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500.000 Angliakasiu 
streikan.

Lenkai skundžia
3į

---------- 11

Angliakasių kontraktas 
su kompanijomis pasibaigia 
kovo 31 d. Naujas kontrak
tas nepadarytas. Streikui 
ivengti sutarimo nepadary
ta. Reiškia streikas prasi
dės bal. 1 d. Šioje šalyje 
angliakasių yra 750.000. Iš 

_ jų unijistų yra 500.000. Ne- 
unijistai nestreikuos.

Bouling Green, Ky. — 

Sugriuvo tabokos sandėlis. 
Jame buvo 800.000 svarų ta
bokos. Buvo užgriuvę 15 
darbininkų, šeši išliko svei
ki. Trys darbininkai žuvo, 
kiti sužeisti.

P rovidence. — Rhode Is
lando valstijos senatas kovo 
29 d. svarstė Dilių, įvedantį 
48 vai. darbo savaite. Tai 
tą dieną minių minios strei
kuojančių audėjų susirinko 
apie Statė House. Posėdžių 
salės galerijos buvo grūste 
prigrūstos darbininkų. Se
nato posėdis buvo sumišęs, 
bet kuomet pasirodė leite
nantas gubernatorius Gross. 
tai įvyko ramybė.

VEIK VISI STREI

KUOJA.

B w
•

LAWRENCE’O, MASS. LIETUVIŲ PROJEKTU O J AMO JI BAŽNYČIA. 

Jos stotymas prasidės ši pavasari (Žiūrėk korespondenciją iš Lanrence, Mass.).

ŽINIOS Iš LIETUVOS. V

SUSTREIKUOS KAIP 

VIENAS.

New York.—Derybos tarp 
kietųjų anglių kasėjų atsto- 
vų ir kompanijų ..tapų^per-. 
trauktos. Atstovai išvažiavo 
į Pennsylvania pridaboti 
streiko pradžią. Panedėly- 
je žadėjo sugrįžti ir tęsti de
rybas. Vienas angliakasių 
atstovas pasakė, kad anglia
kasiai sustreikuosią, kaip 
vienas žmogus. Streikas 
būsiąs tvarkus. Jokių riau- 
,šių nebūsią.

Iš kompanijų jau girdisi 
balsų apie streiko laužymą. 
'Vienos anglių kasyklų kom
panijos prezidentas pasakė, 
kad jei valdžia streiklau
žiams užtikrins saugumą, tai 
streikas būsiąs sulaužytas 
prieš i.šsibaigimą iškastų 
anglių.

Laicrence, Mass. — Veik 
visi audėjai išėjo streikan. 
Paprastai šio miesto audi- 
minėse dirba 20.000 audėjų. 
Dabar jau streikuoja!7.050.

GAL KONGRESAS 

ĮSIKIŠ.

Washington. — Streiko 
išvakarėse kongrese kilo, 
kalbų, kad reikią nedaleisti 
angliakasius prie streiko, 

j Kalbėta apie priėmimą rezo
liucijos, prašančios prez. 
Hardingą pasišaukti darbi
ninkų ir kompanijų atstovus 
ir bandyti sulaikyti streiką.

ATSIŠAUKĖ Į NEUNI- 

JISTUS.

DARBININKŲ SUVA

ŽIAVIMAS.

SODEIKA — LIETUVOS ; kalba sveikina kariuomenę ir 
OPEROS DIREKTORIUS, . šaulius, kurie tuojau daro sa- 

------ !vo paradą. Prasidėjo manifes-
VAŠINGTONAS, III. 28 dotacija. Pirmiausiai eina Vals- 

(Elta)^ Kaip praneša Kauno tybės vėliava ir paskui Šauliai 
aikraštis “Aidas,” Amerikos ištaigų tarnautojai, Valstybinė 
ietuvis operos dainininkas pas- gimnaziją, žy^įginmazijžųpra- 
cfirtas Lietuvos Valstybes ope- dings mokyklos lietuvių žydų 
ros direktorium. i

tybės vėliava ir paskui Šauliai

Raseinių džiakono R. P. D.) 
Žmonės susirinko ir lauke kuo
met bus suma, o čia vargšai 
nežinojo, kad jau seniai atlai
kytos visos Mišios. Iš visų ap- 
linkybių matyt, kad Raseinh] 
džiakonui Lietuva ir jos šven
tės, nors ir katalikiškos, neru
pi. Labai liūdna,
. į -______ Kaštanas

Berlin. — Lenkijos val
džia kreipėsi į alijantų am
basadorių konferenciją su 
skundu ant Vokietijos. Gir
di jau trys metai, kai Vo
kietija komercialiai boiko
tuoja Lenkiją. Dabar Vo
kietija buvo bekalbanti apie 
atšaukimą boikoto, bet rei
kalavo liuoso kelio pirkly- 
bai su Rusija. Tai Lenkija 
prašo aljiantų ambasadorių 
konferencijos priversti Vo
kietiją atšaukti boikotą. 
Bet ambasadoriai neišmano, 
kaip čia jie gali prikibti 
prie Vokietijos. Mat Vo
kietijos valdžia jokio pada- 
vadijimo tame nedarė, o 
boikotuoja tik vokiečių vi
suomenė ir pirkliai už lenkų 
šunybes. Be to alijantai iš
skiriant Francija nei viena 
nėra Lenkijai prielanki dėl 
jos akyplėšiško nusistatymo 
Vilniaus klausime.

(Šita žinia* buvo Bostono

_________ .<

Lisabonos.—Austro-V en- 
grijos ex-karalius Karolis, 
esąs ant Madeiro salos, mir
tinai susirgo. Jam suteiktas 
paskutinis patepimas. Turi 
plaučių uždegimą.

J eruzolimas. — Iš Angli
jos atvyko nauja milicija 
skaičiuje 250 kareivių. Tie 
kareiviai pirma buvo Airi
joj ir vadinosi Black and 
Tans. Išviso tokių milici
ninkų bus 700.

'S

MOTERYS NORI DAU

GIAU TEISIŲ.—
Chicago. — Miesto Tary

ba svarstė draudimą mote
rims rūkyti viešose rieto 
Sumanymas neperėjo. La 
ke svarstymo _ 
rys atsilankė ant galerijosii 

M* - - -įfa akfT* domslrept a
ir rusi] ir į vairios draugijos, 
visos nusitęsia apie pusverstį. 
Ėjom visoms didesniomis get- 
vėmis. Protarpiais buvo iš 
balkonų kalbamą. Eiti buvo 

VAŠINGTONAS, III. 28 d. labai blogai, nes visą laiką rei- 
(Elta) Lietuvos operos daini- kėjo bristi iki kelių sniegu, nes 

išvakaro visų gatvių buvo nu- 
?kasti kraštai ir supilta į vidu- 
' rį gatvių. Delko taip darė, ne
žinia, gal kad daugiau privar
ginus manifestantus. Manifes
tacija užsibaigė 1 vai.

Vakare 6 vai. Kliūbo salėje

LIETUVOS DAINININKAI 
UžSIENIOSE.

rūkyti, nes salėj rūkyti 
draudžiama. Taigi moterys 

I netik lygių teisių nori, bet 
!dar daugiau — jos nori ru- 
Įkyti ir ten, kur vyrams 
draudžiama rūkyti.
i________ ■

KIEK MAITINAMA 

SENELIŲ.

London. — Daugiau, kaip 
72.000 asmenų Londone gau
na senatvės pensiją. Jų di
džiuma moterys. Didžiau
sia pensija yra 10 šilingų 
savaitėj, mažiausia — 1 ši
lingas.

ALVITAS. (Vilkaviškio ap
skr..) Prieš karą čionai ant 
gražaus-ežero kranto aukštais 
'bokštais siekė į dangų didelė, 
puiki, gotikos stiliaus bažny
čia. Visiems suvalkiečiams ži
noma yra Alvito bažnyčia ste
buklinguoju Švenčiausios Pane 
lės paveikslu. Per Šv. Onos 
atlaidus į Alvitą iš visų Suval
kijos kampų suplaukdavo deši
mtis tūkstančių maldingų žmo
nių pagarbinti Švenčiausios Pa
nelės, išprašyti nuolatos reika
lingų vargingai Lietuvai naujų 
malonių. Karščiausios maldos 
liedavosi iš tūkstančių žmonių 
krūtinių, šimtai žmonių atlik
davo išpažintį, priimdavo Šven
čiausiąjį Sakramentą ir vėl 
jungdavos! tvirtais ryšiais su 
savo Išganytojumi. Čion ne 
vienas užšalėlis atgimdavo 
Šventame tikėjime, ne vienas, 
blogą vedęs gyvenimą, pasitai
sydavo, ne viena blogai atlikta 
išpažintis būdavo atitaisyta. 
Bet maldingi lietuviai atras
davo ne tik sielos sveikatą, bet 
nekartą pasveikdavo ir kūnu. 
Užtat su įžadais žmonės plauk
te plaukdavo Švenčiausios Pa
nelės Marijos ir Jos Motinos 
Šv. Onos užtarimo prašyti.

Bet prasidėjus Didžiausiam 
Europos karui, sudundėjus ru
sų ir vokiečių kanuolėms sus
tojo žmonelės plūdę visai ke-

ninkas Kipras Petrauskas buvo 
išvažiavęs duoti koncertą Ber
lyne.

Apie jo apsilankymą Berly
ne Kauno “Aidas” taip rašė:

“Kipras Petrauskas, būda
mas labai populiarus daininin
kas, surinko didžiausią šiame buvo paskaita gimnazijos mo- 
sezone Vokietyjoje auditoriją Rytojaus B. Sipavičiaus ir ki- 
kur vien iš įėjimo bilietų buvo, nmatografo salėje kun. Rama- 
surinkta 100,000 markių, kas ir riaukio, paskui vaidinimai Klū- 
Berlynui, “daug ką mačiu- be veltui o kinematografe pu- 
siam,” yra nepaprastas atsiti- -•— ------—
kimas.”

KRAUJO PRALIEJIMAS 
CERKVĖJ.

Maskva. — Vienoj cerk
vėj žmonės pasipriešino rau- 
dongvardiečiams. Tie rau- 
dongvardiečiai norėjo paim
ti auksinius ir sidabrinius 
cerkvės daiktus. Išėjo susi
kirtimas. . Raudongvardie- 

vienytose .Valstijose 11 nuoš. !čiai šovė į parapijoms ir ke- 
žmonių nemoka angliškai. turis jų nušovė.

būtų buvęs nei gaisro bažny
čioje, nei šovinių sprogimo.

Vokiečiai, nuviję rusus ir už
ėmę Alvitą, labai šventvagiš
kai pasielgė su šventąją iveta. 
šventoriui suvažiavo karo veži
mus, iš bažnyčios požemių — 
skiepų, pasakoja, išnešė balza
muotus lavonus, apiplėšė kars
tus. Tik kun. Sabastano rupes
niu buvo aukštesnės vokiečių 
valdžios sudrausti kareiviai. 
Taip pat kartu su bažnyčia su 
degė ir klebonija .
Aprimus šiek tiek karo trenks
mams sunkiuose okupacijos 

'litus į Alvitą, aptilo graudžios laikuose Alvitiečiai pradėjo ru- 
ir džiaugsmingos, prašymo ir pintis Dievo namų rengimu, 
padėkos giesmės prie švenčiau- Laikinai pastatė medinę koply- 
sios Panelės. tėlę, kurioje lig šioliai laiko-

i Pirmiausiai labai skaudžiai mos šv. Mišios. Iš griuvėsių 
nukertėjo bažnyčia nuo rusų pradeda kilti senoji bažnyčia. 
— vokiečių kanuolių. Iš vie
nos pusės rusai iš kitos gi vo- lausko į patinganą darbštumui 
kiečiai bešaudydami į Alvito sutaisyta apdengusios, apgriu- 

*puoše, bet ir choras nėgipdojo bažnyčios bokštus (mat manė, vusios bažnyčios sienos, bai- 
............... 'kad juose yra vienų ar kitų 'giama dengti stogas. Nors po

KIEK ŽMONIŲ NEMOKA 

ANGLIŠKAI.

Pittsburg. — United Mine 
AVorkers organizacija uoliai 
darbuojasi, kad neunijistus 
angliakasius įtraukti strei
kan. Greensburg'e, Pa.. 
kur dirba neunijistai tapo 
atidarytas unijos ofisas ir 
platinami atsišaukimai, kad 
neunijistai angliakasiai eitų

siau kainos. Sutemus, rakietos 
“fajiervarkai” ir tt.

Mieste buvo labai gražiai pa
puoštų namų ir vakare puikiai 
iliuminuotų. Papuošimu ir 
iliuminauja labiausiai pasižy
mėjo Prek. ir Pramonės Banka.

Washintgon. — 1920 me
tų statistika parodo, kad Su-

Rymas.
Darbo Biuro Tarybos šuva- i 
©©©e®©©®®®®©®®©©©©©®©©©©©®©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©®

Per Lietuvą į Genoą.

Tarptautinio

LIETUVA NEDALYVAVO

VAŠINGTONAS, UI. 28 d.
(Elta) Rusų inicijatyva latviai. . .
kvietė Lietuva š. m. kovo 28 ,d. tenai gyvena darbštūs ir

RUSAI VYKSTA 
GENOON.

Ryga. — Rusijos delegaci
ja, susidedanti iš čičerino, 
Joffe, Litvinovo ir kitų, 
išvažiavo per Berliną į Ge- 
noą. Kuomet buvo sužino
ta, kad Berline .padaryta 
pasikėsinimas ant Miliuko- 
vo, tai delegacija išreiškė 
susijaudinimą. Latvių^val- 
džia pastatė budresnę sargy
bą prie delgacijos. _ O dalis 
delegacijos pasiliko Rygoj 
ir vyks per Švediją. Ciče- 
rinas, delegacijos galva, vi
sa valanda pasivėlino ant 
traukinio. Pagalios su lat-

streikan kartu su unijistais. 'Rygon konferencijon kurion ^os sve.n'^s ^rbunri atjau- 
&©©©©®©©©©e©©©©©©©©©©©©©©@® -užkviesti ir lenkai. Lietuva piliečiai. Komendatura 

atsisakė konferencijoje kartu*1 Klebonija blogai pasirodė, 
su lenkais dalyvauti, nes lenkai Komendantūra dar nors gra- 
neatitaisę sulaužytos Suvalkų vėliavą iškėlė, o iškeltoji 
sutarties, atmetė Lietuvos pa- vehava klebonuos bokšte buvo 
siūlymą duoti Vilniaus klausi- n;uPį^ 
mą nulatiniam Tarptautiniam ' 
Teismui išrinkti rengia neprie
telingus žygius, ir organizuoja w
neitralėje zonoje grikuotas bažnytkiemiuose buvo ir tikrai 
gaujas. “* * “** ‘

sutarties, atmetė Lietuvos pa- vėliava klebonijos bokšte buvo

vių stipria ir ginkluota sar
gyba atlėkė į stotį. Ant 
traukinio lydėjo iki Lietu
vos rubežiaus latvių polici
jos kapitonas ir būrys poli- 
cistų. Specialis traukinys 
per Lietuvą, per Kauną, tu
ri pribūti Berlinan subatoj 
ryte. " v' ’ ’ ,

(Bolševikų delegacija pa- 
rodė susirūpinimą pasikesi-

• . i i* * uonu* vjuan cuomu"
nimu ant Mihukovę Berli- turgarietėn. Mitingą atida-
ne. Buvo pranešta, būk ca- Apskr. Valdybos pirnųnin-
ro šalininkai darę pasikesi- kas p. Narickis, nupasakoda- Mišių laiku. . .
nimą. Bet kitų spėjama, mas visus Lietuvos vargus nuo < Kovo 4 d. šventė visa Lietu- žvalgų) , apgriovė ir sudegino, didelių vargų, po didelių išlai- 
kad tai bolševiku, caristais^ barbaro rusų^iki grobiko va savo globoji švento Kaži- bažnyčią. Šv. Panelės stebuk- dų Alvito bažnyčia vėl iškils į 

‘ lenko lrikų. Navickiui baigus mero šventę, tik Raseiniuose ji Tingasis paveikslas liko visiš- padanges aukštus bokštus, vėl
Karo—Komendantas trumpa buvo n&niršta (ne žmonių, bet kai sveikutėlis rodos visai ne-iš tūkstančių krūtinių pasipils

si. Gėda net visiems tikintie- 
msiems.

Kaip girdėjau tai kituose

gražiai papuoštos bažnyčios, o 
Raseiniuose kaipo apskrities

RASEINIAI. Vasario 16 d. mieste ir dargi džiakonui gyve- 
RaseiniuoSe sutrikta iškilmin
gai, 10 vai. ryto susirinkus vi
siems bažnyčion, atlaikytos su 
jriatytu šv. Sakramento, šv. 
Mišios ir pasakyta puikus pa
mokslas. Paskui visi susirin-

nant, teįstengė iškelti sudris
kusią vėliavą. Man rodos kad 
tik vieną žodį reikėjo diako
nui ištarti į savo parapijonius 
ir būt kuopuikiausiai papuo
šia ne tik bažnyčią, bet ir kle
boniją. L dar kad nieko ne-

nimą.

apsimetusių, darbas). .

karštos maldos: “Šveiką Mari
ja...” Bet darbas nelengvas, 
juoba, kad reikia daug, daug 
lėšų, o čia kiekvienas parapi
jietis turi rūpintis atstatymu 
savo išardyto lizdelio . Užtat 
šiomis sunkiomis valandomis 
Alvito atstatomoji bažnytėlė 
laukia pašalpų ir aukų.

Prie progos dar paminėsiu, 
kad Alvite gerai gyvuoja pava
sarininkų kuopa ir kitos kata
likų draugijos, neminint poros 
smuklių.

F. Sruoginia

PINIGŲ KURSAS.
Žemiau paduodame kiek 

kainavo pasiuntimas 1,™ 
aukisnų į Lietuvą. Prie že
miau paduotų kainų 
priskaityta pasiuntimo kaš
tai :

Pirmadienyje, kovo 27—13.90 
Antradienyje, kov. 28—$8.80 ’ 
Trečiadieny, kovo 29—$3.80 
LITHUANIAN SALES i

i

Dėka Alvito vikaro kun. Mas-

CORPORATION,
BOSTON 27,1
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ANGLIAKASIAI 
STREIKAN.

kalba sveikina kariuomenę ir 
šaulius, kurie tuojau daro sa
vo paradą. Prasidėjo manifes
tacija. Pirmiausiai eina Vals
tybės vėliava ir paskui Šauliai

žiavimas įvyks bal. 4d. pro 
gramui išdirbti Genoos kon
ferencijai.

priskaityta pasiuntimo kaš
tai :

Pirmadienyje, kovo 27—>3.90 
Antradienyje, kov. 28—$8.80 . 
Trečiadieny, kovo 29—$3.80 

LITRUANIAN SALES 
, CORPORATION, d 

BOSTON 27, MASS

YPATINGA DEMON 
STRACIJA.

l 'kad juose yra vienų ar kitų
- Kovo 4 d. šventė visa Lietu- žvalgų) . apgriovė ir sudegino 

va savo globėji švento Kaži- bažnyčią. Šv. Panelės stebuk-

VAŠINGTONAS, UI. 28 d. 
(Elta) Rusų inicijatyva latviai 
kvietė Lietuva š. m. kovo 28 ,d.

VEIK VISI STREI
KUOJA.

Angliakasiu kontraktas 
su kompanijomis pasibaigia 
kovo 31 d. Naujas kontrak
tas nepadarytas. Streikui 
ivengti sutarimo nepadary
ta. Reiškia streikas prasi
dės bal. 1 d. Šioje šalyje 
angliakasiij yra 750.000. Iš 
jų unijistų yra 500.000. Ne- 
unijistai nestreikuos.

SUSTREIKUOS KAIP 
VIENAS.

DARBININKŲ ŠUVA 
ŽIAVIMAS.

KIEK ŽMONIŲ NEMOKA 
ANGLIŠKAI.

Krikščionys darbinmkaj vie- 
'tvkitės! Spieskitės | vienin 
fėlę darbo žmonių organiz* 
riją Amerikoje — Lietuviu 
Darbininkų Sąjunga

ATSIŠAUKĖ Į NEUNI 
JISTUS.

Providence. — Rhode Is
lando valstijos senatas kovo 
29 d. svarstė bilių, įvedantį 
48 vai. darbo savaitę. Tai 
tą dieną minių minios strei
kuojančių audėjų susirinko 
apie Statė House. Posėdžių 
salės galerijos buvo grūste 
prigrūstos darbininkų. Se
nato posėdis buvo sumišęs, 
bet kuomet pasirodė leite
nantas gubernatorius Gross. 
tai įvyko ramybė.

Bomling Green, Ky. — 
Sugriuvo tabokos sandėlis. 
J ame buvo 800.000 svarų ta
bokos. Buvo užgriuvę 15 
darbininkų. Šeši išliko svei-» 
ki. Trys darbininkai žuvo, 
kiti sužeisti.

PINIGŲ KURSAS.
Žemiau paduodame kiek 

kainavo pasiuntimas 1,000 
aukisnų į Lietuvą. Prie že-

Laurence, Mass. — Veik 
visi audėjai išėjo streikan. 
Paprastai šio miesto audi- 
minėse dirba 20.000 audėjų. 
Dabar jau streikuojal7.050.

Pittsburg. — United Aline 
Workers organizacija uoliai 
darbuojasi, kad neunijistus 
angliakasius įtraukti strei
kan. Greensburg’e, Pa., 
kur dirba neunijistai tapo 
atidarytas unijos ofisas ir 
platinami atsišaukimai, kad 
neunijistai angliakasiai eitų

būtų buvęs nei gaisro bažny
čioje, nei šovinių sprogimo.

Vokiečiai, nuviję rusus ir už
ėmę Alvitą, labai šventvagiš
kai pasielgė su šventąją iveta. 
šventoriui suvažiavo karo veži
mus, iš bažnyčios požemių — 
skiepų, pasakoja, išnešė balza- 
muofus lavonus, apiplėšė kars
tus. Tik kun. Sabastano rupes
niu buvo aukštesnės vokiečių 
valdžios sudrausti kareiviai. 
Taip pat kartu su bažnyčia su 
degė ir klebonija .
Aprimus šiek tiek karo trenks
mams sunkiuose okupacijos

JFasfa’nčęjfon. — 1920 me
tų statistika parodo, kad Su
vienytose .Valstijose 11 nuoš. 
žmonių nemoka angliškai.

Rymas. — Tarptautinio
Darbo Biuro Tarybos šuva- streikan kartu su unijistais.

J eruzolimas. — Iš Angli
jos atvyko nauja milicija 
skaičiuje 250 kareivių. Tie 
kareiviai pirma buvo Airi
joj ir vadinosi Black and 
Tans. Išviso tokių milici
ninkų bus 700.

RUSAI VYKSTA 
GENOON.

Ryga. — Rusijos delegaci
ja, susidedanti iš čičerino, 
Joffe, Litvinovo ir kitų, 
išvažiavo per Berliną į Ge
noą. Kuomet buvo sužino
ta, kad Berline padaryta 
pasikėsinimas ant Miliūko- 
vo, tai delegacija išreiškė 
susijaudinimą. Latvių^val- 
džia pastatė budresnę sargy
bą prie delgacijos. - O dalis 
delegacijos pasiliko Rygoj 
ir vyks per Švediją Ciče- 
rinas, delegacijos galva, vi
sa valanda pasivėlino ant 
traukinio. Pagalios su lat-

’kirtas Lietuvos 
ros direktorium.
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Berlin. — Lenkijos val
džia kreipėsi į alijantų am
basadorių konferenciją su 
skundu ant Vokietijos. Gir
di jau trys metai, kai Vo
kietija komercialiai boiko
tuoja Lenkiją. Dabar Vo
kietija buvo bekalbanti apie 
atšaukimą boikoto, bet rei
kalavo liuoso kelio pirkly- 
bai su Rusija. Tai Lenkija 
prašo aljiantų ambasadorių 
konfyggjeijos priversti Vo- 

atšaukti boikotą. 
Bet Ambasadoriai neišmano, 
kaip čia jie gali prikibti 
prie Vokietijos. Mat Vo
kietijos valdžia jokio pada- 
vadijimo tame nedarė, o 
boikotuoja tik vokiečių vi
suomenė ir pirkliai už lenkų 
šunybes. Be to alijantai iš
skiriant Franciją nei viena 
nėra Lenkijai prielanki dėl 
jos akvplėšiško nusistatymo 
Vilniaus klausime.

(Šita žinią buvo Bostono 
Tbranseriy te ).-■*-

VAŠINGTONAS, III. 28 d. 
(Elta) Kaip praneša Kauno 
aikraštis “Aidas,” Amerikos 

lietuvis operos dainininkas pas-

Lisabonas.
grijos ex-karalius Karolis 
esąs ant Aladeiro salos, mir
tinai susirgo. Jam suteiktas 
paskutinis patepimas. Turi 
plaučių uždegimą.

New York.—Derybos tarp 
kietųjų anglių kasėjų atsto- 

ja*- 
trauktos. Atstovai išvažiavo 
į Pennsylvania pridaboti 
streiko pradžią. Panedėly- 
je žadėjo sugrįžti ir tęsti de
rybas. Vienas angliakasių 
atstovas pasakė, kad anglia
kasiai sustreikuosią, kaip 
vienas žmogus. Streikas 
būsiąs tvarkus. Jokiii riau- 
.šių nebūsią.

Iš kompanijų jau girdisi 
balsų apie streiko laužymą. 
Vienos anglių kasyklų kom
panijos prezidentas pasakė, 
kad jei valdžia streiklau
žiams užtikrins saugumą, tai 
streikas būsiąs sulaužytas 
prieš išsibaigimą iškastų 
anglių.

čią piliečiai. Komendatūra 
ir Klebonija blogai pasirodė. 
Komendantūra dar nors gra
žią vėliavą iškėlė, o iškeltoji 
vėliava klebonijos bokšte buvo 
nuplukusi ir gerokai apdrisku
si. Gėda net visiems tikintie- 

I msiems.
Kaip girdėjau tai kituose 

bažnytkiemiuose buvo ir tikrai 
gražiai papuoštos bažnyčios, o 
Raseiniuose kaipo apskrities 

RASEINIAI. Vasario 16 d. mieste ir dargi džiakonui gyve- 
Raseiniuoše sutinkta iškilmin
gai, 10 vai. ryto susirinkus vi
siems bažnyčion, atisakytos su 

šv. Sakramentu, šv. 
Mišios ir pasakyta puikus pa
mokslas. Paskui visi susirin
ko turgavietėn. Mitingą atida
rė .

vių stipria ir ginkluota sar
gyba atlėkė į stotį. Ant 
traukinio lydėjo iki Lietu
vos rubežiaus latvių polici
jos kapitonas ir būrys poli- 
cistų. Specialis traukinys 
per Lietuvą per Kauną, tu
ri pribūti Berlinan subatoj 
ryte. <

(Bolševikų delegacija pa- iKf*1 
rodė susirūpinimą pasikėsi
nimu ant Miliukovų Berli
ne. Buvo praneštą būk ca-

Dėka Alvito vikaro kun. Mas- 
lausko į patingam darbštumui 
sutaisyta apdengusios, apgriu
vusios bažnyčios sienos, bai
giama dengti stogas. Nors po 
didelių vargų, po didelių išlai- 

bažnyčia vėl iškils 
lenko laikų. Navickiui baigus mero šventę, tik Raseiniuose jiŪngasis paveikslas liko visiš- padanges aukštus bokštus, vėl 
Karo’—-Komendantas trumpa buvo uižtaiiršta (ne žmonių, bet kai sveikutėlis rodos visai ne-iš tūkstančių krūtinių pasipils

karštos maldos: “Šveiką Mari
ja... ” Bet darbas nelengvas, 
juobą kad reikia daug, daug 
lėšų, o čia kiekvienas parapi
jietis turi rūpintis atstatymu 
savo išardyto lizdelio . Užtat 
šiomis sunkiomis valandomis 
Alvito atstatomoji bažnytėlė 
laukia pašalpų ir aukų.

Prie progos dar paminėsią 
kad Alvite gerai gyvuoja pava
sarininkų kuopa ir kitos kata
likų draugijos, neminint poros 
smuklių.

Maskva. — Vienoj cerk
vėj žmonės pasipriešino rau-' 
dongvardiečiams. Tie rau- 
dongvardiečiai norėjo paim
ti auksinius ir sidabrinius 
cerkvės daiktus. Išėjo susi
kirtimas. . Raudongvardie- 
čiai šovė į parapijoms ir ke
turis jų nušovė.

-GAL KONGRESAI " 
ĮSIKIŠ.

Washington. — Streiko 
išvakarėse kongrese kilo, 
kalbų, kad reikią nedaleisti 
angliakasius prie streiko. 
Kalbėta apie priėmimą rezo
liucijos, prašančios prez. 
Hardingą pasišaukti darbi
ninkų ir kompanijų atstovus 
ir bandvti sulaikvti streiką.

KIEK MAITINAMA draudžiama. Taigi moterys 
SENELIŲ. į netik lygių teisių nori, bet

------ !dar daugiau — jos nori rų-j
London. — Daugiau, kaip jkvti ir ten< kur vyrams 

72.000 asmenų Londone gau- draudžiama rūkyti, 
na senatvės pensiją. Judi-į 
džiuma moterys. Didžiau- < _ , 
šia pensija yra 10 šilingų &PAUJO PRALIEJIMAS 
savaitėj, mažiausia — 1 ši
lingas.

VAŠINGTONAS, UI. 28 d. labai blogai, nes visą laiką rei- 
\Elta) Lietuvos operos daini- kėjo bristi iki kelių sniegu, nes 
ninkas Kipras Petrauskas buvo išvakaro visų gatvių buvo nu- 
išvažiavęs duoti koncertą Ber-[kasti kraštai ir supilta į vidu- 
lyne. ! rį gatvių. Delko taip darė, ne-

Apie jo apsilankymą Berly- žinia, gal kad daugiau privar- 
ne Kauno “Aidas” taip rašė: ginus manifestantus. Manifes-

“ Kipras Petrauskas, būda- tacija užsibaigė 1 vaL 
mas labai populiarus daininin- Vakare 6 vai. Kliūbo salėje 
kas, surinko didžiausią šiame buvo paskaita gimnazijos mo- 
sezone Vokietyjoje auditoriją kytojaus B. Sipavičiaus ir ki- 
kur vien iš įėjimo bilietų buvo 
surinkta 100,000 markių, kas ir 
Berlynui, “daug ką mačiu
siam,” yra nepaprastas atsiti
kimas.”

nmatografo salėje kun. Rama- 
naukio, paskui vaidinimai Klu
be veltui o kinematografe pu
siau kainos. Sutemus, rakietos 
“fajiervarkai” ir tt.

Mieste buvo labai gražiai pa
puoštų namų ir vakare puikiai 
iliuminuotų. Papuošimu ir 
iliuminauja labiausiai pasižy
mėjo Prek. ir Pramonės Banka. 

i Matyt tenai gyvena darbštūs ir 
Rygon konferencijon kurion š^^tės svarbumą ^tjau- 
nžkviesti ir lenkai. Lietuva 
atsisakė konferencijoje kartu 
su lenkais dalyvauti, nes lenkai 
neatitaisę sulaužytos Suvalkų 
sutarties, atmetė Lietuvos pa
siūlymą duoti Vilniaus klausi
mą nulatiniam Tarptautiniam 
Teismui išrinkti rengia neprie
telingus žygius, ir Organizuoja 
neitralėje zonoje ginkuotas 
gaujas.

fe. ' r T*. ’T i J$ PF
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LAWRENCE’O, MASS. LIETUVIŲ PROJEKTUOJAMOJI BAŽNYČIA.

Jos statymas prasidės šį pavasarį (Žiūrėk koresponde nei ją iš Lanrence, Mass.)

Raseinių džiakono R. P. D.) 
Žmonės susirinko ir lauke kuo
met bus suma, o čia vargšai 
nežinojo, kad jau seniai atlai
kytos visos Mišios. Iš visų ap
linkybių matyt, kad Raseinių 
džiakonui Lietuva ir jos šven
tės, nors ir katalikiškos, neru
pi. Labai liūdną

- ----------  .Kaštanas,

nant, teįstengė iškelti sudris
kusią vėliavą Man rodos kad 
tik vieną žodį reikėjo džiako
nui ištarti į savo parapijonius 
ir būt kuopuikiausiai papuo
šia ne tik bažnyčią bet ir kle-

_ boniją Ir dar kad nieko ne- kiečiai bešaudydami į Alvito 
Apskr. Valdybos pirminin- 'puošė, bet ir choras negiedojo bažnyčios bokštus (mat manė, 

ro šalininkai darę pasikesi- kas p. Navickis, nupasakoda-} Mišių laiku. , 'kad juose yra ’ ’ _ . -
nimą Bet kitų spėjamą mas visus Lietuvos vargus nuo 
kad tai bolševikų, caristais™* 
apsimetusią darbas)

ALVITAS. (Vilkaviškio ap
skr..) Prieš karą čionai ant 
gražaus-ežero kranto aukštais 
'bokštais siekė į dangų didelė, 
puiki, gotikos stiliaus bažny
čia. Visiems suvalkiečiams ži
noma yra Alvito bažnyčia ste
buklinguoju Švenčiausios Pane 
lės paveikslu. Per Šv. Onos 
atlaidus į Alvitą iš visų suval- 
kijos kampų suplaukdavo deši
mtis tūkstančių maldingų žmo
nių pagarbinti Švenčiausios Pa
nelės, išprašyti nuolatos reika
lingų vargingai Lietuvai naujų 
malonių. Karščiausios maldos 
liedavosi iš tūkstančių žmonių 
krūtinių, šimtai žmonių atlik
davo išpažintį, priimdavo Šven
čiausiąjį Sakramentą ir vėl 
jungdavos! tvirtais ryšiais su 
savo Išganytojumi. Čion ne 
vienas užšalėlis atgimdavo 
Šventame tikėjime, ne vienas, 
blogą vedęs gyvenimą pasitai
sydavo, ne viena blogai atlikta 
išpažintis būdavo atitaisyta. 
Bet maldingi lietuviai atras
davo ne tik sielos sveikatą, bet 
nekartą pasveikdavo ir kūnu. 
Užtat su įžadais žmonės plauk
te plaukdavo Švenčiausios Pa- 
nelės Marijos ir Jos Motinos 
Šv. Onos užtarimo prašyti.

Bet prasidėjus Didžiausiam 
Europos karui, sudundėjus ru
sų ir vokiečių kanuolėms sus
tojo žmonelės plūdę visai ke
liais į Alvitą aptilo graudžios laikuose Alvitiečiai pradėjo ru- 
ir džiaugsmingos, prašymo ir pintis Dievo namų rengimu, 
padėkos giesmės prie švenčiau- Laikinai pastatė medinę koply- 
sios Panelės. tėlę, kurioje lig Sieliai laiko-

i 'Pirmiausiai labai skaudžiai mos šv. Mišios. Iš griuvėsių 
nukentėjo bažnyčia nuo rusų pradeda kilti senoji bažnyčia, miau paduotų kainų yra 
— vokiečių kamuolių. Iš vie- ~ 
nos pusės rusai iš kitos gi vo-

MOTERYS NORI DAU
GIAU TEISIŲ.—

Chicago. — Miesto Tary
ba svarstė draudimą mote
rims rūkyti viešose vietose.

z 1IĮ*,.-
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|iq ricilic T\X Atmn visko matom aiškiai, kad V. Jėzus yra Mesijas, TAIPOGI V. JĖZAUS STEBUKLAI LIUDIJA, yra Mesijas arba Išganytojas.
*alUa“l/ieVaS.‘i.c, jame išsipildė apreikštas „molu Gabrio- KAD JISAI YRA DIEVO PASIUNTINYS. Kaip žydai uuraju ir kaip iš

lium ir Danieliaus pranašo parašytas laikas
Peržiurėsim pranašo Danieliaus pranašvs-'^“?0 Nesijaus Sn pasaulin, taipogi ir.kitos! 
fcuiros. pamatysim, kaip buvo aiškiai Mtra-i^*?^ Pį" pranašautos aplinkybes. Mesijai
i Mesijaus atėjimo laikas. Pakartosiu S“*®“* l ,
i žodis į žodį: “Kada dar kalbėjau ir mel- Memjaus laiko aprašymą, yra dar apreikš- tuomet

tas:
1- o. Jo (Mesij aus) tikslas, būtent nusidėjimo r 

išnaikinimas. Visos pranašystes turi vieną są? 
ryyšį šu šitą, nes visos jos kalba apie tą patį 
tikslą: apie atitaisomą V. Dievo garbės ir Atly
ginimą Sutvertojui už Jievos Vaikų nusidėji
mus. Tokį atlygjninlą gali padaryti tiktai 
Šventųjų Šventas.

2- o. Apreikštas miesto pastatymas po 7 nede- 
lių arba po 49'metų. Miestas iš tiesų, nežiūrint 
į vairias priešų kliūtis, buvo pabaigtas statyti 
405 metais paliepus Artakserksui statyti.

3- o Apreikštas yra V. Jėzaus darbas, būtent 
apsakinėjimas šv. Evangelijos arba Senojo Įs
tatymo ištobulinimas.

4- o. Apreikštas žydų atmetimas, išrinktos 
Dievo tautos, už V. Jėzaus nukankinimą. 'Lai
te V. Jėzaus mirties žydai išsižadėjo Išganyty)- 
jaus, tokiu būdu liko nusidėjimo tarnais.

5- o. Pagal apreiškimą, likp vargšai be baž
nyčios ir be aukos. Auka pasibaigė jų bažny-‘ 
Čioj laike V. Jėzaus mirties, plyšus bažnyčios 
uždangai. Bažnyčią gi ir miestą sunaikino Ti
tus, apie kurį kalbėjo pranašas Danielius.

V. Jėzus pakartodamas šią pranašystę apie 
miesto ir bažnyčios išnaikinimą, dar pridėjo, 
jogei tos bažnyčios: “Nepaliks tavyje akmens 
ant akmens.” Ketvirtam šimtmety ciesorius 
Julijonas Apostatą (išsižadėjo šv. tikėjimo,) 
norėdamas paniekinti V. Jėzų ir Jo, virš minė
tą, pranašystę, pavelijo žydams pastatyti Jero- 
zolimoje bažnyčią. Kuomet pradėjo ją (bažny
čią) statyti, žemės drebėjimAs išardė likusius 
pamatų akmenis ir numetė į šalis. Vienas is
torikas stabmeldys Amijanas Marcelinas (23, T) 
rašo: Kuomet ciesoriaus pirmininkas Alipijus 
uoliai prie darbo stvėrėsi ir provincijos valdo
nas jam padėjo (dirbti,) tankiai vertėsi netoli 
pamatų ugnies kamuoliai, sudegino keletą dar
bininkų ir taip pasidarė toji vieta neprieina
ma. .. ir nustojo dirbę. ’ ’ — Šv. Cirilius, Jerio- 
zolimos vyskupas, ir šv. Bazilius, rašydami Ju
lijonui laišką sako, jog tuomet pasirodė ant 
dangaus dailus, didelis ir raudonas, kaip ugnis, 
kryžius, idant parodyti, kas pasakė ir išpildė 
tą pranašystę, jog tos bažnyčios neliks akmuo 
ant akmens. Neužilgo Julijonas karėje sužeis
tas, mifdamas, pasakė: “Galilee vicisti,” tai 
yra, Galiliejieti, pergalėjau (Galiliejiečiu pa
vadino V. Jėzų, nes Jisai Galilėjoj gyveno.) 
Taip tRs nedoras ciesorius, norėdamas blogai 
padaryti, prisidėjo prie pranašystės išsipildy- 
m0* ' ič

5) Beveik tuo pačiu laiku, kaip ir pranašas 
Danielius gyveno pranašas Agiejus. Kuomet 
žydai nenorėjo statyti Jerozolimoje bažnyčios 
pranašas Agiejus, ragindamas savuosius prie 
darbo, pasakė pranašystę apie Mesijaus atėji
mą. Pagal pranašo žodžius, nors ši bažnyčia 
ir nėra tokia puiki kaip senoji, kuri buvo Sale- 
mono statyta, tečiau ji bus pagerbta Išganyto- 
jaus įžengimu: “ir pajudįsiu visas tautas: ir 
ateis Pageidaujamas visoms tautoms, ir pripil- 
dįsių šitą namą garbe, sako Viešpats Galybių.” 
Pagal šitą pranašystę jau atėjo Išganytojas 
šin pasaulin, nes turėjo ateiti į tąją Jerozoli- 
mos bažnyčią, kurią žydai statė metu Agiejaus 
pranašo; dabar gi tos bažnyčios nėra. Tuomi 
“Pageidaujamu” arba Išganytojum yra Kri
tus, nes išsipildė jame šioji pranašystė ir kitos 
pranašystės apreiškiančios Mesijos Asmenį bei 
kitokiais aplinkybes, iš kurių pažįstam, jog Jė
zus Kristus yra Mesijas.

6) Zakarijas aprašo vidurines Mesijaus ypa
tybes: jog jis buvo teisus, tykus, neturtingas..’, 
čionai taipogi pranašauja jojimą V. Jėzaus Je- 
rozolimon ant asiliuko, toliau pranašauja Mesi
jos pardavimą už 30 cidabrūiių... Iš Evangeli
jos žinom, kad šios pranašystės išsipildė V. Jė-

Turėdamas prieš akis Šventąjį Raštą, peržaū- 
, rodamas tenai rašytus atsitikimus, ištikro turi 

žmogus nusistebėti, kaip puikiai Dievas de 
mūsų taip viską surėdė, kad tik lengviau galė
tume pažinti savo Sutvėrtoją ir Išganytoją — 
Jėzų Kristų. Pirmiau apreiškia Viešpats per 
pranašus^ kad atris Mesijas, ydant mes nesu- 
klystume, apreiškia iš kokios giminės Jisai 
gims, kur gims, kada, kas bus Jo Motyna, ką 
Jis veiks per savo gyveninimą, ypatingai apsa
ko kokios bus Jo paskutinės su mumis gyveni
mo dienos Jo kentėjimas, visokios kentėjimo 
aplinkybės, kaip pavyzdžiui; pardavimas už 30 
cidabrinių, mokinių išsiblaškymas ir užsigyni- 
mas, nedėkingų žmonių pajuokimos, mušimas 
per veidą ir spiaudymas, plakimas, erškėčiais 
apvainikavimas, aht kryžiaus prikalimas, trau
kimas liosų dalinanties Jo suknele... Toliau 
apreikštas yra V. Jėzaus iš numirusių prisikė
limas, dangun žengimas, sunaikinimas Jero- 
zolimos i bažnyčios ir išdildymas Senojo {staty
mo aukų. .

ei ir išpažinau savo nusidėjimus ir savo 
ių Izraelitų nusidėjįmus... Štai vyras Ga
lus, kurį mačiau apreiškime;., išmokina i 
ir kalbėjo su manim ir tarė: Danieliau.... 

ėjau tau pranešti... tu tad atkreipk ati- 
į kalbą ir suprask apreiškimą. .Sutrum- j 
. yra 70. nedėlių ant tavo žmonių ir ant ta- 
nonių ir ant tavo švento miesto, kad pa- i 
gtų prasižengimas ir nusidėjimas kad > 

galą, kad nedorybė būtų išnaikinta, o bu- 
atvesta amžinoji teisybė ir kad išsipildytų 

^iškimas ir pranašystė ir kad būtų-pateptas 
istus) šventųjų šventas Ir taip žinok ir 
rripk atidžią: nuo kalbos išėjimo, ydant 
būtų pastatydinta Jerozolima iki Kristaus 
o: bus 7 nedėlios ir 62 nedėlios..,/ o po 62 
ėlių bus užmuštas Kristus, ir nebus Jo tau- 
mri Jo užsigis. Miestą gi ir bažnyčią išnai- 
žmonės su vadu, kurs ateis; ir jo pabaiga 

rinimas, pasibaigus gi karui nutartas išnai- 
as. Ir patvirtįs gi sutartį su daugeliu per 
nedelią ir pusėje nedėlios pasibaigs auka 
lojimas. Ir bus bažnyčioje' išnaikinimo 
omas ir iki pabaigos ir galo (pasaulio) tę- 
aaikinimas.”

'Ydant suprasti šitą pranašystę, reikia pir- 
iu šį tą pasakyti. Taip pranašas Jeremijas 
mašavo, jogei žydai bus per 70 metų Babi- 

Jajos nelaisvėje, paskui gi gaus leidimą grįž
davo tėvynėn. Danielius matydamas, kad jau 
įmeti] baigiasi, apie paliuosavimą gi negir
ti, pradeda melstis, išpažindamas prieš Die- 
, savo it žydų nusidėjimus. Tuomet aniolas 
įbrijeliUš ramindamas jį, apreiškia V. Jėzaus 
girną. Dabar vienas dalykas: kaip reikia su-, 
asti tą laiką, kurį Danielius pranašas išdėstė 
iedėlias. Reikia žjnoti, kad žydai netik skai
tovo taip, kaip mes savaitę dienų, bet ir sa- 
itę metų. Taigi, pagal Danieliaus pranašo 
Etįtlių, 7 nedėlios reiškia 49 metus, nes kiek- 
įa nedelia turi 7 metus; paskui 62 nedėlios 
LŠkia 434 metus ir antgalo “pusėje nedėlios 

■sibaigs auka,” tai yra po 3 su puse metų. - 
ė Danielius pranašas pirmiausia rašo, kad po 
J nedėlių, tai yra po 490 metų turi pasibaigti 

ttdėjimo galybė, nes ateis amžinoji teisybė 
■a Mesijas. Mesijas Danielius pranašas va
ją “Šventųjų Šventas.” Paskui pranašas pa- 
.o nuo kada skaityti tuos metus, sakydamas 
uo kalbos išėjimo, idant vėl butų pastaty- 
jlb-Jerozolima. ” — Nyo šio laiko, tai yra
> paliepimo pastatydinti Jeruzblimos miestą, 

_kia pradėti skaityti metus, ir praslinkus 69 
bdėlioms su puse, arba po 486 sii puse metų, 
sipildį? Mesijaus arba Išganytojaus darbas. 
įDabar klausimas, kada paliepė ir kas palie- 
* žydams pastatydinti sunaikintą Jerozolimą? 
| Iš istorijos žinom, kad žydams pavelijo iš
.bilionijos grįžti į savo žemę pirmiausia Cy- 
Y536 metais prieš V. Jėzaus užgimimą, be : 
įrįžo labai maža jų dalį, nes žydai, kaip vi- 
la. prie^turtų labai inkibę, tad prasigyvenę 
<-tiek svetimoj šaly nenorėjo grįžti į savo 
ynę, mat, jie žinojo, kad reikės statyti baž- 

jręią. Sugrįžę tečiau geresni žydai, ilgai ne
rengė statyti bažnyčios. Prade jin paskui sta- 
rti>bažnyčią, Ezdras-levita prašė Artakserkso 
Dngimano, Babilonijos karaliaus, vėl leisti ki- 
‘ims žydams grįžti tėvynėn; Artakserksas lei- 
tfžydaniS”' grįžti į Palestiną 466 metai prieš 
ristaus užgimimą. Antrą gi kartą tasai pats 
.ralius 454 prieš Kristaus užgimimų metais ne 
t pavelijo, bet ir paliepė žydams grįžti Pales- 
įon ir statyti bažnyčią ir miestą. Taigi nuo
> paliepimo, pagal Danieliaus pranašystę, pri
imu skaityty! nedėlių metus, nes aiškiai pas 
'anašą yfa parašytas Dievo apreiškimas: 
tuo kalbos išėjimo,, ydant vėd pastatydintų, 
rozolimą,^’ kitokio gi paliepimo statyti Jero- 
|Įbą nebuvo.
modami nuo kada reikia skaityti laiką, tai yra 
rArtakserkso Longimano paliepimo pasta- 
linti Jerozolimą, pažiūrėsim iki kol reikės, 
lityti: ar iki užgimimo Mesijaus, ar iki mir- 
B Pagal pranašo žodžius: “nuo kalbos išė- 
to, ydant vėl pastatydintų Jerozolimą, iki 
istaus vado 7 nedėliosJr^2 nedėlios... ir po 
nedėlių t>us užmuštas Kristus,” reikia laiką 
lityti ilrf mirties. Vadinasi, po 69 nedėlių, 
►a po 483 metų, bus užmuštas Kristus. ’ Da 
• dar lieka viena nedelia, arba 7 metai, šiam 
£e tad išpuola V. Kristaus mirtis. Ir pusė- 
nedčlios' pasibaigs auka ir aukojimas ir baž- 
ioje bus išnaikinimo biaurumas.” Laike 
ties V. Jėzaus bažnyčy i oje atsitiko “išnaiki- 
o biaurumas,” nes sudrebėjo bažnyčia ir 
o uždanga (apie kurią pakalbėsim pRs- 
i.) Tai dar prie tų 69 nedėlių turim pridė- 
isę nedėlios, arba prie 486į metus, turėsim 
u būdu Mesijaus mirties laikę. Dabar ga- 
patikrinti ar išsipildė toji Danieliaus pra- 
rstė!.. Žinom, jog V. Jėzus gyveno 32| 
is, žinom, jog pastatydinti Jerozolimą pa- 
įnas buvo 454 prieš Kristaus užgimimą me- 
. žinonvlaipogi, kad Jėzus nukankintas yra 
paliepimo pastatydinti Jerozolimą už 4864 
a. Taigi dabar atimkime iš 486| m. 454,
32į šitie tad metai ir bus gyvenimo Jė- aiejuuv, ayiMjuiu w
i Kristaus tuOM p-i'3ulyję laikas. Iš šiovisos kitokios aplinkybės išsipldė-Jame.

Baigiant šio Skyriaus pirmą dalelę, dar kartą 
turim pasakyti, kad V. Jėzus yra Dievas ap
reikštas Mesijas, nes pranašystes kas link Jo 
atėjimo, aprašymo Jo asmens, būdo, mirties ir

KAD JISAI YRA DIEVO PASIUNTINYS. J ,Kaip žydai norėjo ir kaip tikro atrodė, kad 
---------- :-----:— ĮV. Jėzaus mirtis turėjo Jį visiškai išniekinti,J

V. Dievą* apreiškė mums per pranašus jogei Ibet vietoj paniekinimo, Išganytojaus mirtis la-1 
Mesijas bus patsai Dievas, kuris darys stebū-biausiai Jį išaugštino ir parodė Jo Dievišką 

: “Patsai Dievas ateis ir išgelbės mus,'galybę. Pažiūrėkim koks prisirengimas prie 
tuomet atsivers aklųjų akįs ir bus atidarytos'tos mirties. Pirmiau stebuklingas Jo atsimai- 
kurčiųjų aušįs, tuomet iššoks raišas kaipo ei- nymas ant kalno Tabaro, neišpasakytai Išga
mas, ir atidarytas bus nebilių liežuvis... atpir- nytoją išaugština, nes patsai Dievas Tėvas įlė
kti gi Viešpačiu atsivers (convertentur.)

Šv. Jonas siuntė pas V. Jėzų pasiuntinius 
paklausti kas Jis esąs, ar netiktai tas, “kuri- 
sai turi ateiti,” tai yra Mesijas? —Išganyto
jas liepė šv. Jonui pasakyti: “ką girdėjote ir 
regėjote: aklieji mato, raišieji vaikščioja, rau
puotieji yra apčystijami, kurtiniai girdi numi
rėliai keliasi iš numirusių.” Vietoįatsakyti šv. bažnyčioj uždanga pusiau plyšta, saulė per 3 
Jono pasiuntiniams: “Aš esmi Mesijas.” V. valandas nešviečia. Matoma čionai, ką Danie- 
Jėzus pasako savo darbus, jog gydo visokius liūs pranašas buvo keliais šimtais metų praha- 
ligonius ir prikelia iš numirusių. Taip sakyda- Savęs apie “sunaikinimo baisumą” bažnyčios, 
mas Išganytojas, rodos, sakyte sako: galit su- Čionai (laike Išganytojaus mirties) prasideda 
lyginti Izaijos pranašo Mesijos aprašymą' su. toji baisi drama. Toji uždanga buvo bažnyčioj 
manim, ižinosit tikrai, kad esmi Mesijas. +«.-^

Kuom atsižymi Išganytojas nuo žmonių? V. 
Jėzaus gimimo aplinkybės yra šte'būklingomis: 
Aniolas apreiškia Zakarijai užgimimą šv. Jo
no (kuris turės prirengti žydus priimti Mesiją) 
iš senutės jo moteries šv. Elzbietos. Taipogi ne- 
tikinčiui Zakarijai, jogei senatvėje galėtų susi
laukti sūnaus, atima kalbą, užgimus gi sūnui, 
skiriant jam vardą, vėl yra sugrąžinama tėvui 
kalba.

Aniolas Gabrielius apreiškia Šv. Panelei Ma
rijai, jogei Ji stebuklingai paliks Išganytojaus 
Motyna be pametimo panystės: “štai pradėsi 
yščioje ir pagimdysi Sūnų, ir pramįsi Jo vardą 
Jėzus, šis bus didis ir Augščiausiojo Sūnumi 
bus vadintas, ir duos Jam V. Dievas sostą Jo 
tėvo, Dovydo,' ir karaliaus ant Jokūbo namų 
ant amžių, ir Jo karalystei nebus galo... Šven
toji Dvasia nužengs ant tavęs, ir Augščiausiojo 
galybė apdengs tave. Todėl ir Šventasis, iš ta
vęs gimsiąs, bus vadintas Dievo Sūnumi.

Stebuklingas taipogi buvo V. Jėzaus užgimi
mas, tegul nors paprastam Betlejaus tvartely
je, bet tarpu aniolų, kurie gąrsino pasauliui 
delko tasai Mažutėlis gimė: “garbė Dievui ant 
augštybėių ir ant žemės ramybė geros valios.” 
Stebūklingai sužino Tris Karaliai apie V.'Jė
zaus gimimą ir vedami žvaigždės eina pasvei
kinti Mesiją ir atiduoti Jam garbę. Taipogi 
stebūklingai jie grįžta aš Betlejaus namon. 
Stebūklingai V. Jėzus išsigelbsti iš Erodo siųs
tų budelių, kurie išpiovė Betlejuj nekaltus ma
žus vaikelius. Visas V. Jėzaus gyvenimas yra 
pripildytas stebuklais. Kuomet šv. Jonas Jį ap
krikštijo, atsivėrė dangus ir buvo girdimas iš 
c augaus balsas: “Tu esi mano numylėtas Sū
nus, tavyje sau pamėgau.” Iki čion matėm tiks 
tai aplinkybes, pažiūrėkim dar biskuti. ką V. 
Jėzus patsai padarė. Štai pagal Evangelisto 
aprašymą, viena diena Jo darbų: ••'Ir štai at- 
nvšė ;am stabu ištiktąjį, gulinti ant !ov>s... 
Jėzus... tarė stabu ištiktajam": Turk viltį, sū
nau, atsileidžia tau tavo nusidėjimai... Ydant 
gi žinotumėte, jog Sūnūs žmogaus turi ant že- 
galybę atleisti nusidėjimus, tuomet galybę at
leisti nusidėjimus, į tuomet tarė stabu ištikta
jam: Kelkis, imk savo lovą ir eik į savo namus! 
Ir atsikėlė ir ėjo į«#avo namus. Matydamos gi 
minios bijojosi, ir garbino Dievą, kurs davė 
žmonėms tokią galybę.. Jam tai jiems šnekant 
štai vienas vyresnysis priėjo ir pagarbino jį 
sakydamas: Viešpatie, mano duktė ką tik nu
mirė, bet ateik, uždėk ant jos savo ranką ir at- 
gįs. Ir atsikėlęs Jėzus ėjo paskui jį su savo 
mokintiniais. Ir štai moteriškė, kuri dvyliką 
metų kentėjo kraujo plūdimą, priėjo iš užpaka
lio ir prisilytėjo jo rūbo krašto. Nes kalbėjo 
savyje: tik prisilytėčiau jo rūbo, būčiau svei
ka. Bet Jėzus atsigręžęs, tarė: turėk viltį, 
duktera, tavo tikėjimas tave išgelbėjo. Ir pas
veiko moteriškė nuo anos valandos. Ir atėjęs 
Jėzus į vyresniojo! namus... paėmė jos ranką 
(numirusios mergaitės) ir atsikėlė mergaitė. 
Ir išėjo tas garsas po visą aną žemę. Ir išėjus 
iš tenai Jėzui, sekė jį du aklu<šaukdamu ir sa
kydami: Susimilk ant musų, Sūnau Dovydo... 
Ir tarė jiems Jėzus: Ar tikite, jog galiu jums 
tai padaryti? Sako jam: Ir labai Viešpatie! Ta
da prisilytėjo j | akių, sakydamas: Tebūna 
jums pagal jūsų tikėjimą. Ir atsivėrė jų akis... 
O aniems išėjus, štai atvedė pas Jį žmogų-ne- 
bylį, .velnio apsėstą. Ir velniui išvarytam 
esant, prakalbėjo nebylys ir stebėjosi minios, 
sakydamos: To niekuomet neregėta Izraėlu- 
je...”— Taip aprašo šv. Mateušas' devintam 
perskyrime savo Evangelijas. Baigdamas E/ 
vapgelistas tą perskyrimą, sako: “Ir apvaikš
čiojo Jėzus visus miestus ir miestelius... gydy
damas visokias ligas ir visokią negalę.

Kiek buvo tokių dienų V. Jėzaus gyvenime, 
kuomet Jisai pradėjo mokinti žmones! Ar vie
nam sugrąžino regėjimą, arbą net suteikė regė
jimų? Ar vienas nebylys prakalbėjo ant Jo žo
džio? Nevienam mirusiam sugražino gyvastį. 
Lozorius; jau po kebų dienų miręs, net pradė
jęs pūti, V. Jėzaus galybę kėlėsi iš karsto. Vi 
sokius Viešpats darė stebflklus: vaikščiojo vir
šum vandens, stabdė audras, duona stebūklin
gai daugino it tūkstančius maitino. Dėlto V. 
Jėzus darė stebuklus? — Be abejonės Jo meilė 
btjvo priežastimi Visi] Jd darbui Jisai iš meilės 
į žmones atėjo šin pasaulin, gydė ligonius, mo
kino; tečiau svarbiausia tai darė dėlto, ydant 
patvirtinti savo mokslą ir išpildyti tą ką apie 
Jį pasakė pranašas, tai yra parodyti, kad jis

pia jo klausyti: “Tas yra mano numylėtasis 
Sūnus... Jo klausykite.” Toliau parodė V. Jė
zus savo galybę, kuomet sutiko Jį neprieteliai 
pagauti, nes pasakius “Aš esmi” visi pasitrau
kia ir puola ant žemės. Mirštant Jam visa 
gamta liudijo, jog Jis yra s Mesijas, Išganyto
jas: uolos trūksta, numirėliai keliasi iš karstų 'i V V* 1 V •» • 1 Vi 1 — O

TIK K4 ISRJO IŠ SPAUDOS 
s GRAŽUS TIKYBINIS

VEIKALAS

“PILOTO DUKTĖ”
Drama penkių veiksmų. 

KAINA: 35c. $4.00 už tuziną.
. $2.00 už pusę tūžmo.

Užsakymus ir pinigus siųskite:
ALENA KIBURIUTŽ,

67 G St, So. Boston, Mass. 
bei ‘DARBININKO” Red.

Knygynams duodama didis nuot.

ĮSIGYK L D.S. 1922 M.

tarpe dalie vadinamos “šventa šventųjų” ir 
šventa. (Į “šventųjų šventą” nebuvo galima 
niekam ineiti, išskiriant vyriausiojo kunigo; ir 
tai tik vieną karta į metus, nes tenai pirmiau bu
vo “Sandaros Arka” iir visados skaitėsi gyve
nimo V. Dievo vieta.) Taigj ydant pritaisyti 
tą uždangą, reikėdavo keliu desetkų kunigų, 
nes storio ji turėjo per plaštaką, aukščio apie 
pusketvirto sieksnio ir ilgio apie 7 sieksnius. 
Talmudas sako, kad 40 metų prieš Jeroaolimos 
sugriovimą, atsivėrė bažnyčios duris, žvakės 
anksiny liktoriuj užgeso... Kaip tik tais me
tais išpuola V. Jėzaus mirtis, taigi duris čio
nai reiškia tą uždangą tarpe “šventjų šventos, 
vietos” ir tarpe šventos. Liktorius ^gi užgeso 
nuo uždangos plyšimo, peš jisai prieš ją stovė
jo.

Didžiausias liudijimas, jog Jėzus yra Dievo 
pasiuntinys, tdi yra Jo stebuklingas iš numiru
sių prisikėlimas. Iš numirusių prisikėlimas 
yra sykių išpildymas pranašystės ir stebuklas 
apie tą nieks negali abejoti. Jėzaus prisikėli
mo liudininkais yra Rymo kareiviai, galybė 
žmonių, kuriems pasirodė, su kuriais kalbėjo, 
kuriems davėsi lvtėtis...

Jėzus atsiskyrė su šiuom pasauliu, bet Jo pali
ktas mokslas — šventa tiesa liko ir liks, pagal 
Jo paties žodžius: “dangus ir žemė praeis, ma
no gi žodžiai nepraeis.” Už tą šventą tiesą 
žmonių galybė nepabijojo baisiausių kentėjinni 
ir galutinai nesigailėdami savo gyvasties mirė 
už V. Jėzaus mokslą. Tas viskas liudija, jeigu 
ne V. Jėzaus Dievybę, tai tikrai Jo nuo Dievo 
pasiuntinybę, nes kam duos Dievas tokią galy- 
b daryti stebuklus ir tuom į save patraukti ki
tus : nes jeigu Dievas pavelytų šiokių būdu taip 
apgaudinėti žimones, tad galima būtų pasakyti, 
kad Dievas patvirtina klaidą, šiaip-gi ant Die
vo net pamislyti negalima.

Priminiau čionai keletą stebiiklų iš Evange
lijos, bet dalelė tiktai ir tų, kurie yra užrašy
ti, bet nesulvginant yra didesnis skaitlius visų, 
kuriuos Jėzus padarė, nes kaip šv. Jonas sako: 
“Daug tiesa, ir kitų stebuklų Jėzus padarė a- 
kyvaizdoie savo mokintinių, kurie neužrašyti 
toje knygoje^!“kurie jei būtų surašyti atskirai, 
man regisi, jog nei visa pasaulė negalėtų ap
imti tų knygų, kurios reiktų parašyti, ”Štai 
kokį išvedimą daro šv. Jonas: “Taigi vra pa
rašytą. kad tikėtumėt. jog Jėzus yra Kristus, 
Dievo Sūnūs, ir kad tikėdami turėtumėt gyve
nimą J d vardan. ’ ’ >

f

Iš pradžių šios dalies buvau pakartojęs Izai- 
jaus pranašystę, kur. buvo pasakyta, jog, atėjęs 
Mesijas darys stebuklus ir buvo tenai abelnuo- 
se bruožuose. Štai po trumpo to> apmąstymo, 
galime ir vėl pasakyti, jog tas, kuris tuos ste
buklus darė, tai vra tikras Dievo Pasiuntinys 
— Mesijas.

(Bus daugiau)
(“Žmonių Knygynas.”)

/
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TYLŪS VAKARĖLIAI.

f

Tylūs, ty lūs vakarėliai, — 
Taip ramu ant lauko;—

Šviesūs, rausvi debesėliai 
Padangėse plauko.

Jau nutilo paukštužėliai, 
Upės nebanruoja,

Mūsų broliai — bernužėliai.. • -Dalgių nevalius j a.

KALENDORINĮ.
Kas nusipirko šių metų L. 

D. S. Kalendorių, tas turi iš 
ko pasigerėti beskaitydamas 
garsiausių Lietuvių Tautės 
rašytojų straipsnius bei ei
les. Šių. metų LDS. Kalen
doriuose, skaitytojas ras 
daug gražių* moksliškų 
straipsnių parašyta, kurių 
retai kurioje knygoje galima 
rasti. Taigi, kurie norite iš
sigyti šį Kalendorių arba 
pasiųsti kaipo dovanų, gimi
nėms į Lietuvą, tai tuojaus 
siųskite 25c. stampoins arba 
money orderį, o mes pasiusi- -. 
me nurodytu adresu.

Agentams duodame nuo
laidą. Agentai pasiskubin
kite su užsakymais.

“DARBININKAS”
366 Broadway, So. Boston, Mass.

>

t

^DRAUGAI IR DRAUGĖS!

“G I E D R A”

Skaitykite ir platinkite lai
kraštį “GIEDRĄ.” Lietuvių 
Katalikų Moksleivių Organų.

Kaina metams Amerikoj $2.- 
55 W. Markei Str.,

BOSTONAN MUZIKOS 
MOKYKLA.

Ištirti smalkos mokytojai duoda sa
vo geriausią patarnavimą jusi} vaikui 
arba mergaitei. Smuikas duodamas 
už dyką su pirma kurso lekcija. Dėl

395 Broadway,
Room 4,

So. Boston, Mass.

AMERICA ŪME
Geriausias ir tiesiausias susinė
simas per vandenį su Lietuva. 
Laivai iš Rotterdamo nuveža 
pasažierius .tiesiai į Piliavą.
Laivai išplauks iš New Yorko

OOTTERDAM
Balandžio 8 * “

*EtWlKratMM
n Balandžio 29 1 ■

HOLLAND AMERICA LINE 
89 Statė St., Boston, Mass

<•

N°®RAM.
Mnsy laivai tari geriausius pa

togumus trečios klesos pasažieriams.
Užsakant vieta' kreipkitės prie 

prie vietos agentų arba pas

GREIČIAUSI MODERNIUS 
LAIVAI PASAULYJE. 

Šaunus apėjimas su keleiviais. 
Ten yra vietinis agentas jusi) mieste 

ar netoli jo.
Į LIETUVA LENKIJ4, RU8IJ4 
LATVIJĄ UKRAINĄ IR I VISAS 

Baltijos valstijas.
CARON1A ............Bal 8, Geg. 13 
PANNONIA ( cabin tik).......... BaL 18

CaMn 3130. 3-čia H. 3103 JO.
— :R- Tais* 33.00.

Per Cherbourg, Bouthampton, 
Liverptol ir GLiigcm 

CAMERONIA................................Bal. 6

Mėlynakės — seserėles 
Gėlių prisiskynė,

Iš liūdnųjų ašarėlių 
Vainikus nupynė. 

-•7 -
Žvaigždės mirga, inėnuo šviečia 

Pasilsėti šaukia;
Jauno smintvs širdį kviečia, 

' Pas mieliausią plaukia.

Skausmo tinklą jausmas audžia, 
Ilgu taip palikti...

Sielos balsas baisiai spaudžia -1- 
Negaliu užmigti.

AQriTAXTA ..................... Balandžio 11
SATURNTA Portland) Baiand. 18 
ALGEIIIA (ii Bostono).. .Baiand. 20 

Per Angliją ar Hamburgą 
į | Dnmrfg'ą S1O6..VI — Liepoją fl07. 
L Taksą *3.00.



KUN. J. ŽIDANAVIMUS, 
Amsterdamo lietuvių klebo
nas, kurio varduvės šauniai 
buvo pažymėtos.

AMSTERDAM, N. Y.

Ju-Didžiai Gerb. Solemnizanto 
biliato Klebono Kun. Juozapo 

Židanavičiaus Pagerbimui 
Varduvių Dienoje 

Iškilmės.

Šiiį metų kovo 19 dienoje, kaip 
tik sekmadieny, pripuolė didžiai 
gerb. mūši} klebono kun. Juozą 
po Židanavičiaus varduvės. Ta.1- 
suteikė gražią progą Šv. Cecilijos 
chorui, Paaugusiųjų Mergaičii; 
chorui ir parapijos mokyklos vai 
kučiams, varg. A. črigoraičiui va 
dovaujant, tiksliai panaudoti t. 
dieną didžiai getb. Jubilijato kle^ 
bono kun. J. Židanavičiaus pager
bimui.

Tos dienos iškilmės prasidėjo 
pamaldomis bažnyčioje, kur tapo 
atlaikytos dvejos Šv. Mišios, ku
rių aukoje dalyvavo visos para
pijos draugijos. Gi Šv. Juozapo 
draugija turėjo tą dieną atlaiky
tas iškilmingas Šv. Mišias draugi
jos narių intencija.

Antroji iškilmių dalis didžiai 
gerb. klebono kun. J. Židanavi
čiaus pagerbimui įvyko pobažny- 
linėje svetainėje 7:30 vakare, kur 
buvo vaidintas dedikuotas tetft- 
rėlis ir išpildytą muzikąjo progra
ma su lk»kjyim*U.

Visa tai buvo daroma didžiau
sioje paslapty, kad didžiai gerb. 
solemnizantas nedasižinotų. Gi 
sulaukus vakaro, lygiai 7:30 vai., 
į kleboniją pribuvo du delegatu:

D-ras Jonas Karužas, didžiausius į 
Amsterdame vaistinyčios savinin- ' 
kas ir p. Matas Vėlička, atsižymė- 1 
jęs giedorius ir dainininkas, ku- < 
riedu — pirmasis parapijos var- ] 
du, gi antrasis Šv. Cecilijos var- < 
du — užprašė didžiai gerb. klebo
ną į pobažnytihę svetainę.

Labai gražiai išpuošta buvo 
scenerija ir svetainė. Didžiai gerb. 
savo klebonu ir dvasios vadui Vy
čiai pasistengė dailiausia papuoš
ti fotelį, kurį pastatė ant tam 
tyčia pagamintos platformos. 
Aukščiau fotelio buvo puošniai 
nupinta gyvų gėlių gerlanda. Vi
sas fotelis buvo apipintas gyvo
mis gėlėmis ir išklotas šilkų pa- 
duškaitėmis. Visa tai atrodė ne į 
paprastą vietą, bet daug panašu
mo buvo į vyskupišką sostą. Grin
dys buvo kaurais išklotos. Gi žmo
nių į svetainę prisirinko tiek 
daug, kad jau ne tik sėdynių, bet 
ir statiems net vietos pritrūko.

Didžiai gerb. klebonui pasiro
džius svetainėje delnų plojimams 
nesimatė galo. Ta sviskas labai į- 
spūdingai atsiliepė didžiai gerb. 
sojemnizanto širdyje. Ilgai jis 
nenorėjo sutikti, kad užėmus taip 
puošniai ir iškilmiai prigamintą 
vietą. Galop, užėmus prigamin- 
ą vietą, prasidėjo programas, ku
rį išpildė Šv. Kazimiero mokyklos 
vaikučiai, Paaugusiųjų Mergaičių 
:hora^ Šv. Cecilijos choras ir 
gerb. svečiai kunigai.

Atidengus uždangą pasirodė 
Paaugusiųjų Mergaičių choras. 
Visų veideliai atrodė linksmus, 
raudoni, gražūs. Drabužiai vie- 
įodi, balti ir atrodė lig angelėliai. 
Jų programas prasidėjo vargoni
ninko A. Grigoraičio sukompo
nuotas toastas “Lai gyvuoja 
sveiks!” Dar būta keletas ir kitų 
dainelių. Jų dalis teikė gražaus 
ir malonaus įspūdžio ir buvo už
baigta gražiais ir kilniai išreikš
tais linkėjimais su dovanėlės įtei; 
kimu per Oną Biliutę didžiai gerb. 
solemnizantui kun. J. Židanavi- 
čiiu.

Po to iš eilės sekė Šv. Kazimie
ro mokyklos vaikučių 
choras, kurs ir-gi pradėjo 
rąja varg. A. Grigoraičio 
ponuota toastas “Didi 
jums.” Būta ir kitų gražių įspū
dingų dainelių, po kurių Zofija 
Česnuliutė mokyklos vaikų varde 
sudėjo gražiausius linkėjimus ir 
įteikė auksu dovanėlę didžiai 
gerb. Jubilijatui kun. J. Židanavi- 
čiui.

d

mišrus 
su ant- 
sukom- 

garbė

Uties, N. Y., kurs trumpai, bet P-lė Anėlė Aučiuniutė tęsė pro- 
labai karštoje prakaibėlėje aten- gramą toliau dainuodama šim- 
gėsi išaiškinti didžius nuopelnus(kaus solo “Kada .uorių verkiu,” 
didžiai gerb. mūsų klebono iš akomponuojant v»rg. A. Grigo- 
priežasties nuveiktų Amsterdame raičiui. N*------- ka-ia-j----- -x
didžių jo darbų ir užbaigė, iš- likto veikalo 
reikšdamas karštus savp linkėji
mus.

Iš eilės sekė dviejų veiksmų te- 
atrėlis “Pasimatysime ant Gedi
mino kalno,” patrijotingai para
šytas varg. A. Grigoraičio ir de
dikuotas didžiai gerb. klebonui 
kun. J. Židanavięiui. Jį vaidino 
mokyklos vaikų būrelis. Gražiai 
išpildė savo roles visi, iš kurių 
geriausia atsižymėjo. Pranciška 
Šidlauskaitė, Veronika Rabašaus- 
kaitė, Veronika Rabašauskaitė, o 
Kazimieras Griniunas, Jurgučio 
rolėje, Stasė Kučinskaitė, Birutės 
Stulginskienės ir Onytės rolėje. 
Zofija ir Ona Česnuliutės — ma
mytės ir Aldonos rolės, gi Zigmas 
Cinikas ir Jonas Račys — kario ir 
mokytojo rolėse. Ateity pasitiki
nta iš jų gabiųjų vaidintojų artis- 
tą.

Sekančiai p-lė Ona Čiurliutė 
skambino pianu dvi labai sunki 
solo kompoziciji, kurių vardų ne
teko sužinoti. Savo uždavinį, kac 
ir buvo labai sunkus, tačiau atli
ko labai gražiai. Dėl tūlų aplin- 

t kybių toji p-iė buvo sulenkėjusi 
, dabar gi prisirašė prie šv. Cecili- 
. jos choro ir uoliai mokinasi lie

tuvių kalbos, už ką pagarbos yra 
verta. Jos tėvas yra karštas lie
tuvis ir pavyzdingas katalikas.

Sulig programo pasirodė Šv. Ce 
eilijos vyrų choras — vyras į vy
rą, kaip ąžuolai, švelnūs, manda
gūs, begalo mylintieji dailę. Jie 
tai žaviai sudainavo dvi sunki' 
kompoziciji: a) varg. A. Grigo
raičio “Mintis Mano” ir b) Jere- 
mino “Serenada.”

Vyrų chorui pabaigus ant smui
ko griežė p. Jonas Gaška, akom- 
ponuojant varg. A. Grigoraičiui. 
Labai įspūdingai ir žavėtinai tas 
atsiilepė Visų susirinkusiųjų šir
dyse, nes p. J. Gaška vos tik pir
mą kartą viešai pasirodė ant mū
sų estrados pagrindų. Buvo ir-gi 
duetas ant smuikų, akomponuo- 
jant p. A. Grigoraičiui, bet gi ne
teko sužinoti kito smuikininko 
pavardės.

Didelį entuziazmą sukėlė Šv. tė prakalbėti didžiai gerb. solem- 
Ceeilijos merginų choras. Daina-'

viui. Priminė sunkias valandas l 
ir aplinkybes, kuriose prasidėjo* 
organizuotis Šv. Kazimiero para
pija. Pradžia buVo labai sunki, 
nes žmonių buvo vos tik saujelė 
ir tie daugumoje buvo ištvirkę, 
tačiau ačiū Viešpačiui ir prakil- 
niąjam būdui vietos katalikų, ku- 

!• rię visuomet veikė iš vieno su sa- 
■ vo dvasišku vadovu, viskas ne tik 
f kad susitvarkė, bet ir iškilo taip, 
jog drąsiai galima pasakyti, kad 
Amsterdamo lietuviai užėmė vie
ną iš pirmiausių vietų visos Ame
rikos lietuvių tarpe.

Ir ištikrųjų didžiai gerb. mūsų
• klebonas apie amsterdamiečius 

neperdaug* tepasakė, ne^ kokiu — • • • • \ , •

amsterdamiečių mintyse ir Širdyse! 
pasiliks ilgam ilgam laikui.

Samata.

Nors po triukšmingai at- 
“Čigonai” sunku 

buvo imponuoti, tačiau p-lė A. 
Aučiuniutė dainuodama nustebi
no publiką ir už žaviai įspūdingą • 
dainavimą atsimokėta gausiais 
delnų ploimais. 1

Pasirodė scenoje gerb. kun. A.
famoliūnas iš Schenectady, N. Y., 
kurs turiningai kalbėjo, nurody
damas, kuomi didžiai gerb. solem
nizantas kun. J. Židanavičius yra 
atsižymėjęs lietuvių literatūros ir 
muzikos srityse, kokie jo veikalai: 
yra atspausdinti ir kokie dar ne. žvilgsniu apie juos nesvarstysime, 
Ir prisiminė, kad šiuosmet liepos' viešumoje visad matosi, kad ams- 
mėnesy sukanka 30 metų jo ku
nigavimo jubiliejus. Tad visi jį 
gerbiantieji privalo neužmiršti di
džiai gerb. Jubilijato ir pasirūpin
ti jo raštų išleidimu. Be kom- 
plimentarių linkėjimų įteikė gra
žią dovanėlę pradžiai didžiai 
gefb. Jubilijato kun. J. Židanavi-

> čiaus knygoms leisti Fondo įkū- 
i rimui. Tuo žvilgsniu ne tik vie- 
. tiniai, bet ir plačioji lietuvių vi

suomenė turėtų atkreipti atydą Į
- didžiai gerb. kun. J. Židanavičiaus 

nuveiktus darbus, kad tinkamai 
įį pagerbus per jo jubiliejų.

Gerb. kun. A. Tamdiūnui už-

I

T0ARTA8
žodžius ir muziką parašė A. Gri
goraitis pagerbimui didžiai gerb. 

Jubilijato mūsų klebono kun.
Juozapo židanavičiaus jo 

varduvių dienoje kovo 
19 d. 1922.

Duokim garbę kuodidžiausią,— 
Tegyvuoja mums ilgiausia 
Mūsų Dvasiškas Tėvelis, 
Numylėtas klebonėlis 
Per ilgiausius metelius, 
Per ilgiausius metelius! 
Valio! Valio!! Valio!!!

/terdamiečiai iš tikro pasirodo pa
vyzdingiausiais.

Apskritai imant, visi iš vieno 
dirba, kaipo uolūs katalikai, vie
nybėje su savo klebonu, kas retai 
kur atsitinka. Net, sandariečiai, 
ir tie, kaip matėsi, pagerbė savo 
kleboną, stropiai dalyvaudami iš
kilmėse ir programoje iš priežas
ties jo varduvių. Tas gimdo vil
tį, kad jie supratę sandariečių or
ganizacijos pakraipą arba steng
sis ją pataisyti arba ją visiškai 
pames, kąip daug jau taip pada
re.

Kas link įvairių aukavimų ir
baigus kąlbeti . scenoje pasirodė. gausįų aukų, Amsterdamo lietu-
šv. Cecilijos mišrusis choras. Vi
soje svetainėje nutilo taip, rods, 
galėjai užgirsti, kad ir adatėlė 
nukristų. Tik štai iškilo choro 
dirigento ranka ir staiga pasklido 
maloniausia ir žavėtingiausia nie- 
liodija gaidos ir žodžių — “Duo
kim Garbę” — varg. A. Grigorai
čio, dedikuotą didžiai gerb. Jubi
lijato kun. J. Židanavičiaus pa
gerbimui jo varduvių dienoje, 
kam publika entuziastiškai prita
rė triukšmingais delnų plojimais. 
Po to p-lė Barbora Vasiliauskai
tė Šv. Cecilijos choro vardu išreišs 
kė širdingiausius linkėjimus ir į- 
teikė gražią dovaną didžiai gerb. 
solemnizantui. Prie to dar dai
nuotą Šimkaus “Paukštužėli-Skra- 
jūnėli. ” «

Šv. Cecilijos chorui tebesant 
scenoje, iškilmių vedėjas ir ren
gėjas varg. A. Grigoraitis užkvie-

------ „-------- c—- ---------- ^nizantą kun. J. Židanavičių, kurs 
vo A. Gabussi’o duetą iš operos savo prakalboje trumpais sakiniais 
“Čigonai” lietuviškame tekste.! apybriežė Šv. Kazimiero parapi- 
Dainuoti užbaigus, delnų ploji-' jos istoriją ir nuopelnus, kaip 
mams nebuvo galo, todėl publi-Į draugijų, taip ir žymiausių pa-, O ? ~ C * j <'*U Jv J Y, 111 JC*.

Nusileidus uždangai buvo per-Į ka privertė mūsų geltonkases at- vienių veikėjų, pasidarbavusiųjų 
statytas gerb. kun. Pr. Zabiela iš kartoti tą duetą antru syk. ! parapijos labui ir tėvynės gerbū-

var-

reikšti tuos linkėjimus ir pasvei
kinimus. Tai-gi, didžiai gerbia- — 
sis Klebone ir Jubilijate, gyvuok 
ilgiausius metus — Dievas tepaiZ-- 
laimina Jūsų gyvenimo dienas, 
kad gražiausioje sveikatoje dar 
daugiau galėtum nuveikti dėl gar
bės ir naudos mūsų Motinos Šv. 
Bažnyčios ir dėl gerbūvio ir lai
mės brangios mūsų Tėvynės Lie-' 
tuvos. Be to gi linkiame didžiai 
gerbiamąja 111 klebonui ir Jubilija
tui, už nuveiktus savo darbus-lr - 
pasiaukavimus įgyti liaurų vaini
ką, kurs Jus vainikuotų nemir- 
tingai. - i

Todėl gi maldausime Augščišu- 
siojo, kad Jis prilaikytų didžiai 
gerbiamąjį mūsų Kleboną ir Ju- 
bilijatą, Globėją ir Rūpestingą Tė*-1 
vą, ilgiausius metus gražiausioje • 
sveikatoje ir laimėje. >-•

Ir, užbaigiant, visi mes sakome: 
Tegyvuoja didžiai gerbiamasis 

mūsų klebonas ir Jubilijatas, Glo-' 
bėjas ir Rūpestingas Tėvas ilgiau- 
sius metus ir valio nuveiktiems

, jo darbams ir paniaukavimams. < •

Paaugnsiųjų mergaičių choro 
du linkėjimai pasakyti per Oną

Biliutę.
Didžiai Gerbiamasis Klebone ir
Jubilijate!

Šioji diena linksmina visus Baž
nyčios vaikus, nes toje dienoje vi
si mini džiaugsmingą dieną — Šv. 
Juozapo šventę.

Šv. Juozapas buvo Šventosios 
Šeimynos Globėjas, Jūs gi, didžiai 
gerbiamasis Klebone ir Jubilijate, 
esate mūsų visų vaikų ir parapijo- 
niį Globėjas.

Šv. Juozapas rūpinosi Švento
sios Šeimynos kasdieniniais reika-' 
lais, Jūs gi, 
Klebone ir Jubilijate, j--------
rtipinatės ir dabar neliaujate rū- procento 1920 m. išdirbimo 
pintis ne tik parapijos įvairiais' ir 95.9 procentą daugiau su- 
reikalais, bet ir dedate pastangas,į vartojimą dėl dešimts metų lai
kas viskas puikiai vyktų ir, kad ko haiąiant 1920 m. (8.375.936,- 
viskas gražioje tvarkoje būtų. ' ) Tokiu budu 1921

Šioji diena yra džiaugsminga ;kiekvienaP gyventojas 97| sva- 
ypač dėl mūsų ir garbinga tuomi,! 91 4 svaruP 1920 m.. 85.3 
kad toje didingoje dienoje pri-1 1913 ir 58.8 svarus
puola didžiai gerbiamojo klebono < jgoo in 
ir Jubilijato varduvių diena. Jil 1921 m cukržras išdirbta 2,t 

įoki graži, toki įspūdinga, toki m-j 532 24^^ svari], arba 30.2 
. . . > jog norėtųsi, kad; daugiaus kai 1911-1920 m. (1.-

( svari].) Naminis.

- ■ - --------------------------------------------------------*--------------

jr

1921 CUKRAUS SUVARTOJI
MAS SUV. VALSTIJOSE.

Sus. Valstijos suvartojo 10,- 
548,451,000 svari] cukraus 1921 
metais, arba 28 į procentą pą- 

didžiai gerbiamasis san]jnj0 cukraus iš dirbimo, 
nuo seno rpa? rejškia padidinimą iš 8.4, viai ir-gi užima pirmą vietą. Ne- 

subytino jų dar niekas, ypač kul
tūros vajuje. Kai-kurios koloni
jos garsinosi, kad sukirto Ams
terdamą, bet toli gražu joms prie 
to, imant pagal žmonių skaitlių 
nedalyvavusių prakalbose, bet e- 
sančių kiekvienoje kolonijoje.

Didžiai gerb. solemnizantas už
baigdamas savo prakalbą padėko
jo visiems pasidarbavusiems prie 
varduvių iškilmių ir visiems atsi
lankiusiems, ragindamas visus ir’kilmių pilna, jog norėtųsi, 1 
tolesniai dirbti išvieno, kad visų į visų metų dienos būtų panašios. Į 9į ygg 
tųjų darbų pasekmės ir toliaus bū- m 
tų naudingos kiekvienu atžvilgiu.

Didžiai gerb. Jubilijato kun. J. 
Židanavičiaus pagerbimui iškil
mių vakarą užbaigė Šv. Cecilijos 
choras sudainuojant Šimkaus 
“Tykus buvo vakarėlis” ir Či
žausko “Neprapuls mūsų Tėvy
nė.” Gi pačioje užbaigoje, vi
siems sustojus ir Šv. Cecilijos cho
rui triukšmingai užtraukus “Lie
tuva Tėvynė mūsų,” kuriam Lie
tuvos himnui visi pritarė, užbaig
ta šis iškilmingas vakaras, kurio 
įspūdžiai iškilmių, surengtų di- 

•džiai- gerb. kun. J. Židanavičiaus 
varduvių pagerbimui, prakilnių

Tas gi daug teiktų gyvybės žmo- įdirbimas pristatė 26.1 nuoš/ 
Jūs gi, didžiai gerbiama- P1Wartojimo 1921 m.. 17.4 nuoš.nems. Jus gi, didžiai gerbiama- puvartojimo 1921 m., 17.4 nuoš. 

sis Klebone ir Jubilijate, būdamas 192q m ir 23.7 mi0§. 1919 m. 
visų mūsų Globėjas ir Rūpestin-1 — —

drąsos ir vilties žmonėms suvar- j 
gusiems, nustipusiems dvasioje.1 
Gi šį vakarą, kuomet Jums, di
džiai gerbiamasis Klebone ir Jubi
lijate, siunčia linkėjimus ir pa
sveikinimus numylėti Jūsų vaiku
čiai ir suaugusieji, teikis priim
ti ir nuo mūsų mažųjų mergaičių 
choro bent trumpus linkėjimus ir 
pasveikinimus. Aš gi jaučiuos di
džiai laiminga, kad mažųjų mer
gaičių choro varde esu įgaliota iš-

Į 1921 m. 977,738,902 svarai 
gas Tėvas, daug teikei gyvybės,• Hawaiios prisiųsti, 818,043,880

i svarų iš Porto Riko ir 337,143, 
948 svarai iš Phllipine Islandą. 

1920 m. iš svetimų kraštu 
gauta 7.550,195,838 svarai ir 
1921 m. 6,673,041,867 svareL— 
"'1921 m. išsiųsta 789,263,707 
svarai kitoms šalims.

MEILĖS KAINA.
Norėdamas būti mylimas, 

pirma mylėk.

$1.00 NAUJAUSIŲ KNYGŲ RINKINYS $1.00
----- ; —-       ---------- ------ ______________ f  _____________________________________________________

1) LEONO XIII ENCIKLIKA RERUMNOVARUM 
APIE DARBININKįĮ KLAUSIMI

PIRMOJE DALYJE RASI:
1. Darbininkų klausimas: jų padėtis ir jos atsi

radimo priežastis.

ANTROJE DALYJE RASI:
Socijalizmas ir jo kritika.

2. Socijalistų tai blogybei prašalinti siūlomos 
priemonės.

3. Kritika socijalistų programo.
a) socijalistų mokslas blėdingas patiems darbinin

kams;
b) socijalistų mokslas eina prieš teisybę;

F c) nuosavybė yra darbo vaisius;
' *d) savastis yra reikalinga šeimai;

e) kada vyriausybė tegali kištis į šeimos reikalus.H .
f . •* __________________________________ k

♦
TREČIOJE DALYJE RASI:

Tikras Darbininkų Klausimo Išsprendimas.

4. Katalikų Bažnyčios bendradarbiavimas:
a) be religijos ir Bažnyčios darbininkų klausimas 

neišrišamas;

5.

6.

7.

b)
c)

■ ■1 ■ ■■■ ■ '■ ■ ■
Bažnyčios mokslas apie žmogų;
ne kova, tik visų luomų sutarimas yra reikalin
gas žmonių gerovei;
darbininkų ir darbdavių priedermės; 
religijos ir artimo meilės svarba;
Bažnyčios geri darbai.

d)
e)
f)

Vyriausybės bendradarbiavimas:
a) valstybės užduotis, rūpintis visų piliečių gerove

ir ypač darbo žmonių; »
b) valstybė privalo globoti darbininko sielos reikalus 

ir rūpintis jojo gerove;
c) atlyginimo tvarkymas.

Profesinės sąjungos:
a) draugijų reikalingumas;
b) žmogus turi įgimtos teisės organizuotis;
c) organizacijos yra reikalingos mūsų laikais;
d) draugijos tikslas, jos pamatas;

Užbaiga. x
Begalo svarbi knygelė darbininkams. • Kiekvie
nas turėtu įsigyti.

KAINA

Štai ką savo įžanginėje prakalboje apie ją 
rašo visą žinomas gerb. kun. J. J. Jakaitis, Wor- 
cesterio lietuviu klebonas:

“Šitoji nauja Jono M. Širvinto išleistoji knyge
lė bus didelė pagelba tiems, kurie norės pažinti Ka
talikų Bažnyčios mokslą. Trumpais ruožais paaiš
kinta svarbiausieji Dievo apreikštosios tikybos dog- 
matai, taip kad žmogus ir mokslą nėjęs tas tiesas ga
lėtų pažinti. Ne vienas ligšiol silpną ar prastą tikė
jimo pažinimą turėjęs, toksai nuodugniai sykį, kitą 
šitą knygelę perskaitęs jgįs geresnį tikėjimo pažini- 
mą ir branginimą ir dėkuos autoriui už jos pagami
nimą.”

Taip rašo mūsą vienas iš žymiausiu veikė
ju. Tad nusipirkęs ją nesigailėsi.

KAINA...................................50 centų

| žiai ir aiškiai apibudina socializmą ir krik-
' ščionybę. Ką tik iš Lietuvos gauta.

KAINA..................................10 centų

5) EILĖS IR DAINOS.
• / n 

j

Parašė ir išleido JOANNA T AMO § APS
KAITĖ. Puikiausių eilių ir dainų knygelė, I-a 
dalis.

KAINA 25 centai

Šias visas penkias knygas L. D. S. nariams 
ir prenumeratoriams parduosime

. r -
&KTik už $1.00----- -------------- Tik už $l.OO*^Bt

10 centų

2) Mūšy TIKĖJIMAS.
Vertė J. M. ŠIRVINTAS.

Knyga, kurioje kiekvienas katalikas ras 
ginklą apgynimui katalikų tikėjimo. Reikalin
ga kiekvienam įsigyti.

<

T 3) TRIS KELEIVIAI:
KRIKŠČIONIS, 

Pamokinanti apysaka, 
darais.

/

ŽYDAS ir TURKAS.
Su stipriais drobės ap-

KAINA 40 centų

4) SOCIALIZMAS IR KRIKŠČIONYBĖ.
-

Parašė PROF. V. JURGUTIS. Joje gra-

Tą nupiginimą darome tik dėlto, kad davus 
progą> dabartiniais bedarbės laikais LDS. na
riams ir “Darbininko” prenumeratoriams įsi
gyti naudingų knygų.

Įdėk dolaYinę į voką ir siųsk mums žemiau 
padėtu adresu, o knygas gausi po dviejų, trijų 
dienų.

Jeigu nepatiks į 5 dienas po aplaikymo grą
žink mums, o mes sugrąžinsime pinigus pasilik- 
dadii už persiuntimą. Su užsakymu siųsk ir pi
nigus. ' 'jS



Eina lfi Soath Boston’o otarnlnkals. 
te t vergą, s ir subatomta Leidžia Am 
Luaruvię Rymo Kataliku Sv. Juozapo

darbininkas * ISubaia, Balandžio 1 d., 1922

DARBININKAS”
(The Workeb)

cu LrraroAiiiAJ< Tk-W«xxxt Papkb.
PnoUstied every Tfturaday,

tad Saturday by St. Jossph’s Ltth- 
UjnAK R. C. Absociation ot Labos.

jv* ' J1" • *
—-----------------------;-------------------------
-Entered aa aecond-clasa matter Sept. 
L2. 1915 at the post offtse at Boston. 
Mass.. under the Act of March 8,1879.”

•Acceytance for malling at special rate 
if uostace provided for in SecUon 1103, 
act of Oct 8. 1917. authorized on July 
IX 1918.” '

Subtcription Ratea.
Tearįy ...................................$4.50
Boston and suburbs ....................... $5.50
Foreign countries yearly...............$5.50

SVARBUS REIKALAS.

gerbiamųjų kunigų, kad para- 
gintumėt žmones siųsti kuoge- 
riausio turinio knygų. Taip-pat 
prašau gerbiamųjų autorių, kad 
savo rašytų knygų paaukautu- 
mėt mūsų knygynui. Iš kal
no sakau nuoširdų ačiū gerb. 
aukotojams vardu L. K. J. S- 
gos Žemaičių Kalvarijos kuo
pos. Katrie siųsit knygas ar 
laikraščius pridėkit savo antra
šus, kad žinotumėm kam padė
ką pasiųsti. Knygas ar šiaip 
literatūrą siųskit šiuo antrašu: 
Izidorius Valančius, Jezdaus- 
kiškių k-mas, Žemaičių Kalva
rijos vaL, Telšių apskr., Sedos 
pašt. Lithuania.

Jei pavyks L. D. S. Cen
trui pasiųsti šiuo kartu 20 
skrynią knygų, tai jos eis į- 
steigti tokiems knygynams, 
apie kurį viršui minėtame 
atsišaukime kalbama. Su- 
sivikrinkite uolieji katalikai 
ir pasiskubinkite su paraina 
geram ir svarbiam reikalui.

KAS filRDĖTI UETUViy KOUUNUOSL ' \
f I 

daktariškus mokslus irjserėjo vai- binas, Zigmas Kaulakis, Mikas 
stijos kvotimus. Įgijo teisę steig- " ’ T -r

ti ofisą. Gerb. daktaras studen
taudamas uždarbiavo ir veikė vi
suomenėje. Buvo gabus prakal- 
bininkas. Geriausios kloties nau
jam inteligentui.

kauskas, K. Baronas, M. Buckū- 
nafi, J. Dulskis, U. Adomavičiu- 
tė, Petras Karoblis, Petras Liu-

WORCESTER, MASS.

dieną vasario buvę apvaik-

Tarp Amerikos lietuvių 
nekuomet nesiliauja kova 
dėl tikybinių pažvalgų. A- 
merikos lietuvių laisvama
niai nuo senai veda šlykščių . 
propagandų prieš katalikų 
Bažnyčią, katalikų įstaigas 
ir visuomenę. Mes katalikai 
jau šimtus sykių aiškiai ma- , 
tėme visokios rūšies laisva- • 
manių niekdarybių.

Lietuvoj panašiai eina ko
va dėl tikybos. Bet ten ta 
kova turės kur kas didesnes 
pasekmes, negu čia gali tu
rėti. O toji kova dėl tiky
bos Lietuvoje nuolatai aš- 

. treja. Ir čia Amerikoje ir 
Lietuvoje turės viršų tie, ku
rie parodys daugiau^ veiklu
mo, .uolumo ir pasiaukuoji- 
mo. .

Visų pripažintu ginklu 
kovoje už idėjas yra spau
da. Šventasis Tėvas Pius 

išimtasis pasakė, kad vel
tui statysime bažnyčias, mo
kyklas, nes viskas bus su
griauta, jei neturėime išpla
tintos savo spaudos.

Tad svarbiu dalyku yra 
spauda išplatinti čionai, o 
ypač svarbu tai padaryti 
Lietuvoj. Lietuvių Darbi- 
'ninkų Sąjungos Centro Val
dyba tą mato nuo senai ir tą 
darbą varė. Dabar šį pava
sari norime pasiųsti Lietu
von iš LDS. (“Darbinin
ko”) knygyno 20 skrynių 
knygų Lietuvos darbinin
kams ir kareiviams. Visų 
prašome paramos. Aukuo
kite po kiek išgalite. L. D. 
S..nariai renka aukas ant 
tam tikrų blankų. Bile ko
kiu reikalu kreipdamiesi 
“Darbininkan” į. laišką in- 

. dėkite nors mažą auką 
(stampbmis) tam reikalui. 
Visos bus pažymėtos.

Iš Lietuvos atsišaukimų- 
prašymų knygi/siųsti'ateina 
nuolatai. Štai* naujausia 
gautas atsišaukimas:

-“Brangūs Katalikai!
“Aš Žemaičių Kalvarijos L.

, Kat. Jaunimo S-gos “Pavasa
rio” kuopos Pirmininkas Izido
rius Valančius turiu garbės pra- 
šyti Amerikos lietuvių katali
kų, kad padėfūmėt įsteigti Že
maičių Kalvarijos ‘Pavasario’ 
kuopai knygyną, kurio dar ne
turi. O yra didis reikalai tu
rėti knygyną. Priešai, socia
listai, labai turtingi yra prieš- 
tikybine literatūra. Jie kiek 
galėdami platina tą literatūrą 
jaunimo tarpe ir tokiu būdu jie 
liaudies tarpe šauniai platina 
savtKidėjas. Todėl esu privers
tas prašyti gerbiamųjų Ameri
kos katalikų, kad kiek galėda
mi paremtūmėt mūsų užmany
mą, prisiųsdami minėtajai k-pai 
Įvairaus turinis 'knygų. Viso
kio turinio knygos mūsų kny
gynui tiks. Nuoširdžiai prašau

PASTABĖLĖS.

“Keleivis” ir “Naujie
nos” pranešdami apie L. In
dustrijos B-vės keblumus, 
pastehi, kad katalikiška, 
klierikališka B-vė. Kodėl 
tuodu laikraščiu nepaskelbė, 
kokia buvo Progress 
Manufacturing B-vė, 
B-vė, Bingol B-vė. '

26 
ščiojimas šv. Kaz. dienos. Kalbė
jo kun. J. Jakaitis, Dr. Matulai
tis ir kun. L. Kavaliauskas. Teip- 
gi buvo muzikališka dalis progra- 
me. Per prakalbas aukavo sekan
tieji :

Po $3.00: Kun. J. Jakaitis, kun. 
L. Kavaliauskas ir Ona Garmukė.

Jonas ir Uršulė Tatuliai $2.75. 
, Po $2.00: Lucija Nastaravieie- 
nė, Jonas Mankus, Juozas Kirmi- 
las, J. Jaumokasir Vladas Rim
ša.

Po $1.50; Ignas Manasas.
Po $1.00: Uršulė Urbanavičie

nė, 'Elzbieta Kupstienė, Agnietė 
Česnienė, Marcelė Veniukė, Joa
na Krakaitė, Ona Širvinskaitė, 
Juzė Vaitkienė, Antanina Masi- 
lioniukė, Pr. Ragaliauskas, Anta
nas Pauliukonis, Leonas Sviklas, 
Pius Sidabras, P. Jašinskas, Te
odora Čepkauskienė, A. Bražins- 
kienė, Petronėlė Česfiienė, Magd. 
Jankauskie'nė, Povilas Tatulis, 
Jonas Baeinskas, A. Maleckienė, 
Juozas Čiunys, Maria Kopkienė, 
Marė Bublienė, Kaz. Grigaitis, 0- 
na Saldukienė, Katarina Juškie
nė, Pranas Matulaitis, Agota Rog- 
lienė, Pranas Dainys, Vincas Ga- 
levičius.

Su smulkiais išviso $57.00.
Už duosnumą T. F. taria širdin

gai ačiū.

Cicerietis.

WILKES-BARRE, PA.
._____ ■ t

Sujudimas.

Shoe
Kojol

Mokytoa J. L.

\-------
WESTFIELD, MASS.

Kai prieš tūlą laiką čia vietos 
amerikoniški dienraščiai paskelbė 
apie Lietuvių Industrijos B-vės 
viršininkų areštavimą ir paleidi
mą po $500 kaucijos, tai nemažo 
sujudimo čia pasid’arė. Įvyko ko
vo 23 d. extra šėrininkų susirin
kimas ir jie priėmė rezoliuciją, 
kur be kitko sakoma: “Mes išty- 
rėme reikalus apskundimo minė
to Povilo P. Petrausko, Jono L. 
Petrausko ir Juozo Martišiaus ir 
atradome, kad visa kas yra netei
singa ir klaidinga.”

Bet kaip tos B-vės dalykai sto
vi, tai gal geriausia atskaita pa
rodys. Štai ji:

ATSKAITA 
LIETUVIŲ INDUSTRIJOS B-V£S 
55 W. Market St., Wilkes-Barre, Pa.

Sausio 1 <1., 1922 m. 
Turtai

Pinigai Bankose ...................$ 870.16
Pinigai ant rankų................. 455.50
Mums skolingi .........77.... 14,043.52
Notos....................................... 900.00
Ofiso įrengimas .................  2,875.82
Mašinos ir spaustuvės įrengi

mas ...................................... 11,294.63
įvairus turtai (rankraščiai) 12,750.00

1,100.00 
2,000.00 
5,000.00 

200.00

Salatka, Jęnas~Vieraitis, J. Ta
mošiūnas, Juozas Smolskis, A. 
Rugienius, Ona Bendoraitienė, 
Magd. Avietienė, Ona Šimanskie
nė, Jonas Zigaras, Baltramiejus 
Grigas, Juozas Gražulis, Agota 
Lukoševičienė,
Juozas Žvirbliukas, Petras Ka- 
tauskas, Adomas Burba, Jonas 
Palubeckis, Jonas* Vaičiulionis, 
Jonas Langis, Samsonas Bundza, 
Kazys Lekeckas, Feliksas Trun- 
ca, Pius Sidabrą, Mikas Palevi- 
čius, Pranas Morkūnas, Stasys. 
Rukštelis, Pranas Stirbys, Juozas 
Česnulevičius, Jonas Našukaitis.

Surinkta išviso $306.13.
Mokytoa J. L.

“Tėvynė” num. 13 
“Didžiausia Lietuvai 
mė yra tame, kad Lietuvos 
užsienio politika negali pasi- 
liuosuoti iš kunigų rankų.” 
Bepigu Lietuvai būtų, jei 
užsienio politiką patektų į 
Dr. Šliupo rankas. Tai Lie
tuvą jau būtų bevaldąs Pil
sudskis, nes juk Dr. Šliu
pas, laisvamanių tėvas pa
sakė, kad kas stoja prieš 
Hymanso projektą, tas ren
gia mums svetimų verguvę.

rašo: 
nelai-

Reni Estete Departmentas.. 
Laivakorčių Departmentas.. 
Pinigų siuntimo departmentas 
Tiesų Deųartmentas ..............
Importas ir Eksportas (Kon

traktai ) ..............

“Sandaros” num. 11 
straipsnis “Partija ir Vals
tybė prasideda šitaip: “Rim
tas, išmintingas žmogus ir 
geras patriotas trumpai at
sakys: valstybė yra pirm 
partijos.” Sandariečiai ne
remia Lietuvos Laisvės Pa
skolos, neperka ir nepirks 
bonų “be atsakančios misi
jos,” nerenka aukų Lietu
vai, neremia Šaulių, todėl 
sandariečiai yra nerimti, ne
išmintingi žmonės ir negeri 
patriotai ir stato partijų 
pirm valstybės.

X
1

PUANISTO DARBAS.

Mums dažnai atrodo keista, 
kuomet muzikantas atsisako griež- 
:i, išsikalbinėdamas nuovargiu. 
“Na, kodėl gi jis negriežia! — 
manome sau, ką tai jam reiškia 
truputį pakilnoti 'pirštus! ” '

Bet šių laikų tyrinėjimai paro
dė, kad vieno klavišo paspaudi
mui pianistas eikvoja jėgą, lygią 
120 gramų. Jeigu pijaninos stam
bi klavitura, tai paprasčiausia 
gama reikalauja jėgos, lygios 54 
kilogramams. Malonu klausytis 
virtuozo, kuris valandos bertainio 
laike žavėja mūsų ausį Šopeno 
nok t urna; bet reikia atmint, kad 
jėga, reikalinga tos piesos įšpil- 
dimui, -lyginas 18 tonų, tai yra 40 
rojalių svarumui.

• f

BUS LAIKO.

• Mokytojas. - Jau trečias klau
simas, į kurį jūs nieko negalite at
sakyti. - ’ .

Mokinys. Paveiykit man laiko 
truputį pamąstytiA

Mokytojas. Nu gerai. Ai jums 
duosiu šitam klausimui visus me
tui!

Juoko buvo kuomet vienas gos. Jis yra buvęs ir Lavrenge 
pakaušį kasinėdamas išreiškia pirm Mickevičiaus. Jis vadi- 
minti aikštių, buk nežaliežnin- nos Buzakas, Bužiuskas, Buzas, 
kai ir šliupiniai ketinę musų Bužoras, Bužškus, Bužiavy- 
hažnyčių sugriauti, o kaip reik, ( ' ~ - - -
tai mums patiems tas prisėjo į 
padaryti. Vienas sakė rąžy
siąs šliupui už kvietimų į talkų 
griauti katalikiškos bažnyčios. 
Kitas sakė užkviesias talkon

Juozas Ciufiys,{visus nežaležninkus ir sanda- 
riečius ir kų tik iš Lietuvos at
važiavusius socialistus.

Misijos.'
Toje pačioje vajaus dienoje, 

7 vai prasidės Lawrence ir Mi
šios . Misijonieriai bus iš Lie
tuvos gerbiami tėvai Marjonai 
kunigai Andziulis ir Čikata. 
Tėvas Andžiulis yra Suvalkie- 
joje taip gerai žinomas kaip tė
vas Kazimieras Kapucinas 
Kaunijoje.

Suvadžiotojai Smunka.
Sandariečiai kurie apgavi

mui katalikų sutverė nežaliež- 
ninkystę, gerokai smunka. Jie 
kaip Sakys girdavosi: “musų 
rankose yra visi Lawrenco lie
tuviai.” Kaip “Keleivi” ra
šė jas apie' Lietuvos Atstovo 
Lawrenean atsilankymų kad 
pragydo: kun. Virmauskas te
turi vos kelis pasekėjus. -Tai, 
per Mickiavyčiu laisvamaniai 
buvo atlupę katalikus nuo šv. 
Pranciškaus parapyjos. Bet 
jię per savo šleivietų jie baigia 
'tų žmonių nustoti. Gere ji e 
žmonės sugrįžo prie katalikų. 
Nieks taip teisybės nepasakys 
kaip jų pačių atskaita. Ats
kaitoje parodo kad dešimtukų 
per pereitus metus jiems įėjo 
tūkstantis tris šimtai su virš; 
metinių pashnokėta šeši šimtai 
su virš. Pasiskolino nuo žmo
nių apie tris tūkstančius. Ir tą 
paskola priskaito prie meto į- 
eigų. Paskui pažimi kad ban- 
koje skolos yra dar ant neža
li ežnos bažnytužės 15,000. ir 
nuo žmonių paskolinta 6,000 
Reiškia yra visos skolos 21,000 
O penki metai atgal jie ta pro- 
testantij maldnami pirko už 25,- 
000,. Nnors, tiesa, jie ten darė 
įtaisų, ir patam įgijo kapine? 
ir pikninkų vieta su kempe. Ta- 
čiauskaip apmastai kiek žmo
nes sukrovė pinigų Mickiavy 
čiams ir kitiems nezaležninkų 
suvadžiotojams ir kad dabai 
r.ebišeina, jautės kad tai ma
ža gerovę teatneša nežaliežnin- 
kų judėjimas. O ką jau bekal 
bėti apie dvasinės skriaudas 
Mulkis mickus vyskupauja, iš
tvirkęs sandariečių raštininkas 
klebonauja! Tai sakramentai 
Tai mišios! Tai išganymas! 
Duok Dieve, kad visi suprastų 
nežaliežninkystės nelaimingu-' 
mų kaip šimtai jau kad supra
to ir sugrižo prie išganinge 
Iiymo.

Velykine Išpažintis.
23 d. š. m. buvo klausoms 

velykinė. Gerb. svečiai kuni 
gai Urbanavyčius, Jakaitis ir 
Juškaitis padėjo mus klebonui 
klausyti išpažinčių. Žmonių 
ėjo daug išpažinties ir prie prie 
Dievo stalo. Klebonas pagyrė 
už tai žmones. Ir pasakė kad 
dar bus svečiij proga per Mi
sijas. / '

CAMBRIDGE, MASS.

Svarbios Prakalbos.

čius, Bužys, Kriščiūnas ir Kri- 
kšeziunas. Benebus jam tinka- 
miansis varda^ booze (būz), 
nes jis Chicagoje dirbo sŪiune. 
Lavrence žmones matė jį pas 
Kurgoną ir gatvėse girčiausi. 
So. Bostone Broadvay irgi vai
kščiojo girtas. Nešioja kuni
gišką sukne ir kolnieriu ir mi- 
sijonieriška kryžių. Jį Law- 
rence ieškojo suareštoti. , Jis 
tai devinvardis, apsimetėlis. 
Savo misijose girią nežaležnin- 
kus. Progai atsitaikius jis nu
eina ir prie svetimtaučių kuni
gų, kur sakosi ėsasJietuvys ka
talikas misionierius. Prašo mi
šių intencijų, aukų ir prieglau
dos. Eina ir- paprastus lietu
vių stubas. Tam moterėlės pri
valo pakavoti centus.

Laisvamaniai tokius giria.
Reporteris.

Iš mūsų miestelio visai mažai 
terašoma laikraščiuose. Turbūt 
visi korespondentai išvažiavo į 
Lietuvą. Tai nors šį tą pabriešiu, 
kad ir prastai. Rašau kaipo dar
bininkas.

Kovo 18 d. pas mus atsilankė 
su prakalbomis p. Žmuidzinavi
čius, Lietuvos Šaulių įgaliotinis. 
Dar pas mus nebuvo girdėti tokio 
puikaus ir iškalbaus kalbėtojaus 
kaip p. Žmuidzinavičius. Gaila, 
kad Misija paskyrė mums subatos 
dieną, kada visi beveik užimti vi
sokiais reikalais. Tai ir ant pra
kalbų visai mažai atėjo. Tokiam 
kalbėtojui reikia paskirti dieną, 
kurioje visi galėtų sueiti. Vis-gi 
susirinko geras būrelis gerų pa- 
trijotų ir sudėjo apie 74 su cen
tais. 16 vasario buvo surinkta 
$26.95. Sudėjus visus — mūsų 
kolioniją suaukavo vieną šimtą 
su centais šauliams. Aukotojų 
vardai:
Kun. K. A. Vasys........ ...$10.00
T. Simanavičia................... 10.00
Ant. Švilpa ............................10.00

Po $2.00: J. Sabakojus, H. Je- 
geliavičia, M. Strolius, J. Žala 
$2.36.

Po $1.50: Ant. Nomica.
Po $1.00:’ Alek. Kavaliauskas,

P. Dervinskas, P. Kundrotas, J. 
Grudinskas, Ant. Labuskas, J. 
Gicevičia, J. Kašėta, St. Minal- 
ga, J. Butkus, J. Bartkus, P. 
Kazlauskas, M. Jegelevičia, Alf.'Kun Jonas Jakaitfs . 
Jegeliavičia, M. Damauskas, ! Marė Kopkienė .... .
Volskus, J. Daškus, V. Svikla, J. j Vladas Rimša...........
Bakšenskaą V. Zinka, K. V. Ma- Marcdė Veniukė .... 
saitis, D. Jeeekas, Ant. Jeeekas, Į jfarė Svlkliutė 
J. Baliuliavičią. .Adomas Kondratavičius.. ...

Visiems aukautoams tariu ačiū.'Petras Jasinskas..............
Bendras Komitetas. Po $2.00: Povilas Tatulis Ado-

,7. . .. . j .. ... .'mas Kudarauskas, Jonas Dirsa,Visų vietinių draugijų atstovai , ’, _ ’
suorganizavo Bendrą Komitetą £ A:
-rengimui prakalbą ar ką kitą šis K.rmelas ir
komitetas rūpinsis visais Lietuvos į « i _>
reikalais. ■ VSio įsteigs taforma-1 Fo *P° i « alundas Bta-
ciją biurą ir turte saro skyriąT Bulmskaą Adomas Maitai- 
rinkimui žini, laikrabčiams. TkP‘‘s- ,Pr“M 
mano paimti abi pikolos stotis po Mdtdrevie.enė, Petronė Cesmenū. 
savo kontrole, jeigu tik MisijaMare' Juškiene, Stasys Fret- 
pritars. Taipgi įtars pagelbą iš m01“- 
kitų miestų atvažiavusiems. - “vl«lus- An' "'JS **** Ę

Komiteto valdyba .pirmininkas J*“*“!* A
Marteliu, Damtaskas, viee-pir-. mgiinkaa Justas Žalo, raštininkasM,cluhute- •,oIS J^kevihutė. 
A. K Maaditis, iždininkas H. Katrė Pil.pWutė J.
geliaviėia. Norintieji snairašyti?™?4“- »■ J>aug.nmkw, M. As- 
adresuokite šiaio- kevipius, J. Barysas, A. Baranaus-

BEND. KOMITETAS,Į**8’ ,P' S^is, S.'Rūkštutis, P.
A. K. Masaitis, Box 159,L,ub“M’„J; O™?181“'- *

Mnaa gys, A. Valatkevieius, S. Kazale- 
. riči^tė, J. Buivydas, M. Reišouis, 

P. Strazdadskas, J. Kaulakis, J. 
Kasparas, J. Staniukynas, (J. Pi- 
gaga, J. Matačinskas, P. Rač- 

g t kauakas. Ą. Kuzmickas, K. Va-
Plačiai Amerikos- lietuviams ži-latkevičius, J. Slavickas, J, Bu- _

nomas veikėjas AL Račkus baigėrinskas, P. Kviętinskas, P. Žu- j mnnskas

Atsakomybė
Mes skolingi ...............
Notos...............................
šėrininkams...................
Atpirkta šėrai...............

Visa atsakomybė .. 
Perviršis...............

. 6,000.00

$57,489.63

’....$ 9,026.63 
900.00 

.... '28,200.00 

.... 1,140.00

$27,060.00 
....$36,986.63 
... .$20,503.00

$57,480.63 
ši atskaita turėjo būti išduota ant 

metinio susirinkimo, bet Public 
Accountant (Valdžios žmogus kuris 
prižiūri visų bizniu knygas) buvo la
bai, užimtas bankų kn.v gotais, todėl bu
vome priversti palaukti.

čia parodome Bendrovės stovį pirm 
sausio* (Jan-). Dfibir daug kas persi
keitė. Antra atskaita išeis Liepos (Ju- 
Ū-) 1 d., 1922 m.

Malonėsite atleisti, kad užilginome 
atskaitą. Iš pereitą metą darbuotės 
gulima pasidžiaugti, šįmet mėginsime 
dar gerinus biznį vesti. Kaip matot iš 
atskaitos šėrai kils ir vėl nuo Liepos 
(July), mažiausia 10 nuošimtį.

P AL'L P. PETRAUSKAS. 
Lietui-'v Industrijos Bendrovės Pir

mininkas.

Kaip matote, tai pačių išduota 
atskaita.

Lietuvių Darbininkų Sąjungos 
8-ta kuopa rengia, prakalbas, ku
rios bus nedėlioj, balandžio 2 d., 
Bažnytinėje Svetainėje, Windsor 
St. Prasidės 7:30 vai. vakare.

Brangūs Broliai ir Sesutės 
Lietuviai-tės:
Nors nemažai Tamstoms teko 

girdėti įvairaus pobūdžio pra
kalbų bei jausmingų žodelių nuo 
iškalbingi^ vyrų, kurie tik yra 
lankę mūsų kolioniją. Bet ne vi
sų kalbos ir mintis buvo atsakan
čios ir tinkamos mūsų kasdieni
niam gyvenimui kaipo žmogui 
darbininkui.

Nekartą žmogus prisiklausęs vi
sokių pliauškalų ir dasiprotėjęs, 
kad jis yra apviltos, daugiau jau 
to žmogaus nei su virve į prakal
bas neįtempsi. Tai-gi iš tos prie
žasties viršpaminėtos prakalbos 
yra rengiamos, kad vietos lietu
vius supažindinus sugeriausiais ir 
rimeiauisais kalbėtojais, kurie pa
pasakos daug naudingų ir svarbių 
dalykų apie įvairius mūsų gyveni
mo reikalus atvykę iš kitų mies
tų. Nei vieno lietuvio neturėtų 
pasilikti namie tą vakarą neišgir- 
dę tų kalbėtojų minčių.

Tai-gi visi, "seni ir jauni atsilan
kykite bažnytinei! svetainėn, 2-Tą 
dieną balandžio, 7:30 vai. vakare. 
Apart to bus priimami prie L. D. 

’ S. nauji nariai.
i Kviečia VALDYBA.

LAWRENCE, MASS

Nauja bažnyčia.

Westfield,

CICERO, LLL.

Turi daktarą.

GIRARDVILLE, PA.

Misijos.

Čia lietuvių bažnyčioje nuo ko- 
.0 19 iki 26 d. š. m. buvo misijos, 
įmonės lankėsi skaitlingai.

Misionoriai ragino žmones skal
yti ir platinti katalikišką spau- 
lą, o šluoti iš namų bedievišką, 
■rieštikybinę.

Bedieviška spauda suteršia šei
mynų namus ir suardo jų gyveni
mą ir padaro nelaimingais žmonė
ms? Ypač darbininkai užsikrėtę 
•edievių liga skursta visą gyveni
mą.

Visi gerai žinome, kad drau- 
audami su ligoniu sergančiu už- 
ikrečiama liga užsikreeiame pa- 
Įs, taip-pat draugaudami su be- 
lieviais laisvamaniais užsikrečia- 
įe bedievybe.
Darbininkui žmogui nėra kada 

įintyti apie blogąsias bedievybės 
rases. Laisvamaniai tą labai ge- 
ai žino ir tik dėlto jie išrodinėja, 
:ad laisvamanybė tikėjimo ne
liūdo ir palieka kaipo privatį 
mogaus reikalą. Bet taip nėra, 
’ažiūrėkime į jų spaudą, į pra
kalbas, susirinkimus, o rasime 
ien pašiepimą tikinčiųjų į Aug- 
čiausią Esybę — Dievą.

Tad mes katalikai privalome 
>ūti kotoliaųsia nuo bedievių lais
vamanių.

Vargšas.

GARDNER, MASS.

1 Reporteris.

W0RCESTER, MASS.-

Kovo 11, mūsų miestą atlankė 
didelis svečias — artistas Žmui
dzinavičius. Artistas teip sujudi
no žmones pasakodamas apie Šau
lių narsumą bei pasiryžimą nepa- 
sidut priešams, kad visi aukavo 
norėdami remt Tėvynės gynėjus.

Aukavo sekantieji:
...$50.00 
... 50.00 
.. 25.00 

... 10.00 

... 10.00 
5.00 
5.00

iutė, An. 
ciutė, u.

Lawrence’o lietuvių katalikų 
tarpe opiausiu klausymu yra 
tai naujos bažnyčios statymas. 
Nuo seniai to reikalaujama. 
Pinigų surinta 54,000.00. Že
mė yra. Pienai naujos bažny
čios gatavi. Bus tai graži, go
tiško styliaus plytinė bažnyčia. 
Sutalpins žmonių apie 1000. 
Parapijonių žingeidžiausiu kla
usimu per ilgų laikų buvo kuo
met pradėsime griauti senajų 
medinę bažnyčia, kad užleisti 
vietų naujai mūrinei bažny
čiai? ,

z Vajus Naujai bažnyčiai.
24 d. š. m. parapijonys vien

balsiai nutarė turėti naujai 
bažnyčiai vaju. Visi parapijo
nys eis po Lawrenco miestų 
bal. .7-8 rinkdami aukas naujai 
bažnyčiai. Yra padarytos ban- 
kelės kurios kiekvienas norįs 
aukuoti galės įmesti 10c. Au- 
kuotojui bus duota kortukė su 
■pritkikintu parašu. Rinkikai 
bus .parašais apsidabinę.

Tame pačiame susirinkime 
parapijonys nekantriaudami 
nutarė griauti tų senajų bažny
čia kuogreičiausiai. 27 d. kovo 
jau pradėjo vidų bažnyčios ar
dyti. Galutinas bažnytėlės nu
vertinas įvyks 19 bal.., kuomet 
visi parapijonys sueis bažnytė
lės nuversti ant kempės. Šian
dien tik 12 parapijonių sueita, 
sukalta laiptai ir pradėta ardy
ti polubiai. Tų pinnų griovi
kų vardai yra N. Jotka, K. Bu
tkevičius, M. Jaskelia vyčius 
J. Bundulas, M. Gabys, PrKva- 
racejus, P. Jariuckas, J. Alek
soms, P. Grino, J. Kazlaukas, 
T. Čiras, J. Paniuškis, A. 8ta- 
šauskas ir pats kun. F. tA. Vir-

Devinvardis
Šventas Jonas kalbėdamas 

savo apreiškimų knygoje apie 
Panelę švenčiausių stovinčių 
žvaigždyse ant menulio pažy- 
me apie kitų ženklų danguje 
tai: didi rausvų slibinų, devy
niomis galvomis velnių, norinti 
Panelę švenčiausią praryti. 
Šiais laikais mes turime progą 
Lawrence regėti slibinų devy
niais vardais. Atsibeldė į Law- 
rencų žmoniems nežinomas. 
Vaikščioja po lietuvius ir kal
bina juos į misijas, kur kalbe
sius jis ir kiti kunigai. Pasi
rašo “Misijonieriųs Kriščiū
nas. ’ ’ Prižada ‘ ‘ viežJybai” tas 
“misijas” laikyti, tik prašo 
kad susirinkę “viežlybai” už
silaikytų. Ant fcibo salės jų 
sutraukė trisdešimts, žmonių 
nuo kurių įžangos pats paėmė 
po 25c. ir stiprino Šleinio pozi
cijų-

•

Šisai slibinas turi devynios 
vardus. Jis daužos po visų 
svietų. Dabar atlėkė iš Chica-

Prakalbos.

Šios kolionijos lietuviai turėėjo 
progą išgirsti gerb. kun. Garmaus 
irakalbą sausio 3 d. š. m. Džiau
giamės turėdami tokį talentingą 
kalbėtoją.

Vasario 29 d. š. m. kalbėjo gerb. 
’J. Bagdonas, Lietuvos Darbo Fe- 
Icracijos įgaliotinis. Jo kalba 

’iuvo vien apie Lietuvos darbinin
kus.

Kovo 14 d. š. m. kalbėjo gerb. 
4. Žmuidzinavičius, Šaulių Są
jungos įgaliotinis.

Visų prakalbos paliko gerą įs
pūdį ir pakėlė vietos lietuvių dva- 
ią.

Raudonieji “veikia.”
Raudonieji, žemės rojaus vy

kintojai, pirmą nedėldienį gavė
jos čia surengė neva koncertą su 
'okiais ir tikėjosi pasižuvauti do- 
’crių iš nesusipratusių žmonelių, 
llat prieš užgavėnias buvo suren
gę irgi koncertą su šokiais kur tu
rėjo daug nuostolių, tai daba# 
manė atsigriebti

Po viršminėtų prakąlbų mūsų 
bolšeyikėlių ūpas visai nupuolė, 
nes daugelis darbininkų pradek" 
susiprasti ir nuo jų šalinasi.

Smarkiai darbuojasi ,

Čia gyvuoja LDS. 85 kuopa ir 
SLRKA. 162 kp., kurios smarkiai 
darbuojasi Bažnyčios, Tėvynės ir 
darbininkų labui

Štai SLRKA. 162 kp. rengiasi 
po Velykų surengti teatrą su šo
kiais. Tikimės, kad visuomenė pa
rems. -- •

Kalakutas.

NUSIMINtLIAMS SAKOMA
Pakol siela kūne, patol širdyj 

viltis. .



Bubėta, Balandžio 1 'd., 1922
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DARBININKAS
■ ' '■ -.. .. -....—'— ................
skaito glėbius knygų iš prof. 
Šilčio ir kun. prof. Matulai
čio (dabar Vilniaus vysku
po) bibliotekų. Ir pagaliaus 
taip prasilavino, kad jis bū
davo net kviečiamas daly
vauti rusų katalikų susirin
kimuose, kur savo rimtomis 
paskaitomis darydavo nepa
prastos įtakos. Per ištisus 
šešis metus Maskvoje Vy
tautas Endziulaitis be moks
linio darbo daug nuveikė ir 
visuomenės dirvoj. Jau tą
syk jo veiklumu buvo gaivi
nama dvi Liet Katalikų stu
dentų draugijos.

Bet štai kilo baisusis ka
ras. Krauju ir ašaromis pa
plūdo i tėvynė. Tūkstančiai 
.Lietuvos žmonelių, apleidę 
į pelenus paverstas gimti
nes sodybas, atsidūrė nesve
tingoj Rusijoj. Tėvynės ii-* 
gesys, vargas, o vėliau ir ba
das pradėjo vis labiau žiūrė
ti į ašąrotas pabėgėlių akis. 
Caro priespaudai beslėgiant 
sunku būdavo mūsų varguo
liams susieiti, pasiguosti. 
Net patys moksleiviai-ateiti- 
ninkai rūpinosi - daugiau 
duonos kąsniu negu savo 
tautiečių vargais rūpestė
liais. Bet štai po kruvinų 
perversmių, nustojo varžę 
skaudūs caro įsakymai ir ku
riam laikui švystelėjo lais
vės spinduliai. Gatvėse, aik-

Vienas iš nedaugelio.
■7----------
pradžių nepergeriausiai mo
kėsi, tačiaus kasmet išeida
vo po klasę. Bet netrukus 
jis prasimušė į pirmąsias 
moksleivių eiles. Besimoky
damas jis labai daug skaitė 
knygų. Su ypatingu pamė
gimu jis skaitydavo gamto
tyros knygas. Nuo trečios 
klasės jis pats pramoko da- 
ryti įvairius bandymus su 
paraku, oru ir k. Vieną 
kartą net su paraku nusis
vilino antakius ir nusišutino 
veidą. Kur sugriebęs pini
gų, tuoj skubindavosi 'už 
juos įsigyti mokslo knygų. 
Ir visados jį su knygomis te
galėjai matyti. Per ištisas 
dienas ir vakarus o kartais 
ir laike pamokų skaitydavo 
jis pašalines knygas, už ką 
nekartą- būdavo mokytojų 
baramas. Dėlto gana dide
liam gimnazijos knygyne, 
galima sakyti nebuvo tų 
knygų kurių jis nebūtų skai
tęs. Ir visi stebėjosi, kaip 
jis spėja tiek daug knygų 
perskaityti.

Tais laikais buvo įsigalė
jusi nuomonė moksleivių 
tarpe, būk gamtos mokslai 
visa kuopuikiausiai išaiški
ną be Dievo ir be tikėjimo. ____ ___ _ __ ______ ,__
Ir jam parūpo tada tikėjimo tštėse ir teatruose prasidėjo 
santykis su tais mokslais. 
Na, ir paskutinėse gimnazi
jos klasėse bebūdamas jis 
dar labiau ėmė gvildenti 
gamtotyros veikalus. Skaitė 
ir bedievių Darvino, Heke- 
lio raštus. Ir pagaliaus jis 
taip prasilavino kad dar 
gimnazijoj būdamas jis ga
lėjo rimtai sumušinėti klai
dingus bedievių užmėtinėji- 
mus krikščionybei.
' Tuo metu kai Vytautas 
Endziulaitis buvo 7-8 klasėj 
Marijampolėje prasidėjo a- 
teitininkų*) judėjimas. Vy
tautas nei kiek nedvejoda
mas stojo į pirmąsias kata
likiškosios moksleivijos ei
les ir padarė drąsius pir
muosius žingsnius į visuo
menės darbą. Būdamas lip
šnaus ir malonaus būdo jis 
lengvai patraukdavo ateiti
ninkų būrin vis daugiau ir 
daugiau draugų. Pats Vy
tautas energingai tvėrė nau
jas ateitininkų kuopeles, lai
kė paskaitas, skaitė refera
tus. Jis,, galima drąsiai sa
kyti, buvo siela ateitininkų 
veikimo Marijampolė. Ir 
nors labai Endziulaitis buvo 
paskendęs rimtam ateitinin
kų darbe, tačiaus ir mokslo 
neapleido. Ir 1912 metais 
baigdamas gimnaziją gavo 
gerus pereito mokslo liudiji
mus. Tais pat metais jis 
stojo į Maskvos universitetą 
ir pradeda klausyti gamto
tyros lekcijų. Mat kaip jis 
pats sakydavo: “Aš todėl 
stojau į gamtos mokslų fa
kultetą, kad galutinai įsiti
kinus, af gamtininkas turi 
būti bedieviu.” Ir čia rau
siasi po knygynus, gilinasi į 
klausimą iš kur galėjo atsi
rasti gyvybė ir gvildena ki
tus gamtos bei filosofijos 
klausimus. Išsiaiškinęs-4aip 
painius klausimus, dabar jis 
pasineria tikėjimo dalykuo
se ir per keletą metų jis kni
sasi po savo draugo Pr. Do
vydaičio didžiulį knygyną,

A. 4* Ą,
VYTAUTAS ENDZIU

LAITIS*)
-—-m-- k

“Pamilo liūdną musų Sali 
mirties Juodasis angelas pamilo...” 

Liudas Gira ;
“Netikėtai a. a. V. E. mirčiai."

Jeigu šiandien mūsų tėvy
nė didžiuojasi garbingais ti
kinčios moksleivijos, ateiti
ninkų, būriais, — tai nema
žiau reikia pasigėrėti ir tos 
kilniosios moksleivijos va
dais. Tų vadų šiandien gali
ma būtų visa litanija pri- 
skaityti. Deja, jų didumą 
šaltoji žemelė priglobė. To
kių nelaiku žuvusių mūsų ti
kinčiojo jaunimo žadintojų 
eilių eilės. Jį vardais laik
raščiai marguoja. Tarp ki
tų pirmaeilių ateitininkų 
veikėjų katalikikoji Lietu
vos moksleivija ilgai ilgai 
minės savo nepersenai miru
sį narį-vadą, Vytautą En- 
dziulaitį. Kadangi a. a. Vy
tautas Endziulaitis yra labai 
daug pasidarbavęs ir pla
čioms Lietuvos darbininkų 
minioms, tat, manau, bus 
pravartu, kadir vėlokai, pa
minėti ir “Darbininko” pus
lapiuose taip nepaprastą 
veikėją.

Vytautas Endziulaitis gi
mė 1893 metais lapkričio . 5 
dieną Marijampolėje. Pir
mutines žinias sėmė iš savo 
tėvo mokytojaus lūpų. Jau 
iš pat maženėlės jis greitai 
pamildavo savo neturtinges- 
niuosius draugus ir nieko 
nesigailėdamas jis atiduoda
vo jiems savo žaislelius kny
gutes, o kai kada net savo 
drabužėliais stengdavosi ki
tus sušelpti. Jo gailestingu
mas ir gyvulėlius siekė. Y- 
pač jis glamonėdavo šune
lius, bet ir kitų gyvulių ne
skauda. Tik kartą sugavęs 
katę benešant paukščiuką 
sudavė jai, bet vėliau, kiek 
pamąstęs, užraudo, susiga
vo nuskaustąją katę ir ėmė 
bučiuoti... Draug su būdo 
švelnumu jame vystėsi ir ti
kybos jausmas. Vos kelių 
metų bebūdamas jis prasy
davo, kad jį poterių kalbin
tų. Ir savo noru juos kalbė
davo ir savo vaikiškuose rei
kaluose vis Dievo šaukdavo
si. Kartą tėvas jį dviejų 
metų kūdikį rado pas kryže
lį besimeldžiantį: “Dieve, 
pasakyk kur plaktukas!” 
Mat, tėvas slėpdavo nuo jo 
plaktuką, kad juomi nega
dintų baldų. Kitą sykį gar
siai prašė Dievo, kad atsiųs
tų jam saldumynų... Bet 
paūgėjęs į bažnyčią nuoląt 
nebėgiodavo o nuėjęs prie 
altoriaus nesigrūzdavo if tik 
būdamas aukštesnėse klasė
se eidavo kunigui Mišioms 
patarnauti.

Mažas Vytautukas mėg
davo paveiksluotas knygas 
bei laikraščius vartyti ir 
nuolat klausinėdavo tėvų ką 
vįsa tai reiškia. O koks jo 
buvo noras pasakų klausy
tis! Stačiai prisispyręs pra
šydavo tėvų apie “gaidelį ir 
vištelę,” “devynis brolius” 
ir t ' Mėgdavo ir šventosios 
istorijos pasakojiipus apie 
Kristaus gyvenimą ir kan
čią.

1904 metais, pastojęs Ma
rijampolėje gimnazijon, iš

♦ ) įio kilnaus darbuotojo gyvenimą 
aptaisydamas, naudojausi “Ateities’ 
“Vytautui Endziulaičiul ntmtntt* 151® 
m. birželio mėnesio ir kitais laikraž- 
čiats. O daugiausiai IS gyvų atsmini- 
my' pasisėmiau medžiagos. -■

A

, •*> Taip radinasl Ir dabar teataUki] 
moksleivių Lietuvoje. Tas tanias ki
lo rroo Kaune pasirodžiusio taikraS- 
člo “Ateitis." karia ir dabar tebėra lie
tuvių kataliku moksleivijos organu.

bolševikų mitingai. Gražūs 
žodžiai audringuose susirin- j 
kimuose nevieną ir Lietuvos 1 

jaunuolį moksleivį suviliojo, i 
Bet komunistams to negana.,; 
Jie sugriovę caro sostą užsi- 1 
manė ir su Dievu panašiu ; 
būdu apsidirbti. Ir pasipy
lė prieštikybinės kalbos, pra- j 

sidėjo žudynės... Nevienas j 
ir lietuvių moksleivis (“auš
rininkai,”0 ypač “visuome
nininkai”) užsikrėtę sočia- 1 

lizmo ūpu ėmė skleisti savo 
pažiūras netik moksleiviij < 
bet ir šiaip jau pabėgusių 
lietuvių tarpe. Jau ne vie- 1 
nas rimtesnis lietuvis ėmė 
net skustis: “Kas bus su 
mūsų tremtiniais? Juk įsiu
tusi laiko dvasia taip blaško 
ir rauja tėvynės žiedelius, 
josios -jaunimą užkrėsdama 
bolševizmo puvėsiais!.. ” 
Tik štai, tuo tarpų kai didu
ma mūsų veikėjų revoliuci
jos trenksmo nugązdinti ne
žinojo nė ką beveikti, — ū- 
mai Maskvos lietuvių trem
tinių tarpe pasirodo a. a. Vy
tautas su Kristaus ir demo- 
kratybės otalsiais. .Jau į 
antrą ar trečią dieną po re
voliucijos jis spėjo įsteigti 
L. Krikščionių Demokratų 
Partijos skyrių'ir ėmė dirb
ti išsijuosęs. Štai ką pasa- 
jo apie jo veikimą Maskvoje 
mūsų pabėgėliai: Girdi, me
tęs visa į šalį, dažnai neval
gęs, naktų neišsimiegoda
mas pamiršęs ir savo ausies 
ligą, kuri nuolat jį vargin
davo, — a. a. Vytautas En
dziulaitis t dirbo atsidėjęs. 
Kiekvienam lietuvių mitin
ge, kiekvienam susirinkime 
buvo ir a. a. Vytautas, aiš
kindamas darbo žmonėms 
krikščionybės obalsius ir 
kviesdama* sjuos stoti po 
Kristaus vėliava. ’ Graži a. 
a. Vytauto kalba,' jo mokėji
mas aiškiai ir visiems su
prantamai kalbėti, jo tvir
ti įsitikinimai, jo gera šir
dis, širdingumas ir paga
liaus jojo nenuilstamas dar
bas padarė tii, kad^žymi 
Lietuvos tremtinių 
Maskvoje nepaklausė

raus plauko socialistų vilio- įdomus buvo politinės sek
mų ir tvirtai stojo po krik- ei jos veikimas. Mat, tos 
ščionybės vėliava. 0 kas gy- sekcijos nariai a. a. Vytau- 
venusių Maskvoje tremtinių 
nežino a. a. Vytauto,, to di
delio vargo žmonių, užtary
tojo!” Mat Vytautas En
dziulaitis per visą savo gy- < 
venimą šventai laikėsi gar
saus geradario ’Gaazės dės
nio: “Skubinkis gerai dary
ti!”

* f* V _

Jam -energingai remiant 
savo pavyzdžiu ir raštais 
netrukus Petrapilyje pasi
rodė. krikščionių demokratų 
savaitraštis “Vadas,” o kiek 
vėliaus ir a. a. Vytauto su
stiprintos ateitininkų orga
nizacijos mėnesinis žurnalas 
“Ateities Spinduliai.” Tuo
jaus visoj Rusijoj pasklido 
lietuvių katalikų “Liaudies 
Sąjunga,” kuri turėjo apie 
14-20 tūkstančių narių.

Prisiartinus 1917" metų 
vasarai Vytautas pradėjo 
važinėti į tas vietas, kur mi- 
vo susitelkę didesnis lietu
vių tremtiniij būrys. Daž
niausiai jis lankydavosi Vo
roneže, kur tik vienų Lietu
vos moksleivių buvo virš 
2000. Čia vargo taip pat 
daug šiaip jau mūsų pabėgė
lių. Ypač audringa buvo 
Voronežo lietuvių mokslei
vija. 'Pabėgėlių moksleivių 
bendrabučiuose, it bičiif 
spiečiai avilyje, ūžė klegė
jo nuo karštų ginčų. Socia
lizmo pergalėmis apsvaigin
ta moksleivijos dalis vadina
ma “visuomenininkais” tuo
jaus paskendo bolševizmo 
bangose. Tas pats likimas 
laukė ir daugelio kitų nepri- 
yrusių moksleivių. Kruvi
na revoliucija, įšėlusi minia 
šaukianti marselijera, ugni
nės prakalbos mitinguose ir 
panašūs vaizdai aptemdė ir 
nevieno ateitininko galvą. 
Ir apskritai tada visai tikin
čiajai lietuvių moksleivijai 
Voroneže trūko drąsos ginti 
savo tikybinius bei tautinius 
sitikinimus. Ateitininkams 
reikėjo dvasinės paramos, 
mokslingai pagrįstų pažiūrų 
— trūko vado. Bet štai čia 
atvyksta Vytautas Endziu
laitis ir kai bematai reginys 
pasikeičia. J6 rimtos moks
linės pasakitos apie Dievo 
bei selos esimą, jo nepapras
ta energija ir apaštališkas 
pasišventimas netrukus taip 
įjudino mūši} ateitininkus, 
kad jie savo veiklumu ne-- 
trukus pralenkė visas “rau-. 
donasias” moksleivių sro
ves. Tuoj buvo sušaukta at- 
kų konferencija nustačiusi 
vėžes visam Rusijos ateiti
ninkų veikimui. Įsteigta a- 
teitininkų Susišelpimo Fon
das, greitu laiku sutraukęs 
apie 10,000 rublių pagrindi
nio kapitalo. Neužilgo Vo
roneže jau veikė virš 20 a- 
teitininkų kuopų, iš kurią 
kilo nevienas įžymus kalbė
tojas, visuomenės veikėjas 
ir rimtas savo pasaulėžval
gos apgynėjas, taip kad ne
ilgai laukus Voronežo atei- 
tininkai virto visos Rusijos 
ateitininkų centru. Vytau
to Endziulaičio inciatyva, 
Voroneže buvo įkurta ateiti
ninkams net keliolika-sekci
jų, k. a. 1) socįologijos arba 
visuomeninių mokslų sekci
ja, kurioje daugiausiai dir
bo pats įsteigėjas Vytautas 
Endziulaitis ir kun. Krupa
vičius, 2) filosojijos bei te
ologijos sekcija, kur dau-

tui vadovaujant taip įšsi- 
mankštė, kad po kiek laiko 
pradėjo lankyti pabėgėlių 
mitingus, tinkamai apgin
dami krikščionybei daromus 
priekaištus ir plėtė tautinę 
jei tikybinę sąmonę tarp sa
viškių darbo žmonių. Pats 
Vytautas draug su įsidrąsi
nusiais draugais lankydavo 
jendrus moksleivių lietuvių 
susirinkimus, stodavo į kar
ščiausius ginčus su bedievy
bės ir bolševizmo skleidėjais 
ir rodos visuomet išėjo per
galėtoju. Ateitininkų tarpe 
Voroneže net išsidirbo nuo
monė, .jog kur Vytautas En
dziulaitis ir Krupavičia stos, 
ten socialistams nevieta. O 
juodu galima buvo visur ras
ti. Tais verdančiais laikais 
didžiuliam Rusijos mieste 
būdavo kasdien po kelis ar 
telioliką audringų susirinki
mų mitingų su dar audrin- 
gesniais ginčais. A. a. Vy- 
:autas su savo politinės sek
cijos nariais nuolat kaitai 
<ovojo lietuvių tremtinių, 
kareivių, o ypač moksleivių 
susirinkimuose. Iš Vorone
žo lietuvių tremtinių suorga
nizuota galingas Krikščionių 
Demokratų Partijos sky
rius. Ir nebuvo nei vienos 
tremtinių organizacijos, ku
rioje nebūtų dalyvavę ateiti
ninkai su'savo paskaitomis, 
pranešimais, žiniomis nu
šviečiant Lietuvos reikalus. 
Tremtinūį ’ vakarai, pasi
linksminimai, jaunimo ge
gužinės neapsieidavo be atei
tininkų. Tikriausias trem
tinių draugas buvo ateitinin
kas. O mylimiausias ateiti
ninkų bei darbo žmonių va
das buvo neužmirštinos at
minties Vytautas Endziulai
tis. Ir jei Voroneže per rin
kimus į garsųjį Petrapilio 
Lietuvių Seimą krikščioniš
koji srovė visiškai laimėjo 
-(iš 4 pravedė 3 kandidatus), 
— tai čia bus dideliausias 
Vytauto Endziulaičio nuo
pelnas.

Aušrininkai su savo sėb
rais bolševikais, matydami 
nesulaikomos ateitininkų 
srovės pergales, pradėjo ta
da grąsinimais, kumščios ir 
ginklo jėga, atmušinėti atei
tininkų įrodinėjimus. Bet 
nei persekiojimai nei prasi
dėjusi priespauda nestengė 
nuslopinti kilniųjų ateiti
ninkų su jų galinguoju vadu 
ir jie liko ištikimi savo šven
tam obalsiui “Visa atnaujin
ti Kristuje,” ir dirbo, kol 
nęsugryžo Lietuvon ir čia ė- 
mė varyti toliau savo dar
bą. .. . "

Bolševikams siaučiant pa
sklido senai laukiama žinia 

r—važiuoti tėvynėn. Neuž
tvenkiama Lietuvos tremti
nių banga ėmė tvenktis ties 
Lietuvos pakraščiais. Grįžo 
moksleiviai, grįžo ir didu
ma pabėgėlių. Bet dar daug 
Lietuvos sūnų turėjo likti 
rusų “rojuje,” kur ir dabar 
gal nevienas Lietuvos trem
tinis visų užmirštas ir ap
leistas miršta badu.. '

Tuo laiku kai prasivėrė 
Lietuvos ribos, kad priglau
dus savo' sūnus, begrįžtan
čius iš savo ištrėmimo vie
tos, — Vytautas Endziulai
tis buvo Maskvoje visas pa
sinėręs visuomeniniame vei
kime. Jis, būdamas akylu 

dalis en ausiai paskaitų ruošė V. politiku numatė, jog dar di- 
įvai- Endziulaitis ir Bystfas. Gan’delis lietuvių pabėgėlių bū-
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rys gali likti rusams tarnau- i 
ti. Todėl jis būtinai norėję 
ilgiau užtrukti Rusijoj, kad 
galęjus paguosti liekančiu^ 
mūsų tremtinius, kad juo.*- 
apgynus nuo raudonosiom 
bolševizmo ligos, kuri vesda 
ma kūną pražūtin ir žmo 
gaus sielą palaidoja ištvirki 
mo pelkėse...

Oi sunku jam buvo paliki 
Maskvoj“ daugybę tautiečių 
su kuriais ir dėl kurių labo 
jis taip atsidėjęs dirbo!.. L 
tik draugų įkalbėtas, jog 
Lietuvoje dar didesnis dar 
bas jo laukia, jog jis yra rei
kalingesnis tėvynėje negu 
Rusijoj, a. a. Vytautas la
bai nenoroms, bet vistik dėl
to. sutiko tuojaus grįžti į 
gimtąją šalelę.

Ir štai po trijų sunkaus 
ištrėmimo metų tremtinių 
bangos 1918 metų pavasary 
pradėjo slinkt pasiilgtosios 
tėvynės linkui. Kiekvienas 
norėjo kaip galint greičiau 
išsisukti iš troškinančios 
bolševikų verguvės. Tada 
mūsų inteligentai Maskvoje 
susitarė vieniems ilgiau už
trukti Rusijoj, gi kitiems, 
nieko nelaukiant, reikėjo 
skubėti Lietuvon ir rengti 
grįžtantiems tremtiniams 
kelįą, juoba, kad iš Lietu
vos girdėjosi skundų, dėlei 
trūkumo inteligentų, švie
suomenės. Ir štai būrys drą
sesniųjų inteligentų su Vy
tautu Endziulaičiu prieky 
apleidžia Maskvą. A. a. Vy
tautas su savo draugais net 
kelionėje neliovė raginęs sa
vo svyruojančius tautiečius 
mesti bolševikams tarnavus 
ir grįžti mylimoj on tėvynėn. 
Ir įvairiose bolševikų tary- 
bose (sovdejuose) prireikus 
jis drąsiai gynė tėvynėn 
grįžtančių lietuvių reikalus. 
Ir daug kliūčių bei nemalo
numų išvargę, iš daugelio 
pavojų pasprukęs, — Vy
tautas Endziulaitis netru
kus laisvai atsikvėpė malo
niu Lietuvos oru.

Dar bebūdamas gimnazi
joj ir besidarbuodamas Ru
sijoj Vytautas pažino ir pa
milo varguolių darbininkų 
minias. Dabar jis pamatęs 
nuniokotus Lietuvos laukus, 
pelenais paverstas žmonelių 
bakūžes ir patyręs Lietuvos 
darbo žmonių skundus, — 
Vytautas griežtai nusprendė 
visą savo gyvenimą pašvęsti 
tam, kad mūsų darbininkų 
skurdą sumažinus. Todėl 
jis apsistoja Kaune, kur 
daugiausiai yra susispietę 
lietuvių darbininkų. Tąsyk 
žiauri vokiečių ranka tebe
slėgė Lietuvos darbo žmo
nes.' Darbininkai priversti
nai dirbdami okupantams 
nuo tamsos iki tamsos gau
davo už dienos triūsus ne 
daugiau penkių markių. A- 
pie sekmadienio poilsį vokie
čiai nė pagalvoti neleido; o 
apie darbininkų dvasios rei
kalus tai nėr ką kalbėti. Su
žvėrėję vokiečių žandarai 
]azda ir kumščia tuojaus nu
slopindavo kiekvieną darbi
ninkų troškimą. '

Pasirodžius Vytautui 
Kaune, jis buvo džiaugs
mingai sutiktas vietinių vei
kėjų, kurie jau prieš karą jį 
pažino kaipo uolų katalikiš
kosios visuomenės darbuo
toją. Išgirdus apie jo grį
žimą, tuojaus apie 10 gim
nazijų pasiūlė jam gamtos 
mokytojaus vietą: dvi gim
nazijos jį net pakvietė direk
toriauti. Bet jis lygiai at

sisakė nuo tų pareigų lygiai 
kaip neapsiėmė būti Lietu 
voą^ Tarybos nariu. Vytau
tas Endziulaitis troško vien 
greičiaus su darbininkais su
sisiekti ir jųjų labui savo jė
gas, mokslą ir energiją pa 
mkoti. Norėdamas arč'” 
usipažinti su platesni a 

Lietuvos visuomene, jis. l>e- 
velijo pasilikti Šv. Kazimie- 
ro Draugijos bendradarbiu. 
Tuo tikslu jis vos į Kauną 
atvykęs tuojaus suruošė-Ro
tušės salėje pirmą Lietuvoj 
viešą paskaitą apie bolševiz
mą. Jo kalba sudomino kau
niečius. Net vokiečių lei
džiami laikraščiai jį giria 
kaipo mokslo vyrą. Bet stai
ga vokiečiai ir parsidavę vo- 
kiečir.ms įvairūs pakalikai 
nusigąsta Endziulaičio-ir į- 
sako ravo slaptajai policijai 
neleis i iš akių to “ponai
čio.” Dar jam pavyko su
ruošti tokių paskaitų Alek
sote, Šančiuose, Panemunėj 
ir kitur. Bet Vytautas En
dziulaitis nieko nepaisyda
mas daro slaptus darbininkų 
pasitarimus bei susirink- 
mus. Tie pasitarimai at
gimdė Švento Juozapo Dar- 
bininkij kuopas Šančiuose. 
Aleksote, Panemunėj. Tik 
Vytauto Endziulaičio dėka 
Kauno Krikščionių Demo
kratų Partijos skyrius pa
kilo iš kelių desėtkų narių 
iki 600. Tokių skyrių En
dziulaitis įkūrė dar Marven- 
koje, Aleksote, Šančiuose. 
Jis uoliai dalyvauja ateiti
ninkų bei pavasarininkų net 
dainos ir scenos draugijose.
Visur jis ruošia karštas pa
skaitas ir savo neišsemia
mais sumanymais atgaivina 
ir stiprina visas kuopas kur 
tik jis pasisuka. Ir čia ir 
ten Vytautas rūpinasi, kad 
draugijos neštų kuodaugiau- 
sįai dvasios ir kūno naudos. 
Todėl jis visur be paskaitų 
kelia ir opiausius dienos 
klausimus. Jam vadovau
jant juozapiečiai stengiasi 
atgauti vokiečių išplėštus 
organizacijos turtus ir rūpi 
naši Šv. Juozapo Draugijos 
vardu supirkti pigesnėmis 
kainomis ' darbininkams 
maisto. Vytautas Endziu
laitis ir privatiniu būdu 
stengėsi pagerinti darbinin
kų būvį. Taip pav. jis ne
paisydamas dideliausių jam 
daromų nemalonumų su įta
kingesniais Kauno inteligen
tais vaikščiojo į atatinkamas 
vokiečių valdžios įstaigas, 
kad iškovojus darbininkams 
bent šventadienio poilsį. Na, 
ir tikslo pasiekė. Tiesa ne- 
visa pavykdavo įgyvendinti, 
bet vis tik gražių vaisių bu
vo labai daug. Todėl nėra 
abejonės, kad katalikiškųjų 
organizacijų istorija Vytau
to Endziulaičio darbuotę 
aukso raidėmis paminės.

Bet visų didžiausias, galia
ma sakyti stačiai milžiniš
kas Endziulaičio trumpos | 
darbuotės Kaune vainikas 
buvo Katalikų Veikimo Cen
tro įkūrimas. Mat, visuose 
Lietuvos kampeliuose buvo 
prasiveržę iš po vokiečių le
dinių pančių daugybė įvai
rių draugijų, kuopų. Bet vi
sos jos buvo palaidos, ne
drąsios. Katalikų pajėgoms 
reikėjo bendro ryšio, vienos 
širdies, kurios plakimas ga
lėtų gaivinti visos Lietuvos 
katalikiškąją visuomenę. Ta
riaus taip sunkims salvgoms 

(Tąsa ant 6-to puslapio)
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Bendrovės prezidento oficialo raporto. Tos atskaitos. parodo štai J seimą ir prašė šėrininkų jo pasiteisinimų ir paaiškinimų išklausyti tumui. 
ką: £ p*?-’ -'vak

Apyvarta 1021 m. Inventorius dojant, minią minios susi-
UVV XX x^z«xxx x^. . , .... . .

kalus vesti, šėrininkų seimas didele diduma balsų, rodos 40 prieš 8, ‘ rinko, gi įvairią organizaci- 
. .. -■*—1 s-

Todėl nesistebėsite, 
Bendrovės valdybai paaiškinus, kad Petrauskui buvo duota proga i,o j

.«_• ■ , .. . » t, . j ta- i * *'• • ■ - -u- KRQ, taip jauną žmogų lai-savo paaiskmimus padaryti prieš Boatd Direktorius, jų susirinkime, 
bet jis ta proga nepasinaudojo ir atsisakė su Board Direktoriais rei-

Kovo 14 d. š. m. Šv. Petro Parapijos svetainėje prie 7-tos gatvės, 
uth Boston, Mass., įvyko Lietuvių. Prekybos Bendrovės šėrininkų 
tinis seimas. Dalyvavo virš 200 šėrininkų. Seimą atidarė ir ve- 
Bendrovės prezidentas, Jonas J. Romanas, sekretoriavo Bendrovės

aikinai sekretoriaus pareigas einąs, Jonas E. Karosas.
Kol seimo paskirta komisija tvarkė balsus asmeniškai į seimą at- 

t-vykusių šėrininkų ir prisiųstas proyies, Bendrovės prezidentas Ro- 
fmanas raštu išdavė raportą iš Bendrovės stovio Amerikoje ir jos 

inigais'inkurtų įstaigų Lietuvoje. Viso raporto, nors jisai yra la
ibai įdomus, negalėsiu įtalpinti į šitą aprašymą, nes tas užimtų labai 

t'daug vietos laikraštyje. Pažymėsiu tik svarbesnias raporto dalis, ku
rios aiškiai parodu Amerikos lietuviams, kad Lietuvių Prekybos 

tidrovž visomis galėmis iriasi pirmyn ir stengiasi uoliai pildyti 
tuos pienus, kurie buvo patiesti, Bendrovei įsil&riant.

BENDROVĖS STOVIS LIETUVOJE.

LIETUVOS TARPTAUTINIS BANKAS, kurio pamatinis kapi- 
as yra penki milijonai auksini}, padalintų į penkis tūkstančiui ak

cijų. Iš tų pepkių tūkstančių akcijų keturi tūkstančiai šeši šimtai 
yra nuosavybė Lithuanian Sales Corporation.

Banko metinis susirinkimas buvo laikomas Sausio 19, 1922. Ta- 
Šfee susirinkime buvo išrinkta nauja valdyba susidedanti iš sekančių 
žmoniųJonas J. Romanas, Kunigaikštis Jonas Gedeminas Beržans- 

r kis Klausutis ir Julius Kaupas direktoriai; Pranas Virakas, Kun. Ta- 
s Žilinskas, Juozas W. Cunys direktoriams kandidatai; Prof. Dr.

Jonas Šimkus, Valstybės Kontrolieris Justinas Zubrickas, jr Adomas 
kaitis revizijos komisijos nariai.
Metiniame susirinkime pasirodė, kad per septynius mėnesius vei- 
o su penkiais milijonais auksinų kapitalo pelno buvo padaryta 

aivirš du milijonu septyni šimtai tūkstančių auksinų. Dividendais 
buvo nutarta išmokėti vieną milijoną auksinų arba 20 nuoš. ant įdėto 
Kapitalo; vienas milijonas buvo paskirtas į atsargos kapitalą ir 15 

f nuoš. gryno pelno buvo paskirta labdarybės ir kultūros reikalams, 
trumpintą balansą paduodu ant sekančio puslapio.

* LIETUVOS TARPT AUTU. 10 BANKO TURTAS.
'X Grynais pinigais kasoje, Valstybės iž'lo ir kitose bankose........... 9,619,559.56

£.2. Valstybės Bonai ir obligacijos............................................................ 898,787.40
Paskolos ir vekseliai..............................................................................9,902,182.90
Svetima valiuta.......................................................................................5,266,766.16
Judoinas turtas...................................................................................... 687,007.19
Procentai ir mums skolingi....................................................... ,.... 654,759.05

1.

3.

r

9.

6.
7.

Viso

ATSAKOMYBĖ.

«... •••• .. •. .. •. .... .... ....■ ■
Atsargos kapitalas...........................................................
Nepaskirstytas pelnas.....................................................
Dividendams......................................................................
Atidėta nuošimčiams, Valstybės rinkliavoms ir tt. . 
.Neapmokėti čekiai...........................................................
Indeliai...............................................................................

Kauno Nr. 1...........   965,412.33 '
Kauno Nr. 2 ...................... 6358,491.09
Maieikių..............................5,131,784.26
Skuoilo...........................  4,094,050.77
Šiaudų ................. ‘................
Ukmergės..............................1,432,786.08
Vilniaus............................... .’6,166,128.70

NEJUDOMAS TURTAS LIETUVOJE. Lietuvių Prekybos Ben
drovė, perkeldama savo, veikimo žymesnę dalį į Lietuvą, stengiasi 
tenai ingyti kuodaugiausia nejudomą turtą, kaip tai, žemės, namų, 
ir tam panašiai. Tas nejudomas turtas jau šiandien susideda iš: 1) 
Didelio žemės ploto pačiame viduryje Kauno ant kertės Keistučio ir 
Maironio gatvių. Ant to žemės ploto'yra didelis mūrinis namas ir 
dabar baigiama statyti savo automobilių dirbtuvę ir garadžių. Dirb
tuvė jau yra pastatyta ir garadžius yra baigiamas. Tas žemės plotas 
su budinkais kainavo Bendrovei 2,844,437.27 auksinų, o dabar už tą 
patį Bendrovei siūlo šeši smilijdnus auksinų. 2) Didelis žemės plo
tas ir medinis namas su visais baldais Palangoje. 3) Viešbutis su di
deliu žemės plotu ir daržinėmis ir taipgi namu, kuriame buvo rodo
mi paveikslai. Tas viešbutis ir namai yra ant Liepojaus gatvės Pa
langoje. 4) Namas Šiauliuose, kuris atnaujinta ir dabar jame sutal
pinta krautuvė ir Banko skyrius. 5) Namas Skuode, kur randasi 
krautvė, banko skyrius ir saldainių fabrikas. 7) Namas Anykščiuo
se, kuris neseniai pirkta ir dabar rengiama tenai krautuvė ir banko. 
skyrius. 8) Didelis piečius žemės Šančiuose prie pat Kauno, kur pri
eina gelžkelis ir Nemunas bėga pro pat šalį. Tenai šį pavasarį bus 
statoma savo kerosino ir gazolino stotis ir taipgi didelis mūrinis san
dėlis, kokio Kaune visiškai nėra. Tokio pleciaus buvo ilgai ieškoma, 
bet ant galo surasta ir pirkta už pusę milijono auksinų. To pleciaus 
negalima būtų parduoti be penkių milijonų auksinų.

Lietuvių Prekybos Bendrovė veda bizųį netiktai Lietuvoje ir A- 
merikoje, bet taip-gi ir kitose šalyse, iš kurių čia pažymėsiu Daniją 
ir Latviją. Danijoje Lietuvių Prekybos Bendrovė turi įdėjusi į Bal- 
tisk Transport Kompagni 75,000 Danų kronų. Ta Baltisk Transport 
Korapagni turi savo skyrius Danijoje, Vokietijoje, Lietuvoje, Latvi
joje, Suomijoje, ir Finlandijoje. Kadangi tai kompanijai sekasi ga
na gerai ir jos veikimas kas kart plečiasi daugiau, tai Lietuvių Pre- 
kebos Bendrovės įdėti pinigai į tą kompaniją jau atneša nemaaži pel
no. Ateity tikimės iš tos kompanijos gauti da daugiau naudos.

Prie progos čia pažymėsiu, kad Lietuvių Prekybos Bendrovė yra 
prisidėjusi prie medžio pramonės Lietuvoje, pirkdama žymią dalį ak
cijų “Ventos” bendrovės Šiauliuose ir “Eglyno” bendrovės Pane
vėžyje.

27,039,002.38

.. 5,000,000.00

.. 1,000,000.00

.. 178,878.09

.. 1,000,000.00

.. 2,497,445.50

.. 568,561.28

. .16,794,777.38

Viso..............................27,039,662.35

Apart to metinis susirinkimas nutarė padidinti pamatinį kapitalą 
Įiki dešimties milijonų auksinų ir pastatyti savo banko namą Kau-

BENDROVĖS STOVIS LIETUVOJE.

Amerikoje Lietuvių Prekybos Bendrovės veikimas yra nusisto
vėjęs ir permainų mažai tebuvo. Apyvartoje padaryta 'suvirs milijo
no dolerių. Pereitais metais, siaučiant bedarbei, šėrų pardavimas 
susimažino ir todėl nepasisekė sukelti tiek kapitalo kiek reikėjo. Dar 
daug darbų nėra užbaigta. Pasiryžta įsteigti laivų liniją tarpe Ame
rikos ir Lietuvos. Jei būtų buvę daugiau kapitalo sudėta, tai tas būt 
padaryta.

Kad visi, matytų kaip Bendrovė stovi čia paduodu balansą už 
Gruodžio 31, 1921.

LITHUANIAN SALES CORPORATION
TURTAS.

nutarė Petrausko pasiteisinimų neklausyti, Tuomi ūžmetimai ir 
dai seime užsibaigė.. - «

Nutarimų seimas padarė nedaug, bet labai svarbių. 1. Seimas 
pritarė pirkti pasažierinį ir prekybinį laivą, kuris kursuotų tarp A-t 
merikos ir Europos, pasiekdamas Liepojaus, Klaipėdos ir kito kokio 
lietuviams parankaus porto, bet kadangi pirkimas laivo yra surištas 
su įvairiomis labai svarbiomis aplinkybėmis ir kadangi tokis svarbus 
žingsnys yra surištas su dideliu kapitalu, laivo pirkimas pavesta ves
ti Board Direktoriams. Ir be to, pirm perkant laivą direktoriams 
prisakyta tam. tikrais laiškais pasiklausti pritarimo ir paramos visų 
Bendrovės šėrininkų.

2. Sugrąžinant už serus pinigus tiems, kurie savo šėres dėl j- 
vairių aplinkybių nori parduoti, žinoma, aplikacijas priėmus Board 
Direktoriams, seimo nutarta Bendrovės kasoje palikti nuo atmokamų 
šėrų pinigų sumą lygią paskutiniems dviems už šėres išmokėtiems 
dividendams. Šėrininkas neišbuvęs metus Bendrovės šėrininkų, ne
turi teisės pinigų už šėres reikalauti.

3. Lietuvių Prekybos Bendrovės generalio vedėjo raportai iš 
Bendrovės stovio ir veikimo Lietuvoje turi būti paremta atskaitomis, 
kurių teisingumą ir pilnumą paliūdija Amerkos konsulas Kaune. 
Sekretorius Karosas pastebėjo, kad tokios atskaitos su konsillo para
šu ir antspaudomis yra jau gautos Lietuvių Prekybos Bendrovės ofi-

Tas atskaitas grįždaams iš Lietuvos į Ameriką atvežė pats Ro
manas.

Seimo ūpas iš pradžių buvo rūgštokas. Mat, dar prieš seirfią po 
Amerikos lietuvių kolonijas važinėjo tūli agitatoriai ir varė smar
kios agitacijos prieš Bendrovę ir jos vedėjus, tikėdamies Bendrovės 
vairą ir kasą paimti į savo rankas. Vardais ir pavardėmis tų agita
torių neapsimoka laikraščių.skiltis margioti, nes iš to nebūtų jokios 
naudos rimtai visuomenei, o tik bereikalingas kredito teikimas pi
gios rūšies avanturistams. Tik čia bus man pačiam smagu pastebėti, 
o taipgi tikiuosi pasidžiaugs ir kiti Bendrovės prieteliai, kad seimas 
j tuos dalykus pažiūrėjo labai šaltai ir prie to vyriškai. Kuomet bu
vo šaiškinta kokiais tikslais tokios agitacijos yra varomos prieš Ben
drovę ir kuomet iš visų priduoti} atskaitų pasirodė, kad Lietuvių 
Prekybos Bendrovė savo darbštumu ir bizniškumu pralenkė visas ki
tas bendroves, įsikūrusias lietuvių pinigais Amerikoje, o gal net Lie
tuvoje ir kad Bendrovės vedėjai dirba visai ne dėl savo pelno, bet 
dėl Bendrovės ir savo ateities su Bendrovės reikalais surištos naudai, 
šmugelninkąi nuleido galvas ir daugiau trukšmelių nebekėlė ir sei
mas pasibaigė, pasakysiu, ne su hymnais, kaip paprastai lietuviški 
seimai baigiasi, bet su tvirtu visų šėrininkų pasiryžimu Bendrovės 
bizni varyti ir toliau, prisilaikant rimtų ir teisngų biznio prnci- 
pų.

Direktoriais išrinkta: dviena? metams Jonas J. Romanas, Jonas 
E. Karosas ir Vincas M. Stulpinas; vieniems metams Pranas Gudas ir 
Veronika Liutkienė. Antano F. Kneižio terminas dar nebuvo pasi
baigęs, todėl jis pasiliko direktoiruin dar vieniems metams.

Tai tiek apie Lietuvių Prekybos Bendrovės šėrininkų metinį su
sirinkimą.

jų atstovai prie jo kapo 
skausmą karštomis prakal
bomis 
kalną 
turbūt 
1920 < 
ateitininkų kongresas vedi
ni kryžiaus, bažnytinių vė
liavą ir giedodami “Dievas 
mūsą Gelbėtojas,” padarė 
viešą procesiją Kauno gat
vėmis prie Endziulaičio ka
po... ' c

Deja, ikišiol to galingojo 
jaunuolio kapą tebežymi 
prastas palinkusis berželio 
kryžius. Ateitininkų pas
tangos, pastatyti savo vadui 
geresnį paminklą, dar iki 
dabar nepavyko dėlei lėšų 
stokos. Bet aš tvirtai tikiu, 
jog Amerikos Tautos Fon
das, Lietuvių Darbininkų 
Sąjunga ir kita kokia kil
nesnė Amerikiečių įstaiga 
savo reikšmingais doleriais 
prisidės prie to pamiklo pa- 

. statymo ir tuomi dar labiau 
iškels a. a. Vytauto Endziu
laičio pavyzdį Lietuvos jau- 

■ nimui.
Klierikas J. Paukštys.

išreiškė ir vainikų 
sukrovė... ' Dabai 
nesistebėsite kodėl 

metais tūkstantinis-

BŪTINAI PRANEŠKITE.

ŠĖRININKAS.

AUBRIKOS LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ

> yra Lietuvoje inkorporuota ant dvidešimties milijonų auksinų ir Lith- 
į uanian Sales Corporation joje turi 10,890 akcijų arba dešimtį miT 

jonų aštuonis šimtus devyniasdešimtis tūkstančių auksinų. Minėta 
drovė pereitais metais veikė su vienu milijonu auksinų kapitalo 

ir padarė pelno du milijonu šešis šimtus šešiasdešimtis tūkstančių de
vynis šięitus devyniasdešimtis devynis auksinus ir šešiasdešimtis ska
tikų, kas reiškia, kad grynas pelnas ant įdėto kapitalo buvo suvirs 
226 nuoš. Dividendų buvo paskirta išmokėti 50 nuoš., kas reiškia, 

t kad už vieną tūkstantį įdėtą gauta penkis šimtus dividendais pirmais 
metais. Apart dividendų, 5 nuoš. buvo paskirta į atsargos kapitalą ir 
•vienas milijonas buvo atidėtas dėl Lithuanian Sales Corporation už 

olintus pinigus. Likusi-gi suma buvo palikta kaipo nepadalytas 
Inas. 1

Žemiau seka Amerikos Lietuvių Prekybos Bendrovės metinė at
eita:

AMERIKOS LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖS TURTAS
Grynais pinigais kasoje ir bankuos:'
Judorhas turtas ........................................
Nejudomas turtas ......................... ...........
KitųT/bendrovių akcijos .........................
Procentiniai popieriai K..........................
Musų skyriai ............................................
Fabrikai.....................................................
Mums skolingi..........................................
įvairios sumos...........................................

488.336.55
208,421.68

5,466,649.31
750,000.00
353.432.00 

23,207.364.64
1,090,299.41

576,571.50
449.563.56

1.
2.
3.
4.

5.
G.

7.
8.
9.

10.

Grynais pinigais ofise ir bankose 
Mums skolingi ė.s.................
Morgičiai ..............................
Prekių..................................
Namas ir žemė.....................
Ofisų rakandai ir įtaisymai 
Liberty Bonds ir W. S. S. .. 
Investyta Lietuvoje...........
Investmentai Amerikoje ... 
Procentai ir apdrauda ....

• te •

Viso

ATSAKOMYBĖ

................  31,053.42
...............  58,199.32

.... 8.925.00
.................. 18^51.28
...'.........  45,609.94
.................. 17^35.83
.... ....100,572.79
................ 222,032.91
................ 33,850j80
................ 214.11

$536,245.40

Viso

ATSAKOMYBĖ
Pagrindinis kapitalas...........................................
Antros laidos kapitalas..................... ..................
Valstybės Paskolos Bonai........... .. ....................
Kreditoriai..........................  . ....
Bankai .....................................................................
LITHUANIAN SALES CORPORATION .... 
Atsargos Kapitalas.................................... ...........

32,590,638.65

.. 1,000,000.00 

..10.662.367.00
63,752.25 

.. 2,981,562.81 

.. 4.323,781.85 

..10383,070.08 

... 426,453.70
88.651.33

.. 2,660,999.63

-- . Viso.............................. 32,590.638.65I
Apie balansą daug ko nėra kalbėt, jis pats už save kalba. Lietu- 

[ voje bendrovės reikalus veda Generolas Silvestras Žukauskas; Sei- 
į-mn narys, advokatas Tumėnas; ihžinierius Narutavičius, Pranas Vi- 
| raks, Jonas J. Romanas, p. Krukauskas ir p. Jurkūnas, kuris pir? 

: miau gyveno Pensylvanijoje.

SALDAINIŲ FABRIKAS SKUODE, kuris tiktai apie vasaros
pabaisą 1921 metais pradėjo dirbti, išdirbo penkis tūkstančius ketu

ris šimtus aštuoniasdešimta svarų saldainių, už kuriuos, parduodant, 
gauta stfrirš septyniasdešimtis tūkstančių auksinų.

TABAK0S FABRIKAS nors turėjo*daug konkurencijos ir buvo 
/trukdomas iš priežasties neturėjimo tinkamų mašinų, išdirbo arti dvie- 

m ii i jonų papirosų ir du tūkstančiu svarų rūkomos tabakos ir pre
kių pardavė už pusę milijono auksinų. ' Dabar kada įtaisyta naujau- 

s mados mašinos, tai produkcija padidės penkis kartus.
BENDROVĖS KRAUTUVĖS LIETUVOJE. Apie Bendrovės

Pastaraisiais laikais L.D.S. 
šuoliais auga. Kasdien gauna
me po keliolika narių. Visose 
kuopose apsireiškė nepapras
tas judėjimas.

Nariai vienas už kitą prira- 
šynėja naujus narius .

Pasidarbavusių narių vardus 
pasibaigus vajui pažymėsime 
organe “Darbininke,” taipgi 
išduosime paliudymą ir dova
ną kaip jau nekartą buvo skel
bta.

Tik dar daugiau pasišventi
mo ir mes turėsime 5000 narių 
pilnai užsimokėjusių savo duo
kles.

Centro raštinė dės visas pas
tangas, kad prie to darbo įkin
kius kodidžiausį skaičių narių 
ir kad pasibaigus vajui gautų 
kiekvienas ne tik puikų pažy
mėjimo fžtenklą, bet ir puikią 
ir naudingą dovaną.

Ligšiol iš daugelio kuopų ga
vome naujų narių blankas, bet 
nepažymėta kas juos prirašė.

Raštininkai privalo praneš
ti tuoj Centro raštinei kas ir 
kiek naują narių prirašė ir 
kada.

Kitaip gali kilti nesusiprati
mas, nes Centro raštinė priruo- 
kos kuopų raštininkams.

Tad prašome gerb} kuopų 
raštininkų, kurie ligšiol siųs
dami aplikacijas naujų narių 
nepažymėjo prirašėjo nario 
vardą tuojan pranešti, kad ga
lėtume atiduoti kreditą tam, 
kuriam priklauso.

Dar kartą kviečiame visus 
(as) prie darbo.

VIENAS Iš NEDAUGELIO.
Pradžia ant 5-to puslapio.) ! doro varguolio. NepriemęS

esant kauniečiims trūko 'nei ministerio nei
drąsos tokį Vytauto suma- j Ateities” redaktoriaus vie
nyta įgyvendinti. Tada i a- a' Vytautas milžmiš- 
Endziulaitis pradėjo datyti! pasišventimo keliu nuko- 
savaitinius Kauno veikėjų 
pasikalbėjimus ir, sumetus 
kiek aukų, Vytautas Endziu
laitis sušaukė slaptą*) vi
sos Lietuvos Katalikių Vei
kėjų Kongresą. Ir ot, 1918 
met. spalio mėnesio pradžioj 
iš visos Lietuvos kampų su
važiuoja virš 50 mūsą veikė
ją ir Vytautui Endziulai- 
čiui vadaujant įkuria mi
nėtąjį Centrą, kurio pir
muoju pirmininku išrinkta 
pats iniciatorius. Bet vos 
jis spėjo dar sušaukti vieną 
visos Lietuvos ir- porą Kau
no apskrities parapinią 
Centro įgaliotinią kai bešir
dė liga jį paguldė lovon, iš 
kurios jis nebekėlė.

Buvo šitaip. Pradėjus 
kraustytis iš Lietuvos vokie
čiams ir nesant lietuvią savi- 
valdybią politines Kauno 
partijos tarėsi dėl laikiną 
savivaldybią sudarymo. Nuo 
Kauno Krikščionią Demo
kratą partijos dalyvavo V. 
Endziulaitis. Menkai teap- 
sivilkęs dažnai ir valgį už
miršdamas, vaikščiojo Vy
tautas į tuos. susirinkimus. 
Biaurūs lapkričio orai, ne
kūrenamas kambarys per
saldė tą dvasios galiūną. Ki
lo ausies uždegimas, kurs 
vėliau pasiekė smegenis ir 
30 lapkričio dieną kilni Vy
tauto siela, susistiprinusi 
Kristaus Kūnu, iškeliavo

'•3t

I

•Ji

f.

po Kristaus Viešpati j on, ku
rios obalsiams jis buvo taip 
atsidavęs.

Be genj darbą velionis 
paliko ir daug savo rašinių, 
išsklaidytų katalikiškoje 
Lietuvos spaudoje. Prieš pat 
savo mirtį a. a. Vvtdutas už
baigė savo agitacinę brošiū
rų: “Bolševikų žadamasis 
rojus. Pasikalbėjimas dvie
jų darbininkų apie socializ
mą bei bolševizmą. Parašė 
Neburžujus. Kaune 1918 
m.”

Baigsiu krikščionių demo
kratą vado, Krupavičiaus, 
žodžiais: “Kas Anglams yra 
Maningas, kas Vokiečiams 
Ketteleris, kas Austrams 
Luegeri8, Šveicarams De- 
eurtins’as, — tas Lietuvai y- 
ra Vytautas Endziulaitis... 
Draugas Vytautas savo 
trumpu gyvenimu paliko 
mums neišdildomų pėdsakų. 
Jis, kaip tie didvyriai, įsta
tė mūsą darbuotę į tas vėžės, 
kurios epokas gimdo. Mirė 
tas epokinis katalikiškosios 
Lietuvos darbuotojas, bet jo 
dvasia gyva. Ji žėri jo auk
lėtinių draugą širdyse ir su
liepsnos, Vytauto darbus 
atgaivins ir toliau varys.” 
Ir jei mes šiandien priskai- 
tome Lietuvoje virš 500 ka
talikiškosios studentijos, jei 
20,000 kaimo jaunimo ir 5,- 
000 moksleivijos drąsiai gi
na “Dievo ir Tėvynes” obal- 
sius, tai tuirme būti labiau
siai dėkingi apaštališkam

Į

t, 58,664.12 
153.50 

4,293.00 
30,110.00 
14,363.37 

420,520.00 
8,141.41

•
Viso..............................$536,245.40

Dividendais pereitais metais išmokėta 25 centus ant kiekvieno 
šėro Liepos mėnesyje ir 15 centų ant kiekvieno sero Gruodžio mėnesy
je. Tas sudaro 8 nuoš. ant “par value.” ,

Šėrininkai išklausę Bendrovės prezidento Romano, o vėliau, vi- 
ce-prezidento Šalnos, iždininko Kneižio, sekretoriaus Karoso, ir di
rektoriaus Gudo raportų, pareiškė didelio pasitenkinimo Bendrovės 
stoviu ir darbais ir palinkėjo, kad Bendrovė ir toliau taip gražiai, 
nuosekliai, ir protingai savo darbus vestų.

Užmetimų irgi buvo. Valdyba buvo užklausta dėl ko Lietuvių 
Prekybos Bendrovės keturi direktoriai (Romanas, Gudas, Kneižys ir 
Virakas) savo vardu turi beveik pašę visų Bendrovės šėrų ir ar tie Še
rai negręsia Bendrovės ateičiai kokiu nors pavojumi. Kuomet buvo 
plačiai prezidento ir kai kurių šėrininkų išdėstyta tų* šėrų vertė ir 
nurodyta, kad tie šėrai tik tuomet įeis į galę, tai yra skaitysis ly
giais kitų šėrininkų serams dividendų žvilgsniu, kada Bendrovė su
kels du milijonu dolerių kapitalo Šerais ir kuomet prie to Bendrovės 
kasoje bus atsargos kapitalo lygiai vienas milijonas dolerių, tai šė
rininkai, pilnai supratę, kad tokis šėrų paskirstymas apsaugoja Ben
drovę nuo visokių netikėtų pavojų ir Bendrovės vedėjams duoda už
tikrinimo, kad jie prie Bendrovės galės nuosekliai dirbti, paliko tų 
šėrų klausimą po senovei, tik geresniam ir tvarkesniam to reikalo 
užbaigimui paskyrė komisiją iš sekančių žmonių, Ajausko, Vaisiaus- 
ko, Kalinausko, Karoso, ir Liutkienės .

Antras užmetimas buvo padarytas Prano Kalinausko inicijatyva 
delei Prezidento Romano pirktų namų Nevton, Mass. Būk tie na
mai esą pirkti Bendrovės pinigais ir Bendrovė neturinti jokio už pa
skolintus pinigus užtikrinimo. Tuo reikalu buvo paties prezidento pa
aiškinta, kad ištikro namas yra pirktas paskolintais iš Bendrovės 
pinigais, bet už tuos pinigus Bendrovės vardu yra padaryta morgi
čiai, kurie pilnai Bendrovę apsaugoja ir jeigu su Rpmanu koki ne
laimė atsitiktų, Bendrovė pjlnai savo pinigus atgauna. Šėrininkai 
pamatę, kad ta paskola yra padaryta sulyg valstybės ir Bendrovių 
teisų ir reikalavimų, to dalyko daugiau nesvarstė ir paliko jį taip 
kaip jis yra.

Trečias užmetimas, arba teisingiau pasakius, skundas, buvo Po
vilo Petrausko ir Prano

Mes skolingi.....................
Depozitai ant laivakorčių 
Užrašyta ant šėrų..........
Morgičiui.........................
Amortizacija.............. •. ..
šėrininkams........................
Perviršis................... .

^krautuves čia daug nerašysiu, tiktai paduosiu atskaitas ištrauktas iš linauskas savo reikalo
____ ) Kalinausko pralaimimas iš direktorių. Ka- *>,tokl mm!vadavimą b

‘ • vielai nekėlė, gi Petrauskas kreipėsi tiesiai į indę * V° ° W,VU ** 
/ .

A. F. Kneižys
L.D.S. Sekretorius

t

LOWELL, MASS.

L.D.S. 97 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks nedėlioj 2 
d. balandžio tuojaus po pamal
dų pobažnytinėje salėje. Visi 
nariai malonėkite pribūti pas
kirtu laiku, nes turime daug 
svarbių reikalų aptarti ir atsi
verskite naujų narių.

Kviečia Valdyba

I

I

MOKA ATSIK1R8TI.
__ __ •

Sėdi du už vogimą: viens pavo
gė laikrodį, kitas iarvę.

— Jonai, kuri valandaf — rė
kia pirmasis. ' y

— 0, 'Jau metas karvę milžti! 
— atkirto antrasis.

Moteris tur būt dėl to vadins 
angelais, kad jų tarpe yra daug

Vytauto Endziulai&o darbš-nupuolusių... ~

f

T

1



Sulota, Balandžio 1 d., 19

MEILĖ
301 Stale Street,

Broklyn, N. Y.

(Skelbimas)

BAŽNYTINIS

KONCERTAS

Chicago, Dlinois.

Chicago, Dlinois.

“GARSAS
222 South 9-th Street,Balandžio 9 d. bus LDS. 51 kp. 

-usirinkimas 3 vai. po pietų Lie- 
uvių Svetainėje. Visi nariai pra- 
omi susirinkti, nes yra svarbių 
•eikalų. Podraug fin. rašt. pagei- 
lauja, kad tie nauji nariai atsi- 
ankytų ir apsiimti} savo konsti

tucijas iš raštimnko. Neužsimirš- 
kite atsivesti po naują narį.
- Šv. Kazimiero dr-ja laikys su:> 
brinkimą 9 d. ^alandžio 2-ą vai. 
?o pietų Lietuvių Sveitainėj. 
Svarbu visiems susirinkti?

C. L. Teatrališko choro dr-ja 
laikys susirinkimą 3 d. balandžio 
7:30 vai. vakare Lietuvių Svetai- 
nej.

“PERKŪNU -
JUOKŲ IR PAŠAIPOS MĖNRAŠTĮ.

Kaina metams........................................ :$1.50
Užsieny ir Lietuvoj metams................... 2.25

Adresas:

“VYTĮ”
: LIETUVOS VYČIŲ ORGANĄ 

Eina du kartu į mėnesį.
Kainą metams ...................... ;.................

Admasi

“GIEDRĄ”
KAT. MOKSLEIVIJOS ORGANĄ

Eina kartą į mėnesį.
Kaina metams........................................
Vienas numeris......................................

Adresas:

Kelionės, ar giminių par- ; 
sigabenimo reikalais reikia ; 
rašyti visuomet tik šiuo ad- ! 
resu: BALTIC STATĖS ■ 
BANK, 294 *Eiglith Avė.,' 
Neto York, N. Y. Tasai 
Bankas yra tiktai vienas ir 
tik po šiuo adresu, ir su ki
tom įstaigom, nors ir su pa
našiais pavadinimais, nieko 
bendra neturi.

“VYTIS”
4738 So. Wood Street,

ekstra susirinkimą, nariai lusirin- 
ko skaitlingai Sakalas paaiški
no “Vyčio” paskolą, kaip seimas 

ra nutaręs. Yyčjąi suprasdami 
•eikalą savo kvotą be l^lių dote- 
ių sudėjo, kas paskola kas auka. 

Sakalas patenkintas clevelandie- 
čių vyčių prijautimu.

Reikia pastebėti, kad Sakalas 
gyvendamas Clevelande buvo vie
tas iš darbščiausių L. Vyčių 25 
kp. narių ir jos organizatorius. 
Sakalas pasisvečiavęs pas gimi
nes bei draugus sugrįžo Chieagon 
irie savo darbo.

Rengs komp. J. Naujaliui ( 
koncertą.

L. Vyčių 25 kp.,ir Teatrališkas 
Choras susijungę rengia milžiniš- 
ą koncertą muzikos tėvui gerb 

ruozui Naujaliui, vėliaus bus pa
ūmėta plačiaus.

Vyskupo atsilankymas.

Kovo 23 d. š. m. Šv. Jurgio baž
nyčioje atsilankė jo Malonybė 
vyskupas Schrembs, kuris teikė 
sutvirtinimo Sakramentą (daina
vo jo). Kadangi jis atvyko vaka
re, tai žmonių prisirinko pilna 
erdvioji bažnyčia. Apie .pora 
šimtų priėmė sutvirtinimo sakra
mentus. Gerb. vyskupas sakė du 
pamokslu. Vieną pataikintą pri
imantiems sakramentą, o antrą 
parapijonims. Vaikučiams pata
rė šalintis nuo blogumų, mokin- 
tis-šviestis ir kilti doroje, neužsi- 
iminėti su blogais draugais, neat
iduoti vien tik liksmybėms — šo
kiams. Parapijonus ragino .lai
kytis vienybės, mylėti vieni ki
tus. - v ' .

Galima pasidžiaugti iš . ifiūsų 
gerb. seserų, kurios sumaniai iš
rėdė altorius ir sutvarkė vaiku
čius, kurios buvo prisirengę prie 
Sakramento. Turime Jbūt dėkin
gi gerb. kun. V. G. Vilkutaičiui. 
nes jo nemažai prisidėta prie pa- 
vykimo.

''MOTERĮ) DIRVĄ”
A. L. R. K. MOTERŲ SĄ JUNGOS ORGANĄ. 

Eina kaytą į mėnesį.
Kaina metams (Amerikoje) ....................$2.50
Kaina metams (užsienyje) ............... ,.... 3.50

. Adresas:
“MOTERŲ DIRVA"

917 W. 33-rd Street, _> Chicago, Dlinois.

Skaitykite ir
Platinkite

ŠIUOS LAIKRAŠČIUS:

“GARSĄ”
A. L. R.-K. SUSIVIENIJIMO ORGANĄ. 

Eina kartą į savaitę.
Jame galima rasti daug žinią apie įsirašymą į 

įvairius susivienijimo skyrius.
Kaina metams (Amerikoje)  ................. $2.00
Kaina metams (užrubežy) ...................... 3.00

Adresas:

“DARBININKĄ”
LIET. DARBININKŲ SĄ-GOS ORGANĄ. 

“Darbininkas" eina tris kartus i savaitę.
Kaina metams......................................... $4.50
Užrubežy metams....................................  5.50

Adresas;
“DARBININKAS"

366 W. Broadrcay, Boston 27, Mass.

“GIEDRA"
55 West Market Street, Wilkes Barre, Pa)

Skiedrukės.
‘ ‘ Dirvos ’ ’ f Milžinas ’ ’ sako, kac 

socijalistas pan Natkiewicz kaip 
kalbąs, tai it perkūnas tranko. 
Bet iš aprašymų matosi, kad jau 
pan Natkie^icz gramafoniškai te- 
spyčiuoja.

Tautininkai aiškinasi, kad jų 
surengtam Lietuvių Neprigulmy
bės vakarėly j permaža žmonit > 
buvo (tik 75) ir jie negalėję bono 
pirkti Vyrai! L. L. Bonas nėra 
dramblys kad su juom reiktų 
grumtis. Paklauskite Kirvuko, tai 
jis jums paaiškės kiek reiika tau
tininkų, kad galėtų nupirkti vie
ną boną už $50.00.

Sąryšio Komisija daug padarė 
nesmagumo “Dirvai” iškeldama 
eilę jos melagingų raštų.

Čia suorganizuota nauja “bAl
ka.” Tai “bankai” pastatytas 
“naujas stiprus mūras,” o jos 
prezidentu paskirtas eks-saiiūnin- 
kas. -

Kovo 5 d. švenčiant šv. Kaži 
miero dieną, prakalbose gerb, M 
Bagdono sudėtos aukos Krikščio
nių Demokratų blokui. ' 

Aukojo P. Draugelis — $5.00? 
Po $2.00: A. Buknis, P. Saba 

sauskas, P. Žęinaitis, J. Gudas, M 
Ardzijauskas, A. Banys, P. Žitkui
J, Smičius.

Po $1.50: J. P. Kvedaras, M. J. 
Šimonis.

Po $1.00: J. Gradauskas, A j 
Čerkesas, J. ijišknis, J. Šarkus,
K. Misius, J. Niauronis, A. Šlio 
kaltis, A. Žitklutė, A. Vilimaitis 
M. Malinauskas, J. Kilikauskas; 
J. Jonuška, J. Žaliagiris, P. Sa 
'kalauskiutė, J. Čcrkesacs, kun. 
iV. G. Vilkutaitis, J. Kuzas, A* 
'Baikauskas, M. Palionis, A. Ura- 
lis, J. Aleliauskas, J. Šūkis, K 

’Paliukaitis, P. Baltrušaitis, J. 
Dąpkūnas, M. Palionis, F. Šaki- 
įnas, J. Jeromkas, J. Šimonis, J. 
jiRaponkus, J. Spaustinaitis, J. Ali- 
■iauskas, J. Lenkaitis, K. Banio 
■lis, M. Vaizbūnienė, P. Kiveris, 
|J. Ažurėnig, A. Daniūnas, M. 
ĮK izmiekas, O. Kazlauskienė, D. 
įButkūnienė, K. Zagorskiutė, J 
teirlonis, J. Versiackas, M. Palilio- 
■lis, J. Urbšaitis, S. Zaborskis, F. 
BMuliuolis, A. Mėlynis, A. Gudo- 
Inis, J. Starinkūnas, J. Dubickas 
fir F. Šaukevieius. \ . ■ 
į Po 50c.: M. Ruseckas, T. Boki 
[naitė, M. Valentinas, J. Gaidys.
M. Radzevičienė, L. Navickas, F. 

I Baamaus^as, Ad. Ivinskas, F. Ge
gužis, J. Adomas, 

g Viso $72.50. Smulkių $27.50. 
L Viso sykiu — $100.00. Taipo-gi už 
[knygutes $14.10. Bendrai viso 
L$114.16. Visi pinigai perduoti Są- 
Į ryšio iždininkui. 
h Visiems aukotoams, kaipo už di
desnes aukas, taip ir už smulkes- 
I nes, tariu nuojširdų ačiū. RAULAS. Ta| vis vyčių dar-

Prak. Rengimo Knmisios naryshti. Dabar jau Sąryšį pradėjo už- 
I Jurgis Kutas, puldinėti, kuomet kas iš Sąryšio
/ u '• * nutarimus “Dirvai” praneša, bet

nedažmoaw o kad ir žino, 
I i g. K. Sakalas, “Vyčio” redak-tai redaktorius neišduos. Tai vis 
■torius buvo atvažiavęs į Cleve-initeų gudrumas, kad mums pasi- 
■ai'.dą “Vyčįo” spaustuvės reįka-seka tokius žmones iš klerikalų 
■ais. L. Vyčių 25 kuopa sušaukė tarpe gauti Pereitais metais ne-

“LAIVĄ”
, EINA KARTĄ Į SAVAITĘ. , 

Jame rašoma vien apie tikėjimo ir doros 
dalykus.

Kaina metams................... '....................  .$1.1
Kaina užrubežy metams ................... 2J

Adresas: ’

-1-* _ . . ■ 7_—---- ----X---- - .ėĮj !«

'KELIAVIMAS UETOVON
Hmieaė su dviem vaikais, 
Vincentas Rokus bu žmona 
ir trimis vaikais, Jurgis Ma- 
zitiauskas, Jurgis Alanskas 
su žmona ir dviem vaikais ir 
tt. ir tt.

Rengia.
ŠV. JURGIO PARAFUOS CHORAS

N0RW00D MASS.
Dalyvaujant talentingiausiems Naujos Ang

lijos daininkams ir solistams kaip va r M. GBI- 
BAITfi, ST. PAURA, A NARINKAIT®,, S. 
MOTEJUNAITĖ, A DUSEVTČtUTE, iŠ So. 
Boston, Mass. Taip-gi dalivaus iš So. Bostono 
žymiausias charvedys — vargonininkas M. 
KARBAUSKAS su savo gabiausiais daininin
kais. Bus ir iš kitų miestų garsių daininką bei 
solistų.

- Galima drąsiai sakyti, kad tai bus nepa
prastas Koncertas, kurio vargiai kuriam teko 
grdėti Amerikoj ar kur-kitur.

x B u $
BALANDŽIO-APRIL 9 d., 1^22 M.
< 8V. JURGIO BAŽNYČIOJE,

St. James Avė., Honvood, Mass.

AR GALIMA GRĮŽTI IS 
LIETUVOS!

Pirmiau8 daugelis prisi
bijojo važiuoti Lietuvon, nes 
mane, kad nebus galima su- 1 
griežti atgal, jei Lietuvoje < 
nepatiktų, gyventi. Važiuo- j 
jūntys per BALTIS STA- ! 
TĘS BANK, neprivalo bau- ; 
gintis, nes ketinantiems ' 
grįžti atgal į Ameriką — ta
sai Bankas surašo tam tik
rus popierius su keleivio pa-' 
veikslais (reikia dviejų, pa
veikslą), jo priesaiką ir no
taro užliūdymu. Tokie po
pieriai prigelbsti keleiviams 
pargrįžti Amerikon šešių 
mėnesių bėgoje be jokių kliu-; 
čią.

“TĖVYNĖS BALSĄ”
EINA DU KARTU Į SAVAITĘ.

Kaina metams:
Užrubežy, Wilkes-Barre ir apielinkėse. . . .$5.00
Kitose t aistijose ...... - - 4.0(1

Adresas:
“TŠVFM’S BALSAS"

55 West Market Street, Wilke3-Barrę, Pa.

“MEILĘ”
EINA KARTĄ Į MĖNESĮ.

Įvairaus turinio žurnalas su skyriumi 
vaikams.

Kaina metams.............................  sĮ
Kaina užrubežy........................................

Adresas:

galėjome, bet šįmet pakliuvo to- 
kis, kuria “Dirvai’’ parašo viso- 
kišš žiniai Tiesa, <įaug darbo1 
padeda pata Karpavičius aprašy
damas pajuokimus ant Vyčių ir 
Sąryšio, bet mums klerikalų pra
nešimai labai geri, uį tai “Dir
va” ir nerašo ant tokių kas jai 
gelbsti ir darbus duoda, tik lai
kykimės ir nepasiduokime.

BALTRUS. Aš tokioje pozici
joje laikytis negaliu, o vyčių ne- 
pabaidysim. Nors ir buvę “Dir
voje” rašyta, kad vyčiai nyksta, 
bet aš gerai žinau, kad jie ko- 
smarkiausia organizuojasi. Toks 
didelis vyčių choras, tokius teat
rus atlošia, o gi mes ką-gi turi
ne? Manėme, kad Butėnas pa

silaikys, o dabar išvažiavo, mus 
Adoje palikęs ir klerikalai vėl 
:Uokiasi iš mūs. Aš daugiaus vi- 
ai nifekur nebesikišiu, nes “Dir- 

\-a” visus supykdė.
KAULAS. Jeigu' mes nebūtū- 

įe rašę, nebūtūme klerikalų nie
kinę, ląi mes nieko nebūtūme tu- 
ėję. Tik tu pamislyk kiek kleri- 
ratai aukų surinko, visokius dide

lius apvaikščiojimus buvo suren
gę, o mus nepriima sykiu dalyvau
ti.

B2YLTRUS. Kaip-gi priims, kad 
“Dirva” visaip išjuokia. Sarma- 

1 ir lysti prie jų. Kada ‘ ‘ Dirva ’ ’ 
neko nerašė ar nedirbome sykiu? 

^čaip pradėjo visai išjuokti, tuo- 
art klerikalai visai atsisakė mus 

priimti sykiu dalyvauti.
RAULAS. Tas buvo pirmiaus, 

ykiu dirbdavom. Jei dar vyčiai 
’el parapijos nesidarbuotų, būtų 
reriaus juos pakriitkuotl bet dar 
>ar yra sunku, visvien dar nepa- 
Iduosimc ir vyčių neremsime.

BALTRUS. O kam-gi eini ant 
yčių vakari}, jei sakai jų nerem- 
ime. Pereitą balių daug buvo 
nūsų pusės. Kaip'“Dirva” ra- 
&, kad vyčiai nyksta, tai aš ir 
>uvau nuėjęs pažiūrėti, ką gi jie 
parodys, ’jei jų maaži tėra. Ka
ri žiūriu, kad pilnos sėdynės žmo
nų ir daugelis “Dirvos” ręmėjų. 
) programas ilgas ir gražus. Cho- 
as taip gražiai padainavo ir te
atras gražus buvo. Mes taip ne
galime atlikti.

RAULAS. Aš ir-gi nuėjau pa
niūrėti kiek mūsų bus, o mat ant 
?yčių vakarų daug merginų atei- 
■a, tai linksmai tą vakarą pralei- 
:l kaip mes surengiam. visai ma
li merginų teatsilanko. Tai tan
kiai ant klerikalų vakarų nueinu. 
3isiu ant vakarienės, dar paskiau 
Urėsiu eiti ant susirinkimo. Mat 
akar ilgai kazyriavome, tai esu 

nuvargęs.
Pasikalbėjimas įvyko arti E. 70 

•atvės — pool-rooiue.
Tautietis.

» Susirinkimas.

Pavasariui artinantis, pra
dėjo žmonės vėl būriais va
žiuoti Lietuvon. Ypač daug 
Keleivių važiuoja Lietuvon 
per BALTIC STATĖS 
BANKĄ, — tasai Bankas 
geriausia patarnauja lietu
viams. Kaipo Valstijinė į- 
staiga, Bankas turi artymų 
ryšių su geriausiomis laivų- 
kompanijomis, ir todėl savo 
keleiviams z gauna geriausias 
vietas greičiausiuose ir ge
riausiai įrengtuose laivuose. 
Kam nėra žiųomi laivai 
ROTTERDAM, NEW AAI- 
STERDAM ir kiti Olandi
jos laivai, kuriais taip pa
ranku Ųetuvjanis keliauti, 
nes iš Rotterdamo, be jokio 
laukimo, nuveža stačiai į 
Lietuvos portą KLAIPĖ
DĄ. O ką jau kalbėti apie 
kitus milžinus-laivus, kaip 
OLYMPIČ, ‘ .HOMERIC, 
LAPLAND, RESOLUTE, 
RELIANCE, MAJESTIC 
ir daugybė ėkitų, kurių sura
šymui ir vietos čia nėra i 
Visais tais plaukiojančiais 
palociais galima keliauti į 
KLAIPĖDĄ, užpirkus lai
vakortes BALTIC STATĖS 
BANKE, 294 Eighth Avė., 
Ncw York. Jokių pasporto 
vizą, jokių “Lenkų Korido
rių, jokią perėjimų rubežią 
keleiviai nemato: KLAIPĖ
DA yra Lietuvos pjM-tas, tai 
lietuviai ten nuvažiavę jau
čiasi jau namieje. o ne sve
timoje šalyje.

Čia paminėsime paskiau
siai išvažiavusius per BAL- 
TIC STATĖS BANKĄ ke
leivius. kurie nuoširdžiai pa- 
dėkavo Bankui už gerą pa
tarnavimą: Antanas Bučys, 
Adomas Jurgilas, Povilas 
Valaitis, Jonas Skarbolius, 
Juozas Seniuta, .Vincas Tu- 
reikis. Aleksandras Tuma- 
sonis, Juozapas Černis, Jo
nas Buzinskas, Jurgis Bal- 
siukevičiuš, Juozas Šamas 
su motere ir 2 vaikais. Jo
kūbas' Smolenskas, Kazys 
Krajevskis; Andrius Rama
nauskas su žmona ir dveje
tą vaikučių, Rokas Rama
nauskas su žmona, Antanas 
Lemezis su šeim^ma, “Kazi
mieras Čyvas, Jonas Straz
das. Jonas Tunikaitis, Dak
taras Bladas Vencius (ant
roje klasėj), _ Magdelena

Vytis
Laisvamanių pasikalbėjimas.
Netikėtai teko nugirsti poros 

disvamanių karštas diskusijas. 
Ciek pasirodo, tai tarp jų pasi
kalbėjimo išėjo aikštėn laisvama
ni nusistatymaš.
RAULAS. Ar skaitei “Dirvą” 

>ereit,os savaitės, Baltrau? Ot tai 
iuoda vyčiams ir Katalikų Sąry- 
iųi. ,

BALTRUS. Skaičiau. Nors jau 
Dirvos ’ ’ prenumerata yra išsi- 
aigus, bet dar vis garniu, gal jau 
ebeatnaujinsiu.
RAULAS. Ką? Juk tai ge- 

ausias mūsų laikraštis. Turi atn
aujinti prenumeratą ir kitiems 
gituoti. Pats gerai žiliai kad an: 
lerikalų, o ypač vyčių “Dirvoje’ 
^lima viskas rašyti.
BALTRUS. Tas mane ir su 

•ykdė. Kiekvienam “D.” nume- 
yje daugiaus nieko nei nerašoma 
aip tiktai ant vyčių, nors ir aš 
yčiams kaipo klerikalams nepri- 
ariu, bet jau perdaug. Tas patfs 
r tas pats. — 
. RAULAS. Tu nieko neišma- 
ai Baltrau, ar tu nematai kaip 
yčiai darbuojasi dėl klerikalų ir 

;ų partijos? Aukas renka Tautos 
'fondan ir visokiems universite 
tos, klerikalų mokytojų sąjuh- 
ai.

BALTRUS. Tai ne vieni Vv 
lai tą daro, bet visi klerikalai 

. k tų vyčių kaip daug yra. tai iŠ 
Lsur vis yra vyčių narių prie vėl
imo. Reikėtų ant visų rašyti ka< | 
lerikalai tą ir tą veikia ar agi-* 
uoja.

RAULAS. Ant visų rašyt’ 
Dirva” negali. Bus labai aišku 
ad “Dirva” priešinga katalikų 
eikiniui, o kaip ant vyčių rašo 
ii ne visi supranta, kad mes jv 
eapkeneiam. O kita neknrios 
lerikalų draugystės ‘-‘Dirvai” 

’arbus duoda ir su “Dirva” iš- 
;en darbuojasi, dar ir vyčius ii 
itus klerikalų veikėjus per “Dir 
ą” pajuokia. Kad ir Senas Cle- 
riarldietis yra iš katalikiškos dr 
-»s. kuris daugiausia nuims gelb- 
•ti vyčius niekinti ir klerikalu 
’arbus “Dirvai” praneša. Tai ar 
’i “Dirva” galiant tokių žmo- 
įhj ir jų dr-jų ką rašyti? Netik 
egali, bet dar tokius pagiria ir 
Ž juos užstoja.
BALTRUS. Tai kas iš tokio ap- 

ašymo, gal matai ką klerikalai 
laro. Per “Darbininką” visus 
'uos apšmeižimus nurodinėja ir 
liškiai prirodė, kad “Dirva” vien 
'melžia vyčius. Aš pats jokio 
fakto negaliu ant vyčių'prirodyti, 
iots jų ir neapkenčiu, o efebar 
iau visvien be faktų su melagys- 
čmis toli negalim nuvažiuoti Ar- 
ri nebūtų geriaus kad “Dirva” 

’m reikalo nebūtų pradėjus vyčių 
:r Katalikų Sąryšio niekinti Kle- 
•ikalai ir-gi nebūtų nieko rašę. O 
t?.bar mums yra didelė sarmata. 
Tiė per ‘savo laikraščius visus mū
sų užmetimus su faktais prirodė 
Ir pats Sąryšis išnešė protestus, 
1 > prieš juos mes negalime nie
ko atsakyti.•

RAILAS.

Iš to, kas čia parašyta, ! 
aišku, kad keliavimas Lie-įj 
tuvon ir iš Lietuvos dabar ] 
nei kiek nepainesnis, kaip ! 
kad kitados buvo, reikia tik ; 
kreiptis į atatinkamą įstai- i 
ga, kuri gali ir žino, kaip ; 
kelionę aprūpinti. O tokia ; 
įstaiga ir yra pirmasai Ry
tinėse Valstijose grynai lie
tuviškas Valstijinis Ban
kas BALTIC STATĖS 
BANK, 294 — 8-th Avė., 
New York. • Jeigu kas skun
džiasi, kad turėjo negerą 
kelionę, ar kad kas negali 
parsigabenti savo giminią iš 
Lietuvos, ar pats negal par
grįžti Amerikon, tai žinoki-: 
te, kad jis nebuvo kreipęsis 
į BALTIC STATĖS BAN
KĄ! Kas pirko laivakortę^ 
tame Banke, tas neturės 
priežasties skūsties.

“DRAUGAS" EINA KASDIEN. 
/‘DRAUGAS” paduoda daug naujausią žinią. 
“DRAUGO” kaina visame pasaulyje tik $6.00. 

Adresas: x
“DRAUGAS" PUBL.

2334 South Oakley Avenue, Chicago, Dlinois.
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Tel.: So. Boston 605 ir 1337.

LAWRENCE, MASS.
LDS. 70 kuopos mėnesinis susirinki 

mas įvyks nedėiioj, 9 d. balandžio pc 
mišparų, salėje prie bažnyčios. Kvie 
čžiuin visus narius ateiti. Taip-gi atsi- 
veskie naujų narių.

Taip-gi Pamatyk Šokančiais
Vamperettes

PUIKIAUSIA PROGA 
Lietuviams ant ilgiau gyvenan

tiems šioj šalyj.
PARSIDUODA du prie daikto 

puikioj vietoj lotai ir pigiai, arti 
didelės mokyklos, arti 3 gelžke- 
liai, netoli upė ir lygumos. Jau 
pusėtinas miestelis ir dirbtuvių y- 
ra netoli. N. Jersey’ės steite, tik 
5c. karu į miestą, Bound Brook’ą. 
Susižinojimui meldžiu kreiptis se
kančiu antrašu:

J. BANIŠAUSKAS,
103 Pearsall St.,

Blissville, L. L, N. Y.
PARSIDUODA FARMA

50 akrų, gera vieta, geros trio- 
bos. Visa ūkė aptverta. Lietuvių 
apgyventa. Bažnyčia ir miestas 
įetoli. Kas tą farmą nupirks tai 
Ižiaugsis. Parduodu labai pigiai. 
Priežastis, tai noriu važiuoti Lie
tuvon. Delei platesnių informa
cijų kreipkitės šiuo adresu: 

GEO RAMANAUSKAS,
R. L Bok 39 X, Fauntain, Mich.

Publikos labai daug priėjo 
Nekurie vėliaus atėję turėjo 
grįžti namon, nes svetainėn jau 
ne stati netilpo. Visi dalyva
vę labai gėrėjosi iš gražių pa
veikslų. Daugelis klausė kuo
met vėl bus rodomi tokie pa
veikslai.

Š.Š. Jėzaus Vardo draugija, 
kuri turėjo apie $50 skolos už 
vėliavų, su šio vakaro įneigoms 
atsimokėjo visas Skolas. To vi
so surengėjij ir vedėju paveiks
lų aiškintoju buvo gerb. kun.. 
Pr. Juškaitis.

LEWISTON, ME.
LDS. 37 kp. mėnesinis susirinkimą, 

įvyks nedėiioj. 9 d. balandžio, paprastoj 
vietoj. Kviečiame visus narius būt: 
nai ateiti, nes turime svarbių reiks 
lų. Taip-gi atsiveskite naujų narių.

-ss------- -------------------------------------- —— ----------------------- -—    .—
NEDĖLIOJUS paveikslai bus rodomi tik vieną sykį. Durys 
atsidarys nuo 6:15 ir prasidės nuo 7, o baigsis 11 vai. vak.

HARRISON, N. J.
LDS. 15-os kuopos susirinkipas bu 

9 d. baland., 7:30 vai. vak. Visi nariai 
malonėkite pribūti paskirtu laiku, nėr 
turim daug svarbių reikalų aptarti 
Atsiveskit ir naujų narių.

Kovo 26, pobažnytinėje sve
tainėje buvo rodomi judomieji 
paveikslai apie Viešpaties 
Kristaus gyvenimų Jo stebuk
lus ir Jo kančias. Paveikslus 
rodė Jonas Urbonas iš So. Bos
tono. Vakarą, buvo surengus 
Š.Š. Jėzau Vardo draugija.

Gyvenimai aprašyti pilnes
nių asmenų yra labai naudinga 
mums pasiskaityti. Bet per
gyventas dienas garsaus veikė
jo matyt atvaizdintas paveik
sluose, kur kas žingeidžiau ir 
naudingiau. O ką gi bekalbėti 
apie Viešpaties Kristaus gyve
nimą. atvaizdintą. Išganytojo 
gyvenimas kiekvienam žmogui, 
kokiame luome jis nebūtų, yra 
augščiausių idealu. Dabar ga
vėnios laike kaip ti tinka at
vaizdinti Viešpaties gyvenimą. 
Paveikslai kuriuos p. J. Urbo
nas rodė yra aiškus, o dar su 
paaiškinimais tai buvo kiekvie
nam suprantami. Suprasdami

Pel Br«>ckt<>< 511

M. Mičiūnienė,
251 Fairvievv St.,

New Britain, Conn. 
L. D. S. Conn. Apskričio 

raštininkė.

LIETUVIS GRABORIUS. 1
Šiuomi pranešu visiems, kad nupiginau kainas ant grabų | 

i ir už visą palaidojimą. Palaidoja numirusį nuo $100.00 ir 1 
; aukščiau. Taigi Boston’o ir apielinliės lietuviai, pasitaikius S 
! virš minėtam reikalui, visuomet kreipkitės pas mane. už I 
Į nuvažiavimą į kitus miestus nieko nerokuoju. Darbą atlieku | 
| gerai, gražiai, mandagiai ir pigiau bile kur kitur.
£ Patarnavimas' visiem dykai. Viršminėtais reikalais kreip- | 
g kitės šiuo adresą: §

L. D. S. Conn. Apskritys 
rengdamas GEGUŽINĘ 30 
d. gegužės š. m. Owartette 
kliubo darže, New Britain. 
Conn. nuoširdžiai kviečia vi
sas LDS. Conn. apskričio 
kuopas dalyvauti su progra
mų pagražinimui šio milži- 
liško išvažiavimo.

Jūsų dalyvavimas progra
moje padės sutraukti minias 
darbininkų gegužinėn.

Vieta puiki ant augšto 
kalno tarp žaliu ir ošiančių 
medžių, kur galės toli, toli 
nusitęst jūsų išlavinti bal
sai.

CAMBRLDGE, MASS.
LDS. 8-tos kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks utarninke, balandžio'11 <1, 
bažnytinėj svetainėj 7 :S0 vai. vakare. 
Visi nariai malonėsite ateiti paskirtu 
laiku. Turime, daug svarbių dalykų 
apkalbėti. Nepamirškite atsivesti į 
susirinkimų ir naujų narių.

• Kviečia Valdyba.

Didelė Muzikališka Komedija
20------ŽMONIŲ----- 20

“BREAKiNG INTO
SOCIETY”

Bal.-April 6-7-8

“THE CALL OF ROME”

New Britainiečiai darbi
ninkai (ės) smarkiai rengia
si patikti svečius, nes dar 
čia bus pirmu kartu toki 
didelė iškilmė — gegužinė.

Geistina, kad ir kitos ka
talikiškų organizacijų kuo
pos ir draugijos imtų daly- 
vumą šioje rengiamoje iš- 
kilmėėje. Ypatingai kreipia
me domę mūsų jaunimo ii 
moterų. Be jūsų išvažiavi 
mas nebus pilnas.

• X

Esame pilnai įsitikinę 
kad pritarimą ir pagelbą ra
sime pas visus.

'Prašome gerb. chorų, kuo
pi! ir draugijų tuojau pra
nešti su kuo prisidėsite prie 
paįvairinimo GEGUŽINĖS 
programo.

Visais reikalis kreipkitės 
šiuo adresu:

  

L. Vyčių 17 kuopa rengiasi vi
su smarkumu prie pastatymo sce
noj “Gražios Jlagelionos. ” Bu: 
statoma balandžio 30 d., 1922, Šv. 
Petro bažnytinėj svetainėj ant 
Penktos gatvės, So. Boston.

Vaidins gabiausi aktoriai. Tad 
gi pranešam išanksto visuomenei 
kad pasirūpintūt nusipirkti ti 
kietus, nes yra tikietai rezervuo 
ti. Todėl sėdynės užtikrintos 
Dar tokio veikalo nesat matę, ne: 
dar pirmu kartu yra statomas vi
soj Naujojoj Anglijoj .

Tad gi kviečiame visus vieti
nius ir apielinkių kolioniją skait
lingai atsilankyti. Bilietus gali
ma pasipirkti pas A. Bendoraitį 
V. Medonį, V. Savicką, K. Kiš
kį, V. Valatką, Sk. Motiejūnaitę 
ir pas visus Vyčių narius.

Komisija

Taip-gi kviečiame gerb 
chorų vedėjus ir chorus pa 
ąelbon su gražiomis tautiš 
komis dainelėmis. Prigelbė 
kitę mums iškelti darbinin
kų vardą, o mes jus neuž 
mirsime.

NAUJIENA LIETUVIAMS 
AMERIKIEČIAMS.

, Neseniai-atėjo iš Lietuvos 1-ma; 
numeris Tautinės Kultūros n 
Pilnutinio Gyvenimo Žurnalai 
“RUOMUVA.“

Siųsk tuo jaus 75c. “Darbiniu 
kui“ o gausi “RUOMUVA“

“DARBININKAS,“
366 Broadway, Boston 27, Mass

A. J. Birieta iš Manchester, Ct. 
rašo Lietuvių Prekybos B-vei;

Kaslink pinigą -siuntimo pei 
Lietuvių Prekybos B-vę, tai štai 
ką turiu pasakyti. Kiekvienas lie
tuvis privalo pt r ją siųsti, jei pa
geidauja, kad pinigai greitai ir 
be jokio vargo pasiektu tą ypatą 
kuriai siunčiama.
, Lietuvių Prekybos B-vė man 
greitai ir gerai patarnavo ir rei
kale visuomet kreipsiuos Į Lietu
vių Prekybos B-vę.

1 LIETUVĄ IR 1S LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų 

ir ant geriausių laivų visų liniją pas seniausią LIETUVIŠ
KĄ. agentą — G. KUNAŠAUSKĄ. Agentūra uždėta 1910 m.

PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems į 
LIETUVĄ. -

Atvažiuojančius iš kitų miestų patinku ant stoties.
Persiuntimas PINIGŲ Į LIETUVĄ pagal dieninį kursą. 
ATYDA. Mainymas pinigą ne priverstinas, bet išmai

nau, jeigu kas klausia.

G. Kunašauskas
179 E. 3-rd Street, New York, N. Y.

TARI’ NEW YORKO IR HAMBURGO 
Trumpiausias susisiekimas su visais portais 

Centrai Europos.
SAVAITINIAI IŽPLAUKIMAI KAS KETVERGAS 

nuo Piero 86, North River, 46-to Street, New York. 
Kambariai su 2. 4 ir 6 lovom ant visų laivų. Puikus val
gomieji kambariai, salionai ir erdvus dėkai trečios kle
sos pasažieriams.- Ant laivų “HANSA,” “BAYERN” ir 
WUERTTE1IBERG yra keli specialiai puikus kambariai. 

Du nauji 20.0000 tonų laivai,

. RESOLUTE ir ' RELIANCE 
ims 1, 2, ir 3-čios klesos pasažierius pradedant nuo Gegu
žio 2, 1922. Paskiau bus mainoma Utarninkais. Klaus
kite agento:

JULIUS ROTTENBERG,
260 Hanover St., Boston, Mase.

JERSEY CITY, N. J.
LDS. 76 kp. mėnesinis snsirinkim> 

įvyks nedėiioj. 9 <L baland. Visi na 
riai malonėkite pribūti paskirtu lai 

•<u, nes nirime daug svarbių veikai- 
.ptarti. Atsiveskite (r naujų narių.

Valdyti-

Sukai a, ialan&lio 1 J, 1933

Sudužusius stiklus ir sulaužyti- 
ėnius sutaisau į trumpą laika 
’-atįs dirbam akinius.

Vienintelis lietuvis optometrl 
■as (akių specialistas) Naujo, 
Anglijoj.

J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 
PRITAIKAU AKINIUS.

.latesnių informacijų kreipkitės pr* 
J77a Broadvzay, So. Boston, Mas

Seredos vakare Šv. Petro 
bažnyčioj prasidėjo šv. mi
sijos, vedamos gero, tėvų 
marijonų, tik ką iš Lietu
vos atvykusių. Ir seredoj ir 
ketverge buvo pilnutė baž
nyčia žmonių. Visi gėrisi 
turiningais, mintingais ir 
jausmingais brangių svečių 
pamokslais. Abu gerb. misi- 
jonieriu susirinkusiems su
prantamai ir intikinančiai 
aiškina šv. tikėjimo teisy
bes.

Brangūs svečiai-misijonie- 
riai lydimi gerb. kun. Urbo
navičiaus ir kun. Taškūno 
teikėsi atsilankyti “Darbi
ninke” ir Lietuvių Preky
bos B-vėj. “Darbininke” 
parodėme lentynas nukrau
tas knygomis ir pasakėme, 
kad šį pavasarį jas pasiųsi
me Lietuvos darbininkams 

f

ir kareiviams. Gerb. misi- 
jonieriai sumanymą karštai 
užgyrė ir linkėjo pasisekimo 
tą svarbų darbą atlikti.

Visi vietos ir apylinkių 
lietuviai privalo dabar nau
dotis šv. misijomis ir min
tingais gerb. misijonierių pa
mokslais.




