «...—
šuj — apsti* & dviejų pusių medžiais apsodin čiausiais laiptais kaip vabalai, tik lipa ir lipa*- inus< bet muziejine težnyčios nuotaika trukdo į pradėjo skirstytis nuo nuUo|^iMlVę»luk
ta, terasos aikštė. Toliau — vėl painios, pušys,, vieni i bažnyčių, kiti — iš bažnyčios, lipsiu ir žhioi^ti susikaupti. Kas nori pasimelsti, žino Ltorių dideliu pasitenkini* ĮP
l
miižniški kaktusai; klombose -r- gėles. Žalumy■ aš, gal nors viduj pasitaisys ūpas. Ant laiptų ma, randa tam tinkamų laikų, kada niekas ne-Į mm
i
m*
«
•
»
r v
v* 1
•a
e * » |wMVv!y Klirfv
V
nų vidury — fontanas: faraono dūkte, radusi tnrpbitimy, juodais apsiaustais apsigaubę, su kliudo, •—anksti rytų. Dienos motu bažnyčia į
£.T-AiHCfWwfhs|u«'*ir w iemkmw.
pintinėlėje Mozę, lyg dėkodama dievams už ra- .juodom dvišakom kepurėm ant galvos, šneku virsta tikru muziejum, žmones vaikštinėja, žiū-Į..... .. .. SJUmti
dinį, žiūri į dangty Visur takai, suoleliai. Bet čiuojasi dvejetas, matyt, Vatikano policijos ats ritięja, dalinasi ispū(W*k Bet šitoji, kad ir
.
.
t IlSjiS.**1 h F*1**
pttbįikoB, kuri naudotųsi tais patogumais, laimi tovų. Keletas kitų uniformuotų tarnautojų at tnmtiejhiū nuotaiku bažnytines rimties, žinoma. I
į Kum roikainw pirkti vyriškus phHri**** '
nedaug. Parai kalinėjęs apituščiais takais, pri- iminėja iš vizituojančių didesnius įiešulius (tur nenttlo.
\
| drabužius, prašau prie lunnm
ZOFAU Uf .iVm MO
1
einu terasos kraštų, didesne Romos puse — kaip būt, kad su jais neišneštų kų nors iš bažnyviojį) 1 r ApŽjtivčjęs ‘ Imžnyčios viduj kupinas jspū-hrriptis, .avs^šrepmmitiaijiivi^r
■ '
tižių, grįžau namo pasitaisiusiu Ūpu ir patenkin Lą iš geriausių firnuj. Dabar yra Į Fnmttet A«Uhmm (X
ir
via
pat
juos
saugoja.
Praėjęs
tvarkos
dalim
ant delno. 'Gelsvai balzganos namų mases, pa
’.U K Fnwrttw BMr r
X. T. 9
viršių įvairina tekstai; bokšteliai, kupolai, ku tojus ir sunkiai prasklęidęs sunkių, ant duVų už fe nžmiiSiliuiias pakdfij 'vargų dėl savo užsi-7«>iwiW iwws»rfnių <lr». W NlMtni M.,
.pynuo m-siuaudod jdjiuo teikinnmis pafeu•
,’K Su Si
rių tarpe išsiskiria, man buvo' aišku — šv, Pet l iestą odos uždangalų, jsispraml^iau į vidų ir aš.
t '
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ro težnyčios. Aplinkui—melsvai violetinė kati 'MUvitraam didelių bažnyčių ir vidus labai ne-
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J bet lietuvių kftifrą puikiai vartoj*
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Ąatmdkttįų kavo lp ditną, 1981

LDS. Kuopą-Susirinkimai

Į ir Akcijos veikimuose raštininknuĮja, darbnojaai ir prie choro. Ge
liai vartodamas lietuvių ir anglų
Į khlhas gali išversti visokius rašwiwrriwr.D, mam.
PROVIDIMC1, B. L
ltns į abi kalbas. Taigi BaltimorieLDS.
111 kuopos suririnkiman įLDS. 11 kp. mėnesinis susirinkiIčiams garbe, turint tokį £abų veivyks
sekmadienį,
kovo 15 dieną ft.
nias įvyks sekmadienį, kovo 15 d.,
kė klausytojams daug saldaus
Įkėją.
m„
tuoj
po
sumos,
Šv. Kazimiero
tuoj po sumos, bažnytinėj svetai
juoko.
J. H Lietuvos
parapijos
salėje.
Kviečiami
viri
nėj.
Svarbu,
kad
visi
šiame
susiPertraukoje p-lė Valė Adomai*
^nrood'o Merginų Sodalicij*
nariai
atriti.
Taipgi
atsiveskite
1
rinkime
dalyvautų
ir
užsimokėtų
ą 15 d.
vai. vok. vaidins tytė skambiai padainavo indo:
duokles, Parodykime gražų pavy» savo draugus priraŠyli prie šios
ta veikalų “Patricija.” įtai "Pasakėlė” ir "Aš įėjau j karna*
kilnios organizacijos,
dį kitiems.
ki labai maloniai kviečia visų rą," Jai pianu pritarė Ona KuValdyta
Neisimai
»Jją wWk‘U*H atvažiuoti į šį dirkaitė.
Antras suvaidintas veikalas bnĮ Žinių ir žinelių pasjmis pilna,
Įtarimą, kurs įvyks šv. Jurgio
ATH0L, MAO.
NBW BMTAIM, C0MW.
yo:
"Teta
iŠ
Kalifornijos?
’
Roles
’
Įlik mūsų korespondentai visų jų
•faytfoFji' svetainėje.
LDS. ,4 kp. mėnesinis susirinktLDS* 3<i kp. mislrinkima* įvyks
Į neaprašo,
Nonvoodo Bod. turėjo šios merginos: Salomė —
mos įvyks kovo 15 dreną, tuoj po
Mekmndienį, kovo 15 dieną š. m.
O. Kudirkaite; Felicija - - K. JaĮ V. Valiukas, jau senas žmogus, mišparų, šv. Pranciškau* parėpk
sionytė; Rornlija — S. Navikaitė;
| viinas Išgyvendamas, atsikėlė ir jos salėj. Kvieėmmi vist nariai at Svarbu, kad į šį susirinkimą ateitų
viri narini ir bent po vieną naują
Montvilienė — E. širvinskaitč;
Įužsikaitęs puodą kavos ant geso, silankyti ir užsimokėti mėnesines
narį atsivestų prirašyti prie mūsų
Roklienč — O. Pazniokaitė; Vil
Itur būt, vėl užsnūdo. Kava užvi- mokestis. Taipgi atsiveskite savo
brangios organirarijos.
kėtai! ė, siuvėja — O. Jasionytė:
|rus išsiliejo ir užgesino ugnį, ir draugus ir drauges prirašyti prie
jHtatartine Tarty.—Vasario 14 d.
Tarnaitė — M. Sakalauskaitė.
hiabagns su gesu užmigo amžinti šios kilnios organizacijos
Sbginų Bodai iri.ja ir vietinė Vy
DETROIT, MICH.
l*o
programos
Sodalieijos
pirmi

Kviečia Valdyta
| miegu. A. a. V. V. buvo aprileili kuopa surengė smagų savybės
LDS. 72 kp. susirinkimą jvyks
|ta»rėlį šv. Jurgio pobažnytineje ninkė įteikė vaidinimų režisierei
Įdęs - nepriklausė nė jokiai drausekmadienį, kovo 15 d., Inoj po
p-lei Sakalauskaitei dovanų.
1
gijai,
nė
parapijai.
Tad
į
bnžpyčią
flfctainėje. Visi nariai linksmai
fiamtMų, šv. Jurgio parapijos mo
Apskritai, vakaro įspūdis buvo
LAWRIMC1, MASS.
teft iki vidurnakčio. Pirmiausia,
mm. K. Vasys nepriėmė. Likosi
nuotaikus. ir klausytojų buvo ai ■
LDS. 70 kp, susirinkimas Įvyk* kykloje. Viri kuopos nariai yra
įpnlaido!na'be bažnytinių apeigų.
Ž
ns lošė, gramofono klausėsi,
atlankę daug.
Į Lietuvis J. Rinkevičius vasario leovo T5 dieną, tuoj po dvyliktai kviečiarni ntrilnnkyti j šį BU.ririn
rark įvairins žaislus, šposus krėkimą.
Atlankymaa Mintam Blay.- Ko
liti d. nupuolė nuo laiptų savo na- vai. Taigi kviečiamo visus narius
keiks merginos pianu skambiValdyta
vo 1 d. Merginų Sodalieijos nares
Imiiosc ir mirtinai užsimušė. .Jis bu- atsilankyli į šį susirinkimą ir užk kiti dainas dainavo. Buvo oz
buvo nuvykusius autobusu į RosKai tu, pone, parvažiuoti Į seną krajų, tai tu patvMldnk viiui|Vft (]ar j^ynas vyras, vos 40 motų, rirnohėti mėnesines. Atsiveskite Ir
ui. ir gražių "favors.” Per
WASTVILL1, ILL.
būry, Mass,, pasižiūrėti plačia i pa lietuviui iš mano žirdiM ir patUtavok tu jieuu už pririiuhtaą wianąi’’|Buvo našlys, paliko dvi mažules! savo draugus prirašyti.
taksminimą įvyko ir “surJJ)S. 75 kp. mėnesiniai susirin
garsėjusio Gavėnios vaidinimo —taip lietuviškai kaltojo mūsą Juoaa*—Jack Starkty į prof. M. Bir-ldukrelos tikromis našlaitėmis. Ma
Valdyta
kaltininkė pasitaikė p-lė
kimai įvyksta kiekvieną mėnesį,
"Piloto Duktė," kuris jau 29 me
rtA Kudirkaite, kuri minėjo sasiška J. M. Borton’o Mayor’o Ciarley oficialiai inrengtų ptet? (kovo 7 ,inn phnrinus mirus. A. a. Rinkesekmadieny, po llkjįl., šv. Petro ir
tai kaip yra statomas scenoje, tris
ta gimimo dienų. Vakarėlis užsid.) metu po to, kai Mayor’as pentaU Sharkey, kaip lietwrių rtii«7bžs vu l’'s bt,vo apsidraudęs ir rodos, jauno vaikino. Išmoko darbą Povilo bažnytinėje svetainėje.
kartus
Į
savaitę
per
ištisų
Gavė

taHč su rateliu, "Labas rytas!
.
„
dukterys gaus $5,000. Be to, jis Trade mokykloje ir tėvams būtų
Valdyta
nią. Šio vaidinimo įspūdžių nega
•
—----------Lpaliko šešių šeimynų namus. \ c- buvęs didele parama. Bet nelai
taUMk Jums, vakarėlis mums,
lima užmiršti; taip giliai paveikia
------------ :------ -------- - ---------- —^hionis paėjo iš Kauno apylinkės.* mė paguldė į grabą jaunuolį. A.
| Vaidinimai.—Vasario 15 dieną į žmogaus jausmus, ir mūsų gru fabrikų darbininkai išeitų į strei ną, tai sekantį sekmadienį vėl i ai I Palaidotas su bažnytinėmis apei- a. Juozas Balkus buvo katalikas, rys. “Miras” gauna septin
pės merginos liko susižavėjusios
ką, bet veltui. Fabrikų agentai daryti nebuvo prasmės.-------------- Igomis. šv. Kazimiera bažnyčioje priklausė prie Aušros Vartų choro tų dalį viso derliaus ir gyvu
||| pat svetainėje Merginų Sudali
šiuo perstatymu. Prieš vaidinimą nepripažino komunistų unijos.
Antra, aiškinant choro nednly-1 paskui inį patarnavimą suteikė ir Vyčių kuopos.
na juruose teatrališką progrnlių prieangiiaiis* “Miro” pa
M.. Vakaro vedėja p-lė Oua Paz- visos merginos taipgi atlankė ir Taip pat ir darbininkai jų nenorė vavirno tame apvaikščiojime prie-1kun. Petraitis.
Darbai nesigortna ir dnugyb*"
žastį, gerbiamas korespondentas! Vasario 25 <1. J. Belkus važiavo žmonių nedirba. Komunistai lai reiga — prižiūrėti šventąjį
įįįtktitė perstatė grupę merginu, Misijų Bažnyčią ir pasimeldė prieš jo ir išmetė iš savo larybų.
Stebuklingą
Altorių.
pasakė,
jog tai buvo dėl nonialo- |j Bostoną su busit ir husam susi ko prakalbas, mėto plakatus ir no kapa, priimti maldininkus ir
puošusių ūkininkaičiais ir ūkiAmerican Woolcn C’o. sutiko:
Stelta
Maris
namų
padarytų
kunigams iš tau- Įmil§ns> buvo užmuštas. J. Balkus ri demonstruoti, bot "dėdės” su spręsti visokius tikybinius
aitėmis. kūrins smagiai pašo1. Neturėti daugiau vyrų, kurie t iečių pusės per pereitą Vytauto Lar lik 21 metų
fr padainavo lietuviškų dainų
Gaila" buožėms" išvaiko.
Vytautas klausimus. Be to, “miras”
per'aritmetiką skaičiuoja, kaip Šventę. J. iš Lietuvos, tur būt, Į
nį. Joms akompanavo p-lė
žmogus turi dirbt.
vaido 7 visokiu žinių ordo
pamiršo, jog dar prieš tai pats var- Į
Adbmnitytė.
2. Viskas bus, kaip seniau buvo. gonininkas R. Juška viešame su-i
mis: “pirus,” - pamoksi iGerbiamas klebonas kun. Urho3.
Duos
dešimtą
dalį
daugiau
sirinkitne
pareiškė,
kad
kol
jis
bū-1
Streikas užsibaigė
trinkus, “šakus,,‘ -muzi koli
ius gyvai ir plačiai pakalbę.
siąs Baltimorcs parapijos vargo-1
Po dešimties dienų streikavimo. dėl viršlaikinio darlto.
Lietuvos Nepriklausomybės
tus, grojančius per tikybines
Darbininkai balsavo ar cit, ar nininkn, nei jis pat* neisiąs, nei!
La\vrence’o žmonės sugrįžo j dirb
ėa proga.
VELNIO GARBINTOJŲ
savo choro nevesiąs į ^tautierių" Į
Jozidni turi tris šventas apeigas cimbolais, ^fakinis”
Komedija: "Nė vieno vyro na tu ves vasario 27 d. Streikieriai neit dirbt. Kai buvo sužinota, kad
TAUTA
knygas: “Atidengimų kny — šokančius, kol kūnas pa
J* smagiai ir juokingai hu- buvo iflHtię iš VVnshington, Wood ir keturi iš penkių žmonių sutinka salę dainuoti. Kuomet įvyko Vy-Į
tautini*
koncertas,
visas
atliktai
„
..
.
_
ABU^kjirios.pri.kUpso prie dirbti, varpais skambėjo po mios.
plūsta kraujais, “kavntus”
šią vaidintoji]: BepgMnjiinfjo
F; Ju«k» fc BeJ - Vienam užsienio laikraseio ga,” “Juodųjų knygų’* ir
: lft • •
.
tą.
American
Woolen
Kompanijos,
— liumirvliii Mdntdjus ir f t.
M. Sakalauskaitė; Lueimot laikosi to paties.nusistatymo, Į bendradarbiui pavyko nu- w>$«?jungos su velniu pripaKun. McDonald^ šv. Marijos pa
■šuo — J. Latvytė; Teta Streikas prasidėjo dėl savininkų
Ježidai veik visi nerastin
ir kaip šitam korespondentui yra |vykti j siaura slėni tarp Tražiirimo knygų.”
a — S. Smilgytė; Džcsė — norų, kad du vyrai devynis (9) rapijos klotanns, daug gero darė
gi, nes jn tikyba sako, kad
žinoma, kuntai su žfa. unaistaty-L jf sirj. kui.'
.
ftdaitė; Katrė, tarnaitė — Va- komus (combs) varytų, taip da streikieriams, patardamas jiems,
“Juodojoj knygoj” rašo
mu
nesirūpina,
nei
smip
nei
taip.į
J
•
įK Adomaityt ė. Visos mėgėjos sa- rant, trecias vyras liktų be darbo. kaliniui išpirkdamas, ir duodamas Tad, jie lie reikalo painiojami įK-Khl tautos, tikinčios velniu* ma apie pirmąsias pasaulio raštingumas — didele nuodė
■Jb pales atliko pasigėrėtinai, jų Komunistai į šitą streiką įkišo ir vietos susirinkimus laikyt. Taipgi diskusijas.
|paskutinieji žmonės. Dar vi- tvėrimo dienas. Pasak jos, mė. Raštingumas leidžiamas
savo
nosį.
Jie
kurstė,
kad
visi
kun.
M
ilanose,
šy.
Rožančiaus
baž

■Mal ir komedijos snŽotas šuteiM‘Įsiškai neseniai jezidų buvo a- jpzidai — Adomo ir paslap tik T rūšies žiniams, “pi
nyčios klebonas, italų parapijos,
rams.” Visoj jezidij tautoj
---- •|]ho 300,000. Toji tauta greiragino, kad darbininkai "savo"
tingos Adomui velnio pado
protą vartotų.
Praėjus vasario 16 d. ir Birziš-Įtnį nvksta ir (labar liėra tik vanotos juodoj moteriškes vra tik viena raštinga mote
ris.
kos
prakaltoms, dah.r R»v?ni<»
ie ^000 žmonin. Jezidai
Dideli fėrai
ainiai. Adomas su juodųja
metu daugiau rūpinamasi dvasi-1 4 ....
Lietuviai vyrai, moterys ir vai niais reikalais; mūsų bažnyčioj I kurdų kilmes^ tauta. MtlSllb moteriške pagimdė du vai
kai, jauni ir seni,—vasario 21—22 kasdien, atnašaujamos šv. Mišios Įmonys tvirtina, kad jezidų ku: berniukų ir mergaite.
Katalikai, kuris gaišdamas ned. d. ir kovo l d., kreipė pėdas į po 12- vai. dieną — pietų motu; Į (auta vra prasidėjusi iš tūlo
Brolis sif sesore susituokė. remia katalildško* apaadaa, netari
,11 aiun. M1KDIK8 V. J. LIETUVOS DUKTERŲ DB408 pobažnyfinę salę, kur milžiniški fėprieina svctimtouęiu P’lna tožny-l rraj(l įbi Moaviaa kln.is
■MMALranS DRAUGUOS
po GLOBA MOTINOS tV6.
Iš j it ir kilo jezidų tauta. Je- tekis vadintis gera Bažnyčias vairai buvo. Išlaimėt turėjo progos čia ir įsklauso Mnoas;lietuviai ste-|v
w
v
.
.
__
kub-~VysIrapu Katteler.
VALDYBA
VALDYBA
nuo muilo gabalo iki gražių išsiu kiši iŠ maldingnmo t, žmonių, irf"'1'“ Patl «’<wiansi po Ma- zidams griežčiausiai drau
Pirmininkė — Teklė ASmenskienė
vinėtų staltiesių. Visi parapijiečiai lietuvių užeina, kurio arčiau dir-|hompto vxrrų — Gjlsseinų.
džiama tuoktis su ne jų sek
talaičiui — V. T. Savickas,
(>; <; Street, So. Boston, 'Mase.
parodė
geros dvasios, ateidami ha. Kun. Dr. L. J. Mendelio rii- Į Jezidų šventvietė — Šeik
Tik auiipratuai, Meri tauta ga
ii K. Seventh St, So. Boston, Man
Tel. S. Boston 23!K»-M.
tos žmonėmis.
hVimininkan — A. Naudilana*,
Vice-Pirmininkė — Elena .Mikulskiene, linksmai praleist laiką. Fėrų tiks pėsčiu šią savaitę prasideda Nove- Adi
li
laimiu pasaulio tautų lenkty
viefa ^.a ant bpdug.
B K. Brottthvny, So. Boaton, Mum,
402 E. ’itli St, So. Boston, Mass.
Vyriausias visos sektos žilas
—
surinkt
pinigų
užmokėt
už

U JtaMInlnkns — V. Tamolhinau,
Prot. Rast. — Ėlilviet* AukStiknlnintė
na prie šv. Pranciškaus Ksavero;I w _
v, . . * . v ..
niavimą.
I-Marine Rd., So. Boaton, Mass.
ln‘^ krašto, kiek i sali nuo sle- nys
silikusias bažnyčios skolas. - Savo n;
07 «J St., So. Boston, Mass.
t.
vadinamas
“mirų.”
, RaMininkna — D. Liūgevičlus,
Tel. So. Boston 4719-tV. stalus foruose turėjo šv. Kazimfe- vakarais — lietuviams. Sekmadic-|T,i°- ^hl kartu per metus ria
I Adams St, Dorchcster, Mass,
riti. RaRt — Murjona Markoniutė
“Miras"’gyvena savo pily.
teeina — P. Klopools,
(lirtis negražu nei žmonėms, nei
ro. šv. Elzbietos, Šv. Cecilijos, Cho nį 1 d kovo buvo pardavinėjamo Į suplaukia maldininkai pasiCG U St., So. Boston. Masa.
lt Balton St, So. Boston, Mm.
Ijtillninkė — Ona Stanliilhnė
ro, šv\ Marijos Sodalieijos, Lietu- prie tožnyfios knygeli! “Sv. Pran- nlP|s(i velnini, fieike Adi vra J<» hareme gražiausios moto- Dievui.—M. Peckau«kait?.
ąkterlM — J. LeMlnsku,
103 West Cth St., So. Boston, Mass.
it Bowen St, So. Boatop, Hmm.
”os Vyčių, Tretininkų, Apaštalys
Š<‘ilaikr* susirinkimus kas antra Tvarkdarė — Ona Miigirdienė
1312 (’olumbia Rd., So. Boston, Mass. tės, šv. Vardo, Marijos Vaikelių,
Imadienl kiekvieno menesio 7:30
NOVENA,
”
parūpinta
kunigo
L.
|
...
1
NU Vakare potatnytlnPJ aretainėj, Kasos Globėja — E. .Tanufcmienė
1420 rolumbla Rd„ So. Boston. Mass Altaristų, Federacijos draugijos ir Mendelio, °šv. Alfonso lietuvių Ro-|p"° Adl kapas. Via pat .vra
kftfcl Rt, 80. Boaton. Mass.
Puikiausias Pasauly
Praugija savo susirltftimus įniko kas p. Dovainienė. Reikia pridėt žodį mos Katalikų bažnyčios -kaštais,Išaugama povo plunksna, velantrą utarnlnką kiekvieno mėnesio, apie fėrų komitetą, kuris, po va
Baltimore, Md. (parsiduoda *10o.).|njo simbolis. Joz i du mokslas
Linnnentas/
r. JONO BV. BL. PAiALFINtS Ti.’IO vai. vakaro, pobainytinėj sve
dovyste kini. K'loh. P. M. Juro, Tai labai gražios maHalės K«»Lak„ ka<1 ,.rikia visokiais hn.
tainėj.
"Geriausias visam pasauly lini-'DRJ08VALDYBA
Vhals draugijos reikalai* kreipkitės dirbo, būda vajo, ir rinko daiktus,
mentus” tikrina milionai linksmų
norėtų
tnrct
tą
Novoną,
gali
gaut
r
,
.
,,
,.
.
.
pa*
protokolų
raštininkę.
itainktis — M. ifobn
Enktr PAI N - EXPKLLERIO
kad forai pasisektų. "Bažaras" už Ito. pas knn. Dr. L. J. Mrn.lo- da,s pPi maMauti velnią, nes
tf ML Ida Ibio Dorchoster, Mass
naudotoją. O, kaip jie pirmiaus
*
Telepliono Columbin imi
kentėdavo! Bet dabar jie yra laisvi
labai gerai pasisekė, ir reikia tarti lis. 114 W. Raratoga St., Balti-ldabar jis pasaulin viešpats ir
^Pirmininkai — J. Petrauskas
—laisvi nuo tą visų neapsakomų
5V. KAZIMIBRO R. K. DR-J08 "ačiū" visiems, kurio prie jo pri more, Md.
I žmonijų valdys dar 4000 me* Tkomas Bark. So. Boston. Mass.
skausmų.
VALDYBOM
ADR1SAI
lt RaAthillikas — J. (illneekis
Dabar jie visiškai nesirūpina, nes
sidėjo.
Vasario 15 d. asistavo prie ūv.L^
l/ftamu* Vark, So. Boston. Mass.
turint PAIN - KXPKLLBRIO
Ražtukas
Mišių
no
klierikas
Giedraitis.I
**
...
.
v
.
t
vw
.
L UaRtinlnkas — M. Seiki*
bonką namuose žino, kad niekam
kaip buvo pažymėta “Darbiniu J ^(^ifbu pripazisia knkscio■B K. Nbiiti St, So. Boston, Mus*, Pirmininką* — 3. Grubinakaa,
iš šeimos nereikčs kankintis su

KVIETIMAS

WORCESTER, MASS.

į HMW00D, MASS.

LAWRENCE, MASS

ĮVAIRENYBES

PRAUGIJŲ VALDYBŲ
į
ADRESAI

24 Prescott St., Readvilie, Mas.*.
Vlee-Pirmluinkas — J. Markelionls,
144» Bmeėo St., So. Boston, Masu.
Pn»t. Rnltininka* — V. Paplauskas,
11(1 Bowen SL, So. Boston. Mass.
Fin. Raštininkas *— M. teikis,
23B K. Ninth St, 80. Boston, Mana
Iždininką* — V.,B«l*tl*.
.’MlVj Merecr St, Ro. Boaton, Mana
Tel. So. Boston «H7-W,
Dfto fino ib roviLo Maršalka — J. Zalkl*..
7 IVInflolAl St. So. Boston, Mas*.
* P»JOS VALDYBA
nltaau—Jonas L retrauskau,
Pranrlla įniko suslrlnklmn* kas ėhlrt
n»*l*ldl«i| kiekvieno mteealn P*r*pb
Hmumb I’ark, So. Btkrton, Mum
t. et salėj. 4i>2 K. Seventh RU Rmitk
’tflutulnkna--Jtma* Jackcvlčltis,
llnaitm. Ma*a
tevryrr Aire.. Dorcheater, Mum.
RuMlnlnkM — A. Neviem,
K. Btoaihray, 80. Boaton, Masu.
tuMlHinkaa — Juom flmsavFins,
Tikslinga dorins pažanga nuo
hMfM St, Mkttapan, Mana
sekliai
veda nuo prigimtie* jau
•kaa—* Vincas Kalinius,
Strevt, South Batton, Mum.
natvė* prie dvaaioa jaunatvė*, —
ktaeta **• Petrą* OelėMnk
Prot St. Šalkauskį*.
rmtuai
smtUi bomod, mmu.
po phHW, ParapIJoe **1W. 402 Eaal
mŠm teMrlnktrat Mma kaa rirmi
SerMth St, 8o. Boetoo, Masu.
tataai kkkvltoo Mėnesio 2 vai.

rankiot— A. NiiutlMinruis
ta K. Bromhvay, So. Bonton, Mnas.
taalitft ■— .T. Zuikis
1 Jlhtatirid St., So. Boston. Mnss.
tatijU laiko sttslrlnklnnis kas iret'lt)
ratellenį kiekvieno rm’neaio. 2 vai.
■ pietą. Parapljoa salėj. 1^4 E. 7tb
So, Boston. Mass.

BALTIMORE, MD.
"Darbininko* 'numeryje iš ko
vo 3 dienos tilpo korespondencija
iš Bnlliinores, parašyta J. iš Lie
tuvos, kuriamo įsibrovė keletu
klaidų.
Kalbant apie "tautiečių” nepri
klausomybės šventė* npvaikHČiojimų pažymėta, jog kun. Mondolis
'.ragido visus eiti į prakalbas. Tai
110 tiesa, nė vienas kunigas nei
pats nėjo, nei kitų neragino eiti
Kadangi Bnlliniorės katalikai mi
Federacija priešakyje ką tik buvo
paminėję tą šventę vasario 15 dlo-

ko” nr. 14, bot Giedra. Jis visa- n iii. muziilnionų, žydų tikydos mūsų bažnyčioj patarnauja I bas, tiki, kad po 4000 metų
didelių švohcių metu ir per atoato-|a(.(ųs šėtono karalystes galas,
gus. Dar ir studentu būdamas, I.
f
.n
k * 4 * v 4..^- |bus baisioji teismo diena ir
tarnaudavo tažnyčįoj. Jis turvjol .
...
laimė* patarnautoja EkRcelonci-|w‘bmo viešpatavimui pasi
jai n. ą. Arkiv. J, atulovičiui, ka-Įbaigiis, prasidės Dievo kara-

dn šis buvo stislo k tažnyčįoj, va-Bet geriems pradams
žinodamas į Eue rištinį K<mgrc lnns||(ų1jt|į nereikia, nes jie
si> rhioagon.
fe<li <lm j»u.|w»' <‘ va1'« visiems gero <lm-

nns vaikinant Vainikai MatetiąjReikių melstis tik velnini,
kuris darbuojasi Iteratiškai m^ų Įkml jis snVo pikfylio rijšvoL
tari*:
au^^|irintų irsavoknraliavimolainj mokslą tasiėkFnet Kaune Lio L ,
v
tuv<« VnlvrtsttMį MM a« SWi- kfl’s neimh-emtij «m<mes am-

katos ton negalėjo baigti rtiokstojžinoin skabioms.

geliamais kaulais ir muskulais.

Enker Pain-Expdlerhi
Tvojau* Itetro lauk lustingimą ir
Skaisdijima vvo įtampytų Mm*
kulų ir maigtefy Itakdg.
MvMtaBgįa

OMUS PALENGVINIMAI mmm atamraų. Tik mttipirkite 3Sc
ar 70e bonlq v*ktiniie ir ii*itrinkite jitomi akantema* vieta*.
Ją* buMite nuitebinti ir patenkinti tuo pą&ti momentu, kuomet
ištrinsite akaudam< vfet< >u PAIN-KXPKLLKKIU!
**INKAJlAtH nėdegtea odoa k neiutcrlia drabužių. Neturi prik
laus kvapsnio. Tuo tarpu jo kuone magUka* veikimas prašalina
steunna ir
iŠ skaudamą Bitiną, ^narių ir ištampytą mus
kulą, NMsiplridH Dabar—ViamMnet laikykite ji as * —

AMpfoj JraaValattelj.

TftttiUeirm

•nOOKLVN?.N<M

ie
■J F. Kneižys ir J* B. Laučka, or’o Cnriey pakviest t Beje,
vilko* }CfW6Į^U Irimo* 4Pr. Galinis, L Gausom K, Mayor b pakviedas padaiiuvį '
ftBŽtae, ttev«d^ mirt kovo IA
Šidlauskas/ V, »L Jenkins, »L vo viena angliškų daina p.
nys, generolo Tado Koeeiuž- EUiot Ufomnčje po iltO tiiĮfao* J
J, Romanas, K, d, Paulaus J/'lenkins,
koa, ganaus kovotojo yį
AauuiM buvo automobilių tel<te’’*^|
. .
kas, F. ŽataekaSp 1L Veniu ii* Pietūs baigta Amerikos
jpipkos nepriklausomybę Jm, mekanikM. Gzvo kraujo mmkiti,
•
• himnu, Vertimmt šių iškil
labai arimu giminieti*, pro- nupiRjlimi ir nepavijo.
protyveno 19 melų. Ii Lietum. J
Žydų visuomenės daly varo mingų pietų H0&nięt teukn
paeinu U Ktipižkk) pampijo*. Pa- 1
šie atstovai; E, D, Stone, trumpai pn^rkįiLkad reikš
liko liūdčay
Pclrondę Au- 1
mė
l
’
|bai
dideKviJJnstfąi
’
e
tai
^piorikų
kovoti
už
jo#
nepri

Asstr U. 8, D* A., Naujos
guMlinavičienę Ir Onų Bagdonim
į vyjya kad May-(
klausomybę kartu au Georgo Ir vlo»4 aeacrj Lietuvoj, LaldojtAnglijos sionistų prezideib pirma •:
«u mUiomia kovo 5 d. 9 yal, t’
Wwhington, o
Štai jo
tas, Ruben Orimoff, Abm- i »r’as 1 ai p gra^df. į»agerl)v
proanflkas — prof. M. Birliam A1įk‘1( “Jeu’ish Boston lietui m . T n^^ifjIMeHs pa*
c
Ut-minias
.
jfrtttvmnis
dųr
Ž$ka — atvyko į Amerikų DIdiituaioji laime yra meili—*
A n lerivan * ’ radaktorius, Gęi>,
įvį(»n
lietuvių# į pifeipgų M. pcčkauikaits.
gi
riau
Htsirirnemuoli
ir
už

B. Ixjurie, Asst. Att. General
kovų už Lįptuypų #o»tinę yilof Mare., Mra. D. A. Loiiriv, būrimui amerikitvių yiluas
b
.
d
.
rroMi,
buvusio teisėjo ir atstovo simpai ijfh'. kuš ltihai naudin
hių!
Ą
mL V. 9. Diatrict Aiternay, djdaga
būtą
Ir
Lietuvai,
kovoje
$i žinią šukelė (lidžiauBių
Loiirie žmona, Kamilei Bo1U lietuvių priateBa, fi»fa LtetiiWwlfe M fig
rofsky, Ruberi Silverman, už ia»'4 šu‘.nėiansjas teises, yoja, prirt 4v»jH metei taftitlz ųudlų ir publika sveikino GEIĮGJ rmfOL K«»
Į^eru proza įsigyti. Klauaklte: 309 M
execiitive «f ^Imerican Pairs T.tigi, ši.-. Mu^ov^o netikėtas Lietuvoje. Jo rtpMŠiu fr pMtear- garbingos Kosciuškų šeimy 8i„ 8«, IlOHton, UasH.
(K.40),
ime orgamratitm, Julius žel ėti imi gražus pasielgi- bųyimu Mm*. vaUtijoa loengreMUi nos > palikuonį dkĮŽiąusiu
<1
PROR, M. BIRŽIŠKA
dvasios pakilimu:
Meyen riiaunum of Public m th Irskatimi lietuvius ne
Vilniui Vaduoti Sąjungos pirmininke, lankusis Bostone kovo 1-7 d. d. Information of New Engiami apvilti Mayor o gražaus padamtdjtar
dėkoja gausingai atsilankiu mu prašytas Pranų# Galinis
Zionist, As Webto’j buvęs sitikrjimiA ir šviesm vilčių
siai publikai i r kviečia p. A. tuo klausimu plačiau mirūAsst. distriet att., sumniit livtavims. Vimi lietuvių,
F. Knei*Žį vakaro vedėjuni. pintį ir suteikti prof. Biržiš
{ĮtupMAmua
Hvclit chairman of Welfare ypač piohsurtialų, pareigą
Vakaro
vedėjas,
supažip*
bariais darbais, teisingais
IMfR
ko# lipikymuisi didesne# SU B BrMw.
board rity of Boston.
dinęs su parengimo tikslu,
ą/ia? Vatemtei;
keliais,
visomis,
jėgomis
kelti
reikšmes.
J. M. Mayor’as C.urley sa
t Iki iS ryte Ir nuo 1^0 UU
pakviečia ukrainietį dvasi Vakaro vedėjui pasakius *Nm
I
i
t
n\
ių
va
rdą
ir
garbę.
ėją»ljSl!A'iaH*£t:
vo
kalboje
sveikino
prof.
M.
(pradžia 1 pslp.)
•u tianaryuui euoMoa vaaanua nr
t riukšmingais aplodismen
Vakare (j vąL pas kliu. Fr. ninkų J. Zeleclrivskį pasaky baigiamųjų kalbų, visi skirs oėMldtaiHte ttiMi mreįmlf R*
Biržišką,
pareikšdamas
pasi

u*toe <ueay trikJarytae.
Vakare 8 viii. Lietuvių sve tais. Kadangi jis savo kal
V i ra musių , /oi*. M. Biržiš ti kalbų. J. Zeleriiivski kal tėsi pakeltu entuizazmu.
tenkinimo
Boston*o
lietu

Taipgi
nnimit ir
ini
galėjo,
pradėti
tik
11
vai.
tainėje, E gatvėje įvyko pakai ivyl-o vakarienė, kurioje bėjo ukramietiškai ir buvo Prakalbų metu -‘Mitsui
viais,
kurie
čia
turi
gerų
var

gerbtuvių bankietas, sureng mik., tad ilgai ir negalėjo
d;riv\av<» ir kum J. J. Jakai- labai palankiai sutiktas Kal Vilniui” gauta 17 prenume
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V. J. .lenkins, K. Šidlauskas ’patriotingumu. Šiek tiek pa.-eiainėje. prof, M. Biržiš-. Atvykęs prok. p. E. Stone rengimo išlaidas, prof. M.
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Lietuvai,
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ir kiti. Už 6 gražiai pareng si pasakojo ir apie savo asme
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bai g-msiai;užrinkusios pu- stojimu ir triukšniingiuuProf. M. Biržiška į stotį
Tat Sa Beatai MM
nių. Prie stalo, kur sėdėja ni gal bus pragos vėliaus jauniausių respublikų, gra
siais plojimais. Vakare ve
palydėtas gražutis būrelio
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ženghuiti
į
prieki.
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im
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prof. Biržiška, vietas užėmę išsitarti.
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961 Bmdwty, Routit Baite*
kupinų.
(MK«tavtoHttaaMi)
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Harvardo universitetą, kur lydėta didžiausiais aplodis
(Seymour)
tinės Vilniaus.
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Juliua Mikalonis pai supažindino susirinku ragino į talkų “Darbininkui” la
496 B. Brotžitey, ŽA RMteB
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ėius kalbėjo angliškai ir lie (■arlton įvyko iškilmingi pie ti kultūros vaisių.
Į tclefonuok
f
DŽIOVA .*4-$
priklauosomybės. Todėl lie pirm. A. P. Nevieni, Debatų pirtuviškai. Tarp kit ko jis pra tus, kuriuos surengė J. M. Profesorimis kalbą angliš I So. Boston 3408
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tuviams, jau turintiems ne mininku Išrinkta J. B. Lartkajį
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teikė vyskupui ir jo tikintiems pa solo ir bus griežiama fctygii <n kes- labai iš džiaugsmo sujaudini aš p ra ėjo taipgi širdingoj nuotaikoj »
V'ALAMDOB:
S fltotejpitaoc: STAGG 2—0700
KLAA6IAUS
tra. (žanga 5(ie,, 7H ir 1 dėl.
laiminimą.
gražiu Įiatriotiniai auklėjamo jau —- kalbose ir sumanymuose. Kaip
Kwa O—13 M ryto, 3—f rak.
— Vyskupo prašymu tikintiejii' Veikalas yra laimi jdomivrir t ln- nimo būrin. Po to, svečias lydi susirinkimo, taip ir vakarienėje
aokmndfcnyje hm prašomi aukoti karnas gavėnios laikai. Tol yra se mas klebono J. Simonnivio, klėh. dalyvavo slnvokų parapijos kirlioPlknlknmw, balIamB, iooeertinnft,
499 gramd itiut
indijonų ir negrų -misijoms.
DANTISTAS
novės istorinis veikalas, Kaip pa- Palminio, kmnp. J. Žilevičiaus sn ims KoninO; jis vakarienės motu
Moklanulr vlnoklMMH paMllInk^mliiU
(kaaąNM Uatoa Art,)
— Parapijos atskirai riuiš gavr->> prastas knndvfe Petras karžygiš žmona ir biznieriaus K. Petriko pareiškė lietuvių siekiams daug nlmHms
•
X—RAY
vietą BrookBROOKLYN, N. T.
Narni; Telefonas; MichlKan 2—4273
tyneMrtJipcllie. Jmii lalksis užsiraplojo savo katalikiškos akcijos sn- kai gamta karalaitės ranką, abu nuvažiavo pas Ukrainą' monsinjo simpatijos,
kytl ealę ilomos BrtKmąl.
vaitos. Karalienės Angelų pnn pasląjįvia išltega iš karalijoj Gi rą, vietinės tilirainų parapija*; kle
Virtinių veikėjų ukrainiečių ir
JONAS KLAAdlUS.IUv.,
turės kovo 22 d. srfyąitę.
rioje paklysta ir perskyrę ilgai boną Kinn’ą pietauti.
lietuvių vienbalsiai nutarta orga
ktmp. Mąąpetii ir Beita Avė,
— Kun. Kazys Panlnhis sakė ptw klaidžioja. Magclionft tampa vie Pietuose dalyvavo lio nkrainienizuoti lietuvių—ukrainiečių d-ją
Mupethį
Y.
mokslą Karalienės Angolą bažny nuole, Po kelių metų stcbriklingai
< ių kle1xmo dr. Mišuga, ukrainu’- pažymėtos alėjos plėtimui abiejų
čioje kovo 6 d, per gavėnios pa susitinka vienuolyno ligoninėje.
vių dichraščio “Svobotla” šefas ir t aut 11 ta r|>e. Kada irgi via yra visų
KAIP KATALIKKKbS
Kalbėtojus patartina kviesti maldos.
Pažinusi Petrą, Mageltonn dėkoja tautinio judėjimo lyderis, p le Ki- ukrainiečių judėjimo centras Ir ka
— Kovo 9 d iš K* A. bažnyčios Dievui už grąžinimą mylimojo ir
AKCIJOS SAVAITĘ
iš artimų kolonijų ar para
mjš, Tautinio Ukrainą Komiteto dangi čia randasi uolus lietuvių Tol. Nett’totvn 0—41(11 *
palaidotos a. n. Dominikos Naujo
kaipo
karalaitė
gauna
Petro
tvvn
narė ir Pert h Amony Ukra iną Ko patriotizmo kėlėjas klebonas Simo
LAIKYTI
pijų. Mano manymu toks sa kas į Šv. Jono kapus.
palaiminimą ir eina į bažnyčią pn miteto kai kurie narini.
naitis ir kompoz. Žilevičius, tat
vaitės suruošimas pilnai pa --rėvas Brigmanas šią savaite simolsti.
Gavėnios melu neabejoju,
Labai jaukiojo nuotaikoje pasi reikia manyti, kad čia gali susuku
LATSNIUOTAS ORABOniUS
dėtų katalikų veikimo mintį jienktadionį ir šeštadienį sakys va Salė yra visiems Žinoma (Tino- kalbėta apie lenkų daromus abiem lyti visai Amerikai centras. Tai
m palsamuoto.tas
karais pamokslus Maspetho.
kd vihos kolonijos ar parapaskleisti ir sust iprinti dran- — Visi ruošiasi į Maspetho pa- per St. ir Marcy Avc.), Važiojnnt tautom žalingus darbus, pasitarta būtų sveikintinas dalykas! Klebo
Apdraudė VIkmu SakoM
Mdary Publio
gijas. Tame* l^ike naujoms7 r^nprima Tramfigurafiou salėje. B.M. T. olovcileriii_išlipt liovės .apie reikalingumą sukurti lletu- nas Simonaitis išjudino Vytauto
• Buvuites. Kaip tą savai54
—
41
— 72-nd Street,
St, Su doleriniu ĮmIMu* gali lai \iu -Ukrainą bendro komiteto ap- jubiliejaus šventimą į didžiulę
draugijoms sektųsi susiorga
HLosington Avė.) erti G rami SU
met moteriškę dėįmanflnę ragnh- rigyftimui — ukrainiečiams nuo šventę, kurioje lankėsi O(l—2000
ųžlaikyti piuhmdii savo asnizuoti. Laikraščių kontesMASPETH, I. L, K. Y.
Beje tarp vaidilų yra: V. e-1 l< nkų vergijos, o lietuviams atva klausytojų ir aukštų, garbingų
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•e kame esama kelios, paraar užsiprenumeruoti. Taipgi
korespondentą? pasiskubino pra
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