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KAUNO NAUJIENOS
(Mdsij *pee. korespondento)

Kaunas, kovo 1 d. — Gy
venimas paskutiniu laiku la
bai įdomus ir gyvas. Mat, 
valdantieji nebežino ir ką 
lM‘(larą<

Ad. Domtžtvičiiu dar Kaune

Vasario 14 d. Kauno karo 
komendantas nutari, ištrem
ti moksleiviu ateitininkų są- 
jungospirmininką.suki. Ad. 
Domaševičių. Tautininkų 
organas “L. Aidas“ prane
šė, kad jis jau ištremtas, bet 
Ad. Domaševičius ik, kovo 
1 d. buvo laisvas. Vienas žy
nius profesorius nuėjo pas 
p. komendantą pasiteirauti, 
tai šis pasakęs, kad jie Ad. 
Domaševičiaij^’kiąsti į Var
nius dar nesiskubina; ko
mendantas patari paimti iš 
policijos nutarimąpaduo
ti prašymą, kad dovanotų 
bausmę. Bet. žinoma, p. ko
mendantas malonės prašy-j 
mo nesusilaukė, nes tikrazĮ 
ateitininkas negali lanksty
tis prieš netiesą. -

J. Meikiiukts jau laime

I , studentų >?iritinjpta^jB^ 
r jiįngok piną. stuST Jttoias 

Meškauskas jau grąžintas iš 
Vaniių kalėjimo. Jam išva
duoti daug pasidarbavo u 
niversiteto rektorius prof. 
V. Čepinskis, medicinos fa
kulteto dekanas prof. V. La
šas ir sendraugiai ateitinin
kai. J. Meškauskas paleistas 
kaip vienas gabiausiąją ir 
goriausiųjų studentą.
’ Neleidžia tiesos paskelbti.

Paleidus stud. J. Meškaus
ką, “L. Aidas“ parašė, kad 
jis padavęs malones prašy
mą, kurs ir buvęs pateiikin- 
las. liet sithntirįi ai ritinti^ 
kai jokių malones prašymu 
nerašė. Jie padavė tik skun
dus dėl neteisingo jiems 
laisvės atėmimo. Kai . tai 
“Ryte“ J. Meškauskas no
rėjo pranešti, tai cenzūra ne
praleido.

Bado diena

Stud. ateitininkai savo su
sirinkime vasario 7 d., reikš
dami protestą dėl suimtųjų 
savo drangą ateitininkų ir 
pritardami savo 
tiems draugams 
nutari paskelbti 
»ą. Ir vasario 
shtd. ateitininkai visą dieną 
badavo. Tą dieną atvininkų 
valgyklos buvo tuščios. Bet 
apie tai pranešti visuomenei

* spauda negalėjo, nes cenzū
ra nepraleido.

StudenUi demomtruoja

Vasario 14 d. 4 vai. p. p. 
uniformuotos studentes atei- 

z tininkes numaršaVo prie sun
kiąją darbą kalėjimo, kur 
patalpinti 9 stud. ateitinih- 

z Imi, kuriems pagerbti j<4
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MtAKCOTUOJ YRA 1,100,000
BBDABBIŲ

Paryžių*. — Vieną nak
tį Prancūzijos parlamentas 
diskutavo darbo ministerijos

liavimąj

DARBI WKAS
|L|4UWė OBGĄMAf

i?

L,D.S,IR‘‘DAR8ININK0Mi
PRAKALBU MARŠ

RUTAS
prie kalėjimo mfirą susirin
ko ir padarė tylos minutę. 
Po to be triukšmo i.šsiskii’s- 
tė ir atvykusi policija nieko 
neberado. Sis įvjkis buvo 
labai gražiai paminėtas už
sienių spaudoje, bet Lietn- 
vojo apie jį iųįk‘ista rašyti.
, Ateitininkai auga.

“Ateities“ ir “Ateities 
Spinduliu “—ateitininkij lai
kraščių — skaitytoją skai
čius smarkiai pakilo. Pir
mąją numerių* jau pritruko. 
Tankiose vietose, kur prieš 
valdžios uždarymą ateitinin
ką nebuvo, įsisteigė naujos 
kuopos. Steigiasi ateitinin
ku kuopos visose mokyklose, 
kur dar nebuvo.

Ateitininkų veikimas ple
čiamas ir tikimasi, kad ka
talikų visuomenė artimiau
siu laiku visai sąmoninga 
liks.

Dėkoja amerikiečiams

Ateitininkai siunčia savo 
padėką ypač Ainerikos lie
tuvių kataliką laikraščiams 
už Atojini^įHoznspH* iyjį 
moralinę paramą ištvermin
goje kovoje už teisėtumą ir 
laisvą kataliką veikimą.

Pertvarkius ir susižinojus 
su koloniją vadais, skelbia-* 
mc “Darbininko“ reakci
jos nario J. R. LAVČKOS 
lankymosi tvarką:
Brooklyn, N. Y. —

iv. Jurgio p*rap. kovo 18 d.
iv. Pantie Apr. p. kovo 10 

Pater»on, N. J. — kovo 12 d, 
Newark, M. J. —- kovo 28 dieną 
Httriion.Ketmey, — kovo 24 <«

Visu minėtą koloniją lie
tuvius kviečiame gausingai 
atsilankyti į prakalbą vaka
rus.

Kalbėtojas ne tik apie 
spaudą, liet ir apie Lietuvą 
kalbės, nes yra yisai nesenai 
iš jos atvykęs.

Tikime, kad atsilankiusie- 
bus patenkinti.

RUSIJOJE CIGARETAI 
BRANGOKI

PALESTINOJ VERGIJA
Meru žalė.—Arabą laikraš

tis “Alhayat“ atviram laiš
ke į britą aukštąjį komisa
rą padare sensacingą kalti
nimu dėl vergijos egzistavi
mo Palestinoj. Žemdirbių 
padėtis yra tokia baisi, kad 
daug kaimiečių turi parduo
ti savo dukteris 25 metams, 
kailio tarnaitės. Kaimiečiai 
džiaugiasi, jei ją dukterys iš 
tikrąją dirba tarnaičių dar
bą ir nėra naudojamos ki
tiems tikslams. Mergaites 
parduodamos už 20 svarą 
sterlingą. Iš tą 20 svaru a- 
gentai gauna 2 svainis ko
miso. Laiške pažymima, kad 
daug mandatinės valdžios 
valdininką šitokiu būdu į- 
gyja sau tarnaites.

Vieno diplomato žmona 
norėjo įsigyti naujus batu
kus. Jos vyras nuvyko pas 
ankštą* MaifirNafriii 
už bahis paprS^ 160 ddle^
rin ir pažadėjo juos' padirb
ti tik už 6 savaičių. Diplo
matui pareiškus, kad kaina 
per aukšta ir kad jis taip 
ilgai negalįs laukti, batsiu- 
vis pasakęs: “Gerai, aš pa
dalysiu pigiau ir greičiau. 
GaiiJt nian^igaVetąiŠ koope
ratyvo. kuris diplomatams 
prieinamas/’

Diplomatas už 25 dol. nu
pirko 50 dėžučių papirosą, 
kuriuos jis įteikė batsiuviui 
ir po vienos savaites batai 
buvo gatavi. Diplomatas be 
nupirktąją papirosą dar 
pridėjo $37.50.

badaujan- 
kalėjime, 

bado die- 
10 d. visi

4,

PRANCŪZIJOS PASKOLA 
DUMUNUAI

Paryžius, kovo 10.—Pran
cūzija su Rumunija po ke
lią savaičių derybų pasirašė 
sutartį, kuria Prancūzija 
paskolina Rumunijai 50 mi
lijonų dolerių.

NBLAIMBS GAMBHI 
MUTIKIMB

Ahiiadabad, Indija, kovo 
11d. — Per didelį indą su- 
siburiiną iš džiaugsmo pa
matyti, savo vadą Gandhi, 
viena moteris užmušta, 6 su
žeistos, o 30 netoli mirties.

Zeitung’* 
kad ten 
per Vatiki 
atidarymą 
kažkokio* 
ties. Man 
si Sovietui 
ilgai d 
gomis ir 
Žiaus

Hi|| IHIEIIAUS 
;*abi» imi

u 'i] 1 11" >l- '
> **Voaaiache T^ąikmAvio žiniomis, šv. Sos- 

iš Ronma,
Hfiaus kalbn

iio stoties
/trukdomą

pidiosto- 
td tai huvą-

tvčįa
at bau-

|aą navedęš Paryžiaus nun
cijui ištirti, ar tie gandai n- 
pjt Popiežiaus kalbos truk-- 
dy.Wą atitinka tikrenybę. 
JH, tyrinėjimais parodytą, 
kad iš tikrąją taip buvo, tai 
^|v. 8o«|as aštriai užpfotes- 
tąpsiąi prieš tokį mmidčji- 
ąią fąrptmifiuės* teisės nūo-

URA ARTJADIlNtAIB g| 
P1NK9A.DIKNIAIB

KAINA f CWEA1

ftb Aiirvftni rrai ni K)nJi,vvuy,*iTALIj
LAIVYNO SUTAR’

Berlynas^ 
paskelbė 
niosios nu 
pozicijos s 
dėsto deš 
kovos k 
♦Straipsny 
dešiniosios 
nas suorgan 
vadintą “ 
tyriai veika 
Rusijoj, 
Tos OTgan 
skyriai » 
išhafni

**Germania“ 
? iš “deši- 
iueinės o- 

’kutiami’iš-
gropozicijos 

A 8Ūliną.

rijo* spar-
impe- p®- 

’* kuri ak* 
tikBoviętą 

AemUoee. 
tiŽzienią 

|daugiausia 
diplomą-

Bcsiodov»kwv Ši* komitetas 
turi savo atstovus visose 
svarbiose pasaulio sostinėse. 
Organizacijos tikslas esąs 
kova dėl Sovietu demokrati-

ąp* ir bolševizmo sistemos 
ręyizijos. Jos' nuomone, di- 
djįuiu*m'šiM sistemos yda e- 
sąnti vienos partijos dikta
tūrą. Toliau ji reikalauja, 
kad'flkiiiinką klausimaB bū
tą išspręsta* tokįų hūdn, 
kąd žeipė būtą atiduota ū- 
kiąiukanis ilgametiniam ne- 
inpkamam naudojimuisi, ga- 
rąnįuojant jiems visišką ū- 
kio laisvę* Be to, organiza
cija reikalauja papildomos 
agtaripės reformos, kad bū
tą panaikinti Sovietą ūkiai 

S * JJ pervarta sudaryti
M# ūkiai ir tuo 

jbūdu paliuoauota žemė būtą 
‘ * * *■ *

‘padalinta ūkininkams. Pa
galiau turėti; būti atlyginta 
visiems dėl Stalino politikos 
ąnkentėjusiem* ūkininkams.

Iškeltas klausimas kaip pa
šalinti nedarbą. Darbo mi- 
nisteris Landry pareiškė, 
kad Prancūzijoj yra 160,000 
visiškai neturinčią darbo ir 
apie 1,000,000 dalinai dir
bančių darbininką. Parla- 
■mentas bedarbių fondą pa
kėlė nuo 1,500,000 iki 20,- 
000,000 franką.

m NUTEISĖ 
DU LENKUS

Maskva, kovo 11 d. — Hz 
apiplėšimą lenkų atstovybes 
rūmų, Sovietą Rusijos teis
mas du lenkus—Kovalchuk 
ir Mikhailofski — nuteisė 2 
met. kalėjimo.

'Londonas, kovo 11 d, -4^ 
Prancūzą-italą pasirašytoji*® 
sutartis dėl laivyną būk tai. 
daug žada pasaulio taikaL 
Ta sutartimi apsiribota mui*; 
ją karo laivij statyhoMJil 
1936 motų. .

Prancūzija ir Italija ik| -31 
1936 m. galo tūri teisę įsigy* >1 
ii po du didžiulius karo la&3 
rus, liet ją tonažas negalį S 
prašokti 23,333 tonus ir kA# X 
nuolią kalibras neturi būtt® 
didesnis kaip 12 colių, ; 2

Kreiserius irgi gali staty* Js 
ti. liet ją kanuolią kalibrai 3 
negali būti didesni kaip G / 
coliai. ‘ji

Iki 1933 motą abi vą1|^**Me 
bes negali statyti naują po* ® 
vaildeiiinią karo laivą. •«

PRANCŪZAI IVIEI9A J 
CURLEir ‘ ’l

Bostono mayor’as J. 
Cnriey yra gavęs pakrirtLl 
ąią įš Prancūzijos vyriauay’* 

_ k • HmĮUHTOLK^lBį jįgg atvykti f PifiSneflriją'viė* 
nam menesiui paviešėti. ’

Mayor’as kovo 10 d. pu-' l 
reiškė, kad kartu su juo ; 
kviečiama apie 30 kitą Ame* l 
rikos miestą mayor’ą. *

nium pw ?i w im įtrop 
MtaUUE? Į stiusaums?

TILŽĖJ ĮSIKORĖ NAUJA 
LIETUVIŲ DRAUGIJA

Tilže. “Naujasis Tilžės 
Keleivis“ praneša, kad per-; 
nai Giedotoją Draugijai 
švenčiant savo 35 metu su
kaktuves, buvo padėtas pa
grindas Kultūros Draugijos 
įsteigimui. Vasario 1 d. į- 
vyko pirmas tos draugijos 
susirinkimas. Susirinkime 
dr. Vydūnas pasakė kalbą, 
kurioj paaiškino kultūrinę 
Rytprūsių lietuvių buitį. Po 
jo kalinis* buvo paskaityti ir 
paaiškinti draugijos įstatai. 
Per diskusijas buvo aiškiai 
iškeltas vienas dalykas, kad 
Kultūros Dr-ja turi, kiek ji 
galės, rūpintis įgyti arba pa
sistatyti savo namus. Po to 

* susirinkusieji įsirašė į drau- 
giją nariais ir buvo išrinkta 
valdyba, į kurią įėjo dr. Vy- 

, dOnas (pirmininkas), Bra
zaitis, Rąišukytė, Jagonias- 
tns ir Buskys.

Londonas, kovo 11 • d.* 
Darbo partija, kurios Žmo
nės sudaro : dabartinę * vy
riausybę, prašalino - iŠ - savą 
narių skaičiaus parlamento 
narį Mosley, kurs* paskuti
niu laiku nebemitiko bu savo 
partijos dauguma ir skelbė 
naują partiją steigsiąs.

BKSLBTDAMABAAUTUVA 
MTtiruktKV*

OntiUku, Tratoj apsk. Ui- 
tilčią kaimo gyventojas Jo
nas Kašėta be leidimo laikė 
medžioklės Šautuvą. Vasa-, 
rio 8d. jis pamatė beeinantį 
per kaimą policininką. Bi
jodamas, kad policininkas 
neužeitą į vidų ir neatimtą 
šautuvo, kurs kabojo kam
baryje. Kašėta norėjo Šap- 
tuyą paslėpt} krooiyje. Šau
tuvas buvo užfai«ybw. Bė* 
kišdamas jį krosnį Kašėta 
netiksliai padilgino gaiduką. 
Šautuvas iššovė ir pataikė 
Kašėtai į krūtinę, Pasikan* 
kinęs 5 valandas nriaimin- 
gasis, draudžiamos medžiok* 
lės inegėjas, patimtrf,

ĮĮMrfat’A — įlenki i polici
ja At&ifįė 30 asmenų už tai, 
kad priklausė prie esperan
tininką organizacijos. Len
kijoj uždrausta mokytis es
peranto arba kitos panašios 
pasaulinės kalbos.

i Spirito i monopolis; uLenki- 
jaį duodąs ’briftio'-.(taškai* 
Įjttit. iSlaį&i) 720, mlijoną 
ąąksiąą. . Pridėjus, prie to 
privatine. gamybą -susidaro 
t įeito milijardo auksiną su
pta. Tai 15-toji dalis visą 
Lenkijos piliečių pajauni. 
Išeina, kad Lenkijoje iždo 
pąjamos Žymioje -dalyje pa
remtos gėralais ir piliečių 
girtuokliavimu. Nauji įsta
tymai šitą pelno šaltinį nori 
dar praplėsti. Žymiausią sa
vo pajamų dalį paprastai 
prageria darbininkas, pas jį 
gėralams išeina 10—15% pa-

1000 “FIKimKIŲ”
AUDIMU JUUDŪI

Fall River, įkovą.ll d. — 
&ią streikuoja audėjai, kū
lė pasižymi smalkiu “pi- 
fetaviinu^-’ *.'■ - *

ŽEMĖS UKBėJUMS 
SMYNIJE

Instanktd, kovo 11 d. — 
Smyrnoje buvo* Žemės drebė
jimas. Nusigandę žmonės iš
bėgo į gatves. Bet tikslią ži
nią apie visus įvykius 
neturima.

1

LEGISLATŪRA NUĖMĖ tf 
MS.BIIl'IU |

Massachūsetts legislatūroe m 
namuose kovo 11 d. priėmfc II 
įstatymą apie 4 procentą a- « 
jaus pardavinėjimą. Tas į«JI 
Statymas praėjo 117 bakų 
prieš 109. Be to. nutarta pa- - | 
siųsti revoliuciją į Kongra-* į 
8ą. kad šis sukviestą kon-^ 
stitucinį susirinkimą, kurs 
| apsvarstytą tą patį klausi* -
mą.

dar

Lowell, kovo 10 d. — «* 
šv,. Jono ligoninėje parimi- 
re Lawrenee’o šv, Petriko 
kataliką brižmHHoa kleboMl* 
J. J. Gil<tay,*1Mt, amžinta*

iTarč Ml, kovo 7.—Prieš 
keiįąHką dieną sunkiai su- 
įteistA plaktuku turtinga naš
lį pįafa H Kilis pasimirė. Ji 
teliko turto keletą šimtą 
f^latapčią dolerių vertės. 
J<m iužeidimo ir mirties kal
tininku laikoinas High 

mokinys R. E.Noblo, 
lt ntetiį amžinus jaunuolis.

t Hvdkata didžiaHiias žma- 
jNiM itirtas, o hmta tikrfat* 
fid jtriemdaė Mm fuM

BANKO FIAAIKAI 
M Ų BAUSTI

Hartford, Conn., kovo 10 
d. *— Kovo 9 d. trys jauni 
plėšikai apiplėšė Berlin 
Savings Bank, iš kurio išsi
nešė per $13,000, bet jie bu
vo sugauti ir tuoj nubausti' 
po 26 metus kalėjimo.

ATUBAKB VYKDYTI i | 
TBI8MO pųKYMfc J

TiOirell, kovo 10 d
Andrevv Kozlowski teismo'1 
atsisakė sumokėti vienai mo*. 
terei teismo priteistus 2M 
dolerius, jis buvo suarcštąo; 
tas ir išsiųstas 30 dienų į pa* 
taisymio namus.

Tie 236 doleriai buvo pri* 
teisti sumokėti už KomIovum 
ki’o Šunies įkandimą tai mo- 
tem

PASAULY YU 94,5 HUJONU

Vienai Statistikos insti-j 
tilto profesorius Wtnckleris 
paskelbė savo apskaičiavi
mus, kiek vokiečių yra vi- 
sani pasauly. Iš viso vokie
čiu esą M,5 milijonai. Ne- 
skaitant Vokietijoj Austri
joje 7,3 mik Črkoriovaki-

' w»>

joj O mik, Šveicarijoj 3 
mik, Prancūzijoj 1,7 
(I), Lenkijoj L35mllt 
ris ir Pietą Amerikoj 
mik, Pietą SUvijoj RA 
Vengrijoj Ital 
300,000, Lietuvoj 130,000 ( 
ir Latvijoj 75,000 (t).

if 
I
& 
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Ažr e • % ir ¥ ir G J « inielrad. Mut žinunių orguiri-£imo*s iŠ ' i (i (EitIIVOS1^'M'ašius i skmdėty- T v |nji K|1() j| aį.,]Vsif

užtat ii- įtikinti veliouies su- 
irtnko <IKMė žnioiiiųl , - -

..... x t . Ivnkąrust o paskaitų net ke 
mrnm. leidžiant gi karstą . . -r ,, * . • ...
. .. . ... lėtu. Vnho Babtų skruzde
d’i'dn'h ne virniim, ištryško!
-kandi liūdesiu ašara. * 

v<» kini. Jtmz.. Ko-
hdh tik 2J metus, tačiau ir| 

pt i tą laika ' daug nuveikė 
Va *p: t it4'* vynyne..

Te-, u l»ns jam maloni K re-1 gyventojas Maziliauskas- bu 
- L;u i dil Žemele,

Penktadienis, kovo 13 dieną, 1031

' ilF. TiVO »TJK*XTUVią

■ MIKUIMAS

šventoje* Te 
v<>5’Ųans XI dcvyimrių me ! 
tų įnjpiežlavinio sukaktuves 
Vilfciviškio parapijos kata
liku gražiai paminėjo. K*i- 
te<WojeH vai. prasidėjo iš- 
Itlmmgns švb Miši<js. kurias 
eeTęhravo Jo Ekscelencija 
Vyskupą ’ Reiny-. La ii:.. K- 
JdJmingo*; Šurnos b»i\M »»; « 
ikaifvti Šv. levo ir Lietu 
V<w Vyskupu laiškai, kure 
kėlė tikinčiųjų širdyse khw- 
imniu ii- m<-ilės jausmu V\ 

“Tinusiam Rn/nvrios (<au\t>- 
įįiri ir Vv^knpanK. Pu šv. 
Mišių klierikai atgiedok' 
**Te Druni” padėkos himnų

Antra valandą Vilkaviš 
kio pnrrj ij"-> -alėje r - L- . 
K V. <’ V.lkaviškio 
tfaUs iM il>n'.r-i-iK via* I.• 
llktškų orgaidzm-iiii -h-u.ii; 
khnas. J silsi i inkmia a*-ilau-

užliko

tuo labiau veiks skruzdėlės. 
Tik šiais metais suruošė du

hmiti!

MAŽINA MUTRIUbKINO
RIMKĄ

Vaiiiutan, Tauragės aje k. 
Sausio 27 d. Gir vylės kaimo

»

H MIIJSIGUAI DARBININKŲ 
KALENtfflRIŲ?

“Darbininko” Katalogas
| ĮVAIRIOS KJTTGOf
Į Antrinta Obuolio Hiitorij*
Į (Graikų Mytholorijos tiupa-
i neita) su paveikatata Lieta-
| vifc kalbou išą^ldi Alyva., ~ IWe.

Ką Kiekvienas Kataliku 
Turi Žinoti arba MokMit—. .10

Maldų Rinkinius, baltais

f rašką i t;»:

vai.
Susirinku-ii ji ii vdA: ; 

klausėsi turiniui.o' p;i<!:ai 
tas ir kirki ienas gal*' i<> i-i 
tikinti kiek daug g» r<» š.. 
Tėvas yra padaręs l.i ’h a

Šventes proga vi-i Vilka 
viškiu panini jos katalik u 
pasiuntė per J. E. Nuncijų 
Arclvyskupą Bart*>h»ni šv. 
Tėvui sveikinimą. Ittimme 
reiškia šuniškų 
Vyriausiam Bažnvėios Ga
nytojui ir pasižada dar si; 
clidesnin imlumu d irk. t kr

Irimas baigta* “Erei- San r 
tins Magnus...”

KURI PRIEŽASTIS
Taura?/aid ( Utenos aps.) 

Katalikiškoms organizm*’ 
joms neleidžiama naudot •• 
IKonstituvijoj pažymėta tri 
£e.

Tagnų "Pavasario” kuopa 
neduota leidimo susirinki 
mui padaryti. Taip pat M 
dhnų neganiu' ir K. V. C 
skyrius.

LDR. tiems 1931 metam* išleido gražų, didelj ir įdo* 

mų kalendorių. Kalendoriui knygos formato. Turi 100 

puslapių. Jame pilna įvairiausių ir nandfngiamių žinių.

Kalendoriui tekaštuoja tik 25 centai. LDS. -na- 

riamĮ—15 centų.

Meldų RinklnžHs, juodini 
virbeliais ---- ------ -,-„$175—1.25

Dr. Vinco Pietario Raštai.
Istorijos apysaka. Du tomai. $1.00

Apta Apdraudę. Parašė J.
S. Vasiliaurimi ....... fa,

Moteryrii ir kelmyną. Ver
ta J. Gerutis____________ 40a.

Gimtos Pradiiamokills —
Dr. A. Vileižis______ ____Wt.

Limpamorioc Ligoa ir kaip 
nuo jų išsisaugoti! Parašv 
negyvoji gamta: žemė, van
duo, oras. Pirais J. Baronas.-50O,

Patrimpo Laiškai. — Išleido 
Kun. A, Miliukas  _____ JJOO

Meili (Poema). Paraži M.
Gustaitis ..... .... ..... .... .... ...... .„Ibo,

Nauja Skaitymo! Knyga — 
<Dalis II). Su paveikslais™-,_75e.

Vienuolinė Luomo. Verti
Kun. P. Saurusaitis ___—__ 256.

Vaikų Knygeli — mi pa
veikslais -------------------------30c.

Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1015 ir 1919 m. Pąra 
•13 Kun. J. I’’. Jonaitis (Ea- 
p?liohas)------------ ------------25e

Pamaldų Vadovėlis, Stacijos 
Graudūs Verksmai. Sudarė ir 
išleido Kun. J. Koncevičius, „lOt.

Moterystės NesunrdomybS. J. 
l.osaviskis, šv. Kaz. D-jos lei
dinys, Kaune — ----------- 10a

Sunkiausiais Laikais. PfiraU
1. Rucovieius__ _________ 4Ce.

tventas Gabrielius. Išleido
PSvas Alfonsas Maria C. P—256,

Religijos Mokymo Metodi
ka. SutaisS K. J. Skmodys— 50e.

Leiskite Mažučiams Ateiti
Prie Manęs. Sutaisė KuPra- 
n«a-x---- -—--------- -—---------- 40a.

JMtteų Dainiai. Parašė Ka-

| Žydas ir Turko*. Pamoklnan- 
|ti apysaka. Parrife *P, Vyl- 
Įntauskas. Verti P. B. .... .„..2..40a.
I Trumpi Skaitymiltai—labai 
Į gražūs pasiskaitymai apie j* 
[vairius gyvenimo atsitikimui. 
IParažS j. Tarvydai----- -^.45e.
Į Turto Norma—moksliški pa- 
piskaitymai. Parašė Uoria——45e. 
I GerumM — aprašymas apk 
|gerumĄ_jper Tėvą Fabcrą-Fė 
Į lipiną. Vertė Kun. P. L.-----15e.

Tabaku—Mnodri — rflky- 
hno kenksmas; pagal d-rą Ni- 
[kolskj parengė S. Kaimietis—15& 
I Užkeikta Metgeli m Jtars* 
Į <ta ir Barsdaikulls—apysaka 15o.

Katalikų Bažnyčia ir De- 
Luokratlxmas. — ParaM kun.

2 , .[Tarnas Žiiinakaa ------50e.
testavo n- tiek laimėjo, kad ApaiuJy|ttl Maldos 8tetw- 
jiems uz pabaudą buvo leis- tas, — Vertė. Kun. P. Sauru- 

a atsėdėti. Tik staiga šio-|w^^-------------- —-----------
mis dienomis atvvkęs sekves-Į Tarptautinis *nchiu

. I rištinis Kongresu. Parašėratorius pareikalavo pa-ky^ pP. Bučys, M. I. C____150

raudas sumokėti pinigais. Mūsiikiai UŽ3ienyjc. Juokin. 
Kadangi dabar žmones sedi|gas aprašymas kelionės į Pa
lu* skatiko, sekvestratol'ių^lryžių ir atgal Mikalojaus ir 
surašė licitacijai protokolus. Gtapiros Ivanovų... Išguldė 
Nubausti šie aatnenys: l>e- M°8n'” p>r™lkie«»------------

korius — 60 zlotu (užrašv-Į Kelionė Aplink Pasauli per 
. .. .. ... . - ‘ , -j- 180 dienų—Apie visu derybas
ta licitacijai avis ir kaili-hJ9 gaj0 įjom(j9 nuotikiai ke> 
niai), Švedienė 110 zlotu liončs per įvairius kraštus. 
/V * . . \r i- - | ParašS Julius Verne. Vertimas (užrašyta karve), Moliene— j Balčikonio-___________ |LQ0
60 zlotų (Užrašytas veršis). Pramoninė*DemokratjioiPa- 
Tamulevičius — 100 zlotų! grindai. Parašfi Uosis --------75c.
(užrašytos dvi karvės). Mat | Gegužės Mėnuo — Kun. P. 

joška - no zlotų (užiušyti žatoitt- Kai“ ——------ -609'
du meitėliai), Brūzge ir šiš-l 
kevieiu8^pt>..}Jp,zlph^(pasLJX^^tfi®>ESsfc. 
juos dar nėbtivo sekvešD‘a- P petripkmi*. 
torius). Stavaris ~ 60 ‘ii.,|•mikel!a?VMl 
Vencius — 60 zl. ir Piliu-L Bolševizmas 

kieno — 60 zl. Laikraštis Į Rusijoj  

pastebi, kad šiais sunkiai 
laikais niekas tiek
negalės sumokėti. Nubausti i 
žmonės ieško teisybės, liet a-į 
be,|otiwa. ar jiems kas padės. | Vaitkus

vo nuvykęs pas ūkmmL; 
Urhikivnę į talką aksilį 

Ipiauti. Neatsargus būdama-.
ATSTOVAS MBTOVAt jis savo ranką iki^o į i.ia- 

• 2i) d. i Kauną atrišimi. Tuoj pakviestas Ui«-
kreditLietuviuĮtos gydytojas p. &,ėg'dn 

at-riovas tfrn. pirnkų iš mašinos išėmė, a p 
Mamiitcli. UJ 

prisistatė p.
• •- jiems uiiuisterini
•uah.i vad'ivvhci.

VTVYKO ITALIJOS KARO

tu I . iri! tvarstė ir sužeistąjį nu^nm 
tė i Tauragės ligoninę. iLm 
ka buvo visai siitrupriiL’ 
Ligoninėje teko rauką nu 

Ipiauti aukščiau ai km n s.

VIRŠAIČIO VARGAI

Lazdijai. Tai at si t.i', ui ui 

įlietų sausio I I <1.: via i v<. 
karą vienas vvrukas bemin

imas plentu labai mb'igaml". 
[užlipęs vienam valsčiau--, ir 
I šalčiuj ponui P. aui li»ti 

|nės. Greit atsipeikei' ^ mi » 
[išgąsčio pamatė, kad ri.i »j(- 

[džios atstovas begulu. T''* 
liuli atsiprašęs, ir iižm«i<u 

[tą reiškiančiu halsu p<d:la-’ 
rauskui|‘:ė. kas atsitiko: vii’aiih 

kaip paprastai trim-na’ ii 
aiškiai atsake: ,*Va/i.i\an. 
ir guliu.”
, Prašu. sutvai’kyti.J^ptu ę 

pietų, , Ąjįik.gaiĮa^ifącį ji^jiįękur ue- 
k*tr:»viėiui bausme visai do-r l* 
an-it i. ?. t ivonkovųi bans-

• .• m > 'int.i

*0 V ANOJO BAUSMES POLITII 
NIA2T3 E ALINIAMS

\ . ...» e 16 d. 13 metų Lie-
. j * ’l '. H-imvbes su-

. 1 r.’-.a n. Respuhli-
• • i Ui< dovanojo

I i h<>liiiniu. nųteis-l
■ *•(•< ii karo lau

. kalinių.
K .1 ’i'ismo mi-
•-I. 2;' a rasės pučistui

• hi. • a i Antanui bausme
• >.i. Kitomis nu

i • -1»• - ji : B Jo\

a.i”.-. • »nti iki 10 me-

J. švgždai
K ja ai ia uskni bausmės!

Kalendorių* gaunamai “Darbininko” buveinije, 3456 

W. Bro*4way, So. Boston, Mm.

Pashkubink, kol dar neišparduota.

Okupuotoje Lietuvoje
PABAUDOS Už VAIKŲ LEIDI

MĄ Į LUBTUVUKĄ
MOKYKLĄ

“Vilu iaus Ryt<>ju.< ’ * ras.», 
id. Krfikliuose (Varėnos 

. Lm\ > kmkmns uždarius lie- 
rviška mokyklų, kaimo gy-

• --mojai 1921)—1930 mokslo 
mmais paleido savo vaikus 
i lietuviškų mokykla Kania-

• Tada Daliuos (du kilo- 
aetiai nuo Kiiiklių) lenkų
• »k\ klos mokytojas pradė-

• i«'-\ti Įirotokolus. Atėjo 
nu nėms ir pabaudos, nuo 
riko už kiekviena mėn. po

/lotų, o tų mėnesių prisi-
’ inko net 4. Krūklieriai pro-

Tas vyrukas, kaipo gerai 
iki 19 -metų :|susipratęs pilietis, mitai ė 
bausmė visaijjjeaplvisti nelaimėje vai

• St. Lapiskiui su4džios atstovo.
?■ • 5 n .etų: J. Sta-I
-.•n a žinia bausmė

Mr na i'-bii Boiiif. baus- 
"• H'i’fa’iiiia iki 7 m. ir J. 
'M ’ i< i’ii -t mažinta iki 3

’AS KUN. T. MATULEVIČIŲ
• \’ ias5<..s., buvo atvvkęsl 
i r< • ole-ijiK vaidininkas 
uilx ;* dėl pasakyto bažnv- 
'< !• llh'kklo.

’AFOE

.50

A. A. KUN JUOZ. KOJELIS
1D31 m. vasario 13 dieną 

(Tokubaviškiai patvrr liūdu; 
Žinią, nes jų mylimas ir ger 
hiamas klvbumu kun. Jib«". 

Kojelis ta diliui p<» ib i» 

•j įkyrios i n W n I i • u »s u« i -; 
*. su šin.» pu-niiiiii

Velionis buvo gura- Inu t 
5 grmH labai "eros širdie* i»- u.*- 

pit^rastiu d<»>nus. Nkmiudu* 
f jlit^ giminiu dau? kam nadr- 
I jo *eitl tuoksiu*, neven.’iui M, • * 
Bjm^kusiam i skurdą pi*irū 
Kpirlū padėti, išvesi i j *viu 
f M'sJie padėt i.
fe Jokūbai e velionis klebu 
Rhafu lieiluai. tariau iiiiovi 
jEįuiimpatijos ir prisirišimo.

i.

M*jlIl: . ~. ,‘'*y"' ■>1 -y  11 if
* Prcf. A. žfdanaričiati?

I MJZKOS mokyki *
» X SMUIKA-PIANAB
M .lno<’iuni)# privarial ItnlC
■ tatif h' run'IJĮUtlPDl . KllI'B 
Mfrttninr* MhžOs K.m^rvuK’tU’ė
■ Paatoltoi HlU inamo1. Ifctuvią
H RntiK>M
M ne Oolumbl* M., Dorche-ter 
'I Tel. Columbin 0178

KUN. JURGĮ PARAK 
ŠEVIOTU

no |s d. policijos vjtl- 
s ;iri‘v Krokelaukio 

Alvia is ap>k.i parapijos 
ikarą Imu. J. Paransevičių 
•"! p.iMikvio pamokslo vasa-

Gauna pas artimiausių 
gyventojų arklius ir parga
bena jį į namus. Bevažiuo
jant viršaitis nunasU 
savo vargus. Jis vabėiujc 
esųs vienas, negalįs at-i*rkv 
ti su kuo nors išg<-rti -tik 
lėlį, vadinasi, nenori pasiro 
dyti išpuikęs.

Namie viršaičio zimma. 
kuri, mano įmonu-m-. ‘ m 
blaivininkė. paklauM“: “ A r 
liko dar Lazdijuose ’-uan- 
so ?” Jis atsakė, kad I k 

Idar ir ryt dienai.

Taigi, iŠ to matom. k«»k- 
Įsunkus f valsčiaus vii<aiei’» 

[gyvenimas.
I “Sunkus darbas” t.«-iasį 
[nuo pat ryto iki vėlybom na1:

Per praėjusius metus Lie- 
avoj padaugėjo registruotu 

radi<» abonentu 820. siu me
ti pradžioj buvo išviso įsi- 
rugLt rovusių ll,52(f nylio 
hoiicDtai. iš kurių 7.277 tu- 

t ■ detektorinius priimtuvus 
b 1.219 lempinius. Raclio 
aparatais ir reikmenimis 
t‘l ekianti Lietuvoj turi lei
dimus 02 asmenys ir firmos.

AREŠTUOTA UKMERGĖJE
T ZAVADSKAITfc

V ik.h- 12 M»į. Ukmergės) 
Kazimiero knygyne

■ I u • ’ .rate. Krėsta taip

it« s kai'il.;»r\ s. Po kratų 
dė j.i u rsi nota,

PATS SAVĘS NUSIGANDO-IR 
Į8IVAR1 PARALYŽIŲ

Luokė. Telšių apski N v 
senai Kirkliu kaime vienus 
ūkininkas nuėjo gyvulių pa
šerti vėlai vakare. B«*ple 
damas šienų jis nvtvčiomK 
viena savo ranka nutvėrė 
antrųjų. Jam pasirodė, kad 
bus nutveręs et ima ranka 
Nusigandęs ūkininkas pi a 
dėjo šaukti gvoltą, sakvdm 
linas* kad nutvėrė vagi. Su-

PADEGIMAS IA MEILES

>(du. Mažukių apsk. Va
gilio ll d. aį)ie 12 vai. va 
kare važiavusieji keliu žino- 
u"-. pastebėjo, kad dega ū- 
' .nieku Kazio Strikaičio 
‘ 'itr (tvartas). Kadangi 
- <>gns buvo apsnigtas, tai 
ugnis plėtėsi palengva. Ke- 
h i eini prižadina Strikaičių

* imą ir ugni pavyko užge
lti. Pradėjus tirti, pasi
rodė, kad kūtė buvo padeg- 
’ u Padegėjus moteries pėd- 
-rkni vedė Į Padvarninkų 
’eįimą. Jtart.i ir suimta Mic- 
knitė Magde, 28 metų am
inus. Ji prisipažino pade- 

<n>i Strikaičio tvartą de 
u. laimingus meilės su Stri
ko irio sfimim 20 mehi aih- 
žimiv. ŠRekuitė atiduota 
ti isino tardytojui.

BakiurikiMilSc
Ku tai yra 

bolševizmas it jo vykdymas 
“ !r j--------------- ------------i5c

žaidimų Vainikai—SavybAj 
pinigui vakarėliams ir gegužinėms su

■ [gaidomis. Sutaisė Matas Gri
gonis --------------- ------------- fiOe.

į LaimS — (poėma). Parai* 
“ i________________ 50c.

Atsargiai su Ugnimi. Vert#
Gervėčiai. Visos apyliii-ĮU lenkiško kun. K. S...........lOo.

kės ūkininkai skundžias ja- Mūsų Tikėjimai—ižaiškinl-
vu pigumu. Pūdas rugiųh«sp«/tindų majų tikėjimo.
. . tlUertfi Jonas M. Širvintas----- 50e
kamuoja 1 zl. 7u sk. ir tai

v . , . . , _• I Lietuvos ženklai.; — Išleidomažai randasi pirkėjų. Tuo j gežkevičius ir B-vĄ Kau- 
tarpu krautuvėse visos pre-Į‘«--------------------------------- <0e
kės brangios ir norint kųl t męs ir Kalbik: Dėklams- 

„ore „„pirkti, reikia
krauti nemažas vežimas ja- VMfaail _
vų. O jų ne visi turi. Į ia Vysk. A. Baranauskai___ 10c

Šalia to lietuviai vis dari Euchariitižkoa Btaėijoi—Su- 
vargsta dėl pamaldų tvar- P. Juik»itb-18»
kos bažnyčioje. Ne lietu-L

* Graudūs Verksmai. Maldos Gė
riams įvestoji bausmė taiko- Birželio Ir Spalių mA 
ma visu griežtumu. lariams. Išleido kun. K. A. Va-

Įtiys --- ------- ----.......  .

KIBK LIETUVOJ ADVOKATŲ?)

A n tikromis žiniomis, da-’ 
rir I o tavoj esą 86 prisiė-

i i’sH-i. advokatai, 154 pn-lhegūsi- Šeima rado jį lingu 
i-l ii uju advokatų padeje-Į |ĮnfĮ aut žemes ir imsitvėru-) 

jai ir truputį dangta-fciipjsį savo rankų. Ž<u(.geli. Hm p 
inn privačių advokatų. I nusigąsta, kad jam su para- 

lližavo puse kūno. 1 labai* ji •- 
Į nevaldo vienos rankos ir w 

Įhfbhfi. Tbibtii paYnsnri-|nos kojos ir yra jk'k stipintu 

irinhri taip laiknito* kąiiidmd, regimai,miptt

PAVASABINlNKAI 
. . .♦ „

PLUNKSNAB, Mku*, F*dxd- 
kis, Patalui, Kaldm k ybĄ 
Irias lovų IrMmei, parduodam 
pjgfouitat Kreipkitės ypatB- 

arba rn*yktt.
Ui imintuojara ui-
ilganMIoloil.

IMS iftui gtinsk 
ti* tikrai caropis- 

/ IiW plunkinas ir 
' p«ku< Aplinką- 

klt Mušu Na«M 
Storą f.KPtK’S,

l.'kiur- an F&tllttf fa, M Chiwwjr 
Mt IW<M M»». fCtaiwr Mn 
k liet R Snmmer St Ir yra 
vVGistilhfton Mt„ nril Jordin-Mirtih 
U Kriuluv&b nt kimpo

Std . i i

Vl/diSkės, Daugėliškio v., rinkoKun. M. GmlevUiun, 
Švenčionių anskr. Minis a. $« ’5 «“'»<• ™

* 1 įdarais - - -r A Į1JM)
a. klebonui kun. J< Paplaus-1 ^mogm ir Gyvadyi, para
kai susilaukėm kun. Zaretn-1# k##. P. Buįta -------30e.

bos. Naujas klebonas imasi Scclalijmaa irJKrikščfonybi. 
tvarkyti bažnytini chorą J 8
kuris iki šiol silpnai vcike.L. W*Jį Ltatavoje. Paraši S. 
  1 |Kaimietis ....... . lUė 

. IHKSTAI KVARMMA JU»? M^do« CUIjbi. I.torilkM
L?’"' į"1’1 «n,l'"1.?“»'-|pfcStoy* IV-to iinitmečlo krf-
.Fone pMengvlnrt inkstu *r luiste l^’’|tcZ.Urtnvb^. LtatnMn kathan . gintą Ir sustnlHlo kufMuz, *B1CK)n__
vhls skauamut nugaroje ir strėnoseJ tegmae 15, .<r.. ..... .mm).
Kilkite poilsis netam sufūifatdmns tr | * . . .
Jt/H ttrimrntate mo sustijtrej^ ir ny-Į Apririldmų Komedija. Atri- 
mltti atstarivhte im poltsingo. uemsfHkimas iš Amerikoniško gyva 
'"R&melkta », Pa«.|.imi>- g?* “«uW* b*P‘i‘" V*’-18, 
iiiU jmgeihi, ktuiaugl JM pašalinti, nuo* | *•*---*... ............. ....
dus kurio imrimtlo ir MUtvtrti-1 Muite it nnnn inWuB, ttfa kmi jie guli geriau • Mtnžto EOM f 1.90 
veikti. Be to Nus;vTono. yra nfceltnud *.*4^ *». •«,
svoikate Ir stiftrumo l)udavoti»ta*ę ktų | Idefavoa Albvmif. Stt pa- 
rh athnulluojii visu* kurto orjpmus ir j veikslai* h ___„150Htkirnu, t«o .mipMmuia nwteW«F-U 1 apraaymaffl.—
nu;, «nsu* ar l*t>utim«i viduritw» mj Trnmp« Apotegatika arba 
pilve, galvos skaudėjimą, kvaitulius. Įg* - — * • - • -
mykimą švarumo, atipnuno ir pmurL 
mirt fmkrikituu*, paelnHinMus ne* 
tinkamo vidurių vanmori- Ir imbriku*, 
šio ieksty.

Nukm T<hh* yn panlavlaajamaa visu 
iildleklninkų. Jeigu Jtuy aptirttfithAaa 

‘teturi jų, Jis gali gauti jų I# irnvo <Ufa» 
bėrio.

AmSatMuo ?mkw su pa- 
rikslėliais --------..20c.
tndsiulaitis---------- ---------- -50a.

IŠ Keliones po Enropų lt 
Arijų. Paraks Pranaičių JulB 2.50

TEATRAI
Vienuolio Disputą su Rabi- 

in. Vieno veiksmo juokai. Su- 
ietuvino Vaidevutis-----------15<S.

Nepaisytojo—keturių veiks
iu drama. Parašė kun, Pr. M. 
turas. Kaina_______ _______35e

Giiiukingas Vyras—2 aktų 
romedija; parašS S. Tarvy- 
las----------------- -——----------25*
Elgetų Gudrumai, 3-jų veiks

nų komedija. ParašS Seirijų 
uozukas _______ ______—25a
Ubagų Akademija ir Ubagų 

SaliUs — komedijos po 1 ak 
V Parašė Seirijų Juozukas—35e.
Sniegu —Drama 4-rių ak- , 

ų. VertC Akelaitis 40o
Esumos—3-ėia dalis dramos 

‘Gims Tautos Genijus.” Pa- 
aŠD Kun. L. Vaicekausku_ 10o

Žydų Karalius — drama 4 
ktų, 5 pav. VerlS J. M. Vir
intu —_______...... ..........   .30a
Viri Geri—3-jų veiksmų vaii- 

lelis; paratt F. V. ——-10a
• Patricija, arba nežinomoji 
tankins — 4 aktų drama. 
rert« Jonu Tarvydas--------10a.

Rganymo Aprireiškimri — 
.tėjimis ir gyvenimas tnt že
lės Jėzaus Kristaus. Vaidini
us im gaidomis____ ___ ^..76e.

Dramos; 1) Germani; 2) 
'’ablolu—5 aktų; 3) Liurdo 
Jtebūklas — 4 aktų; parašė 
F. Tarvydas........ ..... ......... .65a.

Knarkta Paliepus.—Komodi- 
•i 1-me akta. Parašė Gineitis 15e.

Valkų Teatrai: dalis Ii 1) 
Pagalvok k< darai; 2) Jnpo 
laimė; 3) Pasakyk mano lai< 
nt. Surinko S. Kt D. ir N.U&*.
. Valkų Taattai: dalis R; t) 
(itimlmo paskui; 2) Antanu- 
kai, Surinko S. K, D. ir N..UH

MALDAKNYGtŽ
Pulkim ant Kalių-“D ko“ 

panda. Odos apdatii |2.0Q

Mažat Naujai Aukso Alto- 
įlos—juodais vir&tiata ^r.

"DARBININKAS" -
366 Broadway, Sa Boston, Masa



E Didžiojo New Yorko ir
■ ' ' — ' ' '

New Jersey
NEWm,N.J.

Pmt. M. BiriBkot atrilankymaa

Kovo 8 d. 3 vai, po pietą buvo 
surengtos prakalbos p. M. Biržiš
kai. Nors lietinga diena buvo, 
bet žmonių susirinko gana daug. 
Šios prakalbos buvo rengiamos 
bendromis jėgomis to pačio komi
teto, kuris rengė Lietuvos 13 m. 
nepriklausomybės švenlf vasario 
22 d. .

Vakarą vedė p. A. S. Trečiokas. 
-Sv. Cecilijos choras sugiedojo him
ną. Taipgi ir “Vilnių.“ Ukrai
niečiai irgi giedojo savo himną. 
Kadangi jie choro neturėjo, <> 
publikos jų buvo daug, tai publi
ka ir jų himną giliojo. Skambė
jo gražiai. ,

Pirmas kalbėtojas buvo ukrai
nietis Dr. L. Mišiuga, kurs savo 
kalboj gražiai nupiešė’ savo ir 
mūsą tautos draugingumo reikš
mę, priminė mūsų poetus, kuriuos 
lenkai pasisavino. Prof. M, Bir
žiška nupasakojo Vilniaus vada
vimo reikalus labai aiškini, su
prantamai.

Buvo ir daugiau svečių — vice
konsulas P. Daužvnrdis, kun. Tg. 
Kelmelis ir kili, šis vakaras pa
vyko labai gražiai h tvarkos rim
tumu ir vakaro vedėjo rimtumu. 
Danginu reikėtų tokių prakalbą.

“Darbininko” reikalai
Dabar laukiamo atvažiuojant su 

prakalbomis J. B. Laučkos, mūsų 
reikalingiausiu dalyko — “Dar
bininko“ reikalais. Reikėtų jau 
kuopai pradėti prie darbo reng
tis, nes mums tas yra labai rei
kalinga. Klebonas kiekvieną sek
madienį garsina ragina nusipirk
ti “Darbininką,“ kurio neturi. Tad 
j darini, dabar laikas pradėti. Vi
si žinomo, kad Brooklyno yra Vy
tauto spaustuvė kuri atlieka spau
dos darbus ir komisija dirba, kad 
laiku išeitų laikraštis mūsų apy
linkėje. Į tą komisiją ir iš mūsų 
kolonijos narys ieina. Tadgi, rem
kime spaudą. Tegul nepasilieka 
nė vienas Newarkietis be “Dar-

bininko,“ Visi į darbą, o «Š ir* 
gi, uos kur vienybė —- ten galy- 
I#.

PRAMOGOS
Balandžio 12 d, Mot Sąrangos 

24 kp. stato scenon grąžą veika
lo “Gims Tautos Genijus.“ Bus 
Transfigurntion salėje, vakare.

Balandžio 12 d. Mot. Sąjungos 
30 kp. rengia “Margučių Balių.“ 
Bus Lietuvių Piliečių salėje, 
(X)—39 Perry Avė,, Maspeth, N. 
V. Prasidės 6 vai. vakaro. Įžan
ga 35e. vienam.

Balandžio 26 d. Mot. Sąj. N. Y. 
ir N. J. apskritis turės suvažiavi
mų Ir 10 metą gyvavimo Jubilie
jinę Vakarienę. Bus laimėjimai 5 
(Tol. auksu. Tas viskas bus Ap
reiškimo parapijos salėje, Brook- 
lyne.

Birželio 14 ir 21 dd. Mot. Sąj ’ 
20 kp. rengia išvažiavimą į Forost 
Parką.

Birželio 7 ir 28 dd. LRKSA. 10 
kp. rengia išvažiavimą j Forost 
Parką.

Rytinių Valstiją Lietuvių Ka
talikų “Lietuvių Diena“ bus bir
želio 21 d. Klaščiaus Clinton Par
ke, Maspeth, N. Y. Visos rytinių 
valstijų lietuvių kolonijos jau ren
giasi prie tos iškilmingos dienos.

Federacijos Apskritis rengia iš
važiavimą i Forost Parka. Bus 
pradžioje rugpjūčio mėnesio.

LRKSA. 13 kp. irgi rengia iš- 
”ažiavimą j Forost Parką. Bus lie
pos mėnesy.

Rap.

LIETUVIS KALTINAMAS 
ŽMOGŽUDYSTĖJE

Ncw York City. — Vasa
rio 26 d. General Sessions 
teisme teisėjas Levine patik
rino kaltinimo aktą prieš 
Praną Vitkų, kuris yra lai-

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ 
AGENTŲ SĄJUNGOS

Užgirtos ir Trarkomot
DVI DIDŽIAUSIOS EKSKURSUOS

l LIETUVĄ
1; Ii New Yorko (hfiKU^MayST
O ii Bostone G«ttiSio-May 26

Stačiai į KLAIPtD4» b* poraidimo 
Gražiuoju CUlfARD Laivu 
LANCASTRIA
(2 Biržolio-Juno 16

•Iž New Yorko per SouthampUmą, į KLAIPIDĄ.
Puikiausiuoju CUNARD Ekspreoiniu Didlaiviu

AQUITAN1A
Dovanai aplankant Didžiau*! Ponulio Mintą Londoną.

šiai Ekskursijai Anglijos Lietuviai rengia specialj priėmimą 
Londono Lietuvių Klube

ABI EKSKURSIJOS PLAUKS Į KLAIPĖDĄ TIESIU 
KELIU PER PUIKŲJĮ KIEL KANALĄ

FimiiHMla l«alv:ikortos, liol Keleivių rėklus; ISrOpinn dokumentus bei 
pihifti lirenRia kelionėn

UKTUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGBMTŲ SĄJUNGA:
Ambraziejus. J.
10S Grantl St., Brooklyn, N. Y.
"Amerikos Lfotnvis"
14 Varnon St., IVorcester, Mass.
Baltutis. P. P.
3.327 S, HnlrteU St. rutengo, 111.
Burf kcvivius, p.
G78 N. Mnln St. Montello, Mnss.
tfoZiko, x. r:.
4:<2 IV. L«»ng Avo., DnBofs, P:i
"Ttlrra”
0S20 Superlor Avė., Clovolnnd, O.
Franklta sav. fc Trušt Co.

K. Vaišnora, Mnnnger
2015 IVun Aw„ Phtsburgb. P«-
ftendrolius, N.
,3tiY Brotuhvay. Borion, Wns«.
Knl.emėkas, K Cit.
7f»7 Bank St, VVaterhury. Corm.
Mirkaravh’loa, K.
fkl Ltlau-ty St, Ansonia. Conn.
Molis. P.
ITOfi-aith St., hetrolt Mlcl*.
••Naujienos'’
Iftit S. lltilMMl St, Cblcnzo. !«• 
mcbnkmdTmtCo.
2701 E. Alllealteny Ar., Phlla. Pa.

Rauktyt@. MlM X
123 Mlllbnry St., Worcester, Mass.

• Sekys, Jobu
220 Purk St., Hartford, Conn.
Sidabras, K. 
S«r> Cambrldge Rt.. 
Cambrldge, Maw».
Stulpinai, V. M.
32X1 S. Halsted St, Chlrago,
MlkolalnK P.
1SS Sami** S t. Rrooklyn, N. Y.
Trečiokas A. R.
1(17 Adama St., Ncwnrk, N. J.
lMw»xo. J. X
187 Oak St, Tain renre, Mane.
Vasiliauskas, J.
814 Rauk St.. Wnterl»nry, Conn.
“Vienybė”
lin Orahd St. BrooHyn, N. Y.
Varaahl”, A. x „
Sn. IStfi Ic Canon, Pittaburgfe, Pa. 

hvclro!,KX
lt20 TCaah. st, Norvrood, Mm
Zolft X X
4550 S, Paulina St, Chtdigo, III,

», m.

DARBINTSKAS 
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KAS ATSITIKTŲ, J1IGU 
, ATŠIAURIŲ LEDYNAI 

SUTIRPTŲ

Garsus atšiaurią tyrinėto
jas Nansonas apskaičiavo, 
kad šiaurės ašigalio srityse 
ledo masės siekia 1,600 ir 
1.900 metrą ankštumo. Pie
tą ašigaly, kaip parodė nau
jausi tyrinėjimai, ledo 
sluoksnis yra apie 1,500 met
rą storumo, o vietomis net 
2,250 metrą.

Jeigu prileisti, kad žemės 
paviršius ašigaliuose pana
šus i artimiausią kontinentu 
(žemyną) paviršiu, tai pasi
rodys, kad atšiauria ledyną 
sluoksnis vidutiniškai yra 
pusantro kilometro storumo 
ir ledo masės sudaro viso a-

komas ataakomingu nužudy- 
mti savo žmonos Pranciškos 
Vitkienės. Kaltinamojo ad
vokatui AL J. Wente (Ven
ciui) reikalaujant, kaltini
mo aktas* buvo perduotas 
Grnnd Jury patikrinimui. 
Tariaus Grnnd Jury pripa
žino apkaltinimą Vitkaus 
pamatuotu ir todėl Vitkus y- 
ra laikomas kalėjime iki 
teismui.

P. Vitkus savo žmonos 
tragingą mirtį aiškinąs taip. 
Šią metų sausio mėn. 2J d. 
vakare Vitkų butan įsiveržę 
“liomai” (vagys), reikalai! 
darni pinigų. Vitkienei ban
dant pasipriešinti, piktada
riai skaudžiai sužeidė jai 
tanką ir greitai savo tikslo 
kratą atlikę pasprukę savais 
keliais. Gi Vitkus, benešda
mas savo sužeistą moterį lo
von, susikruvinęs savo marš
kinius. Moterį paguldęs lo
voje, Vitkus išėjęs ieškoti 
medikalės pagalbos ir pra
nešti policijai apie įvyki. 
Tuom tarpu Vitkienė išlipus 
iš lovos ir atsisėdus kedėje, 
kur besėdint iš žaizdos tekė
damas kraujas sukruvino ša
lia kėdės ant grindų gulintį 
kirvį. Vyras sugrįžęs jau ra
do savo moterį nebegyvą. Po
licija radusi ant grindą kru
vinę kirvį ir pastebėjusi ve
lionės vyro kruvinus marš
kinius. areštavo velionės vy
rą Praną Vitką ir jo broli, 
kurį vėliaus paleido, lx*t Pra
nas yra laikomas atsakomin- 
gu už pirmo laipsnio žmog
žudystę.

Kadangi P. Vitkus yra ne
turtingas ir netuiri pinigų! CAMDBK, X. J. — Pirmadie- 
advokatui pasisamdyti, taij»no vakare, kovo 9 d., įvyko 4vai-

• • • .. A. * ’»■% A • < į

tarpe dalyvavo dabartinis lietu
vis čempionas Jaek Ganson. Bu
vo poruotas su Sailor Arnoid, 
{Jansonas jį nuveikė j 23 m. 37 
sek.

To vakaro žvaigždinis bautas 
įvyko tarp pusiau sunkaus dabar
tinio čempiono lenko Joe Banas- 
ki, iš Chicagos. Jis lengvai apgy. 
ne savo čempionatą nuveikdamas 
oponentą Piuky Garner į 90 mi
nučių.

pie 20 milijoną kubinių kilo Į 
metrij. Į

Mokslininkai apskaičiuoja, Į 
<ad šitos ledą mases užtektą I 
padengti visą Eupopti 2,000 j 
metrą ledo sluoksniu ir visą I 
žemės rutulį 40 metrų sluoks-l 
niu. Jeigu visos šitos ledo! 
masės ištirptą, tai vandeny-Į 
ną paviršius pakiltą bemaž! 
30 metrų. Ir apskritai net Į 
mažesni pasikeitimai ašiga-|® 
liuose' žymiai pakeistų van-| 
deiiyną lygį. [“M. R.”] I

lengvai j kropsi įmeti* 5 sykius, 
kas sudarė 10 taškų. * .

Užbaigiant rungtynes, J. V. L.' 
D. sudarė punktą 33. O “Bliss- 
ville’s Boosters“ tik 20.

Tad, ir užsibaigė šio sezono jau
nuomenės linksmi pramogų sek
madieniai. O Jauniems Vyrams 
lenką Imli nenugalėtais ėampio- 
nais Nauj. Anglijos valstijų lietu
vių kolonijų, ir žiemių lietuvių 
kolonijų ėampionai.

Tik nežinia, kodėl neįvyko per- 
siėmimas už campionatų su visa 
eile Baltimorės, Md. lietuvių 
jauktais? Paprastai toki susieji 
mai kitais metais vis įvykdavo.

Teko pasikalbėti su Jaunų Vy
rų jaukto managcriu Ben Swe- 
dish—švedas. Kasi ink sužinojimo, 
Meriden, (’onn. lenką Šv. Stanis
lovo baskctbolo jaukto, kodėl jie 
nenori persiimti su Jau- 
Utis Vyrais dėl atgavimo tą 200 
dol., lenkai visiškai atsisako, ir 
jie nemano duoti lietuviams pro
gą susieiti, sportiškai atsilyginti. 
Tai dar sykį parodo lietuviams, 
kad lenkai pilni slaviško raugalo. 
Lietuviams niekad nereikia užsi
imti su lenkais; nei sporte! su 
jais susidėti — tik kvailumas.

V. J. Vyšnios

1
 teismas valdžios lėšomis 
skyrė advokatą Vencių gin
ti Vitkaus pusę teisme. Tai-

| gi Vitkaus likimas dabar pa- 
» reis nuo sugebėjimo išrodytireis nuo sugebėjimo išrodyt! 

teismui tas aplinkybes, ku
rios P. Vitkų {trauke į toki 
skaudu padėjimu.

t

SPORTAS V. J. Vyšnias

aiASPETH, L. L, N. Y. — Sek
madienį vakare, kovo S d., įvyko 
paskutinės šio sezono profesio
nališkos basketbolo rungtynes, 
tarp Brooklyno ėampionų Jaunų 
Vj’rų Lietuvių Draugijos jaukto

i ir Blissyille’s Boosters, iš Long 
STsland, Nors “Boostoriai“ spyrė

si gaut, persiimti už Long Island 
salos čampionatą, tačiau jiems ir 

t| trečią kartą nepavyko nuveikti 
11 Jaunų Vymj jauktą.

1
 Einant prie pačio užbaigimo 

hnskctbolo sezono, Jaunų Vyrą 
jaukto nariai dėjo visas savo jė- 

j gas, parodydami publikai savo ga
lingumą, smarkumą. Žaidžiant, 
kaipo-geriausi Čampionai, jie la- 

. luti lengvai nuveikė savo oponen- 
■; tus, tartum, kad jie moko opo- 
į’ nentus it mažus kūdikius?

Šiame paskutiniam Žaidimo A. 
Audron’#—Andrijauskas, parodė 
pilną gabumą, ir su jo pagalba, 

’ . via pirmyn raginant jaukto na
rius, pagelbėjo jauniems vyrams 

, stidajyti aukštą tašką. Ado* 
- mas patii laimėjo pirmii vietą taš- J ką sudarymo, nuo salės vidurio

Labai Svarbi Žinia
Dil Važiuojančių

Į LIETUVĄ
Scandinavų-Amerikos Linija

Trečia Klaaa

Tiktai *150
Laivakortės yra gtroa dviem metam 
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BAISUS MIESTAS POŽEMYJE
DABAR IR KARVtS Apįo trisdešimts metų at- 

SKRAIDO pal žemės drebėjimas San- 
193D m. viena pieno firmai FraDci^° Amerikoje

pasodino į aeroplano karvę.P^011^ nepaprastai baisą 
Aeroplane buvo padaryta“ požeinmj miestą, 
speciali karvidė, į kmią kar-|k*™J kvartale, tame pačiame 
vė visai nesipriešąidama į-P\ Francisco miesto. Tas 
ėjo.' Kada aeroplanas pakilolm’es^as vadinosi Chinatovn. 
5,000 pėdų aukščio ir skrido!Visi ^ad tas^ kinų
135 kilometrus greitumu perpvovtalas pilnas žmogžudžių, 
valandą, du darbininkai mel-Įva««Jkitokiu biaurybių ir.....................
žė karvę, o radiogratįstas ii I turistai užeidavo tenai tiktai dejavimus, prašančius išva* 
keli raporterim skeliu“ visam h” palydovais ir gerai apsi- < 
pasauliui karvės kolionespla^avę, bet vis dėlto nie- 
miotykius. |kas žinojo, kaip gyvena

Pamelžtas pienas buvo sn-|-^»®^ tame sename , 
piltas į popierines bonkas, oĮmieste.
šios parašiutais buvo nuleis-1 Kai po sudegusiomis nuo 
tos žemėn, kur tūkstančiai žemės drebėjimo kinų būdo- 
žmonių jas tuoj išgaudė. A-1 mis vėjas išnešiojo pelenus, 
eroplanui nusileidus karvęlmistebta radus urvus į pože
mi fotografavo daugelis foto-[mio katakombas, kuriuose 
grafų ksiiimi garsenybę. |buvo įrengtas antras mies- 

“tfZr.’itas su teatrais, kalėjimais,
---- Į namais, turgavietėmis ir ki- 

VESTUVAS, KURIOSE VISA tokiais miesto dalykais. Tos
BLIZGĖJO AUKSU Į katakombos buvo 100 metni 

Slėpiningoj Indijoj jjra|gihnnojet Tafc^ftttose ki- 
gan pasiturinčią kunigaikš- jnai gyveno kaip triušiai. Ne 
rią, kurie savo turtais lygūs Į vienas iš ją nuotakus, man- 
su Amerikos milionieriais. Į dagus ir geras žemės pavir- 

Nesenai vienas tokią ku-piujo dienos motu, vakaro 
nigaikščią iškėlė savo anū- n«‘“jęs į tuos urvus virsta 
kei negirdėtai iškilmingas! pirkliu vergą, atgabentu iš 
vestuves. Visas kelias, ta vergą turgaus Kantone, 
riuo vyko vestuvių dalyi’iai, Į Vienas iš geriausių slapto- 
huvo nušviestas tokia dau-|fiaos P°RCU°S agentų Chiea- 
gybo elektros lempą, kad ĮS0^ nuo 801104 8ukc’si P*1®1* 
naktis buvo šviesesne už die-|k’nll kvartak.b nujausdamas 
na. Jaunasis buvo nuo gal-N° P^myje dublikatą, bet 
vos iki kojų apsirengęs auk-P0’ kaiP ir visokios policijos, 
su ir sėdėjo aukso balne ant k™i iš to o neprisftoi*). 
dramblio. Ant kitu dmmb-l kaka^ zmogzmlvstes 
lin buvo taip pat auksiniai W dažnos, kad A- 
balnai. Auksiniai buvo pa- T,tV^,Wt toU' 

lydonj gmklm ir arklų pa- fcitoW
puoš ai. įsosves uvnjap-Į Jeigu turėjo ant

Įeigos buvo atliktos auksinio L sugriebdnvo
^udekl^ialapiiieje^^^  ̂.L kUr nors gatvėje ir nu-

K Ivilkdavo į tą požeminį mios- 
Itą, iš kur jau tokio žmones 
Į niekuomet neišeidavo ir nie- 
Įkas neišgirsdavo tos aukos 
kauksmu.
I šiandieną jau niekas nesu- 
| žinos kokios baisybės ton dė
kosi ,nes patlaŠiis reiškiniai, 
Itur būt, jatt iiiekad nepasi- 
I kartos.
I Pasakojama, pavyzdžint 
Ikad vienas aukštas kinas, at- 
|vykęs į Snn*Pninoisco, po 
I vaidinimą teatre, piklausęs 
Į savo draugti MUmJ* 
[žiną ką nors apie kinu mies* 
|tą. .Tam drangai atsake, kad 
[žino ir visi jį take* Kinas 
Į šypsodamasis atsakė, kad jie 
Į visiškai th miesto nežino* 
I Kad juos su hlb supažimlin- 
Į tą, paėmė iš ją iškilmingą 
I pasižadėjimą, kad niekam 
•nieko nesakys, ka tarno mios*

te matys ir nusivedė juos su 
savimi.

Tada atsidarė prieš juos 
paslėptos grindyse durys, 
nusileido jie visi į požemį 
vedami palydovų su žibu* 
riais ir pamatė dalykus, apie 
kuriuos niekad ir nepamanė, 
Dideliam požemyje jie išvy
do turgavietes, namus, kalė
jimus, girdėjo nelaimingąjį

davimo, matė baltas moterių 
pagrobtas kiną.

Šimtai žmonių žudyta tuo
se požemiuose, o jų kūnai 
taip būdavo apkasami, kad 
niekas jų negalėdavo rasti-

Žemes drebėjimas San- 
Francisco sunaikino tą baisą 
požemio miestą ir sumaišo 
juos tenai su žemėmis. To
kių tai baisenybių esti pla
čiame pasaulyje!.. fuŪk.”]

Dievas yra džiaugsmo vai* 
dovt«.—Erneit Heilo.

^AMi.l.W.ų»Į.II.»li,M. 'I UI-I "J' '.'"JĮ.
MOTERS ROJUS

Tur būt, niekur nėra moterims 
taip gera, kaip Sumatros saloje, 
Updijos vandenyne. Ten visos Šei
mos galva ne vyras, bet pati. Vi
sas namų turtas priklauso tik pa
čiai, o vyras džiaugiasi tik tuomi, 
<ad gali rūpintis jos gerove. Vy
rai ir žmonos ten gyvena atskiruo
se namuose ir pasimato tik retkar
čiais. Vaikai pasilieka ligi 4 me
tą pas motiną, o paskui prie tėvo.

Vyrui mirus, našlė moteriškė 
prie savo namo pastato ilgą su vė
lia vėle lazdą ir tol neteka, kol 
jas nesudrasko vėliavėles. Bet ka
dangi be vyro vis sunkiau gyven
ti, tai našles, paprastai, kabina to
kios medžiagos vėliavėles, kurias 
vėjas kuo greičiausiai sudrasko.

™ ų IŠ LIETUVOS
Geriami Lietuvos saldainiai yra H* 

tos Fabriko. Dabnr tų ealdninių tarot* 
ma nuolata! ir todžl Jos yra ivleltoa ir 
gardžiau.

Kas dar nesat jų ratavę, tai tsfelat* 
kyklt. Ilbandymui įvairių ralių ahmr 
(lama <W» ui $1.0(1

Perkant po daugiau dldel# nuolaida.
Slalome krautuvninkams, draugijoms 

parapijom*, agentams.
Su uiaakymais krelnkltčaadrm;

"BOTOS” ATSTOVO!
3351 S. Union Av«. CMctfO, m

SMiaiMIM TAlfflERtiy
Charbourr—8 Dtarai

Dtlem Grefclauala Plaukto- 
jančlah lAhalą

Brenen ir Enrepa
Mažiau 8 Dieną į Lietuvą 
Taipgi Keliaukite Populiaria

Ekaprealain Laivu
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UOLIAI SEKA CARO
PAVYZDĮ

ria įr nepraduiSiMa;
dviejų kėdžių ilgiu ne* 
begalima — ir spaudžia* ir 
gęaužim Taigi, toliau žiū
rint ie j i laikraščių leidėjai įl 
karto pasirenka tik vien| 
kėdę: ant jos gal kiek siau
riau, bet patogiau ir sau
giau. Ir sykį pripranti prie 
savo kėdės, tai ji jau nepa
mainoma. Taip daro ** Drau
gas.” Jis katalįkas, ir tiek. 
Kito ko iš jo nieks nelaukia 
ir nereikalauja. Jis žino, 
kad jam tik viena pareiga^ 
eiti: išlaikyt katalikybę. 
Tmmri “Draugas” ir pagir
tinas.

Rodos, katalikams 
ketų nė įrodinėti, 
“Draugas” privalėtų 
kiek vienoj šeimynoj.

IWEZIMJS HIMMAS
Petro Laivas plauks, kaip plauku, 
Ten, kur Krislus iria j|, 
Nors iidiausis vėjas kaukęs 
Jr autini baisi.

Saliogie gex|). gtstovag pn- 5 
sake gražių prakalbą, pažy-1 
loedainas, kiek Lietuva nu- : 
yeįte pey tw metus,

, Po atstovo kalbos visi ave- 
čįai užtiuukė Lietuvos him
nų. l7o himnui kalliejo J. M. 
Vyskupas P. BuČys, sveikino 
Lietuvų ir p. Ūmneckį, ku
ris atstovauja petuvų, dėko
jo atstovui ui gražų Lietuvos 
aUtovftviinų Jttdįjoje; pažy
mėjo, kad p. C’ameckiui ats
tovaujantį lietuvių vardas 
Romoje daug pagerėjęs ir 
lilikęjo geriausiu pasekmių 
ateityje Lietuvą atstovauti.

Taurt už IĮMuvį

Baigus J. M. Vyskupui P. 
Būrini kalbėti, gerb. atsto
vas pakėfė taurę už Lietuvą 
ir vįsus prašė pakelti. Visi 
pakėlę taures sušuko tris sy
kius už Lietuvą ir tris jsy- 
kius už atstovą “valio!” At
stovas dėkojo visiems už iš
reikštus linkėjimus, kaip 
Lietuvai per jį, taip ir jam. 
Taum.įpakėlus, p. ftarnėr- 
kieuė .svečius vaišino tik ką 
atvežtomis iš Lietuvos ska
niomis dešromis, saldainiais 
ir vynu.

Nemažai nuirenka

Pas gerb. atstovą nemažai 
susilanko lietuvių, kur ių tar
pe buvo keturi karininkai 
(pulk. Skorupskis, Lisaus
kas ir kiti), iš svietiškių bu
vo studentų-čių, kurie lanko 
įvairius universitetus Itali
joje* $rimrunkų4cių, kurių 
tarpe buvo gerai amerikie- 
čiama žiųomas kompozitorius 
St. Šimkus. Iš dvasiškijos 
be J. M. Vyskujio Bučio bu
vo kun. Dr. K. Rėklaitis, 
kum lPr. V. Padojskis, kun. 
Įįv. J. Grigaitis, kun. K. 
Prielgauskas, kun. K. Stepo
naitis, kun. J. Zabulionis, 
kun. P. Insoda ir kun. L. Lu- 

: košiūnas.
Po vaišių ir išreikštų lin

kėjimų, visi padėkoję gerb. 
atstovui ir p. Čarneckienei 
už širdingas vaišes, skirstėsi 
i namus.

kiekvieną apsaugos nuo klai
dų.

Bet ne vien tik savo daly
ko žinojimu “Draugas” pa
sižymi; jis turi ir drąsos m* 
vo nuomonę imskelbti, O 
šiandie tarp katalikų kaip 
tik tos dniaog ir trūksta. Ne 
tik žmonėse, liet ir laikraš- 
rijoj nūnai matosi palinki
mo sėdėti, kaip tai sakoma, 
ant dviejų kėdžių, vadinasi, 
neva rišti katalikų klausi
mus ir drauge pataikauti ne- 
katalikmns. Trumpam lai
kui tokia oportunistų politi
ka atrodo lyg ir gudri, 1x4 
ilgesnėj eigoj ji virsta įky-

Katalikų dienraštis “Drau
gas” paskelbė didžiulį vajų 
surasti daugiau’ skaitytojų. 

; Kiekvienam laikraščiui ma
lonu išplėsti savo idėjas kuo 
plačiausiai, ir nieks taip ne
džiugina leidėjų, kaip įeiti* 
kinimas, kad jų laikraštis 
paplitęs visur; kad su jo 
inintimis skaitomasi ir kad 
svarbiuose klausimuos jig 
nustato visuomenės įmomo- 
nę. čia, žinoma, didelis at- 
sakomingumas, ir laikraštis 
turi gerai ištirti savo pajė
gas, ar jis tokią pareigą su
geba tinkamai eiti. Tuo 
žvilgsniu apie irDraugą” nė
ra abejonės. Jį veda hc vie
nas žmogus, bet tam tikra 
kbmĮietetingų žmonių gnv 
pe, kuri gerai nusimąno a- 
pie katalikų dienraščio už
davinį. Jo pozicija smigi, 
kbnservatinga ir sveika. Jo 
nusistatymas grynai katali
kiškas. Jo pažiūros į kata
likų išeivijos veikimą yra 
jau tnom pastovios, saugios 
ir tvirtos, kad visame kame 
remia Katalikų federacijos 
akciją ir tampriai rišusi su 
K. V. C. nusistatymu ir dar
buote. Žodžiu, jei kas šiais 
pavojingų socialinių šūkių 
laikais nenori nutolti nuo 
katalikybės, lai saugiai skai
to “Draugą” ir ramiai ga
lės miegoti, nes jam nerū
pės, ar kartais neina netik
rais keliais. “Draugas”

Visą kelionę Dievo malone 
bangos ir budCs: 
Laiva kilnoja Dvasia Šventoji 
‘Ant savos Širdies.

Džiaukis, Motinu Lietuva, — 
Tu p,o Kristaus vėliava; 
Šioj kelionėje liežkva 
Petro Laivo įgula,

Kristaus brangioji, Liaudies šven.
PųniLs vedama, [toji,
Jūra audringa plauk ištvermingai, 
halmėn kvkrianm. Ą, ĮWwali 

Į“P. B.”j

nerei- 
kad 

rastis MOSU KORESPONDENr 
TAMS

Jtrs nnrhnr labui sirdhrgnt pa
dėkoti visiems koloniją korospon. 
deniams už lokį uolą ir ižtvermin- 
prą bendradarbiavimą. Tik, bran
gindami savo laiką, m<*» labai ma
loniai prašomo gerb. koresponden
tus prisilaikyti Šią neva taisyk
lių ■

1) malonėkit pranešinėti nesu- 
vėluotas žinias;

2) rašykite tik vienojo lapo pu- 
m»jo;

3) pageidaujama, kad nuotolis 
tarp eiluėią butą kiek galima di
desnis.

jiems atrodė negarbinga tos 
garbes atsisakyti.”

Vis gi keista Lietuvos vy
riausybes politika. Nesmagu 
jai bausti nekaltus mokslui-, 
vius, o juos baudžia; žino, 
kad policija nereikalinga 
katalikų susirinkimuose, o 
ją ten siunčia; numano, kad 
nubaustieji tyčia nesumoka 
piniginių pabaudų (o gal ir 
neturi iŠ ko) ir noriai eina 
į kalėjimą, ieškodami kanki
nių garbes vainiko, o vy
riausybė suteikia jiems pro
gos tą vainiką įsigyti, nors 
žino, kad tas išeina baudžia
mųjų naudai; žodžiu, Lietu
vos vyriausybe, lyg kokio fa
talizmo verčiama, daro tą ką- 
pati žino, kad ne dalytina. 
Juk valdininkai jau nebe to 
kie jauni Žmones, kad nebū
tų gyvenę po rusų priespau-

IS ROMOS

Lietuvos olicijozas “Liet.
Aidas7’ nusiskundžia, kad 
lietuves vyriausybei nėra 
jokio malonumo bausti ka- 
tapkų studentija. “Manote, 
*— sako jis — kad valdžios 
DZganains yra smaku keletą 
politinių fanatikų porai sa
kaičių uždaryti kalėjimam/ 
Manote, kad mūsų vyriausy-

’ bei ir plačiajai visuomenei 
nebūtų daug smagiau, jei 

r tautos šventę galėtume visi 
vienybėje švęst l Manote, 

* kad policijai nebūtų leng
viau, jei nereikėtų kartais 
savo akį kreipti tošim vie- 
toma, kuriose paprastai po- 
lįęįjai nėra ko veikti? Iš ki
to® puses mums taip pat yra 
aišku, kad šiuo metu gerai 

nesijaučia tie, kurie skelbia 
obalsius: “Vyrai, nesibijo- 
kitne kalėjimų, tai' raus da j jieltįnO'tr'gyvai atsime^ 
aastiprins ir mūsų akcijai 
^us labai naudinga!” Kaip 
įppka girdėti, eilė užsispyre- 
Jių be didelio priešinimosi 
nuėjo savo bausmes atlikti 
kalėjime užuot ai-eštų pini
gais atsimokėti. Rodos, ga- 
jįėjo net valdžios organų pa- 
jg^šyti, kad nuo uždėtos 
benamės visai atleistų. Nu-’

k

..

2

* 
t-.*

na, kaip nepakenčiamos bu
vo tos biurokratizmo prie
mones: cenzūra, šnipine ji- 
mai, pabaudos, areštai. Jie 
gerai atsimena, kad tokios 
priemones kaip tiktai juos 
pačius sukiršindavo priešin
tis rusų režimui, eiti urmu 
kalejumiosna ir ten paskelh- 
ti bado streikų, kad tik 
kuom nors parodžius tiems 
tironams — persekiotojams, 
kad jokios kankynes nepa
jėgs nuslopinti jų siekiamo-

J bausti jų šalininkai aiškina,
i kąd garbe neleidus bausmes

Jpyąnojimo prašyti. Matyti
1 ppįąustieji panorėjo kauki- 
k nių vainiko garbes, todčljjo idealo. Jie tą viską žino,

o vienok visame kame ver
giškai seka supuvusių rusų 
sistemų.

Jie gal žūt-būt nori ilgiau 
išsilaikyti prie valdžios. Na, 
tegu sau. Kiekvienas turi 
savo silpnybę; bet, rodos, 
kad nieko geresnio nematę, 
instinktu galėtų suvokti, 
kad pažvalgų platumas ir to- 
Įerantingumas kur kas ge
riau ųžtikyina valdžios ne- 
paliečiamybę, negu cenzūra, 
botagas ir kalėjimas.

težiolfldop Vasario

šiemet Romoje Lietuvos t
13-kos metų nepriklausomy
bes diena buvo labai gražiai 
minėta. Iš lyto 10:30 Šv. P. 
Marijos Loretos bažnyčioje 
prie foro Trajano, buvo at
laikyta iškilmingos mišios, 
kurias atnašavo kun. Dr. K. 
Rėklaitis, Mali jonų kolegi
jos rektorius Romoje, diako
nu buvo kun. Dr. V. Padols- 
kis, subd. klier. Grigaitis. 
Marijonas. Ceremonijas gra
žiai vedė klier. Andriulionis 
irtt.

Nttndja* ir Atstovai

Į pamaldas buvo atvažia
vęs nesenai jx Lietuvos par
važiavęs nuncijus J. E. Ark. 
Bartoloui, mišių motu su J. 
M. vyskupu P. Bučiu sykiu 
sėdėjo Sanktiiarium. Taip- 
})at ir abu atstovai p. V. Čar
neckis prie (^uirinalo su žmo
na ir p. J. Šaulys prie Vati
kano sėdėjo pirmose kėdėse 
prie grotelių.

Paąpkahs

. Tuojaus po mišių J. M. 
Vyskupas P. Būčys pasakė 

KJ labai gražų šiai iškilmei pri-

taikytą pamokslą, (lerb. pa
mokslininkas, baigdamas pa
mokslą. pranešė, kad Romos 
lietuviams gavėnios metu to
je pat Ijažnyčiojo bus duoda
mos rekolekcijos.

TeIHum

Po pamokslo, atgiedotas 
Te Dcum landomus ir gale 
suteiktas palaiminimas su 
Šv. Sakramentu, kurį sutei
kė pats celebrantas kun. Dr. 
K. Rėklaitis.

P&veikdai

Po pamaldų prje hi^ny- 
čios didžiųjų durų “Messa- 
gero” dienraščio fotografas 
nufotografavo visti lietuvių 
gruĮię, kurios priešaky buvo 
J. Eks. Nuncijus Ark. Bar- 
toloni, Vyskupas P. Bučys, 
abu Lietuvos atstovai, kari
ninkai, kunigai ir svietiškiai.

Pas Atstovą

Iš bažnyčios visi važiavo 
pas atstovą p. Čarneckį prie 
Quirinalo, kad per jį pasvei
kintų Lietuvą. Visiems susi
rinkus, p. Čarneckis papra
šė visus eiti į valgomąjį ga
lioną.

Redakcija

Tylėjimas yni geriausias vaistas 
prieš apšmeižimą SI eole.

Pas Kitą Atstovą

Po piel kaip 4:30 visi su
sirinko pas kitą atstovą, p. J. 
Šaulį prie Vatikano arbatė
lei, susirinko beveik visi tie 
jaitys, kurie buvo ir pas p. 
Čameckį, išskyrus atstovų 
čarneekį, porą karininkų ir 
komp. S. Šimkų. P. Šaulys 
svečius vaišino gardžia arba
tėle, skaniais užkandžiais ir 
Saldainiais. Visi gražiai lai
ką praleido, išreiškė vieni ki
tiems linkėjimus ir pasi
džiaugė savo tėvynės nepri
klausomybės šventės įspū
džiais, padėkoję gerb. atsto
vui p. Šauliui už vaišes, visi 
važiavo j namus gražiai pa
minėję savo tautos šventę.

E.r~A merifMis

a 1-AVSYMO ŽVERINČIAUS ”
■ (Ne feljetonas).

į Apie trisdešimts mailių nuo Bostųpo* į šiaure. 
K randasi Lauryno miestas, kuris pasižymi nauja- 
į Uybemis. Sakau naujanybemis, nes jame yya žve- 
fc rinciųs su dviem įstaigom. Viena bankiutjjauti 
g- *,įstaiga randasi inde Sodno gatvės, kurioje slaunu- 
f sis Kreivis mulkina savo ...puikus. O kita įstaigų 
K yrio fuzįtojų gatvės, kurioje ir irtai ir ninkai 
f. sužavimi bonkų muzika. J šios sūkurį kartais į- 
| fivetia ir šiaudadūšiai katalikai. Mat išgirdę 
r trukšmą nueina pažiūrėti ir nei nepajunta, kaip 
L |ieka užkerėti.
g Abi įstaigas palaiko dvjkojai Lauryno gyven- 
8 tojai. Jie sakosi neturį dūšios. O kurio sutveri- 
K mnį neturi pemuririgos dūšios, jie negali viulin- 
E Jis žmonėmis, nes žmogus sjisidedu iš dūšios ir kū- 

do. Labai nejauku žmonėms gyventi su jais, Kada 
E užeina dvasinis hadas, jie nžįtaįuoja Žmones ir 
K' pori juos sudraskyti. Jie vadinami ne katalikais, 

pc Žmonėmis, bet istais ir pinkais.
■ juokis ir volinkis kada prasideda rietenos ir 
K' ergeliai tarp irtų ir ninku. Tądą tikrai elgiasi 

hip žvėrys... Betnepasisotin...
K Visuomet alkani irtai iy ninkai, Kųt tik miuo- 
V įlžia skanesnį kąsnį, tuoj griobiiirt už vįlyčios ur 
S meškeres ir tolu visas pastangas kad pasisotinus.

Baugiausiai maisto randasi katalikų tarpe.- Tad 
K sutinkam kliūeių. Olos iššaukia kovų, O kovoje vi*

suornet daug tragedijų, bet dar daugiau komedi
jų-

Vleną^ypatingą tragi-komediškij, kovą Lauryno 
miesto gyventojai matė Marso menesyje. Mūšis 
įvyko tarp gyvųjų katalikių ir gyvųjų nabažninkų 
(atsiprašau, norėjau pasakyti ne nabažninkų, liet 
naliesuitikų arba ninku), §y. Kazimiero dienoje. 
Kova dėl Vilniaus... Išsižadėjusieji Lietuvos se
nelių katalikiškojo tikėjimo ir parsidavę Man- 
chesterio lenkams ninkai norėjo pagriebti Vil
niaus vaduotoją, garsų profesorių į savo pinkles.1 
Šį gudrų žmogų, jeigu jau lenkai nepajegee pri
gauti, tai jau lenkbernių skystos blauzdos. Jis kaip 
tik sužinojo kas tie jx?r vieni naliesninkai iy jų 
vadai, tuoj susinešė su katalikų parapijos vadu ir 
apsiginklavęs mokslu stojo į katalikų frontą. Pa
sigirsta šūviai. Naliesninkų vadas suriko: “kiora- 
vokimės,” “kieiavokimčs...” Ir pradėjo leisti iš 
savo palaidos burnos žvėriškas granatas. Kreivio 
adjutantas ir ninku caras Mikolaška pradėjo šau
dyti blusomis. Patikėkit man.., Pradėjo iš savo 
nepraustos burnos, tarytum Juilkosvaidžius, leisti 
į garbingą pitifesorių savo blusas...

Tie šūviai katalikų nepasiekė. Bet ...ninku 
tarpe iškilo baisiausias ermyderis. Kraujo neisi* 
mate, bot .kmkodyliaus ašaromU liko nulaistyto* 
visos žvėriiiciuim gątvėa ię Jiri^tves.

• “Man svetainė kaštavo šeši doleriai.,. Bei* 
kės užmokėti už pUkatų#... Kati visus šveninkū|b 
Tins gyvus žeme prarytų... Kad jie visi prasmeg
tų,” raudojo pliovodamaM Kreivis,

— ai tau
ki plaukti/* atsiliei»e pūkas* kuris vėjelio dvelki*

mu yra blaškomas į visas puses, r— “Kad nemoki 
plaukti tai ir nešok į jūrą. Atmink, kad tu nepa
jėgsi atsilaikyti jūros bangoms. Kaip tik jos tave 
pagrivlis, tai jau tu, vj-reli, žuvęs...”

— “Tai tas buržujus, Bostono turtuolis kaltus. 
3iš rašė... Jis telefonąvo, kad Vilniaus senelis su 
mumis... Sako “šiur” profesorius pas mus ninkus 
atvažiuoja. O jis su rymiečiais... Jis su katali
kais. Aš Lauryno žvėryne niekad neturėjau to
kios prigavystės. Išgarsinu. Visą savo svirplių 
chorą pakviečiau... Tai žvėrys, tai žvėrys ne pro
fesorius, kad jis eina su šventakupriais, o ne su 
mumis naliesninki/%žlymJx‘ Kreivis.

— “Turtuolis telelOnavo. kad jis pat# negalėjo 
atvažiuoti. Jo kūdikis apsirgo. Jis Profesorių pa
vedė Bostono triumvyro rankosmi. Tai tie liur
biai kulti, kad iš savo rankų paleido Profesorių/’ 
tvirtino pūkas.

* Profesorius nedurnas. Ir dešimts tokių 
triumvyrų jo nesu pančios,” dadūrė pūko draugas.

— “Tai žvėrys, tai Žvėi^ys... Jis po sfcleplis 
Imulo... Kieravokimcs. šaukė/Kreivis,

i — “Xe žvėrys, tai blusa ištraukta iš Šampano 
Įmukus/’ oratoriškai šaukė MikolnŠka,

— “Dėkis į antį savo blusą. Mums jų netaikia.
Prigirdyk ją šampane,” kažkas atsiliepė iš stisi- 
rinkųsiųjų. -

— “Gėda, gėda šerti blusomis garbingų Vii- 
niaus Senelį, kuris daug sykių lenkij kalėjime bu
vo griaužiamus už lietuvystę, įkalbėjo aliekolis ant 
jo nutūpusiam pūkui. — “Jis vizą savo nnUių 
aukoju ant Lietuvos aukuro. Jis pasirišę* už Vii* 
nių savo gyvybę paaukoti* J’ū Savo krauju ĮUtait

i|žęs išpirkti Vilnijos kraštą. Profesoriaudamas 
ir dabar lankydamas Amerikos lietuvių kolonijas 
jis skiepina į savo tautiečių širdis patriotizmą. Jis 
vertas dideles pagarbos... ”

— “Bet kam jis eina su katalikais ? Kam jis 
susideda su kunigais/

— “Dėlto, kad jis pats katalikas, tikintis žmo
gus.”

— “Netiesa, man istaa sake, jog jis socialis-
tas.”

—- “Taip, gal ir laivo kada sormlirtas. lp*t da
bar tas Vilniaus vaduotojas yra katalikas.”

— “Kaip jis atrodo L . ”
— *^Štai atvažiuoja," kaž-kas suriko prie šu- 

lygatvio.
— “Taip, lai pasirodo, lai pasirodo... Pažiū

rėki...”
— “Neraikia mums jo! Jis rymionas! Jis su 

katalikais! Neįsileiskim jo. Jis žvėris! Mus su
draskys. Saugoki mūs. Ką tik kalliejo katuli- 
kurna...

— “Nutilk! Nors lai pasirodo... ” Pasipylė iš 
visų kampų žvėriški baisai

Profesorius, sako, pravėrė uutonmhniaits du* 
rft* iškišęs koją ir galvą ir taip pashndęs vėl grei
tai įtraukęs ir uždaręs aiilnmobiUmis duris. Tur 
būt bijojo išeiti iš mašinos... nes.,. galėjo jam ir 
kauleliUB nugraužti,

Ką jis painum* žiūrėdamas į baubiančius, šalt* 
kirnčius* hurnojančins tautiečius, nemuku nu* 
^ti: *

i
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AR ALKOHOLIS VAISTAS?

tTAttBIKTKKAS

“BĮ. skyriuje” jau matė
me, kad alkoholis nėra jokis 
maistas. Alkoholis yra žmo
gaus kūnui botagas. Kadan
gi dažnai girdime, jog dau
gelis alkoholį vartoja tai 
nuo žalčio, tai nuo kitokių 
ligų kaipo vaistų, tai kyla 
klausimas, ar alkoholis yra 
varstai?

Sveikam žmogui alkoholis 
nereikalingas. Klausimas, ar 
jis reikalingas sergančiam .• 
Sergančiam reikalingi vais
tai. Sulyg vienu Vokietijos 
gydytoju — Miobiju — al
koholis visuomet suturi ir 
mažina musų organizmo vei
kimą. Ir tai nėra abejojimo, 
kad alkoholis nenaudingas 
vaistas, išskyrus retus atsi
tikimus.” Olstis. Suomijos 
gydytojas, sako, kad “sun
kias liga sgydanl visai gali
ma apseiti be alkoholio.” 
Kai kurie gydytojai mano.

kad alkoholį gulimu vartoti 
gyvybės pavojuje, nusilpnė- 
jus širdžiai. Gydytojas Kola 
iš savo patyrimų/ako, kad 
“šiltines ligoje alkoholis ne
reikia vartoti; ir kad alko
holis sujudina ligonio širdį 
tik 10 ar 15 minučių, o po 
to nusilpnėjimas seka.” Al
koholis tai dviem pusėm aš-

Nuodugniai išdėstyti šį 
klausimą užimtų daug vie
tos, Norintieji giliau studi
juoti, gali jiasiskaityti apie 
tai knygų. Lietuvių kabioje 
yra keletas knygelių, “Blai
vybė,” J. G-dys. O anglų 
kalboje galima rasti labai 
daug. Ahelnai imant, nū-, 
dien visų visose šalvsc gydv- 
tojų opinija, kad alkoholis 

■nėra jokie vaistai. Alkoho
lis žmogaus kūnui daugiau 
daro blogo, negu gero.

DEL KO AŠ NUSTOJAU GĖRĘS

Nuėjau tat į bažnyčių, at
likau išpažintį, grandžiai iš
siverkiau ir sieloje sau tvir
tai prisiekiau, kad: —

Mano koja daugiau neper
žengs karčianios slenksčio!!!

Tur būt, Visagalis laimi
no tą griežtų mano pasiry
žimų, liuosa valia padarytą, 
nes jau nuo to sykio praslin
ko apie 20 metų, o aš tos sa
vo priesaikos nešit sulaužęs 
ir svaigalais nennodiju savo 
kūno ir per juos sielos ne
skandinu nuodėmėse.

Duok, Viešpatie geriau
sias. kad ir kiti alkoholio ne
laimingi vergai galėtų išsi- 
liuosuot! iš jo žabangų!

Ir mūsų nepriklausomybę 
išlaikysime ir Vilnių atgau
sime tik blaivūs būdami.

(“Salt.”]

(Ti k ras atšit i kūnas)
Niekad savo gyvenime ne

buvau 'pasigėręs, liet “nu* 
siiinksminti ” atsitikdavo. 
Labiausia žmonės įpratina 
gerti kitus su tuo savo ne
labuoju vertimu. Kuomet 
pakliūvi į tarpą geriančių
jų: dėdienių ar dėdžių ar 
draugų—sveiks dingęs. Rei
kia geležinės valios ir svei
katos, kad pajėgtum atsi
spirti raginimams.

Mano nusistatymą visiš
kai negerti nulėmė toks atsi
tikimas:

Tai buvo prieš karą. Vie
na kartą susipažinau su vė
javaikiu vyruku, kuris, su 
kitais savo draugais, nusi
tempė mane į karriamą.

Ten pradėjome savo iš
tvirkusius gomurius vilgyti 
alūčiU ir degtinėle: ir sal
džiąja ir kaičią ja, raudoną
ja ir baltąja. Gerai “įsilinks
minę” išėjom į miestą ir... 
kad tik kiek... būtume atsi
dūrę paleistu rgstčs namuo
se.

Tačiau, matyt, nežinomos 
rankos vedamas parėjau na
mo. Nakty miegas buvo sun
kus! Troškulys kankino. 
Atsikėlęs išgėriau vandens
apie pusę kibiro. Rytojaus 
dieną išrodžiau, kaip nuo 
kryžiaus nuimtas: visus kau
lus ir galvą sopėjo. Už vis 
labiausia — pa jutau legali 
nj sąžinės graužimą: mus 
mano tas elgesys niekam ne
buvo žinomas.

Kas būtų buvę, jei aš ten 
bučiau patekęs ir užsikrėtęs 
kokia nors lyties Jiga ir savo 
šeimyną užkrėtęs. (‘Buvau 
jau tuomet vedęs ir vaikų tė
vas).

KasL. \
♦

VĖLIAVOS IR ORGANU A 
GIJŲ ŽENKLAI

ut uita •tadrijrM ir liet rntay 
|lta. Derbta artMIftiUĮ, ttaini

BA1NYČIA EINA TIESIU KELIU
.. .... . * * ’■ '*« ir’’ W 

jokios žemiškų tikslų orga
nizacijos įrankiu.

Visos pastangos jų panau
doti valstybes ar kurios nors 
jmlitinčs grupės tikslams y- 
ra beigždžioh.

Katalikų Bažnyčia ir jo
sios akcija, auklrdanm pa
vienius asmenis ir visuome
nę, įskiepija jiems privačia- 
m<* ir viešame gyvenime ka
talikų princųms daro savo 
įtaką. Gerai supratę savo 
uždavinį ir pareigas, katali
kai sugebės patys tverti par
tijas arba pasirinkti tokias, 
kurios .gerinusiai atitiks jų 
siekiniams.

Pav. Pnuicrizijoje. Savo 
papročiais pakrikęs prancū
zas. taip ilgai buvo išsižadė
jęs Dievo, šiandien, tų dide
lių tautos nelaimin karo me
tu padarytų ir bailiojo tau
tos išsigimimo ak v vaizdo j<v 
pradedu siiMprasti ir atbus
ti. Atgyja prancūzu sieloj 
religijos elgesys, vėl pamils
ta jis Dievą ir jau glaudžia
si prie Jo šv. Bažnyčiom

“Katalikų Ra junga Reli
gijai ginti” stipriai Pran
cūzijoje veikia, Jos pirmi
ninkas generolas Uastehiau 
važinėja po visą Prancūziją, 
šaukia konferencijas, rengia 
paskaitas.

1925 m. vasario m. 9 d. 
generolas Castelnau laike 
paskaitą Marsellyje. Nežiū
rint Įspėjimų ir grąsinimų, 
kad įvyks nelaimė, žmonės 
neklausė ir riųkbs į salę. Su
sirinko per 3,000 žmonių. 
Bet po paskaitos tikrai įvy
ko mriahnė. Gausi socialis
tų, konnuristų ir kitų gat vės 
valkatų minia užpuolė besi
skirstančius žmones ir smar-

Kauno “Rytas” rašo:
“Bažnyčios ir Valstybės 

santykįų klausimas pas muš 
pasidavė nejiaprastai aktua
lus. Apie jį šneka ne vien 
Lietuvos, bet ir užsienio 
spauda. Yjmtingo aktualu
mo suteikė Šv. Tėvo Pijaus 
XI laiškas rašytas Lietuvos 
Vyskupams, kuris diųsia c- 
nergija skatina nenusiminti.

Bažnyčios ir Valstylivs 
santykių klausimui spręsti 
yra siūloma daug būdų. Kai
rioji pusė nori, kad su Baž
nyčia visai nebūtų skaitoma
si, kad ji būtų iš gyvenimo 
išstumta. O dešinioji pusė, 
turėjo aiškią tendencija pa- 
lenkti Bažnyčią savo parti
nes politikos tikslams, bet 
Bažnyčia nepasidavė ir nie
kad nepasiduos kokios nors 
jmitijos politikai.

Bažnyčia tk»kt galinga, 
kad niekas nepajėgs jos iš
stumti iš gyvenimo, arba pa
lenkti kokiems nors asme
niškiems išskaičiavimams. 
“Ligi šiol, rašė po 18.90 m. 
Įiarlamento rinkimų “Ber- 
Hner Tageblatt,” — socializ
mo vilnys sudūžta į Kata
likų Bažnyčios uolą.” “Jei 
katalikų Bažnyčia. — rašė 
tuo pat metu pastoriaus Sto- 
eckerio organas “Reichs- 
bote,” — Įrodė, kad ji viena 
gali daryti rimtos įtakos į 
liaudį, tai suprantama, kad, 
jos rolė Valstybėje turės pa
didėti.”

“Bažnyčia, — rašo Leroy' 
Beaulieu,—-Šiandien yra ga- 
jesnė ir veiklesne, negu kad 
yra buvusi revoliucijos prieš- 
dieny; ji yra pilnai apsigin
klavusi kovai ateities am
žiui.” “Deja, tame įvertini
me yni daug tiesos,” — pri
pažįsta socialistas Benedie- 
tas. “Tai yra tiesa, — nusi
minęs kalba Eug. Spulleris. 
—kad teokratija niekada ne
buvo turėjusi tiek daug šan
sų savo viešpatavimui Įsi
stiprinti, kaip kad riutsų tiek 
sunkioj, ir neraminančioj 
persilaužimo epochoj, kurioj 
senas pasaulis baigia griūti, 
o naujas su savo ošimo ir iš
silaikymo sąlygomis dar ne
sirodo.

Suprantamas dalykas, kad 
Bažnyčios konstitucija, as
mens pasišventimas virši
jantis pareigų reikalavimus, 
kuris jungia mintis, žodžius 
ir darbus sintezėm sugeba 
sukelti vieną tų didžiųjų mo
ralinių reformų judėjimą, 
kuris paprastai remiasi so
cialiniu judėjimu.

Kai iš Bažnyčios išeina 
iniciatyva socialinių refor
mų, tai daugeliui nepatinka 
ir jie nepasitenkindami jos 
akcijai čiaupia burną, riša 
raukas. Ir čia konflikto pra
džia. Neties«ą sako “L. Ai
das,” kad konflikto kalti
ninkė yra Bažnyčia, nes pir
miausia Vaistytu“ iš jos mu
kų daug ko norėjo išpiešti ir 
fakthuri taip įvyko.

Bažnyčia palenkei save po
li tiniaihs tikslams niekada 
nesiduos, nes ji kaip univer
saline orguuhąeija, vedanti 
žmogų prie antgamtinio 
tikslo, savo esme negali hiiti

PROVIDEKCE, R. I.
LDS. 11 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks sekmadienį, kovo 15 d., 
tuoj po sumos, bažnytinėj svetai
nėj. Svarbu, kad visi Siame susi
rinkime dalyvautų ir užsimokėtų 
duokles. Parodykime gražų pavyz, 
dį kitiems.

ATHOL, MASS.
LDS. 4 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks kovo 15 diena, tuoj p<> 
mišparų, šv. Pranciškaus parapi
jos salėj. Kviečiami visi narini at
silankyti ir užsimokėti mėnesinei 
mokestis. Taipgi atsiveskite savo 
draugus ir drauges prirašyti prie 
šios kilnios organizacijos -

Kviečia Valdyba

FROMAS
Jūim reikalinga pirkti vyriškus 

drabužius, prašau. prie manęs 
kreiptis, nes nš reprezentuoju vie
nų iš geriausių firmų. Dabar yra 
atėję štampeliai; pavasarinių dra
bužiu ir gausite pildai ir getai. 
JONAS JAROŠA, 225 L Rt. So. 
Boston. Tek & K O39LW*

j.
kiai sumušė. Nukentėjų 
daug: du užmušti ir per 
sužeistų, kurių tarpe keletas 
pasižymėjusių kunigų. Vi
sas Marselio miestas laboj 
pasipiktino tokiu žveriš£i| 
socialistų elgesiu, ir iikib 
niingai laidojant nukautuo* 
sius visos krautuves ir įstai
gos buvo uždarytom Tito !Xi* 
du miestas pagcrlje žuvUKiiu 
katalikus.

Jei kur B-čios teisės pa
glemžtos, ji kovoja ir išsiko- 
voja tai, kas jai priklauso* 
B-Čia. tik būdama nepriklau
soma, gai būti naudinga val
stybei. Valstybes pavergta jį 
netenku įtakos gyvemmui ir 
tuo pačiu niekuo negali būtį 
naudinga. Šiai tiesai Įro
dyti gyvas pavyzdys tiri ni
šų Bažnyčios hlrimas. Rusų 
B-čia, pavergta carų intere- 
saiiis, neturėjo didesnės Įta
kos gyvetrinitti ir negalėjo 
būti jokia realia atrama ko
vai su ateizmu. Čia nė Baž
nyčia valstybes, nė valstybe 
Bažnyčios negalėjo išgelbėti 
nuo Įšėlusių anarchizmo ban
gui. O vakaruose, kur kata
likų Bažnyčia niekad neno
rėjo pasiduoti valstybės ver
gijai, kur ji energiškai atsi
laikė prieš visus pasikėsini
mus. ten ne tik ji pati buvo 
ir tebėra nuostabiai galinga, 
bet ugdydama pilietinę ir 
socialine dorovę buvo ir di
delis tvarkos veiksnys. Juk 
aišku visiems, jog kai smun
ka piliečių dorovė, tai atsi
randa pavojus pačiai vals
tybes egzistenejai.”

Pietų Brazilija vadinamu 
tyys jog pietinės valstybes; 
parana, 8* Cptjiarma ir Rio 
jfrąiid^ Jos išsiski

ria iš kitų Brazilijos valsty 
bįų tuo, kad mųdasi viduti
nio klimato zonoje ir tuo 
žvilgsniu Jabiaii tinka gy ven- 
tį Š. ^uropos gyventojams, 
jtajp kątĮ Jcitps valstybės, ku- 
yį<talrąn<Jw tropikų ir sub
tropikų kaištoje srityje. Pie 
tų Brazilijoj maža gyvena 
spalvuotų žmonių, o vis di
dėja lotųjų europiečių skai
čius, ypač vokiečių, šių pių 
tų aukštuma virš jūrų yni 
ZQO—500 metui ir juo gilyn į

Kataliko. kurti giHdamo na- 

teisk vadintis geru Bainyčipa val
ku !—-Vyskupas Kettaler.

Didžiausioji laime yra meili.— 
M. Peėkauskaitū.

DBTROIT, MIOH.
LDS. 72 kp. susimiems pyks 

sekmadienį, kovo 15 d., tuoj po 
paraudą, šv. Jurgio parapijos ms 
tykioje. Visi kuopos nariai yra 
iviečiami atsilankyti į Šį suririn 

'f imą.
Valdybą

WESTVILLS, ILL.
LDS. 75 kp. mėnesiniai susirin

kimai įvyksta kiekvieni minėsi, 
sekmadieny, po 15 d., žv. Petro ir 
Povilo bažnytinėje svetainėje.

Valdybe

LAWRENCE, MASS.
LDS. 70 kp. susirinkimas įvyks 

kovo 15 dieną, tuoj po dvyliktai 
ral. Taigi kviečiame visus narius 
atsilankyti į šį susirinkimą ir už
simokėti mėnesines. Atsiveskite ir 
savo draugus prirašyti.

Valdyba

WAT1BBUBY, OOMJT.
Kovo 22 d., 1 vai. po pietų į- 

'•yks LDS. 5 kuopos susirinkimu 
senos mokyklos kambary, pon- 
gress Avė. Ateikite visi. Valdyba

uos, juo chm žeųiyn.
Paraną. Šios valstylies plo 

jas išneša 196,000 kvadr. ki 
Įojnetrų, gyventojų yra 850,- 
000. Sostine Cinityha turi 
85,(MM) gyventojų. Be to yra 
26 miestai ir 25 bažnytkai
miai. pirbąmos žems yra 5,- 
302,709 hektarų. Pramonė 
ir prekyba daugiausiai vo
kiečių rankose, o kolonistų 
daugiausia lenkų, Rusijos 
vokiečių ir italų.

►Svarbiausiais eksporto da
lykas yra medis ir herva 
mate (arbata). Parana yra 
laimi turtinga savo pušimis, 
vadinamomis pinheiros. ^Ii- 
Ii jonai šitų puikių, tiesu.i, iš
bėgusių ligi 30 ir 40 metrų 
aukštumo medžių puošia iš
tisus pjūtys. Tik pačioje vir
šūnėje raųįasj pora tuzįnų 
išsiskėtusių, tarip-Uetsargis, 
plikų šakų, kūrinsiant galų 
turi tankias puokštes piršto 
ilgumo skujų. Jų liemuo tei
kia puikios medžiagos staty
bai ir lentom, šakos tinka kū
pi!, o vaisiai yra mėgiamas 
vietinių žmonių valgis, nely
ginant saldieji kaštanai.

Šitų pusių eksportas ligi 
šiol negulėjo tinkamai išsi
vystyti dėl blogo susisiekimo. 
Parana turi tik du uostu An- 
tonina ir Paranagua, o ir 
tiedu ųęra gerai įrengti. Juo
se ištisais mėnesiais plūdu
riuoja ir genda pušų sieliai.

Re to, trūksta geležinke
lių, o esamieji (jų yra 1,187 
kilom.) kopia į kalnus, stai
giai kraiposi apie uolas, lan
džioja siaurais tuneliais.Vie
tomis gelžkelis prilipintas 
tiesiog prie uolos sti pageliai 
akmens stulpų ir geležinių 
balkių. Pastalių laiku yra 
tmsianu nauji geležinkeliai 
ir manoma patobulinti uos
tai, tai tada valstyličs pra
monė ir ūkis ims smarkiau 
vystytis. Žemė esanti derlin
ga į vakarus, arčiau Pavanos 
upes, bet ten skersai ir išil
gai ištisais šimtais kilomet
rų nėra jokio geležinkelio.

Santą Ūpiįtpriptb | pietus 
nncP Paphufc randasi S. 
Catharipa valstybėle 1HJMM) 

s kvadr. kilometrų ploto su 
820,000 ^'^dojų. Dithv 
1)W yra 3,WZ,(MM) hek- 

,tani. Miestų ir miestelių v- 
> Jigpis pĮmlžių davė
yokierių JcpĮųnistiu, kurių 
čia gyvenu virš MŲM)0, ir 
bendrai .visa valstybė tuvi 
vokišlc# požymį. Ravo ne- 
aukštais kalneliais ir sknit-

WESTFIELD, MASS.
LDS. 111 kuopos susirinkimas į- 

v\ ks scknindicją, kovo 15 dieną š. 
m., tuoj po sumos, šv. Kazimiero 
parapijos salėje. Kviečiami visi 
narini ateiti. Taipgi atsiveskite 
savo draugus prirašyti prie Šios 
kilnios organizacijos.

Valdyba

C. BROOKLYM, K. Y.
IGh’o 22 d., tuoj ix> sumos į- 

vyks LDS. 10 kuopos HUitiriukimM- 
Kviečiame gausiai sueiti, nės turi
me keletą svarbių lumanymtl. At
siveskite ir savo draugas(es) pri
rašyti.

NEWBJttlAtM, CONM.
LDS, 3ft kp. susirinkimas įvykt 

sekmadienį, knvo 15 dienų š. m. 
"Svarbių kad į šį svoHnkimn ateitų 
visi narini ir bent pa vienų naujų 
Marį.aiiiivRlų prirašyti prie mittą 
brangios organizacijos,

z

DAYTON, (HflO
LDS. 69 kp. nmlrinkimM į*yk» 

sekuiailieiij. kovo 22 dieną, bąžny- 
tinėj svetainėj tuoj po «wtL

Kuopos tait. X, CHuleliv

mur įtr a t3W

LD8,28 kp. mėnesink susirinki- 
mus įvyks sekmadkaį, kovo 22, 
t vai po pietų, baMftytioij avėtai- 
ntų, 339 ’Gtaen St Kviečiame na* 
rlusCes) ateiti. Gera proga ulaimo* 
keti duoklei.

i j Girtis negražu nei žmoatmu, nei 
l tflwųi,-M. Prik»t»k*iU.

kelių, o patys kolonistai da&

|Įingais upokšniais ji laimi ‘J 
primena kai kurias Europon « 
šalis. Neišdlrbti žemea plo* J 
tai galėtų priglausti dar bent 
40,000 šeimynų kolonistų* 3 

bet vietos valdžia neduoda 1 
pašalpų, neparūpimi gerų 
kelių, o patys kolonistai daž* i 
iriausiai atvyksta be ižLek* ; J 
liaus. $i

Dabar S. Catharinoj augi- 
narna daugiausia kukurūzai,- ] 
mandžiokai (saldžiosios buL -į 
vės), ryžiai, pupos, cukrines į 
nendres, bananai, ananasai, 
bulves, bet auga taip pat 
vynuogės, tabakas, kava, o- , 
buoliai, ki imišės ir bandoma j

vįdųržeipį iy artyn Ąrgenti- (langiau sėti kviečių bei m-
.■ »t

rių, Daugelis verčiasi raguo
čiais, kiaulėmis ir pieno ri
kiu. Valstybės pietuose ritu* 
dama taipogi anglių, geležų*# 
ir kitų metalų. M

Skersai valstylM“s eina tik j 
vienas gelžkelis. Be to, pą- t 
jūrių yra keletas trumpų j 
gelžkelių ir vienas ilgesni# j 
išilgai siemn-‘ su Pamos 
valstybe, viso gelžk. 1,002 j 
kilom, ilgio. į

Bio (r rande do Bul. Pati i 
pietinė ir viena iš Įžymiau- I 
šių visais atžvilgiais Brazį- | 
lijos valstybių yra Rio j 
Grande do Sul. J i turi 280,- 
(XX) kvadr. kilometrų su ’2,* 
6S0,0<>0 gyventojų, 18,578,- 
<XX) hektarų dirbamos žoničs 
ir 77 miestais — miesteliais, -J 
Sostinė vadinasi Porto Alcg* 
re su 270,0(X) gyveirtojų. j 

mokyklų, 78 aukštesnius ir 
4 aukštąsias, 640 bažnyčių, 
2029 kilometrų gelžkelių,1 4 
audimo fabrikus..

Savo gyventojij būdu ir 
gamtos išvaizda Rio Grande 
vra panašesnė į kaimynines 
respublikas Urugvajų’ bei 
Argentiną, kaip į kitas Bra
zilijos valstybes. Pajūrio 
krantai lėkšti ir smėliuoti. 
Lygiagrečiai su krantu U^ ; 
kelių kilometrų eina 300 ki- 
lometrų ilgio ežeras, kurs 
jungiasi vienoje vietoje 
jūra. Bet į jį negali Įplauk
ti okeano laivai, nes ežeran 
įteka upė Guahyba, kuri i- 
vairiose vietose prineša 
dumblo ir smėlio. Dėl Šio# 
priežasties bėda su uostu. 
Jau išleista vi iš 140 milijo* 
nų milreisų uosto Išvalymui, 
bet smėlis vis išimu  jo suda- 
rosekl urnas.

Klimatas yra sveikas,.bet 
nepastovus. Žiemos yra ga
na šaltos, o vasaros būna . 
karštų dienų.

Žcinė bendrai yra derlin
ga. lengvai įdirlmmiL Yra 
nemaža anglių, murmuros 
geležies ir brangiųjų meta
lų. Gerai auga kviečiau vy
nuoges ir įvairusxEutopo« 
vaisiai, Inu daržovės. Gyvu
lininkystė yra laimi išsivya- 
čiusi. Pramone Rio Grande 
do Rul stovi žemiau tik ui 
H. Paulo ir Rio de dancira 
l’rekyba su užsienųus ym 
laimi gyva. Ri<i
Grande do Sul yrą daug irt** 
Jauti valstybė ir gali *u idj 
ku atsistoti pirmoje vietoji 
tarp kitų BmiJijbH v»wB 
Irių* V*BmiL Ltatuvh‘*JB



DARBI*IMKA S

KAS GIRDĖTI , LIETUVIŲ I
KOLONIJOSE I

PRANEŠIMAS
1DS. Naujosios Anglijos Aps* 

. kritks metinio išvažiavimo rengi* 
? mo komisijos susirinkimas įvyks 
į kovo 22 (L 2 vai po pietų “Dar* 

hinfoko0 raštinėje 366 W. BroruL 
way, Hn. Boston, Mass.

Komisijos noriai, kurio pasiėmč- 
te pareigas suvažiavime, malone- 
Mte būtinai dalyvauti. Taip gi 
prašomos prisiųsti atstovus ir tos 
apylinkės kuopos, kurios dėl ko* 
kių/nors kliūčių negalėjot daly* 
vautr pereitame suvažiavimo. Su- 
atrinkime turėsime viską aptarti 
h- pasiskirstyti darbais, nes jau 
nebedaug laiko beliko. Išvažiavi
mas įvyks gegužės 30 d. Romuvos 
Parko, Mmitello, Mass. ,

Dar kartų prašau visus pribūti 
paskirtu laiku.

Komisijos pirm. J. F. Smilgia

gtokUdiMk, kovo 1> dfeaą, 1IĮ1

HMiFon, cam,
Kovo 1 d. čia įvyko prof. M, 

Biržiškos prakalbos, Publikos įui- 
ririnko labai daug ir teko nugirs
ti, kad labai visiem* patiko geri), 
profesoriau* aiški patriotiška kal
ba. Bet, kad nepasiliktų vien gra
žūs Žodžiai, numatoma artimiau- 
siu laiku, kad šioje kolonijoje 
seks ir geri darbai — hu* įatdg-. 
tas Vilniaus Vadavimo Sąjungos 
skyrius.

Kovo 8 d. įvyko LDS. 6-to* 
kuopos susirinkimas. Po kuopos 
reikalų apsvarstymo prisimint* *. 
pte virš minėtą reikalą. Visi vien
balsiai su dideliu entuziazmu už- 
gyrė ir nutarė *totl į darbą. Bet 
kad šis darbas yra visuomeniškas, 
tai to skyriaus įsteigimui Ims Su
šauktas visuotinis susirinkimas. 
Vėliaus pranešime daugiaūs.

Roporterb

Vyčių kuopė* priėmimas po vai- jo širdį, rodo*, Manytumėm, per 
dinimo. Priėmimo metu huvo pa- ištisą naktį. Mupdriksiu pasa- 
ąricytn gražių kalhų, Bet grt- kęs, kad p. BMtat paskaita y- 

ra moksliška, u* ji* aiškiausiai 
nupiešė Vilnija* dabartinę būklę 
ir nurodė, takiais bBdak Lietuva 
galėt atgauti VNaitj.
ragino Amerikaą Mot urbia' prote*- 
tuoti prieš lenku grobikus, kurio 
neteisėtu hfidu užgrobi dalį Lie
tuvon ir iki ilą Benų to savo gro
buoniško datko Bcatitaino. Prof, 
M. Biržiška mgfam įsteigti drau
gijėlę, kurt rūpintųsi morališkai 
ir finansiškai auteikti Vilnojaus 
kraštui paramą.

Pertrauko*laiku laikrašti “Mū
sų Vilnius” uiMrašė, rodos, Q as
mens.

Kovo 4 d> vakare oras buvo la
bai blogas, tariaus žmonių prisi
rinko pusėtinai, kurio prof. Bir
žiško* prakalba* visi įvertino, ir 
visi buvo ia1ia| patenkinti.

F. A. Krmoavičhii

sakyta gražių kalbų. ~ 
Siaubia buvo malonūs vyčių vei
dai Ir jų mandagu patarnavimas. 
Buvo jaučiamą, kad visa tat jie 
dar? nuoširdžiai ir draugiškai, 
dėlto Hartfordiečiai savo kalboje 
tart jiem* širdingą ačiū.

“Darbininko” Redakcija, įver- 
tindama kilnu vaidiniipo tikslą, 
parodė daug palankumo ię prijau
timo, už ką tariame nuoširdų pa* 
dėkos žodj.

Svečiu

BALUS, M).
Mtlafanbgi įvykiai

Vasario 28 d. koks ten H. B. 
išpence, našlys kaimynas ]wnio« 
M. Tayior, Pilipauskiutčs, išsive
žė ją pavažinėti savo automobi
liu, ir pabuvę kur tai svečiuose, 
grįžo namo jau naktį skersai geli- 
kelio/ kur tuo laiku traukinys ė- 
jo. Traukinys pagavo mašiną, nu- 
MineŠdaama priekin, o juodu už
mušdamas nubloškė toli | šalį,

Kovo 2 d, vakaro p. Palpvienė, 
mūsų gera, veikėja ir Apaštalystes 
Maldos draugijos iždininkė, pa
siuntė savo dukterį į krautuvę 
parnešti popierių. Jai beeinant 
gatve važiavęs automobilis pavo
jingai sužeidė. Mergaitė nuvežta 
ligoninėn; dėl dukters nelaimė* 
visi pažįstami jos motinai reiškia 
gilios užuojautos.

i Visiems pažįstama p. Vasiliaus
kienė, iš Bombard gatvės, prod. 
krautuvės savininkė, pavojingai

• serga ir kalbos neteko. Reiškiame 
visai šeimai užuojautos.

Kovo 4 d. P. Pautienukas, pa
siųstas dirbtuvės reikalais, pasi
painiojus kitam ntitomobiliui, at
simušė į stulpą, sugadindamas p 
Rakausko t roką; vyrukas tik ran 
ką užsigavo bet trokų pataisyt 

' daug kainuos.
Siuvėju darbų labai mažai ir 

i “-boseliai” viens .už kita kuo pi
giau dirba, o jau darbininkui tiek 

. numušė, kad į dienų 2 dol. negali- 
, ma uždirbti. Kai kurie didesni 

parsiveža iš New Yorko darbo, 
į darlnninkams apmoki nuo gaba 

lų taip pigiai, kad, ir ilgas va
landas dirbant, 10 ar 12 dol. te
galima uždirbti į savaitę.

Kovo 5-6 d. d. p. Lukšys rodė 
krutumus paveikslus iš Lietuvos 
Šiemet jo paveikslai na na aiškūs. 
Visiems patiko, tik gaila, kad iš 
Suvalkų rėdybos nieko neparodė.

Iš A. R. laiško iš Lietuvos

šiemet žiema gili, pusnynai iš- 
j raižyti visokiomis briaunoms auk- 
i ščiau tvorų ir šalta. Jau šv. Ka

zimieras, o sniegas Betirpsta. 16 
d< vasarNr Šventės proga/ bažny
čioj huvo šv. mišios, pamokslas, 
Dalyvavo mokyklų mokiniai su 
mokytojais ir du šimtai kareivių/ 
šiaip žmonių mažai huvo, namai 
papuošti vėliavomis no iš džiaugs
mo, tik iš prievartos, nes ūpas 
visų nusmukęs, dėl varžymo lais
vės; žmonės Į viską šaltai žiūri, 
atlieka tik dėl formos po įsaky
mu. 4 kunigai ir 8 ateitininkai 
traukiami karo teisman. Ateitinin
kai bausmių nemoka; sako — ver
čiau už Dievą ir Tėvynę nekaltai 
kalėjimo kentėsime. “Ryto” ka
talikiško dienraščio redaktorius iv 
vice-redaktorė Labanauskaitė ka
lėjime sėdi ir šiaip 11 ’ žmonių uz 
katalikišką veikimą kalėjime ken
čia. Bažnyčioj per pamokslą po
licininkas klausos, ar ką kunigas 
neprasitars. Jau aršiau, kaip 
prie rusų caro. Laisvamaniai su 
socijalistais vienijasi ir mano iš
leisti laikraštį kovoti su katali
kais ir dar labiau persekioti. Vie
noje vietoj Pavasarininkai pasta

• tė kryžių, gražiai aptvėrė, mode
liais apsodino. Bedieviai naktį mt>

• delius išlauže, tvorelę išdraskė, 
kančios atvaizdą nuplėšė. Kuba-

- čiuose vienas bolševikas, atėjęs į 
bažnyčią, ėmė spjaudyti į altorių 
ir niekinti švenčiausį Sakramen- 

i tą, Pribėgęs prie kryžiaus suda
vė ir užkeikė ir sudaužo indą 

. švęsto vandens. Tai bent “kttltū 
ra.”

buvo labai šauni ir pavyzdinga 
moteris. Tat geradariai išrejkškime 
jo* visiems giminėms, o ypač jo* 
Minui Vincui Bilėvičipi, pariž^mė- 
juaiam koopemtoriui kuo širilin- 
giausią užuojautą dėl mirtie* jo 
šaunus gimdytojo*, Onę* Bilovi- 
čienčs. Prie progos, manau, ne 
prošal į bus pažymėt, kad jo* jau* 
niausią* Minus — Pranas yra Lie
tuvos karininku. Dukra Mariutą 
yra Lietuvoj mokytoja ir dar vis 
toliau mokslo srity žygiuoją.— O 
Philadelphijoj gyvena jo* dukra 
Ona DaiuuTovičienė ir kolete* se
sers Elzbietos Uuodžiūnienčs duk
terų ir anūkė (E, Puodžiūnienės) 
Marė našle po o, a. Jono Čiurlio
nio, kuris savo laiku buvo čia 
Žymus veikėjas ir tūlą laiką *ek- 
rotorius LDjH. kuopas, kuri gyva
vo šv. Jurgio parapijoje.

Franrtijaa

ną ekspresijos halsą. Palyginu* su 
Mirgos role, p. KstkauskaitM ro- 
lė yra daug trumpesnė. Jinai ma
žai kalba, bet be žodžių daug pa
sako savo veido išraiška ir halso 
tiirtlHgumu. Lietuviai myli p. 
Katkauskaitę. Gaila/ kad dabar 
toki sunkūs laikai. Būtų labai 
pravartu, jeigu lietuvių kolonijo
se p. Katkauskaitė galėtų sunioŠ- 
ti koncertus. Ir mos lietuviai tu
rėtume progos pasidžiaugti lietu
vaite, kuri dažnai dainuoja per 
radio iš Hartfordo stočių ir ku
rios gražus kontraltas taip bran
ginamas net svetimtaučių, jog 
Hartfordo katedroj jinai yra nuo
latinė solistė. Dėlto nenuostabu, 
jog P, A. Katkausknites dalyvavį- 
mas “Krovės Pyly” vaidinime 
taip patraukia publiką, kati jau vadų. Nenuostabu, kad žmonių 
trečiu kartu statomas reikalas tu
ri tiek daug klausytojų.

Vyrų rolėse pp. Monciūnai, Ko- 
(’iūnai, BUrduJs, Kedys, Tamošiū
nas ir Kripas nenpsilcido Mirgai 
ir Kunigaikštienei. Dėlto visas vai
dinimas darė gilaus įspūdžio, šir
dingi plojimai pagerbė Hartfordo 
vaidintojus ir tuomi jiems pade,, 
kojo už atliktą darbą ir pasišven
timų. Dabar u'ateriniriečių oilū 
pasirodyti Hartforde.

Visi dirbo pasišventę, nes kil
nus tikslas — sušelpti seseles vie
nuoles — visiems patinka. Daug 
pasišventimo parodė p. Petrukovi- 
čiene, kuri daug prisidėjo prie 
vaidinimo išgarsinimo ir jo taip 
sklandaus vaidinimo. Ponai Pa- 
viloniai ir Greisius malonėjo sa
vo automobiliais atvežti vaidinto
jus ir tuomi padarė didelę auką 
sesutėms. ,

Jaunas — keturių tu etų—Kri- 
pukas, savo tėvų gražiai lietuviš
kai auklėjamas ir stebino ir juo
kino publikų savo dainomis ir de
klamacijomis. Reikia tikėtis, kad 

mažas -KnpukaM bu* 
didelis lietuvis. Vakarą pagražino 
ir papildė p. A. Aleksis su savo 
vyrų galingu choru, kuris tikrai 
vyriškai sudainavo “Lietuvos 
Kareivėlį” ir “Karo Dainą,” ku
rios tarsi aukso siūlais surišo pra
eities garnius lietuvius su dabarti
ne atgimusia tėvyne. O dvi so
listės paneles savo gražiomis, ma
loniomis dainomis tarsi pagerbė 
ir pasididžiavo, kad senovės lai
kais netrūko lietuvaičių, kurių 

'vardą su pagarba mini visa Lie
tuva.

Vietinis klebonas, kun; Valan
tis jus, kaip paprastai, visa siela 
prisidėjo prie vaidinimo pagarsi
nimo. ir jo pavykimo. Vietos de
mokratų laikraštis dėka p. Janu- 
šaičio labai gražų ir palankų pa
garsinimą padarė — už tat lietu
viai yra jam dėkingi.

Publikai patiko Hartfordo ar
tistai. Bot Hartfordo artistams ge-

WATERBURY, CONN.
Lietuvių laikraščiai ir vietos a- 

merikonų spauda kibai gražiai iš
garsino vaidinimą: “Krėvės Py- 
ly.” Kovo 8 d. visą dieną lijo. 
Buvo baimes, kad tokia nepalan
ki gamta sulaikys žmones. Bet 
watorhurieciai ne iš cukraus li
pinti Jie labai skaitlingai susirin
ko ir pripildė didžiulę parapijos 
salę. Lygiai 7 vai., kaip buvo gar
sinta, taip ir prasidėjo vaidinimas. 
Visų mylimas klebonas tarė porų 
sveikinimo žodžių, kun. A. Šmulkš
tys supažindino publikų su Vy
tauto laikų lietuviais, kad pati 
tragedija butų geriau supranta
ma. Prasidėjo vaidinimas. Salėj 
tyku. Tiktai Mirgos (p. A. Bau- 
kiūtčs) malonus ir švelnus balsas 
kai varpelis skamba. Jinai su pir- 
mAsiais žodžiais pagauna publiką.

i
c Vi*ą vąidinimo laiką? jinai retai 

kada apleidžia sceną ir visų akys 
f,vka jos gražius judesius, gaudo 
jot jautrias skalsios mergaitės 
jaunystės svajones. Mirgos kilni 
tėvynės meilė, jos heroiškas pasi
šventimas ir drauge jos švelni 
mergaites siela, kuri norėtų gy
venti ir mylėti — visa tat, p. A. 
Bąųkiūtė taip giliai pergyvena ir 

t- jautriai perduoda publikai 
Itos kilnios lietuvaitės jausmus, 

kad vietomis tikrai nepasijunti, 
kaip gaili ašara nuriedi. Pats 
save* sięugPdi — juk žinai, kad 
tai tik vaidinimas. Bet tasai vai
dinimas toks natūralūs ir toks gra
žu*. P._ A. Bankiūtė čia gimus, čia 
augus lietuvaitė, bot jinai myli ir 
dMžhiojasi paprastu senovės lie
tuvaites drabužiu ir dėlto jinai

ĮA taip gražiai scenoj atrodo. 
į|l P. O. Katkauskaitė yra profe- 
ię.' sipnalė artistė, dėlto jos vaidini- 

mu jau išanksto publika intero- 
g suojasi ir jai vaidinant atydžiai 
? Pekft jos plastiškus judesius ir pil- riausia patiko Širdingas vietos

4'
&

Kovo 8 d. pasibaigė dviejų sa
vaičių mkąjos.Per visa*, dienas 
būdavo pilnutėlė ImŽnyči*. Ket
virtadieniais buvo Kvotimų kuni
gų ir daugelis Žmonių turėjo ge
ros progos lengvai atlikti velyki
nę išpažintį. Vietos klebonas, kun. 
J, Vaalntiejus taip sumaniai Visa 
tvarko, kad tenka tik džiaugtis, 
kad mūsų skaitlinga kolonija turi 
tokį ištvermingą ir pasišventusį

meilė ir prisirišimas, bent dalinai 
atlygina už ta didėlį darbą, ku
ris šioj kolonijoj yra vedamas jau 
nuo ilgų metų.

IAWRENCE, MASS.
Bažnytinis KmioerUa

Nežiūrint bjaurios audros, gau
sūs būrys žmonių atsilankė į baž
nytini koncertą, kurį surengė Šv. 
Cecilijos choras kovo 8 d. šv. 
Pranciškaus bažnyčioje. P. Robert 
E. Sault—direktorius daug dar
bavos išlavini chorą p. A. Piniu- 
tei, vargoninkei, pagelbstint. Cho
rui pritarė stygų orkestras ir se
kantieji solistai: paneles — M. 
Minahan, soprano, L. CaRahan, 
soprano, ir ponai — J. Lynch, te
noras; J. Shea. bosas; A. DeCau- 
wer, hosas. P. R. Sault pasižymė
jo darhavimusi, surinkdamas or
kestrą ir žymius giedorius. Choro 
70 narių su solistais, ir, orkestru, 
po vadovyste p. R. Snūlt, pada
rė labai įspūdingą ir jautrų kon
certą. Gerb. kun. P; Strakau»kax, 
Luivellio klebonas, atsilankė į šį 
koncertą, ir laikė Palaiminimą. 
Daug žmonių nori, kad tą patį 
koncertą pakartotų, ir taip padi
dintų pelną, kuris skiriamas baž
nyčios takams iškloti.

RaMutaa

Prof. M. BirfOkOi 
pukaitoa

Mūsų klebonas kun. Pr. M. Ju
ras buvo pranešęs, kad į mūsų ko* 
loniją prof. M. Biržiška atsilan
kys kovo 4-tą dieną. Visi nekan
triai laukėme paskirtos dienos. Į 
salę svetį atlydėjo kuh. Pr. Ju
ras. Žmones svetį pasitiko gausiu 
delnų plojimu. Supažindinimo 
prakalbėlę pasakė kun. Juras ir 
perstatė kalbėt prof. M. Biržišką. 
Vos pradėjus jam kalbėt, jau ga
lima suprast, kad yra koks nepa
prastas žmogus; jo kiekvienas žo
dis įstringa į kiekvieno klausyto-

GERA NAUJIENA! SVARBI ŽINIA!

Hullatul-Ainericn Linija rengia ekskursiją į;Lietuvą ant didelio laivo ‘‘Staten- 
danV* kuris išplauks Balandžio 24 dieną. Laivakortės nupigintos iki $150.00 J 

"Kltnia'klų ir atgal- Ant šio didelio laivo “Statendam** nsį bus inksmi ir paten- 
.kinti savo kelione. Tuojaiis kmpkitrs pas vietinį agentų, kuriu adresai Žemiau:

F.BABTKBVICIUS m. cronmoiiOTir. UA«TKBV1C1U» 1L GKNDROLHjS K tmtlĮĄg
M, MainSt., Monkllo, Mus, Į M1 Broadway, S. Bodon, Mim. 875 dmbridgu Mt„ B duubHdgu

....i.,....

KEW HAVEN, COJffl.
Prof. M. Biržižko* pcikoiU

Vasario 27 d. š. m. į mūsų ko
loniją atsilankė garbingas svečias, 
prof. Mykolas Biržiška. I svetai
nę garbingą svečią atlydėjo kle
bonas kun. V, P. Karkauskas, 
prof. Alfred Senu, ponia Senn ir 
pJė M. JokubaU?.

Publika svečią sutiko didelėmis 
ovacijomis.

Šv. Kazimiero parapijos choras 
sudainavo Lietuvos himną ir ‘ ‘ Vil
nius” — Vanagaičio.

Vakaro vedėjas V. A leninis 
pakvietė kleboną kun. V. P. Kar
bauską pakalbėti. Klebonas nuo
širdžiai visos parapijos ir savo 
vardu pasveikini gerb. prof. My
kolą Biržišką ir kartu visus kvie
tė ir žadino prie tėvynės meilės

Tolinus vakaro vedėjas pakvie- 
lė prof. Alfredą Senn’ą, nesenai 
atvykusį K Lietuvos ir šiuo laiku 
profesoriaujantį Tale Universite
to. Kadangi prof. Senn’as pa
žįsta gerh. proft M. Biržišką, tai 
jis trumpai* ruožais perskaitė 
profesoriau* b^grtfiją ir paaiš
kino apie jo iMMgiktM darbu*.

Einant prof. įftiršiikai kalbėti, 
publika vėl kelia ovacijas atsisto
jimu ir delnų Prof. M.
Biržiška pradėdamas kalbėti, 
sveikina visus Vilniaus Vadavimo 
Sąjungos vardu. Tolinus savo 
kalboje nurodė, kas yra’ daroma 
Vilniaus atvadavimui, kokios yra 
kliūtys ir kas yra reikalinga veik- 
ti, kad Vilnių atgautumčm. Gerb. 
svečio kalba neapsakomai įdomi 
ir paliko gilų įspūdi šir,s koloni
jos lietuviams.

Prenumeratorius “Mūsų Vil
niui” užrašinėjo p. p. O. Norktl- 
niutėį V. Čeponis, A. Žiuris, M. 
Kvaratiejus. Užprenumeruota 20 
skaitytojų.

šį vakarą Surengė bendras lie
tuvių komitetas; publika atsi
lankė gana skaitlingai.

FasiŽymijo Jonas Supsis
Kiekvieną dieną jau tenka skai

tyti laikraščiuose apie lietuvių at- 
sižymėjimus sporte. Žinoma, kad 
iš prigimimo lietuviai yra stiprūs 
ir drūti Žmonės, tai jiems ir se
kasi įvairūs “sportai” ir žaidi
mai.

Mūsų kolonų* turi vieną drū- 
tuolį, kurįs atsižymėjo rungty
nėse, “wrestlhig.”

Vasario 17 d. š. tn. didžioje šio 
miesto arenoje Jonas Supsis per
siėmė su John Mapos iš Graiki
jos. Supsis savo oponentą nugalė
jo į 15 minučių. Vasario 24 d. 
toje pačioje arenoje vėl mūsų jau
nas drfltuolis persiėmė su Ghu- 
foor Klišu iš Afganistano, kurį 
nuveikė į 11 miųptų ir 30 sekun
dų. I Tą patį vakarą tojo pačioje 
viotpje ritosi Karolis Požėla su 
T. Marvin; po ilgo ir sunkaus 
susiėmimo pripažintas Požėla lai
mėtoju.

Kovo 2 d. Jonas Supsis vėl 
ritosi sn Andy Zakaroff iš Rūsį- 
jos,kurį jh talpia nugalėjo. Nu
matomu, kad ateitis yra laimi ge
ra Jonui, nes yra stiprus ir vik* 
nw. Lhiklų jaunam sportininkui 
gėriaušių padarkiau ir neabejo
ju, kad imlik* čampijonas savo 
aparte, z Fumpnrtlis

MONTREAl, KANADA
A. t A.

Vasario 23 d. mirė Vincas Ber- 
žinskns po trumpos plaučių užde
gimo ligos, pasirgęs vos apie po
rą saavicių. Velionis turėjo 44 me. 
tiis amžiaus. Palaidotas vasario 
26 d. su bažnytinėmis apeigomis. 
Mūsų klebonas kun. J. Bobinas 
pasitiko iš namų. A. a. V. Beržins- 
kas buvo geras parapijietis, pri
klausė prie pnšalpinių draugijų. 
Mirusiam draugui paskutinį pa
tarnavimą atidavė Šv Kazimiero 
draugijo* didelis skaičius narių.

A, a. Vincas Beržinskas paliko 
dideliame nuliūdime savo žmoną, 
seserį ir kitus gimines.
* Reiškiame užuojautą jo žmonai 
ir sesorei.

Dtlyvavz

HICUOSITSMYMM
Teizybš* mylėtojai, Nashua. — 

Tamstos žinute šulo kartu nepasi
naudosime. Mes visuomet stengia
mės talpinti tokias žinutes, kurio
se nėra neapykantos. Jei mūsų 
korespondentai kartais suklysta, 
nuoširdžius atitaisymus visuomet 
talpiname. Laukiame Tamstos ma
lonių žnučių. Ačiū.

JUOKELIAI

Jonu ii Lietuvos

PHILADaPHII, PA.
Mirt motina puižymijuaio koopa- 

ratorio Vinco BllaviČiaua
. “Darbininke,” kaipo koopera» 

cijos idėjos skleidėjuje, dažnai su
sitikdavom su vardu (o kartą jo 
buvo net ir atvaizdas) Vinco Bi- 
loviyiaus, Lietuvos pasižymėjusio 
kooperatoriatis. O dabar, Šio mė
nesio pradžioje, atėjo Philadelphi- 
jon žinia, kad jo motinu, Ona Bi- 
lėvičienč, vaasHo pradžioje mirė 
ir jau palaidotu Virbalio kapiny* 
ne., Mirė pas savo sūnų Juozą 
ūkininką Bajorų* Jmimė. Velionė

WORCESTER, MASS.

DID1LI8 VARGAS
Vyru; Dūšele, ko verki, aš gi 

ne visam gyvenimui išvažiuoju, o 
tik vienam mėnesiui.

PMi: Žinau, žinau! Sakai me
nesiui, o sugrįši po dviejų dienų.

Nauji biznieriai
* Antanas Kundrotu ir Kazimie
ras K&zalaitis atidarė naują dide
lę bučernę 38 Providcncc St.

f JUp.

CHARRON’S
PIANAI—RADIOS 

ŠALDYTUVAI

20 TBUMBULL 8TBBBT i 
WOBC1BT1B, MAW.

Tel. 4-9430 Į
Lanrroa Iflyg<Mk-Be Nnošiničk

BOIABVIKO UŽUOJAUTA
Sovietų Rusijoje veda žmogų su

šaudymui. Lietus, šalta.
— Koks blogas šiandien oras! 

—- sako vedamasis.
—-Tau tai niekOr tik į vka<p0-r 

sę eiti, o man tai ir atgal klampo
ti reiks... — atsako sargybinis.

KAIP BAUDI PYPKORIU8
Rusijos Aleksiejus, būdamas ka

ralium, pypkoriams liepdavo nu
pjaustyti nosis nes, nnot jo, rūkąs 
žmogus nustoja savo dieviško pa
vidalo, o pasidaro panašus į vel
nią, leidžiantį iš savęs dūmus ir 
ugnį.

ATLANKYKIME LIETO VA I
Remkime Savo Uostą—Kleiptd,!

Kam bolodctiz po zvetimui kfaitaa ktiomat dėl lietuvių I 

yra palaikomu nuohtinii luririekiinaa New York— 
Kopenhaga—Klaipėda. |

VELYKINI EKSKURSIJA 
ižvyki iš New Yorko

(m 21-Mirch “FIHHK VIII"
Didžiauti* Bendra Ekskursija

Gipžii 16-Miy Uita “UNITED STATES"
UnkMitauaia VyiSfti Ekairarrija 

THSIOGl KLAIPĖDĄ
Biržali, 6-Jaae Lilta “HE11IG OUV”

ammukob lirtovių jaumuouv bkskvuuas
Kenfi*

•juokikos liktuvių KKOMOMnm cnnA*

Hilas 3-Juli Lalu “FREOERIKVB"
UlMs25-Jilr Uhi'MB) STATES”

Vtooa partaagM bu pahrąeUa padaryt ktitMą atadath* ir 
Hhm įvairumų ir malonumų dM tą, kurie dalyviu etokurrijoja. 

llelkitlaiikHe Nuo Savo .AgcNto UlvakortČis Mat

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
. .1, Wn»,» I'«atn K<w(n««mte Frtlel V«o(i /'

ft Wktteh»URtrert, Ne* y«fc Oto 
IMWMiai*tt«*at,a«Mat,lhM. 4MI*Ml«M,0Mia^in.
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VIETINĖS ŽINIOS
lNNtam«M£IWIli*|ll IT. ■M

—* VYČIAU » Dū

N*

mnNHiš i pmf t m< mrtos UknHk
L. Vyčių 17-ta« Algirdo kuopos 

Basket Balityma* lengvai Buvei- 
« j&Mlka PUte VHlirtWiri& jŽž-

eŽ=3=3E=
T€Ąpj
LRLI

—w

Annm# hd nerupi, 0 jei ir kiek ru-
ProL M. Bitžilkbs ktiklfa- pi, tai labai niažat Jei jis 

Jhas tfesfog *febČtinAK. Nie- butŲ kitoks, tai jis savdMtd- 
lio svarbaus apie save neno
ri pasakyti. Ir nuostabu, 
kas atsitiko kovo 7 d. vaka
rė pds kuri. F. Virmafaskį 
vMkarleriėš nietu. Gražus b(t- 
n4is iš (> a'smenų tižkah- 
’džiaiija ir dalinasi fnintirnin. 
Profešoriils susilaukia glė
btus ktausimų. It Štai pie
nas klausimas — kaip Lie* 
tuvos mokslininkai žiuri į 
generolo T. Kosciuškos kil
mę? Ir profesorius, tvii'tin- 
’dainas fakto, kad gcn. Kos
ciuška tikrai nebtivo lenkas, 
nuoširdžiiii pasisako ėsųg 
garbingojo generplo artimas 
giminietis. Jis puikiai atsi- 
menųs, kaip jo tėvu namuo
se buvo UŽisilikUši. Kosciuš
kos antklodė, kuri buvo lai
koma tinkamoje priežiūro
je. Ptof. AL Biržiškos moti
na — generolo Kosciuškos 
sesers dukters duktė.

Kai K. Federacijos su
rengtose* prakalbose, kovo 7 
d. vakare ši žinia praneštų, 
tai ji buvo visiėms didžiau
sia sensacija.. Visi stebėjosi 
ii* apgailestavo kodėl anks
čiau apie tai nežinota.

Štai komiteto nariai ir ke
lt pedydotai, ^rhmiif pn> 
tėšorirt į Ttarvanl*ų, rodė 
jain gen. Kosciuškos pa
minklų. tai prof. AL B. tik 
tiek pasakei: “Aš ji jau riia- 
cinu...

lai nerūpi, o jei ir kiek rū-

tęs jmsiikalbėjiintibBe ir ki
time vietose nesityčiotų iš 
generolo S. Žukausko, gttt* 
bingojo kario, ii' nevadintų 
jį Vilniaus įiardavifeii, nesi
juoktų iš Vytauto Didžiojo 
it tt. O vis dėlto kovo 5 d. 
jo (“K.*’) ponas rediifcfa- 
rifas lietuvių svetainėje va
karienes metu išdrįso ffIie- 
tuvių vardu” pareikšti ptof. 
M. Biržiškai reikalavimus. 
Manyta, kad po p* M-o kal
bos “K-is” patriotiškesniu 
liks. Bet veltui viltys... Ko- 

i vo lt d. numeryje visaip t.v- 
s čiojasi iš Vvtauto D. ir tiek.
Gal tas atsitinka todėl, kad 
p. M-as gyvena su lenku lai
kraščio redaktoriais po vie
nu stogu.

Gerai lietuviška patarlė ir 
sako — vilkas visuomet į 
miškų žiuri.

Slebclojds

t a, ta tatai O (uita ta 
dltotam, ptM riėfltta* ĮMta 
k<. tame Ėdta* *«'MU įta 
aižymčjo jauna* Vyčių afaatt* 
Ptana* Luką*. JU vlanaa padaHi 
20 punktą. Tymo manadteri* fa 
včdčja* julhi* 'tamūli* taipgi įe* 
rat piUilrpcfal jiadarydaam* l&fcą 
punktų. Jo bfoll* VyiAulArt įiatU* 
rč 10 punktų, kiti Hek mažUū. 
Šis Žaidimas buvo preliminari* 
prieš profesionalų tymų Pere 
Marųuette *U Bu'nker Tlilt K, ot 
C. žaidimą. ŠI* žaidimą* batgfd 
rezultatu 24 prieš 14 Pėrė jfar- 
fiuette tymo naudai. Šią žaidimas 
buvo gana žiauru*. Abu tymu tu* 
rėjo po vieną lietuvį MSliką. Pir
mame Žaidė Joną* Edita (IHxon), 
antrame — Česnulevičius. Abu jlė 
buvo savo tymų Žvaigždė*.

Jamaica Platu Vfttfrlvind* fte- 
pakęsdami savo pralaimėjimo pa
kvietė Vyčius revanšo rungty
nėm*. Tos rungtyn?* įvyko 9 d. 
Jam&icn Plain. Bet ir savo namuo
se nabagai pralaimėjo. Vyčiai 
juos antru syk skaudžiai supliekė 
padarydami 46 prieš jų 26. Da
bar žinos, kad šį vicnintčlį Bos
tono apylinkėje lietuvių tymą nė
ra taip lengva įveikti. Valio, Vy
čių tymui,.kad taip puikiai lietu
vių vardą atstovauja svetimtau
čių sportininkų tarpe!

Sport.

PRAKALBOS
Kovo 8 d. 8 vai. vakare ^baž

nytinėje svetainėje įvyko prakal
bos, K. Federacijos skyriaus su
rengtos. Xors lietus lijo ir perkū
nas tfankė, ,..bė(t klausytojų buvo 
susirinkęs gana gražus būrys (a- 
pįe 150). Prakalbas pradėjo kleb. 
RjĮn* F* Virmausfcifk ktalbęjo Dr. 
j. Landžius, ptof Pranas Galinis, 
advokatas K Kalinauskas, redak
toriai A. F. Kiieižys ir j. B. Lape- 
l:a. Vakaro vedėju buvo J. Rai
nys.

ftėp.

Apvarau VttiAva

Mayor o J. AL CtiTley su
rengti pietus buvo visai iš- 
kilmingi. Už garbes svečiij 
stalo stovėjo trys vėliavos: 
Amerikos, Lietuvos if vafe- 
tijps. Tik gaila, kad Lietu
vos vėliava buvo atvirkščia 
—vietoj geltonos spalvos bu
vo raudona, o vietoj raudo 
nos — geltona. O vis dėlto 
reikėtų daugiau pagarbos sa 
vb vėliavai...

We viiireikalingi*ji pgkvieiti

1 majoro surengtuosius 
pietus nebuvo pakviesta to 
užsitarnavę. Pav., nepakvies
tas p. J. M., drtbg pasidar
bavus prof. M. fi. tinkamai 
priimti. Tas žmogus visur į 
darbi) kviečiamas ir darbe 
sulaukiamas, liet pakviesti į 
pietus — užmirštas. Gal tai 
įvyko imu* neapsižiūrėjimų, 
bot faktas lieka faktu-. Tai 
pambka įvairioms ptogoms, 
kad visada reikia atidttofi 
tai, kas kam priklauso...

taiv^HflUt pistribUi...

Nepaslaptis, kad ‘‘Kelei
viui’* lietuvių tautos Mitą-

RĖKSIĄ BAiMYtlKĮ 
KOKCEKTĄ

§v. Petro parapijos choras smar
kiai rengiasi prie bažnytinio kon
certo. Laiko praktikas porų sy
kių kas saavitę. Choro vrfdas p. 
Karbauskas yra patenkintas cho
ro pastangomis. Jis moko daug 
šventų giesmių. Taip kad bažny
tinis koncertas susidės iš giesmių, 
pamokslo ir kantatos.

O.

40 VALANDŲ ATLAIDAI
Pereitų sekmadienį bažnyčioje, 

k un, Virinauskis pranešė, kad mū
sų bažnyčioje 40 valandų atlaidai 
prasidės iškilmingai sekmadieni, 
kovo 22 d. Kunigas ragino tuo
met melstis ir gausiai eiti prie Sa
kramentų. nes tuomet per visas 
tris dienas bus daug svečių kuni
gu. 1

Tt1.8o.Bo«ton.V>20

A.O.ŠALHA-SHALLMA
IJ1TWW ADVOKATAI 

. ialM« ta Oirtvartfttai .

tiD'titbintokciH

ii.- s
•05 Barrard St, tatMiurMga. Nm*4

Tvl,UnIv^tal4«-Z. /

i**.
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kietus barėm* tų mirtų jaunų at
letų gražų ir naudingu lietuviam* 
■darbą. TH«i; M vfcfc Aurio ir 
neina f šokiirt, po tikietą. 
Ypatingai lai mūsa profeaionalai 
ir biznieriai Pavyzdį ki- 
tkm* UčinviiCta* H&thtril po ko- 

i ledą tikėtų it tuomi pąfėmdami 
nfafeij atletą darbą Aėflk matėria- 

. TialLet lr mdt*faafct ’ 
; BjntL

GAXO TAIBtfnt lOBŲ 
mtAMYMABATMlBTAB

Gub. Ely vieškelių tapymo pro
gramą Legialatūra atmetė. Taip
gi atmeti sumanymą pakelti ga- 
artino, taksa* vienų centu ir iš
leisti trumpam laikui bonus. Bu
vo rtdurktte debatai. Balsavo 113 
lėlei, o 110 už. Vienuolika denio- 
krafft balsavo prieš gub. Ely pro

: FW7— 7 T ~ -
PROF. M. BlMtltKA 

OAMBRIDGfcjfc
» penktadienį, kovo (I <1, bažnyti
nėje salėje įvyko prakalbos. Kai* 
bėjo kilti, J, Švngždy* ir prof, M, 
Biržiška. Vedėja buvo kleb. kun. 
F Jušbaiti*. Keliolika žmonių nž- 
ripfonumef'avo “Mūsų Vilnių.” 
Prakalbas pavyko. Žmonių buvo 
pilna salė.

paor žydAKAviėtAūs

Rap.

mm* **

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADRESAI

WmjVQ* DŲKTSAŲ DWOI 
PO GLOBA MOTUCkl m.

tAttttil
lUrjuinliiku — Tekia Aim*tt«Wrt*6
__Crt G Slreet, 8o, —

Tel. H. BoMms 2WG-M. 
Vlce-Chnilnlnkč — Elena MikulriUenė, 

402 E. Cth »t., So. Bartom. Maita.
L’rot. IUamU — Elzbieta AuUUkaloiiit* 

67 a st., 8o. Morta*, M*** , •
Tai. Sa. Betarti 4TlrtW.

Fili. įkišt — Murjons Markoalut*
66 (1 St., Sa. Ikmfon, Mas*. 

Iždininke — Ona StanluliutS
105 Wcrt (Hh St, So. Borto*, Mm*. 

TvarkdarO — Ona Mfagirdkmė
1312 colunibiM Itd.» So, Borton, Mm*. 

Kauki* Globėja — B, JauuSonkti*
T-120 (’olunihln Kd., S*. Borto*, M*M 

Draugija, msyo suelrlnklniu* laiko kM 
antrą utarnlnką kiekvieno mariėrtrt 
7:30 vai. vakare, polmtuytlrtlj «v»- 
minai. ..

VIsiiIh Almugljo* reikalais kreipkite 
ims protokolu raštininkę,

(Mmbridgt, Mmsk. — Kckmndie- 
nį, kova 15 ’d., Robvrls School 
naujoj nuditorijoj įvyks prof. 
smuikininko A. Žydaimvičkius mo- 
kinlų koncertas. Pradžia koncerto 
3;30 vai. po pietų. Įžanga 50c. ir 
35c. Visa# pelnas skiriamas nau
jos mokyklos ir svetaines fondam 
Rengėjai kviečia visus koncerte 
dalyvauti.

VAIDYBA

VIce-PlraMnlakM — A Haudfcima*, 
•15 K. Br**dw*y, So, Borto*, Mm*. 

l’rot BaMlAtaku - V.
MttaM Bd, Irt Borto*, 

tirt lūttadnka* - R U____
« Ad**w St, Doreitarttr, Ma**, 

Kartoti** —- P. KMponfaę •
266 Bonos St, So. Borto*, Mm*,

l’lrmiMtaka* — ii. MtoU

VYČIAI ŽAIS FtNtTADilNf
šio penktadienio vakare, apie 

8:30 vai. So. Boston High School 
auditorijoje L. Vyčių Basket bąli 
tymas, vėl žais su geru svetim
taučių tymu. Įžanga veltui.

Sp&t

UŽČIAUPTOS LŪPOS
Viena iš gražiausių dramų apie 

^pažinties paslaptį “ Seilad Lip*' * 
bus rodoma krutumais paveikslais 
pobažnytinėje .salėje sekmadienį, 
kovo 15 d. 4 vai. vaikams, 7:30 
vai. suaugusiems. Drama yra gi
liai religinga. Be abejo, visiems 
patiks. Programą tvarką blaivi- 
ninku kuopą. Pelnas eis parapi
jai. Verta kiekvienam atsilankyti, 
ifodys kompanija IFNeiv Yorko.

Kvitatyi

ramkkitm tavu MVtat 
Atumrt

V’isame Bostone tčra tik du lie
tuvių atletų bei sportininkų rife
liai, kurie lietuvių vardą atsto
vauja svetimtaučių sportininkų 
tarpe. Tuos abu ratelius užlaiko 
Lietuvos Vyčių 17 Algirdo kuo
pa. Jie yra: Knights of Lithua- 
nia Base bąli team ir knights of 
Litįmania Basket balt fcam. Tų 
tymų išlaikymas (uniformos, spor
to įrankiai) atsieina apie $200.00 
į metus. Tuos pinigu* turi sukelti 
įvairai* būdais patys jaunuoliai— 
vyčiai Vyresnieji lietuviai be
veik visai neprisideda. Taip netu
rėtų būti. Kadangi mlhėG rateliai 
gražiai garsina liėfuvių Vardą a- 
merikonų tarpe (vienas Visata 
hitas žiemą) Ir tuomi daro didį 
gero visiems lietuviam*, nės sve
timtaučius priverčia su pagarba 
atsinešti į lietuvius, todėl jie yra 
verti visų lietuvių paramos. Ir 
Štai pasitaiko puiki proga visiems 
lietuviams juos paremti. Minėti 
rateliai, bendromis jėgomis, ruo
šia šokių vaakrą, kuris įvyks pir
mą šeštadieuj po Velykų, balan
džio 11 d., 1931, grasiame Perins 
Post bąli roomyjė, Bhiadway, So. 
Bostone. Vakaro pelną* eis įsigi
jimui naujų uniformų ir kitų £ 
rauktų. To vakaro tikietai jau y- 
ra pardavinėjami. Perkantieji ti-

MAYOR’AA KOMI PAKALNI 
MOKBUIU*

Mayor’as Curley siūlo jiadidinti 
10 procentų mokamus mokesčius 
visoje valstijoje nuo įoigų vie- 
nerieihs taetarns. Padidinti mo
kesčiai eitų vlėŠiesSems darbams 
labiau išplėsti.

atarta AtftLAJta
N'tnnrtoviviua Juonį ir Kow- 

taitrift kovo e d apluoke g.rnya 
ir paliko (.vi lkit sraSll dukrelę.

■ra. H. B. MK-k
tOifntiH

DPTOMETRISTAS
IMUtalAvoJui akta 
♦mirta itaūltti 
kratau aki* *im*- 
i4*n ir amblljo^li-

kUė (akJoae) nkjta mttaUkvtvta 
M tinkami laitai.

J.LFAMAKAl>rM,b.»A 
447 »mdWky, MUi

JOTIMS I. 6AAMS 
teita visokiM provU. tMN S- MM telkto dofauMMė; 

................
Mikitai

Telefonu: Hm 
NuaųjTolbrtMU

Rap.

ART. Koiiatrtl OBA*IMA

TERCEMTEMARY STOVYLĄ
Art. Komičius (Ikt) dabar gra

žina Torceiiteiiary stovylą .ant 
Boston Common. Tų darbą jis ga
vo pereitą rudenį, bet flel žiemos 
šalčių negalėjo dirbti.

K. K.

vnutdUĖt aM tUA^
Kaip ankačiau. buvo pranešta, 

jog Bostono Lietuvių* Draugijų Są
ryšio ruošto Vytauto įpirties su
kaktuvių paminėjimo Bortone li
kę* pelną* sumoje ♦115.00 buvo 
pasiųfctae Vilniau* Lietuvių Lah- 
darybėeDraugijoK ęėiifro Komite
tui vardu kurt. Bieliausko, šel
pimui Vilniau* lietuvių našlaičių, 
tai žhtomi turime garbės pranešti, 
jog Draugijų SeryŽio iždininkas 
p. A. Naudžiūne* gavo nuo gerb. 
kun. B ItaliAiuka Įtekančio turi
nio laiškų:

“ Jo MžL l’oha* jU'Naudžiūnas.
Didžiai Gerbiama* Pone,

Šiuomi pareikšdamas. Tams
tos siųstų ♦115 gavimų tariu LUTUVAS JUBPŲBLIKON18 
Centro Ktaiitatb Ir vaikučių 
našlaičių vardu nuoširdų padū
ktai žodį ūš taip |įau*i4 aukų ir 
kad pavcfįto Vilniau* ir Vilni
ja* leikalij ta»ap|*idžiatc iš sa-

: vo UMieaifr atgį^tie*. .

Su Aukšta ųgMtarba,

Taigi dabar gali būti visiems, 
aišku, kad pinigai tuaiekč tą vietų 
knfft būvu siųsti —i Vilnių ir tų ko
mitetą, kurs globojo ir auklėjo 
lietuviškoje dvasioje-lietuvius naš
laičiu*.

Prie progog, visuomenės žiniai, 
turime pridėti, jo^^stono Lietu
vių Draugijų SAryAzs per du me
tu (1020—f!93O) y tat pasiuntęs mi
nėtam komitetui tataju kun. Pr. 
Bieliausko, Išviso fStAČKI* Jei ir 
kitos kolohijo* remtų vihilęeius pa
našiai kaip Boston**, tai vilnie- 
šiam* būtų daug lengviau atremti 
lenkinimo Bangą ir kitokius lenkų 
pėtaekibjiinUš.

BOSTONO LIETUVIŲ DR-JŲ

savo klubo metiniame susirinkime 
išsirinko valdybų, į kurią pateko 
p, S. P. Šalniėne — pirinin., p. 
Ag. Starolrfitė — vice-pirra., p. 
Pa Dru joty te — protok. sekret ., 
Ą RauluiaitytG—sekr., ĄIIi. Mit- 

' kasininkė; .Pralilę 
Boba. S. M. Pastorini ir p-le X 
Bprisiutė —• direktorės.

Kas U gerbiamųjų lietuvių norė
tų užsirašyti laikraštį “Darbrnin- 
k<,” malonėsite kreiptis prie ma
nęs, o aš visuomet noriai patarnau
siu* Už savo darbų jokio atlygini
mo nereikalauju* Laikraštis “Dar
bininkas” išeina du kartu savaitė
je, Kam būtų perbrangu du kartu, 
tas gali užsirašyti vienų kartų sa
vaitėje, t. y. penktadienio numerį. 

Visais spaudos reikalais kreipki
tės pas

M V.J.BLAVACKA8
7 Mtf t Strsst, Worcester, Kasa.

Per A. Ivaška, Rast.

'dkuilii ioįi^vtiiti
į uiUii DipaittrosTOLię

Kovo 3 j 4 d* Kęmlčių B šeimy
nų name, Rast Fourth St, kilo 
gaisra*. Gaisrininkai energingai 
kovojo ūįtnml Laimė darf kad 
kiti namai nuo degančio buvo a- 
pie 10 pėdų tolumo, kitaip būttį 
supleškėjęs visa* Mokas, iiėš tų 
naktį buvo dideli* vėjža.

; Daugiausia nukentėjo p. Kos- 
mčcius, nes nebuvo apdraudęs 
rakandų Ir gataras padarė apie 
♦1000 nuostolių.
t P. VargalienČs rakandai visai 
sudegė, fet buvo ajslraiteti,

P. KoMlėiį hitais ir rakandai 
buvo apdrausti. P. Galinis ma
žiausia nukentėjo. Jam nuostolių 
esu apie ♦000.

Nė vienas iš gyventojų asme
niui nenukentėjo. Visus įmigusius 
pribudino jaumiansias Komičių 
Vaikutis Mtisjhb B thHV amžiaus.

Beje, Tgktejlaiiki ntfkcntčjo ar- 
ttatas-plelėjBH Komičtas. Visi jo 
prietaisaį ir jrinthl audegč. Nuo
stolių turįs kpk' AfibO. Jaunam nr- 
tbtur MMam« tilMojauig. to' Hu
dui dakkr rapdMi numj Itt

KANDAMAI
“Darbininko^'name 5 arfaė 

7 gražūs dideli ir šviestu 
kambariai. Yra elektra, ga 
Sėty maudynės, skalbynės 
duodama šiluma ir janito 
nūs patarnauja. Dėl pintos 
BiiĮ infonrtticijri kreinkitėt 
^arfeinidko^ Adminiatra* 

Wja.

I
‘‘BLUE 00 Al"
Tai gariamd* Idttag tr ivg

m aagli* ką kad* buvo U 
mftM ant &aži paviršiaus 
Hgži daga a tatim, aptiti 
patikrina jo vartę. Duok BŽ 
sakymą šiaadlan. Tiktai pi 
taltfonuok

So.Boston S40I

*

CUL CMPAKY 
B*W BrMdmy, Boutįi Bodai

»V. KAZIlCERO R. K. DR-JON 
VAIDYBONADRMAI

Pirm i o hi kas — J. GrubhiakM,
21 l’rescott St., KeiulvlHe, Mim.

Vlcol'InuinInkus — J. Markcltohi*, 
140 Bowen St., So. Boston, Maa*.

ProU BaStiiilnkim — V. PaplaurttM, 
116 Bonen St, So. Boston, Maita,

Fln. Itafitiniitka* — M. balkis, 
256 E. Ninth St, So. BokLoU, Mim.

Ižillnlnkas — V. Balutis,
3G’/j Mercer St, So. Boston, Ms«.

Tel. So. Boston 0Š47-W.
Mnršjilkn — J, Zuikis,,

7 Wlnflol<l st, So. Boston, Masu.
Draugija įniko soHlrlnklmn* kaa antrą 

nedčldtenf kiekvieno mėnesio Parapi
jos salėj. 4D2 K. Seventh 8L, Smttli 
Boston. Mase.

Tikslinga dorinė pažanga liuo- 
sekliai veda nuo prigimtie* jau
natvės prie dvasios jaunatvės. — 
Prof. St. Šalkauskis.

po pietų. Parapijos mM 46C Bart 
Sovcnth St, 8o. Borton, Mas*.

21 ThomM Varta, Ko. Boston, M*w, 
Ptaė. lUMtalnki* — J. UIlMtte

3 ThomM Purk, So. Bo*toa, Mm*. Pi*# B*|iIntaku — M, Arikk
K, Kintu 8t, Bo*tan, M***, 

l£ltalnkrt — A Naudlifinan
.8|0 E. BrtiH(lway, So. Bo*twų MmA 

Jtaritalka — 3. Stalkk
7 Winfkld St, So* Boston, |(*iMt, 

Dnniglta talko mndrinkltmiH ku irečta
hcdMdlMil klekvluo uf.
|M> pietų, PnuglkM Jmk’j, 402 E, 7th 
St, So. Bonam, Mane.

PLATĖS PIANO 
»45

- A.-’C. tVlfirmT
.M’Slel yra grailoj irtal»*u*y 
bus pristatomu J luimn* su tam tikra 
Hurvey gonuicija tik ui $2.50 kas sa
vaite.

Naujas kainavo, ?0O5, ir kabiu spe- 
rhilį paslulj nuj prhledam <ltir Ir 18 r»>» 
llij * parinktus muzikos su pritaikytu 
iK'iičiuin.

C. C. HAB1ET CO, 
144 Boyhrton St, Boston, Mas*.
HciįialinifUft Ikiui’iSkffi ir angliiiiai ktfĮ- 
bfinli* iuioyuH, kati įstoti} Į KM«iį iwr- 
darinfjiDiu uryaniiacijiĮ.

MORGIBŽIERIAUS 
LIGITACIJA

Pirmadienį, Kovo-Match 18 (UtAf 
2 vai. po pietų

deras iiiv i'sbneiitus, o Šeimynų mūrinis 
.b imas po 5 Ir 0 kantbaritiM. Yra 3 didė
li". krautuvės, ntdarus plumMng Ir o* 
likt ros Šviesa. Bemlų U42ŽO.OO į nwtu& 
sm—S0!) Fourth SU S«- Boston, kum- 
l»: s N St. Kreipkitės J. I. 8KGAU 633 
E. Ita>;i<lway, So. Boston, Tol, S. 
B. 43l!l. (K:43).

Tel. Porter 3790

JOHN REPSHIS, M. D.
(nKran)

t&tartS OjdyfiM
Ofiso Valantoa: 2—4 ir T—•

tiambridgt, MtlA

į . ', ■ į i r^g-saasai 
Tel. So. Borto* 26Š0

ttUMivAtttnii
PlrtihUakM —lonaiL. ęiuanak**, 

24 ThomM Bark, Bo. Bmlon, 1M

®l Kaidrėr Ava., Dore^actar, Maaa i 
Prot, fiattlntakas — A. Nevltra,

,W8 E, BroMway, 8o, Boston, Ifam. 
Fltt. ŪaltinlnkiAH — luomu Ckutviaut, 

^z^Tampa bu Matturnaa. Maia.
IMInfnku - Vlncaa Kalfcltt, 

«7 G Sfreat, IWh Bo»u», Maaa 
Tvarkdarį* — Pelnu GeMKnla 

M Viatoa BU touh Boema, 
Draugijos *u«!rinldina| būna tau mtaK 

uedUdlMiI kiekvieno mėnarie x vfl,

Tel. S. B. 2712

OR. 1 LANDŽIUS
LtEttlVISGYDYTOjASli 

CHIRURGAS

Ofiso valandos: 
2—4 po pietų; 7—8:30 vakare 
4M B. lro*dway, So. Rote

t

Ate

UR. S. A. GALVARSK1 ((UuntniKiat a<BttaNtay,ta*Mlta
d M

teMMBk*

■*

| ta,WWii4įi,wwmHWiil,»tataiili>,Mt......i|iiiiiiHHiuim»|*

DbRttSMn* OLOTHIĖCI 
•EOF

Visokiu* drabužiu* siuvu. vhIru ir 
pcrtaltau. Vadurnu pagal įiMsky, 
no. Filtrą* |)crtai8OM Ir išvntom.
Ką m&Drte tolkU mokėti ?25.00. H* 
tik «| 112.50. TrtrbM xnraniw*rt.
mm, ne* t*M tikra* maMiurt tariu.

KARTIM V ALULIS
1854 DORCIIEHTEn AVK.

f fattbhrtbUSMO

A. L KAPOČIUS
ibi Bro*dw«y,

C'Ktletal<rnMw)
Ofiso vnlMhdo* nuo » IH BL Mta 
l;30-6 ir nuo tabtaut*.. 
ftaretotata nuo U—12 tati, HM* 
fetlHitaffit nu* t tai l.tata* W 
dėliotai* nuo B tat 12 (ptatal tat* 
tarip. * .

ŪR.S. »HMZEJtWSI(i
DAMTIBTAB 

<«!*> vrtamta m* to—f 
Bekmmikttrti* i—O 

w hūmmūš Wb nuf. 
Ihmm Sor, Borto*. Mina. 

TriUteoeklM 
«hu JMMl MnMMMC

KATARAS ir 
DŽIOVA

TJJl trMat vlrfcrtte*

Taipgi skirt ai 
Ir prkM* lią*

Kvitais mtNftab Ir W 
dyką Xt*rimat

ftiBiKtiniiSTiL
alalalrt-UriM.

IR MARTI

Orte
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J. taeri&a

CZ/f>7?P LITERATŪROS 
REIKALE

Nesenai rodos turėjome 
tiek naujų chorui dainų, kad 
gnlejome ilgam laikui pasi-

■—lenkinti vb naujomis daino- C'horanjs, n^s leidėjas negali 
į)i«;‘ tai buvo apie 1912 m. 
Šiandien jau kas kita: šian
dien jau dainų pradėjo truk- 
ti,.nebeturima ką Įdomesnio 
dainuoti. Ne dėlto trūksta, 

jkad nebūtoj dainų, bet dėlto 
ttfiksta, kad nolK*n orima 
lengvurių dainą bedainuoti, 

. \ sunkių nopadainuojama, o
’ vidurio nėra. Paprastos liau- 

dies dainos jau nusibodo, y- 
į, pač Amerikoje, kur naujie-

tą; tame yrą didelis skirtu
mas. Kompozitoriams irgi 
daroma didėlę*’skriauda : jie? 
nematydami iŠ to jokios ma
teriale naudos, nerašo visai

tinimui. Manau, kad p. 
chorvedžiai ir pp. choristai 
džiaugsmingai ity naujiena 
sutiks ir visomis išgalčnri* 
rems jo ty pasiryžimą. Tite- 
tint dėmesy, kad p, Struma* 
kis pilta, yra. buvęs ir yra 
dar iršiandien geras chor* 
vedi*, gerai supranta chorą 
literatOty, apie tai liudija 
iki šiol išleistos jo chorui 
dainos, kurios pačios už *a- 
vc Kailiu; tat jo skoniu fca* 
Įima pilnai pasitikėti, nes jo 
neapffiži&rčjimas jam pa* 
čiam daugiau Žalos pridary
tų kaipo leidėjui. neg kam 
kitam. Tat remkime gražų 
ir prakilnų darbą.

7' , i - ' J'
maial Mriavty bMerią; daugiau- 
a^ gal tam gftajaa madoa aaliū- 
ninkų, bri te > nuaUkundžia, 
l^ad Mani* jngriai etaa. ne* Roo- 
Emeriai Ja« |mta|ta« pinigu*, o 
naujų nėra M kur uždirbt. Ke- 
Įttaa tokių mMftatakų važinėjo nu 
#aekardąta,4ri dabar jau kai ku
rių Putaitabl garo flat tire, o 
giri 1W ^taliiaP’ neleidžia va- 
BnM '

I

.. r - 
daugybė naują narių. Net Mtau-1 
tėję ir imlcnkėję vyčiu* pamylėjo -i 
ir grĮžta *u porižadėjimu būti ge
rai* lietuviam ir gerai* tčvynaL 
niata Tikima*!, kad šiai* metate 
vyčių kuopa prašok* 100 narių. 
Tai gražų* būreli* jaunimo* At
einančiam aezonui tyčiai turi pa
darę vtaą planą nvo veikimui 
sporte, čionai vyčiai daug vei
kia, tik galia, kad niekas apie 
juo* neparašo spaudoje, Vyčiai 
sporto srityje vieton amerikonų 
tarpe užima laimi garbingą vietą, 
kaip vaikinai, taip ir mergino*. 
Daug gar?>č* priklausą Numaniai 
vaŪylmi, ypač pirmininkui A 
MiekoviČiui.

FAVnJClMi

Vaarrio 26, 27, 28 š. m. p. Mi
lius iš Lietuvos rodė krutamu* 
pavcikalu* ir aiškino. Paveikslai 
švarūs, tik kai kurie nelabai aiš
kūs; p. Milius aiškino, kati lyjant 
traukt*. Buvo gražių vaizdų, 
kaip Lietuvoje apvaikščiota Vy
tauto 500 m. iškilmės, žodžiu, 
p. M. Miliaus paveikslai nnsidavę. 
Žmonių visus vakarus buvo nela
bai daug. Daugumas nusiskun
džia nedarbu.

talpia

A. L. P. Klubas turi Įsteigęs 
skyrių šelpti savuosius lietuvius, 
kurie kenčia skurdą. Daugelis jau 
sušelpti, turi tam reikalui pinigų. 
Kas dar iš lietuvių reikalaujate 
pašalpos, o negavote, galite kreip
tis | klubo šelpimo komisiją, p. 
Kiverienę, J. Suką, K. Kalantą ir 
J. Brundzą.

BtpOdymaa .

A. L. R. K. Moterų Sąjungos 
surengtoji vakarienė kun. J. Pet
raičiui pagerbti Įvyko vasario 17, 
o ne 11, kaip kad koresp. Barbo
rytė rašė. Žmonių buvo apie 500, 
Po vakarienės Jmyo ir takiai. Ne
paminėtas vieną* mažą* vaikiukas, 
kuris už save didesne armonika 
labai puikiai išpiklė programos 
dalj — J. Bočiukas.

Sroikata

Ponia šidvidienė, sena Bayon- 
ne’čią veikėja, turėjusi sunkią o- 
peraciją galvoje, pamažu taisosi; 
jau parvežta iš ligonbučio. Linkė
tina greito pasveikimo.

Reporteris

- 8v, Vardo Komitetai taria šir-i 
dingą ačiū visiem* garbės sve.j 
eismo; visai publikai ir visiems| 
pftsidarliavnsiems.

Komiteto

į^Įiiinimwii<wĮmum...... Į

KLAičUDS

CLINTON PABUS
Piknikam*, baliam*, kencertamu, 

loklams.tr viMkltnu pMaliInk^minl- 
nlmama am*<lau*i« vieta Brook- 
lyne-Maapetbę. Jau talkas uibtfsa- 
kytt aalįr Žiemos fteznnu!.

JOKJUIKLAidiri,Mąv., 
kamp, Maipath ir Beit* Aro.

Mupath, M. Y.

Atitaisymas

Kovo 6 d. “Darbininko” laido
je, korespondencijoje |š Brook
lyno, kur aprašomo Apro&kimo 
p«r*pijo* klebono, gerte ktin. Ka
zimiero Paulonio varduvių vaka
rienė, Įsibrovė klaida. Ton pa
rašyta, kad vakarienę pagamino 
Moterų Sąjungos 29 kuopa, gi tu
rėjo būti, kad vakarienę pagami
no ir prie stalą patarnavo išimti
nai iv. Rožančiau! Draugijų* na
rtu, Taigi garbe už skanios vn-

ma apie išvažiavimus, bet tas pa
likta susižinot su kitoms Šios drau
gijos kuopoms. Išrinkta atstovė J 
šios parapijos Federacijos sky- 
riauš susirinkimą, kuris įvyks ko
vo 15 d., sekmadieny, tuoj po su
mos, Įsirašė 2 naujos nares: M. 
MiliiuivičieiiĄ ii’ M. Vrnhliauskic. 
ne. Tuom susirinkimas ir baigės.

Rep.

Av. PrancStams 8<wlča išreiš
kia didi&ratfą padėką gerk. kun. 
L. Vtičetamrityl UŽ pakvietimą 
rinkti autam Kąrimltro para- 
T>ijojr Patcraon, N. J. vasario 22 
d.

Norime išreikšti dėkingumą vi
riams aukojuriema, ypatingai gerk, 
klebonui už uolų paraginimą ir 
pritarimą šiam darbui.

Kadangi ndlftalirtie iums atsi- 
1yginti UŽ /ginajautą, ųiuma su
teiktą, lai VisagaliK Viešpats at
lygina šimteriopai viriema, kurie 
lik vienuolyną remia auka arba 
savo didžiais ir kilpiais darbais.

Aukotojai po j. Budrys, 
A. Varškevi^Ha, J. Spran*itix *3; 
po $2,00: J. Adomavičius, jfspra- 
naitis, F. Martinkevičius, J. Sera
finas, M. Dūkus, M. Misiūnienė, 
A. Baltuška, Y. Tričulauskas; po 
$1.50; B«įrihen?, Lapinskienė; 
;po $1,00" aukavo : Bazevičius, Je- 
aukevičius, Serafiriienė, M. Sta- 
nulfe, F. Volkienė, Leo Kasley, A. 
Karionių, T. Takukaiiskienė, Zy- 
kienė, A. Onelio, Miškinienė, F. 
Stanufia V. SMauricas, B. Baub
lys, O. Lizneviėienė,. A. Beliūnas, 
V. Rntkaitm, J. Aleksa, J. Lake- 
vičia Rankžihbricimą, B. Taueio- 
hjs. V& kU imriaMa $6820.
‘ - Turime riki M ie atakyje m ti
ku nftMM&Jfo? A merišsavo pu- 
oės kasdien Mftninriina jus savo 
įnaldoke. ’

iDėkįngoa,

atatinkamai autoriams atly
ginti. Iš to viso išvada, kad 
prie tokią apBnkybią daro
ma lietuviškos choro dainos * H* Jei kas nori naujas 
išsivystymui didele skriau
da, draągo su tuo ir patiems 
chorą vedėjams ir choris
tams.

Tuo reikalu ypatingai y- 
ra susirūpinęs vienintėlis 
dainą leidėjas Amerikoje p. 
Strumskis, kuris daug tūk&-

dainai! tuoj iš apaudoa išėju- 
rias gauti, gali rašyti šiuo 
adresų: Mr, X..
tP. O. Bot 342, Brooklyn, N. 
T.

y —... -----------

nas pamšgę, o vidurys dar tmičią doterią yra į leidinius 
Besudarytas — choristai rei
kalauja gražią įdomią dai
ną. Tokioje plotmėje skun
džiasi dainą mėgėjai šian
dien. Tų skundą labai jau
čia kompozitoriai ir ypač 
leidėjai. Leidėjai sukišdami 

į daug doleriu i gaidas yra la
bai išnaudojami tu chorve
džių, kurio vieną kopiją nu- 

pagalba 
pasigamina tiek kopiją, kiek 
reikia: tokiu elgesiu skriau- 

į džia leidėja, kurs, mažai gai
dą parduodamas, priverstas 
hrantria kaina pardavinėti.
Savaime aišku, Brangi kai
na sunkiai yra prieinama 
nlatosnioms masėms; jei lei
dėjas galėtu ^parduoti 2-3 
tuksiančiu ekz.. tat ta dai
na. kur* šiandien kainuoja 
koletą dos’Jku oenfu. Icai- 

t»Į- keliolika een-

sudegęs. I.š jo teko sužinoti, 
kad yra dalis chorvedžių, .tu
ne kiekvienos jo išleidžia* 
mos dainos yra davę miola- 
tinį užsakymų siuntinėti di> 
setkais kopiją aprūpinimui 
ju savų, ohori. Pasirodo^ jie 
naudojusi ypatinga nuolaida 
ir jieiĮis puačtinid pigliu tU 
seina, hef, ginli* p, fteimk-

MoL Sąj. 29 kuopai, bet fiv. R<> 
žančiaus Draugijos narėms.

Rap.

noomiro i* anuračk'

menkos chorvečHiip 
sistemos tyikjritĮsf, ta^girle-: 
tą žymiai pigiau parduoti 
dabartinią nuolaidą. / i*. 
Širmąsias* labai džiaugusi, 
kad: nors ir išloto, Ket. visgi 
skaiciąš kopįjuotojąihaž&ją 
ir tikisi, kąd'gūl neužilgo at
eis Įaik^, kada Ws- 
iŠ ’dčįbartiąes^KoDj lifeiįtOn 
ros krigio išeiti“ ”~ 'v '“c

į - 4 • » ifc-- »*-, '*•«♦--»* * O

šiais metyi.vkicVtękoW: 
tirti vidurinio sunkumo dai- 

t • * t”je *%<•*

1>?S yra.J^ycttri^jįį^ 
dinainosiir ją kokia jp&p<£ 
rą dosetką mano išteisti * Ži
nomą ir garbingi! kompozi
torių. Už :tai tenka .į; 
Strumskj sveikinti ir palin- 

Įketi jam sėkmingai darbuo- 
* 4-ir. 1 iTtl®.L-

Muomi pranešama, kad Jurgis 
|Tuanasonis yra {galiotas rinkti 
“Darbininko” prenumeratas, pa
garsinimus ir spaudos darbus. Jo 
adresas:

J. TUMASO1OS,
13W B 91 Si, Brooklyn, M. T? tis lietuviškosios dainos pla-

ptakai

• Kaip ir kitur, nedarbas visu 
smarkumu viešpatauja ir pas mūs. 
DaįąelU jau išbuvę be darbo po 
šešte mėnesius;- kai kurie įirba po 
dvi, , po fria dienas savaitėje. Tikr 
rai norintieji dirbti, gauna šen 
ten kolą darbeli, bet daugelis ne
labą! nori dirbt , už mažesnĮ už’- 
mokęstĮ ir, belaukdami didelių už
darbių, kitas vaikščioja be darbo 
pą įotyjnętų. Ypatingai'kriąu; 
^taVtąįMU para mėty kaip prašį 
tai dirba, Yra Čiori visokty dirb- 

ki^; ;M 
tarias aaroitėje, J tyttm lr 
Į-tykarim nuo-Rochešter’io po a* 
pie 50 mailių, tęsiasi vadinama 
^Fruit Beit/’ takią apylinkė) 
Čion pairi didžiuli ežerą. Ontario 
yra taliai derlinga Žema ir augi 
lą^aį gaustai tybuoliai, vyšnloa if 
k^oii vaisią! ūkininkų ym dalį 
gd». l^ba“' p««iturinčių; daugiu 

!pįs/ęilfią ?sut darbą ūi^’je ir 
;l$ty atlyginimą, bet tankį 

gj^tkpįsMkūndŽtant farmcriuąį 
kąd ną^į^gaut darbininku; vhį, 
tysigrįd^^miesfe“r Gursta bį 
df^ta?Yty nemažai Beturiu tikį 

i?1*1
“gyvenę. ^Kėtatiurturi getas fa^- 
iri«a’ ir^ritar bi/ skalos • tą Įgi#

ty farmų^rSĮynpui ir gera proį 
ga lmtyttaiM^į^tai^t>nusipirkt 
griįPigiau, nėg^ 
prieš porą.njeĮįr. Jtoehestcris yra 
Monroe <k>uųty ir.tur būt niekur, 
Amerikoje nerasit taip ištaisytų 
kelty kaip Monroe apskrity. Tas 
daug palengvina atvežti parduoti 
produktus Į miestą. Yra čion na-
I

Kovo 8 d.' $ vai. ryfg Sv. Ka- 
rimiero drg. hgriai klausė mišių 
ir kun. J. Sfenonaičio pamokslo 
šV. Kazimiero ivenf ėsproga.' Kun. 
j. Simonaitis pasak? turiningą pa
mokslą, kvitydam** draugiją ir 
talku• indr^ftima Bažnyčiai.
? I Kovo 10 «L, antradienį, prasi- 
dčjo' rėhdtekrijd*, kurios tęsis ikiį 
18 d. - TrečWjeniaw kalbamai 
RaŽahčįi*,’ pMiktadieritete apvaik
ščiojami jCnriH<iUk**kelirti.**

Vietinis

BATOffflE.N.J.
Lietuvos Vyčių 67 kp. labai pa

vyzdingai gyvuoja; ris prisirašo
■ ............. ■ 1 <jy-....

n

“Biruti*’ scenoje

Brooklyno operetės choras sta
to M. Petrausko 2-jų aktų opere
tę “Birutę” kovo 22 d. Apreižk. 
Šv. P. parapijos svetainėje No. 
5th ir IFavemoyer. Sts, Pamatyk 
nimui prideda vieno akto kome
diją “Kajetonas.” Tad visiems 
mylintiems dainą yra naudinga 
pasiklausyti. “Birutė” yra lietu
viams labai brangus vardas; o 
pats veikalas yra lietuvių istoriš
kas vaidinimas. Bilietų kainos 
ILGO, 75c. ir 50c. Pradžia 3 :30 
po pietų. Vietos rezervuotos.

Rap.

Rekolekcijos
Jurgio bažnyčioje rckolek* 
prasidės Kančios sckmadic-

“VYTAUTO” SPAUSTUVE 
ATLIEKA VI|U8 SPAUDOS DARBUS 

Vieaiatai Kataliką SftHątąvi Ir Ktąatyril Agytad^e 
medalikftliua, ktyžius, gtovy- 

idin#ų khygį ir graity ątFirudty— 
šit lietuviškaig parašais. - • . , 4 « * . ]

“DARBININKO” AGENTŪRA
“Vytauto” spaustuvė priima “Darbininkui” ikelbitnus, prentanąrfttu ir par- > 
duo<U atskirus “Darbininko” ^dijieriug.

TH.gtMg3H^a UotaryPobUe

M.P.MUAS4NC.
BIBLĮAUSKAS

m Gna| flįt, BmMyn, M. Y.

•Mi.

k staat ą-erąą Maten Itabife

JOS* LEVAM*

Antradienio vakaraii de^iuruoj<J. TiWMaa<WM#. Gi taetyirtądienio ir šeįtadknio 
vtaotrais—J. P. JfactuZu. ŠUiapaątyrairiais vakąraU 'galirtia atlikti ir “Begi 
Eątate” reikalus bei notarinina utĮiidyiniM

kad

t VYTAUTO SPAUSTUVE
SH GBAND SUMOM! ’ ’ * “ ’ Sa0pKNX,». Y.

a—U>3

BR0MLY1I, N. Y.
i Vtikalfo Janus drg. susirinki, 
mas Įvyko vaasrio 6 d. §v. Panc- 
įlės Apreiškimo parapijos svetai
nėje. Valdyba palikta senoji, tik 
finansų raštininkė išrinkta p- Ka
minskienė. nes p. Dragūnaitienei 
buvo pre sunku būti ir nutarimu 
ir finansų raštininke.

Vasario 8 d. ši drg. surengė 
margumynų vakarėli, kurs nusi
sekė labai gerai. Iš gauto pel
no drg. galės sušelpti kelis varg
šus. Vieniems ji užmoka nuomos 
mokesčius, kitus maistu sušelpia 
ir t. L 
daugiau 
darbo.

ax*ibMitfM 
lVnMM*v«.BrUMni,K.Y.
■IMnnriimrai I J-11II imi ^.Itiiiii Į/I I

•tai

C. BROOKLYN, N. Y.
ŠV. JURGIO PARAPIJA

®Xtra

Darbininkų Sąjungos vajus ir 
Katalikiško* Akcijos savaites 
svarbios prakalbo* Įvyksta tre 
čiadienĮ, kovo 18 d., aštuntą, va
landą vakare. Kas gyvas Į šį mil
žinišką susirinkimą! Bus ko pasi
klausyti ir pasiklausius kitiems 
pasakyti.

Teatrai

Kovo 16 ir 17 (pirmadienį ir 
antradienį) šv, Jurgio parapijinė
je salėje p. Lukšys rodys juda
muosius paveikslus iš Lietuvos 
gyvenimo. Kovo 20 ir 21. (penk
tadienį1 ir šeštadieni) p. Milius ro
dys judamuose paveiksluose Kris
taus Kančią ir taipgi Lietuvos 

. paskutiniu laiku nuotykius. Visose 
minėtose dienose teatras prasidės 
lygiai aštuntą valandą vakare. 
Atsilankykite, — bus įdomu. z

Vargas

Tik visuomenė turėtų 
prisidėti prie šelpimo

KompondenU

Padėka

Šv. Panelės Apreiškimo parapi
joje kovo 3 d, Įvyko Iškilminga 
vakarienė gerb. kun. klebonui Ka^ 
žirnieni! Paulonuiur pagerbti Šv. 
Vardo Komitetas buvo surirtlpL 
nęn, negalėdamas visus žmones 
priimti, nes salė buvo per pilna. 
Jei būtume Žinbję, kad tiek daug 
norinčių dalyvauti susiras, tai bū
tumėm paėmę didesne svetainę. 
Vakarienei surengti pasidarbavo: 
F. Korbet — vakarienės vedėjas, 
A. Andriušlūnienė, O. Stsgniūnie- 
nė, T. Klimienė, O. Kivitienč, O. 
Korbetlenė, O. Zukknė, T. Beit- 
dziuvienč. J, MhteviČknė, A, Cir- 
kdfenė, AVaterkos, A. Rfagnlūnas, 
M. Stagnlftnas, Joa^ Januška, Ju- 
Ha Januška, M, AnUnovteh. C. 
Antanovfch, N. Vararica, M. Kolb, 
M, Stakavtah, M. Ztakerieh, A. 
Basas, M. Hertamt, V.zTriiiiMi, A, 
Patrlntes.

Prisitaiko laikui

Nuo senų Užgavėnių bažnyčia 
pakeičia pamaldų metu rūbų 
spalvas — violinovai. Tas jau lig 
rodyte rodo ką tai nepaprasto. 
Nuo gavėnios pirmo sekmadienio 
pasigirdo iš' choro liūdnos gavė
nios giesmės. Turbūt, pirmą kar
tą šioje bažnyčioje praskambėjo 
Ikrai bažnytinio — gregorioninis 
(vienu balsu) mišių giedojimas. 
Choras gieda 4 halsais “Verks
minga Motin” ir “Stovi Motina 
Gailinga,” J. Žilevičiaus. Reikia 
tikėtis, kad choras ir tolinu pa- 
tielįs ką no?s naujo. Sveikintina.

J. P.

Vaikelio J. K. D-ja

8 d. kovo, tuoj po sumos Įvyko 
šios d-jos 3 skyriaus mėnesinis su
sirinkimas. Kądaugi oras buvo 
blogas, tai mažai kas ir atsilan
kė. Perskaitytas pereito susirinki, 
mo protokolas — vienbalsiai pri
imtas. Ligonių lankytojai prane
šė, apie Įduotą suką $5.00 ,L 
Kriaučiūnui, kuri buvo pereitam 
auririnkime paskiria. Buvo kritei-

sv. 
rijos 
nį sumos laiku, kovo 22 dieną, —• 
baigsis Verbų sekmadienio vaka
re, Rekolekcijų tvarką nustatys, 
patsai misionierius Tėvas (labrie. 
liūs, vienuolis pasimustas '

Federacija

Federacijos vietinis skyrius tu
rės susirinkimą sekmadienį, kovo 
15 dieną, t no jaus po sumai. Ma-- 
Jonu pastebėti, kad ir vietinė A. 
L. R. K. Susivienijimo kuopa jau 
prisidėjo prie Federacijos. Berods, 
visos šios parapijos draugijos yra 
Fusirišusios su Federacija. Valio 
katalikiškas susipratimas.

Moksleiviai

Kun, X. Pakalnis, vizituodamas 
parapiją, atraše visus jaunuolius, 
kurio mokosi aukštesnėse mokyk
lose (Iligh Schools, (’ollegos). 
Vaikinų ir mergaičių moksleivių 
šioje jpmpijoje esama net 329 
asmenų. Tai didelis besimokinan
čios jaunuomenės būrys. Visi šio 
moksleiviai bus sušaukti seimeliu. 
Išsirinks valdybą ir pradės orga
nizuotai veikti. Laikas nuo laiko 
bus skaitomos paskaitos iš įdomių 
mokslo dalykų, Lietuvos istorijos 
oct. Įdomu, kaip seksis. Pagyven
sime — pamatysimo.

ivento Vardo Draugija

Švento Vardo Draugijos jaunų
jų skyrius persiorganizavo. Pir
mininku išrinktas moksleivis Pra
nas Bulovas, laahi malonaus bū
do, sumanus vaikinas. Sekretoriu
mi paskirtas Kazakevičius. Daug 
gero galima tikėtis iš šios jaunos 
draugijėlės.

Rožančiaus Draugijos 
4k

Pasekmingiausiai gyvuoja Am
žinojo ir Gyvojo Rožančiaus drau
gijos. Gyvojo Rožančiaus drau
gija sitsidaro iš vienuolikos vaini
kų, Amžinojo — iš devynių vai
nikų. Abi šios skaitlingos drau
gijos turės savo susirinkimą sėk- 
madiettį, kovo 22 dieną. Visos na
rės yra kviečiamos būtinai atsi
lankyti, Ims svarbių nutarimų.

B-lis

VYČIŲ DĖMESIUI
Nrw YorkirKew Jersey kuopoms 

žinotina
Lietuvos \*yčių 41 kuopos vai* 

<lyba šaukia visu N. Y. ir N» J. 
apskrities kuopų atstovų, visuo
tinam seimui rengimui, susirinki
mą. Posėdi* įvyks kovo 17 d. š. 
m. 8:00 v. v, iįbs kuopos kamba
riuose, Xo. frtli ir llnvvmeyer Sis., 
Brooklyu, X. Y.

Taigi visi atstovai, kurio buvo 
išrinkti į visuotino seimo rengi, 
mn komisijų malonėkite būtinai 
atsilankyti.

VaHyU

loklams.tr
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