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KAINA 5 CENTAI ‘

POPIEŽIUS KALBĖJO PErIkLAIPĖROJ PASKIRTAS iIš KATALIKŲ GYVENIMO
Derm£Uio|de

įBeJgijoĮB n 
gyventojai T

i Jmvo nusteb-
! į | jkąt atvyko įj)| indėnų, ąty ^iulų 
. h iš ‘Amerikos. a i Jie buvo risi ka- 

talikai ir atvyfcb pagerbti mirusį 
misijonierių Petrą De Smet, kurs 
10(1 metų atgal dirbo misijų dar
bą Amerikoje.

^Atvykusieji indėnai aplankė

' i C

K
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kė kalbą, o po to jie pašoko ke
letą indiškų šokių.

Raumland mieste, Vokietijoje, 
yra sena bažnyčia. Dabar jps 
sienoje atrastas akmuo, kuriame 

■ pažymėta, kad ši bažnyčia staty
ta 732 metais. Manoma, kad tai 
pirmoji krikščionių bažnyčia Vo- 
kiėtijoje.

* Detroite nesenai įsteigta kata
liku biuletenis, kurs patiekia 
naujausias žinias bei knygas apie 
katalikus. Ir pirmųjų 4 mėnesių 
darbas buvo labai vaisingas—12 
žmonių priėmė katalikybę!

Vasario 16 d. išrinktasis Cleve- 
landoTmayoras Bay T. Miller, 38 
metų amžiaus, yra buvęs vienas 

.Į& Kolmnto Vyčių vyresniųjų V8r r r< 
dų. '

Kinijos atstovas Tautą Sąjun
gai Yeu kreipėsi Į Popiežių, pra
šydamas. Jo užtariamo žodžio Ki
nijai. Į Vatikano sekretorius kar 
dinolas Pacelli pranešė- atstovui 
Yen,. jog Popiežius Pius XI mel
džiasi, kad artimiausiu laiku įvy
ktą taika tarp Kinijos ir Japoni
jos. ,

Kovo 4, 5 ir 6 Idile mieste, 
Prancūzijoje, įvyksta tarptautinis 
katalikų universitetų spaudos 
kongresas.

UĖL MERGINOS ATSISA
KO KARŪNOS

LONDONAS. — Į šį mie
stą atvyko. Švedijos kara
liaus Gustavo anūkas, prin 
cas Lennart, drauge su savo 
meiluže, turtingo pirklio du
kterim Kariu Nisisyandt. 
Ėadangi princo sužieduoti
nė ne iš karališkos giminės, 
todėl karalius uždraudė pri
ncui vesti. Bet princas at
sisakė nuo sosto titulo ir at
vyko į Londoną susituokti 
Po vedybų jis žada atva- 
žiuotiįir į Auserfką. į ./ '

NEW YORK.— Trys de-

LENKAI KONFISKAVO 
UETUVIĮĮ LAIKRAŠTĮ
VILNIUS. — Vilniaus 

„miesto Storastos parėdymu 
konfiskuotas “Vilniaus Ry
tojaus” 12 numeris už tai, 
kad tas laikraštis įdėjo Lie
tuvos užsienių reikalų mini- 
sterio. Dr. Jauniaus kalbą 
pasakymą Tautij. Sąjungoje 
prieš lenkų nekultūringus 
darbelius Vilniaus krašte.

“V. R.” redakc i j a tą 
straipsnį išleidę, išleido No. 
12a palikę Risčią vietą.

JAPONIJA SlOLD 'TAIKį’
' “ *1 ‘ jtektyvai iš Cleveląnd* ir du 

" TOKIO. Vasario 27 d. įg „New York vasario 25 d, 
Japonijos vyriausybė pasiū
lė Tautų Sąjungos tarybai 
įsteigti Shanghajuje nėutra- 
lę liniją, kurią saugotų di- 
džiųjų valstybių kariuome
nė- ir kviečiami Tanių Są
jungos atstovai atvykti ir iš 
tirti visų riesušipratimu 
■priežastis. , " '. •

Nors taika ir pasiūlyta, 
bet japonų kariuomenė vą-

.... ■    į—į—Įiįiii'ii'r

VOKIEČIAI ’PREZIDENTį 
RINKSOV013U.

PEKLOJ - Vasario 
26 d. Vokietijos reichstagas 
(tanios atstofų susirinki
mas) nutarė Vokietijos pre
zidento rinkinių dieną skir
ti kovo 13 dj. Bus viešas 
tautoj balsayimas. ‘ Jau aiš
ku, kad bus 4 kandidatai.: 
Dabartinis prezidentas Hin- 
dėnburg statomas nuo be- 
partyvio sąraše; . jį remia 
eentristai -.(l

New YorkA) gatvėje suėmė 
senai gaudomą Cleveland’o 
pagarsėjusį plėšiką' Dilkovv- 
ski, ' 1

PRANCŪZAI PRALAIMI 
GENEVOJE

GENEVA. — Prancūzų 
delegacija tarptautinėje nu-

STR»UNG'Į <:
: OHICAGO, III. — Vasa
rio 26 d. Jaek Sharkey mo
kinys Ernieš Sthaūf kumš
tynėse visai nugalėjo IV, L, 
Stribling’ą. Kumštynės tę
sėsi 1G roundų. Sehaaf gavo 
visai neabejotiną nusprendi- ypatingai nurodę pasaulio 
mą; abii: teisėjai- ir refere 
balsavo už jį. ketvirtame 

’ r , į .v. '.J į 4

rouiide Striblingas gulėjo 
jau ant grindi^ bet skambu
tis išgelbėjo jį.

Sehaafo kampe visą laiką 
stovėjo Jąck Sharkey. Šis 
laimėjimas galutinai sutei

kę Scbaaf ui.neabejotiną tei
sę į pasaulinį čempionaią. 
Jau dabar kalbama apie 
Sehaafo kumštynes su Max 
Schmeling ar su Jack Shar
key* Jei Schmeling nuga
lės mūsų Sharkey, tai, Scha- 
afas. turės sus i t i k i i s u 
Sehmelingu. O jei Šhar- 
key laimes,, tai sakoma, kad 
Sharkey geruoju Čempiono 
vainiko niekam neatiduos ir 
todėl Schaafas turės kumš- 
čiuotis su Sharkey.

<;■ ’ RAOIO
VATIKANAS. Popie

žius Pjus XI praėjusį sek
madienį, vasario 28 d., kal
bėjo per radio. ’Kalba bu
vo perduota visose Valstybė
se. . Savo kalboje Popiežius

vadovams taikos reikalą. Po
piežius prisiminę; vienuolę 
Maria Ąssūnta Pajlotta, žu
vusią Japonijos-K i n i j o s 
mūšiuose. ;

POPIEŽIUS PRIĖMĖ 
AMERIKIETĘ

VATIKANAS. — Popie
žius Pius XI vasario 26 d. 
priėmė Amerikos katalikių 
moterų sąjungos prezidente 
Mrs. Marv Hawks.'.

STIMSON PRIMENA JA
PONIJAI SUTARTIS

NAUJAS DIREKTORIJOS'
PREZIDENTAS \

: AyASHINGTON. — Va« | 

sari o mėli. 27 ( d. — Vakarį kg 
vasario 26 d., vokiškų pai.fi- f 
jų Klaipėdoje lyderis dvąfi- d 
pinkas Herr Gubha tureja | 
pasikalbėjimą su Klaipėdos d 
gubernatorium,', pj \ ^TerMu< t j 
Herr Gubba padarė guber^ f 
liktoriui pareiškimą, kad t 
vokiškos seimelio partijos,! 
nepaisant net paties Boett- 
cherio rezignacijos, , paduo
tos prieš porą dienų, vis. 
vien pasilieka prie savo pro 
testo dėl ‘Poettcherio atlei- : f 
dimo iš Direktorijos pirmi- J 
ninko vietos1. .

Gub. Merkys, gavęs tokį’ ; 
stebinantį pareiškimą, paiš
ini,] o p. Gubbai, kad tokiam 
atsitikiriiė gubernatoriui, at
imama galimybė palaikyti 
oficialų kontaktą su tomis 
partijomis. '; • y

Šiandie gub, Merkys,, pa* ‘ 
siremdamas Klaipėdos sta- 
tutu, pavedė sudaryti naują ...] 
Direktoriją p. Edvardui Si* J 
maičiui, mokyklų inspektiį*.
Imt - • - . - -■■■-

Ponas Simaitis, 40 I 
amžiaus vyras, Klaipėdos 
krašte' gimęs,, savo profeši* 
jos mokslus baigęs mokyto* 
jų institute (Ecole Norma* 
lė) Waidau, netoli Karaliau 
čiaus^ Ryt-prusiuose. Poli-? r 
tiniu atžvilgiu p; Simaiti^ į 
skaitomas . neutraliu / žme*1 
gum,; nes nepriklausė prie? 
jokių partijii, ir ligi šiol ne*, 
dalyvavo jokiose politinėse 
kovose. Visa jo darbuote* 

i buvo pašvęsta išimtinai jau* 
I nuomonės mokymui ir auk-’ 
I-1 jimūi. Naujai paskirtas
Direktorijos pirminiu k a s ' j 
au kreipėsi prie įvairių aw i 

menų, neišskiriant ir ybkĮŠ* ] 
<ų partijų, tikslu pritrauk* 
ti juos prie’ bendradarbiavi
mo jo naujai organizuoja- 
moj direktorijoj, kuri turės 
užimti vietą dabartinės lai
kinosios p. Toliusio direkto
rijos. x

Kaip Klaipėdos kraštu 
taip ir visoj Lietuvoj su dii 
dėlių susidomėjimu laukia* 
ma, kaip elgsis tolinus vo- Į 
kiškos partijos, turinčios 
dabartiniam seimely dangų* 
mą. • •- ‘ ‘ / T

WASHINGTON. — Už
sieniu reikalų sekretorius 
Stimson vasario 24 d. para
še atvirąlai^ą'sehato užsie--esatai ir ki-ja), soeialdei] 

ttos.^respubl&į|k 
tijoš. - Hmdehbhrgt) konku
rentais bus tautininkii, hit
lerininkų (vokiškų fašištų) 
ir komunistų kandidatai.

Tos pačios dienos (vasa
rio 26) posėdy komunistai 
buvo pasiūlę išleisti įstaty
mą, pagal k&rįt Vokietiją at
sisako mokėti visas / skolas, 
valstybines ir priv a. t i n e s 
.ckapitalistinėms” valsty
bėms. Šis jų. pasiūlymas 
buvo atmestas 368 balsais 
prieš 75. ;
: Komunistai buvo pasiūlę 

mai Bruening’o vyriausybei, 
bet ir šis pasiūlymas buvo 
atmestas 289 balsais prieš 
264.

. MONTABUR, Vokietija. 
Čia mirė Vokietijos seniau
sia gyventojas P. Sėhupp, 
105 metų amžiaus. Nese
nai jis buvo susilaukęs pre
zidento Hindenburgo ir vy- 
riausybės. sveikinimą. . ..

Bprak Pąškeibfine rašte1 
Stimson aiškiai pasako, kad 
Japonija savo* veržimusi į 
Kiniją laužo įvairias tarp
tautines (Sutartis ir todėl už* 
Sįpelno visų valstybių visuo
tinįpasmerkimą. - z 

•Nors labai aiškiai ir ne
pasakyta, bet galima" numa
nyti, kad Stinson savo rašte 
siūlo visoms valstybėms pa
skelbti ekonominį boikotą 
Japonijai. ■ /

RUSIJA LEIDO JAPONIJAI 
NAUDOTIS GELEŽINKELIU

“ŠLAPiyjŲ” GALYBĖ, 
AUGA

,WASINGTON: — Vasa
rio 26 d. 106 kongresiftonai 
pasirašė įstatymo sumany
mą, kad būtų pakeistas pro- 
hibieijos įstatymas. Šie at
stovai nori pravesti priedą 
prie konstitucijos,* kad pro- 
hibicijos įstatymo vykdymas 
butų suduotas atskirų val
stijų nuožiūrai.

■v

o s . . ■ v ■ < _ -rr-i • ■./ VlVlCgCLNilJjCl IcLJ-picine J1LC,| v Uit- -
sario J8 d. Užėmė - KĮang- ^g;|n]<]avįino konferencijoje pareikšti nepasitikėjimą esą 

Susilaukė daugelio pralaimė- i 
jimų. Amerikos, Anglijos, 
Vokietijos ir Italijos atstb- j 

vai susijungė ii* nepraleido. 
prancūzų pasiūlymų* I*o 
litinės komisijos piripininku 
prancūzai norėjo išrinkti 
miuisterį Tituleseu, bet A- 
Rumunijos užsienių reikalų 
merikbs atstovas Hugh Gib- 
son į tą vietą pasiūlė anglą 
IJenderson, kurs ir buvo iš
rinktas. : . ' .

ŽMOGŽUDĖ MOTERIŠKE 
L BUS PAKARTA

wan miestą. Mūšyje .žuvo 
. , ■ • 1600 kareiviu. ,Meksikos arkivyskupas s-a|vo>| 
laiške į tikinčiuosius prašo nekel-j 
ti jokių neramumų dėl naujo įs
tatymo, kuris apriboja kunigų 
skaičių. Visi katalikai .prašęmi 
ramiai užsilaikyti ir atlikti savo 
pareigas. 4

1 GARNER PUOLA PRE
ZIDENTU

IVASHIN'GTON. — Kon- 
greso ■ 'atstovų rūmų ‘ pirmi- 

Popiežiaus Piaus XI 10 metą uinkas John N. Gaįiiėr vay 
ganytoj&rimo svtoktuves iškil-satio 26 d. viešai pareiškė, 

kad prezidentas Hodver at
vedė Ameriką į tokią baisią 
padėtį, kokios pasaulis dar 
nežinojo. :

Jis smarkiai kritikuoja 
prezidentą Hooyer dėl šio 
pasiūlymo steigti naujus vai 
džios departamęntusZ Gar- 
ner pareiškė,, kad preziden
to sekretoriai furi eiti; savo 
pareigas, : jiems įstatymais 
uždėtas,* o fne važinėti po 
valstybę agitacinės prakūl- 
has.sakyti. \

■' 'r--*"—j   ; i.....■

Vasario 27 d. Ghieagoje atlai

kė iškilmingas mižias tik ka ;įš- 
v&ntintaA vyskupM Bona. Nau
jausi# vyskupo* paskirtas j Grąądjmėguio paduoti skundą ir iš 
Island, Nebr., vyskupiją kitt’yra naujo kelti bylą, bet jų pra- 
labai daug lėtoką. Vyskupas Bo- §ymą, kaip nepamatuotą, tėi-

. smas atmetė,;:•

mingai minėtos Paryžiuje. Notre 
Dame katedroje atlaikytos iškil
mingos pamaldos, kuriose daly
vavo Paryžiaus miesto valdybos 
ir respublikos-vyriausybės atsto
vai.

Airijos katalikai gydytojai Įs
teigė savo. sąjungą, kuri rūpinsis 
profesijos ir tikybos reikalais.

Į Ohicagb atvyko iš Ispanijos 
ištremti 4 -pranciškonai kunigai 
ir 20 klierikų, kurie Čia mokysis 
anglų kalbos, d. po to važiuos į 

Filipinų salas. •

, Chidagoje Šv. Bernardo ligoni
nėje mirė James A. Miller. Visą 
gyvenimą jis liuvo žymus liute
roną#, bet prieš pat mirtf perėjo 
į katalikybę.-------- \ . ~~ -

Teis- 
mūs . galų1^®c r pašm e r k ė 
Mrst- Winnie. Ruth Judd, 
paskirdamas '‘gegužės mėn. 
11 d., kartuves, /Ši mote
riškė pripažinta kalta“ nUžu- 
djmie jos * dviejų draugių, 
kurių lavonai buvo suplaus- 
tyti ir pasiųsti skryniose 

■per paštą į Jios?Angeles.- / 
.# Pasmerktbšibs' gyn ė, j a i

SHANGHAI. Šio mie
sto ligoninės pilnos sužeis
tų kinieeiii kareivių. Ame- 
rikietės moteriškės eina sa
vanorėmis į ligonines pagel
bėti gydytojams ir būti su
žeistųjų paguoda.

HITLERIS PRISIEKĖ 
KONSTITUCIJAI

ji& yra lenkti,

BERLYNAS, r- Vasario 
26 d. Vokietijos fašistų va
das -Adolf Hitler priėmė 
priesaiką būti ištikimu Vo
kietijos konstitucijai. Jis 
paskirtas Brunswick’o vals
tijos atstovybes 1 patarėju 
Berlyne. Priimdamas Šį pa*1 
skyrimą, Hitler tapo Vokie* 
tijoS; piliečiu ir tuo jis gavo 
teisę būti kąiididatu Vokie
tijos prezidento rinkimuose.

MASKVA, -r- Sovietų Ru
sija, davė leidimą Japonijai 
vežti kariuomenę per Kini
jos Rytinį Geležinkelį, ku- 

Įrio ji yra dalinai savininkė.

uerikos Legiono komandieriatut pagalbininkai H P. Plummer 
iš Viicbnsin savo rankose laiko lentelę su išrašytu legiono ©balsiu 

prieš depresiją.” Legionas veda plačią agitariją surasti 
<tatbo midjottui bedarbių. ' _•’’

J

JAPONIJA SUSILAUKĖ | 
REIKALAVIMU '

TOKIO, Japonija. .-A* J
merikos, Anglijos, PranriL | 
zijos ii* Italijos , ambasadų* J 
riai vasario 26 d. įteikė JR* 
ponijos užsienių'reikalų mt* 1 
nisteriui Yoshizawa raštftfc J 
ką reikalavimą nebesiųeti^? 
daugiau kaiiuomenės į tarę* 
tautinę zoną ir foacl karo lai- | 
vai butų atitrauki > 1
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1IETUVOS OKI NIN K AI ŽADA GRĮŽTI. PRIE VYŽŲ
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VBTBA VERTA KAMINUS IR 
SLOGUS'

I:

• t’ t .

• - • IT v TF t * j . ? . daugiau kaip 200 įvafeių gy-Zmios ls -JLietuvos ™u«- kar.
' vių Ir verslų griūnant tvar

tui žuvo.

-atspės

: Po Nauju :KĮetią r sutįiiku [grįžti.’’’ Tikra .tiesaj. _pama< 
Kėdainiuose'-Senų, pažįstama niau ir užėjau į odų fciautū- 

’vęfpu&lteiraufi kuiną j .; t, i 
. ytrKick kaštupjuĄgcrųr -o-į 
lįoĄ padų ldlož.rąmaM>U.‘. ' 

L: A^penkioliką Jįtiį -pouįdi* y 
į.yyO kiek iš visos įįim Jktsc v 
kilograinų r

—Apie 15, ponulį. /. 
Tikras- -jiesusiprat i nuo/

- pamaniau. Žalia oda 10 Ii- • 
tų, ’'įmausiu atveju 20J-itų, 
o pora batų 40-7-60 litų, o- 
dos kilogramas 45; litų, ^a- 
dinasį vartotojas^ pardavęs 
savo odą daugiausia už 20 • 
btų, už jų išdirbtų jau turi 
sumokėti • 225- litų.: Taigi 
pitodnininklti ‘ir pirkliui 

Javus- taip j už / (i patarnavimų’7 tenka .
205 litai ! Nieko sau patar- 
navimai! ■ ^e be .reikalo ū- 
kiniiikai iiyjnądęjo grįžti 
prie vyžų, j ‘/M. ,k. ” rėport.

MTOW*KI*BOWO WA*W je būva labai pigūs ūkiški 
produktai ir tai niekas ne
nori pirkti. Pavyzdžiui: ru
gių centneris 14 lt., kvie
čių —12,50 lt, miežių 9,- 
80 lt., žirpįų —“ 10 lt., avižų 

7 lt., bulvių — 2.40 lt.
Šieno — 4.80 lt,, dobilų — 5 
lt, ruginių šiaudų — 3 lt, 
vasarinių 3,40 lt., penėtų 
kiaulių centneris —^30 lt., a- 
yis — 8 lt, paršas trijų sa
vaičių ~ 1.50 Įt, veršis (te- 
liokas) •— 6 lt, višta — 1,60 
lt, antis —1.90 lt, žąsis 
2.80 lt, kalakutas — 3.50 L. 
kiaušinis štuka ’-r 8 centai, 
Kilogranias sviesto—3.30 L, 
sūiis 1 lt., kanapių pluoš
tu klgr. — 2.40 lt, linų — 
55 centai, vilnų— 5 litai. 
Vežimas berž. malkų 2 
lt., pušinių — 1.50 lt, vidu
tinė karvė — ‘ 60. lt.,, arklys 
darbinis/r~ 15^0 litų. ■ O 
krautuvėse viskas brangu, 
pav., vidutiniai batai — 401. 
Samdyti, tarnas — 400 litų, 
tarnaitė: 350 litų, piemuo

■ — 200 litų. Ūkininkai nu
siminę, kas bus . toliau. Ma- 
šašeimyniūi ūkininkai ati
duoda ūkius iš pusės, nega
lėdami išsimokėti laukų dar- 
.bininliams, bet’pusinis su- 

j rast nelengva. ■

........ .ft,,.

-'LAVELIAI-Žarėnai, Šiau
lių aps. — Naktį iš . sausio 
25 į 26 d. dėt nežinomos prie 
žasties užsidegė klebono t var 
tai. Sudegė 23 gyvuliai, 
Tvartai buvo prie pat kelio, 
Spėjama, kad kas eidamas 

4ar važiuodamas numetė 'pa
pirosą ar degtuką ir padarė 
tiek? daug niidstolhj.

y priėmė katalikų 
TIKĖJIMĄ

Dubulių /km., Varnių v.
nuo senai gyveno protestan- 

į . tas p. Krimelis. Jis mirė
- - praėjusį inidenį. Likusi na- 

g šie jo žmona su mažais vai-
. kais dabar pereina katalikų 

Ą tikėjimam Sausio 27 d. 
Ą ' Naujųjų . Varnių parapijos 
k bažnyčioje klėb, kun. Jubza- 
/ pavičius jau pakrikštijo vi-

sus penkis jos vaikus. Pa- 
'ti ' Krimelienė dabar mokosi 
f .katekizmo ir kaip pramoks, 
. / *. apsikrikštys. Taip. pat žą^ 
l da apsikrikštyti ir viena p. 
■- * -Krimelienės sesuo. . Dieve, 

. kurs neleidai jiems amžinai
paskęsti protestonizmo tam- 

/// sybėse, neapleisk jų ir to-
linu I

. • Girdėt, kad Varnių mies- 
’ . stelyjė klebonas kun. Juoza- 

1 • pųvieiaus rūpesniu būsiu pa
L statyta ne maža vargšam^

pneglaudEL Vargšai t-u o 
Ą džiaugiasi. / ’ /

KALVINAS KATALIKUS
MOKO1 '

t

r

. ŠAUKĖNŲ apylirik ė j e
- .(Šiaulių aps.) , su didele pa

galba gerų žmonių ir darbš- 
x čios mokytojos, buvo įsitai

siusi pavyzdingu. mokykla. 
Bet nelaimė nuo šių mokslo 

7 metų pradžios, Sako, atkel
tas kitas mokytojas (rodosi, 
kad perėjęs į kalvinistus ar 
kitus klaidatik.). Tėvai la-

■ bai: susirūpinę kas blis. Jie 
; kreipėsi tai vienur tai kitur, 

bet jų balsas liko tyruose 
/ . Šaukiantis. Mokykloj yra.

apie 60 katalikų vaikų.
Argi nebėra lietuvio kata- 

; liko mokytojo, kad mūsų vai 
i Jkus moko katalikybę metęs 

mokytojas, kuris vietoj pa- 
. ; yyzdingo auklėjimo moka
l tik apsčiai pakeikti. Jisai
* galima būtų perkelti ten,
j ., kur .mokyklą lanko kalvinų

tikybos vaikai. .

i.

.r

KAINOS

4 . SALAKAS, Zarasų ap.— 
-Šausiu 20 d. šioje apylinkė-

»•

KUMELIUKAS 25 CENTAI

• JONIŠKĖLIS, Biržų ą. 
—- Vasario pirmose dienose 
Joniąkėlyje ir apyli n k ė j-e 
siautė didele vėtra. Viena
me artimame kaime suvers
ta klojimas, p Vaškų vi vie
no kaimo ūkininkui nuneštą, 
ui pusės kibftietro klėties 
stogas. Miestelyje nuvers
ta nemažas? pieninės kami
nas ir. sulaužyta stogas. Be 
to, išlaužyta nemažai me
džių, ų _ ,/7.. .^...7...

PAŠVENTINO PARAPIJOS
’. SALĘ

ŽAIGINYS, Raseinių a^ 
— Per didįjį karų sunaild- 
nūs visa Žaiginio bažiiytkai- 
mį, iki šiol nebuvo Čia jo
kios Užeigai vietos, ir . sales 
‘Susirinkimams. Naujai at
keltas klebonas kim. Gabrie
lius per metus laiko ne-tik 
pastatė keletą naujų tripbė- 
sių, reikalingų klebonijai, 
bet sugebėjo dar suburti pa
rapijiečius . parapijos salės 
statymo darbui. Sausio Ą 
d. Ši sale iškilmingai pašven 
tinta, ■

EMIGRACIJA MAŽA

KAUNAS. — Šausią, m. 
iš Lietuvos į užsienį1 emigra
vo iš viso 50 žmonių, bau-

i * Veiveriait t Kąuųo apsU. 
'Marijampolėje išeinąs laik- . . ‘ j . V V AO! V 1ŪU «ZV ZJ-l-L-ir'-'U.-LALL. , -UZ tvu.
iaštis Suvalkfetis įdėjo išvažiavo į Jungi
toki4. žinutę. Sausio19 d. ' 
turguje tarpe gyvulių buvo 
ir apie 4 mėnesių kumeliu- 
l$aš. Vienam- piliečiui pa
klausus, kiek.. prašo už jį, 
kumeliuko, savininkas parei 
kalavo 25 litų. Pilietis pa
siūlė 25 centus ir galų gale, 
po ilgų derybų, sulygo: Su
mokėjęs 25 centus, minėtas 
pilietis čia pat turguje jau 
gavo už kumeliuką 50 cen- 
tų, ' ■’

— • - • į,41 . .

Amerikos Valstybės — 30. 
tobuli į Braziliją 11,' Argen
tiną — 5, Palestiną — 2 jr 
po vieną i Urugvajų ir į* Ko 
lumbiją. / -A • ./

PAŠTAS 1931 NL DAVĖ 2,652,100 
LITU GRYNO PELNO

KAUNĄS. — Lietuvos 
paštas, ■ telegrafas ir telefo
nas pereitais metais... nežiū
rint Kauno centraiįnio paš
to rūmų statybos, kaštavu
sios apie viemj milijoną litų, 
gryno pelno davė 2,652,100 
litų, ' .* . .■

AUDRA UŽVERTĖ 200 
GYVULIŲ

Švedijoj paskutinėmis die
nomis siautė smarki, vėtra. 
Viename^ dvare audra’ su- 
griovė f vartų, kuriame buvo

JONO KM1TO EILES
- ■ Labai -graži knyga audeklo apdarais, 192 pus- i 

lapių, tįk už 75 centus. uDarbininkui’7 prisiuntęs 
75 centus gausi Jono Kinto gražias eiles, .. .7 y J
• Jonas Ktnitas vieniu telis Amerikoj lietuvis po-“

y etas. Jo eilęs pilnos patrijotiškij jausmų.
■ Siųsk užsakymu i c . . . ..
“P ARBININKA”

366 Wc«t Rroaclway ----- - Soutfc Įtoiton, Mass. -• j

žmonis, iž kuriu viešai užnruitu.

Okupuotoje Lietuvoje
SUĖMIMAI - areštu už tariamąjį nelega^ 

ląūs susirinkimo suorgani
zavimą. Storasta rėmėsi 
tam tikrų asmenų parody
mais ir policijos protokolais. 
Dazdūnų lietuvaitės, turėda
mos teisę aukščiau apeliuoti,- 
paprašę jų. bylą perduoti 
Vilniaus apygardos Teis*, 
miiį, kuris jų bylą ir nagri
nėjo šiemet sausio 20; diedų. 
Nors kaltinamasis- aidas i ii’ 
buvo platus, tačiau Apygar
dos teismas M< Kisielytę ir 
M. Tunkūnaitę išteisino, iš
aiškindamas, kad paprasti! 
kaimo žmonių kasdieninių 
jsusiėjimų. negalimą vadinti 
susirinkimais, jn;, baiistį tų* 
asmenų, .pas kariuos kitį- ne 
kviesti susirenka, pasikalbė
tų pažaisti, padainuoti. v 

/U^——— ..'i,-k 
LIETUVĖ—FILOSOFIJOS “

MAGISTERIS

KALTINĖNAI. — ŠLų 
metų sausio 10 ir 11 d<. Kal
tinėnų valsčiuje buvo pada
ryta keliuose sodžiuose gau
sūs areštai. .Suimta apie 50 
asmenų. .Už ką suimti —- 
nežinia. Kaltinėnų vals
čiaus žmonės ramūs, jiems 
rūpi tik . švietimo ir kultū
ros reikalai, tad kuo galėjo 
jie nusikalsti ? .

'■KINO NAUJIENOS" 
SUSTOJO

Pasirodė, jog be .paramos 
sunku leisti tokį žurnalų, 
net kas savaitę. Gal kiek 
pakenkė nerūpestingumas: 

kelius kartus žadėjo tų ir 
tą dienų išeiti ir vis taip ne
buvo. KinėmatogTafininkų 
sąjunga norėjo turėti sį žur
nalų grynai savo organu, bet 
tuomet nebūtų galima spau
sdinti kai kurių kritikų. 
Gal dėl to- menkai ir. terėmė 
žurnalą. Pasirodė kitų lei
dėjų vieiikartinis leidinys1 
;i ‘ Lietuvos Pilma.” G a 
bandys taip pat būti žuina- 
iu, -Tuo tarpu 4 cKino Nau
jienos” mano: susijiįngti su 
manomu Išleisti radio. žur* 
nalu, kuris gal bus. paremia
mas ir radiofono. Bene taip 
geriausiai ir galės toks žur
nalas išįlaįkytiN

ZzlBABNYKAI, Apso s 
vals. — Mūsų sodžius pasi
ruošęs1 lauke gyventojų su
rašymo. Surašinėjo Ąpsps 
'Ųlrie--J^pkyW»s jdirektprius. 
Klausinėjami • žmonės visi 
sakėsi esą lietuviai ir kad 
jųJrimtpji kalba yra lietu
vių.. ,/Tąs surašinėtojui; ne
visai patiko ir jis bandė ki
taip, būtent klausinėjo’, kaip 
žmonės kalba-poterius. Ži
noma atsirado’ visaip kal
bančių, vieni sakėsi' kalbų 
lietuviškai , kiti kitai p. 
Tuos, kurie sakėsi poterius 
kalbų ne. lietuviškai, jis. už
rašinėjo lenkais, o lietuviš
kai kalbantiems poterius 
liepdavo lietuviškai persiže
gnoti.^

Pirmų dienų surašinėtojų 
lydėjo mūsų šaltyčius. Bet 
vėliau- jį atstatė. ; Jis buvo 
pašauktas valsčium kur vai
tas išpiškino. jam pamokslų, 
kaili, girdi, jis norįs, kad jo 
kaimo visi žmones užsirašy
tų lietuviais. . ’ , •

ūldninkų,' .4$ l^isaviniitką* 
apsiavusį su-vyždinUj..1 &U- 
šidomėjtiu..’ Upainatęs. mpno 
susidomėjimų' 'ūkbimį;a^ fe 
feko: 4<T,ąmstaį gąMr' k^^r 
tbka inatotĄrnaŲd:^žonn8 
avint, bet nmms ūkininkams 
nieko kito- pebelieko.- - • Mes 
ūkininkai dabar batų nusi
pirkti nebetuiime ' už ’ką. 
šeimynai algų sumokėk, mo
kesčius sumokėk, 6 iš kur 
paimtu Bekonai pusvelčiui 
ir tai į trečių, parų vos su* 
lauki eilės. Gerai, kad pri
ima, o lie tai išstovėjęs 2-^3 
paras ir vėl važiuok su-be
konu į namus.
pat nbrg į Nevėžį versk •-*- 
niekas neperka. Štai atsi
vežiau dvi odas. Maniau, 
parduosiu ir už gautus pfe.

nigus pirksiir batus. Bet 
dabar už dvi. odas tesiūlo 
vos 20 litų, o paprastai ju-; 
elito batai kaštuoja 40 litų 
ir pirk tu žmoguj kad nori. 
Sakau nunešiu į odų .dirbtu--

yę išdirbti.. Vis, manau;’ 
pigiau išeis.B et ir teįi ūiė- 
;ko nepešiau, nėš 'ifz fefebų 
paprašė po 35 litus užv štu-: 
kU|; / Oi ir. gy vudk: tu ūki
ninke, kad nori! JM taip.-il
giau pabus, ’ mums fikinin* 
kams visiems prie vyžų-teks.

, IŠTEISINO LIETUVAITES

trūksU -įtipi^os valios.—Šeks
pyru. <, /y. • ‘ '

ŪSmUuU’’.fitną du kartui per 
ričnesį 16 puil. didelio formato w 
>palvptu viršeliu. Kaina Lietuve je( 
tnotame 12 Ii t.,, pusei metų 6 lt, 
Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje 
Ir kiturinetatnii 15 Mt, puiei me- 
tų k lt. . - - ' . . ' ' ■ :

AdresaBi Jųrharkae, nS&ulut8< 
Adminiitracij&i..

VlLNlUS.-^-Dereitų me- 
buvo pašaukęs pas save dvi 
Lazdūnuose gyvenančias lie
tuvaites: M. Tunkūnaitę ir 
M; Kišielytę ir jas .nubaudė 
beatoraiviniū. šešių savaičių

“DA8AR *š TURIU STIP- 
RUMĄ JAUNYSTĖS”

“Per keturius niėtua aa buvau men
kus sveikatos Ir taip silptias, kad ma
žai galėjau .dirbti.” raSo .p. M- Prelk- 
fm,. Butinio, N, Y. “A8 Omiau įlankė
lio' rųSlų vaistų be Jokioą pagelbos, 
AA'peL'Bkiiičiau apie Nugn-Toiie ir nu- 
alplrkiiu bonkų. AB suvartojau dvi 
bunka# ir tlabįr uA turiu stiprumų 
jaunystės. NugatTopn yru paalehėti- 
pirt'dėi žmonių, kurie yra alipnl .nr: J

Jokie vaistui neturi' tokio stebėti
no rekordo kaip Nugn-Toue. n» su
teikia aveikntų ir stiprumų. miUonamH 
Žpipnjų yisose pasaulio dalyse per .pa- 
ątaruoslus 45 nktna.' Nuga-Tpim yra 
p&rduvlnėjiinuuj nptieklniokų. Jeigu 
tųitleklninkak jo neturį, paprašykite 
jį. užsakyti 14 savo urmininko, žlurft- 
kltė, kad gautum#! tikrt Nuga*Tone. 
BubstttųUI yra be vstifis. ‘

./VILNIUS. —. Šiomis diė-. 
nomis p. Marija Genytė/Vii 
niails Universiteto Gamtos- 
Matematikos fakulteto ab
solventu apgymisi savo ma; 
gisterinp (iš matematikos 
srities) darbą, ir. išlaikiusi ■ 
sakomuosius egzaminus, ga; 

vo filozofijos magisterių ti- ; 
tūlą. P-Iė M. Genytė Vy- = 
tauto Didžiojo Gimnazijoje 

dėsto matematiką. ' ‘

•Brolius amerikiečius kviečiame 
užsisakyti

«MŪSyLAIKBAŠ1Į”
. “Mūsų. Laikraštis” yra. did
žiausias ir įdomiausias i§ visų 
Lietuvoje . leidžiamų.' saviiitraiš- > 
čių; geriausiai informuoja Lietu
vos visuomenę apie savo krašto , 
ir plačiojo pasaulio įvykinę j- vi- 
ad pilnas rimtų ir objektyvių j 
traipsnių, gražių pasiskaitymų, 
jorespondencijų, dainų, paveiks
lų. ir t. t. .. ' ■ , j - į

i “ Mūsų. L.aikra|ti  ̂’'. šiandien. 
plačiausiai skaitomas ' Lietuvos 
.kaime ir mieste, neš savo plačiu
urinki visus, pat'enkina. Taip pat- j 

virs 2000 prenumeratorių turi 
užsieniečių lietuvių tatpc, kurių 
didelč dauguma yra. broliai ame
rikiečiai. ‘ • .. . ,
; 4liVKiHų Laikraštis” kas savai 
te išeina po 12 puslapių, įliftst- 
•uotas ir duoda savaitihes ap-^ 

žvalgas. iŠ religinio,. kultGrinio,: 
visuomeninio, ekonominio ir po
litinio gyvenimo sričių./ • ‘ • 
. “MUsų Laikraįtį” leidžia Ka* 

taliku* Veikimo Centras. 'Kaina; 
metanus: Lietuvoj 4 litai/ nžsiė/ 
niuose — 12 litų,’ -

GERAPROGA ĮSIGYTI
■ PIGIŲKNYGŲ

. . Tik už $į,.00 • .
šias Įdomias tary^is galima.-į- 

sigyti “Darbininko” administraci
joje už pusę normales kalnciš:

, . AUKSINIO OBUOLIO • ĮS-: 
TORI JA. (Graikę Mythplogi- 
jos.žitipsPelię) su paveikslais, '■ . 
Lietuvlų ’ kalbon išguldė • Aly- ’ , 
va ...50c..

■. trumpi šKArmmrąAi^ . 
labai .gražūs pasiskaitymai a- ; 
ple įvairius ’ gyvenimo* atsltl- 
kimus. Parašė . J. Tarvydas. .45c.

TURTO NORMA—moksli S- . 
kl pasiskaiytmai. Parafiė Uo
sis ........ ..45c.

UŽKEIKTA MLRGELfc SŪ 
BARZpA IR BARZDASKU- 
TIS—apysaka į........15c.
^ATSARGIAI SŲ UGNIMI. 

Verte, iš lenkiško kun. K. Š...10C,
Už $2.00 7 -

■ KATALIKŲ BAŽNYČIA; m 
DEMOKRATIZMAS.. Parose 
kun. Tanias Žilinskas...

xxix-’tas tarptautinis 
EUCHARISTINIS 'KONGRE
SAS. Paraše kun. Pr. Būčys,- 
M? L. Č.:.......Zi4.5b

’ PRAMONINES DEMOKRA
TIJOS. PAGRINDAI. Parašė • 
Uosis

■ BOLŠEVIZMAS—Kas tūl y- >- 
ra bolševizmus ir. jo vykdy
mas kūgi joj * 45c.

. SOCIALIZMAS, IR KRIKš- •. ’ 
; OIONYBE. prof. V. Jurgučlo 10c. ;

MOTERYSTE IR- SEEMY- -.
• NA. Vartė-Jfc Gerutis.......,40c.

LIMPAMOSIOS LIGOS Ir — ‘ 
kaip nuo jų apsisaugoti? Para**

i 55 nr.. A. yilėl3Įs..v,50c.
MOTERYSTES ’ NEŠUAR-' -. ■ 

UOMYBE'kL I^MiuskU. šv, 
Kaz. D-joA leidinys, Kaune. 4Oc,

Už $2.50 7 ?
JONO KMITO EIL^S.\t;4.00 
MEILE (Poem). Para§iS M. ’ 

Gustaitis .,>r...*.45c.
'. SUNKIAUSIAIS. LAIKAIS. ’ 

Para0O A. RucevKius........40c.
ANDERSONO PASAKOS— •• 

su tavrikslėltaisag*.»;♦*o;.20c.

•• ~ TS KELIONES PO EURO
PA IR AZIJA. .Par^c Pranai-

‘ Clų JulO.>,... ..,.D.50 

mTOKAS-mHtad vieno 
vtUkeHo. Vertė S. Rakauskais 15d.;

. ŽAIDIMŲ VAINIKAS-Sa- 
\yb5s skareliam* If gtfuil- ' . 
nėma nu gaidomis. Sutaisė M.

..migouHT

j Mam.

Jie myli. savo . tėvynę dėl- 
to,(, kad ,ji yra, jų. HdlMi \

“PAVASARIS”
;.. .. .. . f

Šven&ia savo 20 m. jtMiejii. .
į /Didele'-’dališ^Lįętuvos. ir 
įižšiėnid lietunv* jadniino ■ 
jau 20 metų su didžiausiu 
džiaugsmu pasitinka . kiek- 

;vienų .gyvą, /linlvšma, įdorrny 
šio laikraščio’numerį. ^Pa
vasaris” gi. džiaugiasi, kad 
jam pasisekė atspėti liėtu- 

jvhį jaunimo, 'širdį, . atspėti 
i kaą liettiyiui / mieliL fe hraų-
W< »x4}d ,.0-^0 /.Li

' '/‘Pavasąją’’,, skafeydamį. 
spžinosįie, kas. dedasi Lietu
voj, kaįp/gyvena ir' juda, lį-

: Ife Įjiėtuyoj,' Jūsų broliai ii* . 
<šfesufes, \ . /'7; / ‘ ?.

44 Pavasary rasite daug. -
gražiį LietūVpš istorijos/ a- 
pysakų; ‘ rasite apdainuotas

? Jūsų tėvynės laukus, senų te , 
vėlių bakūžes. 4 ‘Pavasaris” 
dvelkia Lietuvos miškų orų 
ir skamba Lietuvos paukšte^ 
Įių dainomis. • /'

4‘Pavasary” rasite vaįdiiv 
ti tinkamų komedijų mono
logų, šposu, gražių apysakų 
aprašymų labai daug gražių 
Lietuvos. gyvenimo paveiks-’ 
lų '.

‘‘Pavasaris’’ . skirtas,. yi- 
: kam pasauly. išsibaščiusiafn, r 

lietuvių jaunimui. / : y
7 Kad1Jūsų “Pavasaris” 
; būtų dar dažnesnis. .CEaip.
ilgu jo laukti. Gyvendamas 
užsieny, be.4 f Pavasario ’ ’ .tiir < 
būt-jokiu būdunenurimčiąiu

. Mano mylimiausias 4 ‘Pava
saris,’’ ypač.šįmet, labai įdo
mus” —

■ Įiaųpstiv 121, Berilu, Šhofe 
‘ noųbci^ Ištrauka iš laiško).;
Tokių . laišką' . Pavasaris”. 
susilaukia labai daug. ■ 
7 74Pa5?dsarW4 metams' kaL 
nuojja tik’5 litus; ‘ Užsieny- ' 
je metana i doleris" Latvi
joj, Vokietijoj ir Bstijoj. 
tiek pat ir IJetuvife ; . - •/ ' 
“Payj^ario/’ Redakėijnš

įr1 Ądtmnist mei jos. adresas t 
Kaunas? Mickevičiaus gt 28.

ProL Dr. V. MykoUUlo-Vatlno redugiNk 
InuiM Hteraturo*. mnk«hx
Ir akndemlikp.lo ryveulrno Htartruatav 
minėtini* jhimnlM y ra dldnaaalaa, 
rimCUuMaa, į<lpralau»|na Ir Mefcvtami 
RnuHmriniMlMt <nwMrat unrumltnUM 

rtuvlKj žurariu. Toml yl»I jutfnjhttL

. •‘tldinb” kaina JJeHyoM: «*t. M L 
pwm, »0 IM AmHktJa jmtam ♦iM

Air.: -tHIaya* Kmia UkHa AL

} •
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LIETUVIS IR MUZIKA

O Muzika, tu sielos, ne liežuvio, 
feėiškinys.;.
Koki btangi tu lietuvio
Savastis! J

les dieną —• kovo 4r 1483. 
Jį palaidojo švento Stanis- 
avo bažnyčioje — Vilniuje.

Tuojaue po jo mirties ste* 
būtini dalykui įvyko. Akli 
regėjo^ Raiši vaikščiojo. Li
goniai pasveiko. Net numi
rusi mergaitė prisikėlę. Vis 
tai per Šv. Kazimiero užta
rimą bei pagalbą. Tiek daug 
hivo stebuklų, kad Vilniaus 
kanauninkas Savickas su
rinko ir aprašė juos viena
me dideliame tome. Prieš 
tai popiežius Leonas X ka
nonizavo jį šventuoju-- 
1522 m. Tikins Lietuvos 
šventasis!

120 metų: praslinko nuo 
jo atsiskyrimo su šiuo pa-

Lietuvos Nepriklausomybes Minėjimas
MONTREAL. KANADANEW BRITAIN, CONN,

Dr. M. Bagdono kalba bu
vo įdomi, turininga,, apibu
dinanti vėliausius įvykius 
Lietuvoje. ‘Jo kalbos intku 
‘salėje viešpatavo visuotine 
tyluma.

. ■ ■ ■ ■ i •? ■ ■

Klebonas kun. A. Vaške
lis pasakė gražią ir. links
mą kalbą. ' !

Ukrainiečių choras, savo 
klebono vedamas, sudainavo •* ' Zkeletą u kr aini etiškų dainų. 
? Vaizdelį apie Vilnių šu-

Pat amžius tamsius kentėjo jis 
Nuo pančiu skausmo letenos 
Bet visame mūsų brolis lietuvis 

'■ ' Nenustojo draugės raminančios —
Lietuviškosios muzikos!

GyViibk, daina, drauge kentėjai ttt 
Šit mano kraujo broliu—-lietuviu. 
Drduge iš skausmo pynėt jūs 
Vainiką tą—
pąHar per amžius jisai bus 
♦Tusų palaima!

Plytaitis.

ŠV. KAZIMIERAS
0, kai-aląiti lietuviško kraujo, 
Savo vientaučiu globk Ūkusią gaują! 
Teikis pas Dietą sunkiame taip karte 
šaudančius iiroliua nuilonial užtarti. 
.?.?-, MnrffaliSj.

Šventas Kazimieras gimė 
1458 metais, spalių 5 dieną. 
Jis bitvo antras sūnus šėi- 
mynojė. Galingas karalius^ 
Kazimieras trečiasis, buvo 
jo tėvas. Elzbieta, jo moti-Į - 

i na; pąi’odė aukštą laipsnį 
. šventumo. IŠ jos gražaus 

> pavyzdžio kūdikėlis gavo 
. savo šventybės pradžią. Tų 

ląikijkaraliai.turėjopapro- 
tį atiduoti jaunus kunigaik- 

: ščius kokiam nors mokyto- 
, jųi. Ir iš motinos meilin

gos rankos ■Kazimieraspate- 
ko į tūlo Longino globą. 
Loiigihas buvo kanauninkas, 

. pasižymęs mokslu ir didžiu 
švelnumu. Pas jį šventasis 
kiinigaikštis rado tyrų mo
kslo .ir šventumo Šaltinį. Ne 
Ilgai tryško šaltinis,. Kazi
mierasliko be mokytojo.

Pasėti gerumo grūdai ne
išnyko. Kazimieras daug 
laimėjo ir įvairių suteiktų 
pamokinimų.' Jis pasiryžo 
paaukoti visą savo gyveni
mą, prasilavinti, dievotume 
ir atgailoję. . Todėl jauniu?

lis vengė ištaigų bei išlepi- 
nimų. Karaliaus dvare tik 
tas ir buvo. Jis šalinos nuo 
išdidžių kunigaikščių susi-: 
riiikimų, kur ištvirkimai te
viešpatavo. Jo guolis buvo 
kieta žėmė. Dažnai, nakties 
metų pabudęs, jis nueidavo 

;+«_ lį bažnyčią. Nestebėtina -tat. 
kad bažnyčios zakrastijonas 
dažnai rasdavo jį prie baž
nyčios durų gilioje maldoje.

Nesuskaitomos buvo jo 
dvasinės pratybos. Kasdien 
jis apmąstė Jėzaus kančias. 
Jo mintys nuolatos si ekda- 

> w Kalvarijos kalną. Jis 
buvo uolus ir nenuilstantis 
Panelės Švenčiausios MarK 
jos tarnas. Kas valandą jis 
giedojo jos garbei giesmes, 
Kazimiero artimą meilė bu
vo neaprėpiama. Iš savo tė
vo, ir brolio Ladislavo, jis 
pasiskolindavo dideles pini
gų sumas ir išdalindavo ne
turtingiems.

Vieną dieną prisiartino 
neužkviestąs svetys —- liga. 
Buvo baisi džiova. Ji taip 
sunaikino šventojo sveikatą, 
kad jis suprato neilgai gy
vensiąs. Jis pranašavo mir-

saulių, jo karstas buvo ati- 
darytąs. Norėjo jo šventą 
kūną perkelti į gražesnį, 
turtingesnį: marmUro karstą 
— Vilniaus katedroje. Vie
ta buvo labai drėgna? Pats 
karstas sutrupėjęs į šmote
lius. Bet šventojo kūpąs, 
apvyniotas šilkais, buvo 
sveikas ir be. jokios sutrūni- 
jimo dėmės. Malonus kva
pas dvelkė iš jo kūryo ir pra
siskleidė per visą bažnyčią. 
Ten stovintieji buto apsvai
ginti jo malonumu. Po jo 
galva rasta, giesmė į Panelę 
Švenčiausią. Tą naktį 3 
jaunį vyrai matė nepapras
tą šviesą iš jo karsto ir be
riančią šviesos Spinduliu? 
per koplyčios langą. X

Daugiau negu keturi šim
tai metų praslinko, o Šven
to Kazimiero vardas ir gar
bė visi minima? ‘ Kasdien. 
Vilniuje, žmonių minios ap-t 
lanko jo karstą., Lietuviai 
myli ir gerbia jį, kaip tikrą 
lietuvį.: Lietuvos, o ypač 
jaunimo, Globėjas liks ne 
kas kitas, kaip tik Šv. Ka
zimieras ! Jis musų Lietu
vis, vienintelis paskelbtas 
šventasis.

Kazys Adna

VASARIO IR DIENA

I MALDAKNYGES i

Artistai labai gerai atliko 
savo roles, ypač labai past
ūmėjo pramogų pirminin
kas V.-Bačys, atlikdamas 
rolę ^Galiaus” ir p-le Ona 
Bobinaitė atlikdama rolę 
“Genovaitės?*

Žmonių, prisirinka pilna 
svetainė, daug turėjo stovė
ti pasieniais ir salės prieš
kambary; . -

Pasibaigus - progr a m a i, 
kleb. kun. J?. B obihas išrei
škė padėkos žodį susirinku
siems už skaitlingą atsilan
kymą į iškilmes. Pagiedo
jus Lietuvos himną, publi
ka pilnai patenkinta skirs
tėsi į namus, .

Vasario mėn. 21 d., Šv. 
Teresės Draugija suvaidino 
8 aktų labai gražu istorini 
veikalą “Genovaitė?1

Šy? Teresės Draugijos ir 
kartu pramogų pirmininkas 
V* Bąčys pradėjo programą, 
sveikindamas visus susirin- 
kusius . minėti mūsiį tautos 
14-sias nepriklausomybės >i 
kaktiiveSi..

. V, B.ąČys pabrieže vasario 
16-tos d. reikšmę, abidudin- 
damas šusiripkusių jausmus 
įr meilę savo tėyjmei Lietu
vai. Po prakalbos parapi
jos choras, kiek. kun. J. Bo- 
bintui vadovaujant, sudaina 
yo Metų patriotiniu daine
lių : :

Pertraukos metu, kalbėjo 
p. P. Jasutis. .

ŽMONIŲ. MlAUGmi 
NEPRIKLAUSOMYBE
Vasario 21 d., 2 vai po 

pietų, tautiškojo salėje no\v- 
)ritaimeči.ai minėjo Lietu
vos neprildausomybes 14-tas 
metines sukaktuves.

Šiemet vietos lietuviai pir
mą kartą sūsįdraugavo *su - - .
Mfa'ainieeiais, fairii} atstovai ^tyaidina . O, Sintautienė, J. 
dalyvavo’ iškilmtese. ■ Olšauskas ir ^K, ICavaliaus-

- X ■ 1 kas, dalyvaujant visam Šv.Programą pradėjo -rengi-' « ■
mb“komiteto pinu. V? Vidu-: 
Janas, “Varpo” choras^ p. 
J. Bružau^ko vedamas, au- 
dainavo- Amenkos ir Lietu
vos himnus ir pw;v tautiškų 
dainų.

Kalbas pasakė: miesto tei
sėjas M. D. Šąxe, pareikšda
mas džiaugsmo Lietuvos pa
žanga ; advokatas K. Tamu- 
lionis/ primindamas keletą 
įvykių iš Lietiivds praeL 
ties; miesto nra y o r a s G. 
Quiglėy, sveikindamas lietu
vius, išsilaisvinusius iš ver
gijos ir-linkėdamas lietuvių 
tautai , vienybes, meilės iy 
darbštumo ; Dr. Amelė Tut- 
lytė; adv. Alg; Povilaitis; 
ukrainiečių Šv. Marijos ba
žnyčios klebonas kun. H. 
Chle'nimch, kalbėjo angliš
kai ir ukrainietiškai. Šio 
.ukrainiečių dvasininko * kal
ba;; daūgėlftii-rii* ašaras iš
traukė? Jis sakė: jūs lietu
viai džiaugiąįės savo valsty
bės. . nepriklausomybe; bet 
mūsų 42 milijonų tauta ver
gauja po svetima letena,' tad 
jūs lietuviai, - neūžmiršltit 
mūsų ir eikit ulerainiečiams 
į pagalbą kovoti dėl laisvės, 
dėl-nepriklausomybės I

Miesto^ tarybos narys J. 
Savonis savo kalboje kvietė 
'jaunuolius į didesnį veiki
mą. Po to jis paskambino 
gitara ir padainavo porą 
dainų, akomponuojant jo se
sutei. Šie jaunuoliai turi 
nepaprastus gabumus muzi
koje.

Svarbiausiuoju- kalbėtojų 
buvo Dr. M. Bagdonas, Lie
tuvos Pasiuntinybės sekre
torius’ Washingtone, D.. C 
Pradžioje jis padėkojo mie
sto mayorui iiž sitdinįųs 
linkėjimus..Lietuvai, . .

pavyko labai įspūdingai.
Pianų ir smuiku muzikos 

garsus paliejo salėje. Aldona 
ir Edvardas Kazlauskai. -. 
~ Programą baigė “Varpo” 
ir Šv, ? Cecilijos jungtinis 
choras, J. Brūžaūskui ir J. 
Olšauskui vadovaujant.: Vi
sos iškilmės baigtos Lietu
vos himnu. Priimta rezo
liucija prieš Lenkus.

Surinkta $26.35 aukų, ku
rios bus, pasiųstos Vilniui 
Vaduoti Sąjungos komite
tui , ■

Įžangos prie durų surink
ta $80.10. Įžanga buvo 10 
centų. . Choristą^ ir vaikai 
buvo įleisti veltui. .

Rengimo komisiją sudarė 
V. Vįdųkynas pirm., A. 
Mičiūnas — vice-pirm., O. 
Janušonaitė —. r a Š t:, Ą. 
Miežįjaįškieriė — ižd.

Tiesą Mylįs,

DĘTROIT, MICH.

Garbe Montrealo lietu
viams už skaitlingą. atsi lan
kymą paininėti 14-sias ne4 
priklausomybės sukaktuves 
ir Šv. Teresės Draugijai už 
paminėjimo parengimą.''

Dalyvavęs.

LDS. Kuopų Susirinkiinai
MONTELLO, MASS.

LDS. 2 kp, susirinkimas įvyks 
kovo 1 d./ Šv. Roko svetainėje. 
Visi nariai prašomi ateiti į šį susi
rinkimą ir užsimokėti senai už
trauktas mėnesines duoklės.

Valdyba

CAMBRIDGE, MASS?
LDS, 8 kuopos mėnesinis susi

rinkimas .įvyks sekmadienį ko* 
y o 14, tuoj po -sumos. Liet, baž,' 
nytinėj svetainėj. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėti užvilktus mokesčius. Vald<

FASHUA/N. h.
LDS. 65 kp., mėnesinis susirinki- 

mas įvyks kovo 6 d., tuoj po pas
kutinių mišių, pobažnytinėj sve
tainėj. Kviečiame narius ateiti, nes 
yra keletą svarbių sumanymų. 
Taipgi atsiveskite ir savo draugus 
prirašyti prie tioti organizacijos.

OLEVELAND, OHIO
Kovot 7 d., 8 valandą - vak., 

Lietuvių Salėj įvyks jLDS. 51 kp, 
mėnesinis susirinkimas. Gerbiami 
nariai prašomi rilsirinkti. Valdyba

LOWELL,MASS.
LDS. 97 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį kovo 10 dieną 
vakare. Ateikite visi. Gera proga 
darbininkams prisirašyti prie vie- 
nintčlSs darbininkų organizacijos

. .Valdyti

BALTIMORĖ, MD.
Kovo 6 d., sekmadienį, tuoj 

po sumai,, parapijos svetainės kam
bariuose įvyks LDS. 30 kp. susi 
rinkimas. Malonėkite ateiti viri.

Kniečia Valdyba

SAINT CLAIB, PA.
LDS. 107 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks kovo 6, tuoj po su
mos, Šv. Kazimiera parapijos salėj. 
Kviečiami vis nariai dalyvauti ir 
užsimokėti mėnesines mokestis ir 
naujų narių atsivesti prirašyti.

• : Valdyba

HAĖiFORb?C0N9.
LDS.'6 kp, susirinkimas įvyki 

kovo 13 d., tuoj po sumos bažny
tinėj svetainėj, dlCapitol Avenue, 
Malonėkite vis nariai ateiti, nes y* 
ra svarbią reikalų dėl kuopos nau-

. ‘ Tiipgi malonškite užsimokėti ku- 
rių yra užsilikę mėnesinės duok
lė. - , LDS.dkp.ratt.

J8LĮZABĘTH, N. J.
LDS. 16 kp. susirinkimas įvykį 

kovo mšensio l . dieną, 7 valandą 
vakare, bažnytinėje, svetainėje. 
Nariai kviečiami gausiai ateiti ir 
atsivesti savo draugus (es) prira
šyti. . Valdyba

LDS. 75 kp. mėnesiniai susirin-. 
kimai įvyksta kiekvieną mSnesį, 
sekmadieny, po 15 d., šv. Petro ir 
Povilo bažnytinėje svetainėje.

WORCESTER, MASS.
LDS. 10S kuopos susirinkimas į- 

vyks kovo 1 d., Aušros Vartų pa
rapijos salėj, tuo jaus ’ po sumos. 
Visi nariai prašomi pribūti* nea 
nirime .svarbių reikalų.

Kviečią Valdyba

BRIGHTOJT, MASS.
LDS. 22 kp. susirinkimas įvyka 

penktadienį, kovo. 4 d., 7 ;30 vai 
rak., Lincoln Svetainėj, 26 Lincoln 
ŠV Ateikite, visi , Valdyba

phieadelphia/pa.
LDS. 13 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, kovo 4 d., 7:30 v. 
vakare, mokyklos kambary;. Atei
kite gausia? Nepamirškite uŽsimo? 
kėti duokles. Valdyba.

N. S. PHIL ADELPHIA. PA. ;
LDS. 103 kn. mėnesinis subrinki- 

mas įvyks sekmadieni, kovo 6 d., 
tuojaus po sutuok, Šv. Andriejaus 
par. svetainėj, 1123 Lemon S? 
Kviečiame narius ir.nares ąteiti ir 
kurių užvilktos ..duoklės užsimoki* 
h. Taipai atsiveskite nors po via- 
na naują narį prie kiiopos prira
šyki. . Valdyba

Vasario men. 21 d., Šven
to Jurgio ir Šv. Petro para
pijos draugė minėjo ųepri- 
Idausoiriybėš dieną. Klebo
nas l<un. į B, Čižauskas 
tinimpai ir aiškiai apibūdi
no vasario 16 dienos minėji
mo reikšmę mūsų , tautai. 
Kalbėjo kun. V. Masevič-ius, 
ukrainų Dr. kun. Sambrato- 
wič, Dr. J. Jonikaitis^ p. 
Molis ir kiti kalbėtojai.

Muzikalę programą išpil
dė M. Stąnkienė, A. ir B. 
Zinmiekaitės, A. Šarltiūtė, 
Petkienė, Zygmantienč, Ma
tulaitienė, .Visgaitis, S. Buk 
šaitė, A. Juocfenukaitė, muz.
J. ^ižauskas, broliai Stanker 
viČiai. Dialogą “Męs už 
Vilnių” gražiai suvaidino 
Miciulaitė ir Ųsaris. .

Abiejų parapijų chorai,
K, Smalio ir J. Čižausko va
dovaujami sudainavo keletą 
dailių. Visa programa bai
gta Lietuvos himniu

MaĮonit pažymėti, kad la
bai veikliai minėjime daly
vavo jaunimas. /

Amerikonų laikraščiai pa 
talpino kalbėtojų paveiks
lus ir plačius aprašymus a- 
pie įvykusias iškilmės. *

Tad tegu skamba Lietu
vos laisvėą varpas, po viso 
pasaidio kraštus, ii* tegu gy
vuoja nepriklausoma: Lietu
va! - J.;. w

Jeigu aš.turėčiau dvyliką 
sūnų, norėčiau, kad jie bū
tų ištikimi tėvynei.

• . S^n^cspearc

Ši diena turi labai didelę 
reikšmę kiekvienam lietu
viui.

Po keturių šimtų metų 
vergijos, Lietuva tapo ne
priklausomą. valstybė. Bet 
kiek kraujo buvo pralieta 
iki Lietuva tą savo laisvę 
gavo... /

Kaip tik Vytautas pasiini- 
’ė, Lietuvą pradėjo sugniau
žti pirmiau Lenkai, paskui 
Rusai, ir tuo jaus Lietuvos 
vardas buvo pamirštas. Jos 
gyventojai, kuriu vardą gir
dint senovėj baisūs Totoriai 
drebėdavo, kurių prietėlys- 
tęs ieškojo Rusai ir Lenkai 
ir kitos tautos, kurių karei
vių pulkai, nebijodami nei 
vienos tautos, valde beveik 
visą Europą, — dabar tapo 
Rusų ir Lenkų vergais.

Buvo uždrausta lietu
viams* vartoti jų brangi)
prigimtą kalbą. Uždrausta 
leisti lietuviškas knygas. Vi 
šas jų gyvenimas buvo var
žomas.

Taip per 400 metų, lietu
viai tarnavo Savo senovės 
priešams.? Bet 1918 metais 
nušvito laisvės saulutė. Po

i pAiiKAUDOKiT Spiginta maldaknygių kaina 
TtK M aAVOMB SKJNTtNĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ

LABAI PRIEINAMA KAINA

“MALDŲ RINKINĖLIS"

. Juodais odos apdarais $1.50 (buvo $1.75) 
Baltais celuiloido apdarais $1.50 (buvo $1*75) -

? Juodais paprastais apdarais .75 (buvo $1.00)
. Baltais celuiloido apdarais *90 (buvę $1.25)

Imant didesnį skaičių, duodame gerą nuolaidą.

. Knygutės labai tinkamos, dovanos vaikučiams prie pir- 
mos Komunijos ir kitoms iškilmėms.

Visus UŽsakymus siųškite sekančiu antrašu:
“DARBINlNk A 8*

366Ėtoad^ay, — Šo. Boston, Maii.
• pŪŠflAllllllO kftTO LlPf llVą | tll*
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džių aukų atpirktą/ tapo lai
sva. • • . i-.

Kaip džiaugsminga yra 
diena kiekvienam lietuviui! 
Nors visa žeme nebuvo su
grąžinta jai, tačiau ta lais
vė įdiegė į lietuvius didesnę 
meilę, daugiau stiprybės, ir 
kurią dieną mylimas, gar
bingas Vilnius, amžiaus so
stine, kuri dar yra lenkų 
rankose,:bus vėl sugrąžinta 
Lietuvai.. . .

Duok Dieve, kad Lietuva 
tuomet būtų vėl tokia gar
binga, kaip- buvo Gedimino, 
Mindaūgio, Vytenio ir kitų, 
didvyrių taikais.

. Olya *
Šy. Afohso 8-to sky. mok..

Baltimorė, Mcl.

. EAS’TON, PA.
LDS. 40 kuopos susirinkimas į. 

vyks kovą 6 d, tuoj po sumos 
Šv. Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit visi nariai Atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti.

M. Songaila

Ieties (j^Įin) mttymb fcmplo-

VOKOBSTKR, MASS.
LDS. 7 kiiopoa miririnkiniM i* 

vyks kovo 6 <L G* vai. vakarė, 
bažnytinėj* svetainėje, 41 Pręv* 
ięlencė Si Viri nariai būtinai etai- 
kitę, nes turime apevarstyti kale*

nu Jsmei ps^Men, kurt dily nfaimoHti duoki™, 
vaus pasaulinėje olimpiadoje. | Valdybų



■*P«

PARB1MI>KAS I
(The woikOT) \

Fabliriied eveqr TREapAY *44 FEBUI
—■—to ■»"' .■ . ' ' ■ ■

SUKT JOBEPH’S LITHUAMIAM R. 0. ASSOCIATIOM OI LABOK
Int«r®d m »econd-elaM matter 8«pt 1815 Ūmi pc«t pttte* at Boaton, Mami.

‘ , fln4ar tĄa Aet pf MArėb 8,18TO
Icceptanci for malllDg m rate of portale provlded fbr |n Section 1108

Ąftot Odober £ Ū>17,authoria»d pn įvir 12,1818

/8UB8ORIPriON RATĘ8:
DomMtlf yearly „,m...$AOO Am^rlkoj^fliaUnui.

* Vorelio ycarly...,Vl^ięny mėtymą .,, _____ .
Domestlc once per weefe yearly..|2.0o Vieni kart aąvaltSje metanu....$2.00 
Foralgn once per w«ek yearly...42.50 UMenylJcartsavaitSje metama..<2,50

. 866 WEST SOUTH BOSTON, MASS.
. TELEFHON0 SOUTH BOSTON 0620

PR0NUMEBA.TOS KAINA:
.,.$4.00
...$5,00

t KATALIKŲ labdarybe

-"-v-,, ii, i uu...■ r 

w \ • • '. . » i •scio seni numcnai ir besi
mėtydami, vienį pereina j 
ne lietuviu rankas, daugu
mu gi Visiškai sunaikina
ma... - . ’

Tačiau ir nesant lietuviš
ko muzejaus, suprantan
tiems istoriniu daiktu vertę, 
reikia rinkti tos brangios re 
tenybės ir kianti saugion 
yięton, kame Jie butu lietu
viškai visuomenei preinami. 
Tam tikslui, rodos, tinka- 
įmausią vieta yra nesenai į- 
steigtoji AMERIKOS LĮp- 
TUVIŲ KOLEGIJA; vie
na, ętonai yiettįjepasinau
dotu būrys lietuviu inteli
gentu pedagogų ir mokiniu,

Dviejų HEonąT'ioIttių ata&iymo feiisiįžs korpojadjo«va4ovyhi; iš kaitės dešinėn: A, jįr įy^e, 
Paul Beator, Jesae Jonės, Eugene Meyer, korporacijos pr^jidęntas Charles G. Dawes, H/C. Couch ir 
Wilaon McCarthy. . .

Lietuvos Didponių, Dvarpo-
Šiais depresijos ir nedar

bo laikais katalikų labdary- 
be išvysto nepaprastai dide
lį ir gražų veiklumą. Iš šv. 
Vincento a Paulo Labdarin- 

/ gos Draugijos apyskaitų pa- 
y. ’ ■ sirodo, kad pereitais metais 

. .. ji išleido 3,300,000 dol. be
darbiams ir -pavargėliams 
Šelpti. Ta Draugija veikia 

/visoj Amerikoj'(Jungtinėse 
į. Valstijose) ir turi apie^4,- 

000 narių. Ji sušelpė 82,000 
;/ / šeimynų, sudarančių apie 

380,000 asmenų ir surado 
// darbą 9,552 bedarbiams. Bet 
, ’ neArien tik materialine žino-

. nių būkle ji rūpinasi. Dva- 
: smiai pavargėlių reikalai 
: taip pat- tos Draugijos ap- 

.J rūpinami. Šv. Vincentas a
. Paulo žinojo, kad materiali
nis žmonių skurdas daug tu
ri įtakos į jų dorove, . kad 
skurdžius padaro daug pra- 
sikaltimų dėl vargo ir bado, 
taigi jis rūpinosi medžiagi
ne ir dorovine apleistųjų 
žmonių būklę. L*jo isteig-

. toji Draugiją, suprasdama 
/savo prakilnaus kūrėjo dva- 

ų šią, aprūpina medžiaginius 
bedarbių reikalus, bet ir jų 

. sielos reikalų neužmiršta. Ir 
čia. išvystytas Uolus veiklu
mas.
.-Šv. , Vincento a Paulo 

< Draugija ištisų, metų eigoje 
grąžino 3,709 žmones prie 

‘ tikėjimo,, apkrikštydino 3,- 
450 apleisti} vaikų ir 

. • . atitaisė 3,524 .neteisė- 
. tas mote r y s t e s. Taip

pat veltui išdalino 2,121,195 
tikybinio turinio knygų/ 
naudingų laikraščių ir šiaip 
jau gražių ir dorij pasiskai
tymu ’ vargdieniams, Ilgo- \ 
niams ir kaliniams, y
Iš to visko matyt, kad. Ka

taliku Labdarybe veikia pla
čiai. Ir reikia žinoti, kad 
ji palaikoma ne milijonie
rių lėšomis; Pinigai jos pa- 
laikymiii plaukia iš kišenių 
tų pačiu darbininkij, kurie 
dalinasi savo menku turtu 
su vargdieniais ir nelaimiu-, 
gaiš. Tuo budu bendra kri
kščioniška meile daugiau 
skurdo pasalina negu klyk- 

įsm ai ir šūkavimai radikalu 
ir saldūs žodžiai turtuoliu, 
kurie tik tiek pasitarnauja, 
kad kitus prie1 labdarybės 
ragiųa.. » . • * ■ 

y Ir mūsų kolonijose krikš- 
eioniškojf labdarybė yra gar 

. na veikli. Prie kiekvienos 
parapijos* yra susibūrę gai
lestingų žmonių, kurie savo 
mažomis lėšomis prižiūri pa 

. vargelius ir - juos šelpia — 
be triukšmo ir pasigyrimo, 
todėl jų darbi} spaudoje ne
simato. Bet jie dirba" savo 
gražų darbų tykiai ir neži
niomis/nes jų tikslas nešti 
artimui naudą ne dėl pasi- 
garsmimo-. ... . . ‘ .
Kad kiekviena parapija 

aprašyti} savo labdarybės 
darbuotę, tai išeitų labai 
gražus geni darbu vainikė
lis. K...

LIETUVIŲ RETENYBIŲ 
APSAUGOJIMAS

Ligišiol Anierllms lietū- 
. viai neturėjo nei vienos įs- ' 
štaigos, .nei vienos vietos ku- 
rioje būti} sudedamos ir glo
boj ameš ųiūsų tautinės i*ete- 

. nybės—brangenybės. Taip
• ir žųsta. .istorijai brangūs 

daildai,\ be kurių Amerikos 
Įietuvii} praeitis nebus tin- 

, kąmaį žinomu ir suprastą. 
.• . Ne brangus, tačiau hūti- 
' nas./dalykas — rinkimas 

lietuviški} spausdįnių: kny- 
gų, laikraščių, nes daug pa- 
tarnauja istorijai. Tačiau 

Ir . kur šiandien rasįti Amerikos 
lietuvių pirmųjų laitaščių 

■U ./. kompletaiL Kame sukrau- 
P ta Imygos rašytos pirmųjų 
Ji \ Amerikos lietuvių? Kur yra!

kunigo Burtos rastai- i11 Nfet 
negalima susigraibyti . kuo- 

; inet reikia gauti prieškari* 
■ uis spausdinys, tai-ką jau

'M % 
'Ai 
te

kalbėti- apie kompletus — 
f ‘ Vienybės Lietuvoj h k ų, ” 
‘4 Žvaigždės, ” .“ Lietuvos/ ’ 
“Draugo// “Darbininko” 
ii- kitų dažnesnių spaiiscli- 
uiųl

Kaip, būtų gerą, kad Čio
nai Amerikoje turėtume lie
tuviškų unužejų, kųiin sų- 
krautūmę savo dailininkų 
paveikslus, įvąįrių įvykusių 
rankcbirbių. parodų - parink?. 
tus kurinius, istorijos daik
tus,; labiausiai, gi, Ameriko
je išėjusius laikraščius ir 
knygas nuo pat pradžios lie
tuvių spausdinto žodžio A- 
merikoje ! Deja, nėra vil
ties mums amerikiečiams, 
bent greitu • laiku, sulaukti 
lietuviško muzejaus.' *Tųom 
tarpu pas atskirus žpiones 
mėtosi viena-kitą reta kny
ga, meno dalykai, ar laikra-

tolinę, kas metai atlanko 
skaitlingi būriai lietuvių ii* 
ne lietuvių, kuriems būtų 
gera proga pasigėrėti ir pa
sinaudoti lietuviško mužeje- 
lioąr knygyno kolekcijomis. 
Be to, nėra pavojaus, kad 
tos kolekcijos pereitų į ne 
lietuvių rankas, kadangi ko 
legija yra tvarkoma lietu
vių vienuolių marijonų. 
Man yrą malonu visuomenei, 
pranešti, kad ne vienas lie
tuvis, jau yra šį-tą lietuvių 
kolegij'on atsiuntęs, kas pa
puošė kolegiją ir padare pra. j<)Q3 m.,” “Šanrašas Geo- 
džių lietuviškam knygynuilgp^g^j^ Lietuvos Vardų”

• (k) liaQkragtį 
Taiičiaus: “Šios lteinow 
arba Lietuvių- Atsišaukimas 
į Lenkuojančią Lietuvos Bą 
joriją,” “At Katalikų Ba
žnyčia Ištautido Lietuvius/’ 
rankraštį' Dzidoriaus Dūm- 
brčs “Didžiojo- Jubiliejaus 
Atbalsiai,” • (m) rankraštį 
P. B. recenzija knygutės 
“ Jonukas Karklynas Eina 
Lietuvos Pažinti/’ (n), ran
kraštį Namiškio -— “Paž- 
valga į Lietuvos Amerikie
čių Gyvenimą,3'’\ ( 6) rank
raštį Ukįškio filologinės pą 
stabas reėenzuojant nepažy
mėto veikalėlio,” (p) rank
raštį “Lietuviai Ūkininkai 
Mogilevo Gubernijoje, ’ ’ pa
rašyta Skatiko, (r) rantas 
tį Antano “Iš Mūsų Po
litikos/’ (s) rankraštį Ge
rulio “Mėdega kun. Viėnu- 
žinskio gyvenimui, (t) lai
šką tremtinio A. L. iš Didy
sis Ustiugas 1898 ir to pa
ties eilės iš jarėnskąs, (ū)* 
Emkos eilės, rankraštyje, 
‘‘Nuo Ventos Krantų/’ 
“Nuio Nevėžio Krantų/’ 
(tv) rankraštį N. U. “ Dvi 
Lietuviškos Draugijos Pe
terburge,” (w) rankraštį 
Katinėlio. “Vilniaus Axky- 

'.vas. Kaltas/’. (x) rankraštį

tį kun. Tumo: “Patrijotiz- 
nias Sutinka su Kunigys
te,” Apverktinas Labda
rybės Stovis Žemaičiuose,” 
“Protestas prieš " Lįtvoma- 
nus,” “Lenkiški Polesiai 
ant Lietuvos/’ '“Zobarsko 
Insinuacijos,” “Iš Vysk. M. 
Valančiaus “Kronikos,” 
(t Paskvilis ant Vyskupo M. 
Valančiaus,” “ Užkalbinę ji- 
mai nuo rožės ir kraujui su
stabdyti,” “Seniausi Lietu
viški Spausdintai,” ‘‘‘Rusi
jos Filologų Suvažiavimas

' .. -

ainio Taurė/V (y) Šatrijos!piją; jis įdomus tuomi, kad 
Raganos ’ tanki'aštį VRm: buvo išteistas! poeto Adomo 

denė pieną,” vSelimo—Kai-[ Mickevičiaus 100 metų gn 
ba Palangos Juzės/’ Adomo- bimo paminėjimui ir vaiz- 

-“Atsakymas Ūki- duo j a patį poetą taip savo 
Į Mūsų Ponus poemų vedėjų. Brangiau- 

< •_ jjOr^ nedidelis,’kolegijos
paveikslų skaitomas smul
kios mozaikos darbas. ? .

Skulptūros darbų kolegi
joje nedaug. Žymiausioji 
Marijos^ Nekalto Pradėjimo 
stovyla, iš marmoro, dova
na kum Pr, J. Juškaičio. La 
bai graži' Kristaus. Kara
liaus stovyla — dovana p.p, 
Paulauskii iŠ Woreęster.

muzejui. . 
kunigai: Aug. Petraitis, Jo
nas 'Švagždys, Magnus Ka
zėnas, Step. Kneižisc, Pr. V. 

Strąkąuskas, Jonas J. Ba
lanas, J. Simonaitis ir p.’ 

Pr. Gudas*.
Lituanikos skyrių gausiai 

apdovanojo kun. Pr. M. Ju
ras, atsiųsdamas pilną dėžę 
lietuviškų knygų iš'draud
žiamojo lietuvių literavdijos 
peri jodo ir, visiems žino
mas lietuviškųjų knygų ir 
laikraščių leidėjas, kun. An
tanas Milukas, padovanoda
mas: (a) didelę“ retenybę 
Lietuvos Statutą, (b) foto- 
status “Vienybės Liėtuvnin- 
krt” 1890 ir1891 metų, net 
keletą to laikraščio fotosta- 
tų 1886 ir 1888 metų, (c) fo 
tostatą “ Lietuviszkasis. Bal 
sas,” feo. 12, 1885 m. ir No. 
Ž,'1888 m., (d) fotoštatą 
“New Yorko Gazieta Lietu- 
iviška,” No. 1, 1891 m. (e) 
rankraštį daktaro J. Basa
navičiaus “Medega. d-ro V7. 
Pietario biografijai,” (f) 
rankraštį. Darbas Tikėji
mo Šviesoje,” parašyta Uo
sio, (g) Vysk.. Ant. Bara
nausko rašybos pavyzdį ver
timą Leono XIII enciklikos 
4* Apskrita, Popiežiaus Leo
no'1 XIII .Gromata Apie jyiį^alojaus Dagilėlio : eilės 
KiikšČioniškąją Demokrati- J . • __ vx •

.ją,” (g) mtoštį “LiŲu- “Otavos. Paukstehs,” 
. vių Balsas į Jaunąją Kartą “Dūma,”' “Sėjos,” “Gyve-

rūmuose poiSdžiauja, tarptauthė nudgtoWyimo

Jakšto 
Skilti” ir 
Lenkus, ’1 Savasio u Pa-1
gyro8 Barščiai Vis nedary
ti,” A, Kuriečio — “Kuo 
Vardu Buvo Didieji Lietu
vos Kųnigaikščiai/1 “Poli
tiškoji Lietuvos Unija 1385 
-—1569,” vertimas Vilniaus ! 
vyskupo cirkularo apie mo
kyklas, Žalčio —1 Apie Lie
tuviškas Pavardės, ” Sielio 

recenzija veikalo' f*Iz 
drėvniėjŠėj istorii Litovska- 
go* piemenį/’ recenziją vei
kalo. “Sboimik ’ Statej, po- 
šviačennyeh uČenikami ipo- 
čitateliamiL akad. i zasl. 
prof. Eilippu Fedorovičų 
Foriunatovu/ ’ r ecėnzi j a E, 
Volterio straipsnio “Litdvcy 
i Slaviane v Germanų,? ’ K. 
Masionio etnografinė mede- 
ga.,-— ^Rytų šalelė ir ’Ky- 
tulėliš,” Aluskip — “Geog
rafų Susirinkimas Petrapi
ly j 1903. ” (Pastaba'.‘ Augš- 
čiau ^išvardintieji rankraš
čiai, rodos visi buvo atspau 
sdinti “Dirva—-Žinyne^’),
(z) laikraščiui “Rytas/’ m. 
1897 ir 1898, leistas kūn. 
Žebrio; dienraščio “Vii-.

niaus Žinios ”. No. 1107 ir 
1108, meti} 1908; sayaitraš-- 
čio “Šaltinio” No. 47 ir 48 
metų 4908. Be to kun. Ant. 
Milukas davę vyskupui P. 
P. Bučiui didėlę retenybę
— Sirvydo “Žodyną” ir
pluoštą laiškų įvairių lietu
vių didelių veikę jų literatų; 
tuos laiškus ir žodyną vys
kupas pasiėmė su . sayim, 
perdavimui dideliam lietu
vių knygyniii Marijampolė- 
je. '• •
: Lietuvių Kolegijos, muzie
jų padidino: vyskupas P. 
Bučys, prisiųsdamas kolėk- 
riją Vatikano išleistų meta
linių pinigų ; kun. Pr. Juras 
priduodamas savo rinkinį iš 
jo . keliones PO Palestiną ir 
kitas šalis. .

• Paveikslų Kolegtyou pri- _____— ...
siuntei kun. Juozas Valan-’kaip paaiškino gen. Sherr 
.tiejusr.kun. S. Kheįžis, kūn.
J. j. Bakmus, kun/P. Vir- 
mauskas, J, M. Vaitiekų-nai, 
LMlUlevyčiai, Motina Mtk 
ria iš Šv. Kazhųiero Seserį} 
vienuolijos, V. J; Pilįčaus-

, kai. Kun. Ant MHuKas do
vanojo kolegijai aut.medžio 
gražiai išdegintą Šv. Cecilv

Ainbotas / dovanojo ' artisįo- 
Tarno. LįseviČiaūs* paveikslo

- “Amžinybes Apotebza” ko-

Kristaus kančios stotys, gra 
šaus darbo ir pritaikintos 
prie vietos — tai p. Agotos 
Strakauskienės dovana. Ge
ro artisto skulptorių darbas e 
yra Šv. Jono Krikštytojaus 
stovyla — .dovana p, Magda 
Ienos Vaitkmtes. Taipogi 
gabaus skulptoriaus darbas 
yra iškalti iš Italijos impor
tuoto balto marmuro patnar 
ginimai apie ugniavietę ko
plyčioje/* Įspūdinga, Švč. 
Širdies stovyla dovana 
kų, Pr* Juro.

Tai gi,', gera pradžia, lietu
viško knygyno ir 'muzejaus 
Amerikoje jau. padaryta. 
Jei • Sioj4 šalyje atsiras bū
relis lietuvių įvertinančių 
lietuviško knygyno, ir muzie 
jaus svarbą, ir panorės tam 
tikslui skirti kiek laiko ir 
darbo, tai būtų vilties susi
laukti prie Lietuvių Kole
gijos tikrai rimto ir įdo
maus lietuvių knygyno ir 
muziejaus. Reikia tik rin
kti, knygos, laikraščiai, pa
veikslai, įvairios kolekcijos 
mineralų, numizmatikos/ ąii 
galų etė. ir siųsti lietuvių 
kolegijai adresu: St.-Mary’s . 
College, Thompson, Conn. ‘ 
y Kan- J. J. Jakaitis^

. . M. L C.

LIETO VIA MS ARTISTAMS
vos skyriuje ir Lietuva 
gaus ųž tąi kreditą.

4. Už išstatytus" paveiks
lus bus premijų ir jeigu sa
vininkas panorės, jie galės 
būti ir parduoti.

; 5. Iš Los Angeles, kaip 
nuinatoma, ši paroda ke
liaus po didesnius Amerikos 
miestus ir buš “American 
Fedęration of Art” globoje.

: 6. Kalbamo ji “ American * 
Federation of Art ’1’ apsiima 
padengti visas paveikslų ar 
skulptūrų persiuntimo, ap
draudimo (insurance)' ir ki
tas su paroda surištas išlai
das, bet tik nuo Washing- 
ton, D/U.
’ Būtų gerai, jeigu lietu
viai artistai, gyveį.aiitieji 
Šioj e šalyje, galėtų dalyvau
ti. jeigu jie tinkamų pa
veikslų neturi, tai jie, galė
tų dar jų pagaminti, nes pa . 
rodą prasideda tik 1932 m. 
birželio mėn. Šie paveiks
lui, skulptūros, lareliitektik- 
k'i planai etė. gali būti atsių 
sti Lietuvos pąsiuntinyben 
lYashington’e, o ji atliks vi
sa kita .su “American Fėde- 
ration of Art.”

Reikalui esant/ pasiimti* 
nybe mielų noru suteiks ir 
platesnių žinių. • .

WASRTNGTON, D. C.- 
Sią vasarų Los Angeles, Oa-1 
lifornia,,; bus eilinė Dėšinn 
toji/Olimpiada t— kur įvąK 
rių tautų jaunimas rodys sa 
vo vikrumą įvairiose Sporto 
šakose. .

Lietuva buvo; taipgi pak
viesta lofieialiai šioje Olim
piadoje dalyvauti ir buvo 
priėmusi pakvietimą, bet 
dėl pradėjusio, ’ pagalios, ir 
Lietuvoje reikštis ekonomi
nio krizio, yra galimybės, 
kad dėl didelių iškasčių su
rišti} su kelione,, Lietuvos 
>Športo Sąjunga gal ir bus 
priversta .atsisakyti nuo. da
lyvavimo.

Prie šios Olimpiados yra 
taipgi Sporto Dailės Paro
da. Jos pirmininku yra ge
nerolas Charles H. Shęrr- 
hill. Šiomis dienomis gen. 
Sherrhill, ■ atsilankęs pašinu 
tinybeje, įdomavusi-ar Lie
tuvos dailininkai dalyvaus 
šioje parodoje. Atsakymas 
?■ buvo, kad, deja, to. tikėtis 
negalima. Tuomet kilo su
manymas, ' ar negalėti} joje 
dalyvauti .čia gyveną lietu
viai artistai. Pasiuntinybe 
tam pritarė — jeigu* tas ga
limi būtų įvykdinti.

Sąlygos dalyvavimo šioje 
.Sporto , Dailės P a r o d ų j e, 

liill y nv-sekančios: \ ...
L I^aveikšlas, m* skulptū

ra turi būti tik. iš sporto 
srities ųrba temomis suriš
tomis sii visų rūšių aportų/ 
* 2. Jjk neprivalo būti dirb
tas ankščiau negu 1928 me
tais.

Artistas gali būti ir A-.
^nęrikos gulį; būti repubUkonų femdidątu vėl
'čla^ moksliis^bttigįž;^®vjei- 3
gujin .gimęs.-Lietuvoje, tai’
jo darbai buš įstatyti Lietu-’ver norį vadinti JųdoŠiumi.

HOOVER’Į VADINA 
, JUODŽIUM!

■ 1W' YORK. Demo
kratą partijos vadas John 
J. Raskob demokratų parti
jos veiĮcėjų susirinkime pik 
sakė, kad šiemet prezidento 
rinkimuose republikonai ine 
šių obalsį už prohibieijos įs* 
tatymo pakeitimą; kadangi

Edilįs Hoover, tai sausieji 
Jau dabar prezidentą Hoo-
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TIKKAS ATSITIKIMAS VILNIUJE 
1862METUOSE

‘/Tūkstantis Šeši šinatai 
, šešiosdešimts antrais metais 

sausio men. 17 d., Samuelis 
; Pįlypavičius, Vilniaus mies

to tarybos narys, įskundęs 
Burmistro teismui dvi mo
teriškes — J-opienę, kepėją, 
ir Mikalojienę, piemenę, prį 
kišdamas joms, kad nepai
sydamos Dievo bausmes ir 

. užmiršdamos to dalyko įsta
tymų griežtumą, užsiiminė- 

--- ja bintais ir tokiu būdu da
ro didglę skriaudą nekal
tiems žmonėms. Dalykas 
tame. Dilypavičiuą, rt. y, 
skundėjas, prieš besiarti- 
ųran piję Vilniaus’ maskolių 
kariuomenei buvo privemtas 
pasitraukti. Jb ištrėmimas 
tęsėsi virš šešerių metų, ka
dangi nuo 1655 iki 1662 m. 
(Laike ųelaimingo karo su 
rusais Vilnius 1655 m. pir
mą sykį buvo šešeriems me
tams pakliuvęs caro Aleksie
jaus valdžion. Liudininkas, 
savo akimis matęs Vilniaus 
užėmimą, rašo: “1655 111.,’ 
rugpiūčio 8 d., apie 10 Vai. 
prieš piet, kai žmonės buvę 
bažnyčiose, Maskvos caras 
su nesuskaitomais kariuo- 

.. menės būriais įsiveržė sosti
nėm Miesto aikštėse, na
muose ir bažnyčiose buvo 

*, užmušta apie 10,000 žmonių 
4 kiti paimti nelaisėn ir nuga

benti Maskolijdn/' Didesnė' 
miesto/dalis į pelenus paver 
sta. Išliko penkios bažny
čios, norS; ir tos visai buvo 
apiplėštos, visos gi kitos sų- 

' degintos, Švenč% Sakramen
tas sumindžiotas, brangesni 

s ‘ bažnytiniai indai pagriebti, 
xVarpai išvežti. Alirusiųjų 

. 'grabai atidengti, ii* viskas, , 
kas buvo juose brangesnio, 
paimta. Kai kurie lavonai 
buvo ne išmesti iš grabų ir 
voliojosi per kurį laiką mie
sto gatvėse, pavyzdžiui, I-eo
no Sapiegos Šv. Mykolo.

* bažnyčios fundatoriaus la
vonas ir tt.”).

Pilypavičius turėjo Vii- 
. niuje, Subačiaus gt. nuosa

vą mūro namą. Sugrįžęs į 
laimingai atgautą Vilnių, 
rado. savo name šalia kitų 
neteisėtai karo metu apsi
gyvenusių ir minėtas mote
ris. Pradėjus tvarkyti na
mą, liepta joms buvo išsine
šti iš neteisėtai užimto buto, 
nes šis butas buvo išnuomuo 
tas Kašiadskiui, kuris po
draug turėjo eiti ir namo 
užvaizdos-.pareigas. Bet su
griautame mieste butas ras
ti buvo nelengvas dalykas. 
Tad Jonienė su MikaĮojic- 
ne, toli gražu, nesiskubino 
kraustytis maldaudamos sa-

1 . . vininką jas palikti. Tačiau 
griežtai nusistačius Pilypą-

‘ ■ ' viriui išgyventi nepageidąų- 
v jamas lokatoreš, moterėlės 

pradėjo pykti ■— pirmiau 
; keikė nelabą namų savinin-

| ką, pagalios praliejo ĮgiTO'-
ti Kašiauskiams, kad, girdi 

1 “kas po mūs apsigyvens, ne-
j pavydėtinas bus jo gyveni-

DMyką# tame, kad 
vičius, nei iš šio nei iš to su
sirgo keista Jigą — apipub 
davo jį nuliūdimai be jokios 
priežasties, nore josi vemti ir 
pūkino‘kosulys.

Daleistoe nors laikinai 
įįuo atsakomybės, moterėlės 
atėjo neva padėkoti Pilypa- 
vičiui, nors mūįtyje ką kita 
turėjusios, taip bent pasiro
dė Pilypavičiui. Ir tai kai 
Vieną, (kepėja) sū juo.MiL 
bejosi, tai kita; (piemene) 
puolėsi iš netyčių jam į ko
jas, du feart sugniaužė, o to 
ciu kart patraukė gim smar
kiai už drabužiu. Nujausda
mas, kad Čia esama biau- 
riaus burto, jis greit atsi
traukė ir pasakė: “tu jndo- 
šiškai puoliesi man į kojas 
■—kam gi mano švarką pa
traukė.” Ji atsakė: “nesi
bijok, mano Done, aš visą 
imu ant . savęs?’ Po Įtiek 
laiko Jonienės ..tarnaitė (ke
pėjo čelėdnikč) sutikusi Ka- 
šinskienę pasakė: “mano 
ponia šiandie iškepė pyragą 
dėl ponios Pilypavičienės 
kaip ir norėdama tuomi per
spėti.”

Iš tikrųjų tą- Pat dieną 
buvo atėjusi su pyragu pas 
Pilypavičius, tačiau nięko* 
neradus -namie sugrįžusi at
gal. Netrukus po to Pily
pavičius, eidamas į Šv. Tre
jybės cerkvę, pasijuto toks 
silpnas kojose, kad nukrito 
.čia pat gatvėje ir tik gero
ką laiką pasilsėjęs vos par
grįžo namo. • Ir jąū nuo to 
laiko ligoniui ėjo vis blogyn, 
kolei'galop, jo. nuomone, iŠ 
priežasties • burto, sunkiai 
susirgo. Parvežtas, iš savo 
dvarelio- į Vilnių nebuvo pa-, 
našus. į žmogų. Visas iš
džiuvęs kaip skiedra, kojos 
ištinusios kaip kaladės, pil
vas ir. vienąs šonas sukietė
ję kaip akmuo, be to nepa
liaujamai kamuojamas ko
sulio. • .

Norėdamas kaltiniu k e g 
šį

mas, neperdaug pasidžiaugė 
ir batsiuvio žmona išvijusi 
mus iš vienuolyno namų bu
to.” ' ■■ J' - ' /’ :

Taipogi painnčiusios pro 
langą lydimą numirėlį šfų 
kaudavo piktos: “kad jus 
taip iš šito namo išneštų, 
kmp neša va šitą lavoną.” 
Piiverstos vis tik butą ap
leisti, išeidamos prilipdė 
prie sienoj, su vašku netoli 
krosnies, tuščią maišą pasių- 
tą iš nebaltos drobes. Tvar- 

skiene tuoj pastebėjo maišą 
ir su didžiausia baime, kad 
neatsitiktų kas nors bloga 
liepė, jį išmesti pro langą. 
Ir nieku būdu neišdrįso Čia 
apsigyventi kolei neišbando 
ar nėr burto. Išbandymui 
įleido vištą, kuli kaip ap
svaigusi sukėsi po kambarį, 
o antrą ar trecią dieną pa
dvėsė.

Pilypavičius, norėdamas 
šitą dalyką tiksliai ištirti, 
siunčia savo prietelį pas mi
nėtą batsiuvio žmoną, gyve
nančią. Šv. Dvasios (stačia
tikių) vienuolyno name, iš 
km* nenoiiai "kadaise išsine
šusi Jonienė, sužinotų ar ne 
atsitiko jai kas bloga. Bat
siuvio- žmona atsakiusi, kad 
Jonienė išeidama įkaldino 
buto kertėse keturius kly
nus, ir kad ji čia apsigyve
nusi ilgai sirgo. Nors paskui 
Jonienės priprašyta ir ga’ 
įbaidyta, atėjo pas Pilipa
vičių ir atšaukė visą, ką bu
vo. sakiusi jo pasiųstajam 
žmogui, bet vistik išeidama 
-pasakė patylomis Kašiaus- 
kienęi, kad verčiau negyven 
tų šitame name. Skundė
jas vis dar nebenorėjo tikė
ti burtais, kol galop pats 
ant savęs nepatyręs pragai- 
Štingų burto pasėkų. Tada 
nieko . nelaukdamas: įteikę .pagal teisės nubausti, Šį 
skundą Kilčiauskui, tuome- c^UT1(įą į miesto teismo kny- 
1 \7il ia i o ii rN , 1 j • V— Mgas įtraukti prašo.

Laisvai versta,, i š V i 1- 
niaus. Burmistro aktų 1491- 
1668m. knygos esančios Vil
niaus Centraliniame Archy
ve. . \ Ž.

;iniam Vilniaus] miesto bur
mistrui. Įskųstos, pašauk
tos tieson neprisipažino esą 
mrtininkes ii“ kadangi pats 
skunfdejas nebuvo vis dar 
tikras, dėl to byla, jam pra
šant, buvo atidėta su ta-pa
staba, kad jei skundėjui eis 
blogai, tai, be abejo, bus iŠ 
priežasties burtininkių, ir 
tuomet byla- bus atnaujinta.

JUOZAS GALEVIOIUS - 
DIDYSIS ŠVIETIMO 

GERADARIS

Nemanyk, kad be tąvęs 
niekas tiesos neišmano—A- 
rabai.

Šiomis dienomis į /Ameri
kos lietuvių istoriją įsirašė 
didžiai nuopelningais dar
kais geradaris Juozas Gale- 
vicus, šv. Kazimiero para
pijos, IVorces t e r, M a s s. 
Nors Juozas Galevičius jau 
seniai žinomas savo duosim- 
mu bažnyčioms, vienuoli
joms ir tautos reiltalanis, ta
riau sausio 14 d., 1932 m. 
savo duosuumu jisai pralen
kę daugelį ir atsistojo pir
mųjų geradarių eilėse,. Įkuž
damas prie Amerikos Lie 

tuvių Kolegijos stipendiją 
$5,000.00 neturtingiems liė 
tuvių vaikams eiti mokslus,

Stipendija arba fondas 
pasilieka neliečiamas, tiktai 
iš paaukotos pinigų sumos 
nuošimčiai ,bus. vartojami 
vienam lietuviui ' jaunuoliui, 
kuris "yra iiefuitingas, A bet 
nori būti kunigu. Tb^iii bil
du stipendijos steigėjas ke
leriopu budu padare- gerą 
darbą:-viena, jisai sušelpia 
vargšą moksleivį, kad tašai 
galėtų -palikti kunigu; ant
ra, gausiai paremia įkurtą 

. lietuvių aukštąją mokyklą, 
tųomi įrodydamas savo gy
vą. patriotizmą; ir trečia, ji
sai pareiškia didelę Dievo 
meilę, nes savo sutaupytus 
skatikus sunaudoja naujų 

! kunigų paruošimui. Stipen
dijos įkūrėjas ir sau naudin 
gą darbą atliko, nes tasai 
klierikas, kuris j oj o stipen- 
dija naudosis, melsis už sa
vo geradarį, ypač per šv. 
Komunij ąs; . įsišventinęs gi 
į kunigus, kasdien atmins jį 
savo šv. Mišiose. Ir laikui 
bėgant tokių kunigų .skai
čius augs vis daugiau ir 
daugiau.

Generolas John'J. Perahing/ lydimaa pulkininko KarryKCootes, apžiūri' dešimtosios kavalerijos ku 
kosvaidininkus.. Šioje kavalerijoje generolas Pershing 1895 irl896 m. buvo-leitenantu.

Pažymėtina, kad Juozas 
Dalančius, nors patsai ne
turėjo progos mokslų eiti, 
taip remia mokslo įstaigas 
ir parodė, tiek gražios šir-j 
dies. Amerikoje yra daug 
tuitingesnjų žmonių ir mok- 

slus ėjusių,, bet J. GalevU 
čiui tenka pirmutine garbė,; 
nes jisai iŠ pasauliečių yra 
pirmutinis tokią didelę au-i 
ką Lietuvių Kolegijai sutei
kęs. - Svetimtaučių kolėgU 
jos turi. labai daug paiiašių 
ir daug gausesnių, didesnių 
stipendijų,, kuriomis netur
tingi, bet gabūs jaunuoliai 
išeiną aukštus mokslus ir 
palieką naudingi savo tautai 
ir Dievui; Pąs mus -lietu
vius tokios stipendijos'tai 
dar nąujanybė. Būtų gera, 
kad 'šitas Juozo Galevičiaiis 
pavyzdys paskatintų mūsų 
pasiturinčius Ii etuvius. kata
likus ir kad jie sukurtų pa
našias stipendijas savo var
du mūsų tautos naudai ir 
Aukščiausiojo garbei. Lie
tuvių padėtis Čia Amerikoje 
žymiai pagerėtų, nes atsi- 
rūstų daugiau' mokytų žmo
nių, kurie darbuoti] si savų
jų gerovei.

Tokias stipendijas gali.įs
teigti ne tik vienas asmuo, 
bet ir keli asmenys gali' su
daryti vieną stipendija, Čia 

. kaip tik. yra proga, mažiau 
turtingiems tinkamai suvar
toti savo uždirbtas skatikas. 
Keikia pastebėti, kad kaip 
tik tie mažiau, turtingi ir sv 

, deda tūkstančius dolerių 
kuriais galima įsigyti inūsų 
švietimo ir gailestingumo į-

• štaigoš'. Panašiai ii“ Juo
zas Galevičius, nors j au Se-

, niai gyvena Amerikoje,, visą 
savo laiką sunkiai dirbda
mas, dorai j r blandai gy
vendamas, susitaupė gra
žaus skaliko, kurį tinka
miausiu būdu mokėjo su
naudoti. * • ’

Savo kilme. Juozas Gale- 
luČiūs yra iš Pelnyčių kai
mo, Kalvarijos parapijos, 
Marijampolės apskr. Gimęs 
1867 metais, nuo savo jaunų 
dienų sekė lietuvių tautinį 
judėjimą, skaitė lietuviškus 
raštus; taip ir šiandie jisai 
remia ir skaito visus, lietu
viškus katalikiškus laikraš
čius, jisai •remia lygiai ir vi- 
sąis mūsų tautos, reikalus. 
Tikybiniai susipratęs, pa
maldus žmogus remia gau
siai savo parapiją. Aukštos 
doros žmogus, blaivybės ša
lininkas. Tiktai tokia žmo
gus, gražios prakilnios šir- 
tięs, gali suprasti ir parem
ti visus darbus, kurie dirb- 
dami tautos labui ir Dievo 
garbei.

įsteigtoji. Juozo Galevi- 
čiaus stipendiją ilgus metus 
minės jojo nuopelnus mūsų 
lietuviškajam katalikiška
jam švietimui* Ditbk mums, 
Dieve, daugiau tokių gera
širdžių susipratusių Įietu- 
yių. . >\ ' K* 7.

VIETINES ŽINIOS
Žl NBTtS

Aiitodienį, 7:30 vai. va
kare įvyksta Šv. Petro baž
nyčioje Šv/Teresės pamal
dos. .

Po pamaldų Moterų Šą- 
jungos kuopos susirinkimas.'

Tą patį vakarą Bradford 
viešbuty, Į)r. John J. A. 
Sherry, didelis katalikas 
prelegentas, skaitys - paskai
tą apie Lourdo stebuklus.

. ;....-

' Ketvirtadienį, 4:lį5 vai. p. 
p. bus klausomos vaikų-nier- 
gaičių išpažintys prieš pir
mą mėnesio penktadienį ir 
prieš Šv. Kazimiero — Lie
tuvos kunigaikščio. šventojo 
dieną.

7 :30 vai. vakare bus klau
soma išpažintys suaugusių. ;

Pelnas eina pei» pusę Lie
tuvių Kolegijai ir ^Darbi
ninkui.”

Penktadienį, šv, Kazi
miero dieną mišios bus lai
komos valandomis 7, 7 ;30 ir 
ęktą. - ; . /. ’ . J ■

Po pietų 4:15 v. bus vąikr 
ščiojamos Stacijos vaikams.

Vakare 7 ;30 ;v, bus vaik
ščiojama Stacijos, Tėvo Me- 1 
alio pamokslas ir palaimi
nimas. • s

Pp .prmaldų bus laikomas 
Maldos Apaštalavimo draifr 
gijos susirinkimas.) .. t- ■

Sekmadienį, 8:30 vai. ry
tą, Marijos Vaikelių drau
gija eis prie mėnesinės Šv. 
Komunijos in corpore. Taip 
pat eis ir Blaivininkai.

3 vai. po pietų prasidės 
tikybinis vaidinimas “Du 
Vainiku,” Gate of Heayen 
Gražioje salėje.

Vaidina Amerikos Lietu
vių Kolegijos studentai^ /“

Artinu* A, Ballautine, naujai pa- 
skirtas iždo sekretoriaus pagelbi- 
ku.

IAIŠKAS REDAKCIJAI
, . ~ Ė ' . į’

“Darbininko” .14 nr, bur ‘ 
vo aprašyta apie mano bylą* 
.Plėšyčiau, patalpinti . toy 
kius papildymus. ’ .* • ‘

Nelaimingas įvykis'. atsiy 
tiko 1930 m. balandžio 13 d; 
Aš lipau iš gatvekario, ne . 
prie Washington .ir. Tre- 
mont gąt., bet prie Broad- 
way ir Shawmut Avė.) Kai
re koja buvome išnerta, bet 
kaulas nulaužtas. '

. Pias gydyto ją . negalėjau 
nueiti, bet gydytoją pas ma- . 
ne pašaukė; negalėjau ir iš 
lovps išlipti. ' '

* ' ' įByla pradžioje atiduota 
adv. J, Cuniui, bet vėliau 
buvo paimtas ir adv. V. Qr- 
lendini. : Bylos syai'styma^ 
tęsėsi dvi dienas. Jos lai* 
mė j imas , priklauso niuo gerų 
liudininkų teisingų parody
mų. Daug aiškumo bylai 
suteikė gydytojai Dr. P* Ja
kimavičius ir Dr. S. L. Mar- 
W. " \

Bet aišku, kad geriau, bū
ti''sveikam, negu turėti su
laužytą koją ir po teismus ; 
bylinėtis. j

’ bmja žardeckiene, 1

DRAUGIJŲ.VALDYBŲ I
ADRESAI |

IJBTŲV08 DUKTERŲ DB40S 
, rer globa motinos

Pirmininke — Eva MarksięnS;
625 E; 8th St, So. Bostop, Mass.

Vice-pirmlninkū— Ono Slaurlenė, 
. 443 Ė'. 7th St., So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 8422-R
Prot. RaSt Brone Ciunlenū,
. 29 Gouid St.F West Rpxbury, Mass.

TeĮ. Parkvvay 1804-W ' ■
Fin. Rašt — Mąrjoną MarkoniutS

66 G S L, So. Bojiton, Mum. -
Iždininke.— Qna Stanlųiiutfi

103 Weflt 6th St, So. Boston, Mase.
Tvarkdarė -r- Ona Mizgirdlenū

1512 Columbia Rd.,’ So. Boston, Masa.
Kaeot Globėja —. E. JanuŠonieng

1426 Columbia Rd., So, Boston, Man
Draugija savo ausirin)dniu» laiko kM

antrą ntarninką kiekvieno mėnesio, 
7:80 vai, vakare, pobažnytlnej sve. 
tainSJ. ’. ’

Visais draugijoi reikalais . kreipkiVJe 
pąą protolgolų raltl'uinkfr.

ttr. JONO ŠV. BL PAAAU>nm f 
DMOS VAUJVBl. ‘

Pirmininkas— M. Žiobė "'*!•*
36 Mt Ida Rd, Dorchaater, MMB.: }

, . Telephone Colu£abi* t>4*lL: 
Vlce-Pirmininkaja — J. Petrauskas : 

. 24 Thomas Park, So. Boston, MM ■ 
Pro t Raštininkas — J. Gllneckls ' r I

5 Thpmų Pąrk, So. Boston, MMV 
Fin. Raštininkas -r— M, ėelkla .

256 E. Ninth SU, So. Boston, JlMį 
IŽdininkas — A. Naudžiūnu |

885 Ė. Broadway, So.Boaton. MaM ,’ 
Maršalka — J, Ząikis * ■ ; i.

7 Wlnfield St, So. Bo4ton. MaM 
Draugija laiko susirinkimu* tas traflh.

nedfildlanl kiekvieno mtaeslo, B 
po plotų, Parapijos KalžJ, 498 B. Ttb 
S t, So. Boston. Mana. \

Profesionalai, biznieriai, praraonto* 
tai, kurie skelbiasi “Darbinlpta,” tfifr 
ral verti skaitytojų paramos. .

Visi garsinkite “Darbininke.” -
- ■-■•-r------------------—7—

t

S*

/.1

k ■:

=•*. Ne kiekvienas gali pada
ryti ką nors nepaprasto, bet 
kiekvienas: gali nudirbti 
prastą darbą ‘ nepaprasta 
dvasia. — Booker ‘ Wasįing- 
toru '

Mano Privati s Gydytojas
“Al rekomenduoju PAIN*EKPEU.ERl kmkviinam.r Al ij n»u<loju ruosius 35 metus ir vadinu VA!k‘®Xl*ąj m»«Q pmalmta namų sydytaju* 

ntsa.PIilWau3j patatnavimti iJ» HUieika, ... ' - • ■;
• “Iki ui gyvas buMti, pĄINMŽXPEĮ,I;ĘRtS gydytoju man It mano W 

Jis klaiko mua wikai» it tinkamais R

PAIN-EXPELLER* ™
- ”... ’ Įveir, J. V P«tc filmą

Per suvirl 60 metų tikrtiU Enktr 
PAIX*HXPELLERIS uelbljo dkrte; 
nlukams ‘Su*riH» vttprlu savo darbo?’- ■ 
Sustingo uitanai, skaudami .mubkuisL 
skalsinai pečiuose, reumatiiki glllmah 
strtodicąUii neuralgija Ir-blti imnaliia 
akansma* Itreitai VMlditoda nulkaųu 
Ihjlmcnlo dideliai gydatitiai galiai.

Uiįlenu, jii padarys h pati Ir Jums. .
Kaina i^c. Ir ParĮuadam** yiour

. • Tikrasis palymita* INKARO 
. . vaUbahnktlu. / .



AMtadiente. kovo 1 d,, 1$32 m. . DARBININKAS

I kAs girdėti .-lietuvių 
Jį KOLONIJOSE |

Iš KANADOS PADANGĖS ?
Kanada iki Šiam laikui 

neturi susisiekimp per visų 
žemę kelio, Nuo Sudburo 
miestelio ant pr. iki Keno- 
rai Manitabos pr., čia tęsia
si? dideli akmens kalnai, ku
rių ilgio plotas turi apie 700 
.mylių, tik yra išvestas ge- 
ležkelis^. o kelio nėra. Žmo
nes turi važiuoti iš rytų Ka-

♦ ’ ■ . #’ *

. Man teko truputį būti 
Fort William mieste, praė
jusį rudenį, ir mačiau, kad 
iš to miesto deportuoja be
darbius atgal iš lair atvyko. 
Deportuoja tik tokius, kurie 
ėmė maisto iš miesto; net 
dų lietuvius išvežė, '

Maliekas^

HARTFORD, GONN. Rašytojas -Waldo Frante (dešinėje) ir advokatas Allen Taub, pa
kviesti Į Washnigtcn’ą paaiškinti kongreso komisijai apie Kentu- 
cky valstijos angliakasiu būvį.-.— ■ .*-nados į vakarus per šteitus. 

Tai tą kelį pradėjo dirbti 
praėjusį indenį spalių mėn. 
Prie to darbo daug paėmė 
žmonių anglų laikraščiai ra 
Še, kad pašaukė prie to dar
bo apie 50,000 žmonių. Ka
dangi tų kelį Veda tik per 
Ontarios provinciją, tai ir. 
žmones.ėmė iš tos provinci
jos miestų, kaip pavyzdžiui 
iš F.ort-Wįlilrini, Sudburi, 
Nortli Bay, Toronto ir kitų. 
Kurie darbininkai gavo dar 
bų iš. Fort William ir kitų 

. miestų, tai dirba per žiema,
.bet girdėti apie Sudburų,

- kad ten dirba į mėnesį 2 ša-
- raitės, , o kitas 2 savaites ne

dirba, Darbas nėra sunkus, 
dirba tik 8 valandas per

; dienų, moka į valandų 30c., 
maistui 80 per dieną. Kem
pės yra pastatytos iš lentų 

' nedidelės, ttaip kad vienoj 
kempėj guli apie 14 žmonių. 
Viena kempė yra pastatyta 
atskirai, čia yra įrengta ra- 

f *dio, kur darbininkai gali pa
siklausyti radio programos, 

p yra dar knygynas. Bet da- 
..ba.r jau pradėjo atleidinėti 

į žmones. Mūsų il Gahipėše ’ • 
r’* buvo viso, žmonių apie 130, 

bet 16 dienų vasario atleido 
; daug, paliko, tik 80, ir sako 
į tįį darbą, dirbs iki balan- 
| džio- mėn. 1 dienos, o pas- 
R" kiati uždarys, tą darbų visai. 
| Rudeny vėl pradėsią dirbti, 
| tokiu būdu kai kurie mies- 
|į tai atsikratys nuo nedarbo. 
| Kanadą šių žiemų, pasiekė 
f didžiausias nedarbas. Kaip 
B? tenka girdėti, dabar esą be-

■ darbių apie 70,000. Reikia 
‘ nuprasti, kad Kanada žemės

ploti! yra didesnė, už Ame-
■ rikį, o žmonių turi viso a- 
J pie . dešimt miliomj. Kana- 
i dos dideli plotai šiaurės nė- 
| ra apgyventi, tūkso milžini-1 
Į ški miškai. Matyti, žmonės, 
f vargo spaudžiami, žiemos 
Maike važiuoją prekių i a i s 
F traukiniais. Matvti aiškiai,

■ I- < • ■ ■ '

•; kad’turtus turi suėmę Ka- 
nadoje inaža saujelė turtuo-

■ į-.
4......................................

Linksma pranešti, kad X* 
D. S. 6 kp, pirmininko K. 
Pf Tamošiūno ir kitų narių 
pasidarbavimu pęr trumpų 
laikų gauta trys nauji n;aę 
riai ir 3 nauji prėnumerato 
riai. Bet tikimasi dar ge-r 
resnių pasekmių. .

OPĖRETE

Kovo 13 d. pas mus atvy
ksta iš Waterbui*y, Gontį, 
muzikas A* Alėksis su savo 
gabiais vaidinto jais-choriš- 
tais. Wiaterburiėčiai suvai
dins operete “Sylvia.”, į

RAGINE, WIS,
DARBAI

Darbo klausimas, nepage
rėjo. Kai kurios dirbtuvės 
pašaukė keletu darbininkų, 
tai tuo pačiu laiku kitos su
mažino. turimų darbininkų 
skaičių arba sutrumpino' 
darbo laikų Bet visos dirbę 
tuvės nepamiršo pasakyti, 
kad algos numušamos' nuo 
10 iki 50 procentų, o darbo 
našumas pakeliamas nuo 25 
iki 30 procentų. Aiškų kad 
tai begėdiškas skriaudimas 
darbininkų. 'Darbdaviai ai
škiai žino,. kad alkani dar
bininkai lengvai pasiduoda 
išnaudojami.

Čia nėra jokių darbinin
kų sąjungų. Turtu o l i a i 
drabsto kapitalų savo mei
lužėms ir jų šuneliams bei 
katėms, o nuskurusiam dar
bininkui..; nieko - nepalieka. 
Aišku, kad reikia įgyvendin
ti Krikščionybės mokslą!

NEW HAVEN, GONN. jų. Dabar yra paskelbta 
naujų narių vajus. . Sujun
gi e'tės rengs gražų vakarų. 
Taigi visos šios kolonijos 
katalikės moterys ir mergi
nos turėtų pasinatidoti gera 
proga ir prisirašyti prie 
Moterų Sąjungos. ' •

Nauja jNandidat^

Vas. 7 d. Moterų Sąjun
gos 33. kp. surengė “Card 
Darty” ir: Šokius. Dar piiv 
mą kartų mūsų kolonijoj pa
našus. vakaras buvo surengv 
tas. Publikos į Šį vakarą 
atsilankė skaitlingai.

Po lošimo darbščios są- 
jungietės mandagiai ir nuo
širdžiai vaišino svečius gai
džiais užkandžiais: sand- 
wiehes, sūriais, ir įvairiais 
tortais ir kava.

Sąjungiečių tarpe, gyvuo
ja graži tvarka ir susiklau
symas. . Jos it vitutės, kų 
surengia, tai visos dirba. ; r • - _ '

Dovanas laimėjo: Luko
ševičienė, Rasimiėnė, Anta- 
navieienė, CFvildienė, Norkū-l pašaipos Tomui

Leekns, Joga,. Veliškis,'padidmtj,. mitoškas 
koncertas bei Civic Chou* 
Fe^tival”, Bųckinghąm sve
tainėj, Waterbury, - Coiin., 
vasario 15 ir 16 d. - Visų 
tautų bei tikybų, chorai su
sivienijo ir sutvėrė: vienų di
dėlį chorų (per, 400’ asme
nų), Isaac Beecher Clark 
vadovaujant.

Koncertas buvo labai gan 
sus. Dainos geriausių mu7 
zikos kompozitorių, kaip 
Beethoven, Bandei, Goųnod 
ir kitų. Labai didį įspūdį 
padarė tokia galinga balsų 
jėga. Koncertas labai gra
žiai buvo marginamas ir Į- 
vairiais pavienių bei specia
lių grupių chorais. Pirma-

UWRENCE, MASS.

WATERBURY,CONN
ŽINUTĖS

Waterburio visuomenė į- 
vairiausiais budais stengiasi 
vargdienius sušelpti. Dėl 
savo\nenuilstančios• darbuo
tės. bedarbes klausime, Wa- 
terburis užsipelnė, net viešų 
pagyrimų nuo paties prezi
dento Hoover’io.

Bedarbių pašalpos fondui.

dienio vakare Negrų Rusų 
ir Mendellsomn’o chorai pa
rodė savo gabumus; a ant
radienio vakare dalyvavo 
Vokiečių “Coneordia” dai
nos draugijėlė, Šv. Juozdpo 
Lietuvių Bažnytinis Choras, 
vadovaujant komp. A, Alek
siui ir Žydų choras. Publi
kai labai patiko šių chorų 
kalbų įvairumas ir tautiški 
kostiumai.

Mūsų lietuvių' taura pa
saulio akyse dar visai kaip 
ii* jaunute. Vasario 16-tą. 
kų tik minėjome jos nepri
klausomybės li.nmtų sukri’ 
ktuvos. Vienok ji gyvulė ir 
vis žengią- pirnųni atsižyniė-: 
įimo eilėm. Waterburio lie
tuviai Šiemet tikrai nupelnė 
didėlę garbę .sayo tėvynei 
taip puikiai 'atsižymėdami 
tarptautiniayne kon c e r t e. 
Mes lietuviai patys pilnai 
neįkaimiojame savęs. Vieti
nių anglų laikraščiuose tik 
skamba lietuvių vardas. Wą 
terbūrio lietuviai nesugeba 
ne parodyti savo dėkingumų 
komp. A.7 Aleksiui, kutio 
uoli darbuotė muzikos mene 
tiek mums garbės atneša.

Šv, Juozapo parap, cho- sirinkimas įvyko vasario 12 
ras taip puikiai A. Aleksio d^, p.^vfce-pirm. O. (J, Mi- 

chtilčienei vadovaujant.
Veikimų komisijos pra- 

nešė apie nuveiktuosius ir , 
nuveiksimus darbus. Su
vaidintas veikalas “Baud
žiauninkė” praėjo dideliu 
pasisekimu, Pelno gauta 
per ,90 dolerių. Vęilcalą. 
vaidino S, Greicienė, »T. Ko- 
vestynas, K Grigiųtė, J, V. 
Mičiulis, A. Pauliene, F. 
Marožas, Pr. Macenas, Pr. 
SutkiiSj IV Glugodienė, T. 
šalašayičiene, B. Urpsaitū, 
Kavaliauskiene, K. Gtfeičių- 
te, R. Salaševičiūtė, X Ale- 

; kna, K. Vanagas, X Varia-

išlavintas sukėlė didžiausi 
fui’ora žmonėse. Maloni 
choro išvaizda —7 mergaitės 
apsirengusios lietu v a i či ų 
drabužiuose, dainų 'gyvu
mas, choristų ’ linksmumas 
nupiešė maloniausi vaizdelį 
klausytojų mintyse ir širdy
se. Dainuota ((Vilnius” — 
Vanagaičio, “Tu mano mer
gelė^ — Aleksio, “Gimtine 
šalis” — Čižausko, “Bernų- 
žel nevesk pačios” — Alek
sio. ir “Dzimdzi-Drimdzi” 
— Vanagaičio. -
^Pasinaudosiu vietinių ari-

“The people of Waterbury 
will long rembmVer St. Jo- 
seph’s Lithųąnian Choir 
and its director”. Valio 
mūsų tauta, jos dainos, jos 
jaunimas! . .: ’ ’ Viltie',

CLEVELAND, 0.
LIETUVIŲ KULTŪROS 

DARŽELIS
. Lietuvių. Kultūros Da rže- 

lio draugijos paskutinis su-

... . :
Programų vedė adv. P. 

Česnulis. Salės biznio gas- 
padorimn buvo J. Sadaus
kai; prie tikiętų'pardavinė
jimo — L. šalaševičius ir P. 
P. Muli^lįs,

Dirbo ir daugiau vęikėjų, 
kuriems rengėjai nuošird
žiai dėkoja.

“Card party” įvyks kovo
10 dienų.. Visi kviečiami 

skaitlingai atsilankyti.

“DARBININKO”

k Telefonas Blaza 13501 . „

JONAS GREBLIAUGKAS
i Graboriusir Balsamuotojas 
‘ 423 S, PACA STREET,

BALTIMORE, M!X ,

/ |S1DSMfiKITE!

CHAS. 8. KUGHAUSKAS
. LIETUVIS GRABORIUS 

637 S. J?ACA STREET, 
BALTIMORE, md.

’ r^HotuvCse patarnanjii gerai ir 
piliai, Nuo 75—J 00—150 dolęri.ij 

Pflgrnbus pnruoMlu.
Telefonais — South 0083.

ŠELPIA..:
.. Miestas bedarbius, šelpia 
drabužiaisj maistu, avaline, 
kuru. Šelpiami visi — pi
liečiai ir nepiliečiai. Pa-’ 
šalpos prašančių skaičius 
vis didėja. •

GRAŽI ŽIEMA

Šiemet žiemą v ypatingai 
graži. Sniego dar kaip ir 
nebuvo. ir Šalčių neturė
jom.

.Pragyvenimas atpigo. Tik 
beda, kad žmones pinigų ne
turi. Štai kainos.: svaras 
kiaulienos nuo 5 iki 18 c, 
rūkytas kumpisŠe, tuzi
nas kiaušinių.—nuo 10 iki 
17 centų. • • B. V

*' --------- ----- -------- ----- ---- -------------------- ------ -

Tautų daug mačiau, bet 
kuo daugiau regėjau — sa
vų,. juo branginus laikiau.

DeBelJoy

nas, " • *
Zakarauskas, Šimolioniutė. ’ 

Laike užkandžiavįmo šio 
vakaro inicijatorė ir rengė
ja p-le M. J'Okubaitė. pasakė 
trumpų kalbų ir pakvietė 
kalbėti vietinį; klebonų ktm. 
V. P. Karkauską.

Po užkandžių sekė šokiai. 
Grojo jauni muzikantai p. 
Makauskui vadovaujant.

Smagu matyti, kad atsi
randa biznierių, kurie paro
do z prielankumo sųjurigie- 
tėms. F. Rumskas, kuris už
laiko valgomų daiktų krau
tuvę, suteikė Stambių auką, 
už kų sųjungietės yra dėkin
gos. Kaip priežodis sako, 
“savas-pas savus,” tai to 
priežodžio ir laikykimės.

■ -Neteko sužinoti, kas biivo 
šio vakaro rengimo komisi
joj, bet mačiau, kad dau
giausia dirbo—truse p-le M. 
JLokubaitė, kuri yra mūsų 
kolonijos žymiausia veikėja 

inteligentė, Moterų Sąjun
gos garbes nare. • Ji rūpes
tingai prižiūrėjo visų tvar
ka. Daug 'gražių darbų yra 
nuveikus p-lė Jokubaitė mū
sų kolonijoj. . Taipgi, daug 
darbavosi p-lė O. Norkūniu- 
tė.

Girdėjau, kad po Velykų 
Moterų Sąjungos 33 kuopa, 
minės savo 15 metų pubilįe-

VARGONININKAS
Turiu kunigų paliudijimą, 

galiu vesti gerai chorus, kai
po. Bažnytinėje muzikoje, 
taip ir svietiškoje, j

Jei kuriam iš klebonų bu
čiau reikalingas, mel d ž i u 
kreiptis i “Darbininko” Ad
ministracijų K-4

Muzikos Mylėtojams pranešimas

Prpf. Ą. ŽIDANAVIČIUS, .pagarsi 
jęs art. smuikininkas ir Muzikos Mo
kytojas atidarė. Muzikos Mokyklą po 
No. 29 Myrtlo. Ct, Lawrence, Mass. 
namuose p. Belevičiaus, kur. duoda 
pamokas PĖDNYČIOMIS.

Lekcijos duodamos privačia^ kaip 
mažiems taip Ir suaugusiems sulig 
Muzikos Konservatorijų, Jeigu myli 
muzikę: smuiką arba pianą ir nori 
kad Tavo, vaikučiai, išmokti] gražiai 
grajiŪ, siųsk pas p. ŽIDANAVIčlŲ. 
Lai pamėgina laimės ir tie, kuriems 
nepasisekė Išmokti kitur Ir kurie jau 
nustojo vilties pramokti.. Kainos prl- 
einamos, .•_••• . .
** Kreipkitės Šiuo adresui PėtnyCio- 
mis 29 Myrtle Ct.,. Layvrence, Mass., 
arba laiškais

16 Huntington Avenue,
• ROSLtNDĄnE,,MASŠ. ' •

CHARRON'S J
PIANAI—RADIOfi j

ŠALDYTUVAI
Aliejaus pečiai, Skalbiamos 

.. maihioe
20 TRUMBULL 8TR»T j

W0R0B«^MABS.
T«L4-94»0 j

lengvos Hlyroe-Be Nuoiimčh

Įekskursija

Išvyks iš

NEW YORK’OT T Y T . T ' f T f X ;

į Birželio 18 d., 1932t ■■■. .. • ■: 7 . . ■ ■t--: ■ ■f.-
t ■' ■ ■ "■■■■■■■

X Ekskursijai vadovaus kini. J. Skalandis,
♦|* Šv. Roko parapijos vikaras, Moutello, 
t Mass. Laiko nedaug. Ruoškitės.

Laivu “United States”

| Ekskursijos reikalais kreipkitės pas T 
| vietinį agentą arba “Darbininko” Eks- | 
♦(kurs Įjos Centran. ?

i 366 Broadway, So. Boston, Mass.
X .'V. Tel. S. B. oeao
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VIETINĖS ŽINIOS
ŽYDįĮ KARALIUS

Praėjusį sekmadienį, va
sario 28 d., parapijos bužny- 

į tinę svetainę, .susilaukė gra
žios publikos, tikrai tikybL 
nio teatro rengėją lūkescią 
vertos.

Rengtoji tikybinė, drama 
<(Žydą Karalius,11 .kuriai 
tiek daug rongtasi, praėjo 
giežiu pasisekiihu, didesniu, 
negą tikėtasi. *

_ ’ Pony mėnejuąl vargo šio 
. teatro iniciatoritts kmi. K.
Jenkus, susikvietęs sekma
dieninės niokyklos mokyto- 
jus-as ir Liet. Vyrią kuopos 
vaidinto jūs. \ Keletą’ hakriu, 
'praleistą bejuiošiant sceną, 
paliko kun, K. Jenkarts 
energingam? veide saldaus 

. ‘nuovargio žymes. Bet ar 
verta sakyti, kad, pmėjusis 
vaidinimas nušvietė, jo vei
dą didžiu džiaugsmu’/ Kas 

. buvo atsilankęs į minėtą vai 
' dinimą, tas. šio fakto nega
lės: užginčyti*. i>v,s<

*4 Žydą Karalius” geras 
veikalas gavėnios sezonui. 
Gal jame perdaug monolo- 

i :gii, oper maža veiksmo, kas 
•apsunkina vaidintoją parei
gas įdėti visą savo sielą, bet 
veikalo ivžisierini pavyko 
sugretintr visus'- vaidinto jus 
scenoje;, taip kad .yėilciįlo ne

. veiksm^um.oįpiagoė< buVTėr ’ 
. ą^kan^ytefe..

'.Vaidintoją • buvo 16,. ne-:
, skaitant choriscią, ^buvusią.
už scenos. ; Malonu čia is- 

t kardinti jmūsą jaunuolius, 
v . vaidinusius “Žydit Kara-

lią.'?’ Štai jiė r. Pr. Averka 
-4 P. Pilotas, Joana Trečio
kaitė — Piloto žmona, An
tanas Jiugėlaitis — Juoza
pas iš Arimatėjos, J. Tile- 
nis — Nikodemas, G. Zovy- 
fė~ Joana, K:,. Šilas - pre
fektas, V. Jackevičius — 
Centurijas, J. Tamulynas— 

:. Seducijusj A. Naudžiūnas,
K Zovč ir P. Genevičius — 
farizejai, V. Janulevičius

Simonas, D. Averka .—
.— Aleksandras, Pr. Razva- 

. t dauskas—Rukenas, V. Am- 
brozas' — Baitimejus, Iz.
'Leščinskaitė Lia. . .

- j
1 Vaidinimas susidėjo iš 5 

•aktą. Dvieją veiksmą mė-

tu giidejosi giesmes, kurias 
giedojo A. Grabijoliūtė, U. 
Jokubąuskaite ir kitos. • ?

> .Prieš vaidinimui praside- 
siant, kun. K. Jenkus padė
kojo skaitlingai atsilankiu
siems žmonėms. Ė. Pode- 
liūtei akomponuojant, AL 
Grinkeiučiute pagrojo smui
ku; Tai bene pirmą kaytą 
viešai pasirodė naujoji smui 
kinhikė. Iki šiolei mes ma
tėme jąxtik chore giedančią, 
o šį karią ji pertrauką me- 
tu^žavėjo susirhikusius vir
pančio smuiko garsais. Nuo
širdžiai linkime Ji. Gnnke- 
vičiūtei pasiekti aukštos pa
žangos smuikavime*

Vaidinimas ėjo labai grei
tai, kas žiūrovams nedavė 
nuobodžiauti. . . . ■..

SouthbostonieČĮams buvo 
malonu atsilaąkiusiąją skai 
čiuje matyti Nor^ood’o kle
boną kun. S. Kneižį ir Mon - 
tello.vikarą kun* J. Skalan- 
dį. Neblogai buvo atstovau
jamas ir Cambridge su. L/ 
D. S. Centro pirmininku J. 
Smilgių.

DR, j. ūmus KALBĖ 
JO HIIDSDNE

Praėjusį sekmadieni/vas. 
$8 d., Dr* Jk Lamdžius; ir. J.

:vo nuvykę į Httdson, Mass., 
kur LDS. 56 kp. buvo su
rengusi Lietuvos nepriklau
somybės 14 metą sukakties 
minėjimą. Prakalbos įvy
ko 2:30 vai. po pietą?. Su
sirinkę hudsoniečiak buvę 
nustebinti Dr; Landžiąus pa 
siaukojimu atlankyti ją ma
žą koloniją.

SERGA P.* U
Jau 2 savaites, kaip serga 

p. Pr. Zaletskienė. Visą lai
ką prie jos stropiai budi Dr. 
Repšys. • P. Zaletskienė tu
ri smarkias širdies atakas. 
Gerai veikėjai ir “Darbinin
ko” brangiai rėmėjai yisi 
linki Laimingo ir greito pa
sveikimo.

SUMUse VEŽIKĄ IR PA 
VOGĖ UBU

Vasario 24 d., trečiadienį 
George Connors, 21 m., at 
vežė treku daug.knygą į vii 
šojo knygyno MiUmont gat 
vės skyrią.. Kai jis neši 
knygas: į. xridiir ;iiežmoina: 
asmuo smalkiai sumušė j j 
Kai atsipcąkėjęs vežikas iš 
ėjo į gatvę, nerado nei Inu 
šeikoš, nei. savą truko..

SO. BOSTON/ 
. . mass.

rppl ■
• S‘ B. iJlTi-K

Saviultike
‘ CAUOLINE .,
- CASPEtt j

Duodame
1‘enrtanent 

IVaveTSugene.

!• ’ LIETUVIŠKA * •

I BEAUTY SHDP
(L STREET BEAUTY SH^P)

Tei. Talhot 0854

ĮVAIRIŲ DRABUŽIŲ 
, KRAUTUVĖ 

PAUVSMENS |
SfttP 1

456 W. BROADWAY j
(tnippę J* Ir Dorchester Stš.) i

= South. Bortdn, M&m. ] 
I tižinlkomę vSiinuslo5‘ įmuks vy-i 
| riSkUH drabužius.* Gražiausias nkry- 
I beleu. Pas mus viską pigiau plrlai t 
Į SavirtiMitM rovmds LIKAS , j

PRALL BROLIAI
PENTORIAI IR DEKORATORIAI Ml
DARBA ATLIEKAME GERAI IR PIGIAI 

PATARNAVIMAS GERIAUSIAS

46 ARMANPIUE ST., D0R0HE8TER, MAS8;

J 
i

t u

t

| 606 E. 4th Si., kampas I St

DIRSĮNINKĄS
i r p, ■ j.i — iįp i ii., į[—i—*MaWMĮM<

X ŠVČ. MARIJOS KOLEGIJOS studentai, apsirengę, teatro- “Du Vainiku” vaidini- 
jno-drabužiais. •' • > • ' : ' ■ x ’

Tikybine Tragedija

“DU VAINJKU”
1 Sekmadieny,Kovo 6 d., 1932

Pradžia 3 vai. po pietų

Dangaus Vartų Parap. Svetainėje
(Gate of Htąven Parieh Hali)

So. Bostoa, Kasi.

f Tjkietai: $1/00, 7S ir 50c. Rezervuotos sėdynės $1.00 X
'•■ 4

, i.1 • • *•< ; : \ Y-; ‘ ■ 4-’

Visus kviečia Kolegijos Rėmėjai ir ‘‘DarHiiinkas.’’ Y

5
S 
•g.

l. vyčių Dėmesiui 1
L. Vyčią mėnesinis susi- , 

rinkimas dėl susidėjusią ap 
linkybią nukeliamas į Kovo l 
(March) 2 d. Susirinkimas < 

> įvyks 7:30 vai* vakare para-
pi jos svetainėje, 492 E, 7thh 
Si., So Boston, Mass. ? i

- Visi prašomi atsilankyti į p
. šį susirinkimą, ku r i a m c 
svarstysime mūsą darbuotės

. eigą- ’ _ į
Lauksime visą.

i ; . 7 Kuopos. VMįįba.

“DIDF1K” IflMITETA^UiuLl.ru Kvlfll Iki nynj

. Susirinko “ p ą z a n g ū s ”
South Bostono žmonės ir su-
tvėre, kaip pats komiteto J

. J)XI wlxllIlKaS IbSHcįĮ?©’ VitlSžUlv 
, 21 d. “Didelį Bedarbią. Šel- .

pimo ‘ Komitetą, ”\į s i g i j o
e. štampą * (kas svaibiaušia) jr 

pradėjo .bedarbius “šelpti.”
ė Bet... seni žmonės ..sako:
s “Buvo didelis ožys, iš kurio
Į* jokios naudos: nėj pieno nei
r vilną.” ■
l- . Tas. puCtc su -^dideliu”

•. koąutetn*.

% žiavo trokas. . J.. Taurins*- 
kui sulaužyti kairės kojos, ir

arankos kaulai. Sužeistasis, 
nugabentas į ligoninę. J

Vasario 26 d; £ m. prie 
lidžią ją: dirbtuv., Kneeland’ 
Sl.? Bostone, kur streikie- 
riai siuvėjai pikietavo, įvy^ 
ko riaušės. Policija. arešta
vo T6 asmenų.

Streikieriams vadovauja 
Boston Central Labor U^ 
nion ir komunistinė unija, i .* . • . *,
Yra nemažai ir streiklaužią.'

AOV. JOSĖffl Pi WALSH 
«ANKROWOJ|S
J oseph P. Walsli; advbr 

batas, . buvęs kandidatas į 
apygardos prokurorus ir 
Lietuvią Prekybos Bendro-, 
vės- legalis patarėjas’ įnešęs 
i Jedėr,ąlį teismą bankrotij i- 
mp peticiją. ■Jis peticijoje 
paduoda, kad-turįs $60,*>26*- 
88 skolą ir $įo,328.27 ver
tės turto. . • ■ . . ’

Pereitą balandžio m. adv. 
Walsli laimėjo didelę bylą ir 
už patarnavimągavęs $10,- 
000. ‘ .. •

CAMBRIDGĘMASS.

UŽSIMUŠĖ DĖL 
NEUŽMOKĖTOS ■>' 

SKAITOS
Į James Hafnett namus, 

699 E. ĘourtĮr St., So. Bos- 
toią praėjusį šeštadienį at
vyko. vienas kradtuvės vedė- 
jas ir pareikalavo apmokėti 

] sąskaitą 34 dolerią. Tie pi
nigai buvo . įduota sūnui, 15 
metą amžiaus, kurs pinigą 
krautuvei neįteilcė., Išgii-’ 
dęs bekalbantį krautuvinin
ką, . berniokas,. (John F. 
IlaiTiett) išbėgo įt viršą ir 

iš trecio aukšto, šoko į gatvę 
ir negyvai užsimušė.

SUVAŽINĖJO UOKAS
Pirmadienį, vasario 22 d., 

trekas suviižihėjo. JV Tau- 
mišką,; gyv*.Sumjier 
Doreliesterj Mass*. j> Tau- 
rinskas -ėjęs skersiu . Plea~, 
šaut gatve, .kai tuo laiku va-

i

r ;

*/w ' L •'T

DVI DIDŽIULĖS EKSKUB- 
SIJOS

Šiais, 1932 metais įvylis ’... 
svarbios ekskursijos į Lie- J 
tuvą. Pirmutinę rengia L-' 
Vyčią organizacija, kurios 

ękskursįja išplauks iš New 
Yorko gegužės" (May) 14 d. ‘ 
laivu ^United Statės” ScM 
dinavian American Line.

Antrą rengia K D. S. ir 
“Darbininkas” b i T Ž e 1 i o 
(June) 18 d; tuo pačiu lai

vu. ’ ■

DIEVO MALONĖS 
-NOVENA <• 

šį penktadienį, kovo 4 d., 
7 :30 v. vakare prasidės Dier 

- va Malonės 'novena, kuri tę
sis iki kovo 12 d. Vakarais 
pamokslus sakys įvairūs. pa
mokslininkai. Novena įvyk
sta tikslu pasimelsti atsiver
timą intencija ir. išprašyti 
visiems tikintiesiems ypatin 
gą malonią.

KALBĖS.KUN. P. STRA- 
;' KAUSKAS ' •

Kovo 20 d. bažnytinio kon
certo metu pamokslą pasa- 
kyg LovvelEo klebonas kum 
P. Strakauskas.'

į

4

-1

i.
t

A. J. WESJ, M. D. Į 
LIETUVIS •• i 

s Į 
|GYJ>¥TOJAS ir .GHIBURGĄG 
į ' . v a Ii n d o ki • 
Į Nuo 2 iki 4 d., nuo 7 iki- 8 .vuk.: 

•> •* •
Į 478 Gallivbn Boulevard 
į DORCHj^TEĖ, MASS.

j Telefonas Talbot 0817.'

s

BUVO LOVYBLL’Y
- Kleb.; kimi P- Juškaitis 
vas. 28 d. buvo išvykęs į Lp- 
węll, • Masą., kur parapijos: 
j aunimas, savo klebono kun. 
P. Strakausko . vadovauja
mas, yaidiuo tikybinį veika
lą gyvenimo Kryžius.11 -

AGRANOMAS
Peter J. KusayiSius kam. roika- 

.‘lingaskreipkitės 488 1. 7th 
South Boston, Mwe. i U 1

SEPTYNI ŽODŽIAI NUO 
JKRYŽIAUS

' Verbą sekmadienyje, 3 v* 
po pietą sujungti chorai sta 
tys “Septynis žodžius nuo 
Kryžiaus/1 Šyč« Panos Ma
rijos Nekaltą Prasidėjimo 
bažnyčioje. So* Bostono ir 
vietinischorai uoliai lavina^ 
si, kad geriausiai išpildytu 
programą. . .. J

T*L So, Boston 0828
LIETUVIS DANTISTAS .

DR. M. V. GASPER
. (KASPARAVIČIUS------

■ . Jaujoje Vktoję, i 
525 E. Broadway, S. Boston.

Ofito Valandai:
Nuo 9 iki 12 ryto ir nuo 1:80 lįur 
5 ir nuo O iki 8 vai. raknre. Ofl- < 
nas uždaryta* subatos vakarai* Ir 
nrtteldlenlaia, taipgi Mredoml* qu» , 

l2.to«4Jen4UŽ(tery^Įi - :
Taipff i nuitntę ir

'Cel. So. Boston 2600 .■■

“ Lietuvi? Dantistas. ■

A, L KAPOĮSIUS
251 W; Broadway, So. Boston
Ofiso valandos uuo. 0 Iki 12, nuo 
1:80—6 Ir nuo 6:30—9 vakaro, 
Seredomls nuo 9—12 v^l. dienų. 
Sukatomis nuo 0 IKI 6 vai vakare.. 
Nedčilomls niio 9 ilsi 12 vaL dioną 

(pagal sutarti)'

Tel. Porter 3789 . ' ..

(RĘPSTS) . '..‘J.

: „ • . • Lietuvis Gydytoju 
OfiBO Valandoj: 2-4 Ir T-^sO

278 Hamrd Street^.
kamp. Inman arti. Central Sq, 

Gmbritor Mm».

■.wį'„ . ĮĮJįlliBJJ-j.U Į mų ==į-= 
Lietusią

(GALINAUSKAS) \
<14 Broadway, So.Boitoc

1U 80. Bpfton #09 .
OflMS atdara* nuo 10 iki 12 vai 
ryto, nuo 1:90 iki 5 ;80 p* pletii 
npo a Iki S vakare šventi dietų/ 

. pagal eų»!t*rim«

DR.GRADY
? SPECIALISTAS,

BlMges N. T* unlversity medike t . ' ' 
' llfikę kolegijų; buv£« gydytoju Fit, 

, Hamilton LijoblnSJ, K Į/j. chlrar- ‘ 
gas t Out-Patlaut Stąff Lowelllo U- , <> 
goDinSs. Daktaras'M lesto Ptepen- t 
sary; sujungtas, prie, gu jotu’* ° 

‘ Ligonines; Medikai iškas eguamlnue- 
tojau d«l Metropolitan Life In*.; • ' 
Lowell YMGA. Gym.; A. O. Fore*- 

: terši of America. Valandos: Antr^
Ketv., SeStad. K) Iki 12 ryte, 2-5,!
T—S Vak., Sekmadieny 10 M 12* 

f 1 . Patarimai dykai.. • -
f 827 Treinont St Boston, Mass.

X

PATARNAVIMAS PJB*4 
IR NAKTĮ

D. A. ZAIETSKAS
GRABOBnnSIB .

BALSĄMŲOTOJAR y
877 ir «8 Cambrid^ 

C«unbrid§e, Mass. 
Tel&phon* Univeralty 8881>VF.

Srtlce Telephdne Vnlverąlty 1967 
Bei TeL UalrertltylOCT

ADAM OWIRKA & SUN
*■ UadAriAktr A EmbAtotr UlSuviSGltABOmUS IR

. BALJJAMUOTOJAS • 
Pagrėbti* atiteku itml--’te 
Kaina vienoj vlaur. Vieta Rtd*x*

**» ***
10 8h, Mentelių Mm*

BKYB

t

■•f*

4I
&

UiuLl.ru


. Antradieni*- &yo 1 d, 1932 m,
1 1

UXftB1KIKKA8 '/■

IŠ DIDŽIOJO NEW YORKO IR NEW JERSEY
; Iš L. VYčiy N. Y. IR N. J, 

APSKR. SUVAŽIAVIMO
Sausio 17 d., ITarrison, N. 

‘J. įvyko metiniu Lietuvos 
’ vyčių N. Y. ir N. J< apskri
ties suvažiavimas. x •

Po maldos kun. Vaice
kauskas sveikino Vyčius 
karšta kalba ir širdingiąu- 
siaisį linkėjimais. Taipogi 
įvažiavimasbuvo pasvei
kintas ir muziko J. Jankaus 
ir K. Paulausko.,

Apie sportą raportuoja 
vytis J. Diškevičius, praneš 

r damas, kad apskrities lyga, 
.-kaip krepšiasvydžio, taip ii 

; bovrlinggerai gyvuoja. Tik 
numšfdmde, kad dar ne vi
sos kuopos pridavė savo už
status.

Iš šokių komisijos rapor
tuoja K. i Paulauskas ir A. 
J. Mažeika, pranešė a m i, 
kad apskrities šokiams jau 
viskas prirengta, įšoktai 
rengiami sausio 31 d„ Har- 

.rišfon,. N. J. i Čia pranešta, 
kad kun. P. Lekešius paau
kojo šiems šokiams'sidabro 
taure kuopi} laimėjimui, vi
si susirinkusieji priėmė Šią 
naujienų labai karštai.. Nu
tarta išreikšti kun. P. Leke- 
šiui apskrities padėkų laiš- 
T ' ’• ' fku.

* „Iždininkas A. J. Mažeika 
išdavė apskrities finansų ra* 

; . pertų,; kuris buvo priimtas.
•Mandatų komisija išduo- 

„ da raportą, kur pranešama, 
kad delegatų dalyvauja viso

- 36 ir •kviečia-svečius irgi, už
siregistruoti. .

K. Paulauskas i š k e 1 i a 
klausimą ir siūlo, kad ap- 

. skritis surengtų dideles iš- 
< kilmės, šiais metais paminė

jimui 20-ties metų Vyciii 
gyvavimo sukaktuvės. Pa- 
siūlymas • priimta ir išrink
taį komisiją: kun. J. Alek-

- siūųas, J. Diškevičius, L.
Ketvirtis, A- Mažeika ir 

■ A. B. Eimutis. Ši komisi
ja rūpinasi pritengimu ir 
planavimu Šių iškilmių.

,, Kuopų raportai palikti 
kitam s-tntii, kur visos kuo- 

v poš ..privalės išduoti rastis- 
1 kus raportus.

įskelta klausimas ir nu- 
\ tarta, kad Vyčių kuopos ir 
- pavieniai vyčiai nerengti)

Indijos policija, anglų vadovaujama, išsklaido Gandhi tautinio judėjimo dalyvių dainei

dos (komisijų. Tas darbas ne kas kitais, kaip tiktai ka- 
vykdyti palikta vietiniams talikiškas jaunimas — atei- 
centrp ir valdybų nariams, tininkaį. Kvietė laikytis ša- 
Čia nutarta parsikviesti vy-jvo papročių ir taipgi glaus- 
Čht tėvą M- A. Norkūną sulis prie, savo parapijų. Jei- 
paveikšlais iš Lietuvos-ir.su‘gu ne parapijos ir lietuyiš* 
juo priešakyje surengti ma-Įkos draugystės, nebūtumėt 
ršrutą. (suėję į šitą šventą vietą

Kalbama apie sudarymą1 prieš altorių garbinti .Dįe- 
vą. Nematytumėt net ir sa
vo tos lietuviškos trispalvės 
vėliavos, nes nebūtų lietu
vybės nei lietuvių”, sakė 
klebonas. Pamaldos 
baigė “bažnyčioje visiems gie 
dant tautos himną. Tas la
bai sujudino bažnyčioje da
lyvaujančius ir į daugeliui 
net ašdros akyse pasirodė, 
nes ne vienas iŠ buvusių ba
žnyčioje niekados nebuvo 
girdėję bažnyčioje giedant 
taiitos himną. <

apskričiui bendro vyčių cho
ro laike, sporto šventės, bet 
tas . dalykas atidėta kitam 
suvažiavimui. ‘

Kitas suvažiavimas nutar 
ta laikyti Rateršon, N. J*

Sena apskrities valdyba 
išduoda raportą iš savo, pe
reitų metų darbuotės ir se
ka -naujos valdybos rinki
mai. Nauja valdyba išrin
kta JŠ sėkančių asmenų: dv. 
vadas — kun. L; Vaičekaus
kas, pirm. ~ K. Paulaus-f 
• kas, I-as vicerpirm. — A. 
Spranaitis, II-as viee-pirm. 
—A. B. Eimutis, ižd. Ą.
J. Mažeika, prot. rast. —A. 
Buzaitė, jos pagelbininkii— 
P. Marčiulaitis.

Sporto vedėju išrinktas 
Pr. Marčiulaitis, • jo pagelbi- 
ninku J. Diškevičius; mer
ginų sporto vedėja išrinkta 
O. Stankiūtė.

Korespondentais išrinkta
K. Paulauskas. ir A. J. Ma
žeika. .■ -

Visa nauja valdyba pasi
žadėjo-dirbti ’ apskričiui ir 
Vyčiams Įdek tik galėdami.

A J.

ROCHESTER, N. Y.
., •* T *

M.

rungtynių (ir jų neremti}) LIET U V O S N ET RI-
r ; sįn vyčiams priešingomis 
?. draugijomis, kadangi pasi

rodė, kad apylinkėje buvo 
sutvertos draugijos, tikslu

■ užkirsti vyčiams kelią.
!/•'■•Kalbėta.' apie išrinkimą 

^apskrities vyčių propagan-

didžidOėw mo
APYLINKĖS LIETU

VIAMS
Šiuomi pranešamo, • kad Jurgis 

Tumasonis yra įgaliotas rinkti 
* ‘ Darbininkui ’ ■ prenumeratas ir 
skelbimus. . Jis patarnauja su 
Nbtary Public užliūdymu ir pa
gelbsti siųst - pinigas Lietuvon. 
Kreipkitės pas: .

. JURGĮ TUMASONĮ
423 Grand St. arba 1356 E. 91 St

Brooklyn, N. Y.

I 
f

' ŠVENTE ... • .

Vasario 21 d.,. 10:30 vai. 
ryte, bažnyčia pilną žmonių. 
Pasirodo tuojau Lietuvos ir 
Amerikos' vėliavos. Vyrų 
draugystės “m c o r p o re.” 
Draugystėms užėmus savo 
vietas, išeina klebonas kuli. 
Jonas Bakšys atnašauti šv, 
Mišių auką „už žuvusius ko
vose dėl; Lietuvos Nepriklau 
somybės. • Savo pamoksle 
klebonas priminė, kad lietu
vystės dvasią per . tiek šimt
mečių išlaidė tiktai tikėji
mas ir Dievo, meilė. Net ir 
pirmutiniai kareiviai, padė
jusieji savo brangiausią tur
tą už Lietuvą kovose, buvo

koncertas
B vai vakare vokiečių Sve

tainėje įvyko labai gražus 
koncertas, surengtas /Šv, 
choro ir cląuge viešas apvai- 
kšciojiinas nepriklausomy
bes šventės. Vakaro vedė
jas p. Pr. Svetikas pradėjo 
programą, paaiškindam a s 
svarbą tos dienos. Choras, 
K. Bazio vedamas, gražiai 
sudainavo. Amerikos ir Lie
tuvos himnus ir kitas dai
nas.P-lės Pikųnaitė ir Ski- 
linskaitė sudainavę duetą 
“Vilija” Ir “Ant kalno ma
lūnėlis.” Jų malonūs balse
liai žavėte žavėjo susirinku
sią minią. P. Mociejūnas 
dainavo solo. - Ponia Joni- 
niene ir P. Danielius daina- 
vo duetą; “Supinsiu dainu
žę” ir “Oi, berneli.” Ukrai
niečių jaunimas išpildė ke
lis numerius su ukrainų tam 
tiškąis šokiais.
; Kalbėtojas Buškus pasvei 
kino nuo. Wąterburio lietu
vių ir pbsi^kė labai nuste
bęs roėhest^i’iečių veiklumu. 
Po jo kalbos maža mergaite 
Lukaitė sudainavo anglišką 
dainelę. Suvaidinta gyvie
ji paveikslai: ‘ “Gedimino 
sapnas,b “Bau d ž i a va,” 
“Sibiro kalėjime” ir “Kei
stutis kalėjime.”

Vaizdeliai labai gražus ir 
pritaikinti. tai’ iškilnungai 
dienai. Tie vaizdeliai labai 
sūgraitdino besiklausančią 
minią žmonių ir daugelis,

kurie atsiminė baudžiavos 
laikus ir. ištrėmimą į Sibirą, 
graudžiai apsiverkė.
. Mažasis mokyklos choras 
savo galingais balseliais su
dainavo penkias daineles. Ir 
kaip jie gražiai dainavo, iš 
tiknps širdies ir taip malo
niai, tartum lakštučių balse
liai plaukė į erdves, žadinda
mi lietuviu^ jausmus. Man 
atrodo, kad didysis ŠV; Ce
cilijos ęhoraą turi laikytis, 
kad mažieji jų nepralenktų. 
Didysis choras sugiedojo 
“Eikš, man mergelę” — A. 
Aleksio ir ž<Tų ir aš”‘—. A. 
Vanagaičio. ~ Vėliau kalba 
jaunas veikėjas, medicinos 
studentas J? Čelkys-Morkū- 
nas apie. Lietuvos praeitį, ą- 
pie; Vilnių, jis perskaitė
rezoliuciją anglų kalboje ir 
po kuria pasirašo F. Sveti- 
kasi — 'pirm, ir; J. Riėkiš 
rąšt^ protestuojant prįešį 
lenki} užgrobimą Vilniaus. 
Rezoliucija vienbalsiai pri
imta ir nutartą pasiųsti Lie 
tuvos valdžiai per Lictuvos 
atstovą Washingtone, Tau
tų Sąjungai ir lenki} val
džiai per lenkų atstovą IVa- 
shingtone. ; .

Vėliau p« Joniniene dai
navo solo “Nakties tylumo
je” ir “Plaukią, sąii laive* 

:4is.Y. 1>1^-I* Rp.vaitė,;čia ^.au
gusi ir gimusi, labai gražiai 
lietuvių kalbą ir rašybą var. 
fpjanti ir kuri visiems pia
nu akompanąvo, skambino 
pidną solo vėliau pati, 
skambindama pianu, daina7.

vo “Kur banguoja Nemunė
lis ” ’

Ukrainą kunigas B. Tip 
mla p^syeįkm(qf lietuvius 
nuo ukrainų.

Klebonas kun. J. Bakšys 
pasisakė nekalbėsiąs apie 
Lietuvą, nes savo širdies 
jausmus išreiškęs per pamo
kslą bažnyčioje ir kad daug 
jau buvo išsireikšta kitų 
kalbėtojų, taipgi Lietuva bu 
vo- apdainuota dainose, to
dėl padėkojo susirinkusiai 
miniai žmonių, abiem eho- 
rąms ir pasakė, kad Roehcs- 
terio lietuviai yrą tikrai 
nepriklausomi. / Apgailesta
vo, kad viena dalis lietuvių 
dar tebetarnauja svetimiems 
dievaičiams ir bando paken
kti lietuvių veikimui, bet iš
reiškę Vilties, kad ir jie su 
laiku susipras ir stos su vi
sais lietuviais.

Programaužsibaigė cho
rui sugiedant “Lietuviais 
esame mes gimę” — Šim? 
kaus ir “Vilnius” — Vana
gaičio.
a Už surengimą programos 
didelė garbė .priklauso var
gonininkui . K. Bazini, kuris 
per naktis vargo, kol išmo
kė abudu chorus. • '

Žmonės išsiskirstė piatėn- 
kinti ir labai pakeltu uįiu. 
Ir . toji, diena .bus užrašyta 
istorijoje, nes tų dl&ią pir
mą sykį užgirdome bažnyčio 
je: giedant “Lietuva, tėvyne 
mūsų.” Negalėtume mes to 
himno girdėti savo bažny
čioje, jeigu ne tie šviesos 
skelbėjai, tie. kovotojai, ku
rie mus žadino pabusti ir 
numesti svetimą jungą. To 
dėl Valio Laisva ir Nepri
klausomą- Lietuvai Tepra- 
nyksta tie tąmsū$ debesys, 
kurie pasirodė Lietuvos pa
dangėse. Jungkimės dar la
biau į vienybę ir priduoki- 
mę drąsos narsiems Lietu
vos karžygiams, kad jie iš
vyti}, lenki} bąltą vištą iš 
Lietuvos, jeigu jie patys ne
nori geruoju išsinešti. ;
; * . . .. Vyturys.

C. BROOKLYN, N. Y.
ŠV: JURGIO PAR.

Telephi. ie: STAGCl 2—0706

DR. BLADAS K. VENCIUS
DANTISTAS 

~X-^RAY
• Namų Telefonas : Michlgan 2—4273 BROOKLYN, N* Y»

VALANDOS: 
Nuo 0—12 JŠ ryto, 2—8 vak. 

Svcntadiėntate tutiiarut 
4S9 GRAND STBKET 

(kampas Vnlon Avė.)

NEWARK, N. J.
Mūsų kolonija m in ė j b 

Lietuvos Nepriklausomybes 
šventę vas; 21 d,, Šv. Jurgio 
draugijos salėje. Žmonių 
buvo daug. Vakarą vedė p, 
V. Ambrazevičius. Kalbė
jo kun. Ig. Kelmelis, kun. 
S. Stonis, Dr. Šliupąite, V. 
Sirvydas, E. Vitaitis, vice
konsulas Daudžv a r d i s. 
Kalbos buvo gražiosnr turi
ningos. -

Švl Cecilijos choras suvai
dino “Laisva Lietuva” su 
dainomis. Solo padainavo 
p/ Z. Vitaitibnė.
r. Surinkta, ir aukų Vilniui 
vaduoti.

Buvo išneštos ir rezoliu
cijos. : ■ . ‘

' . Šiam snrėngimui 'daugiau 
šia darbavos p.p. A. Trečio
kas, Š. Gudas, V. Ambraze
vičius, Idin. Ig. Kelmelis ir 
A. Stanšauskas. /

, .KONCERTAS
Dabar laukiam bažnytinio 

koncerto,- įvyksiančio kovo 
13. d; - Choras yrą jau pasi
rengęs, bus solistų iš tolimų, 
kolonijų p. Petraitis iš Phi- 
la, Pa., p. P. Ramoškaitė iš 
Brooklyno. - Abu geri solis
tai*-Bus progos išgirsti. *. 
-Laukiam.' Niigird^s.

ELIZABETU, N. J.
Vas. 14-21 savaitėje. Šv. 

Petro ir Povilų bažnyčioje 
buvo laikomos; rekolekcijos 
jaunimui- .Pampkslūs* ang
lų kalboje sakė kun. Shelley, 
M. S. Jaunimas, labaį gau
singai lankėsi. ’

- Kovo 6 d. bus ristynes pa
rapijos salėje. Risis. Požė
la ir kiti.,

Telefihon* t STAGG 2—0105

DR. A. PETRIKĄ
(wnicr)‘ 

į LDOTUVtS DENTĮSTAS

M1 B. Atk 8».,»rooklyii, S. T, 
Z-Sptntolh Biaem.

Gano AMiteUka
VALANDOS; 4

Nu<> 9 vąl. ryte Iki 8 vai. vakar*. 
Penktadlenlaii ir lv«ntadl*nfala 

tik Btultarus.

. Tel. Greenpomt 9—2320

JOSEPH GARSZVA
G RAB ORIUS

SSl EKorOKD AVBHVB 
BBOOKLTM, S. ?.

f KLASČIAUS

| CM PARKAS
| plknllinms, baliams, koncertams, 
| SoRlarn^ Jr visokiems pasilinksmini- 
Į mams smagiausia vieta Brook- 
j. lyne-Maspethe. Jau laikos ęžslsa- 
| kytl sale žiemos sezonui. ..
I kamp. Maspeth ir Bettg Avė.
Į JONASKLASČIUS,Sav,
| Maspeth, N-. X.

Tel. Newtown 9-—4464

ANTj.mras
. GRABORIUS IR 

BALSAMUOTO JAS 
? ’** Apdrauda Visose Sakose

* Notnry Public f
5441 —72-nd Street, > 

‘Arti Granil-St. .
KfASPETH,-L. L, N. Y. "-

Tėl. Stagg 2—5043 ; NoUry Public

M. P. BALUS INC.
' BIELIAUSKAS . r 

Graborius ir B&lsamuotojaa

660. Grand St., Brooklyn, N.Y.

Tel. sbįgg 2-0788 Notary Publk

JOSEPH LEVANDA
(Levandtnukas)

GRABORIUS 
107 Union Avė., BrooHyn, NM

Didžiojo Cepelino “Akron” va
da* Alger Hi Dreud, naujai pk- 
skirtai. ;

Sekmadienį, va^ rm 21 d. 
parapijinėje salėje įvyko ri
štinės. Žmonių buvo pusė
tinai. Beveik išimtinai vy
rai: Žmones įdomaujasi 
sportu. Butų gerai sureng
ti sporto vakarą platesniu 
maštabu. • ■ 1 ’ . y. r .

Parapijoj, ?y,rą daug ser
gančių šąlČiųftnrOras nepas
tovus. Patartina saiigotis 
perdąug vartoti svaigina
mų gėrimų. Yra atsitiki* 
mu, kad besigydydami alko
holiu. “nuo Šalčio”; įgavo 
plaučių uždegimą.

„ 1 1,' A,_.‘

- Randasi- norinčių tverti 
“Liėtiivds Katalikų Uiriver- 
siteto Priėtelių Draugiją?* 
Norima surengti tuo tikslu 
prakalbas. .

Kovo 13 d% įvyks, bažnyti
nis koncertas. ; Choras ruo
šiami. Dalyvaus taipgi kvie
sti artistai (Byra ir k J. 
Pradžia 5 v. p. p,p

Vyčiai smarkiai grumias’ 
basketbolėj * su", kitų kuopų 
tymais' Apylinkėje mūsų 
vyčiai, turi, geriausią. ko
mandą. - > .

Meksikos valdžia nustojo 
duoti lėšas paruosti delega
ciją sportininkų, kurį ture- 
jo atstovauti Meksiką Olim
pijos žaidimuose. Greičiau-’ 
šiai, Meksika dėl finansinės 
krizės,- žaidimuose nedaly- 
vaiis.

VnACTOSPACSTyVĖ
VienintėlS katalikų. spaustuvė 

ir krautuvė apylinkėje • •
Parduoda maldaknyges,. rąžančius, 
Škaplierius, inedalikčHua, kryžių*, 
stovylaa ir k. Ola galima gauti |- 
yatraUa turinio naudingi) knygų IiL 
gralių .atviručių — su lietuviškais 
parašais.

“Darbirduko” Agentūra
“Vytauto'’ spaustuve priima “Dar- 
bininkui” skelbimus, prenumeratas 
Ir parduoda atskirus “Darbininko’* 
numerius.
Atidarą antradienio, kelvirtądiettfo 
ir vakaroja iici 9

Antradienio vukarals deluruoj* J. 
TąniMoniii Gi ketvirtadienio Ir 
še&tadlenlo vakarais—J. P.
Ut. šunis pastaraisiais vakarais, ga
lima ktttktl ir “Rėal Eatntė“ rei
kalus bei notarinius liudymus. • „

VepomiržkOe,; kad minėtais velka* 
lala-jattfcia— .
Atlieką Visut Spaudos Darbus

Teiefonuoklte: STAgg 3—2188 ‘

“Vytauto” spaustuv*
438GwuidSt, WWyn,M<Yk

■U<U JAI Ki s, i O/lTI,' 1
../•/ Ir? r. luoid'li.i
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