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DAPBIĮĮINKAS
AMERIKOS LIETUVIU B. K- &V. JUO

MINA AN^RAOIBKIMS lt
‘ FENKT ADIENIAI8

4 KUN. FELIKSAS
,i> KUDIRKA

Šiomis dienomis pasimirė 
Chicagoj Tėvų Marijoną 
Provincijolas kun. Feliksas 
Kudirka, susilaukęs apie 60 
metą amžiaus. -Pęreitą va
sarą atrodė visiškai sveikas; 
bet žiemą sunkiai susirgo ir 
nebepagijo. Jo mirtis nu
stebino ir pripildė nuliūdi- 
mu skaitlingą būrį jo prie- 
telią ir gerbėją;. Tėvams 
Marijonams ytiri tai skau
dus smūgis, nes jei kada, tai 

! dabar aukšta velionio. išmin
tis, Uolumas, jo administra- 
tyviniai gabumai ir neper- 
laužiama valia jiems būtinai 

‘"reikalinga. Ir taip jiems 
trūksta darbininką plačiai 
užbrėžtoj dirvoj, o tokio ka
libro veikėjas, kaip velionis 
Tėvas Feliksas, buvo ją žy
gių heilstamas stūmėjas ir 
daugiausiai jam pąsidėko- 
jantMarijoniĮ Vienuolija 

, užėmė tokią stambią rolę.ka- 
taliką veikimą.

A. a. ’Kun. Feliksas Ku
dirka yra gimęs Suvalkijoje, 
Naumiesčio par. Gimnaziją 

Mariampole je, Sanina-

v
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O TAMSININKU SĄJUNGOS ORGANAS

. KAINĄ 6 CENTAI

NUTEISTA 400 GYVEN-įMIRė KUN. F. KUM 
TOJU “ '"

prastu vienuoliu^ klebonu, i 
vėl Provincijolu, Ž odž i u, • 
mainėsi jo išorinė pozicija, 
bet nesikeitė uolumo dvasią; 
Sykį stojęs prie žagrės, ne 
Žiurėjo atgal, bet vis ėjo pir
myn, pirmyn, kol neapsisto- ' 
jo prie amžinos prieplaukos. >■ 
Be abejonės, ramu jam. bū- r 
vo mirti, nes ėją savo parei-r; 
gas kaip tikras Kristaus ka-į 
rys, neišaįkvojęs t Dievo do
vaną, bet kiekvieną /duotą 
jam talentą dvigubai išug
dęs. Minąs gaila, kad jis * 
jau savo, žygį užbaigė, bet K 
Apveizdos .surėdymu duotai^..-_ * _ . .<£ <<Q t

' .. A. Įžiūri Fox bernaičiuufllitarmi beną. 3.—3
jam pasilsėti., . J rotoriaus John M. Clayton stovyje kuri bįtį

Kai ilsisi visą 'įpylimas ir 
karštai juodose miiiunas.*.' T;

1.—Vaizdas Kent, apgeni
kio. ' Ištirpęs sniegas ir pasitaiką lietus ąpsfc

PRANEŠIMAS

Velykų šventėms 1 į N e V

Šiauliai Atpirks- Amed
../ m ' N ■ ’lfrlį.

ftio.- Privynh kilo dėl-įvykusio didelio atodrė 
!nf inksto gatves. 2.— Preridentas Hoėver ap- 

to tTaylor valdymo laikais buvusio valstybes sek- 
ĮMpblta. Kapitoliaus salėje, Washingstone.- .

—T—TJ " J J. •; " "į1 ». 1 ■■■■■■ II ... ".I

ts Lieluviii Elektros Stetį i.

CHICAGO. Kovo 24$ 
mirė kuri. Feliksą^ Kudirka^ 
M. Į. C., Marijoną Vienuo
lijos Amerikoje * Provincio- 
W ’ -—Z '

; NAUJAMIESTIS, Lietu
va, Panevėžio apskr. —Pra
ėjusiais metais" priešu Kalė
das . šio miestelio gyventojai 
prisįkirtę malką ir žabą iš
valdžios miško. . . Kadangi A.a. kun. F. Kudirkos kll- 
tokis4 eikvojimas valstybės nas pašarvotas Aušros Vat« 
turto pasikartojo nebe pir- tą parapijos . klebonijoje, 
mą kartą, valdžios atstovai Laidotuvės įvyks trėėiąįe- 
griebėsi griežtesnių prienm- 
•Mą. , \ J?'■;

, Tėisnias nubaudė apie 400 
suaugušią: gyventoją kiek
vieną po mėnesį • kalėjimo. 
Sprendimas įvyko kovo me
nesį., • ■' •• ' '

. Kadangi,, kalėjimas per 
mažas, tai visi nuteistieji ka
binami pamainomis po 2 sa
vaites. Kai viena grupę at
lieka bausmę, tai- tada kita 
varoma į kalėjimą, z

r 
r
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ROTU KONCERTAS IŠ 
.TRAUKINA -

Iš greitojo traukinio, va
žiuojančio iš /Washingt6h į 
NeivjYork, buvo perduotas 
radio koncertas. -Prieš pra
dėsi aut. koncert ą, pasakė kai

PriŠŠVėl^ 
tijoę/^yri:

litinėms g

LRKSA. Bostono apskriT 
ties suvažiavimas šaukiamas 
balandžio 10 d., 1 vai. p. p. 
bažnytinėje svet., Windsor 
St.', Cambridge, Masš.:' - .:

Visos ex-kuopds malonėkit 
prisiųsti ;kiip daugiausia at- 
stoyį;
yra priešseiminis., ’

• ' Kviečia; W4^|York. j

d...__ .I Konęerto perdavimas per
NELEIDŽIA STUDENTŲ Į radio gerai pavyko. Radidf 
MtlSYfl K [klausytojai pertraukų metu 

' [girdėjo visus-traukinio lėki-
: __2— - j. švilpimo,'barškėjimo

KNOXVILLE, Tenn., ko-' ■ -
vo 28. — Velvkn švenčių a-j ‘ /

tostogij metu f Tennessee ir i bandymas kainavo per
Kentueky anglitį kasyklų dolerių. . 

 

laukus buvo atvykęs, nemari f " ■ , 4^ / \ .

šas būiys studentu iš ryti-,
niiį valstijų kolegijų, ' ■ bendrovė su SgftOOft htaj ka-

Studentai norėja susipa-k1“0-.Sx bendrOTg

žinti su streikuojančiu ang-| OTlaiViu « ?a^
liakasiu padėtimi, bet poli- oru susuneki-
eija studentams neleido nė gau110 ir Pa^gos, 

zr”*1 '* k“! “’l KUNURESAS ATMETĖ 
Nepatenkinti studentai nu/ DfiCiVBne TlIfclČ 

vyko pas abiejų valstijų guri i«tll I ARoftd , 
bematorius, kuriems įteikė ;-4- : '
skundus prieš policiją. Į . V^AbHI^GTON. Ko-.

♦ « t Į metė valdžios pasiūlymą ’į-. Kun. Ziliaus viešas Kalcių Į vesit i : didesniu^ . prekybos 
. e ' Įmokėsčius. fasiūlvmas at-išpažinimas mestas 223*balsais.priėš 153*

Kadangi kun. Žilinskis-Žilius, buvęs Klaipėdos kras- Į . ||innrnp|ljft UAlifAC 
to gubernatorius, mirė susitaikęs su Dievu, tai skelbia-1 LIliUDtKuH U V AIR A v 
mas tikinčiųjų žiniai viešas jo kalčių išpažinimas; kurį Į ę||DAMnAMA^

dar 1931 m..gruodžio 7 d. atsiuntė Teisių Vyskupijos į OuliHlillftlilHO.
'•''■’Kįįrijat - * r^___—.....

\ ■ NUORAŠAS^:
Is slaptos keliones sugrįžęs. 

Savo gyvenimu esmi nusikaltęs Visagaliui .DieratĮtmUngas laivii statytojas J. 
Suririšdamas civilinėmis. juhgiuVęmis, esmi paniekinęs ĮH/;,Curtįs pranešė, jog jis 
šventą Katalikų Bažnyčią, mano Motiną* Deliui šių mm ’fujįjęg susisiekimą su Linęl- 

, no nusikaltta}^nuoširdžiai gailiuosi ir irialdaujn savo-IŠ-Į^į sft)laus. jįagrobikais; 
ganytos turėdamas ilties, kad Jis >AsIS pažvelgti i Tfls pats Ollrtis turl ^eSi 
mane, kaip kitados i Petrę, savo gailestingomis akimis. 1 . ^^2 vaikas tuo- 
Visus .tikinčiuosius atsiprašau už padarytą napiktininuj. rl ® r

■ * * a - ■ >• . . ' ' , / - .5 , |jaus busiąs sugrąžintas te-
/ ■ (pasj Ktin*. J^as f̂ ‘

a KMjpčda, 1031*XII-7* a '• * ’ j 4 Į Policija šiam pareiškimui
> / Ori^ąliriatatinkay^Telšįąi; 1932-IIL3 Nr. 210. - l- ■/►j..

' /’/■ ^/‘/r?< ; KM*T^GėrašfoariČius,,/'" .
- Telšių Vyskupijos Tribunolo Notaras.

Marijonu Vienuoliją 1911 
m. _ Į Obicagą jis atvyko 
1913, m., kur tuojau įsteigė 
novieijatą, .ir -vienuolynas 
ėmė palengva augti, Maty
dami kataliku padangėje at- 

' sirądusią naują organizuotą 
pajėgą,Y tvarkomą tokio siu 

v. manaus^ir .rimto.vado kaip 
kun. Kudirka, kunigai pave
dė Tėvams Marijonams ves
ti laikraštį “Draugą,” kurį 
ne tik gabiai jie vedė, bet 
dar padarė dienraščiu. Tė
vas Feliksas buvo tikrąja 
veikimo siela. ‘Jis triūsė, 
organizavo, dirbo už kelis. 
Kalbėjo mažai, nesireklama- 
Vo, nesistume į- priekį, bėt 
kaip tikras vienuolis, plėšė 
tą kietą dirvą, kurioje pas
kui sėjo Dievo sėklą. . Jam 
teko būti Provincijolū, pa-

i
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kovo 28.— 
Ventės Vokie-' 

b išleidoįsa- 
uždraudė po
nis turėti bet

? ŠIAULIAI. — Spauda 
praneša, kad šiaulįą miesto 
sarivalįybc ris deltą nori’iš- 
pirkti elektros stotį. Ame' 
rikds lietuvių bendrove -r- 
dabartinis stoties. -sarinin^ 
kas, įkaįnuojo stotį 5,000,000 
litą.' Tačiau savivaldybės 
atstovas niapo, kad stotis

VĖLVIESULAS 
ALABANOJE

demonstraeMasi,. Tas įsaky- gauti kaip norima,
mąs >Ws dienas "‘,atn,n tni
ir po Velykų.: —/r.
; Velykų šventės/visoje Vo- 
rieti jo j J/ praėjo , ypatingu 
ramumu. * . ( ’ ? 4

RŪMUNUOSSTUOENTAt
TRIUKŠMAUJA

12 metą paskolą, tai elekt
ros stotis bus Išpirkta.

Mieštas be šio reikalo rū
pinasi dar pastatyti moder
niškus senelių prieglaudai 
namus Rękijąvos dvare. 
.Prieglaudai skirtą 100,000 
litą, kuriuos paskolinti su
tiks. .valstybės* taupomosios 
kasos. ,. Jau pradėti prie
glaudos statymo darbai. ■

Be to, miestas nori pasta-, 
tyti dvi mokyklas, kurioms 
numatytas 155,000 litą. Ma
noma statyti vieną medinę 
4komplektams ir mūrinę —-- 
8 koplektams. Mokyklą sta
tybai .'ministerią kabinetas 
duoda papigintai miško'^ me
džiagą.,

^BUCHAREST.— Praė
jusios savaitės vidury ir ga
le Rumunijoj sostinėje šmar 
kiąi triukšmavo studentai. 
Kovo 23»d. apie 3000 studen
tų apsupo senato rūmus, 
protestuodami prieš naujai 
išleistus įstatymus, . suvar
žančius : studentams įsigyti 
gydytoją, advokatu ir tech
niką'teises. •; •//•■■

Studentus Užklupo polici
ja ir kareiviai ir kilo dide
lis susirėmimas. Sužeista 
apie 100 studentu ir apie 20 
policininką bęį, kareiviu.

Atvykus gaisrininką m s, 
studentai atėmė - iš ją maši
nas ir. paleido vandenį .į po
licininkus. Išsaukta karino- 
nuomeneš dalią ^numalšino 
studentus, ' kuriiP apie ‘200 
suėmė, v

maskvujeIaūšiniai
PO 40 CENTŲ

MASKVA, kovo 28/-- 
Maskvoje jau kelintas mė-. 
nuo jabai sunkU/gauti vištą 
kiaušinių.; Vięnas kįąŪšL 
nis parduodamas, po 40ięen* 
tą. Maskvos ponai kreipė-' 
si į įvairias vietas, prašyda
mi prisiųsti riStą ir kiauši- 
ni&/_ . A ji*

*

neteikia jokios reikšmės ir ji 
grobikų* vis dar. tebeieško 
savo keliu, ; .; •

1JR.

KOMUNISTŲ CARAS
- 'SERGA ' ■

MONTGOMERY, Alaba- 
ma, kovo 28,.— Praėjusią 
savaitę siautęs viesulas ke
liose valstybėse vėl'pasikart 
tojo Aląbamoj'e. Alabamo- 
je'šią dieną rižnaištą J žjūRr

r Praėjusią .savaitę Atabar 
mos, Tenheseee ir Georgijos 
•valsti jose žuvo 350 žmonių.

KARALIUS UŽMIRŠO 
ANŪKO PRASIKALTIMUS

nį, kovo 30 d< iŠ Airitoia
tą bažnyčios į Šv. Kpindef. *1 
ro kapines. ■ ; : 7

KLAMS SEIMELIS 
PAKEISTAS

’ WASHINGTON< D. U 
— Kovo 23; — “Kitos” pra
nešimuiš Kauno, Klaipėdos 
Direktorijos pirm; E. Simai* ’ 
tiš kovo mėn. 22 dv .pėrsfaįį ; 
te deklėraciją ’ Seiiū ej 
Daugumos paytijos- bąlsaW 
prieš, Ito ftbr E. Simaitį* 
perskaitė Klaipėdos ' gubelę 
natoriaus' dekretą,', kuriub 
Seimelis paleistas; jr hąuį' 
rinkimai paskirti po še§ią 
■savaičių.; < j ;j- .

J

J

•į

•1

4

;:: ’7. 'į į.
............-.i...., , ’

:RAR¥ŽIUS; kovo-23. -r 
Švedijos karalius Gustavas 
maloniai priėmė savo anūką 
princą Lennąrt ir jo žmoną,' 
tik ką sugrįžusius iŠ Londo
no. s ; '■ '*

Kadangi princas -norėjo 
susituokti' su. merginą nė 
u karališko ” kraujo, tai ka
ralius tokias vedybas buvo 
uždraudęs. ' Princas su sa
vo sužadėtine išvyko į Lon
doną1 ir teii susituokė, *

Po sutuoktuvių karaliaus 
pyktis išnyko ir jis gražiai 
apdovanojo, jaunąją porą.

BERINKĄS. Kovo 24 
d. išvyko į Rusiją Vokieti- 
•jos rieiiąs ;^ žymiausią gjt* 
dytoją profesorių Herman 
Zondek. Noi*s viešai skel
biama, jog Zondek ‘ vyksta 
paskaitą4 skaitrii,: bet tikini 
itianbina, kadmis išvyko gy
dyti Rusijos dabartinio vai- 
dbvd Stalipo. . / '’*■

IfKE WŪW 1900 
MYLIŲ '

•’ OMAHA. — KOntrakto- 
riiis' George W. Brown lėkė 
orlaiviu 1900 mylią į savo 

\ dukters sutuoktuves. Ka
dangi jo duktė buvo nepil
nametė, tai buvo reikalingas 
jo" sutikimas.

Chkagos) bankininkM Ktnry B. 
Clorka, nemai pMkirUa tUcinin- 
kama paakolomi teikti įkyriam dl 
rektoriumi. Paikobmji pakirta 
50 milkmą dolerių, brt Šį kapHv 
1% manom* padidinti ūd $00 mP 
Iloną dolerių. . { {

' PARYŽIUS. - 
direktoriai, nutarė uŽdūryti 
risils teatrus, protestui.prie^ 
perdidelį aptaksavimą. ’ ,.

RULŠEKIKAE PRANAŽAftĮ 
JA '

. . maskva', kovo -.žl 'į* į 
Sovietų Rusi jos i^uddnosiŽ^ f 
armijos laikraštis ‘fRaudo* > 
nojį Žvaigždė” savo vėliau- : 
šiame numeryje pranašauja 
Amerikos/ Jimgtiniif Vate* | 
lybių ’ir Japoiiijos katą. Tą į 
pačią žinią pakartoja ir kį* J 
ti kdmąnišfų laikraŠČiat ;. J

• Bolševikai mario, jog Ja* j 
ponijds-Kinijos nesąsiprit* J 
timąi kilę dėl kapitalistinių. 4 
valstybių priežasčių. It A* 
merika ir Japonija, girdįrJ 
nori kuo daugiausia daryti j 
bižnio Kinijoje/ Kadangi 4 
abiejų *'valstybių interesai { 
susidūrę, tai ir esą galima | 
laukti tikro karė, 1
RUMUNyjORINIkKAl 

KAPŪJA PATARNAU-
TOJUS

*'1 
BUCHARKST, kovo SBL J 

— Uždarius paskirtu laikįjf ? 
restoraną, patarnautojai 4H; 
sisakė parduoti Rvaigirmna 5̂ 
sius gėrimus dviem rumu§ti 
karininkams. Pu patai 
tojai buvo atrasti suka 
kardais mirtinai. Pū ki 
ninkai traukiami karino 
nčs teiaixM> ataakomybėn,

Teatru
*

j

v«



^inios lįLietuvcis
, apie šių dienų Lietuvos

* EKONOMINI IR FINANŠINi

w \ • 
i.-.i v _____

' 4lRytas” rašo:
• fe bankui (jais va- 
4iį^mi Įlankai, kurie pini
gus leidžia, t. y. mūsų Lie
tuvos, bankas) -daugumoje 
yals|ybių yra nepriklauso
mos savarankiškos organi
zacijos. iš pirmo požvilgio 
atrodo, tarytum teažai tetif- 
n sąryšio ir su plačiais vals- 
tybimais finansais, nes val
stybes. paprastai tvarko sa- 
to piniginius -reikalus visai

iliyy»»«i.iRywįjwinŲhĮi į^u.-^įįi

. .

*

KAIP n STlBŪKLAl Į

f KAŽYTIŠKIS,. Dūkšo v. ĮVAIRIOA WW* ,' 
k- elią žmonės dabar labai .
daug kalba apie vieną kry-> nelis) su paveikslai. Lietu- 
žių, kurte pernai buvo pas-[▼te kalbon išguldė Alyva—60e. 
tatytas bažnyčios ^entoriu-L ^J’.^^-g^^ 
je ant ą. a. Biyjalgaiisko tii ®U«“. W
kaj». Dėl šio Itiyžiaųg įv}'-| " į-Vf0*'
[ko tokių, dalykų, kuriuosi- 
Į vietos žmonės Jiet stebuklais v»iriu» gyvenimo Stsitikimni.
Į ... ' įParašė J. Tarvydas —
Vadma. / ■ Turto Norma—moksliški pa.

f J &o kryžiaus tokią
ja. Nętoli DūKšo* matelio i 1911. metais p. L. P. pasta- Į Vertė ^Jn. P?

tė gražų akmeninį kryžių su r^*lmkaa-*Nšiė<iai — raky- 
ta intenri,įa, kad Pievas

■ [saugotų.nuo mirties jo vai- UiktiH* Mergelė it Bm** 
W fkus, jęųrie tai’ vis sirgę ir M 16<3'
J| [mirę- Kryžių pastačius, vai- Li3^©š»J^^rašA 1M 

Į8X kai pasveikę. Kaimietis L J Pamar žilksskos .a.^.^..L-.5oe.
. tas. Verti Kun, P. Sauru-
[nęs net iki pernykščių inętų. Į saite 

svętimos; valiutos pasiekė 
116,64 milijonų ‘litų. Bank
notų padengimo procentas 
jiįų neatsiliko, sudarydamas 
114,9 proc. \

Tai davė, kaip žinomę, tū
loki krypties " sluogsniams 
“nesugriaunamą^ argumen
tų užakcentuoti ■ įtikinančią 
sumanaus ekonominio šei
mininkavimo paseką. Bet 
tasai Lietuvos banko akty-' 
vų sustiprėjimas' kaip tik 
sutampa su užtraukimu iš 
užsienio, paskolų (švedų už 
degtukų monopolį ir įvai- 
rioins statyboms, geležinke
lio ir it.). - Tos tatai pasko
los nepaprastai’greitai išug
do Lietuvos Banko aktyvus. ' 
: * Tačiau .reikia giliai apgai- ' 

dėstanti, kad musų šalies f i- ’ 
nansinip įr ekonominio gy
venimo vadovybei tepavyko 
taip lengvai įgautų aktyvų 
Lietuvos Banke ilgesnį lai
ką išlaikyti* ’ \ /'■•■ 1 ■

Jau pereitais meteis vi- 5 
siUotįnamė Lietuvos 'bąnko 

akcininkų nusirinkime, ne
paisant labai optimistiškai 

’ Lietuvos Banko vadovybes 
nušviesto pranešimo, galįma 
buvo pastebėti, jog Lietuvos 
banko aktyvai pradėjo ma
žėti? ' • . ' ’ -■■■'.■ J-.

• Atkreipus į tai vadovybes 
deųiesį, ji pasirodė lyg ir jįž 
klupta, negalėjo paaiškinti 
keistų to reiškinio priežas
čių. ?■ * . ‘ : ,
.Imant syųrbiuo^ių^ Lietų 

^yos Banko^vihįį^ jsj 
.nu sausio 1& d., būtent, aukr 
so ir. svetimų valiutų’• 81jQ6 
mik' lt., banknotų padengi
mas 78,7 proc.. daug pasi- 

*; į džiaugti ii7 pasigirti nebit- 
. tų kuo, nes meš esame pri
ėję maždaug prie tos padė
ties, kurioje'buvome prieš 
gąudamį stambias sumas iš 
užsienio paskolų pavidalu. 
Vadinasi, auksas, tos valiu
tos, kurios taip staigiai į 
Lietuvą įplaukė, lygiai neti
kėtai ją apleido. . : . ;~
.-•'Šiandien-tektų susirūpin
ti, kad tą būvį, kuriame esa
me nūnai, galėtume išlaiky
ti henudardejęžemyn.

KAUNEBUVO181 GĄISRĄS-
' • < ' ~ •'•''t’ . ę;

1931 ąn- Kaune buvo. iš. .vi- 
so. 181 gaisras. Nuostolių 
padaryta už $463,00.

LIETUVOS RABINAS PAKVIE
STAS I KANADĄ WANK0VE- 

RIO MIESTO RABINU

damos, emisijos bankų. Bet 
giliau į dalyką ‘pažiurėjus, 
pasirodo, jog emisijos ban- 

' kų vedinas, būvis yra labai
> artimai susijungęs su vals

tybes bei šalies ekonomika, 
finansiniu būviu,Bmisijų 
-bankų būvis lalįti daug pą- 
įeina nuo šalies ekonominės

' būklės; galima net pasaky
ti, jog emisijos ^bankai ge-

, riąųsiaį ’ vaizduoją šalies fi
nansinį būvį, Pradeda sa
ges ekonomiųią bei finansL 
nią būvis šlubuoti, nepaisant 

. tam tikrų organų gražių kai 
bų, apie rojų ir gerovę gie
dančių, einisi jos bankąs^ lyg. 
koksai borometras, savo ro
dyklėmis neabejojamai ke
lia aikštėn tiems liūlįayį- 
mams priešingus šalies ėko- 
ųominio/bei .fįnansnrio- bū-

« yio davinius. \ Užtat y>Istv-į 
lėškai objektyviai. galwįsj;

< jpiHetisfhoredanms tiireti šū. 
pratimų apie šalies ekoho- 
minį būvį, ne tieki kreipki, 
dėmesio į partinės spaudos

1 šališkus--šūkavimus/'kiek gi- 
į linasi pirmiausia į emisijos 
■ banko skelbiamus* balansus,

► ■ ‘ j-s. ' į-. -r* • į ’ ’ " • - -

w eksportoimporto įvairius 
davinius, bankrotų, protes
tuotų vekseliiį skaičių ir1 tt.

Aplenkę 1922 ir 1923 Lie- 
y tuvos Banko gyvenimo mė- 
; ’ tus, nes tai buvo persitvar- 
*■. kymo, savosios- valiutos isi- 
’ gyvenimo metai, pradėsim, 
į 1924 metais, tai pastebėsim, 

jog Lietuvos Banko svar- 
£ blausieji aktyvai, būtent au- 

ksas ir svetimos valiutos, 
L priklausomai atsiskaitymo 
t su užsieniais nuo 1924 metų 
t kovo 31 d. iki 1929 metų ko- 
t yo 31. svyruoja tarpi 67,98 
[' milijonų litų. Padengimo 
L procentas auksu ir vaĮiuto- 
<Į:' banknotii, esamų apy- 

vartoje tame pat laikotarpy 
irgi svyravo tarp 75,5 proc.

p ir 117,5 proc., kas, bendrai 
j imant, sudarė 88,5 procent. 
į 1930 m. kovo 31 d. Lietuvos 
Į Banko policijos, nuostabiai (
i Auksas ir miešto iv^apskrities valdžios

£7

:L' ■
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u.
r*

Trumpa Apologetika arbn

Maldų Rinkinšliij, teitais 
viršeliai?--------- 31.75-4.21

Mwldų ^inkir^lis. juodai!

' 7 '1 *

Chicagog l&te** 35®^..^., lis - .
Liūtė išvydo {MteHiEo šviesą. jįivoteltMM ^v&rjmę, W*’P’ laimingai gyve-
Ji buvo truputį saw*gai*w, HriyMa į cbtafca ne^ pernykščių metų, kalte —-------- 26a.

■ ĮBet pemąikryžiaus savininI XXUt Tarptoatiata Eaduu
t i ir*—FąrąŠ|

’kryzių parduoti. Atsirado g<8 gp^aį kelionės i Po-. 
:įr pirkėjai. Dabartinis (Dūk- pyžią ir atgal Mikalojaus ir 
sto'klebonas kun. Ž. Butke-pĮl«jiw Ivanovų... išguldė 
vičius, matydamas, kad čia |MagIlus Pamlkiete' -——- 40 
norima kažkokiu tikslu
kianti pašventintais krf- be galę 
<aais,.gi'iežtąi uždiriudė taį

^ciaoktatjios BO- > 
gthcĮši. Parašė Uosis-___ -75e.

Žadeikių. Kaina.. :,..j.. . „50c.
AritiUetikęsUždąvinynas—25c.
Vaikų Darbymečiui Bin> 

jnnčlis kalbos mpkshiį...;....—5pc,
■' Pėtripkas H laiškai vieno 
va&efio. Vartė 8. EakauBkae 15c.

Bolšęviamos tą| yra.
bolševizmas ir jo vykdymas 

‘ ; Ifią
2ai£taų Vainikui—Pavyki* 

vakaršliams ir gtgužuičma su 
i gaidomis. $utai$ Matai Gri- 
' ’ .50c,

rabinas is Kanados Wanko-rnių —#9.6j480, pjautų kala- p^8’ Mfcęna padrąsintas, Į į ifa«y& M.

verio žydų visuomenes gavo kutų —r ,
>Tkvietijną užimti jos mies- yištų'—' 5,604 kg,, ančių -*| 
b rabino vietą. Šiomis die-lJ29 kg., kiškių — 3,570r ža- 
nomis su savo Šeimą išvykų’’r t - I

Kanadą.

EADG AKMENŲ LINUOSE

r
■X

PANDĖLYS. — Kovo m. 
d. turgaus dieną* sulaiky-1 d. turgaus dieną- sulaiky

tas nepažįstamas ašmuo pai‘ 
davinejąA linus, kurių pun
delių vidujė pasirodė esama? 
alanenų. * ' Per * nuodugnią 
kratą rasta visuose, parduo- 
damūoše’ linuose, kurių btL 
vo: apie 18 pundelių įdėta po 
akmenį sveriantį apie 1 1H- 
logramą.,:; f:'. \

įių avių kailių — 2,135; vL 
kių 86,550 kg., dobilų — 45,- 
775 kg., limį sėmenų — 30,- 
000 kg., bruktų linų 63,- 
913 kg., plunksnų 5,100 kg., .
durpiu kraikui -75,786 kg., .
' soteuoto skutai - 80, j?8 « nteit^ke, ®e| kry- ___________
2oo kg- įr 1.1 ■ žiaus savininkas, turėdamas ąeguiėjJBnuo - Kun. P._

> ’ J iš. kažkur' parankos,savo da-1
PADIDĖJO T.TBTnvA ai ha. rė. Jis surado. Kąžytiškio

’ ■ ■■■ [parapijoj pirkėją ir kryžių Į 
. •KEMAINIŪNAI, ‘ Aly- wtaė, o pinigus atidavė 
taus apsš.—ValsSiftus savi-P1*^ >>k'J n*o^W. 5^ 
valdyhė -išaiškino, kad kini. Stupkevičįui jo
tffidrnij kai^Wo nusl6P'henkiškai gyčiai 'statyti, 
ta 30 ha 'Žėm&s. Vž tai jospmonęs ąuprat^iš.kftr kry- 
■savininkai ‘ turės, sumokėtipfeus sa^^sturėjo pa-| 
nemokėtų” žemės' mekesčių..EŽIAI EGLSą VIRŠŪNĖJE

. BAI^OGATA Kėdainių 
ąps. — Kovo 5 d. nukirtus 
Paytų miške eglę, jos viršū
nėje, gerai susuktam lizde, 
rąstą du ežiai. - Vienam:&?ž 
koks žyęris pilvą išėdė, o ki- kas su mašinomis‘bėi kitais Į čius kryžių Kazytiškio baž* 
tas buvo sveikas ir miegojo. 
Darbininkai mėgino jį atgal 
vinti šildydami prie- ugnies, 
bet nepavyko. • , .

-Visi stebisi, kaip;'ežiai eg-* 
les viršūnėje atsidūrė. Ar
gi jie patys ten bus įlipę? 
Juk, niekas ežių nematė me
džiais laipiojant. \

MGK ABATAI PADARYTA
. OPERACIJA

Dusetų miestelio gyvento
jas lubinas Aizikaš Jote btt- 
vusis rusu laikais Zarasuose

. .KAUNAS. — Kovo A i- 
Mgr Arątąi, Šv. Tėvo atsto
vui, Karaliaučiuje’ padaryta 
opendicito operacija. ' . '

, L*

Pereitais 19JI m. "Lietu
voj e išleista 1080 knygų.

VOLDKMAR ASLEIS . . ' 
LAIKRAŠTĮ

JONO KM1T0 EILES
I

i

pmė __ ,_ „__ ., . .... .,
Laimė — (poėBM.'' Pafaiė ’ 

Valtfcua .....L—__________Kn-

iė i&Įišfci tūnL K. A.;,

mas paorindą mūai 
ertė' Jonas M. Šii 
Lietuvos ženklai.

Labai graži knyga audeklo apdarais, 193 pus- 
• lapių, tik už 75 centus. f 4 Darbininkui n prisiuntęs 

: 75 centus gausi Jonų Kmito gražias eilės.
Jonas Kraitas vienintelis Amerikoj lietuvis po- 

f >..,ętas. Jo ei% pilnos patrijotiškų jausmų. ‘ • 
y/- . ■• . -• Siųsk užsakymaip • - . ” : ' ’

1 * D A R BI N IN EĄ*1 .
/ 366 Wėat Broadway. - ■ / - • South Boiton, Masi.

Dr. Vincę Pietario Raitai.
Istorijos apysaka. Du temai. $1.00

'Moterystė ir leimyna. Ver
tė J. Gerutis  _________40e,

Gamtęe mdžiajaoMi —
pr. A, J5Qa. .

Limpfunosioę Ligos ir kaip 
ntto jų ižsisatigdtif Paraįk 
negyvoji gamtą: viii*
duo, oras, garais J, Barępas—5,0a.

? Vienuolinė Laoma. Verti 
£ąn. p. Sąurueaith ——25e.

Vaįką Stygelė su pa
veikslais r—_30e.

Mano Patyrimai Didžiojoj.
Karėj, 1918 ir 1019 m. Pala 
ii Kun; J< F. Jonaitis 
pęlionas)

! PamaldąVadovėMi/Stacijos 
Graudūs Verksmai. Sudarė ir

MdK (Poema). ParašS sM. 
Gggtąitia -....L_______ 15c. .
išįeii) Kuą. J. Koucevičius.—lOe,

Moterystės Nesuardęmy|)ė. d. .
Lesauskis. S v. Kas. D-jos lei
dinys, Kauiie -l—_ _̂ .,...ltk

Sunkiauaiai| Laikais. ParaM
—____ „40o.

Agentas Gabrielius. Išleido 
l^vąs Alfonsai Maria P._25o,
i;ka. Sutaisė K. J. Skruodys—50c.

Leiskite Mažučiams Ateiti
P|ie Manės. Šutams KuPra-

—---------—. ...-4..400.
'Mūsą Dainiai. Paraše Ka

rys Puida .—-- ---------------- 59b.
Anderseno Pasąkos—su pa- 

elkslėliafe • "’ ...20e.
Indziiilaitis ..•■■■ ;__——-—50e,

MALDAKNYGAB
PąUctai ant

panda. Odos apdaru $2.00 ir $3.00
y;. ' .. TKAtBAI t ■

Vienuolio Disputą su Rabi
nu. Vieno veiksmo juoiai, ou- 
Hetiįvino Vaidevutis.Iftc.

Nepaisytoja—keturių veiks- 
tną .drama. Parašė kun. Pr. M, 
J uras. Kaina—____ ———35c

GOiukingas.! Vyrąj|—2 aktų 
komedija; paražė Š. Tarvy- .

;;das ^„~.,:X2fi*
Elgetų Gudmuas, 3-ją veiks

mą komedija. Parašė Seirijų 
uozukas -JL._ —-       25a, -

; Ubagų Akademija ir Ubagų 
Balius —• komedija po 1 ak

j). Parašė Seirijų Juozukas__35c, 
Sniegas —Drama 4-rią ak-

,?ų. Vert® Akelaite 4Oę>
Esamas—3-čiądalUdramoe 

‘Gims 'tautos Genijus,ri Pa- 
rašė Kun. L. Vaieekau8kas__10c 

, VbiGbrir-B-ju veiksmų yakę 
dėtis; parašė. F. V. ___ 10et.

. Tąmos..< . •' .; . /•
Į Bet štai ima atsitikti .ne-j 

JONIŠKY SUDEGS FABRIKAI [ paprasti dalykai. Pirkė jui;
IR CUKRAUS SANDELIS nuvežuš kryžių į Kazytiskį,- 

.V . [vėl ima mirti p. L,.P. šei-
* Kovo 7 d. sudege Lietūkio mą. Maža to. Šis ta§ atsi- 
visas Ibių, apdnb^o fabri-] tinka ir, Ęazytišky., Pasta- 

įrengimais iri didele atsarga f nyčios šventoriuje, kitą die* 
linų.. Taip pat sudegė ir .cu- ną kylą didžiausias viesulas, 
kraus sandėlis, tiktai visai kuris išverčia arti kryžiaus ! 
maža cukraus išgelbėjus, j
1 Gaisras nuostoliu, - kaip šis virsdamas išdaužo'bazny-1 .tfetūvfią Kių. P, Jn^te-^lš?. 
.apskarčtuojama, pąįai'ė ajde eioš langus.: - Po kurio latk;o 
vieną milijoną litų. atsitinka nelaimė ir kun, teužčs. Birželio ir Saalią mėr

K • ' StupkeviČiui, kuris paėmė ^amg' ■
j UŽ kryžių pinigus. Jam .su- L Dangątu; KorąJJpąA —; Su- 
paraližuoja veidą... Liga 
tiek įsigali, kad kun. stup- darais '-f-' ■ - ■' \ ^i nfi
kevičius dar ir dabar guli Spęi^izmag^ ir Krikščionybė, 
[Vilniuje ligoninėje. J?aę<*

Žmones,' visa tai zteoda- pį|^j L q‘ \ ..... žydas Uętūvęje. Paraše S.
miy dabar bijo ir prisųtrtin-1Kaimietis . J‘ Ite.
ti prie minėto kryžiaus. Jiėfl '-vi - t- t v* . k t-i piešiny? IV-to šimtmečio kri- l aiškina, .kad cią esą stebuk-kščionybčs, • Lietuvių kalboą 
lAį, kurie-skaudžiai bayfeį Mįglį*A . 

-ti’** — • • r ApsiriKimn. Komedija Atsi-
r, . . ■ • -i.,.. : kūne ..panorėjo pre-b Amerikeiūlka ®v, ,
Be vandens < tikrašLkianti pašventintais kry- nimo. Išguldė Lapšiane val- 

, Atodrėkio ūkiniu-1 šiais. Kazytiškio parapijos Kmitn msa 
žmonių tapė jau kilęs* yrą ' Aiolųroa Alimmaa. Su pa- 

, ::: sumanymas surinkti' pmigį yeĮJtąUm ir aprašymai*.!—1,50

I “HMA-IME K#WM < ’DAEBI1
, IMHO KVAITULIUS | pirmąjį vietą. Mat, jie bi- 366 J3roadway, So. BoŠtOtl, MaSS> 
? '4įrta&Zį"Ūk- >> W «’a Augiau neįvyk- ...r-r-n,-; .. 

Mrįog nepaprastu dalykui. Ki- d.. Vargužiuose mii-ė dar
ŽX$?£t: H.v61 ,V^paunas k- mvzdingas lietu-
šliauk?, -todei- ir nuutpirkuu bon- rniaus Arkivyskupijos kliu-1 vis a.a. StasVs špokas, 
kiį. AR galia teisingi^ pasakyti, kad!. - ■ *. y. x‘ i . j » r i . . ‘ J"
Nuga-Toni' jggydg.-mano kviiituitus. [jos, ar ji žinanti, kad jos at-D k ~ ........
KrtŽ’>tum *r **"?** aujstas kun. ^tupkevičiuš mum ADWA. 
t; Xugtt-Tonę iSvaRv -km.nuo • vT’vnadateA • • TAS VILNIUJE = 'gimdančiu miodtj, kurie fMatfitla-UgūiįUnj? y*ą pauaręs. ..... • •*y. ■ —

įpušautfo dalyse, jriott jiįeįeiĄte • MIRA Si ŠPOKAS , Į VJL1^XU>S» •—* 8101111$ Ūie- 
. .uomfe.p:A.Juknevi?iu.<pri- 

tjwpMftWte Ji w«a a «vo »n»t. I‘)ARG[l'žĮx'SiI, Val^nylsil imtas laupo advokato padėų 
1 Šių meh'wam 27ljėjas į Viliiiaus ' advokatų nS.

.590, 
^surgiąi ąu Ugųimi. Vertė

sąiškiĮiL f
itas—_50q.

_________ ____ Išleido
J. šeškęvičiiąr ir B-vS, Ean* 

Į lis ______r-^OO’’
ir Kalbėk: Deklama- 

ĮcijoB,. Monorgaf itį Dialogai.
ęarąšS’ Juozas V. Kovas ___ gte.

Graudūs Verksmai. - Veę-
. Ui Vysk. A. PtranaTiskan 10c,
stovintį tvirtu didelį medį, d Badj^-^u-
šiš virsdamas išdaužo bažnj'- Hetuvino Kūn. P. Jušfcaititi—l&a.

VANDUO IŠŠALO

VAŠKAI,- Biržų aps. ' — 
Ilgai besilaikąs pastovus sal 
tik išsekino šulinius įifkūd
ras.' Daug šios apylinkes ų- 
kiniakų visai pristigo van
dens. Jie dabar vežasi; iš

ganą toli, o kai kurie tirpi 
na iš. sniego .sau ir gyvu-, 

liajns.
.vaigąs.
kai laukte laukia.

KAUNAS. — “Id. Št< 
žydų laikraščio žiniomis, 
greit pasirodys iš spaudos 
prof. Voldemaro laikraštis. 
Jame busią įdėti strąipsniąi 
ąpię‘ Grenevą ir Klaipėdą.

KAS VEŽAMA flR PAGĖGIUS

Vasario inėnesy. piro Pagė- ............ .
gitis užsienin išvežta įvairių^,®“ S&»*taXvr^[ 
dalykų,. Būtent: veršių 323, 

r raguočių — 96, kiaulių 
549, arklių —- A77; ūkiško 

i sviėsto 22,495 kg., kiauši-

;Nugtt-Tone. Apfleilninkįl jį patdkrb 
nčja, Jeigu Hptlpklninkaii Jo neturi, 
LpiipraSjrJdte ii 8»vo utini-

Verti Jonas Tarvydaa -——. 10e 
Išganymo Apsireiškimai 

at^jimaš ir gyvenimas ant žo- 
m6ą J&ząus Kristaus, Vaidmi
nas su gaidomis . -75g
. Dramos; 1) Germaną; 2) 

Pabiola—4 aktų ; 3) (nardo ’ 
Stebuklas —• 4 aktų; parašė 
I. Tarvydas-^—_ ——__ _. ^J55c.

Knark^PąBapus.-TKom.edi- 
ia/1-meakta. Parašė Ginei te 15c.

Vaikų Teatrai: dalis I: 1) 
Pagalvok ką darai; 2) Jono 
afinS; 3) Pasakyk mano lai-, . 
nę. Surinkę S. K., D. ir N.__15e.

” Vaikų teatras dalia II:l> 
'it irsime paskui; 2) Antana
is. Surinko S. K., D. ir 1U2MK.

.skaičių su teise vesti viso
kias bylas visuose teismuose. 
Jis yra baigęs universiteto . 
teisių skyriųir atlikai me-. 
tų praktikos durte? Vilniaus 
teismo įstaigose.

Tuomet dtejo Daukanto «
Lietuva — jo svajota gady- Į

[“TL”] , I

t
p ! ■ ■



| Antradienis, kovo 29 d.. 1932 m.
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|LDS. Kuopų Susirinkimai
'■ t *

0JLMBRIDaE,.MAS8.
LDS, 8 kuopos mėnesinis susi- ‘ 

rinkimas įvyks sekmadienį, balau J 
džio 10 d., tuoj po sumos, L. baŽ* - J 
nytinčj svetainėj. Viši nariai ] 
malonėkite atsilankyti ir užslmo- | 
kėti užvilktus mokesSips.

. stipriai laikosi, ir musų jau
nimas pradeda atbusti (kas 

Įdaug reiškia) , nieko kito ne

gali būti, kaip tik Uetuvy- 
[bės išlaikymas Amerikoje. 
Tik senoji karta tenesidžiau 
Įgia perdaug, bet tegu remia 
Į ir pilnai budina bei pakrato! 

mūsų • lietuvišką ' jaunimą. 
Jei lietuviška^ jaunimas su 
jumis, lietuvybe išliks Ame- 

trikoje. Kazys Ad-na.

MATŪRAS UETUViy 
MOKYKLOJE

Paskui išrinktas mūsą 
draugijėlės vardas. Po kiek 
svarstymo ir balsavimo, pri-| 
imtas šis vardas: Connecti- _ ---------- . i -------------
cilt Lithantan Catholics. ' iemptonS. Hdm sąyo rankom Hdko rože,, ne«- ■^ORCESTKR, Mas®, -
- čia reiks P^niain»«. . ^°Jt I kwo11 d. miooto ma-

Pirma’ mes neardome buvų- ’ .jrTinnmį. iį™
. lomas įvyko parapijos mo-siij — esančiiį draugijij, LltlUVTHE ISLUS i 

kyklos salėj. Buvo delega- kaip tai Hartfordo’o ir Wa- AUERlfftlĖ 
tą-deĮegačin iŠ New Have-Įterbury’o vyčią arba New AIiIlIiIMJJl 
ą’o 6, iš AVaterbury’o 7, iš Britam’o Šv. Andriejausl
Bristol 6, iš New Britam’o arba New Haven’o Šv. Ka- ŠEIMYNOJE YRA 
6, o iš Hartford’o — 7. Bu- zhmero klubą arba Bristo- LIETUVYBĖS 

vo ir keletas svečią. l’o draugijėlės. Mes tiktai Dažnai girdim nusiskun-
, Susirinkimas pradėtas sujungtomis jėgomis bando- dimus, kad nėra lietuvybės 

po piet apie trečią valandą, t* — -"i-1 -
Išrinkta valdyba susirinki
mą vesti. Prasidėjo gyvos 
ir labai rimtos diskusijos.

■ Malonu būvo pastebėti mū-
* są jaunuoliu ugningą dva

sią ir nemirštamąjį norą gy
venti, veikti darbuotis ir bū
ti lietuviais. v

Dau$ naudingu ir rimtų 
‘ dalyką-dalykėliu buvo nu
tarta. išrinkta valdybą. 
Prezidentu arba ve d e j u 
vienbalsiai išrinktas gj^vas

- ir gabus jaunas kunigas E. 
Gradeckis. (Čia norėčiau a* 
pie jį parašyti. Kunigėlis 

, • man labai gerai žinomas jau 
nuo seniau. Jįsai nepapra
stai yra. atsidavęs lietuviš
kajam jaunimui. Jo .gabu
mai ir jo. kilnioji dvasia ver 
čia mane tikėti, kad ką pra-

•• dėjome- —ištesėsime. Jo 
-sumanymai visi subrendę ir 
jįi asmenybė stato jį vienu 
iš geriausią mūsą .dabarties 

. ir ateities jaunimo vadą. Aš 
kun. Gradeckį sveikinu už 
jo nepaprastus pasiryžiinus 
iri tiesdamas jam savo , deši
niąją, žadu prigelbėti jam ir 

jo sumanymams kiek tik 
galima. Daugiau tokią va
dų!) Vice-pirmininku vien
balsiai išrinktas jaunas, bet 
gabus advokatas Algirdas 
Povilaitis iš New Britain’o.

. sšis jaimikaitis irgi man ge
rai žinomas, nes jau nuo . se
niau pažinojau jo kilnius iš
siveržimus mūsą lietuviška
jam. jaunimui.. Tikrai auk
sinis jaunuolis ir katalikas. 
R aštininke ir kasininke iš
rinkta p. Dilionįūtė. iš Bris
tol. Ji, gerai mokėdama 
“$liort Hand”, labai gerai 
žada, raštininkauti. Sveiki
nu ją, nes teko man patirti 
jo« gabumus per pereitas se-

Ėjome prie konstitucijos 
. ‘ sudarymo, Čionai išrinkta 

komisijėle iš trijų asmėnų
• būtent kun. Gradeckis, adv. 

Povilaitis ir karštas jau
nuolis ir gabus seniau bu
vęs vyčių (Hartford’o kp.)

■ - pirmininku, Petras J esmėm 
r* tas. Tai komisijai palikta

sudaryti atatinkamą konsti
tuciją. Žinau genai, kad at
liks savo darbelį Inio pui- 

• klausiai. , ' .

VALIO, UETUVIŠAASAI 
JAUNIME!

Kovo 13 dieną • susirinka 
Hartford’e Conn. lietuviško 

__ jaunimo atstovai-^ Sųsirinr

WOX0»H«R, MA88. -
LDS. 198 kubpoH susirinkimas į- 

vyks bal. 3 d., Aušros Vartą' pa- 
Į rupijos salSj, tuojadi po aUmos.

Viai nariai prilotai pribūti, net 
turime svarbią reikalą.

Kviečia Valdyba 

ta. MONTBtLO, MAS?.

LDS, Ž kp. jiuairinkimas įvyki 
Įballandžio 1 d., Šv. Roko svet. 
Viri nariai prašomi ateiti į iį susi- 

I rinkimą ir UŽslhiokėti senai už- 
Į trauktas tachesinfeš duokles.

, . ’ Valdyto*

aMViUito; omo
Bal. i d., 8 , valandą vakare, 

Lietuvią SaRj įvyki! LDS. £1 kp. 
mfinęsib^t Mtriirihkim^i. Gerbianti

me įvykdyti kąs yra arti mūsą lietuviškose šeimyno- 
prie visą šią draugiją ~- sė. ' Bet tai toli nuo teisy- 
draugijėįią širdžių, būtent bes? Tie nusiskundimai ky- 
išvystyti’ mūsą' atletiškas jė
gas, susidurti kuo dažniau
siai draugiškon scenon ir 
taip žengti nuolat prie tau* 
tinio susipratimo, kuris 
mums lietuviams Amerikoj 
yra taip šiais laikais reika-' 

liūgas ir būtinas, jeigu no
rime lietuviais gyvuoti. To
dėl vyčiai vyčiais ir pasiliks,
ir panašiai anos išvardintos Į mąjį pasakymą, aš paduosiu 
draugijėlės. Aš esu tikras,Į jums trejopą įrodymą: lie- 
k'ad giliai mąstantieji lietu- i tuviu kalba vartojama šel

viai sveikins mūsiį.žygeįįr myuoje; Šeimynos laikraš- 
pripažins mums praktiškąjeiai yra lietuviški; šeimynos 
išvadą.. . svečiai yra lietuviai;

Nutarta apie sporto bū- žiūrėk .kur nori,/šiandien,, 
siunčiąs programas. Nėuž- ^s^ geimynose viešpatauja 
ilgo turėsime šokius Water-h Saviška kalba.' <^bejoji?: 

būry. Bus vėliau įvairūs Aplankyk bile kokią lietu-
• sporto parengimai ir drau- viską šeimyną iš .dvylikos 
gingi susiėjimėliai. IChicagos lįetuvią parapiją.

Mūsą užsimojimai dideli, Išgirsi tėvus lietuviškai kal
bėt ir manome gyvuoti. Bū-pant į vaikus. Bostono apy- 
damas per ištisas sesijas J linkėję yra daugiau negu 
galią jau spėti mūsą pa- 5000 lietuvių šeimyną. Ko- 
sisekimą . Beveik priėjauĮkia ją kalba Lietuviu^ Ir, 
prie ašarą, kai teko man patai, manai, kad tūkstantinės 

stebėti gyvą norą iš delega- kitos > lietuviškos šeimynos 
tą-ąią pusės gyventi, veikti, 1 išsidraikę per visą Ameriką 

vystytis. Betai esu matęs kitaip kalba? Kalba ir ang- 
tokį susipratusį jaunimą.Kiškai. Bet bendra šeimyną 

Visi smagūs; draugingi, pa- kalba, ne kas kita, kaip tik 
siryže. ir mokytu Aš svei- lietuviška!
kinu šį jaunimą ir žinau, 
jeigu Vytautas Didysis gy
ventą, jisai jiems. visiems 
spaustą dešinės ir kurstytu 
toliaus. . .

la dėl nežinojimo, kąs tai y- 
r.a lietuvybė šeimynoje. Šei
mynos lietuviškumas yra, 
kai tėvai kalba lietuviškai 
ir palaiko gerą lietuvišką 
dvasią šeimynoje.

Žinome, kaip lietuvybe a- 
pibudinta. Bet, ar šiandien 
ji gyvuoja Amerikoj ? Taip. 
Įr patvirtinti, mano teigia-

I . /

____________ _____________ Kovo II d. finišų miesto ma-
‘ yoras John C. Mahoney at-Į Lietuvią ^alEjjįvykŠ LDS. 51 kp, 

įrodymą, vis turėsi- s^AytktaiJanke pas mus. Mokyklosfe^; 
kad lietuviškos šeimynos tu- vaįkai jį pasveikino .daina)’ ”a 

ri nors vieną laikraštį. Jei ta Sveikas. ” 

iiė, tai kaip gali paaiškinti, 
kad Amerikoje yra kelioli
ka lietuįvišką laikraščių! Bū-į 
tą stebėtinas diilykas, jei jie 
išsilaikytą vien tįkj savo lė

šomis. Bet, aplamai .kal
bant, laikraščiai gauna pa
ramą iš • lietuvišką šeimyną, 
kurios juos vartoja, ir, kasi 
galį palaikyti bei patobulin
ti lietuvybės dvasią šelmy* 
noje, jei ne lietuviški laik
raščiai. Todėl, lietuviška 
jšeimyna reiąia ir turi pa-Į 

remti mūsą lietuviškus laik
raščius. : , ; I

Paukščiai vienos rūšies 
renkasi viename bendrame 
būryje. Taip ir yra su mū
są lietuviais. . Ją šeiniynos

Tuojaus girdžiu priešin
gumą. Jūs sakysite, tai se- 

[noji karta. Gerai, palauki

te. Toliaus parod y š i u 
jums jaunimo lietuvybę

Taigi, jūs visi kunigai, Nūn kaip stovi dalykai, lię- 
profesionalai ,ir visi kiti, tuvybės dvasia gražiai’ lai
kiniems tikrai rūpi, mūsą kosi Amerikos lietuvią 
■jaunimas, ir jąją ateitis, pri- šeimynose. Jie. kalba lietii- 
tarkite mums^sąvo patari- jvišk’ai.
inais ir rėmimais. ; Norėtu- Lietuvišlu laikraščiai. Jei 
me ypatingai girdėti iš An- kada, tai šiandien mūsą liė- 
šonia, Bridgepbrt, Manches- tuviai pradėjo suprasti spau 
tet ir kitą lietuvišku kolOni- dos svarbią reikšmę, jąją 
ją — miestelią. šeimynose. Ir daug lietu*

Mes jus visus priimsime, viską šeimyną tilri, liėtuviš- 
bet neužmirškite' — nenus- ką laikraštį. !Gal klausi, kas 
tosite savo draugystės var-skaito tą laikraštį? Tėvai, 
llo. Jei buvote vyčiais —Jei jie nesugeba, tai jį vai- 
jais ir pasiliksite. kau Kaip tik žiūrėsi į šitą

Jeigu kas nors norėtą ki----------—:——— —
tokią informaciją' tekreipia kuriam nors nekurie daly
si pas kunigą Gradeekį, 53 
Cąpitol Avėnue, ; Hartford, 
Conn. ši draugijėlė tiktai 
Connecticut valstijai.

Ant greitąją parašiau Šią 
korespondenciją, taigi gal ir |

' Aštunto sky- ■■ ' 
riaiis. berniukas Vincentas LDS. 13 kį. iuiflirinkimns įvyki 
Tautkus pasveikino svetį penktadienį, bal. l‘d>' 7:30 vai, 
Klebono Seserų ir mokiniu r*ka*®> kambary. Atei nuepono, ?5eseią n maumą i^. . . t 
vardu. Antro skyriaus:ma-kstifaotaim/ \ 

žytės išreiškė žodį uWelco- 
me,” raide po raidės. Sęp- ‘ 
tinto skyriaus mokiniai su* tDS22 HBtififrmkiinas į vyk. 

vaidino vadelį apie
mgton’o dienas, primenant pt. Ateikit*W*L.... V»Myb*] 
dviejų šimtij. metij Washing- a
tono snl~.iktuves. Mayoeas -
kalbėjo vaikeliams, pagirdą I<BŠ..103kii.««&i**iiiij1Buėirinki

-moti ioff tam atsargus mUs ŽTyks s®ftm.adieni- M- 3 4, 
mas jnos, jog taip atsargus, . Nf, Andri*j»w
kar pei- SeSius metus nei vie- ^tei< <1128 Lemo” &

naš vaikas nebuVo sužeistas Kviečiame .nįfįius ir iiares ateiti h 
einant į ir iš -mokyklos. Gy. kurių iiKvilĮftoa aį&Jflča užsimota 
rė irri in tėvelius ion lei- “• vi*
re irgi J i ev H s J & ln^ nivii haH We kuopos prira 
džia lankyti katalikišką .mo- . Valdyto®
kyklą. Liepė.vaikams gerb- -

______ _ t _____ Iti ir vertinti seseles, nes jos, • - • 

svečiai- yra maž daug lietu- viskų palikusios, dirba lietu- 
viai. Tėvą įAsvečią/ kalba viąnaudai ir tiek daug geroje 
sukasi apie 'Lietuvą, patrio- yra nveikusios--W<>rcestery- kvk^įRtril. dalyvauti' į’ 
tizma ii- senąją gadynę.- Ir je. Programėlė pasibaigė aŽRimokėtĮ infn^ittes mokestis h 
pasakyki man^ ar šeimynos dainomis . “Star Spangled 

vaikai, klausydami tas šne-Banner,”’ilLietuva Tėvyne . . „ ?. < •
kas, nejaus savyje ką nors Mūšą/” ir atsisveikinimo / »
nepaprasto?! Žodžiu, ją lie- daina, <<Farewell.” . '. LDS. 40-kuopoj susirinkimas į. 
tuvybė aiffiėiu Gal ne tuč , Mkyoias suteikė vaiku-
tuojau jąunysteję, bet kate giwas oftee day.” Žino- vjA intftar.tsilsnkytJ
nors prasimus ir turės pasi- Įraa? f as mums ypatingai pa-Į ir mėnesines; mokėątis užsiihokSti. 
rodyti jo lietuviška dvasia. ta, -r ./Songailą

Taigi, turime lietuvybės gy- ’• ,. ,*• i • -y^”7-7- .; <
ng- . , Gerbiamo Mayoro apšilau- * . BĄtTIMOBK, MD. <

į? i • 1 • kymas labai mus nudžiugi- 'rBal. 3* d’,~ wktrtadiėių; tuoj
Šiandien, kai kur, senes-1 to į. po sumai. į»f afety?^etahėš kam

moji karta davė musą . o * • Mrium?? jvykjs EPS. 3p kp. susi
Čia augusiam : jau n i msu ip\_10’ •.^s . f .P , < rinkimas. MalonŽkitaatejti^ii. 
valdžią. Ar jie sunaikino H? m"kyk1^ teikes aplan- .. • ;

tą lietuvybės gerą pradžią? / mies vyresnysis. MASS.
Priešingai, jie aukščiau ją Juozapas bDS. 7 kąopoįi miiirinkinias j
pakėlė. Jaunimas tik rei- Šv. Kazimiero Mokykla, vyks bąl. ,3? į,' $ yulaądą vakare, 
, ___________________ • •_______ bažnytinėje iretainSjė, 41 Pror-
kalauja paramos, 1 . .. ft „ _ , . . . jd<me. 5t. įj^iit batm.i.t*t

Turime lietuvybės pra- JUOKELIAI P ite, nėi ttftinię upevaretytj kėla- 
džią iš senosios kartos. Bet, -. kyarhią Be to, gert
ką apie mūsų, jaunuolius ? ^^0^. _ Duodu tau p*** nJ,iw’k#i‘

Jie biri Hetuvybės, Jie ve- trfs toaltoSj ,0 fevo 
dasKsų lietuviais. Taip, gal įetaris kraliktĮ tada < ' hajjHvk N. H.
yra keletas, susituokėLur-s^g sa^Q namuose? LDS. 65kp. mėnesinis susirinki- 
su svetimtaučiais.. Bet, tas —Devynis! '■’* Imas.įvyks bal 3 Ą tuoj po pas-, 
•dingsta. Išnyks! Nes :tieta ,_Nef Žioplas esi! Trys, 
jaunuoliai davė . m ūsą ];efurį septyni. Kyle^anie naHas ateiti, nei

jaunimui gerą pavyzdį* Ne- —Ne, ponas mokytojau, taipgi ataiy^ita‘-Įr savo draugui
siseka ii niekados nesiseks į % devyni, nors ir sUkytuH P^^ ’̂h orįęaimiacijoi. 
maišytos jungtuvės. Suiim-Lgtj kad*nes jau dul ■ ‘ ~ ,

tęs tose šeimynose ! O> k31 tųrįme namuose mio še 
dėl jaunimo angliškai kai- tajans; 
bančio, tai sakau palauk; : ...
Atsimink', kas buvo Lietuve- priverstas esu būtinai pa-

kitę gaiiiiūt i^fcįtiirČkite užsimo-

f
Valdyba

kai bus. neaiškus. ! Tokiems 
žmonėms patartina parašy 
į laikraštį ir. išdėstyti savo 
visas abejones arba nesupras 
timus. ■

[ Kun. J. J. Kripas.

HARTFORD, OOHTN. |
LDS. 6 kp. anairinkiniaa įvyki 

bal. 10 d. tuoj po sumos bažny* S 
tinfcj ivdtrinBj, 41 Capitol Avenui. g 
MalonBkite vis nariai ateiti, nei y- 
ra įviriną reikalą dėl kuopoenau- 3 
doi ■ ’• ./■■••' JĮ .

Taipgimalonfikite užsimokėti ku- 
‘rią yra užsilikę mSnesinča duok- 
M m.«kp?ra<L

- L0WELL,MAS8. .. _
LDS. 97 kp, susirinkimas įvykis 

ketvirtadienį, balandžio 14 d.zp 
vakare. Ateikite visi. Gera proga 
darbininkams prisirašyti prie vie-1 
nintšlės darbininką organizacijos.

; Valdybf

LAWREN0E, MA88.
. *LDS. 70 kp. susirinkimas įvyks 
bal. 17 d., tuoj po . dvyliktai. 
Kviečiame gausiai sueiti, nes turi* 
me keletą svarbią sumanymą. At-

. rašyti,: Valdyba

PROVIDENOE, B. 1
LDS. 11 kp. mėnesinis susirinki- 

mas įvykis sekmadienį, bal. 17 d.- 
tuoj po sumos, bažnytinėj svetąV 
nčj. Svarbu, kad visi šiame susi- 

i rinkime dalyvautą ir užsimokėtą 
duokles. Parodykime grąžą pavyz
dį kitiems? — ’' ’ ,

' " -----— I •
. * ATHOL,MASS.
LDS. 4 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks bal. 17 di., tuoj po 
mišparą, Sv. Pranciškaus parapi* > 
jos ąalšj. Kviečiami viri nariai »t> 
riUnkyti ir užrimokčti mtaerinii 
mokestis. Taipgi atsiveskite save 
draugus ir drauges prirašyti prie 
šios kilnios organizacijos..

' Kviečia Valdyba .

NEW BRITAIM, CONM
LDS. 36 kp; susirinkimas įvyks 

sekmadienį, bal, 17d,. . 1932 m.
, Svarbu, kad į šį susirinkimą ateitą 
1 visi nariai ir bent po-vieną naują 

iiarį atsivestą prirašyti prit wūsą
• brangiosorganizacijos.

, BROOKLYN, N./Y.
1 LDS. 12 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks bat 17 d.,, 6:30 va
kare, Karalienės Angelą parapijom 
svetainėj, kampas Robling ir So.

1 4th gaivią.
Taigi malončkite visi susirinkti 

ir uŽsimokčti duokles kurie esatį 
skolingi. Nepamirškite įr naują 

’ narią atsivesti prirašyti prie mūsą 
brangios organizacijos. \ {

. ’ *. • Kviečia Valdytį*

DETROIT, MIOH.
LDS. 72 kp. susirinkimas įvyki 

sėkmadiejnį;. bąli. 17 d., tuoj po 
panų-dą, Šv. Jurgio' parapijos mo
kykloje. Visi kuopos nariai ■ yr*. 
kviečiami atsilankyti j šį sužirki 
kimi. *
\ ‘ \ , ’ Valdyto*

į / wittvrTrET.n, y igą
LDS. 111 kuopos susirinkimas f* 

vyks sekmadieni, bal. 17 d., 1932 
m., tuoj po sumos, šv. Kazimiera 
parapijos salšje. Kviečiami viri 
nariai ateiti. Taipgi atrivesktea 
savo draugui prirašyti prie tia* t 
kilnios organizacijos.

Valdyto* ’
' u----— _. / '.* .-4

O, BROOKLT1C, M, T, . ■ i
B«L i? i. ti»J po sumos >.* “ 

vy^s LDS. 10 kuopos susirinkimas . g 
vaL Taigi kviečiame visus narini :į 
atsilankyti į Šį susirinkimą ta d| 
timokčti mfinesinea. A tebeūkite b <3 
•kvo draugus prirašyti. į

VWdM| 

dayton/ohio I |
LDS. 69 kp. susirinkimą* įvykt a I

sekmadienį, baiand* 17 d., bainy* J |
tinšj svetainėj gąoj po manai. ,Jj |

“ / •' Knqpa trik K
;'W s

1 A
- ■ -1 X

■ Atveskite ir savo draugus (es) pri-

yra keletą svarbią sumanymą:

-M. J*
LDS. 16 kp. Įriririnkimaa įvyki 

balandžio mėn. - 5 d.> 7 valandą 
vakare,' bažnytinėje ' kvetainSje ’ 

... . į;■ , .i , Wąriai kyieSiabd'jęailBiai ateitį ir
, je. . Lietuviai savą tautoje^skolinti 100 dolerių, kad su- atsiveri! iayA di^nįpa(ei) prira. 
,lenkėj o, - rusėjo, .vokiete jo, Lrązintą pinigus, pąskolin-Valdyba 

< Bet atmetė tą ir šiandien lie- į^g ^vi savaitės, ku- • urwrtyvTT.T5i~ tt.t?
, tuviškai kalba. Tikiu, tūriu rįUtOS skolinau užmokėti ūži . * ~ A-L..4 \ ta 
- vilties, kadetas .bus ir miū- butų, bet ter ir ligi šios die-ta

•... «,^H|........... ............... ..... ., I cĮtm,dIenr; jį jjg-Petr(> fr

Povilo bažnytin$|e svetainėje.
.

I —Žinoma, tamsta turi rai-

•s«J tarpe. Jaunimas supras nos fteatsiskaišiau, 
ir išlaikys tą gražią lietuvi-1 ....tai...

šką, kalbą. . • ■ Jurgis susinervinęs :
Šiandien, aukštai stovi liėu _.. v. .. . —Koks baisumas! Prieš —Žinoma, tamsta turi rai- 

tuyybės dvasia musu šeimy- penkias minutes pradėjau šuoti. DeŠiniąja koja eini 
nose/ Ar greit ji išnyks?|raišuoti. Kas tai galėtų, bū- “ 
Ne! Jei senoji kaita.gerai,Ifi?.

Šaligatviu, o kairiąja— ga+
Ive. '. ' ■ ’ . A
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Tokias: pastabas •. smaęu 
rpppis skaityti, nors žinome, 
kad daug, daįug dįr reikės 
katalikaųis. kovoti, kol mįnė- 
tiĮ Ma optimistiniai bruožai

' Iš KATAUKU GYVįHHM m

F». AĮrĮjpK Aiparikni
M Ifarfliao-

...... ... ..... . 1 J' ; ..... ‘^■"I ■ ''A a nr a ■:

! 1 1 , p ‘ ’ t ’Įžinbme, Kad |iolesf|j katali-
y *"«•** ri<*1 'V *

a- |3Uą80mP^I0N RA-pB?; , KAINA;
B- , yęarIx ,,...........,..|AOQ Amęrlkoj« m«t*Biii .,..,.,..,...,HOq 
T “ fprilfĄ y»&Yfy,.................Utaieny metanui ......
į, Domortic once per week y»arly..|2.0Q Vl«n$ kart navattO*meUĮfci....$2-00 
į*. foreifn om* pęr week ynarly....$2.150 Ui»leny,lkart. 12,59i darbininkas ,
t pzpčT ŪPP4PVĄY SOUTH POSTOH, MA8&

: - TJELEPHONH SOUTH HOSTON 0620

KUN. P SAURUSAITIS

|Kį VEIKU SVEMLUI
1 UETUVDJE

> • • J 1 ■ ' ■ ' ■■

1 ——p- •
; Jau tavo rašyta, kad Lie- . 
tuvoje 1982 m.,; sausio l !die- ' 
Iną. buvo 16,4Š2 svetimšaliai.
! Profesijomis jie skirsto
mi šiaip:

Amatninkų 2209, dvasiš
kių 95, inžinierių 81, gydy
tojų .44, juodadarbiu 4056, 
technikų 120, pirklių 694, 
mokytojų 292, mokinių 521, 
menininkų 78,. valdininkų 
112, tarnautoju įvairiose įs
taigose 573, žemdirbių 1188, 
svečių 486, vaikų iki 17 me
tų amžiaus 2085, nesveikų 
(negalinčių darbą dirbti) 
160, namų spyininkų.2679 ir 
399 kitokių specialybių.

SVETIMŠALIŲ TURTAI
. LIETUVOJE

86 svetiidšalįąį turį nežu
domą .turtą,? Daugiausia 
turto turi be pilietybės as
menys. Iš viso svetimšaliai 
turi 8600 ha žemės, 3934 ta 
miško, 1245 trobesių, 10 ma
lūnų, 12 kalvitį, 4 lentpiu- 
vės, 1 spirito varyklą, 2 da
žyklas, 3 pienines, 3 plytų, 
dirbtuves. 1 ūkio mašinų 
dirbtuvę, 2 smalos degimo j- 
monėš, 2 krautuves, 1 me
chanišką dirbtuvę, 1 baldų 
dirbtuvę, 1 betono liejyklą.

Kaip jie turtą. įgijo: 236 
akmenys paveldėjo, 165 as
menys pirko ir 85-neišaišld- 
ptti būdu. Turimą turtą pa
tys valdo 424 asmenys ir 62 
ąsmenys išnųomuoja.

KAUNE UUKIA ŽYMAUS 
LENKU POUTIKO?

^Klaipėdos Keleivis’’ pra
neša, kad Kaune laukia at
vykstant iŠ Lenkijos per Lat 
viją žymaus lenkų, politikos 
veikėjo Alęsandro Lednie- • 
kio. Jis žinomas Lietuvoj 
kaipo steigėjas Lietuvių 
Studentų partijos Maskvo
je. Lietuvoj jis turįs daug 
pažįstamų, jų tarpe ii* p. 
Yėą.

Mūsų bendra šeima yra 
tėvyne*.. ‘ Cicerą

*1 . ' -

siog persunktas nemirštan
čia tėvynesmeile.

Keliomis dienomis \ ankš
čiau prieš seimelio paleidi? 
mą, pas Lietuvos ministeri 
pirmininką apsilankė krik- 
Čšįonių demokratų vadas Dr. 
L.’ Bistras i? valstiečių liau- 
dininkų vadas M Sleževi
čius. Abiejų opozicinių par
tijų vadai patarę ministeriui 
pirminmkui griežtai laikytis 
Klaipėdos konvencijoje už
tikrintų teisių.

Di\ L. Bistro ir M Sleže
vičiaus žygis parodė, jog jų 
atstovaujamų didžiulių par* 
tijų svarbiausiuoju rūpes
čiu yra tįetųvos gerove.

Jei tokio susipratimo pa
rodytų ir vąldončioji tauti
ninkų imtija Jai Auierikos 
lietuviai tikrai galėtų džtaig 
tis ir tikėti, jog vokiečių 

atsimuš į ,
tieturių^trirtosios. dvasios |
krantus, nepalikdamos jokių I
pavojingų nuotrupų. I

kų’ dalis* kari tąi dirbįiojaįi 
Lietuvos atgimimui’ bet taip 
gi žinome, kad kita dalis ge
rokai apsnūdus ir neveiklų 
kad, laisvamaniai skleidžiu 
savo įtakų per taip vadina- 
nįą neutraliiiį bei bepartyvi- 
nę spaudų, j Bet katalikai 
vis tik kovoja už Savo tei
ses ir skiepina žmonėse tų 
mintį, kad laisvamanybė ga- 
lų-gale primosią prie bolše
vizmo. Kai Lietuvos žmo
nės tai supras, tai jie palaip- 
sųiųi išmoks sėkmingai ko
vot ne tik su atviru, bet ir 
su paslėptu priešu, .

Bet- tokiai sąmonei įsigytį 
reįkia nemaža laiko ir kar
taus prityrimo. K.

lojali Japorijo* iĮnpmtota HįroĮą- 
Jo, 
thpię, panikoj0 dOltrią 
Ukiką kurį tvaiko
yfcpnolii DmpinjkiMic.

; ■ ■ • . f

talijoje ifomii dientomU 5000 
jakobįtą perijo į K-
JriJmMo dalyvavo du. vyskupai ir 
40 kunigų.

Kovo 18 d, Saą Francisco mies
te pošventjnti $250,000 vertes 
nauji namai, skirti mergaičių prie 

rglaudat Pirmąsias mišias nau- 
jose patalpose atlaikė arkivysku
pas Hanna..

i

Misijonieriua fiarreau, jėzuitas, 
suteikdamas paskutinius Sakrar 
.lųentųs nuritantiems ligoniams 
Madagaskaro saloje, užsikrėtė 

■■I ęunltia epidemine,, lįgy’ir'mirė|
■ \ įfisyų dar- jis išbuvo

B 7 ęhieagos kataliku Jaunikio įor
■ gani^acija pasižymėjo sporte. Jos
■ . sporiiripkai laimėjo pirmąsias
■ yjAetas “auksinių pirštinių” rug-
■ tynėsę ir basketbolp žaidimuose.

■ 1030 m. kataliką,ligoninėse bu-
I vusių lifcpnių pusę skaičiaus su

darė nekatalikai. Minėtais mę-
M . . tais 358 kataliką, ligoninėse buvo 
| 918,561 ligonis, iš kurių, 402,531

buvo nekatalikas. Iš šių 1370 
būdami kątalikų ligoninėse perė
jo į katalikybę. Daugybė atšale- 
Įųkatalikųlilfiogęraas katalii 

‘kais. V '* '

Reginos arkivyskupas 3. C. Mc> 
Guigan, Kanadoje, norėdamas,šų»

■ ■ ' v- • ’ ,f - ' ■ ■ ■ 3
mažinti vyskupuos išlaikymo is, 
laidas, parda0 vyskupo rūmus, 
ir apsigyvend - tartū su katedr- 
kunigais. Apie tai arkivyskupas 
viešai pranešė tikintiesiems.

Buvęs AustrijĮos premjeras Au
strijos finansinės būkles išgelbė
tojas, prelatas Dr.. Ignas Seipel 

... ■ i •sunkiai serga..

Šv. Patrikę dienoje New Yor 
ko 6§00 policįninkų priėmė Ko
muniją. Bendruose jų pusry- 
čiuosę dalyvavo kard. Hayes, ma- 
yoraš Walker< .

'■. •t. ■

■ Ispanijos vyriausybei uždarius 
Madrido kataliku dienraštį, dien
raščio ' leidėjai kreipėsi i savo 
skaitytojus, prašydami, jog ji 
nesustabdys išmokėjimų visų dę- 
partamentu darbininkams.

Ne mažiąųgarbęs ir džiaug
smo yra ir Apreiškiiųo <pa- 
rapijąg mokyklai, kurios 
vienas pirmesnių almnnų 

i Šiandien jau. papuoštas dak- 
tarato laųrąis. Tebūna ir 
kitiems Apreiškimo mokyk
los ’ąlumnąms Šitas pavyzdys 
■pąshatįnįmti- sięldiri^tiivi^* 
^o ąidričjimo ir aukštos gar 
bes moksluose. -

> Dr. A. Jagminas tęsia sa
vo mokslus toliau . tame pa
čiame Angelico universitete 
— įisąį mokosi šv, teologijos 
ir ruošiasi į kunigo luomą; 
ruošiasi į mokytojus tosiųs 
4įetuv^£^/kųlegijoš, kųrįos 
jįsąi yra vienas pirmutinių 
garbingų alumnų. Dieve, 
padėki ’ - - - ‘. •’ X M

įžulingai dąbojąs, kad ne 
mažiausias alkoholio! atomas 
nėisibriautų į jo organizmą: 
Ir rimtai sielojosi, kad ir 
visi, kiti butų jam panašūs.

Kun. P. Saurusaitis yrą 
gimęs Lietuvoje, Suvalkijo
je, koki 80 metų atgal. Jau
nystėje buvo šiūvėjąs.iy tįk 
per savo darbštumą ii* mfe- 
įlaužiamą valią išėjo priruo
šiamuosius kunigystei mok* 
sius. Išpradžių jis buvo, 
vienuolis Redemptoris- 
tas, bet kadangi jis tik vie- 1 
nas ten buvo lietuvis, o la
bai troškę darbuotis savo 
viengenčių labui, tai paliko 
vienuolyną ir gavo klebo- 
ųaųti Watėrbūry, Conn. Ten 
ųe tik uoliai, rūpinosi para
pijos reikalais, įtardamas 
negirdėtą tais laikais rete
nybę — parapijos mokyklą, 
bet ir leisdamas savo laik
raštį — “Šviesą,” apie blai
vybę, žinoma. Prie to, da
lyvaudavo vįsuomenin i a m 
gyvenime, vis vienu ir tuo. 
pačm tikslu — blaivybę iš
plėsti. Bet kam pasakot 
apie a. a. Kun. P. Saurusai- 

’Čio darbus? Visi jie; gyvai 
stovi mūsų atminty; Ir blai- 
vihinkai ir Šiaip visa mūsų 

? išeivija niekada jo neuž- 
reumatizmo. “ Žodžiti, jis bu- mirs, dabar jau — maldose 

• vo gryno metalo žmogus,, už jo vėlę. “ ./ K.

*
*»• L

Neperseniai Lietuvoje pa- 
a sunirę kun. Petras Sauru- 

saitis, kelis pastaruosius me- 
į ? tus taip sųnegalėjęs, kad ne

begale jo jau parodyti savo
- • • ■ . j ■ . •

neilsiame veiklumo blaivy- 
bes, dirvoje. Taip, tik suh-

f ki liga galėjo sulaikyti kun. 
Ų Saurusaitį nuo numylėtos 

gyvenimo idėjos — blaivy- 
bes plątįnimo. Blaivybė taį 
tavo antroji velionio pri- 

, gimtis. Jos palaikyme jis
i, btivo taip skrupulingas, kad
1> d nieko daugiau neragaudavo,

kaip tik tyrų vąnd.ėnėlį. Neį 
‘blaįvininkiškiems t-onikąms

— ■ kaip imbierinei sulai 
'(ginger ale) ir moxie jis 
netikėdavo. Ten, girdi, be 

r alkoholio vis gi neapseina- 
j ma. ; Pas jį bląįvybė feiškė 
j viską: ir tvirtybę, ir skais- 

tybę, ir išmintį ir pagaliau, 
visą gyvenimo tikslų. ? Sei-

blaįvybe pas j|

r
’f

ipųose, sueigose, prakalbose^ 
raštuose

< užimdavo pirmąją vietų. Ji§ 
mėgino net kepti“ savotiškų 
duonų, kad tik išvengus ga- 

5? limojo atsirasti alkoholio s^
^rugusioj tešloj. Jis . taip 
pat susilaikydavo ir nuo mė? 

* šos valgymo, sakydamas, 
L kad tas tik jį ir pagydė nuo 
t • 
r
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AMERIKIEČIAI APIE 
LIETUVĄ

[
Amerikos anglų spauda 
palankiai paminėjo Lietuvą.

/ Vienoj vietoj išgyrė mūsų 
f * ' Tėvynės ekonominę būklę. 
S’ Girdi, Lietuva tai yięninte- 
P Jis pąsaųdy kramtąs, įir nę- 
| rą ekonominės depresijos. 
V . Tai tartum koks oazas bei 
-f žalia kalva visatiniame eko- 
E nomijos susmukime, o tai

• todėl, kad Lietuva žeindir- 
r. bių šalis. 85 nuošimčiai jos
F b| gyvento jų ūkininkai, kurie 
L . Užtektinai pasigamina sau 
į maisto ir bent badauti jipins 
£ netenką. Jie.gali apseiti be 
< importo bei maisto įvežimo, 

ir tuo atžvilgiu jie geriau- 
;l ;sįai stovi už kitų Europos 
J . krąstų gyveptojųs. Lito va- 
f ‘ liūtą nenukrito. Jis vis kai- 
X nuo  ja 10 centų ir dar trupu-
f tį daugiau, nes mainant do- 
T' lepius į . litus gaunamą tru-J 
J ' pūtį mažiąu kaip 10 litų>už 
■F " dolerį. Užsieninė Lietuvos 
J Tp^kola^nddidejė. ’» Jilgkp^ 

. fF linga Jungtinėms V’alstį- 
hr joms 10 milijonų dolerių, 
H . kuriuos reikia grąžinti tik

už 62 metų, o Hooveris pail
gino tą terminų dar vie
niems molams.- Tuo būdu, 
anot užsienių, departamento 
direktoriaus Dr. Prano Dai
lidės, Lietuva beveik nepa
stebi, kad pasauly esama 
ekonominio krizio.

Kitu atvejų, anglų katali
kų laikraščiai pastebi, stiprė
jančių katalikų pajėgų Lie
tuvoj e. Ten girdi, bolševiz
mas, nors uoliai platinamas, 
neturi pastovios dirvos, nes 
katalikai smarkiai pradeda 
prieš. jį raguoti bei priešin
tis. Tarp - darbiiiinkų ir 
žemdirbių komunizmas ne- 
prigyja. Jei jam parodą- 
ma kiek palankumo, tai tik 
pas kaikurįuos inteligentus, 
išauklėtus dar Rusijos uni
versitetuose. Tie dar nepa
jėgia senoviško raugo ntisi- 

; kratyti. Jaunesnioji kartų, 
i pasidėkojaiit katalikų pą-

Daipjtiegu prįe ytisų rėžime, 
ir iš jo§ laukiama dorovinio 
šalies atsigimimo.

Kuomet/Amerikoje įsįku- 
rė lietuvių bernaičių kolegi
ja, nudžiugo ^mūsip katalikiš
koji visuomenė, neš aiškiai 
suprato, kad kolegija yra W 
kybos ir tautos’ židinys, tas 
ris nešą; mums gyvybės. Ta
sai džiaugsmas nebuvo tuš
čias, nes jau šiandie mes 
matome pirmuosius kolęgL 
jos aliimnus, pasiekti s iu s 
aukščiausios garbės.

Angelico universitete, Ro
moje, neseniai įgijo filosofi
jos daktaro laipsnį Alfon
sas Jagminas, kuris prieš 
keturis metus baigė .Mariau 
Hills kolegijų, Hinsdale, II- 
Jinois. 7 Jaunasai daktaras 
gimė 7 dieną. rugsėjo mėnt, 
1P08 meįais, Brooklyn, N. 
Y. Čia jisai baigė prąjį- 
nį lietuviškąją Apreiškimo 
parapijos mokyklą ir buvo 
įštoj'ęs į Bropklyno Kated
ros kolegiją. Baigęs high 
šehool, .atvyko į Mariau 
Hjlls. .1927 inėtais pabaigę 
lietuviškąją kolegiją ir tų 

; pačių mėtų rudenyje išvyko 
; į Lietuvą. Įstojo į Kauno
• universitetą.. Pasimokęs
• vienus metus Kaimo univer

sitete, buvo Dvasinės Val
džios. išsiųstas į Roma, j 
Angelico. universitetą. Šią- 
nje universitete,v, ųž .baigdą- 
mas filosofijos mokslus, įgi
jo filosofijos mokslų dakta
ro .laipsnį. Tai jaumausis 
lietuvis įgijęs tokį aukštų 
cenzų.;, x '
^Br^ktyge gjpvenaA j^j o 
motina ir dįi' brolių,?1 ktiri-d 
hę abejojo labai nudžiugo, 
girdę tokią •malonią žiųiį

Kovo 3 d. Lietuvoje, netoli Vilkaviškio, Ęųdnįš- 
kupse, mirė kun. Petras Povilas* Saurusaitis, apie 
pora, metų atgal parvykęs iš Amerikos. .. •.

Kun. P. Saurusaitis gimė 1854 m., birželio 27 d. 
Mažųjų Šleivių kaime, Vilkaviškio: parapijoje. Ma
žas būdamas, liko našlaičiu. Išsimokęs siuvėjo, ąma- 
toj juo ir užsiėmė.; \ .

' Būdamas 30 metų amžiaus atvyksta į Ąmerikų 
ir ęia užsidega noru, išeiti taksius. Ir,už 12 metų 

. įšventinamas į kunigus. ‘ ,
Palikęs kunigu, griebėsi darbo. Jo pastango

mis suorganizuota AŲaterbury, Conn. šv. Juozapo 
parapija^ kųiįbs klebonų- jį.' išbuvo per 26 metus, • 
Įtab klebonmir Bayonį, N; J. \ ?

Waterbury parapija yrątįkras paminklas, kum 
^aųrųsąįčio darbams atmintu : . . . ’ L. ..

Kun. P. Saurusaitjs tavo pagarsėjęs pamoksli
ninkas. Artimiausią*jo širdžiai buvo blaivybes sri-

• tis/'Pėl^M metų jis visai nevartojo kvaįginamųjų 
gėrimų ir viešai nuoširdžiai, kovojo prieš ąįkolio ga
lybę. ■

Kun. P. P. Saurusąičio - kūnas palaidotas kovo
5 dienų Vilkaviškio , kapuose. • . . ’ . .

KLAIPĖDOS SEIMELĮ 
PALEIDUS

Įvyko tai, kas turėjo įvyk
ti. Klaipėdos krašto seime
lio vokiškos partijos išreiš
kė nepasitikėjimą naujai su
darytai krašto nepartinei di
rektorijai. Krašto guber
natorius, naudodamasis sa
vo teise, tuojau pąlėido sei
melį ir paskyrė naujus rin
kimus, kurie įvyks gegužės 
menesio pradžioje. ‘ ’

Seimelio atstovų dąugūmą 
sudarančios vokiškos parti
jos negalėjo atleisti guber
natoriui, kurs pašalino išda
viką krašto prezidentą ir: jo 
vįeton paskyrė nepartinį 
žmogų, p. Simaitį, ištikimą 
klaipėdietį. Berlyno pini
gais Šelpiami, Klaipėdos vo
kietininkai nori sutrempli 
atgyjančią lietuvybę, skau
džiai kentėjusią vokiečių 
jungą per kelis šimtmečius,

Vokiečiai vėl pila pamaz
gas pasaulio spaudoje prieš 
Lietuvą J Vokiečiams, kaip 
į^delei ’ tautai, yra lengvai 
prieingma. didžioji spauda. 
Juk pinigas šiandien daug 
Teiškia. - ‘ .

Pasitikėti didžiųjų valsty
bių, globa bei užuojauta yra 
visiškai nerimta, bent šiuo 
momentu. Vienintelis išsi
laikymo ii* gynimosi kelias 
—taika ir tvarka viduje.

Kas-kas, bet Lietuvos da- 
kartine opozicija galėtų iš
naudoti dabartinį momentą 
savo partinei naudai. Bet 
mums tenka pasidžiaugti, 
kad Lietuvos opozin ė m s 
partijoms svarbesni Lietu
vos, o ne partijos reikalai. 
Kas seka ypač • katalikų 
spaudų, tas gali nuoširdžiai 
džraųgti's Lietuvos Katalikų 
patriotingumu. :

Katalikai leidžia, sau pa
miršti f jieų4 d: \ romas 
skriaudas iš valdžios puses 
ir. visas jėgas kaupia visos 
.tautos gyvybes reikalui r~- 
Kląipęddi išlaikyti.

Čja norisi sveikinti kata
likų vįepi|itėli dienraštį 
^Ryių, -l. kurio kiekvienas 
numeta papeštas 
stingaisrųtmipsniais liečiaų- 
ttai? opiojo momento klau
simus, 'Visas-laikraštis tie-

i
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Antradienis, kovo 29 d.. 1032 m. HI n t # A š t

kuipeoa ib vokiečiu

yolaečiaijViškerdamU Qe- 
v . nevoje bylą* Lietuvai už; ne- , 

lojalaus Bdettcherio atleidi
mų i§ Klaipėdos direktori
joj pirmininko vietos, nieko 
nelaimėjo. Visa tį. byla bū- 

u va perdaug aiškiui “baltais 
* Siūlais siūta.” Neveik vie

nok manyti, kad vokiečiai, 
i Genevoje bylų prakišę, nu

siramintų. Reik laukti to 
. linjesnių iš jų pusės puoli

mų: bus įvairių intrigų Klai 
pėdos krašte, bus. daręma 
diplomatinių pastangų suda- 

-------ryti Lietuvai sunkenybių 
tarptautinėj arenoj, bet. y- 
patingos atakos galima tikė
tis laikraštines propagandos 
užsieniuose formoje..
Nauji riitkimai Klaipėdoje

Kaip žinome, Klaipėdos 
gubernatorius Merkys pave
dė sudaryti naujų direktori
jų p. Simaičiui^, Simaitis 
yra klaipėdietis, mokytojas, 
nepariims žmogus. » Bet to
dėl, kad jis nepartinis — jis 
pasirodė nepriimtinas Klai- 

.. pėdos seimeliui, kuriame 
viešpatauja vokiškų partijų 
lyderiai .t— kaip tas jau se
nai žinoma — yra-papras?

T tas gramofonas, kuris gieda 
: Klaipėdos krašte, bet užsu

kamas Berlyne.
Kovo 23 d. Simaičio nau

ja direktorija, prisistatė sėi- 
įnėlįūi ir Šimaitis pareiškė j 
kaip paprastai, savo dekle- 
racijų. Vokiškų partijų 

“daųguina, palaikiusi neloja-
• lų Boėttelierį,' pareiškė Si- 

maičilū ? “nepasitikėjimų.” 
Binant Klaipėdos statutu, 
tokiam atsitikime yra dvi 
išeitys^ Simaičio diiektori- 

. ja tūri rezignuoti ir guber
natorius turi pradėti organi
zuoti naujų direktorijų, ar- 

, ha gubernatorius gali palo:
. sti seimelį ir atsišaukti į vi- 

. sų kraštų, skelbdamas nau
jus Seimelio rinkimus.

Pirmas keliąs yra aiškiai 
negalimas. Seimelio daugu
ma jau parodė, kad ji nori 
grąžinimo Boettclierio, arba 
paskyrimo tolygaus jam as- , 
męns. Tas reikštų, kad Ber
lynas ir tolinus turėtų Šri' 
mininkauti Klaipėdos kras-

- te. Pasiliko antras kelias 
paleisti Seimelį ir skelbti; 
naujus rinkimus, kas ii* pa
daryta,-: .

Seimeliui pareiškus nepa
sitikėjimų naujai Direktori
jai, Simaitis išsiėmė ir čia 

: pat perskaitė gubernatoriaus 
'pasirašytų aktų apie. Seime

lio paleidimų ir. naujų rinkL 
mų paskelbimų.

*- ; • ** . • • • . • •

BUS PROPAGANDOS
Nauji rinkimai,* -. einant 

i. ' statutu, įvyks už šešių savai- 
, •?' ,čių nuo Seimelio, paleidime- 
v ' — vadinasi, bus apie gegu-

. žės L dieūų ’ Bėgyje Šių še- ’ 
Y šiųr savaičių.-galima laukti iš

vokiečių pusės s m a r k a u s 
“dujų atakos” — propagan-*.
dos prieš Liet uvų užsieninėj 

\ . spaudoj. Bus. pilna ųe <tik
iškreiptų, bet ir visai pra
manytų žuiių apie Lietuvą.

. ‘Vokiečiai norės, kiek galę* j

darni, sugadinti Lietuvai ge
lį vardų pasaulyje. Šis 
nuodingų dujų atakas” jau 

prasidėjo, j 4 f 4
į Štai v Nfew .:|York Times ’o 

lėeialaus korespond ent o 
pranešime iš Berlyno (kovo 
23 d.) sakoma, kad Vokieti
ja oficialiai protestavo Kau
ne, Londone, Romoj ir Pa
ryžiuj pfįeš Seimelio palei
dimų. ' Protesto notoj vo
kiečių vyriausybe tvirtina, 
kad Šimaičio paskyrimas, 
kaip ir Seimelio paleidimas, 
esu nesuderinami su Klai
pėdos statutu. ,Vokiečių, no
toje esu reikalaujama iŠ Di
džiųjų valstybių (Anglijos, 
Eranciizi jos^Italijos Jr^Jar 
ponijos), kurios pasirašę sr 
Lietuva Klaipėdos sutartį, 
kad jos .^užsiimtų prašalin
to Boettcherio reikalų” 
Tarptautiniam Teisme Ha
goj. Taipgi reikalaujama, 
kad jos. neleistų Lietuvai da 
ryti neteisėtos įtakos būsian 
čiuose linkimuose.

Čia pat leidžiamų aiškiai 
sufabrikuotos žinios: esu 
“iš Kauno tenka girdėti,” 
kad Lietuvos vyyiau s y b ė. 
rengiasi pasiųsti Klaipėdon 
būrius Lietuvos piliečių ir 
tuoj aus suteikti jiems balsa-

Amerikiečiai etuvąje
k'

L Juozas Kanapka, gyvenęs 
Watobuį7j Gonn., paskui 
Newark, N. J.y kur darbavo
si įvairiose lietuviu katali
kų oi^anizacijose, o ypač 
Vyčiuose, grįžo Lietuvon pe 
įeitais metais liepos 7 dįienų. 
Norą jis dzūkas, tačiau ap
sigyveno Mariampolej, kur 
pasistatė gražius mūrinius 
namus* Bet jis nenurimsta 
tėvynėj. • Nebent kokia gra
ži pavasarininke, apie ku
riąs jis, kaipo gražus sheį- 
k’as, vikriai pasisukinėja, jį 
pririštij. prie krašto.

Jūrgjš Jokimas, siuvėjas, 
gyvenęs, Ameidkoj 3Q metiį 
pirmiau Brooklyne, paskui 
prie Hartford, Conn., dirbęs 
įvairiose organizacijose, grį
žo Lietuvon kartu su p; Ka-

vimb teisę būsiančiuose rin
kimuose.

Ši. aiškiai Berlyne sufab
rikuota . žinia yra geras pa
vyzdys politinių šmeižtų, ko
kių buš užsienių spaudoje 
daug daugiau bėgyje sekan
čių šešių savaičių.

Liet, Pas. Washingtone.

naįka. Gyvena dabar pas 
savo* dėdę Mariampolej, gi 
jo tėviškė yra Pado viny j, 
paukšų parapijoj. ’Jis sau 
taip dykai laikų leidžia, ilsi
si. Čionai turgus esti kas 
antrų paprastų dienų ir Jur
gis kiekviena kartų jį aplan
ko, apsivilkęs nudėvėtų ru
dų “overkautį”. Jis dėvisi 
su ūkininkais nuo kiaušinio 
net iki eržilo, o nusiperka 
po gaidukų, matyt nusiban
krutavęs. Tik jo laimė, 
kad jis pas dėdę yra parva
žiavęs.

Jo dėdė, Ant. Linams, ir
gi.yra buvęs amerikietis, 
Biooklynė ‘šiūvejas, sugrį
žęs Lietuvon tuoj po kuro,

Stasys Mraząuskas, gyve
nęs Pennšylvanijos valstijo
je apie tris metus, grįžo tė
vynėn prieš pat didįjį karų. 
Jis ir čia dailydės darbų dir
ba. Jis yra muzikantas, 
darbuojasi įvairiose, katali
kiškose organizacijose. Pa
vasarį jis statys savo dirb
tuvėlę. Pas jį dažnai suei
na po keletu amerikiečių.

Petras Kurtinaitis, grįžęs

Lįetuyon.^pereitų rbgpiūčįo 
tnėnesi, gyvena daugiausia 
Mariampolej. J o tėviškė y- 
ra VinČuose, iš Mariampo-I 
lės pirma stotis Už Puskel-Į 
nių. Jis vis žvalginėja, ty
rinėją pirkti kokį namų ar 
biznį? Gi Mariampolej jis 
yra apie kiekvienų namų pa
siteiravęs, daugiau negu kar-l

Vincas Malakauskas buvo 
išvykęs Amerikon 1894: m*, 
gyveno daugiausia Mt. Gar* 
mel, Pa., kur turėjo ir biz
nį. Ten ir apsivedė; ten jo 
trejetas vaikų gimė. Jis su j 
šeimynėle grįžo Lietuvon 
1913 m. Gyveno visų laitų 
Mariampolej, Turėjo malū- 
nų. Jo* vienas sūnus grįžo 
Amerikon, gyvena Chica- 
goj; kitas lanko dvasinę se
minarijų Vilkaviškyje. Gi 
dukterų turi apie septynias, 
kurių keletas darbuojasi Pa
vasario Sąjungoj,

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 1 
ADRESAI

LUTUVOB DUĘTJJBV P^OS 
BO GLOBA MOTUOS

Mrmlninke — Kva MarkaleUė,
625 Ė. 8th St, So. Boetou, Mate.

Vlce-pinnlninkfi—• Ono SlaurleuS,
443 B. 7th St„ So* Boston, Maso.
Tel, So. Boaton 3422-R

Brot. RaSU — Bronė Olunlenė,
29 Gould St.', West Roxnury, Mass.
Tel. l’arkvvay 18G4-W

ritL. BUft. —*MarJon» Markonlut*
L - <J6 G St, So. Boaton, Mm

JtdlninkG —■ Oną fttuuiullutt
106 Wtet 6th St., So. Boaton, Mate.

Į Tvarkdart —- Ona M^girdiąM
i 1612 čpljimbią M. &>• Bo«on, Mm

KMo* GlobSJa — B, Januioniene
143« Oolambla Rd., So. Boston, Mam

Pj-afllŲą i»vq jniąlrlplttau* Ulko k*i
«Mtrą utarnlnką kiekvieno mfinenio, 
70k) m . valgus flobainytiniJ ąve-

[ frjihjy.
jmif drąpgljof r»lka!ąl« Kreipkite 

pte protokolą raitininke.
Į: • š ’ 1 ' ■?’ ?

1018-19 m., grįžo savo tėvy
nėn 1920 nū Aplankė savo
tėviškę okupuotoje Lietuve- Aukos pris. per B, BaUtaŠuną: .

Į j e. ir pagaliau apsigyveno Juozas Svintickis
Kaune, J^ur užsiima siuvi
mu,. Mickevičiaus g-vė 21. A- 
merik’oje jis gyveno BaltĮ- 
morėj ir Worcesteryj.

IV. JONO ®V. BL. PAŠALPOM * 
DB-J08 VALDYBA t J

Pirmininką*—M, tlob* * *
M Mt. Ida Ha, Dnrchaatar, 1|am < 

Telephone Columbla Mtt 
Vlce-Plrmlnlnkaa — J, Petrauakaa

24 rjtoma* Parį!, So. Boąton, $ 
Prot. lUittnlnkaa — L GllneckU

a Thotnu Vark, So. Bo«ton, Mm«, 
Fjn. Raitininkas Sf. Šclkis

250 B, NmtJi St„ So, Boimn, Ma#k • ; 
lidĮninkąs A, NaiuiMfthM J

885 J3, Broudvvay, So. Bo«ton< MkM '' 
Įfarfialka — J. Zalkla _> ę

? Wmbe)d SU So« Bo»ton, Mm* 
Draugija laiko su8lrluklrau« kaa *■ 

nedaidienl kiekvieno mdnesio. Zval. 
po DietV> Parapijos salOJ, 402 M, 7tb ' 
St. So. Boston, Mate.
BrofeąloniUaG biznieriai, pramonln- 

kai, kurie skelbiasi “Darbininke,” tll* 
rni verti skaitytojų para mos.

Vląl sarsInkltBa “Durpiniu!^,",

Povilas Baltrašiinas iš ' /V
Boston Mass ....m..;...— 10.00

CHEVROLETj

Juozas Kupė i ū n a s, iš 
Binghamton, N.° Y., grįžo 
Lietvon prieš Kalėdas;. Da
bai’ Keturvalakiuose ir rū
dija ūkyje. * '

Jurgis Aleksa, buvęs Liet.
Vyčių Centro . raštininkas

Jūs gaunate geriausią
• .•■ . • ' ’ ’ - ‘■''T*. ■ • *. ' . . • '

Chevrolet Patarnavimą
I ' • . . * . '.F..’., •. ' • '• . ’

iš jūsų Chevrolet agento

Žemiausiomis Kainomis
užtinkamą darbą

Jūsų Chevrolet agentas yra geriausioje padėtyje, negu bet ta kitas, suteikti jums tinkamą 

darbą žemiausiomis kainomis. Jo patamavimostotis yra . aukštos vertes. Jis turi, išdirbystę, .
• ’’ ’ • • • • ' •‘ ‘ . i *.’ » ,X •?

pilna įrankiu reikalingu prietaisu ir patyrusių . techniku. Jis naudoja tik geriausias Chevrolet 

dalis. Ir jis asmeniškai suinteresuotas, kad jūs būtumėt patenkinti.savo Chevrolet. '

Ištisa serija savaitiniu ąpecialinių patarnavimų žemiausią kairia Chevrolet pataisymams praside

da Šiandien. Savaitėje nuo? 27 d. žemiausiomis kainomis bus taisomi statydinai (btajęesip

. Chevrolet Motor Coittp.<uiįft Dciroit. ■ ^Mitgan^ mvlįibn a^tęral Motors'■

Juozas No.buraitis, parvy
kęs aš NewTĮaven, Cbnn., 
buvo nusipirkęs vienus na
mus, pardavė, paskui, kitus 
pirko. . JUs kol kas naŠliaū- 
!ja. Oh yes, ir bažnyčių lan
ko. ■ *

Juozas Ubaravičius, grį
žęs iš Brooklyno 1921’ Rie- 

lc£ts tais, turi drabužiu valymo, 
prošymo ir taisymo biznį 
nį; Gedimino g-vėj> Kaune.

Anie. Šlapelis, vargoni
ninkavęs lietuvių parapi j ose 
rytinėse valstijose ir Gary, 
Ind., parvyko savo tėvynėn 
pereitų rudenį. Jis daųgiau- 

< šia būna savo tėviškėj ties 
Kupiškiu. Bet, kai kelias 

. I patogus, jis važiuoja ir lan
ko savo gimines ir draugus 
ir tuo pačiu kartu apžiūri- 

* nėja įvairias biznio progas, 
(jas pastudijuoja. Pasak, p. 
Šlapelio, jų esama daug.

J. Kučinskas, iš Manches- 
ter,; Gonn., parvyko su šei- 
Įmyna 1931 m. pavasarį. Va
sarų praleido ūkyje, gi žie
mų pasiėmė kambarinį Ma
riampolej, kur užsiiminėja 
siuvimu, jis pirko piečių, 
ant kurio neužilgo statys na
mus. Ameriką matęs.

Steponas Kaminskas .4..^. 10.00 
Stasys Klinga.... ............ .. . 5.00 .
Stasys Čyžius.. 5.00 y
Kuzimira AukStikalnic^ė ...... 3.00 
Petronėle Paleckiene : 2,00-
Antanas Aukštikalnis —...... 1.00 « 
Morta Budvidienė .... L..... . 1.00 ’
Ona Parekšlytė i...... ..... .50
Ant. G rubi s (Cicero, Ilk ...... 5,00

Nuoširdžiai1 dėkodami ^ukotor 
jainsį pranešame, kad suririktonujj 
iw Tamstų ir parapijos aukomis, 
1931 m. Jasiiūiškių koplyčiai Už
dėtas skardos stogas ir atnaujin
ti altoriai. Sekamų vasarą ren- ' 

, gianijasi atnaujinti koplyčios vi» 
. at idėti nauji langai, pristatyti, 

lavoninę ir suremontuoti kapų 
tvorą (mūras),- kuriems darbams 
reikalinga dar apie 3000 litų. T.o- 
dėi jasiuliškįų koplyčios remonto 
komitetas maloniai prašo ir kitus . 
vabaljnįnkiečius, ypač kilusius it; 
Jąsiuliškių parapijėlės, Šelpti mus i .». „ ‘;ka . . f ; T *’?-.■ ■■ * ‘ ift > ‘ f
savo aukomis ir tolesniai, pade- - 
dant papuošti, vietą, kame-ilsisi j 
kūnai ir Jūsų senelių,. tėvų bro-J 

iių ir gimūiių. Aukas prašomi [ 
siųsti per Vabalninko kleboną ka—| 
nalininką M. Kirlį, pažimipt Ja- 
siuliškių koplyčiai, y. . '

. Komiteto pirmininkas, f
Kan. M. Kirlys c ■

. ..Nariai: ' • , ’ ......
’ . P. GrigaĮiunas,
,. ,A. Baltrašūaas,. j

Ai Pašluostą. - J

VABALNINKIEČIŲ
PADĖKA

Gerh. “Darbininko” ■ Redakcija!
Nuolankiai prašome dubti vie- 

. tos Jūsiį laikraštyje pareikšti gi
lios padėkos žodį užjūrio vabalriin 
kieČiams; kurie • prisiuntė ^atikas

■ Įjašiuliškių koplyčiai ir kapinėms 
atnaujinti, būtent:

P. Paulina Bonstantienė ; •

Bl’ooklynž N. Y2_l.„.l_410Ū0’

. Didžiojo New Yorko Re* 
dotacijos . apkrities mėnesi
nis susirinkimas, įvyksta 
penktadienį, balandžio 1 dj 
8 vai. vakare, Karalienėj 
Angelų parapijos svetainėj^ 
Visi kuopų, draugijų, 
rių atstovai malonės susį^ 
rinkti'į šį susirinkimų, m 
yra svarbių reikalų. ; M

Tikime,-, kad į šį susirinki 
mų atsilankys ir Apskritie^ 
Valdybos’nariai, kurie susfe 
rinkime yra būtinai reiki 
lingi* ' ■.

. J.TumasonisJ;

trak ■_

ftECUL'ARi.

.WL3nNG
19 z8-192v
4 wbae!
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, Pamatyk Savo Chevrolet Agentą

■ *

Ptdn-Expelleris Sutaupė Išmoksimus:
/ i '.■'■'■Daktarui \

‘‘Viena diena. Ubai šiltam vandeny ihimaudes nš taip 'mLUu, • M ■ 
jĮtlejau basijndmt. Butau privestos- iJtikn m«> darbo ąuvjri dvi. s»v»ih luk*.

. Ai. ėjau mm vieno prie kito avdytaiii Camder.e iv rbdadetyhijou bet nieką* mta ’ 
negalėjo pagelbsti; AŠ ttočmimi iš ekklrišU nvdytn’J. ir ■twr Šioj priėmime jute 
negelbėjo, pakaitau. nC pabandžiau PAtN.EXl‘lLCbW ir .tik viena btetett 

prašalino visu* mano ncstnaguniuk Dabar ai dirbu ir jvUv’mori pUrite-
■ »i»i sveiku.” • • (pMiraio) Hudam, ftu

PAIN-EXPELLER*
jfrade Mark *

Iręg. J. V. Tai. Biuro.. .■
Per stivirš <50 metą tikrasis Enknr PATI*: ’■

EXPEt.LERIS gelbiio darbininkam* ‘.‘aninitll
ve|. prie aavn darbo,” Sttitmgo Sjinarai. «k.vi;

• darni muaknUi, skausmai peviuose, Minutiski
gėlimai, afrimdieglįs. neuralgija ir Joti ’
Jų* skausmai greitai npaidumla ii^Pbikatu

,»hųtmenm dideliai gydanelal galiai.
w,urt ■

Kalte JSe. ir 70c. *paniuodaiaaa VUur
'Tltatih piiymitaa TNKAHO v^bašenkliu.

'**WM***w*i*'*<te



Antradienis, kovo 29 d,. 1932 m.

KAS GIRDETLLIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

Iš L. D. S. NAUJOS ANG
LIJOS APSKRITIES

VEIKIMO ....

L0WEU, MASS.
BAŽNYTINIS KON

CERTAS
Sekmadieny, kovo 20 d., 

vakare, Šv, Jurgio bažnyčioj, 
įvyko bažnytinis koncertas. 
Giedojo Šv. Cecilijos choras 
ir solistes p-nia A. Sinkevi- t- • •
čieiiė ir p-lė A, Kasparaitė. 
Smuiko solo ir smuiku solis
tėm pritarė p-lė A. Zagurs- 
gaitė.

P, Povilas Sakąs, diriga- 
y^horuiUvargonaisAP " 
solistėm ir grajino vargo
nais solo.

Turiningą pamokslą apie ' 
bažnytinę muziką pasakė 
Kun, Dr. J. Navickas, M. 

I, C. •
• Choras,. solistės ■ ir muzi
kai programą labai gerai iš
pildė ir už tai jiems garbė. 
. Didžiausias kreditas pri
klauso muzikui p. P. Sakui 
ir vargonininkei p-leį A. 
Kasparaitei, kad į taip 
tinimpą .laiką surengė tokią 
programą.

. Bažnytinis kometas už
baigtas palaiminimu Bvč. 
Sakramentu. ,

SUSIRINKIMAI
Sekmadienį, kovo 20 d., 

tuoj po sumos įvyko Šv. Ce
cilijos choro ir ALRK, Ee- 
dėracijos skyriaus šūsirinki- 

Į mai.. ‘’ Rup.

SU. VORCESTEK, MAM

Kovo 16 d. įvykęs Šv. Var- 
do Vyrą draugijos susirin
kimas buyo vienas iš gyviau 
šią. Visi nariai, išklausę 
atstovą pranešimus apie Ka- j 
tulikų Seimelį, nutarė pildy
ti savo pareigas —- skaityti 

* ir platinti kataliką spaudą. 
, Draugijos nariai pasiryžo 

visomis jėgomis platinti 
■‘Darbininką.”.

WESTVILIE ILL l^YosemiteJau.tinianie_parke, apipustytame sniegu, šalčio nebijančios moterys praleidžia atostogas.
2 —William A. livin, nesenai paskirtas plieno korporacijos prezidentu. 3.—Japonu kareiviai pavojin-

!-

L r

MISIJOS IR ATLAIDAI
Šy. Petro it Povilo baž- 

. nyčioje misijos praišideda 
kovo 28ir tęsiasi ligi ba
landžio 16 d. Misijas duos 
Tėvas J. Bružikas, Jėzui
tas, atvykęs iš Lietuvos. Pir
ma misiją savaitė -yra ski
riama moterims ir mergai-i 
tems; , antra savaitė — vy- 
raths ir jaunesniems.

.• Rytais šv. Mišios. 8 ir 9 
vai., ir pamoksiąs: vakarais 
7 ’vąl. pamaldos — pamoks
las ii* palaiminimas Švč. Sa
kramentu. 40 vai. atlaidai 
įvyksta balandžio 3, 4 ir 5 
dienomis.

.. Misi j os —. tai ypatingų 
Dievo malonią laikas, vi
siems duodama proga susi
vienyti su savo Sutvėrėju. I

. Prię šios progos noriu 
pranešti sayo brangiems, pa- 
rapijonams, kad Tėvas Btu- 
žikas. yra vienas iš sėkmin
gąją misijonierią. Jo pa- 

‘ mokslai yra įdomūs ir ve- 
ę dantys prie tiesos kelio/ Tad 
2 raginu parapijomis gausiai 
p lankyti šias misijas ir kal- 
| binti atšalusiuosius nuo šv. 
t Bažnyčios, kad Ir. jie išgirs- 
F tą tuos brangius Dievo žo- 

džius ir sugrįžtu į tiesos ke
lią.

Kun. S. J. Bartkus 
Klebonas.

t 
r
L LAWRENCE, MASS
t 'PASKAITA

c: Jaimą Vyrą Draugija Įn- 
r landžįo 3 d. rengia jaunimui 
r ';; paskaita. Paskaita skaitys 
t kun. P. Strakauskas. Ir sė- 
\ nespįeji kviečiami. Įėjimas 
? visiems. laisvas..

• ’ ’ ■ Raktukas.

: LAWRENCE, MASS.
^fazikos Mylėtojams pranešimas 
Sprof. A. ŽIDANAVIČIUS, pagarsė-.
» art. smuikininkas H* Musdkos Mo- 
fc’tojįas atidaro ■ Muzikos' Mokyklį po 
No. 29 Myrt|e ‘Ct, Lawrenėe, Mas?, 
mimuose p. BelevlClaus, kur duoda 
iamokas PETNYCtOMIS,
5 Lekčlį&s duodamos privačiai, kaip 
mažiems taip ir suaugusiems sulig 
Vužlkoa Konseryatorijįj. Jeigu,myli 

s muzika}.: smuiku, arba plamj. ir nori 
krui Tavo .vilkučiai ISmofctn grabai 
tfraiifi, sbjsk jmk p. žlDANAVlėlV. 
J.al pajudglhn laliues ir tie. kuriem*

J, napažiseke išmokti kitur ir kurie jau 
t. Mmrtojo vilties pramokti. Kainos p r k'

tinamoš. .’
KraipklUs. šiuo adresu: Pelnyčio- 

*■tatai 29 Myrtle Ct, Lavvrenee,’ Mfiss., 
F’ Mrtr* laffitau*

16 Huntington Avenue,
JIOSLINDALE, MASS.

Telefonas ;Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Grabelius ir Balsamuotojas 

423 SJPACA STREET, ' 
BALTIMORE, MD.

ĮSIDĖMĖKITE!

LIETUVIS GRABORIUS 
637 S. FACA STREET, 

BALTIMORE, MD, 
Luldotuvčsė patarnauju gerai Ir 
pigink Nuo 75—100—150 dolerhj.

Vngrubus paruošiu. .
. Telefonas — Sputti 0083.

NORWŪOO, MASS.
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• VYČIAI GYVUOJA

..Kovo 7 d., Aušros Vartų 
parapijos salėję įvyko iškil
mingas Vyčių kuopos susi
rinkimas. Nariu su svečiais 
buvo pilna salė. Dvasios va
das kun. V. Puidokas atkal
bėjo maldą,•pirmininkas V. 
Vieraitis atidarė susirinki
mą. Kadangi šv. Kazimie
ras yra Vyčiu • pasirinktas 

miero parapijos mokykla su
rengė vakarėlį klebonui -kum 
Jąozapui Kaulakiui pagerb
ti. / '■' x ‘ •;

Pagerbimo pįpgram o j e 
dalyvavo daug parapiečią, 
tarp kimu buvo keletas žy
miu amerikoną, kurie pasau
kė sveikinimo kalbąs.. Iš 
liet, kalbėjo kun. S. Drau? 
gelis, A; Užuineckis, K. Dry-

globėjas, todėl Sekmadieni ® »'kiti- . \ ....
Visi atsilankiusieji buvo 

pavaišinti gera vakariene,
kovo 13 d: nutarta dalyvau
ti visiem organizuotai. baž- 
nyčioj.ir priimti Komuniją,gėrėjosi įdomia progra- sai vardas man gerai žino- 
'Ypatingai aktualus! kimi- ma-. <• mas- Tai vieno mano jaunu

simas yra sportas. Nutarta Kun. J. Kąulakis yra ntt- metą draugo vardas. > 
rengti rungtynes , su apvlin- sipelnęs žilagalvis tautos vei Nustebau^ argi jis čia bū-

• L. D. , S .. 108 kp. nesenai 
nutarė surengti didžiulį pik
niką, paįvairintą įvairiausio 
mis gudrybėmis. Jau daro
mi parengiamieji darbai. Iš
siuntinėta . garsiausiems bok
sininkams pakvietimai, kvie 
čiami geriausi orkestrai, į- 
vąirūs linksmintojai. Nutar
ta kviesti iš Centro ir iš 
kitur geriausi kalbėtojai.

Netrukus bus išsiuntinėta 
pakvietimai kaimynįiiėms 
kuopoms. Tad jau galite 
apžiūrėtikavo sveikatą, ir sa
vo automobiliu, kad būtą 
tvarkoje. . Mėginkite ir sa
vo muskulus —- gal laimėsi
te čempionatą..

Ką? Ponas deiifiste! Už 
išh’aukimą danties reikalau
ji net- pęnkią dolėrią'? Per 
porą šekimdžįiĮ • tamsta už
dirbi net tiek pinigu? . •

—Jeigu tamsta norite, ga
liu dantį traukti visą valan
dą.

rengti rungtynes. su apylin
kės kuopomis^ .kviečiant .juos 
arba vykstant į ją nurody- ; 
tas vietas. ... t v

Kadangi gavėnios laike 
negalima dalyvauti įprastuo 
se pasilinksminimuose, to
dėl sutarta dalyvauti kovo 
14 d. ‘“kambinaciją žaidi
me’ ’ parapijos salėj. Išrink
ta rengiamam kontesto dar
bui komisija. .

Susirinkimas- baigtas kuu. 
Puidoko kalba, raginant sa
vo pasiryžimus įvykdyti gy
venime;

Iš. tikrąją grąžą įspūdį 
darė visiems, kai organizuo
tas būrys jaunuolių artinosi 
prie šv. /Komunijos, pasi
stiprindami Viešpatyje.

Pamokslą jaunimui pri
taikytą pasakė kun. V. Pui
dokas.

Įvykus “kombinaciją zai- 
dimūiį” pasižymėjimo dova
nas laimėjo;, V, Vieraįtis ir 
Iz. Kundrotaitė. . G.
GRAŽIAI SUVAIDINTA

Kovo 20 d., Aušros Vartą 
parapijos svetainėje suvai- 
dintaAlrama ‘ ‘ Liurdo stebu
klai/1 ’

Vaidintojai pasižymėjo 
gražiu vaidinimu. Žmonią 
buvo prisirinkę apie 300.

Vakaro programą pradė
jo klebonas kun. K. Vasys, 
paaiškindamas veikalo iste 
riją ir kai kurias scenas.

Baigoje., pasakė kalbą kun. 
V. Puidokas, kviesdamas dė 
tis į -katalikiškas organizaci
jas, , ■ y ; . K d.

PHILADELPHIA, PA.
. PAGERBS 

KUN. j. KAULAKĮ 
Kovo 18 d,, Šv, Jliozapo 

dienos išvalėftrese, Šv. Kazi-

kėjas. Visi pąrapiečiąi ir 
geros valios r lietuviai linki 
jam ilgą laimingą metą...

, .nGerbėjas.
; r \ ,> ■ ■_

mCESTĖ^llA^
PRAKALBOS

Kovo 20 d. po mišparą į- 
vyko-prakalbos, Labdarybės 
draugijos surengtos.

Kalbėjo kun. Aug. Petrai
tis,kun. J. J. Bakanas, adv. 
A. Mileris, varg.*J, Žemai
tis. ■ . . ' •

Auką surinkta apie 60 dq/ 
leriu. K. j. j. B i

HARTFORD, CONN.
Kovo 10 d. įvyko Vilniui 

Vaduoti Sąjungos, skyriaus 
skaitlingas ir turiningas mė
nesinis susirinkimas. Valdy
ba pranešė apie nuveiktuo
sius darbus. Ypatingai pa
sidžiaugta gražiu paminėji
mu, - U . ‘•’

Paaiškėjo, jog iŠ visą pa
rengimą gauto pelno galima 
skirti 75 doleriai Vilniui 
Vaduoti Sąjungai Kaune. 
Šie pinigai šiomis dienomis 
ir pasieks Kauną.

HartfordieČiai Vilniui va
duoti dirbo ir dirbs iki galo, 
kol Vilnius bus prijungtas 
prie Lietuvos....

• Mūsą skyiius turi išsirin
kęs gabią valdybą, kuri stro
piai dirbą. Ypatingai gra-. 
žiai veikia draugiją atsto
vai. A, Ji Mašiotas.

NEWHAVENIETIS LIETU
VIS “BIZNIERIUS,.

Žmonių priežodis sako: 
kalnas su kalnu nesusiėina, 
o žmogus su žmogumi ankš
čiau ar vėliau vis turi susi
eiti. Atvažiavęs į New Ha- 
veną nė nemaniau čionais ką 
nors iš savą , pažįstamu su
rasti. Tuo tarpu bebaigda
mas šv. Misijas, girdžiu mi
nint Juozą Baltrušaitį./.Ta- 

Negalėjau būti vakar te
atre. Dūlėjau lovoj! — sa
ko Zosė savo kurčiai bobu
tei.

—O ąr daug buvo žihon-

tą f . Imu klausinėti arti- 
mesnįą žinią/— gi tikrai tas 
pats. Baigęs Lietuvoje gim
nazijos mokslus, o paskui 
Šveicarijos lS?įburge aukš
tąją technikos mokyklą, at
vyko jis Čionai į Ameriką ir 
įsikūrė New Havene foto
grafijos ; įstaigą. Puikiai 
jam sekasi. Mokėdamas vi
sas Europos kalbas: lietuvi
šką, vokišką, anglišką, fran- 
cūzišką, lenkišką, rusišką ir 
kitas slavą kilmės kalbąs, 
lengvai gali patenkinti savo 
klientus ne tik lietuvius, bet 
ir kitą tautą. Prie to, jei 
pridėsime puiką savo darbo 
nusimanymą tiek traukiant 
fotografijas, .tiek . piešiant 
ranka portretus ir šiaip pa
veikslus, davę jam progos 
pagarsėti ne tik New Have
ne, bet ir aplinkiniuose .mie
steliuose; .

Baigus man Šv. Misijas, 
pats atvyko užsikviest! ma
ne į save ir parodyti savo iš
taigą bei supažindinti, su sa
vo gražia Šeimynėle, Šeimy
ną tarp savęs kalbasi vien 
tUę lietuviškai Mažyte duk- 
rėlė taip gražiai lietuviškai 
kalba, kad nesakytum, kad 
ne iš: Lietuvos tasai kūdikis. 
Jo fotografijos: įstaiga pla-: 
Čiai įsteigta — su visais 
nąujais įtaisymais. Tikra 
meno įstaiga t * fotografijos, 
portretai ranka paišyti, pa* 
veikslai. Mat, mano drau
go esama nė tik gabaus, fo
tografo, bet ir tapytojo, <

Jo įstaiga naudojasi ne 
tiktai lietuviai, bet ir kitu 
tautą piliečiai, ^Kiekvienas 
jame mato savą žmogą ir 
kiekvienas džiaugiasi jo 
gražiais išdirbiniais.

Toredąmas tokį grąžą pa
sisekimą tarp svetimtaučių,

•. - . tr.
LWr< _

*8

Kvietimu komisija’ išsiun
tinėjo pakvietimus apylin
kės chorams, kurią atsaky
mo laukiama iki balandžio 
15 dienos, #

Apskrities kuopą rašti
ninkams , išsiuntinėta po. ke
liolika kvietimą, skirtą vi
soms kataliką draugijoms. 
Raštininliai paprašyti tąos 
pakvietimus persiąsti savo 
koloniją atitinkamoms drau
gijoms.

Apskrities kuopą veiki- v 
mas geras, LDS, 65 kp.,- . 
Nashua, N. II. iš. turėto pa
rengimo gautąjį pelną (15 
dolerfą) paskyrė Centrui. 
Tą patį padarė ir LDS. 108 
kp., Woreester, Mąss. Kiek 
anksčiau nemažą, auką pa- 

® skyrė LDS. 8 kpr, Cambvid- 
;ge, Mass, . .-

Tai pavyzdys kitoms kuo
poms.

PROVIDENCE R. I.

i Apskrities suvažiavimas, 
įvykęs vasario 7 d., išrinko 
apskrities programą* rengi
mo komisiją, į kurią įėjo po 
du atstovu iš f kiekvienos 
kuopos.

Komisijos posėdyje įvyku
siame L. D. S. centre, daly
vavo apskrities, pirm. K, 
Grigas, B. Žilienė, A. Taut
kus, L. Kiūnpa, V. Paulaus
kas, K. Vencius, J. Norkū
nas, V. Tamuliūnas, V. Va
latka, P, Kuras, centro pir 
mininkas J. Smilgig ir cen-

. tro^sekretoriiis J. B. Lauč- 
ka. /

\ Poseilyjė aptarti įvairūs 
pasirengimo darbai, apskrir

* ties išvažiavimams, įvyksian 
tiems gegužės 30 d., Montel- 
lo, Mass. ir rudeniniam — 
Lawrence, Masš,

Montello pilmiko šeiminin
ku išrinktas L. Kumpa, jo 
pagelbininkū — A. Tautkus. 
Pikniko iždininką pasiskirs 
šeimininkas.

Spaudos ir kvietimą komi- 
sijon išrinkta J. Smilgis ir 
V. Tamuliūnas.

Programos' komisijon —L, 
Kumpa,* V. Valatka ir V 
Tamuliūnas. Pikniko šei
mininkas įgaliotas paprašy
ti kun. J- Skalandį pagelbė
ti programos tvarkyme. ■

Nutarta užkviesti apylin- 
kės r chorus ir sporto rate
lius. Chorą vedėjams ir 
sportininkams numatytos 
dovanos..

Rudeninis piknikas numa
tytas rugpjūčio mėnesio ga
le ar rugsėjo men. pradžio
je, Lawrence, Mass. Pilmi
ko Šeimininku išrinktai K. 
Vencius; jo artimiausiais patenkinta.
pagelbininkąis bus V. Pau- pripildyta. Daugybei teko 
Įauskaš, J.. Norkūnas ir S. pasieniais stovėti. Pąrapi- 
iČeikauskas. ' . jai liko gražaus pelno.

L. D. S. •
Mūsą L. D, S. ii-ta kuo

pa gyvuoja gerai. Nariu li
pas gražus, visi labai mėgia 
savo organą “Darbininką.’’ 
Iž(įe. turima per 50 doleriu. 
Balandžio 17 d. kuopa iškil
mingai, minės organizacijos 
metmę šventę. •

“FABIJOLA”
Kovo Į3 dr bažnytinėje . 

svetainėje suvaidintas, tiky
binis veikalas “Fabijola,” 5 
paveikslą tragedija.

Mūsą kolonijoje netrūks
ta gerą parengimą. Ii; vis 
dėka klebono kun. • L. Kava
liausko, kurs nepagaili nei / 
savo laiko, nei savo sveika-. 
tos? . '■ ’ ,. : . '■ ’ • :

Džiaugiamės mūsą vaidin
toją rateliu, kurs veikia vie
nybėje ir vis . daro pažangą, 
^ Vaidinimu publiką buvo

Svėtaihė buvo

Čeikauskas.
Komisija nutarė surengti 

apskrities vardu šokius, ku
rią rengimo komisijon iš
rinkta J* Smilgis, V. Tarnu-, 
liūnas ir V. Valatka. Ko
misija jau pasamdė salę, 
Munieipal Building, South 
Boston, ir šokiai įvyks ba
landžio men. 30 dieną.
- Piknikams pasirengimas 
jau vyksta. Pirmutinė kuo
pa, labiausią susirūpinusi 
pikniko pasisekimu, bene 
bus LovrelFio kuopa, kuri 
jau dabar organizuoja dide
lę i‘ekskursiją” į. išvažiavi-r 
ma.

DARBAI
Šioje kolonijoje darbą pa

gerėjimo nematyti, nors ir 
buvo pranašautai geras dar
bininkams pavasaris.

1 Dirbtuvėse darbo valandą 
skaičius vis mažinamas. Al
gos kapojamos, yisi sa
kome — tai tau, darbininke, 
ir Amerikai

p. J. Baltrušaitis, neatsižą- 
da tačiau savos tautos, kaip 
kiti kad dąro. . Taip pat nė 
kiek neatitolo nuo savo tę
vi} tikėjimo. Nei aukštas 
mokslas, -nei pelningas biz
nis netrukdo jam būti geru 
kataliku ir eiti savo •tikėji
mo pareigas. . '

Kad daugiau tokią lietu
vių. turėtumėm — neturėti 
ką veikti mūsą tarpe visokį 
bolševįkėliai, socialistai, ne- 
zaleŽninkai ir kitoki apgau
dinėtojau.. ’

. Jtnn. A. Petrauskai
■ \ • M I.C.

AnRE ■“

Kovo 15 d., po sunkios o- 
peracijos, mirė Marijona. 
Verbickiene. Palaidota „su 
bažnytinėmis apeigomis ko
vo . 18 ,d> iš šv. Kaziniiei'o 
bažnyčios. • ' -

Velione dideliame nuliū
dime paliko v,\*i‘ą Adomą ir 
du vaikelius. .

.. Jie* myli Sftvo tėvynę dek .
to, kad ji yra jų. Hallcck,. •*

GHARRON’S I
L PIANAI-RADIOS !
; [. ŠALDYTUVAI [
! Aliejaus pečiai, Skalbiamos > 

:į t- ąi&Žinoe • . ! -
m ■20 TB'0 MBU 1>L STR1GRT i i

WO1O1ST1B, MAJ8S. '
. Tat 44430 ■ ' ■ ‘ i ! / 

Lw<ro«IIlyfiMk—MuoiimčH j
- —tauta*
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ŽINKK K W.Pu Pamaldų įvyks * uZfiiift MaWos Apaštalavimu dm-

PAIHB WM0 įgijos susirinkimas.’

t ■ VELYKOS
Prie išpuošto grabo Pri

sikėlimo pamaldos prasidė
jo 6 valandą rytą. Sekė, pro
cesija, mišios, pamokslas, šv. 
Komunijos dalinimas. ' '

Suma laikyta, klierikams 
asistuojant, ' \
Per visas ketverius sv. Mi

šias žmonių bažnyčioje lan
kėsi per 3000. Ją tarpe ma
tėsi daug ir mūsą profesio
nalu.

Prįe sakramentų ėjo žmo
nių tiesiog minios. ' '

VAKARĖLIS
Vakare Marijos Vaikelių 

Draugija tarėjo savo vely
kinę programą.

Uždarbis buvo skiriamas 
. draugijos naudai.

Vakarėlį vedė dijakonas.
J. Plevokas.

, SEKMĄDIBNIS
Balandžio 3 d., 7:30 vai. 

vakare kum Pr. Jiiškflitiš 
skaitys paskaitą, pavaizduo
ją įdomiais paveikslais. Va
karui vadovaują labdary
bė draugija. Įžanga 15c;

&RAMAI PADARE
; Leonas Švagždys, lanky
damas didžiojoje savaitėje 
Šv. Petro bažnyčią; nepasi
tenkino viena smilkykla. Jis 
tuoj nuvažiavo Bostonan į 
bažnytiniu rakandą krautu
vę ir papirkobrangią smil- 
kyklą. P. Švagždys tuo bū
du t gražiai išreiškė nepasi
tenkinimą jr gražiai pagra
žino turimą nuosavybe.

POLICIJA SAUGOJO

1

Atlikus manevrus pelei Havajų iahb" rtoįž fe
giai praleidžia laika laive. ’ . 7

KLIERIKAI
Keturi mūsų dioeezijos 

: klierikai: dijakonas J. Ple- 
vokas, J. Petrauskas, . A. 
Baltrušiūnas ir J.. Daunis 
turi savaitę atostogą. Jie

■ Velykų dieną dalyvavo Šv. 
Petro bažnyčioje iškilmin
gose šė. Mišiose ir viešėjo 
pas kleboną, dabar ilsisis 
pas tėvelius. v

' Policija, sužinojusi ąpiė 
komunistu pasirengimus už
pulti teisėją Albert F. Hay- 
den, kovo 24 d. stropiai sau
gojo jo namus.

Keletas dieną atgal minė
tas teisėjas nuteisė 5 komu
nistą agitatorius. Protes
tuodami prieš teismą, 150 
komuništą atžygiavo prie 
teisėjo namą ir norėjo pade- 
monstruOti.; Stipriai ‘ apsi
ginklavusi policiją komuni
stus išvaikė.

moferatų nominacijose Įpre- 
zidentus, rengiasi Masšachu^ 
setts demokratą b’ąlsąvL 
mams. Balandžio 26 d. į; 
vyks šioje valstijoje rinki
mai delegatą į demokratu 
partijos kbiiyenęiją. Mayo- 
ras Čimlęy sudarė ; sąrašą 
kandidatų, kurie, jei būtą iŠ 
linkti, demokratu partijos 
konvencijoje balsuoti], už F. 
D. Roosevelt. / .

Tarp mąyoi’o ‘ parinktu

ANTRADIENIS

' Kovo 29 d,, 7:30 vai. va
kare, Šv. Petro bažnyčioje 
bus Šv. Teresės pamaldos.
Po pamaldų .Sodaliečiu tė- 

. ati’o praktika.

KETVIRTADIENIS
Kove 31 d., 4 ved. po pie

tų, bus klausoma vąikii-mer- 
g^aičiu išpažintis; 4:15 vai. 
laikoma Marijos Vaikeliu 
draugijos mėnesinė pamal- 

’ ’dos ir tuoj po ją susirinki- 
maš; vakare bus klausoma 
išpažintys suaugnsiiįju žmo
nių ir laikomos pranci^ko -

• n'ams mėnesinės pamaldos

PENKTADIENĮ '
Balandžio 1 d., 7:30 vai.

■ .vakare bus laikoma šventa Roosevelt kandidatūrą de

Į. D. S. PBAJITIKA
L. D. S. Birma kuopa ba

landžio17 d. rengia vaidini
mą. Bus vaidinama' 3-ją 

i veiksmą draina “ Laisvės 
de- Keliais.” Pirmoji prakti

ka įvyksta penktadienį, ba
landžio 1 d., 7 vai. vakare, 
parapijos svetainėje, Kas 
Seventh Street.

LIETUVĖ-DEMOKRATŲ
KANOI0ATĖ

it

Massachusetts valstijos 
ntstovą rūmuose buvo patie
ktas pasiūlymas numažinti 
atstovams -algas 10 proėėn- 
tą. Kiekvienas atstovas' gau
na metinės algos $2000;

Pasiūlymas, liko atmestas 
110 balsą prie^.38. Jei pa
siūlymas būtą* buvęs' priimt 

kandidatą yla ir lietuvė E. sutaupiu-
E. Zaletskienė, Camhridge, 
Mass. Tęjto * sužinoti, kad* 
įmayoras Curley asmeniškai 
•linkėjo p.. Zaletskienei lai
mingai ir greitai pasveikti.

T.’ E. Zaletskienės sveika
ta paskutinėmis dienomis 
smarkiai gere ja. Visi ją pa- 
žįstantiejį linki jai kuo giei 
čiausiaį‘»risiškaipasveikti.

L.D.rwBw«i
L. D. S. Pirmos kuojos 

susirinkimas įvyksta ketvir
tadienį, kovo 31 d., 7:30 vai. 
vakarė parapijos svetainėje, 
Ė. Seventli• St. Svarbiausiu 
■dienotvarkės punktas -e- 
kaip geriau pasirengti orga
nizacijos metinei- šventei, į- 
vyksiančiai balandžio 17 '<į 

i Visi nariai prašomi skaito 
lingiaušiai ’ atsilankyti:

Kuojos 'VMybo

, LAUK® VELYKŲ ?
Eidamas iš bafey t i n i o 

koncerto, išgirdau būrelį be
šnekučiuojantį apie Vely- 
kąs, paklausiau, kodėl jie 

w laukia Velykų. Paaiškėję 
j og Cainbridge’iečiai po Ve
lykų tikisi išvysti kim. B. 

Norbutą, beskaitaniį įdo* 
mias paskaitas. t 

I Kun. E. Norbutas? sausio 
27 d. skaitė viešą paskaitą 
apie mūsą tikybą.. Susirin- 

lkę žmones labai atydžiai 
klausėsi ir prašė^prelegento 

... 1 dažniau surengti tokią turi- 
caf ii* ją viešnios'M svečiai smą- l uingą paskaitą,

■ ■ - Taigi siilaukėme Velykų,
’ ' ■' ’ I o dabar laukiame kum F-

: __ .SkyuTaiis^yaIdyhą..sttdaroj pąskaitą. -
pirm. — E. Kymantas, vice-’ . 
pirm. E.. Nanartavičįenė,-I
rast — M Januškevičiūtė, kandidatą sąrašą,, pa* 
iŽd; K. Vasilienė.

MtHĖ BLAŽEVIČIUS

POSĖDIS
• ■ a .

k Mayoras James AI. Cur- 
ley remdamas New York gu- 

'bemaforiaus Kranklių D.

AB VAŽIUOSI Į LIETUVA?
DABAR LAIKAS PRADĖT TVAR
KYTREIKALINGUS DOKUMENTUS 
Laivakortės patogiausiais keliais į ir iŠ 

. Lietuvos ir kitas pasaulio dalis.*

C.J. (VIESULA>WEISUL AGENTŪRA 
“DARBININKONAME”

366 W. BROADWA¥, SO. BOSTON, MASS.
Teį. So. Boston 0620 ,

CAMBRIDGE, įUSS. k» »<* ugnies pirmąją ki-„ 
birkšW Stok jaunime, 
šiuo vajaus metu, nes ddįar 
yra palengvinimas naujai įs- 
ojušiems nariams. Nepra- • 
kieki šios progos. ■ 

Visus kviečia
- Kuopos Valdyba,

Tarnas atranda pono lie
menėje dvidešimt dolerių.1

—Ach ! — sako pats sauk
— Koks nuostolis, ka[l tito 
rįu padaryti skylą, šioje nau 
joje.liemenėje! -

si$48,009.' '

■ GBAmiVEĮKjA
; Įvykusiam^ vietos Mąrijp- 

. ną. Kolegijos . Įtemėją sky- 
rįaus .susirinkime pasidžiau
gta ątl^ctoįsįaią r darbais.

t Pernai, skyriui vadovau
jant; suTengta’ ivakarienė J. 
:E; Vyskupui -Bučiui pager
bti davė ,150 dolerių; pelno, 
kas įteibįar perpyšktipą Ko
legijos reikalams. ;

Kovo 6 d. teatras. 4 4 Du 
Vainiku” davė gražias paja
mas — $345.$). Skyriaus 
nariai daug dirbo, kad teat
ras turėtą gerą medžiaginį 
pacisekimą. *' •/. - ..

Veikalo vaidintojams pa
vaišinti surengta vakarienė, 
kurios reikalams aukojo: V. 
Sąbienė —$2.00, ir po $1.00

: A. Majauskaitė, K. Rai
nys, M. Kilmonįūte, A; Pi-

Kovo 28 ir 29 d.d. Bosto
ne ' posedžiauiia Naujosios 
Anglijos* kataliku knyginin
ką organižacijos atstovai. 
Šios organizacijos pirmi“ 
ninku yra kum William M 
Stimson, jėzuitas. '

lanką buvusiam, gubernato
riui A. E. Smith, neįtraukė 
nė vieno italo.

I Del. šio Įvykio italą poli- 
įtikieriai viešai puolė guber
natorių, senatorius ir kitus 
ponus. -

Italai tuvi teisėją ir kito
kias vietas ir tai drįsta 
triukšmautii , Lietuviai šio
je valstybėje neturi nė vie
no, savo žniogąuš, užimančio 
kokią nors vietą valdžioje, 
bet jie tyli. .- Juk lietuviu 
balsuotoją skaičiuj nemažas, 
tad kodėl, gi kuris nors lie
tuvis advokatas negalėtą

Kovo 27 d. š. - m., miesto 
ligoninėje, aprūpintas šv. 
Sakramentais, mirė -Andrius 
Blaževičius, 18 m. ąražįatis, 
gyveiięs 204 *W 9th St.

Dieną prieš jis buvo ras
tas artį namą pusgyvis —- 
atmuštus-'

Laidotuvės įvyks tręęia- 
cįieny, kovo 30 d. iš Šv. Pet
ro įlįętuyiu bažnyčios.-

KfiOĖL tlETMVlM • TVLI?[gauti teisėjo vietos, ar kuris 
__ • [gydytojas negalėtą būti, pa-

Bostono ir apylinkės itą- skirtas į žymią vietą svęik^- 
^i ^markiai pitoiė .guberna- ftos dępariamente^ 
tįrią‘Ely,;kam šis į/emo-k Lietuviams demokratams

U., respublikonams ir šiaip 
jau piliečiams vertėti], apsi-

Lįdairytt

[gydytojas negalėtą būti ;pa-

T

.Prisiekęs Advokatai

JUOZAS B GAILIUS
1 Veda' visokias pjovas.. Daro vi* 

•', sus.kgWT&fl<doktaaentus.
817 K Stv. (kampa« Broadway)

.■< Įfcuth
> Telefonas; Šou Boston 2732

. Nąmą; Talbot 2474

rll,f r pfrlįHMfrih 
Tel So. Bo«ton 0838.

LIETUVI8 DANTISTĄ*

DR, M. V. GASPER
(KASPARAVIČIUS 
NanjojdVietojė, »

52ė K. Bmdw»y, g. BČMton.

5 R nuo 6 ikl 8 vai, vikare* Ofi
sai uždarytai aubatoa v«knfal|Į Ir 
0Qdai4į^il<i4 taipgi karedomfa m

i 12-to» dienu uždarytu*.
Taipgiruimuir X-rag

Tek So. Boston 2600 ;.
faĮg-i-i i!.1.. 1

Liętuvis Dantistas .

A. I, HNffl
251 W. Broądway, Šo. Boston
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12,- ntfo 
1:80—6 Ir nuo 6:30—p vakare. 
Seredomfa ndo 0—12 vai. dleiw. 
Subatomls nuo 9 iki (J vai vakaro.- 
Nedaliomis.nuo.0 IRI 12 vai. dleng

. (pfighl sutarti)

Tcl. PorCer 3789

JOMM REP8BB, M. B.
(REP8YB) . • - 

Lfetuviji Gydytojai 
Ofi«o Valando* : i—4 ir T—|

278 Harvayd Sttėefc.. 
kamp, Inman arti* Central Sq, 

Oambrid^ęrMaii..

Liettivii Dantistu 

OllU£WM 
, . ((?«UN.VaK48> ■

Tel. Bo. Boitpn. 2JOO 
Ofisu atdaras nuo 10 Iki 12 r«L 
ryto, nuo i.aoikl 4:8o po 
nūų 6 Iki 9 rakare. šventi 4įan« 

pajai >Įpltafta¥

Virmauskis, S. Motiejūnie
nė, V. BraząusĮva^, K. Vasi- 
lienč, j. Bielskus, A. .Tut- 
kienę ir K. Rakauskienė; O. 
Mareinkiene aukojo produk
tais. • ■ .

. Šiuo metu skyrius vėl ren
giasi surengti, ką nors nau- 

1 dingo Kolegijai.

[1.... Lietuvos Vyčiu 17-tbs Ai- 
llgirdo kuojos mėnesinis su- 

sirinkimas įvyksta kovo m.
? 30 d., 7(j30 vai. vakarę, pa- 

lapijos salele, 4^2 /Eas >
| i | 11/tjCT |f n į Sevęnth Street. .
| Ji Vf Lul j IHi iii. | . .^įgĮine susirinkime kvie- 

?| • LI.ET’uyi.^ - Į čiami dalyvauti visi nariai; 
joptroJAS ir CHnOTRoM lnes yra reifaUu.

J, ; V a1 a n d o.s: .g.
Į Nuo 2 iki 4 d., nuo . 7 iki 8 vak. Į .S ’ .
Į 478 Gallivan Boulevard f 
j DORCHESTER, MASS. I 
if. . ■/ i’s Telefonas Talbot 0847 . |
pĮi.iiiiiiiililiimiiiminiilliniimuiiiiiiiiiinmniiiiiimiiiuĮTĮ

j ' * • » ' £'
|

|
I VERTI PARĖMIMO

t

į P Artėjant Lietuvos Vyčių 
Į metinei šventei — “Motiną 
I Dienai, ” reikėtų , ką nors 
naujo bei naudingo surėng- 

ĮtĮ» Be to, tęsiantis nauju 
nariu vajui, pasistengkime 
prirašyti, daugiau tbikamij 
nariu, iš ko būtą naudos or- 

rganizacijai ir priširašiilsiaTn 
nariui. Organizacija, padi-

įDR. GRADY
SPECIALISTAS

Pabaigą N. T. anivebslty mediką- '
lišAjj kolegiją; būVgs gydytoji! Ft-?' 

: Hamllton Ligoninėj, N. Y,; chfrjir- ‘ 
[ gas f Out-Patient Staff LovvelHo II- j' * 

gonlūčs. Daktaras Miesto 
sary; sujungtas m-le St. Johų’a 

\ i Ligonines; Medlkališkas eį«amiatto. Į 
tojas Metropolitan Life In#., c 

i Loveli k. O. Fot*-- Į.
= terš of America, Valandos: Antn, 
Ketv./šegtad. 10 ikl'IŽ ryte, 2-^ ' 
7—S vak., Sekmadieny 1(X M IĮ. , 

Patarimai dykai. i 
327 Tremont S t Boston, Mass. ą

Į

1

PROFESIONALAI, 
PRAMONININKAI, BIZNIERIAI 

KURIE SKELBIASI 
^DARBININKE” 

TINKAI ŠlėitTiTOJV

PARAMOS. 
VIS! GARSINKITfiS

. ADMltaSTRApiJĄ.

PRALL BROMAI
PENTORIŽl IR DEKORATORIAI -s,

DAKJB4 AttlKK AMR OHUI I» PIGIAI 
. ' , ( VATAKKAViM^ 0WBUUSU8> ■ e

40 ARMAMDI»> au., * DORCHB8TEB,
;• .. ' ' . Tel. Tąlbot 03č4

1 .

>S-
-i

i

i |I

>. v 
V’

BEMUY SHOP i
į (L STR^p >»auTY $HOP) | Į dėj_usx susipratusią Uetuvią 

Kampas L ami ctii Sts. ♦ kataliką jaunimo skaičiui, 
geriau išvystytą veiklumą 

Ten ’ Į kilniam Vyčią obalsitii:
I Bažnyčiai,’/ gi

(Sroline j narys galėtą išauklėti •Stam- 
časper j kesnę < vaizduotę į pasaalp- 

. j Permanent Į zutra. JkUiT nnuns kiekvie- WuveiEugene 1 p. .«T***f*f**r*4 nam yra; labai reikalmga. 
pažiūra žengsime Į 

į [gyvenimą, tokias f įmesime 
I įĮt;. pasekmes. Kiekvienam 

jaunuoliui, tari rūdėti išauk
lėti save ir .tik tada auklėti 
kitus; Iktuviškoje katalikiš
koje dvasioje, Matydami 
kitokį., Lietuvos Vyčiu* tiks
lą, skubėtame prisidėti ir 
mes prie jo> nes mūsą Tali* 

I kia pirmtakūnai, kurtė įŽie-

A . SI A n e M A S
‘Pctėr Kttsavičiuš kam. reika
lingas kreipkitės 498 E. 7th. Sto 

South Boston, Mw JB 1

; ?At ABNAvma P

Daoflathe

2

SUOP
456 W. • .

.(tarpa Ė. Ir Dorx\hwter. St«.) *
W ‘ J 

| Užlaikome ypflanslos .mados y y. j 
į rlfikus drabuilu8 Gražiaudns iskrjr*| 
s • beirs. Pas mus viski) pl^Uu plrkg! tj 
£ Sarlainkat POV/LAS rnfAS J

i

S-

i

Offlte"iėfepkon« Unlvew4ty 
Ree. Tek Unlvęrslty 1067

GjtAmtatB » 
BAtSAMUOTOJĄS 

877 ir 448 Cambridgt Štra«Į‘ 
. . O&mbridgej Maw« 

Tet6ph6n<Ūnlver»lty8831*W,

5118

Undertaker & fcbito*
LIETUVIS GK/ ORIUS IR

. . BALSAMUOTOJA3
Pngrabus atliekų gerai Ir pi^aL

; Kaina, vlonoila visur. Vitta atdaj*
^4lW‘ir?nakt|.\' V V * 4
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IS DIDŽIOJO NEW YORK’O IR NEW JERSEY
IŠ LIETUVIŲ DIENOS KO

MITETO POSĖDŽIO

vA

1 u Kovo 13 dieną, Karalienes
' Angelų parapijos mokyklos

Lietuvių Dienai 
lYll f i iz

rengti ko-
ii p i m a o A •

lyvavo :■ newarki
UJ JKc*LIlt3 VJLca 

ieČ i a i: p.
Daukšys ir p. Lukas, brook-
lyniečiai: K. Vililiškis, muz.
J. Brundza, J» 1P. Mačiulis

, ir V. M.
'riACSo/lia AriiiTFA*. J3i vi S XX

tlingas, iš priešai
t/MUVO
sties Misijų

(Brooklyne, Patersone) ir 
Bažnytinių koncertųr (Ėljza- 
bethe,Kewarke), tečiaus gy
vas ir kupinas įvairių suma-
nymų bei projektų. Posė-

i m ii a i iiUZIO UZUHVUiy JJ 
punktu buvo išri

X I XXL ĮL v J; -IX 
inkti visam

terminui komiteto valdyba
ir nustatytas komisijas. Rin 
kinių daviniai buvo tokie:

Garbės Pirm. —' kun. N.
Pakabūs,. .

Pirmininkas — 
čiulis,

- J. P. Ma-

Vice-piimn — ;p. Lukas,
Sekretorius — K. Vilniš-

“Lietuvių Dienos” reikalus.
Atrodo, kad pradžių turi

me labai gerą. Tik getai 
pradėtąjį darbų tęskime be 
pertraukos — visais fron^- 
tais pirmyn! ' Raty

Jonas Masalskis iš Bajof 
nes atvežė “Vytauto” spau
stuvei spaudos, darbų pereL 
tą antradienį, ir čia sužino
jęs, kad pereitą sekmadienį 
įvyko Lietuvių Dienai reng
ti komisijos posėdis lat 
bai apgailestavo, kad bežino
jęs ir todėl negalėjęs daly
vauti. Į kitų posėdį;tikrai 
atvykus jeHilrMs .jam ^vo 'tikslo atsiekti 
pranešta. — Jonai, skaityk 
“Darbininką55 <— tai vjškį 
žinpst

LIET. KATAUĖįĮ JAUNIMO 
KONFEDERACIJA

Laivai Eellow-Oraft pateko j šalto oro nemalonę ir liko apsuptai dįdiiuiirii ledynais prie Pelee ia-' 
lų. Laivo Įgula gauna maisto iš orlaiviu, nes laivai negali privaiįuoti.

VALANDOS: 
Nuo 9—12 is ryto, 2—8 vak. 

Šrčntadieniaii sunitarut 
499 GRAND STREET i 

^kampan Union Av&)> — ’ -
Ę KO O K t Y»,

Telephone: STAGG 2-0706

DR. DIADAS K. VENCIUS
DANTISTAS

X—RAY
Namą Telefonai: Mlęhlgan 2—4278 ---------

ui:.

Newark, Hartford ir Balti- 
more. .

t'

t-

į
&

, kis.
brganizacinėn komisijon 

pateko: pp. Daukšys, Kuli- 
; kaltis ir M. V. Sporto ko- 

. .misijon: pp. Sprariaitig ir 
t Tulaba. Spaudos ir kitos
’ komisijos bus renkamos ir

papildomos sekančiuose po- 
i' sėdžiuosė. Gi muzikąlio^prcH 

gramo komisiją sudarys a- 
į pylinkės muzikai-vargoni- 
V minkai.

Komisijos pirmininkas y- 
ra įpareiguotas trumpoje at
eityje sukviesti specialį mu- 
zikų-vargonininkų ž posėdį 
nustatyti “Lietuvių Dienai” 
hiuzikalę programą.

Spranaitis ir Kulikaitis 
teiksis pasidarbuoti Pater- 
son,. Elizabeth. ir Bayonnę 
kolonijose,- surenkant reika
lingas žinias apie ten esa-

?; muš jaunimo sportininkus, 
klubus bei kuopas — ir už? 

į kviečiant dalyvauti “Lietii- 
vSį Dienos” pramogoje. Ne- 
warke ir Kearney-Harriso-

į’ ne tų darbų atliks Lukas ir 
Daukšys. . Broldyne tuomi 
pasirūpins brooklyniečiai 
komisijos nariai.
' Vietai rezervuoti komisi
jos? raportas užgirtas ir ta 
pati komisija įgaliota pasi
rašyti sutartį su Clashūs 
Olinton Payk valdytoju, kad 

•. minėtas parkas ir svetainė 
? tikrai būtų rezervuota ir ge-

i Tai paruošta mūsų Didžių-
L jai Šventei, kurį, įvyks Lie- 
?. pos 4-tą. . - • •
to '. Kumatyta visa eilė kdntes- 

tų; kuriipprojektas bus pa
to: skelbtas ir plačiau paaiškin - 
■U tas'vėliau. .
B Nutarta atsikreipti. į Ku-: 
ft nigų Vienybes Rytų provin- 

veijos posėdį, kuris įvyko ko- 
J-' - vo 14 d., Brooklyne, prašant 

moralinės paramos pasieki- 
mui plataus ir svarbaus už-

M * simojimp.. Teko sužinoti, 
kad Kunigų Vienybė nuošir- 

Lį; džiai komisijos pastangas 
užgyrė ir. nutarė paremti

;V- •

į

&

Konfederacija kartą, metuo- 
se šaukia visuotinų jaunimo 
konferencijų ir du kartu, 
metuose atskiruose 'rajonuo
se jaunimo konferencijas. 
Konferencijos tęsiasi tik 
vienų dieną.

3. Konferencijų- (visuoti
nos ir rajonų) tvarka visa
da vienoda:

aj Atidarymas: mišios ir 
pamokslas. • . . '

b) Ryto bendra sesija su 
paskaita.

ė) Draugijų atskiros, sesi
jos su savo paskaitom.

d) . Popietinė bendra sesi
ja: viešas rinkimas vyriau
sios valdybos.

e) Uždarymas: Palaimi
nimas Švč. Sakramentu ir 
pamokslas..
> 4. Konferencijose • daly
vauja draugijų^ rinkti dele
gatai, kurių skaičius neribo- 
j amas. Pageidaujama, kad 
dalyvautų visų draugijų na
riai *

5. Visi konferencijų daly
viai turi pilnų balsų.

6. Konfederacija visuome
niniame veikime derinasi su 
katalikiškomis Organizacijo
mis tautiniuose darbuose.

7. Ji aktyviai bendradar
biauja su Katalikų Federa
cija...
'• 8. Provincijos, ir rajonų 
valdybų , delegatai jų atsto
vauja Katalikų seimeliuose 
ir Katalikų Fede r a c i j O s 
kongresuose.
į 9. Konfederacija bendra
darbiauja su visa katalikų 
spauda, ypač “Vytimi;75 
; 10. Ji stengiasi skleisti vi
soje Amerikoje kat. jaunimo 

’ konfederacijos‘idėjų.
to IV Valdyba

1. Konfederacijos vyriau
sių valdybų sudaro: Dvasios 
Vadas, Pirmininkas, du Vi- 
Ce-Pirminihku ir Sėkreto- 
riųš: ....

2. Dvasios Vadas &x. offi- 
cio esąs Prov. Kun. Vieny-

i :bės Pirmininkas. .
■ \ 3. Pirmininkas su pagel-

LITHUAHIAN CATHOLIC
YOUTHCONFEDERATION

ĮSTATAI •
(Ryt. K. V. Provjn c i j o s

Jaun. Kom. Projektas) • j
I. Tikslai

1. Jungti Vyčių ir visas 
katalikų jaunuomenės drau
gijas, ratelius, klubus, cho
rus ir kt. į vienų bendrų or
ganizacijų Dievo Garbei ir 
Tėvynės labui.

2. Ši konfederacija siekia 
artinti jas bendradarbiauti 
Bažnyčios ir tautybės reika
luose.

3. Konfederacija jungia 
parapijų bei rajom], vienin
gos rūšies draugijas' af or
ganizuotas grupes vieningam 
ir tobulesniam veikimui.; f

■ 4. Konfederacija dirba K; 
Federacijoje jaunuomęnėš 
religiniam ir tautiniam susi
pratimui, t. y. katalikų ak
cijai.

5.. Konfederacija gelbsti 
naujai kuriančioms; jauni
mo draugijoms, pagrįstoms 
katalikų tikėjimo ir Bažny
čios nustatytais pagrindais.

6. Konfederacija nekuria 
naujų jaunimui drąiigijų pa 
rapijoše ar rajonuose.

II. Nariai
1. Kariai priimami tiktai 

parapijose ir kat. mokyklom 
se gyvuojančios lietuvių jau
nimo kultūrines, religinės ir 
ekonominės draugijos, rate
liai, klubai, chorai ir kt.

2. Pavieni asmenys negali 
būti Konfederacijos nariais.

3‘. Kbnfedėracija verčiasi 
aukomis, todėl nario mokės- 
tis neimama. \

III Ve ikime
1. Konfčderacįjos veikimo 

ribas sudaro Kunigų Vieny
bes Rytų Provincija pada- bininkais atstovauja konfe- 
linta ;į Rajonus (vyskupi- deracijų mūsų* visuomenėje 
jas): Kew York-Brooklyn," ir svetimtaučiuose. .
— „.u,,.:—      - „ .... . —- . . .

i

į -4. Valdyba užlaiko ryčius buvo šeštadienis ir nebuvo 
su rajonais ir tarp rajonų, | užtektinai laiko geriau iš- 
'5. Pirmininkas pasitaręs* garsinti, žmonių priširinko 

su valdyba šaukia, metinę- 
konferencijų. •

6. Valdyba sudaro konfe
rencijos prezidiumų, ■ t

7. Rajonų valdybas suda-:
rof Dvasios Vadas, pirmi
ninkas, du vice-pirmininku 
ir sekretorius. *

8. Dvasios Vadas skiria
mas Prov. ’ Kunigi]. Vieny
bės pirmininko..

9. Pirmininkas, pasitaręs
su valdyba šaukia du. kartu 
metuose rajono konferenci 
jas. ' ..

11. Rajonų valdybos arti
mai dirba sti yvriausia val-

- ... ' ... A*
dyhą. ■

. 12. Nęsusitąrimuš rajonų 
valdyboj ir tarp valdybų 
sprendžia Kunigų Vienybe 
provincija, 
113 Valdybų'sekretoriai 

protokoluoja1 valdybų posė
džių nutarimus: ir praneša 
vyriausiai valdybai.

14; Konfederacija ženklų 
ir vėliavų neturi.

ŠisJaunitoo Konfederaci
jos projektas principe galu
tinai'Kunigų Vienybės Ry
tų provincijos priimtas. Ko
vo 8 d.. Kunigų Vienybės 
Centras taipgi principiali? 
projektų ūžgyrė ir ragino 
Rytų provincijų įgyvendin
ti. Komisija savo sunkų 
darbų. pradės; Mes prašo
me jaunimo organizacijų ko
operacijos, . ypačiai visuome
nės veikėjų pagalbos. Viešas 
projekto kritikavimas spau
doje ar asmeninės pastabos 
bus priimtos ir įvertintos.

• Jaunimo komisija :j .
Kūn. J. Balkūnas^, 
Kun. Alėk^iūnasy .

. ? Kun. 6r. jėskeleuichi^
C P.

PAVEIKSIU IR PRALAI
DOS PASISEKĖ

■Vt/T/JVTO SP/3VSTVV£
PRINTING'SOOKS-CHURCH SUPPUES 

443 OBAifo 8TREIT, BROOKLYN, N. Y,. 
Telephone, STtft 3—3143

L. Y^čių N..Y;Ir J; 
apskrities surengti paveiks
lai iš Lietuvos ir prakalbos 
gerai nusisekė. Šio marš
ruto prišakyj e buvo, .vyčių 
tėvas M. A.,Norkūnas su sa
vo paties pagamintais. pa
veikslais, už kuro pasidarba
vimų -‘apskritis yra* labai dė
kingas,

BROOKLYN, N. Y.
Vasario 27 d. marŠimtas 

pradėta Brooklyn’e. Nors

-ne tiek, Įtiek buvo tikėtasi. . 
. Vakaro programų pradė

jo 41-mos kuopos vięe-pirm. 
A, J. Mažeika trumpa kal
ba. < , -

M, A. Norkūnas rodė vai
zdus apie įdomesnes Lietu
vos vietas su plačiaisi paaiš
kinimais. . Paveikslai buvo 
užbaigti trumpa, bet jaus
minga kalba. Vakaro vedė- 
pakviėstas N,. Y. ir'N. J. 
apskrities - pirmininkas K. 
Paulauskas pasakė nors ne
ilgą, bet labai įspūdingą kai 
bąy kuri visų buvo karštai 
priimta. . *

Centro, dvasios vadas kun. 
J. Aleksiūnas pasakė taipgi 
jausmingų ir daug pamoki
nančių kalbų, kuri tinka vy
čiams ,įr ne vyčiams. Jo 
kalM pfiiūitA ŪicLęliu rafikų 
plojimu.

Po savo kalbos kun. J.; 
Aleksiūnas parodė savo pa
gamintus paveikslus apie vi
suotinų vyčių šeimą, kuopos 
gyvenimų ir daug kitų vaiz- 
dl^ • .-to - y

Užsibaigus progr a m a i, 
kuopos pirmininkas, A. B. 
Eimutis išreiškė padėkų vi
siems atsilankiusi e m s i r 
kvietė visus ateityje remti 
vyčius.’ Po to sekė krepšia- 
svydžio lošimas, kuo vaka
ras ir baigėsi

JERSEY CITY, N. J.
---- “__ — . . • • 

Pirmadienį, vasario 29 d. 
paveikslai buvo rodomi 124 
kuopai, Jersiey City, N... J., 
kur. irgi viskas gerai pasi
sekė. M. A. Norkūnas pa
sakė svarbių ir įspūdingų 
kalbų apie jaunimo svarbų 
ir vyčips. ‘Be to, vakaro lai
ku kalbėjo apskrities pirmi- 

,įninkąs K. Paulauskas ir 41 
kuopos pirm. A. B. Eimu
tis. Vakaro programa už
baigta krutomais paveiks
lais, kur buvo parodyta vei
kalas “Les Miserablesto* ?

DAYONNE, N. J..
Kovo 1 .d. surengta pa

veikslai ir* prakalbos 67 kp., 
‘Bayonne*ė, N, J.- Vakaro 
vedėju buvo apskrities val
dybos narys Pi*. Maršiniai- 
tis. Be M. - Ato Norkūno, 
vakaro laike kalbėjo A. B. 
Eimutis ir A; Mažeika, 

i kurie kvietė visus stoti į vy- 
į čių eiles., . ’

HARRISON, N. J.
Kovo 2 d. paveikslai buvo 

rodomi 90-tai Kearny-Har- 
rison kuopai.. Programos 
vedėju buvo 90-tos kuopos 
pirmininkas P. Velyvis.

Vakaro laiku kalbėjo, be 
M. A. Norkūno, kuopos ir 
apskrities dvasios vad^a s 
kun, Vaicekauskas, centro 
dvasios vadas kun. J. Alek- 
s|iūnas, apskrities pirm. K. 
Paulauskas ir centro ir aps
krities valdybos narys A. J. 
Mažeika.

Programos dalį užbaigė 
vakaro vedėjas P. Velyvis, 
paaiškindamas, kad šis pa
rengimas buvo rengiamas 
vajaus tikslu ir todėl kvie
tė visus prisirašyti prie Vy
čių.

Vakaras užbaigtas su. kru
tumais paveikslais.

: C. BROOKLYN, N. Y.
. Elizabeth’o 52-ai kuopai 

negalėjus prisirengti paveL 
kšlams? buvo atlankyta jau
nutė 49-ta; kuopa. Atsilan
kė beveik visi nariai.

Vakarovedėju buvo kuo
pos pirmininkas Juozas Čes
nulevičius. .Vakaro , laiku 
kalbėjo M. A. Norkūnas, A. 
J. Mažeika ir kun. J. Alek- 
siūnas. Po to parodyta krų- 
taini paveikslai apie vyčių 
seimų it bendrai Svarbesnius 
įvykius Brooklyne. .
C. Brooklyn’o vyčių kuopa, 
nors yra dar ir jauna, bet, 
turėdama didelį kun. N. ,Pa
kalnio pritarimą, spėjo su
stiprėti ir įsigyti didelį na
rių skaičių.

(Bus daugiau)

NEWARK, N. J. I
PAVYKO

Bažnytinis koncertas, įvy
kęs kovo 13 d., gražiai pavy
ko. Programų išpildė šv. 
Cecilijos choras, A. Stan- 
Šausko vedamas. Vyrųchb- 
ras atskirai pasirodė. Solis
tais buvo O. Bublienė, A. 
Verba, M. Sakevičiūtė, E. 
Ramošauskaitė, art. P. Pet
raitis. Pamokslų pasakė 
kun. L. Vaicekauskas. .

Telephone: STAGG 2—«10s" ""

DR. A. PETRIKĄ
(MOTMCIJ

‘ LIETUVIS DENTISTAB
221 8.4th St., Brooklyn, N. Y.

Omo
’ VALANDOS:

Nito 9 v»I, ryte iki 8 vai. Vakarą, 
Penktadieniais ir iventadlenlala 

tik muitams,

I KLASČIAUS

Tel. Greenpoint 9—232

JOSEPH GARSI
9 - •

G RAB ORI 
—IR— 

BALSAMITOTO

U S;

JAB
231 REDFORD AVI

BROOKLYN, N.
3NUE 
Y.

| CLINTON PARKAS
| piknikams, baliams, koncertams, 
s.gbldams Ir visokiems Daslllnksminl- 
| matos smagiausia vietą Brook- 
fiyne-Maspetlie. •• Jau. laikas užslsn- 
= kytl salę žiemos sezodul,
1 kamp. Maspeth ir Betts Ava.
I JONAS KLASČIUS, Sav, |
j Maspeth, N. Y. Į

Tel. Newtown 9-—4464

ANT. J. VALANTIEMS
GRABORIUS IR 

BALSAtorOTOjAS
ApdrniKla Visose Šit koše ’■ - 

, NotnTy Pufilll .* ._ .■ 
5441 — 72-rid Street,

Arti O rami St.
MASPETH, L. L, N. Y.

Tel Stagg 2—5048 Notary Publle

M. P. SALIAS INC.
, ..‘BIELIAUSKAS 

Oratorius ir BalsamuotojM

660 Grąnd St., j Brooklyn, N.Y.
J *

TeL Stasį 2—0783 Notary Public

JOSEPH LE VANDA 
(lev&ndauikM) 

GBABOlIUi
107 Union Avė., Brooklyn, N.Y.

draugijos organizuotai ėjo 
prie Komunijos.

Choras prie Komunijos 
ėjo ‘/in corpore.” Po to tu
rėjo bendrus pusryčius. Mi
sijos pasiliks visiems gražiu 
prisiminimu. . •

Surengusiems ^siiprize 
parly** mano gimimo dieno
je, kovo 13. d., ir į jų atsilan
kiusiems noriu pareikšti šir
dinga padėkų.

Ačiū už netikėtų, prieky 
mų, dovanas ir linkėjimus. * ’ 

ti-auskąs, M. I. a Per višasl Veronika. Valantisjięnį.

MISIJOMS PRAĖJUS 
? Kovo 20 d. užsibaigė misi
jos, kurias vedė kun. A, Pe-

dienas bažnyčia buvo pilna ~———-r- - 

buvo misijų užbaiga ■^1*į teiiėu vadintu getu Bainy&oe vai. 
bif sekmadienį. Kai kurios kul—VystaĄmsKetteler.

*
MOT. LAOKl’S. Foto* ratas 

214 Bt'dtuvd t *'« , Iboullvn
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