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SHARKEY MOKINA AD- 
VOKATA ANGLIŠKAI
Jlack Sharkeykovo 8 cb 

Nętvton’e teisme turėjo by
lą JJim Tolarid, ?‘gymna~ 
sium’’ savininkas, ieško iŠ 

^harkey 407 doleriu už nau 
dojimą jo sporto kambariu

: TolandV* advokatas Duf- 
s fey patiejcė keletą* klausi- 
... mą, kuriuos Sharkeykitaip 

pakeitė.
Tada, advokatas paklausė 

Sharkey:
—Kam jūs pakeikiate ma

no klausimo žodžius? —
J tai Sharkeyatsakė:
—Aš mėginu truputy pa

gerinti amerikonišką kalbą..
Sharkey teisėjui išaiški

no, kad jis naudojo Tolan* 
d’o sporto salę už dyką, nes 
taip' buvo susitaręs su To* 
land ir jokiu sąskaitų iš To- 
ląnd negaudavo. Tik kai 
Sharkey persikėlęs treniruo 
iis į. kitą vietą, tai Toįand 
prisiuntęs jain sąskaitą.

KETURI DARBININKAI GERS. SKAITYTOJU;
DĖMESIUI ■

i

UŽDAVINIS r

Kovo 7 d. Bostone įvyko 
Naujosios Anglijos mėgėją 
boksininką kumštynės! Šim
kaus svorio boksininką eilė
se buvo ir Stud. Juozas Už- 

. davinis, nesenai laimėjęs 
Massaehusetts valstijos Čem
pionatą. Z
. Šį kartą J. Uždavinis pa
sirodė visai gerai. Jis nu
galėjo tris ■‘oponentus ir lai
mėjo . Naujosios . Anglijos 
sunkaus svorio mėgėją bok
sininką čempiono titulą.

Galima pasidžiaugti šiuo 
lietuviu, kuris nekeičia savo; 
pavardes, nors ji ameriko- 
.nąms.iy labai sunki ištarti 
bei .parašyti.

■ ■ ’ .. - . ■ ■.

. "HUTO DUKTĖ";

Naujosios Anglijos Bietmuą. Kataliką Seimelio įvykusio vasario;.|2 d. š. m.,. Sy, Pranciškaus Jiėtilvią pa- ./ 
rapijo,b LaUTenee, Mhss. dalyviai. Iš kairės d^uieh sėdi Šie dvasiškiai-kum J. Švagždys, kun. P. Juras, kuli. 
J* Jakaitis, M. I. C,, kun. K. Urbonavičius, kun. F._ Sfrakanškas, lqm. .F/ Virmauškis, kun. J. BTužikas, %S. J,, 
kun. dr. A,: Bružas,, •kun. &Kneįžis, kun.. F<•. Juškaitis. kun.-J. Juraitii. •''? L .? f

MIRĖ VYSKUPAS ~'
■ SHAHAN

i KORVVOOD, Ma'ss.'—?, 
Sekmadienį, kovo ’IB d., . 7

' vai. vakare, šv. Jurgio baž-
. nytinėje salėje,‘ sodalietės
\ vaidins tikybinę 5 veiksmą 

dramą “Piloto Dukaė.” Šį
' vaidinimą turėtą pamatytį

’ visi, kam tik aplinkybės leis.

' SOVIETO RUSIJA KOK-
OENTRUOJA KARIUO-

MĘN|
t v ——- ■

; . 7 MASKVA. — Sovietą Ru
sijos komisarą taryba įsake 
kariuomenes vadovybei- pa*

. siusti duugiau kariuomenės 
į j į Šiberijos pusę/

r .. Bolševiką laikraščiai ra- centą,
į Š0j jog kariuomene siūnčia-

. < <tna apsiginti nuo japoną,

WASHINGTON. — Ko
vą 9 d. čia mirė vyskupas 
Thomas 74 metą
amžiaus. Mir^s ..vyskupas 
buvo' vienas iš žymiausią Ą- 
merikos kataliką moksliniu- 
‘nū. « •

Aukštuosius mokslus jis 
buvo baigęs Romos ,Berly- 
no ir Paryžiaus univei’site- 
tuose. ; .j

Nuo 1909 metą iki 1928 
m. jis bu\To Kataliką Uni
versiteto rektoriumi. Jo 
vadovavimo metu ' kataliką 
universitetas laibai išsiplė
tė visais gerais atžvilgiais.

SIAUTĖ DIDELĖ AUDRA
•• Ž *■

Kovo 6 dieną Virginijoje, 
Floridoje, t Pennsylvairijoj, 
Maryland Įr kitose valstijo-. 
vse siautė didele audrą su 
lietum ir sniegą.•;

Daugely vietą išversti te- 
’ (egrafo -rr telefono stulpaL 
.. 3Q žmonią mirtinai užmuštu 

- Audra aplankė ir Bosto
no' apylinkes

HARTFORD, GONN.
" SVARBUS ^RANE- 

.. ;' SiįfAs ;. . . .

Triją- draugiją. (SLRKA, 
LDŠ. 6 kįi. ir Moterą’ Sąr 
jungos4. kp?)w komitetas 
praneša visos apylinkės lie- 
tiiviamš —> miestelėnams ir 
ūkininkams apie rengiamą 
'grąžą teatrą. Waterbuiy’io. 
parapijos choras, komį). A. 
Aleksio vedamas, kovo 13 d. 
suvaidins operetę “ Sylvia?* 
. Vaidinimas , prasidės 7 v. 
yak.. Įžanga: suaugusiems 
•A ,50 ir 35e, vaikams —•• 15

DE VALERA TURĖS 
/ BAŪGUMĮ

DUBLINAS^ Airija, 
Pasibaigę rinkimai į i Ari
jos šeimą suteikė laimėjimą 
respublifconąrparfijait kuri 
su saVo šalininkais darbie- 
čiais'turės d atstovą-daugu
ma. r. .

Respublikonu vadas De 
Valera kovo 9 d. išrink
tas į prezidentus. Jis JTa 
didžiausias Anglijos prie^ 
šas.^ . -- y <

1916 nu anglą valdžia bu
vo« pasmerkusi De Valera 
mirties bausmė už sukilimą. 
Vėliau bausmė buvo pakeis
ta kalėjimu iki gyvos gal
vos, o dar vėliau jis buvo 
visai paleistas iš kalėjimo.

De Valerą yra aukšta 
mokslo žmogus, matemati
kos profesorius. Visą gy
venimą jis kovojo ir kovo
ja už Airijos visišką riėpri- 
klausomytiA ?

GYDYTOJAS UŽMUsfS '•MOTINĖLĖS" DR-JOS

MIRĖ NORVEGUOS

Širdingai kviečiame skait
lingai atsiląnkyti. { 

kurib noiį pulti ir Rusiją. . Rengimo K^niteiaso

SEATTB1, ^asln— Po
licija praneša, Ikad dantis
tas . Me Keownprisipažinęs,’ 
kad *ms'“..ąetikėw?^mžmu’šęs 
savo motiną/- Jis buvęs pa
mišęs užgirdęs motinos žo
džius: <{ Ar tu nori mane 
užmušti?” -

Dr. McKeoįvn turėjo pa
siskolinęs nuo motinos $10,- 
700. Polici ja .-spėlioja, kad 
jis dėl tos skolos ir bus ją 
užmušęs,, bet. gydytojas, pa
reiškė, kad skola nieko ben
dro, neturi su užmušimu.

Svarbus marią ENTRA 
suširinkiniasBrooklyn, N. 
Y;, 14 d. kovo mėn.,"213 S.

SUDEGĖ KATALIKU KNY
GYNAS

. DUBLINAS, Airija. — 
Kovo 9 d. užsidegė centrali- 
uis kataliką knygynas; ugh 
nies‘‘ liepsnose sunaikinta 
18,000 knygų. Tai buvo vie
nas iš geidausią rįnkmią ka- 
taliką knygd visame pasau
lyje/ . __ ;

Gesinimo darbe keliolika 
gaisrininką sužeisti.

OS|LO, Norvegija. — Po 
trumpos ligos mirė ministe- 
ris pirmininkas Kolstad, ū- 
kininką partijos vadas. 
Apie premieno mirtį sužino- 
ęs, karalius tūojaus grįžo 

iš atostbgą į sostinę, j

WEST LYNN, MASS.
Kovo 17 d. po pietų ir va

kare Šve. V.' Jėzaus Širdies 
bažnyčioje buš klausomą iš-

• Kovo 18 ,d. Šv. Mišios 5 
vai. ir pamokslėlis. Dar bus 
klausoma išpažintis iki 8 v. 
ryte. . \ ...

Gerb. .Lynno ir apylinkės
lietuviai ^pasirūpinkite visi 
atsilikti Velykinę išpažinti.

Kuth F n JuškatHs.

N 50 SUŽEISTA .
DETROTT, Mich. -- Ko

vo 7 d. apie 3000'. bedarbiu 
sudarą demonstraciją, ir iš 
Detroito ’ nuėjo į Dearbom 
prie Fordo dirlduvią reika
lauti darbo. ■ ~' -----

J (Demonstracija prasidėjo 
rainiai ir tikėtasi, kad taip 

- užsibaigs, tačiau įsib r i o* 
vę į .d arbiu i n k u t a r p ą 
komunistai s n d r u ni s t e 
bedąrbįą ramybę s u k e 1- 
dami. riaušes. . Komunistai 
ir. ją sukurstyti bedarbiai 
vieto.į reikalavimo pradėjo 
plytomis it akmenimis dau
žyti. Fordo dirbtnvią langus 
iy gatvėje sukruvino keletą 
Jraeivią.

Fordo dirbtuvių sargyba 
ir pribuvus policija įkaitu
sius koinąnistus ir ją pase
kėjus puolė malšinti gm- 
klais ir ašarinėmis' bombo
mis. ’ ■ ;

Aišku, kad prieš ginkluo
tą policiją beginkliai bedar
biai, komunistą sukurstyti į

Šiame numery, gerb. skaf- j 
tytojai, rasite naują skyrąį /
— klausimą įr atsakymą r* J 
--Keleivią Teleskopas?^ . f

Pei’Skaitykito ir, jei turi-. j 
te ;kokią klausimą, siąskite į 
Jūrą. Prieplaukai, 366 W« į 
Broadway, S.-Boston, Mass, j
- Šį skyrią veda mūsą įž^< j 
muš rašytojas pasivadinęs { 
uJūrą Prieplauka.” .: • į 

SUVIETU~W*I $U- į

ŠAUDĖ’ŠIMTUS RUSU
- —1——. *-.■ . j

BUKAREŠTAS, Bumu- 1 
nija. •— Šiomis dien o mis 
bendra riisiį-rumuną komi* J 
sija Dniestro upės palčraš* J 
šiuose rado šimtus rusą SjfcV ; 
šaudytą. Visas pajurys dh* 
klotas lavonais, Betyrii^' - j 
jaut paaiškėjo,-kad tie, žmo
nės sušaudyti . kulkasvaį- 
džią, kada norėjo per užša- ? 
hisiązupę pabėgti į Rumuni
ją iš bolševiką ^rojaus,’* 
kuriame y darbininkai tik 
skurdą ir vargą kenčia.

šiai nukentėjo. Keturi be
darbiai ftfftmtšta it 50 sužei
sta. Baisu ir prisiminti 
kaip žinuriaUpelTCija puolė 
į susirinkusią minią. Dar
bai daug visai nekaltą bę- 
darbią nukentėjo“ ir kraują 
praliejo, nes kaltininkai, 
komimistą vadai, ’ policijai 
atvykus,. pabėgo? • ? ?

Jei ne komunistai bedar
biai būtą ramiai padavę. sa
vo; reikalavimus ir. ramiai 
užbaigę demonstraci ją.

Taigi komunistą maniev- 
.. . ... rai kaip tik pakenkė bedar-

įvyko eksplozija ues > daug bedąrbįą 
.elektros ir gaso.kompanijos pra]įej0 kraują,-ir policija 

juoš palaikė riaušininkais. 
Vadinasi komunistai dar 
kartą pasitarnavo kapitaįis-

POPIEŽIUS FRIĖMĖ IŽDO 
ŽMONIŲ

VATIKANAS. — Pbpie- 
žibs Pijus XI kovo 6 d. .pri
ėmė 1200 žmonių, atvykusią 
atiduoti pagarbą Bažnyčios 
Vaduą . • ;

EKPIOZUA UŽMUŠĖ 14 
DARRININKU

; OĄMD'EN, N.; .T. — Ko
vo 9 .<1.

t

ritmuose. f..:-

Sprogimas buvo toks 
'sritarluis, kad vietoje užmu
šta 14 darluninkip Visoje. tamss 
apyiinkėje buvo didelis 
jTerikšmas, • / prasti ir šluoti lauk iš sayo

Sprogimo priežastis' dar. tarpo konąnnishj

Darbininkai turėtu susi-

— kapita
listą agentus. ’ - • •

4 i.—Nelsimiiiii kiniečiid, au*igtudę Shingh&jaini* giūvtae. Jie euririnkf ginti* nuo jaįortu uiptto- 
limo. 2.—Penmylvanios /ąibwnatoriui. Pinohot (kairėje) ir wnatoriu» Borth, Kernai jnodu Uriri 
Washingtone, manoma, jcgjie nori steigti trečią, politinę partiją. 3.—Naukurii Ispa&ijoe ambaeado. 
tins Amerikai — Don Jnan. Fnndico de OardMias y‘Rodrigu** di Blvu.

REIKALI*
WASHINGTOK. — Ban- . 

ką kontrolierius J. W. Pole . 
pranešė atstatymo , finansi* 
nei korporacijai, jog šiuo 
metu valstybėje yra uždary< 
ti 336 bankai,, kuriuose de
pozitą yra 279melionai dm 
leriip' ,; 4^

Šie bankai gryną pinigą 
atmokėti depoziioriams te
turi 23. milijonus dolerią, <W; 
banku nuosavybės įvertina
mos 114 milijonu doleriu;

Kontrolierius mano, jei 
finansinė korporacija pas
kolintu tiems uždarytiems 
bankams nors 43 milijonus v 
dolerią, tai tie bankai gale- 
tą gyvuoti.

500 MILIJONŲ DOLERIU 
NUOSTOLIŲ NUO POT

VYNIO
WASHINGTON. — Ko* 

merei jos departamentas ga* 
vo žinią iš savo atstovo Kį* 
bijojo apiė pernai įvykusio 
Yangtse upės potvynio nuo-, 
liusi , > ’ ’■

Išsiveržęs vanduo buvo 
apliejęs 2000 kvadratinią 
tnjrtįą Žemės plotą, potvy
nio vandenyje prigėrė apie 
150,000 žmonįiu Viši nuos
toliai įvertinami 500 milijo^ 
ną dolerią.

MIRĖ ŽT VAIKU TOS
Kovo 6 d. Everette mirė 

Angelo Vaecaro,.73 m. am
žiaus. Jis turėjo 27 vaikąs, 
kūną,vyriausiam 45 metai, 
o jauniausiam R metai..

. —i , - •. ■,
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“Oarbinūiko” Katalogas

ŠIAUlfcNAL Šiaulių a. 
Vasario 8 d. vienas Gu- 

desių kaimo vaikinas, turįs 
meti® amžiaus, įvedė Se- 

vikainių kaimu gyventoją, 
y turinčią 64 metus amžiaus.

* Šitos poros sutuoktuvės ste
bina visos apylinkės gyven
tojus. Daug prozaiką ma
no, kad tiek skirtingo am- 

‘ žiaus žmonės negalį iš mei- 
• lės tuoktis.

tai Šiemet ji norį 300 litų ir 
daugiau. Ūkininkai nema
tydami geresnės išeities, 
kiek galėdami mažina gam-

tu metą jų. padėtis nepage
rėsianti, tai žada visai nebe- 
samdyti ir dirbti tik tieji, 
kiek jų pačių šeima iągales.

• 7 ONUŠKIS, Trakų aps.— 
, Dausmenų girihikijos miš
kas, kuris susieina su. Genio- 
nių kaimo’žeme, apie 100 ha 
ploto, pradėjo lįykti. Iš
džiuvo pušys; džiūsta? net 
pusės meto storio. Miško 
nykimo priežastis bus padi
dėjęs šlapumas. Grioviams 
Užakus, dideli miško ploki 
vanduo apsėmė.

TAURAGĖ. ^ Bekono 
fabrikas miestui davė dide
lio gyvumo. Jis kas dieną 
kuvo gamybą plečia, papiaur 
ųa nuo 800 iki 1000 kiaulių. 
Taip pat pradėdama apdir- 
binęti dešros ir įsteigtas šal- 
dytuvbs. '

Prie skerdyklos ir šiaip 
sau mieste atidalyta keleto 
bekono liekanų (galvų, ko
jų) paMimtuviii. kur par
duodama sveika, ir švari mė
sa. . -

o antrd —* ValaMthteVičių. 
Nukentėjęs atgabento Šimt 
L-»; f i >4 ju ; . Ii , y. k »' ' .<•>.■

Okupuotoje Lletuvo jfe
policija apklausė ir jis tnitė 
huo žaisdų. /iCaltinInkai bu-

PRADĖJO GAMINTI lOlM

Va
sario 19 dL Mažeikių sodą^

jų draugija “Daržas** pri- 
minėja vėžką koriams ga
minti.

mubaum nulio čtoių Ht’OrajštiįiLi |Htinbrtdų 
ytojekto ii* pupiMSe, Wd Įei

NUBAUSTAS PAVASARINIU
< KŲ PIRKININKAS

7,500,000 KILOGRAMŲ 
SVIESTO

J Kriivnio “ Fątoario ” kp.
• pirmininkas, Ttakų karų kę

: mendaiito nutarimu nubaus^
tas ir uždarytas Kaišiado-

• rių kalėjime. /.

TELŠIŲ VYSKUPIJOS GANY
TOJAS ROMOJE f

; - TELŠIAI,* Lietuva.^
Vasario 4 d. J,. Ė. vyskupas 
J, Staugaitis, oficialo prel. 
J. Narijalisko lydimas, bu-

' vo išvykęs į Romą pas Šv. 
Tėvą.
7 Mat, kas keleri metai kiek- 

* vienas vyskupas privalo nu- 
vykti pa® Popiežių ir duoti 
Jhm savo ganytoj avimo dar 

; bų apyskaitoj o taip- pat 
". gauti iŠ jo Šventenybės to- 
t -limesniems darbams nurody 

mus ir visai vyskupijai pa
laiminimą.

• J. E, vyskupas Staugaitis 
- Vasario 15 d,.grįžo iš Romos.

KAUNAS. — Pernai Pie- 
noęentras’ išvežė užsienin 
147,263 statinUtės, arba 7,- 
500,393 kilogramų sviesto. 
1930 m. buvo išvežta 118,577 
statinaitės, arba 6,047,427 
kilogramai. Vadinas, pernai 
sviesto išvežta 24,2 nuošim
čiai daugiau, bet pinigų ga
vo'tiek pat ūž tą visą švies
ią kaip ir 1930 nfc, būtetit^-; 
35 milijonus litų. '

&AI? nuo vagies apsigynė

■ BRANGUS AMATININKŲ 
DARBAI LIETUVOJE

JONIŠKĖLIO, valsčiuje 
rieno kaimo ūkininkui ėmė 
vogti naktimis malkas, "pki- 
ninkas, paėmęs vieną pl-aus- 
ką, išgręžė joje skylę ir, pri 
pylęs. Parako, užkalė.. Kitą 
dieną tos plauskos jau nera
do. Po kėlių dienų iš kai1 
mynų sužinojo, kad to pa
ties kaimo gyventojui N. dėl 
nežinomų priežasčių sprogu
si krosnis ir visus nuodėgu
lius išsvaidė po pirkią. Nuo 
tos dienos malkos daugiau 
nedingdavo.

Kaip visi žinome, dabar 
žemės" ūkio produktų, kainos 
žemos, dėl to turėtų būti pi-

■ gesnis atlyginimas amatinin 
kams bei darbininkams. A- 

. matininkai, tačiau, nuo savo 
darbo jokių nuolaidų ueda- 
To, kaip pavyzdžiui, už ark-

• lio dviejų kojų pakausimą 
’ ima 5 litus ir panašiai. Sam

diniai o ypae samdines, 
veik visu šimtu litų algas di
dinai Jei pereitais metais 
tarnaitė algos gavo *200 litų?

I _ *■ L ■ • . ’........... ■■ ’ . •

KAIMYNĄ NUŠOVĖ

PALUKONĖ, Kelmės v,Į 
Raseinių' aps. — Vasario in. 
pradžioje vieną dieną Z. ir 
A- Orvidai ir P. Janušaus
kas, norėdami pravažiuoti 
per kaimyno J. Valantinavi- 
Halis spygliuota viela už
tvertą pievą, pradėjo ją IpT- 
viū kapoti. Savininkas ttž< 
protestavo. Orvidąs išsi
traukė iš vežimo medžioklės 
šautuvą ir. vienu šūviu už-

Telšių miesto ir apskrities 
Karo Komendantas išleido 
liaują patvarkymą leidimus 
gauti. .

Štai jis:
“Malio sutikimą sUsirin- 

kimamš rengti reikia gauti 
—n) visokiems politinių or
ganizacijų bei sąjungų ir 
kuopelių susirinkimams-, b), 
visokiems įvairių draugijų, 
sąjungų ir atskirų asineįių 
rengiamiems politinio įobū- 
Užio susirinkimams. • ,
i. : '' į .. . 4 ‘

Pastaba: Sutikimas 
gaunamas mano; įsakymo 3 
Nr. tvarka. ' ..

Visi kiti susirinkimai ren 
giąmi be mano sutikimo, bet 
apie kiekvieną viešą ir. už
darą susirinkimą rengėjai 
turi ne vėliau kaip prieš 48 
vai. ligi susirinkimo praneš
ti vietos policijos’ nuovados 
viršininkui, pridėdami susi
rinkimo darbotvarkę.

Visuose susirinkimuose 
turi teisę dalyvauti mano ar 
ba policij os atstovas.

Nusižengusius šiam įsaky
mui susirinkimų rengėjus ir 
dalyvius-bausiu iki 5000 li
tų pabaudos arba 3 mėnesių 
arešto, arba pavartosiu kar
tu abi baudas.

. Pulk. Leit. Pulkaunikas, 
Karo komendantas?’

Telšiai, 1932 m., '
Vasario 8 d. v

Vadinasi be policijos1 nė: 
žingsnio. Nusižengu š i a.m 
diktatoriškam įsakymui, aš
triausiai baudžiami. Pillę- 
čiai iškovoję laisvę, netilti 
laisves susirinkti, kad ir ii* 
kybiniais reikalais.

nų vals. — Pereitais meteis 
vasarą čia buvo surengtos 
lietuvių vakaras. Leidimas 
buvo gautos. Po vaidinimu 
jaunimas norėjo pašokti, bet 
policija neleido. Po kelių 
dienų policija ištardė Mis- 
eionių Liet. Šv. K. Db-jos 
skyriaus pirm. A., Kuodį, 
PaliesiaUs skyriaus pirm, 
fe, įVitėną lt* mokytojus K, 
Misiūną* ir R. Bagdoną. ’

Dabar gauta žinia, kad šie 
visi asmenys nubausti su
mokėti po 30 auksinų pa
baudos. Taip tik lenkai ga
li daryti.

i__________ .______

MIRfi VILNIAUS KRAŠTO 

DVARININKAS

VILNIUS. — Lenkų laik
raščiai praneša, kad vasario 
11 d. Požmmėje mirė žino
mas Vitoiaųs krašte dvari
ninkas Ipolitas Korwin Mi- 
lewskis. Kaip ir kiti mū
šų krašto»dvarininkai, M- 
lewgkis taip pat buvo dide
lis tautinio lietuvių atgimi
mo priešas ir teisdamas Vil
niuje “Kurjer Lįtevški” ne 
gailėjo karčių žodžių kaip 
tautiniam mūsų atgimimui, 
taip dar laįiaji lietuvių vi
suomenės veikėjams.

■

JONO KM1TO EILES

Labai knyga audeklo apdatąiSt pus
lapių, tik ūžt5 centus. ‘‘DarbmtoUįii^.prisiuiįtoa 
75 centus gausi'Jono Kmito gražias eiles.

Jonas Kmitas.vienintelis Amerikoj lietuvis po
etas, Jo eilss pilnos patrijotįftkų jausmų.

Siųsk.UžaakymĮ į

i’.;/. /<’
’86ė Btotdtoy Sotttit BMtos, Migi.

nnvv*H«hw1 |ininwĮininI

ĮVAIRIOS KNYGOS
Aik&tio Obuolio Hi»torija 

(Graikų Mythologijoa Žiups
nelis) su paveikslais. Lietu
vių kalbon išguldė Alyva____50e.

Trya KalaiviM—Krikštonis, 
tyd^ hTurtM. Pamokinan
ti apysaka. Parašė T. Y/*- 
Biauakai. * Vertė P. B._——.40e,

Trumpi
frpŠfte pasiskaitymai apie b 
nirlna gyvenimo atsitikimus. 
PiMI J. Tarvydai __45c.

ąMttityifali. Pątoė Uoste—_45o.
Imti- aprašymai apte 

gerumą W F*ber<-Fl- .
W Kun. & U -l—15o,

Tabakai—Nuodai •— mky-

Trumpa Apologetika arba 
Kat, Tikęjimp Apgynimas, l’a; i 
raiS kun. V? ŽafančaualtaalAOn

Maldą Ėirikiįsiii, baltais 
viršeliais __ $1.75—-1.26

Maldų Rinkinilįg, juodais 1 
virieliaia —,...1.,., Į175—1^1

Dr/ Vinco^Pietario Raitai.
Istorijos apysaka; Du tomai. $1.00

Moteryste ir ieimjtoa. Ver- 
tč J, Gerutis -..j.,4ta

Gamtos > Pradžiamokalli 
Dr. A __ _50a,

Limpamosios Ilgos ir kaip 
nuo ją išsisaugoti! ParnŠv 
negyvoji’gamta: vau-
ųuo, oras. ParašS J. Baronas.—50er.

Nauja Skaitymui Knyga -h' 
(Dalis JI), Su pavtikslais.——75e.

Vienuolius Luomą. Vertb^' 
Kun. P, Sauruaaitia ^_25e.

Vaiką Knygelė su pa- ' - 
veikslais ■______'______ ....____ 30e,

Mano Patyrimui Didžiojoj 
Karėj," ISIS ir 1019 m, Para •. 
Š3 Kun. J. F.,,Jonaitis (Ka- ; 
pelionas) ' . -Ifefis

Pamaldų VaddvSliį arijoj 
Grandui Verksmai; Sudarė ir • .

Meilė (Poema). Parašė M. 
Gustaitis i__..............  .15o, •
išleido Kun. J? Koncevičius..—10a.

Moterystes NešuardomybS. J. 4 
Lesnuški®. ŠV. Ką*. D.-jos- lei- . 
dinys, Kaune ——.7..,.,—--10& 

Stmkiausiais'Laikals. Parakė 
:A. Rucevičius s.....

. tventaa.'Gąbyieįitis; įleido'; 
Tėvas Alfonsas Maria C.

Religijos Mokyrio ‘Metodi- ’ 
ka> Sutaisė K. .J.; Skrubdy»i.j.5Oc. 
.Leiskite Mažučiams Ateiti. 
Prid ĮHaii'ęis^ Sutaisė' KuPra-’ 
lias j, .'.j i'
/ Mfoją Dainiai, ParaSė Kar 

, ziys Puida )• ..'.l’.il—50e.
Anderseno PąsakOĮ-y-flF ■ pa?, 

eikslėliais ■■?.;■,----- 20e.
; ihfigiulaitis :__^_50e.

' ■ b AKN^^a’ * - i- *'
+ J?ulkinr ant Ketiąr* *D-ko?, t ;

panda. Odos apdaru $2.00 ir-$^.OQ
' .. ’ TEATRAI l ’

Vienuolio’ Disputą su Rabi. f 
isg; Vyno veiksmo' juokai. Su- 

. ietuvino Vaidevutis;------li-lfio.
. Nepiūsytoja^—keturią veiks- . 
ną drama. Paražė kun. Pr. M. 
■Juras. Kaina . , —T-_——356

Giliūkingaš Vyras—2 glctą 
komedija; parašė S. Tarvy- 1 
■tad___ __—; •'. .•• •-.------------- ^25*

ElgetųGudnunas,3-jų veiki? 
mą komedija. Parašė Seirįją 
uozukas -—__25ė.
Ubagų Akademija ir Ubagą 

Balius — komedijos po 1 ąk. 
ą. Parašė Seirijų Juozukas—35a, 
* Sniegas—Drama 4-rią ak- • 

: ą. Vertė Akelaitis —_- .. ^40<i
Esmnas—3-Aia dalis dramos 

'Gims Tautos Genijus.”. P*- 
rašė'Kūn. L. Vaicekauskasl-lOa

Visi Geri—3-jų veiksmą vgir- 
.lelis; parašė. F. V. ———10fl

Patricija, -^arba • nožinompji 
Kankinė — 4 aktŲ . drama. . 
Vertė Jonas Tarvydas ----- -10e

k Išganymo Apsireiškimai — ' 
itejinias te gyvenimas tat šė
mės JižšuS Kristini. Valdini* « 
nas su gaidomis u 

; Dramos; 1) Germaną; 2) 
‘d'Sbiola—ė. Ūktą; 3) tiiurdb 
^teblklšt4 aktą; parašė 
I. Tarvydai. , .„j.,,, ----- 65c,

KnarįaPaliępus.—Komedi- 
fa 1-me akte. P-araM Gineitis l!5ė.

Vaiką Teatrai: dalis I; 1) - 
Pagalvok ką darai; 2) Joriu 
aimė; 3) Pasakyk mano UI*.

Surinko D. ir NX_15a.-
Valką Teatrai: dalia Ū : 1) 

'Įtinsime paskui; 2) Antanu
kas. Surinko S. K.', D. ir N.—15a,

i

Uiktikt*^ Metf» it 
rit te Bąifi^ūtotk---ąpyąakg 15c.

MAtktiką Bažny&B te Dt- 
inbkratiimiii. rlttteė kun,

Apaitelyitei
to Yėrii Kuri. P. Siura- ' 
tiitū 1—u.—

X1tiK tarptoritinii luorit- 
diihite XoiąrBia«. Parašė 
kuri. Pr. Bušys, M. I. C.^.1.50

Mridtidri Ufeltkyje. Juokin- 
gai aptašytai* kritottes į P*, 
tylią ir atgal Mikalojau*: iri 
ųlapitOB Ivanovą,;..Išguldė ; 

(Magnus Parvalkiętis

kūnų kaitom Tikėdamasis 
gausiąs leidimą, skyrius kar 
tu pasamdė dirbėją, kuris 1=77--^-’. 

linukus> padirbo didelį 
akmens paminklą. Bėt sto- 
totiją skyriaus bidšytiių at 

. metė, pažymėdama esą sky- 
• liūs atBiUiitęs netinkamai iš - 
s braižyto jiamfiikto jĮlanų 
, Skyrius mitrą kartą nusiuh- 
, te pianą ir paprašė leisti
■ pastatyk pamiiA‘lį. Stora- BągIilJŠ Parralkicti, ■ . -S(! 
stija vėl atsake neigiamai. T Kėlibną Aplink Pasaulį per

Padirbtas paminklas pas 
dirbėją stovėjo pusantrų me 
tu. Pagaliau Vytautui Di
džiajam padirbtas pamink
las atsidūrė Švenčionyse pas 
vieną paminklų - pardavėją, 
iiiris jį kartu su kitais įvai 
riais paminklais pastatęs? 
prie tvoros, kaip parduoda-; 
mą..’ Ar atsiras pilkėjas 
nežinia. Tuo tarpti pamink
las sfevtriiė“ 'Vais'kųnuose,^ 
bet/ Švenčionyse paminklu 
pardavėjo kieme prie tvoros, 
kur žmonės praeidami-pasi
žiūri, perskaito lietuvišką 
antrašą,, palinguoja ■-. galvo
mis ir nueina susimąstę.,;

NEGALĖJO JPASTATYTI VY
• TAUTUI DIDŽIAJAM 

PAMINKLO

V AIŠKUMAI, ŠvCneionių 
vals. —k Oia veikia Lietuvių 
Švento Kazimiero Draugijos 
skyrius, prie kurio eą prisi
rašę dar šiė kaimai: Ragu- 
eina, Paškonys, ' Rioviuke, 
Užui-astis ir Bliauktu Šis 
didelis! skyrius norėjo 1930 
metais pastatyti Vytautui 
Didžiajam paminklą. Tuo 
titoslu skyjr. nusiuntė Šven

BROLIAI IŠEIVIAI
» 1 • c-» .

T6vyngs.llkitaaa.joa laimėjimai ir ne
laimės, jos sielvartai ir b5dos Jumą vi
siems, be abejojimo, rupi. Jums taip 
pat rupi, kad Tėvynėje taurautų Ir 
klestėtų teisėtumas ir laisvė. Jtjb taip 
pat niekinat priespaudos nevalią ir ne
ribota sauvaliavimu su Švenčiausiomis 
žmonli) teisčmls ir laisve, —Jįjs norite, 
kad Ir toli būdami, kud ir plačiųjų ma ! 
rlų atskirti, pažinti TčvyM6s būvi, koks 
jis tikrumoj, yra..— Šitąis visais at
žvilgiais jums. labai yra pravartu 19- 
hirašytl

“DARBININKAS” ugdo tiesos ir 
laisves meilę. • • .

“DARBININKAS” moko neapkęsti 
priespaudos smurto ir niekinti dldvąl- 
dU veidmainyste. .

“DARBININKIU'’ visur ir visados 
rupi darbo žmonių reikalai..,7

“DABBINrNKAS” turi labai įdomias 
savo “RADIO ŠYPSBNAS.“ ’ .

“DARBININKU” redaguoja profeso
rius PR. DOVYDAITIS. ;

Skub^l^e kaaįitifaiytr^DAliBINIir- 
Kjį.” ir ĄiraiTfkite įį iatt* pimi- 
n&mt 4

Amerikoje “Darbininkas” kaštuoja. 
il.20, o Llętuvoj tik 60 amerikoniškų 
centu; ■ .

- ^Darbinintats?* ?’
“DARBININKO” ^rėsa^ IRhua- 

□la, Kaunas,. Nepriklausomybes aikžt? 
nes ..

REUMATIZMĄ"
. “A3 keiičiu pęr daur metu, nuo ten- 

ražo £ T, KūbUuna», Bos- 
Iojj, "Ai čmlau daugelio ruily 
vaistų, bet Jlu tanu nč kiek uepa* 
gel^o, Nusa-Tonė pagelbėjo man 
plntog. savaitę. AžUžgydžiau »avo reu- 
mtlinui. mt*r už m sveikus ifct 
turiu tu btiUu bkausmu. Aft.esU st|n- 
lu» fa gyviu.' NUgu-Tone pastebėti- 
ntauU vaistai kokius až esu kądii.

...iittes?’ _ ;
Nugu-Toue išvalo kung iiįid nuodų, 

kurie ilkaukiii litu ir skausmus, jis 
featfcfa stipini ir išvelka ir sutek 
kia jūmš naujas jčtM ir gyvumu. '■fs’u* 
ga-Tous yra pardavinėjamas aptiek- 
ninku, jeigu neturi jo. papralyk ; I 
Užsakyti ii revėuHnininko. CeMltlk- 
rbdeit kad juii gaunat Nuga-Toue. 
Mbsūtnui be yertžs. .

80 dieną—Apie visas derybas 
be galo įdomės nuotikiai ke- 

ibn&s per įvairius kraštus.
Parašė Julius. Verne. Vertimas ; ’ 
J. Balčikonio __ $1.(10
Pramoninė* DemokratjioB Pa

grindai. Parašė (Josią  ____75e.
Gegužės Mentio' — Kun. P. . 

Žadeikia. Kainą    50t.
Aritmetikos ‘ Uždavinynas.„.25c.
Vaikų Darbymečiui Rin- A 

kinėlis kalbos mokslui__ ;
Petriukas laiškai vieno 

vaikelio. Vertė S. Rakauskas 15e. 
■i Bolševizmas —. Kas. tai. yri • • • ■; 
bolševizmas ir •jot yykdymą», 
Rusijoj' !

Žaidimą Vtdhikas^SavybCB 
vąląu’šnams ir gegužinėms su ; 
gaidomis. Sutaisė Mąįas Gri- . 
■oois’_ __ _ __ ......... ....... 50e.

. Laimė ~ (poėma). PatačŠ ■ 1 
Vaitkus

. Atsargiai su Ugnimi. Vertė.
iŠ lenkiško kun;,K. š..;.....10c.-

Mūsą Tikėjimas išaiškini
mas. pagrindų mūsą tikėjimo. 
Vertė Jonas. M. Širvintas^.—50c.

Lietuvos Ženklai. ~ Išleido 
J. Šeškevičius ir B:vė, Kali- .* 
las___ _______ ___ ___ ^_^,_^.40o

Einęs te. Kalbėk: Deklama
cijos, Monplgai ir Dialogai. 
Parašė Juozas V, Kovas ——30c. 
,r Graudūs Verksmai. — Ver
te Vysk. A, Baranauskas.___ ĮOo.

Eueharistiškos Stacijos—Su
lietuvino Kuri. P. Juškaitis_15o.

Kristaus Kryžiui:. Stacijos, 
Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužės, Birželio Jr Spalfo mš- 
lesiams. Išleido kun. K. Ą. Va- ■ 
sys ,—  . , , 25o.

Dangaus Karalienė,.— Su
rinko Kun. M. UaVUlėVi^itiS; , j 
be apdarų 75 centai, su ap-, . 
darais ..... ---------- —-—„$1.00

Socializmais ir Krikščionybė.
Prof. V. Jurgučio___ La____ 10c.

žmogus fc Gyvuolys. Para
šė kūn. P. Bučys _________30c.

Žydas Lietuvoje,. Parašė S. 
Kaimietis ___~*10č.

Maldos Galybė. Istoriškas, 
piešinys IV-to Šimtmečio kri- 
kšcionyb^s. . Lietuviu kalbon 
Išguldė P.; B ................. J_ 25e.

Apsirikimų Komedija, Atsi- x 
ūkimas iš Amerikoniško gyva 
ainio. Išguldė Lšpšiatts vai
kas f... ' V, 10»

Jono Smito Eilės .......41.00
Lietuvos Albumas; Su pa-.

veikslais ir aprašymais^—_j_1.50

366 Broadway, So. Boston, Mass

tF Dienos į
f LIETUVĄ

GKEICIAŲSI

t£^! GARLAIVIAI PASAULY ‘

BREMEN - EUROPA
U Vuikuš Jjeležinkeliit susisiekimas iŠ * 
•' BRBMISRHAVĖN. I LIETUVĄ.
kaipgi Nuolat, kas savaite išplaukimai gerai žino
mais Llvyd KabininialB Laivais. Užslsakykit vie
tas pas agentus, reikalaudami ttoyd laivakorčių 

tolH^RMAHUOyO 
152 loylrton 8ir*at, . Boston.

“ŽIDINYS"
Prot, Dr» y. Mykolulčlo-putluo rttlagua 
Jmhnii llteratnroB, mokslo, vlsUomcnM 
ir akademiškojo gyvenimo lllubtmbui 
uičnesinis • lurnalae^ yra dldžlnuelM^ 
rln)ČiaUHinst» idnmltniirtM Ir itkkvlanm 
hraždlavlnHBlam žmogui tlnkamlauslM 
lietuviu žurnnlaa. Todži viii pawmb«kF 
fa užsisakyti ‘Wlnf.*
- "židinio'’ kaina Jdotuto>: mat. 1M 
punrn. 20 lt,; Amerikoje metanas >4.W,

Kdr.t **Aidlayr/* Kanaatų LHąvta 11

“SAULUTEI” '
“SauintSn rinu du kartus 

mėnesi Ui pusk didelio formato su 
spalvotu viršeliu. Kalu* Lietuvoje, 
metams 12 lit., pusei metą 6 lt, 
Imtvljųte : Julijoje; Vokietijoje 
Ir kitur melams 15 lit, ptmei me
tų B lt. ' •

Adresas j Jurbarku, “Saulute* 
AdminUtrariM



DARBININKAS
o*

JUldtrip <ele$kopas
Duoda Jūrų Prieplauka

RįE,'t. y, ^Linksmybės Sek- I 
madieniu. Kartais vadina- | 
ma “ 
Įpusėjusi

Ne pManlyje mūsų ttvy- 
mA wes keleiviai. Kelionč 
prasideda ųųo lopšelio. Kėlias 
|ėįntti, efikŽČiuotM, skaudus, pi, 
dėug vargu Ir nelaimių prisieina 
pergyventi, kol pasiekiame AmžL 
nyki* vattiur Gyvenimo banguo- 
japčioji jūra sukelia daug rūpės* 
čjo, baimis, o kartais įr nusimi
nimų. ‘ tį sierąji žemele tai tik
ras ašarų klonis.

KielcvUnam keleiviui malonu 
paimti i rankas TELESKOPĄ, 

idant susipažinti su kelionės apie- 
. linklmis tr išvengti pavojų, Klm- 

džiojantiems būtinai reikalingas 
švytiirys, vadas bei pagelba. Kas 
nežino ta banguojančios gyve- 
ijiipo jūree jo laivų neša, pata
riu- veikiai griebtis KELEIVIŲ 

O kur jį rasti?
“Darbįninko” skverne. O kas 
jį ddodal Jūrų Trieplauka. Kaip 
dažnai? Sykį i savaitę.

Panaudok ji savo kelionės rei- 
, kalama. Nematant Tamstos ne- 
žiųystės rūkai pradės nykti; pa- 
mažu audros aprims ir gyveni
mo jūros bangos pradas pliukšti; 
d Dieviškos meiles spinduliais nu
šviestu keliu, laimingai pasieksi 
palaimintųjų krantų.

Visus klausimus siųsk—JŪRŲ 
PKIĖPLAVKA,

' 366 West Broadway, 
South Boston, Mass. ''

pamatau, kad vėl grįžau į 
tas pačias nuodėmes. Ar 
mano gera Išpažintis

Ats. Dažna Išpažintis ro
do, kad esi geros valks. Per 
žmogiuką silpnybę ątkrinti 
į mažas nuodėmes. Del-to 
Išpažintis gera. “Žadu pa- 
sitaisyty” reiškia aęsu grie
žtai pasirįžąs kovoti.” Vi
suose ^avo darbuose atsi
mink savo galą, ir tu nenn- 
sidėsi per amžius” (Pa
moks. 7,40).

Rožių - Sekmąd i ę n i u. 
_ sėjusi Gavėnia' kaip ir 
Aiiksinė Rožė turi sjunlmli- 
šką reikšmę džiaugsmo .ir 
vilties. ITžtat tame Hėkma- 
dienyjp- valia dėti gėles ant 
altoriaus te vartojama roža- 
vos spalvos arnotas vietoje 
mėlynos.

KL Ar ligoniai turi kokį 
savo globėją Šventąjį?

Ats. Taip. Ligonią globė
jas (patronas) yra. šv. Ka- 
milius. Miegeliu -A Šv. 
Rokas.

KL Ar valia kortomisho-

DS. IMS MEIEVI

KL Kas 'yrasąžine? '
Ats. Sąžine yra viduji

nis halsas, kurs nelyginant 
it k<įks įstatymdavys, duoda 
įshkymus, ragina daryti ge
rą ir vengti bloga. Yra tai 
praktiškas proto sprendi
mas apie mūsą minČią, žo
džiu ir darbą dervingąją 
vertę. :

* * . •

Kl. Lietuvoje kunigai 
neversdavo žmonių ei ti baž
nyčion Sekmadieniais klau
syti Mišią. Bedieviai sako, 
jog čia Amerikoj kunigai į- 
s?ak<x žmonėms eiti bažny
čion dėl- “biznio.”
* Ats, "Bažnyčios įsakymas 
“Šventomis dienomis Mišią 
šventą klausyk”’ gludi tre
čiame DĮeyo įsakyme “šven
tą dieną švęsk.’r Kaip? Dėl

Dievo garbes s4Usilai- 
nuo* fiiznio darbo ir, klau
sant Mišią. Rimtos it dide
lės priežastys tegalį paliuo- 
siiėti nuo klausymo šventą 
Mišią, o ne-kunigas.

Neseniai dar kaip gyvuo
ju i Amerikoje. .lietuviškoji 
kolegija, bet jnu pradeda 
reikštis josios vaisiai.. Jąn- 
nuoliai,- baigusieji lietnvią 
kolegija, pradeda baigti it.

Ats. Dėl rekreacijos, poil- 
šio.— valia. Iš pinigų 
11 gemblininiui ” draudžiama.

KL Kokia Gavėnioje pą- savo aukštuosius moksliiB,
kartiną knyga skaityti? . Laš laiduoja mums šviesės-

Ats KrvJiu .. ^ ateiti. Ketnikus pradės
’ atsirasti ftarlpiofajij, iSėjn-

KL Pamoksluose lmnigai.|; 
sako, jog Dievas sutverė 
žmogų į.savo paveikslą' ir 
panašumą. Žinonių yra į- 
vairiausią: baltikį? juodų, 
geltoną ir raudoną, kultū
ringų ir laukimą.

Ats. Dievas^ yra tyriausi, 
tobuliausi Dvasia, neš netu
ri kūno, o turi protų ir liue
są valią. Žmogus panašus 
į. Dievą nemirtinga .siela,.1 
Šviesiu protu ir liuesą valia.
}ad panašumas dvasioje, tai 

yra sieloje, •» ųe kūne,
KIaą|įipa&, Penktą d i e- 

niais per Gavėnią ryte einu 
į bažnyčią klausyti Mišią, 
vakarais einu į šokius. Ar 
Aš sulaužau Gavėnios tai
sykles? ,

Atsakymas. Gavėnia tai 
ne lazdele, kurią lengva su
laužyti, ’ąlę metavonės lai
kas. . Visi esame nusikaltę 
prieš Dievą." “Jei nedarysi
te atgailos, visi taip pat pra
žilsite” (įnik. 13,3). Į Šven- 

. tumų veda atgaila. Penk
tadienio rytą klausydama 
Magnį, darai atgailą, kopi 
aukštini. Šokiuose nuslysti 
atgal Kokiad dorybių gė
lelės Mišią švenhj auka už
augini, vakare šokiuose su
trypi. Juk kiek sykių nuei
ni į šokiusy tiek sykių men
kesne grįžti.
-KĮ dažnai einu išpažin

ties ir vis žadu, pasitaisyt i.
^arydaina sąžinės sąskaitą madienis vadinasi LAETA-

Modernieji šokiai yra ne kas ki
ta, kaip seksualinio organizmo 
simbolizavimas fiziniais judesiais. 
—Prof. St, Šalkauskis.

* KL Kasi toji auksinė ro
že, kurią- keli metai atgal 
Popiežius yra dovanojęs Is
panijos karalienei'?: .

Ats. Auksinė Rožė yra 
brangus ir šventas papuoša
las. .Regis nuo dešimtojo 
šimtmečio yra paprotis, kad 
kiekviename pašiau g a v ė- 
nyje Popiežius šventina ro
žę iš aukso ir įteikia ja ka
talikui karaliui bei karalie
nei, ar šiaip gerais darbais 
pasižymėjusiam asmeniui. 
Kartais toji brangi popie
žiaus dovana :yra suteikia
ma bažnyčiai.

Ketvirtas Gavėnios SĮek-

I MALDAKNYGESI .. . . jll ■ • ■ • ■ ••  —' —- ■ ■■

į PA2ŲNAUDOKIT NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA 
| TIK K4į GAVOME SIUNTINĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ 

LABAI PRIEINAMA KAINA

“MALDV RINKiNELISV \ -
Kalpoa: ’ ■ ■

' Juodais odos apdarais $1.60 (buvo $1.75)
v. Baltais celiiiloido apdarais $1.60 , (buvo . $1?75) 

Juędais paprastais apdarais ,75 (buVo $1.00) 
Baltais celuiloido apdarais .90 (buvo $1.25) 
imant didesnį skaičių, duodame getą nuolaidą.

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

Visu* užsakymus siųskite sekančiu-aiitrafa J "
“D A R B I N I N K A S“

366 Bro»d5vayF *■. — . 8o. Boston, Mass.

šią iš po lietuviškos pasto-
*. ’ Vienu tokiu. •jaūnu-b* 

lių, lietuvių kolegijos alum* 
nii, yra dr. Julius Jaskele- 
vičiuš, M.. I. C; . '

Nąujasai.-daktaras yra gi
męs iLmvreūce, Mass., iaplL 
19 d.1, 1906 motais. Šiame 
mieste jisai iši^o . pradinę 
miesto. mokyklą; čia jisai 
mokėsi keletą metų ir aųkš- 

j tesuėję mokykloje^ Vieno 
■ gero prietėliaus patariamas,, 
julinkas išvyko į Chieago 
apielinkę- ir įstojo į naujai 
įkurta Tėvu. Marijona lietuj t "„A V*;1 - r '<•<-viską kolegiją. - .

Šią kolegiją Mins Jaske- 
. levieius baigia pirmoje mo
kyklos laidoje; jisai yrą vie-

ELEKTROS SALDYTO JAS

sutaupo jums pinigus

TAIP, iš tikrųjų. Elektros šal 
dytuvąš yra taupus. Pirmiau- 

Sia> jūs galite pirkti maistą dide- 
J liame kiekyje žema kaina ir tuo 

būdu sutaupyti. Jūs galite laiky- ^
Ii kėlias.dienas maistą, kad5jis nesugestų -^ išvirtos dar- . 

' žoves, mėsa, kiaušiniai, sviestas ir pienas. Tai irgi kelms 
■ į taupumu. ' ■. . ...

Bet labiau svarbesnis dalykas negu taupymas yra patam 
kūmas ir malonumas, kuriuos jūs gaunate is elektros šal-. 
dytuvo. Kaip švarus Jis yra! Kaip šviežų ir sveikų -mai
stą jis apsaugo! Kaip daug skanių prieskonių ir desertų ' 
jūs galite parengti su jo pagalbai ‘.
Kodėl nenueiti į jūsų vietinę Edison krautuvę ^r į kitą 
gerą krautuvę, kur parduodami elektros šaldytuvai ir pa
prašyti naujų modelių parodyti. Ten jūs galite išrinkti 
jums patinkamą ir mokėti už jį mažai lengvu issimokSji- 
mo keliu. ■ ..
Žemiau 50 laipsnių- yra Šatu

. t - giausia Zona

Jtinm retk(tWiqeii Šaldytuvas lytjiat ' 
UrmtĮ.. i-yfliai vasary laikyti jūsų ' 
maistą šauniai Semian 50 laipsnių, > 

; Zię»io.v orai napdiarys to jifatynis 
kelias dienai. Jumu reiketllngas ele- 
toros Šaldytuvas per iStikus turtus, .

t n r

C O M P A N Y

■ si

LDS. KuopųSusirinkimai
tais išvyksta į Lietuvą ir pa i * -
stoja J Kauno imiversitetą, 
filosofijos skyrią. Čia me
tus pasimokinęs, ypatingai 
lietuvią kalbos, dvasinės vy
riausybes pasiunčiamas į 
Romą, kur įstojo į Angeliėo 
limversitetą. ; .

^ią mokslo metą šiėmos 
semesti'ui baigiantis, Julius 
Jaskelevičius laikė brandos vo 14, tuoj po aumos^Liot. baž. 
kvotimus, patiekdamas savo 
raštą “Apie Teisingą Atly
ginimu” ir gauna filosofu 
jos dalrtarato laipsnį Pik 
I). Tai yra vienas jauniau
sią amenkięčią, įgijęs tokį 
ankštą mokslo pažymį. Be 
lietuvią ir anglą kalbą, 
Jaskelevičius ginžiai .kalba 
itališkai. Vvresnvsis dakta- 

to brolis yra-kunigas pasi- 
jonistas, tėvas. Gabrielius: 

Alums tetenka .pasidžiaugti 
mū&ą tautiečio laimėjimu ir. 
jam palinkėti, kad panašiai 
bąigfą ir šv, teologijos mok
slus tame garbiugaine Aity 
gelim universitete ir grįžti) 
į Ameriką darbuoti^ savąją 
naudai. . /. >T.N.

VE^TVIIĮA, IĮX.
. LDS. 76 kp. miųesiniai susirin
kimai įvyksta kiekvieną mėnesį, 
sekmadieny, po 15 d., iv. Petro ir 
Povilo Imžilytinėje svetainėje.

OAMBRIDGE, MASS. z

LDS. 8 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks sekmadienį ko- ' ■* • r_ „ . •** 
nytinčj svetainėj. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėti užvilktus mokesčius. Vali

HARTFORD, CONN.

LDS. .6 kp. susirinkimas įvyki 
kovo 13* d,, tuoj po stirnos bažny
tinėj svetainėj, 41 Dapitol Arenue. 
Malonėkit^ Via nariai ateiti, ne*y- 
ra svarbių reikalų dėl kuopos nau
dos.
. Taipgi malonėkite užsimokėti ku 
rių yra ūižšilikę mėnesinės duok- 
•K LDB. « kp. rali

0. BROOKLYN, N. X
Kovo 20 d., tuoj po sumos į- 

vyks IįDS. 10 kuopos susirinkimas 
vai. Taigi kviečiame viaus nariui 
atsilankyti į |į Buririnkimi ir už
simokėti m^nęiinea. Ataivealrite ir 
savo draugus prirašyti.

Valdyba

DAYTON,OHIO
LDS. 69 kp. susirinkimas įyyka 

sekmadienį kovo , 20 d., . bažny
tinėj svetainėj tuoj po sumai.

Kuopos rašt. Z. Gudeli* 
t -.  ......—-

WESTriELD, MA8S. 4
LDS, 111 kuopos susirinkimo |> 

vyks aęlcrnadiehį kovo 20, 1932 
m., tuoj po sumos, Šv. Kazimiero 
parapijos salėje, Kviečiami viri 
nariai ateiti " Taipgi atsiveskite 
eavo draugus prirašyti prie Šioa 
kilnios organizacijos.

Valdyba '

1 
f

■ PROVlDENCE, B, 1.

LDS. 11 kp. njtyiesin is susirinki
mas įvyks sekmadieni, kovo 20, 
.tuoj po surųos, bažnytinėj svetai
nėj. Svarbu, kad visi Siame susi 
rinkime. dalyvSiitų ir užsimokėtą 
duokles. Parddykime gražų pavyz 
dį kitiems.

Toronto, Canada
Vos tik keli metai atgal i 

turėjau progos matyti Euro 
pos grožį. Žavėjo mane 
gailioji Belgiją, Francija> 
Bavarija, negalėjau atsigė
rėti stebuklingai gražia Švei 
earij oį gainta, taip pat. Ia7 
bai. maloniai, kuteno širdį 
saulėtoji Italija! -Atkelia-, 
vęs Amerikon naudojausi 
kiekviena progą pažinti. šią 
garsią ir garbingą 'W7ashin- 
gtono šalį!. Begalo džiau
giuosi pažinęs J'ungt. Vals
tijas -su ją garsiom Elori- 
dom ir Californijom, kurio
mis negalima atsigėrėti. 
Kaip’ puiku ir Jbrangą pavei 
kslą pamatęs žmogus,tuojau 
prisimeni jo geni jalą artis
tą — piešėją, taip pasaulio 
gamtos 'grožis iškalbingai 
sako: “Koks Galingas ir Iš
mintingas yra Sutvėrėjas— 
Dievas tiek stebuklingo gro
žio įdėjęs pasaulin!” Bet 
dar nenurimo mano besoti 
seila, 'Ii vis nori naują ir 
naują gamtos ir kultūros 
grožio reginių. - It štai ne-

- pasijutau, kaip atsiradau A- 
menkos šiaurėje —- Kana
doje; jos gražiam Toronto, 
Montreal, Quebee. Čia taip 
pat yra lafjai daug kuom pa 
sigęrėti. ■ Šį kartą teko man 
ilgesniam* laikui apsistoti 
Toronto mieste. Tai visos 
pietinės Kanados gražiau
sias miestas, kuris teisingai 
yra • vadinamas Kanados 
mieštą' Karalienė. .Yra apie 
milijonas gyventoją. Turi 
labai gražias apielinkes, anį 
pat Ontario ežero kranto, 
taigi netoli stebuklingojo 
Niagara yandenpuolio. Ma-> 
lomi yra pažymėti, kad' ši
tam gražiam, pusiau Euro- 
pėiškąin Toronto mieste yra 
stambi liėtuvią kolonija,*ku- 
ri turi daug gražią draugi
ją ir net tris savo choruos:

DITROIT, MIOH.
“ L'DS, 72 kp. susirinkimas įvyks 

solūnadionj, kovo 20 d., tuoj po • 
pamL.«li), Šv. Jurgio, parapijos mo
kykloje. Visi kuopos nariai fyra 
kviečiami atsilankyti į žj suširin 
kim$.

. Valdyba

BROOKLYN, H .Y.
LDS. 12 kp, mėnesinis susirinki

mas įvyks kovo *20 d., 6:30 va- ' 
kare, Karalienes Angelų parapijos
i

4th gatvių.
Taigi malonėkite visi susirinkti 

ir Užsimokėti duokles kurie esate 
skolingi. Nepamirškite ir naujų 
narių atsivesti prirašyti prie mūsų 
brangios organizacijos.

Kviečia Valdyba

1

'V-
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I
svetainčj,'kampas Robling ir Šo,

11 • j • • ‘ . -4J

«
•i

Švyturio arba parapijos, 
Kultūros ir Bangos. Tik 
gaila, kad šitas paskutinis 
padarė stambią Jdaidą; vie
toj savo tautos himną pamė
go internacionalą, čia įie? 
tuvaąi turį savo gražią, para
piją, puikiai atnaujintą 
mūro bažnyčią, erdvią salę. 
Taigi čia gražiai darbuotasi 
lįetuvią dar pirmiau, bet y- 
pač dabar moloniai sukruto 
visi veikti; ir štai stebėtinai 
greitai — triją mėnesių lai* 
kotarpyj šalę bažnyčios iš
dygo: nauja, puiki mūrine 
kleboniją! ’ Vasario 14 .die
ną Jo Malonybė Toronto Ar 
kivyskupas McMeil asistuo
jant kaimynams kunigams 
iškilmingai ‘paštentino nau
ją kleboniją ir labai ja gė
rėjosi. . Prie šios progos Ar
kivyskupas maloniai prakai 
berpo į skaitlingai susmuku
sius lietuvius bažnyčioje ir 
suteikė1 savo nuoširdų. vys
kupišką palaiminimą toli
mesniems lietuvią darbams. 
Tai • didelė lietuviams: garbe 
svetimtaučiu akyse.

Labai yra malonu pažy
mėti, kad čia esamą nepap
rastai gabiu, darbščių te 
duosnią lietuvią. Nors blo
gi laikai ir Čia daug ką pa
lytėjo, bet kilnūs Toronto 
lietuviai nenusimena ir vie
toj dejavę, ^markiai veikia 
visais frontais ir tikisi ge
resnio rytojaus! */ .

Dieve jiems laimink! 
jtan. P, Grdrnitie.

/NEW BRITAIN, CONH. \ . 1
LDS. 36 kp.' susirinkimas įvyks | 

sekmadienį, kovo 20 dį, 1932 nu J 
Svarbu, kęd į šį susirinkimg ateitų i 
visi' nariai ir bent po vieną nhujg | 
narį atsivestų, prirašyti prie mūsų 
brangios organizacijos. a

!4WEBN0Ef MASS.
■ 1 ■' . ' 
kovot. 20 d, tuoj po dvyliktai; 
Kviečiame gausiai sueiti, nes turi- 
me keletą svarbių sumanymų.' At- 
siveškite ir savo draugus (es) pri
rašyti. :. Valdyba

WATERBURY, conn.
Kovo 27 d., 1 vai. po pietoj į- 

vyks LDS. 5 kuopos susirinkimas 
senos mokyklos kambary, Con- 
gress Avė. Ateikite visi. Valdyba 

‘ J • ' - • z
% NEW HAVEN, CONN 
LDS. 28 kp; mėnesinis susirinki

mas įvyks sekmadienį, kovo 2T d., 
Į vai. po pietų, bažnytinėj svetai
nėj, 339 Green St. Kviečiame na- 
rius(es) ateiti. Gera proga užsimo- |
įrčti duokles. ‘ • ’ Valdyba i |

ATHOL.MAS8. |
■ LDK 4 kp. mėnesinis susirinkt 1
mas įvyks kovo 20 d.». PO 
mišparų, šv. Pranciškaus parapL 
jos salėj. Kviečiami visi nariai it 
silankyti ir užsimokėti mšneaima 
mokestis. "Taipgi atsiveskite sava 
draugus ir drauges prirašyti prie 
šios kilnios orgapfcacijos.

. Kviečia Valdyba

LDS. 70 kp susirinkimas įvyk* į
■ ■ - ' ■ . -;i.

1 •

VĖLIAVOS IR ORGANIZA 
CIJU ŽENKLAI
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’ WUB« '■
TRETININKAMS

„ Maldos atidarant ir .užda
rant mėnesinius tretininką 
susirinkimus atspausdintos 
atskirai. Viena knygele tik 
5e. Rėkaukite.

f<DABBnhKKA*”
3M B'way, Bostan, Mas*

tai M*ą HpchbM ir Ur* mtą pttA \ 
’ D*rinui arttMNBMA' K*feM* *MMA
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v Pereitą sekmadienį TBds-fti, kai žiūri į tos kataliką 
toną aplankė gerokas būrys studentijos nuotaiką. Uga- 
lieiuvią kataliką studentą iš

:: šv. Marijos Kolegijos, 
v Thompson, Conn. Suvaidi

nę gražų tikybinį teątrą 
Du Vainiku,w tas studente : 
jos būrys turėjo bendrą va
karienę šv. Petro svetainėje,

< : So. Bostone. Moksleivių iš-
* . Vaizdu labai jauki ir simpa-

• , tįnga. Visi jie sveiki, rau
doni, žaliukai. Linksmas liė-

... tilvią būdas ir atvira širdis 
matosi kiekvienam veide.

v Girdisi taisyklinga lietuvių 
kalba, matosi nė tik išorinis, 
bet plaukiąs iš širdies man-

• dagumas ir kąž-koks paši- 
tenkinimas, kurio veltui ieš
kotume nelietuviškose lietu

ti ' vilį jaunimo, sueigose. . Nėr 
ra klyksmo, laukimo išsišo
kimo ir išdykavimo požy- 
mią, ko, deja, labai, nestin- 
ga kitų liedišeiplinuotą4 stu
dentą susirinkimuose. Vi-]

. sur matosi graži, taktinga ir 
maloni ch-au^nė, labai su- 
švelnyta ^erb. Direktoriaus 
kūn. Dri Navicko aūklėjimo

• metodu. NejuČioins išsine
ši įspūdžio, kad atsiradai 
grąžkfe šeimynėlės tarpe;

“'kui1 visos narių pareigos ei
nama sklandžiai ir .linksmai.
* Bei jei daug pasitenkini- 

., mo matosi katalikų studen
tą būryje, tai tiemažiau jo 

. tūri ir tie, kuriems tenka 
malonumo į juos žiūrėti. Ir

- ne tik jų tėvams malonu. 
Kiekvienas pašalietis lietu-!

•_ ris lengviau pradeda alsuo-

?
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mečiai mūsą lūkesčiai galą 
gale įvyko: Katalikių Kole
gija jau įkurta. Lietuvybės 
ir ’ Įkatalikybėš pagrįndas 
mūsą išeivijos jaunimui jau 
padėtas. Ateitis maloniai 
šypsosi ir tur būt mūsą ne
užvils, nes yrū energingose 
ir sumaniose Tėvą Marijo
ną rankose. Jaunoji Kole
gija daug ką žada ir jau 
pradeda parodyti visuome
ninio veiklumo. Paimkime, 
kad ir jos moksleivių sUvai- 
dmįtąjį diamį.

Jau trijose vietose Naujoj 
Anglijoj, — W a't e r b u r y, 
Wbrcestei*y. ir Bostone, — 
§ v. Marijos kolegijos stu
dentai vaidino “Bu Vaini
ku” ir visur silkelė publiko
je ne tik entuziazmo, bet ir 
tokią karštą, jausmą kdd 
4iaūgę žniohėš verkė kaip 

lyaikai. Vaidintojai taip 
buvo persiėmę savo rolėmis,’ 
kad rodėsi, jog jie ne vaidi
na,“ lik patys gyvena gyve
nimo dramą. O drama bu
vo svarbi — tikėjimui išti-i 
kimybes pareiškimas ir tai 
toks, už kurį ir, gyvastim 
tenka užmokėti. Dramati
niuose momentuose taip ir 
matėsi jaūnuolią veiduose, 
kad jie patys ir gyvenime 
taip pasielgtą, tikram reika
lui atėjus.. .

Taip, /&V. Marijos Kolegi
ja auklėja gerus Tėvydai- 
Mūs ir katalikus. K.

(Užbaiga). v 
tr kHa.
sh tokMH koiUnlo ar jam 1M

1 kytti kirtai

Leiskite man, ta proga,
tamstoms pažymėti reikš
mingą incidentą. Nepaklau
sęs vyriausybės įsakymo, 
izoliuotas Bottcheris papra
šė leisti jam susisiekti su
savo sūnumi, kuriam jis no
rėjo pavesti nuvykti :■{ Tto- 
kietijos konsulą ir paklaus- 
yti-generalivį konsulą,arjis 
turi tvirtai laikytis savo nu- 
sistatymo.

t

KAM JIE PYKSTA?
Vienybe” nervingai nu- i 

Šiskundzia, kad kunigai, y- 
’įač vienas Bbooklydb .apy
linkėje, labai sukilo prlbš 
bedieviškąją spaudą. Girdi, 
pirmiausiai išvard y j a m i; 
lailcrašciai, koki katalikams 
.verti, skaityti, kbfe he. To
liau .^nevertąją skaityti” 

. ępaudį jjakrikstija <4bedie- 
VįšĮm?* ir jos skaitytojus 
pradeda visaip plūsti. Bet, 
kas,, girdi, keisčiausia, kad 

. ..įr “Vienybe” įmesta . į tą 
bedievių gurbą, o * Vienybė’* 
juk tai toks grynai tautiš
kas, lietuviškos mihties laik
raštis...- Apie bolševiką laik* 
naščius tas kunigėlis nieko 

, nesakęs, tur. būt ją brisibL 
* jo,.* Toks tautiško Jaikjjąš- 

| Čio smerkimas daromas, a* 
P ■' imt Vienybes,” iš kerpto.. 
F. . NepąkenČiamiaūsia 'Čsą 
į įai, kad bažnyčiose prisaiki-

B

’» *. . K .* , .k X
hi ,'A .i

dos tikslais ir pareiškė pro
testu prieš tokį pat pobo
džio Vokietijos atstovo el

gesį Tautą' Sąjungos Tary
boj. P. Zaunius, eliminuo
damas bet kokį Vokietijos 
kišimąsi šia proga į Lietu 
vos vidaus įsikalus, atkilto 
ilgą vokiečią delegato aliu
ziją krašto tautinę sudėtį 
pagal politiniu ir ekonomi
nių santykių sąstatą, kuris 
nieku būdu negali parodyti 
tautines- krašto kilmės.

Fo tą keliais atvejais da
rytą* replikų bylos pranešė
jas p. Oolban prašė juristą 
pagalbos jas išsipainioti iš 
pastatyto juridinio klausi- 
nio, kad jis galėtą pateikti 
Tarybai savo : nusistatymą. 
Vokietijos delegatas pagei
davo iš pranešėjo, kad jis 
pateiktų t savo sprendimą, o 
kol jis bus padaryta^ kad 
tamiAmi neteisėti Lietuvos 
Vyriausybės Veiksmai būtą 
sustabdyti,
Vdkietija O ginčo šalk, iteg'a- 
Ii būti kalbos inie siistabdymą 

valdžios aktą

P. ŽaUnius nurodė tahi 
tikrą ■ praiiešėjd rolę, kiiris 
šiito atveju nįęgali inttis da
ryti bet kokju sprendimų, 
nes tai neatatikt^ ko\weiici- 
jos 17 str.f Taip :pdt ne'gū- 
li būti kalbos apie koki nors 
SUsidbdįjpią tariamai nėtfeį- 
sėtą al<tą, nes eia hifekŪS ne
gali preziumuoti to neteisė
tumo. Pirmininkui čia pa
stebėjus, .. kad, ( nuol a t i n e 
pmktikaj Taryba visus klau 
siriį®ištirti. įąvo 
praheSėjui, turis sueina į 
kontaktą su bylos šalimis, 
p. Zaunius vėl pastebėjo, 
ImcĮ^ Vokietija čia visai nė
ra bylos šalis, o tikjbąi kaip 
ir laekvienas Tarybos J na
rys, atkreipė Tarybo's dline- 
§į į tbm liktą klausimą, o 
pačią ’ prdce’dūrą nustato 
konvencijos 17 Str. .
. Generdlis sekretorius . p. 
Drumondas, tada,' pa&inęs 
žodį, kanstantavo, kad Tary
ba iš tikrų jų.nei juristų ko
misiją paskyrė, nei daro ko
kią sprendimą, p, tik leįdžia 
pranešėjui susipažinti • su 
klausimu ir lauks jo rapor- . 
to, . kokįj žinomą, galima 
Šiuo atveju padaryti.. ‘ 
Tuo ir baigėsi tas posėdis. 
Žurnalistai buvo, sujaudinti 
tos nepaprastos dvikovos 
tUrp Vbkietijbš delegato ir 
Lietuvos atstovo, kurio at

viras, taktingas ir tvirtas 
Lielhvos teišiii gyd imas 

prieš Vokietijos sunkiai nu » 
Slepiamą neteisėtą puolimą

sutiko visūdtinią simpati
ją. ’ ' ‘ ” Z

•t

W&šhingten katedra, turinti labai gražią išvaizda, išorinį ir 
vidujinę, Gegužes f 5 d, jis bus viešai atidaryta.

kurias komercines įstatim* 
davVstės sritis’ ir ,tt. Buvo 
sudaryti vietiniai Organai, 
tarp kitko, seimelis ir di
rektorija. Vietines valdžios
kompetencija yra :gerai api-^ 
brėžta. Gubernatoriaus ak- 

Atšaukdama p. Bottcherį ^s’ a^ūukiąs p. Bottehelį 
nnA™ddoriW ^ktorijps pihmta*

ko pareigą, nepadare jokio 
pasikėsinimo į vietines val
džios kompeticiją, kiek tai 
liečia dalykiiš, išvardytus 5 
straipsny.

Vasario 8 d. laiške p. Vo- 
kietijos kancleris pretenduo 
ja, kad Lietuvos vyriausy
bė sulaužė statuto 17 straip
snio lt priedo nuostatus, 
tvarkančius teritorijos vyk
domosios valdžios sudarymą.' 
Pažiūrėkim tekstą: pirihi- 
nikas bus paskirtas guber
natorius. ir' eis tol savo pa
reiga^, kol turės pasitikėji
mą seimelio. Tuo noriiha 
pasakyti, kad gubernatorius 
yra laisvas suteikti direk
torijos pirmininko' pareigas 
asmeniui, kilriš turi, dau- 
giaūsia1 pašftikėjimO,' bri; tas 
asmuo -'turi atsistatydinti 
nuo savo p&reigą tilo atve
ju, jei seimelis pateiks jam 
nepasitikėjimą.

Net tilo atžvilgiu, statuto 
12 paragr.' duoda guberna
toriui teisę*palikti direkto
rijos pirmininką ir susita
rus šu direktorija,- paleisti 
seimelį ir atsišaukti į krdš-į , .. .v.. .v-
tą. As turiu pridurti, kadi .11 4 ,
statuto 12, 16 ir 17 straips
niai nesudai‘0 vienintelio 
Klaipėdą teritorijos gūber- 
natoHite šalti
nio. Liėfulms vyriausybe 
šiuo tatata toli gražu hė- 
nori ęfeiumiioti klausirhą, 
ar pūdely, kiirią aš pavadin
siu guberh.ūfo-
rius tiiii ūr llbtlifi tbiseh at
šaukti ditiklbrijOS pilini- 
minką, lunį jis paskyrė. Ka
dangi tuo klausimu statutas 
tyli, tai ylų pagrindo many; 
ti, kad rimto Pesnitlkimš at
veju, direktorijos pirininin 
kas turi pasitraukti, kadan 
gi paritikėjin^' parepitas 
gubernatoriaus, direktori 
jos pirmininke ir seintelic 
b 6 yra. bū
tas bdtčnoriipio apąraid Vei
kimui. Tačiau šis klausi
mas yla įteič&U dfeoretinis. 
Čia įbes tokio alsitikilno ąe* 
matome. . • .

•• i

Direktorija ūž Klaipėdos kraite

pareigą aplinkybėse kurias 
Tamstos žinote, Lietuvos vy
riausybe neturėjo jokio, po
litinio tikslo; Ji neturėjo 
galvoj susiaurinti Šiokiu ai* 
tokiu būdu autonomija, .duo
tą; ^Klaipėdos 'teritorijai. 
Klaipėdos gubemat o r i u s 
širdingai uorėj o :f' tęsti ben
dradarbiavimu su dabartine 
seimelio dauguma.

Štai dėlko jiš pasiute tai 
daugumai nurodyti kandi
datę, į direktorijos pirminiu-; 
ko vietą, kuris galėtu turėti 
tos daugumos pasitikėjimą' 
ir paramą. Vyriausybes pa- 
stangos sudaryti naują di
rektoriją, kuri; turėtą sei
melio pasitikėjimą, dabar 
tęsiamos toliau. Aši turiu 
vilties, kad tos pastangos pa 
vyks ir kad kreiptis įgy 
ventojus, sąlygose tifrimdty- 
tose statute, nebus reikalo.
&aip&&os seimelio koinpeticija

i Lietuvos Vyriaiisyliė sutei
kė Klaipėdos teritorijai au- 
tonomiją ir nustatė jos sta- 

, lutą.,. Ta ’aūtoildmija apima 
.. dalykus išdėstytus minėto 
statuto 5 straipsny, būtent:

nanįa žmones neskaityti be
dieviškos spaudos. Vietos 
kiiriigūš,. girdi, čia gudriai 
išsisuka, Sies tą darbą pave
da' inisijdiiieriūi. ŽmbneS 
taip įrišaikytį, turį skrupu
lą ir nebenori: ^ViėĮiybą^ 
>kaitjdi. Tai eSąs didėlis 
žbionėnik Siiiuįis ir. apkar
pytas jiėiriSjgdliihyBėS švie
stis, liek, girdi; iš trijų esa
mąją katalikišku laikitišČių 
-L “Ptoųgo,?’.; “ĮJatiiinin- 
kbti ir “Garso” •— nedaug 
ką galima apŠvietos pasem
ti. Taip darydami kunigai, 
girdik. atgrasind riko savęs 
žmones ii* pakertą šaką, 
ant kurios sėdi. ' ••-.j

fCad ištiesą taip putą, va
dinusi, kad kunigai pakirs
tą šaką, ant kurios patys 
sėdi, uVienybė’’ VUtgial tai 
apgailestotitib . Čia tur W 
išėjo kitaip. jito sriiar-

kaus protesto, kur aiškiai 
matoma> - kad tautin i n k u 
aikraštis iššoko iŠ noimaln- 
mo vėžių, galima spėlioti, 
kad vienoj Brooklyno para
piją, misiją metu,/padaryta 
kataliku spaudos vajus, To
kiuose vajuosepaprastaine- 
jšvardyjama bed i e v i š k i| 
laikraščių dėl suprantamą 
priežasčių, tik raginama* 
sįkaityti kataliką spaudą. 
Čia laikraščių vardai gali 
būt. minimi, o gal ir ne, nes 
žmonės patys labai gerai ži
no^ kokia spauda katalikams 
skaitytimų o kokia ne. jei 
toutininkąlaikraštis manė, 
kad jis turi stoti kairėj 
pusėj,, tai jau jis pats nusi- 
mano, kodėl jam ten vieta, 
Labai apgailestautina,. kad 
tekius vajus darant, tenka 
južgauti. nekuriu laikraščių 
interesus, .bet juk tai natū
ralią kad katalikams privalu 

i palaikytitik tiios laikraščius, 
kurie ją reikalus gina,, ar 
bent ją neųžgauli-oja. Tad 
kam čia aimanuoti I Bodos, 
tokiu lengva išeitis: jei no* 
rite, kad patartą kata
likams skaityti, rašykite ka- 
tallldskni, di bent nelašVki- 
te prUškatatiMškan K.

ris tilta* toto iū$, yra 
kilotas fenl^yM f Klai- 
pėdos talta Jf MHlpsniS 
I priedūS HtlšiAtU, Įbti dW 
ktorija turės vykdomąją vai 
džią Klaipėdos /teritorijoj

Tas tekstas nurodo direkto
rijos veiklos apribojimą ra- 
tionė Joci ratione materiaę 
statuto 5 straipsnio katalo
gą. Iš tą dviejų straipsnių 
išplaukia, kad direktorija: 
iy ^galį išplėsti’ savo val
džios dš Klaipėdoj teritori
jos šienų, išskyrus tuos at- 
vejįcs, kada, respublikos vy
riausybe duoda specialių į- 
galiojimų;. 2) ji negali iš
plėsti tų pasigyrimų mbų 
5 straipsnio katalogo. At- ■ 
sitikimai, kurią smulkmenos 1 
bUVę išdėstytos rodo dvejo- ’ 
pa nutolimą nūo konipetici- 
još, .suteiktos direktorijai, 
tūrini galVoj, kad direkto
rijos .pirmininko veikla per- 
sim'etė į "užsienius ir palietė 
klausiiduš, rezervuotus Lie
tuvos .valstybei.r '

L rPasisavindamas preroga
tyvas, kurtos yro> feSeVvUo- 
tos tiktai respublikos \ vy
riausybei, Botttiheris sulau
žė Klaipėdos statutą, fak
tas, kad jis užmezgė slaptus . 
pasitarimus su svėt i mos 
Valstybes vyriausybe ir kad 
jis dėt to nusižengė respub
likos baudžiamajam kodėk-

... ‘ 
statuto ribą. Kaip butą 
gūliiha kelti aikštėn legalaus 
pobūdžio globą tam, kuris 
tyčia išėjo iš tos legalios 
tvarkos ribiį? Del to Lie
tuvos1 vyriausybė yra tvirtai 
įsitikinusi, kad nenorinąlioj 
ir išimtinėj padėty, sūdary^ 
toj p. Botfcbnrid ir Vokiečią 
vyriausybes, Klaipėdos gu
bernatoriaus iaktūs, ūtšau- 
fciąs pirmiau pa jūrytą Bott- 
ęherio pasl<yrilh'ą eiti direk
torijos pirtblniničo paibigas 

; nesudaro jokio siilaiižymo, 
bet . kokio Paryžiaus, ‘ 1924 
metą gegužės 8 d. konven-. 
ėijos nuostato ir jos pirmo 
priedo.. Priešinį griebda^ 
mosis priemonių, kūriau 
Tamstos žinote, Klaipėdos 
gubernatorius įspėjo pasikė- 
šinimą, nukreiptą prieš le
galu statutą, sudarytą tos: 
konvencijos. > ’

Aš darau išvadas. Jus 
girdėjote, Bonai, gerbiamo
jo Vokietijos vyriausybes 
atstovo priekaištus. Pas
kui aš leidau sau išdėstyti 
atvirumo Jr tikrojo lojalu
mo dvasia Lietuvos vyriau 
sybes pažiūras. Jausdamas 
savo pai’feigas ii* savo atša- 
komybę, ypač tuo laikotai’* 
į)iU, kokį tLūbai' gyVėha pa-

saulis, Lietuvos ‘vyiiausybė 
Tamstoms duoda formalu

: ' *■ •" • • v

patikrinimą, kad ji nesileis 
nukreipiama nuo savo kelio 
jokia neramią elementą prč 
vokacija ir kad ji gerbia ir 
smiilkmeniškaiz gerbs pasiža 
dėjimūSj išeinančius iš su- 
tarėją, kurias ji pasirašė.-;
Verta šypsenoj BueĮovo replika

■ Vokietijos delegatas atsa
kė, . nurodydamas, kad pt 
Zauniaus paminėtos subsi
dijos Klaipėdos krašto yal- 
dininkamš neturinčios jokio 
nelegalaus pobūdžio, kad pi
nigai, .siųsti Klaipėdai, te
buvę tik “atlyginimas se
niems karo invalidams, ka
ro dedgviamš^ nėš Įdėtu- 
vos vyriausybe nepakanka
mai juos api'upinanti, kdd 
Klaipėdos organų Idnkgmą- 
sis . Vokietijoj ^esąs visai 
<{normdlUs^ dalykas, esdtiį 
tokiai kripei, jūd labiau, kąd 
tokią lankymąsi jau esą bu- 
vę ir seniau (visi, tie išsisu
kinėjimai kelia daug šypse
ną salėj). . Toliau Vokieti
joj dfelegatatas teisinę bend
rai klaipėdiečiu vokieclą 
bendravimą su Vokietija, 
nes ši esanti aukštesnes kul
tūros ir,, be to,, kadangi ir 
pats Klaipėdos Kraštas esą 
vokiškas, ką parodą; seime
lio rinkimai. , pyBuelows 
dar Ti‘ikišo Lietuvos vyriau 
sybes ir giibeimatofiaus vi
sokios spatidoš ir susirinki
mą persekiojimus, t.. Pasirė
mė. net fotografijomis, pa
skleistomis žurhalištą ta^s 
pe) kūrios turėjo įrodyti, 
kad Klaipėdoj šiaUčią šar
vuoti automobiliai ir patru
liai,.; žodžiu baisiausias tero
ras prieš “nelaimingą yokie 
eią padermę”....

P. Zaunius atrėmė Visad 
tuos priėkaištūs ir pabivže 
perdėtą vokišką aliarmišku- 
mą, tendencingą ją špaudos 
įvatilais būdais fabrikuoja
mą žinią pobūdį propagan-

: '■ ARTUM LABAI GBMtį. tMYGA

LIETUVOS ALBUMAS
. 436 pradai ... .

Kiek vienas puslapis labai gražiu paveikslu pa* 
ptioštaš. Kiekvienas lietuvis privalėtą įsigyti šių 
knygą, jos kaina buvo ^4.00. .Dabar gnūsi tik ui
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■Kun. X X Xakiiti»—Utiul vadiis; Kun. Jou«* Bakinia—piriii.; 
KUn. Jr Ma«ūlloni»—FmI* viešint.; Pr. H-MU «cfc-
plrm.; V, X BlavtckM—ndt, 7 Mott «tn, Worc«Mer, Mase, O. 81- 
(hbrlena—tfd., B. Ay», tVotc^rį MmĮ, K. Mal-

riya Ir J. Svlraka#—IMo Kvh. Fr, X JtittaiUa—r*Ukto-^
rioa, 482 Wmd>or at, (Mmbrldie, Mam.

. BL^ivijtnršv 'susivucnrio teniso 
valdiba '

MBIŪVOB DŪKMBŲ DBJtM 
ro globa Mofriro* Mri 

arminlnkC -— Eva MarkalenG. 7
625 B. 8th. St., So. Boaton, Masa. 

Vlce-pIrmininkS— OnO Siaurleng,
448 H, TtU 8t., So. Boston, Mass. - 
Tel. 8o. Boston 8422-B

Prot, Ražt. Brone Ciunlenę,
20 Gould’St, Wwt Roxbury, Mass.

, 06 G 8tų Sp. Bo«tQ», Mana.- 
!WinlnW — Oną StanlnUuŪ

1« W«ąt Oth 8t., 8o. Boston, UftM 
Tvarkdarį Ona Miifirdlenfi

1512 Columbln Rd., So. Boston, Maka 
Kaaoa Globia — E, JanuSonlanS

1426 ColumbiaRd,, Šo. Boston, 
DrAnkij* sivo jjbnmnkimua laiko ka« 

antrą utarninką kiekvieno tnCneaio, 
T:8O vai. takam, pobalnytlnOj ava 
tainSJ.

Flsats draugijos .reikalais kreipkite 
/ pis protokolą raltlnlnlt|..

įįbfežiltAdloii Vl&krlaŲ ji
kai, kurte j&elblMl “Dujrblulnke/* tik- ■ 
rdf vertl BkaŪ.vtoh paiiimps.. 1
. Vlfl KarainkltBii “Darbininke.”

BRAU© UŲ VALDYBŲ 
ADRESAI '

W. JONO IV. BL. PJUUUIMM, 
DBJ0» VALDYBA

PlcnlainUa--M> ttol*... 
M Mt. Id» ttoMfaUr, 1U*.

Ttlepiione Cotattbia Mtt ’į

Prot RiltlninkM — X Oli'neclta
5 Tbomai P*rk, So. Bonton, (

.Fto,, RaMUnlnltMD — M, tolklj j
B. Nfnth 8t.; to, Boaton, Mm. ' 

IMlnlnkaz— A. Nnudiiūnai ,
, 885 E. Broadway» 8o. Botton, Mm* 

ŪartaUa - X ZMkll ; 1
fa, So. Bob^

Draugija Jalko «ū«frlnklmti» kaa j
^W6Wbl kUkvlenb mtnrtlo, J yU • 

no pietų. Parapijos *atoj, 402 H, TUi 1

DM80 MMM 
tinUVOJE

AMiMi FffiE TIESOS;
t Amerikos Jungtinėse VM- 

v stybese, kai pradėjo veikti 
įstatymai, draudžiantis dir
bti, ir parduoti svųigirian- 

, čius gėralus, žmonės, blogos 
dvasios vedami, pilhų blai- 

■ vybę pradėjo piešti paveiks
iu tos baisios BniėkTos, kuri 
ishiekirio milijonus riekulių 

; . žmonių.
; Rimtai žiūrint į šių dienų 
žmonių gyvenimų, reikia 
pripažinti, kad dvokiantys

• svaigalai laimėjo kvėpian- 
z čių rožių vietų netik puoto

se ir pasilinksminimuose, 
kuriuos žmonės ruošia tiks
lu sužadinti blogus geismus, 
laimėti daugiau dolerių sau, 
ir piktai dvasiai palengvin-Į 
ti juos nukreipti į dvasinę 
pražūtį, bet, svaigalų mylė
tojų ir užtarėjų darbavimo
si dėka,-dvokiaiitys svaiga
lai laimėjo, sau kvėpiančių 
lūžių vietų dienose ir puo- 

. tose, kurtos skyrtos šveūtos 
•x dvasios maistui, tinkančiam

. pasaulio tuštybėmis suvar- 
, grisiom sielom.

* f-

geM Musyti
•' K ■ * ’ . ’ J* - . . . ’

f

Tik už $1.00
■j Šias įdomias knygas galima |-’ 
slgytl “Darbininko” administraci
joje už puse normales kainos:

AUKSINIO OBUOLIO IS- ' 
TORIJA (Graiką Mythologi- 
jps žiupsnelis) su paveikslais. 
Lietuvių kalbon išguldė Aly
va ......... ?............ .50c.

TRUMPI SKAITYMELIAI— ’ 
labai gražūs pasiskaitymai-a- 
pie įvairius gyvenimo atsiti
kimus. ParaSS J. Tarvydas..45c.

TURTO" NORMA—moksliš
ki pasiškaiy tmal. Parašė Uo
sis , ,,—45c-

UŽKEIKTA MERGELE SU - 
BARZDA IR BARZDASKU- 
TIS—apysaka ..............15d.

ATSARGIAI SU UGNIMI. 
Verte iš lenkiško kun. K, š.. .10c.

Už $2.00
KATALIKU BAŽNYČIA IR 

DEMOKRATIZMAS. Parašė 
kun. Tarnas Žilinskas,.......50c.

XXIX-tas TARPTAUTINIS 
EUCHARISTINIS KONGRE
SAS. Parašė kun. Pr. Būčys, 
M. I. O.............A......... 1.50
' PRAMONINES DEMOKRA

TIJOS PAGjEtlNDAI. Parašė 
• Uosis .................A....75c. ,

BOLŠEVIZMAS—Kas tai y- 
ra bolševizmas ir jo vykdy
mas Rusijoj ... .........15c.

SOCIALIZMAS IR KRIKŠ
ČIONYBE. Prof. V. Jurgučio 10c.

MOTERYSTE IR ŠEIMY- ' 
NA. VertS J. Gerutis........40c.

LIMPAMOSIOS LIGOS Ir 
kaip nuo ,1ii apsisaugoti? Para
šė Dh A. 50c.

MOTERYSTES NESUAR- 
DOMYBE, J. Lešauskis. šv. 
Kaz. D-jos leidinys, Kaune. .10c.

■Už $2.50
JONO KMITO EILES.....1.00 

. MEILU (Ppęm). Paraše M.
Gustaitis ................... ,15c, 

.SUNKIAUSIAIS LAIKAIS, :
Parašė A- Rucevičius........40c. 

ANDERSONO PASAKOS—
SU paveikslėliais .ŽOc.

Iš KELIONES PO EURO
PA IR AZIJĄ. ParaŠfi Pranai
čių Jiilfi o »M. s.,.. ,2.(10

PUTRIUKAS-«luWkai vieno 
valkelio. Vertė S. Rakauskas 15c.

ŽAIDIMŲ VAINIKAS-8a- ; 
vybes vakarėliams iri gefušh •

'ueiita su gaidomis. Sutnlrt M.’ ’
Urtgouie, ♦;.... ,150c.

“pĄBBnmnus”
366 B’way, So. Bortpij,' Mmi.
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Brangus skaitytojau, mi
nėdamas puotas ir dienas, 
kurios privalo būti švehtu 
maistū mūsų sielai, turiu 
mintyje ne kų kitų, bet reli
gines šventes, krikštynas, 
varduves ir, puotas/ rengia
mus vaikelių pirmos komu
nijos dienose ir kitas pi^ 
mogas ir' pasilinksminimus, 
kurįuoSL žmpUes rengia Kri
staus paskleistai šviesai pa
laikyti Jo švento mokslo ir 
bažnyčios paveiksle. -

Į tas brangias dienas ir 
puotas žiūrint, su skausmu 
širdy reikia pripažinti, kad 
ten nepasiekiama tikslo, nes 
ten viskas ir beveik’ visuo
met tampa, užmiršta ir iš
niekinta tas, ko trokšta to
bula dvasia. Tiems įvy
kiams ir brangibinš dienoms 
prabėgus; daug, daUg iš mū
šų Dievui nusižengia. Daž
nai jūUČiaines savo liemirš- 

rtančių sielų pastūmėję į pra
žūtį. "

Skardų sruvo šeimynai ii- 
gėdų savo tautūi padidinę 
jaučiamės, kai girtuokliau
jama.

Arčiau priėję prię Kris- 
taiis mokslo. <J*o gyvenimo 

[kančios, Kryžiaus ir mir* 
( ties, ^nekartų sielos verčiami 
į sušunkami Pasaulis jtįtu ga
lutinai apsvaigo, nes nenori 
viatyti savo gyvenimo dar- 
bų,'kiaulių ir kaisiu pasek- 

Į Piių ir nenori pažinti žmo- 
į gyvenimo tikslo. Bet 
Į į save, tai yra į savo dva
sios būklę, pažvelgę priver
sti esam pripažinti, kad ir 

Įmes tatai dažnai einame su 
I blogu, kartu. Einam su 
pikta dvasia kaitų, ries ei
name su svaigalais, kartu ir 
įsu svaigalų gynėjais. Ėi- 
Įnam su svaigalais, nes svai- 
į galuose ieškome sveikatos, 
llink^nybes. ir medžiaginio 
I pelno. Ieškome viso to svai
galuose, kų juoda širdis pa
rengė ir ieškodami sukly- 

I dom ir užmiršom, kad ten 
(randas tik kartybe, skaūs- 
Imas, kančios ir gėda.
I j I: Kalėdų

ALKOUS-MOKSLfl 
PBlEŠtS .

. Didžiojo karo didvyrii David E.Hayden, apdovanotas Ameri
kos, Prancūzijos, Italijos ir Portugalijos ordenais, buvo atrastas 
Los Angelės mieste JisgaunaŽOčeritųuž va
landą.' . ■

s

Darbo apsaugos priežiūra 
vykdo darbo inspekcija. Ei
nant “darbo inspekcijos įs
tatymu” (Vyr. Ž.179 Nr.) 
visose darbo srityse — pra
monėje, žemės ūkyje, preky 
boję, amatuose ir tt. —'dar
bo'. inspekcijai pavesta sau
goti pasamdytų, darbui žmo 
nių sveikatų ir gyvybę, lai
dydami pavestas jiems pa
reigas, darbo inspektoriai 1) 
prižiūri, kad būtų vykdomi 
darbo srityje įstatymai ir 
taisyklės, 2) stengiasi įspėti 
kylančius tarp darbdavių ir čiaiis ir uždarbio didumo.

lams). Niekuomet nebuvo 
tokių valdinių, kurie savo 
valdžiai be jokių sųlygų au
kotų savo turtų, sveikatų, 
kilniausiąjį dvasios ir kurio 
gėrybės,” sako garbingasis, 
vysk.' Egger. Ir iŠ tiesų 
Driuvo daug karalių, bet- 
žmogžudystės karalius — ai-' 
kelis gyvuoja, įr ne tik; 
kad jo valdžia nemažėja, bet 
ji randa vis daugiau savo ša- į 
liniukų h tėihėjų. Atrodo, 
kad ir mūsų Šaliai lemta 
daug nuo jų nukentėti. Taip ( Pijaus XI žodžiai, pasakyti 
ii* yra. Juk girtavimus, rife- 1930 m., rugsėjo 30 d., pri
žiūrint sunkių laikų, dieda i imant, vokiečių katalikų ab- 
iš dienos didėja, juk milijč-lštineritų sujungęs maldinin- 
nai pinigų plaukia į alkolibjkų ekskursiją. Štai dalis 
pilvų. Baisų. Bet štai at-įJo kalbos; “Mielieji,” —sa- 
širanda žmonių, kurie skel-jko šv. Tėvas, — mes pabrė- 
bia; “Šalin alkoli is gyvenirlžiame “mie^eji,” nes jūs at 
riiol” Kas jife yra?. Blųi-|8t'0vaujate;.^ųngos. darbus, 
vininkai susispietę į blaivy- kuriuos mes ypatingai gi-

r 

tik gert darbai, b jt garbiu-/ 
i gi; šyęnta kova, kilni kova, 
gerasįrdingą kova, kova dėl 
Dievo ir draugų, dėl tautos 
ir. Bažnyčios, dėl šeimos ir 
kiekvieno piliečio; Ženkite^ 
Jus visuomet priekin, ko-; 

Į vokite t visuomet noriau Įr 
[tvirčiau šitų šventa kovų, 
kovos vaisiai nežus. Laimės 
(kaltinis trykš pirmoj eilėj 
Į jums. } patiems- ir jūsų pa- 
įmams. Bažnyčia ypaąiai 
| džiaugiasi dėl Jūsų veikimo, 
Jkadangi tą visa kova, tie 
į darbai prisideda prie Baž- 
Įnyčios apaštalavimo. . jūs 

5 I atradote kelių, kuriame ne 
H tik daug sielų, bet ir kūnų

Negelbės, dedami laikraš
čiuose ilgiausi straipsniai 
rašomi blaivybes klausimu, 
bus Veltui visos * paskaitos 
skirtos blaivybės tikslams, 
jęi nenorėsime persiimti 
blaiviu gyvenimu. Negana 
žinoti, kad alkolis yra žmo
nijos pražūtis, blaivybe iš- 
ganyinas, bet reikia ir vie
šame gyvenime ta mintimi 
persiimti, jų. kitiems skelb
ti: Laikas oi. laikas. Įsidė
mėtina dabartinio, šv. Tėvo

| Viši trokštame šviesesnės 
į ateities ir visi norime būti 
į laimingi. Trokštame taip 

pat tėvynei geleshių laikų. 
Norime, pagaliau, greičiau 
išbėgti iš_;dabar spaudžiamo 

llkrizio ir ii. Dėl ko skursta- 
įme, Kodėl nėra pasauly tei
sybės, ramybės valstybių gy
venime ir tt. Atsakymas 
trumpas -—stoka tikėjimo, 
meilės, blaivumo, visiškų sū- 
sįĮaikymų nuo svaigiųjų gė
ralų (abstinencijų).

“Nė viena valdžia negali 
Uždėti. tokių didelių mokes
čių, kokius savo Uotu ati- 

}| duodame alkoliuį, (svaigu-

riiol” Kas jife yĮa ?. BląL stbvaųjątei.siyųngos. darbus, 
vininkai susispietę į blaivy- kuriuos mes- ypatingai gį- 
bėš draugija, kurios vėliavo- riame. . Jūsų darbai nerą 
je išrašyta sukis, paimtas is] 
šv. - Rasto • ‘ ‘ Būkite blaivŪsl 
ir budėkite.” . . , I

Alkolis yra. religijos prie
šas. Pats dieviškasis Išga-| 
nytojas mus įspėja: “Žiūrėj 
kitę, kad kartais jūsų širdys] 
nebūtų apsunkintos perši-] 
vfalgymu Įr . persigėrimuJ 
idant toji diena neužeitų ant] 
jūsų netikėtai.” Didysis a-J 
paŠtalas šv. Povilas šaukiu, I 
>ad “girtuokliai neregės

dųnigaus karalystės.5”, O 
šv. Benediktas sako: “Ti- 
dntiesiems svaigalai gerti 
visai netinka.? Žodžiu, rei
ktų prirašyti ištisas knygas- 
kad surašytume; kiek švėn-Į ... - . 
ų Bažnyčios atstovų rėmė|i^,fi‘^^ galite. 
jląivybę. , Tūriine ištisas ei-r < * i • - 
les_ fermos
kelis atšaldė tikcjnuc. . L;l]stybEs . „ždavituai Mę!

Visi, žinome, kad alkpltejSūnkūS!- kad moteris turi 
yra įribkšlo* prteš’aš. ■ Ariotlgelbeti^ vyrtii Valstybės irii-i 
vysk, profa Reinio if mokslo j kainose. ■ •
pionieriai apsieina be alkd-i 
Įio, ” Tadj jei norime eiti h 
su mokslų, norime per mok- 1 
tilų kelti savo šalies kultūrą Į; 
ir gerbūvį, turime būti blai-.[! 
vūs.. . . į;

Blaivumu pageriUsiine sa-[ 
vo šalies ek'onouiinį bei ’dvŪ-Į 
sinį gyveniinų Juk ekono-Į 
mist’ai sako, kad ūkio krirį 
zio yra dar tik pradžia, kad] 
visų Bldgumų parodys atei
tis. Kas . šį nelemtų smūgį] 
padės pernešti — Blaivybe.] 
Tegul BU^iįtą visi, uįkęĮi J

■ žudo . ekonomiškai žmones, ( 
tada ir mūsų krašte patekės [ |

• skaistesnis rytojus.

ko ištarnautu metu skai-tfikriVo sekančias konvenci-

darbininkų giiiČus ir koruli- Kadangi ‘pramonės įstatų? 
ktus ir juos likviduoti, 3) 
prižiūrėti, kad įmonių patale 
pos atatiktų higienos ir sa
nitarijos Teikalav i m a iri s, 
kad būtų, aptvertos pavojin
gos mašinų dalys ir būtų 
duodami, kenksmingus dar
bus dirbantiems darbinin
kams, t,am tikri prietaisai: 
odos drabužiaij akiniai ir t. 
t.> 4) nusikaltusius traukia 
atsakomyberi. .

Darbininkų samdymų, sų- 
tykius. šu darbdaviais, dar
bo dienos ilgumų ir tt. re
guliuoja segantieji įstaty
mai: 1. ‘‘Pramonės Įstatai”, 
(Rusų Įšt. femk. XI. t, U 
d.) ‘reguliuoja darbininkų 
samdymų pramonėje. 1931 
m. šis įstatymas buvo papil
dytas “pramonės įstatų pa
pildymų? (Vyri. Ž. Nr. 61), 
kuris nustato atleistiems Įš 
darbu darbininkams, jei1 at
leidimas įvyko be darbinin
ko kaltes, tani tikrų kompen 
sancijįk Kompensacijos dy
dis priklauso nuo darbinin-

Soviėtį. Rusijos kariuomenės va 
das.’ generolas Bluchėr;nesenai 
pareiškęs, jog raudonoji armija; 
yra paširenglisi atremti kiekvien
ai pasikėsinimą, prieš komunistė 
Uę Busijų ‘ . '

Gerb. Klebonu Dėmesiui I

( Tlirhne labai gražių Velykinių Kojivertų su lietuviškais ir .® 
i. angliškais parašais. . • ■ - B

> Kainos Ubai prieinamos- 8u persiuntimų tik: , į!

už 300 J
Ū? 500 $2»00 . ■ į

. . ? - 1,000___L,^:.‘$S.OO .'/■ ;■
. ’ Ūž i,Į500^^™^’U»M|- ,

. Už 2,000 ■.—$5-25 * !
‘ : ■ . ) ’ • " i

\ Malonėkite siųsti užsakymus. . ’ ■ *
x\ii. / ■ -..j iH ^V»<iMHliiįnNKA8‘,r ’■ i

• ,. ' *V' • v. . .. t j
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nuostatai daugumoje pase
nę ir neatatinka laiko dva
siai, paruostas liaujas u pra
monės darbininkų sūmdos 
įstatymas,” kurį ministertų 
kabinetas priėmė pirmuoju 
skaitymu. Čia numaUikiąa 
darbininkams apninkamos 
atostogos. ‘ ■ Žemės ūkio 
darbininkų samdos, įstaty
mas” (Vyr. Žili. 306 Nr.) 
tvaiko žemės, ūkio darbiniu 
kų sūmdyirių ir jų santykius, 
šit darbdaviais. ... ‘ . •■•.•/

Kitų sričių darbininkai 
samdomi, einant asmeninio 
samdymo taisyklėmis (feti
šų Įst Rink’. X t.U 2201 
— ■ 2247 str.). . .■• •■■■

Darbo dienos ilgumų nus
tato “darbo dierios ilgūni o 
įstatymas” (Vyr. Ž. Nr. Į7) 
ir jo. pakeitimai (Vyr. Žin. 
Nr. 212 ir $$),: ®hianį 
šiai® įstatymais Visieibi fab- 
likams ir dirbtuvėms, kurie 
liaudojūsi samdomuoju dūi> 
bu, privaloma $ vai, darbo 
dieha.- . '•

. “Švenčių ir poilsio įstaty
mas”- (Vyr. Ž. Nr. 328) nu- 
fetato švenčių ir poilsio die
nas, kurios privalomos ne
tik visų šričiį darbiniri- 
kanis, bet ir darbdaviams, o 
taip pat reguliuoja šiomis 
dienomis įvairius susirinki
mus, pasilinksminimus ir ki 
„tas pramogas.

Šiais metais , paskelbtas 
“nakties darbo kepyklose į- 
staty irias” (Vyr. Žin. No. 
3663) einant kuriuo nakties 
darbas kepyklose nuo 21 v. 
iki 4 vai. draudžiamas.

NukentejUsiemš nelaimin
gais atsitikimais pramones 
įmonėse atlyginimų nustato 
1903 m. birželio mėn. 2 d. 
įstatymas, šiais atsitikimais 
riūkejriėjęs netekęs darbiu? 
gūmo gauna nuolatinę perisi 
jų, kurios, dydis •. priklauso 
nuo jo uždarbio ir darbingu
mo netekimo laipsnio; jeigu 
nukentėjęs miršta, tai pensi 
ja išmokama jo šeimai. Be 
to, nulientejUsiMų teikiamas 
nemokamai gydynias. Nų- 
kentėjusiems kitų sričių dar 
binmkams atlyginimas nu- 
statomas einant bendrai ei* 
viliniais įstatymais. ; ■

Socialinių draudimo srity
je pažymėtinas, “ligonių ka-‘ 
sų:’’ įstatymai’ (Vyr. Žiu. 
.Nr. 227). Remiantis jup 
{Lietuvoje įsteigta 10 ligonių 
* kasų,. kurtės apliiia visų Lie 
ituvos teritorijų
i 1930 metais Lietuva rati-

jas (Vyr. Žįū Nr. 359):
1, Konvekcija dėl motorų - 

nakties darbo. 1
2. Konvencija dėl vaikų 

nakties darbo. . /
3. Konvencija nustatyti1 H' 

valaridų darbo dienai,
4. Konvencija dėl savaiti

nio poilsio pramonės ir pro-' 
kybos įmonėse. . . '

5. Konvencija dėl draudi
mo ligoje pramonės, preky
bos ii/ narinį rūošos,<Uvb;*>'h 
kų- z • . ' ' ...;

L'ietiivds Pasiuntinyk^
• : Washington,e.; ■

IEŠKOMAS -
? Lietūvds Laisvės paskolos 

borio • No, AO0881- turėtojas., 
isŠkom’ašai . yra * prašomas 
pranešti Savo adresų? Lietis 
vos Pasiuntinybei: • JLiiriūar 
hįaii Legatiori, 2622—16tb 
Street, Norwešt, Washing- 
(bn, .D. C. '

................ .. i? iii...................  \ .

Brolius amerikiečiai kvĮfl&aane 
- . ‘ užsisakyti ./ ‘

nMusy MUštį“ -
“Mūsų. Laikraštis”' yr^ did

žiausias ir įdoiniausias. iŠ visai 
Lietuvoje leidžiamų sayūitraiž-' 
Sitį.;, geriausiai informuoja lietu- 
vos visuomenę apie. savo krašto . 
ir plačiojo pasaulio įvykius y vi* 
ad pilnas rimtų ir objektyvi 
tvaipsmų gražių pasiskaitymu 
forespDiidencijų, dainų, paveiku t 
lų ir Vi. _ _ . j

'/Mūsų Laikraštis’^ šiandien 
plačiausiai skaitomas Lietuvai J 
kaime ir mieste, nes savo plaČiu Į 
•uriniu visus patenkina. Taip pet 

vire 200G prenumeratorių turi ! 
užsieniečių Heįuvių tarpe, kiriių j 
didelė dauguma yra broliai ame
rikiečiai. J

“Mūsų Laikraštis” kas sav^*>] 
tė išeina, po 12 puslapių, l 
•uotas ir duoda savaitines Į 
žvalgas iš feliginio, kultūrink^ j 
visuomeninio, ekonominio ir 
■litinio gyvenimo sričių. • • ]

“Mūsų JjaikriįtĮ*^ leidžia Kkr/ 
talikų Veikimo Centras. ‘ Kaina Į 
metams: Lietuvoj 4glitai, ufait-J 
niuose ~ 12 litų.5* , j

M DIDŽIUtĖS EW
SUOS J

Šiais, 1932 metais įvjdiJ 
svarbios Ukskursijos į Lw 
tnvų. Pirmutinę rengia X 
Vyčių organizacija,- Jtu 
ekskursija išplauks iŠ Ntf 
Yorko gegužės (May) li jįį 
lųiVU “Uhitėd ŠiąleB;* S« 
dinavian American Lin^į

Antfrų ihngia L. D» W 
“DašminW\ biribl 
( Juuo)18 d. idu p^Člu 
vu

i- : v
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PADĖKA .ŠOKIAI

Ji V. draugija balandžio 
Į- d. rengia šokius.

Veikli draugija nesnaud
žia. Ji rengia iriuzikalą va
karą ir komediją “Ūpo

/įmonės/’ Tai. įvyks tuo 
po Velykų,.
* ....

VISUR GYVYBĖ ;

Gražiai pasižymi nesenai 
įsteigta Jauną Vyrą Drau
gija, Sekmadienį, kovo 6 
d., ji tūrėjo debatus “Ar vi
sas skaitymas yra geras?“

Teigimo pusę gynė J. Je- 
skelevičiiLH ir P. Rasnaus- 
kas, o priešingąją —- J. Je- 
skęįeviehis ,ir J/ TTfeuavi- 
čius. ■'

Debatai buvo įdomūs įr Paminėti faktai liudija 
nutaita kitą kartą debatams jaunimo veikimą, 
pasirinkti klausimą: “Ar 
šokįM yra geras dalykąą/’

Klausimą renis P. Amše- 
jus ir P. Rasmanskas, prieš 
kalbės— P. Jeskelęvičius ir 
D.KaŠpfe. ■
< • Draugija. turi įrengusi 
klausimą dėžę, Nariai; at
eidami kas trėčią antradie
ni,* įmes į dėžę parašytus 
klausimus, o klebonas kuri" 
P, Juras aiškinsi

jr <1 ,į

IKXS GIRDĖTI.LIETUVIUI 
KOLONIJOSE$

įĮMYBORĖMEIUEIĖ,
į ; RĄDIO KONCERTAS
J c- • ■ . ‘

^Dešimtas radio ^koncertas 
hyko pereitą penktadienio 
lakatą, kovo Į d. Buvo at* 

dofe dalis “Septynią Pa- 
fkutinią Žodžią nuo Kry- 
įaus/* Tas pat veikalas su 

’ įpbai dideliu pasisekimu bu- 
r jo atgiedotas pernai,, ir kė- 

$Hąmas vėl Šįmet .pastatyti 
¥erbą Sekmadienį.—r-.——
; Pirmame žodyj, ^‘Tėve 
įtfeisk jiems, nes jie.nežino 
tą jie daro/’ solistais buvo 
jhonas Stoškus, tenoras ir 
iurgis Galkauskas, bosas, 
papildant visam c h o r u i 
jtotrąs žodis, “Šiandien bū- 
įi drauge su Manim toju- 
į&/’ O. Čėsnįūtė, soprano ir

Jušką, baritonas giedojo 
8u phoni. Treciame žodyje 

, Simona, štai čia tavo. sū- 
įtią/ J Štočkus, Galkauąkas 
|r Oėšniūtė išpildė solistines 
Jfelis prie choro.

► A " *• '. ų/ L. ’
f Kfeusant per rądio šio 

; koncerto atrodė labai gerai
fokas atlikta. Muzika sta- 

/|iai ašaras iš akią surike — 
? įlįstą baisai nepaprastai 
c jausmingi ir švelnūs; Po 
L šito trumpo pastatymo gali

ma tikėtis, kad žAionią at- 
j įfe pilna bažnyčia išldapsy- 
i tf ištisus Septynius Žodžiui 
. Verbą Bėkmadienį. Pernai 

hebiiYd kur sėstis; žmonėms, 
į taip sausakimšai buvo pri-
■ foįšfe bažnyčia. •
į ■ * ■ ■ ■ ■ ■ ' ■

S MALONIŲ NOVENA ■
■ c-
1 j Nuo koW 4-t°s iki 12-tos 
t eina Šv. Pranciškaus . Kse- 

yerięčio • Malonią/. Novena. 
į įįmonią per vidudieninės; mi 
, Šias prisirenka daugiau, ne- 
į feu- paprastais Sekmadie- 
įiairi Misiąs per pietus 
#a4enioš metu višuomenė 
Jįitinka su dideliu prielari- 
įumu, ir Šitos Novenos .įve
dimas per1 Mišias panašiai 

”ferida pritarimo žmonėse. 
:į.pskritair visos pąmaJĮdos

•ą gąusiau fenlmjpos Gavę* 
Os metu.

Tikybini Drama.

“Piloto Duktė”
Sekmadieny, Kovo 13 d., 1932 |

Šv. Jurgia Bažnytinėje Svetainėje |
. ST, JĄHĘSAVE, - NORWOOD, MASS. |

rirMldės 7 yal. vakaro 1

Vaidina margnitia-sodalietės. Graži sceneri- I 
ji, geras* vaidinimas patenkina visus. |

- . ■ Kviečia Rengėjai. |

duodamas Rekolekcijas Se
serims.,Užtikrinama tat, 
kad baltimoriečiai išgirs ge
rą pamokslą ir galės tobu
lintis dvasiniais jo >amoki- 
ąimaM

į POŽĖLA VĖL BALTI- ’ 
MORĖJE

Penktadienį, kovo 11 d* 
vėl įvyko Baltimorėje lietu
viškos ristynes. . Karolis 
Požėla, lietuviij čempijonas,įęma p^^^ J , . .
ėmėsi su tusu Vakturo^ff. Šį g & ėjo Šv. Maiijbs Var- choras savo darbą gerai at- 
rusą vadina Jvanu Bąisuo-j^efeią draugija. Ši dr- t---1 i-t—
ju — bet spėjama jog lietu
vis jį taip apmalšins, kad 
paliks nebe Baisusis, Bet 
jau Rrimūsiš;' Požėla pir
mą kartą šį sezoną pasiro
dydamas Balfimorėj, laimė
jo savo ristynes; Apie Šį 
antrą pasirodymą praneši
me smulkiau kitą kartą.

. Be Požėlos ristinose daly
vaus kitas, Danny Wintėrs, 
kurį irgi laiko lietuviu. Ari 
jis tikraiyra lietuvis ar ne, 
ištyrę giliau jo tautybę, pra 
nešime vėliau. • V. JL

L L< ll ■

1 ■ ĮžantAmaža; ’

GRAŽŪS. TM.VYŽDYS

Katalikiškos dr-jos gavė
nios metu viešai :sji vėliava

- -. • f .

tyrei Kristaus .Žodžiai/* ko
vo 6 d., Šv. Pranciškaus ha- ’ 
žayčioje.

^KąĮpyišWf~®p^ J? dabar.

PHILADELPHIA, PA.
PAGERBĖ UKRAINIE-

ČIŲ DIDVYRĮ
Vasario 28 d. vietiniai uk- 

rąifočiaį gražiu kpncettu ir 
kitais gražiais pamąrgini- 
mais pagerbė savo tautos 
didvyrį metropolitą Andrie
jų Šeptickj, minėdami jo ad
ministravimo 30 metij. su
kaktį. /

UKRAINIEČIŲ DINKe- 
. jimai 

W ‘ * - .•

tVietos “ukrainiėcią laikra
štis. . “Ainėrįcą/’ kataliką 
susivienijimas “Providien- baS. 
cija’Viri Ukrainos atgimimo 
komitetas- vasario 16. d. pa
siuntė į Lietuvą ^Veikinimą 
liehivią tautai.

; Lietuvos' tPatrijotas

M@Ol&

j,a yra didžiausĮa/
Galini gražią • įspūdžm, 

kai matai. draugijos 500 na
rtą, einančią gražioje tvar- 
koje.prie Dievo stalo.

1 .

LAWBENCE, MASS.
•J . . M» » ... *

KORESPONDENTAI

Klebono kūn. P. M. Juro 
rūpesniu susikūrė korespon 
dentą pulkelis^ Iš savo tar
po išsirinko pirmininkę jau
nuolę mergelę Oną Jerae- 
kaitę, kuri. ’prižiūrės, kad 
kiekvienam ‘‘Darbininko” 
numeriui būtą paduota iŠ 
Lawi’eneo padangės žinelių. 
Neužmirš ir kitą' katalikiŠ 
ką laikraščią — “Draugo“, 
“Garso/’ “Daivo,^ 
ties” ir tt
■S IŠVAŽIUOJA

; P-as J, Arlauskas, 
šeštadieniais mokė vaikučius 
tiėtuyią ’ kalbos ir rašybos 
gavo darbą Lynn’e ii* todėl 
j^važiiibja iš Lavčrenęe’o 
korespondentą ratelis nus
toja vieno nario. Lietuviu 
mokyklą, girdėjome, paim
siąs vadovauti patsai klebo-

“Vy-

kuris

liko. Gaila, kad dėl blogo 
oro, mažai žmonių atsilankė 
paklausyt.

Solistais buvo L. Calla- 
hari, sopranas, J. Walsh, 
baritonas ir J. Pįazza, teno
ras?'■ • . ■ ■

Kitos djalyš . programos 
buvo:

.Preliudija iš 5-fo akto 
“Karalius Manfredas/’ Rei- 
neeke, orkestras; 'Motetas 
“Išklausyk Mano Maldos/’ 
Mėndelssohn^- flL Callahan, 
sopranas ir choras;, Pręliu^ 
dija iš 3 akto “Kunihild,” 
Kistlėr — orkestras. ;

Chorą ir orkestrą vedė p. 
R. E. Sahlt’aš; su vargonais 
pritarė vargonininkė A. A. 
Piniūtė. Po programo bu
vo palaiminimas su Šv., Sa
kramentu, kurk suteikė kle
bonas kun. P.*M. duras; a- 
sistavo kuri. Gross iš ..South 
Boston ir kun. P, Strakaus- 
kas, LowėH’o klebonas; -.

- . ’ ‘ Konvalijai

. TEATRAS.
Verbų . sekmadienį Šyč. 

Marijos Kolegijos studentai 
vaidins tikybinį ve; i kalą 
“Du Vainiku. ’* šį vakarą 
jaunuoliai tvirtai remia.

i ^Reikia 
paminėti Ir Vyčius, šv. Var 
do draugiją. ’. Ir .čia smarr 
kiai verkiama..

Jaunuoliai dėkingi savo 
klebonui kun. P. Jurui, ve

dančiam jaunimą i r skatfe, 
nančiani į rtobštiiiną? 7 7

MOHTBEll, CANAOA
. PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju Šv. 
Kazimiero Draugijos komi
tetui ir nariams, kąrie vasa
rio 14 suaukojo man $4.90, 
kaipo bedarbiui fr. materia
liai labai suvargusiam ir pa 
skyiė $5.00 iš Draugi jos ka*. 
sos. . '■

Gerb. “Darbininko” Red.
Prašau užleisti vietos sa

vo malonaus laikraščio skil
tyse mano keliems dėkingu
mo žodžiams, kuriuo^ noriu 
pareikšti. mrisą. kolegijos 
šiems geradariams:.

Balthriore Ėederac i j o s 
skyriui $25.00.

’.MWorcester Kolegijos Rė
mėją skyriui $60.00,

Wotcestėr Marijo$ Vardo 
Draugi jai $35.00. V •

Nuoširdžiai ačiū ^Tierb. ’ 
Skyrią ir Draugiją Valdy- 4 
boms ir „darbuoto jaūis bei 
darbuotojoms už ją patari-' 
kurną iri suteiktąsias savo 
pašidarbavimu musą, kole- 
gijai rinkas. „ . - ; >

. Kun. .T, Navi^ia.% , 
Kolegijos Direktorius.

Garbe Šv. Kazimiero Dr- 
jai, kuri netik Šelpia sergan 
eitis savo įtarius, bet sušel
pia, ir šiaip materialiai su
vargusius narius. .

Šv. Kazimiero Draugijos 
narys M. Dervinis,

“DARBININKO”
f

EKSKURSIJAI

tkuir. pąuįluko r^ėko- 

$ Dominikonas Tėvas Pati- 
“likhs pradėk Šį sekmadienį 
tftekolekėįjąs mūsą parąpi- 
• joj, Kun. Paulūkas važį* 
Sėja ilgą laiką po įvairius 
miestus su Misijomis,- nei

MISIJOS
Šv. Kazimiero bažnyčioje 

misijos moterims ir mergi
noms prasidėjo vasario 29 
ir baigėsi kovcT6 d. Vyrams 
prasidėjo kbvo 7 d. Misijas 
veda kun. J. J. Jakaitis, M. 
I. c. :

Y-.-? ' > .i ;

B-

Wia 1350. ■ ‘ •Bus Maugms 
ftr»b*šiis ir fialsunuotoju 

438 S. PACA STREBT, ' 
-■ biltimobe, md.

4. ..į. !■ . „ . . . ..Į > L

CMS. B. KUCHAUSKAS : • MMuVis aBABonivs 
-• ■■ w .B. jr40A «®B»š’r ' MD.
'įĮg>"W!!!?« n»tįra»uw t»r,t j, 
. Wp«l.' ’M» YS-400-.1IO ’ddMii. 
\ - Pnphb'ns pnrtiollii. ‘ ;

'Sftutk W. ’

UWNCE,MASS.
Mtudkos Mylėtojams pranešimas
,Prof. A. tlDANAVIČIUS, pagarsi 

Je& art. smuikininkas ir Muzikos Mą- 
Trytojūs atida r?. Muzikos Mokyklų po 
No. 29/ Myrtle Ct, Lavvretiop,Mass. 
namuose p. Beleyičiaus, kur . duoda 
pamokos PjTOtfetOKnS. /.

? Lekcijos duodamos pfrlvačiai, ka|p 
mažiems taip ir suaugusiems sulig 
Muzikos. Konservatorijų. Jeigu myli 
muziku: smuiką Arba pl<nųIr dori 

; kod Tavo vaikučiai Ifirtjoktų gražiai 
prijlti, siųsk pus p.-- ŽlDANAVIČlU. 
Lai pnmčtlna inimčM ū tie,. kuriems 
pepasisūkA iSrnoktl kitiir Ir kūrlę jau 
nustojo, vilties pramokti/ Knlnns jirl- 
•Įnnmos. •'

Kreipkitės šiuo a^rešu: pStnyčio- 
mis fe iltfrt|e Ct„ Lorence, 
iriba "

16Htnrtfegton Avanue, ,t 
noSLmDAtM itKSS,

“NKRVAI”
> Šodalietės vis bruzda. Su- ] 
vaidino “Piloto Duktė.” 
Dabar rengiasi suvaidinti 
komediją “Nervai” tuoj po 
Velyitą.

L SODĄLICIJA
. Sekmadienį, kovo 6 d/ 
klebonas paskelbė, kad visos 
mergaitės/ kurios nori įstoti 
į Sodalieiją pasiliktą svetai
nėje po sekmadieninės mo
kyklos. Jaunos mergaites 
febai gražiai pasirodė. Už
siregistravo apie 40. Iškil
mingas priėmimas įvyks ge
gužės mėnesyje.

. Prišoilą

SEPTYNI ŽODŽIAI
- Šv. Cecilijos choras iŠpiū 
dė tikybinę įjantatą “Sep-

C'HARlOfi'S
PIANAI—RADIO8 

AALbTTVVAI
Aliejaus pečiai, Skalbiamos

JAUNIMAS’; VEIKIA
Šv. Pranciškaus parapijos 

vaikinai neina . ištautėjimo 
keliais; jie yra Įsteigę savo 
draugijas ir lioliai dirba.

PERKAM BONUS
Mes perkam/ Lietuvos Bo

nus ir mokam pagal dienos“ 
kursą. Tuojau® rašykite ir 
praneškite mums, koki turi
te Boną ir kiek prie to Bo
no dar yra kuponą ? Mes tuo 
.jau suteiksime žinią,' kiek 
galėsime mokėti pagal die
nos kurs«Į. Nuo dabar mūsą 

krautuve atdara dieną „ it 
vakarais iki 9 vai. Ant-Če- 
veryką,. marškiniu* švederhi 
ir ; kaldrą numušom 25%. 
Parduodam laivakprtes ant 
greitąją laivą . Pąrupinam 
dokumentus atvažiuoti arba 
išvažiuoti. Siunčiam pini- 
gus į Lietuvą ir į Lenkiją 
tik doleriais; .

PETRAS BARTKEVIČIUS, 
■ Savininkas, 

678 Nlorth Mnfe -Strieet, 
\ montello/mass.

i

Uirmt Z. IhitiiČUil

SYKES&. SYKIS 
P. A. Sykes ir B. G. Sykea 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

Ofisas:" ’f 
SANBORN BLOOK 
631 Waihtogton Si. 
NORWOOD» MAS8. 
Tėl. N-orivood 0330 

Gyvenimo .vieta: 
32 Walnut Avė.

' Tel. Notvood'131ŠAV

r-
f

T??.Ak

Išvyks iš
t

New York’o t
Laivu “United States” į

Į Birželio 18 d., 1932
| Ekskursijai vadovaus kun. J. Skalandis, X| Šv. Roko parapijos vikaras, Montello, !

X Mass. Laiko nedaug. Ruoškitės. t

| Ekskursijos reikalais kreipkitės pas ?
♦(vietinį agentą arba “Darbininko” Eks? 

y
X kursijos Centram - y

'• *. ■ . ♦. X

. X
X 366 Broadway, So. Boston, Mass. X
X"'/' i«is. b. oeao . ' 7 X
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VIETINES ŽINIOS'
tUNTIMSIMCEITH _ 

BUS MMHMTtt
Į choruose ir, sykiu, su savo

Bažnytinis toįrta 
kurs įvyks šv. Petro bažny-Į^ gautos ir paramos.

Čioje kovb 20 d., 7 vai. vaka-L_ iicriTl i
re bus nepaprastas daugeliu] |p KLAIDA GALI ISuTI || 
■atžvilgių.; . IJEHI
: Koncerte statoma labaiI • • '• »...
nuvykusi religinga Dubois] praeitame “Darbininko? 

 

<antata “Septyni Kristaushmmeryje įsiskverbė klaida. 
Žodžiai. ' Paminėta, kad bažnytinis

Bus giedama, ir Atskiru koncertas įvyks ateinant- 
■giesmių, i -

IVietinis choras po UoIiaP^ sekmadienį prasidė^ 
p. Karbausko vadovybę, jau Valandų Atlaidai. O 
gerai žino tų giliai tikybinį! bažnytine kantata 4 Septyni 
veikalu. įžodžiai” bus statoma Verbų

‘ ' Su mūsų didžiu choru da-’ sekmadienį.
lyvauja ir labai artistiškas
Cambi-idge’o choras. I . galima apveis-

L Brolis Jonas. (Banys), « Į KetadeSimties 
muzikos mokytojas Lietu-|lnfetu .»0

i vin Kolegijoje, Thompson, fP^vmeta bazny- 
* ’ Į tmio koncerto įžangos bilię-

tus. . ..
| Tik tokioje prasmėje tė- 
įįgali būti šį sekmadienį baž
nytinis koncertas — vien 
Išmariname, jo tildetų plati- 
įiiimc.— pardavinėjime. .

TAI JIE PASHJAHBAVO
Į Praėjusį sekmadienį įvy-, . .-i— :• ... į.,

nnusis^ėąiiedžįagHnū' atžvil-
2 4^todflįįr^4d tfc^ pte^ 

. Įįtintbjai stropiai dirbo. Štai 

 

h stambieji platintojai: A.

< IjAlajaUskaitė išplatiiio tildė- 
Įįtų Uz $79.00 (išplatino 108 

Itikietus), K. -Vasilienėl — I t. ■ .

J.

FEDERACIJOS SUSI
RINKIMAS

K. federacijos 3-čio sky

riaus susirinkimas įvyksta 
trečiadienį, kovo 16 d., 7:30 
vaį vak. bažnytinėje svetai
nėje. • . .

Visų draugijų atstovai’ir 

atskiri nariai prašomi buti- 
nai atvykti. f
—- ..VaUlį/b.^

■ -____ •- , : -■-- i

TeLSo,Bo«ton8S» ' <

A.O.JALNA-SHAaNA
-LIETUVIS ADVOKATAS

Baigęs du Universiteto 
CORNELLUNiVERSrTYMU A. B. 
G. WASHINGTON UNIV.suLLB.

4iDarbininko’f Kame 
(aptr^ittdSdfc)

866, Irotdvtyj Sottth Boston
B e b 1. a e n c i j a 

MSHarvard St.Cambrldge, Mase.
Tėl, Universlty 1463—J.

ei ;.--.T.aV-ra^ifiį'į,to'itou.i............ —1 Conn. giedos solo.

-J . .

Juozas cuhyš]
ADVOKATAS

Į.414 Broadway, S. Boston, Mags.

!
r; Tel. 86. Boston 0948

■ > ■ - ' • “ 
$ . GYVENIMO . x

Tel. TttrkMTiy 18G4-W

ĮAUrgareta Grybaite, kun 
K. Urbonavičius koncerte 
sakys pamokslu '

* . . ■ - - - - -

Gražiausioji dalis lietuvi
ško jaunimo nuoširdžiai dar

KAZ. J. KALINAUSKAS
AfiVOKATlB

-... ‘‘Darbininko’’Name.
.. , (antros lubos, ttoom 1>

386 Broedway, Su. Boston.
Tel. «o. Boston 3357 .

Bostono Ofisas:
89 State Street, Boom 63 

Tel. Hubbard 9390
Gyvenimo: 33 Roeemont Street, ' 

Teil Talbot2878 Dorvhester,Masę.

LIETUVIS GYbYTOJASIR-CHIRURGAS
Gydo ažtrias Ir kroniSkaš ligas vyru, moterų ir valkų. Vartoja 
X-Ray aparatą, ištyrimui vidurių ir plaučių ligų. Ekzaminuoja 
kraują, šlapumų, ir spjaudalus savo laboratorijoj. Suteikia patari
mų laiškais kitur gyvenantiems. 15 mėtų praktikos. 1 • ’
O.FISO VALANDOS: 2-4.p.p.; 7—8:30; vak., Tel. S. B. 2712.

f 496 E. BR0ADWAY, */ SOUTH BOSTON, MASS.

, >♦

krikščioniui yra brangus laįįltetuvitas, kurie gyvena toį 
kas, nes tai ypatingai pato- Bau nuo lietuviškų agente 
gus laikas pasimelsti, gauti rų. Nustatyta tvarka gali* 
atlaidų. 7 Dar gerteų, kuo- Ima atlikti reikalingus -for- 
met ji atsibuna, kaip pas malamus ir nusipirkti lai* 
mus, Gavėnioje ir kuomet vajcortę, į Lietųvų arba abel- 
tiek daug įvažiuoja kiini-jnai j Europų per’pąštį. P-s
L. . _
dėmklausių. / 5 -

Gavimui atlaidų, peikia! pavasarį gyvenk gana toli 
prieiti išpažinties, priimti] nuo lietuviškų ngentūių ir 
švF Komunijų atlankytuIki-Įnepatogil atvykti sutvarkyti, 

ji gryčioje ŠvenčiaUsį7 Sakra-Įdokiinientiis ir te * . P- ■ 
mentų įstatytą-ir -pasimelstil gaujas p?VtesuMi toaį 
Popiežiaus intencijai, y jnymas pritrauks daugiau

Išpažintys jau bus klausu- lietuvių važiuoti į .'tevyų^ 
mos dienų prieš 40-1ę^šeste! Lietuvą, ypač tilos, kurie 
dieni rytų po ^e^ir^»-|8^^.;to^s'nw agentu-; 
re. Paskui bus klausoma iš- jrų. - /. ’Z .

: NOVENOS UiBAlG-A I 
- * • i z ■' ri
,v> Dievo Malonės prie šv. Į 
Pranciška® Ksavero "iio ve- į 

___  iw kuri,pyagįdėjo tpmeįtą-Tj 
gij. pamotodūiinkų ir nu<i4Vielute ištyrė, kmi daug no- ’ penktadienyje, baigsis 
dėmklausįų. / 5 - Įrinčių važiuoti į Lietukų Šį ^kan^ųme šeštadienyje, įod

Gavimui atlaidų, yeikiaĮ pavasarį gyvena gana toli] yo.12'1, yakęre. Baigiant 
)us suteikta Šv. Tėvo, palai-Į; 
minimas. į j

Žmonių, kaip rytais taip 
ir vakarais skaitlingai’ lail-|| 
kosi. Pamokslus; sakyti kle- 
imi pagelbėjo antradienio r 
yakare kun. Dr. A. Bružas, į 
fenilu,. jSfr H,’* klebonas ir.Ii 
kun. J, ŠvagždySj' MontėlloĮ 
klebonas J _yM'
kare.'Kitomis dienomis'pats 
Heboii^s rytais Įr vakare 
sake; ’ ’ ' ‘ .. : .

- **i

Boston 063*

te ■ (KabW
Ktijoje Vfctojfe 7* 

525 K JkoftdvayrS^Boitttft * i

S įr .Mūa O |ki B, v*b riiai^oR - ■ 
‘ UW*ry m feMM vtkandi lt

I u*Wldlenlahi(tilDtt
12-to# dieną uidiryt*#, . , Į 

^ipgi \

RmaEaaetrit' 'fVi-tf-r- —>į
m So. Boėton 3M0 

lietuvi* Dantiste

A. I. KAPOČIUS ■■
i 251 W. BrUdiViiy, Bo. Bortte

Ofiso valandpji nuo o iki 12, ntio 
l;8O^6 Je nuo 6:80—0 vakarų.

Į Seredomls nuo 9—12' vai. dtyjjįu V 
Bubatohil'tf nuo 0 Ui 6 vai vakarė, 1 
NcdgllomlB nuo ;0 iki T2 vftL dlknų

Į-::-------- tertgftl atitarti) r

■

4

jo pietiį, 7 vai. vakare ^ant-Įmas progų norįptiemš 
radienį rytų, po pietų įr va-į ^pi^ęyĮĮ įietuvą be ekstra 
kare,* trečiadienį, tik rytą; į* ■ v* -
k Vaikučio-merga^ ^pa.NM<R,^P W va^vimas 

žintys bus pirmadienį 3 vai. Įtolimu keliu .atsilankyti į 
popiete . Į

Šv. Komunija bus dalina
ma mišiose ir kuomet bus] 
žmonių reikalaujančių. j

Mišios busr sekmadienį,] 
valandomis 7, 8, 9 ir 11Į 
pirmadienį ir antradienį 5 
6, 7, 8 ir9. • j

Pamokslai* bus sekmadie
nį mišiose • Vietinių .kunigų 
7 ir 8 valandomis, unsionie-l 
riaus 9 it 11 valandomis ;j| Telefonas Talbot/OStl f 

■ pirmadienį' lt antradienįi 9j^MiiwiiM«Hinimii»i««Miwirtjwuuwii«mnH«wn!ii«itiw»>įj 
vai. Svečių ktegų; vakarais] te 
sekmadienį, . pirnįadięnį įr j Į 
Antradienį svečių kunigų. J]

Ališparai bus vakarais*, t] 
’ Procesijosjbusr pradžioje ] 

40-tės ir, baigiant ją»\, ||

BAIG8KALĖŪŪJĘ
. te : i j

Vietiniai kunigai pėreitųį’ 
'antradienį baigė kalėdoję.]. 
Jie kalėdojimų pradėjo pra-Ii 
džieje praėjusių metų lap-j 
kričio-mčphsįr Kaikurie pa-Į| 
rapieciai dar liko kunigų ne- j 
atlankyti dėl adresų truku-] 
mo. • -T

Lietuvišką agentūrų. .

-■

■ A. J. WEST, M. D.;
1 * LIETUVIŠ I
I- K'
^GYDYTOJAS ir CHIRURGAS] 

tį .' .žVra.l a n d o &: ’ ’ |
‘|Nuo 2 iki 4 d., nuo 7 iki 8 vak, | s 
j 478 Gailivan Boulevard ’ | 
| DORCHESTĘR, MAŠS. T

' . r ., Tai. Si B. 2805-R. 

tiĖTtrVis ; ’

0PT0METR1ST AS
ISegtamlnUoju akla 
priskiriu7 , ^kinius 
kreiva* aklų -atltleJ

■ ginu Ir, amblljohli-
koM (aklose) akyse sugrųeinu švl^’ 
sų tinkamu laiku.

J. L. PAšAKARJn^,D.
447 Broadwtiy, South Boston

150, M. Kilmoniutė —‘$30.00, 
į|a. Valsiauskas — 19,50, ĮE. 
Į] Kymantas: — $12.00 ; suiul- 
įĮkesnį skaičių ‘ išplatino K* 
į I Rainys i|’ kiti.
|| Šie garbingi platintojai 
j Į tikrai užsitarnaiųa Kolegi- 

| Įjos Rėmėjų ir. “Darbmim 
b * -t .&ĮXltlJLi3l.l- -T ’-lOHIJMfBjr - b I1 ■ ’j , M

| ko n uosi r dviTOs ■ padėkos.

F - . pg9Q voįSOSf W *Wi
i ’SSVli *K0IS0a OS ‘AVMUVOHa M 99S
F I.3JCVK OMNINiaUVU,,

Į »uniN3D» msiaM onnsaiA) t '3t ,'&Anq.9Į'I t ST3ĮĮ30Į SBĮSllUĮ?
į -C^cl — UApJĮ 11SĮA. . lUe -g&IJOltUA.IBT:

1sjaiNswhxoa snDNnvMiaadLAN •_
l.-HVAi iLSdVUd ŠVHIVT UVHVCI

SAUSOAGENTAlI
MOKOSI I

Prisiekęs Advokatai

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias Įjrovks, Daro dr 

ius legaliusdokumentui.-
817 Efilį, (kampai Broadway) 

( South Boston, Masi.
Telefonas i Šou Boston 2732 •.

Namu; Talbot 2474

'SEPTYNI! ŽODŽIAI NUO I 
i ■-•••■•■ KRYŽIAUS’ '• j

i Kovo 20 .d. 3.; y. po^jnetų Į 
Verbų;. ’seknįądienyju?. su- ■ | 
įjpngįi..Clatn])ridge ir South I 
.Bostono feboĮaį, perstatys U 

»Tėzau^ žodžius 
įiiųd Kiyžiaus.”5 Šėlo dalis rį 
:gdėifos ’įUbiaųS Cambridgę 
ir So. Boston solistai. ŠiĮt” 
įvykis , dar” pirmą’ k-a itąį 
įmnįridge’iuje.Todėl nė| 
vienas neapleiskite šio koh-T 
cei‘t.o, f kurią/.iįvyks Nėk4toį 
PraBf<hjįwtibazmyMu j e,| 
.Cambridge/Mass. - P 
;■ -•?’ į į 'į'“ i ‘ ■ j. ■'I i ' J į. -'f;

Toje ’diėnoje -b,e ‘ 'gfazaUšį 
koncerto', jausmingų ir pro-] 
gąj pi^taįlmitą pamoksite]

Dąwpjl’ių Jdėbpna& *. ;J

’ Aiįkų įeinaiit’diūžnyČion 
Bis: imama tik 50c: - ;TrkŠo-| 
mU įsiįtHr tildėte iš- ariįM 
td. ’ f'.. .f^ėpu

•ui

Tol. Porier 3789 / ‘ : '/

JOHN REPSHIS, M. D.
r <RHWTĮB)’v J -

-' gydytojo ’ ’: LJ!
■' Oflati V*tornadai y-_>;; -

• i 278 U’rirard Street, ■>.' 
kdmp. Inman arti Central Sų

’sgi 1 ! '■•""•?•" 1■■■i—..... j,
' *•„ totuW

.‘‘I' . (GALINAU8UA8) .
414 Broadway, ŠO. Boston

' i>i. 8o. Bbiton 3W)0
'OffitM >tdnhi8 Uuo it), liti i!i“diL

. jmjrtd į;W ikf Arto po >Ut4r i r h»io tt iki 9 ėtA Žvęnti dH&į'
i .. fttftariąii .-

‘iJVil

OR,GRABY
>•

iJ

v

1

,1

i-. ’ • - -r . te:>-

■ N/Y. titotveckity r
llftką kolegŲų; buv§e gydytoju JTt c . 
mdnllton LiJįbMnej; & T.j '

Out-Patjept Staff Low«H1q W 
i§», Daktaras Mfegto DiwBt*' 
į sujungtas prie St. Jota’r , 
ilnSš ; liedikallikkstoįttitol®* 'LigotoltiSs,___ _____ _______ ______

tojas d61 MetroppMtąn.Mfajtofc; 
Lowell YMOA. Gym,; A. O. ForiA 
ten# of America. Valaudoe: Autn, 
K6tvM šejStad. 10 Ort >2 rM

.1 t—3 vakį 'Bekmadteay 10 ftf ’U
JĮIe kiekvienaš -gah jjada- 

ryti ką nors nepaprasto, bet Į; 
kiekvienas’ ^ali nudirbti pa-j ’ 
prastu .dąybą . nepaprasta [ 
dvasią, te Bobker Wašhing- Į 
ton. <1 j . rĮ

JUOKELIAI
s?-.

■3

-*11l ANOM AS. 
Peter J. kusavieius kam reSI^ 
lingaš kreipkitSB*498 K Tth M 

Šmrth Boitote lihSB. • j

i 

p 

į

. PATARNAVĘ

i SOUTH BOSTON SAVINGS BANK ii40 ATLAIDAI
, v

Depozitų nūošiihtis eina- nuo trečios Seredos kiekvieno niūne- 

sio. ' Dundentus ihoką 5 nuosi per paskutinius 3 metus.
Dividentai inokami trečių Seredų Balandžio ir Spalių mėnesių

:.5te • *. » K ‘t . . ’ • ' * / ’ A ‘

YRA ANT KAMPO BR0ADWAY IR E STS. PER 

BEVEIK 70 METŲ

į *. V A L A N D 0 8: . -
L • * V ' ’ • * • '

Nuo 9 ryto iki 3 po pietą. Subn.tomis: nuo 0 ryto, iki 12 vai.

Į . l?irmiidienių vakarai^ nuo t iki 9 tik dėl depozitu

j Ateinantį sekmadienį, ko- 
]vo 13 d? 6 vai. rytų, įškiį- 
įmingai su mišiomis ir pro- 
Į besi ja prasidės šv. Petro iie- 
Į tuvių bažnyčioje 40 valandų 
j atlaidai; ;; •
Į. Keturdešimtė višuo m e t

Uostom House kambariuo-j 
se šiomis dienomis.mokosi] 
35 prohibicijoh agentai. Dvi] 
savaitei šie- vyrai mokysis,] 
o po to eis į “gyvenimų’’] 
pritaikyti savo mokslo, .. 1

NAUJAS PATARNAVIMAS
Šia savaitę .'laivakorčių a- 

gentas (L j. Viesula-Weisull 
paskelbė naujų patarnavimą]

|r ••’ •• •’ \.x ‘

'I VERTI PARĖMIMO

i.. .............................. .... . .. ........ Ji

I PRALL BROLIAI |

į PENTORUI IR DEKORATORIAI -g
I . DAR&į. ATLIKAM GRRAIIR PIGI AI 

1. patarnavimas osriAusias a 
1'48 ABMANDIjfl 85., DOROHNSm,

I',- .■ ; T«L T*lbot 0554

‘1

J

RBOPBBiOMAlAl, ■-

PRAMONININKAI, BIZNIERIAI
MURtE SKELBIASI

“DARBININKE" \
TIKRAI verti skaitytojų

■ PARAMOS.
VISI GARSINKITAS J ?

“nABBiiiiifM" ’•
ADMIKIBTRAOIJA .

Tel. S. B. 0441.

PU. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414Broadwajy-,So. Boston.
Rdbni & .

Gyvenimo vieta: 98 Central St, 
. 7 - ‘ -Hudsop, ilass.

Tel. Hudson 622. ■ ' ' - ’

‘ LIETUVIŠKA .

BEAUTY SHOP
(L BTRBBT BEAUTY SHOF)
- • \. Kampas n and 6tii. Sijų <. J

SO. BOSTON, 
MASŠ.-.

■’ Tel. '
. S, B. 4(M5-ll

. Savininkė
CAROLINE

Y CA^PER ;
Duodnmę 

„■ Pėrmtoheftt 
IViteEugeueS

SO. BOSTON,

Kas gi tąi per žmonės, tie , 
sukčiai?. -'

—Galiu tamstai tų tinim- 
pai ąpįbmžfį i
nzijfe/mirių.“ nieks įskaito, f 
Duktė paišo paveikslus, ku
rių nieks’ neperka,- n. vyras . 
išdavmėja vekselius/ .kurių] 
.nieks nepidiminėja. • ■ ; * * į

■ Alano mylimasis sako, kad 
kiek kartų mane pamato, 
tai vis-dar .gražesne atrodau.
r —Tad paliepk jam'tamšd 
da ateidinėti-du kartu į die-l 
nų. . ■- h > ;/'yv C ■<; ?■ -. j

{VAIItlV DRABUAIŲ • {

V

GRABORIUSIB te“ 
.. > BALSAMUOTO JAS>? 
877 ir 448 Oambridge Street" 
te* ‘ Cambridge, Mais.’’’ 

Tetephdne Univendty

t

I PAUL'SMENS
SHOP

į\ 4156 W/BBGAfcWAY
| (Uwe F Ir b©rchwter 8^.),
Į Ėoiton, MM. .
1 UBaikomė. vilUtosk* takutei 

r | rlMkusdrebuilUB. GraiUnualas gkrs> 
I b€tw. Va5tausvhtaD?lgiutpWuttt

OHtee ’Teljephobto Unlverslty IflGff 
Bea.W.Universlty 1967 M 

jdmruasoh 
Undertaker & Emfoahnjr*. ■M

UnžMahttB Atitekti mt k p!gW.^ .1
Kaina vienoda visur.'Vieta atdara $

888 Uhmbrtogti Bvrbtt «
KAST ųAMBRCMO, MA8K* 3

V SKYRIU” .M
10 Intervate St, Montallo, IGNfe. &

LIETUVIS GRABORIUS -
Luidotuvlą ręikdii vhmęmet ir vhuęma 
‘ * V ■
taaĮohiai 4r tlakainai imteftiMujįi. £b*' 
Uto taįptis bito jaį&į\dktot ur naktk* 

as >pasireligįs* kiekviMU 
pamkahvittiC .pry»idav^< i 
tuMuij jokio ąt^ghųmoų^ęįkahuju,.

858 W«tBmĮ*dw»r; .v'. - k. ' l 
.. . . ^AMUMivienm) '

■ . 1 , . - • T.L So,B<wUaW • •
MV
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Lis didžiojo new yorko ir new jersey
IšPiLDYKIME NUTA

RIMUS , "

Amerikos^ armijai raiteliai jau iš anksto rengiasi 'spc;’to uibn- 
ūadai, įvykdančiai 1Lqs Angeles.. - ’ " ■ ~ ~ :

naudoti Dievo malonėmis. 
Apsirūpinus Dievo malonė
mis'bus malonu laukti Šven
tės Prisikėlimo iš numiru
sią Viešpaties Jėzaus. l 

Kviečiu visus lankelis į 
bažnyčią ir naudotis visomis 
Dievo gerybėmis, kip’ias Jis 
mums teikia per Šv. Misi
jas. . V; \ ’

Klrlk kun, l. Kelmeliu. 
■  —;   • >

KONCERTAS
. Bažnythiis . koncertas •' į- 
vyksta kovo 13 d., 7:30 vai. 
vakare, •- Dalyvauja solistai 
ji. P. Petraiti^ iš Phila, Pa- 
ir p. EI; Ramoškaitė iš 
BrooklyU'O,. N. ¥;• • Visi ei
kite į bažnyčią tą vakarą. T- 
žangos kaip ir nėra, tik’ ma
ža auka išlaidoms padengti 

Laukiam,, laukiam. .
Žinantifi.

Atėjo laukiama diena. Pas- 
kirton vieton suvažiuoja ne
didelis būrelis publikos. Iš 
penkią-šešią chorą — pasi
rodo tik vienas (Karalienes 
Angelą parap.). Na, ir Štai 

>—turime. “Lietuvią Die
ną I” Argi tai garbingas 

savęs . uzsirekomendavimas1? 
Ar toksai nutarimo vykdy
mas nerodo mūsą apsileidi
mo?" Jeigu, iš rengiamos 
Lietuvią Dienos gauname 
tik paprastą ir nedidelį pilę- l 

nikelį,, tai aišku, kad čia 
kasr nots yra negėrai. Aaha

tąrimą, arba nemokame ar 
nenorime juos išpildyti ta 
prasme, kurta jie esti pada
ryti' ” •

Taip neturi būti!
Jeigu nuiarjame, surengti 

“Lietuviu Dieną,”.— tai 
turime ir surengti 1 Turi
me suinteresuoti ir sutrauk
ti ‘‘Lietuviu Dienos” pro- 
gramai rezėrvuoton vieton 
visas mūsą apylinkės lietu
vią parapijas, draugijas, 
kuopas, klubus, meno bęi 
sporto ratelius.. Turime 
priruošti tokią programą, 
kuri parodytą ką nors nau
jo, nepaprasto,, didesnio; i- 
domesnio. Medžiagos nes
tinga. Turime skaitlį ngus 
chorus, gabius, darbščius 
chorvedžius, vaidybiniu tą- 
lėntą, sportininką, daininin
ką ir daininihkią. Kodėl 
gi šias'visaspajėgas bent 
kartą metuose nesuteikti 
bendram gražiam pasirody
mui, lietuviškam pasigrožė
jimui?. Del ko visos lietu
vią kataliką parapijos, drau 
gijos bei kuopos negali su
tilpti į bendrą suvažiavimą 
geresniam susipažinimui, ir 
bendram pasidžiau g f m u i 
jaunimo lietuviškomis dąi- 
nėlėmis, vaidinimu, žaidi
mais? Kodėl neįvesti tra
diciją kas metą turėti vie-

r Mūsą apylinkes. lietuviu 
7 kataliką peimelis yra nuta- 
; ręs šiais : metais surengti

Lietuvią Dieną” sii nepa- 
\ prasta programa. Tam rei

kalui išrinkta komisija jau 
yra pradėjusi jai skirtą už- 
davinią darbą, kuris yra ga- 
na platus ir nelengvas, šio

r darbo sėkmingas atlikimas 
. reikalauja talkininką, kurią

| komisija.tikisi^iš gerb. dva*' r . . _ . .. ,
aiškią ir - nuizūaj-vargoni- tbiga. Turime/ skaitlįngus 

t ’ninlut tarpo.’
Seimelio užsimojimai bu-J 

vo platūs ir siektini, Daly- 
vią tarpe entuziazmo nesti
go. Pas . visus buvo viena 

IrY mintis: dirbant vienybėje—1 
laimėsime! Jei “ ta. mintis 
pasireikš darbuose, taip, 
kaip pasireiškė seimelio da-:

į lyvią žodžiuose ir jausmuo
se, mūsą užsimojimai būš

; tikslūs ir reikšmingi. Bet 
i jeigu . mes pasitenkinsime 

vien gražiais nutarimais,
: Savo išmintį ir įvairius su

manymus rodysime tik siišį- 
rtnkimąose, tai aišku,. kad 

f ne tik nieko naujo nelaimė
sime, bet . pralaimėsime ir

įį tai ką šiandien turime. Žo- 
’į dis neparemtas darbu — ne- 
l'^turi reikšmės. Nevykdomi 
^nutarimai— skaudžiai kom- 
* promituoja nutarimą daly
je vius.
f ~ Pavyzdžiui, pažiūrėkime, 
I" kas atsitiko pereitais metais 
K su “Lietuvią- Dieną. ” Sei- 
F mėlis nutarė rengti ir išrin- 
jf ką komisiją. Su išrinkimu 
f rengimo komisijos, 'seimelio 
J dialyyią darbas pasibaigė. 
L Išrinktoji komisija rezervą-j 
| to vietą, užkvietė chorus, 
I pasamdė orkestrą, pagami- 
S- no ir išplatino olišas-plaka- 
K 'tus—ir laukia “Liet. Die
ta nos” su visomis pasėkomis.

« URAUENES1HGHIIH 
PARIPIJOSi

Lietuvis policmonas Rijus
. Kazlauskas kovo 4 d. ne- 

i yčiomiš persišovė koją. Gu^
i Brooklyn ligoninėje.:

—Lithuanian C; Č. tymas 
praeitą nedėldienį supliekė 
VCorrts Park Časey’s, punk
tais 57:42. Žaidimąs įvyko 
ne KlasČiaus : salėje, bet 
.Morris Park Centei;. \

kai apie kataliką •• akciją pa
sakys p. Francis tlrtffith 
■iš Šv. Jono/ Kpk3gijo^

—Kovo 14 d. klebonijoj į- 
vyles Rytą Provincijos Km 
nigą Vienybes susirinkimas 
2, vai. po pietį). Svečiai ku
nigai pasiliks klausyti išpa
žinčių tą vakarą.
?’■ t ■ • ■ ■■•; i

Telephone: SlĄGG 2—0706 V ALANDO8 Į 
Nuo 0—12 iš ryto, 2—8 vftk. ♦ 

Srcntadieniah nuritanti 
499 GRAND STREET .

(kfimpaa Union Avė.) 
BROOKLYN, N.Y.

DR. BUDAS K. VENCIUS
D AMTSVAS 

X—RAY ,
į Namų Telefonai: M!$Wm 2—4273 K « O O K n Y N, JN. Y.

I i^a^zvTo spjivstvVė 
ŠUPPZIRS

; < .... 423 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.
r į x V Telephone, ŠTagg 2—5133

I VįENINTĖLĖ APYLINKĖJE LIETUVIU KATALIKU

1 SPAUSTUVE IR KRAUTUVE
r?; .-' . . ' . ' - ——
t Atspausdina plakatus; tikie- 
; tus, mokesniu, knygeles, koii- 

; ' 'sfitucijas, įvairias blankas, 
£ vizitines korteles (bushįess

■ p eards) ,'laiškams antgalvius, 
' t; vokus ir visokius kitus spau-
4 Jos darbus atlieka gera i, 
;| -greitai ir nebrangiai. / 
‘ f’Darduoda įvairaus turinio 
* ^fiaUčiBgaš Įmygąs ir knygė-

^DARBiNINKO’’ AGENTŪRA

^Vytauto” spaustuvė priima “Darbininkui” skelbimus, 
■||pX£nnmpratas ir parduoda atskirus “Darbininko” nutn.

• Atidarą, huo 9 vai. ryto iki 7 :?0 vai vakaro.
J^F-reeiadįemo ir šeštadienio vakarais spaustuvėje esti mė- 

Mg^rts —. J. D. ilAGlULIS; Šiais vakavai? galimą at- 
įbikti namą pirkiino bei pardavimo reikalus h- notarinius 
įįiūdymus. • /

'Minėtais reikalais kreipkitės virš pažymėtu antrašu. .
trrr-z.;;;:?-■ ■ j -- ■ r \ .'J,;1.,1

les,. Lietuviškai-angliškus ir 
angliškai lietuviškus žody
nus; įvairaus didumo,pui
kiais ir paprastais apdarais 
maldaknyges, kantiškas ir 
pamlaldą vadovėlius; rąžan
čius, škaplierius, medalikė- 
lius, kryžius, stovylas, šven
tąjį). atvaizdus ir kitokius 
dalykėlius. . ' " ■

Lithuanian. C.f C. šį sek-.; 
madienį per 8 vaį mišias 
priimsi komuniją įn corporė^ 
J?o mišią Tonys Restaūrąn,- 
fe įvyks p^ryeiai.7: Busltal: 
—~
na tikrai lietuvišką Šventu 
sušildymui liętuvišką . jaus
mą, sustiprinimai jaunimo 
lietuviškos dvasios ? Jiiį 
mes aimanuojame, kad mu
šą jaunimas hera uolus, nuo 
šįrduš: liėtuyįšknbse darbuo
se, bet nesirupinaine pa
ruošti jaunimui tinkamos 
dirvos. Duokime jiems pro 
gos viešai pasirodyti lietu- 
vįą tarpe. Sutelkime tūks
tantines lietuvii). minias žiū
rėti jaunimą išpildomos, pro 
gtamos. Sukeikime jauni
mui ovacijas kiįomet jie pa
sižymi lietuvįškatne darbe— 
ir tuos ^>asižymėjiąiuš gra
žiai įymĮįnkįniė : spaudoje.. 
Tuomet panvitvsime,-^ ' kai 
mūsą jaunimo tarpe atsiras 
daiigiau ambicijos, daugiau 
entuziazmą, rdaągimu lietu
viškos dvasios, O ir. lietu
viškoji spauda ras daugiam 
vietos jaunimo • tarpe,. ĮoftL 
niet toje spaudoje atspindės 
jaunimo, darbai; mirgės pa- 

lsįžymėjuaą jaunuolįą vart 
dai. /*.<•-(**
‘ . Tik pabanclyldme pilnai 
išpildyti;. skvoT. nutarimus, o 
pamatysime ‘ kokias grąžas 
ir. naudingas pasekmes tu
rėsime. .'Tą svarbą žingsnį 
padarykime Šiemet. Sureng
iame tokią f<Lietūvią Die
ną,” kokią yra numatęs sei
melis. Parodykime, kad 
mes mokame ir galime gra
žius nutarimus gražiai išpil
dyti.. ... ' ..

Taigi hrdvasios, vadai, ir 
muzikai ir įraiigiją/ dar- 

' buotojai, eikime talkon 
Seimelio išrinktai komisijai 
“Lietuviu Dieną” surengi.

—Keturiasdešimts valan
dą; atlaidai prasidės šį .sek
madienį su sūnui. Vakarais 
mišparai ir pamokslai 7:30 
yal. Pamokslus sakys; kun. 
P. Vanagas, '1 sekmadieny, 
kun. J. Kinta, pirmadieny 
ir kun. S'. Stonis, antradie
ny, - Uitais Sakramen
tą išstatysOv#l; Mišios Š.ir 
9 vai. Dienos1 laiku .'adora
cijos valandas pasiskyrė 8o- 
dalietes ir RažanČiaus drau
gijos (narėms, paštu prane
šta'kurią valandą katras 
Vainikas adoruoja). S:

—Didysis choras šį sek
madienį eis prie šv; Komu
nijos iii eoi’pore, kartu su 
klubu. Taipgi dalyvaus pus- 
ryčiuose,

.; KOMISIJOS POSĖDIS
„Pereitą sekmadienį iš prie
žasties labai blogo , oro, “Lie
tuviu Dienai” rengti komi
sijos • posėdis neįvyko. Tai 
šutomi yra kviečiami visi, 
minėtos komisijos nariai at
vykti į posėdį sekantį sek
madienį kovė-13 d., 3:30 v. 
po pietį į •karalienes Angelą 
parapijos saleą, So. Fourtli 
ir Roeblitig .S|s^. Brooklyn, 
N". Y.. Pageidaujama, kad 
šiame posėdy 'dalyvautą ir 
gerb. dvąąios vadai, kuriems 
aplinkybes leis, Įr vargoni
ninkai. Malohėįąfet ; ; *

7 . p^iįninkct^.

Iš ŠV. JURGIO PARAP.
MISIJOS jaunimui

• . t * . • ■ . ' ’•

Šios. parapijos jaunimą, 
skaitlingai lanko Misijas. 
T&vas. Gabrielius nepapras- 
tai gražiai ir nuosekliai mo
ka jaunimui išaiškinti tikė
jimo tiesas, bei prašalinti 
visokias abejones. Jaunuo
lis bei jaunuole turėdami 
kokį nors abejojimą tikėji
mo srityje, parašo korčiukę 
ir įmetą į. klausimą /dėžę. 
Mišipnierius į klausimus at- 
sakineja prieš pamokslą. 
Jaunimas niekad nepamirš 
jhuno misionieriaus gražią 
pamokinimą.

MISIJOS AUGUSIEMS
Užsibaigus jaunimo misi-, 

joms,.— kovo 13 d., iškilmin
gai prasidės misijos, augu- 
sienis, kurios, baigsis Verbą 
sekmadienį. . -«?*. !*-rt

SERGA' :
Barbora Adomaitytė labai 

sunkiai serga.. Išvežta į šv. 
Kotrynos ligoninę,

■■■■■\MIRe' • :

Leonas Turauskis mirė 
kovo 5 d,, Petronėlė Karli- 
kauskaitę mirė kovo 4- d. A- 
bū paląidoti su bažnytinėmis 
apeigomis Šv. Trejybės ka
puose kovo 8 d*, 1932 m. . .

aiUBETH, N. J,

NEWARK, N. J.

.. koncertas J ;
Lietuvią Šv., Petro ir Po

vilo parapijos choras nemv 
stoja veikęs parapijos ir ba
žnyčios labui sfylig savo iš-‘ 
galM Nepersenai buvo su
vaidinta komedija “Advo
kato patarimai,0 o jau ko
vo 13 . d., 7 v&L vakare, baž

nyčių jo> įvyks didelis kon
certas išimtinai bažnytiąią 
muzikos kurinią. . Toks kon
certas mūsą kolonijoje 1 ą- 
baį senai ^Tą bebuvęs, retas 
kuris pavapi j iėČią beatsime 

•na, užtatai parapijiečiai tu-

; Trejybės Lietuvią Bažny
čioje, 207 Adams St. kovo 
14dį prasidės misijog ir tę
sis iki kovo 20 d.. vakare^ 
$v.■ Misijas, laikys Tėvąs. 
Petratt^čas, Mąrijomy Kmv 
grėgacijos vienuolis. , Pa
mokslus sakys kas vakaras 
7130, rytais .9 vai* Išpažino 
čią klausymas. bus visą mi
siją laiką. • Tad gera proga
kiekvienam parapijiečiui rištą Šią progą kuoplačiau* 
kaimynui ir svečiui, pasi- šiai išnaudoti*' Laike mišią

choru giedojimas yra visai, 
kitoniškesnis, negu papras-Į 
tai esti koncertuose. Choras 
jausdamasis, jog jis yra 
žvarbiausia vieta laike- kon
certo, kuomet visi seka? jo 
kiekvieną garsą su‘įtempi
mu,, todėl. ir įtempia, visas 
savo pajėgas į giedojimą. 
Tokie, koncertai .visuomet 
pasižymi; geru choro 'pasi
ruošimu, 6 šalę to ir geru 
muzikos išpildymu. Šalę to, 
bažnytiniuose koncertuose 
yra atliekami ir tokie veika
lai, kurie panjaldą metu, nė
ra leistini, ktū solistai, su 
koncertiniais veikalais, link
smesni. -muzikos kuriniai 
specialiai koncertams sldrti 
ir t.-1.... Reikią pasakyti, 
kad šiame, koncerte bus at- 
liekąmi ii’ labai sūnijąs Vei
kalai k. t; iš' kantatos! “Šta- 
bat Mater° Rossini kai ku
rios cląlys, choras su solis
tais įr pavienės solistą da
lis. .

Tas koncertas cįar ir tuo 
yrą labai sVarbus, nes jame 
dalyvaus Lietuvos ioperos 
solistas, komp. Žilevičiaus 
geras draugas muzikos dir
voje, dabar laikinai viešiąs 
Amerikoje— p. J. Byra. 
Jis atliks ivisąs solo tenoro 
veikalus įr* taip pat drauge 
chorui pritariant keletą da
lyką.’Tokią progą retai kur 
tenka sulaukti, kad būtą ga
lima bažnytiniame koncerte Į 

. tokį: solistą girdėta; Apart 
p. ByrosK solo smuiku grieš 
įr kitiems pritars, p. Kūne- 
laris, visiį ehzafietieČią la
bai mėgiamas. • Taip • pat 
dalyvaus ir Ėlizabetho lakš
tingala, kuri; dažnai • sovo 
balsu laike pamaldi), žmone- 
lią širdis sujudina prie kar
štesnes maldos — ji-le V, 
Piumckietytė. Pažymėtinas 
dalykas, kad. kaip; “Advo
kato patarimuose” gelbėjo 
advokato rolę suvaidinda
mas brooldpiietis vaidyla, 
'šv,. Jurgio parapijos choro 
narys-p. Tijūnaitis, taip ir 
šį kartą atvyksta pagelbon 
broliai tijūnaičiai, kurie y- 
ra. minėto choro pažybos — 
tenorai ir iš Apreiškimo Pa
neles švenčiausios choro 
fundamentalis bosas -r p. 
SišiyUv . •

Iš to. kas-pasakytą, turint 
omenyje, kad- komp. Žilevi
čius vadovauja, yra aišku, 
kad Importas bus labai riiip 
tas ir todėl visi mėgėjai gra 
žios giesmės yra kviečiami 
kuoskuitlingiausiai atsi
lankyti, iŠ anksto galima ga

Telephont: STAGG2—0100

DB. A. PETRIKĄ
.(MHHOK)

turruvis dentistas 
2218.4th St., Brooklyn, Į, Y, 

Z-Sptndulty DiągnoM
| GoK® AntattiitM 

VALANDOS f 
Nuo 0 yal. ryte Jkl 8 vai. rakara. 
Penktadieniai* ir iventadianlala 

tik mltarna.

Tel. Greenpoint 9—2320

JOSEPH GARSZVA
aBABORIUS

w231 REDFORD AVENUE 
, BROOKLYN, N. Y.

I ’ KLASČIAUS

1 CLINTON PARKAS
| piknikams, baliams, koncertanu, ; 
| Šokiams lir visokiems' pasilinksmini. 
Inmins smagiausia vieta Brook» 
| lyne-Maspethe. Jau .laikas 'užriša.* 
| kyti salg žiemos sezonu!.' ..
I kamp. Maspeth ir Bėtts Avė,
I JONAS KLASČIUS, Sav, 
| Maspeth,*. Y. ;

Tek' Newt<xwn 9—4464,

ANT. J. VALANTIEJUS
GRABORIUS IR

B^pSĄMVGTOĮAS
Ap(Trftti(]a VlsoBe Sakose

. Notnry Public '
,...'• 6441 — 72-nd. Street,

Arti Grhnd $L ‘ ’
MASPETH, 1. L, N. 'i,’

Tel. Stagc 2—504* Notary Public

M, P. BAILASINC.
Graborim ir B&lsamuotojM 

e60 Grą®d St.,: Brooklyn,N.Y.

TeI.St«t®

JOSE
J ; G B
J 107Unioi

2—0783 Notary Public

PU LEVANDA
.evanitariaij . * t

aboriur
l Av®.» Brooklyn, N.Y.

r '■ • - ...... ■------ —___—-^s

ROCHESTER, N, Y.
... Kovo 2.:d. negailestingoji - 
mirtis ištraukė iš mūsą tar- .; 
po labai' pavyzdingą rainą 
vaikiną, gerą kataliką, Vla
dą NoTkevieią-NorU'iclū .Ve
lionis paliko nuliūdime savo * 
močiutę ir tris sesutes Lie*‘ 
lavoje ir Vieną brolį Ameri- . 
koje< ' . .- J. ; ‘

Iškilmingai palaidotas .iš •v. 
Šv. Jurgio bažnyčios Holy . 
Sepulehrė kapinėse, kovo 5 
d. Daug žmonią lydėjo į 
kapines. . . .
\ Laidotuvėse vadovavo; lie- . 
tuvis gnaborius Jurgis Ša* .

vai 
kii

įtudjii, jog. busite paten- 
iti.

\^ge-AiYjZĮLvijins. • ;

. v . . * ' * • * y/ *

VOZ’. /.Al M S.
Al4 Redtiiiit 4Kii»»4du’ »

wtw4 mu—bAii itiir'^rįa'iū.
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