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EINA NUO 1915 METŲ

1

KAINA 5 CENTAI

RUSAI PERKASI Iš VDKIE TUOS 500 GARVEŽIŲ H į

ĮLOS. CENTRO VALDYBOS
IR ĮVIRUSIEMS NĖRA
įvyki ąatradtaį* balan
VEJOS ŪPUOSE po«4dii
džio 7 d. 5, m., 7:30 M vikart,

5,000 VAGONU

•

,|

"Darbininko" «dakdj« touMbaAtkasi mirudo lavoną, numovi

Berl ynas,—Laikraščių pta- Iiij valdyba parduoti RusiiKŠimu, Sovietų Rusijos ge jai 5(X) garvežių ir 5,600 valežinkelių valdyba nutarusi genų. Tai sudarytų 40—50
atnaujinti ir pabaigti prieš mil. markių sumą. Rusai žakelis mėnesius pradėtas de da vokiečių vagonus piltai*
rybas dėl vokiečių garvežių kyli savo pintiesiems geli**
ir vagonų pirkimo. Savo lai /.inkeliams, atitinkamai juo*
ku rusai buvo užklausę, ar perdirbant vokiečių fabri*
negalėtų vokiečių geložinke- .kuose.

žiedui ir nukabino
laikrodilį

Piktadarį išdavė jo patim
ląžinė

J
J
J
1
j
į
*
J
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Vilaius.—Šužinojoine, kad
1930 m. gegužės men, 15 nuo šių metų kovo (Marah)
<t Onuškio kapuose, Trakų mcn. 1 d. Lenkijos vymuapskr., palaidojo Stasį Ži sybe uždraudė įvežti ir pla
linską. Mirusis Žilinskas bu tinti Lenkijoje “ Darbinin
vo kurį laiką Amerikoje ir ką ” ir kelis iikraniiečių,
RUMUNIJOS MINmEM 1
STREIKUOJA
grįždamas parsinešė gražų vengrii ir vokiečių laiteiš6D0 DARRMĮĮ
ATSISTAUDlHO
žiedą ir laikrodį. Šiuos abu čins. Tai visai nelauktas
dalyku Žilinskis labai mėgo. “siurpryzas. ” Bet. žinoma*
Todėl mirdamas prašė palai ponų lenkų elgesys neati
Įhielittrefitj bal. 4. d*-*Rtt* ■
Fall Bii er, bal. 4 d. —
doti jį su žiedu ir laikrodžiu. trauks “ Darbininko“ iš teiTekstilės dirbtuvių 600 dar manijos mipisteris pirmi
nAUKAR
Vaikai išpildė tėvo valią syliės kelio. '“Darbininkas’*
bininkų
nutarė streikuoti ninkas Georgo S. MironeHcn j
Kataliki milijonierė vienuolė maitina KteųM
m. Kinijoj ♦ kataliku milijonieriai varo dideir viskas buvo taip padary per 15-ką metų ištikimai
dėl algit apkapojimų. Darbi- įteiki* karaliui savo ministe^
Įtebčią žiaurią raukę.
lį gelbėjimo darbą, nori ir daug, ją žfiaa nuo tanai
ta, kaip velionis troško — stovėjo li<‘tuvių Tautos ir t
ninku atstovai veda deiyhas rių kabineto atsistatydinimo
palaidota su žiedu ir laikro katalikų Bažnyčios reikalų ,
raštą. Karalius vedu dery
TAS STUD. A. DOMAŠEVIČIUS su darbdaviais.
džiu. Po laidotuvių ryto sargyboje ir jo nenugąsdins ATVAŽIUOS J. E. VYSK. UNIJOS
bas su partijų vadais nau- 1
jaus dieną eina, nuliūdusi jokie uždraudimai įvežti ar
Mi'
VARNIUOSE
jam kabinetui sudartyL
PR. BUČYS
'duktė aplankyti mylimo tė platinti.
DUSAI IR ŠVENČIA
vo kapą. Bet kaip nustem Tą patį galima pasakyti
VELYKAS
- Gton At
NIGARAGUOJ UŽMUŠTA':
ba, kad kapas nei šiaip nei ir Lietuvos (labartiniems “Draugo** pranešimu Ma H(įžįstoj
rijonų
vienuolijos
generolas
Kaunas.
Kovo
3
d.
naktį
Maskva,
bal.
5
d.
—
Nors
kasykden Coal
taip suraustas, duobė nevi "galiūnams,“ kurie šiemet
5000 ŽMONIŲ
.L
I*].
Vyskupas
Petras
Bū

atvykusi policija (apie 140 bolševikai ir smarkiai varo,
lose
kito
ITnited
sai užpilta. Tuojau duoda net aštuonis “Darbininko*’
Managua, Nicaragua* America asmenų) į Ateitininkų na bedievišką propagandą, liet
žinią policijai, teismo tardy numerius teikėsi grąžinti iš rys gegužės 25 ar 26 d. išva Mine Wo
žiuos iš Romos į Ameriką. unijos-p
Uewis su- mus suėmė stud. Ad. Doma pravoslavai rusai pradėjo Žemės drebėjimas užrrtuŠė a*
Lietuvos.
tojui ir vietos klebonui.
jM»iunte ševičių (nioksl. ateitininkų Velykų savaitę. Komunistų pie 5000 žmoniij. Tikras
Šie tuojau apžiūrėję atka Nepavydėkime tos “galios“ Garbiojo svečio New York*e žinoję* ąptoį
tikimasi
sulaukti
apie
birže

ilgą raŠtąn
grįžti s-gos pirmininką ) ir stud. vadovai šią savaitę atidaro skaičius dar nežinomas, ne*
sė kapą. Ir kas?.. Piktada ir Lenkijos ir mūsų Lietu
■Starties Ant. Masionį. Stud. Ad. Do- teatrus. į kuriuos bus lei nevisi lavonai atkasti; Amerio naktį su lopeta sudaužy vos vyriausybėms. Tik kaž lio 7 d. Jo keliones svar darban, n*
tarp maševičius šv. Kazimiero džiama visai h* mokesčių. likos jūrininkai smari
ta viršutinė karsto lenta, iš- ykaip nuostabu, kad ^Darbi biausias tikslas esąs aplim- visus
kyti
jo
žinioje
esančias
ma

ja aNugabentas į Varnių Taigi, komunistai vąro darbuojasi, varydami
d
luptas laikrodis su grandi ninkas“ pavojingas tuo pa
nėšiam, ♦‘konknyrttoilą’’ Mh bąltoy- Jimo dalią.
nėlė ir numauta nuo piršto 4čiu laiku ir LiettivaCirlJen- rijonų įstaigai ir susitikti
rusais katalikais, kurių ga* susipratimų, •' Komitetas.“ o stud. A. Matonis ištrem čiomis, liet tikiiičiif žmonių
žiedas* Bet lavonas buvo vi kijai.
nytojum jis yra Šv. Tėvo Praz. Lėvis iškėlė ir tą fak tas į savo gimtinę Dzūkiją vis netrūksta.
siškai sustingęs ir matyti,
tą, kad darbininkus kursto vieneriems metams.
žiMas nesidavė lengvai nu VARŽU KARŠTAGALVIUS Piaus XI paskirtas.
IMon, bal. 5 d. - Madeistreikuoti raudonieji platin
maunamas, todėl nulupo jį
ros
PREZ. HOOVER PAKVIETĖ salos mieste Lisbon ki
LAISVAMANIUS
ANGLUOS KARALIUS
dami
raudonąją
literatūrą.
piktadarys su visa phšto olo riaušės ir sukilėlių grupė •I
SUSIRGO
Pataria darbininkams rau RUS ĮSTEIGTA SUOMIŲ
DIDVYRĮ
BERNIUKĄ
’da.
perėmė valdžią į savo ran
Berlynas.—Vokietijos vy .. Londonas, baland. 5 d. — donųjų neklausyti.
LIETUVIŲ DRAUGIJA
Tuojau pradėta sekti pik
kas. Portugalijos vyriausy
riausybe Didžiosios Savaites Anglijos karalius Jurgis bu
tadarys ir paaiškėjo, Imd
IVashington, bal. 4 d.— bė įvedė griežtą cenzūrą ir
metu suvaržė l)ėdieviškų or vo išvažiavęs į apylinkę, bet
nusuudr rusų nrti.
juo buvo Pranas Malinaus
Helsinkis,—-Vasario 16 d. Prezidentas Hoover pakvie siunčia artilorįją prieš suki
ganizaciją susirinkimus, nes jį sugriebė šaltis ir dabar
norius
kas. Malinauskas buvo Ži
per vakarienę Nepriklauso tė 13-kos metų berniuką lėlius.
paskutiniuoju laiku tos or gydytojai uždraudė jam iš
New
York,
baland.
4.
—
linsko laidotuvėse, matė, kad
mybės šventės proga pas Bryan Untiedt pas savo į Velykų dieną Naujoje An
ganizacijos pasižymėjo kraš eiti iš rūmų.
New York Times praneša,
Žilinskas buvo įdėtas į kais
Lietuvos konsulą Helsinky garbes svečius. Sis berniu glijoj! automobilių nelaimė
tutiniais išsišokimais prieš
kad praėjusią savaitę, iš
tą su žiedu ir laikrodžiu ir
Oeller buvo nutarta įsteigti kas pasižymėjo didvyriškais se užmušta 6 žmones ir dau
tikinčiuosius.
KNUTE ROCKNE PALAI
viešbučio
lango
krisdamas,
tai nedavė jam ramybes.
vienoje nelaimėje —suomių lietuvių draugija. dailiais
'
gelis sužeista.
DOTAS
užsimušė jaunas inžinierius,
Naktį, palaidojus velionį.
Kieme susitinka to pat kie South Bend, Id., bal. 4.— irisas Arkady J. Pogojeff. Vasario 22 d. prof. Niemi kovo 27 d. važiavusį mokyk
Malinauskas pavogęs kaimy mo llitą gyventoją, — Nar
iniciatyva buvo sukviesti ke lon autobusą pakely užklupo /?
Užsimušęs
aeroplano
nelai

Prieškomunistinio
judėjimo
no kastuvą* selina Į kapus,
audra: kelią užpustė
'
vydą. Nors šį gerai pažino mės metu futbolininkų gar vadas R. Bemadsky detek li Lietuvos bičiuliai suomiaididelė
šiek tiek šiurpas krato ei
jo, bet baimes apsvaigintas susis vadas Knute Rockne tyvams pareiškė, kad šis in ir Lietuvos piliečiai pasitar sniegu ii* autobusas negalėjo
nant į mirusių karalystę
KELIDNĖ
.
sušunka: “Ar tu čia Žilins labai iškilmingai palaidotas. žinierius galėjo būti nužu ti šuo reikalu. Pasitarimui išvažiuoti. 5 vaikai sušalo
jiems ramybes trukdyti, dar
miltinai,
17
išliko
gyvų.
pirmininkavo prof. Niemi ir
kai ?”
Po lietuvių kolonijas Šiuo
gi tokiu bjauriu reikalu. Bet Velionis nesikėlė iš kapų Pamokslą pasakė universite dytas bolševikų slaptosios sekretoriavo suomių parla Bryan Untiedt gelbėjo nuo metu važinėja A. P. Kleiva,
auksinis žiedas ir laikrodis ir nesivijo piktadario, o Ma to Notre Danio prezidentas policijos agentų už atsisaky mento vertėjas redaktorius šalčio savo jaunuosius drau rodydamas judomuosiua pa
veikslus, pagamintus Lietu
jam nedavė ramybes. Greit linausko sąžinės balsas jį kun. Charles L. 0’Donnell. mą grįžti į Sovietų Rusiją. Hekki Koivula. Tuo tarpu gus. Šiuo motu jis yra li voje Vytauto D. metais Jo
rodomose filmose galima pa
pribėgęs rausia tik ką* supil
prie draugijos pažadėjo pri goninėje, Tovvner, Colorada, matyti
patį išdavė. Tuojau šiame AL. CAPONE IŠTEISINTAB
savo gimtąjį krantą.
tą smėlio kapą ir sudaužęs
nes gerokai yra nušalęs sa
A. P. Kloivos’kelionfs tvar
Chicago,
IR.
—
Al.
Capone
SHAHKET
JAU
RUOŠIASI
sidėti
šie
asmenys:
prof.
dariu* buvo Įtartas Malinaus
,
karstą atlieka niekšišką dar-, kas, juoba kad pamieravus buvo patrauktas j teismą už
į
Niemi su ponia, jo sūnus dr. vo kojas ir rankas. Kai tik ka:
Balandžio 7 d., antradieni,
bą. Matjd, jaučia, kad blo jo pėdas su prie kapo palik valkatavimą. Jį turėjo kal Įvyksiančioms birželio mė- Niemi, Lietuvos konsulas p. pasveiks, jis važiuos į Washrodys Montollo’j, šv. Roko
ington’ą pas Hoover.
gai daro, jog nei kapo gerai
tais pėdsakais visiškai atiti tinti lietuvis Fr. Mast (Mas- nnesį kumštynėms su Car- Oeller, pirklys p. Semenius,
Parapijos salėjo, 20 Webstor
neužlygina. O gal ryto auš
tauskas),
Asst.
State
’
s
Atpirklys
p*
Gestrin,
redakto
s
nera,
Sharkey
jau
pradėjo
St.
ko* Malinauskas buvo areš
ra sutrukdė jam tą darbą?.. tuotas. Arešto namuose ban tomey. Kadangi nebuvo aiš “miklintis” Toland’o gym- rius p. Koivula, architektas
Balandžio 8 <L trečiadieni,
Grįžta namo švintant, liet dė diržu pasikarti, bet ma- kių įrodymų, jog per pas- nasiunVė balandžio 3 d. Nykancn su ponia, suomių RDDSEVELT NDRI BŪTI
rodys lSo- Boston ’e, bažftytl*
nėjo salėjo, W. 5th
sąžinė neduoda ramylics. ryt diržas buvo per silpnas kutinins 18 menesių Capone Sharkey pareiškęs, kad Car- operos solistas p. Helenius,
PREZIDENTU
Balandžio 9 d., ketvirtadie
fr neišlaikė piktadario, ku- ^Ikatavo. tai teisėjas bylą nera jam esąs ‘^minkštas pa- pirklys p. Soini, p. Marga- Xeir York, — Gubernato nį, Imžnytinėjo salėje, NorMana.
SKAITYTOJŲ DĖMESIUI riam likimo buvo skirta ki- ^nimarino ir Al. Capone lais silavinimas.** Kūništjmėstu • navičius su ponią, buv. mi- rius Franklin D. Rooscvelf \vood,
Balandžio 12 d., sekmadto
vas
iš
teismo
salės
išėjo.
rėš 15 raundą, jei katras Misteris prof. Gammerus, viešai pareiškė sutinkąs bū nį, šv. Kazimiero parapijos
to bausmė. Išliko gyvas ir
nors iš juodviejų anksčiau Helsinkio šaulių būrio val ti demokratų kandidatu į salėje, 41 Provktonce- Strret,
Mm pritrfikomt "Darbininko” sulaukė teismo. Kauno Apy
\Voreosten Misa.
iię metą numerių 9, 10 ir 17. gardos Teisinas 1930 m. lap IŠSIVERLĖMKALNIS viso laiko neišmuš kito dybos narys baronas Munck, prezidentus 1932 motų rin
Balandžio 18 d., šoštadieak
Jei kas žinos numeriui turite, la
knokanfu. Sėdynes kaštuo redaktorius p. Hypponen, kimuose. Jis pareiškė savo Keamey*je, N. J, šv. Vardo
Leghorn,
Italija,
bat
4.
—
kričio
5
d.
nubaudė
Mali

bai maloniai pratome mumi pri
Lietuvos konsulas Turkų pritarimą organizuojamiems Draugijoj avetainėjo, 6 Davfc
siančios iki 50 dolerių.
sieiti. Už tuos numerius atsilygin nauską 3 metais sunkiųjų Pizos provincijoje išsiveržė
mieste p. Lankso, inž* p. Lu- klulmms, kurių tikslas vesti ’ Avė.
ame.
*
darini, kalėjimo. Malinaus Ugniakalnįs, iš kurio išsilie
Balandžio 19 d„ sekmadie
Jei agentai turttą žiu numerių kas padavė apeliacijos skun jo karštas skystimas su pur
Sy'lney, Austrija. — Čia gerblad, inž. p. Lindholm ir agitaciją už Roosevolto nonį,
Patteraon’e, N. J., šv. Ka
didelį įkaičių, priiiųikite. Mums dą Vyr. Tribunolui, bet ir vais, garais ir akmenų nuo sudarytas trijų motų darbo rašytojas p> Jukoncn. Stei mmavimą.
Ypač pietinėse
zimiero patapŲo* aalėje, 147
bfitlnai rsiksttnga.^is 1931 m. vasario men* 14 trupomis. Žmoųes nenuken- planas, panašiai kaip bolšė* giamasis draugijos susirim valstijose varoma smarki Mmitgomery St.
Iž anksto Urdingai dėkojame.
kimus įvyks balandžio mėn. akcija už RoosovelFą.
viltų “piatiletka.“
"Darbininko*-* administracija dienū bausmę patvirtino.
MOMU
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gintos Iš Lietuvos
, lių, visokių artistą, kurių
K Kawu
įmsaų- lilna...
& Ito
šviMplriinią. Ka» V. Nemčinova plačiai žino
ma pasaulyje, buv. Petro-!
E *MW‘Rllt|?iu .Kpiup teutro
rt’ado imper. bal. mokyklos
niklptiiir, klasinių i’uąų lw*
efo troūiciju kūnytojit. PraE>
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“Darbininko” Katalogas

ANT PIKETŲ GALELIŲ...

K IP0* (toki
E’

& daiiiuyuHic>*” Kitiiųm |wnw*

ĮVAIRIOS KNYGOS
Aitafato Obuolio Nirtorij*
(Graiką Mytholocijoo Etap.

Ką Kiekvienai Kataliką*
Turi
tlnoti.arb* MokiU?™__ .10
’

Maldą RtaHnėlb, baltai*
uoliu) «u pavcikahk Lhtut| kolbos Ilgoku Alyva—AOo. vigeliais------ ------------ $1.75—IM

TrpKoidvįai—KrikljHopia,
Maldą gtaktalli*, juodai*
Žyjąi |t Turlaa. P^ukhuov
viršeliais ___-^175-W
ipyiaka. ParaM T. VtfniauakM. Verti I*. B.
.<€>e.
Pr. Via** Ttelari* {taftai
htorijoš
apysaka. Du tomai. $1.00
Trumpi gkattyiMUai—labai
nfaiūa paaiakaitjrrhai apie |«
Ari* Apdraus*. p*r*šė d,
vairini gyvenimo ataitUdmuo.
3. Vwinau*k*a
te
Faraai J. Tarvydai ,, tll
i
I Moteryati ir teitąyaa. Ver
Tąrtfr Norma—moknIHIki
Į
pė J. Geruti*
_____ _4te
ftiikaitjmai. Paraži Uoak—45e.
Gamta* Bradžiiiaiokili* —
Geruma* — apralyiUM apie
Dr. A. VileUb_____________ 50*.
Rerum< P®r T«va Fabcrą-FL
Limpamojo* Ugo* ir kaip
lipiną. Verta Ktm, P. L. _15c.
nuo ją išamugotif Parair
Tabakas—Nuodai — rOkynegyvoji gamta: Žemi, vau*
rno kenksmas; pagal d-r% Ni<luo, orą*. Parai^ J- Barono* ..5te
kolgkj parengė 8. Kaimietia—15o.
Patrimpo Laiškai — lilcido
Užkeikta Mergeli ra Bara,
Kun. A. Miliuką*50*.
rta ir Bai»daikntb--npyBaka 16c.
Meili (Poema). Paraii M.
Kataliką Bažny&a fr DaUu»taitig
-------------------- Ite

f ly|fdiddv pinigu sumą), tau dėjuri Petrograde intp. teat
jį- a|vykatu į Kaunu ir Hunilau- ruose jai revoliucijos nuolat
lįkriuuuio miošinlaits į- gantrolįuoja Vakarą Kuro|h tertihlnio. Taip yra atuilan- loję ir Ainerikoje, (nesenai
P ię virtuozai smiiikhihiktu h’ grįžo iš nepaprastai pasiseiŠ kt., ją tarpe dabar Įjažytnė- pisią^gastrolią Pietą Ame
Paryžiaus!
jf. th)į: baloto protujvriai — V. rikoje, šokusi
^Grnnfl Opera” dir, ir balet-|
Meiu&nova ir A. Obuchovas.
p l’rips pradedant liet ką aiš- meisterio Levi Staro trupė-1
e). Laimingas žmogus, plau - Į Į
E. kinti apie šiuos žmones taip
r ir neiškenti brautis su įspu- riąa meno viršūnėmis, žadi
••
jdEiAia iš ji| gastrolės kovo 14 nąs grožį “ir kiniečiui ir ja
j, „__ . ...... ..........
mukradranta —- Panai kun.
UIMĮW AMERIKOJ ATSTUVAE
4kjąą. VuUtyjjes Teatrai pil* ponui!” Sugeljėjimas, lanks
Nauja Skaitymui Knyga —
Tarnas Žilinskai------------------ -50c.
tumas,
gracija,
drąsa
ir
toAmtriko*
atftovra
D*rid
Kiufm,
vidury,
Skuta
Ari
joje,
mokina
8i*mo
k*rdli*k*j|
(Dalis II). Bu paveikiai*------ 7te
w, vjsąu sunkiai alsuoja,
ApaitalyiUi Maldo* Stata*
Vienuoliui Luomą.
Verti
mutrai tokią lankytoją, ku- >Hilumas šokyje—žinovai sa- f porą grifą žaisti. Kririjt Skara tatlkrii, o dribkji W»ąr kriu»Wf pwkritf*.
tai. — Verte Kun. P. fiauruIf
Į'irĮT^'"
.
.-.L
Kis*. P. SauruaaHI* ----- ------- 3te
<o
esą
sunku
šiandie
kitą
to-|rara***te«terawraw*«^*»mra»i
Į’ rtų kitais kartais nerasi.
ggiUa------- —
Vaiką Knygeli — *u jmcią rasti ir net Pavlovus įl>e-|p. Policijos Vadui prieš Ka Nežiūrint kad tiek daugpaukus, liko vėl po senovės, XXIX Tarptautini* Nuchir * velkalai*
______ __________ -.>0*.
I “(Jylbią ežere,” Čaikovskio
line vadina. Na, ir verta: iri ledas, jisnebuyo kaitinamas, kiaulių buvo privežta, nu Mokykla įsteigta 1917 m. rigtipi* Kongresai, paraši
Mano
Patyrimai
Didžiojoj
Mirte, pirmą veiksmą žiūro
ivžineliai gali kažin ką neuž-j nes jie buvo vieši, ir lll-mis plikta buvo vos 1(50. o liku Zavadskio dvare. Dabar ji kun. I’r. Bučys, M. I, C.____ 1.501 Karėj, 1915 ir 1919 m. Para
vai praleidžiu įtemptai, ne*
W Kun. J. F, Jonaiti* (Ka
Čiuruose. Paskutiniu laiku Mdsiiktai Užsienyje. Juokin
pelionas) ........
26*
• jąiųe nei Obuehovni, nei aiiištamą pajusti! Ir vėliau Į tūkst. išplatinti. Kovo 3 d. sių msiteike nė patikrinti.
gai aprašymas kelionė į Pa
Tas likusias, apie 7(X) kiau įsteigta antra mokykla Vik- ryžių ir atgal Mikalojaus ir
ą
scenoje
kaip
maitiną
vai-iTauragės
kriminal.
Policija
Pamaldų Vadovėli*, Stacija*
* NainninoVai nėra pasireiškiluoklį nori matyti...
Į pranešė Gaurės paštui, kad lių, ūkininkai turėjo vežtis toriškyje. Kaip girdėt, no llapiro* Ivanovų... Išguldė
Graudūs Verksmai. Sudari ir
jnui pivgoi. Vjįtai antras
į
Obuehovas panašus, ten I sulaikyti lapai galima išda atgal namo, su dideliu vargu, rima abi surengti į Vikto- Magnus Pamlkietii___ _
.60 sJciJo Kun. J. K<meevi<Siu«__ 19*’
veiksums — ištisas furoras,
Moterystės Neraardomybi- J.
ri.škio mok. Vėl reikės ma Kelioni Aplink Faiaalį per
Ixi sauskis. Sv. Kas. D-jos leiypatingai Nrmčinovai pra lint mokinosi, ten pat turėjot*ineti adresatams, nes patik- blogu keliu.
.liny*, Kauno ---------------------- Ite
Kur dėti užaugintas kiau žiukams po sniegus voliotis. 80 dieną—Apie visaa derybas
dėjus šokti. Gal pirmieji plo- lasisekimą, yra buvęs Pavlo-Įrinits Kaune, pasirodė, kad
galo Įdomfls nnotikiai ke
vos liendruoliu, kas visą iri strųipsnią nuorašai visai a- les. jei taip mažai skerdyklos Tiesa, Čiūrą mokyklai ir na be
gudriausiais Laikai*. Paraži
liones per Įvairius kraštu*.
1 įipglij jai ką tik į areną išėV Rucevičhis — ----------------- 40*.
mas i>ermažas; be to,' nėra Parašė dūlina Verne. Vertimas,
pasako.
patinka cenzūros praleistus. tenuperka
Iventą* Gabrielius. Išleido
u 3®^
su ,na^H
mokytojams
buto (mok. But- J. Balčikonio_______ __ _ __ Įl.OO Tėvą*
Šie abu meno galiūnai —Į.
’ --------------Alfonsą* Maria C. P—35*.
j
abejonių — na, įsižiūrėsime.
Pramonini* Demokratjioe Pa
NUB*UD» XūM. UPMCK4 kevičiutė butą turi Viktoriš- grindai. Parašd Uosi* ____ 76e
ai lyg gyvi meteorai, ant Į
BYLĄ U$ PAMOKSLĄ
Religijos Mokymo Metadikodėl tave taip skelbia,—liet
ąą. Sutaikė K. J. Skrucdy*—50*.
pirštą galu pralėkę mūsą i Salakaa (Zarasą apskr.)
Kun. Lipnicką, Panevėžio kyje ,o mokyklą Čiutuose; Gtgužii Mžnuo — Kun. P.
kai vėįkstnas įsibėgėjo ir šo
Lebkjto Mažučiam* Ateiti
£ kėjaj teko atsistoti turhiiu- n aštą ir, gaila, taip nedaugi Buvęs Salako klebonas kun. vyskupijos jaunimo direkto todėl reikia ją vežioti kas žadeikia. Kaina__________ _50c .Prie Man**. Šutairi KuPra*
:ais tepalietę mūsą teatro Į Spiidas yra traukiamas teis- rių, Panevėžio taikos teisėr dieną lytais ir vakarais apie ArUmetiko* Uždavi*ynaa._25c ua*------ --- -------- -------------------- 4te
$oje vietoje, tai... visas tratMūsą Dainiai Parašė K*v'
ceną!..
I man už pasakytą bažnyčioje jas už nepildymą karo ko 4 kini. kelio). Organizacijos Vaiką Darbymečiui — Rin
tm suūžė, suplojo ir neleido
kinėlis kalbos mokslui_____ 60c ‘ <y* Puida------------------------- 50*.
Arėjau
pamokslą. Byla bus nagrinė- mendanto nutarimo (jam už tėra dvi: šaulių būrys ir pa Patrinkai — laiškai vieno
Audeneno Pasako*—bu pa. ii diiaugsmo Migti veiksmo:
...... r~—— -----Me.
--------------Į gama pas Zarasą apskr. tai- draudė išvažinėti iŠ Panevė vasarininką kuopa. Krautu vaikelio. Verti S. Rakauskas 15e eikaliliai*
ŠoktiR didžiausią ovacijų
\ndiiujaiti*
—
------- —Ite
vės
šioj
apylinkėje
yra
dvi
:
BolšayĮtma*
Kas
tai
yra
žio) kovo JI d, nubaudė 3 pa
turėjo pradėti antimi kartą ir IUCHARIETIMIE KONGRĘgAB kos teisėją Salake.
ho!>evixmas
ir
jo
vykdymą*
IŠ
Kelimtf*
po
lurapą
ir
nas areštu. ■^ęat diena bu Vadaktėliuose vargoninko ir
VUKAVUKI0 VTSKUj
—------------ —
|
Rusijoj ——.—----- -------------- 15c Ariją. Paražė Pranaičių Julė 350
baigti, taip pat plojuną
’ BIJOJĘ
I NUBAUDĖ “ŪKININKO”
vo sprendžiama byla už pa kiniuose Pakūno. Kalba, kač Eaidimą Vainikas—SavyMs
lydima,
ir
TEATRAI
š. m. birželio mėli. 5,6 ir 7 Į
REDAKTORIŲ
mokslu bet neatvykus kal ir skystymėlio” šioj pa vakarėliams ir gegnžinžma ag
E ki^kyianam būtų aišku, pasaVienuoli* Dbputa su Rabįggjdfflni*. SutgM Matas Gri
Kauno komendantas re- tintojo vienam liudininkui dangėj gaunama.
p kyuiu, kad tai ne žmogus, ne 1. Vilkaviškyje įvyksta retos
gonis ------- ------ ------- ----------- __50c ią» Vieno veiksmo juokai. ’SuM, moterių, o f/.ąrwa rt/<A««, ku- r didelės iškilmės, visos Vii- daktarių p. J. Dagelį nnbau- bylą atidėjo.
ietuvino Vaidevutis____ ___ Ite
Laimi — (putei). Parai!
PROP. JONO JABLONSKIO
caviškio
Vyskupijos
Eiichadė
administratyviniu
būdu
Nepaisytoje—keturią veiks
Vaitkus
—
—
---------------------50c
ff rik kaip žuvis vandenyje gyMIRTIES METINES
’istiuis KungiTsas. Šiam rei- Į SIKK) litą arba 3 mėn. kaleji- VALSČIUS LENDA J SKOLAS
nų drama. Parašė kun. Pr. M.
Atsargiai SU Ugnimi. Verti
vena inutikos garsuose ir
Jura*. Krina-^---------- —------- 35*
SUKAKTUVES
Gražiškių valsčiaus kovo
ii lenkiško kun. K. S..............10*
U jWe rodo vist) savo gyvybės ralui Vyskupijos centre, Į mo. Redaktorius įteikė skunGiliukbm* Vyras—2 aktą
filkaviškyje, yra susidaręs Idą knisto apsaugos ininiste- 7 d. Įvvko visuotinis susirin
Šiemet vasario 23 d. suėjo
comedija; parašė S. Tarvyh gražumą: vietoje, kurioje ji
Misą TUcijimta—NaUkiniia*... —------ ------------ ------------- 3te
pagrindą mOaą tikėjimo.
f sukasi aplinkui, muzikos iš- Komitvtas, į kurį įeina J. E. riiu,kuris bausmę sumažino kimas, kur paaiškėjo, kad lygiai metai, kaip Kaune nu mas
Verti Jonas M. Širvinta*___ JOe
Elgetą Gudrume*, 3-ją veiks
L kjhmngaine triukšme, atro- Vyskupas M. Reinys, prof. ligi 5(X) lt. piniginės pabali valsčius tini 31,000 litą sko mirė didžiausias lietuvių
nų komedija. Parašė Seirijų
Lietuve* tankiai — Išleido
nesuka* .. —..... .......... 3te
' do> kad. ji at(firėliatai kaip į mu. A. Dailidė, prof. kun. d<* nyba 3 savaičių kalėjimo. los. Ją sudaro.i skola ligo kalinis žinovas, “lietuvių kal J. Oažkevieiu* ir B-vi, Kin
P.
Aleksa,
prof,
kun.
M.
Raspėjama,
kad
nubaustas
Ubagą Akademija ir Ubafl
ninėms. pradžios mokvklą inis tėvu” vadinamas, profe iai ----------- —__ ______
5* kokį ląetlžiaginį daiktą į mu40e
tegu* — komedijom po 1 ak
mitis, gimii/viee-direktorinsĮnž patalpinimą žinutes, kad butų nuomos, mokytoją ūk- sorius Jonas Jablonskis.
r riko# garsą bangas ir jose suĖmęs ir Kalbėk: Deklama
tą. Parašo Seirijų Juozukas—3te
.
kun.
A.
Vaitiekaitjs
ir
kun.
Į
Kaune
yra
apie
8.<MX)
snicijos,
Monolgai
ir
Dialogai.
pinigiai,
šviespinigiai
ir
kt.
Tonis
sukaktuvėms
pami

k., kasi, sukasi... Ne paprasSniegas — Drama 4-rių akDėl to daugiausia kenčia nėti Vytauto Didžiojo (_Tni- Pareis Juoias V. Kovas —^Oe ų. Vert# Akelaitis _____ 40a
I PU*
P tai sukasi, kaip ir kitą yra šilingas.
E*umas—3-ėia dalis dramos
Gražiškių vai. mokyklos ir versiteto senatas kovo 2 d. Graudūs Verksmai — Ver
L niukaiieią apsisukti, bet gvti Vysk. A. Baranausku__ LlOe ‘Gims Tautos Genijų*.” P*POLICIJA TAISOSI
TRAUKS Į TEISMĄ
mokytojai. Mokyklos jau ke buvo susirinkęs iškilmingai)
'ašė Kun. L. Vaicekauekaa—10*
D V»if jauti, kad ji kiekvieną
teobaristlikoa Stedjo*—Sulinti
metai,
neaprūpįnanms
lietuvino
Kun.
1*.
Juškgitis
—
15e
Žydų'Karriius — drama 4
posėdin,
kurio
metu
paskai

Gaurė,
Tauragės
ap.
3
d.
Į
akimirksnį gyva, ir gracinifctų, 5 par. Vertė J. M. Šir
kovo nien. įsakymu p. Nuo-Į Laikraščiai praneša, kad kuru, nes nėra lėšų iškirsti ii tyta keletas referatų apie a. Kristau* Kryžių*; Stacija*,
r H raitosi, raitosi, tą modutes —■ ■ ■ i »*Į .■ i _____ 30e
Grando* Verksinai, Maldo* Ge
A M^entlį verčia užm i ršti pasau- rados Viršininko Gaurės ypatingai svarbią bylą tar- pristatyti kurui. T(xlėl da a. prof. J. Jablonskio nuo guže*, Birželio ir Spalių ma
Visi Geri—3-ją veiksmų raifklebonijou buvo atvykęs viv-1dytujas p.* Morkvliūnas jau bar mokyklų apšildymu turi pelnus lietuvių kalbai.
lelfe;
paraM F. V. ______ -10c
išalam*.
Išleido
kup.
K.
A.
V*J| iy ją purią—žmogų ir mosy« —------ - ------------------------ _25c
rūpintis
pūty*
mokytojai.
Patricija, arba nežinomoji
tos
policijos
punkto
vedėjas
Į
baigęs
tardymą
Voldemaro
Paskaitas
skaitė
:
doc.
Ba
|r' tprį įt būti pas menų dievus
kankinė — 4 aktą drama.
J daųuose... Įr tiek išlaikome, ir klausė klebono kam šlei- byloj už neatsiskaitymą jš Stambesnes sumos išlaidų, rikonis tema “J. Jablonskio
Įj tiek patvarumo, jėgos!.. Bu vio; ar turįs apufografą iri valstybės gautų pinigą—55,- kurias valsčius padengia, y- gyvenimas,” doc. Skardžius be. apdarų 75 centai, su ap
Išganymo Apsireiškimai —
kroną. Tardytojas tuo ra: b' tūkst. lit. viršaičiui ir — “Jono Jablonskio reikš darai* __ _____ ___________ $1.00 dėjimas ir gyvenimas ant iete blikA nenumaldomai ploja ir jam leidimą, ar turįs kaž ko
n?s jCraus Kristau*. Vaidini
ir Gyvuolys. ParaE getai jos menu peršiimantis k| cirklimfjksą, ant sulaiky- pakabi porą kartą lankėsi 2 raštininkams 5 tūkst. lt. mė lietuvių kalbai.” doc. A. Š# Smogu*
kun. p. Bučya
30e. mas su gaidomi*_________ ^75*i
tą pašte lapą nesą karo epu- Į1’kiteliuose. Bylos medžiaga sargui, policijai keliams, pa Salys — “Jablonskis ir ra
M impgiis nori ją vissj į širdį įDram**; J) Germanu; 2)
stotėms ir kt.: viso išlaidų šomoji kalba.” Pastarųjų Socializmas Ir KrikftionybA
Prof. V, Jurgučio--------- _10*. Fabloln—B aktą; 3) Liurdo
& ridėti ir jos šilumoje ją iš- zūros. Dalykas buvo toks: perduodama vyr. tribunolo
Stebuklas — 4 aktą; paraM
28 d. vasario klebonas padu I prokuratūrai.
pa dengia apytikriai 12,(X) li dviejų pranešimai buvo la
k glaudyti... Manau, kad širJ. Tarvydu.......... ............... ..„55*.
tydu Lauroje. P*raH S.
tų.
bai Įdomūs. Auditorija ją Kaimietis____________ _____ 10*. Knarkta Paliepei.—.Komedi
--------------& dingiausi plojimai ir jaus- ve vietos pustau apie 150
Taigi valsčiaus piniginis kiaule be galo atsidėjusi.
ja 1-mo akt*. Paraii Gineitis 15*.
kiekvieno
2-ją
multiplikuotų
ĮMAtAl
T1NUPERKA
Maldos Galybę Ijutorišks*
W
šiandie — iš mano bičiupajėgumas
labai
menkas.
O
piešiny*
IV-to
Šimtmečio
kriBEKONINIĮJ
KIAULIŲ
Vaiką Teatrai: dali* I: 1)
Humanitarinių mokslų fa teonybta. Lietuvių kslbon
(perspausdintą) cenzūros
Pagalvok
ką darai; 2) Jono
kas
gi
bus
tolinu,
nes
paja

Tauragėjc penktadieniais
kulteto studentas Petras Jo Išguldė F. B.------ ---- ----------25*. laimč; 3) Pasakyk
r JLUpA APNTITAE YRA PRAS. leistą straipsnią nuorašų
mano lai-,
mos
nedidėja,
o
skolos
vis
da

mę Surinko S. K, D, ir N.—15a
nikas padarė pranešimą te AprirUdmą Kamaja* Atri*
(mašinali?), ‘Šaltinio” 471 bekoną supi rkimo punkte la. ii* i*
wo.
Tokiu atsaky-1 bai priveža ūkininkai bvko- rosi didesnės.
Wką Teatrai: dali* II: 1)
ma: “Jono Jablonskio įtaka Ūkimas iš Amerikoniško gyv*
nr. 1930 m.
iuumom ,
nimo. Išguldė Lepšiau* Vai
Ištinsime paskui; 2) Antanu*
(mokyklų ainių kiaulių. Kovo 9 d.
jauniems mūsą kalbiniu* ke*—________ _________ —10e. kai Surinko S. K., D. ir lUMa,
Yt*
kitlp greitai Nuga- nrn reikalauja
>**wrlnt» aį«{h« ir auitlklu |>o- klausimu) ir”Laivo’*4<>nr.|kinulią turgus ypač buvo
Vadaktėliai
(Naujamies

kaltis.
’*
t Ir MigMlvliMuitj ntlcgfi
<11J*no KmIUMŪI*
1100
makpaknygbb
į tuUtato* ir
budavotočio
v.
)
yra
mažas
bažnytkieŪkininkai
Whrai© kuu* nuo n*w ąinulunCių 1929 m. “Tikintieji be tikę triilkšąiiųgas.
Littavo* Altamu. Su p**
Pulkim aat Kalią—“D-kuM
Parapija skaitos Vili
te jiuirM
nuteikia jinu» dvasios” (madą klausi kiaules pradėjo vežti jau iš nąs.
suteikė Kau* vrikšliis ir tpraljrmrii^-—1.50 panda. Odo* apdaru KkOO ir 13.04
M* nerupi
|M*erh»H vlrgklM* it iMdhlitm
ir -ataruiM
niu ). Pol irijos jsakymu paš vakaro, o anksti rytą jau bu- jos teisėmis. Bažnytėle sta
, nunlkamaruMtoi Smww«.
no stačiatikią bažnyčiai 30,- Tttoh Apotofftik* Mrira
Maža* Nauja* Aukso Altu*
Kat, tikėjimo Aptynlamt. P*
ja-Totttr yjMtč yra geras «l<?l ata*l- tas tuos siuntinius sulaikė. vo-privežta apie, HMM) kiau tyta 1770 m., atremontuota
(XX)
litų
pašalpos
atnaujini*
rina — juodais virfclfalt—.50a,
MMitaiMViMo ir niwl|pn*Jim
At važiavusieji grūdosi I883 m. šiuo laiku irgi rei
ar |al
nuo Mjtatvė* ko Khdsmus ĮMilicininkui paaiš- lių.
mo tikslui. ■'
lte*
Hjm *r ger*
Ifilui, kad dėl panašią tntiši- prie langelio viens už kito kia visur remonto. A. a. kuh.
oruanų.
■auti N'iiję*-T<>tn‘ kur tik vnlalal
uėltM multiplikuotį Panevė kad gautų pirmesni numerį' Lfikošifimm buvo pradėjęs Dims yra džiaugtam trik
*»ntaY|t»#J«wiL Jeigu J«ra )*«!»•
ratarj ta stakė, imttrirtlt 11 žio Vysjiupo mštą, priduotą negreičiau atliktų reikalą. },remontą. M jį Dievui .pa* dovM.—Ernest Muito.
UJų
jų» W HW diiaberlc,
mm

p

m

- “DARBININKAS366 Broadway,
So, Boston, Mas*
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liaudies daina

SOF.nMANTfflĖ^^

na^ nes kas kartą daugiau
ELČMOS GIMBUTIENŽS, LIETUVOS MOTERŲ DELEGATES, turime kli jieneių ir jei nori
Salį* kelio vieškelėlio rugeliai žaliavo
AT8IIAHKYMAS AMERIKOJE
me padėti mergaitei išsisau
Antroj pusėj vieškelėlio pūdhaas juodavo...
7f;.
goti gatves gyvenimo
ttt*
Kovo 1G di<*ną išvažiavo prisijungė prie tarptautinės
čia atėjo trys mergeles itigeliais gėrėtis —
iš Kauno p. Elena (Hmbutie- Mergaičių Bičiulių Sąjun rime jai suteikti pastogę, tu
Leido tėvas «avo sūnų mergelėm’s domėtis,..
nė, auktšojo mokslo moterų gom veikiančios 44. šalyse, o rime turėti tam tikslui butą,
— Sūuuteli, viuknteli, kurią pasMabo ji;
paskui gal namą, draugijos
delefĮUojamn į pasaulinį tminrios savo eentrą Neti*
Iš tų trijų mergužėlių, kuri bus tavoji ?
■židinį.
aukštojo mokslo ini)t<įrn su
Aršią puikią, ar buguta, ar tą siratelę,
eimt?4*io mieste Šveic arijoj. Rašau šituos žodžius sėdr^
važiavimą, kurs Įvyks SitvieKur palikus be teveliu, tikra našlaitėlė?
nytose Valstijose pradžioje Koks tos draugijom tikslas/ dama savo kamljarelyją,
— šioji puiki ir bagutti lig pief išmiegojo
balandžio menesio netoli štai išimu iš įstnĮu 1 ir 2-ą Kaune, žaliajame kalne, ra
, .O ši hiedna sirafėle tris kapas Httpmvo,..
paragrafą--tai vaizdžiai pa šau susijaudinus galvodama
Bostono.
Kazi/s hiriara
api< mano seseris Lietuvai
• - £h»ji puiki ir bayota. atsikėlus ctejtivu
P. Elena Gimbutiene yra sakys ko mes norime ir ką
tes ir brolius Lietuvius di
O ši biedva airatele, supinta dainavo,
aukštąjį mokslą įmigusi ag esame’ užsimojusios padaryt.
džiuliais
vandeninus nuo.,
•‘51. SąjunąoN tikslas a|Y(iiii
— Šioji'puiki ir bagota pienu bumą prausė
ronome, profesore iv auklė
gimtojo krašto atskirtus, kuO ši hiedna siratėle ~ tyru vandenėliu.
toja aukštesniojoje sodinin poli ir uloholi jaunas morgą it <«s
the skirtumo tautos, tikybos, i-iv v is dėlto to gimtojo kraš
kystės ir daržininkystes mo profesijos ir politinių pažmop,
—» Tėvulėlį mano brangus, tiesą pasakysiu,
Kėlės iš dulkių šalis nuteriota,
to neužmiršta, jo gyvimunti
kykloje Eri’doje (Kauno pihersUiH apleisti savo tėviškę,
Jei ir tavo rūstų veidą ašei pamatysiu:
mirt pasmerktoji — pakilo laisva.
domisi, nori jį gražų ir kiliui,.
priemiest yj e), Ji yra* na rys gimtąjį kraštu, arba šiaip atsi— Nei ši puiki, nei hagofa, ale sirafele,
Žydinčių žemių lankoj margaplotej
matyti. Rašau pasitikedaųm, ,
Lietuvių Motorų Tarylsis, e- dfmisias minuteM* ir mat erta lėse
Kuri .prausia savo veidą tyru vandenėliu.,.
eina i darbą graži IJetnva!
blogose sąl v tiosc. SajunjJtu teikia kad ta žinia apie mūsų drąu-,
• Virtiniu
morales ir niatcrialvs globos ir gijos darbą jminiiomciiei M:
niūkė, o taip pat MefcgmMų paspirties, duoda patartinų, pa
čiulbančios girios kepures tik kelia,
jums miela, kad tuo darbu ;
3iriulių draugijos Lietuvoje deda ieškoti tiirnyhos, steigia
tūkstančiai bėga keleliu, keleliu, -pasidžiaiigsit, gal ir į talką
kuiMU, rūpinasi. fizine .sveikata,
rekretonv
<4! tai valuže gimtojoj šalelėj
ūiergoiles į jauną bo iii- mums t(4kwites ateiti.
Pne tos progos noriu sii- spterla
mum su laisvuoju dimdel žirgeliu!
liti .Iihrriius.
Tikslesnių ir platesnių ži
rąžindinti Lietuvių visuo 52. Sąjunga į tavo veikimo pa
nią suteiks p. Gimbutiene,
menę Suvienytose Valstijose grindą deda Kristaus mok-lo
Ji
Naktį mus lydi klajūnai sietynai,
kai jai laikas pavelys ir kai
su ta mūsų Mergaičių Bieiu- dfvttim.”
x
o pasitinka — rytų pažarai;
Tamsta panorėsi! duot jai
Lietuvoje toji draugija te progos papasakot apie mūsų
saule motuše per dieną gaivinu —
Kiekvienais metais daug lietuvių vaikų baigia pradi įų d r-ja. visiškai dar jaunu
}
te,
bet
būtinai
reikalinga
mū
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1 Trt’ndros tėvynės— Lietuvos
mirga keleliai, sodybų kerai...
?u kolegiją. ieni tęsiu mokslą toliau—labai pagirtinas da sų visuomenei, nifrui jauni jau esame padariusios / — gyvenimą.
Dumki. žirgeli, per gimtąją žemę lykais; kiti eina Į dirbtuvę dirbt i- labai liūtbia. Daug iš mui.
T'uo tarpu tik kelioliką pro Sofija čiurlioniene-KymantaiU,
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giai gyvus klausimus. Spie-- paskaitų autore ir jaunimo
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jų vaikai. Tėvams vra pareiga nipintiš ir dėti visas pa da mes, kur mylimv jaunimą eianie jaunas mergaites į bū v isų gerbiama autorėj Skau
stangas, kad jų vaikai patektų į ankštesnę mokyklą, kuri visa širdimi, sakome: “Jei relius, kur jos gulėtų rimtai čių
i šefas, 1929 ir 1930 m, bu
imi būti katalikiška, kad joje galėtų gauti gero išauklėji gn nieku neprisidedi mora
pasikalbėti ir išgirsti prity vo Lietuvos delegaeijos į
mo ir mokslo.
liai ne materialiai prie savo rusių globėjų patarimo.1Tautų Sąjungos posedŽta
Yra sakoma, kad mūsų tauta yra vičimv gabiausių ,Jaunikio auklėjimo, jeigu ne žvarbiausias mūsų atlikta;jta’iC'"''''
moksle. Kitas pasakymas yra dar svarlK^nė pri(*žastis ko- dirbi iš visų jėgų norėdamas darbas — tai, kad su pagal
dėrreikia
siųsti vaikus į aukštesnius mokslus. Yrta įste tani jaunimui padėti — Ty ba aukos iŠ Šveicarijos ir
Rimtas draugiškumui pavojus yra per didelis jausJianiniM 8Uto Gyv% PamioM*
miugumas. Ypač jautrūs yra tie, kurie neturi savo vertes bėta, kad lietuvių vaikai užima pirmas eiles moksle. Kuo lėk!”.
mušt] valdžios pašai pus suge
daugiau
lietu
viii
bus
išmokslintais,
tuo
galėsime
tikėtis
di

Darbas iš pagrindų savo bėjome įsteigti Kaune “Sto Vytautai Didžiajam užritink
nujautimo: jie įsižeidžia tuoj dvi to, kad mano negalį su
numeniodamai
klupti, Jie nepaktdia jokio juoko; su jais vos galima su deles pagarbos staro tautai. Negalinti vaikai siekti aukš kraštui jaunimą auklėti, ties Misiją.” Tai reiškia,
' ’
sikalbėti—tuoj ir užsigavo. Tuo tarini patys kitiems sa tesnio mokslo, tautai yra didelis nuostolis.
nuo blogo saugoti, padėti jog mūsų agente, išėjusi tam
ko, kas tik ateina į galvą. Vargas jų broliams ir seserinis!
Kas būtų su mumis, jeigu neturėtume kunigų, kurio jam dirbti, mokytis, atsistot tikrą prirengiamąją prakti ,rPavnsarU” jaunuolį-lietuvl *•
Toki yra tikri tironai!
aukles doru, kilniu, energingu, af*
aprūpintų mūsų sielos reikalus i Daugelis ištvirktii ir gal ant savo kojų. Mūsų šalyje
Mūsų kūnui jautrumas yra prigimtas. Ni ypatybė yra pražudytų savo sielą. Gydytojas, advokatas ir kiti pro- ypatingai daug reiškia visos ką užsieny, dežuruoja Kau žalingu, narsiu, ižtvermingn.
no stotyje, suteikdama pata Vytautas Didysai pats tokiu bu
galinga sveikatos apsauga, nes ji tuoj pasako, kad kažkas fesijonalai lygiai yra reikalingi. Gydytojas aprūpina mūšalies pakėlimui mergaičių rimų, priima, sutinka, palv- vo ir tokiais nori matyti visut akėsinasi ant mūšų kūno ir kad reikia saugotis. Bet šitas Mi kūno sveikatą; advokatas gina mūsų teises irt, t.
auklėjimas ir jit apsaugoji- di pirmą kart atvažiavusias teitieš lietuvius.
jaut rūmas gali iškrypti, o tai jau yra bloga, nes ši liga jau
Matydami, kiek gero mokslas atneša, tėvai būtinai tu mas nuo blogo >nes gerai iš į miestą mergaites, moteris, Kaunas, p. d. 88
čia skausmą ten, km- sveikam žmogui nieko nėra.
ri leisti savo vaikus Į aukštesnį mokslą. VeliaiL gyvenime auklėta moteris sukurs gerą
Kieki taip pat turi galias nuspręsti, ar iš oro ateinan
mažamečius. Didelių miestų
vaikai bus labai dėkingi tėvams, o mūsų tauta turės garbin šeimą ir šiaip turės puikios
1
tieji įspūdžiai yra naudingi, ar kenksmingi. Bet kai ste
gyventojoms gali pasirodyti, Uaadien inteMjeutij terpe yte rik
gų ir mokytų žmonių.
.
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la įpranta atsakinėti perdaug jautriai, tada žmogus pasi
jog tokiam Kaune agente ne
Jonas Baltrušaitis (B. K.)
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kažin kaip švelniai beimtum, jis vistiek susiriečia. Net ir
Adr.: rtUd’ny*” Kaina*, LaWvte AK *
namu
’
\i*w
Tork
’
o.
(»f>th
Rvgimrnt
Aržiūri į mūsų draugija viso S.
tada, kai nori jam gero padarvti, kai jį pakeli, kad kiti jo
GreUfMtiii fiatikioįMtltu
• tory lietuvis r-Mikiis Jnek (Jau kio nešvarūs biznieriai, tokie
tEGIŽtS
nesutrintų, net ir tada jis riečiasi ir sukasi.
KLESO38 P Mew Yortto ‘ K“!** •
st n-Karabinns strritibs su buvusiu
KAINOS: J i Klaipei), ir atgal : : ..
Ir jeigu tokio blogo Jausmingumo nenugalėsi, gyveni
$1>1W
pasaulio <‘<*mpion« “(»us’’ Soii- žmones, kurti’ pirma tik ir
PAINlkPEIlFR
S’ar. Fū/it
Attktrei.
me jis tau padarys dahgybę blogo. Taigi jiasistenk net ir
’
noubiTg. dvi Gan-amas urvai pase meškeriodavo stotyje nekal
Specialiai tiesioginiai traukiniai iŠ Bremena į- a
ithipCdą,
grubiausiame pasakyme neįžiūrėti įžeidimo. Net ir tada,
rodys, tso vvltau jis bus supuruo tų gražių kaimh'čių merge
prižiūrimi atsakomiiigą konduktorių
tas
su remphmu Ed. tlenvge.
kai būtum jau tikras, kad su tavim nemandagiai Dasieteta
TIK 7 DIENOS t LIETUVĄ
t
liu. Toks verteiva nužiūrėjęs
Tą
pati vakari? imsis tlvorsv
net ir tada nestovėk vienas kur kampe ir nehumbek sau po
k Naudokite tUaukinhi nvo j
Patarimą klauskite pas
stotyje nežinančią kur eiti
t’alza su Jhn H«*slin, St. ^tnsink su
SlįdoiM«.V.M.
Ambrariejuv, J.
nosimi, bet išeik prieš užgavusi ir drąsiai paklausk, ką
Skaudamų Mutkulų
IM GranU St-. „
mergelę, tuojau prie jos pri
NORTH
Xivk Lutzą ir kiti.
PerlcUmų
reiškia jo žodžiai. Dažnai nustebsi, kaip greit apsirinki,
A
"Sandara”
"Amerikoe Lietuvis”
IhiHMiim*! jaučia ttvrai. Ypač ar' sistato su meiliais žodžiais,
Skausmą KrutinSje
GERMAN
H Vimm SU t
Mabb»
kito Žodžiuose matvilamassavęs iižgavimą. Duotas paaiški
Suntinguila
Sprando
rą varčią jis įMfrijo, kai m-svirni pasiūlo globą, vietą, prikalba
A. 8.
Baltutis. P. P.
l»r ANmm SU N«warir. N. J.
Pečių SJcaidfcjimo
LLOYD Trečiokas.
132? S«. FUI»W3U
nimas parodys visai ką kitą. Jei žmones pagalvotų, kad
bulganj stipruolį Uuris Dtnrilruff
Urblaa,J.j.
ChkM«. IH.
važiuoti
i
“
Pietų
Ameriką
”
Ifalnnrinimų k
itr
o*
Bartkavičiua.P.
v»«r keturias minutes porbloškr.
per greitas Įu sprendimas dažninu būna nesusipratimų
lariiempimų
ITJNfc
‘‘VsmybB’
na ir džiaugias, kaip “nela b
MtMHto. Mat*.
Neuralgijos
priežastis, negu bloga kitų valia, tikrai išnyktų iš pasaulio
4
_
IMĮIMnyv# fv« ¥•
Bocden.J.G.
Variliattika#, J.
tik* į
basis
dūšią
nutveręs
”
-ir
*
i\-»
xtxliąftMv.
ks-J
jmMte
NTAVAŪK.
X
.J.~
Lietuvos
D
daug barnių, neapykantos ir keršto.
*'w*»Awrr. C«Mt.
n~« ;
U5j,
INKARO
"Dirva”
r j..-u:.»
oru ar«.:~vg.
VekČkia,A.
Vmerikus buvusieji kuriai balau jau mergele dingus iš pado
Ar matelė diclele, medinę dėžę, kurioje buvo sudėti
► Kwr.t ts-Ir'i’
r*nl J
, yUit;. J1'J.".t: PAIM I.X- Vi
tižiu 1<> d. ruošia driek rišt viriu raus gyveninio išpiešta, į baGendroliua, K.
f rr&LUUio
d
stikliniai ar porceliniai indai. Didelėmis raidėmis buvo paį
h+s kJi^ięčiS- neturį ,
j
14’ogratun, kurioje dalyvaus HHtt«
lą
v
įstumta.
Dabar
tokiems
rašvta: “Atsargiai! Stiklas!” Jaunuolį, kuris įsižeidžia
KažemIkts,K.Ch.
VaraiiuK,Ą.
\
iai
stipruoliai
Jim?ąs
Komaras
.»T.
miMfSt.,
©a 3^.
,
Iš* pakankamos priežast ies, reiktų pasodinti kur ant stulpo
rtHtrtvnih. r».
U’ 1
Gausimas. Kandis Pužrin, Ttmv veitidvoms Kauno stotyje* i. A»to gVix3.
Makareviciut, K.
Vitkau*ka».
J.T.
sžESil.
HptortyM..
.
ir prikabini i lentelę su parašu: “Atsargiai t Stiklas !*’ Žmo?
Brazauskas Dr. Kur. Karpai uis kalias užkirstas.
■MMMa, Cam.
MtMrMikrA
Mollis.P.
aaSS^KT- Vietula, kTj.
Diek Kltfent, .Billy Bartieji. Progus, kuris tuo būdu kankina ir save ir kitus, negali su vi
MtHMv*euw r,mt m*. ■
■
Mūsų veikimui sibtiprinti
«»VC»A«uv^l, H v ■
. ’
•f£xSft-JU.
giiuna
ivjd
’
s
Stėses
Avė.
lUJth
sais gyventi.
Mikohini*»P.
“Naujieno»”
ir»£.
Rpfrittmnt Armnry. Pelnas skirta ir praplėsti trūksta vieno bū
<¥tju*»>FVki4h^ į
immN.r.
CMttttf iiu /
(Iš Dr. T. Tolu knygrb'H M Jaunuolio InvininaisK” IniriąJ Iki avių
tinu dalyku: - Inmdrabučin.
Imas vargiųjų) vvtviftmj naudai.
kalbą Išverti! A. Mamnti)

GRAŽI LIETUVA

AR LEISTI VAIKUS Į
AUKŠTESNĘ MOKYKLĄ?

ATSARGIAI! STIKLAS!

“PAVASARĮ”

“ŽIDINYS”

SPORTAS

i.

%

EUROPA

I

♦

■

i

'i

*

■ *.

- *
NU

£

AaMtak taMHBc T d, liti

su šio vakaro kalbėtoju J. B.
bbj likimu, kad nemoka nė ir dorove*, Ik* t tik Sūri, kaip
suskaitytu kiek jštiegųbe- čia žmonėms įtikus. Tuo bū
Prakalbos baigėsi pakilu
darbių šioj šaly yra. Remia du protestantų tikėjimas ne*
sia nuotaika.
Publtahtd er«7 TUI8IU.T tad PRIIMT
si tik matematiškomU išva pastovus ir be pagrindinių Balandžio 18—24 d. d. po tarp kuoĮMis narių.
Kovo 23 d. 8 vai vakare
domis, nes ar tai tingi suor* prjneiM Jįs stengiaii pa New York’ą ir jo apylinkes Kovo 22 d. tuoj po Humos
«mr
iithitamiam b. b. amooutioy or loob
ganizuoti statistikos biurus, sekt pasaulio sūkius ta olial- lankęsi * ‘Darbininko** re įvyko prakalbos Karalkučs prakaltam įvyko Kewark*e.
Attarad m
imum*
M** ar
Buvo atsilankęs ir vietos kle
gailisi tam lėšų, ar gal bi siu* ta keičiasi pagal aplin- dakcijos nurys, Lietuvos pa Angelų parapijos salėje, ku
KMter Ūmi Jut et Mare* A UŠNT
bonus kim. I. Kelmelis, varg.
Jhatttae* to! manta* «t apadal rat* of poatafa pwlW
ta Bacttaa IMI josi pažvelgti tikrenybei į kylx% Tokiai tikėjimą* ne vasarininkų atstovas, stud, rį buvo pilnutėlė pmirbikuAet šf Ottobar t, 1917. aatkortoad oa Jily 18, Uit*
akis ir tik laukia, kol Die gali atstovauti krikščiony!*** ♦L B. LaUčka, kinis įvairiose sių Žmonių* Kun. J. Balkų* A. Btmišauskas. Vakarui va
IUBSOHIPTIOH 1UTM:
PJUENOMJEBATOI OMU:
iias savo įspūdingu paniuks dovavo L. D. R. kp. pirmim
vo Apyeizda kaip norą nu principų. Tai yrakaž-koks vietose turėjo prakalbas.
HmmaUt yaariy .............. „...MOO Marikoje matama ..............HM
Kovo 18 d. npeilĮknkė Hv. iu apie katalikiškąją akciją A. Hreibaktinskus.
9Wri*a ya^y..................HOOUlrioay tariama
......HM kreips šalin tą nedarbo stabmeldiškos hunuinintariz^
Inas. Tikėjimo pareiga yni Jurgio parapijoje, Brook- buvo parengęs gražią dirvą Kovo 24 d. vakaro pfakalttaaaaaUc a«ea m? wwek yeariy..|XMVUtas kart tartiufe metama...„HM šmėklą.
hassurviige Hamson’o L. D,
ftaMta eoea Ifer w*ek yeariy. ...fŽJfeGfeleoy 1 kart tartiufe metame..IMK)
Ir kur jiems čia Markiais skelbti tiesą ir ją palaikyti, lymv ir matėsi su kleb. kum prakalboms.
8. kp. pampijos svetainėje,
" DARBININKAS”
rūpintis. Juk reikia stipriu* nežiūrint, ar ji žmonėmis yra N. Pakalnitu Čia LDs. 12 Prakalbus pradėjo kum J/
kuri
susilaukė gausingos pu
M West Broadway
South Boiton, Mim. (i pralaktaiją, surandant jai maloni, ar įkyri. Tiesu nega* kp. turi Uolų finansų rašti- Balkūiiiis, po kurio kalbos
Teleplione South Boaton OttO
blikos. Vakarą pradėjo L,
kalbėjo J. B, Laučka su per
milijonus lesų, nors vaisty Ii keistis, Bu ir du yra ke* innką ffpeičU
D. S. kp. pirui. M. Augustitaip jsuilikB toliai, Kovo 20—21 d. d, lankėsi traukėle du kartu. Po kalbų
tai biudžetas ir turėtų kelis turi,
nailis,_____
šimtus deficito ir darbinin kol žmogus ture* sveiką pro* Kv. Paneles Apr. parapijoje, buvo užrašinėjamas “Darbi
kai badautų. Pagalios arti tą. Dorovės principai yra Brooklyne. Kovo 20 d, kle ninkas.” J prakalbas buvo J. B. Latičkos kalbų per
nasi prezidento rinkimų vienodi ir visuomet tie pa bonas kun. Kas. Pautams apsilankęs ir K. Federacijos traukos metu katilejo L. D,
Kiek jų ten tikrenybėje kampanija, čia reikia su tys, ar mums jie lengvi ar “Darbininko” atstovui ap sekretorius K. Krušinskas, H. kp. finansų rašt. J. Vil
Kad sužinotų, kiek yni Ijc
darbiu Jungtinėse .Valstijo bebūtų, vis gi tai skaudus naudoti visas politinis suma stuikūs, Todėl Katalikų Baž rodė parapijos bažnyčių ir Po to stiid. J. B. Lnucka kaitis.
I prakaltais, be *iaip gau
je/ Rhitist ikiw Biūms Wash- faktas, kad keli milijonai numas ir energija, reikia nyčia šiame dalyke iicpakei- parapinę mokyklą. Dviejų apsilaiike pas Kar. Angelų
Jngtone nuskyrė tam tikrus turtingiausios pasaulio ša žiūrėti, kad valdomoji partipar. kleboną kun, Beniviką. singos publikos, buvo alsiskaičiiiotoju.% kurie sausio lies gyventojų vargsta Ik* ja ir toliau pasiliktų prie tipą ir pasmerkia gundymo prakalbeles apie Lietuvos Tą pačią dieną vakare įvy lankęs ir vietos varg, E. šla
Įiabaigoj pranešė. kad devy- durim. Kaip jie maitinasi ir valdžios. Matote, kiek svar kontrolę, kad ta dauguma moksleivius pasakė.
ko prakalbos Patcrson’c, N. pelis, vyrių kp. pirmininkas,
uioliknj didesniu miestų yra išsiverčia su savo šeimyno bių reikalų. Tuomsyk darbi žmonių ją praktikuotų. Kas Vakare įvyko prakalbos, į J, pmapijos salėje, Vakarą vyčių kuopos veiklieji na
1JNX),(MX) žinomų be darbo. mis, galima tik spėlioti. Bet ninkai gali kiek pabadauti. esmėje nedora, tą negailimi kurias ypač gausingai atsi pradėjo LDS. kp; pirmi Min riai.
skelbti doru, vien tik dėl to, lankė Vyčių 41-mos kuopos kąs, pakviesdamas klelmną Prakalbų pasekmes “Dar
Kadangi tuo puriu laiku pe nereikia ne spėlioti, nes tai Darbas nepabėgs...
reitais metais Išdarbių tuose yra žinomas faktas, kad Kada politikieriai įsigys kad žmonėms taip paranku. nariai. Prakalbus pradėjo kun. P. Karalių pareikšti ke bininko” naujų draugų ai?
miestuose buvo 775.(XM), tai Washington ’o
Protestantai sako, kad Ka kleb. kun, K. Banionis,.pasa letą minčių. Kun. P. Kara. žvilgiu vienur geresnes, ki*
vyriausybe sąžinės ir proto ?
jų skaičius per vienus metus taip mažai tesirūpina ta*dartalikių Bažnyčia, griežtai pa kydamas įdomią kalini apie lius pasakė trumpą, karštąL tur mažesnes. įtariausia
pftsoko net 140 nuošimčiais.
smerkdama gimdymo kon Kat. akciją* Dalyvavo ir ir gyvą kalini apie katalikų “D-kui” pasisekė BrookKadangi balandžio mėli.
trolę, negalės išsilaikyti, nes kini. P. Lekešis. Kun. J. A- Veikimą ir .supažindindamas. lyn’o Karalienes Angelų pu. rapijoj, kur, dėka “Darbi
1030 m. visoj Amerikoj bi<neteks pasekėjų. Bet tur būt leksifinas, vyčių dvasios va
ninko” nonų i Isl amam priedarbiii buvo 2,4(X),(XX), tai ei
išeis kaip tik priešingai. Ji, das, tuo mptu Karalienės
toliui kun. J. Balkūnui. po
nant ta proporcija, turėtų jų
skelbdama tiesą ta ją palai Angelų bažnyčioje pamokslą
prakalbų gauta 23 nauji
Po ilgų debatų ir diskusi taip, jie vis tiek gimdymo kydama, neatsižvelgiant į sake.
dabar būti viso labo (>,050.skaitytojai.
(XX). žinoma, čia lik mate- jų protestantų bažnyčios pri kontrolę jau nuo seniai žmonių nuomonę, įgys dar l*o prakalbų vakaras pra
Visose vietose “Darbinin
tautiškas s|H‘ltoj imas, ir dėl pažino, kad gimdymo kon praktikuoja. Tuo būdu rei daugiau pagarbos akyse tų leistas Vyčių kambaryje
ko” redakc. narys J. B.
to Komercijos Sekretorius trole kai kuriose aplinkybė kia prisitaikyti prie žmonių žmonių, kurie myli tiesą ir
Laučka rado malonų priėmi
Lament nenoromis priima tą se yra pateisintina. Vadina nusistatymo ir užgirti ką jie gerbia ją. Prie viso nepa Yra tokių, kurie su širdies
mą ir pritarimą. “Darbinin
skaičiavimą, sakydamas, kad si. protestantai padare doru praktikuoja, nors tai atrody stovumo prętestantų tikėji skausmu mato savo bažnyčių
kas” visur turi gerų prietevia jierdaug priskaityta. Bet tą. kas iš esmes yra nedora, tų ir nuodėminga. Jei, gir mo, Katalikų Bažnyčia vie nutolimą nuo doros kelio ir
lių
gorb. kolonijų dvasios va
Žinantieji dalykus geriau sa nes priešinasi gamtos įstaty di, bažnyčia nepaseks minių na stovės kaipo tvirta uola, galutiną sugriuvimą. Kiti
dų ir L D. »S. kuopų veikėjų
ko, kad ta skaitline, nors ar mams. Savo pasielgimą jie dvasios, ji neturės jokios in- nesugriaunama žmonių nuo jau Habar sako, kad protes
ArthiirA.
PrMkfea asmenyse. Visų vieningas
timiausia tikrenybei, yisJ ik pateisina tuom, kad šiais takos žmonėse, ir jos dienos monėmis irųpįpnadvasių už tantų bažnyčios, užgirdamos to Hooverlo p*«kirtaa Ytlitfjot lt
gimdymo kontrolę, pasirašė ntasą Mkrrtorian* padijiju. Titai pasiiyžinias — išlaikyti sa
gaidomis.
dar nėra tikra, nes bedarbių laikais, esą, žmonėms nepa Imis atgyventos.
Jungtinėse Valstijose esą togu turėti dideles šeimynas, Taip kalba protestantų ti-i Bet ir protestantai nevisi sau mirties ištarmę.
jį pokyrim* Arthur A. BaUanUm vo laikrašti ir kuo plačiau jo
įtaką praskleisti.
TŽep.
buvo advokatu New York’e.
kad ar šiaip jiems draugi, ar kejimas. Jis nepaiso tiesos Įužgiria ginalymo kontrolę.
daugiau negu 6,050,000.
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Einame toliau. Visos pasaulio gėrybes, net
Mįfliulas—Vytalis “Gana! Daugiau jau nič nieko nebetrokštu ir am Visgi daug paslapčių, kurios dar “ne nesisapnavo
krūvon
suimtos, nebeįstengia visai apsaugoti žmo
didžiausioms
filosofams
”
ir
kurių,
anot
vieno
žinai įiebegeisiui” Kaip negalima ribotomis šio
Misaulio gėrybėmis patenkinti neribotus mūsų sic* mokslo vyro, “nežinome ir nežinosime.” (Dubois* gų nuo vargų ir skausmų. Prieš karą gyveno Amerikoje didžiausias turtuolis—4 milianlų dolerių
os troškimus; juo daugiau turima, juo daugiau no Raymond).
rima. Ris tai nepasotinamas troškulys spiria itiilioNegana to. Pasaulio gėrybės yra baisiai nepas savininkas. Ilgainiui ištiko jį liga, ir neatsižvel
Kaip saulės suskaldyta žemė trokšta gaivinan
nieri, kuris jau pats nenusimano, kiek turtų betu tovios. Tas nedidelis būrelis žmonių, kuriems pasi giant į žymiausių gydytojų pastangas, prarado ga
čios rasos, taip trokšta kiekvieno iš mūs siela lai
rįs, ieškoti dar naujų šaltinių savo turtams padį* sekė jų daugiau įsigyti, ilgai nebeišgali išlaikyti limybę valgyti. Didžiausiubse sopuliuose slinko
mės, atsieiti tokių gerybių, kuriomis gidėtų pilnai
dinti; garbes aureole apsuptą žmogų kankintis, savo valdžioje. Rimtai likimo nuskriaustųjų tyko šio žmogaus gyvenimas prie baisaus galo—bado
sąve patenkinti ir išsiliuosuoti iš bet kurio valgo ir
kad. jo garbe dar per mažai paplitusi pasauly ; ga ja, kad iš jų paveikus; ir gyvenimas mums rodo, mirties. Nors ir didžiausi turtai, vienok uvta’įstcriskausmo. “Ar aš noriu, ar nenoriu, ar veikiu gal
lingą valdovą — kad esama pasauly žmonių, kurių kad labai dažnai paveikiama. Kiek tai turtuolių ge išgelbėti savo poną iš skaudžios nelaimes!
vodamas ar instinkto vedamas, aš visumet ieškau
Tokių reginių matome gyveninio dažnai. Li
nesiekia jo valdžia. Dėlei šios tad priežasties iš jpasijunta netekę visų ar žymios dalies savo turtų;
laimės, uos tokį mane Dievas sutverė,”—sako vie
paprastų žmonių iškilęs į karalius Napoleonas ne kiek tai garsių vyrų—nublokšti nuo savo aukštų gos, sunkūs susižeidimai, brangių asmenų neteki
nas gilus žmogaus dvasios žinovas Tissot’as.
galėjo nurimti, kad liko dar valdovų, kurie nesi* vietų. Ankščiau minėtas Amanas baigė savo gyve mas kasdien žeidžia nors ir turtingiausių ‘žmonių
Dievas įdiegdamas į mūsų sielą veržimąsi į lai lenke prieš Prancūzijos vėliavą; dėlei tos pat prie
nimą aut kartuvių ; Napoleonas—kaipo kalinys aut širdis. Ne veltui šv. Augustinas sako: “Pasaulis
mę, negalėjo palikti jį nepatenkinus; tai būtų prie žasties persų karaliaus išaukštintas J aukščiausią
tolimos salos; praūžusis gi pasaulinis karas rodo yra ligonbutis, kuriame randasi ligonių, kieta ir
šinga Jo begaliniai išminčiai. Kita vertus, apdova karalystėj vietą ir didžiausiais turtais apdovanotas
if-gi nemaža kelionių ntio sosto į kalėjimą. Tad la žmonių.” Kas drįs tad klausti badu mirštantį tur
nojęs mus laisva valia, Sutvėrėjas nepanoręjo mus Amanas, prieš kurį jam pasirodžius, turėjo visi
bui tiksliai šv. Ambrožįejus sako, kad gyvenimas tuolį, sunkiose žaizdose gulintį ligonį, lydinčia į ka.
verste versti į žadėtą laimę; Jis paliko mums lais pulti imt kelių, ir ką visi dale išskyrus žydą Mar*
tai esanti kelionė per įsisiūbavusias jūras; įsiutu- pus savo vienintelį sūnų motiną ar jie laimingi!
vę pasirinkti kurį norint iš dviejų kelių: arba dokajf, sušuko: “Nors aš visa tai turiu, tačiau ta
sios-vilnys tai išmetančios mus aukštyn, tai nubloš Kas panorės panašiu klausimu dar labiau žeisti jų
«‘platųjį vieškelį,” tariamai rožėmis klotą, kuris nuos nieko neturįs, kolei matysiu žydą Mardokąjį
b taip skausmų suspaustą širdį!
kiančios žemyn.
veda mus į pasaulio linksmybes ir džiaugsmus; ar sėdintį ties karaliaus durimis (Esters kn. 5, 13).
Būna dar sunkesnių kančių, atsieit sąžinės
Eidamas pageidavimų keliu žmogus tariasi ctai “siaurą erškėčiais nuklotą kelią,” kuris veda VVltui šios žemės sūnūs veržiasi prie vis didesnių
sąs laisvas. Vienok, tai yra skaudi apgaule. Nuo kančios. Štai teisingo žmogaus sieloj viešpatauja
pas Kristų, o paskui su Kristum per šio pasaulio .turtų, garbes ar valdžios; veltui jie blaškosi nuo latinis savo norų tenkinimas, baimė netekti pasau ramybe ir džiaugsmas. Bet geismų sūkurv jis ncVargus ir skausmus Į Amžinąjį (gyvenimą, kame vienos linksmybės prie kitos; juos visus sutinka
lio gerybių tiesiog prikausto žmogaus širdį prie jų, paklauso sąžines tadso ir nusideda. Kaip sunkus
per amžius žalosime matyti “spindintį kaip saule Saliamono Karaliaus likimas. “Eisiu ir paskęsiu užmuša jo valią. Nutrukus jau nei sąžinės balsas, akmuo užgula jo sielą. Ramyta“ ir džiaugsmas
Kristaus veidą” ir per amžius kartoti su šv. Petru: iinksmyta'se ir prisisotinsiu gėrybėmis, — tarė ji nei žmonijos, tautos ar šeimynos reikalai tokio žino" diųgsta, o jų vietoje kyla kartūs išmetinėjimai, nuo
“Viešpatie, gera mums čia būti.”
sai. — pasistatydinsiu sau rūmą... užveisia vynuo gaus netaųdomins; jo vienintelis viešpats liks pini kurių voltui ieškosi paličgti. “Visi šio pasaulio
Pasekime tad valandėlei einančius pirmuoju gynų, prisisodinsiu daržą ir sodną, prisikasiu tven* gas, valdovas—nepasotinamoj raistui. Jei ilgainiui turtai nebeįstengia atstoti vienai vidujinės ramy
ir uitlTudjii keTTuTkad įsitikintumėme, kuriuo keliu kinių... įsigysiu ragučių ir avių bandą, kokių ne Įr susipranta laisves netekęs, tai išsivaduoti iš šios bes valandėlei,—sako doras mokytojas Peseh*as.
ėįnant atsiekiama tikroji žmogaus laime.
buvo Jeruzalėje, susikalusiu sidabro ir aukso, stik vergovės pats vienas nebeįstengia. Taip vienas Daugelis tad, neta'pakęsdami tų nesiliaujamų kan
Vylingas, atsigręžęs nuo Dievo pasaulis sten lelių ir taurių, surengsiu giesmininkų ir giesminin smarkus girtuoklis savo draugo paklaustas, kum čių, iš kurių pasaulis negali išgelbėti, eina ir pasi
giasi patraukti mūsų širdis įvairiausiomis savo ge kių ir nieko sau neatsakysiu, kas tik patiks mano jisai savo žmoną ir vaikus badu marinąs, <» pats gir daro sau galą, kaip tai padare Judas ir šiandien
rybėmis: didžiais turtais, smagumais ar patogu akims (Erei. 2, 110). Ir ištiktųjų Saliamonas ta* tas šaligatviais besirioglinėjąs, liūdnai atsake; dar šimtai nelaimingųjų, pasaulio užviltųjų daro.
mais, garta’, valdžia ar net mokslu: ne valandėlės |M) turtingiausias ir garsiausias karalius ne tik žy* ftVerkiu, brol, ir geriu,’* atsieit, |ni1h supranta blo Vienok “jei mes sakvtume, kad neturime nuodė
nesiliauja jis mus raginęs duoti pilną laisvę savo dų žemėje, M ir visame tų laikų pasauly. Dauge* gai darąs, bot ką bedaryti: jau ne aš savo viešpats, mes, mes patys savo suvedžiojamo ir nėra mumyse
pageidimams, tenkinti bet kurį savo troškimais, ne* lis, net svetimų karalių, atvažiuodavo ir steliejoši liet maiio pilvas.
tiesos.“—sako Aimštalas Jonas (1 Ep. L 8).
ntšižvrdgiant į artimo skausmus ir ašaras, žadėda Halianiono turtais, valdžia ir išmintimi. O vienok
Lygiai pat gatsusta Augustinus, prieš ta|MlaUžvis „ ryškiausiai Žmogus atjaučia pasmilto
mas jau čia ant Žemės tikriausią laimę. Ir minios iš to paties Htiliamono kiūtinės, tadgiant jam savo mas šventuoju, supratęs savo jniklydiinų biaunimą. gerybių tuštumą mirties valandoje. Skausmų su*
žmonių, sužavėti šiais viliojančiais pažadais skutai amžių, išsiveržė nusiminimo Imlsas: “IšVvdau visa, šaukiasi į Dievą: “Viešimtie, duok man skaistylies spaustas jaučia jis, kaip nyksta jo gražumas, irsta
šhto “plačiuoju vieškeliu,” pasiryžę iščiulpti išpukas tik įvyksta po saule, ir štili visa tuštybė ir dvi* in ausivaldyinb gėrybestuojau prideda jo sveikata, silpsta jėgos. Nei turtai, nei garite, nei
natdio tiekiamų gerybių, kuo daugiausia smagumų,
širdy: “Dar ne tuojau... “Bijojau/* kaip imis pri* ganiausi gydytojai, nei goriausi prieteliai niekuo
bet, deja, laimes ištroškusius sielos pasotinti nebe- sios kankine.” (Eeel. t, 14).
^pažįsta IšpaŽintfea Knygoje—“kad Viešpats no* negali laigellieti. Reikia skirtis su visais džiungi
Net
mokslas
iieta
r
'
įste,ngia
pasotinti
mūsų
pro*
4 įstengia. Nėra pasauly lokių turtų, tokių linksinyišklausytų ir noi^dytų manęs tuojau iš tos ligos** mate ir linksmyliemis, patogumais Ir smagumais.
,
, bhi. tokiu* garbės, kuriu pasiekus Žmogus sušuktų: tą, nes pasauly, nežiūrint didžinusių pastangų, yęi fConf.8,3.).
Jmalas grabas, pūvantis taip Upimnuas kūnas, ir
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sį protestų, Kuo 1629—1040 inegina įvesti mokesčius,
m. karalius nebcšanke par muitui, bet tik langų atik(N’ttudoiasi Prof. V. JUllUUČįO jsuloiitum*)
lamento ir emu paskolas sau- lams, dažams, arbatai. Mo*
valiui, bet ir vėl sušaukia kestis paskirtus labai maža*,
parlamentą, kuriam duoda nes anglams, mat, rūpėjo
ValstyW gyvenime daž planu, baimiso, vidutinio apgarbes žodį, kad nvlieimsup pats principas, kad tik už
nai minimas biudžeto var skaičiavimo ir atskaitų* Ka
mokesčių be tautos atstovų dėtų kokius noi’s mokiniu*.
das. Jis dažnai kartojmnas rint gi atsiekti kokiu# nors
sutikimo. Bet savo žodžio Amerikoj kolonijos sujudo,
įvairiausių laikraščių skilty geresnius remiltatuių plano
neišlaikė ir kilo neramumai iŠ visur plaukė protestų pro*
se. Todėl ne pro šalį būtų sudarymas turi neabejotino*
krašte ir 1(149 m. karaliui testai. Net Anglijos parla
plačiau su šiuo sutvėrimėliu reikšmes. Finansų planas su nansų |>agrindųk iš senovės
mente kilo ueĮiasitenkiiūmų,
nuteistas įnirti.
susipažinti, susibendrauti. daromas ilgesniam laikui, Romos. Vienuoliui tvarkin
Karalius Jokūbas II tęsė kam norima savintis sveti
Visos civilizuotos valsty- bent keliems metams, o biu gai vesdavo savo ūkį; į savo
savo brolio pradėtas kovai- ma kišenė. Kohmistes nkitelies gerai supranta, kad ne* džetas skiriamas tik trum knygas, vadinamas Hurbusu parlamentu, liet buvo pri rys metu anglų pažilias, da
gali būti sveiko ūkio ten, pam laikui — vienctiem# re,H jk* įtraukdavo Žinias
verstas pabėgti. 1688 m. iš žus ir jų nebeperka. Anglų
kur iš anksto nenumatoma metams. Biudžetas rodo at apie visas pajamas ir išlai
lipo į Anglijos krantus nau parlamentus bepalieka mui
nei pajamų, nei išlaidų. Tai eities kelius, ateities sąskai dos. Vienuolius pasekė vi
jus karalius Vilhelmas Oria tus arbatai, iš kurių Angli
duramžio jionai (pasaulie
labai gerai žino ir kiekvie- tas.
•TIKLIMt MOKYKLA
Olandija* rnitiie AmitepUm’* p*»Utyt* pradiio* mokyk!*, ku- mėtis ir užima Anglijos sos ja gal būtų gavusi vos sRUV
mis Ūkininkas, gerai tvarkąs Duoti biudžeto nusakymą čiai). Išmokus gi sutvar
tą. Parlamentas griežtai at (MM). Bet amerikiečiai naiki*,
nėra lengva. Yra įvairių kyti praeitų metų pajamas
savo ūkį.
no .anglų arbatą, mete ją į
# Kai valstybėje metų pra nuomonių, aptarimų. Gal ir išlaidas, išmokta žiūrėti ir Anglų karalius Jokūbas I gera jam neišeina. 1678 m, skiria asmeninius karaliam
džioje yra garai nustatyta geriausias bus Bulgarų 1921 į kitų, ateinančių metų są 1603 m. pradėjo skelbti save karalius vėl šaukia parla turtus nuo v-Ih’h iždo. Ka jūras. įsitikinimas, kad ang
lams rūpi pripratinti kolo
būsimų pajamų ir išlaidų są- m. biudžeto įstatyme nusa- matą. Tuo būdu iHimažu ei- Dievo vietininku žemėje/Jo mentą ir įspėja jį. Parla ralius pristatė parlamentui
nfiita. valstybes aparatas cHr-kymas: biudžetas yra įstaty<|ta prie piktosios sąmatos, sūnus Karolis 1625 m. pra mentas išleidžia tam tikrą savo asmeninius tarnus, ku nistus prie mokesčių, liol% it
mažų, sudarė sukilimo ir
ha griežtai tvarkingai. Su mo leidimo aktas, kuriuo iš prie biudžeto sudarymo/Tik- dėjo vykdyti tėvo prirengtą raštą, kad joki mokesčiai ne riems patvirtintos algos vi
sam laikui. Prie to pasto laisves signalą. Prasidėjo su
ėjo laikas — sumoka; suėjo kalno nustatoma v-bes paja m sąmatą galima turėti ta dirvą. Sušaukia tautus atsgali būti imami be tautos su vaus atlyginimo pridedama kilimas ir jau 1783 m. Ang
laikas — gauna nustatytus mos ir išlaidos. Prof. V. da kai yra viešasis pinigų tovybę, parlamentą, kuris
lija turėjo pripažinti Siau
mokesčius. Iš anksto nusta Jurgutis šiokį biudžeto ap ūkis, patobulinta skaičiavi ^Uiglijoje gyvuoja jau nuo tikimo—priturimo ir pa* karaliui lėšos skoloms mokė
rės Amerikos Jungtinių
tytų mokesčių linkimas ne tarimą duoda: biudžetas yra mo technika, valstybes kasų 13-to amžiaus ir prašo jo smerkė karaliaus sugalvotas ti. Valstybes išlaidos kas
Valstybių
neprikluusomylH*.
suerzina žmonių, ką padaro politinis aktas, iš kalno nu ir atskaitomybės tinkama leisti jam, karaliui, ’dnkti paskolas. Karalius tą nuta met parlamento svarstomos
Paminėtinos kovos ėjo dėl
visokie papildomi, neimpras- stotus viešąsias pajamas ir tvarka. Taigi biudžetui rei didesnius mokesčius, bet par rimą pasirašė, bet net ru kus ir primanius. Tuo būdu jau
išlaidas. Kaip matyti, biu kėjo paeiti geroką gyveni lamentas leidžia rinkti tik po to pradėjo rinkti nenu 1688 m. buvo galutinai mt- biudžetinių teisių. Panašiais
ti mokesčiai.
kovos kuliais j laisvę ėjo ir
Visi finansistai pataria iš džetą sudaro dvi dalys — iš mo kelią, kol pasiekė tinka nedideles sumas. Karalius matytus muitus. Parlamen statya miglų biudžetine tei
prancūzų tauta. Ir drąsiai
anksto gerai numatyti visus laidų ir pajamų sąmatos. Iš mos, aukštumos. Pirmoji val išvaiko parlamentą, bet 1626 tas 1629 m. pareikalauja pa sė.
1765 m. Anglijos parla galima sakyti, kad daug
mokesčius* Tas civilizuotose laidų biudžetas yra kreditų stybė, kuri pasiekė moder m. vėl sušaukia. Susirinkęs siaiškinti karalių dėl muitų
valstybėse ir daroma. Val- sąrašas, kurių reikalauja ninio biudžeto, buvo A»<jli- parlamentas nutaria, kad ėmimo. Karalius vėl palei mentas. nustato nedidele žy kraujo pralieta, daug aukų
sty|x"s būsimų pajamų ir bū vyriausybe savo programai ja. Visiems ekonomistams paskutinėje jo sesijoje suve džia parlamentą ir įveda minę rinkliavą šiaurūs Ame sudėta, kol pasiekta tinkamos tvarkos vnlstylius fitianidealu yra Anglijos biudžeto dama visi leisti karaliui kre muitus laivyno rinkliavai. rikos gyventojams. Tada dar
simų išlaidų sąmata vadina vykdvti.
sams bei ūkiui vesti.
ma biudžetu. Apie jį ir Iš kur ir kada biudžetas sistema ir pravedimas. Ang ditai ir galutinai jie patvir Pilietis Handen atsisakė su nebuvo Jungtinių Amerikos
J. Br.
stengsimus šiek tiek |>akaįhė- atsirado / Yra pagrindo ma lijoj jau nuo seno yra įsiga tinami ar leidžiami tolimes mokėti laivyno rinkliavą. Valstybių. Iš pradžių prieš
nyti, kad III amžiuje prieš lėjęs paprotys, kad joks mo niam laikui. Tas nutarimas Pilietis Ilandeu atsisakė su tą rinkliavą užprotestavo tik
ti.
Frof. A. tidantviii***
1862 m. Prancūzijoje pils Kristų Mileto mieste mėgin kestis, tautos nenustatytas, tebegalioja ir dabar, nors mokėti, nors iŠ jo tereika Virginijos kolonija, bet ją
mą kaitą pavaitota biudže ta sudaryti biudžetą. Bet negali būti iš žmonių renka jau praėjo ir 300 metų. Ta lauta tik 20 šilingų. Jis pa tuojau pasekė kitos koloni
to žmlis ir nuo to laiko biu sunku pasakyti, kaip jis at mas. Ši teisė anglų tautos da karalius pradėjo rinkti trauktas į teismą ir jo byla jos. 1765 m. Ne\v Yorke su
BMUIKA-YIAMAS
džetas įgijo visose tautose rodė. Sakoma, kad Romos laimėta per didžias kovas. tautoje paskolas, bet jiilie- ‘tęsėsi 12 dienų. Jis drąsiai sirinkę kolonijų komisarai l^kcljoa (tamtamo* privačia! k*l|
DiaHiema taip ir guHU*u*ltaM ■»&*
pilietybes teises. Kas yra imperatorius Augustas jau Ne pro šalį būtų Čia susipa- čiai atsisakė mokėti, nes no- sakė: tegu teisia manyje nutarė, kad Anglijos parla procrtMO Muaikoa KojutarvateriM
Pamoko* aiškinamo* IMvvfcl
biudžetas moksliška prasme^ turejęs biudžetą. Bet sunku •;žinti su tomis anglu tautos buyo puriamedto nutarimo, mano tautos teises. Handen mentas neturi teisės primes
kilbojo.
Bd^ DtreMa
labai sunku pasakyti. Rei žinoti, ar tai buvo būsimų iš- kovomty \iž ‘savo Švenčiau*:Karalius 'USfūs: pHiėuiuš buvo ‘ nuteistas, liet 'sujudo ti Amęrikos kolonistams mo 7W
T*t ColtuaM* 0175
traukia teisman, bet nieko visa tauta ir pakelė didžiau- kesčių. 1767 m. anglai vėl
kia jis skirti nuo finansų laidų ir pajauni numatymas. sius teises.

PONAS BIUDŽETAS

nr tik jau praėjusių metų
sąskaitų suvedimas. Biudže
to istorija viduramžy labai
tamsi. Romos (popiežimiH)
kūrija biudžeto srity nema
ža nuveikė. Geriausia finunslue tvarka buvo viemmlynu<w, Vienuoliai išlnike*fi
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MUZIKOS MOtnU

.
.
rykštėmis plakami, mirtin vudaiųi; džiau
krūvos po jį šliaužiančių kirmėlių gyvai stojasi Kristaus veikimas buvo nukreiptas į tai, kąd nu sušuko iš džiaugsmo, jog jau ramiai galįs numirti, įtinami,
<
prieš akis... “O mirtis! Kaip kurtus yra tavo at plovus nuo žmogaus sielos nuodėmės, prakeikimo Kurio drabužių prisilytetų ir skelbiamajam žodžiui gėsi pirmųjų amžių krikščionys žvėrių draskomų,
minimas žmogui, kuris randa sau laimę turtuose!” <dėmes. Kaipo gailestingas Samaritenas ieško Ji išgirsti skubėdavo, užmušus alki ir nuovargį, mi- ant
.
laužu deginami, prie kryžiaus kalami; džiaugė
po Palestinos žemę “kas buvo pražuvę*’ (Mat. Itin minios, Kuris yra esimo ir išminties pilnyliė, (si šv. Pranciškus Asižletis išprašęs sau ijenkia*
—išsiveržia jš tokio žmogaus krūtines šv. Dvasios sai
;
įkvėptojo rašytojo žodžiai (Gn. 41,1). Bet tai dpi* 18, 11). skaidrina nusidėjimais suterštas sielas, prieš Kurį angelų ir šventų jų chorai džiaugsmo ir Viešpaties žaizdas; džiaugiasi ir šiandien tūkstan
joms ramumą«ir džiaugsmą. “Pasi pagarlms himnus gieda.
negalus. Visu smarkumu atbunda ilgai slopinta grąžindamas
i
čiai vienuolių msijonierių svetimuose kraštuote ,
tavo nuodėmės tau atleistos,”—guodžia Jis
sąžinė. Jos išmetinėjimai, kad, nors per visą gyve- tikėk,
1
Kristus apsigyvenęs sieloj, pakelia visą žino vargą ir skurdą kęsdami ir dažnai vietos gyvento
n imą buvo betarnauta pageidimams, vienok ieško Kapernaume paralitiką (Mat. 9, 2): “Tau atlei gaus prigimtį aukštyn, padaro ją savo dieviškos
nuodėmes... eik ramybėj,”—ištaria Jisai prigimties dalininku. “Kas valgo mano kūną ir jų žiauriai kankinami. Išsipildo Kristaus žodžiui;
mos laimes nesurastai kad šio pasaulio gerybes į- džiama
1
gytos artimo skriaudomis ir ašaromis, kad veikūs pilnus pasigailėjimo žodžius atsivertusiai Marijai geria mano kraują, tas pasilieka manyje, o aš ja “Juhgas mano saldus ii- našta mano lengva.” Taip
duoti iš savo nedorų darbų apyskaita Galingam Magdalenai; “šiandieną su manim busi rojuje,”— me,”—sako Kristus savo mokiniams (Jom 6, 57). —net mirtis negali nugąsdinti Kristaus sekėjų,
Viešpačiui, Kurio nenorėta gyvenant nė prisimin- išsiveržia
:
iš Jo sukruvintų lūpų atleidimo balsas at **Gyvenu jau nebe aš, bet gyvena many Kristus.” “Teisingojo siela yra Viešpaties rankoje, ir miiiies
t i ir Kuris kiekviename žingsny taip įžūliai buvo gailojančiam latrui.
—džiaugiasi Apaštalas Povilas, Kristaus Kūnu kančios jos neliečia,”—sako šv. Dvąsios įkvėptasis
niekinamas,—sužadina tokias kančias, prieš ku
Bet ir po garbingo Kristaus įžengimo į dangų nuolat hesistiprindamas (Gal. 2, 20). Kaip men*- rašytojas (Išm. 3,1). Ji žino, kad su mirtimi bai
rias nyksta kūno sopuliai: yra tai jau prieangis į tie pilni meilūs žodžiai nesiliauja skambėję. K kos turi atrodyti visos šio pasaulio nykstapčius gė giasi vargai ir skausmai, ašaros ir liūdesiai, kad su
amžinas kančias.
Kristaus žaizdų ant Kryžiaus ištrinku begaliniai rybės. turint savy visų gerybių ir visokios išmin paskutiniu širdies tvaksėjimu prasideda amžinus
Kristaus žodžiais laiduotas gyvenimas ir prasideda
čia gyvai pi klosi Kristaus žodžiai: “Ką pa malonės šaltiniai visiems laikams ir visokiems nu ties A’isagalį Viešpatįtikroji lainie, kurios esmę atskleidžia mums šv. E*
deda žmogui, jei jis laimėtų visą pasaulį, savo gi sidėjimams nuplauti. “Imkite šv. Dvasią—kam
Bu to, apsigyienęs sieloje Kristus padeda iš vangulija. Išvydę žibantį, kaip saule Kristaus Vei
sielai kęstų nuostolį ?” (Mat. 16,26).
nuodėmes utieisito-bus atleistos, ir kam sulaiky vengti nuodėmės vergovės ir palengvina šio pasau
Ir taip, nėra laimes einant šiuo “plačiuoju site, jos sulaikytos,”—tarė Kristus savo apašta lio skausmus. Piktoji dvasia nebeišdrįsta tokio dą ir baltus kaip sniegas drabužius, apaštalai.už
vieškeliu,” nes žmogus nėra vien medžiagos gaba lams ir jų įfiediinams (Jon. 2<), 23). Tūkstančiai žmogaus gundyti: “Kai grįžtame nuo Dievo Stalo, miršo savo kasdienius rūpesčius, savo šeimynas, sa 4
las, bet turi ir nemirštamą sielą. “Padarykime tad apaštalų įpėdinių kartoja Kristaus vardu: “Aš mes esame baisūs šėtonai. Mes esaųu* panašūs liū vo džiaugsmus ir garbę, kurios tikėjosi gauti Kris
• žmogų į Mūsų paveikslą ir panašumą.”—ištarė tave išrišu iš tavo nuodėmių, ir tūkstančiai atgai tui su liepsnojančiais nasrais,”—sako šv. Jonas taus steigiamoje Karalystėje, ir, kupini tym
Dievas, pašaukdamas jį į gyvenimą. (Gen. 1, 26). lojančių, nuplovę savo sielą Kristaus žaizdose* ke Auksaburnis. Mūsų pageidimai irgi mažėja, “šis džiaugsmo, sušuko apaštalu Petro lūpomis: “Vieš
Todėl šis Dievo paveikslas ir panašumas negali liasi nuraminti nuo klausyklos, kartodami su Davi šaltinis,—sako tas pats šventasis, kalbėdamas apie patie. mums gera čia būti,”—prašė Kristų leisti
rasti atilsio šios žemės geryliese. “Tu mus sutve du džiaugsmo žodžius: “Palaiminti, kurių iičtejsy- Eucharistiją.—mažina ne saulės karštį, liet tą ugnį, jiems pastatydinti tris padangtes: vieną—Kristui,
antrą—Mozei, trečią—Elijui ir pasilikti čia ant
rei. Viešpatie, dėl savęs, ir nerami yra mūsų širdis, bes atleistos ir kurių nuodėmės uždengtos.
kurią sukuria mumyse įkaitintos šėtonu ietys.”
kalno amžinai. Taigi, tik išvydusi Dievą “veidas į
kolei neątsilsės Tavyje!”—sušunka pasaulio užvil
“ Palaimintas žmogus, kuriam Viešpats ne
Ši
tat
Dangiškoji
Mauna,
grąžindama
laisvę
veidą
” ir pažinusi Jį “ne atspindy, lyg mįslę'*
tas šv. Augustinas. Kaip nublokštas į plačius ty
įskaitė nuodėmės. ” ( Ps. 31.14}).
hiūsų
pageidimams,
teikia
dar
sielai
nepaprasto
at
(Kur. 13. 12). 1x4 kaip Jis yra savy, galės nurimti
rus keliauninkus veržiasi į savo gimtinę, taip ver
Bet
Kristus
dar
tuo
nesitenkina:
Jis
veda
Iš
sĮiarumo
ir
pajėgumo
kovoje
su
įvairiomis
kliūti

niūsų
laime, ištroškusi siela, nes tik tąsyk liks pa
žiasi mūsų siūlą pas Viešpatį,.iš Kurio rankų ji
nuodėmės
Vergovės
išlaisvintą
sielą
dar
į
Dangaus
mis.
“
Viską
galiu
Tmne,
Kuris
manu
stiprinu!
”
—
tenkinti
jos visi begaliniai troškimai: protui, misiyra išėjusi.
.Pokylį—prie Dievo Stalo. “Gilkite ir valgykite, sako šv. Povilas (Phil. 4,13). Ir ištiosų, Dangiš jungus su iH’galiniu Dievo protu, bus atviros viaątų
Bet kelias pas Viešpatį veda tik per savęs at
tai visa mano kraujas,”—tarė Kristus įstatydamas kąja Mauna stiprinamas, apvaikščiojo.šis “pago kad irgilhmsios paslaptys: žinomi, kad ir slapčiau*
sižadėjimą. savo krvžiaus kantrų nešimą, ištikimą
#v. Sakramentą. Ir šiuos ž<xlžius nesiliauja dm nių apaštalas” kuone visą tais laikais žinomą pa si atsitikimai: valini—bus prieinamos visos gėry
Keistutis sekimą. Kryžius gi baido pasaulio žmo
ir šiandien kartojęs iš Altoriaus Sakramento. saulį, laimėdamas Kristui milijonus sielų,
bės; jausmams—neišpasakyta Dievo gražybe. Tau j
nes, todėl jie vadina jį erškėčiuotu keliu. Vienok,
' Tiems gk kurie nedrįstų, vertai prisirengę, artin
Be
to,
ligos,
nelaimes,
vargai
ir
kančios
m*be
fui
amžinai tveriąs regėjimas Dievo “veidas į vei
tik juo einant, šio gyvenimo kelione darosi lengva
tis prie šios Dangiškos Manaus, Kristus grąso net išgali sudrumti sieloj, kurioje viešpatauja Kristus. dą.” susijungimas su Juo liegalinej laimėj, suteiks
ir suprantama, tik juo einant atsiekiama tikroji
amžinu mirtimi: “Ištiktųjų,ištikrųjų sakau jums,' tyros ramylH~s ir džiaugsnm. Ji žinoį kad šio jm- sielai tokio džiaugsmu, kurio ne vidui pasaulin kal
laimė.
jei nevalgysite Sūnaus Kūno ir negersite Jo krau šaulio blogus yra tik priemone pnsiliimsuoti iš nuo banepajėgia išreikšti. nes: “ko akys neregėjo, nei !
Kristus savo begaline laime paverčia dygius
ju, neturėsite gyvenimo savy, (jon. 6, 54).
dėmes vergovės ir arčiau susijungti su Krjstumu ausys n<*girdėjo. nei žmogaus širdį neįėjo. Dieta* 'J
erškėčius į švelniausias rožes, nes Jis pats pasakė:
O. kokia laimės valanda išvargintai sielai. Per Todėl tyi-us sielos ne tik ramiai nukenčia vįsokuis .priivnge tiems, kurie jį myli,”—apaštalo Povilo
° Mano jungas saldus irntano našta lengva” (Mat
žodžiais betariant iKjm 29).
11,29). Taip—pirmiausia Kristus išlaisvina mus šv. Komuniją apsigyvena joje Tas, Kurio išvysti vargus ir skausmus, lxH dar jais džiaugiasi ir dau
Berlynas, l gruodžio 1930nt.
jš nuodėmes vergovės, tildo sąžines kančias. V įsas troško visi pranašai, Kurį išvydęs senelis Simeonas gi nu j ų prašo. 1 Ižiaugiasi a jiaštahH į kalėj imą tmM
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DARBININKAS

Aatradtaiu, btiaudtto 7

pas.juo# darbai neina. AP nebūtų | rytą atlaikė šv. Mišias, išdalino
laikas kompon<kntam» labiau su-į Komuniją ir vėl pasakė pamokslą,
sirūpinti per .darbininkų organą jf pamaldas kinkėsi daug žmonių,
klelienti šiuos klausimus plačiau Visa lietuvių kolonija giliai dčir rašinėti į laikraičius daugUus|kinga kun. F. Juraičiui už dvasižinnčių iš darbininkų gyvenimo, jnę i»gall>ą ir linki gerb, dvasios

14. 97 kp. sumanymai:
I. Norime išreikšti savo'džiaugs
mo žodį LDH. Centro Valdybai už
jos gražią ir energingą darbuotę
organizacijos labui. Priimtu.
|
2. Pagcklaujame,
kąd “irDarbiLietuvos
tautininkų valdžią
jos
Įninkąs,
”
kaipo
Naujos
Anglijos
nelemtus
darbus,
taikomus
į kata
A. Dėdinu
fkataUkų
akcijos
vedėjas savo
likų
veikimą.
Pageidavimas
pri
Angelų chorą vedė Pi*. Amhrospaudoje
turėtų
griežtesni
ir
atvisiaitis. Reikia džiaugtis, kad atsi
imtas.
Iresnį
nusistatymą
dabartinę
3. Nežiūrint,
kadprieš
“Darbinin

. MONTELLO, Maso. — JAM 2 randa gabių vaidintojų ir jiems
priklauso
ilidelč
pagarbu.
kas
”
ir
yra
spaudos
žiedais
apsag

kp. yfei nariai prašomi gausiai ntstytas,
būtų
pageidaujama,
kad
niląnkyti į mėnesinį susirinkimą. į
Choro konoartaa
tilptų daugiau įvairesnių ir iruinf vyksiantį balandžio 7 d. 7 vai,
Balandžio
19
d.
įvyks
šv.
Kry

pesnių žinelių. Priimtas ir palik
vak, 20 W«?lmter St. Bus pranešižiaus
par.
choro
koncertas,
kuria*
ta redakcijai.
, m*i iš N, Anglijus apskr. suvažia4. Kadangi “Darbininkas” yra
v feno. Nariai kviečiami užsimokė me dalyvaus vieni iš gabiausių so
PHiLADELPHLA.PaAPaskiau
N. A. katalikų veikimo atspindis
ti likusius mokesčius ir įsigyti listai ir solfetčs. Taipgi bus svečių
siu laiku Philadriphijon atėjo ži
REGINYS Ii AUtiTYBIU
ir informacijų šaltinis, pagiudauį <<Dąrbt;jinkų Kalendorių,” kurio iš kitur. Koncertą surengti dau
Taip
atrodo
fI
aeroplano
Mt. Hood, Oregon, kalnas, kurio viršūnė jftina, kad “Darbininkas” sn panutė
iš
Lietuvoj
kml
ten
vasario
]
kainą nariams — 15c., kitiems — giausia darbuojasi Pr. Ambrozni
21 d. RuljcŽninkų kaime, Rudiškių nutolusi 11,253 pėd. nuo jūrų lygumos.
lis. Iš kalno galima spėti, kad kon
gclba įvairių kolonijų Dvasios Va- ♦
26e.
Misijos
parapijoj, Šiaulių apskrity, sulau
dų Ir energingų veikėjų pamėgin
Montrilkčiams žinotina, kad š. certas nurinks.
Šventas Misijas laikytas Tčvolkęs 64*rių metą ąmŽiaus, pasimitų sukelti nepaprastą vajų dau
, m. gegužės m. 30 d. Ims «v. Roko
Mokyklos užbaigimo
Augostino Dirveles, Pranciškono, [r<-. pasiturintis ūkininkas Jonas
giau narių ir skaitytojų gauti. Pri
parapijos ir LDS. N. Anglijos ben
vakarienė
šv. Juozapo parapijos bažnyčioj, j Dryža, Amerikos “Darbininko”
imtas ir paliktus administracijai.
dras išvažiavimas Romuvos parke,
Balandžio 26 d. įvyks šv. Kry ilgai mes atmimdm. Trūksta manĮ^aitylojas bevelk nuo pat pra |
14. Nutarta šiais metais rengti,
■ Mentelių, Mass. Visas pelnas skižiaus par. salėje mokyklos užbai žodžių aprašyti apie visus tn°«jdžios jo—“Darbininko”—įsikūrijei Ims galima, du išvažiavimus;
; riamą pusiau su parapija. Todėl ir
pnmokinimtis, kuriais misijopieriua|WO(r Velioniui VDarbininką” užl-mą išvažiavimą — gegužės 30 d.
į atsišaukiame j visus šv. Roko pa- gimo programa, kurią rengia mo
savo rimta kaliui mūsų širdis pa* į prenumeravo—užrašė ir iki šiolei
kyklos
vaikučiai.
r raprjiečiū.s pradėti darbą iš anksLDS. N. A, apskritieji suvožiavi
70 los kp.. Laurence, Mass.: S, MonteUo, Mass. pusiau su parapi
Atėjus klebonauti kun. H. Bis sieke.
apmokėdavo jo'brolis Kazys Dry; to. Tikimės, kad K gražaus darbo
rnTjs‘įvy1«r ME i mokovo 8 <L šv, Ceiknuskiu, K, Karlavičins, K ja, J komisiją išrinktu nuo kiek
trui
viskas
virto
kitaip
—
nebe

vienos kuopos: n no l k p. So. Bos
ir bus daug naudos ir LDS. orgoniPetro parapijos salėje, So. Boston, Veprius.
mas, kaipo labai uolus visuomeni
Marijai ir padidinsime šv. Roko reikia klausyti džigų melodijos,
97 kp., LoweH, Mass.: T. Ver ton sutiko kun, F. Virmauskas rū
jMass. Suvažiavimo sesiją atidarė
bet viską girdime savo prigimtoje
ninkas—
ir karstas Lietugaujai Imžnyčiai statyti fondą.
x veikėjos
.. .
, <■ I apskrities pirmininkas VI. Pau- stekas, V. Paulauskas, P. Šauliene pintis; 2 kp. — A. Bnbulis, K.,Gri
vos
puLtnjotas-^tčvynainJs, kum Į,1
.
kailio
jo.
Jonas Jttkelevičius
..
7, . *7*^. •
•
iauskas 1 vai. n p MaldąatUr’br- A. Vilkišienė, E. Jurevičiene, S. gas, J. Jeskclevičius, A. Tautkus
Liotuvoa
laimi
tiCMykstauja
nei
sn-1
.
*
Bianioriai
J. kaukimas, D. Mise vi ir L. Kumpa; 3 kp. — V. Kudirka,
jo kun. F. Virtnauskas ir linkėjo Jurevičius,
,
vo triūso, nei sveikatos, nei sknm r
čius,
J.
Norkūnas,
R. Stanulionis, J. Verseckas; 8 kp. -- J. Smūgis
dalyviams
geriausių
pasekmių.
<
1 v*
I*
Mūsų biznierius, skaitytojas ir rė
bučių.
Tamulaitis, Snvilioois, O. Staniu-| jr PJ.
Karsokas,
svarstant
organizacijos
reikalus.
Velionis Jonas Dryža buvo įtek |!
mėjas katalikų spaudos, A, FrctL
108
kp.,
NVorci
’
strer,
Mass.
:
L.
2,
Posėdžiui
vesti
palikta
valdy

liūte, O.•Siauriem’, M. Kilmoniūtv, f
mingas ir žjrnims asmuo: pirmosios Į
kis dabar prieš Velykas užvertė
Vaidinimai
Barauskiene, Kiisparavičicnč. D. ■
rusų revoliucijos 1905 metais jis Įtom : pirm. — VI. Paulauskas, pa- Volongevirius. ’
savo
krautuvę
naujais
batais
ir
pa

DAYTON, Ohio. — Kovo 15 d.
Svečiais užsiregistruoja: J. Ja- Jankus, V. Valatka, V. Tamuliūbuvo “staršina,” o aukščiau ~ | gelbininkas — H. Caikauskas, rust.
i šv. Kryžiaus par. svetainėje įvyko darė prekėms. dideles miolkidas.
roša,
Miškinienė, irV.J. Širka,
V.
—
K,
Nadzeika;
tvarkdariu
J
’
.
r.as,
J.J. Jackevičius
B. Lauč
Kubilius^ barzdaskutys, persikėle kaip ji ekstazijoje kenčia Kris-|i4starosta.” Darbavos, kartais
veikalo “Fabiola” vaidinimas.
|
Jarbša.
iui.
ir J. Tamulionis; 70 kp. - - S.
Vaidino šie asmens: «!.•■ Ambrozai- iš Akrono į Daytoną su nauju biz taus Kančias, Trumpai ktf1bėjo |nors ir slaptai, kiek aplinkybės
4. Skaitoma protokolas, kurs, If’cikauskas ir K. Karlavičins: 97
leido ir lietuvybės labui. Lietuvos Į . Į mandatų ir rezoliucijų kominiu
ir
atidarė
savo
skutyklą
ir
kir

apie
Lietuvą.
Jo
paskaita
buvo
iią, M. Ragauskas, S. Zakarevičių,
priešai bermontininkai už jo dide- |s’■*
-^į — J, Šmilgis, J. Kudirka K. priimamas vienbalsiai.
kp.—J. Šaukimas, E. Jurevičiene
A. Žilinskaite, J. Rnzanskaitė, M. pyklą, (kurią laiko Baltimore ir įdomi ir žmonėms labai patiko,
Grigas
ir kun. Virmauskas.
5. Mandatų komisija įteikia ir A. Vilkišienv; KJH kp. - L. Vo
šios Tėvo Dirvelės misijos ne ię meilę Imk tėvynės — Lietuvos, |f
Petkus, V. Žilinskas, B. SHžiniute. \Varner Avė. kampe.
vieną šaltą kataliką sužadino. Ži jį labai sumušė, Suvargino; tai nuo Į 3. Saukiami vardai dalyvaujan mandatus ir pareiškia, kad visi lungevičius; nuo centro vldybos ir
A* Zakarovieiutė, V. Sinkevičiūtė,
Milijos
mandatai geri. Siame suvažiavime “Darbininko” — A. F. Kneižys
nau, kad visa katalikiška visuo to, laiko jin dideliais šuoliais ir Į čių atstovų:
$ Pr. Gudelis, L. Ragauskas, J. Dau
Balandžio 29 d. Tėvas Petraus menė iš širdies dėkoja mūsų gerb. pradėjo žygiuoti, linkui kapo... ĮĮ 2-ra kp., MonteUo, Mass.; A. Ba atstovauja 7 kuopas su 38 delega ir J. B. Laučka. J. Smilpis išrink
gėla, V. Augustauskas :r K, Zup- kas pradės šv. Kryžiaus bažnyčio
Mirdamas Jonas Dryža paliko gy Į ltulis, K. Grigas, J. Jeskclevičius, tais ir 15 svečių.
tas komisijos spirinininkn ir jis
kus.* Iš veikalo tikrai matosi, kad je šv. misijas. Bus malonu kiek- klebonui kini. Valantiejui už jo
A. Tautkus, L. Kumpa.
(I. Seka komisijų raportai. Apie sušauks komisijos susirinkimą.
parūpinimą
mums
šitų
brangių
|vais,
iš
savų
artimiausių
jų,
žmoną
jau daytonicriai gali pasididžiuo \ ienam katalikui išgirsti Dievų žo
3 kp.. Norvvood, Mass.: V. Ku nesutikimus 1-mos k p. So. Boston.
misijų. Taipgi maldaujam Dievo Mareijoną ir keturis vaikus; iš ku
15 LDS. N. A. apskrities kitą
ti.
dirka,
J, Tvaska. J. Aidukonis, J. Mass. su apskričiu pranešė kun. F.
džių.
duoti
mums
daugiau
tokių
misijoIrių,
vyresnis
—
Pranas,
Lietuvos
suvažiavimą
nutarta-šaukt i liepos
Vaidinimui vadovavo gabi mūsų
Virmauskis^ Po ilgo svarstymo mvn. NohvooJ, Mass. Dieną pa
| Verseckas
nierių
kaip
Tėvas
Augustinas
Dir-1kariuomenės
atsarginis
oriaivininDarbai
Veikėja p. M. Žilinskaitė, kuri jau
8 kp., (’ambridge, Mass.: J. Brnil- priimta rezoliucija; “LDS. N. A.
vclė, Pranciškonas.
skirs valdyba.
kąs, užėmė tėvo vietą “gaspado-Į
ne pirmą kartą sugeba išmokyti
“ Darbininko ” korespondentai [ Atsisveikindamas su visais mi-|rystčjo.” 0 Vincas studijuoja ine. gis, A. Vaisiauskas, P. Kisielftis, ąpskidties suvažiavimas So. BosBaigiant posėdį pasakė prakal
' vaidintojus.
primena trumpomis žinutėmis, kad |si,jonierįus įlavė kiekvienam at-įdieiną Lietuvos universitete, re- V. Jakas, V. Žakevičius. B. Jaku tonTv, Mass., kovo 8 d; 1931 m.
bėję stud. J. B. Laučka, kviesda
svarstė pirmos kuopos skundą ir
[minčiai dovanėlę.
|miama» dėdfa Kuzio Dryžio dole- tis, A, Vineiūnas, B. Žiliene.
mas laikytis katalikiškos idėjos.
65 kp., Kashua,
lt •- J. Tamu- išnešė sekančią rezoliuciją: Suva
IMegatai atsistojimu išreiškia
lionis, P. Valaityte, O. Kadzeikie- žiavimas pareiškia neturįs nieko didžiausią padėką gerb. kun. F.
blogo prieš pirmą kuopą ir apgai Virmauskui už suteikimą svetai
ne, V. Mitchcll, K. Nadzeika.
lestauja tarp 1-mos kp. ii* apskri nes ir už uolą dalyvavimą posė
ties nesusipratimus įvykusius Wor- džiuose.
liūs trenkė į jį ir labai sužeidė. eester, Mass. suvažiavime liepos Posėdis uždaromas G;30 vakare.
HARTFORD, Conn. — Kovo 29
Dalmr guli miesto ligoninėje. Ju 29 d. 1928 m.; šis suvažiavimas
Maldą atkalbėjo kun. Virmauskis.
Į d. šv. Trejybės parapijos avetanėlijonas yra SLRKA. 110 kuopos prašo pinuos kp. pamiršti praei
Pirm. VI. Paulauikas
je įvyko Labdarybės draugijos su
narys. Taigi visi nariai linki grei ties nesusipratimus ir kviečia l-mą
Rišt. K; X Nadseika.
sirinkimas. Tai antras susirinki
kuopą nuo dabarties iš vieno dartai pasveikti.
mas nuo dr-jos susiorganizavimo.
liuotis su apskritim — LDK. orgaf
Vatgingns gyvenimas
Dalyvavo iš 10 dr-jų atstovai.Trys
i izacijos naudai. ’’
• Nedarbas ir sunki depresija padraugijos sus-me įteikė savo au
7. K. Venčitis pranešė apie bu
lictėir mūsų kolonijos lietuvių Šri vusį išvažiavimą liepos 27, 1930, Vietiniui, Eik. — Tamstos žinu
kas: ŠV, Jono Eyang.—$10.00, L.
mynas. Daug žmonių yra be dar Lawrcnee, Mass. Raportas priim tės suvėluotos; apie aprašomus įR. K. S. A^ 89 kp.—$5.00, LDS. 6
[kp.—$5.00. Viso įteiktą $20.00.
bo, o kurie dirba, tai vsiai tik po tas.
’ vykius “Darb.” jau rašė, todėl ši
SKANDINAVŲ-AMERIKOSLINUA
|
Į Nutarta kreiptis į draugijas, į
kelias
dienas.
Kurie
turėjo
susi

kartą Tamstos žinutėmis negalėsi
8.
Skaitoma
sveikinimai,
prisiųs

ATLANKYKIME LIETUVA 1
[įvairių pramogų rengėjus su pra1
taupę
pinigų
atsargai,
tai
jau
vi

me pasinaudoti. Laukiame dau
ti
raštu
nuo
gerb.
kun.
Dr«
F.
Ke

REMKIME SAVO UOSTĄ—KLAIPĖDĄ
1
|šymu, kad skirtų pelno kokį nors
sus turėjo sunaudoti, kitiems teko mešio iš Lietuvos ir nuo stud. J. B giau.
Kam baladotis po svetimus kraštus kuomet dil Betariu |
|Inuošimtį
Labdaryliūs
dr-jos iždui.
jau kreiptis į įvairias miesto įstai Laučkos. Ateitininkų ir Pavansri- Teisybes mylėtojai. Iš Tamstos
yra palaikomai nuolatinis jradsiekhnas Wew York—
1
- --------------gas prašyti pagolbos. Prie nedar ninkų atstovo. A. F. Kncižys svei trijų žinučių pasinaudojome vii*
Kopenhaga—Klaipėda.
H Į Butų galima daugiau pavargėlių
bo ir sudarymo sunkesnių gyveni kina LDS. centro vardu.
j sušelpti.
Visų na. Apie misijas jau rašyta, o tre
mo
aplinkybių
prisideda
ir
kiti
sveikinimai priimta su aplodismen čia mūsų laikraščiui netinka, nes
| *
žmogžudžiai
NASHUA, X IL — Prancūzas
vargai
bei
nelnifnčs
—
sunkios
Iikelia nesantaikos nuotaiką. Ačiū.
tais.
policininkas gražiuoju varė namo
Labai numažintos kainos trečios kJesąs tiktai $150 į Klai
[ LDS. 6 kp. baigia tartis su
gos,
mirtis
ir
t.
t.
Miesto
valdžia,
9. Centras prašo apskrities išpil
vieną girtą airį. Girtuoklis parėjo
pėdą ir atgal ant sekančiu išplaukimui iš New York
I Brooklyn’o, N. Y. lietuvių “Vainamo, pasiėmė revolverį ir sugrį matydama šias sunkias aplinky dyti seimo nutarimą — paaukoti
Balandžio-April 11 dieną Laivu “UNmb 8W18”
Girtis negražu nei žmonėms, nei
|ro” dramos rateliu, kad šis atvykžęs prie policininko šovė į jį du bes, paskyrė tam tikslui pinigiį su; 100 dolerių į namo honų fondą ir Dievui.—M. Peckauskaitč.
Balandžio-April 25-tą dieną Laivu “FRBDBRIK VUI”
[tų į Hartford’ą ir suvaidintų pen
Laivakortė* geros dviem metam
kartu ir pataikė nelaimingam po mą šelpti bedarbiams. Bet, kadan Laučkos. Ateitininkų ir Pavasnrikių veiksimi veikalą “žmogžulicininkui į galvą. - Policininkas gi bedarbių skaičius yra didelis, priklausunčins Išpildyt kvota, pa
Įdžiai.” Vaidinime dalyvauja 19
guli ligoninėje ir maža vilties, kad paskirta suma greitu laiku buvo skirtą po 25 dol. Apskritis savo
[asmenų. Vaidinimas įvyks bnlan. Didžiausia Bendra Ekskursija
sunaudota ir jau dabar yra sun kvotą palieka iki kitam suvažiavi
išgytų.
[džio 26 d. lietuvių mokyklos svo*
Gegužto-May 16-tą dieną Laivu “UKITKD 8TAT1S
mui.
Teisybšs mylėtoja kiau pagalbą gauti.
Lietuvių Laivakorčių Agentą Si)jungo* nlgirtos
[tainėje .
10. Pranešama apie parašytą isto
Labdarybės draugijos veikia
liukai išnu’giiiima bnltis kurį bilc kas
[ Jeigu kas nori apsisaugoti žmogriją apie LDS. N. A. apskrities gy guli naudoti bė fakto ten MKisiimnidh
Ižudžių, tai iš anksto teįsigija tin
Man prisimena dabar, kad anks vavimą; istorija patalpinta j
ainio arini laiko gaišinimo.
Lietuvių R. K. Susiv. Amerikoje Pirmoji Ekskursija
kamą ginklą., Geriausius ginklas
čiau mūsų kolonijos lietuviai ka “Darbininko” 1931 m. kalendorių. Mes turimo būdą dėl sulaikymo nu
Ctoguifa-May 29-tą dieną Laivu “FRKDKRIK VIII”
|—bilietas (tikietns) į vaidinimą.
Smagu balins
talikai buvo įsteigę fv. Kazimi<*i‘<» Ta atiiko V. Kudirka. Apskritis salto, ir norime kini Tainista pamėgin
tumėte musą pačią išlaidom. Nėra skir
| Visi kviečiami alsiainkyti ir paBalandžio 11 d .Moterų Sąjun labdarybės <1 raugiją, kuri gj-vavo {‘reiškia V. Kudirkai didžiausią tumo ar Įsisenėjusi arba dabar atsira
[matyti gražų vaidinimą.
dusi turėtumėte* išmėginti šj laidą. Kė
Linksminusi n Vyčių Ėkrktirslja Tiesiog Į KLAIPĖDĄ
gos 33-čin kuopa rengtą Imlių su tiktai trumpą laiką, Ik t savo gy padėką.
ni skirtumo kokiam klimate gyvenate,
vavimo metu nuveikė daug gražiu
|
Darbai
11.
Raportus
iš
LDS.
jubiliejinio
arba kokio nmžlaus esi arba koki dar
skrajojančiu paštu. Beniui mūsų
lirželio-June etą dieną Laivu*4 HKLLIGOLAV”
ir naudingų darbų.
seimo davė delegatai K. Vencius, bą dirbi, jeigu tik turi dusuli turėtą
| Darbai no tik negerėja, bet vis kolonijoje nebuvo tokio pnmargU
Negalima suprasti, kodėl tok: J*. Verseckas ir J. Smūgis. Rapor pagelbėti.
Labkiulsa tiems norime pasiųsti ku
Įdar ppastčjn. Yra nemažai lietu- nimo baliaus mehi, taipgi, prie
gera ir reikalinga draugija nėgal tai priimti.
rie jau nustoję vilties dėl kokios na
Amerikos Lietuvių Jaunuolių Ekskursijas
Į v ių, kurie nedirba jau daugiau me progos, bus galima smagiai pašok
geliuos, -kurio yra vartoje Visokius bu
gyvuoti mūsų kolonijoj ir dabar
12. Raportą apie centro finansi dus
Rengia Amerikos Lifchtvhj Ekonominis Centrus
Ir be pašokintą.
nus laiko. Kaip iš vienos dirbtu- ti, taipgi ir dovaną laimėti, nes, nes visi šias kolonijos lietuviai ynį stovį davė Kontrolės Komisijos šis dykus pasiūlymas yra per daug
kas
daugiausia
gaus
atviručių,
tas
kes
paleidžia,
tai
jau
kitur
sunku
Liepos-July 3 dieną Laivu “FRBDBRIK VIT
svarbus praleisti. Ilašyk dabar ir pra
laimės dovaną; ’l-mn dovana — rn duosnfis, jautrios širdies ir mic- ariat: K. Vencius ir p. Siaurienč. dėk naudotis šia proga tuojau#. Ne
I begauti.
Liepos-July 25dieną Laivu“VNITBD STATB8*
laširdirtgi.
Taigi
broliai,
seses,
Daug buvo kalbama. Palikta be siųsk pinigą. Tiktai Iškirpk žemiau pa
Labdarybės raiti $1.50 pinigais, 2-trs dovaną—gra šiandieną esam sveiki, bet nežinom
Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos iilgirtbs
dėtą kuponą Ir pasiųsk; Padaryk tą
nutarimų.ži dėžutė saldainių- Kadangi Sis
šiandien.
ką
rytojim
mums
žada,
nežuĮonų
13. Skaitoma 1-mos kp. laiškasbalius yra pirmutinis po Velykų,
VbM pMtaą<<» bw pašvęitoa padaryt kanoną atmintina te |
fiRFFNFlFI 11. ItlSS.
kądn nelaime gali aplankyti tniteu skundns, kuris buvo priimtas be
tai sąjungietės uŽkvįečin visus šios
’ rainų namelį, ir palikti jame var- diskusijų, neštai dalykas pirmiau
pilna įvairumų te tnatonumų d*l tų, kuria dtlyraui akakunijoja; |
UIlMUil KLIU) fflnvvi
dyku įmyDYito
kolonijos lietuvius atsilankyti ir
atpgvjs
nclkiilMukite Nuo Savo Agento Laivakortę ant
gą. Ar nebūtų sveika kiekvienam tiiiw apkalbėtas,
smagiai laiką praleisti. ‘
L'rontler Asthtna Coi
gėrai
pasvarstyti
ir
atgnnunti
(kllK Froiitlet Bldg..
Kovo 30 <1. į šį miestą atsilankė
Melaimi
4d2 Niagara 8ts Batisto, N. Y,.
Labdarį bes draugiją, prie kurios,
. iŠ Athol šv. Pranciškaus parapijos
PrKtąnk dykai Išbandymui:
Lietuvot Pultą Valdybos Konuąnnto PaMol Vežtoll
klebonas kun. Fr. Juraith irklauKovo 19 d. sunkiai sužeistas Ju. nelaimei atsitikus, būtų galima
27WhttaaUl^t,irmrYflrtč0tty
Le tikinčiųjų išpažinties. Vakare lijona# Pranckevičius. Jis važiavor kreiptis.
TumparlHs
Ė$B Withiąftott Mto 1
Maw.
gražų pamokslą, o rytojaus dviračiu darbo Ieškoti; auJomobL,

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ!
KOLONIJOSE
I

SVARBUS SUSIRINKIMAS

MIRĖ 'M” SENAS
SKAITYTOJAS
J. DRYŽA

WATERNIRY, CONN.

LDS. N. ANGLUOS APSKRITIES
SUVAŽIAVIMO PROTOKOLAS

VISUR JUDAMA

KLAIPĖDOJ!

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

I

GIRTUOKLIAVIMO
VAISIAI

OYKAI TIEMS, KURIE
KENČIA NUO DUSULIO

NEWHAVEN, CONN,

SCAItDINAVIAN-AMERICAN ŪKE

taMlfatk Uitalta t

liti

Į mįpftĮHy Į njįĮĮi i ųimia ĮOHjį* WMWW>i>»W»i|šy!wr»>

H‘vj,t j'juty h Paparonią istorini sc šokiuos, be visų Bostono šokiTodėl rengėjai Jmreia visą Xau
veikalą “Krėvės Fily?* Frogra-^kų, dalyvaus ir iš v hm:* apylinkes, jon Anglijos jaunimą atvažiiinti į
moję žymia vietą užima operos ar- [nes rengėjai išsiuntinėjo speeią- So. Bostoiut balandžio H d. ir tuo
tistė panelė Rutkauskaitė, Tam Bus pnkvietimuo visoms kuopoms. mi parodyti jaunuolmnis, kad mes
milžiniškam vakarui vadovaus L. Todėl, kas gyvas, renkitės į šiuos Juok remiame ir einami* su jais, 4V. JONO BV. BL. PAAALPIMAB JUuai'UVOB DUKTERŲ DBJOft
lĮiiHĮiiiiiyiiHiniiiinniiiiĮiįiiiiimni
D. K. Centras. Centrui skiriamos L, Vj vių sporto šokius,
kas mūsų sportininkams be abejo
FO QLQBA MOTINGU *VC.
NORTONO BAŽNYČIOS VELY nors juos biitlraitsmliili ir išmokyt ir pelnas. Svetainė paimta.
. PMOI valdyba
O rengėjui iš «ąvo pusės, visiems suteiks daugiau energijos toje sri
VALDYBA
Pirminiiikiis — M. Ž|lįIm
KŲ DURA MIRPILDYTOR
t į gražiau užsilaikyti ws viešą
B»p. užtikrinu *‘goud liąie,”
tyje. Be t<», Idekvivmis atailankęri M Mt. Ida IhL, Dordieeter, Mas*.
Uoaton’o Imžnyčios, kaip prane dalyvavimą mem?
Tetepitone Cotambta 0431 Pirmininkė — Teklė AAimmsIUima
Putpele turės užtektinai proga* pasišokti
Rcp.
Vk-e-I’irmin’nko — 3. l’etrau*kMi»
šti laikraščiai Velykų dieną buvo
6» O Street, So, Boston, Mass.
ir
susipažinti
su
tolimesnių
kolonl.
REMKIME SAVO SPOBT4
24 Ttioouu Verk, So. Bottom M«w.
Td, & Boston
perpildyioą. Tą imti galima pašal
’
rot.
Rafitinlnkaa
—
J.
Gllneckte
jų
jaunumu
Taipgi
turiu
pranešti,
Virpąs gal ii geriausių būdą lie*
VALGIS Ut tO CENTŲ
Viee-Pirmininkė — Elena Kikuiaktane,
G
tikumui
r«rk,
8(».
Boetoii,
M
h
»«,
kyli ir apie apylinkės lietuvių pa
SMULKIOS ŽINUTAS
492 |3, 5tli BL, So. Boston, Mais.
tuvių vardą išgarsinti svetimtau
SKmehąm’o ligoninės R) slaugią knd yra paimtą viemis iš geriau- Fln, itallinhikas - M, šęlkls
rapijų bažnyčias. So. Boston šv,
šv. Petru lic»uvii| bažnyčioje čių akyse yra lietuvią apartas, no ejarg jmvolmką mčgijilmą—valgyli ąių orkestrų visoje Boston’o apy* 25tf K. Nlnth 8t„ Ko. Boeton, Muio. l’rot, ilaAU — Elzbieta AukbtlkaluiuUi
67 G 8t,, So< Boston, Basa.
Petro parapijos bažnyčia ir gau- p r Velykas lankėsi tūkalanllnėhlp^į^^ kokios rūšies jis bebūtą,
lidiftinkąs — A. NmnlilftnM
Tai. So. Boston 471CMAV
kasdien tik už 10 rentų. Tos slau linkėjo — ° Engeue’s Hingmg Or
M8 E. Broadoy, &>. Boutott, M»w.
ghigai buvo lankoma, Kun. J. J. minios h* ėjo prie mtkramentų. I
Fm, Rust.
Mnrjoim Murkoni«tū
ar tai smarkus kumštininkas, kurs gi.s buvo nesveikos r* v urnos per (hestm.”' kuris stengsis visus sė ItarfeUkn — J. iSAJicls
66 G SU So. BoStOUf Mum.
Jakaitis, M, t. C. |Hmakė gražių (i Gižius spamokslus įsakė kum Jo
7 TCinfield St., So. Boston, Ma».
nesigėdi pasivadinti save lietuviu, daug svėrė, kilos per mažai. Jr jos lius ir jaunus iižhktimd palinks pramtij*
talko HmMnkliMs kM trefil* Iždininke — Ona staplulluto
pamokslų. Kun. F. Virmauskis cc- nas J. Jakaitis, M. LC.
1<K» We>a Gth St., Sn. Boston, Maus.
nedfldlenl klekvieito mėneiiįo, J v«J.
ar tai apsukrus rfetikas, ar gerai taip valgė 28 riklias* Savo Kpas- minti.
«.
e
e
lebravo iškilmingas mišios; asista
po kietą, l’«raplJo« totičl, 403 K 7Ut Tvarkdnrū — Ona Mizgirtlieuū
Lel’s go.
Išsilavinęs football. Imseball, bas- ninką” baigė Velykų rytą. Viena
1512 ttolumbln Rd., So. Boston, Muku
St, ito. Boston, Masu.
vo dijak Skahmdią. klier. Plrvo
Antradicnto vakare 8 valandą! kellmll y mos ir daug kitą spurto slauge per tas dienia užsiaugino
Ten bitoUntis
Kasos Globėja — B, JaniiJontėnė
kas, klier. Bah ušiūnns.
1426 Cnlumbift Rd„ So. |toat<m, Mas*
bažnytinėje salėje* parapijos bti- j p^žn^tnybių.
dusvarus, 6 numnžim* svorį, o vie
Draugija savo susirinkimus laiko kas
t.
».
c
SAU)*.
MUMIS
v.
1.
liaus komisija laikys .savo susirin
Bot neturime pamiršti, kad tas na paliko tokia pati.
antrą utarninks kiekvieno mėnesio,
ruu.wmt» DUOTUOS
7:30 viii, vakare, poliainytlnėj sve
KAS BAILYS
kimų.
viskas daug ko kainuoja. Jeigu
tainėj.
VAUDtSA
Slarljtis Vaikelių draugijėlė Ve
mes savo aportą remsime ir dvasi
Visais draugijos reikalais kreipkite
prgf
x
Aliarmus
Velykei
pirnialnku
J.
T.
B»vįc|w.
.
Trečiadienio vakare, 7:30 vai., niai ir materijaliai, tai mūsų ga
lyki/ pirmą dieną surengė vakarą
pas protokolą raitininko.
451 E. 8«vwth 8t, 80, Bo«ton, M«M,
neapsiriko
įvairia programa, .kurią pradėjo pobažuylineje salėje, chiragictis būs sport minkai neišsigins lietu
Velykų šventėse pulsu Imžių čia Vlce.Wrątln|nkaw — A. NMttdMmUĮ*,
, spaudoje jau tilpo žiuuėią. kad
klcb. kim. l< Vjrmauskis. Piogm- Antanus Kleiva rodys paveikslus vybės, bet turės sau garbe bftli lie
j buvo nepaprastai grąžini išpuošta. 885 E. Bw<|wny, So. Boatoh, Mim *V. KAZIMIERO B. K, DJUOff
Prat. RuMInmlos — V.
žinomas muzikas ir kompozitorius
VALDYBOS ADRESAI
mos vedėju buvo klier. Balt rūšim K Lietuvos.
i
tuviais, nes jie gerią žinos, kad pro f. J. Žilevičius yrą geros inio- Didžiamjame ketvirtadienyje Tm*- 40 Marina Rd, 80. Bo«ton, Mm
Fln.
RaMIntokM
—
D.
BlngtyKUtt,
«
•
•
nms
—
Repository
šiemet
tartum
ims. Vaidinta dviejų veiksnpy kotautiečiai juos rems.
82 Aitam* St, DorchcMter, Mmn.
niiuiėH apie So. Boston'o šv. Petro
Pirmininkas —• J. Grublnskna,
, jneflljėlė “ Kaslmilys?” Vaidino
Kol i irlmlienį, 4 -.15 vai. po piet ų
Lietuvos Vyčių 17 ta Algirdo parnp. chorą,. p. M- Karbausku ve iH’UŽiamiim buvo išpnošlas. Visas KsRlorlui ■— 1*. KĮtponlt,
24 prescūtt BU Rofidville.
VtcM’irmlnlnkns — J. MarkeTlonK
tas šuninis altorius gėlėse buvo sąOBolton «t., 80. Borton, Kum
M. Sinkeviėifltė, Ig. Katkus ir V. aiuibus Marijos Vaikeliams mėne kuopa jau apie penketą metų turi
Tv*rktlnrls — J. Lefiėinskim.
damą. Jei kas tos nuomonės lei110 Bowen »St., So, Boston, Mato.
Jonųlevirius. Pirmasis veiksmas sinės sislalirijos pamaldos. Pa- suorganizavus basehall team’ij,
paskendęs.
141 Itovien St., 8o. Bestom Me*.
l’rot. Raftlrilnkns — V. I’aplaubkns,
s'mgumti galėjo abejoti, tai tas tu
Draugija
laiko
snslrlukimua
kas
antri
Peniuudiviųje
V.
J.
Grabas
irišėjo labai grožiai ir. sklandžiai, uudšsią, t ar būt, sakys diakonas kurs susideda iš gan gabių žiridi110 lUmcn SU 8o- Boston, Mas*.
pirmadieni Mckvicno mėnesio 7:30
rėjo gerą progą Velykų dieną įsi
Fln. itaKinlnkas — M. Setais,
bet antras veiksmas gadino įspū hk alaudis.
kų vyčių, kurie, negaudami jokio tikinti, kad imrnpijos choras tik 4ęi nė kirk m-prasčiai. buvo pa »ai. vakare, pobajtnytlnėj avatalnėj, ffiiO n Nltith St, &>. Boston, Muša.
Fitth St., So. Boaton, Kasa.
*
o ••
džius. nes vaidintojai nebemokėjo
rždiUsmic — V, Balutis.
užmokesčio už savo darbą, kiek rai gyažiai užsirekomenduoti gali. puoštas, Visi atsilankę bažnyčion
30»/j Mcrcer st, So. Boston, Mmių
gėrėjosi.
Seminaristai Skalaudh, Plcvo vieną vakarą daro sm <> bandymus,
savo rolių.
Tel. So. Boston OCHTAV,.
Velykų dieną, ypač per sumą, cho
AVENTO PETRO IR POVILO
Per Vi’bkas didysis altorius
Smuikais duetą grojo Balukoim La -i, Baltrušiūnas vieši Šią Minutę kad išsilavintų kuo geriausiai ir
’.lnrėnlkn — .T. Zsikls,
ras visai vykusiai mtgiedoju mi
DR-J08 VALDYBA
ir Anėhikaitis; jiems pianu akom namuose.
7 IVtnfiohl SU So. Boston, Ma».
išgaišintų lietuvių vardą. Žinoma, šias. Visi balsai ganą sklandžiai taipgi puikiai buvo išpuoštas. Pri Plrmintolcaa Jonų* L t'etrmiskna,
Draugi h įniko susirinkimus kna antri
«
•
•
panavo M. (Irinkevičiūtč.
tas jiems kuo puikiausiai sekasi, t»m! tik bosai per šiurkštokai) sa sikėlimo apeigos prasidėjo l» vai. 24 Thomas Purk, So. Bcmton, Masg
ndlebllonj klekvlono mėnesio Parapi
—JuDzas Jackevlėlns,
Dialogą "Laivakortę perkant”
jos sniėj, 492 E. Sorenth SU Sopth
Kita penktadienį, po šv. \'alan nes mato, kad su jais eina netik vo uždavinį atliko. Linkėtina mū rytą. Procesija ėjo apie bažnyčią ’.flce-Pirminlnkas
92 8awjrer Ar#., Dorchester, Naw.
tris karius. Choras nepaprastai Prot Raitininkas — A. Nevlera,
Boston, Masu.
Aykusiat atliko S. Jakštys ir B. dni. įvyksta didi lis Tėvų Marijonų visa 17-ta kuopa, bet ir visi lie
sų chorui, kad jo drausmingumu,
948 E. Broudway, So. Boston, Masu.
Rusteika.
išėmėjų skyriaus susirinkimas baž tuviai. ypač jiems žaidžiant su len sklandumu ir mtrdkališumii visa gražiai velykines giesmes, vatlo- Fin,
RaStlninkns — Juozas Cluzėviaus,
vaujaitt
panelei
Onai
Grybaitei,
Pianu solo paskambino mažytė nytinėje salėje,
27 Tampa St. Jin t tapau, Maus.
kais, nes mūsiškiai dar niekuomet da būtų galima gėrėtis, o choro
giedojo. Mūsų vhoras nors nc- lėlininkas — Vincas Kalinius,
e ® «'
inrrgytė Onutė Šipkiūtė po kurios
m pralaimejo lenkams.
vadui reikalinga linkėti tik geros perdidclls, bot gražiai sutari iriai 67 (1 Street, Scmth Boston, Mas*.
Tai geriatuii Įdėtas ir iv*
keletą žodžių pasakė J. B. Lnfiėka. šv. Prh-o lietuviu parapijos Lab
Tvarkdarla — Petras Geležinis,
Baseball sezonas yra lik vasaros hsveilitttėlės.
|tūi anglis k*da buvo ii
14 Vlnton 8t, South Boston, Msm.
gieda. Chore gieda garsiausia N
Farsą “Laižybos” vaidino O. darybės dr-gija stato, sekniadieni- metu, atėjus žiemai ir vėl nebėra
susirinkimai būna kas pirmą
ineitM ant žemes paviršiam
Anglijos dainininkė panelė Mar- Draugijos
Žukauskaitė, Bernatavičius, Janu- uinės inoky klos mokytojų pagal ką veikti. Todėl sporto vadas E.
nedfildlenl kiekvieno mėnesio 2 vai.
Ilgai dega o melsva spaln
po pieta, Parapijos salėj, 492 Kast
garietu Grybaitė.
•
leviėiutė, V. Brazi,uskas ir S. Ten- ba , Seselių Kazimieriečių Kčinėjų I Batestini, pasitaręs su kitais, peSeventii SL, 8o. Boston, llsss.
NAUJAM P08TMA8TERIS
[patikrina jo vprfcę. Dnolc nš
Po
prisikėlimo
apeigų
buvo
tuo

teris.
skyriaiis ir Seselių Pasionisčių Re- n.jty rudenį pakėlė klausimą kuo80. BOSTOMR
sakymą šiandien. Tiktai
jau šv. Mišios, kurias laikė ir gra
Soh> tris daineles padainavo S. įnėjų vietinio skyriaus, gražų šv.'pon susirinkime, kad vyčiams būtų
l
’
ostmastcri#
Hurfcy
padarė
ke

telefontiok
PAIEŠKAI’ savo dėdės ir k riks,
žų pamokslą sake pats klebonas
Švjrfkiiitė, akomponaiu M. Grin- Mariją garbinantį veikalą “(Kvų'dar vienas didelis pliusas suorgaatėvio Tamošiaus Kazlausko, kuBo.Boiton 3408
lt tą pakeitimų pašto departinente.. m*rb. kun. K Juškailis.
keviciūtė.
lložių Vainikas,” bažnytinėje sale-1 nizavus .basketbali komandą. Tas
•13
apie
35
metai
laiko
atgal
gyve

Keletą
pašto
vimininką
pakelta
ir
BATCHMER
WHITT
Sumų buvo 11:30 iškilminga.
įdomiausias numeris — pasku je, šeštadienį po pietų 3 vai., vai- sumanymas vienbalsiai priimtas ir
no pins Joną Zubrą, Čižikų kaime,
perkelta
į
naujas
vietos.
Danjei
Tarnavo šv. Jono Dvas. Semina Cdrijiis par., Lietuvoje ir apsive
iCČAL COMPAMY
tinis, kurį atliko šešios merginos: kams ir sekmadieni 7 vakare šita u- ‘stota prie darbo ir dėka E. Ba’.asĮ463 Brotdvay, South BosU
Mik. Januškevičiūtė, P. Čiuteikiū- gusiems. Pelnas eis seselėms Ka- Įtini, J. Tamulio ir visų gabių čai- A. Cioivley, buręsMlgUs metus rijos klierikai: diakonais K. Jen- dęs su Kastdusknitr, iš Aniškio
tė, A. Janulevieiilte, M. Sinkevi zimierirtėms, Pasionistėms ir Lab- dejų, šiandieną jau nirime, nors postmąsteriu 8b. JšoNpne pakeltas kus ir Juozas Petrauskas. įmonių dvaro, atvyko j Ameriką. Turiu
į pašto stočių ipspektonij. Linki pi*r abejas Ališias huvo daug. Per svarbų reikalą. Jis pats, arba kas malonėkite suteikti man žinių, nes
čiūtė, J. N'audžiiinaitė jr M. 51a- darybvs draugijai. Štai proga Bos- Įjar jauną amžiumi, bet suaugusį
jį žino, malonėkite suteikti man ži- turiu svarbų reikalą. (A.-14-17)
me pnsisekitno Rąnjamp darbe.
pirmąsias daug stąeių stovėjo.
sioniūtė. Jos ir šoko, ir dainavo, tono visuomenei irjuinetų įstaigų‘darbais basketbali team’ą, nors
(zM-At-j,
_
(AJ:14-W
Mnt. Apdįįnijrt ĄnteaWi*rt«
Riclianl Dyer, iMvto gedėju jPo Mišparų vaikučiams gerb. aijjt.v;
ir vaikštinėjo . . . Tik gaila, kad priedeliams naudingai pasidarbuo- j tas kuopai nemaža kainavo.
* Mr*. Apoliomja Antanėlieni
(Khzlauskąitū)
’
■ J
South postai amks; įkirtas post klebonas davė saldainių. Visi gii(Klizlnuskaife)
tik vieną lietuvišką dainelę sudaiVisuomenei labiau supažindinti mosteriu Sn. tfagtype. Pcpnainos
28-A Story St., So. Boston, Maso,
v$
džiaugėsi.
28-A
.Story
St.
‘
,
Ko.
Boston,
Mass.J
«
navb.
----------------------- -- ------------- —su sportu, L. Vyčių 17-tos kuopos įvyko balandžio 6 d/
Rep.
Programai surengti daug pasiTrys mūsų parapijos kilnios lie-,I aseball ir basketbali rateliai suPAIEŠKAI7 savo brolio Marty t
'tlurbavo ’dijak. Skalandis, O. Sin tuvaitės rengiasi v ienuolynan., vienytomis jėgomis rengia šokius,
C
no Kazlauskot kuris gyvenu Jncadvokatas
ATOSTOGAUJA
kevičiūtė ir draugijėles pirm. An Girdžiu kad visos trys, rudeniop, kurio įvyks balandžio 11 d. 8 vai.
conių kaime, Ūdrijos vąl., Alytaus
Adv. Kazys j. Kalinauskas žie
gelė Jauuškevičifttė.
apsk., Lietuvoje. Apie 26 metai at
važiuos Chieagon pas seseles Kazi- vakare erdviame Pcrkiu’s Post
mos
atostogas praleidžia Bermugal buvo atvažiavęs į Boston,
Vaikų atsilankė nemažokar. su mierietes.
Ballroom’e.
’ detei pagydymo vlaokią.
Mass., paskui gyveno Brooklyn’o.
d<>j.
Jis
rašo:
migusių — visai mažai. Vaikai vi
kraujo; nervą ir chromąIš rengėjų teko nugirsti, kad
s
Jis pats, ar jį žinantieji
Svarbioms
priežastinis
susidėjus,
vmo X. Y.
kų HgŲ. Kurie kenčiate ;
14 Čia pasiipiksmihinm *yra
Ba landžiu 26 <1., vakare 7:3() šie šokini būsią puikiausi, ką vy
sai blogai užsilaiko, keldami
priverstas parduoti savo grąžą, imu-,
i, nuo reumathrno, auudttvisokių, tik gailą, kad*Bega jausios mados Plnyvr Pianą, už gur| iš
triukšmą. Ar nebūtų galima kaip va!., Hartford, ('uitu. artistai.lie- riai kada nors buvo surengę, šiuo; Ito, vočių, sutinimą urtta
$775 trumpų laikij atimi, o
4 .'^ *5intp kokią kūno Iljni, tu
liu rast “parbininko’* nors mokėjau
dabar parduosiu ui
'Gerinu >it>Tel. Porter 3780
rėtumėt kreiptis tuojaus.
su siųsti j sioi-age sandėlj.
'luošiu
ir labai jo ieškojau.
Atminkit, paritelravhnaa,
Ji
i^niėštliiiniul
serai
&*im.niiii
'JomlnuKmjųį J. KalutoMka*” sioniis Klygomls išiiiokėjhntil- -|h» $ 1.90
.............. H III

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADRESAI

VIETINES ŽINIOS

CMffilM UASS.

i ‘'BLUE GDAL"

PRIE GERO GYDYTOJO
■irnm

PLAYER PIANO
PARDAVIMUI

lietuvių rakandų krautuvėje
NUPIGINTI rakando
VELYKOMS!

Advokate, kitą kartą prieš išva
žiuosiant arba, nevažiavęs leisti atostogas prisiųsk 4*p*fbininkui**
savo naują adresą' ir jis Tamstą
pasieks, kad ir Bermudoj.

J mėnesi, abi tik Bnočin kml sausiu
savo pinigus, Jei norėtumėte matyti
pltniŲ, patelefonuokite man po G vai.
vakare .lackson 1507. arba parašykite
laiški; ar užeikite pas titane: 20 Illgh
!SL, Suito 7, Lynu, Mass.

K. K/K.

JOHN REPSH1S, M. 0, Or,6riij,327SX“&.
(REPAIS)

;

Ofiso Vulundou: 2—4 Ir *—-9

1881 Mm*. Ava, arti Central 04=
Cambridge, Mass.

PARSIDUODA

P-L* A. STO8KIUT* DAINU08
KITATAUČIU KONCERTE
Antradieny, balandžio 7 d. p-lė
A p. Stoškiutū dainuos WcHinan

i DR.SUSAN GLODIENES
(GŪBRY)
|

Naujausio padirbimo BEDRUntlO SETAI, tik atėjo iš fabriko, ir vėlinti'
sios mados RADIO SETAI, kuriuos galite gauti pigiai mustj pilnai įrengtoj krautuvėj dalmr prieš Velykas. Ateikite, persitirinkito ir pasinaudokite
ptoga.

UTHUANIAN FURNITURE CO.
pidtaMto Lietuvių R*kwdų Krautuve

So. Boston, Mass

Tf’leplionc ŠMrtiOi Boston 4<>I8*W.

Kitą mėnesį plaiiusjania surengSehaaf—Mnloney kumštynės
Bostone. Airišku ^laloney labai
pasiilgę, urs Bostone jo^kumšem'dmosi jau pemtlė per 3 metus

317 E 8t. (kampai Broadway)
South Boaion, Mas*.
Telefonas: Šou Boston 2732
Namų ; Talbot 2474

Dl. J. LANDŽIUS
(8eymour)

LIĘTUVIS GYDYTOJAS IR
CHIRURGAS
Ofiso valandos:
2—4 po pietų; 7—8:30 vakare
406 £. Bro*dw>y, 8o. Boctoa

Te!. So. Boston 0828

LUTUVIS DANTISTAS

H HAMD SAVININKAMS! iii D B, M, V, CftSPEB

į
i
j
i
'
i

fMalliįvoJii namus H lauko ir vi- p
i Uįius, popieraoju fountmrlus, išimi- t
' tino lubas ir attmujinjr grindis, j į
i Darbą atlieku gerai Ir plgiaji negu < >
' kiti, rabąiulykltc. VorstUkriDjsitv. j!
[ Reikale kreipkitės pas:
&

][

F. JANIŪNAS

J! 84 Inman 8t., Cambridge,
; [
Tel. Vniveralty 175O R

|

Mm*.|
|

L. Vyčių 17-t<» Algirdo kuopos
Base-lmll irBaaket-httli rateliai su'vienytomis jogomis rengia milŽL
uišktis šokius, kurie įvyks balan
džio 11 <1. 8 vąb vakare Perkin’a
Bust Balh’ooiii, E. Brmuhvay.
šio šokini yra rengiami dėl mlL
sų jaunų sportininkių kurie jftU
kelinti metai didžiu pasmuko įimti
gaišina lietuvių vardą.

ItotaMąos:
Nuo !) iki 12 ryte tr nuo 1:80 Rd
0 Ir nito 0 |kl 8 vai. vakare. Oftsas ulttarytoa subatos vakarata lr
iKMRidionlNls, taipgi genMoiuiaMu
12-tos dieną nkta ryt te.

Taippi nuimu ir X-ra$

A. L. KAPOČIUS
251 Bro*dw*y,

B*ta»

("Keleli name)
Ofiso val«h<M imu tt Iki 12, nw»
1:30-6 ip mto
vakaro.
Pertdomh mm 0**12t vai, dteutt

gukatėmh mw 9 iki 4 v*k.. NemHMnl* nuo 9 Iki 12 (p*«at ■**

tarti).

PATARNAVIMAS DIENA
IR NAKTJ.

D. I. ZALETSKAS
ii

877 ir 448 C*mbrtdy* Stati
Ounbrk!<*t
. T*ta*i»p* URlyemtF

Lietuvi* DšBtaU*

HH,S,LJMUHBD
(GALINAOFKAg)

<14 Bw*dwy, 8o. Butai
M.Ik
W
i
Oft^to m&tras nito 10 Ik! 12 vai,
ryto.
i irti iki 5:8o po >*e<ir

rnte 4 Iki R vniere,
e

mumI

aaCTTiftfBrTlilII

l
ta

; „ĮĮĮ, llll^.!Ul.l,l.lll.<lll.l^.,ll,lĮ»ĮaMjP .

-Įj..JĮUrn.

UBTUVIB D*RW8t*»

£

r

511 S. Brottdvvay, So. Boti**

T«l. 8*. Ho«t»a 9M0

SPORTUmmV JOKIAI

|t

(KASPARAVIČIUS

**

lt

SCNAAF SU MAJ2ONEY

3

Tel. S. B. 2712

DVIEJU ŠEIMYNŲ KASIAS, po
Tel. Univeraity 9466
šešis kambarius, su vėliausiais įtai s
symais, paraidpoda labai pigiai.
Prie namo yrajsoddis. Taipgi tu
riu pardavimui viešriūmio ir pii‘‘I
Conservatory Orh-stros koncerte, gamo kambarių visai mažai varto
Malden, Mass. Jai akompanuos tus rakandus (furnitūroj už puse
Mary G. Reed, įžymi pianistė ir kainos. 41 Wood Avė., Mattapan, j L i o t ii v « Dantistei
Valandos: 9—6 ir 7—9
Mass.
(li-7> |
į
mokytoja Bostone.
f 478 MAS8ACHU8ETTS AVĖ. |
šv. Velykų ryte 6 vai. p-lė A.
(Central Skvere)
Stuškiutv giedojo Šv. Kazimiero
j
CAMBRIDGE, MAS8.
lietuvių bažnyčioje, VVorecster’y.
Prixhk$9 AdvolnMi
Taigi Kazimieru čfcii turėjo pro
gą pasidžiaugti jr pasigerėti savą
ja art isto-dainininke.
Veda visokios provaa. Daro viR*p.
sus legalius dokumentus.

JUOZAS B. GAIUUS

324-328 Broadway,

Fa tosios: Antradleniata, ketvirto*
dknIMs Ir ieJRndhmlata 10—lž »
te, 2—6, 7—8 vakare; uakmito
nlala 10-12 tiktai.

LUtayi* Gydytojai^

MiaiiariaM

.tarti

£

4

■

k

AntradM*, ImUmUŠo 7

DARBININKAS

IMt

IŠ DIDŽIOJO NEW YORKO IR NEW JERSEY
|^MMWHWn»WMMMNMMWMMMWWWMMHMHMNMMMMM«mMWWWWWMMMMWMMWMMa |

SPROGO NAUJAS
BURBULAS
bkoiivuj melai iažjo
AIKŽTtK

Gorrioji “ Inkvizicijos geležini
mergina“ padirbta
1307 m.

METINIU minos per
uon

vargsta, taip milsų bedieviai gi visi .“katalikai/* Tas tie
sa. Juk ir ponas Valaitis y*
ti<» indui, šmeižtui ant ju pa ra “katalikas” ir *ponai
eiti gulvij nukrinta ir kaip “Vienybes” direktoriai yra
nniilo burbulas sprogsta“katalikai/* 1x4 kaip jiems
Kada IsimniM inkvizici
katalikylič ’rupi, tai mes ma
ja buvo praėjus, prasidėjo ji
Angįjoj. Čia visokį iužinie- tom iš tų “ Vienyte” dide
riai-nicchanikai lauže gal lių spalhj. Jei įmanytų, tai
vas, kad sumddus kuo hai* patį Dievų iš žmonių širdžių
.siaustus budus, kuriais bfttij išrautų, < > apie tikybų — sugalima atitraukti nuo tiky prask katalikų, ne nezali(*žbos katalikus. Anglijoje tais irinkiL tai jau nėr nei kalte.
laikais liejosi kataliku krau I* Strimaitis h?*i katalikas,
jas. Čia laikais karaliaus o jis pasirodė “gražiau,” ne
Henriko 8 ir vėlesniu valdy gu afrikietis; kur — jei bus
toji!, kurių įrankiai buvo reikalas įrodysime.

ApyHakfa betariu vAkadu (Lith
M. J. įtotta, Mtworks, 9—9:30
v$J( vakarą Įmląądšta14 d.
. luattauttsny

pilną. Visa publika besiskirstant
džiaugėsi atailankius ir reiškė*pa
geidavimo daugiau tokių veikalų
pamatyti. Bčabejo, visas nuopel
nas tenka sesutei NjkcMlemai, O. H,
D, Ji juirinko šį veikalą (Sirijų
Juozo) ir daugumoje giesmėmK
paveikslais dapildū. Daug triūso
įdėjo, bet sesutei garbe, kad pa*
statė vieną iš gražiausių veikalų
pasirodžiusių apylinkėje šiais mc*
tais. Būtų malonu matyti” šv.
t’eeiliją” perstatytą ir kitose pa
rapijose.
kartą neatsilankę turi
Im gailėtis.
V. J.
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DR. BUDAS K. VENCIUS
DANTISTAS
X—RAY
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BAYONNE, N. J.

riai dar niekad nesnsirinko nutar
tu laiku; valandos pasivėlavimas
jau madom Be to, nekuria nariai
Nntižndė lUtuvia
nebsilanko. Dar Komiteto uždirb
ti pinigai nepaskięti... Ko! neuž Bayonne’s senas gyventojas L.
baigti darbai, dalyvaukime posė Cipinskns, 41 metų, nevedęs, nu
džiuose, Pakvietimų laiškais j ba sišovė ravMvcriu viename HaliŪno,
Elizabetbport, N. J. Tur bfit na
landžio 10 d. posėdi neims.
mie nedrįso, tad nuvyko nusižudy
Grašiai užtylijo
ti j kitų, miestą. Čionai buvo trys
Katalikų veikimų kairioji spau T raliai, CipimkaĮ Prieš porą. motų
da gražiai užtyli. Pavyzdžiui, Vil vienų iš brolių rado negyvų krėslo
niaus vadavimo sekcijų orgąnizn- besėdint). Kndaiigi C-kai yra gar
vimą Federacijoje lietuviška neką- bintojai “svetimų dievų“ tad ir.
tulikų spauda nepaminėjo. Knt. saužudi pargabeno į namus lenkas
Federacijos Centras savo plenumo graborihs, kurs lavonų palaikė sa
posėdy Brnoklyne, kovo 2 d. nu vo kamarėlėje, kol išgavo visus lei
tarė automatiškai Federacijos dimus iš valdžios ir laidojo be jo
skyrius padaryti Vilniaus vadavi kių apeigų Matomai brolis neįsi
mo sekcijomis. Dklž. Ncw Yorko leido nei į savo namus. Matyt,
Federacijos Apskritys turi net broliška ir darbininkiška raudona
sekcijų organizavimo komitetą meilė taip mokina.

Balandžio U <L* i m., apylinkė
išgirs lietuviškas dainas iš W. N.
Associated Press iš NuremJ. radfo stoties, Newrk, N. J., 9
vai. vakaro, Nuo balandžio 14 d.,
bergo praneša, kad garsi
1. y. antradienio, per Šių stotį kas
Nekantriai laukiama Tautos
H Inkvizicijos geležies mergi
antrų antradienį bus perduota nGenijau*
ną, M kuri buvo neva varto
pylinkės Lietuvių Valanda—LitbAr turi bilietą?
jama bedievių " kankini
nonian Community Hour, 9—9:30
vai, vakarais. Vėliaus bus naudoBalandžio 12 d. Transfiguration
mui” buvo padirbta tik 1867
jama
visa
valanda
9
—
10
v.
šios
.Salėje
jus...”
*
I * 4*
II
4**
-r
->
.i’tiirjv “Užgims Tautos
i tmitin Geni
injHno*
(UonaveJI ir Tylnu’n priėjo JUUl Llt'tllV os (laDai'tllie ^^,4^ pmgrama-muidės Iš cho- 45^^ Moterą Sąjungos 24 kp. Šis
vijos niekur nebuvo.
prie* baisiausių kankinimų. valdžia yra mrti-katalikiŠka, ro ir solo dainų, muzikes ir kai- veikalas reikalauja didelių pajėgą
“Geležine mergina,’* kuria Katalikams, kad atsižadėtu tai mes matom iš tilpusiu bų (tikrai lietuviškų). Chiragos ir darbo. Bet moterys parodys,
lankytojus stebindavo, kaip tikylios, buvo kalama iį*os ” Darbininko’* imm. 24, Lie lietuvių pavyzdžiu, kiekviena apy md jos rotai vakarus ruošia, Imt
tai buvo “kankinami*’ nefr- vinys po nagais, laužomi ant tuvos pašto slapto praneši linkės parapija pitslrmlys kurį kada ruošia, tiii vyručiai, primo
nors iš antradienių ir jin dalys sa
klntieji, išrodo pavidalas ne sukamų ratų ir galop paka mo, kuriame prisakoma vys vo programą. Programą kontro sią, Kas nežino Karalienės Ange
lų parapijos draugiją paruošimus f
mažos moteries. Jos vidus binami už kojų ir pjaustomi kupų aplinkraščius klebo liuos rinktoji komisija. WNJ ope- Kada gi jos nebuvo įdomios, gerai
Dilgė
mivo pilnas aštrių vinių, ku vienas po kitam sąnariai. Is^ nams konfiskuoti. Gal būti rtiojn. su? 1450 kilocykliais.
pastatytos, grandiozinės Kas iš- (kun. J. Balkfinas, J. P. Mačiulis
rios Uždarytą kankini pama- folija pamini, kad Anglų “Vienybės** “šelpėjai** tr Balandžio 14 d; skiriama Eliza tiesų nemylėtų lietuvišką vakarą, ir 8L Lukoševičius). Tą faktą abeth’ui. Valandos inauguracijos patrijotinių vaidinimą? Juk kun. noji spauda taipgi užtylėjo. Tau
žu nil’marhidavo.
JKRSEY CITY, N. J.
valdžia mokėdavo po 5 sva katalikai, bot jų katalikybe kalbą angliškai ir lietuviškai pa S. P. Remeika ir sako: “Na, mo tininkų ir sandariečių nekurto šu
Jos atsiradimas, kaip da rus sterlingų už sugavimą yra lygi buvusio Franci jos sakys ktm. J. Simonaitis. Šv. Pet terys visada surengdavo didelius lai tik kovo 30 d. Vytauto D. ko Velykų dienose* per Keturiasde
bar paaiškėjo, buvo 1867 m. kunigo. Taigi medžioklės bu Volterio katalikybei, šis be ro ir Povilo par. choras vadovau teatrus; žiūrėsimo ką dabar nuo mitete buvo informuoti. Gaila, šimt š Valandų atlaidus neatvykus
Jų padirbo vienos senų pa- vo nepaprastos, kokių civili dievis irgi buvo katalikas. jant Laisv. Mem J* Žilevičiui dai stabaus padarys;” o kun. Balkū- kad spauda gražiausias ir šven Tėvui Alfonsui Kazlauskui, O. F.
riuos: Pabuskim — j, Žilevičiaus, nas atsako: “Klebone, mūsą para čiausius dalykus, jei tik no jų, bot M. pamokslus sakys: Velykų va
laikų rinkėjas ir patalpino zuoti žmoni? gėdisi.
Imi p kad p. “Vienybės“ re Kur bėga ŠeŠui>ė — Sasnaiiskio. pija visada pasižymi; visi biznie katalikų, savo skaitytojus neinfor karų kun. P. Karalius, pirmadieny
savo k rautu vėjo su ti kshi pa - -Nors tie katalikų persokių, daktorius yra. liet mes ji į- Augino tėvas Žilevičiaus, Lie
riai jau bilietus perka.” Tiesa, muoja. Prof. M. Biržika apie Fe kun. J. Balkonas ir antradieny
traukti daugiau žmonią ir jiinat Anglijoj ir buvo daug vertiname, kiek jis žalos yra tuviais eramė mes gimę—Sasnaus moterims “ Vytauto” spaustuvė iš deracijos žygj žino.
kun. N. Pakalnis.
Antradienyje atlaiduose daly
Vėliau ji pateko Į Nureniber- kartų žiauresni, negu Ispa padaręs Katalikų Bažnyčiai, ke.
spausdino 20 puslapių programa
JankienS pas Jankų
vauja
visi Dfelž. N. Y. ir N. J. proTarp
trečios
ir
ketvirtos
dainos
knygeles, kuriame biznieriai gar
go muzejų. Associated Press nijos Inkvzicija, bet jie pa
tai nei p. redaktorius to ne art. Juška dainuossoloNeseniai
“
Darbininke
”
buvo
ra

vineijęs
Kunigų Vienybes provin
sako, kad tasai senų daiktų miršti vien dėlto, kad tai at atpasakotų. Reikia darpri-:| Radio komisija sustatys dainų sinasi. Visi eikime žiūrėti kaip šyta, kad grįš p. Jankicnė ir apsi cijos nariai kunigai, kadąngi tą
Tautos Genijus užgims. Jei netu
rinkėjas tą paslaptį užlaikė
liko patys bedieviai, kad tai minti, kad ir p. šliupas, gar-iĮrvpert tiarą- ir chorai pasidalinę rite bilietų, pirkitės pas moteris,, gyvens Brooklyne. Bot p. J. Jan 'dienų įvyksta provincijos kunigų
ir prieš mirsiant pasakė savo
priruoš; dainos nebus kartojamos,
dabar darbuojasi Detroite ir susirinkimas par. klolmnijoje.
darė juos protestonai, kurie susis Amerikos ir Lietuvos nebent, būtų daugužprasymu nuo be*t jų gausite ir prie langelio sa kus
Rap.
p.
Jankienė
grįžta pas savo vyrą,
siiniri. kad tas prieš jam mir visu įniršimu dar ir šiandie
lėje. Balandžio 12 d. jau čia pat.
laisvamanių peretojas. irgi klausytojų hiatais,
t.
y.
į
Detroitą.
V. J.
siant pasakytu pasauliui. puola katalikų bažnyčią.
buvo katalikas. Bet jo kata LiėtiMai klaūsytojai daug pa
Rap.
MOKYKLOJE
Pastarasis ir pasakė, kai į j
Karalienė* Angelų^parapijos
gelbėtų
komiaijai.paražydami
savo
Mokytojai:
Vaikai, kada ge
Kata likit Bažnyčia irda- likybę visi geros valios lietu
Žinutes
buvo pažadėjęs — ir tas atsi ląasi Šv. Petro laivu triumpiknikas
pasitenkinimus ir sumanymus laiš
riausias
laikas
rinkti obuolius ir
viai jau įvertinu ir jo Jpmi- kais adrranoJMt WNJ Itadio
liko kelios savaites atgal.
—
Jauni
Vyrai
Velykų
vakaru
kriaušes?
•
.
Kas metą Karalknea Angelų pa
fitoje. Auga jos galybė die gąms “kartuvės,” g Dievui Station,
J. Jtadio sto
turėjo
metinius
šokius
Millers
Mokiniai:
Kada
sodininkas mk*
ai vėl naujas bt^lievių na dienon. Visi jos priešai,
“pražūtisšiandie jau Lie tis iŠ laiškų spręsdama lietuvių rapija laiko savo metinį išVažiavi- Grand Assetnbly.
ga
ir
šuo
pririštas.
mą parapijos istorijoje. Didysis
burbulas sprogo. Juos dabar
kurie tik mėgina knistis po tuvos valdžioje vystosi. Tai susidomėjimą^ pavestų visus savai pagarsėjęs p. Dulkės choras pri — Kun. Dr. A. Bružas sake pa
DAIf Antįfra9
geda, jeigu jie tokios turi, jos pamatais — žūva. Kata
čių antradienius. Šios programos
mokslą
Atsimainymo
liet.
par.
baž

gi p. Valaitis, ne tas katali prisidės prie supažindinimo sve mos prašmatniausias dainas. Po
spaudžia prie stulpo ir sako, likų bažnyčia Kristaus Pri
kas, kuris iš vardo tokiu y- timtaučius su lietuviška daina, nas Klasčius dar vis abejoja ar pa nyčioje, Maspethe, Volyktj vdka
KLAščIAUS
kad tokių melagysčių ir dau- sikėlimo iš numirusių švente
rą.
ra ir kuris purvina viską, kalba ir gyvenimu. Komisija dės rapija gali “subytyti” visus kitus — Sunkiai serga Veronika Dūbuvusius piknikus Clinton Parke.
giau yra, kurios vis prhkai- minėdama, tur vilties, kad
Ims yra gera ir katalikiška, pastangas sudaryti aukščiausios Atsakymas bus birželio 14 d., ka dienė Boulcvard ligoninėje Astotomos viduramžiams, o ku- visi jos priešai bus nugalėti,
Piknikams, baliams, koncertams,
bet tas, kuris katalikybę sa rūšies programas, Šių valandų pa da lietuviški piknikai bus subytyti ria, L. L
ruošimų tvarka, dainos ir kalbos
rios tais laikais niekur nebu nes su ja iki amžių pabaigos
— Jėrscy City rekolekcijų ne- faktams ifvfooldtans pasilinksmink
ii
dar
pcrvirsins
rusiną
pikniką.
vo darbais parodo.
nimams Miagtarata vieta Brookbus skelbiamos lietuvių spaudoje.
vo vartojamos, šis faktas yra Jėzus Kristus Dievas.
lyne-Msapethe. Jau laikas afataaNemek*. bus, kaip buvo pranešta. Tėvas
Yla Radio laikinąją komisiją suda
kytl sale žtaMos fasonui.
Alfonsas
Kazlauskas,
O.
F.
M.
ne

bus užrašytas’ išturi Įoj. kaiKomioija p. M. Biržiškos
ro kun. J. Simonaitis- kun. J. BalJuras
JONAIS KLAKIUS, S*v^
atvažiavo.
po juoda dėme bedieviams.
kūitas ir tnen. J. Žilevičius.
išleistuvėms
kamp. Itapatii ir BetU Ava.
— Tėvas Paukštys, kaip prane
BROOKLYNO IR APYLINKIŲ
kurios jie jokiu būdu ištrin
Ma«p«th, N. Y.
Kovo 30 d. Šv. Jurgio par. kle ša “Garsas,” neapleido Šv. Jėzaus
ti iš savo “gražių** pasielgi
širdies
Meilės
Kongregacijos.
Mes
bonijoje įvyko Vytauto D. Komi
Siuomi pranešama, kad Jurgis
mų negales. Čia tenka ir mū
teto susirinkimas. Dalyvavo 14 na taipgi savo pranešimą atitaisome.
— Viešosios ir parapijinės pra
Tumasonis
yra
Įgaliotas
rinkti
rių. Bėgamus reikalus apkalbėjus
sų lietuviams Ijedievėliams.
Brooklyno garsioji laisva
“šventoji CMUj*” scenoje
Tel. Stag< 2—.5045 Notary Public
džios
mokyklos atsidarys balan
“Darbininko’* prenumeratas, pa
kurie patys nežino, kaip juo- manių “paklode” stebisi, ko garsinimus ir spaudos darbus. Jo Verbų sekmadienyje Apreiški komitetas Išrinko 10 asmenų į Iš I džio 13 d.
leistuvių Komisiją, ši komisija rū
<lint^ tikinčiuosius. Taip tie katalikai Lietuvoje nori. adresas:
mo par. Šv. Rožančiaus ir Trecio pinsis tinkamas išleistuves suruoš — Prof. M. Biržiška apleidžia
MIKLIAūSKAS
jo Ordeno Draugijos statė sceno ti p. prof. M. Biržiška’!. Nutarta Ameriką balandžio 25 d. Išplau
kaip vargšai šuneliai atsisto Girdi, tik Adenas Zaunius
(T. TUMASONIS,
Grąberitii ir Balnmiiotoju
ję prieš mėnulį loja kol pa- valdžioje yra liuteronas, kiti 13M B. 91 Si, Brooklyn, N. Y. je 3 aktų tragediją “Šv. Cecilija, prie galimybių rengti didelę vaka kia “Bremen” laivu.
Kankinė” parapijos salėje. Vei- rienę kuriamo nors Nciv Yorko '— J. Steponavičius “Garso“
734 Graad «t„ Brooklyi, N. Y.
Mautieji ašmenys buvo : A. Guber- pirmarūšių kotelyje. Vakarienei! ■spaustuvės narys laukėsi Brooktaitė (Cecilijos.rolėje), A. Kaz pakviesti miesto aukštus valdinin lyne, tuo pat ir “Vytauto” spaus
lauskaite, A, Mnskalaite, T. Palu kus, lietuvius žymesnius veikėjus tuvėje.
binskaitė, A. Dragftnaitė, A. Ai- ir bemirai apylinkės publiką. Pro
—• Per Velykas prie Imžnyčių Tel. Stanį 2—OT83 Notary Pataite
mutis, J. Grigajius, Juška, J. Ku- grama bus su dainomis apylinkes dalintas antras “Vytauto Prana
rilla, Balčiūnaitė, E. Ambrazevi chorų ir šokinis. Ukrainiečiai su šo” numeris.
čius, E. Sliežauskaitė, A Alekna, savo choru taipgi bus užkviesti,
— J. P. Mačiulis “Vytauto”
(T-aviinlanflrta^
C. Marma, K. Kazlauskas, A. O- (■nlutiirius planus sudarys ir pa spaustuvės vedėjas sirgo dvi su
kas, E. Komunas J- Devonas, A. skelbs komisija. Sekantį susirin vagi gripu. Jau pasveiko.
GRABORIU*
Juodzevičius, J, Palubinskas. Mo kimą komisija laikys balandžio 0
107U»toa
Ars., Irooklya, N.Y.
Parduoda maldaknyges, rąžančius, škaplierius, medalikėlius, kryžiuj stovy— Didžiojoj Savaitėje visas die
kyklos
mokiniai
sudarė
būrį
krikš

lasrir k. Čia galima gauti Įvairaus turinio naudingi) knygų ir gražių atviručių-—
d. šv. Jurgio par. klebonijoje,
nas lietuviai gausingai lankėsi pa
čionių ir mergaičių. Pats vaidhiiKomfei
jos.pirmįninkąs
esąs
kun
maldose. Kun. klelmnai pastebi,
»u lietuviškais parašais.
*
inns nusisekė grašiai. Ypatingai J* Simonaitis, sekretorius kun. J. kad daugiau žmonių lankėsi nv
Išteptame: «TAGG2~tl(»
gerai dalist atliko p-lčs Gubertaitė. Balkūnas. Komisija pasidalino daugeliais kitais metais.
Dragūnaitė, p. Grigalius ir p-lč darbus šiaip: vietą parinks, nusta — Amerikoniška spaudu paste
Balčiūnaite. Veikalas vaizduojąs tys kainas ir tvarkų t kun. N. Pa bi, kad laikai gerėja. Nežinia ar
(bbtkmikI
“Vytauto” spaustuve priima “Darbininkui” skelbimus, prenumeratas ir par- I pirmųjų krikščionių* gyvenimą,
L1KTOVIS DKNTHITA8
kalnis, X. Strumskis ir Dr. Vini- žmonės mažiau skundžiasi, pripra
[ duoda atskirus “Darbininko” numerius.
; persekiojimą, katakombas ir §v. kas; spaudą informuos ir pakvic- tę vargti, ar pamažu susiranda H1 ». ctk •»., kmun, M. T.
(’eėilijos kentėjimą, laimi tinka tuiius išsiųs: Strimaitis, Klinga ir darbą?
Atidarą Antradienio, Ketvirtadienio ir žcštadUnio Vakari! iki 9 vai.
gavėnios motut Neknriose vietose Trečiokas; programą suruoš (ohoGaM Afascrittu
— J. B. Lnučkai atsilankius su
VALAKUOS:
Antradienio vakarais dežiuruoja J. Tiunasonis. Gi ketvirtadienio ir šeštadienio . vaizdai “‘aukle traukė ašaras iš uis, orkestrų): kini. J. Balkonas, praknlbomh apylinkėje, daugelis Nfa 9 vri,
ryt* Iki 8 t«L ratam,
vakarais-—J. P. Mačiulis, šiais pastaraisiais vakarais galima atlikti ir “Real ; atsilankiusiųjų akių, tšreiskian- Antanavičins ir iškast
užsisakė “Darbininką** ir nusipir ItatktadMMs ir tamtadlsafais
tik MrttattM. .
vios mintys, pamaldumo ir pasi
ko darbininkų kalendorių.
Vytauto Didžiojo Komitato
Estate” reikalus bei notarinius užliūdymus.
’
; šventimo pavrikslai, nejučiomis
pooėdta balaud. 10 d.
klausytojus i kitą pasau
NEPAMIRŠKITE, kad minėtais reikalais — 'JŪSŲ* LAUKIA —
7 , perkelia
lį, dievotumo, pasiryžimo pasaulį. . Vytauto D. Komiteto bei Vil
v->.> / u Kf v
Tad gražus dalių atlikimas, sce- niaus Vaduoti Sąjungos Ameriko
.'Ii K, d! ė V
nerijų sutapimas (naujai padary
" BS4 GRAND STREET
. ■ >
■
BROOKLYN, N, Y. ; tos), rūbų pritaikymas ir virš to je Komiteto posėdis įvyks Mantlžio 10d.,#v.’Jurgiopankleboni1 .. '
Tdefonuokites STAgg 2—2133
\
I veikalo tikslo prakilnumas, pada- joje 8 vai. vaknte. Narini prašomi
n* šį vakarą jaukų ir siimknnplmo neiįivėfttotL Ligi šiol komitelo imtaf

e.
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M. P. BALUS INC.

“VYTAUTO” SPAUSTUVE

JOSEPH IE VANDA

ATLIEKA VISUS SPAUDOS DARBUS

Vienintelė Kataliką Spaastuvė ir Krautuve Apylinkėje

“DARBININKO” AGENTŪRA

VYTAUTO SPAUSTUVE
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