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Vilniui Vaduoti Si)jnngos kyti poliliniH ir kultūriniu
įrakjnmi atvykęs į Jungtine? atžvilgiu, mūsų pajėgumas
Kaunasi
Valstijas, per tris, tikriau kelis kartus išaugs. Toksai Balandžio 23 d. jvyko LDS. 1
kp, susirinkimas, i kuri buvo ątsl- <k jKHM'džiavo
per pustrečio mėnesio aplan įKusitvarkiinias veiks į Vil lankas ii» “Darbininko” reikalų
kiau apie 40 lietuvių koloni
t’ęjfjas kun. Fr. J, JuMkaitin, burs vyskupai ir
niaus krašto gy vontojussavo padarė pranešimą apie “Darbi nitui opiuoaiua
jų, kuriose atlaikiau per 70
Mimirinkiinų lietuvių, daž- pavyzdžiu, lK‘t ir dabar, kol ninko“ padėjimų. Po
susirinkiinaH pričmė tokių re»olki- DARBO bar*
mmbu dar ukrainiečių, gudų nesame tinkamai susitvarkę^ ■eijųt
ir lydą, ir pasakiau apie 100 vilniečiai vis labiau pradeda į LDS. 1 kp. nariai savo aurirbikiprakąRs; apie Lietuvos iri[suprasti savo snnkt^Įmdėfj, me bffl. 23 d. ląjf m., Kklaw< j • T^oadoiiaHt *
musybv. dar
VHrtbtt* dalykus. Tų pra [kuri pablogėjo kraštui atsi “Darbininko” naujo reikalų vedė
jo kun. Fr. Juškoičio' pranešimo darytu. yra
kalbų išklausė apie 20 tūks dūrus svetimoj valdžioj, ir apie “Darbininko” padėjimą, i*tančių žmoniii, kurių koks fper 10 metų esant atskirtai reiškia gerh. kun. Juškaięiid pa kyli angį i aka®
1000, be to, dar skyriam su |
dėkų už sutikimų paimti sunktai mokesčius,
nuo Lietuvos.
pareigai ir nutaria vlaomi* jėgo gils pragyven
manimi kiekvienas kalbėjosi
mis “Darbininkų“ remti venose’ fatymas veiW
Dideles
reikšmės
toksai
dėl
apie įvairins
ir ne-Į
A- UIS11i tautos pasieks savo Įveivku
klifttvs.
kuriosLu<nvjMi
šiuo tarpu
>
reikaluose
diena
pagal
buvosušaudvsavo išgales ir
krašto ypačiai
racrikos
lietuvių
reikama.
Ži Vilniaus
prileidžia
mūs rrie
Vihnaus.
^‘ik?~ybę,
bet irturi
tu\
‘
‘ paskiria iš savo kai buvo stet
šiame’ suakinkiute
noma, tai tik bus lašas Ame jępltts Lietuvos politines iždo 125,00 kaipo aukų “Darbiniu- ti auglio pram
[/.r/j/rfift. uunixtatumaK. Dar|kui”'pngiii 1930 mėty
rikos lietuvių jūroje, tad
VOKUOTAI Ii
mielai naudojausi proga per j praeityje gyvenę su Imltru-trimų ir Lietuvos luisvėg paskolom
radio kreiptis į naujus man siaisr (gudais) ir nkrainie-Fwn^
Į Tteri/prat.
nežinomus ir nematomus Įfiais bendroj valstybėje ir
klausytojus. Mano keliones į palikę jiems is tų laikų gra-(moralinę ir materialinę paramų, zų karininkai,
Ameriką tikslas,—paaiškinJį žaus atminimo, mes dabarį Balandžio 25 d., šėštadieni, kuo* grafuojant kare
nebesvajojam apie senos pla. j ' "Urba kuopos nutarimų jau voįrakymąižv
tį savo užjūrių broliams, ko
4ijo®. Vokieči
ki kelini veda mus į Vilniuj
apkaltino jftoa
Mes žinome, jog 1920 m. spa
lių 9 d. apgaulės pajėga at
ėmė* Vilnių iš Lietuyoa ir tik
mm mauiimiMi
tai mOmi teisybės pajėga
e gražins mums Vilnių ir vi
NAUTOJAI
sus 'Vilnimis—Suvalkų kraš- į
tusmi ju rnilijonnia gyvento- ĮP^nsomj^ę. bet Wt«ni- if^i^Riaian?s GPU
tininkė. imm
jų. Tad turime jFt i
ir Ukrainieti for jo.
tari

;
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į KUM. N. PAKALNIS
V
UMMffll
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Roma. —. Popiežius Pins Kun. Fr. Virinauskis ba
* . □
io810d. XI antrų karių išėjo iš Vati landžio 27 .d., pirmadienį iŠ Baland. 26 d. vakaro hari- /.
trupi?
t Lietuvos kano rūmų ir viešai pasirodė New York’o-gavo tokių tele fordiečių artistų
•‘Darbininko” naudai sitvuiA dabarti- tikintiesiems, nuvykdamas į gramų:
“
Būsiu
pas
Tamstų
apie
9
naujos
aukštosios
mokyklos
dino Paparonio — kum A. ’
lurimns.
atidarymo iškilmes. Mokyk vai. vakaro. Skrisiu orlaiviu. Šmulkščio 4-rių veiksnių fra- ,
gėdiją “Krovės Pilyj,“ Vai
U* BAKU la skiriama auklėti jaunuo Kun. Pakalnis.“
Kini.
Pakalnis
atvyksta
lius katalikų tikybos propa
dinimas praėjo gražių pust*
dalyvauti
Naujosios
Angli

gandai.
fiiai
mokyklai
laimi
sekimu.
iijos vyjos
kunigų
posėdyje,
įvyks

Tą ‘dieną siautusi audra
riijos su- daug suaukojo Amerikos ka
iančiame Monterio, Mass. ba su didžiuliu lietum sulaiM
talikai.
Chicago
s
arkivys

i palai*
landžio 28 d. popiet.
daugelį žmonių, liet vis dėl*
algas — kupas kardinolas Mundoi reikalin- lein, kurio diecezija suauko PASLAPTINGAS ATENTATAS to atsilankė apie 700.
Iš tolimesnių vietų buvo
•< Toks įs- jo ,500,000, vadovavo toms
Varšuva.—Varšuvoj iš re atvažiavę iš VVaterbury, Ct,,
d
iškilmėms.
4 metais,
volverio
Šūviu
buvo
sunkiai
Providence, R. T., Lawranęef
prašalin- Popiežius buvo sutiktas di
džiausiomis džiaugsmingo sužeistas miesto įgulos ko Lowcll, Moiitello, NoKotkl^
mendanto
pavaduotojas Cambridge, Rrigliton, Hari*
mis ovacijomis.
pulk. Įeit. Ryšanck. Val Ford, (’onn. ir kitur.
TRIS
džios organai atsisako duoti
Pilti ALGŲ MAŽINIMĄ
bet kurių paaiškinimų dėl
NUTEISTAI 9 KARTUS
gprancū- LmveH’io mayor’as Thoto atentato smulkmenų. Ta
MIRTIMI
ikfi foto- mas H. Braden balandžio 26
riau spaudoj jis aiškinamas,
Diiesseldorf, Vokietija, ba- ;
ktts, ga- d. savo kalboje, pasakytoje
kaipo keršto aktas, kadangi
landžio 22 d. — Pagarsėjęs
iiVokie- per prancūzų - amerikiečių
Ryšanek buvo Lietuvos
žmogžudys Peter Kimteli
rriaiisvbe apšvietus organizacijos pie
Brastos tvirtoves komen
teistas už 9 žmogžudystes*
mvime. tus, pasisakė prieš algų ka
dantas tuo metu, kai ten bu
Visose
9 bylose pasmerktas
pojimų.
vo kalinami opozicijos vamirtimi.
dai.
anglija Atmata prancūzų
!

PASIŪLYMĄ

LIUKŲ SEIMO OPOIICUON
NAUJAS ISPANUOS

ATSTOVAI IMJO IA

Londonas. — Anglijos vyATSTOVAS
SOMDtlO
riausybk balandžio 25 d. at- į Madridas.—I^penijo® laij
fcinoji: vyriausybė siuvo ate J. Lenktfsemias svarstė Len
stangii, WtAriuv<»iml^-l
'tarnautoji,' kurie buvo
peržiūrėti
Anglijos-^raneŪroastMlšangtijirsiirtipri*- ^^ 40 nubjonų tikrai- rasti kalti sabotavę susisie- jime pareiškė, kad jai zijos-Italijos laivynų sutartį. stovu-ambosadorium Ameri kijo* paskolos patviriiniftM
kos J. Valstybėms paskyrė klausimų. Lenkiją skolinai
žvaigždės rodo, jog Amerika
tų, jog butų įveiktos visos! rievių ir 10 milijonu balta-Jįkimų
į__ ......................
ir buvo nuteisti mirti.
Šalvador De Madariaga.
iš krizio išgelbės buvęs pre
iš Prancūzijos 40 milijonų
ANGLUOS KARALIUS PRIAME
Naujasis atstovas yra žy dolerių. Protestuodami prieš
zidentas Calvin Coolidge,
ALFONSĄ
mus ispanų rašytojas ir pa- paskolų, lx»nkijos seimo ats
kurs liks Amerikos Jungti
Londonas.
—
Anglijos
ka

siž.npėjęs mokslininkas.
nių Valstybių diktatorium.
tovai, priklausą opozicijai,
kalius
Jurgis
ir
karalienė
; Kų žvaigždės gali “žhioišėjo iš posėdžių salės. So
iti,” tai visiems aišku, bet to- Marija priėmė buvusį Ispa AKLI VETERANAI UŽDĖJO cialistų partija uždainavo^
nijos karalių ir pavaišino ar
VAINIKĄ
1831 metų sukilimo dainą.
bata.
rikoniškiems laikraščiams
IVashington, bal?22 d. —
suteikia savotiškos medžia
didžiojo karo du akli anglai
UŽSUKUS* DU ŽMONIS
A. A. JUOZAS MILHJilS
gos sensacijoms.
veteranai *~ kapitonas lan PkUadelphia. Balandžio 26
Balandžio 2 d. Berlyne ?raser ir Clutha Machenzie d. važiavęs automobifis užva*'
LIETUVAITE APDOVANOTA mirė Lietuvos kariuomenės — uždėjo vainikų ant pa
žiavo į stulpų, Chester, Pa.
ANGLŲ MINO AKADEMIJOS karėj ų-savanorių sąjungos minklo Nežinomam Kareiir nukrito į upę. Du važia
AUKSO MEDALIU
centro valdybos narys-iždi- i iui.
vusioji visai užsimušė, o treLondonan. — “Daily Her- ninkas ir “Neo-Lituanijos” Šie aklieji veteranai pra čias J. T. Kimball, gyv.
ald” praneša, kad 19 metų korporacijos viee-pirminin- rado ragėj imu didžiojo karo VVright st. Cambridge, Mass.
lietuvaitė p-lė Lyne gavo kas Juozas Miliušis.
metu. Jie atstovavo 2,500 išsigelbėjo, nors ir nulūžo
anglų karališkos dramatiško Velykų pirmų diena jo kū aklųjų anglų veteranų są kojų.
meno akademijos aukso me nas buvo parvežtas iš Ber jungų tarptautiniame suva
dalį. Laikraštis^ kuris įdėjo lyno į Kauną, ir Kauno ka žiavime.
DANCIGAS PRIJUNGIAMAS
lietuvaitės fotografijų, pa talikų kapinėse palaidotas.
PRIE LATVIJOS LENKUOS
žymi, kad tas medalis yra
ITALŲ STUDENTŲ FAŠISTŲ
PREKYBOS SUTARTIES
SUDEGI DIDUULIŠ
labai branginamas.
DEMONSTRACIJOS
Varšuva. — Tarp latvių
VIEŠBUTIS
Roma.—Balandžio 25 d. i- pasiuntinybės Varšuvoj ir
RADO PUODĄ AUKSO
Leno*. — Žinomą puikų talų studentai fašistai suren lenkų užsienių reikalų mi
Maribor, Jugoslavija, ba viešbutį “Aspimvall“ balan gė didelę demoiiktraciją. nisterijos pasikeista noto
landžio 21 d. — Čia netikėtai džio 25 d. rytų užklupo gais protestuodami prieš Belgi mis, kuriomis Dancigas pri
atrastas puodas su šimtais ras ir visiškai jį sunaikino. jos studentų demonstracijas, jungiamas prie Latvijos
gabalų aukso. Tas auksas bu Apskaičiuojama, kad nuosto nukreiptas prieš fašistinį ju Lenkijos prekybos sutarties.
vo garsaus kariautojaus Ha lių bus daugiau milijono do dėjimų. Italų fašistai studen
nibalo nuosavybėje; Haniba lerių. .
tai žygiavo Romos gatvėmis
las gyveno 200 m. prieš Kris
ir prisiartinę prie Mussolini
PADIDĖJO NETURTINGŲ
taus gimimų.
rūmų pradėjo kelti ovacijas.
ŠEIMYNŲ UtLAIKYMAS
Mussolini pasirodė. liet stu
TVaskington*—Iš 100 nuei dentai tuo nepasitenkino it
tų pranešimų paaiškėjo, kad Šaukė Mussolini kalbėtu
Idsbnn, Portugalija*—►Vgt*
1930 metais neturtingų ,Šei Kai Muraoliui pakalbėjo, tugalijoje gręsia studentų
Balandžio 26 dieną, sek* mynų šelpimas pašoko 89 daugumas studentų tuo pasi generalinis streikas, kurio
madionį, beveik visojo Nau procentais palyginus su 1929 tenkino ir Išsiskirstė, o kiti priežastis yra žiaurus polieė
joje Anglijoje siautė didelė inet, 1930 metais pašalpoms nužygiavo į Belgijos .atsto josrigosy* Otoa’ nueite
audra sudietum ir perkūni išleista 40 milijonų dolerių. vybę, prie kurios rūmų pulcc- studentų demonstracija, kn*
, lė triukšmų.. Policija buvo riojo vienas riudentas užja. ft. Islnnd valstybėj vie
nas žmogus užmuštas, nema Dima yra dflto<w vai. priveratn 2 studentų vadus nnistns. Vyriausybė tą RŽsuareštuoti,
z Iginvija.
"
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Ir *ilaii*Į*
Wt*e daug įsėuelio. Jj rado jau negj-lprasc nakvynėn. Bet DaukĮ ų
knrita
nušautų, pro pirties hu>|šas
jo noprieme.
Kovo 21
besistendamasl
Kaz,auskas
» buv<-s ^inomasĮ
ĮnXBBtXlKtŽft
Bietavo gatve, kaip žįiia- |gų dviem gfivįak Paaiškėjo,|d. apie? vak ryto pa* Dauk-

m*o**5getee*p9ieda*tte,sydjaMS^|
MyĮy.
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GAIflO

Išangėje
gaiara* prasidė-hne, išdegi visa* Beliko,tikp
ad senelį nušovę tikras jojšų v<‘l btttan atvyko tas pats
! šaudyt
i>ro\langų
jpm Itatanm
užnmšūneĮ
l^UUko
i
ankoėiau, negu prasidėjotiukvatijo.” Jie sulipo antfvo
M įd.
Utenos ir šaukti WU(MM taMlMKAt Bestgru- lenu
kišenes pavogti
1,513
( ” K&tdlOgįlS
PUdtKA
MBAOVA
:
Tačiau šie namai o-stogo su kibirais vandenio ir ligoninėje paštam* Klaby-hmmt Daukšu, pavyko pad lt. ir dokumentai. Bet apvog-a „ ami>*ritataka Ua
■*»-»
I siuntė
būtinai
nubėgti
’ , M *piė V- klm. utstu
nuo ris., laiku atidžiai saugojo,U
dvaro
darbininkas
Jus- imti
nuo19 grimHj
tasis ne liurbis.
Jis tuo H££« »*&£
»*
_______
„ į wkai
Kovo
d. pu* ,vvolver
Daukšųlt Balnu
Alfonsas
sulaikytas.
y
.<
**
i
Ręsto namų,
« ir
ta to, jie daugiau,
kad neužsidegtu.
neužsi- niynus
tinas Majauskas.
turi-|kurmo
bu-lmdieuij. kun nustatė, kad|
PI^GM
GAISRO
PRIRtABTIBi
kaiį> l’/į Irmilijono
pranešti apieJis
užpiloVincų Mindamas
Bcraotiškių jis
kaime
KA Kinkytas KemUta
IKKA1T4
tAVQM<
PAWk
nes su
taitaesųdlhuą.
Kai atbėgo
kaimynai
ĮTauragės...valučiu.j vakare
ut- . RADO
raa medijais aumigc.
N<«ii-|degė. imdčti,
O kaip ten
pre-Į jo paprutiimi
visuomet
m\
,
.
.
. - IVAUlOf KMTGOG
Tari tttai
-U
||mv<j nueitu
pirtin pažiūrėti!
vyko »epaži*tiūta asmuo
ir ||pil. Stasys Vaina.
t
Jinti turėtiGUtAR
pagrindo ir iniii-|.visai
mijapaturalus
buvo — dalykas.
dar. tur būt,Įšintis
sli savim
revolverį-Šūviai
pataikė
iigdiusĮ^
Moti* kapinėse buvo

Žinios Iš •Lietuvos]^'“" žmotai J'8

Maldų Rtakinfite* hahete
tas uuiuiivlio hvuium. Ktir- SEfi *"£££' u3»
ii* kad namai užsidegė iš I pats šeimininkas vienas te-1 brauningų. Neseniai, nuva-Į1
vhd|is -........ ' B1.7&-1A5 ■
W
H
i
bi»Vp« i niiSk-1 MsisHnsleisI Vietoje tizmiise.
ta, kad lavonas buvo iškas- p* kaita Rgvld*
netolimai i*san<’ios kepyklos. | zmo.
tziavis | miškų, jiasrausKasi
4
MkMų RĮnMMtti, jųadate
tW
visai Priemetiki
Įsumanė■.šauti į nieilį. Dėl
vlrSoliais ...... . - ,— |17*—1M
; ;' šinga kryptimi. Kad šie na Į Daugelis padegėlių prisj-Įkažkokios priežasties sovitas sniege. Kandą rado i£
jo 1W Besto namų. Kovai Į vieni nH*diniiu imimu ir mū-pupas Jonas, kurs seniai su |ncpažįstiuim*i« ir diskui
fVOVOS< ^Jatata V«uKW4Mte Dr. Vita Pietario Raitai.
iliai buvo padegti, yra taip Į glaudė pas savo pažįstamus, |n v‘s pakliuvo ir neissovė.
im gaisrais refemitas p. I rinė sinagoga, riie namai iš- Į tėvu pykosi dėl turto. Nore-Įkamlmryje kažko pradėjo
durim kaltininkas į
* Istorijos apysaka. Du temai *1.00
jmt spėliojimaa, tačiau la- kai kas išvažiavo Į kaimų. ĮMaslauskas,
Apie Apdrata Parai* J.
BfeuiMŠka, kuris buvo nuvy-lliko dvi jų saviiiįpko gudru- Įdamas savo nusižengimų su-Į ieškoti. Daukšuii imklmumgĮj^^^
ISSm pvrataio atridkimra.
T
kiaušiai įtikinąs. O ar taip Pašte nuolat pyška tdegra-Į
& VMlUauskM . .. ......... ......... . *9.
kra į Plungę įvykio ištirti Įmo. Kai ugnis jau buvo be* Įversti, kitiems, sūnus tyčio-Į
Ko jus ria ieškote. ne-Į
ĮTaiM* J. Trarydra
-. *5*.
t .
Ipjvo ištikimųjų — tikimasi, uios į Amerikų. Vidaus rei- Į brauningų.
Metmyet* te RetetaR ?*•
vietoji-,
kad Kęsto na-Į pradedanti
ir jo namuspaskyrė
liė»-|mis
šaudė
lauke irNugabenus
trotojc,|imzjstanuisis
tuojau ‘‘♦‘’ĮS’jj
nlJ,TnTt gln
Jm’uS?
t* J. Geruti! ---- --------------- 40a.
i ' busuuino,
išaiškinta.
kalų ministerija
5,-Į.i
ani krūtinėn.
Iiinoi inrfio Imti nadeirti
ti p. iis
susirinkusiems pa- neva tai atremdamas užpilo- zo
revolvenu rankoje ir » D*« oW»*>
IM htataitymi. FanH Vmk—««.
nelaimė
—Visako
kul-su Daukšui
MleMt'\7.
,.1.’ ♦<*> lt. Yra ii- komitetas šių feoninėn, pasirodė, kad (sakė
-kriti rankas
TW0» TK»MAI 1YLM
Ctenmu-.prayM. .į,
' * < *' • ‘ — Visa ^
ta. A. VH«I4Ū_-------- - --------Na.
Ki
sifhojima,
pamle šelpimo
500 lt banklikus.ka yra įlmdusi giliai į kepe-|
į**^
i tat,
Siemaška
—kaduuatutytJzmpsot,
pas mus ma- midrgrliij
reikalais
USHNUM99I9B LiffM fe fra hi
ar
namai
tik ncužsidegcluotų
ir prižadėjo
uz namų
Į jnjgnKlVA
i
•*
• <1 r ♦ » •* |bptoų V«rt* Kuo. P.
‘ nuo jų ikuaniolil Pirrita
■ šiešiuose
miesteliuose,
jeigu ne-Hipiutis.
Komiteto
pirminiu-|iĮi
s ** .)DARRININKA8
<,s
“‘S®, H”**-i * i •
ii kitų namu kamimi, kuris apsaugojimu juos paskirti. M”“°V‘
W>ką išmušė
N tseum Aleksote
negyvoji K*mUi *•»«» van
,
pasiseka
gaisni tlžgesinti
Misevičius.
duo, orte. Parai* J. JUrona®—lOt.
L-^gė
maždaug
pusvalandįišĮkas^vra
(Daugelis, p.
kaip
sakoma, “pa-«««<«. Utenos apsk. Ko-ta jo rauku gnikla ir tuojau Ūmu aludėje vienam pd.eį
’Jiačiį pradžių, tai paskui po Į ' ’s* padegėliai, tikimasi,
Patrimpo laliM—UMd*
i .
» minučių kai tame fa»«» Papigintų kreditų, mišKua. A. Miliui**
M*

I

Miestelyje pasidaro ištisa p“ medžiagos atsistatyti.
Ugnies jūra, jau uebesulai-l krautuvininkams leistos staĮ’
tavi,' kad ugnis; dar labiaHjD’li laikinos būdelės, kurio»■_ ^Mhiptatų.
** Jie galėa i»ękiaU«P n š. .
*
Taip buvo ir šiuo kartu. I
------- -■■■ — ’
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i

lĮ^Ūa Plungėje plėtėsi pen-Į

i

— Para** km.
50®.
įTrate! liiirakM
vo privemtas smiti į iiopa-[pinigus iš kišenes ištrattkėį
Riliai' tttti
v

SŪNUS NUSOV* TSV*

į

|
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Biržu aijskrit
buvo lokalizuotas ir pradėti Kovo M d apk> 8;.a, vaka.
^ūtagesni darlmi. Sudegė L
. irti iiisolliu bui.
« ^«i«i namai, 7<»L
KVVl,ntojas i>etl.as

AZORŲ SALOS

.50

leMtO Ntekyme MtateM-

Jh

seniausias

giau, kaip 800,(XXI lt. Anks-I
trimi apskaičiavimai, ku-l
riais nuostoliai vertinami [
1*1'1

l
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UKIEIUIMVEIA
na OFISO

AR JAU ĮSIGIJAI DARBHtINKy

mato. Turi 100 puslapių. Jame pilnu įvairiausių ir

■'

DR*IMT MATŲ; KAI PALANGA
>taK»TA UKTUVAI

L. D.

Vteaata Dispate s« RakA
an. Vieno veiksmo juokai. Su
lietuvino Vaidevutis—...,„,..^. 9*
Nepaisytoje—keturių veiks
mų drama. Parai* kun. Pr. M.
Jura*. Kaina......-.
...,-ta
GUiaUa*aa Vyras—3 akt*
komedija; parai* 8. Tarvyias. ........ .
............... 1*^
1M* Gttdnmas, Rj* vriksnų komedija. Parai* Seirijų
Lietuvos tatai — Ifieide
uoeukas _____ __________ JMa
J. Balkevičius ir B-vR Kau
tad Akademija ir Uba<*
tas .... ., ................................. 40e
Beta - komedijos po 1 ak
kasdieninio uždarbio pus|Azom salos buvo baze ir sto
t*. Parai* Seirijų Juosukis. Met
Rmųe ir Kalblk: DėklamsBateffM — Drama 4-rių ak
kad pil. Masalskienė staiga |— Amerikos ir Anglijos ka-l ****** Aram 'V. Kovas JL-JOe tų. Vert* Akelaitis ___ ...■.~d*a
tarnas—3-8ia daile dvamoe
lt* Vysk. A. £araMnskaa~__10e •Gta Tautos Genijus.” PR
'■ Į IhMtatataJRrata^311". _ rai* Kun. t. Vaicekauekaa^-Kte
tydų Karsta — drama *
nuėmus odų, ant kaklo rasta linai įvesti tarp Europos iri
Kryta' Staeijoe,
aktų, 5 pav- Vert* J. M. Ma
rintas .. ............ . ,, ,. ta
sutinusi ii; pamėlynavusi} Amerikos oro susisiekimų. I Graudūs Verksmai, MaldoiGoViri Geri—S-ją veikimų vatemėsa.
ĮDėl to pokariniais laikais|KĮ^ BW^ fe Gpriių m*.
deHs; parai* F. V.
—10a.
—----- -----[Azorai virto baze orlaiviams ta
.
...... ,- - «*
Patririja, arba neUneansji
UžMUiA ANT VIMKKLIO Įįp lektuviuns. Netenka abe-Į neypy Karsta*, — Sukaukiu* ^-TT^ktų'^ramar
Vert* Joms Tarvydas -.......,.10a»
Kovo 21 d. ant vivškclioljoti, kad ateity, prasidėjus ĮttalmKun. M. Gavalevičiui;
Ugaiyme ĄpairaiĮlrimri **>
Tiltagaliav—Geležiai (Pane-Į nuolatiniam oro susisieki-raatai, ra >^ fw
stijtaaa ir gyvenimas ant le
vėžio apskrih ) muštynių linui tarp Europos ir Ameri-Į tmogm ir Gyvuolyi. Paiš
mia Jlsaua Kristaus Vaidini
inėtu smūgiu į galvų buvolkos, Azorų salos turės dari** ^1UL
-------- -**• ais ra gaidomis ... . .......... ^7im

1*

Klimavičius Fe-1didesnės reikšmes.

|

~

.
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te RriAtetayb*.

. [Pkųt V- Jurgu&o---------- U0c

Kaip rodo tyrmeiimm,l
, . ,
. J lydą* Uetivta. Psral* 8.
I portugalai buvo ne pirmuti-itm
1 • • 1
• ‘ 4.-1
4
■
-ne—•
Ar Jusu »]>etltas yr« pra«hw? Ar Jyn
kUl‘10 aptiko AZOVU SU* [
OalvbK latoriikss
Karatas
Bnrant k»si«Pj«nns
toį
w.‘11? 'rii4o“>mtw te
Jy» e<tite tankus Ir ncgaHtė gnull | A«rt«</0s pililfįH. (KUrtagai
irero nukilta
Jrigė JU» WH« | ,
vnkfvlyt šbiurės A f vi I Apsirikimų KomeMJa. Atak

Kalendorius gaunamas “Dnrbhiinko” buvet-

nejefW We#t B iwWr South Boston, Mm
Pasiskubink, kol dar peUpariluotttt
miį|k

•

T '

Dramai; 1) Germena; t)
Fablola—* aktų; 3) tinta
StebOklaa *- 4 aktų; parai*
J. Tarvydai
,
<*m

Knarkia Palte|Hm-<emledb .
ja I mi akte. Parai* Ghritb ik.

Valkų Testai dilia I: Į)
Pagalvok kų darai; 1) Jono .
Mb*l; B) Pasakyk man*
m^tainko 8.x, D. ir N -JB*
Vaikų Tęsta: dalis II: 1)

|koj prieš Kristaus gimimų, I tara. Mguta ta*ta VaiIltirrime takai; 1) Altana*
Ki D. te N-J*0i
'•««*«
u**- ■
—-’*• ta
tanai)? K t« 8i>iwdžimim. ««*»**.W* ......•♦1.00
ltAiJtuiq*^

Kaip iinonu^ šis nuo senų
Ai°w «*• •i,«> pri*'5
jfciibvea’ Ifetuviškas kraštttM mii mhikinti vi«kų susimu- Tmidii tūkstančius metu buvo
nori iriimiH} talki).femm^iira-Torate* L.
,
ikį^bujgm* didiiam karui im- tau u<?j>ev»rriw itauetau ktni«titata. [žinomos smioves kintageniew|įx Ifth’teunu, lx‘t 1921 m,
«»••>*. ««“«••*.« «•! * >««•»'*
lr
'"
’
pnanaimi,
kurie amus Inikaia
koW *b>ęn.,-Hutvarkiini sienų
su ImivŲa buvo priskirta*
varė piaėi, jilnj lykytajin*
nrtnrl
ta
rtuke.
JI
«!1
/rAf. Itt
prie Lietuvos.
Htkyllte < Jm «
I
** ■ *
z

;

AM

nUTRAI

itavteira taiiST

.

HB

Arij*. P«r«M Pranaši*

D*L PRASTO APRTITO

dėlį ir įdomų kalendorių. Kalendorius knygos for

Kalendorius tekaštuoja tik 25 centai.

Udririallte

I

KAlENDORiy?

naudingiausių žinių.

ta, Butais* K, J. Bkruedye—ta.
Wdte Maltam* AMU
Prie Mm**. Butais* KuPra0*9 .1,1. ............ i ' ,
ĮBa
Misą IMIta p*ta Kfr
tfs Pujda
..—, ,.
50a.

užmuštas

L. D. S. šiems 1031 nibtams išleido gružlį di

ū

5^

takiausiais taikėte. Parai*
A. Rueeviiiua------ —40a.
taniai Gabrteltei. Išleido
Mvas Alfonsas Maria C. P-. Vii

kai

t

—------- -------- Mte.

įtaikoa teisėjui, kuris tą lMl’L2S^^!^^

viso gaisrus p. Siemaskesl T
»■ i •- •
...
, .w. .
[Jonas Rinkimas pasiėmė
urovnornnu apskaičiavimui
,
v;
_
1 .
,
Į medžiokinų šautuvu, pasisa- geležies. Ji pradėjo rūdyti.]
yįu padaręs apie ne dali-}........................ .. « 'i • *
š to užsinuodijo kraujas ir|
*
v
i ke žmonai eisiąs zuikių šau
dyti ir išėjo iš namų. Žino
mi girdėjo lauke keletą šū
vių. Vienas Šūvis buvo pa
leistas net į trobą pro duris.
Beinatąut i trobą įbėgu ir
Jonas Rinkūnas. Pasakęs
žmonai, kad jų kiemą už
puolė plėšikai, jis užsilipo
ant antrojo aukšto, jltadėjo

L •
l
ii

. — Virt* Kun. P. 8aur»

_

Pas nukautąjį jokių do-Įpia dienų nubaudė Čalną 3
Pr
j q __ i*o
kunientų iierasU, bet vėliau men. kalėjimo.
Wrayi/Jrakto- ’
, |paaiskc jo, kad jis \ la Ignas Į
—,
,, , _ „lg>< «^ra*ymu kelaml! j Pa-

ite^vemum, trobesių. Is jų kl-„las 74 ,,, amžiattS: jo sfi.
X«U bu™ t.k 3 mūro uamm.I
Jouas jų metll ir anfl.
.>Sudegi,s,ų namų skaieuuų-L
6
,J011as Rinkū-.
ttua 40 krautuvių. 1 smago-t^
jo uulža,uetis sflndis
», ir trys maldos namai. M„n.ifiau nusipi.ausf. ir ml.
įdegusių 62 namai tavo U, .
o
»pdrau»tl uz apie JaO.OOO lt. ko
£
nan)olu

•
I

i

.
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idešinį šoną ir mirtinai jį [paduotas Aleksoto nuovados

taaa valandas, ir tik tada jis

!
i ,
P
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. .

Meili (Porai*). Parai* M.
Gudaiti* —,......... ..... —-UH
Mraja Skaftfmil Kam—•
(Dalia H). Bu paveikalaia—.7*9.
Vlraralis* tramu Vert*
Kun. P. Saururaiti* ■■■,,., ... Ha.
Vaito* OygaU — w pareikalam .. ........
, , . HM
Maso Patyrimai DMttfoM
<ar*j, 191* ir 1919 m Para,
i* Kun. J. P. Jonaitia (Kapalfonaa) »—, ,, ,,,.
M*
Pamaldų VadeviUa, Rtedj**
GravdAe Verksmai. Sudari ir
Įleido Kun. J. KoneevKiim.—10a.
Moteryste* KaraarAraiybA J.
berausite. Šv. Kas. D-jra lei
diny®, Kaune , ....... ,,...^^.1*9,

u*«*ta* * hTarasą ApeHptUaa atW

Putas ta
pata Odes aptauMLO*
Maiui Nata Auta AM*-

i rira—juodala tHWuū<„— M*.

-DARBININKAS"
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DARBI NTTRKAS
tėvynę! Jis nepaliks jos ligi karsto lentos, nepaliks nei
mintimis, nei zodėiais, nei darbais'* (ArmTt “ Wer ist ein
Manu?”).
Jeigu reiktų, mokėk ir mirti už tėvynę. Bet pirmiau
sia mokėk tėvynei gyventi, vadinasi, savo pareigas eik kuo
^trapiausiai, šiandie kaip mokinys, rytoj kaip Visuomenes
vadas. Jaunuoliai! Tėvynė įrirmoj eilėj yrajusu rankose,
kiekvieno jūsų I Ir josios didylie porais nuo to, kaip eisite
savo pareigas. Taigi kas yra tobulesnis, tas ir didesnis
patriotas. Jaunikaičiai, kurie rūpinasi savo sielos tobuli
nimu, yra gražiausi tėvynės meiles pavyzdžinL
Poetai yra t ivsiog neišsemiamai .pabrėžę tautines są
monės svarbą. “ Tauta, kuri nesirūpina savo garbe, gra
niekam nėrerta,” pasuke Schiller’ios savo “Orlcono Mer
gelėje.” Tai tiesa! Bet irgi tiesa, kad niekam taip pat ne
verta ta tauta, kuri nesirūpina savo jaunuomene, nes ji ne
turi ir negali turėti jokius Šviesesnes ateities vilties, jeigu
jaunuomene yra nemokyta ir ištižusi.
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6EDULD ŽENKLAI ĮVAI
RIOSE TAUTOSE

ii

&.

.j»iĮiij(»Ųi,r;j,..,rJliL.«ii

narnos ąr gyvos užkasamos ^VTAS S1UMT1MYB NAUJŲ
MALDAKMYGIŲ
Žemėn.
3MALDŲ B1NKINSLIS,
*v

frodala vlrltellnfa ..............
Garsus keliauninkas Štan* 3MALDŲ
UlNKINtLTS,’
ley pasakoja, kad Afrikoj juoduli) TlriHlafn..............11^5-.
MA1A8 NAUJAS AUKSO ALTORIUS,' ’
žydai, minai brangiam atmestai, užtikęs negrų tautelę, kurioj
jnodato prastėto vlfMlato.^....Stos.
draikydavo drabnitaa,
yra paprotys, kad nosies per MAUDŲ RINKINIUS,
tris metus vyrui mirus tepa baltais virbeliais....,.............ąt.TO
MALDŲ RINKJNtLlR,
savo veidus kaž kokia dvo baltais vlrteltoto. .... ,..,.$1.16
Gvfaijot gymtojai
aurikarpa
“DAnitnrniTAi”
plaukai, aviBdŽi* kiną arba kiančia tešla ir suodžiais. O
3M
Broadumy,
to. Boston, Mase.
tepasi tam, kad hitturiai at
nukirta. rank|
rodytų ir ilgiau mųmtikti.i
■T.poiii gtdnlM Melu, iinrti. kitiems vyrams.

10 Dfflžiuuy TOMŲ
(tarinei arti 6000 pri.)

drabuitaa

Kiniečiai gcdulos lenkiau,
moBa kiekvieno lietuvio inteligesh
AndamaniaMai — naHoja ant šeimynos nariui mirus, visų to biblioteką, kuris įkaiti “Židi
MYLĖK SAVO TĖVYNĘ
savaitę nesėdi ant kėdžių ar nį,” didžiausią mėnesini literatū
krūtini* minute
kauk*
suolų, liet ant plikos žemes, ros, mokslo, viauomenSs ir akldeBET-NE ŽODŽIAIS!
ir valgo ne su pagaliukais, mii.kojo gyvenimo žurnalą, nuo
Kiti nuolat verkia
bet tiesiog su piritais. Ja pat jo leidimo pradžios. Bet
Jei likimas pareikalaus kovoti už savo garbę, už savo
dinya.” darosi kaskart idomemto,
muidami
ponai, nešiodami gedulu, iš ir tiesiog būtų nedovanotina, jei
Kas nedirba, kas savo pareigų gerai neina, tas yra tė
verčia visus drabužius pa gu kuris inteligentas, vtotiek ku-'
Tūvyne prie jus stato milžinišką uždavinį, kurį turėsi Kiekvienas žmogus, iš ko mušalu viršun ir kelis mėne rioe profesijos jis bebūtą ir kur
vynės išdavikas, nes jis ne tik pats nesirūpina savo lavinimuši, bet dar ir tautą skurdina. Taigi mainu reikia darbu, te išspręsti. Jeigu mes nesamo galingo kūno, turime būti kio krašto bebūtų kilęs ir sius dėvi išvirkščiais.
begyventą, jo neprenumeruotų ir
neskaitytą bent nuo 1930 metų
galingos dvasios! Bet tai yra sunkūs darbai.
ne žodžių!
kuriai tautai priklausytų,
Andamanų salose žmona, pradžios.
“Mes visuomet tave mylėjom, nors tavo vardo ir nota
O vis dėlto jus turėsite juos padaryti. Jie reikia pa vienodai atjaučiu skausmų ir
“Židinio kaina Amerikoje: met, <
džiaugsmų, tik ne vienodai netekusi vyto iki mirties ne -44450, puim.-—02.50; Lietuvoje:
rėm, Bet kai mus pašaukei, męs ėjom tylėdami, ir, tiesa, daryti ! Dievas su jumis, ir jūs viską galėsite!
ne lūpose, bet širdyse stovėjo žodis: Tėvynė!” (Iš “Denistuos jausmus išraiškia. Juo šioja pasikabinusi ant krūti Tik paabndyk—mūsą nerūgoei.
Štai tave šaukia tara Dievas, tavo Bažnyčia, tavo Tėehland” von Kari Broger).
žmonės žemesnės kultūros, nės jo galvos kaušą. O lau met — 35 lt., pusm. — 20 lt
vynė.
Žinok, kad tautos didybė pareina ne nuo jos žemės tur
juo jie panašesni į mūsų kiniai ainosai, netekę arti Adresai: KAUNAS, Laiįvis AKoks būs tavo atsakymas?
tų, ne nuo garbingų istori jos žygių, net ne nuo vadų suge
vaikus — savo jausmus reiš mo asmens, turi visų savaitę
bėjimų, bot nuo piliorių sąžiningumo ir darbingumo.
kia balsiai. Neapšviesti žmo verkti be pertraukos. Kad
Koks jis gali būti ?—Eina, eina!
Tėvas ir motina, brolis ir sesuo, žaidimų draugai, gim
nės, kad jau rauda — tai už atsirastų noro verkti, viens Užsiprenumeruoti “SAliGYBĄ”
1931 metams.
dytojų namas, tėviškė ir josios aplinka, kalnai ir slėniai,
kilometro girdėti, o kai juo kitų muša laidomis.
“SARGYBOJE” rnn šiuos sky
pievos ir upeliai—visa tai sudaro tėvynės sąvoką. Mūsų
kias, tai net laukai plyšta.
Musų šių dienų papročiai rius' 1. mokslo, 2. blaivybę 3.
tėvynėje gyvena bendramaniai ir bondradraugiai, kurie yLIŪTAS IR ŽMOGUS
Gedulą, kuri nešiojama reikalauja, kad netekus ko sveikatos, 4. kultūros ir politikos
ra toki pat žmonės, kaip ir kiti, bet kuriems vis dėlto no
mirus kam ners iš artimųjų, nors iš artimesniųjų, susi (vidaus ir užsienio) apžvalgą, B.»
priešalkolinis judėjimas (Lietuvo
vistiok, kur jie gyvena. Jų širdis prisirišusi prie to skly
ir yra ta viena išorinių žy laikytų nuo viešų pasilinks je ir užsienyje), 6. Įvairenybės,
pelio žemės, kuris vadinasi jų tėvyne. Nuostabi yra žmo
(Lietuvių Pasaka)
miu liūdesio ir .gailesčio minimų, vyrai nevestų, mo 7. knygą pasaulis.
gaus širdis. Gali ją likimas nublokšti, kur norį,—ji visados
jausmams
išreikšti. Juo tau terys tuoj netekėtų. Be to, Priedą duodama metiniams skai
Kartą liūtas, vaikščiodamas po kirtimus, sutiko lapę.
ilgėsis savo šalies, savo tėvynės.
tos tamsesnės, juo gedulą pageidaujama, kad mirusio tytojams labai įdomų “Laimėk”
kalendorių ir loterijos bilietą. t
Pagal Kūrėjo planus pasaulyj gyvena įvairių įvai Laputi* pamačiusi žvėrių karalių bandė šmukštelėti į krū
mus. O liūtas jai sako:
skaudžiau pasireiškia. Seno jo artimiausi gimine dėvėtų “Sargyba” kažtuoja Lietuvoje
riausių tautų. Kaip kiekvienas paskiras žmogus turi ypa
ė
vės žydai, mirus artimam as juodai: vyrams užtenka per- 6 litui, užsienyje 12 litą.
tingų paskyrimų (jį turi ir tu, ir jo niekas kitas už tave
— Palauk, aš noriu su tavim pasikalbėti.
meniui, gcdulos ženklan juost rankovę virš alkūnės Adresas: Kaunas, Liaudies na
neįvykdys), taip lygiai Dievo Apvaizda tokį paskyrimų y— Klausau, šviesiausia viešpatie, — nužemintai atsi draskydavo savo drabužius, juodu kaspinu apie dešimt mai, “SARGYBOS“ administra
ra davusi ir paskiroms tautoms. Iš čia kyla jų teise gyven liepė lape.
cija.
.
.
raudavo plaukus, galvų pa- centimetrų pločio, Tačiau,
ti ir jų buvimo pateisinimas istorijos! akyse. Krikščionybe,
— Tu visur lakstai, šniukštinėji ir daug ką pažįsti. I*a- barsfydavo pelenais. Vidur toli gražu, ne gedulo esme,
kuri skelbia žmonių lygybę prieš Dievą ir kuri taip labai
sakyk
tu mai], ar esi mačiusi žmogit.»
.
amžiais gotai, mirus jų ka Tikriausia gedulą lai kar
pabrė&rartimo ‘meilę, anaiptol nenaikina tautinio jausmo,
nenaikina tautinio jausmo, nenaikina įvairių tautų skirtu-i
— Esu, šviesiausia karaliau, kaip nebūsiu hiačiiisi. — raliui Aliarkui, visi nusikir- čios ašaros, gailesčio skaus
mų, liet dar juos pakiluma, šventoji mūsų religija nieku minkštu balseliu atsakė laputė.
|K) plaukus. Dabar gedulo mo iš širdies išspaustos.
Prof. Dr. V. Mykoltl&hPMtiM ratetve
Mibm llHmtttroa. Mokslo, vImomm*
būdu neskelbia internacionalizmo ta prasme, kad naikin
dūliai
kerpasi
plaukus
Gvi

«Ūk” Ir
ikatanilikojo gyvenimo niaatHMtM
-Na,
tai
vesk,
ir
parodyk
man,
kas
jis
per
vienas.
Aš
aaiMftlnii iarnalM yra ąidfiaątoaą
tų tautiškus skirtumus ir ypatybes (tai būtų prigimties
nėjos
gyventojai.
Kai
ku

rfmSbuMdiuų HomlattrtM ir ktskviMMUB
griovimas), bet, priešingai, ji protestuoja prieš kiekvieną girdėjau, kad jis nori nuversti mane nuo sosto ir miaukti rios Afrikos negrų tautelės
*'
Tai, kas, bodamas jaunas, netu tariMMkyti"ildtaj.*
tautos prispaudimą. Viešpats Jėzus davė gražiausią tėvy žvėrių karalium. Pažiūrėsime, ką jis gali...
nusiskuta pusę galvos.
“
fidtokr
kaina
Liet
oro
Jo:
■<
S61,
rėjo
tukžtų
idealą,
ii
tikrąją
nira
nes meiles pavyzdį, žiūrėdamas į Jeruzalę ir verkdamas,
Ir liūtas, lapės vedamas, nuėjo žmogaus ieškoti. Dar
M lt ; Amerlkojo imtum Hig
Patagonijos laukines tau būvąs jaunas.—PrpL 8t. flalkaus- pana.
>«MMAnl $2.50.
nes žinojo, kad ji bus išgriauta, ir nepaliks ten akmens ant neišėję iš k iltinio, pamatė besiganančią galviju bandą.
.
Adr.:
"jBdtnya," Kkaaaa tatona AL
telės, mirus giminei ar kuni kis.
. ... -akmens.
Liūtas tarė:
gaikščiui sužeidžia savo kū
Mano mielas, mylėk ir tu savo tėvynę. J no labiau bus
— Karves pažįstu, avis pažįstu, ožkas irgi esu matęs. nų, kitos nukerta rankų ar
ji pažeminta, juo labiau jų mylėk! Mylėk tą vietą, kur pir
K L A rP E D O N
mu kart išmokai tarti “tėte,” .“mama,” mylėk gimtąją sa Bet kas tas mažasai, kur laiko pirmutinėmis kojomis vy kojų pirštus. Tokioj Indijo;
tinę
su
virvute
t
Ar
nebus
tai
žmogus,
pereitam šimtmety našlės,
vo šalį, savo tautų—mylėk visur ir visada. Tuomet, kai
netekusios
vyro, buvo degimūsų istorija buvo garbinga, gal būt, nebuvo tokio didelio
— Ne, šviesiausia viešpatie, atsakė jam lape, tai dar
reikalo tai pabrėžti. Bet dabai*, sumažėjus jos galybei, tai ne žmogus. Tai dar tik būsimasis žmogus.
ypač reikia pažymėti. To nepaisydamas, vis dėlto mylėk
Eina abu toliau. Sutinka pavargėlį elgetą, Liūtas Kas ii gerbiamųjų lietuvių Bail
savo tėvynę ir negalvok, kaip galvoja daugelis jaunuolių: klausia.
ią užairaiyti laikraftl “DarktafcŪbi bene, ibi patria—“kur gera, ten mano tevvnė.”
— šis, tur būt, tai jau tkrai žmogus ?
ką,” malonMte kreiptis prie ma
Rasoniasis moksleivio stalelis yra priekalas, ant kurio
— Ne, — atsako lajM", — šis jau nebe žmogus. Tai bu- nęs, o ai visuomet noriai patanAoeta. Už savo darbą jokio atlygiaijis gali nukalti ne tik savo laime, bet ir savo tčVĮĮnės ateiti. vusis žmogus.
Internacionalistai šiandie visame pasauly yra neken
Paėję dar kuri gabalų, jie abu pamate ateinantį ka mo nereikalauju. Laikrnitie “Dar
bininkas” Beina du kartu savaite
čiami, yra toki, kurie dėl to tėvynės nenori, kad ji iš jų mi reivį.
je. Kam butų perbrautu du kartu,
kniauja aukų ir darbo. Bet jeigu visi turi dirbti, tai juo
— štai, šviesiausia karaliau, ana kur. regi, žmogus ei tas gali ufairaiyti vieną kartą aaaKANMNATŲ-AMEMKOC UNDA
labiau jaunuolis. Jei nenori dirbti protu, būk kurpius; ir na. Eik su juo pasikalbėk, o aš čia krūmuose palauksiu. — vaitije, t y. penktadienio numeri.
ATLANKYKIME LIETUVA
jei gerai pasuisi batus, būsi gerbiamas. Bet jei esi studen vos ištarė lape ir Įlindo į kadagyną.
BBKKniE SAVO UOSTĄ—KI.AIPRDĄ
Visais spaudos reikalais krripkitas, dirbk studento darbus, vadinasi—gerai studijuok.
Liūtas daug negalvojęs, Įiasipurte, apsilaižė ir išsižio t?s pas
V.J.BLATAOKAB
Savo tėvynę tik tas myli, kas kartu su ja kenčia ir jęs eina žmogaus draskyti. Mano, nuo kur čia pradėti...
džiaugiasi; kas liūdi dėl josios nelaimių ir rausta dėl jos
Vos tik liūtas prisiartino, karai vis bematant išsitrau
gėdos; kas tėvynes ateitį laiko savąja ateitimi. “Ką aš kė kardą ir kaip švystelėjė vieną kartą, tuoj liūtui viena
DMuUusia Bendra Ekskursija
CtogttHs-NĮny litų dieną Laivu “UNIT1D BTATBS“
turiu ir kas aš esu—už visa tai dėkoju tau, mano tėvyne” nisis žemėn nukrito, švystelėjo kitą kartą,—kitos ausies
Ltotątlą Lalvakoreią Ageotą Sąjsagos Mkirtes
(Hoffinnnn von Fallersleben). Tėvynės meile turi būti nebėr.
įį.*.
. ■ .. - ----------------------------- --..
, . ....................... ..............
ne tik jausmų dalykas, bet ir valios, kuri įkūnytų šūkį:
Liūtas iš skausmo suriko, atšoko atgal, liet nenori nu
LUtavią R. Jt Btoriv. Amerikoje Pirmoji Kkskursija
“viskas tėvynei.” ^^itai vyrus, kuris gali įnikti u$ Dievą ir sileisti. Vėl skersus eina prie kareivio ir uodegų iš pykčio
suka. O kareivis gribštelėjo kardu per uodegą, ir liūtas
LldtoMiMtoto
JMtskuntitoTtottor IKLAIFODA
jaučia, kad nebeturi jau kuo suktk..
ŠVEDŲ AMERIKOS LINUOS i
B i r H Hto-Ji B t <4ą dtooą Ltfm “BBĮLIG O1AV”
Žvėrių karalius nejuokais Įpyko. Atšokęs dar toliau
AntaHkoą Ltetuvią Jaunuolių Eknkuraiju
BiiąlLModkndild
nuo kareivio, jis dar labiau išsižiojo, pritūpė, ir ruošiasi
Amerita* Ltotitvlą Ekonomlnb CmUhs
Mrtui
Ar
Prdkams
Parvežti
1
vienu šuoliu praryti kareivį su visu jo kardu. Bet karei
Litf
ųMJrtly
Sdto»ą Uini “ViBDBRlK Vm“
Tat*
vis
irgi
nežioplys.
Greit
įdėjęs
makštin
kordui
jis
griebė
Li• f•B
U1 y 9b dbH Mra " UMITBD BTATM ”
NKWYmU»*KMlrtl>OS
LMItovią fcaivokorčlą Agentą Šąjtnton ulgtrtoa
savo šautuvų ir šovė stačiai liūt?ri į gerklę. Liūtas apsiver
fAe
•
*
• .
tė kūliu ir pašokęs leidosi tolyn. Uždusęs pribėgo prie laSPBCIALBS 1KIKUMU0K Į UBTUVĄ
VlBo« ityhtukl* motorlnivhi raUlPSMOLM”
nes ii* sako:
■Ona kairumą £ msMnumą M tą, kurie delyrams eMuBMe.
>. UaUmlžlo no d SiNS’lato Ltetuvli; Ekskursija.
— Biaurus'gyvnlys tas tavo žmogus. Kol jis mane laiItalMAHidte Kao Bare Amate Latvatortte tat
B.
20 <1. EkskumUs, Amer. Liet. Titut Fot>racijos.
?ė savo blizgančiu liežuviu, tai dar puse būdos buvo, liet,
S. Blr*. 2t, La “JaimHolIą KkskurMja." rrng A. L. Ek. (Vniras
4. Llepo* 2tl d. Spcrlnl* Llcluvh) Ekskursija.
SCANDINAT1AN-MEUCAN LINE
kai jis spiovė, tai man net viduriuos kartu pasidarė. Ne
5. luonilftčlo W <L Amerikon LtoL Ek«»). (Vntnr Ekskursija.
IlftlMnhj infornii!vlj«| ‘Ir litlvakorCh} kreipkite | snvn laivubenoriu aš jo daugiau nė jnatyti. Ačiū už parnlymų.
Mttttrs* rastą vaHSVM KMiirMMN* rasce* įmeu
koralą aRMių. ar InHt kurią Avnlų Atnerlkoa Linijos natine.
*TWtataniteM<,»rirT«rtOto
. - •
Laimingos kelionės, šviosiausis karaliau!—tarė 1aSWBDI*H AM1BICAM UM1
IkMftML Mmn* 1M Xa 8*13*CMmml UL
pū, pridengusi koja lūpas, kad nesusijuoktų, D liūtas svy
i 10 stutft RL, B0KOH. MM*, j ŠI State St, New York, N. V.
2T WhHritok »t.. w Yadfc MO Mt A*M* Mh MoMrtaL <jmu OMrta
IMI N. Mldilgan Ai*., Chlcago, 111.
ruodamas ir kosėdamas nuėjo į savo, raistą.
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“ DARBININKAS”
M W«t Bradiny ~
' ' SMth B

METAS GRĮŽTI PRIE

KRIKŠČIONYBĖS

•j-

i•

Jau baigiasi 40 metų nuo
to laiko, kai Leonas XIII iš
leido gaišią enciklikų “Re
inui Novarum,” kurioje ri
ša darbininkų klausimą. To
ji enciklika smulkmeniškai
nagrinėja esamus ir būsimus
darbo problemos, įsigilina į
darbininkų padėtį ir paraiškia nuomonę, kad darbinin
kai turi teisės gauti ne tik iš
muitinimo algas, bet tam tik
ram laipsny privalo daly
vauti ir darbdavių gerbūvy,
* nes to kaip tik reikalauja
krikščioniškoji teisybe, ne
kalbant jau apie artimo mei
lę. Bet tas galima įvykdyti
tik tuomet, kai darbdaviui ir
darbininkai prisilaikys Die
vo įsakymų ir vadovausis
krikščioniškąja dvasia. “Jei
Žmonija nori pasveikti,*-ra
šo Leonas XIU? —* tdi nėra
kito išsigydymo kelio, kaip
tiktai grįžti prie krikščionLškojd gyvenimo iv krikščio
niškųjų įstaigų.”
Toksai išsigydymo vaistas
Žmonijai tu r būt nepatiko,
viena todėl, kad jis buvo pa

f

tiektas Katalikų Bažnyčios
Galvos, antra, kad jis patarė
grįžti prie krikščioniško idealo. Žmonija stengėsi iš
rišti darbo klausimą kito
kiais , savotiškais būdais ir
priėjo prie to, kad šiandie
tas klausimas dar labiau su
sipainiojo. Galop pasiekta
tokio krivio, kad tiesiog nėra
išeities. Žinoma, bolševikai,
kaip tik išgirsta apie darbi
ninkų klausimą, tuojau siū
losi jį išrišti. Tik pabėdavok,
žmogus, kad nūnai pasaulio
turtas netiksliai sutvarky
tas, kad siaučia nedarbas ir
išnaudojimas, kad nežiūrint
gręsiamojo krizio, kiekviena
tik rūpinasi pralobti ir įve
da visokias mašinas, kad
tik sumažintų darbininkų
skaičių ir atimtų jiems duo
nos kąsnį, — žiūrėk jau koks
bolševikelis siūlosi su savo
kramelių, tartum jis būtų ge
riausias ir vienatinis soči jalinio skurdo gydytojas. • Vi
suomenė jau juos pažįsta,
mato jų nepakenčiamą dar
bo ir asmens vergiją, pulto-
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VYTAUTAS DIDYSIS
Skaitydaugui gamų* An
glijos ir pasaulio rašytojo
WiHiam Sliakespear’o veikalų, uTiu‘ Comedy of the
Tem^cst” Albertas Petri
kas, South Boston’o lietuvis
moksleivis, patekėjo įžango
je, kad šio veikalo mintis yra
paimta iš Vytauto Didžiojo
istorijos,
Senosioms Anglijos kroni
kos, kurios liečia Henriko
Bolingbroke (Kari of Der
by) (vėliau karalius Henry
IV) pasako, kaip Vytautas
Didysis išsigelbėjo iš kalėji
mo ir Jogailos pinklių ir
1388 metais pabėgo su savo
dukterim Sofia Pnlsijon,
kur Vytautas pradėjo kovą
dėl savo tėvo Kostučo Žemių
ir kuriam padėjo būrys An
glijos kareivių su Henriku
Bollingbroke priešaky kovo
ti prieš Jogailą. &tvo moks
liškame veikale “Die historische ‘Elemente in Shakespeares Stunn,” J. Pora pa
reiškė, kd Vytauto istorijoje
mes turime veikalo “The
Tcnipest“ šaknis. Garsus

Shakesprar’o raštų žinovmį
profesorius Mark Harvey
Liddell yrą tos pačios tiuoi
inoiios*
Dviems šimtmečiams pą
Vytauto mirties praėjus pa
sklido po Įmaulį visokių le
gendų apie Vytautą, Vokie
tis rasytojaM Jakob Ayrar iš
Nuremberg (miręs 1605 m.)
paraše dramos veikalą “Die
Srhocnc Sidea.” fliamu vei
kale Vytautas atvaizduoja
mas, kaijio buitininkas, o jo
duktė ’ Soliu, kaipo gražioji
Sidea.
Kadangi ShakesiJear’o vei
kalas “The jTcinpest*’! turi
šiek tiek panašumo sti “Die

*
Schoent 8idea” vokiečių ra Pilsudskiu uigrįžinią į Lenkiją
šytojas Tieck 1817 metais Moidrotorpeduūnku "Wkhcr.”
Tarp kkk?, Pibaddęls Ubui vijus
manė, kad Shnkapeare gavo siMtebmpt “kažkokia Muoatsbia
iimpirarijūti iš vokiško vei intuieija“
orą. Kartą
paklausus, ii kur jis turį# tą nekalo.
Bet dabar nėra abejonės, Mpraatą gabumą, Pilsudskiu atsu
kąs, rodydamas į savo tankius an
kad Sliakespear’o šaltinis a- takius:
pie Vytautų buvo anglų kro “Mslots, tofcfaM mtsldM sariLa kmtiMd mmivi toMilAiMM
nikos apie Bollijigbrake.
Kaip lietuvių tauta buvo
aiMtaaaMi
am
pavergta, tai pasaulyje lie M
lojimų ir Hrimą...”
tuviai buvo mažai žinomi. Ir ii tikro Pilsudskiš, i>Hwk VojDabar tapus Lietuvai nepri čynskič, kažkaip mroatabhi "užklausoma. atsiranda įvairių būręM” orą. Biukaj<* įlanka, ku
žinių apie Lietuvą ir jos pra rioje paprakai siaučiančios aueitį, Iki šiol beveik niekam (huo, buvusi vihok kelionės metu
ramią ramiausia, nors tuoj po Pil
nebuvo žinoma, kad garsus sudskio išvykimo Madeiroje siau
rašytojas Shakcspeare buvo tusi baisanisa audra. Pilsudskis
jjalietęs Lietuvą savo gar taip pat "užbfiiTęs” Anglą kana
lą ir šiaurėrs jūrą, kur taip imt
siuose veikaluose.
viešpatiivęa /puikus oras ir giedra.
F. F. G. Bet, išplaukiant iš Kielio kanalo,
P. S. Garsusis Šekspyras Pitsud?jris pareiškęs, kad jau pa
(Shakcspeare’as) miręs 1616 kaksią—jis nustosiąs "būręs” orą.
Ir iš tikrąją Baltija keliauninkus
metais.
sutikusi labai nepalankiai ir jie

PILSUDSKIS SAKOSI ESĄS ŽEMAIČIŲ
BOKTININKŲ PALIKUONIS
Užtat jii geras oro spžjikas

kada kalba užčjuni apie pricikrikSčioiiižką Lietuvą. Pilsudskis pri
siminęs savo protėvį Ghiailį, ku
ris buvęs pirmas iš pelikių Gedi
mino riterių. Kalbėdamas apie Jo
gailą, Pilsudskis šitaip išsitaręs ;

Lenkų spauda plačiai rašo apie
pasikalbėjimo, kurį su Pilsudskiu
turėjo jį į Madeirą lydėjęs kapito
nas Lepeckis jo vardinių dieną. Tą
dieną Pilsudskis buvęs labai gy
vas ir linksmas. Daug kalbėjęs su "Ir kvaili buvo tia lankai, kad pa
didele verva. Ypatingai atgijęs, imi nu karaliumi Jogailą, o na

si nuo jų kaip nuo užkrečia vinto, tik statymo. Nereikia
mos ligos, ar kitos nelaimės, ardymo, tik taisymo, o imu
liet jie, komunistai, naciui- taisyti gali tik tas, kurs vis
liškii dnisuinu visur brauna ką pastate.) Katalikų Bažny
si, viską nori užvaldyti. Km* čia yra civilizacijos kūrėja.
skurdas, ten jų dirva, km Jei per daugelį šimtmečių
liadas, ten jų rajus. Bet ar žmonijos gyvenime kas su
tokie ūdytojai žmonijai rei- gedo, tai pataisyti gali tik
kliiihgH Ar tame yra gerbū- gaivinamąjį, ne griaunamoji
yfs, ramybė ir pasitenkini pajėga. Bažnyčia pastate, ji
mas? Viską sugriauti ir nie gali ir pataisyti, tik reikia
ko neįjastatyti — tai labai paklausyti, ką ji sako. Kai
negudrus tikslas. Grįžti į bedievybės vadų pastangos
barbarizmą ir chaosij labai nusmuko, metas jau paklau
sėt i Leono XIII žodžių.
lengva, bet kas paskui ?
K.
Ne. Mums nereikia grio-

Vytautą, kuria buvo iaunua politi-

praleidę labai neramią naktį.
Vojčynskis toliau papasakojo,
kaip jis susigraudino Gdynėje su
rengtu sutikimu ir perspektyva
greito atvykimo i Varšuvą. Pilaudskis, priešingai, nusiminęs ir
daktarą sudraudęs, kad nesą kuo
džiaugtis — Varšuvoje laukią vie
ni rūpesčiai.
Pilsudskis iš Madeiros grįžęs ne
tuščiomis. Dukterims lauktuvią
jis parvežęs ananasą ir bananą.
Žmonai jis ilgai i<*škojęs tinkamos
dovanos ir pagaliau radęs "gra
žią, pasakiškai spalvingą adytą
staltiesę."Neužmiršęs jis ir kitų
savo giminaičią.
Stb.
("L. Aidas”|

Paskiau per pasikalbėjimą buvę
prieiti naujesni laikai. Buvę pri
siminti 1917 metai. Su Pilsudskiu
Madeiroje buvęs dr. Vojčynskia
prisiminęs, kaip tais metais, kurie
buvę labai sunkis ir neramūs. Pil
sudskio vardinių dieną užėjus pas
Pilsudskį ir, nežinodamas nuo ko
pradėti, paklausęs: *‘Ką gi tams
tai pąkąkŽA^
t* jM Apskaičiuojama, kad nuo
mendaiitas pažiūrėjęs į Vpjčynakį didžiojo karo iki šių dienų
atidžiai. “Norėčiau..." atsakęs ir
nutraukęs; paskui greitai prida Vokietijoje 2,500,000 žmo
ręs; "kad sora Viaaą gatvą Vilniu nių nutraukė rysiąs su baž

KATALIKIŠKOJI
LITERATŪRA
RUSy KALBA
Didžioji dalis rusų litera
tūras yra nihilistine. Yra,
tiesa, ir gaivinančios dvasią
literatūros, bet jos nedaug.
Katalikiškosios literatu ras,
kaip tokios, prieš kurą nega
lima buvo spausdinti — ji
buvo draudžiama. Vis dėlto
ir tada rodydavosi vienas ki
tas egzempliorius, dauginu
sia, apologiuės literatūros
(Pašnekesiai pravoslavo su
kataliku ir t. f.).
Dabartinėj rusų literatū
roj jau randame išverstus to
kius veikalus: Giovanui Pu
pini, Kristaus Istorija; Kun.
L Bousųuvt, Graikų skilimas
ir kit. Reikia manyti, kata
likiškosios literatūras atsiras
ir daugiau. Ir rusai pama
tęs, kad katalikybe nėra
toks liauhas, kokiu ją vaiz
duoja įvairūs rusą nihilistai
rašytojai.
Vieną kartą net Paryžiaus
"Vozrozdeiiija” Popiežių la
bai nuoširdžiai vadino rusui
tautos tėvu ir geradariu.
Čia daug gera padarys žinoinasai marijonas, rytų apeigii vyskupas Petras Prof.
Pr. Bflčys. Benin Skaidru

ATS1TRAUKELIAI
BAŽNYČIOS

je pavadintą mano vardu.“

Lenkų laikraščiai taip pat' pla
čiai mini pasikalbėjimą, kurį aukš
čiau minėtasis Vojeynskis turėjo
su vienb laikraščio atstovu apie

nuo

31,00(1. ^Vokietijoje varoma
didžiule prieštikybine “ pro
paganda, kuri pereina pado
rumo visas ribas. Preziden
nyčiomis, jų skaičiuje 2 mi tas Hindenburg buvo pri
lijonai protestantų. 1930 m. verstas išleisti griežtą įsaky
Berlyno bažnyčias paliko mą prieš kraštutinius išsišo
65,000 asmenų, o 1929 m.— kėlius.

mums dera pakelti apaštališkąjį balsą, kad nuo už gas apibrėžimas Tridento suvažiavimo, kuris, im akto gamtos instinkto, kur nėra nei protu, nei są
nuodytų ganiavų nukreiptume aveles, kurios yra damasis žodžius iš Šventojo Rašto, moko ir tvirti moningos valios; ji jį daro visiškai skirtingą ir
mums pavestos, ir, kiek tai mums galima, jas ap- na, kad amžinas moterystės nesuardomumas, jos nuo tų nepastovių žmonių santuokų, kurios yra nu
vienybe ir jos tvirtybe pareina nuo Dievo, jos įkū tolusios nuo kiekvieno tikru ir teisaus valių ryšio
APIE MOTERYSTE
saugotume.
ir kurios neteikia jokios teises bendrai gyventi,
Tad mes nutarėme prabilti į jus, Garbingi Bro rėjo. (4)
Kokia didi yra skaisčios Moterystes orybe, ga- ,liai, ir per jus į visą Kristaus Bažnyčią ir net į vi
Iš čia yra aišku, kad teisėta valdžia turi teisę
Bet, nors moteryste, dėl savo prigimties, yra
Įima yjKitingai iš to pažinti, Garbingi Broliai, kad ,są žmonių giminę apie krikščioniškosios moterys dieviškai įkurta, joje žmogaus valia turi vis dėl ir net griežtą pareigą drausti, kliudyti ir bausti gė
Kristus, mūsų Viešpats, Amžinojo Tėvo Sūnus, tės prigimtį, jos orybę, apie naudas ir geradarybes, to savo vaidmenį, kuris yra labai kilnus: mat, kiek dingas santuokas, kurios yra priešingos protui ir
prisiėmęs nupuolusiojo žmogaus kūną, nepasiten kurios kyla iš jos šeimai ir pačiai visuomenei, apie viena atskira moterystė tiek, kiek susituokia tam gamtai; bet, kadangi einasi dalyku, kuris kyla iš
kino ypatingu būdu įterpęs moterystę — namines labai rimtus paklydimus, priešingus šitai evange- tikras vyras ir moteris, kyla iš niekur kitur, kaip pačios žmogaus prigimties, palaimintu atminimo
draugės ir net visos žmonių bendruomenės pradą liškojo mokslo daliai, apie ydas, priešingas mote tik iš abiejų laisvo sutikimo; šis laisvas valios ak Leono XIII duotas įs|M>jimas nėra mažiau tiksliu
ir pagrindą—į tą meiles santvarką, kurioj įgyven rystes gyvenimui, ir pagaliau apie svarbiausias gy tas, kuriuo abidvi šalys teikia ir gauna atitinkamą gas: (8) "Pasirenkant gyvenimo būdą, nėra abe
de visuotinį mūsų giminės atnaujinimą, bet, pri domąsias priemones, kurių reikia imtis. Mes pa moterystės teisę, (5) yra toks reikalingas tikrajai jotina, kad kiekvienas turi pilną ir visišką laisvę
vedęs ją prie pirmykščio jos dieviško įkūrimo gry sekame, tai darydami, Leonu XIII. Mūsų palai moterystei sudalyti, .jog “jokia žmogiška galybe arlui sekti Jėzaus Kristaus patarimu dėl skaisty
numo, ją iškėlė į tikrą ir “didį” (1) Naujojo Įsta minto atminimo pranokėjo, žingsniais, ir Mes šią negali jo pavaduoti/’ (6) Tačiau ši laisvės liečia lies, arini susirišti moterystės ryšiu. Jokis žmogaus
tymo Bakramentą ir todėl jo discipliną ir visą prie- Encikliką zb'tvmum (2) apie krikščioniškąją mo- tik vieną dalyką, būtent: ar susitariantieji nori iš įstatymas negali atimti iš žmogaus prigimtą ir
Žiūrą paved*-* Bažnyčiai, Savo Nuotakai.
Enciklikg Arcanuni (2) apie krikščioniškąją mo tikrųjų į moterystės luomą įstoti ir ar nori su to pinngimę moterystes teisę, arija kokiu nors būdu
Tačiau, kad šis moterystės atnaujinimas atneš terystę, kuri buvo jo paskelbta prieš jK’tikiasde- kiu asmeniu; liet moterystės esme visiškai nepa- apriboti tai, kas yra pati santuokos priežastis, nu
tų savo pageidaujamus vaisius visose pasauliu ir šimf metų; jei mes kai ką čia pilniau isdestome leina nuo žmogaus laisves, taip kad kas nors, ku statyta nuo pradžios Dievo valdžia: (1 r e s e i t <•
visų laikų tautose, visų pirma reikia, kad žmonių atitinkamai mūsų gadynes sąlygoms ir yųmtin- ris kaitų susituokia, pasiduoda jos dieviškiems įs et m u 11 i p I i c a m i u i(9k
protams būtų nušviestas Kristaus tikrasis moks giems reikalavimams, tai vis dėlto skelbiame, kad tatyrnams ir jos esminiams savumams. Nes Ange
Šitokiu būdu šventoji tikrosios moterystės są
las apie motoystę; [Miškui reikia, kad susituokę Leono XIII mokymai ne tik nepaseno, bet ir pil liškasis Daktaras, kalbėdamas apie ištikimybę ir junga yra sudaroma drauge dieviškos ir žmogiš
krikščionys, savu silpnybėje vidujinės dieviškos imi galioja.
vaikus pastebi, kad “moterystėje tie dalykai yra kos valios: iš Dievo pareina pati moterystes insti
malonės pagalbos sustiprinti, suderintų savo gal
Ir kad padarytume pradžią šiam laiškui, kuris implikuojami imties sutuoktuvių susitarimo esmė tucija, jos tikslai, įstatymai, gerybes; Dievui duo
vojimo ir veikimo būdus su šiuo itin skaisčiu Kris yra beveik visas paskirtas dieviškai motinystes in je, ir todėl, jei susitarime, kuriuo sudaroma mo dant ir padedant, nuo žmonių. |H*r kilnų savo as
taus įstatymu, kuo jie sau patiems ir savo šeimoms stitucijai, jos sakramento orybei ir nepajudina terystę, būtų formuluojama sąlyga, kuri būtų jiems mens perdavimą kitam visam amžiui, imrciua lx»t
laiduos (lalaiiną ir taiką.
mam tvirtumui įrodyti, priminkime, visų pirma, priešinga, nebūtų tikros moterystes.” (7)
kuri atskira moteryste su Divv<> nustatytomis pa
Bet, apsidairę iš šio apaštališkojo sosto, nelygi tą pagrindą, kuris turi palikti nesulaužytas ir ne
Taigi, sutuoktuvėmis dvasios susijungia ir su reigomis ir gėrybinis.
nant iš kokios iškilumos, ne tik Mes, bet ir jūs pa paliestas: moterystė nebuvo įsteigta ir atnaujinta auga geriau ir glaudžiau, kaip kūnai; ne įsijautų
T.
tys, Garbingi Broliai, pastebite ir kartu su mumis žmonių, bet Dievo; ne žmonių, bet paties gamtoss . Įsitraukimas nei širdžių palinkimas jas nustato, bet
Kada Mes -rengiame.* išdūsyti. kukius ir kdios
skaudžiai apgailestaujate, kad daugelis žmonių, už- kūrėjo Dievo ir gamtos atnaujintojo. Krbit:nis,'nū- apgalvotas ir tvirtas valių pasiryžimas; ir Šis dva
miršę šį dievišką atnaujinimo darbą, arija visiškai sų Viešpaties, moteryste buvo aprūpinta suvo įria- šių
* susijiingimiM,
“
*
- Dievui šitaip nustačius,
sudaro yra šitos tikrosios moterystes geiyljos. Dievo su
teiktos, Mes prisimename žudžius šlovingojo Baž
nenumano šitokio krikščioniškos moteiysįės šven tymais, patvirtinto, išaukštinto; todėl tie įstatymai šventą ir ne|mlieČiainą ryšį.
lyčios Daktaro, kurį neseniai minėjome (10Y Mūsų
tumo, ariju begėdiškai jį neigia, arba net, pasirėmę niekame negali pareiti nuo žmonių norų nei nuo
Bitu savotiška ir visai ypatinga susitarimo pri
klaidingais tam tikra’naujo ir visiškai iškraipyto kokio purių susituokusiųjų susitorimo. Toks yra giintis padaro jį griežtai skirtingą nuo santykių, Enciklikoje A d s a I u t v m, paskelbtoje jo jntr- •
doroves mokslo [Migrindais, po kojomis jį mindžio-. šventojo Rašto mokslas, (3) tokįu yra puolatiiieS kuriuos turi tarpusavyje gy vuliai, skatinami vieno ties iMMikiolikto šimtmečio proga: “Visi tie dalykai
I
• ■
* .*. .■
n’
.** . * <1
‘fe.
yra gt*ri —■ pasakė šv. Auguštinas—dėl kurių jupgja. Aie itin kenksmingi paklydimai ir Iškraipyti visųofųilH Bažnyčios tradiciją, toks yra iš^ibnih- I
fiįvėgyra geras; vaikai, ištikimybė, sakramentas,*’
papročiai ėmė plisti ir tarp tikinčiųjų, ir pama
UI
I riitMM >*•* XXIV.
<a>
(Tr.
CoV.
/itn
c.
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<D LHaa. v.,%\
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r#r.
ft 1SIL |*r. i. .
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pe: todėl, kailio Kristaus Vietminkau žemėje ir vy-;
(8) GOt, I, 2T-!«: If/fiUŠA} MBItli., XIX. 3 «««;
, V
<D
llIlhtMSetH., |i XL1X,
<!» <7«ik t. H
z
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kS ir prašo, kad ja dvasia į*
eitų į jų, Paskui ji pradeda
smarkiai Šokti ir, pagaliau,
nusilpus parkrentn žemėn.
Dabar,
ugnies ir vandens
Dar ir šiais laikais Pietų kad. jų numirėlis nepažintų
Amerikos, Afrikos ir Di Kur yra plėšrių žvėrių, pagailai, dvasia iš jos išve;
džiojo vandenyno salų lau ten kapas aptveriamą^ tvo jama lauk ir jau ji daugiau
kiniai žmonės tebeturi įvai rą, kad šie žvėrys neiškanty niekada nebegali sugrįžti,
rių laidojimo papročių, ku lavono, nes tas . reiškia gy 9. daįįuku* drasiniuke (vaidilutė) padaro iš
rie dabartiniam kultūriniam viesiems didelį pavojų.
žmogui atrodo labui keistai. 4. Bi(nna#(ti nesti nunuprlj nendrių nedidelį namuką, Į
1. Jasai išpiauną numirė į sudeginimo vietą aplinki jį įdeda valgio, papirosų ir
liui plaučius ir įmeta juos į niais keliais, šunkeliais, kad paprašo, kad numirėlio dva
sia jame apsigyventų. Be to.
vandenį. Jei jie nugrimsta, jis nerastų kelio sugrįžt
ji
budi prie namuko ir gi
tai ženklas, kad miręs žmo 5. Nikobaresai neliūdi, jei
gus buvo raganius ir kad li kas pas juos numiršta. Jie minėms pasako, ką numirė
kusiems gyviems sodžiaus nusitepa veidus ruda ar ki lis nori. Numirėlio norai,
gyventojams pridarys daug tokia spalva, kad numirėlis kad ir sunkiausi, būna na
blogumų. Tokio žmogaus la nepažintų ir kelia puotą. muose, kai|M> šventenybe.
10. Menilui (Vakarų Af
vonas būna kur nors krūme Velionis laidojama prietenegarbingai palaidojamasJmy, kad neįkristų į kapų gy rikoj) padeda muni relini
Bet jei plaučiai negrimsta, vo žmogaus šešėlis, nes at ant kapo ryšiuose išvirtą
tai toks numirėlis būna virkščiai žmogus turi tuoj vištą, sakydami: “Mes atei
graudžiai aįiverkiamas ir mirti. Numirėlio veidas nie name pasakyti, kad dar ta
kada nelienriniinas. Namiš vęs neužmiršome ir atneša
garbingai palaidojamas.
2. Bestirabiti tiki, kad mir kiai savo vaidus pakeičia, me valgio, kuris tau labai
ties [>riežastis yra užkerėji kad numirėlis negalėtų jų pravers, kai tu keliausi ilgą
kelionę i>er vandenynus.”
mas (užbūrimas). Besarabų pažinti.
sodžiaus dvasininkas sušau 6. Eskimai sudeda numi . H. Pu# (dliapakus, jei nu
kia visą sodžių ir tardo, kas rėliui į kaistą visus jo daik miršta vyras, našlė turi už
būtų užkerėjęs velionį. Įtar tus, kadangi jie bijo, kad jis lipti ant laužo, kur turės bū
ti sudeginamas lavonas. Jei
tas turi išgerti nuodų. Ik4 pats neateitų jų pasiimti.
jei jis neinisinumlija. lieka 7. Pas birinanus groja mu jos plaukai nuo ugnies vir
nuo įtarimo laisvas. Apie zika, jei kas nors numiršta. šugalvy nudega, tai ji turi
tą vietą, kur palaidotas nu Paskui suriša numirėliui teisę nušokti nuo laužo. Da
mirėlis, keletą dienų smar rankų nykščius su kojų di bar prasideda ilgas pasnin
kiai šaudoma, kad tuo įbildu džiausiais pirštais^ Suriši kas už numirėlio nuodėmes.
išgąsdintų ir nuvytų tolyn mui paimami plaukai* jau 12. Pu# Šiaurė# Azijos lau
niausio šeimos sūnaus. Šei kines moteris daugelį mikčių
numirėlio dvasią.
3. Abesiitieriui užkasa nu mos vylesnysis išskečia prie guli drauge su numirėliu.
mirėlį smėly. Paskui jie ke karsto nosinę. “ Eikše!!! šau Paskui ji duoda jam gerti
lia puotą, bet prieš tai dar kia jis, ir suvynioja nosinę, vyno ir sako: “Gerki Lai
nusikerpa visi savo plaukus, kurioje tiki esant dvasią, ši mingos kelionės į dvasių ka
nosinė yra nešiojama tarp ralystę! Nebegrįžk į pasaulį
dviejų prieangio adverijų ir nepaimk nė vieno mano
vieno mano-gyvu
Amerikos L. R. K. Federacijos per išti^ir 7 dieiias h- Stą
Naujas Anglijos apskrities išva dieną iškelia linksmą puotą, lio.
13. Tibete prie lavono at
žiavimas įvyks Liepos-July 12 d. ir sudrasko šią nosinę. Tuo
š. m. Grove at Pincliurst Rcser- būdu prašalinamas pavojus eina dvasininkas (lama) ir
vation Bcdford, Mass.
numirėliui tapti pikta dva išrauna jam porą plaukų.
Malonės kitos organizacijos tų
Pro pasidariusias išrovus
dieną nerengi išvažiavimų, u visi sia (demonu).
lietuviai dalyvaus tame dideliame
8. Pas t i u (faja n u s išeina plaukus galvoj skylutes, ti
tautos darbe.
prie numirėlio sena moteriš- kima, kad išeina dvasia. La*6. *

-

• ,

. **' •’

k'

UBTVVIV LAXVAKOWWV AttlMTŲ S4JVM001
i

UžgirtH ir Tvaricmos
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(Minėj. Kviečiama nariui ateiti, m*
LDS. 2 kp. susirinkimu įvyks yra keletą svarbių sumanymų,
gegulės 5 <L šv. Roko svetainėje. taipgi atsiveskite ir savo draugu*
Visi nariai praiomi ateiti i lį rusi- priraiyli prie žios organUaeijoa.
rinkimą i* ahtookiti tenai ui
trauktu mėmrinea duokles.
(HJreiLAMD, <WQ
Gegužes 13 d. H vnl.i vakarę
Valdybą
Lietuvių Salčj įvyks LDR. 51 kp.
Kičnerinu juririaklmai. Gęstant
BAIMT (JLAIB, YALDS. 107 kp. mėnesinis audriu- nariui praioiai nuairiakti. VaMyku
Irimas įvyks gegužės 3. tuoj po su
mos, Iv* Kazimiera parapijos salėj,
PyTTADKLPgTAr PA.
Kviečiami vh nariai dalyvauti ir
LDS. 13 kp. susirinkimu įvyks
užsimokėti mėnesines mokestis ir penktadienį, gegužeH 1, 7:510 vai.
naujų narių atsivesti privalyti.
vakare, mokyklos kambary. Atei
Valdyba kite gausiai. Nepamirškite uizimokčti duoklei.
Valdyba
KARTOM, FA.
sluamtO^ J.
LDS. 40 kuopos susirinkimas įLDS. 16 kp. susirinkimas įvyki
vyks gegužės 3 d„ tuoj po sumos
trečiadieny, gegužės 1 <1., 7-tį vai.
Iv. Mykolo parapijos svetainėj.
vnkare, bažnytinėje svetainėje.
Malonėkit viri nariai atsilankyti
Nariai kviečiami gausiai ateiti ir a
ir mėnesines mokestis užrimoMčti.
atsivesti savo draugus(es) prira
M. Songaila
šyti.
Valdyba

MASKVA, M. H.

W010BSTER, MASS.
LDS. 65 kp, mėnesinis susirinki,
LDS. 108 kuopos susirinkimas įmas j vyks gegužės 3, tuoj po pas
»yks jyejružes 3, Aušros Vartų pa
kutinių
pobainytinėj ava
rapijos salėj, tuojaus po sumos.
Visi nariai prašomi pribūti, nes
vonas būna surišamus virvė turime svarbių reikalų.
Kviečia Valdyba
mis ir nunešamas toli nuo

namų suėsti laukiniams gy
BlIGfiTON, MAS8.
vuliams, šunims ir ereliams.
LDS. 22 kp. susirinkimas įvyks
Numirėlio namuose negali penktadienį. gegužės 10, 7 :3() vai.
ma niekam vienų menesį penktadienį baland. 12. 7:30 vai.
valgyti, nes juose dar gali vak., Lincoln Svetainėj, 26 Lincoln
Valdyba
tebebūti numirėlio dvasia. St. Ateikite vis!.
14. Bitino# nefjrui kartu
su numirėliu įdeda Į karstą LDS. 7 kuopos susirinkimas įir tam tikrų žolių, kurias ti vyks gegužės 10, 6 vai. vakare
ki turint kerėjimo galios, bažnytinėje svetainėje, 41 Provkad jis jų pagailai galėtų at idence St. Visi nariai būtinai atei
kite, nes turime apsvarstyti kele
keršyti savo priešams. Na tą svarbių klausimų. Be to, gera
mai, kur gyveno numirėlis, proga užsimokėti duokles.
Valdyba
suardomi. Namiškiai Išsike
lia gyventįįkitou vieton, nes
, M*»TF01D, 0GMM. .
bijo, kad itnamus iimigrįžLDS. 6 kp. susirinkimas įvyki
tų numirėlis.*
gegužės 10, tuoj po sumos, bažny
Šie pavyzdžiai rodo, kad tinėj svetainėj, 41 Capitol Avenuo.
ir laukiniai žmonės tiki sie Malonėkite vis nariai ateiti, nes ylos nemirtingumu. Tik tas ra svarbių reikalų dėl kuopos nau
tikėjimas • apreiškimo neap dos.
Taipgi malonėkite užsimokėti ku
šviestas dažnai iškraipytas. rių yra užsilikę mėnesinis duoklės.

LDS.6kp.nM.
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Doviniai aplanlomt Didžtauiį HmSUo Miaat* Londnu.
Šiai Ekskursijai Anglijos Lietuviai rengia zpecialj priėmkai
Londono Lietuvių Klube
ABI EKSKURSIJOS PLAUKS f KLAIPĖDĄ TIKSIU
KELIU PER PUIKŲJĮ KIEL KANALĄ
runiiMKla Imlvftkoites, i»ei Keleivių Oktus; ifiiflplna dokunumtul btl
pllnni IfitviJgta kelkHiėtt

UKTUVIŲ LAIVAKORČIŲ AG1MTŲ SĄJUiraA;
Ambraziejui, J.
168 Granai SL, Brooklyn, N. T.

MI

liauk t,UP.
fh J.
123 Mlllttury Kt., IVormter.Mass,

<

Sekya, John
220 Perk St., Hartford. Cctm,

j
į

■

M« .

■

i

14 Vcrnon St., Worce«ter,
m
Baltuti*, p. p.
875 C«mbrl<l|te St.,
_
-i
3327 8. Ilalzted 8t.. Chk’Mfo, H),
j Cumbrldge. Kast
Burtkevlčius, P.
Ktulpltma. v. M.
i
678 N. Mulu St., Montello, um
3255 S. IlalSted St. Chfca»», Ilk |
BoadCfj, J. G.
432 IV. abi A»ft, DuBoU, Fa.
Mlkolalula, P,
188 Samia St. Brooklya, M. Y.
“tHrra”
6820 Superlor Ava,, Cleveland, O.
. Trečiokas, A. S.
Kranki’! Bar. A Trunt Co.
197 Adams St.. Neffark, M, fs_
K. Vnlknora, Manager
lTrlauw. J. J.
t
j
2613 Penn Avė.. Pittnburgii, Pa.
187 Oak St., I*awtence, Mase. V
Geadroliua, N.
VMiliHuakns, J.
Į
396 Bro«dway. 80. Boaton, Mam.
814 Bank St.. Waterb«ry, ml
KataotkM, K. Ch.
797 Bank St., Waterbury, Conn.
’*Vlenyl>6”
ar j
193 Orand St.. Brooklyn, N. Y.
MnkarevOiui'. K.
06 Liberty St., Anaonla, Conn.
Varanliis, A.
į
Uolia P.
8o. 12th * Caraoo. pittabugdi,Pa, ;
17510—-24th St., Datrolt. Micb.
ivefaul, K. J.
į
“Naujlmoa”
1126 Waalt 8L, Norwood. Mam. į
1780 8. Halated St., Chlcago. III.
j Zolp. J. J
'
į
Ridimtmd Truxt Co.
j 4550 S. Pnu Ina S t. dilcaro, I1L j
2701 E. Allleaheny Av., Pbila. Pa.
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LOWKLL,MASS.
, kimus įvyks srkmiidivių, geg. M
LDS. 97 kp. susirinkimas įvyks tuoj po sūmoB, Lietuvių baiaft
sekmadienį, gegužės 10. tuoj po nėj svetainėj. Viri nariai
sumos. Ateikite risi. Gera proga kitę atsilankyti ir užriatokMi į
darbininkams prisirašyti prie vie vilktus mokesčius.
nintelės darbininkų organizacijos.
Valdyba

BALTVO^ND;

i LDSa 103 kp> mMsmnis
mas įvyks, sekmadkaį,
tuojau* po sumos, iv. Andriu
par. svetainėj, 1123 Lrinmi t
Kviečiame narius ir narsa atsfiĮ
kurių užvilktos duoklės
Ii. Taipgi atsiveskite nors pa
n« nauj* narį prie kuopos
CAMBRIDGS.MAM.
VaMpI
LDS. 8 kuopos mėnesinis susirin- iyti.

Gegulės 10 d., sekamdittlk tuoj
po sumai, parapijos svetainės kam
bariuose įvyks LDS. 30 kp. susi
rinkimas. Malonėkite ateiti vH.
Kviečia Valdyto

ir pripildytų žemę, liet ir tam, kud garbintų Kesčių, naštų, ji teisingiau ir Švenčiau už romėnų niška Teisė—su savo paprastu tikslumu, kalbu i
(U) Todėl tuose tryse skyriuose, galima sakyti, y- būtų
i
ra kuo pilniausiai išreikšta visuma krikščioniškojo Dievą, jį pažintų, jį mylėtų ir amžinai juo džiaug matroną, Grakclių motinų, Viešpatyje didžiuosis “pirmas moterystės tikslas yra vaikų gimdymui
j
danguje; dėl šio nuostabaus žmogaus iškėlimo žydinčiu vaikų vainiku. Be to, priėmę juos tinka auklėjimas (21).”
mokslo apie krikščioniškąją moterystę. Pats šven- tųs
1
Pagaliau
nereikią
nuleisti
tylomis,
kad.
kadan-*
rasis Daktaras tai pasako, kai taria: “Ištiki- į antgamtės eilę iš Dievo pusės, Šis tikslas praneša mai ir dėkinga širdimi iš Dievo rankos, į šiuos val
m y b ė į e turima akivaizdoje pareiga už moterys visa, ką akis regėjo, ką ausis girdėjo ir kas į žmo ais abudu susituokirrieji žiūrės kaip į talentą, kurį gi ši dviguba misija, tokia garbinga ir svarbi, blbį
tės ryšio ribų su kitu ar kita nesantykiauti; vai gaus širdį Įėjo (16). Iš čia lengvai matyti, kad vai jiems paved? Dievas ir kuris turi būti vartojamas vo pavesta tėvams vaikų gerovei, kiekvienas teisinj
kuos e turima akyvaizdoje pareiga juos su meile kai, gimę per visagalį Dievą su susituokusiųjų ben nei jų pačių, nei viename tik žemiškame valsty- gas naudojimas Dievo duotos galios gimdyti naujvj
priimti, rūpestingai auginti ir religiškai auklėti; dradarbiavimu, yra dieviškosios gėrybės dovana ir ws interese, bet kuris turės teismo dieną būti su gyvybių yra vienlnlčliai moterystes teisė ir prįvM
legija, sutartinai su paties Kūrėjo santvarką pa
grąžintas Dievui su vaisiumi.
s a k r a m e n t e turima akivaizdoje pareiga nev brangus moterystės vaisius.
Vaiko gėrybe tikrai nesibaigia su pagimdymo čios gamtos Įstatymu: tas naudojimas turi būtinai
Be to, krikščionys tėvai supras, kad jie yra pa
siskirtį ir išsiskyrus, nei vieni nei antri, net dėl vai-,
į
kų. vėl nesituokti. Tai yra kaip ir jungtuvių išgu šaukti ne tik žmogaus giminę žemėje platinti ir pa gėrybe; prie jos turi prisidėti dar kita, vaiko nor būti aprėžtas šventose moterystės riln»se.
Kita moterystės gėrybė, kuria sekdami Augu&*
la, kur ir gamtos vaisingumas pasipuošia ir nesi- laikyti, kad yni ne tik paskirti duoti liet kokių tik malaus išauklėjimo gėrybė. Išmintingiausias Die
linu
iškėlėme, yra ištikimybės »ėrylH*. t. y. nbipnnE
rojo Dievo gaibintojų, bet duoti Bažnyčiai sūmi, vas tikrai mažai būtų pasirūpinės pagimdytų vai
tvarkymo begėdiškumas yra suvaldomas (12).
susituokusią
fu ištikimybė saugoti moterystėssnnTaigi, tarp moterystės gerybių pirmą vietą už pagimdyti piliečių draug su šventaisiais ir Dievo kų ir visos žmonių giminės likimu, jei tie, kurie ga
dorą, kad tai. kas. dievišku Įstatymu pašvęstos
ima vaikai. Ir, be jokio abejojimo, ĮMits žmonių gi įnamių, (17) kad žmonės, prisirišę prie Dievo ir vo iš jo galią ir teisv gimdyti, nebūtų taip pat gavę
doros
doką, tenka vien tik antrajam susitttoktUN^
minės įkūrėjas, kuris, savo genime, panorėjo pa mūsų Išganytojo garbinimo, diena dienon daugė auklėjimo teisės ir pareigos. Iš tikrųjų niekas ne
jų. nebūtų jam nei atsaky ta nei trečiajam asmetiidi
naudoti žmonių tarpininkavimą gyvybei platinti, tų. Be abejojimo, susituokusieji krikščionys, net gali nepripažinti, kad vaikas negali iš savęs išsi
tai mokė, kada rojuje, moterystę įsteigdamas, tarė jei jie ir patys yra pašventinti, negalės to savo pa tekti ir savimi pasirūpinti dalykuose, kurie liečia suteikta: ir kad pačiam vyrui nebūni suteikta tai
kas, kai yra priešinga dieviškoms teisėms ix*(staty
pirmiesiems mūsų tėvams ir per juos visiems bū šventinimo peMuoti savo vaikams: priešingai, na natūralų gyvenimų: juo labiau jis negali to padary
mams ir visiškai nesuderinama su vyro ir žinoto^
simiems vyrams ir žmonoms: “Aukite ir daugin tūralus gyvybės vaisymas yra tapęs mirties keliu, ti dalykuose, kurie liečia antgamtinį gyvenimą: ib
ištikimybe, niekad negali būti leista.
kitės ir pripildykite visą žemę” (13). Tą tas pats kuriuo pirmaprade nuodėme |MTsiduoda vaikams; gus metus jis bus reikalingas kito pagaliais, moksli
Tai tmlėl ši ištikimybe visų pirma reikalauji
šv. Augustinas itin gražiai iškėlė iš apaštalo šv. Po tačiau jie išlaiko kaž ką tos padėties, kiuri buvo pir nimo. auklėjimo. Be to, yra aišku, kad, sutartinai
vilo žodžių Timotiejui, (14) sakvdamas: “Kad vai mosios susituokusiųjų poros žemėje: jiems pride su gamtos reikalavimais ir dieviška santvarka, vai visiškos santuokos vienybės, kurios prototipą
kų gimdymas yra santuokos jiriežastis, Apaštalas ra, iš tikrųjų, paaukoti savo vaikus Bažnyčiai, kad kų auklėjimo ši teisė ir Įiareiga visų pirma parei Kūrėjas davė minus mūsų pirmąją tėvų moterys
liudija šiais žodžiais: “Aš noriu, sako jis, ši itin vaisinga Dievcrvaikų Motina juos atgimdy- na tiems, kurie pradėjo gamtos darbą gimdymu ir toje, kada jis panorėjo, kad ji būtų tik tarp vicfti
tų skaistinančiuoju krikšto vandeniu antgainti-1 kuriems yra griežtai uždrausta palikti pradėtą dar- vyru ir vienos moteriškės. Ir nors paskiau auK'
k a d j a u nesu i o s i o s tekėt ų.M Ir lyg
atsakydamas į klausimą: “K a m ?”, tuoj pridu niam teisingumui, kad iŠ jų ^įdarytu gyvus Kris bą nepibaigtą ir šitaip išstatyti vaiką tikrai pra-’ ščiausias Jstatymdavis Dievas kuriam laikui
ria : “k a d t u r e t ų v a i k ų, b ft t ų š c i- taus narius, amžinosios gyvybės dalyvius, paveldė žūčiai. Tiesą pasakius, jau pasirūpinta goriausiu ginamai atleido šio pinmkščm įstatymo astrui
tojus amžinosios šlovės, kurios mes visi sieldame iš būdu, kuriuo tik galima, šituo taip reikalingu vai yra visiškai tikra, kad Evangvliškasis Įstatu
m y n ų m o t i n o s” (15).
kų auklėjimu moterystėje, kur, nenutraukiamu ry visu pilnumu atnaujinu šią pirmykščių ir h
Aini Dievo geradarybei ir moterystės kilnumui širdies gilumos.
Jei tikrai.krikščioniška motina apsvarstys šiuos šiu susietiems tėvams visados galima to darbo imtb įienybę ir kad pamrikiim visus dispeiisas; Ki
įvertinti užtenka tik atsižvelgti į žmogaus orybę ir
žodžiai ir Bažnyčios nuolatinis mokslas, taip gi
drauge ir vitnuis antram teikti pagalbą.
į jo tikslo aukštumą. Žmogus, iš tikro, pranoksta dalykus, ji tikrai supins, kad. iškilnesne ir pilna
jos
nuolatinis veikimo būdas, tai aiškiai |mli
Apie krikščioniškąjį jaummmenes auklėjimą
visus kitus regimus sutvėrimus savo protingos pri paguodos prasme šie mūsų Išganytojo žodžiai
esamo pinčiai kalbėję kur kitur (19). Čia da- Todėl visai teisingai šventasis Trideuto suvažia
gimt i<s pranašumu. Pridėkite durtai, kad jei Die* yra tariami jai: “Moteiške... pagimdžiusi
Uir
sutraukiame
tai, ką Mro esame ten pasakę jau mas iškilmingai paiviško: “Kristus, mūsų 7
vas nori, kad žmones veistus, tai ne tik tam, kad gi kūdikį, jau nelantsimena suspaudimo dėl
džiaugsmo, kad gimė pasauliui žmogus*’ (18) ^iš aukščiau .šv. Augustinu eituotais žodžiam “Del puts, aiškiai mokė, kad šiuo ryšiu tik du mm
- ----- r-.-.,
' t. '*
kilusi, aukščiau visi| niotiiioH [wnx»id<>k^kfiM»<twijhiV vaikų ! lauktina), kad jin būtų priimti mvmejle.. . yrą sujungti ir susieiti, kada jis pasake i Tai
(Iii s. AnjrhM., />< imiit)
eap, 21, h: 32.
išauklėti religiškai (30)”; tą patį teigia ir Kano- jienęličrM dUt bet vienas kūnas (22).”
8. AugiiMt,. tie din. utį tilt,. IIb. 1N, <iųiu 7, n. 12. z
)lfl|<’fr. n. <w„ n. n,
t i:n
I. 2S.
(10) Lili Eiicyt l. lavini Uii»» UsaMri. <1- «1 1^'(M) I Tlm:. V. H.
tin rtr,AW *.. I.L w.
: W1 <W.
<’*«., v. ioi3, >in 1,
iUI «
11.1) H. Auųiist.. l)e tumu

21, n,32.

(181 U, XVI, 2L

(20) S. AugiftU fJc

titt, lib.

T. n,

ųm iw. TriJtk,

XXIV.
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•‘DARBININKAS” Molto »«U*rtHvįninka ’
prleaiaiudoa amarto Ir nlaklntl dldvat |'
jį
dą vHihmalnyatf.
-DARBININKAS” Ma italą Ttvynet I Krltoeėnl rytoją.
vtour Ir vtoado#
nepastebi, ” vadinasi
eriį - Tai niekis!—sako darbininkad Ir toli bodami, kad Ir plačiųjų ma jos "DARBININKUI
rią atskirti, patinti Tevysto būvį, koka rupi torbo tmenlą reikalai.
AaUtotato
tohtoBtoBU
, ĮSU
sveikas.
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Turgenavas.
Įkas,—
Galime
lengvai atsilyginti.
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turi
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irt.
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18 KUR ATSIRADO NAMINIAI
GYVULIAI

luose yra atvaizduoti arkliai j
labai panašūs į minėtąjį Dše- Į
a £«
vaikio arklį, į kurį, be to, y- Į11*A9

t ' tol* TS i

■H

r^lDntMPI T irH'iITUIIT
lllKlrJEiX1 , J I E 1 U V1Ų
KOLONIJOSE
mm

U TK ATĖJO NAUJAS SMJHTiNYS NAUJŲ
MAlDAINTSiy

HMingolų arkliai, IŠ to apren-1 ■
džiaina, kad viena Šių laikų ĮI
Mm alėjoj iruo, kad da mii Tftiidumi durpių sluoks Europos arklių rūšis, būtent, Į
I liūtę su Pranciškų Pilypu.
iniai gyvuliai yra kilę iš niuose. Tai buvo nedidelis nedidelio ūgio mažagalviaiJ
Ponia Piljpienė buvo viena iš
tų, kurie kadaise būva šuo. J<* kilme yra nežinoma. .yta kitai iš Mongolijoj Bet Į
veikliausių
jmrapijos narių ir už- Į
KiramMą
įsitarnavo didžios pagarbos nuo
ilų prijaukinti. Tačiau, Kiek vėliau po durpinių šu-|wmbfl», didžiagalviai ar-Į Balandžio 17,18 ir 20 d,
Šv. Įklelmno ir po vapi jonų. Klebonas |
MAtAB NAUJAI AUŪO ALTOUUą juodais pras
laukinis gyvulys virstų nų, žalvario gadynėj, Euro
kliai, kaip manoma, ytn ki*[J«omų» parapija tarėja savo me- I laike giedotas mišias K vat rylą,
tais viriclkis —r —---------- - ■■■— J50
iių nepakanka jį tik poj atsiranda Vadi narnas
Į Choras iškilmingai giedojo mi-|
I? iŠ gyvmiisin tariate ®n-l«»Į >««**»> f*“'"
Visus užsakymus siųskite sekaiičhi ndremt
nukinti. Naminiai gyvu- varinis šuo, kurs greičiau „ . . .Ikiek teko sužinoti, nemaža atliks, jšias. Alm jaunavedžiai yra choro į
ropoj laukimu arklių, pa^kinvfioje ,.k(MW1„„ St„isy(a
nariai ir jaunoji yra choro rasti- Į
"DABBnmiKO” ADitnmmAouA
yra tiė, kurie yra prigau siai buvo atgabentas Eurotanių it pri^irioriškam žmoigrmUt
I niūkė. Nuo pat Hoūriieijos susi- į
M
Wert
Brotdiray
flsvtli Boston, Mmo.
ti ir veisiasi, žmogausjpon kažkur iš rytų. Kaikugui,
nes
jo
urvuose
randami
i
KooctrtM
organizavimo, ji buvo veikli narė
iUrimL Dabar dar yra Irios šunų riišys, sakysim, laukimų arklių atvaizdai.I
,A t v .
.......
—
|ir kelius
metus buvp tprotokolo
Urulių, prie žmogaus pri- Į špicai, yra kiįj iš laukinių T nitlrininl arklini Riirunnii
«ekwiadienio va- Įrastinuikė. Parodydama savo meipHe fiUflbo ?jo HU
dusių, liet kurie vis dėlto Į šakalų. Tuo tarpii papras- Laukmiai arkliai Europoj k)|re lmvo kotieert#«, kurį išpil- L šv,
išnyko visai nesenai. Taip ta So. Bostono šv, Petro P»’apl-|mw|a]ijtn
^pjnų _ Smlaliel•a naminiais gyvuliais, [tas vilkas, kad ir labai pana- antai Prūsuose-dar XVI a. Į jos choro oktetas, vargonininkui
^auiais. žmonės sako, kad
p antai, Indijoj yra pri-1 šus į šunį, jokios įtakos į šu klaidžiojo laukinių arklių p* Karbauskui vadovaujant. Lun|(lJ joninią prikalbinti, kad
— Taip, mano brangioji, dabar
DAR TURI LAIKO
Jpikintų dramblių, kurie at-|nų kilmę neturėjo. Tibeto
bilriai,
<i™«Sūriai kurie galutinai
( mano vyras nevartoja nė lašo aiin at
11
l*°
neuzmirstimą;>ipQ<mią. įgną, bet p. Pilypkne :<’r keletą
& įvairins sunkius dar-[kalnuose gyrimą didelis, it- -v -i •
Trijų Karalių dieną klebonas,
^fbohelto.
išnaikinti tik Napoleono ka-|fkažl.s ir tvarkingas rinkinys dri-|mehJ nclik priklaus? prie Apašta. apkalėdojęs
...... ......................
.. vėlai
................
miesteli,
vakarą
M ir žmogaus klauso, liet jų I gos vilnos uodeguotas vilkas,
Na, tai iš tikrųjų jis turi gr
rų laikais. Ta progft paste-Įnelių davė dainininkams paradyti' hvysk's Maldos Draugijos, bot ir | grįžta namon. Netoli Autoriaus
Išgalima pavadinti narni-1. iš kurio kilo dogai.
Žinomi
ožinę
valią!
,.w
.iM
’tina, kad arkliai labai Į «vo gabumus, sykiu parodė vedė- j1}ra |aikt{ |mvo raštininkė. Ji yra šlaistosi girtas žmogus. Klebonas
būtina,
— No, no jis, liet aš!
kadangi jie, gyvenda-Įniuaundlendiiuai sunea yral
« niiminin srali vėli*0 skoningą sustatymą muzikos [n{.tįk vietinės Vyčių kuopos rašti- priū'ęs arčiau ir pažinęs savo pa
aa prie ižmogaus, nesiveisia.- kilę iš minėtu Tibeto <f<W, *
” ‘bet
---------------būrinių.
(L
limkė,
ir centro raštininkė.
rapijietį Jokūbą, ima tėviškai jį
a

IOWELL,II*SS.

Juokeliai

— Va, Petrai, vaistai jūsų kar

Koncerto prOframt:
[
v™ pasidarbavus prie Tu- barti.
r^iiri toki drambliai yra pa-Į kurie Europoj pumų karių rado Amerikoj laukiniai ar-1
vei. Reikia kas valandą duot po
Į
#
,
w.
(hcrnakulio draugijos. Per ilgą lai— Jokūbai, knip tau negėda taip
kaipo laukiniai, ir tik Į pasirodė (Graikijoj, karų su
kliai, vadinamieji muštam Į| 1. Važiavau dieną (Ht. Simgus,j- priaugo prie Amžino Ro- pasigerti! Ar gi tu pamiršti, kad Šaukštą.
prijaukinti.
Į persais metu. Iš dogų, to• — Ką ponas vitrinorinn! Kar
(Karvelėli mėlyna si« (A. l8nagai-[-aw*jftpS draugi jos. Kokias pramogai.
;Įtis), Aš išėjau į girelę (A. ^ona»(^|s parftpijrt rengė, tai vis ji buvo girtuokliai neįeis į dangaus kara vei po Šaukštą!
, 'Žinomi dabar naminiai gy-1 liau kilo buldogai, o iš buldolystę.
Naminių asilų protėviai!
Nesuprantat! Kas valandą,
Akliai virto naminiais, paly- Įgų — mopsai. Kurių pro dar ir dabbr yra. laukiniai.]kailis), Ant tėvelio dvaro (St. Liena }5 aktyvių rengėją.
—
Nepanamirštini
—
dvasiškas
po
valgomą
šaukštą.
Į simkus) —- choras.
( pirmadieny prieš šiiūbą, pulkas
tintų labai nesenai. Prieš!tevis yra labai .aukštų kojų Jie yra dviejų rūšių. Ryti) II 2. Lopšine (St, Šimkus) ir ®pr*(niePginų surengė “shover.” Da- teveeo... — atsakė Jokūbas. — Bet — Bet aš, ponas vitrinoriau ne- ‘
<—5 tūkstančius metų, kai I Abisinijos vilkas, pramintas
^•[]>vyvavo ne vien tik lietuvės, bet ir kol prieisiu dangaus karalystę, tai žinau kaip tai padaryti. Mat. pas
Afrikoj gyvena viena lauki-1l'uiželi mielas (St. Simkus)
tikrai išsipagiriosiu... {“V. R.”] mus karvės-paparastai ūda ne iš
Jggipte jau buvo aukšta kul-|<«ww> simensis. Kitos šunų
(svetimtautės, Jaunoji gavo daug
nių asilų rūšis, vadinamaiĮUrbonifitė^
šaukšto, bet iš lovio.
f*‘V. R.”l
I
3.
Plaukia
Nemnnūljs
(A.
Vnna-|«
1
.|
iron
p
f
,j
ll
c
]
ovani
j
“
Sbo\ver
”
butityttų Europoj žmones jokių Į rūšys, jų tarpe ir medžiojaasiniai taeniopus, o Azijoj — rgaitis) ir šalta^žiemužė (A. Vana-[vo pal.apjjO3 svetainėj.
įjteunių gyvulių neturėjo,Įmųjų, kilo sukergiant tarpuO. ValiaekiŪtė ir Z. Jo- Į jauaojj pora sugrįžus iš“hono,v
Lciba Aronštamas. ridamas Ne
antroji, vadinama eąuns ona~\Įgaitis)
GERAS GYDYTOJAS
ifteynis Sunįr Tačiau nežiū-1 savy minėtas šunų rūšis.
munu,
įkrito į praperšą, bet ėju
Įmoon” apsigyveno pas jaunosios
Viena® žmogus, antrą knrtą at
ger. Kai dėl mulų, tai jie Ikubauskiūtė.
sio pro šalį darbininko buvo iš vožęs gydytoją, sustoja ties gon
tokio trumpo laiko, na-l Namine katė yra irgi toli- atsirado sukergus asilų su 1 4. Švint * aušrellč (A, Pocius) ir |ft-.vus
■ Gale sodo rymavo (A. Pocius) —> I y>aj pjevas laimina jų gvv’o- gelbėtas.
gais. Gydytojas jau buvo besiren
įtetių gyvulių protėviai su-Į mojo kilimo. Europos kai arkliu.
|T. Antanėlis.
Įnima>
— Tamsta išgelbėjai man gyvy- giąs lipti iš ratų, išbėga apsiašaro
iĮjbrin išmirti. Nėra jau nie-| kuriuose miškuose dar yra
Karve buvo antras gyvu I 5-. Va i močiute mano (A. P0-1
Konvalija
— snko Aronštamas. — Atsi jusi žmona ir sako:
gyvų šunų, arklių, kar-1 laukinių kačių, bet jų nega- lys, po šuns, kurį prijaukino |?ius) ir Ak myliu tave (A. Alekdėkodamas norėčiau tamstai duoti
— Tai jau, ponas, gydytojau,
.
protėvių. Greičiausiai, | Įima laikyti naminių kačių žmogus. Europoj didelių ra I us) _ O. Valeekm
50 litų, bet nežinau ar turėsi iš prašome grįžti. Ligonis ką tik da
| 6. Oi berneli vienturį (Taltatbar mirė.
bus išnaikinęs žmogus, Į protėviais. Katesbuvožino- guolių liekanų randama iš | Kelpša) — A. Grabioliūtė 'ir J. | Laimi, kaip nesveikata: kaijšimto litų grąžos.
— Na, negali būti!
ašiai kaip kad liko išnai-| mos jau senovės Egipte ir seniausių pirmykščio žmo-• I Antanėlis.
1
— Taip, taip, ponas gydytojau,
Amerikoj bizonas, o Į ten buvo laikomos šventais |gaug laiku. Dar anksčiau,! L Tekėjo raulėlūJSt. Šimkus), °
Šok tamsta į praperšą dar vieną iš tikrąją mirt*.
oj—ztibras. Bot tose!gyvuliais: net buvo daromos|įajp Europoj galvijai bttvol’*iuW* nnrilekfo jgt. Šimkus),
Įkartą ir jeigu, man pavyks tamatą f
Ot ar prakaitavo!
—eho, kur Žmonės rečW| kačių nuimijda.
Senovės pinomi Egipte. Raguočių ItPiauti1 linksma (A^Pochm)
»*•*—v-*Įihtrą karią ištraukti, durai šimtą
— Prakaitavo ...
|rax.
litų ir būsime kvit.
It.”]
— O, tas tai sveika.
V yra išlikę laukiniai |graikai ir romėnai katė? ne-|gimįįne tenka laikyti pietų !
mttoradH*
ėviai šių naminių gyvu- įžinojo. Nėra minima.katė ir I Azijų, būtent, Zondo arkipe-1
________ _
I Marijos Vaikelių Sodai ieija renb|: kačių, ožkų, asilų ir kt.(Biblijoj. Namines kates pro-hagų, kur ir lig šiol gyvenairia savo didelį maskaradinį balių
L. D. S, N. Anglijos apskrities
u no tarpu, visų naminių Įtėviu yi-a laukinė kate, kuriĮiaukinis gyvulys, vadinamas su šokiais.
“ ’' ‘ Visi nariai
* * darbuoja
' ’ '  ųriešseiminis suvažiavimas įvyks
ikščiij protėviai yra išsi-Į gyvena Afrikoj, Nubijos dy-l^ą sondaiens, iš kurio ir y- si, kad tik surengimas būtų pasek Š. m. gegužės 24 d. 1 vai. p. p.
šv. Jurgio parapijos svetainėje,
tę sveiki sveikutėliai, nes I kūmose. Europoj namine Į ra galutinai kilę daug galvi- mingas. Žiūrėsime.
Oniškieth Nonvood, Mass.
ŠV. JONO IV. BL. PAŠALĖMIS tv. KAznmao b. k. dbjos
ikščius, pasirodo, yra| kate buvo atgabenta iš E- jų rūšių. Visai atskirų rū
Šis suvažiavimas turėtų būti
VALDYBOS ADYMUI
DB-JOS VALDYBA
kiau išnaikinti.
Įgipto: IV a. po Kristaus gi- šį sudaro raguočiai Vengri
gausus atstovais ir reikšmingas Pirmininkas — M. iloba
Dirinuoju naminiu gyvuJ mimo ji pasirodo Italijoj, X joj ir Ukrainoj su ilgais, be
nutarimais. (Pageidaujama, kad 3G Mt Ida IW., Dorcbesttr. Mara.
Taleįbone Colambia 5481 Plrmlnlnkas — J. Graktatoa^
Naujoje
Anglijoje visos esančios
į kurį pavyko žmogui pri-p. katė dar buvo retenybė veik tiesiais ragais. Jie ne
24 Prescott St, Rsadvllls, Msm.
Vice-Plmininkas — J. Fetrauskas
kuopos prisiųstų kuo daugiau ats 24 Thomaa Bark, to. Boston, Mua. Viee-PirmlnlakM — J. MariotilMią,
teiti, yra šuo. Šunų kati- i Anglijoj. Į kai kurias Sibi- galėjo kilti iš bos sondaiens.
140 Bovrsa St, to Boštoa, Msjm.
tovų, Jei kurios kuopos negalėtų Prot Kaltininkas — J. Gllneekis
G Thomas l**rk, to. Boston, Maga ProL Italtlntaku — V. Ps*iMaims,
yra randami beveik viso- |rb vietas katė nuvežta tik lanoma, kad šios raguočių PIHLADELPHIA, Pa. —L. R. atstovu atsiųsti, tai prašome pa- .___
_ _____ ~ — _M-____
118 Bowvn St, to Boatoe, Mu*.
Fin. Ražtininkas
teikt*
K. S. A. 20 kp. visi nariai maloniai
pirmykščio žmogaus gyve-| pereitam Šimtmety.
25® E. Nlnth St, to Boaten, Msm. Fln. RsltoiakM — M. MkH
rūšies protėviu yra buvęs, kviečiami gegužės 3 d. tuoj po su daryti įvairių pasiūlymų nors į Ifcllnlnkas
— A. Naudiiflnas
256 K. Nlntb St. to BoMoo, Haas.
vietose. Kadangi! Neaiški ir arklio kilme. jau seniau išnykęs, gyvenęs* mos atvykti į šv. Jurgio mokyk- raštu.
885 E. Brontlway, to. Boston, Masa ISdlnlufcM — V. Bahttb,
— J. Šalki*
•8^ Mercer St. to Bortoa, Mmm.
nųykštis žmogus vertėsi Į Indijoj ir Kinijoj arklys biu| Europoj galvijas, vadina-i os kambarį, kur įvyks rvarbua iu- Visas kuopas prašomo mūsų šj Btarlalka
7 iVinfieM St, to. Boston, Maas.
toL to Boataa 0WT-W.
I ririukimM. Visi nariai, norintieji, kvietimą maloniai priimti.
Draugija laiko mislrinkiaaa kas trs»s Mariana — J. Saikia,
Įmokto, tai šuo, be abejo,Į vo žinomas jau 2000 metųjmas bos primigenuis, arba’
Apskrities
Valdyba:
niHteldleaj kiekvieno mėnesio, 2 Vėl.
7 Wlnfl«ld St, to Boston, Mus.
|kad mūsų kuops dar gyvuotų, biipieta. Parapijos salėj, 402 E. 7tb Draasija laiko sualrinkteM kas aatrą
buvo laimi naudingas I prieš Kr. gini., o Egipte pa- j tauras, kurį dar medžiojo | inai turi atsilankyti
Kun. Fr. Strakauakai, po
St, So. Boston, Mass.
Mdadtal kiekvieno ariaesto Parapi
Dvasios Vadas
įėjėjus. Klausimas, iš ko Įsi rodė vėliau. Tai rodo, kad j Lietuvos miškuose mūsų dijos salSJ, 402 K Semto 8t, Ssetfe
' Juorn Turauskas,
Boston, Mase.
VI. Paulauskas,
L. R. K S*. A. 20 kp. pirm.
kilęs naminis šuo, lig|arklio tėvynė yra Azija, tuojdieji kimigaikščiai.
L. B. K. 8ALDŽ. MIDUS V. J.
Pirmininkas
PA1ALMNM DBAUGIJ0S
maro FiTio at boyilo
Kas. J. KadMika,

APSKRITIES
SUVAŽIAVIMAS

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADRESAI

PAIVSTIMAS Į SVARUI
SUSIHMMį

GRAŽIOS VEDYBOS

Raštininkas.

LAWRENCE. Maus. — BalanM. Juras sujungė Marijoną Miku-

avių rūšys, kaip antai švedų,
vokiečių ir prancūzų, yra ki
lę, kaip manoma, iš Europoj
(dab«r|
K
vv<‘lulsin laukinių avių, ku
I besi veisias Mongol Įjos dyku-1 pasunkės kiaulės
mose laukinis Pševahkio ar-(jorkšyrai) greičiau nusipe- rių dar randama Sardinijos
klįfs, pavadintas jį radusiojni, tai jos pamažu išstumia ir Krito salose.
Namines ožkos kilo iš lau
tyrinėtojo Pševalskio vardu, jilgasnukes.
kinių gyvenančių Kaukaze
ir vakari) Azijos kulnuose, o
garsios KaŠmiro ožkos — iš
Greitai Laiva Patarnavimas
Himalajuose
gyvenančių
Ivintnmgių ožių.
| Earon
Laukinė antis ir žąsis yra
’Hr Htmbtun Mtn; Modnainiais Laivai.
HAMBUM
DBUTaCHLAlfD
kilę iš laukinių: antis iš anas
AUBKT BALLnr
M1W YOBK
ibotcAas veisleSį o žųsis
iš
Išvalluoja regiillsrhtl kas m»v<uo. Tnlpni tvatillėrlal
Mplaukhiuti mn*jM)jHill«riuls kambariniais laivo Iii: *
atiser cinmus. Vištų pro
•T. LOUIS, MILWAUK11II CL1VBLAMD
tėvis yra bankoko gaidys—
IMeitianm kainos
/
Tiesioginiai gdžkolbtls austeteklmal ku Lietuva. Dėl
InforniMcljij krelpkjtės | lokalius agentas mflsų

na Siaurės Amerikoj.
50f TWM0BT STtBBT, BOBTOJC

“Tr”

I

W ‘8K- ..............
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VALDYBA

Pirmininkas — V. T. tovlcfcaą
451 E. Savonth St, to Bootou, Masą
Vlce-PlrminiDkaa —■ A. NaudRiunaą
885 Ė. Broatfvray, to Boatob. Masą
Prot. RaMlninkaa —- V. Taatalanaą
40 Marine Rd., to Borton, Maaa.
Tevyn&i lUdnuu, jo« Inlmėjimal Ir n» B'in. RaltlninkM — D. Llngeviatną
82 Adams St, Dorebtasr, Masą
lalmto, Jot sielvartai Ir WWvn Jums vislėnią be abejojimą rnpl. Janus taip, KaNierlus
_įa— P. Ktopmlą
.-_ pat rupi, kad Tėvynėje taurautą ,r
Maam
ktatMą taiaBuinaa Ir laisve. Jųa taip |Traritdarl» — J. LaABiukaą _
Bowea St, to
80. Boston, Mėsa,
pat niekinat prtapaudoa nevalią ir ne i 141 Dowea
ribotą Muvallavlmą nu ivenėtaualomla | OfėMU*
rinkimu* kas
kaa antį
raugija laiko MMi
susirinkimus
antra
pirmadieni
klekvkoo
BriMukTM
įmonių telflėmin Ir lulsre. — Jųanorlie,
“
““
* “
vat. vakare, pototfnytMjtsrstataiJ,
JF'Iflh SU to. Boston, Maas.

BROLIAI IŠEIVIAI

DB40A VALDYBA
Pirmininkas — Jonas L. eacraMkas,
24 Ttomas Pirk, to Boston, Mase
Vice-Pirmlnlnkas—Juosas JaetevtehN,
92 tovysr Anų Dnrritostor. Mase.
Prot. Raitininkas — A. NovtoriL
948 E. Brosdvrsy, to Boston, Kasa.
t In. RaMlninkM — Jnoaaa GussvHSim,
27 Tampa SU Mattemn, Mana.
Odininkas — Vincas Kaminą
®7 G Street Soutk Bsston, Mėsa.
Trarkdarls -* tMra* GetoMalą
14 Vintai SU Sottk Boston, Mass.
Draugijos suslrinkinml besą kai pirm
MtKUtsn) ktacvISRmRtaSto 2 vnt
po ptotą. Parapijos toBJ. 402 Kast
Sersnth SU to tostaų Mass.

LIBTUVO* DUKTBB9 DB-JOfl
Jamfanu State Gyvą hriikH
BO NLOBA MOTDfOB tVd.
MM

"DARBININKAS* yru

DARBININKAS
lalMYto
melln
laisves melfa.

VALDYBA

tlkrlau»lą>
I*^™5** ĮpirmlniaH *-'• Toki* AtoMoaktaU
ugdo ttaąa Iri SS G Street, to Boatoo, Mana.
■
Trl. R. Botfoft

i — ktam Mikatoktooa
402 K. 5th SL, to Bo«taų Mkm.
jmt Rito. — Klykta AnkMlkMlalOti
07 G 8t, to Boitoa, M«m.
Tri.to Btotto 4T1*-W.
Hn. Ratt.
Marjtoa Markooluti
00 G St., to BMrtta, Mmb.
IfclMnM — OttaStMiimU
105 WMt m
to BotetK, Mm*.
Tvarkthr* — Om MMfirtltaĄ
j 512 CahMttA M, to Bo^oa, Mm
Kuom GteMją -• M JMmtouteto
1<MOplMMblalU., to torte*,Mm»
DnutcU* mvo Mtarh»litalM MU* kto
•atrą vurainki ktatvto*tote**
7:»vai, vatara, *rt«teriW

“PAVASARĮ”
“Pavmrb” jatnRtoliJiHttvĮ B*
aukle* doru, kilniu, etotrim toiininftt, narrin, Utremlnfu.
Vytautai Didyrai patotokiu bnto Ir tokiai* nori matyti rito* a*
teitkk IMnrito.

Kaimu, p. d. M

įtovtai.

SSMA'H' —I

M 4* litį*

Batandžta 33 d. vakare į Bgtteu’ų atvyta
impemtartaiM brolta prineaa Takamatau sU

LD* LMA KUOPA

DAg VWAS

-

PeuM F. A, Rotam kurą turi
paukščių didžiuli ūkį ir mrtauranu, 488 No. MaĮtt' Ht„ Rayltųin^
Mum., prie Nipp ežero, paaukojo
4 antis “Krėvių Fily” arttatų va
karienei, tai. 26 d. Prie tauta tastauki melams “Darbininkų”

Veronika Ona Bumeikaitl, taiplauti &yfatua Mctua tmĮUu».
paaimirč tčvų namw»e, 433 W.
4th St. So. Boatim, Mm, balauŪžta 34 d., apta f v*L rytų, Ji rirgo plaučių tadegtao Ilga apta sa
vaitę laiko. Balandžio 19 |. kutagaa jų aprūpino aakramentata ir
paliko ligonę grtakualoĮc nuotai
koje. Mcrgakč-llgoųč buvo pana
ši į nekaltų ir šventų angelų. Nuhtojomo vienoj narta gegužė* «*Čneaio procesijai. Lai metalų už mua
mažytė. Ji palaidota su mišiomh
balandžta 27 d,

Povilas Klaninius, 51 metų ant
žians, mirt savo namuose. 101 4th
St, CheUea, Maw.f kai. 23 d. Jis
sirgo per vhų žiem# širdie* liga.
- Lietuvoje kilęs nuo Raguvos. Šusišliūba^ęs, 26 metai atgal, du Ona
Vyšniauskaite, šv. Petro lietuvių
bažnyčioje, So. Boston, Mėsa. Pa
liko nullftdusius Žmonų ir du pa.
augu*!u sQnu. Palaidotas iž Iv.
Petro bažnyčios balandžio 27,9:30
vai. Laidojo Chetaea graborius
IValata.

tamna, Kaž tašta amm# tara*
liktai porai ir pamtanumų nurijo
padaryti ~ nartjo priMų nužudy
ti,. bet polieįja tai staekč ir vta
kaa gmitai itajo.
KaraUiitaji avrital tankiai poa

gUtamatarių Eiy,

mayor’ų J.

M. Curiey ir kitur. J. M. Curky

priitaaoei įtaiki mtabi raktus. BaImtaJta 24 d. vakare J. M. Curiey
takėli puikia pietus, kuriųoae da

PABATUOS BALIU3

lyvavo Boat ii’o žymieji vaHlįlinkai ir nemažai japonų.
PažyMČtina, kad ta kviestinų
svečių surašo pats J. M. Curiey iš
brauki gubernatoriau*- leitenanto
Youngman vardų. Mat, p, Youngman nmual Voreeaier’yjc pasa
kė kalbų, kurioje labai netaktin
gai atsiliepė apie J. M. Curloy.

Viai South Bostoniečiai gerai ži
no, kas yra šv. Petro parapijos ba
lius, ties jų yra labai'daug jau buvę čia,
Kai kurie Boutbbostonieclų jau
šiek-tiek, Žino kas yra “Old Time,
ris? Mat, pernai pirmu kartu, po
daktaro Kasparo puikia vadovyhe, jis yra įvykt* didžiojoje lluni

Balandžio 27 d. 8;3Q vai. rytų
bažnyčioje atlaikyto* gedulingos
mišios už Ver, Burneikaitės vėlę.
Yer. Burneikaitė, 9 metų amžiaus,
mirt balandžio 24 d. savo tėvų na
muose 438 Fourth St.» So. Boston.
cipal salčlje su tūkstantinėmis pa
Laidojo graborius D. Zaletskns.
sekmėmis.
R.
Bet šiemet daroma 2. į 1, bei vie
nų iš dviejų. Ir to va irtas — tai
CAMBMBGB’lUJl
“šv. Petro parapijos “Getto
GAISRAS
gether” arba “Reunlon.” Mat,
Viešbutyje Commande pirmadie
netik kad jau visi parapijiečiai
i suskpies. gegužės 12 d., vakare, į nį, balandžio 27 d., kilo gaisras
ketvirtame aukšte. Daugiau kaip
Munįcipal salę pasilinksminti, bet
30G svečių—vyrų ir moterų—sku
VBBTUVIB
ir parapijos “bolininkni” yra su
l’auelė Elena VcrtcčHūtė, 33 sitarę *u °ld timeriais dirbti iš vie biai paliko savo kambarius ir iš
bėgo lauk. Bet ugnis buvo greit
Bultard St., Dorcheater, Mm*. Iš no parapijos piniginiai gerovei.
užgesinta
ir nuostoliai tesiekiu
tekėjo už John Haakell, We*t- Tai bus tikros šeimos (šv. Petro
$700.
w<>od, Mas*. Jų šliūba* buvo ba luirapijos) suėjimas į “Reunion.”
Manoma, gaisras kilęs nuo neat
landžio 25 d, pa pietų *v. Pptro
Mums parapijiečiams reikia visargaus
rūkymo papirosų,bažnyčioje.
Litaį^iuju* buvo su kuom prisidėti ir padėti tojo
Agne* Walsh ir W*lter Durgin^ |imrapijos baliaus rengėjų koniisi“ joms ir džiaugtis, kad taip suma
P,

SMULKIO* 3SMUTM

niai ir pasekmingai toa energin
gos komisijos nenuilstančiai dar-

mojas. Ponas daktarių Kasparas
likaitš paaukojo aavo didžiulėje
duoukepykloje pagamintų duonų
ir pyragų “Darbininko** teatro
liartfonKečių -artistų vakarienei,

taMMš.
O

•

t

Autradieuio vakare, šv. Petro
bažnyčioje įvyks 8v, Teresės pa
maldos. Po pamaldų bažnytinėje
salėje bus pųrttartaiaa visų, kurie
norėtų prisidėti Mišmirtais** prie
gi'gniėM mėnesio metinės procesi
jos.

•

•

o

Trečindieniata 4 ;15 po pietų baž
nytinėje salėje buvo vaikų-raergaičių pirmos šv. Komunijos pa
mokos.

mNAJ-BABTOB
uwrrwAi

GALVOJA APIE EUR0P1EČĮTS

Ui reti ir vąrtojami tjfcj
prieš tuos, kurie saairodjt^
jtluropįumi tm Įtapai--toj** lnW stebisi, kad euro- įtartini, arba būtų įsiundyU •
luitkyti kitita kontūteniua. piečiai kamųja tik iš godu- kerėtojo nužudyti tauflkj
8avoužduviuįulaikoteii|Y-' mo daugiau valdyti, turiiti. Toks, kuria manytų, turįC
veuautwiw* jų
jU itaMiyUMb,r
vewmtieiw*
manymu, ■ Ačiū Dievui, mea eaame ne teisę. žudyti net ir savo
miukm vertes žmonėms nu turtingi ir DevaldoUM?, kaip mų, butų užmuštas be p«Mq
gabenti savo rs|įgiįų ir. kul šie godfia Kavdlinakai. Taip gailėjimo, kaip kad ir jWr
tūrų. Bet įia paprastai už inek vadiname viw avetim- šalies budeliai nužudė
Nttmvmta | artimas
'
miršta, kad kiekviena tauta taurina, kurie ttokSta valdy Mesijų.
ik TUMIU* VISTA*
Tačiau Jie
jie paskiau
ns*P
i»u¥kiau ngriM
turi savo kultūrų. Klimatas ti. Kų irios viršuj Ženevai- į Wū«t
V» Hltartata
tamltatam
daine,
jiems
tai
nieko
nekaidžiaugtų
ir
nedekotų
tjjM
Mvtaf BBOADWAY ir visa aplinkuma, *u kum noia. Musu iftbai ir maistas X>i©viii, kaip kad jūsų kraira
jta turi susigyventi, atsilieTUrtaMs:
Mes 4«itaW.
piaįžmpgų. Kalnuoti kraš plaukioja didžiose jūrėse. kareivai daro iužudę vwl
riviMAllMtt.! tat MunAoii
tui žmogui duoda visai kito Todėl tegu jie pasiniu tiek, krašto gyventojus, kaip W
1
i
kiu* uždavinius, kaip lygu kielj gali. Mums dar daug man sakei. Jie negali gW3
mų, taip imt derlingi taukai pusi liks, Jei mes turime tik jam Dievui (lakoti ir i
iMrmaYtataa pamoku* viakuut Ir dykumos, kuriose Žmogus tiek maisto, kad galėtume girtis, kuris kaip ir jūs R
aetvdtm-Mtadtaiiki Yakare 7 vai
Uodą sunkių kovų ui būvį. sočiai pavalgyti ir turime mokote, žudyti yra ųldratt**^
Ylai kandidatai būtinai privalu
kailiu upaiginti nuo šalčio,
Mtl tone pamatai
- -i
kuriam tos žudynes ir Ra
Fenktadienb Htadkmį k mk-lj krašte galMų išlaikyti, jis jau mme patenkinti, ir tu
madknj rengiwie«ta pritarti Dir* privalo dvasia ir kūnu prisi-pats žinai, kad kitę dieni} irimai patinka. O galų gfl
mavonės (sutvlritauno tikėjimu) teikti prie jvairiil to kiauto. 'praleidžiam
rūpindamiesi tai yra velnio padaras,
Sakramentų Mn dMtata trijų
gamtinių
jpmitiuiij sąlygų.
rtjlygy. KiekvieKiekvie- savaisais. Tačiau mes neno- negali būti, kuris duoda v#
dimių rakotakdja*
niui garbe ir prieštarai
Bekatadienyja, geguM* 3, 4 vai. 1W kraštai kiekviena Žalis retume kariauti net ir tada,
po piefDinaavauL Virt prirtrengų turi savo rtdrtiugus žymes kada savo pusėje matytume gerajam Pievui...’*
būkite. Apia 380 priima DlmtaVU* ir todėl įvairiose Pilyse gimę! i r pergale. Kai mums tikiunė* Sakrataantų.
... ■ ...... ..JRI..I U. H I
l,lll<|įmones, ailku, negali imti tieji iš rytų ir netikintieji iš
LEMKUOJ
YBA
330,330
*4
vienodi. ,
‘ J vakarų pasakytų, kad šitie ir
B1DABBIU
Nesigailėk tiindens ir mui Argi ta tauta, kuri per j jų turtai priklauso jums, no
lo, Ta tautakuUūrinfjcsnč sunkių savo egzistavimo ko- Į kitaip pasidgtumėm ir šį tinki laiku pradėjo siiiąrtigH
kuri sunaudoja daugiau vų, sugebėjimų ir savarau-1 kartų? ’
kiškumų išauklėjusi savo Kitoje vietoje jis vėl Kuko: didėti.
muilo.
.......... ........... „ j
protų, jausmus*ir, žinoma, ‘*Mes galim pasakyti, kad <
Lirtuvų matysi dtalty&ntai
ne be atsitiktinumo tapusi jura, kuri plauna musų talUra
Veikimo ūmtre IrtdžtaMKk'
tokia, kokia yra, gali imti ir krantus, priklauso nuims, •avaitrašti
t
MVMU& 1WO, IUUEKM
kad
musu
ym
ir
joje
'plau

pasidaryti kitokia, kaip kad
KAMBABitm nautnėn
kita
(valstybe ar tautu) no kianti žuvis..., tariau mes
Tmh ta ftalK 3wwWm ptUraauti. Mta Mta«g|^ guUtavojp, v*r- rėtų? Todėl didžiausia ne taip nesielgtam, kad iš tos 4į teikta ušaiaakyti bm Aw
ta virimui artaatašma ta i
taitafo btatata bta ir ptatettritioju. Dtnu vkkų kopigtauita teisybe pavergti kitas tautas atsargos kiti pasiimtų per mimui Lktavųje.
pMtau kaip KU. Mow darbo vž- ir primesti joms svetimų ir
“Mttag laiktažriiH metam kl
ttkrbtaM.
tuota
kotui litai tauri mota*!
yjtaaį nesuprautanuj kultūrų. |ni<»WIMlHi WH«»W H I I III I»IIIHI I»MIII.......IIIIIIII Į |
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J. M. CUML1Y BUVO

Praėjusį penktudienį, bataiidžio
Įlietų šv. Mykolo kapinėm^ Laido 24 d1,, mayor’o J. 1L Čnrley šofe
jo graborius Ovctka,
ris, atvežęs J. M. Curley, pastatė
automobilį gatvėje, kur automobh
ibi. palikti draudžtama. Atvykę*
pdieininkaaapta tai užsirašė ir pa.
dari “Hf.** J. M. Curity pariiiškl griažtų nopasitenkiniMų b polįeijtta viršininkui parnM įupėjautį

smismu

ŪlŠkų*

Dabar otletaKM įstaigos taaUkimųkad mayor’u aatamuHUul Sta
tymai netaikomi Ir jį inayor’as gaii pastatyti ten, kur nort
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i Taip ir erkiniai jau prieft
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150 metų^pasldare europie
kaita ta pati, a rtw kita? <
Visokius
draksMas
siuva,
vaisa
Ir
kyj
(iajgi ir Amerikoj)-4?žgi
čių civilizacijos aukomis. Tai
psrtatasu, Padarau pasai ttasaky.
.
brangiau.
žmonės, kurie nežino neapy nto. latras Hriatasm ir Uralo*.
Kų mlseta reikta nskMi U25.00, fta
Adrttaa: Lietuva,Ksumm, L
kantos ir muštynių. Gamtos tik Už
Darbas garantuoja-^
via W 31 Hr. “Mflaų tai
■tas. fmm tata tikras teatass turiu.
mokytojas įteikė jiems visus
; It '
VALUUS
Tikra Uatųri^a Gydančių tolių
kilniuosius privalumus, kaip 1854MABTnr
DOBCHE8TBR AVĖ.
artimo meilę, keleivio pavai
TeL CbtaMbtaSHO
Nuo visokių litų, k*lp tai: vidurių
užkietėltata, skilvis aeauillmu, netivro šinimų, laisvumų, ramumų.
vstartL strimi ir
*kautiejiim», i*truklujŲ, dusulio (iptitmah psiiuliino, Ir kaip misijonierius Egcde
slcmumo įsa kmiii^rianabitlitmO, plau
savo laiškuose rašo, jie turi taaaaaaaaaaamaeaaaaaae»
kų slinkimo, ptefakaaų, ŠtapinfuiMi lo
voj. nuo nervų,
prieinečio, ne- būt grųžinti Kristui. Ir jie,
iu.cgojlmo ir fšžw duimlėjimo.
im im. Karie im»
taaaja
HaaiaA■ ’BĮStal
iiM
RWV eMMauiaa
IWVw8MI-MJIBMtaj
P*? MUS pUiMS gauti Šimtai vluoklų skelbdami eskimams Kris
MaJIavoJu nsmuN ii liuko Ir vikitokių Šulių ir i*kav i*«rtr*uktų i# taus mokslų, pradeda nuo ar
taus, poptantoju kambarius, iibalbose (nklosa) akyse sefrųltaa lytaLietuvos ir kitų Salių. Visados žvieiio*
tisu lubas ir atitaujiau grindis.
aų ttalmnra talku.
Ir pistai pantastaMos.
timo meilės. Bet gienlan- Darbų
Atmtaktk gaiMŪMrtNMb
atltakn carai Ir pigias negu i
Ej<ii vjenintMta Amerikoje lietuvis So
J. L. PAlAKAUns, o. n.
kitu
Pabaųdjkltat
putatikritaUs.
!
Ūiečiai,
pamatę
atvykusius
į
ų ir Siiknų'tatadalIdM ir daugeliui
MT BrMdmgr, Bmrth Imam li
j
eau sutelki uvaikata. Klauskite laiš jų kraštų euinpiecius jūri- ’ Raikata knlpkltta pusm»T£
kais ariat mttakai:
r.
jamiumo
KAHLL’3 ^OnMIOAL GO. jįinkuš, kurio tarp savęs taip I! 84 Inmin 8t, Oambridga, Mml
lijesugy vena, kur jų karinin !
(HEltB SfEClALIST)
•tai* 1*-11 tiktai
Tai. Vniranity 173OR
108-a W. Broa<la*y, So. Bostou, yiuss.
kai prieš savo kareivius var
REIKALINGI AGENTAI. Muši] liau
tai gali gstai uŠaiAMrM, Itasiunčiain per toja net kulnštį, juos laiko,*
Veda TboklM provaa Daro vi* iatilų visur.
kjaip jų Nansai mokė, nežinoaus tepliui dokmenta*.
Tei. Portar 9W»
niškais, o tokius jų elgesius
MAMAS
EAIMTA#
VA MOAT.
JONI ms, M. D.
217 B H. (kampu *raa*way)
laiko žvėriškais. “Jie viens
GIČRJVAMlAVIinn
ūuwm>
Mugiiolin Ave., €‘HiHbrhlge, Mass. tir kito nelaiko žmonėmis,” sa
Talrftaas: Soa Botton 2732
ti
iMijiaii
Są.
2-jų
aeimynij
uama*,
5-0
ko
eskimai.
Pamato,
kaip
Liatuvta
Gydytųjų
Namų; Talbot9474
kumtmritj, trijų įlietų sėmimo, visi Įtai
europiečių darbai viešai
Ofiso Valandos: t—4 ir T—P
symai. Nuomikus IMiiAlyjnns visuonict
M bus iiriliMtuM. LešįyoH aųlygtiH. NAr* prieštarauja Dievo valiai, 331 Nva. Ava, arti CtaMR.
Oambrldga, IEmnu
brokerių. 1*. 1\ FOLEY, 10 l^ouanl
tai tiesa: “Jūs tik juokiatės,
Avė, Canibri»Up‘. Tel. Unlv. 200.>W.
***
LMTUTOIDAKTMTAA
susipratę kvailiai, taip gra
ii-»y
žiai mokyti europiečiai, ku
. Tai. Univermty MM
rio nesuprantat nei savo
251 Brtedway» MttU1 Buata*
mokslo, nei gaudymo žuvų ir
(*K«i«lvio"MM)
visa,
kų laikote svarbu savo
Ofiso valandos imk • |M IK W
it am iiMh-a vakar*
Savitilukaa Lietam valiuoja. Kreiu- gyvenime.” (Nansm’as). *
Bsrstaals nso U—13 vai. dienų.,
ku«t greita1* -W1 k*rt Fimi 8U tamth
gubatamta ana A iki • valu
Nansen’as apsakinėja to* Kietuve Dantiste
- dgltosata ano • iki 13 (pagal af
lA’-itoU,
(tarp G Ir u gatvių).
YaJandoa:t-a ta 7-3
tarti).
NaMas tritac Mpiynoms p> 4 krtnfat- Hini,’kokiu ^iauruinu jie lai
itaūsūtatatalitaĮaaaia^
rHie Šelmymik Kando* J mthert mHa ko Žmogaus nužudymų* Dats
(Central Skrtre)
mOO Kaitei bateO 14^00.
(G.-2O)
karas, jų akimis žiūrint, ^ra
***h nesuprantanuta ir nepakeis
UDUiilCiiT IMAUt
čiarnas. Vargu ar kų laitų
rw aaftti M kata Wva
galima
primesti šiems jo žo
* MsIkatamlaMOft
-i aemstarmauent
■t MAKSI
džiams “Mokomi amato Žinoi. wavs ut
1 ktvtjįkliH |
nęa žudyti kareiviui ir kari
rrsTukuT
MULTi’
ninkai yra jiems ne kita.kita
OmseatiM m KusAMUStseu
Wl<WU
kaip Žmonių rikerdvjai.J Tai
VAumt-^
Balastas 3403
MAHvIENt
ammm
I*hik

Muoraeuę usy
(TUNUS

MEGEMJSYimaN
RBKIA (RECFTtS

OPTOMETRISTAS

P. p. O. ŠIAURIETE, L. D. S.
kontrolės komisijos narys, ir p. F.
ZALETSKIENĖ (Canibridge) pir
madienį, baaludŽio 27 d., 5 vai. ry
tų automobiliniu išvyko j atostogų
kelionę. Žada sugrįžti tik po 2 ar
J savaičių. Kelionės pirmasis tiks
las — aplankyti Waahiugton’o
miestų.
Sarga Mare Lapinskiciič nuo
Bateman Ptaee, So. Boston. Ji gu
li miesto ligoninėje. Jos vaikučiai
ŠOVA D*L SKOLOS
ir vyras laukia jos greito pasvei
Balandžio 26—27 nuktį 241
kimo.
Chelsca St., Everett, namu savi
B.
ninkas Frauk Penale iį pykčio,
kad jo gyventojas Jotccph Kami,
STAIGA MII*
nok, 20 mėty jaunuolis, neužsimoSimonas Malftkas, 55 metų am ka nuomos mokesčio, paleido fiftžiaus, 46 Market St., Brighton, vį nelaimingam nuomininkui j
Mase,, staiga pamirt baland. 24 d. kaklų. Sužeistasis nugabentas į
Vožė, prisirinkęs tačkų. malkų na ligoninę, o Pęnole pats atėjo j po.
mon, prješ kalniukų laimi sunkiai lieijų.
stumtelėjo, ir. krito ant vigioų nuo
širdies lljįįūs. Jta paėjo iš Ylakių.

Td.<Mwrthįl7«’

MJMMįMeėMMggMMĮgM*
CHARRON’S .

tai yra tikras geuorrtas žiamė sun
ktame parapijos piniginiai naudai
woBo«mnt, man
darbe. Jo lojaliais ir sumaniais
leitenantais yra p. p, J/Kasparas,
iiimi
Minkius Valeckas, Antanėlis, Va
latka, Kavolis, panelės Podėliūtč,
Valcckiūtč, Vitkauskaitė, Ambro- taMMMMMMMMMMM
rintė, Antanclifttč, Staniuliūtė,
Majauskiūtė, ponios Skučienė,
TU. 8.B.30H,
Marksicnč. Baroliene ir daug kitų.
MBTMVU
O juos noriai seka visi pulkai ge
ros armijos bilietų ir apgarsinimų
pirkėjų. Iš jų sumanaus veikimo,
Ižaguualaooji akla
priskirta akintas
l>e aliojo, bus didelis uždarbis pų
kadras akta atlttalapijai.
rimt tr ataiųooMb

Ketvirtadienį vaikų - mergaičių
mčneainč išpažintis pricd pirmų
mčnerio penktadienį; vakaro gi
taw kkiUKymas suaugusiųjų išpa
žinčių, gegužinčs ir pranciškonų
brolijos pamaldom, ir įturirinkimai
pranciškonų ir baltaua kamirijų.
t
• ♦

Paliko nuliūdint? žmonų Ir 12 me
tų duk|eri.
*žvPetro bažnyčių* bal 28 A* 1:30 po

daug, kaip jtta ka^iMttiteb ;

jafomuog ibimcų

VIETINES ŽINIOS
savo GIoMjo Iv. Jyoupo šventė*
proga ba|. 26 A, aekmadĮenį, 9 ;30
vai. turtjo Iv, miftta*. kariai laike
ir turiningų pamokai^ patakė kun.
K. tTrboM*vMkMU
MĮMm orgaiitauotai dalyvavo
apif 50 LDS. l-taw kuopei narių.

■*

*

g4g|Į9»pMpi'|M|VaMĮ||įSNęMa'MiMMMNĮ^^

HAMĮJ SAVININKAMSI

Dr.Grariy,327

JUOZUS B. CMS

A. L. KAPOČIUS

GERAS NAMAS
PARSIDUODA

DR. SUSAN SUHREHE!
(CURRY)

"BIUE CDAl”

oucnMt
cml ctmjrr

0. A. ZALETSIAS
m s *•

-

Cdr. L Ir *h 8L
a. Bortou, m*m
lu&iLiitm.

jonieriui Ęgede rašyta ir
di»r užsilikęs laiškas. Rašy-

totatoto M A, IMI

DARBININKAS
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DIDŽIOJO NEW YORKO IR NEW JERSEY
»

IŠLEIDOME
Puota

Ketvirtadienyje 8 vai. vakare
kotelyje apylinkės Vytauto
komitetas suruošė išlefatuvią
į. Dalyvavo pustrečio šimtą
ĮRtėiu iš įvairią kolonijų, kaip
teugo, Seranton, C’onnoeticut,
bfhdelphin, Jerscy ir k. Tarp
|$eHą matėsi advokatai: Bračulis,
«, Paulonis; daktarai: PctriVeneiun, Vinikas, Mišuka ; ku
li Koncevičius, Matulaitis,
stota, Valnntiejus, Pankus, Pa
to, šeštokas, Aleksiūnas, LoiJMjlukns, Balkūnas, Drauge*
ir Rlriomiitis; redaktoriai: VI
$Hfaf Valaitis, žymesni: Gegužis,
bankas, Žilevičius. Mačiulis,
aite, Kizyte, Strnmskiai,
ieiai. Garbes svečiai: Jo
Bronius K. Balutis, Lietuvos
nfaterfe Washington’o, gerb.
das P. Žadeikis ir vice-kons.
Dtužvardis. Daugumoje buvo
biznieriai. Matėsi ir studen-
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los —■ sūnumsir dukterims—nusidėjėliams. Ji nori juos paguosti,
suraminti, savo nuoširdžiais pata
rimais Dievui grąžinti.
Ne be reikalo Marija litanijoj
vadinama — Geroji Patarėja.
Lietuvių tauta nuo pat krikščio
nybės priėmimo laiką pasižymėju
si yra nuoširdžiu Marijai pamal
dumu; todėl istorikai, aprašinėda
mi mėsų tautos įpročius, Lietuvos
kraštą vadina — Marijos Žeme.
Patersmiiečiai .atminkite grgwžčs mėnesio religinę praktiką savo
Tėvą Žemėj - Lietuvoj.
Atminkite, kiekvienuose namuo
se žalinmynais išpuoštą Marijos
paveikslą, giedamą Jos garbei li
taniją, kada tėvai ir jūs patys, su
klaupę kelete savo šrdis giesmės
balsu prie Dievo Motinos. At-

savęs šnekučiavosi, foko, susipažindirm su p. profesorių. Orkestras
griežė lietuviškus šokius. Šoko ir
pats svetys. Reikia pabrėžti gra
žią pradžią ir užbaigą vakarienta
sugirdant Tautos Himną su. orkes
trą. Per vakarienę laimi gražiai
padainavo pJč KiŽytė, p, Struma
kionč ir dar kita ponia, Bliaaheth’o liet, mokyklos mokinta gra
žiai padainavo ir įteikė gėlių bu
kietą.
F*vaik*lai
Rytojaus dieną—penktadienyje
komiteto nariai trauktai paveik*lūs su p. profesorių. Susirinkę bu
vo dauguma komiteto narių ir p..
Lukšys traukė judamus paveiks
lus. Boto įvairūs asmenys ir gru
pės laivo Hutrzukianri. Judamus, ntsisveikiirimo paveikslus p. Luk
Rys jau rodys Broklyno įvąirtofo
salėse. Tie paveikslai vasarą bus
rodomi ir Lietuvoje.

'

■...

a

■f

>■

T<Wume: 8TACKJ 2-070*

DH. BUDAS I. VENCIUS
DANTISTAS
X—RAY
Nimy Tetofoa**: Mkblpui 2—4273

VALANDOS;
ryto,
nk.
estgenM
40d gramd mm
(kmapM Ualaa Avi,)
BROOKLYK, M.-Y.
.......
Į..L.-I III.
WJIį

.. -.Jį.. .......
I
.I
geltonu,” nes pęr trumpas laikas priežastis atvykimo yru tiri Kuvto
esąs likęs ir dabar misijos daug hnijimo arba sujuiigimo Maspeth’o
trukdą tam darbiu, tai jos siūlo vyrių su Brooklyn’o vyllaift Bet.
kad patys vyčiai pastatytą tą te-# (esant trumpai laiko, buvo nutarta
utrą. Bet apkalbėjus tą dalyką ir padalyti ekstra tam dalykui suse
vyčiai atidėjo neaprilmtam toikul rinkimą, pirmadienį, balandžio 20
............

41 kuopa laimi antrą vietą, vizuo- Baigiant susirinkimą visi buvo
| tiname vyčių vajuje
vaginami važiuoti į šokins, kuria
Tolinus pranešto, kad 41 kuopa vyks balandžio 18 d.
Rnsirinkamas įmigtas malda.
laimėjo antrą vietą vyrią vajuje
rA. J. M.
ir gaus bronzos skydą.
Vėliau A. J. Mažeika išdavė ra
portą iš N. Y. ir N. J. Vyrią aps
gegužines pamaldus—minios gies krities suvažiavimo, kuris tmvo
priimtas. Pranešta, kad svarbiau
mes sutartines.
tokiai puikiai pavyko
Tojo kilimus jaunatvėj įpročio si inutnrimai buvo sekanti:
š. m. balandžio 11 d. Lietuvos
Kuopos ir apskr. dvasios vadui
vedami ir tikėjimo pažadinti bū
Radio
kite uolūs ir nuoširdūs šį gegužės kuu. J. Aleksiūnui įnešus, būvami Vyrią 124 kuopa surengė didelius
Penktadienyje po pietą p. Bir
mėn. Marijos pamaldoms, kurios tarta bendrai visoms kuopoms, šokius, kurie visapusiškai gerai
žiška kalbėjo per radio WLWL
bus atliekamos vakarais mūsą pagrrhiinui savo patrono, šv. Ka pavyko.
Kadangi buvo duodama dovana
zimiero turėti bendrą komuniją
New Yorkc. įžanginę supažindi
bažnyčioj.
draugijai,
kurios daugiausiai na
vieną
kartą
į
metus.
Tas
įvyks
vi

nimo kalbelę angliškai pasakė
Religines praktikos tvarka
rių
atsilankys
į šį parengimą, tai
suomet
apie
šv.
Kazimierą,
kuyioje
gegužes mėn.
Balius prasidėjo 8 vai. su So kun. J. Simonaitis, pabrėždamas
žmonių,
ypač
jaunimo, didžiulė
nors
bažnyčioje
ir
virta
keisis
kas
1. Gegužines pamaldos—trečia
fa, Vakarienei svečiai susėdo svečio kilmę iš Kosciuškos gimines
salė
buvo
kimšte
prikimšto.
metai.
Kitas.svarbus
dalykas
tai
KUNr. J. BALKONAS, L. B. S, Literatincs komisijos dieniais, penktadieniais ri sekma
f H vai. Vakarą vedė kun. J. Simo- ir jo kovą už Lietuvos nepriklau
sporto
šventė,
kuri
ivyks
balau
dieniais, penktadieniais ir'sekina
Brooklyn’o Vyčiai laimi sidabro
a. X?ž garbės papuošto stalo somybę ir Vilniją. Tolinus svečias narys, balandžio 28 d. kalbės per rudio.
(ižio 7 d., ir Miri yra rengiama N.
mi pamokslai.
taurę
■ garbės svoriai ir rengimo 7 minutes kalbėjo apie Vilniaus
2. šv. Kazimiero novenn—kas Y. ir N. J. apskrities. C’in buvo
tolios nariai su žmonomis. Re vadavimą. Jo kalba telpa “Darbi
J šiuos šokius atsilankė danginu
liną svertos Dr. Mišuka ir ninke.” Kun. J. Simonaitis trum sytojai laiškais* prašomi pranešti Atvykęs buvo prof. M. Biržiškos vakaras, pradedant gegužės mėn, raginama, kati visi kurie tik gali siai vyčiai iš apylinkinių kuopą.
1 d. ir baigiant 9 d.; Ims teikia dalyvauti šioje sporto šventėje. 41 Vytauto kuopa iš Brooklyn’o
Ktoash pasodino su garbės pai atkartojo angliškai, Viskas savo įspūdžius. Radio komisija išleiątuvėms.
—
Adv.
Bračiulfa
iš
Chioagus
jau planuoja paimti geresnę stotį.
mos šv. Kazimiero relikvijos ado Baigiant apskrities posėdžiui pra
fa., (Kiti Ukrainai sėdėjo žr- tęsėsi apie 12 minučių.
fikairiinginusiai
nešta, kad visi atstovai buvo Msifankydamri
vyksta
Lietuvon.
Dalyvavo
p.
Bir

“Vienybė” praneša, kad šiandien
ruoti.
iu prie kitą stalą).
(net
54
nariai)
buvo
pirmoje vie
Prie laivo
bus lietuvių programa 9 vai. vak. žiškos vakarienėje ir pasako kal
Gegužės 8 d. prieš baigiantis no Brooklyniečių pavaišinti su už toje ir laimėjo dovaną sidabro
klibas pasakė p. Strimaitis, adv.
Laivas “ Bromen ’ * išplaukė 12:30 iš W11A, bet apylinkėje nėra to bą.
velini, kviečiamas yra kunigas sve kandžiais ir su soda.
RŠulįs, Dr. Mišuka, kun. N. Pa
taurę. Antrojo vietoje buvo Hnrvai naktį. Daug buvo apviltą ma kios stoties. Manomo, kad tai ncLaimėta sidabro taurė
—
šv.
Jurgio
draugyste
turėjo
čias išpažinčių klausyti.
nte, Minfateris B. K. Balutis ir
nę, kad išplauks šeštadiciiuo vaka apžiūrėta klaida. Turi būti ”WNJ. savo metines mišias Apreiškimo
Tolinus buvo pranešta/ kad 41 rison’o vyčiai su 41 nariu.
Todėl bus progos, dar nebuvu
gerb. profesorius. Kalbant p.
Šokiams griežė net du orkestru,
re 9:30 vai. Svečias apleidžia hv.
bažnyčioje balandžio 2G d. 9 vai. siems Velykų išpažinties, ją atlik kuopa laimėjo, sidabro taurę, atsi
m airiu i nekurto tautininkai iš
vienas
lietuviškiems šokiams, o
Vytauto
D.
Kom.
portdiz
lankydami į Jersej' City 124 kuo
Jurgio kleboniją lydimas kun. N.
ryte.
ti,
ą šaukė 4‘ne vietoj,” “nekišk
kitas amerikoniškiems, taip kad
Pakalnio, kons. P. Žadoikio, po Posėdis šaukiamas penktadienio,
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