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N. FEDERACIJA RAGINA PMPtĖSTI URMUOSE 
VILNIAUS VADAVIMO DARBUOTĘ

SVEIKINAME ■ ♦ ;
• • » • ♦ . • '?

Ji JutMUtM L, K. K, FHmdjto 
Ourtro Valdyto, niri, 

gmiriakfaao
Kovo 2 dienų Brooklyn’e 

Karalienės Angelų parapi
jos klebonijoj įvyko Ameri
kos Lietuvių R. K. Federa
cijos Valdybos narių susirin
kimas. Dalyvavo: Kun. Jo
nas Balkumis, Kun. Norber
tas* Pakalnis, Kun. Jonas 
Švagždys, Kun. Pijus Leke- 
šis, Juozas Mačiulis ir Ka
zys Krušinskas, kiti valdy
bos nariai prisiuntė savo pa
tarimus raštu.

Apkalbėjus bėgamuosius 
Federacijos reikalus, karp 
tai: “Katalikiškos Akcijos 
savaitę, sekamo kongreso 
vieta ir laikas, konstitucijos 
projektas ir kitus liegamuo- 
sius reikalus, nutarta pa
siųsti pasveikinimų bei užuo
jautos raštų Lietuvos Epis
kopatui per J. E. Areli. J. 
Skvireckų."

Federacijos valdyba džiau
giasi Federacijos apskričių, 
skyrių ir šiaip draugijų pi
lietiniu susipratimu^ pareis*

riausybei prieš persekiojimų 
katalikų Lietuvoje.

Jaunimo Reikalu
Federacijos Valdyba už

ardama Lietuvos Vyčių da-

romųjį narių vajų ragina Ir 
prašo visų kolonijų darbuo
tojų ^Lietuvos Vyčiams pa-[ 
dėti, gi visi tėvai raginami* 
savo sūnus ir dukteris prira-l 
syti prie Lietuvos Vyčių jau-f 
nimo organizacijos.

miniau* reilreta

Apkalbėjus Vilniaus ir ki
tų lenkais užgrobtų Lietuvos 
žemių ir ten esamų mūsų 
brolių vargus priimta tuo 
reikalu sekanti rezoliucija:

^Kadangi lietimams Ka
talikams Vilniaus klausimas 
visuomet buvo ir yra arti 
prie širdies ir kadangi Vil
niaus atvadavimo reikalams.į 
lietuviai katalikai yra daug 
darbo ir auka pridėję ir yra 
pasiryžę dirbti visu uolumu 
iki galutinam Vilniaus atva
davimui.

Todėl mes remiame p. 
prof. Biržiškos Vilniaus rei- ■ 
kalais misiją ir raghiame.Fe- 
deracijos skyrius dar la&iail 
praplėsti savo kolonijose, 
Vilniaus vadavimo darlmo- 
tę,\kdriant tuo reikalu prie 
teiti raUįos
Vilniaus. vadavimo sekci
jas...”

K, J. Krušinskas, 
Federacijos Sekretorius

Baisi Audra Padare 
Daug Nuostolių

J. MUSONO LAKUMAI
Lietuvių žymusis ristikas 

Jaek Ganson’as vasario 23 
d. susitiko Buffalo, N, Y.

Tt-MAJ HHMKAS

laimiu

masto 
jtystebė-

juras.
Vietomis vanduo buvo pa

kilęs daugiau kaip 15 pėdų,

PROF. MYKOLAS B&ŽIIKA, Vilniui Vaditai 
alininkas, lankusis Boston* kovo C -7 d. d. tf' tata 
7:30 vai. vakare kalbės Bostono li etuviams Mušk 
Įėję.

Atvykusį Vilniui Vaduoti kuriai iki Šios di 
Sąjungos pirmininką, Lietu
vos universiteto profesorių 
Mykolą Biržišką galime nuo
širdžiai sveikinti kaip tikrų 
ir didelį lietuvį, didį savo 
tautos mylėtojų.

Jis yra gimęs Žemaitijoje 
1882 m. i'Ugpiūčio 12 d. iš tė«.

bajorų. 1901 m. baigė 
Šiaulių gimnazijų ir įstojo į 
Maskvos universitetą, kur 
baigė teisiu mokslus. Būda*

gai vadovauja.
Jis Lietuvoje pj 

nias kaipo plati 
žmogus. Tenka 
ti, kad prof. Birži 
ha i kuklus ir j 
maus kultūrinio 
mėgstąs įvairios t 
bes. Praėjusia / 
duoti Sąjungos ai 
žiūrimas daurpr 
jo, kol ičgavoit p»

ra- 
ne- 

gar- 
Va

lau va- 
BQie- 
Kr

L1 kovo 4 d. -
ifdngit’sf ‘Jiariai" po savo 
• Cinikių Uariiųrkovo 4 d. sa
vo sesijų baigė ir'išsiskirstė, 
dainuodami' "God Be With 
Ton Tilt We Mci‘t Again.” 

Dainavime nemažai pasi
reiškė kai kurie atstovai. 
Vieni pianu skambino, kiti 
solo dainavo, štai kongtes* 
monas Woodmm, demokra
tas, iš Virgiui jos uždainavo 
"Carry me baek to old Vir- 
ginny.*’ Massachusetts atsto
vas demokratas Conneiy dai
navo karo laikų dainų.
‘ Sesijos uždarymo iškilmė
se dalyvavo daug žmonių. 
Užsienių valstybių atstovai 
su savo Šeimomis1 buvo už
ėmę diplomatų galeriją.

Išsiskirstęs 71-mas kon
gresas pwžymi ypač tuo,

Naujosios Anglijos pa-ir visu tuo, kas juose buvo j 
krantese kovo 4 d. kilo dide
lė audra. Atlantiko vanduo 
užliejo vis:) pajūrį. Nors lai-

^Ivais susisiekimas nesutruk
dytas, bet pakilusi audra pa
darė daug nuostolių išplovė 
kelius, užliejo rūsius, suardė 
vasarnamius ir įsiutusios 
bangos nunešė jų liekanas į 
jūrų gilumas, sustabdė trau
kinių judėjimų ir vietomis 
išplovė geležinkelių bėgius. 
Nuostolių padaryta daugiau 
2 milijonų dolerių.

Daugiausia nuostolių pa
darė Bostono priemiesty Re- 
vere, kur apardė per 82 na
mus ir 7 iš jų visai nunešė iš 
pamatų kartu su rakandais

Tokio vandens pakilimo no- . 3 
buvo nuo 1898 m. lapkričio 1 
menesio. j|

1 New York’o uoste* vanduo * 
buvo pakilęs žymiai daugiau, 
negu paprastai. Daugiau j
kaip 1000 mylių nuo krantų v i 
Įsiutęs vejas apnaiikno že* J
mvsplotus. '

Plaukusį laivų SS. Lady į
Somers iš WesLImlia į Bos- }
tonų pagavusi audra smar
kiai trankė, laivo daužymo '
metu sužeista 13 žmonių, 
Laivas atplaukė į Bostonų, j
pavėlavęs 22 vaalndas. 1

LUCKO KAIOME UMUNAI KANKINU KALINIUS

lietuvių saudentų draugijo
je, už kų jam toko susipažin- 
li su rusų kalėjimu.

1907 m. baigęs advokato 
mokslus apsigyveno Vilniu
je ir vedė lietuvaitę Bronis
lovų Semvtę. Gyvendamas

»Vilniuje visą laika buvo lie
tuvių judėjimo priešaky gre-Varšuva. — Apie Lucko sis Baltstogės metodas, lei- 

kalėjimų jau kelintas mėnuo džiamas į nosį vanduo, šia- ^asana' ičiaųs.
pimas ir 1.1. Sąryšy su tais 
gandais, lenkų vidaus reika
lų ministeris pasiimt? spe
cialią komisijų į Lucką. Ko
misijai sugrįžus ministeris 
padarė pranešimą senate. 
Jis pareiškė, kad iš komisi
jos surinktos medžiagos įsi
tikino, jog ne viskas Lucko 
kalėjime tvarkoj, ir konsta
tavo, kad ten viešpatauja 
nesveika atmosfera, iš ku
rios ministeris rado tik vie
nų išeitį — atleisti visą per
sonalą, kas ir buvo padary
ta.

sklido įvairių gandų. Buvo 
kalbama, kad kalėjime buvo 
išžaginta mažametė komu
nistė, kad buvo mušami

BLAIVININKŲ CENTRO 
POSĖDIS

Blaivininkų Centro susi
rinkimas įvyks Worcester’y, 
Mass. kovo 15 d. 5 P. M., tuoj 
po Mišparų.

Kun. J. J. Bakanas, 
Centro Pirmininkas

V1L TARDO ATEITININKUS

Kaunas. Vas. 9 d. krirn. 
policijoj buvo kvočiami 
moksleivių ateitininkų su
ltingos pirmininkas, stud. A. Į 
Domaševičius, ir centro val
dybos sekretorius, stud. Že
maitaitis. Klausinėjo dėl iš
leistų moksleiviams ateiti
ninkams aplinkraščių. Išaiš
kinta, kad aplinkraščiai yra 
vieši ir viešai siuntinėjami.

Tardomieji buvo taip pa* 
klausiami, kam tuos aplink- 
raščius siuntinėjo, liet kad 
nesudarytų tiems asmenims 
nenupelnytų ir nereikalingu 

• trukdvmų, į tų klausimų jo- 
kilt parodymų nedavė, 
įmonės, taikomas vadinami-

BOLIVIJOJE NAUJA 
VYRIAUSYBĖ

La Laz, kovo 5 d. — Boli
vijos išrinktasis prezidentas 
Daniel Salamanca 4 vai. p, p. 
priėmė priesaikų ir pradėjo 
eiti pareigas. Jo ministerių 
kabinetų Jsudarys visų par
tijų atstovai, tad tikimasi 
vieningų darbų.

Kataliką*, karti g*lldwn*i n*, 
remia katahkiilko* spaudai, netari 
t«Mi .vadintis geru Ba^y&o* vii. 
ku!—Vyikupai Ketteler.

Tik natyraM, fotai tarta ga
li liMti pamuHa tautų Itakty- 
nhrta*.

Užėjus didžiajam karui, 
prof. Biržiška pasiliko irgi 
Vilniuje, nebėgdamas į Ru
siją ar kur kitur. Visų vo
kiečių užėmimo laiką jis da
lyvavo tautiniame darbe.

Susidarius Lietuvos Tary
bai, jis buvo josios nariu ir 
1918 m. kartu su Dr. J. Ba
sanavičium, Al. Stulginskiu, 
prof. Pr. Dovydaičiu ir ki
tais pasirašė nepriklausomy
bes paskelbimo nutarimą. 
Viename iš ministerių kabi
netų jis buvo švietimo minis- 
teritt.

Jis buvo Lietuvos delega
cijos narys pasitarime su 
lenkais ir pasirašė garsiųjų 
Suvalkų sutartį, kuria Vil
nius pripažintas Lietuvai.

Lenkams sulaužius sutartį 
ir užėmus Vilnių, jis pasilie
ka Vilniuje dirbti lietuviškų 
darbą.

1920 m. rudenį lenkai prof. 
M. Biržiška ištrėmė iš Vil
niaus. nuo kurio laiko jis ir 

• gyveno Kaune.
Nuo 1922 ,m. vas. 16 d. jis 

yra Lietuvos universiteto 
profesorių.

Grįžus iš Amerikos kun. 
prof. F, Kemešiui, prof. Biri 
žiška kariu su juo įsteigia 

/ Vilniui Vaduoti Šųjungn,

jungos garins nariu. ;
Šiam kilnios sielos lietuviui 

linkime geriausių pasiseki
mų taip garbingame darbe. 
Mes tikime, kad prof. M. Bir
žiška, susipažinęs su Ameri
kos lietimų gyvenimu, daug 
geriau galės nuteikti ir Vil
niui, Vaduoti Sųjungą ir vi
są Beturiu tautų didiems dar
bams, kuriu tiek daug yra. 
Didžių kultūros vertenybių 
kūlimas gal atvers akis ir 
tautos tariamiesiems va
dams, kurie skaldo vidaus 
✓jėgas ir silpnina visų pir- 
invneigų.

Prof. M. Biržiškai — lie
tuviški sveikinimai ir linkė
jimai.

momis praneša kitus kongre
sus, buvusius taikos metu. 
71-mas kongresas per savo 
sesijas (1929—1931) yra pa
skyręs įvairiems reikalams 
apie 10 milijardų 250 milijo
nų dolerių.

VYTĖS LAIMĖJO
čAMPIONATį

ULINIO VESTUVĖS
Kaunas, vas. 18 d.—Kau

no sunkiųjų darbų kalėjimo 
kalinys Stančikas vas. 15 d. 
kalėjimo bažnyčioje priėmė

Hartford, Conn., kovo 4 d. 
— Kovo 3 d. čia Įvyko Įdo
miausios sezono basket bąli 
rungtynės, kokių jau'senai 
nebuvo. Dėl miesto čempio
nato rungėsi apdraudimo 
stambios kompanijos mergi
nų Aetna Life komanda su 
L. Vyčių 6 kp. merginų ko
manda. Rungtynių žiūrėti 
susirinko per 1400 žmonių.

Rungtynių kova buvo ypa
tingai gyva, atkakli. Abi ko
mandos laikėsi iš visų jėgų. 
Buvo Įvairiausių momentų.

kurį Gausomis parrito į 23 
minutes. Tikruoju oponentu 
•turėjo būti Pat McGill, bet 
jis kaž kodėl į ringų nestojo.

Vasario 25 d. susitiko 
69th Regimental Armory 
Ne\v York City su bulgarų 
čempionu Boris Demitroff, 
kurį Gansonas paguldė per 
5 min. 23 sekundes.

Vasario 26 d. buvo risty- 
nės Newark’e, N. J, su grai1 
kų čempionu Bill Demitroll. 
Po 30 minučių ristynių tei
sėjas rungtynes paskelbė ly
giomis.

Vasario 27 d. ritosi Ja- 
maica arenoje su Cmvboy 
Jaek iVagner, kurį Ganso
nas nugalėjo per 23 min. 16 
sekundžių.

Gansono sekančios risty- 
nčs: kovo 6 d* Portland, 
Me., kovo 9 d. Campden, ko
vo 10 d. Brockton’e, Mass.

S

iliūbų su mergina Matulio- Pergale buvo neaiški. Bet
nyte. vytčs vis dėlto laimėjo mies-

Kalinys Stančikas yra nu- ♦« čempionatij, baigdamos 
teistas 15-kai meti) kalėjimo 
už šnipinėjimų lenkų nau
dai ir kalėjime sėdi jau nuo 
1921 m. Šn savo dalmriine 
žmona jis pažįstamas jau 
prieš kelioliką metų. Ji daž
nai lankydavo Stančikų ka
lėjime, liet kadangi svetL 
nriems per dažnai lankytis 
draudžiama, tai įsimylėju
sieji paėmė šliiibn.

Po vestuvių apeigų žmo
nai pnsuavo vyrų leista pa* 
būti dvi valandas. 

/

Clirtk negraibi nei fosmlmii, nei 
Dkrui.—M. PfelkamtaM. 

z .

rezultatus santykiu: 2220.
Rungtynės buvo rengia

mos miesto Šelpimo fondui, 
esančiam mayor’o žinioje.

Laikraštis “The Herakl 
Daily Courand” rungtynių 
apyašytmri paskvnū didžiulę 
skilti ir labai gražiai mini 
lietitvųičių laimėjimų.

Bartford’o merginų vyčių 
komandų sudayū M. Strim 
giūtė, M. Krikščiūniutč, A. 
RamopiŪtė, H. šimkifitv ir 
A, PtųriliuP.

Dto^suriojl Islmf yra meili.— 
M. TečkatuksM 7

VIENGUNGĘ MOKESTIS 
LENKIJOJ
— Svarstant seimo 

savivaldybių mokesčių įsta
tymų, lenkų atstovas Verž- 
bickis pasiūlė, kad vyrai, se
nesni negu 30 metų amžinus 
ir nevedę* jei tik jie nėra li
goti ir gali išlaikyti šeimų, 
tuvi mokėti dvigulių savival
dybių mokestį šeimynoms, 
kurios turi daug vaikų. Bal
suojant Veržbicko pasiūly- 
mns buvo atmestas, Tačiau 
seimas kariu priėmė perei
namų formulę, kuria parei
kalavo vyriausybę per riertų 
mėnesį parengti įstatymą 
dėl viengungių mokesčio,

KOOVER IR STMSON 
PJTENONTI

kovo 4 d,— 
ntakdfoftai Hoover ir vato-

’ ailįretoniis ’ BtunamT'
parriškfc savo pasitenkinimu 
dėl Italijos ir Prancūzijos 
jūrų sutarties, kuriai suda
lyti daug pasidarbavo anglų 
užsienių reikalų ministeris 
Hendersom , .

Kaip žinoma, jūrų nusi
ginklavimo reikalu bendrą 
sutartį yra pasirašiusios A- 
merika, Anglija ir Japonija, 
Prancūzija ir Italija tuomet 
nesusitari’ ir neprisidėjo 
prie bendros sutarties. Tad 
dabar laukiama geresnių vai
sių jmsaulio taikos politikai. 

JTEniNMŪiUMHuilI ’
Kaunas, šeši suimtieji 

studentai ateitininkai (už 
Dr. P. Karvelio palydėji* 
mą) protestui prieš netei
singą ir neteisėtą jų kandi
mą,. paskelbė bado streiką, 
irikalaudami grąžinti jiems 
laūdamf* gražinti jiems at
imtą laisvę. Suimtieji ba
dauja nuo suėmimo dienos, 
t. y. nuo vas. 7 d., nepriim
dami jokių maisto produk
tų.

KOMITNISTŲ MIKĖS 
VALSTUOSSOSTIttJE

.Ve Yorl\ kovo 4 d. IŠ 
New York buvo išžygiavę n- 
pie 300 komunistų į valstijos 
sostinę Alliany* kur jie nm$* 
jo padaryti demonstrarijų 
prieš legislatūros namus. 
Bet ton su valstijos karei
viais įvyko susirėmimą^ ku
rio metu sužeista 18 komu* 
nishį, kurie keturiais, auto* 
mobiliais pnrgabcnfi į Now 
York V

*»
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Žinios'Iš Lietuvoj
. DAUBiy

aata;

¥*niči*3i«n!<, Ičovo ddien,. 19St

NUOGAI ATNIUNA, GIRTAM 
NULAIKIUS TRAUKINI

Sabūnas Matas iš Petra
šiūnų pernai kartą girtas 
važiavo siaurojo gidcžinke- 
lio traukiniu iš A. Pancmu- 
lw j Kanųelitus. (tirtam 
kartais kelianti nelengva. Įr

M, šį kartą nuvirto ant 
grindų prie vagono dtinj ir 
jmtoršė Hl kI..vagoną...

Traukinio konduktorius 
nustatė 3 litus pabaudos už 
vagono pritei-šinią ir Kar
melitų sustojimo vietoj ragi
no Š. M. išlipti, šis tačiau 
nei pabaudos nemokėjo, nei 
iš vagono nelipo. Tik at
kviesta policija jį teišprašė. 
Bei šių ceremonijų trauki
nys užtruko sustojimo vieto
je 3 minutes ilgiau.

Siaurųjų geležinkelių di
rekcija patraukė dėl to vi
so Šabūną tirson ir iškėlė 80 
litų sumos eiv. nokini — 3 
lt, nesumokėtos pabaudos už 
vagono priteisimą ir 77 lt. 
UŽ sulailmną trims minu
tėms traukinio.

Kauno T nuov. taikos tei 
sėjas vasario 3 d. nubaudė 
Šabūną 15 litų piniintie ban
da arba l para arešto ir pri
teisė siaut, geležink. direk
cijai 80 lt. riv. ieškinio.

NUIMA RUV. ĮOHCZJON 
VADĄ

Kalinau. “Id. Št” prane
ša, kad buvusia Telšių poli
cijos vadais BepeČka suim
tas ir atgalientas į Kauno 
sunkiųjų darbų kalėjimą.

VARGANI
Pabirže’. Žmonės skundžia

si, kad šįmet laitai sunkiai 
einasi. Javai pigūs, bet ir tų 
pačių nesą kur padėti. Žydai 
turguje javus lazdomis badą 
ir tyčiojąsi. Esą reikia mal
dauti, kad kas pusvelčiui im
tų. Pav., pirma Biržuose 
draugija imdavo, bet dabar 
ir ta nustojo imti, nes nebėsą 
kur dėti. Bet jei ir ima, tai 
labai žema kaina. Žmonės 
kalba, kad draugijos priėmė
jų pažįstamiems geriau eina
si, nes nereikią eilęs laukti. 
Pinigų nėr. O Žemės Banko 
pranešimai plaukia ir plau

kia. Vargas!

DIDELI KUNIGO MATULEVI
ČIAUS AUKA ATEITI-.

M JAU |SI6Ukl OAltBUUNKŲ

IM, iiemi 1931 metami iileidogrižą, didelį ir įdo

mų kalendorių, KaJendoriu* knygos formato. Turi 100 . 

poslapių, Jame pilni jvairiauiią ir naudingiaurių žinių.

LDS. na-Kdendoriu* tekaštuoja. tik 25 centai. «
rimai—15 centų.

Kalendorius gaunamas “Darbininko’’ buveinėje, 304

W. Broadvray, So. Boston, Misi.

Paiiikubink, kol dar neišparduota.

Kun. .1. (/larfckas, Ario
galos vikaras buvo policijos 
tardomas už pasakytą baž- 
nyicoje pamokslą vasario 1

Kun. J. Matulevičius iš 
Svėdasu atsiuntė Ateitinin
kų Susišeipilno Fondui 1000 
litų su tokiu laiškeliu: “At
eitininke, štai maža auka 
Tau.

Šviesk protą ir stiprus 
buk valia.”

juodu atsivežė akmenų, bas
lių ir kitų muštynėms reika- 
ingų pabūklų. Vakaruško

se juodu rado dar vieną sa
vo sėbrą ir visi trys pradėjo 
muštynes Mickevičiaus tro
lius langai išdaužyti, tvoros 
išlaužytos, sienos ir takai 
aptaškyti- krauju. Vienas 
mušeika kirvio smūgiu bu
vo parblokštas kieme ir a- 
pie puse valandos gulėjo ne
gyvas. Atsigavęs jis nusvy
ravo į Kaupiškius p.f^iskiH 
ti poliejai. Kiti du mušei
kos kruvinomis galvomis su
sėdo į roges ir išvažiavo na
mon. P<»licijai ir teismui, 
matyti, bus darbo pakanka
mai.

V

—r1 “Darbininko” Katalogas
Vegeriai, Mažeikių apskr. Į 

Vasario 1 d, Vegerių I kai-1 

nie vakare jaisikoiū ūkiniu-Į JVADtlOB KNYGGG
ko Jono Mikelio giniinaitčl ■Atetente
Anita Bajoraitė, 40 metijLjS) į uJt

Kf Kiekviena* Kataliką* 
Tori šluoti arba Mbkttit— .10

Maldą Rinkini!!*, baltai* 
birželiais $175—1.25

tavuoju laiku buvo liguista, 
sakėsi jai kažkas skauda 
prie širdies. teauska*. Verti EB,....40*.

GKMPfA IMIGRANTUS
Darbams suma-

greita pasiskaitymai apie |- 
vairiai gyvenimo atsitikimus.

, J Turte Kerma—moklinki pa- 
fejus, daug emigianhl. ypuf|ri«katj»i1j. hnU VoA—M*.

Geruma*--apraiymaa apfo 
genima per Ttva Faberų-Fi- 
lipinu. Vert! Kun. P. L.... —Ita.

i virtęs policiją, norėjo jį su
imti. bet Mikšio žmona nak- 
1 irs melu policiją į savo bu
tą neįsiteidu. Rytui išaušus, 
policija vėl atėjo Mikšio su
imti. šiam pasirodė, kad be- 
"ipešdamas girtame stovyje 
ji>. regimai, bus kalbama 
’<i iminalinės policiios valdi
ninką, ar ką kitą, užmušęs 
ir kad dėl to policija jį no-

<?<vo vaikučiais, Mikšys pa
siėmė revolverį ir nusišovė. 
Velionis buvo Lietuvos ka
riuomenes saavnoris, kalėji
mo prižiūrėtoju tarnavo nuo 
1922 metų, pasižymėdamas 
tlrausniimrumu ir sąžiningu 
pareigų ėjimu.

iš Pietų Amerikos grįžta at-l 

gal Į savo tėvynę.
Taip pereitais metais iš 

Argentinos ir VragvajausLo kenk»mai;'p<<*l d-ią^ 
grąžinta nemokamai 132 as- lk°W **«««* «• ttemirti»-lta. 

menys ir už pusę kainos 
tam skaičiuj iŠ Urugvajaus KaUH1- jjg.
grąžinta 14. Iš Brazilijos mrtrteOu. — PmM kun, 
gražinta 110 nemokamai žilinakM Ata.
S • ir.n * u „ I AjnitalyMM Maldei Ntatte 
apie loO uz pusę karnos, g*uni-

-------------- ĮMitia  2ta. 
yratME UONTA I 2CXIX Tarptautini* Indui- 

rirtiri* Kongma*. Parai!Klaipėdos uostas pamažuLn. Pr. I. C____ 150

plečiamas. Dabar jame didė- Mtoiad>i ufaUfijrj,. Juokia- 
ja ir apyvarta. J uostą 19291 gu aprašymas kelionfa į Pa- 
m. atplaukė 807 laivai, o pe-pilų atgal Mikalojau* ir 
teitais metais jau 960. Iš- B«nId* „

plaukiantieji laivai 1929 m.I 
išvežė kroviniu 211,160 to-1 

nas, o 1930 m. jau 221,9131 be galo Įdomite nnotikiai ke
tonu Sinnažėio tik susisie-P011*8 Pep iTairiua kraitus. tonų, ftumaztjo uk susisic- Paw48 Juliu)| Verne vertima*, 
kimo vidaus vandenimis lai-Į J. Betaikomo   —$1.00 
vų skaičius, būtent iš IbOlI Pramonini* Demokratjio* Pa- 
laivo 1929 m. pereitais ine-Į^®^* Uode-----^__75e.
t-,, i u nimi leido i 1599 I Geguii* MNnVO •“ Kųil. P.
tais nusmigo į loaa. ĮiUdeikia. Kaina______ :____ fiOe.

AritaetikM UidaTtayiitt_2ta 
Vaikų Dariųmieital ~ Ria-

IBNKOMA NELEGALIOS 
LITERATŪROS

Katinas. Vasario 7 d. pas 
V. Pranckūną. Dusetų apy
linkėj žonomą katalikų vei
kėją, buvo tlaroma krata. 
Ieškota nelegalios literatū
ros. bet nerasta.

MIRĖ KUN. P. RUSTEIKA.
Vasario 7 d. po pietų mi

rė VevirŽėnų (Kret. apsk.l 
klebonas kun. Rusteika. Ve
lionis turėjo su viršum 
metų.

80

pra-

MIŠKO VARŽYTINES

Jūra, Maiiampolės apskr. 
Vasario 3 d. Jūros stoty bu
vo miško pardavimas. Pir- 
kikų privažiavo labai daug. 
Miško ne visi gavo nusipirk
ti. bet baltakės po pusbonkį 
lai nusipirko dauguma. Ke
turi įsilinksminu pirkikai 
paskui vaikščiojo po mies
telį, užkabinėdami žmones. 
Vieną taip |»at įsilinksminu
sį pilietį. J. Latvaitį, minėti 
4 vyrai netikėtai užpuolė ir 
be jokios priežasties pradė
jo mušti lazdomis ir badyti 
peiliais. Suln’gę žmonės ne
leido užpultąjį visai užmuš
ti. <» vietos šauliai mušeikas 
suėmė ir atidavė policijai.

KUNIGAIKŠTIŠKAS 
TURTAS

Kutinus. Papildomai 
neša, kad kunigaikštis Rad
vila 100.000 litų iŠ valdžios 
gavo ne už mišką. bet už nu
savintą žemę. Už mišką jis 
gauna 180,(MM) litų.

Taujėnų dvare jis valdo 
ūkį iš 1,(MM) ha. be nuomos

UŽRAŠAS VELNIUI DŪŠIĄ 
r ,..v . ąOftlįJO PASIKARTI

Kauno apskr, 
Sausio 31 d. vienas Barbilų 
kaimo gyventojas, neblaivus 
būdamas, norėjo pasikarti. 
J is dvi dienas kaž kur girta
vo.' Parvažiavęs namon pa
sakė sūnui sudiev, ir vadžias 
pasiėmęs, nuėjo į daržinę. 
Sūnus nusekė pažiūrėti, ką 
tėvas veiks daržinėje. J is ra
do tėvą jau pasikorusį, liet 
suskubo nupiauti virvę ir 
tuo bildu pakaruoklį išgel
bėjo. Tėvas nenurimo ir dė
jo pastangų kuriuo nors ki
tu būdu nusižudyti. Teko 
pašaukti kaimynus, l.uriv 
pakaitomis dvi dienas sau
gojo įsigėrusi tėvą, kol jis 
išsipagiriojo. Besiverždamas 
žudytis dar girtas būdamas, 
tasai žmogus sakėsi, kad 
parv’ažiuodamas miške jis 
susitikęs su velniu ir padu 
ręs sutartį atiduoti jam sa
vo dūšią, šita nelaboji su
tartis ir skatinusi jį žudvtis.

KRUVINOS VAKARUŽKOS
Kaupiškiui. Vilkaviškio ap. 

Vasario 1 d. Papeėkių kai
me pas ūkininką Mickevičių 
susirinko apylinkės jauni- 

■mas išsišokti. Jaunimui be-
mokesčio — kultūrinio ūkio si linksminant, iš Totorkie- 
teisėmis. Tokių valdytojų y- mio kaimo atvažiavo du bro- 
ra, berods,, tik vienas visoj|liai, pagarsėję mušeikos ir 
Lietuvoj. kontrabandininkai. Rogėse

■&■»■■■ -... ... ■ "" h—..

Kį TIK ATĖJO NAUJAS SIUNTINYS NAUJŲ 
MALOAKNYGiy

MALDŲ RIVKnfCUS, baltais viri«li»U__________ |1.75
■ALDŲ RIMKIMtLIS, balui. .iricIiaU-________ »1.25
■ALDŲ KMKOftLU, juodei, Tirhltata___ '.... .  ■■ ■♦1.75

MAŽAS NAUJAS AUKNO ALTORIUS, juodri* prie- 
tais viriellaii ———T, ..... . ,

Viaua utaakymui įlipkite aekaaUn idmtit

JO

M Wa*t Iroedvray

HM

viršeliai* -----------------$175-1J»

Dr. Vinco Pietario Raitai.
Utorljo* apysaka. Du tomai $1.00

Apie Apdraudę. Parai! J. 
8. Vaailiauskaa ---------- ------ ta

Moteryiti ir Šeimyna. Var
ta J. Gerutis .........   40a.

Gamtos Pradžiunokili* —
Dr. A. Vilciiie—----------- —50c.

Limpemorio* Ilgo* ir kaip 
nuo ją Įtaisau goti f Paražv 
negyvoji gamta: žemi, van
duo, oras. Parai! J. Baronas—50a.

Patrimpo Latakai. — Ulcido 
Kun. A. Miliukas------------- fiOe.

Meti! (Poema). Parai! M. 
Guitaitis -------------------------Ita.

Nauja Skaitymai Knyga— 
(Dalia II). Su paveikslai*.—-75*.

Vienuolini Luomą. Verta 
Kun. P. Seurusaiti*---------- 25*.

Vaikų Knygeli — su pa
veikslais ________________ SOs.

į Mano Patyrimai Didžiojoj 
IKarij, 191$ ir 1919 m. Para 
ta Kun. J. F. Jonaitis (Ka
pelionas) — --------- ———3ta

Pamaldų Vadovėli*, Stacijos 
Grandis Verksmai. Sudari ir 
išleido Kun. J. Koncevičius.—1Q«.

Moterystės Nesuardomybi. J. 
Gesauskis. Šv. Kaz. D-jos lei
dinys, Kaune -------------------10a

Sunkiauiiaii Laikata. Parai!
A. Rucev&ins-------------------40*.

Šventas Gabrielius. Išleido 
Tlvas Alfonsas Maria C. P—25*.

Religijos Mokymo Metodi
ka. Šutais! K. J. Skruodyu—.50*.

Leiskite Mažučiam* Ateiti
Prie Man**. Šutais! KuPra- 
. .........................    40a,

Mflsų Dainiai. Parai! Ka-
<ys Puida —----------------- —150*.Okupuotoje Lietuvoje

Netikėtai atvyko sekvestra-Į 
torius ir pareikalavo užmo-Įboltaviimaa ir jo vykdymą* 
keti pabaudas. Kadangi šiuo|RuB^0J 150

metu su pinigais sunku, tai!
sekvestratonus surasė neita-[gaidomis. Šutai*! Meta* Ori
ajai avis, kiaules, rūbus, ve-k005*-------------------------- —

Simus, girnas, net vieną Perrifc^
ležinę krosnelę, ir paskyrė!
sumokėti su pabaudomis ikiVWl#i(u

II® ICHJmUCO XUB* A* • • • • • •11M.
vasario 17 d. Tačiau kaimo Į 
gyventojai yra W būt pasi-L

Tyžę išsirūpinti lietuvišką Į Verta Jonu M. Širvinta*——50e 
mokyklą. i iteteto* Mdei. — IHeida

. |j. fieikeviaue ir B-ri, Kau-
| rna ■ 40«

VILNIAUS TURTAS I w
I Žmf* ir Ktebik: Deklama- 

“Dziennik Wilenski” pra-|eijo*, Monolgai ir Dialogai.
v . I Parai! Juotea V. Kovai___ 80e

nesą, kad Vilniaus miesto |
I Graudta VeskoMl — Ver- 

judamas ir nejudamas tur- t( vj«k. A. Btruaukai___ 10,
tas siekia 84,056,580 zlotui ladiarbUiln, ataoHw—Su-

I lietuviu o Kun. P. JriEkaituu_15e 
vertes. i

| Kristan* KryMte: Stacijoj 
—---------------- t----------- —— įGraudlte Verksmai, Maldo* Ge-

has.’s&tBfitt ■
■IŽUOS IMHU h,-;,_ _  , -wm II *ten<M* Bsraiisne, — m-

•MUIKA-MANAS . II rinko Kun. M, Gavalevičiu*;
PriT*gtat tei» II be npdarų 75 tentai, su ap- 

smMmm tai* ir ei oo jrscratoo Mušiko* Koasemtorijy. | r\ " _ —vA»w
rimoiMi atedMUMs Ustsrig || žmogų* ir Orvnelyi, Para- 

na ^—^—-11** kun- p- ------------ *’•
utoMUna ueroMSter 11
T.L Coluabk 017« | ’J!3*?’?“ *rJWU*wM,,n.

Pr°t V, Jurguiio —__ ____ 10*.
I *7^ LMnvnj*. Parai! S.

JEIGU Jūsų URVAI YRA KtemieU* ____ 10a
SILPNI IR HKLUą

Jei jų> mte iUlpn««, nervuotis, pik-1 rieti
Ltaturf, ktlbon

Ir nutautę šutu sero naktų. HU-I t. a 
#to, «r .šuo. .balinu. »urllp..jlmo v. d. ...... ....
praitaMe stmryM įtekite NtipcTon*I
tik per ketins dietini ir ps*tte*kll«{ Apšaunate KOte*!** Atri- 
kaip IrlrtentU* ir ee«rri*tesri«|tikM$* it Ataeribmiiko gyva 
Jų<i iMnijnuuite. Nu*a*Tiwe tai ratery», Iriten Itaildl tjąpijami Vai- 
kK<teari Jte Hvnk> kana uuo j* --yr-v*
kurie lilpnltm nervino ■***• |'' ’v;Lr',ri ■ ' ” w
tini jtnivumi, kenkiu nbelml ateik*-1 ..tlOCI

iri Ir perttto gaminti iniėbedv ir ne-1 v*»w
Nuga-Tone Miieikv etuaujint* avėki Lietiva* AUraasa^ Stt pa*

kati, <li^ne iptesirn»ttte»*ii«c*i’ veikliais ir apvalymais--------1.50
llonams Įmonių. pridiimta Mm !r| m.
npįiui vitteMi ūrtummM Ir funkrikMMM

PABRANGO DEGTUKAI

“Vilniaus Rytojus” pra
neša, kad Lenkijoj pakelta 
degtukų kaina. Iki šiolei 
degtukų dėžutė kaštavo 7 
grasus, o nuo šio mėn. 1 d. 
kaštuoja 10 grošų.

TAIP RNŠKUTRNIEČIAI PALY
DĖJO VYTAUTO DIDŽIOJO 

METUS

“Vilniaus Rytojus” pra
nešu. kad Reškutėnų kaimo 
gyventojai ^Kaltinėnų vaL), 
palydėdami Vytauto Didžio
jo metus, padarė eiseną prie 
P< nud pastatyto paminklo, 
’atris yra pusė kilometro už 
■sodžiaus. Eisenos dalyviai 
turėjo žiburius ir eidami 
giedojo. Žiburiai buvo iš
puošti tautiškomis spalvo
mis. Prie paminklo buvo pa
dėtas vainikas. Ten pat bu
vo priminti Vytauto Didžio
jo nuopelnai Lietuvai. Po 
to buvo sugiedotas Lietuvos 
himnas.

d.

NUNIAUD* KALĖJIMO 
PRItlŪRETOJAS

Pu ne v ežy s. Vasario 1 
savo bute.jųįne IT vai. rytą
nusižudė Panevėžio kalėji
mo prižiūrėtojas St. Mikšys. 
Jis paliko žmoną, sūnų ir 
dukrelę. Nusižudymo prie
žastis labai nepaprasta.

Gavęs mėnesinę algą, S. 
Mikšys su savo draugais nu
ėjo į vieną valgyklą išsiger
ti. Ten pat atūjd vienas kri
minalinės policijos valdinin
kas ir įspėjo, kad valgyklo
je girtauti draudžiama. Ki
lo iM‘štynės, Kai Mikšys pą. 
Tėjo itamon, knnnnąliiiės 
IMilicijos vnldininkns^ pnsi-

IS MERGAŽERIEdlŲ ATIMA 
GYVULIUS IR ŪKIO 

PADARGUS
“Vilniaus Rytojus” rašo, 

kad 1927 m. drauge su kito
mis lietuviškomis mokyklo
mis buvo uždaryta ir Varė
nos valse. Mergažerio kaimo 
lietuviška nio^kla. Kiek 
vėlinu buvo įsteigta valdiš
ka mokj’kla, ir šiais metais 
buvo paskirtas mokytojus, 
kuris lietuviškai supranta, 
bet kali m“ t i nemoka. Kauno 
gyventojai į tokią mokyklą 
ūulnie s,na vaikų 4

Tada juos pnuipjo «**“^1 w 366 Broadvay,

etariMtaU —— 
tadziulaitis------------- 50e>

U Kelionė* po Europą Ir 
Ariją. Parai! Pranaičių Jul! 2.50

TEATRAI
Vienuolio Dispute su Rabi- 

tu. Vieno veikimo juokai. Su- 
ietuvino Vaidevutis-------- _lta.

Nepaisytoje^-keturių veiks
nų drama. Paras! kun. Pr. M. 
turas. Kaina---------------------- 3ta

GiHukingai Vyras—2 aktų 
comedija; perai! S. Tarvy- 
Im____ _______________ 1__ 2ta.
Ilgėtų Gudrumas, 3-ją veiks

nų komedija. Parai! Seirijų 
uoiukaa ___ _____________ 2ta

Ubagų Akademija Ir Ubagų 
Salius — komedijos po 1 ak 
ą. Parai! Seirijų Juoxukas__35e.

Sniegas — Drama 4-rių ak- 
ų. Vert! Akelaitis , 40c

Nerimas—3-čia dalis dramos 
‘Gims Tautos Genijus.” Pa
rite Kun. L. Vaicekauskas_ 10e

Šydų Karalius drama 4 
iktų, 5 pav. Verti J. M. Šir
vintas --------- ------__30e

Viri Geri—3-jų veiksmų vais- 
ielis; parai! F. V. _______ lOe

Patririja, arba nežinomoji 
kankini — 4 aktų drama. 
Ferta Jonas Tarvydas_____ lOe.

Ilganymo Aprirriiktaal — 
itljimas ir gyvenimas ant Že
nte Jtsaus Krhtaus. Vaidini
mas su gaidomis ---- ------------Tfc,

Dramos; 1) Germani; 2) 
Fsbiola—J aktų; 3) Liurdo 
Stebuklas — 4 aktų; patai!
F. Tarvydas-- ----------- -- .Ile,

Knarkia Paliepus.—Komedi
ja 1-me akte. Parai! Gineitis Ita.

Vaikų Teatrai: dalis t: 1) 
Pagalvok ką darai; 2) Jono 
laimi; 3) Pasakyk mano lai*, 
mf. Surinko S. K, D. ir N._lta

Vaikų Teatrai: dalis II: 1) 
Ištinsime paskui: 2) Antanu- 
kas. Surinko S. K., D. ir N.—Ita,

Pulkim ant Kelių-" D-ko” 
panda. Otloe apdaru $3.00 ir $3ĄS

Malas Naujas Aukas Alte* 
rite—juodais viršolinh 50Crf

UltektiHil nunkmo, «ve<kat( tilklnn- 
vio kmajrt.
ta milte mvū Nnra-Tcme bite ke- 

r M Mtttaj. Ariau apttekinlrinK

M’
■ t
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Į Lietuvių Visuomenę Kata 
likų Veikimo Reikalu

t
3

turi kovoti su patamsių gu
viomis. Gražiai Šv. Tėvas 

savo laiške Lietuvos vysku
pams pabrėžia: “Ypač, da
bartiniais laikais reikalinga 
geriems iš pasauliečių žmo
nėms jungtis kuo tampriau
siais ryšiais su Ganytojais 
ir teikti jiems apaštalavimo 
darl>e pagall>os. Iškylantie
ji dabarties reikalai ir mūsų 
gyvenimo sąlygos diena iš 
dienos didina apaštalavimo 
plotą, o jame pažangos su
rastais keliais bei būdais ei
na naujos ir tai smarkiau
sios kovos, kaip pavyzdžiui, 
dėl religijos išlaikymo ir do
rų papročių apsaugojimo ar 
spausdinamose knygose, bei 
kituose rašiniuose, ar vie
šuose. pasilinksmini muosc, 
ar dažnai pasitaikančiuose 
žmonių susibūrimuose, ku
riuose telkia krūvon kasdie
ninis, bendras darbas, tiek 
gausūs ir tokie dideli žygiai 
reikalauja nuolat didėjančio 
kunigų skaičiaus, dėl to la
bai gaila, kad per maža tėra 

, pašvęstų darbuotojų, kurių 
neužtenka mūsų laiko reika
lams.”

Tad kiekvienas katalikas 
privalo jausti pareigą pa
gelbėti savo kun. klebonui 

’ pastoracijos darbe. Pamal-
• dos, draugijų susirinkimai,
• parengimai, ligoniai, netur- 
, toliai,, spauda — tai kunigo 
1 rūpesčiai. Volus klebono nu- 
' rodymų pildvmas, draugijo

se aktualus dalyvavimas, 
materialis parapijinių įstai-

Jau dvidešimts penki me- 
tai*' kai Katalikų Federaci
ja dirba. Dievui ir Tėvynei, i 
Nepaisant kliūčių, sunkeny
bių, aukų, Ji are Katalikų 
Veikimo vagą tiesiu keliu į 
gražesnę, aiškesnę ateitį. 
Dirva yra plati, bet darbi
ninkų maža. Daug dar pa
siliko Baįhiyčins ir Tautos 
gerovei dirbti, dcad atsistoti 
pasaulio kultūrinių tautų 
eiles*1.

Katalikų Federacija nuo 
pat savo gyvenimo pradžios 
parodė savo pasiryžimus 
jungti katalikiškas pajėgas 
po Kristaus vcliava, dirbti 
Jo Karalystei ž(*mėje. Tik 
vieningas ir drausmingas vi- 
fcų kunigų, katalikų inteli
gentų, draugijų, klinbų ir 
pavienių asmenų darbas ga
lėjo atnešti turimus vaisius 
Dėka katalikų pastangų, lie
tuviškas susipratimas vi
suomenėje dar.stiprus. Lie
tuvybe Amerikoje tol laiky
sis, kol mūsų parapijos, mo
kyklos, vienuolynai, prie
glaudos, įstaigos, draugijos 
ir spauda gyvuos. Tai suda
ro ratą.
Pasitalien u apaštalu vi mas
Mūsų parapijos yra kul

tūrinio ir religijinio gyve
nimo eentreliai. Ju skaičius ... i ' ,* ■ .
ir Mtipryliė tvirtina katali
kišką akciją. Atėjo laikas, 
kada kiek vienas katalikas 
turi būti tam tikra prasme 
apaštalas, Kristaus Bažnv- 
<iios gynėjas ir jo mokslo 
platintojas. Savo pavvzdžiu. gų rėmimas ir gyvas artimo j ros ir religijos židinius, pa
savo žodžiais ir darbais jis atjautimas, tai gero lietimo ‘tenkinti visą mūsų išeivija.

ypatybes^ Mūsų visas visuo
meninis veikimas sukasi pa
rapijos rate. Vieningas ir 
drausmingas parapijom! 
darltas, po klebonų direkci
ja, neša pageidaujamas pa
sekmes.

f staigų rėmimas
Parapijine mokykla dirba 

mūsų ateičiai. Jaunamočiai 
joje ruošiami Kristaus viny- 
mii ant žemės. Seselių pasi
šventimas, kunigu triūsas ir 
katalikų pasiaukojimas yra 
begalinis. Bet katalikiškam 
auklėjimui, imažyčių išmo- 
kymui Dievui ir Tautai gy
venti. nieko nėra pe Slin
kaus, perbrangaus. kad tie 
židiniai bujotų, dangintųsi, 
aukokime savo jėgas, darbą, 
pinigą.

Vienuolynai — pasiauko
jimo Imu pasišventimo lop
šiai. Tėvai Marijonai, Saldž. 
Širdies Tėvai, Kazimierie- 
tės, Pranclškietės, Nukry- 
žinotojo seselės, dirba nepa 
mainomą darbą. Aukštesnės 
ir pradines mokyklos, prie
glaudos, ligoninės—tai mū
sų. pasididžiavimai. Mari
jonų kolegija, Kdzimierie- 
čių Akademija — tai tvirto
ves stovinčios dorovės ir ty
ro mokslo* fronto. Lietu
viams neužtenka šių dvįėjų 
įstaigų. Mūsų veikimas ne
privalo sustoti pasitenkinęs 
turimomis įstaigomis. Pa* 
saulininkai stos dvasinin
kams pagalbon kurti kultu-

■ Svarbus Praneilmas! l

LABAI NUMAŽINTOS TĘS’.
KAINOS Į KLAIPĖDĄ

IR ATGAL

•162 •150
Ekspresiniu laivu J. V. Taksos Ekstra Kabininiu Laivu

Aukočiau pažymėtos laivakorčių kaino* galioja tik titma keloivianu, kuria į Europą 
vyks tarpo kovo 2 d. ir balandžio 30, taipgi tarpa rugpjūčio 1 ir spalių 15.

Sugrįžimui laifcakortti gero* b«gy dviejų metų.
J

Greičiausias Laivais Patarnavimas Visame PasaulyBREMEN EUROPA
MAŽIAUS, NEGU PENKIOS DIENOS ANT VANDENS

PER CHERBOURG, 6 DIENOS PER BREMEN

MORTH
LLOYD

VIETAS DABAR

agtntą, reikalaudami

B R E M E N
arba

EUROPA

Arba keliaukit Populiariu IksprMhiiu LaivuCOLUMBUS
SPECIALIAI TRAUKINIAI ii Iremeriiaven 

išeina tuojau, kai tik laivu atplaukia

LIETUVĄ Iš NEW YORKO PASIEKIAMA
MARIAU, NtlGU BfiGY 7 DIENTJ

TAIPGI KAS SAVAITA PLAUKIOJA GERAI 
ŽINOMI LLOYD KARINIAI LAIVAI

NORTH GERMAN LLOYD
68 STATE STJtEET- BOSTON, MASS.

Kitaip* paasulininkų veiki
mas gali laimi greitai iš
krypti iš tikro kelio ir nuei
ti Bažnyčios priešų tarny
bon. Klausyti reikia ne tik 
įsakymų, Imt ir patarimų, 
ypač jei jie išeina iš popiet 
žiaus valios. Geras sūnus 
pildo motinos ne tik įsaky
mus, lx‘t ir kiekvieną pata
rimą, kiekvieną net norą. 
Dievas yra mūsų Tėvas, bet 
kaip yra pasakęs šv. Augus
tinas, niekas negali turėti 
Dievo Tėvu, kas neturi Baž
nyčios motina. Tokioms są
lygoms esant, pasaulin inkų 
apaštalavimas gali duoti la
bai daug naudos. Josios 
šiandie laukia visas pasau
lis, laukia ir mūsų tėvyne. 
“Bažnyčia, ypatingai šian
dien, kviečia pasauliečius, 
lyg karius mobilizuoja, pa
dėti bažnytinei vyresnybei ir 
būti, tarsi, dešinė kunigo 
ranka; Ji suburia .juos į su
glaustas eiles ir taip tvar
ko, kad savo srity klusnia ir 
kilnia dvasia kiekvienas at
sidėjęs padėtų darbuotis 
dvasiški jai, kurtų „ir plėstų 
mylimą Jėzaus Kristaus 
Karalystę asmenų, šeimynų 
hei visuomenės gyvenime. 
Mums nėra nieko malones
nio ir daugiau pamėgto, nes 
būrius svetimus žemiškiems 
rūpesčiams ir sumetimams, 
kurie spiečiasi visur ir lai
mingai žygiuoja, turėdami 
vienintelį tikslą — skleisti 
Dievo garbę, rūpintis sielų 
išganymu.” Toks yra Jo 
Šventenybės Pop. Pijaus XI 
pageidavimas, išreikštas Jo 
laiške Lietuvos vyskupams. 
Savo srity gali padėti dar
inėtis dvasiškijai mūsų Vy
čiai, Darbininkai (LDS.), 
Blaivininkai, Moterys (Są

jungoje) , Susivienijimo na
riai (SLRKA.), Tiabdariai 
(šv. Vincento, Vaikelio Jė
zaus, Lab. Sąjunga ir k.) 
Sodalicijų, Ražančiaus, A-J 
laštalystčs 
riaus, Šv. Vanlo, Angelo 
Sargo, Tiftininkų. C’bonj 
nai iai-cs. Esama daugiau 
draugijų, klinbų, unijų,- ku
riose priklauso katalikai, 
bet neaiškiosOcrypties. Ka
talikai palenkę jas i Katali
kų Akcijos vagą, stiprintų 
religijinę ir tautinę idėją A* 
merikoje. Mūsų pirmieji no
rai yra stiprinti grynai idė
jines draugijas ir jas jung
ti po Katalikų Akiijos vė
liava. Šį sykį pilnai atsiekę, 
esame tikri, bus lengva ati
taisyti padalytą musų visuo
menei skriaudą, tai yra grą
žinti į katalikų eiles visokias 
šventųjų vardais pavadintas 
draugijas, kurios nors katac 
liku sutvertos ir palaikomos, 
W svetimų gaivalų valdo
mos.

Spauda 
. u

žvarbiausias įrankis kata- 
liiĮ škąjai akcijai yra spau
da. Ją pilnai įvertina Pop. 
Pijus X sakydamas: “Vel
tui jūs shitysit bažnyčias, 
iTinsit misijas, kursi t * mo
kyklas — visi jūsų darbai 
buonnaikiijti, visos pasfan- 

“Kat. Veik. K<x1.” 21 p.).gos JeijtlB nomipra-

Katalikas yra mfolaširdin- 
gas, at jaučiąs artumu* duos- 
nus. Jo tikėjimas pagrįstas 
gerais dalimis. Vargšą su
šelpti, ligonį priglausti. Il
ginti yra jo pareiga. Labda
rybe visgi ligi šiol mumyse 
nebuvo pilnai suorganizuo
ta. Katalikiška akcija nėra 
pilna be laMary1>*s. Mūsų 
pagrindinis tad siekis “my
lėti vienas kitų, kad iš to pa* 
/Intų, jog esame Jo moki
niai.*’

Draugijuiis veikimas
(lai sunkiausias, painiau

sias, 1x4 kartu būtiniausias 
darbas tai draugijose, kuo
pose, klubuose, unijose, “šis 
uždavinys gali pasirodyti
sunkus gauytųjams ir tikin
tiesiems; liet jis yra aiškiai 
reikalingas, ir jį reikia pa 
statyti pirmaeilių ganvtoja- 
viino ir krikščionišliojo gy
venimo pareigų Varpe.” (Pi
jus XI eit. “Katalikų vei
kimo kodeksas” 19 p).

“Veikimo, štai ko reika
lauja šrė laikai, liet veikimo, 
kuris be rezervų eina pilnu
tinio ir skrupulatiško Dievo

• ir Bažnyčios įsakymų pildy-
• mo, atviro ir drąsaus religi

jos išpažinimo, gailestingu
mo vykdymo, visose formo
se. be jokios atodairos į save 
ir į žemiškuosius gerumus,

tuliku veikimo kodeksas. 18 , 
p.).

Katalikų veikimo uždavi
nys yra sugrupuoti katali
kišką visuomene. Toks su- 
grupavimas padedaivįehą ar 
kitą tikslą siekti vįenįpgai. 
Tam tikslui organizuojami 
Federacijos skyriai. Pirma
eilis mūsų troškimas yra ma
tyti gausingas bažnytines 
draugijas, kuriose pasauli- 
ninkai lavinasi dvasiniai ir 
persisunkia tikėjimo dvasia, 
kurią neša į pasaulines or
ganizacijas. “Gerai atlikti 
katalikiškajam veikimui rei
kalinga yra dieviškoji malo
nė, ir apaštalas jos negau
na. jei jis nėra susijungęs 
su Jėzumi Kristumi. Tiktai 
kada mes būsimo Jėzų Kris
tų suformavę mumyse, mes 
lengviau galėsime jį grąžin
ti šeimoms ir visuomenei. 
Todėl visi kurie yra pašauk
ti vadovauti arba kurio pa
sišvenčia išjudinti katalikiš
kam darbui, privalo būti ka
talikai visokiam išmėgini
mui.” (Pijus Xi cit. “Kat. 
Veik. Kod.” 20.). Tokiam 
veikimui prisiruošia pasau- 
lininkai roligijinėse draugi
jose. Kiekvienas katalikas 
lai jaučia tą paridgą prisidė
ti prie vienos ar kitos pana
šios draugijos. Federacija 
yra pasiryžusi sujungti to
kias draugijas su pasaulinė
mis. kad tokiu būdu visuo
meninis veikimas būtų išti
sai tikėjimo dvasioje, Tam 
reikalingas tobulas klusnu
mas Bažnyčiai. Toliau “dar 
reikalinga, kad katalikai lai
kytų savo pareiga būti val
domi ir vedami vyskupų ir 
ypatingai Apaštalų Sosto 
valdžios.” (Pijus XI eit

šit, kad drauge rėkia kovo- svarbiausius momento rcika- 
ti ir ginti su krikščioniškos 
spaudos pagalba. Dar vis 
neužtektinai yra įvertinama 
spaudos reikšmė. Nei tikin
tieji, nei dvasiškiai nesirū
pina tuo taip, kaiį> turėtų.” 
Tik per spaudų galima pa
siekti plačiąją visuomenę — 
f lietuti ir netikintį, joje aiš
kinami mūsų nusistatymai, 
veikimo principai, Spauda 
— viso gyvenimo bei veiki
mo judintoja ir vionintoja. 
Turėdami gerus laikraščius 
užtikrinti esame laimėti ko
vą su tamsybių galyliėmis. 
Nedidelis mūsų laikraščių

i skaičius, bot, juos remdami 
raštais ir prenumeratoms.

. aktyviai prisidėsime prie ti- 
■ kybinčs ir tautines sąmones 
t stiprinimo. Kiekviena kata- 

iko šeima privalėtų nors 
vieną šių laikraščių užsisa
kyti : “Draugą.” “Darbinin
ką,” “Laivą,” “Garsą,” 
‘‘Vyli,

lūs ir įrankius katalikiška- 
ne veikime, ir ragindamas, 
<ad šie metai būtų tikro at
sinaujinimo ir susikaupimo 
metai. Gavėnios laikas — 
gerų darbų, pasiaukojimo ir 
susitelkimo laikas. Mes pra
šome šį laikų išnaudoti ka
talikiškam Nivytarpio su
stiprėjimo veikimui. Kiek
viena kolonija teišrenka vie
ną savaitę gavėnioje susint* 
gmiizavimui parapijos drau
gijų, įstaigų ir spaudos rei
kalams. Kolonijose bus įvai
rių reikalų, kiekviena lai 
dirba tą darbą, kuris jai ar
timiausias ir būtiniausias.

“Vykindami mūsų paska
tinimus ir nurodymus, dau
geliu atvejų duotus Katali
kų Akcijai, galėsite Jūs pa
tarnauti ne tik Bažnyčios 
augimui ir Jos gerovei, liet 
ir savo Tėvynei turėsite žy- 

imių nuopelnų, nors minėtoji
Motenj Dirva” ar Ąkeijn, kaip auksinu esntnc 

“žvaigždę.” Ts ji) gali fiasi- pažymėję, žinoma neturi bib 
rinkti sau skaityti darbiniu-Įf j painiojama su politinėmis
kas. profesijonalas, jauuuo- 
is-ė, ar moteris; visi jie ka- 
alikų idėios skleidėjai.

Pabaigos žodis
Brangus lietuviai, lietu

vės. Dideli ir prakilnus dar
bai mus laukiu. Tiems dar
bams reikalinga yra laikas, 
pasišventimas ir triūsas. Jus 
visada širdingai atjautėt ti
kėjimo ir tautos reikalus. 
Daug pasišventėt kitiems, 
bet dabar laikas save stip
rinti, savo brolius ir seseris 
Amerikoje aprūpinti. Kata-

i

srovėmis bei partijomis.” 
(Pijus XI Liet. Vysku- 
pams). Paskatinti šiuo pa
raginimu, , galime tikėtis 
Aukščiausiojo palaimos ir 
pagalbos. Tonobaugina mus 
sunkios sąlygos, depresijos 
laikai ar priešų užpuldinėji
mai. Mes savo galinga dva
sia ir veikimu nugalėsime 
klintis o šventas obalsis 
|“Visa atnaujinti Kristuje” 
bus įgyvendintas.

Tat šventais pasiryžimais,
litai Furiją*
rai tai suprasdamas, krei- daria). Mus Saukia Dievas ir
piasi

U

Maldo?, Alto-

į jus, nurodydamasfTėvynė!
/L1L LIET R. K. ĖEDER ADUOS VALDYBA:

KUN. JONAS AMBOTAS, Dvasios Vadas 
KUN. IGNAS ALBAVIČIUS, Pirmininkas 
LEONARDAS SIMUTIS, Vicepirmininkas 
KUN. JONAS ŠVAGŽDYS, Viee-Pirm. 
KUN. JUOZAS KARALIUS, Viee-Pirm. 
KUN. JONAS BALKONAS, Viee-Pirm. 
KUN. NORBERTAS PAKALNIS, Iždin. 
KUN. PI JUS LEKESIS, Rev. Kom. Narys 
JUOZAS MAČIULIS, Rev. Kom. Narys 
KAZYS KRUSINSKAS, Sekretorius.

Didelis Nvpigi*inu Ten Ir Algai Laivakorčių

Trečiąja Klase į Lietuvą
Padrąsinimui ankstyvam pavasariniam keliavimui j Lietuvą, 

Švedu Amerikos Linija nutarė duoti geroką papiginimą dėl 
Jen ir Atgal laivakorčių Trtčiąj* KU*e j Lietuvą. Keliavimui 
iš N’e\v Yorko laike kovo ir balandžio mėnesiuose. Nauja kaina 
yra:

M A k" k ūmiąja Klue
JL tr Vr 11 Amtfiktt i Liatuvą fa* atgal į Ameriką

Ant sekančią išplaukimą iš Ncw Yorko: 
-BitornaMmour kovom 
••gjupsholh” kovo ss 
■KUNGSHOLM” BALANDŽIO 4 
'‘DROTTNINGHOLM” BALANDŽIO 11

Taipgi išplaukimams iš New Yorko tarpe RufpiūČio 1 ir 
Spalių 15 di«nų

IžLktuvoefaUmt nutrįžti Ule fauU laike DVIEJŲ MITU.

Kloji fema kalu* lit'įfritbtHom« IčptaukiiUtims H New Yorko 
birželio ir UeM tiuln Ima jtahoj^ mtay, rašMUark* kainoa.

Naudokis pn^m Mo didelio InlvukonHij jMpIglnhno, jaMln'nknnt vien* 
K vlr* mh»Hų ispUnkimų | Wėhiv«. Pbtwnla* iwudto B
arčiausio lrt|v*kor?h) tipento -

SWEDISB AMERICAN LINE
M*ro>r, kam, vmimm m.) » kma 
h HM* it. (M, >cwratw« Mfrr) m xo*x cmr 
ancMO uiąros iti mm mh^m awm*

Infiinn.eijĄ ir kito, linini t<'lki«mo«iwmok»M»i
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koeios vyresnybė* pareiškė, ' 
kad “mes manomu, jog 
konflikto istorija slepiasi 
krikščionių demokratų Rie
kime atgauti val^ŽĮą y|io- 
kioinis priemonėmis, 
vylę kitomis priemonėmis, 
jie dabar nutarė išnaudoti 
dvasininkus, bet ir šis ke
lias pasimle.Jievykęs, ka
dangi dvasininkų agitacija 
faktmai jokios įtakos nesu
daro. Nereikia manyti, kad 
visi kunigai yra pfięš mus 
nusistatę, — toks manymas 
yra nHeisingos. Priešingai, 
dvasininkų daugmrni8 
tinka su oficijale jų vadų 
nuomone. Visai gajnnąs 
daiktus, kad Čią įsikišu Va
tikano ranka, o jo oficijąju- 
sis atstovas Kaupe visais at
vejais išsirji|Wo sau kelją, 
kuris sudarė tokias sąlygas, 
jog jis negali ilgiau pasilik
ti Lietuvoj kaip nuncijus. 
Del to dabar esąs iškeltas 
klausimas, kad Bąrtolonį 
būtų iš Kaimo atšauktas.”

“Voldemaro klausimas pas 
mus jau nebeegzisfUoja.Vol- 
demaro proklamacijas spaus
dina ir platina tik sėstos 
klasės gimnazistai.” Gale 
dar buvo paklaustas apie 
kalbamą vyiiausybes krizį.

1 tai Lapėnūs atsakęs, kad 
jokio rinito pasikeitimo ar
timu laiku nenumatoma. Jei 
kokių nors pasikeitimų ir 
būtų, tai tik grynai pprsoųą’ 
linių. Politikos kursas ne
bus pakeistas.”

Tai toki p. Lajieno paiyįš- 
kimai Jatviams. Reikią jįjį*’ 
nyti, kad jų <4L. A?’ nemĮ- 
lygins šii pleękaitinjnkų vei-

► kimu ąr nepavadins dar blo
gesniais už juos, kai yra pa

t ft, S. qEMTW R D^milIO'’ WĮI 
MAKBETAS

parapija pasiskirtą tas diena#, o 
favo dienas paliktų Kiir. Angelų • 
parapijai.

a) Karai. Ang. par. kovo 1546
b) Šv. Jurgio parap. kovo |7-į8 
cj šv. Pan. Ap. par. kovo 19-22

Ncwark, N. J.—kovo m?n, 23-24 
Patcrson, N. J.—kovo inčn. 25.26 
Kcarney-Barrij’on—kovo mėli* 27 
Bridgcport, Uaun. -- kovo 28-29

Pasirinkus laikų, malonini pra
šomo tuojau pranešti (Jentrui pra
kalbų vietų, laikų, kad galėtumo 
laiku pasiųsti spausdintus lape
lius puiką*k'‘ms išgarsinti.

Visais maršruto reikalais rašy
kite: L. I). S. centrui, 3(56 W. 
Broa<lway, So. Boston. Mass,

Jš anksto dėkojamo už širdingų 
parauni.

8kdW«mi“Pari4nįiiko” redak- 
$» W«»> Wjj MWtW- 
kų atstovo, Rtud. J. B. Lauckos 
maršruto tęsinj, maloniai prašo- 
» FS?5SS P**:. K!?- 
bonfis Ir LDS. vadus surengti pra- 
kalbaš Žemiau pažymėtoje dieno- 
m tinkamiausiulaiku.

Mttfcate tvarka: 
*■? ** •

Ncw York City — kovo jn. 8 d. 
Jeysey City — kovo mėn. 9 d. 
^ayonne, N. J.—kovo mėp. 10 d. 
Elizabetb, K. J.—kovo mčn. 1142 
Lindai, N. J. — kovo ijifn. 13-14 
Brooklyn, įt Y- — kovo m. 15-22 

Kun. J. Balkonas praneša, kad 
kovo 15-46 d. d. Karalienės An
gelų parapijos jau yra užimtos, 
todėl ip}| kita [turi kolonija ar

kaip pats uakesi, visai pri
vačiais reikalais, suskubo la
bai savotiškai painformuo
ti “SegcKlnia” atstovą visais 
dabar Lietuvoj aktualiais 
politiniais klausimais.

Dėl tų informacijų ^Id. 
Štime“ rašo, kad pavasario 
gale numatytas Kaune su
šaukti visų taufiiiinkii par* 
tijos filijų kongresas.

Lapelius į tą klausimą at
sake, kad toks kongresas tik
rai įvyks ir jame bus galu
tinai sustatyta tautininkų 
partijos programa.

Lietuvos valstybei tvarky
ti perims ką nors iš itališ-

SUSfCMIPTIOn 1ATM: lTOS KAINA: 
• ••••*> A** *'«

“Id, 8time” praneša, kad 
Kauno5 žydų Jaikfaatb 

tautininkų pirmintokas p. 
Lapenas, nuvykę* į Rygą,

- - - , jų valstybių daromas prie-
M D A B BIN IMK A 8 ’ ’ Įspaudas ir turi progos ątsi-

MS Weat Broadway Boston, Man. L^į kruvinus baši-buzukų
Telephone South Bo«ton MQ j darbus. Lietuvos vfriausy-

j •' ~"r~~ ■' [bė irųesudaro išimties. Kuo-
HOOVER1O PUS1ĄUKELE |meį prof. Eretas patiekė tū- 

w ” < t* - t ĮJiems užsienio studentams__ i* ' *
t t . (žinių apie drakonišką Lietų* 

merikos protestantai nm-Įv(W v^.|aU8y|^s pasielgimą 
gando ir suskato gelbe i sa ijgu tai ši pastaro-
nuo tariamosios pražūties.! -* -_,į— -17 , (ji piibkumiiv į/iur.
Kaip tai? Katalikas P^1’]^ jjs neištikimas Lietuvos 
deųtu?! Tokia mintis a^rO'Įpjjį€.tįSy lK»s šmeižia savo 
dė kaipo krašto t^^ĮM^ašto vyriausybę. Tuomsyk 
kaipo neįmanomas tautininkų partijos piririin. 
tiesiog pasaulio pabaiga. IrĮp., Lajienas yrą papasako- 
suskubo uolieji gelbėt Ame-L jatijiams apie Lietuvą to- 
i'jkąir pastatė Hooveų kan- kdalykų, kurie netiksliai 
didato kovotoju uz kon- nugvĮcų:ja katalikų veikimą, 
stitucijos nepaliečiamybę ii Įjj^jgkia, vienam valia, o ki- 
krašto tradicijų palaikytoją. tanj _ -iukgtu! Bef k<> gi 
Hooveris laimėjo, liko pi’e-L 
zidentu, ir koks buvo ištiki-f 
mųjų džiaugsmas! Rodos, 
šventoji žeme apginta nuo] 
turkų.

Tačiau* džiaugsmas tęsėsi] 
tik du mėnesiu. Prasidėjo 
eiguliai ir vargui, kurie] 
greit išsivystė į didžiausias] 
Šalies nelaimes. Karmų šel-| 
pimo klausimas ūmai supeš-| 
dino Prezidentą su Kongre-I 
stL Tarifo įvedimas — il-1

Amerikos spauda daro a£i- 
žvalgą Hooverio dviejų me-

ga išeina Prezidento nenau
dai. Visokių rusių nepasise-j! 
kiniai atspindi, ir Preziden
to išvaizdoj: jo veidas susi
raukšlėjo, plaukai pražilo, 
ftpas pasidarė neramus, ner- 
vįięas. Kemėgsta jis viešu
mos, vos pakenčia susirinki- 
mus, o spaudos atstovų — 
tai vengia, kaip ugnies. Vi
sokie ecrėnioiiijalai jį var
gina, ir kai prieinu prie tra- 

.dioinio rankų spaudimo 
* (per Naujus Alėtus Prezi
dentas turi pasisveikinti su 
kokiais 50(X) žmonių). Hoo- 
veris jaučiasi kaip pagautas 
ir atlieka tas ceremonijas 
kaipo kankynes, kurių ne
galima išvengti. Su senatu 
eina gpt peilių, spaudoj ne
populiarus, biznieriams ne- 
'wžnck«inas, VienatigJ^yję ,
▼iltis i>iivo visuomenė, bet ir g“ »Įą®# *«■» pasibaigusi 
čia jį smarkiai kritikuoja-1 
ma, gal daugiausia dėlto, ' 
kad su jo administracija su
puolė clidžiaiisias darbo 
krizių Amerikos istorijoj. Ir 
taip, Hooycris, žmogus gerų 
norų ir .įieužginčyjamų ga
bumų, pasidan“ taip nepo
puliarus, kad jį su panieka 
viešai kritikuojama.

O, rodos, jei kas, tai jau 
Hooveris turėjo įgyti visuo
menės pagarbų. Jo vardas 
buvo garsus. Jį skellie kai
po Belgijos išgelbėtoją. Kur 
tįk reikėjo nuveikti koks 
milžiniškas darbas, visų a- 
kys žiūrėjo į Hooverį. Da
bar viskas virto kaip tik 
priešingai. Kodėl ? Pirmiau
sia, iš Ifooverio jandaug jau 
buvo visko tikėtasi. Kuomet 
1928 m. pasirodė ant scenos 
katalikas A. Smitb, kaipo 
kandidatas į prezidentus, ir 
pasiskelbė įveliąs radikales 
reformas probibieijos srity 
ir kitokiuose Amerikos gy
venime klausimuose, visi A-

Įji pakaltino piof. Eretąr kou valstybes santvarkos. 
Jie, sako, jau artėja į rinki- 
mus, bet kurie rinkimai bus ’ 
anksčiau, seimo rar preziden
to, kol kas dar negali pasa
kyti. Dabar visos politinės 
partijos Lietuvoj jau beveik 
nustojo egzistavusios. Visa 
ūkininkų ssųjunga ir darbo 
federacija susiliejo su tauti- 
ninkais (tik Lupeųo fanta
zijoj. Reęl.)< Iš liaudininkų 
likę tik jų lyderiai. Masėse 
jie neteko jau visų savo se
kėjų. Egzistuoja tik vieni 
krikščįonys demokratai, liet 
prie dabartinių sąlygų, sako 
“mums yra negalima su jais 
konsoliduotis. Mes visai to 
nesiekiame, kad mūsų parti
ja turėtų kuo daugiausia na
rių. Muips svarbu, kad kraš
tas repjtų jj>s idėjas. Atei- 
nąptiejį rinkimai parodys, 
kad tiesą turime mes.“

Dėl kilusio konflikto tarp 
valdžios ir katalikų dvasiš-

Iria bijotis viešumos? Jei vy- 
|riausybės darbai geri, tai 
reik tik pasidžiaugti, kad a- 
Die juos skelbiama užsieny.

Tačiau nors nuslopinta su
žino vis, matyt, nemiega. Į- 
įžeistas žmoniškumo jaus
mas priverčia neramiai ap
sidairyti. Taip žiaurus pus- 

I karininkas engdamas pa
kampėj nusigandusį naujo- 
rką, kartkartėiųis bailiai ap
sidairo, ar kas nesišypso iŠ 

po atgyventos, storžieviškos 
pamokų sistemos.

LD8. Naujosios Anglijos Aps< 
krilie* BUVažiavimM ivylu sekma* 
dienj kovo 8 d. IflillJ bažnytinėje 
svetainėje, 5-th St,, So. Boston, 
Įįfm

#Į» apvažiavimas bus labai svar
bus. Pageidaujama, kad visos šio 
apskrities kuopos išrinktų atsto
ves ir jiems Įduotų naudingi] šie 
manymų organizacijos Įabui. Kvie
čiame |t tas kuopas, kuros"lig šiol 
dm kokių nors prie&sčių nėra 
prisidėjusios prie apskrities. Ma
lonėkit prisidėt ir prisiųskit atsto
vus. deigu kurios kuopos dėl la
bai svarbių priežasčių atstovų ne
galėtų prisiųsti, tai praneškit nors 
savo sumanymus ir pageidavimus 
raštu’. Tikimės, kad visos kuopos 
mfisų pakviętĮmų nuoširdžiai pri
bus ir suvažiavime dalyvaus.

V. Pautaukas, pirm.,
363 Fayette St., 

Lovvell, Mass.
K. J. Nutaiką, rast.,

7 South St.,
Nashųa, N. H.

negarbingu kompromisu —1 
dapyle ąlyyos į ugnį. Prohi-| 
fyicįjos vykdymas, kuriame 
Prezidentas užūinė negudrią] 
ir griežtą poziciją, suskaldė 
iTpublikonų partiją. Pasili-j 
ko vienatine viltis — taria-1 
moji republikonų valdymo] 
gerove. Bet ir ta sprogo] 
kaip muilo buibulas ir spro-Į 
go taip, skandalingai ir] 
skaudžiai, kad jau keli mė
nesiai, kaip nebepajėgia at
sigriebti. Nedarbas, biznio 
sustojimas, kol kas kymūs, 
bet vis aiškesni žmonių griv
inoj ima j... Visi, žinoma, 
kaltina Prezidentą, tartum! 

i jis būti) koks dievukas, ga
lįs iš gausybės rago pažerti 
perlų...
/ ... ... . . .. bj J,-.,...., • -

T1’ Į^kią likimo ironijos, j ląikotąrpį, ir aš 4-toj, 5-toj klasėj la-
kad tokiam žavėtojui Hoo-Į^į abejojau, o da|jąr man tik uokai iš visos tos! 
vėrini tenka tas viskas antpiSminties.” Ir jain ateis laikas, kada vėl pra-’ 
pečių panešti. Ne, jo kelionėj Jes tikėti, tik žinoma, jei jis stengsis pas protin
ai Sąrjiinga procesija. Įgą geros valios žmogų tas aliejones išsiaiškinti, 
tik eigulių ir širdgėlą eise-Įžiūix*kit, juk jis subrendo į vyrus, protauja, o 
na, kuriąs neužmoka nė 75,-| apie tikėjimą tik tiek žino, kiek jį vaiką išmoki- 
000 dėl. metinės algos. Įi‘

K.

UŽ GEI£ŽIN1Ų GROTO
(Lietuvos cenzūros nepraleisto rūšinio nutorins uteitlninkiis 

dulioasi įspūdžiais iš Kauno kalėjimo. Pradžia praeitame 
numeryje, lieti.)

Pabaigus man kalbėti iš vienos ir kitos kertės 
pasigirdo juokai, kaliniai rodė pirštais Į dar ant 
narų tebestovintį ir tebesimaunantį... vieną mū
sų kompanijom}, kuris ligi šiol, pasirodo, buvo jų 
dvasios vadas ir aiškino jiems kunigų “išmis
tus.” Išgirdęs mano išvedžiojimus jis labai ne
patogioj pozoj sustingo ir išpūtęs akis žiūrėjo į 
mane. *' < Į .gi

— Žiūrėkit sinjoro, — juokėsi jo kaimynai, 
I— o jis visai kitaip kalbėjo, jis sakė, kad nieko 
Inūra: nė Dievo, ne yglnio..

— Nesijuokįt vyručiai, kiekvienas jaunas 
I žmogus, ypač kuris turi gyvesnį protą, pergyve-

BIJO VIEŠUMOS

pal|artinej Lietuvos pa
dėty atsirąpda tokių <|a|ykų» 
iŠ kurių būtų galima nusi
šypsoti, jei jie nebūtų suriš
ti su tokiu tragingu katali
kų pei^ekipjimu. T|el jcąta- 
likų arijos trukdymų pa
dalyta pąstungij tokį val
džios nusistatymą link kata
likų paskelbti užsieny. ŽL

Home, kad netikslūs žiauru-Į 
njąi labai bijosi viešumos.] 
Caras? bolševikai ir lenkai 
labai ri|i>įųosj jr rupipųaid 
kad ganto apteku žiauru
mus nejgk}ii|tų n^iemo 
įptuidon. juk tai sar;nąta, 
kuomet apriesti Europos 
žmonės skaito rodos’neįtikę* 
tinau žinias apie teisesnių*

Įpo. Kap užteko vaikui, negali užtekti vyrui, dėl 
K. to fr tikėjjinas pradeda atrodyti vaikiškas ir atsi- 

handa abejonių...—stengiausi neatstumti ir jau- 
h|o bedievio. O jis, patenkintas, kad neliko “ vie
nosios opinijos” pajuokos objektu, palnuge tvar
dyti savo nakties “tualetą” ir susimąstęs atsigu- 
įė. JĮyt valęąre ir jis ątsįklaups prie savo narų 
įr, kas jį žiųo, gal kartais ir neatiduotai melsis.

Kįtą dieną per pietus kaluliai mane ragino 
valgyti ir, rodydami man didžiausią užuojautą,* 
sušveisdavo mano porciją, prie kurios aš vis dar 
pegalėjau priprasti...

Po piet rašte prokurorui-skundą už kuliai* 
|ųą ir iielcklinią pristatyti maisto. Pas pučių pa- 
Įiįlo triukšmas. ĄtsigrįŽaiL ’Apt suolo pasitie
sę yigpą viĮikąy Jčįtl japi statė. “J^kas,)? tai yeiš-

daręs su pix)f. Eretu ar ki
tais katalikų veikėjais.

“11.”

EIKIiAE Į VILNIAUS 
VADAVIMO

PRAKALBAS!
ŠEŠTADIENY

KOVO-MARCH 7 D.1931
7:30 vai. vakare

MUNIC1PAL SVETAINAJU

Broa4way (tarp G ir H gaivią) 
So. Boston* M&u. t

Lietuvos Universiteto Profesorius
ir V. V. 8$-gos pirmininkas

MYKOLAS BIRŽIŠKA
kalbas apie Vilnių ir jo atvaduok 
inų. Prof . M. Biržiška yra aktin
gai dalyvavęs kovose už Lietuvos 
nepriklausomybę. Būdamas Vii. 
niujr dnp>iai gjuė lietuvių reika
lus. 1920 m. lenkai jį ištrėmė iš 
Vilniaus. Be lo, kalbės ukrainie
čių ir žydų atstovai.

Svarbu, kad į šias prakalbas 
gausiai sueitume. Savo gausiu at- 
sil^nkymu .parodysime, kad inunif 
Vilnius Hipi. Be to, bus gera pro
ga susipažinti su Lietuvos rhoks-

. liniuku prof. M. Biržiška. »
, A. L. R. K. Federacijoa

3 skyriaus Komitetu

kia pasirinkę minkščiausią jo kūne vietą, negai
lestingai plake, o jis, suprantama, ta proga sten
gėsi “sukinti” minorinių ir majorinių akordų*

— Ką jūs jam darot l — užsipuoliau.
— O kam jums rašant jis šviesą užsfoja — 

paaiškino su pasididžiavimu vienas tipas, norė
damas pabrėžti, kaip jam rūpi mano reikalui.

— Paleiskit, niekas man rašyti nekliudo. — 
Sugrįžau prie savo skundo, bet bebaigiant pašyt, 
atsidarė durys ir įėjo sargas su pažįstama pin
tine. Izabelietes iškovojo mums pietus ir mano 
skundo dalis savaime atpuolė.

Pradėjau valgyti ir kai ką siūliau kitiems. 
Bet jie kits kitą draudė ir nieko nenorėjo iš ma
nęs priimti; jie manu, kad jau antra para buvau 
nieko nevalgęs. Pietų tačiau man vienam buvo 
per daug. Pasukau vieną pusėtiną blyną su uo
gomis. Kaliniams tai ne retas, tai bemaž visai 
neprieinamas skanėstas, bet išdalinti jį vienuoli
kai žmonių — neįmanoma. Pasiūliau loteriją. 
Ant vieno bilieto užrašiau “blynus,” o kiti bu
vo tušti. Kaliniai iš eilės traukė įlietus ir yipno 
akys nepaprastai nušvito — jis ištraukė blyną. 
Kiti irgi juokėsi, juk vis tai pramoga jų nežmo
niškai nuobodžiame gyvenime.

Vakare mes vėl susėdę ant stalo iiasakojom 
istorijas ir pasakas. Prieš gulant padariau dar 
mažutę pastabą :

— Bet vyrai,, mes poterių nękąlbąnų — ir at
siklaupiau ties sąvo narais. Mūsų kameroje už
viešpatavo mirtina tylą. Jyaliuiui jauni krimi
nalistai suklaupę ties savo narais meldėsi; aš ti
kiu, kad jie meldėsi. Ir eyapgel|Įcus prfyliąs at-

> siklaui»e ir paslėpė veidų dehmąsg. Tą
• meldžiausi, kaip’ yefai. tesimeldŽįąu. Taip jpel* 

džiausi gal tik tą dieną, kai įstojąą semįųąrį jon 
ir kai buvau iš jos pasalintas, Tįk toji malda bu- 

. vo ne pasiaukojimo aktas, ne apyįl|o sądapžytą
- idealiimo panukojjipas. Tam, kuris vienas tega-
- Ji neleisti jam subyrėti, fgį |>ąyp ti^rą to žodžio

prašiau “gratiarum actio.” Aš jau gulėjau savo 
naruose, o kelius sulinkusios liesos figūros vis 
dar tebesimelde ir niekas nedrįso kalbėti iki pa
kilo paskutinis.

^JpjĮmiUi man paliko neišdildomų įspūdžių, 
prisiminus Lope de Vegos gatvę, pro mano akis 
prąslepkp įlga filmą, kurios negali suimti trupi- 
pų atsiminimų rėmeliuose. Mane buvo aplan
kęs mano seminarijos draugas, dabar kalėjimo 
kapelionas. Pernai seminarijoje jis buvo deka
nu, o aš oberseujoru. Jam sergant, ar šiaip ne
galint aš jį pavaduodavau ir “valdžiau“ semi
nariją. Dabar jis buvo kapelionas, o aš papras
tas kalinys, jam įeinant išsirikiavęs kriminalis
tų (ijlpje. Bet mes senoviškai paspaudėm kijs ki
tam ranką ir musų širdys po senovei plakė tuo 
pačių taktų: Omnia instaurare ir (’liristo! (Vis
ką ątnaujinti Kristuje).

Paskutinis 99-tos kameros vaizdelis. Aš jau 
sužinojau, kad tuoj būsiu laisvas ir mano širdis 
plazdėjo laisves džiugesiu. Mano jauni drapgui 
Aplink apstoję liūdnai į mane žiūri ir iš jų akių 
trykšta nykus laisvės ilgesys. Prisiminiau, kad 
dar lentynėlėje tebėra nuo jiietij likusi lėkštele 
-aidžiosios. Vėl siūlau loteriją. Vienas iš kalinių 
įneša į mano iiasiūlymą pataisą, kad s ddžiąjų 
padalinčiau į dvi dalis. Padarau tad du pilnu bL 
lietu ir užrašau ant ją “pusė.“

— Mielas! Cjelas! čivln*! — juokiasi ištrauĮcę 
ąščius popieriukus.

— Pusė! — Ištraukė vienus guvus vaikas.
*- Pusė! — ištraukė khmerus seniūnas. Aš ji 

įtarįat| per daug egoistiškais palinkimam ir Žiuų* 
nnnu, bent taip atrodė iš to, kaip jis “valdė” ka
merą. Bet Inu inoinentū jis man įrodė, bud viii 
įmonės turi šipy, tik leiskite jai plakti. Kuine* 
tpe |u|p|pe, sųsįrangęs ant grindų sėdėjo išldyš* 
kęs susirgę vaikas ir lanke kol felčeris leis jam 
nutiesti narus. Kamoros čontŪirM didojiain nm*



/
ir

pftfĮpNjrphusįviknymo cbhtbo 
vaidyba

Kwu J. J. Jrtultie—draa. wJm; Kernu Jo»m B*Icib**—Hm.; 
M. Y^rm.; M. ŲmmUeM-H-g vlcoirau; A.£v£Jw-r^ llfi Ktarttr Ave., Ce»#rW«e, Mane.; O. SHaOrM 
MO1, t Avė.. VVorrMter. Kx;3. Tatalto Ir P.

rioMJrt; Kun. 3- **»««?» ir Kun. J. Bakew-ra-
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Kristaus Troškimas ir 
Kančios PagerbinąpĮ

Gavėnios metu dori kata
likai savo mintyje ii’ širdyje 
išnaujo atgyvena brangaus 
musų Atpirkėjo Viešpaties 
Jėzaus Kristaus baisias kry
žiaus kančias. Mylinčios Iš
ganytoją širdys, Kristaus 
skausmu atjautimo palydė
tos, per visij gavėnią susilai
ko Ulio balių, šokių, teatrų, 
linksminimosi, save baudžia 
pasninkais ir Atgailos Sak- 
ranicnto priėmimu save ap
valo nuo nuodėmės, kuri bu
vo tikroji Kristaus kaųčios 
kaltininkė.

Niekas negali būti tiksliu 
Kristaus mylėtoju, jeigu ne
pameta nuodėmes. Todėl ir 
apsivalyti nuo nuodėmes yra 
krikŽčionio pareiga.

Nuodėmių yra didesnių ir 
mažesnių. Yra nuodėmių 
kųrįųs neina vienos, bet su 
savim atveda visą eilę kitų 
biaurių nuodėmių. Ypač 
daug su savim blogo atveda 
girtuokliavimo nuodėmė ir 
dėlto dažnai vadinama “nuo
dėmių motina.” Kame g.v- 
vep^ girtpojdis, tenai yra 
keiksmai, piktumai, mušty
nės, pareigų apleidimas, 1m>- 
g&liįįkos kalbos ir pasielgi- 
mai. Girtuųkiybe priveda 
prię suktybių, vagipejimų. 
žmogžudj’seių, tikėjimo ap
leidimo. Žodžiu, girtuoklylie 
—tai pragaras. Girtuokliau

damas žmogus kepėja praga
rą gyvendamas ir kenčia nu
miręs. Nors Viešpats Jėzus 
Kristus |H‘r Kryžiaus /kan
čią mus nuo pragaro atpir
ko, bef per girtuokliavimą 
žmogus išnaujo pragarui 
parsiduoda* Pralietas die
viškas kraujas girtuoklio 
tampa paniekintas. Kristaus 
kančia išbiaurinta, jo neap
sakoma meilė atstumta, įžeis
ta.. .

Kuomet prikaltas prie 
Kryžiaus Viešpats Jėzus pro 
skausmą pratarė žodį — 
"trokštu,” budeliai jam da
vė gerti uksaus. Metiniame 
Kristaus kančios paminėji
me gavėnios metu ne visi ka
talikai prie Kristaus artinas 
su užuojauta ir meile. Yrra 
kurie gavėnios metu iš Jo 
kančių tyčiojosi, nuodėmin
gų Įpročių nvpameta, nau
jais nusidėjimais dieviškąją 
Jėzaus Širdį Įžeidžia. Jį gir
do uksiisu. Tačiau dieviško
ji meilė kenčia n- už tuos nau
jus nupuolimus, trokšta išga
nymo ir tų naujų budelių, 
budelių, kurie apleidžia gj*- 
venę su Jėzunii, jo šventų 
amžinos išminties valią ats
tumia,gi maudosi savo žemų 
pageidimų klane. Išganyto
jas trokštą išganymo ir bjau
riais nuodėmių raupais apsi-

> . _ D ARĄ Į N IK Ki:
dengusio girtuokliaujančio 
žpiogaus. Įr gavėniom atgai
lom dvasia ne vienų girtuoklį 
graŽįs į tiesos kelių ir paleug- 
vins Kintančio Kristaus 
troškulį. Bet kode! n'e visi 
girtuokliai ’į^ižaja svaiga
lų t Kode! iųj visi grįžta j)rie 
savo Atirirkėjo ? Kodėl ne vi
si jam ateina palengvinti 
tBiŠkuIį ? Kodėl yra, kurie 
naujaįs nupuolimais jinų 
naujus skapsnnis uždoda ?
Kodėl ž

Kristaus kančia ir jo šven
tas troškimas prie kryžiaus 
visus kviečia papešti gir
tuokliavimą ir su ja draug 
sekančias kitas baisias miO’ 
dėmes. Kaip nemylėti to, kū
lis taįp įstabia meile mus 
pamylėjo ir už mus save pa
aukojo t Tat, pasiryžk te gy
venti be svaiginančių gėri
mų ! Viešpaties Jėzaus šven
to troškimo ir Jo kančios pr 
gerbimui pasižadėkie Dievui 
gyventi tikroje blaivybėje. 
Atsiklaupęs prfc Kryžiaus 
nuoširdžiai sukallM’k žemiau 
įdėtus visatinės blah*yl)ės 
prižadų žodžius.
Kun. J. J. Juluiitis 'M. L C. 
Blaivininkų Dvasios Vadas.

(IITIIIIU

1) Seimeli* prasidėjo iikitmlib 
gomiti inw»omw, kurtas atitiki 
kun. Vembrė. P*niok4ą p«tak| 
kun. A. Petrauskus, p. * J

•taijal.
2) Seimelį atidaro Federaeijoi 

njrtkrities pirmininkas V. KucĮlr- 
ka, pakvipdamas gerb. kun. K. 
Prbonavičių sukalbėti maldą.

3) Renkamas prezidiumas, i ku
rį įeina: kun. J. K Švagžilys — 
vedėjas, kun. F. Juras — padėjė
jas. Ražtininkais; S. Bugnaith ir 
J. Svirskas, Tvarkdariu —- Vladas 
Jakas.
.4) Referuoja kun. Juras: "Jau
nimo Auklėjimas." Išklausius re
ferato .daroma pertrauka pietum*

Stmja IĮ.
5) Pradėta Į valandą. Skaito

mas pasveikinimas nuo PiL Blaivi- 
ninkų Apskrities, kurį prisiuntė p. 
Jakutis.

6) Saka d&kusijos dvi referate 
Jaunimo Auklėjimas" pareikštą

Paritatejhnni Kertan
čiam Kristai

Viešpaties Dievo ir Švenč. 
Marijos Panos akivaizdoje, 
prieš savo Angelą. Sargų ir 
aPanosyzkidj,oea Mari j osv 
Šv. Dievo Bažnyčia, mūsų 
Išganytojais šventojo troš
kino ir Jo kančios pagerbi
mui, pasižadu su Dievo pa- 
gelta per vienus metus (ar
ba savo visų gyveninių) ne
vartoti jokių svaiginančių

gėrimų, nelankyti smuklių, 
naikint girtijoklylies papro
čius ir sulig savo gaįįmylM! 
lenkti j blaivybę savo artimų.

Saugok mane, Dieve, kad 
nelaužyčiau šitų išganingit 
prižadų, nes tuomet teisingai 
užsitraukčiau žmonių panie
ka ir Tavo bausmes.

J/4LDA.
Dieve, mano Tėve, pareiš

kimui Tau savo meiles, atly
ginimui tavo garbei padary
tų išniekinimų, išineldimui 
sielų išganymo — tvirtai pa
sižadu negerti jokio svaigi
nančio gėriino. Aukoju Tau 
šitą prisimayiniim.i vienybė
je aukos tavo Sūnaus Jėzaus 
Kristaus, Kuris kasdien pat
sai save atnašauja tavo gar
bei ant mūsų altorių. AmpU- 
(100 dienų atlaidų kartą die
noje — Pijus N kovo 29 d. 
1»W).

"Ižklausy gerb. kun. F. Juro re
feratu apie jaunimo auklėjimų, 
seųnas giliai pasigėrėdamas išdč* 
lyta piįntimi vienbalsiai mitale, 
kad gerb, kun. Juras praplatinęs 
medžiagų tuomi klausimu atspaus- 
d jutų, padedant Bostono pro vilki
jos Kunigi) Vienybei 2000 egz., 
kaina 5c. už kopiją.

7) Seka referatas kun. J, Baka- 
no "Katalikiškos mokyklos." Iš
klausius referato, kalba kun. J. J. 
Jakaitis, praplėsdamas fointj link 
katalikiškų mokyklų, po ko lieka 
išneštos sekančios rezoliucijos:

a) Mes Naujos Anglijos lietu- 
visi katalikai, susirinkę 23 vasario 
1031 Cambridge, Moss. ir išklausę 
gerb. kun. J. Bakano referatą kas 
link katalikišku mokyklų ir supra
tę jų reikalingumą tautybėm palai
kymui mflsų išeivijos gyvenime A- 
inerikbje, pilnai pritariame jo Iš 
reikštai minčiai šiuo klausimu. Ap-1 
svarstę ypatingai nenormalę ka
talikiškųjų mokyklų padėtį Lietu 
voj, griežtai protestuojame prieš 
katalikiškų mokyklų uždarinėjimų 
ir bendrai katalikų akcijos parn- 
ližavimą. Lietuvos valdžios prie 
šingas Bažn. nusistatymas visai 
lietuvių išeivijai daro didžiausio’, 
gėdos.

8) Išklausę geri), kun. Jakaičio 
kalbos apie lietuvių bernaičių ko 
1 egi jos įteigimų Amerikoje, Kata
likų seimas nutarė, parapijoje 
steigti kuopas ir esančiose kelti ak
tyvesni veikimą tikslu padėt kuni
gams marijonams įsteigti kolegiją 
bernaičiams Rytuose. Taipgi pa
ruošti kitam seimui referatą apie 
lietuvybę, ką pasižadėjo atlikt 
gerb. kun. K. Urbonavičius.

9) Referuoja gerb. kun. J. 
ŠvagŽdys apie "Katalikų Akei 
ii”

10) Kalba studentas J. Bv Laue- 
ka, Lietuvos ateitininkų ir pava- 
sariuhikų atstovas Amerikoje. Jis 
padaro platų pranešimą apie Lie. 
iuvoų ,yy|)*ųiybė8 daromus truk
dymus ateitininkų, pavasarininkų 
ir abelnai visam katalikų veiki
mui. Be to, jis perduoda ateit’*- 
ninku ir pavasarininkų sveikini
mus ir pareiškia kelias mintis dėl 
katalikų veikimo.

no misistebejimui, nė neparagavęs nunešė savu 
išloštųjų “pusę” ir atidavė ligoniui.

—Caddugio (Stud. K. Bauba. Red.), susi- ] 
rinkti daiktus! — pasakė man prižiūrėtojas ati
daręs kameros duris,

Suvyniojau patalinę, paėmiau indus. Atsi- 
sveikjnant man nereikėjo prisiversti atsibučiuo
ti su visais kaliniais, kaip.su broliais:

— Tu daugiau neimsi svetimų daiktų l
— ^eįipsiu.
— Tu neneši kontrabandos l
— Nenešiu.
Aš jiems, o jie man plojo per petį.
— Vyrai, daugiau čia negrįšite, nebent už i- 

dėjų?
— Nvgrįšime.
— Sudiev! Gurbe Jėzui Kristui!
Niekas neatsakė, bet juk:
Kai kada ašara tiek sveria, kiek žodis
Ir aš tikiu, kad jų ašaros dar daugiau svėrė.
Kajėjimo raštinės prieangy mes vėl visi ketu

ri susitikome, ne 4-ri bet penki, nes ir Michelio 
(J. Mikaila. Red.) buvo šiandien pakliuvęs, bet 
ir šiandien jį ir paleidžia, jam nespėjo ne vienas 
plaukas nuo galvos nukristi, čia pat buvo ir Dr. 
Cploinbo (Dr. P. Karvelis. Red.), kuris vargais 
n^ąlaįs išsirūpino, kad mus paleistų.

Nų, vyrai, kaip jaučiatės / — patenkintas 
tnųs gulbino ir spaude mūsų rankas.

— Pilį|<iqi, ĮHine Daktare, mes įsitikinome, 
kiųl pp|* t|jH pienus vienų kamera galima (nau
jinti Kristuje. — Atraportavome. Dr. Culmnho 
tejep raminti kai kurių entuziazmų, juk kale- 
jįnjo sįepps turį ne tik gelcžinhi.j grotus ir... 
aų&įs.

Mums raše>išĮd<|žiamuosius raštus, savdtiŠ- 
kus ‘fhemdoH utestafUs,M M rašė, rašė, rašė ir 
rašė* Mrs stovėjome gal apie porų valandų, o jie 
vįs nebaigė* Pagalinti atėjęs valdininkas atvirai 
pareiškė: 7

— Ponai, ten ant gatvės per daug publikos. 
<ol jie ncišsiskirstys mes vis tiek jūsų neišleisi

me, kad ir visą naktį.
Dr. Golumbo išėjo į gatvę. Paprašė susirin- 

uisių mūsų draugų studentų eiti į “Pax Roma
ną” (Ateitininkų) namus. Jie išsiskirstė. Tada 
inr kartą mus pakvietė į kratos kambarį ir kratė. 
Ak. jau mes buvome po kelis kartus ligi smulk
menų iščiupinėti, ko jie dar noiėjo ? tnr būt bi
jojo, kad neišsineštume iš kalėjimo valdiškų blu
sų.

Mes jau šiapus kalėjimo vartų. Bučiuojamės 
su sąjungos pirmininku ir korporacijų pirminin
kais, laisvai klegame, kvėpuojame lengvu laisvės 
oru. Čia pat ir geroji Apolonija įstud. Ap. Serei- 
kytė. Red.), su kuria mes pasibučiuojam, bet ne
žinome kaip bespausti ranką. Mtuns besėdint ka
lėjime ji rūpindamasi mumis, buvo parodžiusi 
tiesiog herpiško pasišventimo. Bet ne, mes dar 
nevisai laisvi: į Dr. Columbo automobilį su mu
mis sėda polismenas ir mes dar važiuojame į Ne
motum Pint va. Polismenas liepia mums imti vi
sus daiktus ir eiti į kriminalinę policiją. Į poli
ciją einame, bet daiktų neįmame. mes taip ne
žmoniškai nuvargę it tie daiktai juk iškratyti, iš- 
blusinėti, kam juos bevalkioti. Iš kriminalines 
policijos tačiau mus grąžina ir liepia paimtj 

•(Įniktus, 'fempiame savo patąlįnes bei indus ir 
su tuo bagažu lx* jokio tikslo mus varįnėja iš 

» kambario j kainbarį. Pagalimi viename apsisto- 
• jame* ilgimi. Tep vėl surašo veiR visą biografiją 

ir fotogafuoja. Kaįp pnpi*ąsfaĮ fptografuojuĮnį 
liriminalistai: iš imrfilio su dideliu numeriu pri* 
kabintu ties pakaušiu, toliau iš priešakio; si; 
skrybėle, o akiniuot us su aklinais' i r Ih» nldnii|, 
P<l,to kięjcvjpną su vįsu bpgi|žų kĮ|žių kur išveda. 
Ątejn iy mano eile. Mane v^jų fąs pats stųpilis

per kiemą tempiu savo bagažą ir pro kažin ko
kią kestę išeiname su polismenu į gatvę

— Tamsta laisvas.
Polismenas išnyko, kaip> angelas sargas, kaip 

fėja.
Dairausi ir nežinau kur eiti.
Dairausi ir nežinau kur eiti. Naktį, nuvar

gęs, gatvėj, su suvyniota nesurišta pataline bei 
kitom smulkmenom ir be pinigų. Vis dėlto nuta- 
liau ieškoti Dr. Columbo automobilio, kuriam 
buvo liepta važiuoti namo, ir kuris, lie abejo, ne
nuvažiavo. Priėjau kertę ir susitikau Adolfo Do- 
masca (stud. Ad. Domaševičius. Red.). Jis pa
čiupo mano kraitį, ir padėjo nunešti ligi automo
bilio. Tuo tarpu iš visai kitos pusės ateina, vilk
damas savo bagažą ir glostydamas stebuklingai 
išlikusią barzdelę Seerataro. O tačiau visi mes 
nesusi rinkome. Kasbola taiĮ) ir neatėjo, nors jį 
buvo puma išleidę. Išėjęs iš kriminalkos jis ne
atsigrįždamas dūmė namo. Na, vėliau paaiškė
jo, kad jis vis dėlto nuėjo j “Pax Romanu” na
mus.
• — Na, ką padarysi, yįepą praganėme — tarė 
Dr. Coluiųbo ir mašinos motoras siibh’Zgė. Me.» 
atsisveikinom su krhn. polic. “tvirtove” ir tie. 
kurie niekad nebuvo velinavę, įškpšv pro dantis 
purvinių!

— O tačiau, jūs neprivpraitv mus nukirpti 
nuo mūsą idėjų. Teroristiškas peilis ir braunin
gas njekudųs i|g«Bteps mflst).. rankų, bet visais

11) Seki diskusija* po J. B,| 
Laučkos kalbas, po kurią
mu sekanti rezoliucija:

Išklausę p. J. Laučkos, ateitinin
ką ir pavasarininką atjovė Ame
rikoje. kalbos apie Lietuvos jauni
mo erškėčiais klotą kelią, seimas 
pareiškė tvirtą norą remti {Kora
lini ir malerĮalini Lietuvos jaunį- 
mą taulininkiskos valdžios j>erse- 
kiojimą už tikybą,

12) lĮaroma rinkliava Lietuvos 
kataliką moksleivių parėmimui, 
surinkta $1DJ.OO.

13) skaitoma laiškas nuo sese
rų Kazirnieriecfą kuriame prašomu 
auką pastatymui naujo namo sese
rims rytinėse valstijose. Laiškas 
nriimtas ir nutarta visomis išgalė
mis joms pagelbėti.

14> Dėl reikalingumo didesnės 
vienybes nutarta, kad kiekviena 
lietuviu kolonija pftshTipmtą tu
rėti Federacijos skyrių, ir kad sky
riai laikytųsi vienybėj su centru. 
Tame reikale išnešta sekanti rezo
liucija :

St irnas išklausęs kun. J. Švagž* 
džio kalbų apie katalikišką akciją, 

iciihalsiui nutarė, kad katalikai 
neremtų anti-knląlikišką draugiją 
parengimą, spamĮos ir gudriai su
galvotos anti-katalikiškos akcijos, 
kad Katalikų Federacija yra ka
talikams sai/gcsuė, negu visi są
ryšiai taigi kiekvienoj parapijoj 
steigti ir palaikyti esamus Federa- 
etjus skyrius, jokių sąryšių nepri
pažįstant ir laikant juos katalikų 
\ ienybės skaldytojais.

šis seimas apsvarstęs didį kata
liku akcijos perat kiojimą nuo Lie
tuvos tautininką valdžios, vienbal
sio! pareiškia gilią ir širdingą už
uojautą mylimiems Lietuvos vys
kupams ir reiškia savo sūnišką pa
klusnumą ir visa širdimi pažada 
šioje kovoje Lietuvos dvasiškijai 
ir vyskupams savo moralę ir mate- 
i rjale paramą.

15) Nutarta, kad Kat. seimu 
protokolai būtu surašomi į ^cd. 
apskričio' protokolų knygą.

16) Kitas seimas nutarta laiky
ti Lavrenec, Mass. Į

17} Seimo vedėjas reiškia patin
ka klcb. kini. Juškaičiui už davi
mą vietos seimui laikyti.

18) Reinio uždarymas. Maldą at
kalba kun. Juškaitis.

Seimo vedėjas —
Kun. J. ivagždya,

Raštininkas —- S. Bųgnaitii.
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ir už jokią kainą ne per plauką neimsi leisime, 
juk mūsų pnšeje-tįęsti ir teįsetmnns.

Taip mes gidvojomei kai Dr. Columbo užsi
gulęs aut vairo jekįp sąvą iDąšipąAIadrido (Kau 
wBčd‘) gatvėmis, taip koj k’l* gnlvojumi1 mes, 
kurie išėjo iš kalejituo jnjiui. trtimimi apkirpti ir : 
šimtą knrtų labiąu pui|ūfę stiujeninį.
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>ARBINIHKAS
šršjmeBmu

BlYfMIK M I kun. J. PetraUfc. Jis vi-’ ||į
MI UHlTL| ni Ji tuomet linksmas ir mahnau* bft-

Pavysdfagaa laakyaMUri* Žmmrią fr. 
gavžnfai pamtldą iirąik* 

v b«iaydfoj<, 
kleb. kun. J. Petraiti*,] 

kaipo gabus pamokslininkai, gra
žia iškalba, savo gražiam pamoks- 
lam sužadino Bayonniečius lietu
vius dar prie geresnio pamaldumo 
ir meilės Dievo; vakarai*gavėnios 
pamaldų r.ein pilnutėlė bažnyčia^ 
kaip kad' sekmadieniais šv. Mišių 
metu. Kun. J. Petraiti* trečiąjį**- 
niaisl sako pamokslus ir aiJUcin* 
Stacijų reikšmę f penktadieniai* oi- jvo pramatoma iš kaipo, ties apioĮną. šv. Jurgio bažnyčioj įvyks eg-|rašt. virtojc M. Brazauskienė išbu-| 
narni Kryžiaus Keliai 7 ;30 vai. va-J tai tik h* buvo kalbama, kaip ge-Įrekvijos už včlę_n. n. kun. praloto Įvo 7 metus, J. Aleknienė —• 6 me-l 
karėj sekmadieniais — 3^ią vai,Imu priimti savo gerbiamą naują V. Paukščio, kuris buvo viršminė*Įtus, fin. rašt. virtoje išbnvo J.Į aaiM
po pietų — “Graudūs verksmai. ”| dvasios vadą* nes kun. J. Petraitis] tos draugystės organizatorius. Ko-] Slinka it ienė 5 motus, I ĮJįWĮ<M||jF
Tvarka pavyzdinga, visuomet lai-] iš pat pirmos dienos atvykimo hu-Įvo 15 d. 8:30 vai. ryto įvyks iškil-Į Utcratfiroi Komisijai •

Nknric* A. K. Htnneiay, M. D, ko ir punktunliškai. BnyanniočfaiĮvo pamylėtas vietos lietuvių, ypnvjrningos šv. mišios, asistuojant] —— ------------ I Tikybini*koncertai
The 8t. Charles Montnl Hygione tikrai džiaugiasi ir gali p*skli-|hat*likų. Rengėjos pritrfiko bilie- h rims kunigams. Visa draugystė PD(|Č II DIDYKVfiC I Kovo 8 d. 7 ;30 vai. vakaro po-

džiuoti, turėdami tokį kleboną ns-Į1’!ir Rrtehėjo, jog parapijos sve-l“jn corpore” eis prie Dievo Sta- I nUl i Mi DIIi4I5KUw |bažnytinėje svetainėje Šv. Coeili-
tąinė bus pormaža, todėl Imvo pa- h0. Tnipjęi užkviestos visos virti- niDklITl |jo» choras rengia didelį tikybinį
imta ukramiečių didesnė svetainė, nf,s draugystes dalyvauti pamal- rAoKNIA koncertą po vadovyste p. R. E.
liet vėliaus pasirodė, kad ir ta: per dosc. Vakare 6 vai. šv. Jurgio pa- mc.nntTI>v ’ v Sault, choro direktoriaus, šis kon- 

Į maža, bet jau huvo pervėln ieškoti Į rupijos svetainėje įvyks puikus, iš-Į W ATERBITRY, Conn. — Kovo! |ms nepaprastai gražus. Bus 
Įkitos svetainės^ Tr nors tą dieną 1kilmingas bankietns su programa.!1 & vakaro šv. Juozapa patapki^. giedotojų ir gros gražus 

pilnai dalyvauti žaiditn- m jin- “f ."?«• '™‘ «• l»"kie»o metu hua paurbintas > svetainėje įvyko prakalbų va-1^^
naia Vyrais. Taėiau “St. Boaea v? "",±n‘* «'s^nk»- ri«. ItaHm. sakyti, tavo taip pir- kąrą, Parrot, vyru, .lulymąetad j
Catholic Five "yra Brooklyno vie.k’,.'n!bl,l<’„A »«»»"*.«•'W».»ve- mutinį, organfaatorėa. Tik per jų kompoz. A. Alėtam . Pelnat. akiriamaa balny.
m,s dklžiųju h.zkettalo jauktų "“. nenutatam, pastakojim, H mon.h«ta"a™ Ltetuvoa It.mn, tr MeaK (>knins
tarne kuris nriklauso tam iai P' J’ knn- nr‘u«<'lw “ F-*s,on. tas saujelės dranirija iSaitao į mil-11’1' ' ■''>«'» nenurimatm. Polo RaftukM

. ’ . . ..P .. L . Į\.? įpa., micato majoras ir kiti miestoLini^n ppr ,<{00 narĮij rirnntrystp Įhun. J. Kazlauskas perstatė prof.Į
prie gerai atsižymėjusiu haskrtho-1 ' . t . , . „ . * i
11 v ’ - • • latstovai, Lietuva* viee-konsulns P. |ly--,|.vsnnnl ?5 imą oniniVtn nnl 'T- Ihrziską kalbėti. Prof. M. Bir-j -----------------
l“ta«tav- Kaspo w> ritienai ne - Dauj ,rfj Ku", prfraiti 2m„.| ’ ?* . į P kišta plaėiai iSdėstė Vilniui Vn- RETIiniT I1IPU
ats.la.ke pr.e» Jaunų A yrr, jauk- H Vaka. •>«’'« kmpo emblemų .Irau- jl)S d„h,. UtlKUII, MIUHl
to narius, r ai uvoe einasi sh malda pradėjo kun. Brigma-|w’st esat jautimo. tu-Į abūrlaklmii
ivvkts, nes no vienas is publikos! T . ... - , , | 4fvvkii<: i Clovrtnndn n a knn I • * I »uwnnjnm*». s . . v Inas. Vakarienės metu buvo kai-1 -aiv.'*us į < ie\oian<ią a. a. kuo. iVJy gyvenimą, jų vargus ir t. t. I
žiūrėtojų, pranašavo .Jauniems vy*|bl| ip ;vairaus programo. Kalbėjo Įpralotui V. Paukščiui, jam numa- Kloltonas kun. J. Valantiejus s*-| - Bendrovės įvykusiame susirin- 
rams pralaimėjimo smūgi. |draugijų valdybų atstovai, 10 biz-|fi«s reikalingumą motorų pašaipi- vo kalboje ragino ir kvietė užsira- kimo vasario 22 d. iš direktorių

•21?0' • ttm-”-’|uiorių ir visi sįrbės svečiai. Įteikė |nf« draugystės, kovo 28 d. 1906Lyti Jjvikraštį “Mūsų Vilnius.” pranešimo paaiškėjo, kad bendro-
siiikiavus p vidun salės, Motera] Sąj. vardu p.Įnirtais sukvietė moltris į pirmą Kun. A. Šmulkštys savo kalboje vės reikalai vidutiniškai atrodo,
švilpukas sueirake. Žaidimasgrei '|Krušinskienč — laikrodėlį (wrist | susirink imą ir sutvėrė draugystę Į pOra»kė? kad Vilniaus atvadavi-Į Tik reikia daugiau šeri] parduo
tu smarkumu prasidėjo ^eiĮrti:! R R K .A.kp. pirminin- Sv- Motinos Dievo Aušros Vartų ,no darbas yra daug lengvesnis ne- |ti. Išrinkta 12-kos narių komisija, 
jauktų nariai stverdamiost viens j i ? Adomavi-e ^Jiukso meda- pusiv. vardu. J pirmą valdybą i'š-Lu Lietuvos nepriklausomybės iš-Į kuri rūpinsis sukelti didesnį kapi- 
krtą greitu smarkumu syiedm]! Bažnytinis choras su- rinkta: pirm. - K. Taraškcvičie- kovojimas. Tik reikia vieningo Halą,
gaudydami. Tik sast j tmichni - <q|gia1Mfa metų” ir dar nė, rašt. — M. Skripkauskicnė, (]arbo. Be to, pažymėjo, kad Ame-| 
kr-T-f -Ikeletą gražių dainelių. Choriste iždininkė-M. Neverauskienė. Pri- rjkOs lietuvių jaunimas yra gyvas,
taškai. Tokiu būdui Janni‘Vynu I A p^ę ]al)ai Rra įsirašius apie 50 narių, iš pirmo su-LOf]ėl lietuvybė nenyks.
atvėrė žaidimo prwl*ią^ liK ™Jžiag ciles> pritaikintas tam pager- brinkimo draugystei matėsi skais- Pertraukų metu laikraštį “Mū- 
haus bt. Kosės Mve^ Pasiy,1°kjmui ir bukietą. Jau- pi ir laiminga ateitis. Bet per silp-L„ Vilnius” užsirašė 15 žmonių.I
Jaunus \ yrus prieš paną pusiau-Į . chorisiai ncpaRiliko ne-hą gyvavimą 1907 motais draugys- pakaltose dalyvių buvo per 1000. i
baigos dal]. Taip Jaumęms vy-Į ntuj0 dvasios vado tė ir jos stovis pradėjo pulti. Jau Tad užsirašiusiųjų laikraštį skai-
ram* sekantis, kaisudainavo porą dainelių. Choro buvo likę tik 32 narės, finansai L5us mažokas. j
Ą.n ų ptadKj.Jtaytr !nong pritaTptatap. A.P«i--  ----------- “ -----------------* ' ------------ ‘ ‘
mtnw. y 1irtOT.W, Mbtatata
aamlmv*. ųąn « 1jettfrm jaukto h ..

draugystes seniausių ninų, ku-1 ‘ A v.J... viens kitan, tavo pradėję ia.1-1 Danf sw,«! I’u™ ■dvaz"*v' "e‘ 
dus dsnžvti, tik speeialfš policijos 18 * 3 <raat te" ^un-J-
nariams įėjus į jų tarpų, tvarka fa***“ klebonavo per 13-kų n>e- 
vėl įvyko ir žaidimas tęsės toliau*.P^’ , _ , .
“St.RosesFive-jtaktonariaipa.1 pardav.iae daug.ausm
sidarė žiauresni, bet, dėl jų tok»|j«'**’>»w’ M«kev.e.tltės, p.
pasirodymo, teko jiems pr.l.im?>7?‘“n*-P- Sere.t.«iJ, l«tuvm 
ti. Žaidimui užsibaigiant. J. V. L. PolĮ™tas Drapan.usk.s .r V. še- 
D. sudarė punktų 41, “St Boses Vmų vakar, paraoJB pomos 
Five” sudarė tik 24 punktus. P“*™’- tarnot.enė, Kivenenė .r 

. Isoreikienė. Vakaro jr programos
Jauni Vyrai užbaigi* atsoną I p1(jwna;mo vedėju huvo V. fierei- 

Sekmadienį vakare, kovo 8 d., į-|ka.
vyks paskutinės šio sezono profe-Į Teko nugirsti* kad dar pagerbi- 
sionališkos basketholo rungtjTiės{mastuo nepasibaigė, nes biznitriai. 
tarp Brooklyno Jaunų Vyra] lictu-J į L. P. Klubą susijungę, ruošią sa. 
vių dr-jos jaukto ir BlissvillČsi 
Boosters jaukto, iš Long Island,]

i Didžiojo New York’o 
Ir New Jersey

H80HIN, N. v.
** klebonai gavo žemiau pū

gą ktižką, kuris daugelį m finų 
pių suinteresuos. Čia kalba- 

*pfa įstaigą, kuri užsiima pa- 
rii ar pagydyti silpno proto 

togų palinkimų vaikus. Tais 
ai* balinu kreiptis ir prie

K klolamų dvi informacijų, 
« šiaip skamba;

Pebrnnry 26, 1931.
JlTBBPASTOR:—

| $fa reapcctfully call your atten- 
to thc faeilitios offered by the 

. Charles Home at Port Jeffor- 
for tho care and training of 

bnreentally drffaivnt or retard«l 
kilę ehlldmu Suoh ehildrvn, 

jhrifen tho nges of 7 and 14. in 
Ikhm. good physieal health and 
tfrom virious habito will hc 

ttėd to the Home folloving 
(BaHminary csnmination here.
I iffce Wharlon MemorinJ Institute 
ffet Charles) dedleated this past 
gonraąer, 'T»aa a capacity *of 140 
6*8*. Coiidueted by theDaughters 
it Wisdnm, the latest improve- 
įėtentft in tho caro of the mentally 
įplardod have been brought about.

l ehildron, pending one yoar’s 
trained to tho time of 

itirldischargo at the age of 1G. 
rmal class training up to the 

Ilk grade, and voeationa) train- 
teg fa eąrpentry, shoe repairing, 
M*kJ)inding, hasketry, oaning, 
ĮrRl are given undor the suporvi- 

’of a resident psychologist. 
*■ physieal health of theso ohild- 
jąaa Ta elosely suporvised and tho 
■gir gymnasium affords oxecllont

k

KAS GIRDĖTI,LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

Applications shmihl include the 
name, address, age and reaidenee 
of tho child, together with tho 
sehool, grade and problem in- 
vblved. (z.xtra scholnstic problems 
wh a* lying, truauey or delin- 
nijoneey, hnd habito, hed-tvetting, 
ote„ rtenling, shonld 1w* stated 
elearly).) Following reeeipt of 
šamo, we shall coinniunicato fnr* 
ther with these interested parties,

T ha nk you f ar yonr interrst and 
cnoperafion. *

Sineerriy yonrs,

Cliide, 281 TTicks Street.

SPORTAS
ELIZABETH, N. J.

Lietuvių laisvės svetainėje 29 d. 
vasario įvyko smarkus bouling ty
mų susikirtimas. > Elizahoth'n šv. 
Petro ir Povilo parapijos ehoras 
su šv. Cecilijos choru iš Nevvark, 
X. J., kurie nuolatos žaidžia kiek
vieną sekmadienį.

Žemiau paduodamas rekordas:

s Home i* in no sense to be

toafor tho dolinųuent feeblo- 
nor aro those \vhosc men- 

is so low as to preclndo 
stg, ndmitted.

;ĮM the present time \ve havo 
varančios and we are nsking

• ėooperation in bringing this 
miation to tho atto.ntion of 

įschools, interested parents or 
įsible gnardians, whose 
s might benvfit by our fnoil-

Elirabeth’o chorai
A. Kvedaras 144 126 128
J. Matusevičius 140 144 168
A. Motiejūnas 124 147 160
B. Matulaitis 159 201 160
M. Rėkus 169 <187 133
Bendra sutrauka 736 805 747

Newark’o choras
A. Gavėnas 85 128 176
L. Savago 158 107 169
B. Yogis 148 129 152
A. Vinges 104 109 120
J. Baubi is 130 125 121
Bendra put rauko 625 r598 737

' J M- J. Mt..

do, kas jiriduoda geru ip« katali- 
kątnK.

j SaMiafarapijottaa'
; Kua, J. Patrai&ti pagerbti Į 

[ iMaktotM
-į A- L. R. K. M. Sąjungos 43 kp.l 

sumanymu buvo surengtas bankie- 
tas vasario 11 <L priėmimui naujo 
klebono kun. J. Petraičio. Dar nie
kados nė jokia pramoga nesutrau
kė tiek daug publikas ir nebuvo 
atsilankę tiek aukštų svečių, kaip 

|had minėtame vakare. Jautas bu-Įdilhrinio jubiliejaus kovo 14 die-]E. Hevriticnė išbuvo 5 motus, nutįkymą ir gražų užsilaikymą.
Viana K V. Komisijos

ttEIHAHD, ONO
Apvaikščiojimai Sidabrinio

• Jubiliejaus

1 Rengimo komisijoje daug pmd- 
Įdarbavo B. A. Mičiūnai, V. O, Ra- 
| dzevičigl, J. P. Grigai, J. B»jlia ir 
Iklfi- Taipgi širdingas ačitl P. V. 
ĮVaanini už suteiktą pagalbą auto* 
|mobiliu. Aš manau ir tikiu, ka<l

^Blir visos seselės Praneiškietės bus 
Aušros Vartų draugystė apgai-1 dėkingos tiems, kas prisidėjo prie 

lestnuja, kad negali paminėti sim-kio gražaus darbo. Pelno liko 142 
tns ir kitų savo pasidarbavusių ĮdpLTB centai, kurio perduot i Hari-, 
narių, tik nors reikia pažymėti kordo komisijai P. P-ei,' 
vardus tų, kurios mažiausia nuo Į širdingiausiai ačJft visiems vai

Šv. Motinos Dievo—Aušros Va r- jpenkerių ligi septynerių metų iž-ldintojams, taip daug pasiaukojo- 
tij motoru pašalpinč dr-ja rengiasi [buvo valdyboje: Pirmininkė* vie-įsiem*.

|prio apvaikščiojimo 25 metų si-Į toje išbuvo 6į-meilia M. PukelienėJ Ačiū ir visai publikai už nisilan-

PROF. M. BIRŽIŠKOS

v

MASPETH, L. I., N. Y. — Sek
madienį vakare, kovo 1 d., įvyko į- 
domios profesionališkos basketho- 
lo rungtynes tarp Brooklyno Jau
nų Vyrų lietuvių draugijos su St.- 
Rasos Catholic Five, iš Brooklyno.

Del nežinomų žinių, vietoje St. 
Luoys Cntholio Five, užėmė vietą 
St. Roses Catholic Five. St. Luoys 
jaukto kai kurie nariai tur būt 
buvo susirgę; jų jauktas negalėjo

ATLANKYKIME LIETUVA j
Remkime Savo Uostą-KlaipCdę

* Kam baladotis po svetimus kraštui kuomet dėl lietuvių 
yra palaikomas nuolatinis susiriekimas New York—

T Kopenhagar^Klaipėda. - |

•?. VELYKINI EKSKURSIJA
« išvyks iš New Yorko

Im 21-March “FREDERIK VIII’
? Didžiausia Bendra Ekakuivija

tėtužis 16-Miy Laivu “UNITED STATES"
Untamiausla Vyčių Ekakurtija 

tTEISIOGIKUUPEDĄ

IIŲilii G-June litai “HHU6 OLAV"
- AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNUOLIŲ EK8KUMIJA8 

t' Bangia
AMERIKOS LIETUVIŲ EKONOMINIS CENTRAS

tisinis 3-duly L
lUepis 25-Jnlj Laivu “UNITED STATES’

Labu “FREDERIK VIII” 
»

mc pastangom btw pušvąitoi padaryt ktlioną atmintin* ir 
'flrih* įvairumų ir malonumų dil tų, kuri* dalyvaui ekikunijoje.

ttoIRalaiikiio Nuo Bavn Ar» nto fjdvaknriės ant

CANDINAVIAN-AMERICAN LINE
l>ietnVM> t^tu] Val<Mw» Kontre^Mo Filtui Veilotl

ST WMUh*U Rtr-rt, N«w Yorit Otty
St., ■«*<*, M»“ . ISO USdte CMaHv, UI.

Teko sužinoti, kad Jaunų Vynu 
sezonas turėjo užsibaigti pereitą] 
sekmadieni, kovo 1 d. Tad, jų ne-] 
pageidaujantis oponentas “Bliss-I 
'dilės Boosters” užsispyrė su Jau-] 
nais Vyrais persiimti dar syki už] 
Long Island čampionatą. Šiedu 
jauktai buvo susiėję du kartu ir] 
Jauni Vyrai laimėjo abejas rung-j 
t\nes, nupeikdami “Boosterius”] 
lengvu žaidimu. Bet “Boosteriai”] 
visai ką kitą mano, ir dar vis ne-Į 
nori visiškai lietuvių jauktai pflsi- Į 
duoti. Jauni Vyrai prieš uŽbaig-l 
dumi sezoną, duoda progos “Boos-| 
toriams” persiimti, šios rungty
nės turės būti labai įdomios, nes 
“Bosteriai” stengsis lietuvių klu
bą nuveikti ir atimti čamjilonato] 
vainiką.

Kažin ar jiems pasiseks? Ta
riau, Jauni Vyrai nesnaudžia, tuo-1 
šinsi pilnai su jais susitikti ir duo
ti jiems trečią smūgi,

Paskutinį kartą rungtynės į- 
vyks priprastoj vietoje Klasčiau* I 
Tlinton Park salėje, Maspeth ir 
Botts Avės., Maspeth, I», J., N. V.] 
Durys btlnn atviro* 7#0 rat taki

yo priėmimą kun. J. Petraičiai. 
Stengsiuos ir aš ten įlįsti ir pama- 
tyti biznierių vakarienę ir be abe
jo. pranešiu laikraščio skaityto
jams.

Barborytė K.

PATERSON, H. J.
Prakalbo*

“Darbininko” redakcijos nario 
Istud. J. B. Laučkoa prakalbos į- 
Ivyks kovo 26 d. 7:30 vai. vak. pa
rapijos svetainėje 147 Montgome- 
ty St.

• Vist vietos lietuviai kviečiami 
[.gausingiausiai atsilankyti.

FLL'SHING, t. L, N. t.-4W- -Į 
tndlonį vikare, vasario 27 d. įvy- 

a

ko įvairių svorių kumštynių kon
to estas Flushing kareivinėje. Kon- 
testo dalyvavo lietuvis kumštinin- 

Įkąs Pete Remish—Reimtfkevičius, 
[pusiau sunkaus svorio. Jis yra po 
lietuvio bokso manageriaus Juozo 
Oinkaus (iž Brobklyno) globa.

šį sykį Pete Remnh pralaimėjo 
pečių raundų bau tą punktais. Mat, 
Petras prieš šias kumštynes buvo 
apie porą savaičių surirgęs Šalčiu, 
todėl gal nebuvo pasveikęs.

Well, geresnio pasisekimo kitą 
to.Vk pradėti laitaėjtaina sti knokau-
tai*!

z
A

Demonstradj*
Vasario 25 d. bedarbiai marša- 

i vo į City Hali ir pasiuntė savo dc- 
llegaciją pas miesto majorą. Majo- 

'•Įrar Frank Murphy delegacijai pa- 
] reiškė, kad per miesto komitetą 

bedarbiams išduot* |l,800,O0flL

ir W> Prttarn. P^.lho, 10 v.l, vąk.- m0M'T1U(1In’ j t
dyh.rimdv^v.dnkrm .T.H.- p,lndai ifcMkn,t? RKtenkin-L,/ „raio•
Utanl. ka,p iMgrnnt. drauCT.- ti. L mį
tfe MOV!, bnro patarta <tayt, va- J- 45.000 žmonių. Todėl majoras
karw. draustos iždui padul.nt., - --------------- L, * nfw
Draugyste vėl pradėjo gemų gy-| p-—-— ----- - — —— «
vuot, narių skaitlius siekė 90, gi| 
finansai paaugo ligi $13004)0.1916 ] 4<. . _ .
metais draugystė apvąikščiojo 101 U
metų gyvavimo sukaktuves. šis| Kovo 1 d. 2 vai. p. p. įvyko vai-i 
gražus apvaikščiojimas pritraukė Minimas Paparonio parašytos tra-j 
daug naujų narių prisirašyti, bet-|godjjos “Krėvės Pily.” 
gi ir dar labiau pakėlė ftpą pasi-| Publikos prisirinko pilnutėlė sa- 
šventusiai darbuotis. Tomis narė-hė. Visi laukė nekantraudami iš
mis, kurioms priklauso draugystes] vysti gražųjį vaidinimą, prime-Į Tikslinga dorinė pažanga nuo- 
kurėjų garbė, yra šios: M. Neve-Į nantį lietuvių garbingąją senovę. Į sekliai ved* nuo prigimtie* jau- 
rauskienč, K. Tareskovirienv, E. I per visą vaidinimą publikoje Įnatvė* prie dratio* jaunatvės.— 
Rutkauskienė, O. Žukauskienė, M. I viešpatavo rami tyla ir tik ašarosjProf, St. Šalkauskį*. 
Svinerskienė, A. Bubelienė, O. I riedėjo, prisiminus senovės laikus, 
Montviliene, A. Maeiutieno, J. |jaunuolių didžius pasiryžimus.
Vaivadienė, K. Vitkauskienė, K. | Vaidinimas buvo gražiausias. Vi- 
Jančukicnė, M. Galanskiene, J | sj artistai gerai pasirodė. Didžiau- 
Baltrušaitienė, O. Stonkienė, B. | šio įspūdžio publikai padarė Mir-. 
Jovanauskicnė, O. Pumaranskie- ga - p. A. Bankiutė savo gražia *
nė, M. RaUlusevičienė, E, Reven- Įkalba ir žavvjančiu balsu. Į ravo giminei
tienė, O. Vilimaitienė, J. Siglaus-Į Pertraukų metu buvo įvairių 
kienė, J. Sigelskienv, B. Kavolio- Į pamarginimų, kuriuos atliko jalt-j 
nė U. Kemėžionė, M. Jankauskio-jnoji karta. Ypatingai ir dabar pri-l 
nė, E. Kazupskienė ir A. Knncai- ] simena mažas 4 metų hartfordietis
Un\. - - U., |^rniuk.s Krip..k.a, prijookinf Uivakortėsnupigo31 <lo- 

Reikia pažymėti, kad draugystei publiką savo dainomis ir kalba,! . v. . . T
yra atsižymėjus labdaringais dar-|k^l tiesiog reikia juo stebėtis. ĮTeriU. Kas važiuoja į Lcnkl- 
bais, aukodama našlaičiams, tau-1 Garbė jo tėveliams už auklėjimą | jų» tiem galima gauti Lenkų 
tos reikaluose, o ypatingai atsiŽy-Įpatrijotiškume. Į pasportn dovanai — dykaiv
mi visu atžvilgiu, puošdama savoj Prieš vaidinimą publiką sveiki- Į Ekskursijos jau vra tvarko- 
bažnytėlę, kuriai kasmet storiai no kleb. kun. A. Vaškelis, pareikš-1 m . \
$30.00 vientik gėlėms papuošimui I damas apie vaidinimo tikslą. Tra- I . ftūista n-gi UOpasi- 
altoriams. Bažnyčioje pastatė? sa-1 gedijos autorius Paparonis—kun. manai važiuoti. Imi-
vo aukomis gražią stovylą Sopu-Į A. Šmulkšty# aiškina veikalo turi-1 vai dideli ir greiti.
lingos Motinos, įtaisė gražią klau-lnį, o po vaidinimo jis pasakė patri- Į Galima paimti į AtntTikų 
sykį, ir taipgi aukojo )»r (200.00 jolHk, Italbų, kvi«į.™.» 
naujiems vargonams. Nora drau-1 lietuvius j vienybę. Kun. šmulkš-l • . • .... >
gystč yra paaukojus visą cilęjčio graži ir griausminga kalba į Lietuvoj ar Lenkijoj augę.

klausytojus padarė didelio įspft- J Taipogi, tėvai gali pųimti sa- 
džib. Publika skirstėsi lygpagau- vo dukteria ir sūnus į Ame- 
ta nepopr.rtos.iv.nioo, pilu. mer- Lj,. jei (lnr netei 21 
wna- h,,

Todėl tariamo širdingą ačiū 11

NFW RMT1III (afllili laikoje kito tokio miesto, kaip Do- ’ nu"! UUnili hurs tiek rūpintųsi hedar-
Ibiais.
I Demonstrantai užsilaikė gražiai 
[ir nebuvo jokių nesusipratimų su 
policija.

mum atpigo

Lairakortfc tik 160 dolerių 
į abi jnui

stambių aukų, bot gi pastarais 
1931 metais draugystes ižde yra 
per 46000.00. Nors per ištisus 26 
motus atsiskyrė su draugystė 17 
narių, Bkcliaudamos amžinybėn, 
bet šiaiidioųą užrašų puslapiai liu
diju, kad draugystė turi 342 nares.

1931 metams valdybą sudaro: 
pirm. — O. Stepulionionč, vfce- 
pirrn. r- E. Ramanauskienė, nut. 
ražt ** M- Brazauakienč, jin. rast.

J. Sifokaitkmė, iždininkė — P.
į V. J. Vyžnhui Palubinskienč. z

kun. A. Šmulkščiui už jo sukelt# 
S.Vvumą, energiją irsurengimą to
kio gražaus vaidinimo.

Ačift ir kun, A. Vaškeliui, kuria 
tiek daug savo Širdie* pridėjo vai
dinimo geresniam pariaekimui. 
Nė* Britaih’o pėteltgR Žengto Į 
tikrą švieSąt

Mūsų krautuvė ir ngcnifū- 
rn yra atdara ir vakarais iki 
9 valandai. Fotas Baftko- 
virina, agentas.

amtocam dby

trt M* Mate Muteh, M*m. t

t

z



e

kovo <dieu|; 1931

[vietinės ŽINIOS
ir yra to tymo žvaigždė, todėl lie
tuviams bus indonm ixinatyti jį 
ž iidžiant. Todėl lietuviams patar
tina ko skaitlingiausiai atsilanky
ti ir parodyti svetimtaučiams, kad 
mes interesmijamės savo jaunatį 
atletais ir juos remiam.

8pmrt.

PROF. M. BOBIŠKA
kovo 5 d. apie 5 vai, p, p., p, J. Mi- 
kaloiilo lydimas, ateilankė į “Dar
bininko” redakcijų. ProLlLBir* 
kiška paridalino įspūdžiai iš lau- 
kymoei Amerikoje. Profesorius 
sakėsi jaučiąsis šiek tiek pft vargęu, 
bet atrodo visai gerai. K po jo 
aukštos kaktas- žibančios akys ir 
šypsantis veidas rodyte rodo di
džiadvasio vyro energijų ir pasi
ryžimų dirbti Lietuvos gerovei,

Prof. M. Biržiška tų pačių dienų 
atlankė valstijos gubernatorių, 
miesto majorų, miesto knygynų.

Majoras J. Curley užkvietė pro
fesorių atvykti šeštadienį, kovo 7 
d., 1 vai. į vienų geriausių viešbu
čių, kur majoras Curley profeso
riui pagerbti ruošia iškilmių gus 
pietus.

Išeidamas prof. Biržiška pareiš
kė, kad nors ir gražūs Amerikos 
ankšti rūmai, bet vis dėlto jis no
rįs ko greičiau grįžti į Lietuvą ir 
tėn dirbti.

LANKĖSI REDAKCIJOJE
Kovo 5 d. 44 Darbininkų” aplnn 

ke gerb. kun. J. J. Jakaitis, M. 1. 
(’. ir pasHalino mintimis apie 
44Darbininko,” Marijonų Kolegi
jos ir kitus svarbius klausimus.Te- 
viis niisijonicrius šį sekmadieni 
pradeda Hartforde vienos savaitės 
misijas, o po to vvksln j Nashua, 
kur turės dviejų savaičių misijas.

Kun. J. J. Jakaitis yra labai su
sirūpinęs atvykstančio f Amerika 
gegužės m. J. E. Vyskupo Bučio 
tinkamu priėmimu.

LIETUV08 DUKT1RU DBJCM 
PO GLOBA MOTINOS

J* *

trOBiKtKRAS
bakso frapcfruitt, 2L Jankausko* 
mks| tumeičių, Ptekav&ta Bros. 

Bakery — 3 pyragus, Gaapadinta 
surinko pinigai* ir daiktai* iš te- 
kanUų: M. SundukUm lr E M- baltMOU,MD. 
kfluskiene surinko—aukojo šie: L o . , .
š.tolis - hanu, L, Gintaute, Kovo8-'* d-, J“0*
lmm8, M. Norbute.-h.mil, V- J?*
kasllnun. R įTonkUn* 1 ? nv ,’*"«’*» I»3*» W*i 30 kp. »U«-

v M.loii«dte.teiti rtt.
KriuSt Valdytu

DRAUGIJŲ VALDYBŲ ‘i
ADRESAI i

MIRA LDS. NARYS’• *
. Kovo 5 d. 5 vai. p. p. po sunkios 

ligos pasimirė Jokūbas Burbulis, 
LDS. 1 kp. narys. Velionis pri- 
idausė LDS, organizacijai nuo 
1927 m. Tai buvo gana malonaus 
būdo ir draugiškas žmogus. Be to, 
velionis priklausė dar Susiv. Liet, 
.šv. Karimivro ir Šv. Petro ir Po- 
rilo pašaipūnių dr-jų.

Velionis | uaš r volas1 savo iiainuo- 
k« 7 Thumas Purk, So. Bostone 
Laidotuves įvyks pirmadienį.

ragus, E. Mhauaikkrai — 3 pekua 
burokų, P. GeležinMi (iš Brighton) 
— hnrnk, M. Šuiulukieni — 5 tus. 

kiaušinių, Trainavičieni 10 avanj 
ciikraus; pinigai*: Sltngonšienč 

$2.00, R. Vitkauakicuė $2.00, K. 
Dikšichė $2.00; po $1.00; F. Ur
bonienė, Gailienė. BukaveckknčJ 
Rusienė, Treiniontas, Zablaekaa, J. 
Paulauskas, F. Butkienė, M. Balt
rušaitienė, P. šidlauakicnė, M, Kle-. - - - • - ---------------  - . —

vienė, O. Trumpienč, P. Nernion-| Penktadienį, kovo 8-tą, 7:30 vai.
rak., Lineoln Svetainėj, 20 Lincoln 
Ft. Ateikit* risi. Valdyba

CL1 VBLABD,0H30
Kovo 11 <į, 8 valandų vakare 

Lietuvių Salėj įvyks LDS. 51 kp. 
mėnesinis susirinkimas. Gerbiami 

, nariai prašomi susirinkti. Valdyba

CAMBRIDGB, MA8S.
LDS. 8 kuopos mėnesinis susirin-

BRIGHTON, MASS.
LDS. 23 kp. susirinkimas įvyks

M0NT1LL0, MA88.
LDS, 2 kp. susirinkimas įvyks 

iovo 7 dienų, šv. Roko svetainėje. 
Visi nariai prašomi ateiti į šį susi- 
rinkimų ir užsimokėti senai už
trauktos mėnesines duokles.

Valdyba

L0WRLL, MAS8.
LDS, 97 kp. imsirinkimas įvyks 

sekmadienį, kovo 8 dienų, tuoj po 
šunimi. Ateikite visi. Gera proga 
darbininkams prisirašyti prie vie
nintelės darbininkų organizacijos.

Valdyba

L. R. K. BALDA. 8IRDIMS V. J. 
PA*ALPIME DRAUGIJOJ 

valdyba
Pirmininkas V. T- SavkteM,

451 E. Bevcnth S t, ik>. Boston, Maža, 
Vlce-Plrmlnliikas — A. Naudžlunaa,

883 E, Bruuduay, Su,’ Boatou, MaM 
Prot BaStlninfais — V. Ttunollumu*,

40 Marine Bd., go, Boatosu, Mum, 
F'iiu Knštlninkaz — D. Llngerlftus,

02 Adams S t,, Jborchcster, Maaa,
Knsleriua —> 1\ Kitimais,

20) Botum St, So. Besima, MaM.
Tvarkdnrls — J. JarfkHhskaa,

141 Ikmen St, So. Boston, Maaa.
Draugijų laiko susirlnkįmua kas antrų 

pirmadieni kiekvieno m£oMto T:to 
vai. vakare, pobnžnytinėj svatuilntj, 
Flftii St, Su. Boston, Mum.

VYČIAI LENGVAI LAIMĖJO
V’asario 27 d., vakare, So. Bos

ton High Scbool auditoriunie L. 
Vyčių 17-tos Algirdo kuopos Bas- 
ket Bali tymas, rungėsi su vietos 
•irių parapijos Gate of Tlcaven tyt* 
mu. Vyčiui wnus lengvai ntivei- 1 
kė, padarydami 31 prieš jų G. Sia
me žaidime iš Vyčių labiausia pa
sižymėjo: Pranas Lukas, padary
damas 12 punktų, Vytautas (Lef- 
1y)) Tamulis 11 punktų ir Julius 
Tamulis 7 punktus.

šio žaidimo pažiūrėti buvo su
ėję daug Vyčių ir šiaip lietuvių ir 
visi gėrėjosi Vyčių tymo išvaizda 
ir žaidimu.

SMULKIOS ŽINUTR8
Trečiadienį prieš piet atvažiavo 

Tėvas Jakaitis pas kun. Virmaus- 
ki. Tėvas Jakaitis sekmadienį bai- 
g«V Laiveli’y savaitę pasekmingų 
misijų. Pirmadienį viešėjo pas 
k m. Jurą, antradienį pas kun. 
Petraitį. Iki sekmadienio bus So. 
B.įstūmė. Po to važiuoja Hartfor- 
d iii laikyti misiją,

© a •

šeštadieni 7:30 vai. vakare yra 
rengiamos milžiniškos prakalbos 
Municipal salėje. Kalbės prof. M. 
Biržiška, ukrainiečiu, žydų atsto
vai. Bus daug pamarginimų.

o o e

, Sekmadienį 7:30 vakare pobaž- 
. turinėje saiėje įvyks įdomios pra
kalbos. Kalbės prof. Galinis, adv. 
Kalinauskas, l)r. J. Landžius ir ki

Sport.

VYČIAI VtL ŽAIS
šio šeštadienio vakare, kovo 7 

d., 7:30 vai. S. Boston High School 
Auditorium įvyks indomus žaidi
mas L. Vyčių Baskct bąli tymo su 
Jmnaiea Plain \Vhirhvinds. Abu 
tymu geri, tai reikia tikėtis smar
kios kovos už pirmenybę. Lukas 
ir broliai Tamuliai, be abejo, vėl 
parodys savo vikrumų. Žaidimas 
bus tik preliminaris. Svarbiausias 
to vakaro žaidimas bus tarp gar
sių profesionalų tymų, būtent Pere 
Mnrųucttv prieš -Bunker Ilill 
Kniglits of (’olumbus. Pirmieji ne
senai pralųimėjo pastarajam ty
mui, todėl dabar bandys atsigriebt. 
Be to, Pere Marųuette tyme žai
džia lietuvis Jonas Dirsa (Dison)

lta. Karimiero L. R. K. P. dr-jo* 
^vfiesTniš susirinkimas ĮvyksTcovd’ 
8 d. parapijos salėj 492 E. 7th St., 
Su. Boston, Mass. Taigi, malonūs 
draugai, ateidami į susirinkimų, 
atsip-skit ir naujų narių. Praeita
me ąusirinlunv priėmė priesaika 4 
Jauni vaikinai ir 2 suaugę, tai yra 
geras pavyzdys kitiems prisirauti 
Dabar yra lengva prisirašyt jau
niems nariams 18 iki )5 m. b<» gy
dytojo ir be įstojimo mokesčio, o 
vyninis 25 iki 45 metų pusė įstoji- 
no mokesties. Pasinaudokite šia 

proga.
V. J. Paplauskas, prot. rast

Sekmadienį 9:30 vai. rytų giedo
tas .šv. mišias laikys kun. Jakaitis 
šv. Kazimiero R. K. palaipinės 
draugijos intencija. Jis ir pamoks 
tą sakys.

Rep.

Tel. So. Boston 3520

A.O.ŠALNA-SHALLNA
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigęs du Universitetą 
CORNELTrUNlVEKSITY iU A. B. 
G. JVASHINGTON UNIV. «u LLB.

“Darbininko” Kame
(antro* labo*)

I 8M Broadvray, South Boston 
' H e z 1 d e n c i j a

| UOGUarran! 8t, Cambrldge, Maaa.
I Tel.Unlveraityl4ffiW.

Friaiikf* Advokates

JUDUS B, G1UJUS
Veda visokį provas, pero vL 

hmm legaliu* dokumentus.
8171 lt (touiipMi 3mdway) 

goirtii Bwto«, Mtas.
Telefonas: Šou Btaton 2732

Namų; Talbot 2474

G1MBBIUGE, MASS.
Nuoširdus ačiū

Tariu širdingi! ačiū visoms ir vi
siems, kas tik kokiu nors būdu 
prisidėjo darbu, aukomis ar skel
bimais prie surengimo jubiliejines 
vakarienės. įvykusios vasario 15, 
1931.

Gaspadinėms, luinos tiek daug 
pasiaukojimo ir darbo pridėjo 
rinkdamos aukas, rengdamos va
karienę. Didžiausia padėka — vy
riausiai gaspadinvi p, Marijonai 
Hundukieuei, kuri visą didįjį dar
bą atliko, iškepdama vištas ir kum
pius. Taipgi ir jos padėjėjoms; E. 
šeškauskienei, B. Žilioilei, P. Nėr- 
montienei. E. Ajauskienci, O. 
Sm ilgienoi, M. Naujokaitei, O. Ha- 
poliėnei. U. Žemaitienei, M. Vilke
lienei, E. Povilaiticnei, M. Zavee- 
liičnei ir vyrams: L Namaliui, P. 
Kavoltui, J. Kontrimui, M. Žabine- 
kili, M. Kalinauskui, P. Skaudai, 
M. Kavoliui, kurie daug darbo pri
dėjo prie sustatymo ir suardymo 
stalų ir išvalymo svetaines. Taip
gi biznieriams už aukas; Calh* 
hridge JtottUiig t'o. 10 krisų toii|* 
l;r>, K. Kilkus — 40 didelių durnių, 
E. (*nnibridge Lietuvių Koopcru- 
riju — 7 Imtns* J. Bagdonas pusę

lienė surinko po 1.00, aukavo šie: 
J. Kontrimas, J. Masalskis, J. Jan
kauskas, Aidmtas, L ‘peškienČ, A. 
Mažtaitietie, J. Geležinis, J. Mar
kūnas.

Per B. Žilienę aukojo šie: II. P. | k imas įvyks sekmadieny, kovo 8, 

 

Hoods Co. — 4 kvortas Smetonos, Į tuoj po sumos, Lietuvių bažnyti* 

 

Ward’s Baking Co. — 10 sv. kei-įnej svetainėj. Visi nariai malouč- 

 

ko, Woohvorth Co. — 300 popie-jkite atsilankyti ir užsimokėti už 

 

rinių mipkinų, Wm ArmstrongCo. j vilktus mokesčius. Valdyba

— 4 sv. kavos, W. T. Grant Store
2 sv. saldainių, Kresge A Co. —| 

00 stiklų, Manhattan Markei — 
4 tuz. gėlių, M. Kalinauskiene — 
2 kvortas vyžliių ir 200 li.pkinų,. M|„.I
B. Žiionė—pusę bokso grapefruits| JUlilviJ lalĮkALvIllj 
ii 10 sv. cukraus.

Per M. Naujokaitę aukojo šie: 
pinigais Kapavydienė $2.00, po 
11.00: Laukonienė, J. Banys, Gie-|w*y, So. Boston, Mass. ant antrų 
biene, K. Rapolus, S. Urlionas,... _ „ , ,, .

, ,. _ * llubu. Reikale Reti Estete biznioKazlauskienė 2 pyragu, H. A. Ple-1*^ -«****•
kavirius — vištą. M. Naujokaitėj ar insurance, prašome kreiptis
— vištą, Monkevičia — šoldcrj.

Per E. Ajauskienę aukojo šie: 
Mis. James Sexton — keiką, U. 
Vinskaitė, O. Lenkauskienė (iš 
Brighton) ir J. Raudeliūnas — po 
$1.00, G. Gricius — rištų, J. Ado
mavičius — vištą, B. Ajauskns — 
2 sv. saldainių.

Per O. Smilgienę aukojo šie: F. 
Zaleckienė — $2.00, A. Vairious- 
Jęas £r, M- BiųRldejif — ||.00,
A. Malinauskienė keiką, S. Len
kauskas — 10 sv. taukii, O. Smil-1 
aieuė — krustus.

Per lg. Šarką aukojo šie: $1.551 
smulkiais, J. P. Suniręs — hams, 
Wilson & Co. — šolderį, Puritan 
Cake Co. — 6 sv. keiko, Mytifino 
(’ake Co. — 6 s v. keiko ir šios 
nuo savęs aukojo; M. Zaveckienė
— 11 sv. krekių, E. Povilahienė — 
10 sv. cukraus, O. Rapoliene — 
*1.25. -M. Vilkeliene — 6 sv. keiko.

Nenorėdamas užimti per daug 
laikraštyje vietos, tų, kurie auko
jo mažiau vieno dolerio, vardų ne
skelbiame.

Per kleboną aukojo šie: N. P. 
švč. P, Marijos dr-ja $15.00, J. 
Mockevičius $3.00, E. Pranyče $2.

Taipgi tariu širdingai ačiū vi
siems programos pildytojams: cho
rui, solistams, smuikininkams, 
pianistams, prof. A. Žydanavičiui 

ir jo mokiniams, kalbėtojams: 
kun. F. A. Virmauskiui, kun. A. 
Petrauskui, M. I. C., kun. A. Dir
velei, M r. E. G. Rilcy ir kleb. kun. 
F. J. Juškaičiui. Taipgi ir publi
kai už gausingą atsilankymą. At
siprašome visų — gal kaltais ku
ris ir buvote kuo nepatenkinti, nes 
visi gerai matė, kad visų iš karto 
nebuvo galima sutalpinti į svetai
nę. Nors guspadines ir dėjo visas 
pastangas, kad kiek galint visus 
patenkintų, bet jei kuris ir buvo-|j-eg. 
te jau uetaip patenkintas, kaip 
kad turėjo būti, malonėkite atleis
ti.

ŠV. KAZIMIERO R, K. DE-JOI

*

Peritalš savo ofis* naujon, mo. 

derniikcn vieton 881 W, Broad

PRANEŠIMAS

HARTFORD, C0NN. j ______
LDS. G kp. susirinkimas įvyks1 virinlnlntaa — J. GrubliukMM, 

kovo 8, tuoj po sumos, bažny
tinėj svetainėj, 41 Capitol Avonue. I 
Malonėkite vis nariai ateiti, nes y- ; i’ryt RaScinlrikus —- V. l^plaustaM, 
ra svarbių reikalų dėl kuopos nau
dos.

Taipgi malonėkite užsimokėti ku
riu yra užsilikę mėnesinės duok- 
Ičs. LD8.6kp.rtuB.

VAIDYBA '**‘4 ‘

i’inuiniukfi — Tafcl* AtontmlrMpJA
63 G Htrtet, Jfottoo, Mmto.

m « Borioft irttf-M.
Vice-VlrminltiM — Kiūm MltailakiMfc

402 E. 5th 8t, 8c. Boston, Mm*.
Prot RftH. Elzbieta AukitlUlatoU 

07 G Bt, Ko. Boateu. Mtotų.
T«I. So. Bosloa 4WWt 

l'in. IlHMt. — Harjona Murkouluta
(» G Kt, So. Boatou, Muša, 

Iždininke — Ona BUudulIutė
1<XS WM Otli 8t, 8o, Bostato, MaM. 

Tvarkdarį — Ona Mlxgirdi»n4
1512 Columbla Bd„ 8o. Boatou, MmH, 

Kasos Globėja — E* JnnuicaSeul
1426 CoiumhlH Ild., 8o. Bartum, MaM 

Draugija savo susirinkimus laiku kM 
antrų utnmlnkų kiakvleno
7:30 vai. vakare, pobaltiylluU 
talnėj.

Visais drangljoa reikalais kratykite* 
imk protokolų raštininkę.

. v
M5

i

K

WORCESTER, MASS.
LDS. 7 kuopos susirinkimus į* 

vyks kovo 8 dieną, 6 vai. vakare 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov- 
tdence St. Visi nariai būtinai atei
kite, nes turime apsvarstyti kele
tą svarbių klausimų. Be to, gera 
proga užsimokėti duokles.

Valdyba

21 l’rcKcott St., Kcadvillc, Minui, 
Vleo-I'iniuulnkua — J. Markcllonls,

1-įj Bmrea St, Sa. Bo*ton, Mhm.
liti Hovven Sl„ Su, Boston, Mnumu.

Fin. IliiStininkas — M. talkia
25G E. Ninth St, So. Boston, Mhm, 

Iždininkas — V. Balutis,
Mercer St., So. Bofton, Mase.

Tol. So. Boston (XM7-W.
Marfiulka — J. Zuikis,

7 IVInflehl St.. Ro. Boston, IbUft. 
Draugija laiko fiuMtlnklmim kas antrų

ntslėldlenj kiekvieno mėnealo Parari* 
Joa Mtiej, 492 E. Ševenth 8t, &mtb 
Boaton, Mase.

Viii nurodytu adresu, Patarnavi

mas bus ko puikiausias arba pa

laukit Tel. 8. B. 0897 arba Rėš.
i . .

8. B. 1607, tad ai pribūsiu ko 

greičiauria pas Tamstas.

SU pa<arba ;t

Julius Mikalonis
I I . 4—, ... , .

c -r -3. f ,w

ĮVAIRIOS ŽINIOS

M. S. PHILADELPHIA, PA.
LDS. 103 kp. mėnesinis susirinla- 

mafc, įvyks sekmadienį, kovo 8-tą, 
tuojhus po sumos, šv. Andriejaus 
par. svetainėj, 1123 Lcmon St. 
Kviečiame narius ir nares ateiti ir 
kurių užvilktos duoklės užsimokė
ti. Taipgi atsiveskite nors po vie
ną naujų narį prie kuopos prira- 
šytiL Valdyba

ŠVENTO PETRO IR POVILO 
DR-JOS VALDYBA

Pirmininkas — Jonas L. Petrauskas,
24 Tliomas Bark. So. Boston, Hmm 

Vicc-Pirniiulnkas—Juozas Jackevičius.
92 S:nvyor Avė., Dordiesfer, MaM.

Prot. IlnStininkas — A. Nedaru,
9-13 E. Broailnay, So. Boston, Mu*.

Fin. RaSBntnkns — Juozas GiuieviCiua.
27 Tampa St. Muttapan, Man.

Iždininkas — Vincas KnliŠlus,
07 G Street, South Boston, Mas*.

Tvurkdaris Petras Geležinis,
14 Vlnton St, South .Boston, Mase.

Draugija*: kusi rink i nial hunu kas pirmų 
nodt-idii ul klekvieuo mėnesio 2 vnl. 
po pietą. Parapijos salėj. 492 Esat

■ Ševenth St, So. Boston, Mase.

Tai. Sto. BMtsų 68» 
lutovm numanu

n B. M. U. C»SPE|
(KA8PABAVI0UJ8

‘ 5U B. BroMwoy» ••• >**••
OĮif V4MM.*

Nuo 9 Iki 18 ryto Ir mto IBilkI 
B ir nuo 8 Iki 8 vaL vatam Oft 
m uikhrytM ntatea vakarai# M 
Md*idtonl*ta,t*lp«i namtantaitoa 

Woa diwe ntaary tta.
Taipgi nuimti ir X-r<ą

LietttTte Dantistu

DB. S. k. MIVHHO;
(GALINAUBKA8)

<414 Broadway, So. Butu

OfleMi atdaru mio 10 Iki 13 vai 
ryto, nuo 1^0 Iki 0:10 po ftotk 
ako • Iki 9 yakare. tve«U 

patai Mtltarint
,r 't-i rnrr £  . / 'i' i iia—

*t(

INDIJA SU ANGLIJA DEMOKRATAI
TAIKOSI

Neic Dclki, Indija, kovo 4 
d. — liidų tautinio judėjimo 
vadas Gandlii, nesenai pa
leistas iš kalėjimo, po ilgų1 
pasitarimų su Indijos vice- 
karalių priėjo.prie susitari
mo ir kovo 4 d. pasirašyta 
taikos sutartis, kuria baigia
ma indų civilinis priešinima
sis Anglijos vyriausybei.

Tuo baigėsi indų priešini
masis Anglijos vyriausybei, 
užsitęsus kelis metus. Kaip 
žinome, indai buvo nutarę 
nevartoti anęl^;į parduoda
mos druskos, Dęt jie patys vi
rindavo jurų vandenį ir ga
mindavosi druskų, kas ang
lų buvo draudžiama. Indai 
boikotavo ir ristis anglų pre- 

Dėl to priešinimosi 
daug indų vadų buvo kišami 
į kalėjimus. Ir pats jų didy- 

J. Emilgii, vedėjas!sis vadas Gandlii kelis mėne
sius sėdėjo kalėjime, kur ir 
bado streikų buvo paskelbęs. 
Daugelis vadų# kalėjimo ir 
mirties susilaukė, 1x4 vis dėl
to anglai nusileido ir suteikė 
jų valdomiems indams dau
giau teisių, daugiau laisvės.

Indų kova už laisvę dar 
kartų yra. gyvas įrodymas* 
kad Ijci’gždžinšym darlms tų 
žmonių dospbtiji kurie kovo
tojus už tiesų ir žmonijos 
laisvę kemša, i kalėjimus, 

įimi, norsir 
Idirugelis kovotmų inikenria*

Dievas yra džiaugsmo val
dovas.—Brutai Helio.

Tel. A B* 0441 HaMtordlIM 
ADVOKATAI

P. n I. UUNMISUI
KAMPAI BA0ADWAY IR ■ IT. 

•O. BOTFON, MAM.
(AptiekorUoa Mdiatouke dmH) 

įlMMl tl» B ttrtet 
HUNAS J* KAUNAtmOS 

Bm.: 10tt g. >Mto«
Tel. Be. IMI

KAZY* X NALnUUlKA* 
Bostone ‘

80 Statę Streėb Itoow 08
Bm.: 88 RoMMKmt St. DorefcMtor 

Tal.T*HwtMTB
OftaM atdara*; • A. M. Md >F. M.

'Itait vigtulU 1

POSĖDŽIAUJA
]Vafihiiifįt(/H, kovo 3 d.—* 

Kovo 5 d. pnisidcjo demo
kratų partijos nacionalinio 
komiteto posėdis, kuriame 
dalyvauja ir Alfred Smith.

Tarp kitko. laikraščiai ra
šo, kad Al. K Smith 11)32 m. 
vėl bus demokratų kandida
tu prezidento rinkimuose. 
Minima kandidatais be jo

ŠV. JONO EV. BL. PA8ALHN1S 
DR-J0S VALDYBA

Pirmininku*; — M. Zlobn
oti'Alt. Ida Dorcliesier, Mušk.

• TclejdHHie CoIuniblA -431 
vr<sJplraiinfni«is —** JTTefttiu^čiir**

24,Th«»mas Purk, So. Boston, Muks. 
Prot, liaštlninkas —■ J* GI Inerkis

5 Tlmmas Puri:, So. Bo«ton, Muzs. 
Fili. llnStiiiinkus — M. tieikis

250 E. Ninth St., So. Boston, Mfizs. 
Iždininkas — A. NnudŽiflmis

SS5 E. Bro;idw:iy, So. Boston, Mnss. 
Markuliui -- .1. Zuikis

7 Win.fii’ld St, So. Boston, Mnss. 
Draugija laiko susirinkimus kas trečių 

nvdėldieni kiekvieno mėnesio, 2 vai.
|m» pietų. Parapijos salėj, 492 E. 7tli 
St, So. BoytOII, Mliss.

rilis Roosevclt ir (hvcn D 
Yojrng*

Demokratai smarkiai gin
čijasi dėl prohibirijos ‘įsta
tymo klausimo.

AUSTRIJOS PREZIDENTO 

RINKIMAI

— Austrijos prezi
dento rinkimai paskirti spa 
lių 18 d.

Tek 8o. Boetoa 3860
LI1TUV1S DAKTVTAS

spi Brotdway, South Bootea- 
(“Atkirto” na*M»)

Oftoo ratnndkM nuo 9 Iki IX toto*. 
1:30—« ir nuo 6:JG—• vatam 
Stredomi* nuo 9—12 vai. dtam 
Batatoml* nao 9 Iki 8 valu Na* 
dilioMla nuo 9 ik! 12 (pagal m* 
tarti).

f/

PARSIDUODA NMMS
2 ji; Coimytiij to kambarių minios^ Yra 
2 Hinudyiies, gasinls ir anglinis |>eėius. 
.l«laras pluinbing. FanuifO šiluma. Kili- 
i.a S5.7OO. 57 <5 Si . S». Bostout, Milsg.

(K.-1O)

REIKALINGA APYSENĖ 
MOTERIS

kuri pjinorėlŲ upsigyvviul pus lietuvius 
ir prlilitlmii; kfiilikj. Vuhuuto^ nėra nu- 
stHlylos ir kuila nori gali Išeiti. Vieta 
Intai graži, prie pat Franklht l*hi*kb. 
Atsišaukite | “Darlilniųkii” Ailmhitotra- 
City (K.-G)

PUNEŠUMS
Kam reikalinga pirkti vy riškus 

drabužius, prašau prie mnujs 
kreiptis, lies ns reprezentuoju vie
nų iš geriausių firmų. Dabar yra 
atėję kampeliai pavasarinių dra
bužių ir gausite pigini ir gerai. 
JONAN JARtm, 223 L St/Nb. 
Boston. TeL 8. B.

Tel. S. B. 2803-R.
LIETUVIS

OPTOMETRISTJIS
Išegzumlnuojn akla 
priskiria akinltai 
kreivas akis atltie
sinu Ir ambliJonlS-

kose (aklose) akyse sugrąilnu Švie
są tinkamu laiku.

J. L. PAiAKARNIS,. O. P. 
447 Broadvray, South Boston

TT-- Į ,

DORCHESTER CLOTHIMG 
SHOĖ

Visokius drabužius siuvu, valau Ir 
perlaidui. Padarau pagal utoaky* 
mo. Putras pertalsoM ir Uralom. 
Ką mieste reikia mokėti $25.00, Na 
tik už $12.50. Parima raranteojs- 
mus, nes tam tikras maginas tariu.

MARTIN VALDUS
1854 DORCHESTER AVĖ. 

Tel. Columbla 3240

i JUOZAS Z ARDAMAS
i

I Nnintiš pentinu, popic- 
| moju ir šiaip visokius 
j darbus ut lieku*

f Taipgi pardtttKltt .šie-'
3 « * • a
Į uotus popierąs prieinamu 
1' kaina.

738 K0BTM MWTBU0W*
M0NT1LL0, MAO*

M*illllll|llUWikui... ..... ..............

Tel. S. B. 2712

DR. J. LANDŽIUS ’
(Seyntotir)

LIETUVIS GYDYTOJAS IB'* 
CHIBUBGAS

t
Ofiso valandoe:

2—4 po pietų ; 7—8:30 vakare -* į'
496 B. Broodvay, So. Botteit

Tel. Portor 8789

JOHN RIS, M. D.~:
(B1FIIS)

LteUvte Gydytoju
Ofiso Valandos: 2—4 lt T—t;

Oantaidga, MtN*

; - ■ --Į-J.I . II ; ........— '.x

KATARAS ir 
DŽIOVA

gyd*M virMOgM M||į^
Taipgi aklų, aamu mum 
ir tarklto ii«M. 
klekvfeM ypatBkri, M 
dykų Htaritotof.

dtMlate Ir 
to» >-< T-l tatamt
ateis 10-11 tUM

FATAĄyAimtaa 
annj

D. I. ZHEJSrrt
Osasomv* m 'BaimmvmmMI
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i DIDŽIOJO NEW YORK’O IR NEW JERSEY
► TMetbone: STAGG 2-W

iM. BUDAS L BENGUS
■DANTISTAS

X—RAY
Sun Teteromu: MIcMpn 2—4273

VALAMDOSs 
N#c B—11N ryto» vok.

(k*wįN* ūiiaa Ava.) 
1K00KI.YN, v. y.

KATALIKIŠKOJI AKCIJA

taus visai žmonijai įkurta. 
Tautybes žvilgsniu katalikai 
yrą. šimtanuošimčiai tauti
ninkai, nes to ir jų tikyba 
mokina; jis tautos ištikimas 
sūnūs, šalies atsidavęs pilie-

Gavcnios laikas Kat. Fe
licijos Centro paskirtas 
ą katalikiškojo veikimo 
ipTinimui, praplėtimui, 
veikimas yra ne kas ki-

kaip kataliką stiprus su- 
jfctganizavinms savo rimt- lis. 'Vantos išdavikas, išga- 
“ tą draugiją suvioni- r 

s bendran veikiman po 
minki jos vedimu ir globa, 
alikybe su savo mokslu, 

|nro principais, savo nusi- 
itymais turi daug kovoti 
mipagonejusiu, pagedusiu 
diliu. Kas mums šventa 

gražu, nėra šventa ir gi*a- 
nckatalikains, netikiu- 

ifens, pasilcidusicms ir hc 
jįdij principą žmonėms. 
įBandien krikščionišką 
ąjjkrin ir papročius nori iš- 
■įtrinti, pakeisti ir panai- 
Mrti. Prie ko tas veda, jau 
■įthdicn mos matome pasau- 
JSe.’ Pasaulis yra pagedus, 
Bvargintas; žmonos prisleg- 
£ atsitraukę nuo Kristaus ii 
|mnyęios. Visokio interna- 
mnalizmo ar nacionalizmo 
fintys skverbiasi žmonijon, 
Šri sekdama visokias pa- 
■blpfts ^tesutinka, kovoti, 
Kktyniuoja. Tai yra žmo- 
ftos liga, kurią gali tik 
Kristaus mokslas išgydyti, 
fcmigai iš sakyklą neatvers 
Kraulio. Jiems reikia eiti iš 
■Btristiju į pasaulį ir krikš- 
Bnyltas mokslą skleisti mi- 
Bmo, draugijose, šeimose, 
jfeasiškijai reikalinga talka, 
K^elba, kurią gali suteikti 
■ftaulieciai, katalikai. To- 
U Sv. Tėvas šį menesį pra- 
K Viso pasaulio (per Apaš- 
Kystcs Maldos draugiją) 
nptetis. už “Katalikišką Ak- 
■jją?* Jo Šventenybes min- 
Sg yra, kad pasauliečiai 
®tbtą su dvasiškija skleisti 
Kristaus Karalyste ant že-

'Kataliku Federacija užsi
sius griežtai laikytis Ka
likų Veikimo linijos ragi- 
E katalikus stumti pirmyn 
palikišką akcija kolonijose 
įprinant esamas draugijas, 
Minant katalikišką spaudą 
Reliant lietuvių susiprati- 
L. Ąišku yra, kad sneialis- 
n ir komunistai negali bū- 
Ratttinihkais, nes jie yra 
fernaeionalai (tarptauti- 
Kkai); jiems tautybe visai 
Rūpi. Katalikai tik tiek 
■įptautininkai, kiek liečia 
Kalikų tikybą, kuri yra 
■plautini1, visuotina, Kris-

mtxo » mums

ma, neištikimas pilietis nega
li būti geni kataliku* Vadi
nasi, skleidžiant kataliką 
veikimo idėją, skleidžiame 
tautybes idėją, nes stiprina
me pamatą ant ko visa kas 
remiasi. Jis ištikimas val
džiai, nes “visokia valdžia 
nuo Dievo.** Todėl jis pir
miau tarnauja Dievui, per 
Kurį jis tarnauja Tėvynei. 
Tiedu jam neatskiriami.

šį gavėnios laiką vioninki- 
mės su Apaštalystės Maldos 
Dr. (pasauly turi 30,300,000 
narių) intencija maldoje, su 
šv. Tėvu ir su Kataliku Fe
deracija veikimo. Stiprus 
lietuvių kataliką suorgani
zuotas kūnas stos kaip mū
ras prieš pagodusį pasaulį ir 
prie? ištautėjittią. Jame tik 
mūsą išganymas. Sai kas ra
šomu įApaštalyųtes Mildos 

Jlapolyje, kovo menesyje:
“Viena ryškiausią ypatybių, 

kuria pasižymi mūsą šventojo 
Tėvo Pijaus XI veikimas yra 
kartojimas tikintiesiems Jo 
šventenybės troškimas, kad ka
talikiškoji akcija apimtą visus 
Bažnyčios sūnus, kad dalyvau
tą tame veikimo ir pasauliečiai 
Tas apaštalavimas šv. Tėvui y- 
ra ypatingai brangus.

Katalikiškasis veikimas — tai 
pasauliečių žmonių apaštalavi
mas už Kristą ir Jo Bažnyčių.

Reikia prisipažinti, kad pas
kutiniais laikais pasauliečių 
bendradarbiavimas Bažnyčios 
pasiuntinybėje buvo kaip ir ne
pilnas. Pasauliečiai žmones pri
prato manyti būk visas sieli? 
prie Dievo atvertimo darbas, ją 
tobulinimas ir išganymas u tik 
kunigams priklauso ir jiems 
tinka, patys-gi jautėsi patenkin
ti, kad niekas jiems per dažnai 
neprimindavo reikalo pilnai, 
karštai ir veikliai prisidėti prie 
šio švento darbo.

Kovo mėnesyje šv. Tėvas 
prašo mus pasimelsti toj inten* 
rijoj, kad visi žmonės katalikai 
suprastą ir atjaustą pareigų 
prisidėti prie to didelio darho— 
pasauliečių apaštalavimo, — 
Kataliką Akcijos, kuriai vado- 

. vau ja Vyskupą? ir kunigai, kad 
gulėtume matyti visų pulkų ge
rą piliečių, vyrą ir moterų, o y- 
pač abiejų lyčių jaunimo, kurie 
nieko kito Širdingiau netrokštą, 
nieko kito karščiau nepageidau
tų kaip tik kokiu nors būdu pri
sidėti prie to švento Bažnyčios 
darbo, ir* kurie sykiu su Bažny
čia, kripe Mto vedėjai ir moky
toja, drųsUI veržtųsi pirmyn 
prie vieno tikslo, prie atnaujini
mo privučiataė ir viešame gyve
nime Jėzaus Kristaus karalys
tės.”

hrooklyniečią, taipgi kun. J. 
švigždya, Broekton, Mase. klebo
nas, Svečiavosi pa# kun. N. Pakal
nį ir paa seserį Elbahethe.

—■ Ponas Milius Lietuvos pa* 
veikslą nerodys K. A. salėje,

— Apylinkės kunigai dalyvavo 
šv. Kažimiėro atlaiduose Pater- 
son, N. J. lietuviu bažnyčioje, ko
vo 8 d. š. m.

—. Kat Federacijos Centras sa
vo posėdyje nutarė tuojau# pradė
ti organizuoti parapijose ir Fede
racijos skyriuose Vilniui vaduoti 
sekcijas,

— “Draugo” dienraščio vajaus 
laiku “Vytauto” spaustuvė stos 
talkon. Apylinkėje/‘Drangų” pla
tins ir užprenumeruos.

— Tėvas Gabrielius Jaskelevi
rius C. P. kovo 8 d. savaitėje duos 
rekolekcijas Bridgoporte, fonu, 
lietuvių bažnyčioje.

— France* Lazdynas iš Nebark, 
N. J. atidarė “cleaning, dycing 
and romodoling” ištaigų. Kartu 
moterys galės užsisakyti nauju 
suknelių. Remtina krautuvė — 
231 So. Fonrth St., arti K. A. baž
nyčiom.

Vaikelio Jisai* Draugijai taukoviėienę, arba j kun. J. Bal* 
kūnų — direktorių.

toml pranešama, kad Jurgis 
ittdft yra įgaliotas rinkti 
rbbrinko” prenumeratai, pa- 
Infanmi Ir ipaudoe darbus. Jo 
mm:

(imt., Brnklya, M. Y.

Šiais laikais šios draugijos sky. 
rini privalėtą rodyti daugiau gy
vumo. Bot ta nematomo, Gal dėl
to, kad depresijos laikai ir mies
tas su policija šelpia. Privalot ūmo 
labiau savy tarpe mokintis artymui 
padėti. Kitokiais laikai# ir drau
gijos daugiau veikdavo,

Choru ,

Prie choro vėliausiu laiku prisi
dėjo daug jaunimo, bot veikimo 
maža. Jau laikas ruoštis prie pa
rapijinio margumyną vakaro. Be 
to, naujų giesmių, mišią, mišparų 
išmokti. Bažnyčioje girdime vis 
tą patį, nieko nauja, Kas kaltas?

BAYONNE,N.J.
Pavyko geriau, negu buvo 

tikėtasi
SLRKA. {60 kp. vasario,I5-tų 

statė du veikalus “Netikėtai” ir 
“Dvi Kiimutes.” Abu veikalai la
bai gražūs ir juokingi; aktoriai bu
vo parinkti, kas ir pridavė daug 
gyvumo vaidinimo, nes visi akto
riai jau vaidina ne pirmų karta ir, 
kas svarbiausia, gerai visi mokėjo 
savo roles. Žmonių buvo pilnutėlė 
svetaine; vėliaus atėjusioji turėjo 
stovėti, nes trūko sėdynių. Vaidi
nime “Netikėtai” dalyvavo šio as
menys; J. Adomavičių, p, Bemo- 
tSenė; 8. Temai, jpJė A. Bernotai
tė, p-lė Miekcvičitltė ir V. Serei
ka ; režisieris M. šereikienė. Vei
kale “Dvi Kūmutes” dalyvavo pp. 
Bernotiene ir Milvidionė, kurios 
labai prijuokino publikų. Publika 
buvo labai patenkinta; daugelis 

' kalbėjo, kad, jei bus tokią persta
tymą; tai ir kitų kartų norča pa- 

. matyt i. Taigi būtą pravartu ir
’ naudinga pakartoti tuos veikalus 

ir kitų kartų. Aš, nors ir mačiau, 
vienok būsiu pirmas publikoje — 
tik pakartokite. <

Parengimai

V*jwi užribaigi pMCkmingii

Lietuvos Vyčių 41 kuopa vają 
užbaigė geromis pasekmėmis, pri
rašydama vien tik penktadienį ir 
sekmadienį 19 naują narių, štai 
jaunuoliai priimti į Lietuvos Vy
čių 4Lmų kuopą: A. Alekna, D. 
Alekna, A. Buzas, M. AmbrozaitČ, 
J. C'omerka, E. Gonevivlus, K. Kar
pavičiūtė, P. Kizis, J. Lubinskns, 
P. Milnšauskas, V. Paulauskas, V. 
Pcčkaitis, T. Rimkūnaitė. A. Stri- 
peiki#, A. Tvrcbciza, J. Tamoftnus- 
Ims, A. Unguraitė. J. Ungurnitis 
ir K. Vasalkaitė.

Reikia pažymėti, kad įstojusią į 
41-mų kuopų būtų buvęs didesnis 
skaičius, bet koletas buvo nepri
imta dėl tam tikrą priežasčių, nes 
41-mn kuopa nori turėti tik rink-

Bus vaidinamas įtinius asmenis savo tarpo.
Prasidėsi Be šių minėtą asmenų, va- 

•jaus laiku anksčiau buvo prirašy
ta dar didelis skaičius ir Brookly- 
niorini tikisi laimėti dovanų. Ta# 
parodo, kad ką 41-ma kuopa už
siima padaryti ,tą ir išnildo gerai: 
čia ir yra Brooldyni< čių pasiseki
mo priežastis.

Vyčių bendra Komunija ir 
ptmryčiai t

Penktadienį, vasario 27 d. s. m. 
susirinkime, A. J. Mažeikai pasiū
lius, Lietuvos Vyčių 41-ma kuopa 
nutarė apvaikščioti šv. Kazimiero b’horas mokinasi. Veikalas yra gra-

Partp.

Balandžio 26 dienų įvyksta Mot. 
Sąj. N. Y. ir N. J, apskrities 10 
motų sukaktuvių jubiliejinė vaka
rinė. Buvo manyta jų rengti ko* 
v o S d., bet aplinkybėms susidėjus, 
perkelta j balandžio 2G d,, Apreiš- 
kimo Bau. šv. par. salėje.

choristai praktikose tesilanko,Vis
gi choras pasižymi darbštumu. 
r<*ikėtiL.pasistengti savo vardų p.i 
laikyti.

Lietuviu kalbės mokykla
Šįmet mažinu lankomu. Pirmos 

komunijos klasėje esarna tik 20 
vaikučių. Pasirodo, kad tvval vai
kučius siunčia pas airius ar ame
rikonus, bet nesirūpina lietuviškai 
juos išmokinti, lietuviškai privesti 
prie pirmos komunijos. Turima ir 
aukštesnis skyrius, kariie mokina
ma lietuviu istorija, geografija, 
gramatika ir k. Tėvai pasirodyki
te geresniais tėvynainiais, nesinau
dodami šia mokykla, skriaudžiate 
savo šeima. * y

Rožančiau* Draugija

ši draugija tik antri metai kai 
gyvuoja, bet sparčiai auga. Jau 
turi Šešis vainikus. Kovo 1 d. lai
kė eilinį susirinkimą. Prisirašė 10 
naują narių. Tų dienų pirmu kar
tu turėjo savo procesijų su karti
na bažnyčioje po gavėnios pamal
dų. Didelė yra nauda priklausyti 
prie šv. Rožančiaus draugijos. Kas 
norėtą koMą^^miiiikinhaą in
formaciją tekreipi**! ivaldybų — 
pirm. A. Pažercckienį ir viecpirm.

t Gegužės 3 d. Aprcišlr. šv. Pan. 
par. Sodalietės stato seenon gražų 
veikalų “Graži Magelionn” Bus 
tai nepaprastas vakaras. Bus para
pijas salėjo.

e e •

Balandžio 12 d. Mot. Sųj. 24 kp. 
stato seenoh grąžą veikalų “Gims 
Tautos Genijus.
Transfigurntion salėjo.
6 vai. vakaro.

R*p.

Ten buvęs

NEWARK, N. J.
Atvažiuoja! Atvažiuoja!!

Profesorius M. Biržiška su pas 
kaitomis ir prakalbomis sekmadie
nį, kovo 8 d., kv. Jurgio draugijos 
svetainėn 180-2 New York Avė. 3 
v. p. p.

Prof. M. Biržiška yra vienas iš 
žymiausiu Lietuvos Universiteto 
profesorių. Išgirsite įvirių moks
lišką dalyką.______

Prie to dalyvaus Lietuvos vico- 
konsulas P. Daužvardis. Bus ir 
kitokią pamarginimą.

Įžanga dykai — kolektų nebus.
Rengėjai

K. F. V. Mrn»

ŽINUTES
— Knt. FMerteijos Centro po. 

sčdyjc kovo 2 d* dalyvavo be

BROOKLYN, N. Y,
KARALIENĖS ANGELŲ 

PARAPIJA
Keinriiadežimt* Valandą 

Atlaidai
Kovo 15 d. per sumų prasideda! 

Keturiasdešimta Valandą Atlai
dai. Tęsia ligi kovo 17 <L vakarui. 
Rytais pamaldos kovo 16 ir 17 d., 
5:30 vai. komunija, išstatymas ir 
mišios, 8 ir 9 vai. milioe; vakarais 
7:30 vai. iškilmingi mišparai ir pa
mokslas gerk. Tėvo Gabrieliaus 
Jaskelcvičiaus, C. P. Visais rytais 
ir vakarais svečiai kunigai kitą* 
tiya išpažintis, šia proga prašau 
visą parapijoną atlikti savo vely
kinę prievolę. ' į

Kaa.«. P. Remeika'

Tcl. Stagg 2—5043 N'otary Public

M. P. BALUS INC.
BIELIAUSKAS

Graborius ir. Balumnotojai 

784 Grand 2t., Brooklyn, N. Y.

Tol. Greenpoint 0—2320

JOSEPH GARSZVA
GRABORTUS

— IR — 
BALSAMUOTOJAS

231 BBDFORD AVINUI 
BROOKLYN, N. Y.

Tet. Stare 2—0783 Nųtary Public

JOSEPH LEVANDA 
(Levandaūku) 

GRAB0BIU8
107 Union Ava, Brooklyn, N.Y.

NAUJIENA MDZIKANTAM
LIETUVIŠKAS DŽIAZAS 

pjirvežtii-s Iš Lietuvoj ką tik išėjo iš 
sptttuliM .sekantiems Instrumentams: 
piano solo, pirmai ir antrai smuikams, 
truiniH»tui ir dnnietul* 20 lietuvišką Šo
kią o-ms instrumentam#, kulną |3.00.IKiij o-inu insiniinoiitanis. Kama ąa.w, 
vienu knygute $1.00. Gulimu gauti pns 
autorių VINCENT MICKUS, 178 E.
Mat n S t, Amsterdam, N> Y.

Telephone: ŠTAflG 2-9106

DR. A. PETRIKĄ
(rimimc) 

LIETUVIS DANTISTAS

331A 4tit tų ItpaktyB, N. Y* 
r? Z-fthuhiUą

VALANDŲ*f
Nuo 9 rai. ryta Iki « vai* Vakare. 
Peaktadieaiata įr imtailkmtala 

a IK WlW3Le3|į^w®» .£•

Kun. kleb. Kas. Paulonto varduvių ( 
pagerbimo vakarienė

Kovo 3 d. išvakarėse Sv. Kaži- , 
micro Lietuvos globėjo šventės, 
buvo surengta Apreiškimo Šv. 
Pan. parap. klebono, gerb. kunigo 
Kazimiero Pnulonio varduvėms 
pagyrbti vakariene. Vakarienę su
manė šv. Vdrdo Dr-ja su parapi- 
jonais, gi vakarienę pagamino mū
sų uolios moterėlės, Moterą Sąjun
gos 29 kuopos narės. ’

Vakarienėje dalyvavo apie 300 
žmonių.

Reikia pažymėti, kad šioje va
karienėje dalyvavo visi apylinkių 
parapijų klebonai, būtent: Mas- 
petbo, Xew Yorko,' C. Brooklyno, 
Patersono, Elizabetbo, Karalienės 
Angelu ir taipgi gerb. kun. Balko
nas. Dalyvavo daug kataliką vi
suomenės veikėjų ir šiaip jau ži
nomą visuomenei.

:< Kun. Karimteml įteikta daug 
dovaną, daug gyvą gėlių ,bukietą 
ir reikšta daug sveikinimų.

Programos vedėju buvo senas 
parapijonas p. Korlictas. Jis savo 
žemaitiškais išsireiškimais daug 
juoką sukeldavo.

Vakarienė atidaryta Tautos 
Himnu, kurį sugiedojo vietos jau- 
namecių mergaičių choras. Jos su
dainavo ir dar porą dainelių. Po 
to gerk, jubiliantas paprašytas su
kalbėti maldą ir pradėta skani va
karienė. Laike vakarienės kalbėjo 
— reiškė savo linkėjimus gerb. 
klebonui sekanti : Kun. Lekešis, 
kun. Aleksiūnns, kun. N. Pakalnis, 
kun. S. Remeika, p. Garšva, p. Le
vanda, kun. A. Milukas. Dr. J. 
Paulonis, J. Mačiulis, kun. šešto
kas, p-nia Skaruliene, kun. J. Bal
konas, J. Tumasonis, p. Cižauskas, 
kun. Karalius, p-nia Stakniūnienė, 
p. Mnsaitis. Dainavo mergaite Pet
rauskaitė, labai gražiai. Skambino 
pianu Bariuškifltė. Grojo smuiką, 
kaip senas smuikorius Žukausku- 
tis. Tikrai gabus hus iš jo smuiko
rius. Duetas — Maslauskaitė ir 
Jaekiūtė. Kalba A. Visminas ir 
gale pats tos dienos solemnizantas 
— gerb. kun. Kazimieras. Jis sa
vo jautriojo kalboje labai daug 
pasakė. Pabaigoje dėkojo visiems, 
kurie jo dviejų metų klebonavimo 
laiką įvertino ir jį pagerbė. Kvie
tė visus paalikyti lietuvybę siun
čiant savo vaikelius parapijos mo
kyklon. Pabaigus jam kalbų kilo 
dideli aplodismentai.

Vakaro voliojas padėkojęs v 
rioms, prašo susirinkusią už svei
katų gerti, klebono visiems sušuk
ti tris kartus valio. Salė suūžia ir 
po to- užsibaigia vakarienė.

Pradėjus skirstyti#, Msisvoiki- 
liauta su klebonu ir linkima jam 
ilgą ilgiausią motolią, žmonės pi 
ni geros valios skirstosi pilnai pa
tenkinti vakaru į namučius.

Žodžiu, vakaras davė goriausią 
įspūdžių. Nesitikėtų, kad tiek daug 
žmonių susirinks. Bot Žmonės 
gerb. klebono .darbus įvertino ir 
ntsilankč jį pagerbti. Lai gyvuoja 
mūsą gerb, klebonnskun. Karitaic- 
W1

< ’ w

KTJUkJUUS

CLINTON FMUS
piknikam*, baliam*, koncertam*, 

takiam# Ir visokiem# paallInkMmlnU 
nimnm* smagiausia vieta Brook- 
lyne-Majipethe. .Tau lalkna utalm- 
kyti Mlę firmos aeiumul.

JONO KLAIKIUS, Sav,, 
kamp. JCaipeth ir Betta Avi, 

Maipeth, N. Y.
į pllllll»»»llllll<IIIIIIIIIHHl»>HIIHI<IIIIWIHI»MHIH><,IIIHwfl

Tol, Newiown 9—IHU

ANT. J. VALANTIEMS
LAISNIU0TA8 GIIABORIU8 

IK BAL3AMUOTOJA8 
Aprauta Vi»oM Alko** 

tiotnry Public
54—41 — 72-nd Street, 

(4Lexlnxton Avė.) nrtI Gmnd 8t, 
MA8PETH, L. L, N. Y.

— Sakyk man, kūinutėle, kodėl 
viri gyvi daiktai turi savo kalbų: 
žmogus šneka, paukščiui čiulba, 
gyvuliai bliaujn, o tik vienos žil
vis be žado?

— Eik, eik, kūmutėlr! Kaip gi 
galima vandeny kalbėti? Paban
dyk galvų j ežerą įkišti ir išsižio
ti tuoj burnų prisemsi.

dieną sekmadienį, kovo 8 d. 8:00 zus-
vai. rytų su šv. mišiomis. | boro šokiai įvyksta balandžio

Visi Brooklyno vyčiai ir vytos *1« parapijos salėje.
Viena draugija turi “bartinde- 

rj,” kuris pabuvęs, rodos, ar ketu
ris motus “bnrtinderiu” ir dabar 
draugija norėtų išvaryti užknlėn, 
liet žmogr*lis neina. Sako, turįs į- 
sakymą nuo Stalino. Beria tai 
draugijai; nesenai vargais mene
džeri išvarė, po to kasininkas su 
naša išdūmė, dabar “hartinderis” 
nori svetainę pasisavinti. Varyki
te, kol laikas, nes gali būti porvė-

Atbalsiai tebeskamba iš nepri
klausomybes Šventės apvaikšeioji- 
mo. Vieni juokias iš vakaro ve
dėjo, o kiti iš “amžinos rezoliuci
jos ” kurioje norėta Smetona 
“amžinu” paskelbti.

Darbai pas mus dar blogai eina. 
Kurie ir gauna darbo, tai tik ke
lioms dienoms.

'Palaidas jaunimas. Tėvai turėtu 
apie tą jaunimą, kuris vakarais 
ant “baro” kabo, susirūpinti.

Kanapė

šeštadienį iš vakaro atliks išpažin-1 
f į ir sekmadienį, laike šv. mišių 
eis visi bendrai pire šv. Komuni
jos. Po šv. mišią bus bendri pus 
ryčiai vyčių kambaryje.

Kadangi dauguma vyčių pri
klauso prie Apreiškimo Pan. Švč. 
choro, tai muzikas A. Visminas, 
kuopos pirmininkas, pranešė, kad 
visi vyčiai susirinktą prie vargo
nų ir vyčiai atgiedos šv. mišia^

Be to, susirinkime buvo nutarta 
visiems dalyvauti jaunimo konfe
rencijoje, kuri įvyks Apreiškimo 
.svetainėje, kovo R d. po pietų.

A. J. M.

HARRISON-IEARNY.HJ.
LDS. 15 kp. susirinkimas įvyks 

kovo 10 d., ateinantį antradienį. 
Visi narini kviečiami būtinai atsi
lankyti į šį svarbų susirinkimų nes 
bus svarstoma daug svarbių reika
lą. Bus svarstoma kaip goriau pa
siruošti J. B. Laučkos prakalboms, 
kurios įvyks k«.vo 27 d., kad dau
giau naudos būtų. Be to, kviečia
mi dar užsilikę su duoklėmis na
riai atsilyginti.

Prot. rašt. M. Augustinaitis

NEWARK, N. J.
Gavėnios metui užėjus, 

linksmybės užsibaigė. Dauginusia 
žmonės eina į bažnyčių. Pus mus 
trečiadieniais yra “Graudūs Verk
smai” giedama, o penktadieniais 
vaikščiojamos stacijos. Labai yra 
gražu matyti pilnų banžyčią žmo
nių ir balsiai giedančių. Atrodo 
kaip bitė# avilyje. Bažnyčioje 
graži, tvarka. Kas mėnuo išpažin
tis Marijos Vaikelių, Sodai iečių, 
Šv. Vardo ir kitą draugiją. Išpa
žinties eina daug, ypač mėnesio 
pirmų savaitę. Klebonas gražiai 
draugijas tvarko.

Šv. Vardo draugiją kovo l d. tu
rėjo kortų žaidimą. Žmonių buvo 
neperdnug. Buvo laimėjimų..

šv, Cecilijos choras gavėnios 
motu gieda bažnyčioje liūdnas mi
šias Gregorijatis “Do Augeli.”

Kovo 29 d. choras stato gražų 
veikalų su giesmėmis “Šv. Cecili
ja.” Muzika šntvarkyta ir jau

visos

PATEBSSN, N. J.
Vasario 26 d. vakari* pasibaigė 

šv. Kazimiero parapijoje atgailos 
biikas — rekulvkeijos. Buvo daug 
svečių kunigų: Iš Brooklyn, N, Y. 
kun. J. Balkonas, kun. L. Lekršis, 
kun. šetšok.-»s: iš Elizaheth—kun. 
J. Simonaitis. Kun. P. Karalius, at
eitininkų atstovas Amerikoje, «už- 
haigdTimas atgailom laiką, pasakė 
labai įspūdingų pamokslų, kuris 
pasiliks ilgai žmonių širdyse.

Kun. U Vničiokauskas, vietinis 
klebonas, pasajiė pamokslų ir kar
tu pranešė, kad, po Sesių savaičių 
darbavimosi Patersone, mus palie
ka ir išvažiuoja į Itarrison, N. J. 
parapijų klebonauti, o Patersone 
pasilieka klebonu kini. Pijus Ka
ralius. Tai buvo netikėta naujie
na.

Kun. J. Simonaitis pasakė pri
taikintų pamokslėlį išleidžiant se
nąjį ir sutinkant liauju klebonų.

Kun. P. Karalius pasakė irgi į>»- 
mokslčlį ir pasižadėjo iš širdies 
darbuotis tarp mūsų par&pljiočiih 
Nieko mums netenka daugiau da
ryti, kaip tik linkėti abiem# kuni
gams laimingai darbuoti# Kristau# 
vynyne.

I M K’. >

Rtp,
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