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SHANGHAI* kovo 7.
Į’Shąnghają Japonijos ka
ro vyriausybė atsiuntė dvi 
naujas divizijas kariuome-

. ; lj)olie.iją, kuri sulaikė einam
Kiniją .^miopiįst -japonai majorą demonstran

tūs. Įvyko susirėmimas. 
Septyni demonstrantai areš
tuoti. •.
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architektMl Peter 
Wihon Peirai panši M
Tkt Go* Daily Heraid m 

to Mmenfaiį pranešimą Mpie ne: 
ptįmtą Įvyki Jo gyveBame^ .
... .1030 m. nelaimingame atsitiki
me ji* prarado savo dešinės ran
kos valdybą, su kuria negalėjo 
jąkio darbo dirbti.

jtiemet jis aplankė Indijoje šy. 
Pranciškaus Ksavero kūną. Pa^ 
bučiavęs šventojo kūną, architek- 
tas, TOjuto turįe. sveika dešinę

{ Išleidus Ispanijoje įstatymą, 
nukreiptą prieš jėsuitus, iš Ispa 
nijog išvyko Į kitas valstybes a- 
pie 300 jėzuitų. - Nemažai ją pa
siliko ir Ispanijoje, kur jie pa 
vieniu apsigyveno atskirose šei 
mpsę irbus jaunuoliu auklėto- 
jai*/

Preridenta* Hooyer kongreso iškilmingame pasėdyje sako kalbą, pradėdama* 
200 metą jubilfeją. -

ISPANU* PRAŠO PRAN
CŪZIJĄ KTREMTI

; MADRIDAS/-— Ispani
jos respublikos vyriausybe 
veda derybas sii Prancūzi
jos vyriausybe, kad būtą iš
tremtas iš Prancūzijos bu
vęs'Ispanijos karalius Al- 
fonsas^— ,—

JAPONIJOJ NUŠAUTAS 
žymus Tinninus :

. *nlį f- ■■ .-■■ J

TOKIO. — Kovo 5 d. tū
las j oponu jaunuolis mirti
nai nušovė baroną Takumą 
Darų • Japonijos kasyklą, 
banką, geležinkelią, laivą ir 
kitokio biznio rūmu genera
linį direktoriuv :

Nušautasis baronas Dan

KLAIPĖDOS KU
IŠKELTAS Iš I

SĄJUNGOS
GENEVA. — Tautą 'Są* : 

jungos taryboje baigti ilgi 
ginčai dėį Vokietijos skuta į 
do prieš Lietuvą Klaipėdos 
klausimu. ' y 4* . -

Vokietijos atstovas nore* j

Genevoje kataliką katedroje 
tąikte intenciją atlaikytos iškili 
mingoe šv. mišios, kurią auką at- 
našavo kataliką universiteto pro
fesorius kun. M. dėl Munnyck. 
Htšfosę dalyvavo Tautą Sąjungos 
gscuralis sekretorius Sriek Dmmi- 

pManūviK* jensi8 
ginkUvimo konferencijos atstovą.

RIMA, Peru, Pietų Are- 
rika. — Kovo 6 d. Peru res
publikos prėz. Luis Sanchez 
Cerro buvo peršautas baž* 
nycioje. \

Prezidento štabo viršmin- 
kas,. kurs savo liūtai užstojo 
prezidentą, sunkiai sužeis
tas. Sužeista ir viena mo
teriške. ;

PARYŽIUS; — Kovo 7 
d. I vai. po pietą mirė žy
mus politikas Ą r i s iri d 
Briand, buvęs Prancūzijos 
miništęrią pirmininkas bei 
užsienių, reikalą ministeris.-

Briahd buvo vadinamas 
Europos taikos apaštalu. 
Pagal' jo sumanymus yra 
pąsi rašyta daug tarpvaišty- 
binią taikos sutarčių*

NAUJA RE 
ŠAI PASKUBTA

MUKDEN. - 
viešai pirmą k:a 
ta Mandžurijoš 
ma respublika.

. Visoje Mandž

Kovo r <Į 
ą paskelb- 
^priklauso;

imtas. . Juomi biivo priešin* 
metu. Ch[ę*-W ėdžiai partTjoę narys.

go WėM 5 kunigus. įšvMitintus 
į vykupus. V Penktasis kunigas, 
susilaukęs Pomežiąus įvertinimo 
buvo lenku parapijos klebonas 
kun. Stanislovas Bona. • •

JAPONAI IR VĖL KA
RIAUJA

žhuo metu po Ameriką važinė. 
: ją', gydytojas > Dr. John J. j Ą. 

Sherry, atvykęs pereitu metą spa 
liąmėnestišLourdo. dnės.

Dr. Sherry skaito paskaitas a-| 
pie-/Btebukltagite. pagijimus Bour-ąori užimti Kinijos, 'soštp^ 
de, kur jis yra gydytąją komiai-j Nailkiiig. *‘2- - -t
jos narys. ,1 Kinija nepripažįsta nau-
* < . ~; ... j,... josios Mandžurijos respubli

Cechosloyakijos katalikių mete- kos? tad Japonijai dabar ge
rąsąjunga surinka milijoną pa ras pasiteisinimas — ji ei
tąją tarp čecboslovakijos motorą [mėgint i Mandžurijos respu- 
m vyrą, reįkalaŪjan^ą/įgyvėitol taikos, y 
ti pasauline taiką< f ‘ ‘.į; I -————

— . PRANEŠIMAS
. Anglijos kardinolas Boume is 
anksto tikitĮ kad šiemetinis Eu
charistinis Kongresas Airijoje sa- 
Vq pasisekimu pralenks visus bu
vusius kongresus, m

BMriinMĖW 
j TU NAMĄ

VANCOUVER, B. C. — 
Bedarbiai sddarė demonst
raciją gatvėse, kad atkreip
ti valdžios dėmesį į. darbi- 
niąką ^skurdą ir vargą. De
monstrantai priėję prie mie
sto namo rado • apginkluotą

■ Misijonierius Tėvaš Jonas 
Bi’ūžikas, Š. J. praneša, kad 
jo korespondencijų nuolati- 
nis adr. yra: Rev. j. Bruži- 

nr i. *n m i kas, B. J., 207 York Street, 
-’**01 Brooklyn, N. Y., arte Bev. 
^e,db nakymg u.™ vyBkup^s A J;?StAoW

W A kneiw 8W Superibr St„ 
Vteenjm^. Paulo Ohi{>.. .

• skyrius.* ‘V’ u ..-i. į - ______ . / .
Qiicbeckė,^ Kėaiądoje,, 4Vi Yrij įdverriteto; rektorius monsignora 

cento de Paulo labdarybės drauJRyalli
_■ gija menesi išleido, |38rĮ .

516.235jjniželpdama 1746 šeimas. Į

b j* •! 77. ■ . į
Šiomis dienomis čecfioslovakijoB 

Žymiausi* architektas Joeip Tlecd 
nik minėjo 60 metą sukaktį. sAr- .dlter.,gyvtea tikį J 

slskyrėlio gyvenimą, !
j ■ r ■ •* • —■_

INSTANBUL. — Sovie? 
tą Rusijos tremtinys, buvęs 
raudonosios armijos -komisa
ras Leon ?Ttptsky ;buvo.aW- 
lankęs į Čechoslo v aki jos 
konsulatą ir prašė vizos.

Trockini atsibodo matyti, 
gyventi Turkijoje ir jis no
ri pamatyti demokratiškąją 
vechbslovakiją‘.

rijoje ple- i 
vėsavo penkiaspilves vėlia
vos.’ ' < -r a' ‘

-Respublikos steigėją ko
mitetas. nuvyko įpaš buvusį 
Kinijos imperaį|rią Pu-YJi 

rinktas naujosios respubli
kos vyriausybės vadu . a

Nepriklausomybės paskel
bime pranešama,, kad Mah- 
džurija nutraukia *bet; ko
kius ryšius su visomis vals
tybėmis ir pradeda, savaran
kišką gyvenimą. i

SENATAS ATMETĖNEPl- 
LIEČIU SLAUGIŲ EILIŲ

* . ** - ■
Kovo 3 di, Massachusetts 

valstijos senatas sva r s t ė 
taip vadinamą nepiliečių 
slaugią bįlįip Tuo biliu no
rėta uždrausti nepiHetėms 
slaugėms registruotis. Bi- 
lius atmestasx17 balsą prieš. 
9/ x a' . > Z' ■■

SDDEGĖ70NAMŲ
PEOS $R0VE, N. J.— 

Kilęs gaisras kovo 1 d. 
sunaikino .70 gyvenamą na* 
mą,_ paliko 700 žmonių be 
gyvenamą butą.

Buvęs tą dieną didelis ve
jas išnešiojo ugnies kibirkš
tis ir apsupkino gaisrinių* 
katns gelbėjimo darbą.

Gaisras buvo . apėmęs 8 
blokus. Nuostoliai įvertina
mi nemažiau $500,000.

> Gesinimo darbe dalyvavo 
500 gaisrininku ir daugybe 
savanoriu.

■ L, M r ■ } į :

SIŪLU 40VALANDŲ DAR- 
BOSAVAITĘ

' ■ GENEVA; — Tarptauti
nis darbo biuras viešai pa
siūlė -įsteigti visose valsty
bėsepenkių dieną darbo sa
vaitę. Jei šis- pasiūlymas 
būtą priimtas, turėtiunėm 
vietoj ĮigšioMnią 48 valandą. 
40 valandą darbo savaitę, 

? •" • ' ■ ‘ ' 1 ■ ’ ? ■

GAISRAS KLEBONIJOJE

buvo baigęs Massaehusetts 
Institute of - Technology ir 
buvo pasižymėjęs * inžinie
rius ir gabusTfinansierius.
; Jis nužudytas politiniais 
tikslais.' ‘ r

UHDBįRGlĮ'O>|ŠilNtUŠ 
IEŠKO RAKETYRIAI

■ HOi®WEELt N. J. --t 

policija vis nesuranda Lind- 
bergh’ą sūnaus, pagrobto 
kovo men. 1 d.,I tėvai pasky* 
re New. York’O raketyrią du 
vadus savo ątstovais.

Raketyriai savo dąrbą 
pradėjo ir tikisi gėrės* 

hią pasekmių, negu policija 
turėįd. .

- Nors detektyvai ir visas 
pastangas sukaupė, bet jo
kią pėdsaką nesurado.

Pulk. Lindbergh per ra* 
dįo ir per laikraščius kreipė
si į vaiko pagrobikus, bet jo
kio" atsakymo nesulaukė.

Jis gavo keletą laišką, ku
riuose pranešama, ■ jog Vai
kas gyvas ir sveikas.

«MM BUŠELIŲ 
KVIEČIŲ PAŠALPAI

■■ WASHINGTO^, kovo 2. 
“ Kongreso atstovų rūmą 
žemdirbystės komitetas pa
tvirtino senato nutarimą su
teikti Raudonajam Kryžiui 
40' milijoną bušelią kviečią.

v Kviečiai bus sunaudoti pa 
šalpos reikalams.

PRANCŪZAINORI GLO
BOTI AUSTRIJĄ

BERLYNAS. — Vokie
čių laikraščiai paskutinėmis 
dienomis daug rašo apie 
Prancūzijos naujus norus. .

Prancūzijos dabartinė vy
riausybė ypatingai norinti 
pašalinti Vokietijos ir Aus
trijos draugingumo ryšius. 

. Austrijos ekonominė pa- 
detis labai bloga.; ♦tai būti; 
nai reikalinga.; kitos valsty*

-- bes pagaBw~T .;
y-okietija šiu^ 

metu daug kuo negalį pagel 
bėii' savo kaimy
nei valstybei, tai Prancūzi
janoriprisipirŠti.

Prancūzijos dabartinis 
premieras/Tardieu nori,- kad 
Austrija sudalytą su Pran
cūzija ekęnominę sąjungą, 
iš ko Prancūzija turėtą 
daug naudos. *

VILNIUJE VEIKIA CAPO- 
NĖS DENGĖ

’-T . . - * ’ *

VILNIUS. Vilniaus 
policija suėmė vadinamosios 
Caponės gengės visus na* 
rilis..

Šie Ukaponminkai-M nese- 
| nai buvo pavogę žymaus biz- 
■ nierio 8 metą sūnų.- /

. Policijos žiniomis, minėtą
5 plėšiką gaują įsteigė buvęs 

Al Capone gengės narys So- 
me KraWiec, kūr nesenai at
vyko iš Amerikos ir apsigy
veno Lenkijoje. . .

BURKE GRAŽIAI LAIMĖJO

nią įvykią išsprendimas: bū* « 1 
tą pavestas Tąrptątitiniui / . 
tribunolui. L į i

Šiam vokiečio reikalari* : 
muį griežtai pasipriešino y [ 
Lietuvos atstovas, y ’.j

Po ginčą Tautą Sąjungos ; 
Taryba nutarė visą ginčą ; 
pavesti Klaipėdos konvenci.* 
ją (sutartį) pasirašiusioms 
valstybėms Ą n g I i j a i, ;
Prancūzijai, Japonijai, Ita
lijai ir Lietuvai. , 7 

■ - .V.? ■

Tąigi, Vokietij os išpustą^. : 
muilo burbulas prieš Lieta* 
vą Sprogo, nepalikdamas jo* 
kio pėdsako. :

DR. J.PAIILONIO 
LAIMĖJIMAI

^ Dr. Juoias F. -
vąįį^ ąp ĮffifeU . i
^kutinta laiku susiMH > Į
delta įvertinimo.: . . į

Nelabai senai jis buvo iŠ^ • 
rinktas ‘*Fėllow of Ataeri* ‘, 
ean College og Physicians’^ < 
draugijęs nariu, o šiomis“ j 

dienomis'4 4Fellow of Ataęri-^ 
(ean Aeademy of Pedtat« 
ries”; išripko jį 'Savo n^y 
yiu. ; į Šią draugiją paten*: 
ka tik tie vaiką ligą -gydyį 
tojai/kurie savo gaburnu-bei 
darbit yrk padarę moksline; į 
pažangą. - v J. <

Praėjusį pirmadienį* DE 
J. F. Banionis kalbėjo per 
radio apie vaitaj ligUš. •

SHARKEY KUMŠČIUOSIS
BOSTONE

Neseni Key Wast, Mo., mirė 
negrė Julia,110 metą amžiaus 
Tyrinėjant paaiškėjo, .kad ji yra 

1 buvus Kongo negrė, Afrikoje/ka 
I raliene; užpuolus priešams^ Ji bu 
vo suimta ir parduota,J vergiją į 

Į Havados sala. Ten' ji liko kata- 
ĮHkel I . Vėliau ji buvo išlaisvinta 

fetro ii ir Si d. d. WMhingto- ir .faw> ji
M ivyk» kttalitai moJtytojij «wra- liko ’vitai heturtfaų* ir KTO gy- 

į ifavimM, kiurį kviečia, katalikų u- veniiio dienai baigi ubagaudama

MASKVA. — -“Skrietą-. Ru
sijos vyriausybe kovo 5 d. 
riešai pranešė, jog* šiais me
tais ji rengia vidaus, pasko
lą ir iš nuvargintą žiąonėlią 
nori pasiskolinti 25 milijo
nus dolerių..

Kad žmonės labiau^ pirk
tą paskolos bonus, tai komi
sarai vietoj .procentą pada- sigelbėjo. Gaisras padarė 
rys loteriją, kurios Jaimėji- $8,000 nuostolių. ‘Gaisras 
mai tęsis per 10 metą., » 1 prasidėjo virtuvėje.

Kovo 4 d., apie 1 valandą 
rytą Št. Mąrgaret’s parapi
jos (Dorchester, Mass.)- kle 
bonijoj kilo gaisras/ Sene
lis, 73 metą amžiaus kleba* 
nas kun. Ryan, tiys vikarai

prrsidėjo virtuvėje.

Keletas dieną atgal pro- 
f esionalu golfininką čempio-

SIS MENUU GERIAUSIAS1"“-
kas Floridoje laimėjo atvi
rą* turnamentą ir gavo do
vaną 750 dolerių. :

TELYČIA, KURI ANKSTI 
DAVĖPIENO

WAUPACA, Wis., kovo 2. 
— Čia vieitas ūkininkas ta
ri nepaprastą telyčią, kuri, 
sulaukus“ vieno mėnesio am
žiaus, pradėjo duoti pieno

MINNEAPOLIS, kęvo 1. 
-* Minnesotos universiteto 
vaikii gerbūvio tyrinėjimo 
skyrius parengė pranešimą, 
kuriame sakoma, kad vasa
rio ir kovo menesiai yra ge
niausi vaikiu miegui.

Pranešama irgi, kad. ber
niukai daug ramiau miega, 
negu mergaitės. .

jjaek Šharkey kovo 16 i 
Boston Gardėn ringėje kum 
Šeiuosis su dviėm kumštiniu 
kais. Tai bus jopirmas pa* * 
sirodymas Bostone po S mė* 
tąė menėsią. 1928 m, gruo
džio mėnesį Jis sumušė Dey 
|Kuhn. •: -i

NORĖJO NUŠAUTI VOKIE-
TIJOS ATSTOVĄ A 

. r £ SB aini
LIMA', Peru, Pietų AiSB8 M; 

Vokietijos užsienių *
ministerija sužinojo, kai : 
kovo 5 d. Maskvoje nešino* j 
mas asmuo paleido keturis 
šūvius į Vokietijos atatovy- J 
bes patarėją Rk von T w 
dow8kt

Vienas iŠ keturių ŠĄvią 
pateko atstovui į kaklą ir 
vienas į ranką? Šovėjat su*



BĮ R INK A B WF'WA jį I * yG

VĖTRA NUSKANDINO

degtd^

gralių jiiokų, Plačiausios žinios iš nepriklausomos 
Lietuvon ir Waito« * V 

K - ‘‘D<rWuinkM,? jrietams...... i.... .-4*00 
‘‘Darbininkas° pusmečiui ... <.\ * .$2,00 
Jei inrni tik vienų karią į savaitę... .$2.00 t

f

i DAR VIENA SKERDYKLA

s Iš Lietuvos
mu, bet jisai jau sugautas ir 
atiduotas teismui. J ,

ITALUOR 41 MILIJONAS GY

VENTOJŲ KATALIKAI

mUjLUI. - Dabar yri 
"ra Kaune, Panevėžy, Klai
pėdoj Ir Tauragėj bekonų 
skerdyklom, Jų nepateka, 
šiemet numatyta pastatyti’ 
Šiauliuose dar vieną ikerdy 
klą, kuri spaliu menesyje 
pradės Veikti. Ji galės per 
savaite paskerstų-, kaip ? ir 
Tauragės skerdykla, 4000 
-kiaulių.

Fo
Ukminų studentų vardu Į 
sveikino Djįhenyč ir Gudą 
Tautinio Komiteto vardų 
inžinierius Klimavičius. Be
to, telegrama sveikino. kun.Į 
Talocka. Gražias įr nuošir-]

p..1- ;t- . 1 M!?,- 
, e*^**.^**-* - - - - M *’ *^* • ^- v* • * y to X

“Darbininko”Katalogas
,* ..i. —’» , ... *

' '*• TrimipA: iApdloyątityi. . arba * 

riš# te y.
‘PMįlity Htyldtota '■ 
iiridiais —

Midijų RmlįitoiMg. j įį 
viriUHaig * t ‘

JDr| Vinco Piriarioll 

Įgtorijoa npysaka. pu tob»*Ql*w

Motąrygt# ir icMyna. Ver- 
t# 4 J.. Geruti?;

G^it^ mdžiimotei 

rimpamota ityog ir kaip 
nuo jų išsisaugotu ParaŠV 
negyvoji gamtai žemš, yan- 
duo, oras, Parašė J. Baronas—.50c.

Nauja Skaitymui Knyga ~ 
(Dalis II). Su pavėikslai8.—_75c.

Vįftjmolinš Luamiu Veri#

MIOIMI III IEIUHI4.
■ ■ m»6į ■.

Geraslaikraštisyrakįekvieno žmogaus geriau- 
ifeir tikrUuaiasdraugfte.

Dabar visi pripažįsta, kad laikraatis'^DAjRBZ 
’ vertai kiekvietio lietuvio tikro draugo

, ',O4SBWVKl‘S'"iieina du kartu JciekvienĮ 
levaitt—antradieniu ii i? penktadieniais. Jame ra-

Aukrinib Obuolio Misteriją, 
(GraiU-Mytkok^ .
nebe) su paveikilafe. ‘ Liatu* •

ramus menamo auaujci
Narai* Tarvydu ., .. .-...„Atfr.

ftuU Murma—mokriliki į*- r
atskaitymai* FaraU Uodą—45?. 
' ų»arrimi| —• aprašymu l®W; • j

UyĮąg, verti Kua. P. L. ;,,■ w, 
Tabaku—Nuodairflky-

plojimu. Sveikintojams lie
tuvių vįauoęfleMės vardu pa
dėkojo ! Laikinojo Vilniaus 
Lietuvįų Komitetų viceįiim 
mininkas prof. kun. Krau
jais.

Toliau buvo koncertinė 
dalis, kurioj gražiai pasiro- 

. dė p-lė Bielinytė, prof. Kan 
taravičius ir p. A. Krutulio 
jungtinis studentų ir moks
leivių.choras, kurio monien*- 

Įtui pritaikintos ir grožiai sų 
[giedotos patriotiškos dainos 

ŠAUKĖNAI, Šiaulių ąps.Į akademijos dalyviams suda^- 
Vasario 9 d. buvo vietos Įrė nepaprastai malonų- ir 

bažnyčioj jungtuvės. Beri-| jaudinantį įspūdį, ypač him- 
šapt prie altoriaus jaūpi-įnas Lietuviai esame mes gi“ 
kiams pankas, vienam jauni mę... . .
kaieiui pėr neatsafgiimą iš-Į Apskritai, šiemet Vilniaus 
krito iš kišenės ^Skm^s’jjĮetųvių visuomene Vas. |6 
gėrimėlio bonįca. ę^da4d. jvėųte šventė tdip, kaip| 
mas buteliu sudužo ir apie jį galėjo ir sąlygos leido.
padarė ne mažą šlapią vie- Girdėti, kad šiemet ši mū-| 
1 _ {
pasidarė, nejauku dėl šio į-Į karnai paminėta ir pro vim] 
vykio.

SERGA BDVMS AMKBIKIETXs|vįai paskaitas, vaidi“|

MT^ĮNTAIj JĮpkiška.o a Lų džiąugsmu ir viltimi....
— Jau kuris laikas sunkiai! -...——- ’

u serga J; O. ^iryydas, buvęs WVP8-
, ; TORIAI u ,

t-

gyventojų surašinėjimą pa
aiškėjo, -kad iš visų 41,200,- 
000 gyventojų 41,000,000, i 
y.. 99.6 prorn, yra katalikai. 
Antrų vietų užima evangeli- 
kai, kurių yla 82,500! trečty 
— žydai, kurių priskaitom# 
47,500. Žydų dauguma gy
vena Trieste ir Livorne^ Ro-

- . RESTUKĮT kaimas, Tau
ragės. aps. — Pilietis Sarnoš 
ka* naktį išėjo laukan. Tuo 
tarpu pakilo smarkus vejas 
ir vargšų nustūmė {netoli 
buVUsių pakalnę, to vėliau ir 
į Šunijoš upę. . Nelaiminga
sis buvo senas ir, negalėda-. 
mas prisišaukti pagalbos, 
ten prigėrė*

ARUODUOSE SLAPTI -

LANGELIAI

Tįįetįdeat. g&OO
— ■ I»U8mečiui zttt. $2^50 -rtj

ŠFjMJP* ¥#* mOtMJJBU PASAULY galybe, TAD J 
■ .Į. IBNAUDOKJSJA

iAllirar SPAUSTUVĖJE i
ATIJMA ^^O^^AU^a^DAaSUS 

Reikale kreipkitės pas 

“DARBININKAS”
366 W. BR0ADV7AY SO. BOŠTONr MASS. .

’ . Tel. So. Boston 0620 -

Į priskirtas prie Braslaves. į. 
.• Rimšės valsčiuje gyveną.

TT. . j, ..., • i-.- • _ v... - .. • ... žmonės beveik’vfei lietuviai,ta. Visiems vestuvnmkams kų tautine švente buvo ta-j j-, , ... t .z.. _ ..r* . dėl ko ^le norėtų, kad nau-
i .. . v v. . . jai .sujungtas Dūkšto vale-
pjoj, ypač šmciomu pri8kirtas prto

tfeny, ur sustpra ę ie tį Į jaugiau: lietuviškos šveneio- 

i . . v. T. , J nių apskrities. Bet, maty-
įnimus ir šią dieną praleidot?. t. * , «• „. ± • i1 -T • • ’ ‘ti, šių valsčių reformuotojai

galvoj turi ką kitą/-

GAVO NELIETUVIŠKĄ ._• 
’ MOKYKLĄ . .

■;> -ŽIŪRONŲ1 'kame,' feid-! 
lįškio vąls.,. praėjusią vasa
rą vienam ūkmfrikni meist* 
ras statė’ svirną. Meistras 
sugalvojo gudrų būdą. Dą- 

. ■ darė aruoduose slaptus Iaii-1 
geliusį kuriuos, palindus a- 
pačion, galėdavo atidaryti.
ir prisileisti grūdų. Meis- jlaisvamanių yadąs ?Jungt. Į „z 
ras ir naudojosi savo išradi J Valstybėse. - ■./><*- Į■

OkupUOtOl^ OotUĄOjfep šiujbmefc lįai
* •. < ' /, ••“ - ■ |žuwe& pib kknpo ū^inin-'

~— - - . ? i kai daug turi darbo ir išlai
davo Tėvynę krikščioniška- Ldų besikeldami į vieiised- 
iatalikiška meile? • • o Čia dar ir mokesčiai

Pamaldos- pasibaigė pądė-Įrięgia. Pas kai kuriuos jau 
kos giesmė Te Deum lauda- Įir ’ sekvestatoriai atsilanko, 
mus. . ' Į Kai kurie dar gavo sumokę-

8 vai. vakare Laikįnasis|ti -‘4<>chQddyų,,? Pmająntko- 
Vilniaus Lietuvių Komite-I vų” net po 300—500 aųksi- 
tąs surengė Šiai šyeniei pa- Į nų. Tokiai pinigų sumai su
minėti Pir-kliii jdubo salėj rinkti reikėtų parduoti 8— 
įskilmmg^ akademiją, į ku-||0 karvių. O kur jos yra7 
rią susirinko visa Vilniaus! Kai žmonės skirstėsi, į! 
lietuvių visuomenė ir daug | viensėdžius, tai įvairių įstąi 
iš provincijos' atvykusių lie-Į gų‘ponai žadėjo visokių len- 
tuvių inteligentų, dvasiniu-gvatų, * bet dabar apie jas 
kųį draugijų Skyrių* atstovų jau niekas nebekalba 
ir šiaip svečių. Akademi-| . ———•——
jos. metu Laikinojo Vilniaus RĄJTAIKINS y^Lgtfių 
Lietuvių Komiteto pirmiiiih • •
kas p. K. Stasys pasakė kaL Į KIMŠ®; — Bių metų ba-Į 
bą, kurioj apibūdino’ lietn-jlandžio mėnesio pradžioje 
vių tautos kovas dėl nėpri-jbiis panaikintas Rimšės vaL 
klausomybčs, vasario 16 dJsčius ir priskirtas prieDųk- 
reikšmę ir suminėjo mirų?įšto valsčiaus. Iki šioj Ąūk- 
šiųjų tautos darbuotojų : Dr. Į što valsčius buvo Bv^cio- 
Basanavyčiaus, vyskp. Va- nįų apskrity^ dabar būsiąs 

Jančiaus ir kitų nuopelnus,]' ; - .r„. jt •
• kurių atminimą visa publi- “AŠ TURĖJAU 81HIUS 
k. p««b. » |Į)|[ST|^ DABAR jie

TIA SIMUS”
j "Mano Inkstai buvo tiek «i)pnlt kad 
l aS per 5 (J metus turėdavau kel-
Itis kelfe sykius kiekvieną linkti,’’ ra
ižo to* D. Bartkus, rjthburgli, Pu.: 

‘Trargdiniaz miego padare mane all- 
jpiją Jr neityuot|.: Mtufėjati ekllvlo 
1 paįrlm4 Ir. skausmus mano vldurluo- 
lite. Jokie -wfet*t hepagslbĄjo Iki až- 

priifojaų imti Niiga-Tone. A8. tUi^ė* 
j jau riliūdfe inkstiik Dabar jie yra 
f stauk Ir inuuo sveikata pulki/’ 
| Jiugtt'ToD« priduoda jtatąą etati- 
mu ąrjnitoasiB. Jiš ąuątijbflo kęiln3 
Hl naktimis ir po ėmimo ilk keta 

į dieno dlta ■ ju»u'
įsvelkatos p*<er«Mmą. Ntirt-rune yra 

įuMhkyM fe 'Mv« mtakoj Pęrsifl- 
I kriuki t k»d La gaunate Nuja-trone.

1& DIĘNOa mil- 
mės Vilniuje •>•

Kaip kitais metais, taip ir i 
šiemet Vilniaus lietuvių vi-:: 
suomene vasario 16 d. Šven
tė iškilmingai. Ryto 19 vai. 

‘•'šv. Mikalojaus Bažnyčioj bu-’ 
vo pamaldos, kurias atlaikė 
kun. Pr. Bieliauskas; pal 

■■ ■ mąldų metu giedojo moks- 
* deivių , choras.^ Gražiai pa*- 

puošta, nusviesta bažnyčia, 
iliuminuota^ bažnyčioj; sto- 

f ,.yįs Vytauto Didžiojo, pamin 
"T. Mas ir pamaldų giesmės 

-gausiai susirinkusiems Vil- 
/ niaus lietuviams sudarė ne- 
7 paprastai iškilmingą nuotai* 
x ką. Visų akys buvo nukrei

ptos į aitoriii, o Širdys į Die-’ 
vų ir gal ten, kur tą dienų 
ši šventė buvo ilkilmingiau 

' švenčiam^... 1.. *
Po mišiij pamokslą pasa- 

•• -ko kun. prof.P. KraujAHš< 
panmkslininkąs iškalbin
gais žodžiais ragino mylėti

JONO KM1TO EILĖS
Labai i graži knyga uudeklo apdarais, 192 pU8rt 

lapių, tik už 75 centus, ‘‘‘DaAininlcui’* pmuąlęg 
75.cėntus gausi jono Kmito .grąžįas eiles. '

Joųas Kmiteą vieųintčlis Aiųerikoj lietuvis po- 
: etas, Jo eji^s pilnos patrijotišku jausmų.

Styri? užsakyk i . ' • •; z

7.\-‘'<5D4»bįii-I<K4^- f.
' v *. Stalt RlHUg.; M1Wi, ijmd ju® gaunate Nu<n

• ■ • ' ■ . . ■ • ’■ • »

. Jaskonys, Pariečiaus-Pa- 
ųpio vals. — Gyvenimas  ̂čia 
labai sunkus.. Gyventojai 
skursta ir v^rg$te.‘ Dėltodir 
mokslo šviesa jiems buvo5 ne 
Žinoma. Neturėdami sayo 
sodžiuje mokyklos, kurį lai
ką jie savo vaikų visai ne
mokė arba, jeigu mokė, tąi

- , namie. Bet įsikūms Batny- 

tą. menesį (Švenčionių storAt^^, baugiau susipratę gy
sta*, nubaudė šiuos . Tvėre- ve^oją^mė ten l&i savo 
piąųs valsčiaus lietuvius gy- 
ventojus: Alfonsą Telyčėną, 
Diudvįką Mikulėną, Liudvi
ką SpėČių, Aleksandrą Um- 
bražūną ir Juozą Rątomską. 
žVisį gavų po dvi dienas ąrė- 
što Už taif>3<ad 1930 metais 
rinko nuteistoms Adutiškio 
lietuvėms aukas, ir jas siun
tė į. “Vilniaus ‘Rytojaus” 
redakciją. \

Pereitais metais Adutiš
kio Miesto Teismas ąukš^ 
čiau minėtus asmenis buvo 
nubaudęs mokėti po 40 auk
sinųarba po 7 dienas arės- ___
to. jjuhaušfaeji 'fimto bylas! x>eja, labai .apsivylė, nes 
perkėlė į Aukščiausiąjį Tei-į • ‘
smą Varšuvoj, kur: Adiitiš-. 
kio teismo sprendimas buvo 
visai panaikintas. Kokia 
buvo tolimesnė bylų eiga —* 
nieks nežinojo; . Tik Štai 
gauta žinia, kad Švenčio
nių statosta visus aukščiau 

minėtus asmenis nubaudė 
po dvi dienas arešto.

vaikus. Tačiau toji moky
kla ne visiems buvo priema- 

per toli. Jaskonie- 
čia . prašė mokyklos ,savo šo- 
džini; 4iBytasf’ buvo suri
kęs mokyklą atidarytų bėt 
Gardino inspektorius nelei
do. tagaUau šiais metais 
inspektorius, sutiko mokyk
lą įsteigti tik ne privatišką 
lietuvių, bęt valdišką lenkų*.

1 Vietos gyventojuose sukėlė. 
į didelio Susirūpinimo. Bet,. 
>• .kai į- valdišką mokyklą pas

kyrė lietuvį mokytoją^ Vįš-^j 
•įčiriį^Viši aprimo. . ' į

ma

•AParaža kun.
Jauno lUJaakai —fiod,

■ AMifeUyayfe Malta f tMiM- ‘, 
Um. — Kšit. £ l^urir-' •

yįriy Tantartinh luoba- i 
loagreaM. ■ Parai# ■ A 

kun. pr* Bučys, M. I. C.^—A.50
MMkiat U&iepyje. Juokin

gas aprašymas kelionė į J?į. ' 
ryžių ip atgal Mikalojaus ir . \ 
Glapiros Ivanovą..; Išguldė’ . 
gagnus Pamlkieth ——L .50

Kelinto# Aplink pasaulį per . 
80 dieną—Apie visa# derybas ' 
bę galo įdomūs nuotikiai ke
lionės per įvairius kraštus. 
Parašė Julius Verne. vVertimaš į/ 
J. RaUtkppia v , tol (Mi 

. Pramoninė DemokratjioB Pa- , 
grindai* Paraše Uosis .^<?7fie.j

Gegužės Mėnuo Kun. P. 
tadeikia. Kaina „ ,. , , J?0c.

Aritmetikos UždavinynaB—25p.
Vaiką Darbymečiui - Rin-

Idtoėlis kalbos mokslui50e;
{. Petriukas — laiškai vieno 
vaikelio, Vert# S. Rakauskas J5o.

Bolševizmas — Ubb Jai yr»*~* 
bolševizmas ir. jo /j vykdymas •- ‘ 
Rusijoj ___ !___ _.Ifeo.

Žaktaį Vainikas—SavybSp '. 
vakarėliams ir gegužinėms sui 
gaidomis. (Sutaisė Matas Xhi-r

j..;. •—50e.
'Laimė — (poėma), Parašė .

Vaitkus. .. . 50e.>
. Atsargiai f u U^niM*Vertė 

iš lenkiško'-kuto. K. Š...... ,10ė.
Mūsą Tikėjimas--išaiškini

mas pagrindą mūsų tikėjimo./ 
.Vertė Jonas 1L Širvintas-__ 5Oo.t

Lietuvos ienRIai. t-Išleido 
j; Šeškevičius ir B-vė, Sau- 
tas —J_ ....................................40e.

Ėmęs jb. Kalbėk: Deklama
cijos, Monolgai ir Dialogai. 
Parašė Juozas V. Kotas ——3ūo.
* Graudūs Verksmai. —' VerT 
tė Vysk. A. Baranauskas—-10c.

Eucharistiškos Stacijos—Su- 
lietuvino Kun. P. Juškaitis—,15e.

/ Kristaus Kryžius: Stacijos, 
(Įršudūs Verksmai, Maldos‘Ge
gužės, Birželio ir Spalių mS- 
lesiams. įleido kun. K A/Va-

,25o.
. Dangaus Karalienė. — Su- • 
rinko Kun*. M. Gavalevičiūs; 
be apdayų .75 centai, su ap- . 
’Ą-h .Ą. ----$1.00

Socializmas ir Krikščionybė.
“■ * ” * ------------JOc?

Žmogus ir Gyvuolys. Para-
* ---------- I; ... ........ -.—30c.

Kaimietis 10e.'
Malta Galybė-. Istoriškai ' 

piešinys iV-to ,Šimtmečio jųd- 
kšoionybės.<s Lietuvių kalbon 
išguldė P. B. ——__125c,

Apklrikimų Komedija. Atsi
tikimas iš Amerikoniško, gyva 
nimo. Išguldė Lapšiaus VM* 

:kas . .-~~10e '
Jono Kmito Ęiič| 41.00' 
Lietuvos Albumas.:-Šu .pa

veikslai A. ir apraŠymaitu—-—1.50

inspektorius lietuviui moky
tojui uždraudė dėstyti lietu? V‘ -- 
vių Ėalbą. Lietuvių kalbą ėa '
leido vartoti kaip padedą^) ^ydas Lietuvoje. Parašė S. 
damąją. Tuo nepatenkinti 
gyventojai keletą kartų krei 
pėsi į inspektorių; bet vis 
gavo atsakymą, kad dėsto
moji kalba, turi būti ięufeij 
kalba. Taip tai lenkai bru
ka savo kalbą mūsų paverg
tiems broliams..

Vaikų KhygeJ# — su pa- 
veikslais •• - ■ - : > R(fet

Mano Patyrimai Didžiojoj 
Katėj, 1918 ir 1919 m. Para- 
iė Kun. J. - B Jonaiti# (Ka- 
pelionąs) rtr—__ _2fa

Pamaldų Vadovėlis, Stacijos 
Graudūs Verksmai. Sudarė ir

•Meilė (Poema). Parašė M. 
Gustaitis „f,„15ot
išleidi Kun. J.. Kbnc.ęvičiąs.^..io«.
* MpUrystčs Neuuardomyb#, J. 
Lesauskis. Šv. Kas, D-jos lei- 
iinya, Kaune >■<... /..i...10c.

Sunkiausiai Laikais, Parašė
A. EuceviČius... ........................40e,

Šventas Gabrielius. Išleido \
t Tėvas Alfonsas' Maria O, P.__25o, 

Religijos Mokymo Metodi- 
Ka* Sutaisė Į£. i J., Skrųody s__.5Oc.

* Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prie Manęs, Nutaisė KuPra-
■ flap - ..  —■ . •<--ru. r- .—40c. ■

Mūsų Dainiai, parašė Ka- 
įys ffiuidfe —_SOo.

Anderseno Pasakos—su pa* 
tiksleliais

\ndziulaitis ...56c,

Pulkim ant Kelių—' *D-ko” 
pauda;OdQSapdaru$2.QOir43,Q<l

--.milu— r.' r5MATRAl. <
Vienuolio pisput* »u Rabi* 

j ,gn. Yįeno veikstojo juokai. Su- 
lietuvino Vaidevutis^—----- Ific.

' .*4 **’ '‘J ’“ ’*/-/ ' J

Nepaišyto ja—keturių yjeifet*..
aų drąma. Parašė kuto. Py. M.'

■' Juras,• Kaina———;—;-------35e
Giliukingąs Vyraš-d2 aktų 

komedija^ parašė S, Tarvy
das .... 25^

7 • Elgetų GudrUiųaš, B-jų veikę- • 
’ mų komedija. Parašė Seirijų'

■ uotukas ,—__25c.
' Ubagų Akademija k Db#gų

Balius — komedijos po l ak 
’ ų. Parašė, Seirijų Juozukas—35c.

Sniegas ^-’Prama įk- 
.U* Vertė' Akelaitis ta- 

Esumas—3-čia dalis drėmoa
• Gims Tautos Genijus?’ pa*, 

rašė Kun. L. Vaicekauskas*_10e
* VisiGeri-—3-jų veiksmųvaii-

Lelisį. paraš#. P, V<“ . ..10c
. Patriciją arba nežinomoji 
kankinė . 4 aktų dramą.
Vertė Jonas Tarvydas ......~..J.10e.

IšganymoApsiraišldnial — 
atėjimas ir gyvenimas ant že
ngs Jėzaus Kristaus. Vaidmi
nas su gaidomis .. . . ' „75c<

Dramos; 1) Garmaus; 8) 
L^ąbiola—5 aktų; .3) Ldurdo 
Stebuklas U- 4 <ktU; parašė 
L T*gvydaą ...

Ęgąrida Paliepus.—Knmedi-. ' 
ja 1-me akte. Parašė Gineitis 15a.

Vaikų Teatrai: dalia Ii 1) 
Pagalvok ką darai; 2). Jono , 
laimė; 31 Pasakyk mano lak 
mg. Surinko S. K, D. ir N—J5c.

Valkų Teatrai: artis,H: 1) 
Gtirsime paskui; 3) Antanu* 
'kagi Surinko‘S. K.,,D. ir

<i

“Ąf NegalėjauIšsitiest!”
. t. "Bebūdamas gi-abę staiga pajutau inrarkiį skaUSttoį. pistiitose. Užžm? tnan va* 

I ląmii|>ir T>?sV pMWih gydytoja, kuru g^Mito Ilk. trijų blioku AtstUnyj* Aš
1 ? ^*^Gy<ffi»tti|i^klrY»ku‘besĮkaitj'mu ir jviiriaii be»imatik»tyniais per favailę laiko. '

‘ ^?UpH«^rr5f^au^PAlN-ĘXf ELLERI, kuri nmhjotlavku gyvendamas ■
»enojo[ Uvvnęį, ir išnaudbks dvi Jie, diduma boukutes, pajutau, kad.tuatto akaua- . 
^liano^gydytojM tnan kainavo $28,Q0, fečiau ENKĖp- pAiN-UNPJįbLURIS 
suteikt man visišką palengvinimu tik pi /0c.” (pastraio) • L B., Evansoti, UI.

i </^^paln-expell^r* ■■ ■
lte«. L V.Tat.-’tolutį .

*•]

I’er »uvU5 160 metų tijtrasis linljtr patn<Expetter.k . 
darblnltttamt "iurriitl vdl vni *avtr darbo?’ 

Sutlinav aųnartai,. ikatnjanu. muskulai, akautmat pe- 
A^hioat,’ taumitiiki Keliniai. a.trįudl««lh. neunlgtU ir .
ItUi finalus »k*u|tnai srreitai vmduuda iiu puikiu* 
Udinieuto dideliai jry4»nči*i- falial,. - f .

Ki PAtN-ENPELLERIŽ padarė kitienu, jU »** • • 
daryt U pa|i it jųmt, >
KAINA JSc. 5r 70c. . PARDUODAMAS VISUR 

t Tikrasla pdymitaa INKARO vaUbaieukKu,

366 Broadway. So. Boston, Mas*
• ' t

IW ■ 1 : (
t

<‘Sauliit;6>> eiĮįa du kartus per 
mčnesį 16 puskdidelio formato bu 
spalvotu virinki* Kaina Uetuvojo, 
metams 13 lit„ pusei motų 6 It., . 
Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje 

k kitur metams 15 lit., pusei W 
lų84t ••* ' > • ’ ?'••. -į.

Adrec**: JųrkarkU “ Saulutę 
Aflministraoijal. ,. * ? ’

MiUMU
. TCvynM UklinuB, Joa lalmfJlmal lr t* 
laimias joa alelvartal ir Wo« 3uma vi* 
Uftms b« aMojlmo, nipl. Jtw t*lp 
pat kart taurautu Ir
klcat?tų-telsPtumwir latisvA Jtją taip 
.pat: ttteklaat prteapaųdoe navaių tra«* 
ribotu mvultevltna «u lmaau#Wh 
įmonių tebūtais Ir lafete.'—Jtm uorita, 
kad ir toli judami, kad ir piaflųjŲ m* 
rlų nuklrtl, gilinu 'Nv’mH huvb koka 

‘ jia tikrumoj yra. SUafe vlMfe at- 
IMĮfetlNOttmi labai yra pravartu M* 
llralyH ‘. ’ « . „
-■ ■ ,tDtrra^ūfe,>* ’

*DARBININKO* WaM*: Uitai* 
idĄ KatuMuų alfe



fe,»n» m Nauji Raštai
Į Moterį Dirva, Mėnesinis
I Žurnalas. Leidžia A* L. R. 
įK. Moterį} Sąjunga. No. 1 
Į (203) Saus.-Jan., 1932. To
mas XVI. No. 2 (204) Va- 

Įsario'Feb. 1932, T opiu8
XVI. Chicago, III.

Į Reikia pasidžiaugti, kad 
Moterį}. Sąjunga sugeba iš- 

heisti ganą gražų ir įdomų 
/si[žurnalą. Jį redaguoju su-

Įmani žinmaliste p-ia S. Sa- 
Įkalienė. Redaktorė sugeba 

r Įgauti žymesnių rašytojų
Į straipsnius. Tik redaguo- 
Įjąs laikraštį' gali įvertinti

— Į ląikraštininkosunkiĮdarbą. 
ĮVišuomeinė dažnai nusiskun 
įdžia dėl .laikraščių ir žuma- 
Įlų trūkumų.. Rašytojų tu
rime labai mažą skaičių. Ir 

| tie apkrauti tiesioginėmis 
pareigomis, tik retkarčiais 

Įgali pasišvęsti ririitą straip- 
v Į snį parašyti. Frbfėsionalii

Į Rašytojų Amerikoje neturi
me. Nėra kas už darbą md- 
Įką. Tad vargšui redakto-

■ i riuį, dažnai tenka dvigubas 
. . jungas vilkti.

Šiuose dviejuose “M. D.” 
Į numeriuose randame kun.
Pr. J. Vaitukaičio straips
nius i sausio ■;— “Mot i n oš 

Į Reikšmė Šeimoje,” vasario 
“Vienuolių gyvenimas.” A-

• : ’ '■ . ' Vertė
■_____ . ■ , • . mokinanti. Moterims ^ie

LIĖTOVIS KAREIVIS SAVO MERGELEI . labai tinka. Tikimės ir to-
• • liaus/Moterų Dirva” pasi

ju. * t , ątengsmūsąrašytojuspa-
'Tėvynė\jau šaukia...5 Jos halsas plačiai / J ihakM
Skamba jaunuoliams-kareiviams čionai, JUOKŲ ŠIUPINYS
Į kovą reiks rengtis, todėl gi sudie I - •
Tu mano meiluže, tu mano rože! .. Moteriškė — Ai- tavo mo- 

■ ■ F ’ Įtina žino, kad tu rūkai? .
*K.ad tavo, jaunuoli, širdies gi auka | "Vaikėsas — At jūsų vy—
Dvasiu ir pasiSventimo būtoi kupina, , ras žino, kad jus kalbate su 
Až irgi prie šono tau stosiu eiti : Į nepažįstamais vyrais gatvė-
Kur eina kova, kur miršti taip greit. se<ą *

. . -i - *• ’ J, 4 I . _________

1 =H NUKRYŽIUOTASIS

Tavo silpnos rankos yra išskėstos —
Išskėstos priimti mane.

Tavo erškėčiais vainikuota galva nulinkusi žemai, • 
' ‘ ' Nulinkusi dėl manęs, f.
Tavo Sopulinga širdis plaką liūdnai ir silpnai—^ 

. Liūdnai plaka dėl manęs.

Tavą kojos, vinimis perkaltos, yra pavargusios — 
. Pavargusios ieškant manęs.

Tavo* akys yra tamsios ir liūdnos — 
. Liūdnos žiūrint į mane.

Tavo degančios lūpos’sausos ir , mėlynos — 
Mėlynos,,trokštančios manęs. t

Tavo baltas, liūdnas veidas ašaromis aplietas, — 
Ašaros išlietos dėl manęs.

. . - • • ... . \ •' •

Tavo nuvargusi galva dar žemiau nusvirsią,-—- 
Nusvirsią atleisti man.

It būtąpasigirsta raudos riksmai —. ’ • 
Šauksmas garsus dėl manęs.

Tayo sopulių perverta širdis sustojo plakus —
■ Dievas yra miręs dėl manęs! į. *.?

Ji

Jis

kviesti rašyti jai tokiomis 
temomis daugiau rasti}. Pa
žymėtini yra dar “Katalikų 
Akcijos Reikšmė”, (vasa
rio), 4‘Naujus Metus Pradė
jus”4 (sausio) ^reeenzij o’s 
(Samata), apžvalgos ir ko
respondencijos. Mūsų žur
nalai galėtų daugiau straip
snių, rimtų ir pamokinan-

Ičių, gauti, tik reikia dau
giau. prašymo... “Moterų 
Dirva”, vienintelis moterims 
skiriamas žurnalas Ameri
koje. Jį privalėtą skaityti 
kiekvienas lietuvis inteli- 
gentas. Sąjungos narės ir 
nenorės.

Jonas Balkūnas.

LOS. Kuopų Susirinkimaiview; tai klausimų ir atsa- ‘ 
į kymų skyrius. Tarpe sky

riuje aiškinami visokį mo
raliniai ir rubrikos neaišku- 
kumai, abejojimai etc. Lie
tuvos kunigui aišku, toks , 
skyrius būtų naudingas. Ki-; 
tas trūkumas pastebiamas, 
tai straipsnių dalyje esti 
perdaug veikimų, o maža o- 
idginalių straipsnių. Abel- 
nai, Lietuvoje pergyvenama 
Vertimų maniją. Šiaip sa
vo rimtumu, turiningumu, 
“Tiesos Kelias” drąsiai.pri 
lygsta užsieniniams bažnyti- 
niam$ žurnalams.

Šiame antrame 1932 nr., 
-randame net devynis pamo
kslus, septynis straipsnius 
(Dr. J. Stakauskio, Dr;yPa- 
dolskio, kun. V. Mažonio, 
Vysk* Reinio, kan. St. Jo- 
kubauskio, E. Turausko ir 
k J ir plačiai informuojan
čią dalį “IŠ religijinio gy
venimo kitur ir pas mus.” 
Beto gale ;yra ir Bibliogra
fija. t Prieš karą turėjome 
44Vadovą,” bet dabartinis 
4 4 Tiesos Keliai” keliaropąi 
jį atstoja;. Mūsų kunigija 
privalėtų šį mėnesinį laik
raštį pilniausiai remti netik 
prenumerata, , auka, bet ir 
;raŠtaąs. Turime virš šimto 
parapijų^ pusantro šimto 
kunigii, mokyklas, įstaigas, 
bet neturim jokio mėnesinio 
bažnytinio žurnaliuko., “Tie
sos Kelias” taipgi Amerikos 
bažnytiniais (lietuvių) rei
kalais , nešidomina. Gaila. 
Manau, čia mūsų-pačių kal
te. Esu tikras, prof. Kan. 
Dr. lįr.Kuraitisužleisti} 
daug vietos mūsų reikalams.

44 Tiesos Kelio” pranume- 
rata gana bran g o k-a, ne; 
septyni doleriai metams. Iš
sirašai galima adr. : Kau
nas, Rotušes aikštė No. 6..
* / ' Jonas Balkūnas.

LOWNLL, MA88.
LDS. 97>p. susirinkimas įvyki 

ketvirtadienį koVb 10 dieną 
vakare, Ateikite viri. Gera proga 

arbininkama prisirisi. prie vie
ninteles darbininką organizacijos

Valdyty

LDS. 75 kp. mftlefrinl&i mirin- 
rimai įvyksta kiekvieną rnSnesį. 
sekmadieny; į>o 15 d.^ Iv. Petro ir 
?ovilo baŽhytiblje HvetamSje.

UWME, MASS.
Muzikos Mylėtojams pranešimas

GAMBRIDGB, MASS.
LDS. 8 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks sekmadienį ko
vo 14, tuoj po sumos. Liet, baž
nytinėj svetainėj, Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėti užvilktus mokesčius. VaM. -

HARTFORD, OONN.
LDS. 6 kp. susirinkimas įvyks 

kovo 13 d., tuoj po sumos bažny- 
linėj svetainėj, 41 Oapitol Avenue.' 
Malonėkite vii nariai ateiti, nes y- 
ra svarbių reikalų dd kuopos nku- ’ 
dos.*' ' . ' .

Taipgi malouSkite užsimokėti ku
rių yra užsilikę ihBnestnSs duok* 
!>. LD8.6kp.«aft,

įsteigfr valstybę, 
moteris namus.* Bet dabar 
valstybės uždaviniai taip 
sunkūs, kad moteris turi 
gelbėti vyrui valstybės -rėL 
kainose.

Nesigailėk vandens ir mui 
lo. Ta tauta kultūringesnė 
kuri, sunaudoja daugiai 
muilo.

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

Prof.A. 2IDANAVI6IUS, pagarsi 
art. BnuilklnlnJęflB Ir Muzikos Mo 

kytojns htidntfi Ktydkd* Mokyklą, po 
No. 29 Myrtlę Cty Lnwi'ence, Mass." 
namuose, jv kur duoda
pnmoįas PfiTNYčiOMlS.

lekcijos duodąmpš prlypčini, kaip 
mažiems taip Ir suaugpsfems sulig 
Muzikos Koniiervaforljų. Jėlgu myli 
muBiką: smuiką Arta planą ir nori 
klid /Tavo vaikučiai išmoktą gražiai 
grajlti, siųsk pas ą ŽIDANAVIČTV. 
tai pamėgina laidoj ir tje, kuriems 
nepasiseks Išmokti Jęitur Ir kurie jau 
nustojo vilties pramokti. Kainos pri
einamos..

Kreipkitčs Šiuo adresų j Pftnyčlo- 
mts 29 Myrtle Ch, Lavvrence, Mase., 
nvba laiškais.

. 16 Huntington Avenue, 
ROSLINDAL13, MASS.

Kolefjistas. No. 2, Vasa
ris 1932. Vol, I. Mėnesinis 
Katalikiškosios Akcijos r Ug- ’ 
dymo žurnalas. t Leidžia 
Švenč. Marijos Kole g i j o s 
Spaudos Sekcija. T h o m p- 
son, Comi. ' .

Žurnalėlis vos 14 psl. ir 
leidžiamas Šv. Marijos Ko
legijos mokinių dėl tarpusa
vio lavinimosi. Jis vertas 
užsitarnauti} • komplimentų. 
Rašiniai išimtinai mokinių 
rašyti gryną lietuviška kal
ba. Nemany|um, kad kole
gija Amerikoje, bet kur tai 
Lietuvoj e. Kreditas tėvams 
marijonams, kurie- lietuviš
koje dvasioje auklėja mūsų 
jaunuolius. ./Toki straipsne

liai kaip “16 Vasario” ir 
“Duok gružlį pavyzdį, , iš
ties, rodo gražiį patriotinį ir 
dorinę Inyptį. Matytis, esa
ma ir poetų kolegijos sieno
se. Linkėtina jiems jėgą 
tobulintis rašyboje iį ugdy
ti savyje katalikiškosios*ak- 
ei jos idėją.. Visuomenė laii- 

* Iria iš. tų jaunų pajėgų žūr- 
nalistų, rašytojų;' mokytojų, 
katalikiškosios akcijos vadit. 

■A •. ■; J. B.

Profeslonnląi, biznieriai, .pramonių, 
kai. kurie Skelbiasi “Darbininke,” tik* 
tai verti skaitytoju parimo®. j

Visi garsinki t“Dafbihlnke,” . ’

HOOVER IR NEDARBAS
■ Artinasi, prezidento rin
kimai. Prėz. Hoover ir jo 
rėmėjai labai daug dirba, 
kad nors kiek sumažinus ne- 
darbą. Prėz, Hoover, ma
tyt, prisimena žadėta “prog- 
perity.” . Dabar matome, 
kad kapitalistai išmetę iš 
darbo milijonus darbininkų 
turi didžiausią “prosperi-

“PAVASARIS"
Švenčia savo 20 m..jubiUejtį,

Didelė dalis Lietuvos ir 
užsienio lietuvių .jauniiho 
jau 20 metą W didžiausiu 
džiaugsmū pasitinka kiek- 
vienągyvą, linksmą,įdoiąų 
šio laikraščio numerį. “Pa 
vasaris’ ’ gi džiaugiasi^ kad 
jam pasisekė atspėti lietu
vių jaunimo, širdį, atspėti 
kas lietuviui miela* ir bran
gu.

“Pavasarį” skaitydami,' 
sužinosite, kas dedasi Lietu
voj, kaip gyvena ir judaį li
kę Lietuvoj, Jūsų broliai ir 
sesutės.

“Pavasary” rasite daug 
gražią Lietuvos istorijos a- 
pysakų, rasite apdainuotas 
Jūsų tėvynes laukus, senų te 
vėlių bakūžes. “Pavasaris” 
dvelkia Lietuvos miškų oru 
ir skamba Lietuvos paukšte
lių dainomis,

“Pavasary” rasite vaidin
ti tinkamų komediją, mono
logu, šposų, gražių apysakų, 
aprašymų, labai daug gražių 
Lietuvos, gyvenimo pavęiks? 
lų.

, “Pavasaris” skirtas, vi
sam pasauly išsibašeiusiam, 
lietuvių jaunimui. t .

“Kad Jūsų “Pavasarįs” 
• būtų dar dažnesnis. Taip 
ilgu jo laukti; Gyvendamas 
užsieny, bė “Pavasario” tur 
būt jokiu būdunenurimčiau. 

i Mano mylimiausias “Pava
saris!,” ypač Šįmet, labai įdo- 

i mus” ' K. jRdZmuafcaeYJj 
Haupstr. 121., Berlin, Shoe- 
nenberg. Ištrauka iš laiško), 
Tokių laiškų 4 4 Pavasaris” 
susilaukia labai daug.

“Pavasaris” metams kab- 
nuoja tik5 5 litusĮ Užsieny^ 
je metams i dolerio Latvi
joj, Vokietijoj, ir Estijoj 
tiek pat ir Lietuvoj.

“Pavasario^ Redakcijos 
ir Administracijoj adresas? 
Kaunąs, Mickevičiaus gt. 28.

Prez. Hoover duoda pa- , 
galbą' bankonis, geležinke
lių / ir r kitokią - industrijų 
kampanijoms, bet darbinin
kams tįk žada gerus laikus, 
kaip kad jis: žadėjo pereitais 
rinkimais., • ■' . ‘

Jo iniciatyva sudaryta 
taip . vadinama Finansinė 
Atstatymo' korporacija su , 
$2,000,000,000 pagrindinio 
kapitalo,, kurios tikslas duo
ti finansinę pagalbą han* 
koms ir kitokioms korpora
cijoms, bet duoti finansinę 
pagalbą bedarbiams jis vi
suomet buvo priešingas.

Tas parodo, kad “prospe- 
riiy” buvo žadėta kapitalis
tams, o ne darbininkams.

LIETUVOS KAMBARYS 
PinSBURGO UNIVER

SITETE

Ačiū Tau, Dieve, kad Tėvynei asai . ‘ , I Senmergė—- (kalbant į. pry-
Pasiaukoti galiu jau suvisai, - Įčerį) Džentelmenas payadi-
Savė patį ir jąją teikiu čionąi ; Ino mane^gražuolė. Ar manai,
Itines vienas kūnas — ir linksmą užtai, a. kad yra man nuodėmė būti

Or išdidžia dėl to pagyrūno?
įPryčeris Ne! Džentelmo- 
Įhąs, kuris pavadino tave 
Į gražuole, nūsidėjo, o ne-tam-

Abudu: . ■ ■ * |
, ’ ' - Priimk, Tėvynėle, šią auką mūsų

Ir tegul ji jungias kaip mudu... /
Ar mirę ar gyvi... vienas būsim mes
Ir dvasia ir kūnu../tik vienos širdies! Įsta, nes jis pasakė neteisybę.

’ Tėvynė? • ■ t ‘ ,’į ’ • - ------— ■'
Ačiū Vaikeliai, jūs meilė graži : Į škotas buvo pakviestas į

. Ir būkit vis meilei ir man ištikimi! . i . Įauksinių sutuoktuvių pami- 
Tuomet jūsų laimė jungsis vienon . nejimą. Kas nors pasakė

Šu jūsų Tėvynės diena dienon ! Į jam, jog kiekvienas svečias
Amžinoji dienelė amžinon! Plijtaitis. Į turi atsinešti auksinę. dovą-

; . ■; ,- . - ' ■■■" .?-==== ną. Jis atsinešė auksažuvę

I MALDAKNYGES '

A

1

5
•. .1. 

t

į PASflUUDOKIT NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA 
į TIK KĮ GAVOME SIUNTINĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ 
l LABAI PRIEINAMA* KAINA ;

VMALDŲ RINKINĖLIS*
, Kainoii : . I

JUod&iž odoe apdarais $1.50 (buvo $1.75) Į

baltais oeluiloido apdarais $1.50 (buvo $L75) I
jttodšis paprastais apdarais .75 (buvo $t00) |
Baltais oeluiloido apdarais .90 (buvo $1.25) I
Imant didesnį skaičių duodame gerą nuolaidu |

Knygutčs labai tinkamos, dovanos vaikučiams prie pir- | 
męs Komunijos ir kitoms jskihnčins. į

Vištai užsakymus siekite sekančių antraiu:

“U AR R ĮNINKĄS” I
866 fct6iuįvay, — So. Boston, Mass. |

Kalbėtojas (kalb ė d a- 
mas Į studentes) Šiandien y 
ra man malonu, matyti jūsų 
blizgančius veidus šioje sa*. 
Įėję. • . ; ,

Studentė — Blizganti vei- 
dai! O, kur mano pudrinė 
šluotelė*?

Tiesos Kelias. Religijos 
bei doros ir visuomenės gy
venimo mėnesinis laikraštis. 
No. 2. Vasaris^ 1932. 8 me
tai. ;

Nieks neprieštaraus, man 
pasakius,, kad 4-Tiesos Ke
lias” yra vienas geidausiu 
Lietuvos žurnalą. Jam ben
dradarbiauja geriausioj ka
talikiškos pajėgos, taip dva
siškių, taip pasaulinių. Čia 
niekados netrūksta kelių, 
mokslinių straipsnių/ Kiek
viename numeryje telpa eile 
pamokslų, kas padeda amė- 
rikiečiams kunigams, yp&Č 
čia augusiėms, susipažindin- 
ti su lietuviška pamokslinu 
terminologija. .Nors tie pa
mokslai dažniausiai 44per- 
sausi,” bet citatomis, ištrau
komis i turtingi. Lietuvos 
Vyskupatas, kurijos, talpina 

.savo aplinkšarčiųs, prąneši- 
1 mus . atmainas ir k, žodžiu, 
kunigai ras Tiesos., Kelyje 
savo profesijos reikalingiau
sias žinias bei informacijas. 
Vieno dalyko dar Lietuvos 
neduodama Tiesos Kelyje,

’TOASHINGTON D. C.-^ 
Sausio, mėn. 26 d. — Nau
jame Pitsburgo Universite
te sumanyta įrengti įvairių 
tautų kambąriusj tų tautų 
stiliuje ir dvasioje. Tuomi 
susirūpino ir. vietos lietu
viai. Kaip mums praneša
ma, organizuojasi, . didyšai 
vietos ir apylinkių lietilvių 
komitetas,. taipgi daromos 
pastangos .suorganizuoti vįe 
tos lietuvius studentus šiam 
sumanymui įyykdinti. '.

Daug darbuojasi gerb. Dr^ 
Baltrušaitienė, kuri palaiko 
kontaktą su Universiteto vy
resnybe ir vietos lietuvių 
visuomene. Pasiuntinybė 
daro pastangų užinteresuoti 
tuo ir Lietuvos Vyriausybę 
ir gauti jos pjaraiųps Šiam 
sumanymui. . ...

Vienas universiteto kam 
barių būtų pavadintas Lie
tuvos Vardu , ir įrengtas lie
tuviškam stiliuje. Jame ga
lėti} būti įrengta* kaip, ir 
nuolatinė lietuviškoji paro- 

““ " L
naluosė kmp Hppiiletic Be- gražus pamiiiklsŪs ir rimtą

Jeigu aš turėčiau dvyliką , 
sūnų, norėčiau, kad jie bu
tu ištikimi tėvynei.. .

.. Shake^peare

Į —Panele, sake ūbagasj, ar 
gali duoti man dešimtuką? 
Aš noriu nuvykti pas mano 
šeimyną.. ■ • •' ’

—Taip, mano geras žmo
geli. Kur yra tavo šeimy* 
na?' . /; • . . /

—Knitamujij paveiks li.t,ką raiidame Amerikos žur- <iėl& t^ai būtoj amžinas 
buste. . naluose kaip Hynniletie Re- gražus paminklėlis ir rimta

Surinko Kazys Adliu, vien* ar Eeclesiasfioal Re- propaganda /Lietuvai.' ••

PRANEŠIMAS
Lietuvos Vyčių Ekskursija 
...Lietuvos Vyčių Ekskursi
ja į Lietuvą įvyks gegužės 
(May) 14,1932 m., Seandi- 
naviąn American Linijos 
laivu 4 4 United States.” 
* Visi, kurie mano šiais me
tais dalyvauti Vyčiu ekskur
sijoj, turėtų dabar pradėti 
rengtis. '■■■; J..-

Laivakortes nusipirkite ir 
padarykite reiervaoijas pas 
savo vietinį agentą. ę

K. J. Viesulu, 
Tk Vyčių Ekskursijos e

Orįaniiatorįus,
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LIETUVA IR VOKIETIJA
ir vokiečiai ne tik, kad nie
ko negavo* bet ir savo pri
kišo. Dabar, atsipeikėjus 
nuo karo smūgių, Vokietija 
nori sau grąžinti visas pra
kastas žemes iki paskutinio 
sklypelio. Bet kaip i *fearo 
kelti ji negali, bent ilgokų

Vokiečių spauda labai su- 
. si jaudinusi .Klaipėdo& klau-

• pimu. Lietuvos teisėtus 
, zingnius apginti savo reika
lus Klaipėdoje ji vadina su
tarties laužymu Ir paneigi
mu vokiečiams duotos auto
nomijos. Pašalintojo Birek-f 

' tori jos. pirmininko Bottche- laiką. Taigi jos planas ves-
rio atvaizdas tilpo visuose ^ti taip ąmarkią ągitaeiją 
laikraščiuose, kaip'o nuken^taip prarastųjų kraštų gy- 
tėjusio, už tautinę i d e j ą 
didvyrio, kuomet jis ištiesų 
buvo paprasčiausias išdavi
kas, einąs iš vien su Bėrly-

. no vyriausybe prieš Klaipė-
• (Įos krašto interesus,, Laik

raščiai pilni išpūstų žinių 
apie Lietuvos kariuomenės

' mobilizaciją, šaulių apsigina 
klavimą, orlaivių masmį su-.

; ; Sispietįmą Klaipėdos pasie- 
; niliose, tartum . Klaipėdos

kraštas būtu priešo tėiitori-_____ __________
ja, kurią -reikia pulti, ar. lankyti s,avo tėvų gimtąjį 
5*^ nbęjotiiio^ ištikimybės kraštą, susipažinti su savo 

• šalis, kurioje varu reikia pa- ‘ "
• Įaikyti lietuvybė.4^ Toliau 

gyvenantiems . vokieČi a m s,
; nežinantiems tikros padetiesl

*• Klaipėdoje, tas išpūstas bau- 
i baš atrodo kaip karžygiški 
... senovės lietuvių publ i m a i 

prieš Teutonų kryžiokus.
L Kaip laikai mainosi. Vi-: 

I* sai netolimoj praeity, 14-15 
•. metų atgal, tie patys vokie- 

r * šiai, kurie šiandie pasauliui 
7 skundžiasi, kad mažutė Lie- 

5 tūva juos “skriaudžia’r ir 
šarvuotą kumštį kiša jiems 

y ’ Į panokę, — buvo tą Lietu
vą pamynę po savo puspa-

- ’4žiU| grobe jos paskutinį 
iŠ- turtą ir jog gyveu t o jam s 
gv . griežtai '.įsakydavo nusiimti

- kepurę prieš vokišką žanda- 
įį rą ir net eilinį kareivį. Vi- 
MJ sus lie t u v į u s v a d i n o
JĮ L “schmutzig” (murzini, ne- 
B0 ' švarūs) ir manė, kad sų tais 

‘ “būrais” privalu elgtis kaip 
su. Afrikos. Iiotentotais, n,e- 

W reiškiant jiems ne mažiau- 
fe . sios kultūrines pagarbos.

’ Dabar... Na, dabar jau visi 
į . ihato, kad apsimoka tautai 
t. iškovoti nepriklausomybę. ...

Bet,, grįžtant prie dalyko, 
kuriuo tikslu vokiečių iaik- 

4. . račiai taip kelią risūomęnės 
nusistatymą prieš lietuvius? 

iBJ^^Iirnoma, daugiausiai dėl* įžei- 
W*M^Mos tautines puikybės. Vo 
JL*; ^kiečiai gan siauri, savimeL 

; liŠki ir gobšūs., "Prie to, 
t . . jiems jau . pe-tmįža vietos, 
g Jie jau nuo seniai-planavo 

užimti visą Babąltijos kraš- 
F- •’•■■■■' tąLietuvą, įaįviią,^Kst 
| tiją,' ir paskutinis karas bu- 

f ri) priemonė tiems planams 
įvykdinti. Viskas subyrėjo,

•A

r ,

i

k ■.

r

£ ■'.

.... .................... 1 J.

te Lietuvą kaipo silpniausią 
ir pradėjo gudrią agitacija 
tarp Klaipėdos gyventojų 
Agitacija ėjo vis smarkyn 
galų gale priėjo prie tokio 
laipsnio, kad Lietuvos vy
riausybe nebegalėjo ilgiau 
pakęsti ir ėmėsi griežtų 
Žingsnių? pašalindama vo
kietininką Direktorijos pir 
mininką if įstatydama jo 
vieton lietuvį Vokiečiai to 
nesitikėjo ir sukėlė dideliau- 
sią trukšmą. Lietuva irzne- 
apsileidžid ir savo drąsių 
žingsniu, nors sukėlė neapy
kantos, bet prie neapykan
tos prisidėjo nemaža pagar
bos. Silpnas priešininkas 
išsyk pasirodė milžinu. Vy
žuotas “būras” užmynė por

t it it X d
■ I, 1 .jrij. ■*<> r>'

IKON, KARDUS SONNEN

Kaip čia nešauksi ir 'nepro
testuosi? Bet kol kas lai
mėjimas musu pusėj. . Tau
tų Sąjunga nepalanki vo
kiečių užsimojimams.. Mm 
sų likimo ratas apsisuko į 
viršų, o išdidiems vokie
čiams teko apatine puse.

- Įdomu žiūrėti, kaip Ap
veizėta šiaudeliu pa k e r t a

K

yentojų, kad paėmusioms
juos valstybėms būtų -nega
lima juos valdyti. Ji numa- milžino kojas.

LAIKAS APSISPRĘSTI
Kaip kitais metais, be a-lnekalba, norėdami ką nors 

bėjo ir šiemet daugelis lie-nusipirkti, gi klaipėdiečiai,; 
tuvių vyks aplankyti savo norintys parduoti,' priversti 
seną močiutę Lietuvą bei sa
vo tėvelius, brolius, seseris, 

|čia gimęs jaunimas vyks ap-

kalbėti lietuviškai te tokiu 
būdu ir nenoromis prisėta 
mokytis lietuviškai, kad biz
nį' su amerikiečiais padary-

f teveliu giminėmis ir savo a- ; 
kimis pamatyti;tėvų gimtą
ją šąlėlę.

Lietuvon vykstant svarbu 
žinoti kokiu laivu ir kokia 
linija norima vykti. Agen
tai, žiūredahii vien- dolerio, 
nesirūpina kokia linija jo 
keleivis vyks, bile jisai gaus 
savo uždarbį, bet ’ keleiviui 
turi būti švarku kokia linija 
ir kokiu laivu vykti. Pap
rastai, pirmiausia žiūrima 
patogumo ir paraiikurno.

Turint jurų. ' susisiekimą 
su Lietuva, kiekvieno tikro 
lietuvio pareiga vykti Lie
tuvon tiktai tokiomis linijo
mis, kurių laivai vyksta tie
siai Lietuvon—Klaipedon.

( , Kodėl mes turime. vykti 
, per Klaipėdą, o ne kitur <3 
. Klaipėda yra vienatinis Lie

tuvos uostas, per kurį ne- 
Įiriklausoma Lietuvą hę kiė 
no nors malonės susisiekia 
su plačiuoju pasauliu. Klai
pėda yra nuo taafmenaimĮ 
laikų svarbus jūrų paktas 
tys, už kurį senovės lietu
viai labai daug kariavo, be' 
Jogailai padarius išdavystę 
Klaipėda pateko kr'yžio 
kams ir tiktai po. 500 mėti 
didžiausiomis aukomis pasi 
sekė jį Lietuvai atgauti.

Kryžiokai, yald y d a m 
Prūsų Lietuvą , per 500 me
tų, jį baisiai suvokietino, 
taip,/ kad jau daugelis save 
lietuviais'neskaito, nors dar 
lietuviškai kalba, taigi,’ vyk
dami per Klaipėdą, mes pri
sidėsime lietuvystei pakelti 
Klaipėdos krašte, nes atvy
kstą. amerikiečiai vokiškai

Vokiečiai, norėdami voki-# ■ * ..
škumą Klaij
laikyti ir K

)ėdos krašte pa- 
laipėdos. uosto

SV<&x D<į Julei L 

daro didziar 
savo laibais, 
tusius lietui
VvV’t /"K I

.vai sumažinti, 
tsias nuolaidas 
bile nesusipra- 

dus ' atitrauktų 
T.TAClIfk.i. lmio vyKimo 

don įr sau .
vTvjSIcUL 

padarytų gero
pelno Liete

Susipratus 
reiera narefr

roŠ skriauda..
šio- lietuvio, pa
ltį tokias . laivu

bendroves, kurios savo lai
vais daro jūrų susisiekimą 
su Lietuva. Jilk mes nega
lime norėti, kad kuri nors 

- laivų bendrovė siųstų savo 
• laivus Klaipedon, neturėda-
ma iieiiivių Keleivių, Kurie 
vyktų Kląipėdon. Todėl 

L visi manantieji Šią vasarą 
į vykti Lietuvon, iš anksto 
’ pasirūpinkite re-enter per- 
_ mits? jei ne piliečiai, gi J.

A X7* TVil 1 nrai •'Mi *10AXĮ. v 9
x susakykite 

kių bendim
* rie jus nuvi 

don iūru k

vietas tiktai to
rių laivuose, kū- 
?š tiesiai Klaipe- 
eliu.

Būkune 
viai ir nesi 

j, naudoti mū 
nes nenaiid

Į Lietuva 
L“ pėdą te tik

Goodrby 
i Heilo Klaij

susipratę lietu- 
dubkime 'Save il
sų senosios tėvy- 
ai ‘ \
t tiktai per Klai
dai jūrų keliu.
New York — 

leda, . ,

APAŠTALAS

>*>
Aš' Jums perskaitysiu dvi 

čia svarbias vietas:
“Mažai sveria žipoti/kaip 

ir per ką vyriausybe, įeinan
ti i Tarybą, sužino apie su
laužymą arba apie tariamą 
sulaužymą,4 bet jai priklau
so nuspręsti, ar ji turį 
neturi apie jį pranešti Ta
rybai. Prisitaikyti prie 7 
str. teksto, ji ištirs, ar pri
vesti faktai yra tokie, kad 
sudaro konvencijos sulaužy
mą, ir tada patikrins, kiek 
tat bus galima, ar yra pa
mato manyti, kad tie faktai, 
yra tikri ir tikslūs. Ji ga- 
es dėl ją pasitarti su vy

riausybe, prieš kurią taria
masis sulaužymas yra iškel
tas. Ji tai padarys, aiškus 
dalykas, su apdaira, diskre-

Tai mums mažai žinomas 
asmuo. Tačiau tai Šviesi ir 
didele stKjialinio darbo sri
tyje asmenybė- Kadangi— 
1929 m. vasario '2 d.\ jisai 
miič, tad tų' trijų metų nuo 
jų mirties? suiaktųvių pro
ga reikia ir mums bent ke
liais žodžiais jį prisiminti.

Kun.' Įferolįs, tai buvo 
sveikai modemiškas, • giliai 
supratęs šių laikų dvasią, 
socialinis apaštaljis. Gimęs 
1876 m. Vokietijos Pareįnio 
vargingoje darbininkų šei
moje, 1900 im jis pašventin
tas kunigu, pradėjo savo ga
nyto javinio darbą Erbėlfel- 
do mieste. Kuo 1906 m. jis 
skiriamas darbuotis į Muen- 
cheną-GIadbachą prie to mie 
sto aukštųjų mokyklų jauni* 
ino organizacijų. Važinėda
mas po visą Vokietiją jis 
savo giliomis ir priginhlio- 
mis kalbomis žadino visų 
aukštųjų mokyklų studenti
ją susidomėti socialiniais 
klausimais ir dirbti išnau- 

dojamųjų ir • vargstančiųjų j 

nimas buvo paskendęs įyai- 
r rios prabangos vartojime ir
■ išfvirkimė, tačiau jo žo- 
i džiai nepasiliko balsu tymo- 
. se.,

Dar nepasibaigus didžia
jam, kaiuijjis persikėlė į

■ didžiojo skurdo ir palaidu
mo centrą*— Berlyną; Te-

■ nai jo pilųa krikščioniškos 
meilės ’ ir teisingumo,. socia
linė siela galėjo kovaism- 
giansiai; išplėsti savo veiki
mą. Ir jis tapo Berlyno ą- 
paštąlu. Taip jį vadina vi
si. Keužndršdamas savo my
limos studentijos,1 jis su dk 
dėlių pasiaukojimu gydė so
cialinės ' neteisybes padary
tas žaizdas, dirbdamas varg
stančiųjų sielai ir kūnui. 
Jis stengėsi savo nepapras
to pasiaukojimų pavyzdžiu 
pagaminti Vokietijai kata- 
likų-socijalų vadų, kurie 
pajėgti} ir drįstų bandyti už 
kirsti kelią neteisybėms.. 
Tiems savo tikslams pasiek
ti, jis įsteigia’ “Beriiner 
Kirėhenblatt” savaitraštį, 
kuriame vaizduoja to did- 
miėsčio žaizdas ir ieško prie 
monių joms pagydyti. VL 
sus žavėjo jo nepaprasto pa Čiojo, galima turėti kuklų 
siaukojimo pavyzdys r/ jis|Lambarelį ' su dar kukles- 
negyveno sau, bet visuome- niaįs baldais, tačiau drauge 
nei* Jis neturėjo jokios 
nuosavybes, net stiklinės ar
batai gerti. . Viską,, ką tik 
turėdavo, net savo paskuti
nius skalbinius, rūbus išda
lydavo. Neturėjo net pasto
vaus buto,, prisiglausdavo tai 
vieno, tai ‘kito _vieniiolyno 
celėj, valgydavo savo darbo

. biure, ir tuomet dar viso
kius darbūs atlikdamas. Tė
vas Stratmąnn, kursai, šėke, 
jo darbą, savo kalboje prie 
jo karsto apie jį taip paša- 

\ . ../-‘i . ' "
'“Kežinau, ar taijp; dubąr 

gyvėnanČių yra kuris kitas 
žyiūhs Usindo, kųri^ ■ dešim
timis mėtų taip būtų įsitrau
kęs į darbą, kaip jis.’*

Br. bari iB/įpeidri savo darbo labaratoyijojė, kurioje jis daro 
savo mokslinius tyrinėjimus. Jis surado metalui naujų davinių 
apię nervus.. Pr. Speidel yra anatomijos profesorium Virginijos 
urivėįdijatę; ; • •

TAUTŲ SĄJUNGOJ
Taut ų Sąjungos vasario Į 

13 d. posėdis sutraukė daug i 
publikos, kuri ėjomėjosi Vo
kietijos kanclerio Bruenin- 
g’o iškeltu, klausiniu dėl ta
riamo Klaipėdos konvencT- 
jos sulau^mp. ...

Posėdį atidarė’ prancūzų 
delegatas Boncour. Jis da
vė Žodį Vokietijos ■ atstoviu 

naudai.' Nors taflaitaį >u-|®neloWi' Šis 7
•Brueningo padarytus prie
kaištus Lietuvai dęl Klaipė
dos konvencijos ir statuto 
sulaužymo • ir pareiškė pa
geidavimo, kad Tautų. Są
jungos ■ Taryba atitaisytų 
“paneigtų” teisę ir apsaugo
tų konvencijos vykdymą* 
.Po to, pirm. ĮJoncoųr .da

vė žodį Lietuvos atstovui . .p, 
Zauniui, kuris, (pasakė šito-* 
kią kalbą: L ■

. ‘‘Pone Pinųininkė, Ponai,
Reicho kanclerio šių“metų 

vasario 8 dį žygis, taip pat 
gausūs vėlesni garbaus vo
kiečių vyriausybės Taryboj 
pranešimai ir jo expose žo-

i Pr. Josepli Eberle iš Vie
nos taip apie jį po mirties 
rašė: ;
- “Gyveno kaip elgeta, o 
buvo palaidotas kaip kuni
gaikštis. Tai parodo, kad 
gyvenime ne tiek reiškia ti
tulas, turtai, aukšta visuo
meninė padėtis, kiek asme
nybė. Ji yra viskas. Gali
ma būti Vargšu ; vikaru, 
kurs, -kaip Pranciškaus sė- 
kęj as,/apiplyšę^ ir visu Jur
ta? su savim nešinąs vaikš-

K. J. Knišin^ka^ . ’ 
&ėd. Sekretorius, 

Hole .Ayehup*, 
Brooklyn, N. Y.

i ‘, Tautų daug mačiau, bet 
kuo' daugiau regėjau si£ 
vą juo branginus laikiau.

su tuo turėti kuo tik ne ka
rališką valdžią ant žmonių^ 

Taip besidarbuodamas or
ganizacijose ir savo pasiau
kojimu visus kogaledamas 
šelpdamas, jis sužadino dau
gelio katalikų inteligentų 
tarpe susižavėjimo ‘socijali- 
niu darbu, jis pagamino dau 
gybę soči jalįnes ųiin tį e s 
žmonių. Persidirbęs, jis mi
rė 53 savo gyvenimo metais 
Berlyne, visų — ir draugil 
ir nedraugų minimas. Žo
dis “Sonnensehein” žavi 
visos Vokietijos katalikiško 
jaunimo širdį jo atfcninį- 
^ak\teikia jėgirsvj^ųbjte 
tiems, yra šūkis, kurs ne- 
leidžia miegoti.

ei ja ir, jei yra reikalo, tvir
ta kurtuazija/ kurį tinka di- 
plomatinięms pasikalbeji- 
mkms. Ji imsis iniciatyvos 
atkreipti' Tarybos domesį į 
tai, tiktai tada, kai ji tars 
skundą esant vertą Tarybos 
išnagrinėjimo.” /’ 
“Klaipėdos teritorijos kon

vencijos sulaužymo dalyke 
Tarybos intervenciją gali iš
šaukti tiktai vyriausybė, 
Tarybas —. narys, o ginčas 
gali būti perduotas tarptau
tiniam tribunolui, tiktai jei 
yra /nuomonių •skirtumas 
tarp Lietuvos, vyriausybes it 
viehos kurios iš didžiųjų 
Santarvės valstybių, įeinan
čių į Tarybą. Tokiu būdu 
taš nuostatds taikomas tik
tai nuomonių skirtumo at
veju tarp vienos iŠ didžiųjų 
Santarvės valstybių Ta
rybos riarib,ir Lietuvos, 
vyriaiisybes. Šitokiu būdu 
yra buvę išvengta eventua
laus įsikišimo iŠ vienos ar 
kitos puses, kuriyra mažiau 
ar daugiau suinteresuota su 
šliaukti viešai svarstant Lie 
tavos vyriausybės valdžios 
vykdymą Klaipėdos terito
rijoj ir tam tikslui panau
doti pretekstą, pasiremiant 
mažiau ar daugiau blogai 
pagrįsta denunciacija.”

Ar vokiečių vyriausybę y* 
ra prisitaikiusi prie šių tai
syklių. —man rodos, 
kad pareigą yra formuluo
ti kuo ..aiškiausių rezervų. 
Bet vokiečių vyriausybe hę- 

I pasitenkino atkreipti Tary- 
ryžiaus. 1924 metų, gegužės^bos’dėmesį į “flagrantišką,” 

kaip ji' pretenduoja, Klai
pėdos statuto 17 str. 2 skirs
nio sulaužymą. Ji taip pat 
yra tarusis galinti atkreipti 
Tarybos domesį į faktą, kad 
incidentai, kuriuos ji mini, 
sudarė Klaipėdos teritori
joj “ypatingai rimtą padė
tį.” Tarkime valandėlei. , 
kad ypatingai rimta padėtis 
egzįstuoja, ko iš tikrųjų nė
ra, Lietuvoj arba vienoj iš

(Tęsiny8 5-tam puslp.)

džių ,kurią ęsąme tik ką iš
klausę, iššaukia, visų pirma, 
iš mano puses keletą preli
minarinių pastabų, kurių 
tikslas bus teisingai austa* 
tyti debatus ’ir juos sugrą
žinti į jų tikrąją plotmę.

Pirma sąlyga, kuri turi 
būti pastatyta Šiuo reikalų, 
yra ši: incidentas, kuris ne
seniai, įvyko Klaipėdoj, ne
liečia santykių taip Lietu
vos ir vokiečių Reicho, arba 
ji liečia tik tiek, kiek Lietu
vos vyriausybė. yra : tarusis 
privalanti pashjsti formalių 
protestų Reicho vyriausybei 
prieš vokiečių valdžios or
ganų dalyvavimą, priešingai 
gaH'ojančįai tarptautinei tei 
sei; neteisėtuose Klaipėdos 
dįi'ektoriįos pįi'ndnįnko yei- 
ksmuosų. > Ji taip pat yra 
paprašiusi atšaukti genera- 
linį vokiečių , konsulą Klai
pėdoj.,

Notos,‘kurias Lietuvos vy
riausybe šiuo reikalu * pa
siuntė Reicho vyriausybei, 
jau yra praneštos Tarybos’ 
nariams. Tačiau Šis klausi
mo „aspektas šiuo momentu 
praleidžiam^ kadangi jis 
nesudaro Tarybos svarsty- 
tymo objekto.

Antra, tenka. konstantiio- 
ti, kad vokiečių vyriausybe, 
kaip Tarybos narys; turi tei
sę, lygią bet kurio... kito . Ta
rybos nario teisei, atkreipti 
jos dėmesį į kiekvieną Ra-į

■' “V“““ ’

8 d. Jčonvenėijos dėl Klaipė
doj teritorijos,. sulaužymą.

1924 metų rugsėjo ,20. d. 
Tautų Sąjungos. Taryba1 nu
statė taisykles, ’ kurių vals^ 
tybes, Tarybos nariai, no
rinčios' atkreipti jos dėmesį 
į bent kurio Paryžiaus kon
vencijos sulaužymą, turį pri 
silaikyti. Tos,, taisyklės taip 
pat preeizuoja procedūrą, 
išeinančią iš ankščiau minė
tas itaveneijos 17 stn

t AR TŪBI LABAI GWĮ| KNYG4 ’ /

LIETUVOS ALBUMAS
. 436 puslapių didumo

Kiekvienas puslapis labai gražiu paveikslu pa
puoštas; Kiekvienas lietuvis privalėtų įsigyti šią 
knygą. Jos karna buvo $4.00. Dabar gausį tik už

i $1.00. ' "r ’ •
J. ■ ReiktlfcukB ,' ■ ;

366 Wwt Brot&fray . Bouth Mm*. \

•-...o , c



k

iniruiirau, Ewo 8 3., 1SS2 m.
. • t

SM*p

P. Zauniaus Kalbą Tautu 
Sąjungoj
(Pradžia i pusi.) *

jos provincijų. Kokį sulau
žymą ji sudarytu, ir kuria 

/ Raiyžiaus konvencijos nuo* 
stato? v

Antra vertus, aš turiu pa- tymą faktų, kurįę, Vokiečių 
‘ ‘ . .reikšti Tarybai, kad Sis Rei* 

cho kanclerio tvirtinimas y- 
ra visiškai be pagrinto ir 
kad Klaipėdos teritorijoj, 
intėgralinėj Lietuvos vals
tybes daly, viešpatauja visi
škai normali padėtis ir pil
niausia ramybe. Todėl Liė* 
tuvos vyriausybė galėtų pri
sidėti tiktai prie debato, ku- 
Tio tikslas hūtų_. gineijami

. klausimai, pranešti Tarybai 
pagal Paryžiaus konvenci
jos 17 str. 1 skirsnį ir tuo 
reikalu Tarybos nustatytas 
taisykles, Dėl to Lietuvos 
vyriausybe neigia Reicho 
vyriausybei teisę išplėsti dis 

/ kusi jas į .visumą politikos,
kurią Lietuvos vyriausybė | 

. tarias privalanti praktikuo
ti Klaipėdos teritorijoj, po- 

j litikos, kimią jai diktuoja 
Lietuvos , valstybės. visumos 
gyvybiniai interesai ir rū | 

.. 'peštis skrupulingai saugoti 
visas tarptautines prievoles, 
kurias ji, yra prisiėmusį.

Tiktai tariamas statuto 17 
str. 2. .skirsnio . nuostato siv

laužymas galį sudaryti mū
sų debatų objektą.
. Leiskite man, gerbiamieji, 
po Šia įvado, pereiti {išdės-

vyriausybes tvirtinimu, su
daro flagrantišką aukščiau 
minėto Kl^pSdoe statuto

Perfidi&M Vokietija, sa«ir*?fau

B'* ‘©AUŠ

naujas karolaiVM, m toj vsndmii Bostono 
uoste. lUujtoii laivas yrą 65 pidą ilgumo ir stovis Portiumouųi’e.

Į-

GERAPR06APYTI 
PIGIŲKNYBy

. . Tik už $1.00
šias [domias knygas galima? |« 

sigyti “Darbininko” adminlstracl- 
f joje už pusę normales kainos:

AUKSINIO OBUOLIO IS
TORIJA- (Graiku. Mytiiologi- 

; jos žiupsnelis) su paveikslais.
Lietuvių kalbon . ŪguldS Aly- 

!-va. ............i. v...,.50c.
. ^TRUMPI SKAITYMELIAI— : 

labai gražūs pasiskaitymai a- 
pie [vairius gyvenimo’ atsiti
kimus. ParaSė J. Tarvydas..45c.

TURTO NORMA—moksliš-. 
‘ ki pasiskaiytmai. ParaSS Uo- ,4 
'■ sis '..,.... *.....M .45c.

UŽKEIKTA MERGELĘ SU 
BARZDA IR BARZDASKU- 
TIS—apysaka .15c.

ATSARGIAI SU UGNIMI.
VertS iš lenkiško kuu. K. š.,. .10c.

Už $2.00
■/ KATALIKU BAŽNYČIA IR 

DEMOKRATIZMAS. Paraše :
; kuh. Tarnas Žilinskas. -50c.

XXIX-tas TARPTAUTINIS
■ EUCHARISTINIS KONGRE

SAS. Parašė kun. Pr. BūčyS, 
M. I. G.....^..1.50

PRAMONINES DEMOKRA
TIJOS pagrindai, paraše 

: Uosis ......................75c.
BOLŠEVIZMAS—Kastai y- 

ra bolševizmas ir jo vykdy- ’ 
mas Rusijoj ................15c.

SOCIALIZMAS IR KRIKŠ- 
CIONYBfi. Prof. V. JurguCio 10c.

MOTERYSTE IR ŠEIMY
NA. Verte J, Gerutis........40c.

. LIMPAMOSIOS LIGOS ir 
kaip nuo jų apsistoigotil , Para
šė Dr. A. Vileišis..i...50c.

MOTERYSTES! NESUAR- 
DOMYBE. J. Lesauskis. šv. 
Kaz. D-jos leidinys^ Kaune. .10c.

. Už$2.50
* JONO KMITO EILfiS........ 1.00

MEILE (Poem). Parašė M.
Gustaitis ....... .15c.

SUNKIAUSIAIS LAIKAIS. . 
ParaŠS A. Rueevltius....*...40c.

ANDERSONO PASAKOS—
su paveikslėliui*......4.... .20c.

IŠ KELIONES PQ EURO
PA IR AZIJA Parašė PranaL 
tių Julė..........2.50

PETRIUKAS—laiškai vfeųo 
valkelio. Vertė S. Rakauskas 15c.

ŽAIDIMU VAINIKAS—Sa- * 
vybės vakarėliams Ir gegulį’ 
nėm* su gaidomis. Sutaisė M..i

Į Grigonis v,«J............ J,..{50c^ 
‘ '‘DAUBININKAS"

888 B’way, *o. Borton, Mmi.

Praėjusių metų gruodžio 
17 d. p, Bottchęr, jis tada 
buvo Klaipėdos direktorijos 
pirmininkas, iš anksto susi
taręs su Reicho valdžios or
ganais ir Respublikos Vy
riausybei nežinant, išvyka, 
lydimas dviejų seimelio na
rių, į Berlyną ir per 3 die
nas ten derėjosi su vokiečių 
vyriausybe,Ofocialus Šios 
kelionės pobūdis, nežiūrint 
priešingij tvirtinimų, buvo 

| nustatytas tokiu būdu, kad 
nieku būdu negalima abejo
ti. PripaŽindaina, kad p. 

[Bottcheris vedė derybas su 
vokiečių vyriausybe, ta pa7 
storoji stengias sumažinti 
jų reikšmę, tvirtindama, 

[kad tos derybos liętė neken- 
Į ksmingus klausimus, prie-, 
šingai, net naudingus, bū- 
ten, Lietuvos kiaulių eks-‘ 

Į portą į Vokietiją. < Aš gai- 
Įliuos, turėdamas pareikšti 
(kad informacijos^ kurias 
[Lietuvos vyriausybė turi, 
radikaliai skiriasi nUo- vo
kiečių versijos. Derybos, 

Į kurios įvyko Reicho maiti
nimo ministerijoj ir kurįo- 

įse dalyvavo seimelio narys 
Baltramiejus, kiaulių eks- 

| porto specialistas,' kaip bu
vo pareikšta Klaipėdos sei
mely, ir p. Gubba, galėjo 

[liesti tą klausimą. Bet p. 
{Baltramiejus išvyko, o p. 
ĮBottcAem ir Gubba ddr dvi 
vdienaj pasiliko Berlyne, ir 
f vrč/o; mūsą žiniomis, pusi- 

įkalbėjimu Wilhelmstrasėj 
Is antros pusės, aš reikalau
ju Respablikos Vyriausybei 
teisės spręsti apie tai, kas y- 
ra nazedinga Lietuvai. :
Kai vyksta “svarbiais vokiečių 

I reikalais,“ nereikia, nei paso nei s 

I . . . . ;
| Vokiečių generalinis kon
sulas Klaipėdoj, slaptam do
kumente, kurį jis įdavė p. 
Botteheriui tarpiniu k a u- 
jant, p. Baltramiejui, kad 
tas galėtų nuvykti be 

Į lietuviško paso ir vizos, ra* 
Ilso vokiečių pasienio vai
zdžiai, kad tie ponai vykstą. 

į į. Berlyną derėtis su <4Rei- 
I cho valdžios organais’* ir 
kad yra paliestas “svarbus

IĮ vokiečių interesas.” Tuo 
[tarpu mes labai gerai žino- 
me, kad lietuviškų kiaulių 

[importas, prieš kurį Reicho 
| V0miis2$e iškėlė nep&ržen-

| guimą savo tnuHą tarifzį sie
ną, vis dėlto, nesudaro “svar- 

Ibatts vokiecizĮ intereso.”.
Ar tik ne tikrini tikilai?

Vokiečių laikraštis, pa* 
įprastai gerai informu o t a s

ryto 
mo 11 dienon numery je, kad 
Bottcherio ir ja dę 

jw vokiečių vyriaaty 
te galėją turėti tikėtu pašai 
m kurias Vokietiją yri 
pareit kusi prisirengusimo 
kėii Klaipėdos teritorija,
teisėjams,« a^ninistrdmjbs 
valdininkams ir mokytojam 
padengti skirtumai, kuriažy
ra tarp'tos kategorijos vai 
dininko gigą Lietuvoj ir Vo
kietijoj, Tos derybos tąip
pat galėjo turėti tikslų, ra
šo Jas pats laikraštis, klau
simus, liečiančius susitari- 
mą apie kurio buvimą 
antrą vertus, Lietuvos* vy
riausybė nieko nežino, — 
kuriuo būtų leista Klaipė
dos teritorijos jaunimui stu 
dijuoti ir laikyti Vokietijoj 
egzaminus, rezervuotus vien 
tik Reicho piliečiams.^

Tos reveliacijos priverkia 
mane sustoti kelioms minu
tėms ties Jkai kuriais anks- 
fesniais incidentais pėr pas
kutinę p. Bbtfėherio kelionę 
į Berlyną, kurie nušviečia 
aplinkybes, kuriomis dery
bos įvyko. . . ’
KOKU/ TIKSLU VOKIBTĮJA

v TEIKI AP AŠALPAS

Tai yra premijos už nelojalumą

Paryžiaus 1924 metų ge
gužės 8 d. konvencija dėl 
Klaipėdos teritorijos, kiek 
vienas Klaipėdietis, i p s o 
fakto tapęs Lietuvos pilie
čiu, turėjo teisę optuoti ^vo
kiečių pilietybę, kas jį verte 
dvejų sekančių metų bėgy 
persikelti į VokiėHją/' Tas 
konvencijos nuostatas buvo 
Jygiai. .taikintinas- valdinin
kams, jų tarpe ir mokyto
jams, kurių didžioji daugu
ma nebuvo kilusi iš Klaipė
dos teritorijos/ Reicho vy 
riausybe tada šiems valdi
ninkams davė įsakymą*. {iner. 
optuokite, vokieęizy piliety
bes, pasilikitįe Klaipėdos te
ritorijoj, prisidėkite, -pasi
likdami, prie vokiško tefita- 
rijos pobūdžio išlaikymo. 
Jei atsitiks vienam ar kitam 
apleist Lietuvą, jūs įgysite 
be jokia kito formalumo va- 
kiecizj, pilietybę ir visas Įei
tas savo įgytas teisei3 
Šiems valdininkams, slapta 
ir nežiūrint formalių lietu
vių vokiečių optąvįmo kon
vencijos nuostatų, buvo iš> 
duoti liudijimai. Ar tai ne
buvo paraginimas laikytis 
priešingo Lietuvos valstybės 
atžvilgiu nusistatymo ir,, ir 
drįsčiau \nėt pasakyti, savo
tiška premija už nelojalu- 

■mą mūsų valdininkams?
Kada, po kelęrių metų, Lie
tuvos vyriausybe patyrė a- 
pie šiuos vokiečių vyriausy
bes žygius, ji pareiškė jai 
protestą. Tada vokiečių vy
riausybė pareiškė, kad įsa
kys savo generaliniam kon- 

į šului Klaipėdoj nebeduoti 
tokių ; liudijimų. Tačiau 
šios grąžinimo į vokiečių pi
lietybę garantij os neužteko 
palenkti šiems valdininkams 
pasilikti Klaipėdos teritori
joj. Tada vokiečių vyriau
sybė pažadėjo jiems mokėti 
į tai ir daro aliuziją vokie-

■ :t-' ..............    ' —'— t

Botteheriui, kad po viso to, 
kas įvyko, jo pasilikimas 
Klaipėdos direktorijoj pry- 
šaky galėjo būti kehksmin-

• ..................... .......................................

čių laikraštis, kurį tik ką 
esu paminėjęs) priedą prie 
Lietuvos valdininkams mo
kamų algų. Tie priedai' bu- 
vo mokami metą metus, nie- .gas teritorijos ir vi^os Lie- 
ko apie tai /nepranešant Įjie-1 
tuvos vyriausybei. Jie bu-1 
vo duodami atsižvelgiant į 
politinį nusistatymą Valdi
ninkų, kurie jubs gaudavo.
Yra įregistruotas vienas at
sitikimas, kad pats direkto
rijos pirmininkas pasizlau- ■ 
idojo tais priedais. Tie prie- 
■dai iš. pradžių buvo šinomi 
■ kaip ‘‘paskolos be nzzošim-. 
šių” paskui ‘fkalp skirtu-, 
tnas tarp lietzivišhų k voki- 
škzt algų,13. Ta padėtis dar 
ir - iki šiol nepasibaigė. Y- 
ra sunku nepavadint šiuos 
vokiečių vyriausybės žygius 
baidymais papirkti kaimy
ninės valstybės valdininkus 
su tikslu sugriauti tvarką, 
nustatytą sutarčių. - ;

Vokiečių laikraščiai, ku
rie išeina -Klaipėdoj, taip 
pat gauna .pašalpą iš drau
gijų, . kurios • ant pažiūros y* 
ra privataus pobūdžio ir ku
rių būstines yra Berlyne 
į(deutsche Stiffiung). Pats 
Seimelio vieepirmini n k a s 
gauna,, taip pat iš Berlyno, 
pranešimų apie tam. tikras 
vokiškų - markių' ■ s u m a s 
(1,000 Rm., laiške, kuris pa
teko į Lietuvos valdžios oK 
ganų rankas) , pervestas į ją. 
sąskaitą Tilžėj tikslui, °ku- 
rį jis žino ir kad asmenims, 
kuriems tie pinigai skiria
mi, apie tai pranešta.” Bet 
koks komentaras atrodo ne- 

Įmkalingas.’ Glaudus kon
taktas tarp kai kitrių seime
lio vadų ir buvusio direkto
rijos pirminįnko su Vokie
tijos gęneralipįu konsulatu 
Klaipėdoj yra gerai žinomi 
tam mieste. . •
Lietuvoj įmantrybe pasiekė krak 

tutinią ribą \ _

: Šie keli faktai, kuriuos aš 
esu sau leidęs iškelti jums 
ir kurie vieni būtzĮ pateisi
nę Lietuvos vyriaušybės sau 
kiznąši pakto 11 str., ■*— ar 
jie neįrodė, kad Lietuvos 
vyriausybė prisiėmė tdle- 
ranvijos dvasią iki kraštzdl- 
nizį ribų# *- \ \ ■■

Jūs suprasite, gerbiamie
ji, kad turint* šiiips duome
nis, Lietuvos vyriausybė ne
buvo galima nėrė a g u o t i 
prieš naują tam tikiu KlaL 
pėdos terįtonjos elementų 
provokaciją, > padarytą su 
Reicho vyriausybes, pritari-

Z

Juokeliai
Valgiau kartą vienam vkjkJ 

butyj sūrį, kuris buvo kį 
gyvas# nes nušoko nuo ISi 
tęs, kada priliečiau peiliu.

—Tai dar niekis, lažinę-J 
oudiA ū^uįuįaus imfviešl 

čio, kuris išmokino sū 
Kiek kartų svečias užsak/*] 
davo porciją, užtekdavo t" 
švilptelėti, o sūris pate J 
virtuvės atbėgdavo ant 
lo, ’ ’ •

Advokatas: ■— Kaltinama
sis negalėjo padaryti tokios 
painios žmogžudystės,.. Sto
vis jo proto, trukumas iš
auklėjimo; prigimtasis ne- 
nevikrumas ir nesugebėji
mas liudija apie tai.. .

Kaltinamasis: Prašau
manęs neįžeisti, pone advo
kate! ./

Teisėjas; — Tai reiškia, 
prisipažįsti, kad vogdamas 
portfelį, jautei baimes? v.

•—Taip t Bij o j a u, k A d 
portfelis nebūtų tuščias.

tuvos vyriausybes intere
sams. Tiktai kada p. Boti- 
cheris pasirodė aiškiai ne
jautrus patarimui, kuris bu
vo jam duotas, matyti, pa
drąsintas savo pMprieširni* 
me Reicho vyriausybės, ku~ 
rio$ atstovai turėsi galį pa- 
reikšti, kad Beteko vyriau* 

/nieku būdu neprileis 
prie, to, kad p. Bbttehęris 
-pąsitrauktii, nes pašalini* 
maš Klaipėdos teritorijos 
gyventojų akyse atrodytą, 
kaipo gubernatoriaus 'laimė
jimas, Lietuvos, vyriausybė 
buvo priversta atšaukti p. 
Bottcherį nuo pareigu ku
rios jam buvo patikėtos ddu 
gidu kaip prieš metus. Jo
kią vyriausybė, kuri save 
gerbia, nebūtų galėjusi ki
taip elgtis aplinkybėmis, 
kuriasaš esu atvaizdavęs,, 
nenusikalsdamas savo pir
maeilei pareigai stovėti val
stybės visuros gyvybinių in
teresų . sargyboj ją saugoti 
suverenines valstybei prik
lausančias teisės.

(Bus daugiau)

Viskas užbaigta! Pasakiau 
tavo tėvui, kad gyventi be 
tavęs nęgaiiu.,..? '' —

—Ir ką jis į tai T
—-Prižadėjo pabengti ląL 

totuvių visas išlaidas.------ --

Kaip* tamstai patinka m«Ž 
no paskutinioji paradyta M 
pysaka^ .

r—Labai puiki! Bet 
tik būtų paskutinė. !

T-l-------rj J...

MOmiS MOKSLAS Ėt 
MUZIKA

“MAUS RYTOJUS"

išsėmė visas savo ' turimas 
priemones duoti suprasti, p.

- Visame pasauly je kalbama , ir 
rašoma apie Vilniaus kraštą, apie 
jo gyventojus lietuvius.

- O betgi mažai kas apie juos ži
noma, nes retas kas turi progos 
susidurti betarpiškai su Vilniaus 
krašto lietuviam. .

Jeigu įddmapjasi Vilniaus kraš
to gyvenimu svetimtaučiai, tai 
juo labiau turi juo įdomautis lie
tuviai. /

Deja. Daugeliui lietuviu, gyve
nančią tolimuose "kraštuose, už jū
rą marią Vilniaus krašto lietuvių 
gyvenimas yra nežinomas,

Tą spragą galėtą išlyginti ei
nąs, jau ketvirtus metus Vilniuje 
lietuvių. laikraštis - ■ l -

“VILNIAUS RYTOJUS.”
‘ ‘yilniauš^ Rytojus’’ rašo pla

čiausiai apie viso-Vilniaus krašto 
lietuvių • gyvenimą, nušviesdamas 
jį vispusiškai.

“Vilniaus Rytoją“ skaitydamas 
sužinosi, kąr Vilniaus, krašte lie
tuvis verkia, o kur džiaugiasi, 
sužinosi ką jis siekiu ir kaip jis 
gyvena.. •

: ‘‘Vilniaus Rytojui“ išeina du 
kartus, persą vaitą. *
j “Vilniaus Rytojuj/* stovinčia
me Vilniaus krašto .lietuvių tauti
nėje sargyboje, lyg veidrody, at
sispindi visa tai/ kas dedasi Ge
dimino, Vytauto tėvynėje.

Todėl kiekvienas lietuvis lai 
skuba užsisakyti “Vilniaus Ryto
ją.“ ; . _ ’

Rašykite šiuo adresą; Vilna, *1.
■ •“V^Įaąi^to

Kaina užsienyje visiems metam* 
1 doleris/

Sutikąu prieš minutę žino 
gij, kuris man pasakė, kad > 
ėsū visai panašus į tave.

—Kuris tai ? KorėČiąu ži
noti. Noriu tuo jaus duoti, 
jam į veidą. ■_

—Nesisielok tamsta*.. aš 
jau padariau tą pats.

Buvo vieną kartą garsus 
paišytojas, kuris paišydavo 
taip gražiai v(ąisiuš, kad 
paukščiai atlėkdavo jų lesti.

—Tai niekis! Ąš nupai
šiau vakar sūrį, o šiandien, 
jau atsirado, kirminai.

1 Važiuosime vasarą f kai
mą praleisti linksmai atosto 
gų, jeigu7 vienas mano' sko
lininkas atiduos tūlcstantį 
dolerių? -

—O jeigu neatiduos? Kas 
tada bus? . .
. —Tada Jis važiuos į mū
sų vietą. .. ' . . .. .

Skaitykite ir platinkite mėnesinj 
jnokilo, blaivybių ir sveikatoi 

laikrašti ? ’

“SARGYBĄ”
“SARGYBĄ” skaitydamas rasi Sluo* 

skydas; 1) Mokslo populiarizadjos Ir 
visuomenes klausimų, 2) blaivybes, 8) 
Ūkio, 4) sveikatos, 5) gydytojo patari- 
mij, 6) advokato patarimu,' 7). apžval- 
a (politikos, visuomenes kultūros ir 
koaonrijoa gyvęnlmo), 8) prlelalkolinis 
judšiląias (Lietuvoje Ir užsienyje), 9). 
Kaygį pasaulis ir 10> įvairenybes. ■

“SARGYBOJ” rato r vysk. M. Rei
nys, nrof. JP. Kuraitis, Vydūnas, kan. 
Tumas, įrof. KemSšla, dr. PnCkaus- 
kalte, dr. A. Gylys, dr; jur. Raullnaltls, 
agr. Valatka,. dr.K. Pakštai, dr.D. Juš- 
ka lr kitL .

1980 m. “SARGYM’ kaštuoja me
tams tik 6 litai; pusei metę 8 litai. Ūir 
slėnyje 32 litų metams, p^sel metų 6 
litai

. Metiniai skaitytojai gauna ’prledg 
"Lalm&! Kalendorių” ir loterijos bįilei- 
'■tį.; ?-> •

Skaitytoja skaitini padidėjus iki 
, 10,000 loterija bos plečiama, ejt pri

sirinks 20,000 skaitytojo, loterija bua 
padidinta kartuir^ * ' .

Skubėkit ulfelsakyti “į&ągybĮ,” kad 
nepritruktų pirmųjų numerlp.

- . Adresas: Kaunąs, Liaudies namai 
. ^SARGTBOS” adm.

j Iš pačios Havanos salo# vato- s 
rio 20 d. bnv® perduotą Lųoky. 
Strike Šokią muzika. Dažnai Ljfo 
ekr Striko programos vedfiįti 
f'nugabena ” savo klausytoju# #j! 
Berlyną, Paryžią, Londonu Bąr 
nos Ąįres, ^fonti-eal. Prograęua-j 

būna tris kartus per savaitę po * 
vienų valandą. ’ j

* ■

Mokslas suteikiu jums, galimu-1 
mo sėdėti- n^mie ir klausyti nui* 
zikos. Mokslas irgi sudaro ga- ? 
ūmumą pagaminti bučky Strike į 
cigaretus geriausios rūšies. Va»*>’ 
lojant tabako lapus, yra naudo* > 
jama. ultravioletiniai spindulis^ 
kuriė panaikina' visas .n»skaną*į 
mo priežastis; ■ . i

Panašiai, kaip Lucky- Strike^ 
šokią; valanda teikia Šokiką^ - 
geriausią buizika .iŠ tolbniausbj ’ 
kraštų, taip ir tabako'pirkėjai pa- ' 
rūpina geriausią medžiagą Ducky r 
Strike cigąretams. Neužmirškit^ ’ 
kad Lueky Strike yra •pasaulyj^ 
vieninteliai ei garotai, kurie junat^ 
pasiūlo apsaugą nuo gerklę errihj 
pančių jausmų, ” J

: dildomųjų paveikslų artistai U0 
artistės turį labąi saugoti savą j 
gerkles. * Daugelis jų. išgyrė Lų?. j 
eky Strikas ir jų palankūs 
liepimai pateko į visos šalies 
raąčių skelbimus. Ir svarbų jį*j 
žymėti, kad už tuos atsiliepuępS-j 
nesumokėta iiė vieno cento. , j

Mokslas irgi pagelbėję

kurs užlaiko cigaretes v>«a. sriĮ^] 
žius, Minėtas pakelis yra lanįHl 
vai atidepgiajrnąs; . : -

Visa tai parodo, jog, Lu« 
Strikas išdirbėjai sunaudoja
jauslus. mokslo . išradimus,J 
įtik labiau patenkintą savo 
tus lygiai tiek pat, kiek jie 
kia geriausią programą per t<| 
dio. (Ady.) . ’ \ ' jį

DRAUGIJŲ. VALDYBŲ 1 
ADRESAI

ufcnrvoa DUKTIBŲ D*40*MV. JOJKO IV. 1LPJJU1 
---------------------------T -

PlnalnlnkM.- M. 
' N llt. I«» Bi, bor.
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ | 
KOLONIJOSE

Tada jam paaiškinau, 
Imd katalikų kunigas Cox 
nužygiavo į Washington su 
25,000 bedarbių, d kiek gi 
bedarbių komunistėliai nu- 
vedel :-

.. '«■ 
“DU VAINIKU/^

Vas. 28 d. Lietuvių Kole
gijos studentai suvaidino ti
kybinę tragediją “Du Vai
niku.” J’ S

DARBININKŲ REI
KALU

į Vasario 21 d. įvyko LDS. 
kuopos mėnesinis susi- 

>rinkįmas« Valdyba prąne-
E? & apie 1932 metų veikimą. 
^‘Pranešimas buvo 'priimtas.

- Į naują valdybą išrinkti:
Pr. Gustaitis — pirmininku, 

įji. Mikalauskas—vice-pirm., 
^Fel. Miknčionis — prot, ir

|į«;Yinansų rast., J. Usąris — 
Sjįžd., K. Petrokas ir V7 Ra-

ananskas — iždo globėjais.
^7 Organizacijos sustiprini- 
ano reikalu nutarta kreiptis

Centro Valdybą, ir prašyti 
^sumažinti nario mokesčius, 
7?nes bus galima t gauti dau- 
^gian na jų narių ir palaiky- 
/ti senuosius, kūrie šiais blo- 
įįgais laikais neįstengia, už- 
tįmoketį esamos kainos.

Kuopa iš savo pusės suti- Pertraukų metu-kolegijos 
į^ktų imti korespondencijos “ ” ‘ ’ 
į treikalams tik po du centu į

• Scmėnesį.
Narių būvio, pagerinimo 

'reikalu nutarta išnuomubti
• »’atatinkamą vietą narių klu- 
|*bui, kuriame organizuoti a- 
į^matninkų, žemdirbių ir pa- 
'^prastų darbininkų ratelius.

Numatyta išnuomuoti pa- 
Utogų ūkį (farmą) ir bendrai 
Jūkininkauti, naudotis ūkio 
|gaminiais, nes tik tokiu bū- 
|du bus galima išsigelbėti 
ftnuo skurdo ir bado.

< Kuopos Valdyba.

j. Valantiejus, pasakyda- 
įspūdingą kąlbĄ - - ■

Kolegijos direktorius kun. 
Dr. J. Navickas savo kalbo
je džiaugėsi skaitlinga pub
lika,: tik apgailestavo^ jog 
kolegijoje nėra nė vieno: ber
naičio iš Watėrfoury.

Kalbėjo ir kun. J. Ambo-- 
tas.

Žmonių buvo daug. Visi 
buvo patenkinti jausmingu 
vaidinimu.

U'« Jf 

ro susirinkimuose būdavo 
vartojama tik anglų kalba. 
Bet štai vieną gražią dieną 
vienas jaunuolis sako i u Vy
rai ir merginos!- Argi mes 
negalime pagerbti savo tėvų 
kalbą? Argi mes negalime 
susirinkime kalbėti lietuviš
kai?”

Ir štai vasario 19 d. choro 
susirinkime skambėjo lietu
vių kalba. Kiek džiaugsmo 
ir malonumo buvo, rodos 
saulė skaistesnė užtekėjo. Ir 
pasirodė, kad čia gimę ir au 
gę jaunuoliai visai gerai sa
vo mintis gali lietuviškai iš
sireikšti. Tik' reikia dau
giau drąsos. . Aš reiškiu 
džiaugsmo ir lėnkiū galvą 
prieš jus,, jaunuoliai, už to
kį jūsų siišipratimą, kurį 
jūs parodėte paskutiniame 
susirinkime.

Dailę Mylintis

■M

o

wwat, m*ss.

ĮSIDĖMĖKITE!

CHAS. B. nusus
r . LIETUVIS GRABORIUS

<887 S. PACA STREET, 
BALTIMORE, MD.

; Laidotuves* fiatamauju teta! Ir
> jHtlttl. Nuo 75—100—150 d'dlertų.

- - Pagrobus paruoihk .
Telefoną* —■ South, 0068. .

: waterbury5 conn.
Jau buvo rašyta apie įvy

kusį ų tarptautinį koncertą, 
ariame labai gražiai paši
lde parapijos choras, kom

pozitoriaus A. Aleksio va
dovaujamas. Amerikoniš- 

ji spauda plačiai . rašė, 
UJog lietuviai geriausiai dai

navo.’
/Koncertas buvo rengtas 
bedarbiu naudai.

Po koncerto susitikau su 
gvienu iš tij, kiu’ie save va- 

įiha darbininkų. užtarėjais, 
žs jo-paklausiau, kodėl ta- 
šie koncerte nesimatė nė yie- 
fo darbininkų vadinamų už-
irėjų. > < :
Draugas atsakė s
—Mes neremiame .tokių 

ędarbių. Mes remiame to
lis, kurie demonstracijas 
to.

studentai sugiedojo kelias 
giesmes. .

_A BEDARBIAI
Bedarbiai, kurie turi šei

mynas,, gauna, iš miešto dūr
io dviem dienoms į savaitę.

Vienos protestonų bažny
čios skiepe yra sustatytos lo
vos, kurios skiriamos tiems 
bedarbiams, kurie neturi sa
vo prieglaudos. ■-‘ /■.

Yra ir lietuvių, kurie nak 
voja tame skiepė^ Yra pa
tekusiu ir dėl pačių kaltės.

Žinau vieną lietuvį, kurs 
turėjo keletą tūkstančių do£ 
Įerių. ' Susipykęs su žmona 
persiskyrė, pinigus pragėrė 
ir’ dabar vargsta. Ir save, 
vadina apšviestu žmogumi, 
nes skaito “pažangius” laik
raščius, kmįie kliedą viso
kias maikių melagystes.

/•’. ' P. 3.

Amerikos lietuviu “stolič- 
no” miesto gyvenimas įvai
rus. Vieni seimuoja, orga
nizuoja^, galvoja, svarsto— 
dirba tą’ darbą kuris reika
lingas ’ musų visuomeniniam 
gyvenimui ir tautybės palai 
kymui. Kiti gi po teismus 
tąsosi, orą, su radio pagelba 
“teršia” ir panašiai.

. KONFERENCIJA
; Vasario 14 dieną Chica- 
gos priemiesty, Cicero, III , 
įvyko Ų. K. Vakarinių Val
stybių Konferencija. Daly
vavo365 afstovai iš 15 koįo- 
nijų, kurie, atstovavo 102 į- 
vąiriasi organizacijas ir Irau 
gijas. • Priimtą ?daug įvai
rių Amerikos ir. ypač vaka
rinių valstybių lietuvius lie
piančių rezoliucijų ir nuta
rimų

Kovo 13 dieną Šv. Jurgio 
parapijos syetainėj šaukia
ma L. R. K. S. AJiVakari- 
nių Valstybių seimelis. Sei
melio tikslas: .1) Supažin
dinti visuomenę su Susivie- 
nijimu, 2) Išjudinti Sus-md 
veikimą vakaruose, 3) Pri
sirengti prie ateinančio or
ganizacijos seimo;

RADIO '

Susipažinome jau ir su 
“mandriausiu!”; dvidešimto 
šimtmečio išradimu — ra- 
dio! Kelios stambesnes lie-

NEWBRITAIN, CONN,

Telefonas; Plazi 1350. ■

JONAS GREBUMJGKAS
Dtaboriui Jr Balsamuotojaa 

■&& S. PACA STREET, 
BALTIMORE, MD.

i.

DU)EI,E PAŽANGA
*

Pradėjus klebonauti kun. 
A, Vaškeliui pas mus daug 
nauja įvyko. Jo rūpesčiu 
pakviestas vargonininku ar
tistas J. Olšauskas. Tuo- 
jaus jaunimo veikimas pa
kilo. Trumpu, laiku sureng
ti koncertai lapkričio m. 
22 d. ir šių mėtų sausio 31 
d. Suvaidinta . komed i j o s 
“Namų židinys” ir “Ado
mas ir Ieva,” Vaidintojais 
buvo j. Olšauskas, E. Dani- 
sevičiūte, J. Jenkeliūnaitė, 
A. Valinėms, O. Sintautie- 
riė, M. Karlonaitę ir Krau- 
čeliūnaite. . Abu kartu pa
rengimai praėjo didžiausiu 
pasisekimu. ■

Visi parapįečiai savo kle
bonui ir choro vadui , linki 
.geriausios sveikatos ir il
giausių metų. •

LIETUVIŲ kalba 
GYVUOJA/.

J’ . . • • ” ,.

Būnant svetimtaučiams 
vargonininkams, mūsų cho-

CHORO KONCERTAS
Mūsų uoli ir energinga 

vargonininkė p-le. Z. Blaže- 
vičiūtė, su pagalbą mažojo 
choro * rengiasi prie koncer
to, kuris įvyks po Velykų. 
Senai jau girdėjome mažąjį 
chorą dainuojant. Žiūrėsi
me, ką nauj(| parodys.

NETEKOME /
"Pereitą mėnesį šių koloni

ją apleido maloni mūsų w
draugė p4ė Marijona /^tt”|tuviij. biznio įstaigos ir kai- 
činskaitė. Jį įstojo į kurie politikieriai iš įvajrių 
Juozapo ligoninę mokyįis sį0^ fam tikromis valan- 
šlaugystės. Linkimų p. domis duoda lietuvi § k ii s 
rytei geriausio pasisekimo J programus.,1 Biznierių pro- 
Tikimės, kad ateityje, užbai-^grainas Gr k. — politikierių 
gus . savo . mokslą,. g a 1 ė s — pej “Liaudies Sajun!^ 
mums lietuviams naudingai (Sąndariečių atskala) 

. patarnauti. . ; /pjaunasi sii “Naujienomis”

LDS. KP. VEIKIMAS 
į ■ • ■■■ ’ .
l Liet, parbininkų- Sąjun
gos kiiopą irgi neshaūdžia. 
Savo susirinkime nutarė sU-

• rengti vakarėlį sų vaidini
mais. Vietos dramos mėgė
jai statys juokingą veikalė
lį “Nuo nosės iki ausies.” 
Visi laukiame su nekantru
mu pamatytį kas tai per vei 
kalas. -

muzikui A. Pociui vadovau
jant, statė gražų dvasinio 
turinio veikalą, “Stovi Mo 
tina Sopulinga” (Stabet 
Mater), Veikalas nepapra
stai gražus. Choras ir pa
vieni solistai savo užduoti 
•atliko, gerai. Garbė p, A. 
Pociui ir L. V. “Dainos’1’ 
chorui. Tik gaila, kad ne
daug publikos buvo. O y- 
pač mažai jaunimo.

Mūsų jaunimas jau pusė
tinai išmoko skųstis, kad jų 
piekas neremia. Taip, rem
tume, jei rastume, bet kol- 
kas nežinome kuomi jūs esa
te. Einame į jūsų koiiecr- 
riiš, parengimus, net in į pi
knikus... Publikoj tik seni 
darbuotojai, inteligentai, 
dvasiškiai, tėvąi, motinos, o 
jaunimo nėra, Jei dalyvaū 
darni ir šiame koncerte bū- 

. tume matę^ kad svetainė n- 
žia nuo gražaus energingo 
jaunimo; krikštavimo, tai po 
koncerto mes, seni darbuoto 
jai, žemę iš vietos judintu
me,. šaukdami — remkime 
mūsų jaunimą, nes. jis, sii 
muinis. ‘ A. J. žvirblis.

,t. ■u‘—t'*'-.1

PR0V1DENCE, R, I
Praėjusio mėnesio vidury 

Šv. Kazimiero bažnyčioje į- 
yyko' 40 valandų ’ atlaidai, 
kurių metu buvo atsilankę 
daug svečių kunigti.

Užbaigiant atlaidus, pa
mokslą sakė kun. Kaz, Ur
bonavičius, providence’čių 
labai mylimas ir gerbiamas.

Kun. Kąz, Urbonavičių# 
yra daugiausia prisidėjęs 
mūsų parapijos įsteigimo 
darbe.

Kai neturėjom nei bažny
čios, nei kunigo, kun. Urbo
navičius dažnai atvažiuoda
vopas mus ir teikdavo svai;- 
biausiiis patarimus.

Per visus atlaidus žmo
nės skaitlingai lankėsi baž
nyčioje. . Manau, jog mažai 
liko tolau, kurie nesiisitaikė 
su Dievu..;

ė

HARTFORD, CONN.
SVARBUS PRANE-

. "• ŠIMAS . A • / .
Trijų draiigįjų (S LR K A, 

LDS. 6 kp. ir Moterų Są
jungos 17 kp,) komitetas 
praneša visos apylinkės-lie
tuviams —1 miestelėnams Ir 
ūkininkams apie rengiamą 
gražų teatrą, Waterbury >ib 
parapijos choras, komp. A. 
Aleksio vedamas, kovo 13 d., 
suvaidins operetę “Sylvia.”

Vaidinimas prasidės 7 v. 
vakJ Įžanga: suaugusiems 
— 50 ir 35c, vaikams —-15 
centų, —- - t ~ / y ■

Širdingai kviečiame skait
lingai atsilankyti.

■ 7 Dengimo Komitetas.

“ŽIDINYS”
Prof. Dr. V. JlykolalClo-Pūtlno r^atu* 
Jamaa llteraturoa, mokslo, vfopi 
Ir akademiškojo gyvenimo iltuatruotas . 
rnSnesInls žurnalai dhjžlkttirai,
prasilavinusiam žmogui' tinkamfatūlM 
lietuvių Žurnalas. T ’-l visi feMkuUkl* 
te užsisakyti “Židinį.” , ' ?

“Židinio” kalnu Lietuvojemat L, 
puem. 20 lt.; Amerikoj* mstaiis H 
pusmečiui Ž2.88.

Adr. ; “židinys,’’ Kaunas, LfctarŠ* AL

GAVeNIOS PAMALDOS
mėnesini* žurnalai yra. dldžlaaslaa.

Kiekvieną trečiadienį yra rimtajai,^omiamiai iridekvunam 
C nwiilmvlniMlftm Žrnniml ffnlrRtnfaiinlM

giedami Graudūs Verksmai 
ir Sakomas pamokslas, o 
penktadieniais ; vaikščioja
mos Stacijos.. * Sems.

“DARBININKO”
•■■ ■■. • ; • ■■*• //.</ \v ■ ■ ■

EKSKURSIJAI

PARAPIJOS BALIUS
Mūsų parapijos skolų 

draugijos nariai rengia pa
rapijos naudai didelį balių, 
kuris. įvyks balandžio 8 die
ną, .Knights of Columbus 
svetainėje. - Suaugę žmonės 
ir jaunimas nuoširdžiai pa
deda skolų draugijai pada
ryti ^parengimą pilnai pasi
sekusiu. . * Jurgis.

 r.'-' • ’ ......... • t .

Ne kiekvienas gali pada
ryti ką nors nepaprasto, bet 
kiekvienas gali nudirbti pa
prastą darbą nepaprastą 
dvasia.Bookęr Wąshing- 
ton. \

CHKRRON’S
AAWYTūVAI 

Aliejaus pečiai; Bkalblanioa 
m&Žhioe

;■ DTBmaroLLtnfeK. .woicnam, tufe

MMMMMMMMBMMMn »

už Vanagaitį ir BLA. reika
lus. Taigi jų programas Su
sideda iš 'politjškų kelionių 
ir ant galo prašo ‘‘rašykite 
kaip jums patinka mūsų 
programa.” ■ Nesenai pra-j<J*, 
dėjo duoti radio programas 
ir “Nąuj.” Jų- programos 
susideda iš dainelių rir ko
medijos, kurioje bandoma su 
pažįndinti svetimtaučius su 
lietuvių girtavimu.

FEDERACIJĄ
Dauguma Chicagos L. K: 

draugijų priklauso prie Fe
deracijos. Federacijos Ap
skritis iki šiolei puikiai gy
vavęs ir dirbęs tautiniai kuį 
tūrinį darbą; šiemet, nutarė 
daugiau atydos kreipti- į a- 
belną lietuvių katalikų dar
buotojų lavinimąsi. Dabar 
kiekviename susirinkime at- 
sibūna trumpos programos,* 
kurios susideda iš įyairių 
prakalbų ir paskaitų, r .

.... •.•■■■ ■ - i.

SUSIVIENIJIMO
•■'■VAJUS / ' ■

SLRKA. ’Chieagos Aps
kritis šių metų kovo pirmą 
dieną pradeda vajų. Nežiū
rint dabar siaučiančio ne
darbo, ' Susivienijimo dar
buotąją! prie šio vajaus la
bai rimtai rengiasi.

* KONCERTAS /
Vasario 21 d., Lietuvos 

Vyčių “Dainos” choras,

VLaivu “United States”

Išvyksiš

New York’o
t
T

I Birželio 18 d., 1932 •
❖■ ■ ‘/.i ■ a;‘. >‘ ■■■■ ■' j

♦T* ’ • T’. ■ ‘ f . ' • ' A ‘ •

X

t

Ekskursijaivadovaus kun. J.Skalandis, I 
$v. Roko parapijos vikaras, Montello, | 
Mass. Laiko nedaug. Ruoškitės.

f Ekskursijos reikalais kreipkitės pas | 
| vietinį agentą arba “Darbininko” Eks- | 

kursijos Centran.;

366 Broadway, So. Boston, Mass. J
i T«Į S. B. 06^0 :
• . ' L -
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BinhioiB v

PUŠIAI UŽPUOLĖ IBI MUJM LIMNM

HIHI tflHtifHM įvyko^rų-K*-
TJU VAnHMi rAHRU zimieriečių, Oiicago, III.,

-t, Praėjusį sekmadienį, ? ko
voG d., So. Bostono iiapy- 
Įmkes lietuviai tupėjo gra.’

, ' ^šią.progą pamatyti Svč, Ma- 
irfjos Kolegijos auklėtinių. 
Vaidinimą. Atsilankę į er-

, dvią Dangaus Vartų para
pijos svetainę jie pamate 

’ j ■ tikrAi gražų menišką vaidi- 
.nimą.

Nors veikalas turėjo 11 
paveikslų, bet visa publiką 

.. taip susidomėjusi sekė, visą 
vaidinimą, jog ne nepfastė- 
bėjo, kaip 3 valandos pra-

• ’7 slinko. . “U
' Vaidino apie 30 asmenų. 

Gražūs rūbai, vaidintojų ai- 
.ški lietuviųkalba, jausmingi 
pergyvenimai, veikalo įdo
mus, turinys, vaidi n t o j ų 

■ kięjkvįęno * veiksmo • sklandų- 
:. mas'-~ visą tm sukėlė ypa- 

\ tingąnuotaiką.
Kolegijos direktorius p‘ 

. 'vaidintojo veikalo gyvoji 
dvasia kun. Dr.. J. Navickas

- Įširdingai^dėkojo skaitlingai
atsilankiusiai publikai, vai
dinimo rėmejąins.

7 Kleb. kun.. P. Virnįauskis 
džiaugėsi kolegijos darbais 
ii’ dėkojo jos vadovams ir 

. auklėtiniams. už gražias pa
stangas. »''■

,5 Vafdįiįmuįį pa$i>ąigus, 
bJparajĘtjęį sv^ąinėje| įvyko 
;vakąnenK IM^ščius šekni- 
Jrt ninkes C J- Marksienė, O 
-.;Mizgirdienė, K. Vasiliene, 
JB. Znotinienė, O. Staniulm- 

' įte, Ę. Nanartąyičienė ir Q. 
įSiaurienė) parengė Kolegį- 
jos auklėtiniam& skanią vą- 

.' karienę. ■ Čia susidūrė gyvą 
/^nuotaika.

. ( , Vakarienės metų kalbas
- pasakė dmn. Dr. J. Navic

kas, kun. P. Virmauskis, 
įkun. K. Urbonavičius, kun. 
:K. Jenkus, O. Siaurienė ir 
' “ DarbininkoJ r atstovas.. -,

Šeimininkėms parūpintį 
\ . ” vakarienę ir šiaip teatro reį 

kalams daug pagelbėjo Mį- 
< rijonų rėmėjų skyriaus pir- 

. ' mininkas E. Kymantas, K.
- Rainys, V Valatka ir kiti.

Apie kitus pasidarbavu
sius teks paminėti: kitą jkar-

- 4'?'T 'L:- - '• 
Iw. HMM ifl*

Salčn mičjus, keliolika lab- : 
daringiį Žmonių prisirašė i 
prie Sesenį Kaiimieriečių 
Rėmėjų Skyriaus.

Suėjusiųjų buvo nemažai.
Kun. Virmauskis išreiškė 

kun. K. Urbonavičiui, ir 
kun. Jenkui sveikinimą jų 
varduvių dienoje. Jis svei
kino kunigus Kazimierus ir 
uDarbininko”vardu.

P-lč I. Leščinskaitė skai
tė sveikinimus ir įteikė dva
sinių gėlių pluokštųsir auk- 
so nuo sekahčių draugijų f 
Pranciškonų, Mąldos Apaš
talystes, Blaivininkų, Amži- 
nojo Ražąnčiaus, Seserų Ka- 
ziniieriečių Rėmėjų sky
riaus ir Moterų Sąjungos 
kuopos.

Po to buvo .Maldos Apaš- 
talybęs susirinkimas, kurio 
svarbiausiais nutarimais bu
vo visomis jėgomis remti 
“Du Vainiku ir bažnytinę 
kantatą “Septyni žodžiai.” 
Draugijos atstovai pranešė 
ir apie ’ įvykusį Naujosios 
Anglijo^ katąliktį seimelį.

Iš VIETINIO BAŽNYTINIO 
ffllIMO

Vwm 97 d. Bostone į* 
vyko .aukštesniųjų mokyklų 
(high scbool) sporto rung
tynės. Tarp įvairių sporto 
rrogramos dalių buvo ir ru
blio metimas.
; Rutulib metime pirmą vie
tą laimėjo southbostonietiy 
Viktoras Galinis, kurs lan-

School. Jis pumetė 12 sva- ; 
rų sunkumo rutulį į suvirs ' 
<7 pėdų tolumą. Antrą vien 
tą laimėjo it .gi lietuvis ■— 
Albertas Degutis, lankąs 
Boston Trade mokyklą.

Vikt. balinis dabar yra 
Massachusetts valstijos auk
štesniųjų inokyklųrutulio 
metimo Čempionas. Jis gy
vena pas savo tėvelius, 78 
Marine Road, So. Boston, 
Masą. Jojo tėvelis yra se
nas ’L. D. B. narys ir geras 
“Darbininko'” prietelius.

V.' Galinis yra gavęs dų 
medalius už pasižymėjimą 
sporte, <

šeštadienio rytą, kovo 5 
dieną, t5 vai Ona Vaičiūnie
ne, 144 Bowen St. „parėjus 
iš darbo rado duris atrakin
tas. pet .nieko nemanyda
ma įėjo į priemenę ir ten 
buvo plėšiko užpulta. .Plė
šikas ją .pagavęs pradėjo 
smaugti ir traukti į skiepą. 
Vaičiūniene nepasidavė ir 
pradėjo rėkti. Jos duktė ir 
kaimyne Regina Sabaitienė 
užgirdusius riksmą atbėgo 
gelbėti. Plėšikas pamatęs, 
kad gali būti blogai pabėgo!

P-ia Vaičiūnienė apie ųži 
puolimą pranešė policijai.

GIRTAM VAŽIUOTI 
.NEVERTA

Bostoh .Oollegė atletikos 
komisija pranešė, kad kole
gijos baseball ratelis pradės 
^veikti šio hįėn 15 d. Tarp 
žąidikų yra ir lietuvis Beir- 
ras Česnulevičius, N.ashua 
vytis taipgi smarkus futboli-

Kovo 4 d. Šast Cambrid- 
gę teisėjas Stone smarkiai 
nubaudė tūlą Walter Kelly, 
B2 mėtij amžiaus, už nesilai
kymą automobiliais .važinėti 
taisyklių. ; ; , '

W. peily važiavo automo
bilių, būdamas girtu ir bu- 
;yo sugautas. Ir tai nebu
vo pirmaskartas.

ĮTž tokį laužymą fAišyklm, 
teisėjas niį^altėltai pasky- 
re J metus kalėjimo;

ATPISOTAJU SUSISIE-

Antradienio vakare įvyks Tymo vadu šiemet bus A: 
Sodalicijoi? pamaldos. > Tąlsp^hąrdi. * a 
patį vakarą bus salėję Lįe-| 
tuvos Dukterų draugijos su
sirinkimas. ,

Penktadienį einama staėi-| ,W>® PTofesi^ų ra
jos 4:15 v. pa pietit ir 7 ;30 tehai jau. rengias! ateinan- 
val. vakarė. To stacijų se-lžiimi Bostone ^-

ka pamokslas ir palaimini-P ,. f. . - • . r „ .v; 
mas švenčiausiu. ' • W

lino laikas prasidės apie-ha-
Tą patį vakarį popajnal-latlažio jį d .Abu tymai ren- 

jS’l įvyks 'parapijos veikimo|gjagį gmjakf j goriausius -žai 
komisijos trumpas, bet svar-\

Ųž pirm!? mylią L T. O. 
A. tąsei’ da^r reikės mokėt- 
t j 35 centus, vietoj 30. centų'; 
kiekvieną sekanti mylia kai^ 
nuo* 20c vieĮbj 30c.. '

Choras pakilusių ūpu 
smarkiai rengiasi prie baž- 

• kimiausias tymas yrąy Boston nytinio koncerto. Laiko pra
ktikas trečiadienių ir ,penk- 
Micniu vagiais. Prakti- 
tem dalyvaują Uambrid- 
ge’ė galjngąu choras. • ‘ . .

—V --- 7—  

A. k B. Į 

| LI.ETUV<S •• I 
.5:' • - . ' ’ - • ' |
|$TprrOJAS ir CHIRURGAI j 

I V a U n d o s: . |
-f Nuo 2 iki 4 d., nilo 7 iki 8. vak | 
Į 'S
j 478 Gallivan Boulevard 
| DORCHESTER, MĄSS. : 

| Telefonas Tp.lbo t QS<7

v
•rr*-' t i- ' -i I

Kitą sekmadienį prasidėsi
40 .valandų painąldos ir į-| ; ' . i- \ . /•' *
vy^s hbŽnytinis koncertas Į Draėjusiu * savaitę Eorest 
7:30 vai. vakare.. z Oifcy> Pa.,'mirė southbosto-

"• Įniętis Juožas Ogenskas, . 43
Atlaidai, gaunami per 40 metų amžiaus. ' Velionis ten 

valandų, ypatingai prie Švč.|buvo svečiuose ir staiga ap- 
Sakramento įstatyto pamąlJsirgd.
dos yra visuotini. 1 Velionis paliko dideliame

Per keturiadeŠimtę gminaįųuhūdinie žmoną Leonorą ir 
visuotinus atlaidus kiek‘vie-1 dukterį Marijoną. Soutli 
nas, kurs prieina išpažin-lBostone’iis pragyveno <’pie 
ties,, priima komuniją^ metų _

i

Bostono mayoras ir jo ai’- 
timieji pagelbininkai krei
piasi į legislaturą, prašyda
mi 2 milijonų dolerių jnies- 
tp ligoninės naujos stątybos 
reikalams: u )•

Miesto ligoninė yra per 
maža vis didėjančiam ligo- 
Uių skaičiui. Visi kamba
riai perpildyti ligoniais. Sa
lia reikalingų Įovippristaty* 
ta extra patalai*

. U ESI ra VYČIŲ ‘

. ■T" . > . 1

Jeigu žinai ir supranti ą- 
pie vyčių garbingą organi
zaciją, tai tikiu, jog esi vy~ 
:čtų uilėso.- —-—-—

ŽiurėkitĮ Keliolika metų 
atgal tvėrėsi visokios drau
gijos bei Įdubai - ;Kur jie 
šiandieną'! Vyčių organi* 
zacija Jr Šiandieną; garbių?

' gai gyvuoja. Skaitlingos 
minios jaunuolių ? supasi, 
kaip marių vilnys, ir.jau 
Šieipėt Ši organizacija mini 
20 metų gyvavimo sukaktį.

;; Kaip, laimingi tie. jaunuo
liai, kurie nemiegojo, o stop, 
jo į darbą vyčių orgąnizaci- 

' joje; Dabar jie jaučiasi br^ 
" ganizacijos šeiminiu kais.

B et‘dar nevėlu visiems ne
priklausantiems. Šiemet vi
si turime gerą progą.

Visi tėvai, kurie atsimena 
savo tėvų šalį ir savo Širdy
je turį tėvynės meilės kibir
kštėlę, tutėtū žinoti, ar jų 
Vaikįi priklauso Vyčiams.

Prisiminkim Vyčių dar
buotę jų darbštumą, kelian
tį įpūsų tautą. Lietuvos) Vy
čiai, tai gražus jaunimas, sų-t 
sideda iš katalikiškojo jau-| 
nimo,. dirbančio savo obal;’ 
siui'kautai ir Bažnyčiai.” 
Tad raginčiau . jus, gerb. 
tėveliai,, kurie turite paau- •* 
gusius sūnelius bei dukreles, 
leiskite juos prisirašyti prie 
vyčių 17 Algirdo kuopos. .

JJabąr yra vyčių vajus, 
kuriu metu daug lengviau į- 
■stoti į organizaciją. Man 
teko ■ nugirstipraėjusiame 
Vyčių 17 kuopos susirinku 
me, kad- naujai įstojantieji 
nariai turės mokėti už vier 
nūs metus tik $1.00, už ku
rią sumą jis gaus organą

Vytį” du kartu į savaitę.

s 
s. 
» 
i

.: :šy: Petro bažnyčioje ypa-
f tingai daug žmonių ėjo išpa

žinties kovo 3 ir prieine 
,šv. Komuniją kovo i šv. Ka
zimiero dienoje.

Kiekvienose šv.
4mvo po kelis šimtus kiaušy- prieš 40-fę ir tą pačią dieną Į 
>|ojų ‘dar?prieš atlaidus, praside-
V V&am, po Stacijų apyaj-lsiant. . . • ' - - r

lanko bažnyčia, kurioj 6 ląi- Į

mišiose

koma 40-te ir pasimeldžia! i
Popiežiaus intencijai;; Į

.. Išpažinti atlikti ,ir Komu- Į į 
iiiją priimti galimą dieną

DOB£ ATLIEKAME .gebai IB PIGIAI 
\ »atabmatoiaa G»WAW« 

4^ ABMAMPnre ^> ’ GOBGĘMTEB,

Trt. W 0884

PRALL BROUAI j
HNTOIUI n dEkokatomju *!

Peter J. Kutavičius kam reika
lingas kreipkitės <G8 JĘL 7th fit, 
South Boston^ Mase, B 1

VERTI PARĖMIMO I

PB0FE3IQHAW, ; M 
PĘAMONIMIN KAI,BIZMIERUI 

KURIE SKELBIASI 
*‘DARBINIMKjE’’ 

TIKRAIVERTIOAITYTOJų

. ŠAjąfcėft-.
VISI GAaSIKKITtg ( .. 

''dazbininkje” : 
5 *. ■ ’ i,• *•- /t ■ , •

adminitiraom*

0

f

Neužmirškime, brangus 
jaunuoliai, atsilankyti į ar- 
fimiaųsį Liet. Vyčių 17 kp. 
susirinkimą. -

* Kas gerbia savo tėvynę, 
myližmoniją. OhurMt

■ BMJ I ■ l|M.f ■■ 1 »*■ tol j ■' U lt H     Ji ,»  t

Malonu įr garbinga mirti 
dėt savo tėvynės. UorM

Mūsų bendra šeima., yra 
tėvynė.; Cicero

CONTAINED NO CHiCKS

Unobservant cuatooier—1 *nppose 
yoą gparanteė thcre’i no chlckens In 
these ępgs?.
, Deaier—I certalnly do, Btr^-they 
were lald by a duok.

: HFIGHT OF VAN1TY

“7LIETUVIŽKA1 ' j 
mm w 

(L STREET BĮJAUTV SHOP) 
Kampai L and-Gtli Ste;

JšO. -BOSTONj 
IfĄSS.

’ Tei.
S, B. 4G45-11

Savininke 
CAROLINE 

0A8PER , 
Ouodime - ■< 
l’eriiiancnt 

. AVave-Eugene
1
<

■.

s

I IVAIRIŲ DBjLBUtlŲ .
.KM.u?nv».. -:

PMIL’S MENS 
SHOP

«6 W. BBOADWAY
• (tarpe F Ir Itairchtater Sl«.) <’

UHalkoj»0 yjHMuefai -urado* vy
rišku* dfab(lMdB. OražlaūriaM «kry- 
Mito- PailnuiYhkt pigiai plrjate.

Jį*viKWcat POVILAS LIK4.8
1

■ 7

L—

DVI DIDHUUS Eim j 
ame - s

svarbios ekskursijos
tavą. Pirmutinę rengia t> g 
Vyčių organini ją, * kurios S 

ekskui’sij a išplauks iŠ New $ 
Yorko gegu&s (Ma^ 14 d. 1 

laivu “United States” Scan3

dinavian American L i n ji *1
Antra rengia L. i). S. ir J 

“Darbininkas” birže lįp 
(June)’18 d. tuo pačiu lai- 
vu. . . : \ J 3
■ 11 - ' ’ ■■ .... I- .... !*W*
m II <■! 1U1!I»| 11*11.

Tel. 8o. Boston 0828
1IBTUVM DAireiMAl "" 

DB.N.V,MSH!

(KASPARAVI0IŪ8 ‘ 
Maujoje Viltojo,

5g5 E. E?oądw> & Bq*ton<;
Oflao valandoti

Nuo 9 iki 12 ryto ir nuo 1:80 iki 1 
Ji Ir puo 6 ąd 8 vai. vpkare, Ofi- 
tos uidaryths subatos vpkarato ir 
ąedšldienlals, taipfi svedomi* pm 

12-tos dlenį Uždaryto*.

Taipgi nuimu ir

3
’J
1

1

.*1 J 
i
v

tiwSlip—\yiiąt (Jo you įzonsĮdęr 
heigbt df vapity?

Ue—How tai] aire you?

l J'JĮ'i/ Al j-'
Tęl. Sp’ Bostpn 2660

. Lietuyis EląntisUi

A. L. KAPOČIUS
25į IT. Brpadway, ^o. BosfcjA 

Ofiso valandos nuo 0- iki 12, Ujjp ; 
1:36—6 Ir nuo 6:36—9 yakar®, 
Sergdomls nuo 6—12 ypl., dlep*. ’ 
SubątomJg nuo 9 Įkk 6 vai valUlrt.' 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vaL dleng' 

(pagal sutarti) ‘

r;.<

■į 

^4 h 
N

Tel. Popter 8789GAS ON THE STEPS

“Does yout feller ever gas on the 
Ifteps Mth you Jn the eTėuiDg?’> f

“I should say not Hė ateps op the; 
gąs with mg’ In the evening, my dear.”

........................................u1’ ";n

nn n a Ali ir ima vi i

. • (ĮRfiPMB) :- V *'4’V

u Oflso Valandos: >—4 ir /
278 Hąryard Btreet, / . 

kamp. Inman arti Central Scį
Cąmhjridga, Mas*. ūl

r?
4

(GALINAtJSKAS) i . Š

. 414 Broadway, flo. Bosto&r .
’ ®ei. •». Boston W00 M •* ’ 

Pflsas atdaras pap 10 iki 1? wį. , r 
rytpi bup 1:80 iki 5:8Q po pieta ■! 
nu» < m 9 Vakare, frem dlapf . į 

pagal snritarijęf

COLOR OF BAB1ES

He—Are all bablea plnk?
She—Cortainly.
Jie—\Ve have one nęxt door thnt’» 

awful “yeller.” .

. laėything ‘

LDR.GRADI

Tiitre U < ypnng f<tow,named SJpter 
a žambu mm! <ictat0r

. wa gUU* movint ItHfr .
• H* te tfttlto toffy, ytorirr 

>wtety. r

j

■?
K

Pabaly N. Y. univtrslty >
llikl kolegiją.; buvę* gydytojui^ * 
HąmUtoo Ligoninėj, N. X.; i
fat j Out-Patient Staff Loveli^ *
<Qnta&. Daktaru. MMo p 
frary; sujungtas prie gt. J 
Li»onIn^;«edikaII|kM 
tojas d61 Metropolitan. Life 
LoweH YMOA. Gym.; A. O.f 
terš of America. Valandos : 
Ketv., Šeštai 10 iki 12 ryte, 
7—8 vak., Sekmadieny 10 iki IX.

Patarimai aj/kau 
327 Treraont St Boston, Maas._^

Telephont Unlveralty !

D, A. /ĮLEISTAI
GRABORIUSIB

balsamuotoj» r:

Ofttco Tohphons UolTmltr JM 
Hm. Unlvertity iwT

ADAMMO&SI
' BALSAkTUt

Patfrabus įmoku lOrat ir I 
Kaina vienoda vi»ur. Vitui pi 
dtepi Ir trakų

KTRI
U Intomle SU Moufrjto, i 

. m Brostomiiai*

g

• • i
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IS DIDŽIOJO NEW YORK’O IR NEW JERSEY
k" . • r -- b -j •

BOLŠEVIKAI STEBISI SV.
■ TĖVO DARBŠTUMU

g y1’9- žinia, kad
laikraštis “Anti- 

R Religinis” Popiežiui Pijui 
į* XI nors nenorams, bet vis- 
į gi lenkia galvą, pasisakyda- 
£ mas, kad Popiežius, Katali- 
Kjkų Bažnyčios galva, atsižy- 
tįmi nepaprastu darbštumu, 
į Per paskutinius du metu 
E Jisai išleido visą, eilę Enei-

mrčių namu kaip tarnai, tat 
naitės arba valo sodnus.

$brs netoli nuo Brooklyn 
ir Nev? York, dvasios padė
tis nėra taip stipri, nes at 
šalinio' dvasia yra palietusi 
jų gyvenimą.

Tikėjimo kibirkštėlė yra 
gan stipri kaip pasirodė gra 
šiame jįj skaitliuje per mi
sijas, čia įvykusias vasario

gj.veik visus nepaprastos svar- 
jFhos visuomeninius klaiisi- 
E.mus. Popiežius kalbėjo a- 
Epie auklėjimą, j a un imą, 
f' jungtuves; taipgi darbiam- 
B kų ir socializmo, pasaulinio 
h-, krizio ir bedarbių klausi- 
E^mžiis.’ Ir tas viskas aiiaip- 
F tol Popiežiaus, nenuvargino, 
g Pažvelgus į Vatikano orga- 
f ną — OsseiTatore Romano 
f kiekvienas gali įsitikinti, 
>kad Jisai dirba' daug dau* 
į giaus, negu galima tikėtis. 
a Negana to, Pijus XI naudo- 
i jasi radio ir kalba Urbi et 
įlGrbi (visam pasauliui). Pri 
Uima Viso pasaulio įvairias 
; delegacijas ir duoda nurody- 
5 mus. bei patarimus visų ša
ulių katalikams.

Didis jų džiaugmsmas bu
vo, nes pirmą sykį tai atsi
tiko toj parapijoje

Po savaites darbo, negali

IBROOmNO VYSKUPYS- 
>TĖS PILGRIMAIĮ EIICHA-

'VYKSTABIRŽELIO 9 C. r-.-- .'——i■ ■. ■
Neseniai Rrooklyno Vys- 

=Xupaą Molloy išleido atšl
amą į norinčius važiuo- 

fe Dublinan, Airijoj, kur į* 
vyksta šiemet pasaul i n i s 
Eucharistinis Kongr esąs. 

E Kun. Edmundas J. Reilly 
iomįs . dienomis pranešė, 

d norinčių važiuoti yra 
ug. Dalvir jau tikrai, ži-

■ Tioma, kad Brooklynas turės 
&vo reprezentaciją Kongre-

» Keliauninką vadu Vysku*

• Hickev, Vikara Generalį.
. Keliauninką laivai “Satur- 
nia,” Casulich. Line, išplauks

Įįiš New.Yorko birželio 9 die- 
pasipuošęs . Popiežiška

I* Vėliava. •

jBniiSū.H.Y.
E Šitam Ilgosios salos (Long1 
glsland kampelyje yra jau se 
Enai apsigyvenusių lietuvių; 

Tūli gyvena čia apie 40 m. 
Fų skaitlius yra gan žymus. 
Jeyeik visi dirba prie didž-

DIDŽIOJO NtW TOP.ro 
APYLINKĖS LIETU

VIAMS
Siuoini pranešame, kad Juręia 

įasonis yra įgaliotas rinkti 
‘Darbininkui” prenumeratas ir 

jaus. Jis patarnauja su 
tary Public užlifldymu ir pa- 

albsti' siųst pinigus Lietuvon. 
ipkitSs pas: ' • ” '
JURGĮ TUMAŠONĮ /

23 Grand. St. arba1356 B. 91 St 
, Brooklyn, M. Y.

mpTltsigėrėti žmonią prisi- 
rišfmu prie bažnyčios ir pa
mokslininko;’

s , . .. I

Didis būrelis jau senai bu
vusią prie sakramentą išdrį
so susitaikinti su savo Die
vu per atgailos sakramentą.

Ją vienas c. troškimas da
bar turėti sĮavo bažnyčią ir 
kunigą. Tam tiksliu esan
tysis klebonas yra labai prie 
lankus ir, pamatęs žmonių 
troškimą, dės visas pastan
gas dįocezijos galvą įtikrin- 
ti, kad toks lietuviams pa
tarnavimas atneš didelę 
dvasinę naudą. .

. Daug jausmingii laiškų iš 
lietuviu atėjo klebonui, iš
reiškiantys savo didelę pa
dėką už pakvietimą lietuvio 
misijonieriaus, nes tai pir
mas įvykis ir gal pirmą sy
kį lietuviški pamokslai su-: 
skalbėjo šv. Ąloysiaūs baž
nyčioje.

Anglai patys nustebo sek
madienį, vasario 21 d., kai 
in corpore apie 200 ar dau
giau lietuvių prie komuni
jos ėjo ir kai lietuviškas pa
mokslas per mišias pasaky
tas,v pašalinant visus para
pijos tvarkos dėsnius. Po 
pietii užbaigiant misijas, 
žmonės SU skausmu palikot 
bažnyčią. ?

Sapnas! Rodos, negalima 
•įsitikinti, jog tą savaitę jie 
klausė savo kalboje pamoks
lą!

Čia nepirmutinė toki vie
ta, kur koks didis darbas y- 
ra lietuvių dvasios vadams 
atlikti. Daugiau uolumo ir 
pasišventimo! Boiševizmas,;
įsitikinęs esu, neturėtą to

kios įtakos į žmonių širdis; 
jei gero-ganytojo širdis pla
ktų krūtinėse..

s Čionai bolševizmas turi 
jau .įleidęs savo nagus, bet 
nėra įlindę taip giliai, kad 
nebūtą galymybėš jų ištrau
kti iŠ didesnio žmonių skai
čiaus. * ‘ ;

Tikiu, kad tas pamoksli
ninkas atsilankys mūsų tar
pe labai dažnai, nes mes jį 
pamylėjome. \ Vietinis,

is, EL Biekšiūtė, J. Kučin
skaitė ir choro pirmininkas 
A, Matūnas.

Nutarta skirti dovaną tam 
asmeniui, kurs parduos dau 
giausia bilietą minėtam ba- 
iui, A

Jaunuomene yrą paten
kinta orkestru (The Hąppy 
Pats) ir yra skiriamą dova
nos sukikams, Kadangi vi
sas pelnas skiriamą, parapi- 
jai, todėl rengėjai kviečia 
netik rietiriius, bet ir kai- 
mynus atsilankyti ir pasi
linksminti drauge su mumis 
Šv. Velykų vakare. Vietinis.

BOCHESTER, N. Y.

EUZABETHPORT, N, J.
DIDELIS BALIUS 

vdlykose 
i ■ . ■ ■ '"S'

Parapijos choras? Velykų 
dienoje, Lithuanian Liberty 
salėje, 26943 Second/St., 
rengia baltą. Rengimo ko- 
misiją sudaro J. Pranskįe-

1

PARAPIJOS APY- 
' SKAITA y '-.

Paėmus į rankas parapi- : 
jos metinę apyskaitą, gali- į 
ma tiktai pasidžiaugti. Ir 
kodėl nesidžiaugti katalikui 
žmogui, jeigu matosi geras 
tavo parapijos storis, jeigu 
matai, kad klebonas su savo 
pagelbininkais trustistais ir 
parapijos veikimo komitetu 
sunkiai dirbo pėr tuos-pra
ėjusius metus, ir kad ją tas 
sunkus darbas, nors ir labai 
vargingais bedarbės metais, 
atnešė gražų^vaisių. Įplau
ki} per metusaįuvo $16,179.- 
48, o išmokėjimu buvo $13į- 
62į»48. Pabaigoje 1931 me
ti} ižde lieka $2,558. . Gįa- 
žu ir pagirtina. - r 1 
. Reikia taip gi atsiminti, 
kad iš tii išmokėjimą, $500 
buvo atmokėta skolos, $500 
buvo užmokėta' už dažymą 
klebonijos vidaus, 209.50 už
mokėta už atnaujinimą baž
nyčios vidaus, b kur kitos 
išlaidos. Taigi yra labai ge
ra atskaita.. '

Iš atskaitą matyti, kad 
pereitą metą parengimai at
nešė gryno’ pelno $3,252.71. 
Tai yra pelnas, atskaičius 
visas išlaidas. Reikia atsi- 
minti, jog komiteto žmo
nėms dirbant, ją kelias nė
ra nuklotas rožėmis, jie tu
ri girdėti ir visokią užmeti- 
nejimą, pakelti visokią ne
smagumą. ./ • .

Negalima įvardinti _ visą 
komiteto narią, bet noriu 
pasakyti, kad Petras Pikti
nas, tasai senas veteranas 
parapijos darbuotėje, padė
jo daug darbo. Žmogus, 
jau nebejauną metą, yra 
daug gyvesnis ir palankesnis 
darbuose, nęi daugelis jau
ną parapijoms Taipgi ge- 
ras> pavyzdingas katalikas, 
gražiai išauklėjęs savo šei
mynėlę. Jo sūnus Petras 
buvo trustistu pereitais me
tais, tai pirmutinis iš Čia au
gusio jaunimo, kuris padėjo 
daug sunkaus darbo parapi^ 
jos labui. Pavyzdys ir ki
tiems! mūsą jaunuoliams.

Senieji, trustistai V. But- 
riniaitis ir P. pikūnas atsi
sakė ir į ją rietą klebonas 
paprašė E. Gryhaitį ir P. 
Norkeliuną,- kurie Nutiko ir 
turi patarijpmį' jgasitikčji*

Žmonės, matydami reikta- 
lą remti savo parapiją, re
mia ją iš širdies. Bet rei
kia pasižiūrėti į didelį rei
kalingumą parankesnės sve-: 
tainės, kur mes patys, taip 
gi ir mūsų priaugantis jau* 
nimas, galėtų gemų susi* 
sirinkti į. parankesnę vietą 
parengimą. Svetainę gali* 
ma įsigyti statant naują bąž 
nyčią, nes senoji jau yra ne
tiktai permąža, bet ir pavo? 
jingai maža. Tiktai pasižiib 
rėkime, kada sueina moky
klos vaikučiai, kurią yra ne* 
161T200, faTjŠu didieji fun 
stovėti, nes hebeliėfe užtek
tinai vietos susodinti visus. 
O tie. mokyklos viiildtviai su
augs ir bus su mumis, o kiti 
vis priauga ir parapija di
dėja. Todėl jau būtų laikas 
rimtai pagalvoti apie reika^ 
įingumą naujos bažnyčios. 
Turint naują bažnyčią, su 
mažais pataisymais pasida
rys graži svetaine dabarti
nės bažnyčios vietoje. .

Todėl stokime į darbą su 
savo , klebonu, .remkime jo 
sūmąnymiis, reikime para
pijos parengimus, ~ mokėki- 
me-savo pasižadėjimus nau
jai bažnyčiai ir tuojau pa
matysime, jog toji našta, ku 
r i atrodo labai sunki dabar, 
pasidalys Įengi^i Wtada vi
si džiaugdamies galėsime 
savęs klausti, kodėl senai 

’ mes to nepadajBm?
i;. Vyturys.

BROOKLYN, N. Y. '

ąhtrą kas šeši mėnesiai, o į 
•rečių laipsnį kas metai. Į- 
vesdmimo ceremonijos susi
deda, iš drieją dalią, fizįnią 
ir protinią kvotimų. Proti
niai kvotimai susideda iŠ 
klausimą iš Lietuvos ir A- 
merikos istorijos, vyčią kon 
stitucijos, tikybos dalyką ir 
:.. t teziniai ar|>a inicija- 
eija, yra panašūs į Knights 
of Columbus įvesdinimo bū
da., ,■ 4. /. JI.

Telapl^rie: STAGG 2-0700 '

DR. BUDAS K. VENCIUS
DANTISTAS

N’—ItAY ..
Namų Telefonas: Mlchlgan 2—4273 B R O O K L Y N, Y.

VALANDOS:
i Nuo 0—12 Ui ryto, 2—S vak. - : 

Sveittadieniait
499 GRANO 8TR11T ; ? r

(kampa® Union Ate.) VII į

CHANGED AFFECTION

Msaaa

Teį. Greenpoint 9—2320 *

JOSEPH GARSZVA
GRABORIUS

I«Ieph6M: STAGG 2-4106 >• • 1

DR. A. PETRIKĄ
Lnmivia dentistab

2218.4th8t., Arooklyn, N. Y.
. • T-BpMulUt Diacn9t^ 

(fafo 4n4«iem» 
vALAirnos:

Nao 0 mi. ryt» iki 8 val. vakar«. 
Ptoktadieniaia ta VventadiMtaUi 

tik atultanu.

- ,-She—What kinti of pets do you pre- 
fer?

Be—It used to be blonds tni į mel 
yon, flęar. būt now Itte brunettea.

Iš kalno pranešama, kad 
Šiemet Pan. Šv. Apreiškimo 
Parapijoj Švento Vardo 
Draugija rengs du pikniku, 
' airių pelnas pusiau bus ski
riama^ parapijai. Pirmas 
piknikas Gegužės 1 d., sek
madienyje, Eeldman’s Qeens 
County Park, Maspeth, L. 
I. Antras gi — liepos 30 d. 
Klasciąus Clinton Pk., Mas
peth, L. I.<

Prašome visą geriį žirni
nių įsidėmėti .minėtus pa
rengimus, draugijos prašo
mos toaje dienose nerengti 
kitų pramogą. Šie abu pik
nikai įdomūs, todėl ir iš kal
no verta prie jų prisireng
ti; pažymėkite savo kalenda 
riuje. jau šiandien, kad .tose 
dienose ■ niekur kitur; kaip 
Apreiškimo Parapijos -Šv. 
Vardo Draugijos piknikuo
se! . • . Kvieslys.

NO PLACE FOR BULLS

She—I'm atrald fhere mny be bulls 
here.. • . .. y-r

He—They -don’t liovė bulls In the 
country—only conStableg. , ’

notburning .it

t*

kėlimas į laipsnius 
41-mos VYČIŲ KUOPOS 

7 NARIĮT * -

? Liet. Vyčių A^oje Vytau
to kuopoje sekmadienį,, vas.
7 d. buvo svarbus įvykis 
kėlimas ^pasidarbavusių na
rių' į laipsnius. su visomis 
ceremonijomis, taip kaip 
daroma - Knight of Colum
bus. Kad nariai, kurie yra 
įvesdinami, nesužinotų iš ki
tų laipsniuotų narių, kas ją 
laukia, tai įvesdinimo cere- 
monijos kiekvieną kartą y- 
ra keičiamos. . /■ .

Į pirmą laipsnį buvo pa- 
. kelta sekanti nariai; is mer
giną: M. Stągniūrmitė, O.

i Prizgintienė, V. Tttrsaįtė.ir 
• W Zaikerieiūtę; iŠ vaidiną::
— J. Kotaleričius, J. Kė. 
mėsis, J. J. Drigąlas, A. 
Kružikauskas, J. Masalskis, 
E. J.- Valentinavičius ir V. 
Vaiciųleričiūs.

J-antrą arba aukštesnį lai-* 
psnį buvo pakelta: - J; Ja- 
nuŠkaitė? O.. Putrimaitė, O. 
Stangniūnaitė, j. Karalu- 
kąs, K. Kuzmickas ir V. 
Pečkaitis. / . ‘

Į trečią arba aukščiausį 
kuopos laipsnį buvo pakelta 
Adelė Buzaitė; kun. P, Le- 
kesis ir kun. C. E. Banionis. 
J šį laipsnį keliami tik labai 
daug pasidarbavę kuopai ir 
visai vj^ių organizacijai na
riai.. ’ — ’’’ ’ į'.-
: Kėlimas į pirmą laipsnį į- 
vyksta kas trys mėnesiai, !

TĖVy DOMINIKONŲ MI
SIJŲ MARŠRUTAS

Laike vasario ir kovo mė
nesių, ktm. Dr. Bonaventu- 
ra M. Paulukas, O. P. duos 
Msijas arba Rekolekcijas 
sekančiose parapijose:

Kovo 13 iki' 20 Rekolek
cijos Šv. Alphonso Bažny
čioje, Baltimorę, Md.

Kovo. 27 iki balandžio 5,' 
feekolekci j os . ApreiŠk i m o 
Panelės Švenčiausios Baž
nyčioje, Brooklyn, N. Y*

Veltui rūpinies reikalais, už ku- 
ritins tad teismo diadoje nereikės 
atsakyti, už ką nebūsi nei baudžia 
mas, nei giriamas. *‘Darbo vertė,”

Kas nemyli savo tėvynės, 
negali nieko mylėti. Byrdn:

■Lira# y dinkite Jūsų
* brangiems 

vaikams

10 DIDŽIULIŲ TOMŲ 
(turinčią arti ėOOO pusi.) 

mošia kiekvieno lietuvio inteligen
to biblioteką, kuris skaitS “ Židi
nį,” didžiausią mėnesinį literatū
ros, mokslo, visuomenes ta akade
miškojo gyvenimo žurnalą, nuo 
pat jo leidimo pradžios. BetŽi
dinys” darosi kaskart įdėmesnis, 
ir tiesiog būtą nedovanotina, jei
gu kuris inteligentas, vįstiek ku
rios profesijos jis bebūtą ir kur 
begyventų, jo neprenumeruotų ir 
neskaitytą, bent nuo 1930 metą 
pradžios. -

“Židinio kaina Amerikoje: met 
—$4.50, prusnų—$2.50 ; Lietuvoje: 
. Tik paabndyk—mūsą neregėsi, 
met. — 85 lt., pura.—20 lt

Adresas: KAUNAS, Laiavte A- 
lėjaNr.3. *

IIIHIĮIUO ...................................................................  UI >.| A*

BALSAMUOTOJAS
231 REDFORD AVENUE 

BROOKLYN,N. Y,

I KLASČIAU8

I CLINTONPARKAS
Į piknikams, baliams, koncertams, 
i Šokiams lė visokiems pasilinksmini- 

: | mhms smnglauBia vietą Brook* 
| lyne-Maspethe, Jau; laikus užslsa- 
f kytl salę Žiemos sezonui.
t kamp. Maspeth ir Betts Avė.
I JONAS KLASČIUS, Sav,;
I Maspeth, N. Y.t .

Teį Newtown 9—4464

ANT. J. VALANTIS JUS
GRABORIUS'IR ■- 

BALSAMUOTOJAS
Apdrauda Visose šakose

“Thąt pretty \vldow bas moneyto 
buria? . ..

*Ve¥; būt Is čarefully kėeplng lt ta » 
ttreproof vault.” ' ' .

Brolius amerikiečius kviečiame 
užsisakyti .

“MŪSŲ UKR1ŠTĮ’’
“Mūsų Laikraštis” yra did

žiausias ir įdomiausias. iš visą 
Lietuvoje leidžiamą savaitraiš-. 
eią; .įeriausiąi informuoja Lietu
vos visuomenę apie , savo krašto 
ir ^plačiojo pasaulio .įvykius; vi- 
ad pilnas rimtą' ir objektyvią 
triaipsnią, gražią, pasiskaitymą; 
korespondencijų, dainą, paveiks
lą ir t. t/ 7 ..

“Mūsą Laikraštis’’ šiandien 
plačiausiai -skaitomas Lietuvos 
kaime- ir mieste, nes savo:plačiu 
utiniu visus patenkina,. Taip pat 

virs 2000 prenumeratorių turi 
užsieniečių lietuvių tarpe, kurią 
didele dauguma yra broliai ame
rikiečiai. •’/'

*4 Mūsų Laikraštis”" kas savai 
t6 išeina po 12 puslapių, iliust 
•uotas ir duoda savaitines ap-, 

Žvalgas iŠ religinio, kultūrinio, 
visuomeninio,: ekonominio ir po
litinio gyvenimo sričių.

'* Arti. Grand St. ’ 
MASPETH, L..L, N.JL

ate! Stagg 2—(5O4S NotaryPublta

M. P. BALLAS INC.
. B ĮŠLIAUŠ K AS ,

Oratorius ta BataamuotojM

600 Grand St., Brooklyn, N.Y.

Te! stm 2—0188 Notary Public

JOSEPH LEVANDA 
(Levandauskas) - 

graborius
107 Union Avė.," Brooklyn, JV.T.

VYTAUTO SPAUSTUVĖ
VienintSlS katalikų spaustuvė 

ir krautuvė apylinkėje
Parduoda maldaknyges, raiančius, 
ftltaplietlus, inedalikeilUB, kryžius, 
Stovylas ta k. čia galima gauti .1* 
vairaus turinio naudingų knygų, ta 
gražių atviručių i— su llėtuvlSkala 
paradai*. .

“Darbininko” Agentūra
“Vytauto?’ spaustuve priima “Dar- 
bhiinJtuI” skelbimus, prenumeratas 
ta parduoda atskirus “Darbininko*’ 
numeriu*.
ĄHSara arfradiėnio, keftirtaiteMo 
ir ititadUnio vakarain iki 9 Vai.

Antradienio.vakarais d*žuruoja j., 
Ts«Mtaoa<*. GI kėttlrtadlsplo ta 
žeStadtenlo vakarais—J. P. Mačiu
lis. Stata pnstarntalata vakarais ga-i 
linui atlikti ta “Reol

. kalus bei notarinius lludymus, * 
VepusUrifeife, kad mtaStals rUlš#' 
tais—tosfcta— c.

Ailiek* VteuB Spkudos DtataUj
Tetefonuoklte: BTAgt 3—2183 ’ . •

t
™ •‘VYTAUTO”8PAUSTUV*

423 Gr*ndSt., BrooMyiLir.Y.
a",1 i JS-,’Ti*^ra'i'miAxsaaga=cgsaB

. - K

: • r<Mūsų Laikraįtį” leidžia Ka* 
talikų. Veikimo ^Centras. Kaina 
metams: Lietuvoj.4 litai, užsie
niuose — 12 litų.

1

.1707". I M

.'i 4 Įieii*ni .1 .L >
f n t* <»L, l i J f ».; •
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