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KLAIPĖDOS KLAUSIMAS) DE VALERA DALYVAUS 
. NAGOS TEISME- KONGRESU PROCESIJOJ
KAUNAS. — Balandžio DUBLINAS. Airijoh 

11 d. Anglijos, Prancūzijos, katalikų vadovybė jau iš- 
Italijos ir Japonijos atsfo- rinko 16 vyrų, kurie Eucha- 
vai įteikė Hagos Tarptauti* rištiniame Kongrese proce- 
niam Teisingumo Tribūno- sijos metu neš baldakimą, 
lo pirmininkui raštą, kur [Taip išrinktųjų vylų yra 
prašoma pareikšti tribunor J Airijos prezidentas De Va
lo nuomonę šiais klausimais. | lera, vice-prėzidėnįtas Sean 

— 1; -Ar Klaipėdos krašto h’- °’KeUy, buv?s preriden- 
gubematorius tiiri teisę at- Įtos seimo it seha-
Šaukfi-direktorijos pirmi- B® pirmininkai, imiyei-site- 
ninko ? ' Į to prezidentas ir kiti.

2. Teigiamu atveju, ar ta orMnrnii|Q TlMf U A U
teisė yra tiktai su tam tik- dENDCnmO IIIĮK R A ffl 
tomis sąlygomis* arba tam NEMALONIOJ PADĖTY 
tikromis aplinkybėmis ir . ' ■ '
kokios yra tos sąlygos ir VASHIKGTON. *- At- 

■ aplinkybės? stovas George Holden Tink-
3. Jei pirmininko atšau- .Įbam, senbernis, iš Massa- 

kimo teisė būtų pripažinta, cliusetts, į atstovų rūmus 
ar jo atšaukimas priveda ir buvo įnešęs pasiūlymą iš
pilė Intų direktorijos narių leisti gimdymo kontrolės 
pareigų ėjimo nutraukimo? .įstatymą, bet dabar jis savo 

* 4. Jei direktoriios nėrini-1 klaidą labai apgailestauja
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Adeną, Ohio, miesto vaizdelis, kur vyksta anglUfein didžiulis streikas.
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KARIUOMENĖ IR 1AIVY- 
NAS NEBUS SUJUNGTI

PRANCŪZAI NORI- VAL
DYTI EUROPOS GELE

ŽINKELIUSWASHINGTON, DI C.— 
Prezidentas Hoover atstovų 
rūmams buvo pasiūlęs su
jungti laivyną ir kariuome
nę i viena tautinio apsigv-1 .V1 ... . , , .v v pareiškęs, jog Prancūzijammo departamenta, is ko . / . ....

Z -i- i - • • yra .susirūpinusi įsteigti manvta turėti ekonomijos r ‘ . J? T'Dunojaus valstybių sąjun-; 
•gą todėl jog jai labai rūpi 
paimti į savo, kontrolę -šių 
geležinkelius. <-Bet ne tik 
Dunojaus valstybių geležin- 
keliaį sako . Dn Enders 
prancūzams riįpų bot—jie 
nori pagrobti į savo'kontro
lę Estijos, Latvijos, Lietu
vos ir Graikijos geležinke- 
liuš. - ?
- Prancūzai- yaa'skolitfcdi
deles sumas' pinigų Lenki
jos, Runymijos, Jugoslavi
jos ir .Čeehoslovakijos gele
žinkelių kompanijoms. •'

Taigi, prancūzai norį vai/ 
dyti susisiekimą nuo Balti
jos jūrų iki. Azijos- sienų.

UŽSIMUŠĖ 2 fcAKŪNAI
CHICAGO/ūl. — Balsui- 

džio 30 d. orlaivio .nelaimė- 
.; ' v,. ’ s-- •j e užmušti armijos rezervo 
skyriaus 2 karininku lakū
nu. Jų orlaivis nukrito ant 
vieno namo, užsidegė ir na
mą uždegė. •

Abu lakūnu linksmai 
skraj’Ojo aplink miestą,. bar
stydami įvairius plakatus, 
iet štai sprogo indas gaso- 
ino ir įvyko nelaimė.

AIRIJA KRATOSI* PRIE
SAIKOS KARALIUI

VIENA, bal. 30 d.—Aus
trijos buvęs susisiekimo mi-. 
nisteris Dr. Endėres yra

apie 100 milijonų dolerių.
..... ... ... , ‘{Bet šiši sumanymas buVO;1

■ 4. Jei direktorijos pii-mi- W»i apgaiiestauja j atmestas 153 balsais prieš
ninko atšaukimo teisė egzi-|ir savo sumanymą non is-?
stuotų tiktai su tam tikro-Įtraukti..
mis aplinkybėmis, ar p. Į Atstovai iš to turi labai 
Boettcherio atšau k i m a s, gražaus juoko, nes jei jau 
įvykdytas 193.2 m. vasario 6 įnešei kokį pasiūlymą, tai 
d. yra leistina • aplinkybė- jo nebegali atsiimti, nebent 
mis, kuriomis jis įvyko. visi atstovai vienu balsu

5. Ar aplinkybėms, ku- Į ^am pritartų.
-žionūs’jisĮvyko, g^SimaM . į,irniifirxuAM»Hni 
žio pirmininkaujamos di-|4 AMtNmlIrotN fflfR“
ŽS . ŽINTI KALTAIS

6. Ar-seimelio paleidimas, Į HONOLULV, geg. 1.- 
kurs buvo įvykdytas kovo čia kelioliką dienli tįsgsi 
23 d. Klaipėdos krašto gu- Į tejsalas> kuriame buvo kal- 
bėrnatoriaus, kai p. Simai- j knaln2 4 amerikiečiai: lai* 
Šio pirmininkaujama direk- leitettsmtes MasSie> j0 
torija negavo seimelio, pasi- l -m(Jnos motina>a. ju' 
tikėjimo, yra leistinas? ; nMoj Visi jie buvo kalti-

Tuo būdu Klaipėdos ki- Į narni vieno havajiečio nu- 
virčas atsiduria Hagos teis- Į žudyme. '
me. Teismas dabar pa-Į Leitenantas Massie nesi
skirs atatinkamą laikotarpį Į gynė nušovęs bavajietį, bet 
Lietuvos vyriausybei patie-Į jis tikrino ,kad nušautasis 
kti'visu, tuo reikalu paaiški-Į Lavajietis buvo vienas iš 5 
ninių ir signatarams — havajiečių, kurie žiauriai ir 
kontra-paaiškinimų. begėdiškai išniekino jo žmd-

Tiktai abiejų pusių pa- na.
aiškinimus turėdamas teis- Visus ketinančiuosius gy- 
mas tesiims spręsti signata- nė žymusis advokatas Cla- 
rų iškeltus klausimus. rence Darrovr, 75 -metų ain- 

———r-—— * žiaus, kurs į prilėkusius.
IŠSPROGDINO JAPONO Į teisėjus (juiy) pasakė ilgą nrKirnm no 7 kalbą. Jis į-GENEROLUS rodinėjo,. jog iritenanfas Į 

-- ---- - — ĮMasiė, šaudamas bavajietį, 
SHANGHAI. —* Bal. 29 buvo netekęs proto dėl savo

./dieną sprogusi bomba siin- Į žmonos žiaurios nelaimės: 
kiai sužeidė Japonijos ka- jis įrodinėjo, jog prisieku- 
Tiuomenės 4 vyriausius va,-Į šieji teisėjai tul’i vaduotis 

dus. * ne . rašytais įstatymais, be :
Bomba buvo padėta neži- pĮmmiskumū. .

‘nomo asmens į kalbėtojų 12 prisiekusiųjų teisėjų, 
aikštę, generolams priimant labai maišyti tautybių ir ra- 
kariuomenės paradą. Tą- šių atžvilgiu, po 49 valandų 
radas. surengtas Japonijos, svarstymo priėmė nuįarimą

- imperatoriui pagerbti/ jo Iriiriuo pripažino visės kal
kinamuosius kaltais užinuši- 
Į me, tačiau prašo bausmę su- 
Į švelninti. ■ . . -

Visiems apkaltintiems
gręsia sunkiųjų darbų kalė
jimas nuo 1 iki 10 metų.
Teisėjo sprendimas bus pa
skelbtas šios savaites gale. į/

gimimo dienoje.
Sužeistasis generolas Yo- 

shinori ShirakaiVa yra Ja
ponijos kariuomenės vyriau 
šis patarėjas.

Tarp sužeistų yra ir Ja
ponijos atstoyaš Kinijai.

135,

MIRĖ BUVĘS DIKTA
TORIUS

PARYŽIUS. — Balan
džio 29 d. anksti rytą po vi
durių 6p.6r$ęiios_inį£ę gene
rolas Uriburu, buvęs Argen* 
tinos diktatorius.

*1930 metų rilderų genero
las UribuTu nuyertę respu
blikos vyriausybę. ir įvedė 
diktatūrą. Šiais metais jis 
atsilakė nuo diktatūros ir 
šalies valdymą perdavė tau
tos išrinktam prezidentui. ;

Pajutęs didelę nesveika
tą, išvyko į Paryžių gydytis, 
kur jį ir ištiko mirtis.

TURKAI PAS BOLŠE- 
VIKUS

MASKVA. — Bal. 28 d. 
10:30 valandą lytą į Mas* 
kvą atvyko iš Odesos speci- ! 
alis traukinys, kuris atvežė * 
Turkijos ministerį’ pirmi
ninką Ismet Pasli,a, užsie
nių' reikalų ministetio ir ki
tų palydovų lydimą. Tur
kijos valdovus pasitiko So
vietų Rusijos prėiii i e. r a s 
Molotoff,. užsienių. -reikalų 
komisaras Litvinof^. 1.

. Vakare Kremlino salėje 
įvyko dideliu balius, kuria* 
iųe dalyvavo daugybė komi
sarų.

Visas tas triukšmas, sako
ma, Ssutiprinsiąs Sovietų 
Rusijos ir Turkijos santy
kius.

Abi valstybės valdomos; 
diktatorių (ųors. Turkijos 
.diktatorius yra griežtas ko
munizmo priešas), tad ir 
santykius nesunku suvieno
dinti. . / Ė t.- •'

Jeigu aš turėčiau dvyliką 
. sūnų, norėčiau, kad jie bū-* 
;tų ištikimi tėvynei. . ?,

Sliakespeare.

t s • ; , '-ji
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KAINA 5 CENTAI

VOKIETIJA RENGIA VI
DAUS PASĖDU

BERLYNAS, geg. 2. — 
Vokietijos vyriausybė labai 
susirūpinusi bedarbių Šelpi
mu. Kadangi atėjęs pava-' 
sarte nieko geresnio nežada, 
tai vyriausybė deda pastan
gas užtraukti vidaus pasko
lą loterijos keliu. Šiuo bū
du vyriausybe mano gauti 
apie 90 milijonų dolerių, 
kurie būtų sunaudoti viešų
jų darbų reikalams — nau
jiems keliams tįestį senie
siems taisyti, viešuosius na
mus statyti ir tt. : -

PROHIRICIJOS AGENTAS 
PATEKO Už GROTŲ

>  -—— ■■ ♦

■ G I-Ol/lKSTER. -- - pt-0. 
hibici|os agentas Hąfold L. 
lįnpert sulaukė iš Wąshing- 
ton malonią Sįinią —“ jis' pa
skirtas butlegertams gaudy
ti laivo vii'šinmkų. Iš to 
džiaugsmo, jis pasišaukė Sa
vo draugą, gėrbkai “įsidvp- 
žė’ * naikinamo,] o skystimo 
ir pradėjo važmėti automo
biliui miesto gatvėmis.;

Bet jų kreivą važiavimą 
tuojau pastebėjo kitas agen
tas ir sustabdė automobilį.

“Tu. negali manęs sulai
kyti” sušuko Rupert — 
“aš esii butlęgerių . gaudyto
jų viršininkas. ”

“Visi gėrimai, kuriuos tu 
atrasi .per sekančias 24 va
landas, bus miesto šaltojo
je” —; atsakė policininkas. 
, Ir taip proliibicijos agen

tų viršininkas pateko už 
grotų ir laukia užtarnautos 
bausmės. .. U

ANGLIJOS LIBERALAI 
_ PRIE SKOLAS

GEGUŽĖS 1 D. UŽMUŠTA 
TIK 3 žmonės:

Associated Press žinių* j 
mis, šiemetinė Gegužės Pir- J 
moji buvo labai rami, nes / 
visame pasauly gegužės 1 d. ■ 
demonstracijų riaušėse už
mušta tik 3* žmonės — vie- \ 
nas Ispanijoje ir du Lenki*

H, , » . J
w.

Didesni susirėmimai tarp ‘ 
policijos ir komunistų įvyr 
ko Ispanijoj, Londone, Pa- J 
vyžiuje ir kituose Europos 
miestuose. . ' A ’

Maskvoje, sakoma apie. . 
du milijonu demonstrantų 
praėjo pro Lenino kapą. 
Kariuotnenės paradą /pri
ėmė karo komisaras, dikta
torius Stalinas, besisvečiuo
jantis .Turkijos premieras * 
ir kitokios rūšies komisarais

PRANCŪZIJOJ LAIMI
RADIKALAI

HOOVERIOSIŪLYMO
LONDONAS. — Libera

lų partijos, metiniame susi
lenkime priimti nūiariiųai,

• _ . t

. WASHINGTON, ' — At
stovų .rūmai balandžio 28 d. 
svarstė-prez. Hoover pasiū
lytą ; ekonominį planą, pa
gal kurį tarp kitko norėta 
panaikinti šeštadienių pus
dienius darbus/bet atstovai' 
141 balsu prieš 118 ši siū
lymą atnietė. •'

. Prez. Hoover savo siūly
me nurodė, jog jo nuomone

kinti karo skolų mokėjimą, 
panaikinti aukštus . muitus 
ir t. t. ’

PERPŪHUMAŽINO 
ALGAS

* PARYŽIUS. — Gegužės*
T d., įvyko Prancūzijos tau* 
tos-atstovų'rinkimai, kurių : > 
kova buvo smarki. .. Smar
kią agitaciją vedė socialis
tai radikalai, kurie' jau gąvo
S atstovus daugiau, negu tu- A

: ‘ ..r.:-. ■- "■

Pirmąją rinkimų ftieiių M 
rinkta 217 atstovų, o reikia, 
išrinktu 615 atstovų. Liku
sieji atstovai bus išrinkti ki*. 
tą sekmadienį,, gegužes 8 d.. 
Taęla tik paaiškės, kuri par- - 
tija daugiausia laimėjo, ari 
pralaimėjo. *

STUDENTAI IRGI PRIE
DETROIT, Mich. —Mie* 

st-o taryba 6 balsais prieš 3 
balandžio 30 d. nutarė su- •
mažinti 50 procentų algos PROHIBICIJĄ 

galima-sutaupyti 2S0 mili-; visiems miesto tarnauto-
- - - - ' jams per gegužės ir birže

lio mėnesius. Miesto mayo- 
ras Murphyr tuojau pasirašė 
nutarimą ir nutarimas tuo
jau pradėjo veikti.

. ^Miesto taryba, griebėsi to
kios priemonės, gelbėda-

PRINCETON, N. J., ge
gužės 2 d. — Princetono u- 
niVersiteto viešųjų ir tarp
tautinių mokslų mokykla 
buvo surengusi studentų 
konferenciją, kurioje daly
vavo 140 studentų ir kuri 
tęsęsi 2 dienas.

Studentai pravedė nutari
mą, kuriuo siūloma prolii- 
bicijps klausimo išspręndi- 
mą pavesti atskiroms vals* t 
rijoms, o jei su tuo nesutik* 
tų kongresas, tai turi būti 
surengtas visuotinis tautos 
ątsiklaųsimaš, - . -

Tarp kitko studentai pa
sisakė, kad būtų pariaikin* 
tos karo skolos ir kad bū
tų įvesta nedarbo apdraiida 

(inšurance). i \ *

ISPANIJOJE DAUG 
SUĖMIMŲ

MADRIDAS. — Gegužės 
l d. Ispanijos respublikos 
vyriausybės įsakymu įvyk* 
dyta daug suėmimų, Vien 

™—..------—.— —  ------- tik Lisbono mieste suimta ■
. oTunibia vniversitęto profesorius R&lph McKeę išrado bild$; 200 asmenų^• apkaltintų reil- 

ganiinti žiedus į tikrus deimantiniug. Tokie Žiedai kainuos tik $5į00 gimo sukilimo prieš ėsainą 
~ tikri deimantinei, ... . vyriansybę.

jonų dolerių, bet kadangi 
atstovų susirinkimas dau
gelį jo sumanymų- atinetėį 
tai dabar ekonomijos beli
ko tik 64 milijonai dolerių.

Kas I geibia savo tėvynę, 
myli žmoniją. ChurclvHl. mas miesto reikalus.

DUBLINAS. — Airijos, 
seimas antru, skaitymu pri
ėmė prezidento De Valera 

' pasiūlymą • panaikinti prie
saikų ,kurią turi duoti Ang
lijos karaliui Airijos valdi
ninkai. /

Pasiūlymas antrą kartą 
praėjo 78 balsais prieš 62.
■z Dabartinio Airijos prezi
dento De Valerą žygiams 
griežtai nepritaria per 10 
metų biivęs prez. Gosgravė 
sii savo Šalininkais.

Sakoma, kad ligų* kurio
mis gali susirgti žmogus y- 
ra 1,129./ Vieii tik Uknj ga
li susirgti 48 ligomis. Įir išrodo labai geri — tikri deim&ntinid. /
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| Petras-Jurgis Frassati
K ’ Italijos šiaurėje yra ne- 

didelis miestelis Biella. Jo
K. gyventojus kiti italai vadi-l; 
K.: na užsispyrėliais, kietagal- 
E-. Viaig, Sako, Jei bfelietis 
t. duotų galvą *į akmenį, dar 
fe/y viįrai nelengva esą įspėti, ka- 

iras sudužtų.^ Žmonės, ku-'
L . rie sykį ką užsispyrė — tai’ 
1/ jau. nebijok, išvarys iki ga-

‘ lo. Nedidelis miestelis val- 
p* do ir diriguoja visai Itali-
lį. Jos tekstilės pramonei. . ,
|| - Senatorius maikyzas Al
fe fredas Frassati, buvęs Ita-
Rri- Ii jos atstovas Berlyne, di^
P" delio Torino diėn r a š č i >o 
į- : “La Štampą” savininkas 

r : buvo-ldlęs iš tem Taip pat 
Jo žmoną. Obuoliui netoli 
nuo s obels tesiritinant, iŠ 
juodviėjų 1901 metais gi
musio sūnaus Petro-Jurgio 
buvo galima laukti bieliečio. 
. Petro-Jurgio Prassatti .

/ y. vaikyste. / ■
: • ■ Kad spėjimai nesuklysti, 

motina pasijuto netrukus.
, yPaleis kur iš akių dvivardį 

sūnų — jau ir sujauktą, iš- 
grįozta, suplėšyta ar sudau
žyta. ' Paliks jį auklė vie
ną su vyresne, sesute žaisti

“ jau ir karas. Kaltas vi
sada jaunesnysis. Jas mo
tinai ne nesigina kumštį pa
vartojęs: bet teisybė buvusi 
jo.. Šarpus, kietas, bet nuo
širdus: iš visos dūšios pyko, 

/ .iš visos širdies krykštė.. ’ 
. Tęvas — diplomatas. Be 
,, toį liberališko^ dienraščio są- 
vininkas. Vąikų auklėji- 

. mas, ypač religinis auklėji
mas, teko motinai. Ir ji tu-

x Tėjo labai nustebti pama- 
; čįųsi, kad jos “kryžius” — 

Jurgutis tiesiog , ideališkas?
vaikas, kai jam Evangeli- 

/» jos scenas pasakodavo. Iš
girdęs, kad Jėzus mylėdavo 
paukščius, gėles, aveles -r- 
.balsu juokdavosi; kai moti-

L na pasakodavo,, kad jis li- 
e . gonių ir vargšų priėtelįs bu- 
L \ vęs — nuoširdžiai verkda- 

/vo/Pasakų nemėgdavo. Pa- 
■' ' tikdavo jam graži tikrovė. 
••/ . .Vieną naktį atūžia vien- 
‘į. . marškinis pas motiną: 
> Mamyt, man įsakė, kad 

: Jėzus buvęs našlaitis j ar tei-
į, sybė? Taip man jo gaila!” 
*; Nurimo- ir linksmas nudul- 
į ..kejo atgal į lovelę, kai mo- 
? . tina paaiškino, kad Jėzus 
/ . turėjo du tėvus: vieną že- 

meje, kitą danguje;
F Vaikas, ' žodžiu - sakant,, 
t j kaip visi vaikai, su geromis 
r ir blogomis savybėmis. Tie-
r siabūdis, atviras, gerašir,-
l dis, konkretus gyvenime ir
| troškimuose. Tačiau ir, tiž-
|, ’lsįspyrėlis, nerangus, labai 
į - palinkęs sauvaliauti. Tai

žmogus, tois turės smar
kiai kariauti, jei norės pa
siekti krikščionybės viršū
nės. ”

Pirmieji tos kovos vaisiai 
matyti Jurguty jėzuitų ko
legijoj- Savivalis virto klu
onus; 'Dvasios tėvo patar
tas, kasdien priima Komu
niją.. Gal ten pat išgirdęs, 
kad nori kokia abejotiną 
knygą*, skaityti, reikia pa
prašyti' tėvų leidimo,Maukia 
motinos^ kad. duotų* sutiki
mu pasiimti iŠ kolegijos bi
bliotekos Aijosto poemą.

Tai teigiamieji žingsniai. 
Kreivų ar nepasitaikė ?. IŠ

►
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metų jaunuolio jų galima 
buvo laukti.. Žmogus bū
tų perdaug, angelas, jei ne
turėtų aiškiai pastebimų še
šėlių. Vienas kreivas žing
snis iš tikrųjų buvo ženg
tas. Pavasarį kelis popie
čius Petras-Jurgis pavėlavo 
namo. Motina pastebėjo, 
kad ir sūnaus sutaupyta su
ma žymiai nuslūgo. - Jau 

kasnors negero. Neklausė 
jo paties, pasiteiravo. Ogi 
Jurgi' su keliais mokslo 
draugais ir draugėmis tye 
tėvų žinios automobilis pa- 
'sisamdytas, į miesto sodą 
važinėta, restorane pasivai
sinta ir smarkiai., paūžta. 
Nieko blogo, visi draugai iš 
mažų dienų. Tačiau link
mė labai pavojinga* Moti
nų širdys teisingai įvykį į- 
vertimv - Rytojaus di eną 
Erassati rūmuose įvyko rė: 
parapijų kongresas, Susi
rinko kaltininkai ir. kalti
ninkų mainos. Kiti—kitos , 
tuojau prisipažino, pasitėU 
šino, atsiprašė, pasižadėjo, 
atleidimą gavo.. Vienas 
Jurgis me. Kylanti vyriška 
asmenybė ir ambicija j am 
neleido lenktis. Pirmą sjv 
kį skaudžiai uždavė širdį sa
vo motinai. Tačiau ryto-. 
jaus dieną,, atsikėlęs daug 
ankščiau, nuėjo pas jėzui
tus išpažinties, sugrįžo na- 
moy drąsiai* įtjo motinos 
.kambarin, vyriškai paėmė, 
jos ranką, pabučiavo, pažiū
rėjo į ją savo juodomis, pa
siryžimą reiškiančiomis aki
mis ir aiškiai ištarė: “Mo
tut, atleisk: taip daugiau, 
nebus.” • . .
Linksmas studentas ir tik

ras anaštalas^
1918 metais Jurgis baigė 

ginmaziją. Rudeiiį reikės 
stoti universitetam Konkre
tus žmogus —- konkrečius, 
mokslus: pasirinko kasyklų 
inžineriją ir įstojo Torino 
politeclinikuman. Paskuti
nis pasirengimo tarpsnis.

t

k.

\ - AR TURI LABAI GRAŽIA KNYG4

LIETUVOS ALBUMAS
436 puslapių didumo

‘ ...

Kiekvienas puslapis labai gražiu paveiksiu pa
puoštas. Kiekvienas lietuvis privalėtų įsigyti šią 
knygą% Jos kaina buvo $4.00, Dabar gausi tik už
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Po* kėlių metų reikės atsU 1 
duoti visuomenei, ir tA vi
suomenė daug reikalaus. 
Ką jis jaį duos. Visad re
alus ir rimtas. Petras-Jur- 
gis iš anksto galvojo, iš
sprendė savo pasaukimą, 
nustatė ton pusėn gyveni
mo linkmę. Po uždar ų dva
sios pratimų jis jau visai 
aiškiai nusistatė: jis ves/ 
bus šeimynos tėvas, geras 
inžinierius ir geras katali- 
’kazi inteligentus, O tjio 
tarpų — linksmas ir darbš
tus katalikas studentas. ■

Prasideda gražiausias 
Petro-Jurgio gyvenimo lai* 

*kotarpis, Nepaprastai grei
tas 'asmeniškas tobulojiūias 
ir apaštalavimas visuome
nės naudai jame nuostabiai 
sujungti: tobulėdamas' pa
deda kitiems, visuomeniš
kam veikimui savo jėgas 
aukodamas tobulėja, patai. 
Jau paskutinėje gimnazijos: 

. klasėje buvo / įsirašęs į šv.į 
Vincento Pauliečio draugi-, 
ją? Dabar dar* įstojo ir į 
Italijos katalikų jaunuolių 
sąjungą, katalikų studentų 
sekciją. Kaskart griežtes
nis realistas nori toms drau 
gijoms duoti darbą, ne sva
jones ar savo garsų vardą. 
Jau ne tik nęsididžiavo, bet 
tiesiog nesidomėjo. Štai, 
katalikų studentų sąjunga 
ruošia ekskursiją į kalnus. 
Petras- Jurgis/ apsirengęs
kalnų sporto. drabužiais, su 
ilga lazda ir vinimis pakau
stytais batais vedasi visus, 
anksti rytą Torino; katėj- 
ron, pats eina zakristijon 
ieškoti kiinlgo/ . pribirta iš
pažinties, pats patarnauja 
Mišioms, paskui— į stotį, į 
kalnus, višį dieną klegan- 
čios studentų minios kara
lius! Kalnų iškila ‘ truks 
tris dienas. Iš vakaro Jui*- 
gįs išklausinės, kas ryt nori 
į kalnų koplytėlę eiti Ko
muniją priimti, ir rytojaus 
dieną, .austant, kaip perkū
nija bilda laiptais žemyn,- 
duoda kumštimis į draugų 
kambarių duris ir šaukia: 
'7 Ei/ miegaliai į bažnyčią/ 
vakar pasižadėjote.” Ir bil
da toliau, kelti kitus, links
mas,. kaip trijų, metų kūdi
kis. Rengiantis į. kalnus, 

‘neužmiršdavo ir kitko pri
minti. “Kolegos, hr žinote; 
ką? Reikėtų, kad išpažin-. 
ties nueitume. Kalnuose ne
gali žinoti — visaip gali at
sitikti.” Kur nepaklausy
si tokio broliško žodžio !.

Sykį, grįžtant iš vienos, 
tokios ekskursijos/ sustojo 
traukinys. ‘Buvo žiema, 
daugiau kaip metras snie
go. Trys traukiniai laukė 
plyname lauke. Pirmutinis 
ir paskutinis keleiviniai. 
Pagaliau pirmutinis pradė
jo judintis, bviėjų’trąūki’- 
nių keleiviai, sukimšti, kaip 
silkės, į kelis vagonus, neri
mauja. > O čia dar paskuti
nio jo« bagažas neperkraus- 
tytas į pirmąjį. Geležinke
liečiai nežino ko griebtis. 
Petras-Jurgis, iškišęs per 
langelį galvą, pamate bedą,, 
šuoliu šoko iš vagono, susi
krovė ant: kupros vienas 
po-kito vaiyzas, -pintines, 
maišus ir biaijžįoja .per

J

JONO KM1TO EILES
> Labai graži knyga audeklo apdarais, 192 pus

lapių, tik už 75 centus. “DarMninkui0 prisiuntęs
- 75 centu* gausi Jono Kinito gražias eiles.

' Jonas Kmitas vleąiiitsfią Amerikoj lietuvis po
etas.Jo eiu$ pilnos pririįotiŠkų jausmų. ’ '
’ V; ‘ 't Siųsk ufcakyMii '

SM West Mr®adway / &ra& Bestom, Mau.

■>

v ■ t , 
sniegų' nuo vieiio 'iki* kito 
traukinio. Po kelių minu
čių traukinys galėjo važiuo
ti. IŠ lūpų į lūpaš tuojau 
visi sužiimjo, kad1 tas stip
rus nešėjas —- tai Italijos 
pasiuntinio Berlyne sūnus. 
Vienintelis, kuriam tai vi- 
sai/neTriĮjėjo/buvopatsJur- 
gis. Jis sau sėdėjo; viena
me trečiosios klasės kampe, 
dainavo su draugais ir rūke 
pypke--

Vienu vieninteliu atvejų
savo vardu pasinaudo j o.« Šurnoj. Namuose — visada 
1921 metais Romoje įvykolinksmas, švelnus, ‘draugiš- 
Italijos katalikų jaunuome
nės kongresas. Rugsėjo 4 
dieną * turėjo būti bendros 
Mišios Kolosiejuje; Anuo? 
metinė liberališka Italijos 
valdžia šiose iškilmėse. įžiū
rėjo nežinia kokią Šmėklą 
ir uždraudė. Jaunuomenės | 
būriai, susirinkę rytą, rado’ 
prie Kološįęjaus sutiprintą 
sargybą. Neleidžiami, tvar
kingai .nutraukė šv.. Petro 
bazilikom Pa Mišių vėl vi
si su savo .vėliavomis susi
rinko į Venecijos aikštę, 
padėtį vainiką ant tėvynes 
Ultbnatri; "*Bef ir 'Čia' susti-' 
plinta, sargyba! Jaunuoliai 
neištvėrė. Stiprus pečiai 
stumtelėjo būrius, ir pėr 
policininkų eilę atsivėrė pla 
tus takas. Užtraukė savo 
himną ir tekini prie pamin
klo. . Policija iššaukė kelias 
kareivių kuopas. Įsaky
mas? — išvaikyti , ir vėliavas' 
sudraskyti. Po kelių mi
nučių prasiveržusieji užda
ryti nedideliapae kieme. Jų 
tarpe,, su .apdraskyta 'Turi
no rajono vėliava, ir Fras- 
satį. Protokolas. Reika
lauja visu vardus ir pavar
des. Tuojau iy Jurgio eit: 

?lė. — Aš esu Petras-Jurgis 
Frassati, Italijos ambasado
riaus Berlyne sūnus? —.Po
licininkas: — Prašau eiti.
Tamsta laisvas., — Ne, kol 
visi neišeis, nei aš neisiu.-— 
Ir, ’ policininkams dar tebe
vedant kvotą, Jurgis balsu 
užvedė rąžančių/ Mum* da; 
bar suprantamas' Petro-J ur

gio šūkist: Nusiminimas ir 
baimė neturi rasti vietos 
katalikų tarpe.” Nestebins 
mus ir kitas nuotykis, kai 
Torino universiteto ■> kieme 
64 sykius tą pačią dieną li
pino kvietimą studentus at- 

ken(lr^ _yeĮyMuę išpa- 
žintį. Pasiryžo tiek sykių 
lipiiitį  ̂kol becLievukams nu- 
sifcpdo plėšti. Ir nusibodo.

■ Vėlykinū buvo nepaprastai 
Į gausinga. . »
p Tolią, Petras-Jurgis vie-

"GALVA SKAUDĖJO VISA 
LAIKA IKI PRADĖJAU IMTI 

NUGA-TONE”
P-as -V. Koina.nas,t Buffalo, N. Y., 

ražo Ir sako: .“Mano gnlyn. skaudėjo 
visų laikų iki aš pradėjau»imti Nuga- 
Tone. Aš išbandžiau daugvij kitu vaV ; 
stų, bet negavau pagę^s. Mano gal
va. sustoju skaudėjus! Vft Antino Nu-, 
■gttrToi)* feer trtB piepjųk ^MibLir aS tąJ 
rlu geru apetitu ir gerai miegu nąJt-' 
tlnils. Mano sveikata.? niekad, "nebuvo 
geresn?.. Daugeliu mano draugu pra- 
(lėjė vartoti Nuga-Toiie ir. Fiiko. kad 
tai pastebėtini vaistai/’ ' ■ - ‘ . ••

Jeigu jus turite galvos ąkaiidėjl.im} 
nr skausmus raumenyse ar mjnarino- 
ge, ar <stokn<jjute sveikatos n stipru
mo, jys turite Imti’ Nugu-Tone ir pa* 
BtehPti dldelj puget’ėjhny, kurį pajau- 
«itė tik Už kcliij dienu. Jokie valstnĮ 
neimli užimti vietų NuKa-Vone, ■ kniiw 
avotkntos Ir stipruma atstelgčjo. Ap* 
Ūkininkai jį. pardavinėja. Jeigu ap- 
tleklnlnkaR neturi Nuga-Tbrie, papra
šykit jį: užsakyti 18 savo urmininko, 
žiūrėkite, kad inutum&t Nuga-Tone. 
SubititutuL yra' be. verties.

p 
kas. Studijuoja atsidėjęs. 
Atliekamu laiku“ skaito. šv. 
Tomo summas, Poilsio va
landomis eina su draugais 
pasikilnoti Pado upėjej ren
gia ekskursijas,, išldlose iš
verda Jiems pietus. Savo 
viloje* • padeda daržininkui 
kasti bulves. Vykdamas na
mo iš Berlyno pumoje kla
sėje, eina į treciąją pasišne
kėti SU darbininkais italais, 

. grįžtančiais iš Vokietijos.
Paprastumas —kaip kie

tas akmuo. Ąntįjo galiiųr 
atatyįį *ūmą i
pasiaukojimų ir dory b ių 
pastatą/ Mums dabai* visai 
gerai suprantama, dėl ko 
Erassati po universiteto pa
skaitų, po pasilinksminimų, 
su draugais, po dienos rū
pesčių būdavo lengviausiai 
rasti tylioje bažnyčioje, at
siklaupusį prieš išstatytą 
Švenčiausiąjį Sakramentą. 
Ir niekada ne vieną j visuo
met su būriu draugų.  ̂Daž
nai Čia pat kniaukdavo pir
mųjų Mišių ir priimdavo 
Komuniją. Paprastos šir
dies jaunystė negali be Jė
zaus, apsieiti. Sykį, vėlai 
naktį, išeina iš bažnyčios ir 
dar su ražančium rankoj. 
Pasipainioja iš kažin kur 
parsiaučiąs kolega. “O, 
Frassati, bene davatka pa
virtai?” •— “Ne, tebesu ,tik 
krikščionis.”
' \Varg^ .

Tris sykius per savaitę 
studentas Erassati vakarais 
išeina kiek ankščiau iš savo 
rūmų. Ne su lazdele ranko
je, su ryšuliu po pažasČia. 
Tam-tikrame gatves kampe 
jis susitinka su kitu drau
gu ir, niekeno nepastebimi, 
suka į siaurąsias gatveles. 
Darbininkų kvąriąlo . palė
pėse juodvięjų laukią seni 
pažįstami. Daukia iš f ik- 
tųjų juodviėjų, ne vien juo* 
dviejų ryšulių. Juk tei
sybe, ,kad vargšui malones- 
uis krikščioniškas žodis už 
betkokią dovaną* Po pus- 
yaiandžio dvi' gerosios ’į® 
tybės, paklojusios ant stale
lio drabužį,, pavilgos nešulė- 
lį ar dešimtinę, išnykdavo.

F U| II• 
bartais g y. v e n imi e n u- 
skriaustieji visai nesužino
davo, kad jų vargo gūžtą 
palinksmino .markizo Eras* 
sąti sūnus. Ir niekas, iš- 
akiriant vieną intymų IaiS-< 
ką, nežinojo, ‘ kad, inžinie- 
riutn’ tapęs Erassati bu
vo pasiryžęs likti konkre
čiu kasyklų x darbininkų bū
klės .reformuotoju.

Kairė niekada nežinoda
vo, ką davė ir padarė deši
ne. Tik kai kada būdavo 
susektas. Sykį vienas ku
nigas -salezietis lipa traim 
vajum Žiūri, iŠ’ kito galo 
išlipa Erassati. Priėjo, pa
sveikino, paerzino, kad ne* 
paprastai iŠsipūtušios ap
siausto kišenės* < Nieko ne
padarysi, turėjo prisipažin- 
ti/Ką“tik,rinaf,Euvoap- 
lankęs vieną skurde ątsidū- 
rusią našlę ir paraginęs, 
kad aštuoiierių metų savo, 
sūnų salėzieeių šventadię- 
nio prątorijonJeistų. Pasi
teisino, kad neturinti kuo 
vaiką apauti, o čia žie
mos laikas; Jui-gis išėjo, 
nupirko kurpelėm ii’ dabar 
grįžo jomis nešinąs. t Jo rū
pesčiu ne tas vienas vaikas 
ir jaunuolis pateko salezie
čių globom Jei tebegyven
tų kum Rinaldi, saleziečių 
rektorius, gal p a s a k y t ų, 
kiek sykių Petras-Jurgis 
pas jį* apleistų jaunuolių 
reikalais lankėsi ir kiek iš
eidamas. uždarų . Voki} su 
banko čekiū palikdavo.,

Gal taip gerai Jautė var-* 
gŠik būklę,, kad pats nepap
rastai taupiai, gyveno. Tė
vas jąm buvo davęs atąkitą 
automobilį, bet jis juo ve
žiodavo tik motiną ir sese
rį, kartais draugus. Pats 
eidavo pėsčias ar važiuoda
vo tramvajum. Nesykį To
rino finteligentija matė Pet
rą-Jurgį, renkantį aukas šv. 
Vimfento Pauliečio draugi
jos vargšams. Ar jam ne- 
•lengviau buvo savo tūkstan- 
tinę jjąklpiįV. Klodavo, vie
nas" Dievas težino, Įdek jų 
tam reikalui iš tėvo pinigi
nės ištraukė, tačiau norėda-

vo, kad labdarybe būtų vi
sos visuomenės rūp ėstis. 
“Geriau,” sakydavo, “šim-* 
tas teduoda po vienų lyrų, 
kaip vienas šimtų.”

_ »* ■’M'.t-.l - ’ntrrf "T Į*?

1925 metais, birželio 30 d. 
•PetraiJurgis su keliais 
draugais buvo pasikilnoti 
kaičia, vakare ilgai klūpojo 
prieš Svč. Salcrameptų, o 
liepos 4 dienų jau-gulėjo'la
vonas savo rūmuose,, tarp 
žvakių ir penumaldomų ą- 
šaių. Netikėtas nugarkau
lio smegenų paralyžius—ir 
sudiev žemei. Kelias valan
das prieš mirtį pasidžiaugė 
netikėjęs, kad bus taip len
gva ir gera mirti.

Per laidotuves vienas ne
regys palietė prane Š a m ą 
karstą ir. maldingai, persi
žegnojo. Tai vienas. iŠ tų, 
kuriuos Frassati buvo, ap
lankęs tą dieną,. kai susir
go. ? M

Salezietis kum. Uojazzi 
greitomis parašo jo biogra
fiją. Per -porų metų jos 
išgaudė šešiasdešimt tūks
tančių egzempliorių. Atsi
rado jo vardo jaunuomenes 
draugijos,' ligoninės, kal
nų sanatorijos katalikų jau
nuolių sąjungos nariams. 
Gal at si ras ir Pet ro-Jurgio 
altorius.

P. Petraitis,

'J ie myli savo tėvynę dėl-
lo, kacį jį yra jų. . Halieck.

VĖLIAVOS IR ORGANIZA-
CIJU ŽENKLAI 1

iriusu specUilybė. ir Ilgų mėty 
praktika. Darbas artistiškas. Kainos 

, temos. •
/' M. A. NORKŪNAS
P. O. Box 91, Lawrence,. Mass.
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- PASIJUNKI SAU GERIAUSIA 
HAUGA į

1. • Geras laikrhštis yra kiekvieno žmogaus geriau- ; 
J sias ir tikriausias draugas. ;. j ! į 
J Dabar visi pripažįsta, kad laikraštis “DARBI į 
g NlNKAS,f vertas kiekvieno lietuvio tikro draugo i 
s . vardo. '■ ■ • ".■ .,</ v- • | !

“DABBlAlAKA#” išeina du kartu kiekvieną ?
. savaitę—antradieniais ir penktadieniais. Jame ra- t 

šį naujausias įr teisingiausias žinias, gražiausius į 
J pasiskaitymus. Jis turi jaunimui skyrių. Burta ir ;

’ gražių juokų. Plačiausios žinios iš nepriklausomos i 
i - Lietuvos ir Vilniaus krašto. . . ./ . !
! “Darbininkas” metams..... .... .-4.00 ■
| • “Dąrbininkas” pusmečiui *>. ./; ...$2.00
1 Jei imsi tik vieną karta į savaitę. *. >$2.00
| GAtl UŽRAŠYTI SAVO GIMINĖMS i
S’ ■ ĮLIETUV4 * .

Metams,..... %<................ 45.00 i*

I
 Pusmečiui ..... ..... $2.50

spauda yra didžiausia pasauly GALYBĖ? tad
7 IĘNAUDOKIS4A i

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE.
ATLIKK* ĮVAIRIUS SPAUDOS DAfeBUa 

PRIEINAMOMIS KAINOMIS
- . • Reikalo kreipkitos pas

“bARBININKAS,y
SM W. BR0ADWAY 80. BOSTON, MASS.

Tek So. Boston 0620 . / ■ *
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MOTINOS DIENOJE

Motina yra geriausias Šia
me pasaulyje draugas* kokį 
tik Dievas mums galėjo su- 

Jieiktt Pagerbkime ir my
lėkime ją ne tik šiandien, 
bet visados.

Jaunuoli, tu turi daug 
daug gerų draugų, bet At
mink, kad tu turi tikrai vie
ną gerą motiną plačiame 
pasaulyje. Visą savo mei
le atiduok motinai.

jei tiu*i kvepiančių gelių, 
šiandie jas duoki motinai* 
Jei turi meiles, dabar kar
štai mylėki savo motiną. 
Kai jos nebebus, ji neat
jaus, nors prie kapo ir ply
štų tavoji širdis.

Pagerbki dabar josios ži
lų galvelę. 4 Nelauki ryto

jaus, nes-gal nesulauksi*.

Kazys. Ądno,.

VILTIES!!

Gyvenam gadynę!...
Visi nusiminę,
Visai be aiškaus rytojaus!
A7ilties nebetekę,' x
Apkurtę, apakę.....
Nepažįstam priešo nei pavojaus.' . .

Oi 1 Kam nusiminti, 
Ašaras trinti?...
Ar ne Dievas danguje aukštai?!
Kam vis dejuoti ?
Drąsos gi nustoti
Pakol “Teye-Mūs” pasilieka Jisai?!

• ' Drąsos gi Itrikščioni! .
O Dievo gi malonė
Tavo širdy
Gims ateity .
Ir galėsi giedot —
Priešų nebot, ,
Ramiau pasvajot, ; • -
Dangun įstot '
Ii* jaustis tenaį, 
Koks laimingas buvai...

Plytditis;

ŠV. PRANCIŠKAUS VIE-
• Lietuvis^ turėtų pirmiau-ĮNUOLYNO VIEŠA PADĖKAmę.

LIETUVIAI SU LIETUVAITĖMS

Labai seniai jau norėjau 
vis parašyti šiokį-tokį strai
psnį apie lietuviškąjį jau
nimą,... ypatingai apie vedy
bas. Nežinau, kodėl iki šiol 
laukiau... Gal dėlto, kad 
šie metai “pribėgamieji/' 
arba geriau j alinimui žino
mi kaipo “Leap^ Y e a r.M 
Nevilkinsiu priežasties, bet 
eisiu prie rašymo to seniai 
svajoto straipsnio.

Kodėl rašau šį. straipsnį ? 
Ar jisai toks reikalingas? 
Brangus skaitytojai!, ypa
tingai nevedę jaunuoliai-ės, 
ir visi vadai (tėveliai, kuni
gai ir kiti • įtekmingi asme
nys), jeigiunors vieną jau
nuolių porelę galėčiau įtik- 
1‘ifiti apie reikalingumą, lie
tuviškų vedybų, tai yra, kad 

. lietuvis katalikas susituok- 
• tų pagal Bažnyčios įstaty

mus su lietuvaite katalike, 
. rašyčiau ne vieną, bet šįm- 

• t:p kelis . šinitus straipsnių 
apie tai. .

Aš pats iš patyrimo ir iš 
. Šiek-tiek mąstymo įsitiki

nau, kad laimingiausi žmo
nės visų pirma tie, kurie y-

ra susijungę arba kurie 
draugauja su žmonėmis 
jiems visais žvilgsniais ly
gūs. Tai yra—mokyti su 
mokytais, nemokyti su ne
mokytais, lietuviai su lietu
viais, katalikai su katalikais 
ir tai per visą* santykių 
abėcėlę. Ko daugiau ben
dra aš turiu su savo draugu, 
tai kuo geriau mudu sutik
sime. Susieiti įz draugišku
mą arba prietelysfę su kuo, 
reikia atsižvelgti į savo 
'draugo ypatybes ir į visa, 
kas galėtų, veikti į jųdviejų 
draugiškumą. Jeigu pa-, 
prastoj pi’ietelystėje reikia 
atsižvelgti į tas bendras y- 
pafybės, tai dar labiau į mo
terystės amžinąją draugys
tę. ■ . '

Taigi, jaunuoli, jaunuole, 
kai einate su vaikinu arba 
mergina, apsižiūrėkite, kad 
tdrp jųdviejų būtų kuodau-

• ginusia bendrų ypatybių... 
tbat ydų have as muėh as 
possiblė in common ,as re- 
gards traits of character, 
statė of life, position,. an- 
cestry etą..*, Tupmi jūs už-

sia žiūrėti ir rūpintis, kad 
jo ^širdelė/ būtų katalikė. 
Nereikia man paaiškinti ko
dėl. Visi yaęiai ir .tėvai ži
no, kad iš mixed marriages 
arba maišytų apsivcdimų 

‘negalima daug tikėtis, Ži- 
noma, yra išimčių, Antra, 
lietuvis turėtų išrinkti to
kią merginą katalikę, kurį 
turi jo pačios sielos ir būdo 
ypatybes* Tai ir čia reikia 
būti labai atsargiam. Mer
giną turėtų būti lietuvaitę,.. 
žinoma ir vėl gali būti iš
imčių arba exceptions. . Ne
norėčiau sakyti, kad neva- 
liaTvestiš^'su"?švė6mWEer 
Čia būtų nekrikščioniš
kas pasielgimas. Kie.k- 

■ vienas žmogus yra lai
svas pasirinkti kokią jisai 
nori. Jisai su ja gyvens, 
tai Čia pirmiausiai jo, o ne 
tėvų ąr giminių reikalas. 
Bet jeigių jisai nori, kad jo 
moterystės 1 gyvenimas bū
tų pilniausias šaulės ir gra
žios laimės, tai jisai ieškos 
tokios, kuri turėtų kuo dau
giausia, kaip sakiau, bend
rų ypatybių: tikėjimo, tau
tybės—kraujo,, mokslo, luo
mo ir taip toliau. Jeigu ta
vo draugas turi būti pana
šus į tave, tai amžiuje, tai 
moksle, tai luome, tai kito
kiame atžvilgy, tai motery
stėje dar labiau reikia rū
pintis, kad būtų kuodau- 
giausia tų panašių ypaty
bių.

• /.AŠ šitame štrkipsnyje no
riu kalbėti ypatingai apie 
vieną ypatybę arba dalyką, 
kuris labai jau nuo senai 
rūpėjo. Tai tautybė. Gal 
kitą syk parašysiu apie ki
tas ypatybes.

Kodėl jaunuoli, tavo’ mer
gina turėtų (daugumoj, vis 
leidžiu, kad būtų išimčių 
arba exėeptions) būti lietu
vaite. Kodėl pirma, lietu
vaitė turi daugiausia su ta
vim ko bendra.' Ji paeina 
iš lietuvių tėvų, ji turi, 
kaip ir tu, lietuvišką krau
ją, o kraujas it’s a vital fac- 
tor in tire future happinės 
of your marriage... Ji su
pras lietuviškas ypatybes, 
visokias madas. Ji darbšti 
ji sveika, ji begalo graži. Iš 
visų merginų pasauly man 
išrodo, lietuvaitės yra ypa
tingai gražios ir sveikos ir 
darbščios. Tas pat su lie
tuviais vaikinais. 

, .6

Žinoma ir vėl čia turime 
užleisti išimčių/ Kodėl ki
tų tautų vaikinai bei mergi
nos, kaip bites apie medų, 
sukasi apie mūsų lietuvai
tes ir vaikinus? Jie žino, 
kad_ sveiki, darbštūs, teisin7 
gi ir labai gražaus kūno; 
Neapsigaukite f Neveskite 
kitų tautų žmonių! Ir\vėl 
atsiminkite, kacl yra išim
čių! ‘ Bet,, daugumoj, mote
rystė su svetimtaute yra 
anksčiau af vėliau nelkimin- 
,ga. Kiek aš pažįstų lietu
vių vaikinų, kurie, apsivedę 

i sif švetimtautėmis, d a b a r
• gailisi ! " Aš turiu vieną 
/ draugąj ictuąąm paaūkočiad
• savo gyvą dešinę ranką. Ji* 
•' šai vaikščiojo su svęthntau-

Kadangi vietos trūkumas 
Vienuolyne priverčia mus 
statyti medinę koplyčią šią 
vasarą, pagelba yra būtinai 
reikalinga. Mūsų atsišau
kimas į .lietuvius rado nuo-' 
lankų ir gausų atsakymą. 
Savo duosniomis. aukomis 
geraširdžiai lietuviai iš ry
tinių kolonijų ypatingai at
sižymėjo.

Pirmiausiai Širdingai dė
kojame mums prielankiau
siems geradariams: rytuose, 
kun. J* Ambotui mšv, Tre- 
jybės parapijos, Hartford, 
Con., lietuviams. Jų pasi
šventimas ir geraširdyste 
apsireiškia kasinėti gausio
mis, sunkiai uždirbtomis au
komis. Kiekvienais metais 

; jų. klebonas yra paaukojęs 
duosnią auką musu labui. *

"Ypatingai įkainuoj ame 
darbą tenai veikiančių rė
mėju ir 1932* Rėmėjų Ko
misiją, be kurių pastangų 
400 dolerių auka būtų bu
vusi daug mažesnė. Išreiš
kiame padėką 1932 m. Ko
misijai ir aukotojams: yS. 
Gaueas/ M. * Gaueienė, P. 
Juodsnukiūtė, E.. Cebatorie- 
nė, I. Leonaitienė, M. Ta
mošaitienė, B. ’ Bartuševi- 
čienė, P. Lebeckienė ir A. 
Gailiūnienė.

- I . . ■- .

Aukojo: Kun. J.. Ambo- 
tas — 36.50; Tretininkų dr- 
ja- 6.00; Elzbieta Daugšaitė

; Šy>|Elzbietos, dr* 
ja — $2.00; P, Sirienė — 
$2.00/ .

Po vieną dolerį: Gy
vojo Rožančiaus Draugiją,

Moterų Sąjungos 17 kuopa, 
M. Tamošaitį J. Goberis, 
T. Gobė ris, A. Jekalaitieliė, 
.O.' Skrapskiene, V.' Tamo
šiūniene, P. Labeekienė, M. 
Misikevieiene, P* Čižiene, 
O, Dzikienė, A- Giziene, V. 
Jonikiene, P. Račkauskie
nė, A. Stepard, J. Stepard,

“Darbininko” Katalogas

te. Aš jį mylėdamas iš šir
dies ir gera tiktai jam vis 
velydamas, perspėjau, kad 
jeigu jisai su ja apsives, tai 
jis ankščiau ar vėliau gai
lėsis. , Aną tiktai dieną ji
sai man graudingai pasakė, 
kad jau gailisi. > . Jis sakė, 
kad myli labai savo žmoną, 
bet jo laime būtų dar gra
žesnė ir dar pilnesnė, jeigu 
ji būtų buvus lietuvaitė.

Skaudu girdėti tokius nu
siskundimus, ypatingai iš 
savo gero draugo! Aš tuo- 
jaus pasiryžau rašyti ir vei
kti, kad kuo mažiausia to
kių nelaimingi], arba nepil
nai laimingi] vestuvių būtų, 
Užtat ir parašiau šį .straip
snį! Labai atsiprašau, kad 
taip mažai 'parašiau! Ga
lėčiau iš^ikrųjų parašytį, 
daug, daug ilgesnį straips
nį. Jeigu norėtų kas nors 
tokio, ilgesnio straipsnio, tai 
praneškite ! šiam, IdikraŠčiui, 
o aš mielu "noru jį parašy
sim. , Dėdė Jonas.

SCRANTON, PA.
Aldona ■ Ramanauskaitė, 

mūsų aštunto skyriaus draų 
gė, susirgo .apendięitis* Iš
vežta į State ligoninę, vket- 
virtadįenį, balandžio 21 d. 
.. Pasveik drauguže, nes ta
vęs, laukiame mokykloje. /

. Juosapd Mokyklos 
3-to ski niofktnidi,

* 1

Trumpa Apologetika arba 
Kat. Tikėjimo Apgynimas.
r*že kun, V. ZajančauHkas—50c

Maldų Rinklnelii, baltais 
viršeliais__ ___ ___ .$1.75—i M

Maldų Rinkinėlis, juodais 
viršeliais ....... ....

Dr. Vinco Pietario Raštai, 
I&torijos apysaka. Pu tomai. $1.00

MoterystS ir ieimyna. Ver- 
t8 J. Gerutis ____ ............. 40A

Gamtos PrądžiamokalĮi —
Dr. Ą. Vileišis^.^... ........ :__ 50c.

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo. jų išsisaugoti! Parašv 
negyvoji gamta: žem3„ van
duo, oras. Paraše J, Baronaa—6Qe.

Nauja Skaitymui Knyga — 
(Dalis II). Su paveikslais^__75e,
—Vienuolinė Luomą.—Vertė 
Kun, p. Saurūsaitis ... ....25e.

Vaikų KnygelB — su pa- . 
veikslais . .. —........ 30o.

Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1918 ir 1919 m. Para/ 
šš Kun. J. Ė. Jonaitis (Ka* 
pelionas)..---- --- —_ ——-_ 25e

Pamaldų Vadovėliai Stacijos 
Graudūs Verksmai. Sudarė ir

Meile (Poemą). 'Paraša, M. 
Gustaitis -—‘ __ 15a,
išleido Kun. J. Koncevičius,—10c.

Moterystes Nesuardomybė. J, 
Lesauskis. Šv.,Kax. D-jos lei
dinys, Kaune - —__10a

Sunkiausiais Laikais. PatašS .
A. Rucevičius j,— -----------AOa

Aventas Gabrielius. Išleido 
Tėvas Alfonsas Maria. G. P.^_25ę*

Religijoj Mokymo Metodi- . 
ka. Nutaisė K. J. Skruodys—50b,

Leiskite Mažučiams Ateiti
Prie Manęs. SutaisS KuPra- 
nas---------- -----------—----- 40«*

Mūsų. Dainiai, ParaŠS Ka
zys Puida ----------- —50c.

Anderseno Pasakos—su pa- *. 
eikš! filiais uJ------------- -—20b.

kndziulaitis.------
MALDAKNYGĖS

PuUrim ant Kelių—“D-ko” <
panda, Odosapdarii $2.00 ir $3.00

* '■ TEATRAI /

Vienuolio Disputą su Rabi
nu. Vieno veiksmo juokai. Su* 
lietuvino Vaidevutis.----------15c.

Elgetų Gudrumas, 3-jų veiks
mų Komedija. Parašo Seirijų 

uozuKas —-—;—:—25a
Nepaisytoja—keturių; veiks

mų drama. Parašfi kuii. Pr., M. 
Juras. Kaina—.-------------- —35«

GiliukingasVyras—2*ktų 
komediją; parašė S. Tarvy
das -- ----- --------- - -------— ; 25»

Ubagų Akademija ir Ubagų •' 
Balius — komedijos po 1 ak 
tų. Paraše Seirijų Juozukas—.35a

Sniegas — Drama 4-rių ak
tų. Vertė Akelaitis *- ,t....... 40c

Esumas—-3-Čia dalis dramos .
‘Gims Tautos Gęnįjusy . Pa
rašė Kun. L. Vaicekausims^AOb

VisiGeri—3-jų veiksmų vaiz
delis; parašė jĘ. V. i——_10o 
. Patricija, arba nežinomoji ' 
kankinė — 4 aktų dramą. 
Vertė Jonas Tarvydas, 10a

Išganymo Apsireiškimai — 
atėjimas ir gyvenimas ant Me
mfis Jfizaus Kristaus. Vaidini- . 
mas su gaidomis------ —-—-75a

Dramos; i) .Germaną; 2) 
Fabiola—5 aktų; 3) Liurdo . 
Štebūldas -r- 4 aktų; paraše 
Ji Tarvydas.. 1—.............. 65ę

KnąrkiaPaliepus.—Komedi
ją 1-mė akte. Parašfi Gineitis 15e 
’ Vaikų Teatrai: dalis I: 1) 
Pagalvok ką. darai; 2) Jono- 
laimė; 3) Pasakyk mano lai*, 
mę. Surinko SI K., D. ir N.—J 5c

Vaikų Teatrai: dalis II: 1) 
(štirslme paskui; 2) Antanu
kas. Surinko S. K.,. D. ir M.—15c

įvairius knygos 
Auksinio Obuolio HistorijB *• 

(Graikų Mythologijos Žiups
nelis) su ąaveikslais, Lietu
vių kalbon išguldė Alyva__ 50a

Trys Keleiviai—Krikščionis, 
[Žydas ir.Turkas. Pamokinau- 

U. Christian, K. Biiivydfe-. 8, apysska. ParaSs T. Vyi- 
ne, P* Bueencięne, M, Ka- 57^!^ Skaltymeliai—labai 
randa, M. Karandiene, O. gražūs pasiskaitymai apie i* 
Karandaitė, M. Ka^daite, S 
L Sakalauskas, A. Zignion- Turtą Nonna—moksliški pa- - 
tienč • O;- Balčiūniene V, Įriakaitymat Parašfi Uosis_.45o. 
Morlaitė, ’ M; Mit<uIienF, 
M, Krikščiūnaitė, O. Katra- hipw Verte Kun. p. L. .„.15a 
tienė, A. Zablaėkiene, S. Vi- Tabalraa-T-Nuodal
t .1 \a --i - a m0 kenksmas; pagal d-rą Ni-

lickįūtė, B. Gargastūke, A. kolski parengs S, Kaimietis—15e. 
Klimienė, S, Povilpnįem< • 'peiktaMergei® :

- __Ida irkarzdaslnitis—apysaka 15o.
TVBalvociene, A. Zehonte- Kataiycį. Bažnyčia .ir Do
ne, E. Kimšalįenė, S* Urbo- mokratizmas. — Parašė kun. ’ 
dien?, A. Kėdieaė, E. Ident, Ta“ag."7 60<l' 
„ ’ . A -rrr. M Apaštalystes Maldos Btatu-
E. Kupciųmęnė, A; Elins- taę. — Vertė Kun. P.. Sauru- , 
kienė, J. Pugašlienė, O. Žu- 8aitis ——-------r—į——-25°-
! T - n TT Ū • A- XXIX Tarptautinis Eūcha- kauskiene, G. UdbonKjne, N.. Kolįms.
Vičas, P. Viens, M. Incienė, kun. Pr. Bučys, M. I. 1,50 
P. Plekūniene.,. J. Tereilie-Į Mūsiškiai Užsienyje, Jupkin- 
ne, M, Mickevičiene, E. Če-; gas aprašymas kelionės į Pa- 
batorienė) I. Leonaitienė, C. ir Mikalojaus ir 
Labeekienė ir A.' Visinon- ®!apitos ^ran^i ;?• I5^,ws m 
jjcujluvvv j. Magnus Parvalkietis ____ ___  .50
tiėne. z ; Kelione Aplink Pasaulį per

. Esame didžiai dėkingos- 80 dieną—Apie visas derybas 
XT^r T>,ū-rr ■ be galo Įdomūs nuotikiai ke-New Butam, S v. Andne- jįong8 pet įvairius kraštus, 
jaus parapijos’ artistams, Parašė Julius Verne. Vertimas, 

/ 1 : <h Balčikonio_________ _„$1.00<une atvvko 1 rlanlorclą _ .... _ ■u v j w . Pramonines Demokratjios Pa- v
vaidinti teatrą mūsų labui, grindat Parašė nosis , 7ffa 
Kad ju vaidinimas tikrai Gegužės Mėnuo — Kun. P. . 
buvo artistiskas,- matome is AlitmetillM pMavinyna^So. 
didelio uždirbto pelno. j Vaiką Darbymečiui — Rin- 

Tariame širdinga ačiū se- Rin61ia kalbos mokslui--_50o.
j, , , , 11 / . Petriukas — laiškai vieno

kautiems klebonams it- jų vaikelio. Vertė S. Rakauskas I5a 
oarapiju geraširdžiams au- Bolševizmas — Kas tai yra 
sotojamis: kun. Karkauskui KSmas ir > 

ir Šv; Kazimiero parapijai, Žaidimų Vainikan—SavybSu j 
N'ew 'Haven,-.Conn.,. kurie vakartliama-ir gegtižinžmeI su. J 

, . •. a godomis. Sutaisė Matas Gn-
aukojo $139.15; kun. A. •onis ____- . -
Vaškeliui ir Šv. Andriejaus Laimė — (poema). Parašė 
pąrnęųai, New Britam, Atsargiai su Ugnimi. Verta 
Conii., kurie .aukoj o $100; & lenkiško kun. K. š..... L. 10d 
kun. A. Bružui ir Šv. Kaži- Mūsą Tikėjimas — išaiškini- 
micn’o nnrnniini Nušh 11 a mus Pa^ndą mūsą tikėjimo, mimo, paiapijai, jNasnua, Vert6 j0MS u širvintas—50a
N. H., kurie aukojo $65.75;- • .... ..
kun. M. Pankui ir Šv. J.ur-1 
gio , parapijai, Bridgeport, | 
Conn., kurie aukojo $58;06 ; 
kuii. S. J. Vembrei ir Šv.
Kazimiero parapijai, West-j 
field-, Mąss., kurie aukojo 
$33.75.

Iš Bv. Pranciškaus para
pijos', Lawrenee, Mass., nuo 
kun. F. Juro ir parapiečių 
apturėjome $73.37. Sekan
tieji aukojo po penkius do
lerius : kun. J. J.. Bakanas, 
•Moterų. Sąjungos N. A. ap
skritys ir Grasilda. Samo- 
Įaitė.yO. Staniilis $2.00.

Po $1.00: A. Bozienė, S.
L. Zapėūas, M. Moran, U: I įSinys IV-to\šimtmečio kri- 

Jarųckienė, T. Mažeikienė, Į išguldė P, B.
O. - Sidabrienė, U. Jokūbai-
tė,. B. Paplauskas, M* Trei- I nimo. Išguldė Lapšiaus 'Vi 
giūtė. • -------- d—- ------ -

d/> c< • ‘ . 1 i Tono Kmito Eilės $1.0(1Moterų Sąjunga toj kolo-l T. . _.. . " _ 0 / i Lietuvos Albumas. Su pa-
mj03 pai-ūdė Sesutėms ypa- wiksUis {r apl.a5:miais____ 1.50
tingą užnojautg. ir pi-ielan- r htv A DOTlktlMtr A Q" 
kurną. Norime viešai pade- JJ/lKDlĮNUNn.ZlO
koti Grasildai Samoiaitei, 35^ Bfo^dway, So. Boston, Mass 

. km-i paskolino mitins $1000, Y ' 7
nereikalaudama jokio nuo- ■■ .
šimčio. > - Jeigu daugiai to- mėjamš, kurių Vata’as pęl- 

\kių geradarių atsirastų) ta- |ny $75.00 ir tos parapijos
mūsų rūpesčiai dėl naujos Marijos VaikdiamSj kurio 
koplyčios išnyktų. • :' č. aukojo 'iš savo draugystės. 
.• \T • • 1-1 i -s r Į iždo $.20.0(), .
. Norimo padėkoti-kun.AL| ... ...
Urbonui, kuris aukojo $220,; Į . Kun; K., Urbonavičiui ta* 
Dubois ir apylinkės lietu- ritmui padėką .ųŽ:j<>-$100'au- 
riąms,. kurie sudėjo $3:18; tka*

Padėka priklausovDetroi- Vision^ mūsų geraširi

__50c.

;• I' Lietuvos Ženklai. ■— Išleido 
J. Šeškevičius it. B-vfi, Kau- 

. įas.______ , ■ ;__________ 40c.
" Ėmęs ir Kalbėk: Deklama* 
ei jos, Monolgai ir Dialogai. 
Parašė Juozas V. Kovas___30e.

* Graudūs Verksmai. •— Ver- 
| tfi Vysk. A. Baranauskas___10c.

Eūcharistiškos Stacijos—Su-- 
u'etuvino Kun. P. Juškaitis__15c.

Kristaus Kryžius: Stacijos, 
Graudus Verksmai,„Maldos Ge
gužės, Birželio ir Spaliu mS- 
lęšįamp. Išleido kun. K. A. Va

isys ---- —. ____ :.....  ,\25o
. Dangaus Karalienė. — Su- * 
rinko‘Kun. M.. Ga vale vičius; 
be apdarų 75 centai, su ap
darais —,——u---- T  $1.00

. Socializmas Ir Krikščionybė.
Prof. V. Jurgučio - 10a

Žmogus ir Gyvuolys. Para
šė kun.. P. Bučys ____ i___.30a

Žydas Lietuvoje. Parašė S. 
Kaimietis __ • ' . - 10c.

*">. I Majdos ^Galybė. Istoriškas

' I kšeionybės. Lietuvių kalbon 
A ~ ____ _25c.

Apsirikimų Komedija. Atsi
tikimas iš Amerikoniško gyve 

‘ - 7 .
kas —-__ :_____ ' i (fa

nams į-liti Dievas atlygina 
šiinteriopai* :. •- .
, Dfkiiiyos

v ‘ . Seserys. ■

Ne Įdekvienas gali pada
ryti ką .nors nepaprastu bot 
kielęvionas gali nndirbŪ pa* 
prastą dailią nepaprasta 
dvasia, —*Jįookor mishtng- 

lo Šv. Jurgio pavapi jos rė-j džiams. rėmė jmns ir gorada-ton*
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je, tas jūsų darbas jungia
si sii Dieviškojo Darbinin- 
ninko Kristaus darbu,—tuo 

[darbu, kuriam Išganytojas 
I paaukojo žymiai didesnę1 
savo žemiškojo gyvenimo 
dalį. \ :i

“Dirbant tikėjimo dvasįo 1 
je, tikėjimo pilna širdžių, 1 
darbas nepalieka vien tik 
toji sunki naštų, kuri už
griuvo ant pirmųjų žmonių 

t pečių, kuri slegia mūsų vi
sų pečius: nepalieka vien at 

[gaila už nuodėmę/- pirmoji 
Į ir didžiausia’ atgaila,, bet 
tampa didele paguoda, atsi
minus, kad .tįkėjimo pašvęs- 

[ tame darbe nė mažiausia 
| djilele'ncmieiua— niekais^, 
kad Idekviepą darbui paau
kota valandėlė mums gami
na nuopelnų, kad kiekvieną 
mūsų pastanga plauja pa
saulio nuodėmes. Kas gali 
išskaičiuoti ir pas a k y t i, 
Įdek toji kukli, nuolatinė, 
nepastebima' darbo atgaila 

I atneš gero sugedusiam pa
sauliui. Štai, kokią aukštų 
vertę tikėjimas duoda dar
bui, — maldos vertę, kaip 
kad tikėjimo pašvęstą dar
bų galima pavadinti darbo 
malda, .maldos darbu, tikė
jimo darbu.

“Mes, žinome, mylimieji 
sūnus, kad tikėjimo ’dyasia 
darbo .aplinkumoje jūs pa
verčia apaštalais. Jūs, my
limieji sūnūs, pažįstate gi
lių ir turtingų to apaštala
vimo programą. Jūs pažį
state apaštalavimų žodžiu,; 
pasakytu draugiškai, nuo
širdžiai, ne mokytdjo^ar pa
mokslininko .tonu, — pasa
kytu taip, kad tas gal visai 
neiškalbingas žodelis įsmin
ga į pačią klausančiojo jū
sų draugo širdies gelmę. 
Jūs pažįstate maldos apaš
talavimą, lengviausią ir sė
kmingiausią . apaštalavimą, 
nes maldai juk viską Die
vas pažadėjo. O melstis, 
kaip jau sakėme, jūsų būk
lėje reiškia—tikėjimo dva
sioje savo darbą dirbti: Tas 
jūsų apaštalavimas, ifbrs 
tylus, bus labai iškalbingas 
ir pavergiantis. Kitas, dar 
iškalbingesnis apaštalavi
mas tai gero pavyzdžio 
apaštalavimas kiekv i n n a. 
proga, kiekvieną min u t ę. 
Jūs gyvenate ne atskirybė- 

Ije,. jūs gyvenate visuomenė- 
Į je,. Jūsų kaimynai,'jūsų 
[aplinkiniai mato ių tėmija, 
kaip jūs gyvenate. Jūs ro
dykite, įad gerai, krikščio
niškai, gyvenate, nesįafiŠuo- 

| darni, bet ir neši^Lėpdami.
Gyvenkite taip, kad kiti, 
žiūrėdami į jūs kaip, f dari 
bininkiis, kaip į piliečius ir 
kaip /krikščionis, būtų, tar
si, priversti pasakyti: rei7 
kia ii’ mums taip daryti 
reikia ir mums įgyventi 
taip, kaip gyvena jie*? To
kiu būdu, jūs nesakydami 
pasakysite. vieno.' • senovės 
krikščionio ’ žodžius: 

r šmuliu lo^iiinur, sėd
niu^ iūes ne. kilnhis ddr 
lybius pAsukajaine, bet kil- 

. r:f i r " r • • ♦ * - . i iniui gjjvėiią'tne. S
f- “Sėdami, kad jūsų. M, *!J.'Jy8’“.* -“Štai; kų’jūs darote, ąt-
rys atėjo į Tėvo namus jū- yuę,“,mete7limieji-sunūs, Štai kokį di- 
sų ir :musiĮ brangios Ėran- delį svarbų vaidmenį jūs at
cūzijos vardu, Mes supran-Pus dlrbate Wjuno dvasun BaSn^ojė
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 
■ UNIVERSITETAS
’ Lietuvos kataliki š k o. j o 

Universiteto reikalas uoliai 
stumiamas pirmyn. Vysku
pų raginama dvasiį š k i j a 
karštai ėmėsi darbo ir štai 
Universiteto steigimo idėja 
paplito po visų Lietuvą ir 
pasiekė visus sluogsnius: 
mokytus' ir . prasčiokėlius, 
pasiturinčius ir beturčius. 
Pinigų'Lietuvoj nedaug* Li- 

'■ tas nekrinta vien tik pasi- 
dėkbjant lietuvių taupumui. 
Bet tas litas labai brangi
namas, ir galima sakyt, Lie
tuvoj jis turi dolerio'vertę.

į . Taigi aukoti net litais Lie
tuvoj snuku, ’ bet vis dėlto 
tokiam prakilniam tikslui 
kaip katalikų universitetas 
Aukojama gan apsčiai, kaip 
teko pastebėti iš 'talpinamų

. laikraščiuose apyskaitų. Ir 
Į kas įdomiausia^ kad aukoja 
> W tik draugijos ir organu 
k " zącįjos, kunigai ir pasauli- 
; niai inteligentai, bet ir kai
ri- mieČiai, Tiesa, jie duoda 

nedaug, bet didelis aukoto
jų skaičius įrodo, kad uni- 
veršiteto reikalas pasiekė ii’ 

' Šiaudines pastoges. Taip vi- 
/ saį tautai suspitus, netenka
k abejoti, kad katalikų uni-
į versitetas galų-gąle bus

įkurtas. Tai labai džiugi- 
? nantįs gal netolimos ateities
f > Įvykis. .
į , {Lietuva,* taip ilgai tamsi-
\ ~ narna slavų vergijoj, laisvės 

metu padarė 'didelę pažan- 
gų apšyietos srity. Dabar, 

f * jau sakoma, teri visi pieme- 
F nukai moka skaityt ir ra-5 

šyt. .Net buvo nugastauja- 
k ma, kad Lietuvoj privis 
E * z perdaug intėligentų ir ne- 
I buš kam darbo dirbti. ‘ Ta- 
V - ------------- —-------——
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čiau tokia nėvykusi nuomo
nė vis labiau ir labiau Lie^ 
tuvoj paneigiama, ir visuo
menė pilnai pradeda su
prasti, kad apšvieta visiems, 
ivikalinga, ir šviesus ir šu- 
sipratęs, darbininkas • bus 
daug daugiau produktyvus 
ir neduos save išnaudoti. Ir t 
Rusijoj bolševizmo vergija 
nebūtų įsigalėjusi, jei dar
bininkai ten bųtų buvę ap- 
šviestesni ir labiau susipra
tę*. '

Bet universiteto mokslas 
pasiekią, juk tilt parinktųjų 
jaunimo dalį. Tai ne mashj. 
mokykla,.. Jis paga m i n s 
aukštesnių jų ' inteli g e n t ų 
Skaičių, kurie darb uosis 
tautos viršūnėse. Kas gali 
pasakyti, kad tikrųjų inte
ligentų Lietuvoj perdaug 7 
kdip tik priešingai mūsų 
^kraštas' daugiausiai ir ken
čia dėl nekompetentingi! 
vadų ir moksle ir pramonėj 
ir politikoj. 'Univei’sitetas 
būtinai čia reikalingas. Bet 
kodėl katalikiškas ? Ar ne
užtenka valstybinio ? Tur 
būt neužtenka, kad rimtieji 
tautos-tėvai mato būtinų rei
kalu steigti tokios krypties 
universitetų, kokia yra visa j 
tauta, vadinasi, katalikiškų.

Lietuvoj ir pirmiau nėė-- 
tigo universitetinio mokslo 
inteligentų, bet jie buvo iš
auklėti jęusų univėršitetuo- 

- se ,su netiksliomis, o kar- 
, tais ir žalingomis mūsų tau

tai ir tikybai pažiūromis. 
Metas jau reaguoti prieš tų 
inteligentų svetimingą įtar 
ką. Tų uždavinį katalikų 
universitetas mano ir atlik
ti. z v - .. . •: K. l

NUOTRUPOS
J į,.: - ’ • ■

Prancūzų ląikr a š t y j e 
“Slaptų Sųj-gū Tarptautin 
tinėje Apžvalgoje” buvo iS- 
spasdinta viso pasaulio ma
sonų statistika. Visame pa
sauly esama keturi ir pusė 
milijonai! masonų. Pirmų 
vietų užima šiaurinė Ame
rica su 3 ir puse milijono 
masonų ,po Amerikos eina 
Anglija sW 470,000 masonų, 
Kanada 198,534, Australija 
—192,600, Norvegija 10,000,. 
Olandija — 8,000, Ispanija 
— 7,000 ete..., Įdomu kiek 
masomr yra Lietuvoje. Sta- 
List£kklyIL__ • •• •

KOMUNISTy SUSIVIENI
JIMAS NEflU.1 SMISTO-

VIAIGYVfltni
‘ Lietuviai komunistai išsi-. 

uaūkę iŠ SLA. suorganiza
vo Savo susivienijimų ir pa- 
vadino LDB. Tokius inicia-; 
lūs vartoja per 16 metų Lie
tuvių Darbininkų Sąjungą. 
Komunistai, matyt, tų daro, 
tad klaidinti mažiau susi
pratusius darbininkus.

Bet jiems vistįek nesise-' 
ka. Patriukšmavę, porų 
metųc.> nebegali savistoviai 
išsilaikyti.' Komunistų va- * 
das Bimba ir kiti; jau pa? 
reiškė būtinų reikalų prisi
dėti prie tarptautinės ko
munistų organizacijos ir 
pilnai pasiduoti komunistų

menėje/^>i ,̂'^Įiįe supras
ti, kiek Mes. džiaugiamės, ga 
lėdami tai apie jus pasaky
ti. Ir tas džiaugsmas mus 
verčia tarti jums paragini
mo žodį: daugiau, , vi
sad geriau. Visad daugiau, 
visad geriau dirbdami ir ar 
paštalaūdami, jūs kelsite 
visos žmonijos gerovę, kel
site ją tuo momentu, tkai 
žmoniją slėgių istorijoje ne
girdėtos“ sunkenybės ir ku
rias bus galima apgalėti tik 
suteikus bendran, krikščio- 
niškan, išganingan darban: 
visas jėgas ir visus genis 
norus.” ’ ‘ ■ ■

Spauda yra viena stipriausių vi- 
suomenes auklėjimo priemonių: ji 
barsto žmonių tarpe gyvybes ar 
mirties sėklas.—Prof. St. Šalkaus-

partijos kontrolei. f Labai 
gerai. Prisidėję prie inter
nacionalu nebegales taip 
lengvai; .suklaidinti, mažiau 
susipratusių Sėtuvių darbi
ninkų. ’

MIDIJOS P RIEŠI- 
NINIty SUICK DIDĖJA

Žurnalas . “The Literąry 
Digest” buvo surengęs slap
tąbalsavimų tarp 'savo 
skaitytojų ir šiaip visų pi
liečių. Balsavo 4,668,537 
žmones  ̂iš kurių 3,431,877 
'pasisakė prieš prohibicijų, 
o 1,236,660 balsavo -už pro- 
htbiėijos įstatymo palaiky-

• - / “Šlapiomis’’ valstybėmis 
pasirodė Kansas ’ ir Norih 
Carolina, ;

BOLŠEVIKAI MOK* III 
PASKOLAS IKI 45 NUOŠ,

Paryžiaus spauda skelbia, 
kad Rusijos bolševikų val
džia sumoka vien tik Pran
cūzijai už gautas paskolas 
nuo 25 iki 45 nuošimčių už 
■ metus palūkanų. 0' pasi
skolinusi Rusija turi iŠ 
Prancūzijos apie 15 tūks
tančių milijonų, frankų. Ši
taip skolinant prieis galų. 
Bet Iras darbo ponams ko
misarams, kuriems rūpi tik
tai viešpatauti ant darbi- 
įlinkų masių.. \ *

Vienas iš kraštų, kuria
me vyrų daugiau negu mo
terų, yra Indija. Ten vyrų 
esama devyniais milijonais 
daugiau.

“OKRBININKO" SKfflY- 
TOJĮI DĖMES

“DaTbininkas” jau priima 1932 
m. Lietuvos Paskolos Bonų ku
ponus už prenumeratas ir kny
gas už pilnų jų vertę. Nttkirpę 
1932 m. kuponą, siųskite

/‘DARBININKO” ADM., 

r 366 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

POPIEŽIAUS KALBA' 
DARBININKAMS

— ■ »• ; ; . ~ • , . * ’ -' į. ■ ■ • t ’ . .. ,

Į MALDAKNYGES

| ; Popiežius Pijus XI pra- 
R eįūsį mėnesį priėmė* Pran- 
1' cųžijos katalikų darbininkų 
a ^federacijos narius, atvyku- 
L sius. į Vatikaną pamatyti
f Katalikų Bažnyčios Regi-
i'B:. ’gimųjį Vadų, ’ Popiežių Pi
lk . jų XI, pareĮšti jam palan- 
•r ‘ Jsumo jausmus. Popiežius 

.darbininkų atstovus ttialo- 
piki priėmė, ir pasakė reikš- 

Į mįngų kalbų, kurios įdomes
ni0 nes vietas paduodame:..

’tame ii’ išreiškiame, 
jūs atstovaujate apšvies- 
tam, tikėjimo ii’ krikščioni-Į 
škojo gyvenimo pašvėntin-1 
tam darbųjį' Visada, eikite 
tuo gražiu keliu. Visada 
dirbkite tikėjimo dvasioj e J 
Dirbkite visada, tikėjimui* 
Kai. jus dirbate ‘ tikėjimo 
dvasioje, jūs jau gaunate to 
pasitenkinimo/ kurį teikia I 
pats darbas. Tačiau to pa- z 
sitenkiuimo įiepakaktir jū-

kad
s
=

i
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tys atėjo į Tėvo namus jū-

cūzijos vardu, Mes supran-

h1
’)• i

ĮVAIRENYBES
•. "MOT* BALTOJI 

’ ■ ; . - • * ,,

. Vienas iŠ modenuškųjų ; 
laimėk restoranų savo salė- ’ 
se šiomis dienomis suruošė j 
vakarų—balių, kuriame dą-. 
yvavo daug Rivjeros diduo
menės. ,. .

Po pietų svečius laukė 
siurprizas: į salę, kurioje tu 
Tėjo būt Šokiai, buvo įneš
tas vieno skraj'djančio cirko 
narvas su keliais, liūtais. 

. ■ • fį .

Mat, restorano savininkas 
sugalvojo, kad tai- bus nau
jausia ir originaliausia pfą- 
tnoga svečiams palinksmin- 
ti, kada Š# šoks moderniš
kus Šokius apie liūtų narvą.

Toji originalioji pramoga 
ka tilt nepasibaigė tragedi
jai Viena liūtė, įerzinta šo^ 
kilt triukšmo, narve ėmė 
baisiai, pykti ir įdūkuši iš
laužė grotas. Liūtei atsi
dūrus laisvai salėj kilo bai
siausia panika, moterys ėmė 
alpti iš baimės. Liūtė jau 
buvo prisitaikiusi griebti au 
ką,, bet jai sukliudė suma-, 
nūs kino operatorius. Jis 
su stipriu prožektorium 
ėmė šviesti tiesiai jai į akis. 
Liūtė, apakinta sti p r i o s 
šviesos, niurnėdama pasi
traukė į kampą,, ir ciridnin- 
kai jai ant* kaklo užmetė 
kilpą. Toji praihoga, sako, 
svečiams daug sveikatos ka
štavusi.

GYVULIŲ KALBOS 
PASLAPTYS

Žinomas kalbų tyrinėto
jas, Kolumbijos universite
to *prof. W. Patterson tvir
tina, kad paukštis, -kai* jis 
ątidaro savo snapų,' tai jis 
ne gieda kokių nors' ariją, 
kaip paprastai manoina, bet 
kalba. Patterson parodė 
savo klausytojams nedidelį 
pilką paukštį, Afrikos kiki
lį (Šerinus leųcbpigius), 
kuris, profesoriaus tvirtini- 
mųz gali pasakyti mažiausia 
300 žodžių, profesorius 
Pattersnnas šitų paukštį 
nuodugniai observavo dve
jus metus ir tų observacijų 
išvados buvo šitokios: gar
sai, kuriuos Šitds paukštis 
duoda, yra labai įvairūs ir, 
anot profesoriaus, tūrį daug 
panašumo žmonių vartoja
momis balsėms ir ,priebal-

1 sems./ Jo*“alfabetas” turįs 
• apie 24 “raides^? septynės 

balses ir septyniolika prie
balsių. Iš šitų raidžių^pau
kštis daro savotiškus “žo
džius,” kurie tilri tam tik4 
rų, nors ir tolimą panašumų 
į žinomų kalbų. Prbfešo- 
rįus tvirtini, kad šituos žo
džius-paukštis vartoja ne 
be jokios tvarkos, bet sten
giasi* jiems duoti tam ti^rų 
prasmę.; pavyzdžiui, patik-

f štiš, nubudęs iš ryto1, laiko 
; trumputę apie keturiolikos 
Į sekundų, prakalbelę, bet vi- 
i sada tų pačių. ‘

Vokiečių tyrinėtojas prof. 
Neumąiih psichologų* kon
grese Paryžiuje demonstra
vo 
jam . /pasakoma iri^ duoda 
trumpu lojimu atsakymus. 

.. Prof. Krall pasakojo a-
Jpie arjdį, kuris ėdamas) baudos nuo 5 ligi tlotų/

kanopa atsakinėjo į įvaj- 
riųs gana sudėtingus klanui- 
mūs. * . .<

. ’ Visi gyvulių tyrinėtojai 
šiandien sutinka, kad gyvu
liai galvoja, turį savo min
tis ir jas stengiasi pateikŠ* 
ti išoriniais ženklais: gar
sais ir gestais bei veiksmais. 
Jie iki tam tikro laipsnio ir 
susipranta. Vadinasi, gy
vuliai turi savo kalbų ir su
sipranta. Tačiau visos” pa
stangoj išmokyti bet kokį 
gyvulį žmonių kalbos neda
vė rezultatų. ■

_ Robert Yerkes, Yale uni-r 
versitėto psichologijos pro? 
fesoriųs, ilgai bandė su žmo 
gum artimiausiais gyvu
liais,'beždžionėmis. Jis iš
mokė beždžiones' suprasti 
žmonių kalbų, bet ištarti, žo
džių vis dėlto jos nepajėgė; ‘ 
nors stengėsi ir darė atitin
kamus judesius. Yerkes 
studijavo beždžionių “kal
bų” ir atrado, kad ji turin
ti pas .šimpąndzes apie 3^ 
“žodžius,” tačiau Yerkes 
mano, kad tai yra greičiau. ■ 
nesąmoningi įvairių jaus
mų, bado, skausmo nepasi
tenkinimo šūkiai, negu są-# 
moningi minčių pareiški
mai.. . ' ‘cm.

Prof. Yerkes' darė tokius 
bandymus. Duodamas bež
džionei mėgiamiausių jų 
maistų — bananus', jis tar
davo paprasčiausius leng
viausia ištariamus garsus: 
“jįa-baį” norėdamas pripra- ’ 
tinti gyvulį, kad jis užsima
nęs, ėsti, tuos garsus pakar
totų. Tačiau veltui buvo i
visos profesoriaus pastan- 
gosį. Beždžionė, tiesa, la- L
bai gerai pamėgdžiodavo vi
sus šiuog garsui tariant, rei
kalingus judesius, bet vis 
dėlto pačių garsų ištarti ne
begalėdavo. Prbf. Yerkes 
mano, kad gyvuliams stin
ga atitinkamų smegenų cen- 
trųteikalingij žmogaus kal
bos gersams išreikšti. Ta
čiau jis mano, kad gyvuliai, 
ypač , toki, kaip ' beždžionės, 
turi gana sudėtingus galvo
jimus ir jos daug pasakytų, • 
jei galėtų. Tik jie neturi 
fizinės galimybės, panašių į 
Žmonių kalbų būdu savo 
mintis reikšti, į Todėl jis 
mano, kad beždžiones būtų 
galima išmokyt i reikšti sa-f ? 
vo . mintis panašiu b ū d u 
kaip ir kurčius, kurie susi
pranta ženklais. Tyrimai 
Šita kryptim daromi. P.

PYPKES — IR TOS NEGALĮ 
SURŪKYTI '

! Lenkijoje veikia tabako 
monopolis. Monopolio ta
bakas labai blogas ir bran
gus. Rūkų senai juo skun
džiasi ir visokiais būdais 
vengią rūkyti M&nopolinį- 
tabakų. Ūkininkai slaptai 
pasiūdavo naminio tabako 
ir vis pypkutei turėda
vo, o kartais ir parduodavo. • 
Tačiau dabar ir Čia okupan- 
^i įsikį^ rąŠį<?įdo įstatymų, 
kuriuo už kiekvienų kvad
ratinį metrų slaptai pasėto 
tabako .durnių iš Ūkininkų . •

*

PASINAUDOKI? nVPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA 
TIK KĄ GAVOME SIUNTINĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ 

LABAI PRIEINAMA KAINA '

: "MALDŲ RINKINĖLIS**
Kainos: . ‘ ‘ ‘

• • ' ' * _ r.. ». ‘ ...

Juodais odos apdarais $L5Ū (buvo $1.75)
■ Baltais icoluiloido apdarais $1.50 (buto $1-75)

Juodais paprastais apdarai? (bttvd $1.00) 
Baltais ceiuiloido apdarais. .90 (buv0 $1.25)

“MAŽAS NAUJAS MfttSO ALTORIUS"
Kainos: » .. ”

Juodais paprastais apdarais .30
Juodais minkštais apdarais .50 . ;
Juodais odos apdarais ‘ J5
baltais ceiuiloido apdarais ?. .80 
įmint didesnį’ skaičių, duodame gerų’ nuolaidą.

. Knygutes labai tinkaiiiosį dovanos vaikučiams prie pir-»į
■■mo|ęęomu^ūos^ir įi'tomš^iįiįisms; ' . * .*

Visus užsakymus siųskite sekančiu antraiu:
' '•; va’< .? ••

SSOBroadvay, . . ; Bo. Boston, Mms*
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Žinio's Iš Lietu vos
BAISUI PAVSIKS “IdUMBS

SAUS”

MERIS PADAM* NEMAŽA
nuostolių

JĖZNAS, Alytaus aps.— 
Nesenei yra grįžę iš Brazi
lijos keletas vietos, gyvento
jų. Grįžo vos gyvi, audžiu-*

* vę ii’ nusikamavę, Parvykę 
: tikėjosi ( greitai atsigauti, 

bet nevyksta. Matyt, kad 
jie 'yietik fiziškai yra suny
kę,’ bet ir sielą turi, palauž
tą. Vienas grįžusiųjų ne- 

r. seniai pasikorė, kiti atrodo 
tikri ligonys : neveikia jų ii’ 
.geros sąlygos. Tuo tarpu 

r dar daug Šios apylinkės iš- 
eiyių iš Brazilijos rašo laiš- 
kus saviškiams irt šaukiasi 
pagalbos.. Gelbėkit, — rašo, 
jie, —' mes žūstame. .; ■'

REIKĖS MOKĖTI PRIEŠKARI
NES SKOLAS

Balandžio men. 5 dieną, 
pradėjus eiti Neries ledams, 
ties šešuvos kaimu, Turžė
nųvalse., ledai susikimšo ir 
nuo ten žymiai pakilo van
duo: Guldėm?, Kreslynų, 
ŠeSuvOs kaimai ir Mikuliš- 
kio dvąras buvo apsemti, 
Guldenų kaimo gyventojai 
sji visu turtu iš gyvenamų
jų trobesių išsikraustė. Ne
ris šiemet daug žalos gyven
tojams padarė, nes apsęmus 
kaimug prigėrė gyvulių.

UŽ 2 M. BAIAUNRJ]3M4, 2 PA- 
ROS AREŠTO IR 25 LITAI

' KAUNAS, — Spaudos ži
niomis, . valstybes taryboj su 
daryta komisija, kuri pa
ruošė įstatymo pro j e k t ą 
prieškarinėms skoloms iš
mokėti. Skolas reiks mokė
ti žemės bankui, įstatymas 
bus paskelbtas dar šiemet. '

BIRŠTONE BUS IŠNUOMOJA
MI SKLYPAI VASARNA- 
. MIAMS STATYTI

Birštone, kairiajame Ne
muno krante — pušyne pro
jektuojama išdalyti — su
skirstyti sklypai vasarna
miams statytu'"Iš viso nu
matoma tam reikalui pa
skirti apie 16 ha ir padalyti 
juos į 81 sklypų. Kiekvie
nas sklypas bus iki 2000 kv. 
metrų , dydžio. Ik? sklypų 
viduryj manoma padaryti 
parką ploto 10 ha. . ...

Suskirstyti sklypai ’ bus 
išnuomojami iš varžytinių 
ilgametėm nuomon, ta pa- 

, čia tvarka kaip Kulautuvos 
miške.

STEIGIAMA LIETUVIŲ-ŠVEI- 
CARIEČIU DRAUGIJA

' r- • •' . —.... :

^Okupuotoje Lietuvoje
t

“DARBININKO”
'' *' ■ ' i ..

M POTVYNIAIVILMIUJ dėl pamaldų gimtąja kalba 
okupantu, spauda neskelbia, 
o iš tu skundu paaiškėtų, ir 
plačiajai Vilniaus visuome
nei, kad lietuviu gyvenamo
se vietose iš Lenkijos atsiu
sti kunigai įveda lenkiškas 
pamaldas, nors iš tūkstan
čių parapijiečių kartais tik 
keli dešimčiai yra lenkai at- 
sibastėliai. : Pav. Varėnoje 
kareiviams, policija ir gele
žinkeliečiams įvesta net pti* 
se pamaldų, Rūtinėj,; kur 
1,600 lietuvių ir apie 200 
lenkų, 'įvesta per pus len.-, 
kiškos pamaldos, Norioj 18 * 
lietuviški? sodžių per metus 
liėfūviškų pamaldų tūri tik ’( 
8 ir tt. Vilniaus krašto lie
tuviai nori melstis gimtąja 
kalba savo bažnyčiose, o at
ėjimai okupantai, jei nepa
tinka lietuviškos pamaldos, ; 
teišsikrausto iš lietuvišku 
bažnyčių! • . ;J

X Įvairias okupuotos Liėtu- 
jr vos vietas ištiko dideli po- 
X tryniai. Daugiausia t pavo- 
Z jaus potvynįs sudaro senu-' 
J teį Vilniaus katedrai. . Jau 
X ir pereitą pavasarį ji dėl ši- 
X tos priežasties -yra labai nu-
V kentėjusi, Šį pavasarį van- 
X duo Nery ir Vilnelėj labai

' ’ A pakilo, net 7 metrus aukš- 
čiau normališko lygio ir ap-

V šėmė žemesnes Vii n i a u š 
T gatves ir katedros rūsius. 
X Potvynis esąs labai pavojin- 
¥ gas katedrai, nes jos sieno-

’ Ž1 ,e J8*1 P^tebėta didelių

» ; « m X pi iv be to silpni .katedros
« . Z pamatai neišlaikys.

• » - * U* .J&• /; ¥ . Saugumo tikslais gyven-
x tojams yra uždrausta peš- 

T -.2—— 44W; X tiems vaikščioti ir važinėtiLaivu United States
rt DĖL PAMALDŲ PUNSKO

. .X ■' BAŽNYČIOJE

I EKSKURSIJA

Kad moterys visada nori 
būti jaunesnės, negu iš tik-, 
rujų yra visiems aišku. O 
kaip lengviausia pajaunėti? 
Na paima vieną dieną pasą 
ii* peilį. Pasą atverčia ir 
peilįii pradeda skųsti pas
kutinius gimimo meti? skai
čius. Išskuti peiliu visai ne
sunku. 'O įrašyti į iŠskus-’ 
tų metų vietą naujus taip 
pat lengva. Na ir įrašo. Po 
tokios operacijos panelė ar 
ponia žiūrėk ir pajaunėjo 
keleriais meteliais. Rodos, 
kas čia tokio. . Tegu sau 
jaunėja. Bet policija žiū
rėk ima ir prisikabina, štai 
1931 m., gruodžio mėn. 7 d. 
į Kauno policijos nuovadą 
atėjo užsiregistruoti žydai
tė L. * Atėja. Padavė val
dininkui pasą. Šis buvo be- 
registruojąs, bet pamatė, 
kad su gimimo metais kaž
kas netvarkoj.. Pradėjo L. 
klausinėti. L. gimimo me
tų pertaisyme kalta nepri
sipažino. Su ištaisytais me
tais pasą gavusi iš Kupiš
kio valsčiaus valdybos. ^Ka
da kvota atsidūrė pas Kau
no 2-os t. teisėją, šis parei
kalavo iš Kupiškio v. val
dybos L. Paso nuorašą? Pa
so nuoraše pažymėta. L. gi
musi 1906 m., o L. pase iš G 
padarė'8 ir tokiu būdų pa
jaunėjo 2 metais. Teisėjas 
už tokį pajaimėjimą L. nu
baudė 2 paroms arešto ir 25 
lt. bauda.

I Birželio 18 d., 1932
.■* . Y buvo laikomos lietuviškai,

A Xpes daugumas gyventojų
-. . ' . ’ -Ą Į moka vien lietuviškai ir yra

| Elęskursijai vadovaus kun. J. SkalaUdis, Jį*
•• ... e x y, I J Cvly .£ JL Ll.xJ.K7.lxCl dvol.

*► •

t Šv. Roko parapijos vikaras, Montello, x
t Mass. Laiko nedaug. Ruoškitės.

■ f
■

i Visais kelidhes reikalais kreipkitės pas t
y .• •. • •’ •. /‘.j ' ./'.y.

savo vietinį agentą arba “DarbiftiilkG” X
X ■ ■ ■.•■f

y Ekskursijos Cehtran. |

X 366 Broadway, . ' Boston, JĮkiss. I
X TelS. B. 0820 f

NAUJOS BINKIUS MOKSLEI

VIAMS LENKINTI . '

KAUNAS.—Š veicarijoj.es 
universitetuose daug, lietu
vių yra baigę aukštuosius 
mokslus. Susiartinimui su 
tautomis ir jų žmonėmis
daug padeda draugijos, ku
rių šiuo metu * Lietuvo j ne
maža steigiama. G r upė 
žmonių, norinčių susiartinti 
su šveicarais,' sumanė Kau-

• • ne įsteigti lietuvių šveica- 
riečĮų. draugiją.. Steigėjais 

• . yra: Vytauto Didžiojo uni
versiteto rektorius prof. V, 

•’ Čepinskis, prof.' Iz. Tamo
šaitis, p. V, Gustainis, prof. 
S. Šalkauskas ir prof. K* 

y > Regelis. .
1 . Steigiamasis susirinki
mas įvyko balandžio 10 d.

(skliauteliuose 1931 m. bir
želio 15 d. duomenys;) : len
gvųjų auto mobilių 931 
(742), krovinių automobilių 
311 (258), autobusų 335 
(278) ' ir motociklių 841 
(545). Per vieną pusmetį 
autovežiniių skaičiūs padi
dėjo 593. .

Daugiau kaip trečdalis vi
si? autovežimių buvo Kau- 

uar stulgus ųaiynas, tačiau'no mieste ir apskrity, bū- 
ji? skaičius metai iš meti? I r Ūjičstę 7^9, apskrityje 
auga. Pagal centralinio p^8. Kauno mieste pernai 
statistikos biuro duomenis. gruodžio mėn. 15 d.
gruodžio 15 d. vartokime j 374.1. automobiliai, 111 kro- 
2416 autovežimių, iš kurių vinių automobilių, 54 auto-

LIETUVOJE 2416 AUTO- 
VEŽIMU?

Lietuvoje autovežim i a i 
dar brangus dalykas, tačiau

busai ir 200 motoeiklių. Ki
tuose miestuose ir apskri- 
čiuose atskiri? autovežiniių 
rūsių skaičius labai nevie
nodas. * Lengvųjų automo- 
bilių ir motociklių daugiau
sia buvo Šiaulių mieste, au
tobusų — Marijampolės m., 
krovinių autom. — Alytaus 
apskrity. Mažiausia auto-' 
vežimių .. buvo Traki? ap
skrity, vos 25.

pravažinėjęs šimtą litų, o 
panos nepavertė paeiule. 
Vyras, kuris ieško žmonos 
per laikraščius, yra lepšio 
kotas.’ Vienok, tokių kotų 
Rokiškiuose jau yra daug, 
bet apsivedęs nesidžiaugia 
nė vienas. . /

Profesionalai, biznieriai, pramonin- 
kai, fcurie ąkelblasl “Darbininke,"tĮL 
rai verti fekaitytojų paraibos.

Visi garBirikitSe “Darbininke.”

■ a

NĖRA DARBO

SUBAČIUS. — Ir šiemet 
Subačiaus stotyje blogas 
pragyvenimas, uždarbiu nė
ra,( kad kur gauna' darbo 
darbininkas, tai mažas atly
ginimas. Uždirbama nuo 
50 centu iki 1 lito, o duona 
brangi.

mvo :•

tDS, Kuopq Susirinkimai
PHII.ADEUHIA, PA. 

L . 1 • *

LDS. 13 kp. susirinkimas įvyki 
penktadienį geg; 6 d., 7:3G vai, 
vakare, mokyklos kambary. Ątėi* 
fcite gausiai. Nepamirškite užsimo- 
kėti-duokles. Valdyba

ELIZ1BBTH, Itf.. X

LDS. 16 kp. sttjirinkiinaB Įvyk, 
gegužės men. 3 d., 7 vaįanfo 
vakare, bažnytinėje svetainėje. 
'Nariai kvieč|aini. gausiai ateiti it 
atsivesti savo draugus(ės) prira- 
gyti. ' Valdyįl

LDS. 22 kp. susirinkimas Įvyki 
penktadienį, geg. 6 ck, 7:30 vai. 
vak,, Lincoįn Svetainėj, 26 Lincoln

Valdyba

Gegužes 6 d., 8 valandą vakare, 
Lietuvių SalSj įvyks LDS. 51 kp< 
mėnesinis susirinkimas. Gerbiami 
tUtigf praiomi auairinkii. Vfcldyb# Si. Ateikite viri.

KAVALIERIUS ,IŠ SKELBIMŲ

RAGELIAI, Rokiškio v. 
— Kavalierius B. pasiskel
bė “Mūsų Rytojuj” ieškąs 
panos. Atsišaukė daug, neš 
iš fotografijos buvo gražusf 
dailus intėligehtiškaSj ’o par 
žiūrėjus nors mesk ant šuns 
uodegos. Buvo pakviestas 
net ? Panevėžį. Kavalierius 
susitikęs su pana, drutu 
hasabalsiu sako; — “Aš at
važiavau traukiniu.ir notiti 
ženytis. Neturiu pačios it

si 'vakąrątzeiiykiųies. AVai- 
kus myliu?’ Pgna apžiū- 
rejusi paišiną kavalierių už 
trenkė dūris. Simanėlis

MllMN
Te^ynSa likimas, jos laimėjimai Ir rfe- 

IšimgĄ; jos sielvartai fr bėdos Jumis Įl* 
Šiems, be abejojimo', rupi. Jums taip 
S it rupi, kad TSvyuBje taurautų 

estetų teise f umas Ijjftfeve. Jys taip 
pat niekinat priespaudos nevalių Ir ne
ribotų sauvaliavimų su Švenčiausiomis 
Žmonių tėlseraia ir laisve. — Jus norite, 
kad ir toli būdami, kad ir plačiųjų ndar 
rių atskirti, pažinti Tėvynės būvi, koks 
Jis tikrumoj yriu ėitaH visais. .
Ivllglah Juma labai yrą pravartu 
ilraiytl 
‘ “DJJiĘnstMAS” ugdo uwo* u 
laisves meilę.

^DARBININKAS” tnoko neapkęat) 
priasptudds Amųitci ir nlektntriflidviiK 
dų veidmainyste. x J *“DARBINlNKm” vlfur Ir yi^ai 
rupi darbo žmonių relk.nl*!.

“DARBININKAS” Ūrl Ubai įdomiai savo “RADIO SYP8ENAB “ f '
“DARBININKĄ" ™^®™!* nw»«san. 

rlui BR. DOVTDA

K4” Kttyf tirai

*i*| bastė iš Lenkijos valdinint 
kij, į>oliėininkų, kareivų?. 

[Iš viso jų čia susirenku gal 
kiek’ daugiau kaip šimtas. 
Jietns bažnyčioje kas sek- 
rriadieniš skaitoma lenkiška 
evkngėlija, o kas menesiš 
būna lenkiškos paūialdos, 
Tačiau ši atėjom? mažuma- 
tikriausiu lenkišku akiplė
šiškumu ir neteisybė dabar 
sugalvojo Punsko bažnyčio
je įvesti per pus lietuviško- 
mis ir lenkiškas pamaldas. 
Buvo sufabrikuota eile pra
šymu dvasinei okupantu vy- 

|riausybei7 o nesenai beveik 
visuose lenkiškuose - (net 
prieštikybinįttosė) laikraš
čiuose buvo išspausdintas 
tų Punsko lenkų skundas, 
kad .jie Lenkijoje (!) gy
vendami negalį melstis gim
tųjų kalba. Atsakydamas į 
šį skundą, kuriame apie 
Punsko lietuvius pripasako- 
Įta ir daug melb,. ,Vilniaus 
Rytojus,0 be kitko, pabrė
žia, kad ne okupantai, bet 
lietuviai, vietos gyventoj ai, 

[turi skustis, kad. jiems ne
leidžiama melstis gimtąja 
kalba, Vilniaus lietuviu ka
talikų. skundu ir pranešimu

, f /' ■ • - ' - • '

^Lenkinimo tikslais ,nese
niai okupantai •. begalvojo 
bendrą visų tautybių moks
leivių teatrą. Esą,' jis pa- • 
dėsiąs, geriau 'supažindinti 
moksleivius su literatūros ? 
veikalais ir susiartinsiąs be- ; 
simokantį įvairių tautų jaii? 
nimą. Vilniaus mokyklų 
kuratori  ja įsakė visom gim* 
nazijom, kurių Vilniuje yra 
(penkių tautų, —■ lenkų, lie
tuvių, gudų, žydi? ir rusų, 
— išskirti po keletą'gabes- 
nių moksleivių minėtam te
atrui, Jo vaidinimai nu
matyti kiekvienoj gimnazi
joj paeiliui Toksokupan-1 
tų žygis — tai nauja prie
monė moksleiviams lenkin
ti, nes vaidinimas daromas • 
lenki? kalba ir vaidinami 
ietikiški veikalai. Pirmas 
toks “vaidinimas” buvo ko
vo 17—20 d. lietuvių gimna
zijoj ir pasižymėjo neleisti
nu lenkų eigęsiur Vaidini
mo metu lenkai triukšmavo, 
užgauliojo lietuvius, ir di
desniam pasityčiojimui, ap
vertė Čiurlionio ir kitus 
gimnazijos esamus paveiks-. 
lūs virtim kojom.

Vyras įsteigė valstybę, 
moteris pamuš. Bet dabar 
valstybės v uždaviniai taip 
sunkūs, kad moteris turf’ 
gelbėti vyrui valstybes tėi- 
kalūose.

DRAUGI JŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

r»dnnoj» proNso
ITiS. lįiiuDAR^m

il 9HW 9H^

„....kaltuoju 
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''Darbininku,” 
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KAS GIRDĖTI LIETUVIUI 
KOLONIJOSE

SO, WORCESTER, MASS
L/ D. S. 108 KP. ŠVENTĖ

L. D. S. 108 kp. iškilmin
gai minėjo metinę darbinin- 

. ką sąjungos šventę balan
džio 17 dieną.

Po iškilmingiĮ pamaldų, 
visi nanai su dideliu būriu 
svečią susirinko Aušros 
Vartą bažnytinėj salėj.

Susirinkimą atidarė kuo
pos pirmininkas Tamulevi- 

4. čius. Maldą atkalbėjo kuo- 
pos Dvasios Vadas kun. V. 
Puidokas. Pirm. Tamule
vičius savo gražioj kalboj 

j pabrėžė šventės svarbu ir 
:apibudmo kuoįjos istoriją 
i ir jos nuveiktus didelius 
^darbus, kaip religijos, taip 

■’Įr tautos srityje. .
JKun. V. Puidokas laikė 

^paskaitą “Darbininkai ir 
.1 šią dieną opūs reikalai. ’ ’

Kuopos iždininkas ■ Gla- 
veefais kalbėjo apie vieny- 

• bę, kuri. darbininku būvį 
^.gerina. Narės Putelienė
* ir : Džiaugienė savo kalbo- •tf f,
; se lietė blaivybės sritį ir bū- v
dus įgyvendinti organizacu 
jose. Tam darbui siūlė 

‘ i* prie . Darbininką Sąjungos 
įsteigti blaivybės sekciją.

.; Susirinkimas išnešė rezo- 
'Tiuciją dėti visas pastangas 
? sąjungos . organo “parbi- 
*,nihkoir> palaikymui,’Wąm&- 
minant darbininkus dėtis į 

"Sąjungą ir tuo būdu tik pri 
'eisime prie darbininką obal- 
sio išplėtimo ir būvio parė
mimo.

’ Susirinkimas baigtas di-
• "džiausiu džiaugsmu ateities
:‘darbams. B-

giamasi ir bus daug naujie- 
nvbių. Programoje daly
vauja vaiku: choras, didysis 
choras, solistai, vaidintojai

Klebonas kun. J. Kaula- 
kis koncerte pasakys »kalb<? 
apie Motinos Dieną. ‘

Tikrai toki programa,se
nai bebuvo pas mus, todėl 
maloniai kviečiame vieti
nius ir apylinkės dalyvauti 
šiame parengime, kuris pra
sidės 8 valandą vakare. Pa-

jaunimui ,atsįi lankydami į 
šį koncertą.

Choristė EI. Mastaitytė.

CMCAGO HEIGHTS, ILL.
, Bąl. 28 d. įvyko Šv. Ka- 
.zimiero parapijos parengi
mas. Pelno liko 198.60.

. Parapija gerai gyvuoja. 

.Parapijiečiai statys prieš 
. .bažnyčios “White hou.se.”

GERIAUSIAS VAISTAS 
NUO LIŪDESIO

Ir kuo mokyčiausi gydy
tojai ir kuo išmintingiausi 
filosofai pripažįsta, kad liū
desys šiuo kartu daugiau 
pražudo žmonią, negu kuo 
baisiausias karas. . Ir jie 
pripažįsta, kad nuo liūdesio 
kuo geriausiu vastu yra juo
kas. Tad kas yra nuliūdęs 
(o kas nūdien dėl šio bai
saus nedarbo nenuįiūdęs, ne 
bent tik tas, kuris jau yra 
nukeliavęs pas Abraomą?), 
tai tie gegužės 8 d. vakare, 

. 6:30 vai. . lai ateina į Šv.
Jurgio svetainę:; Venango 
ir Šalmon gatvės, tai jo vi
sas liūdesys ten kaip kam- 
porąs išgaruos, nes ten mat, 
tą vakarą rodys — vaidins 
kaip “Baltrus pateko į pra
garo priemenę” ir pamatys 
“Joną ’ Burbulą J’’ ' Tai ir 
prisijuoks iki sočiai. Be to 
gi f ‘ Rūtos ’ ’ - choras, kuris ir 
tūos du teatralinius veika
lus vaidins, stengsis puikiai 
padainuoti. Tad nepamir
škime: visi nuliūdę ir ne
smagūs, būkime šv. Jurgio 
svetainėj gegužės 8 d., 6:30 
valandą vakare. K. U.

S. Driza, E. Raguckaitė. P. 
Jurgaitis ir P. Jankauskas.

Visi jie savo roles atliko 
gražiai ir pavyzdingai. .¥- 
patingai pasižymėjo ir pub
liką žavėjo J. Jakštys, S. 
Brizas, P. Jurgaitis. Gra
žaus juoko ir naudingo pa- 
simokymo kiekvienam, ku
ris tik atvyko, pilnai užte
ko. , Nuoširdus plojimas 
publikos, entuziastiškas juo
kas rodė didelį pasitenkini
mą ir dėkingumą gerbia* 
mienis vaidintojams. .

Laike pertrauką padaina
vo keletą dainelią S. Barau
skas ir šv. Kazimiero para
pijos varg. J. Sodelis. S. 
Barausko grąžus ir išlavin- 
tas balsas taip sužavėjo’pįi- 
bjįiką, kad net po pabaigos 
vaidinimo iš. publikos buvo 
atsikreipta į vietos kleboną 
ęun. S. Draugelį, prašant, 
kad p. Barauskas dar šį tą 
padainuotą. Gerbiamasai 
svetys maloniai patenkino 
publikos pageidavimą.

Vaidintojai taip gi padai
navo keletą dainą. Daina
vo ir vien vyrų choras ir 
mišrus 4 balsais choras. 
Merginos neužsileido vaiki-, 
nams: jos vienos irgi dai
liai padainavo. Daininin
kams akompanavo muzikas 
p. J. Godelis.

Vakaras užbaigta Lietu
vos ir Amerikos himnais.

Vietinis.

phiečią jaunimu ir ją gabu* 
mais, pamatyti ką jie gali 
ir pasižadinti juos pasekti: 
visiems eastoniečiams duoti 
progos pamatyti grąžą vei
kalą scenoje ir linksmai 
praleisti sekmadienio vaka
rą, gardžiai pasijuokti, pa
simokyti. >■
* ■ * »

Taipgi širdingai dėkoju 
tėveliams, kurie leido savo 
vaikeliams ją norą įvykdy
ti, o mano parapijonams ir 
visiems apsilankiu s i e m s 
apylinkės lietuviams už ne* 
patingėjimą pasinauA oti 
gražia proga ir parodyti 
nuoširdumą svečiams.

Kun. S. Draugelis.

CICERO,ILL.
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L. D. S. Naujos Anglijos Apskrities
Į . I * Rengiamas s

Didžiulis Piknikas i
įvyks ,

ROMUVOS PARKE
' Montello, Mass.

PHILADELPHIA, PA.
DIDŽIULIS KON

CERTAS
. Šv. Kazimiero parapijos 
choras, J. Modelio vadovau
jamas, Motinos dienoje, ge- 

v ; gūžės 8 d., parapijos svetai- 
Xnėje, 331 Earp Sti, rengia 
$ įdomų koncertą.
j Koncertui smarkiai ren-

Telefonas; Plaza 1350.

t Jonas griaučius

f

k’

L

WATERBURY; CONN.
Bal. 3 d. pas dr. Stanislo- 

vaitį įvyko Lietuviu Kole
gijos ir profesijonalą sąjun
gos susirinkimas.

- Bal. 17 d. mirė Juozas 
Stašaitis, 73 metu amžiaus.

DAYTONyOHIO
Bal. 17 d. mirė Juozo ir 

Mortos Ambroz a i ė i ą 3įį 
nietu amžiaus sūnus.

EASTONjPA.
Graborius ir Balsamuotojas 

“423 S. PACA STREET, 
BALTIMORE,MD. .

jSrUfiMfiKITĖ!

CHAS. B. KUCHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

’ 637 S. PACA STREET, 
BĄLTIMORĖ, MD.

L.njdotuvūse ptttiirnaujų gerai Ir 
pigiai. Nūn 75—100—IfiO dolerių.

Pngrnbus pnruoMu.
Telefonas — South 0083.

PHILADELPHIEČIŲ 
PASIRODYMAS

Balandžio 24 d., šv. My
kolo parapijos svet. sureng
tas šv. Kazinpero parapijos 
choro ir sodąliečių vaidini
mas. Vaidinta “Cingų Lin
gu,” trijų veiksmą komedi
ja- ■’ ' :

Vaidinime dalyvavo: J. 
lakstys, j. Tribuliūiė, O. 
Juškauskaitė,. J. Bekeris, 
K. Butikis, J. Jankauskas,

PADĖKOS ŽODIS
Širdingai dėkoju Phiįa- 

delphijos Šv. Kazimiero pa
rapijos choristams ir soda- 
lietiėms už gražaus vaidini
mo surengimą balandžio 24 
dieną, :šv. Mykolo parapijos 
svet., Easton, Pa. Taipgi 
kartu dėkoju gerb. kunigui 
Laumakiui už vadovavimą 
tame ir didžiai gerb. klebo
nui kun. J. Kaulakiui už 
malonu pritarįmą sumany
mo įvykdyme; p. J. Sode
liui už surengimą muzika- 
lės programos ir p; S. Ba
rauskui už gražų padaina- 
vimą!

Šį jūsų, brangūs artistai- 
mėgėjai, atsilankymą, ver
tinu ne vien kaipo nuošir
džią kaimynišką pagelbą pa
didinti mūsų parapijos įęi- 
gaš, bet ypač branginu gra
žią idėją: — duoti gražaus 
apčiuopiamo darbo jauni
mui, kuris tai vykdo ; duoti 
progos eastoniečią jauni
mui pasipažinti su philadel-

JAMES ALFRED. M. D.
JŪSŲ ŠEIMOS GYDYTOJAS

i Valandos: f
Nuo 7 Iki 9 vakare. ‘

' Išskiriant .
Antradienį ir Ketvirtadienį.

Į . Taipgi pagal susitarimų.
691 North. Main Street, 

Brockton, Maas.
! Tel. 40 . ‘

MOTINOS DIENA
Gegužės 8 d* Motinos 

Diena. Visas kultūringas 
pasaulis gerbia motinas. Vi
soje kalboje hera gražesnio, 
meilesnio, saldesnio žodžio, 
kaip motina. , ’

Lietuvią tauta nuo seno
vės reiškią ypatingą pagar
bą motinai. Yra šimtai dai
ną, kuriose motulė, motinė- 

• Te, motina ko gražiausiai ap 
dainuojama; ji ir augmto- 
jėlė ir maitiritojėlė ir gloho- 
tojėlė ir tt.

Mūsą kataliku moterą A- 
merik'oje Moterą Sąjungos 
organizaciją savo 14-me sei
me yra paskirusi Motinos. 
Dieną kaipo organizacijos 
šVentę* Tą dieną visos or- 
-g0i^ącijo^-7 i^ės; ne - Jik, 
gerbia savąsias .motinas, bet 
kartu: organizacijos; globėją 
— ŠV. Mariją, Nuolatinės 
Pagalbos Teikėją.

Moterą Sąjungoj Chica
gos .apskritis jau pernai į- 
vedė paprotį, Motinos Die
ną minėti bendipmis iškiL 
mėmis. - Jau pernai ši šven
tė Ciceroj pas apskrities 
Dvasios Vadą kun.-Vaičiū
ną. įvyko gana .-vykusiai, 
nors ne visos kuopos, daly
vavo.

Šiemet iškilmės taip pat 
įvyksta toj pačioj vietoj — 
Ciceroj, tik svarbią prieža- 
sčią deliai tos iškilmės nu
keltos vienu sekmadieniu 
vėliau, būtent į gegužės 15 
d., 9 vai, rytą Šv. Mišiomis.

Mot. Sąjungos Chicagos 
apskritis iš anksto ragina 
visas kuopas rengtis Šioms 
iškilmėms.

Pats Moterą Sąjungos 
Chicagos apskrities Dvasios 
Vadas kun, Vaičiūnas ragi
na visas apskrities sąjun- 
gieteš būtinai dalyvauti.

GHICAGO, ILL

ČHARRON’S
PIANAI—BADIOS

> •> ŠALDYTUVAI
. Aliejaus pečiai, Skalbiamos 

mažino* ■ ' ’
20 TRŲMBULL STRIKT 

WOROĘ8TBB» KAM .
TvL 44480
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[ Gegužčs-May 30 d., 1932 j
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šv. Antano ir švč. Panelės 
Gimimo.

Damavo aštuntu skyrią 
chorai. Tiems chorams va
dovavo vargonininkai, Be 
to gražiai grojo akademikią 
orkersĮtą, Didžiulė akade
mijos. auditorija buvo pil
nutėlė aštuntą, skyrią moki- 
nią. Visi chorai gražiai dai
navo.

Kontestui buvo parinkta 
Hosmero daina “Hard-A- 
Lee. ’ Bet reikia pasakyti, 
kad chorai geriausia daina
vo lietuvią liaudies dainas. 
Tai pripažino ir kun. Da- 
riįel Cupnihgham, Chicagos 
vyskupijos mokyklą direk
torius. Savo gražioj kalboj 
jis pagyrė' lietuvią mokyk
las ir ją mokytojąs .seseris 
kazimįerietes už tautinės 
lietuviškos dvasios palaiky
mą.

Pirmą dovaną dainą J<on- 
teste laimėjo Nekalto Prasi
dėjimo Pan. Švč. parapijos 
mokyklos. choras, 'vadovau
jamas artisto Justo Kudir
kos; antrą — šv. Jurgio pa-j 
rapijos ., choras, kompozito
riaus A. Pociaus vadovau
jamas^ trečią. — Dievo Ap
vaizdos parapijos ehoVas, 
dainininko Kasto Sabonio 
vadovaujamas. •

BRIGHTON PARK
Balandžio 23 d. N. P. P. 

Švč. bažnyčioje kun. A. Va
lančius surišo moterystės 
rysiu Stanislovą Barkausr 
ką su Elena Šūšiūte.

Abu jaunieji yra Lietu
vos Vyčią 36 kuopos ir pa
rapijos choro nariai.

LAWRENCE, MASS.

HUDSON, MASS. NEW BRITAIN, CONN.

.LIETUVIŲ MOKYKLŲ 
" ‘.‘DAINŲ ŠVENTE t .

. Balandžio 26 d., Šv. Ka
zimiero Vienuolyno audito
rijoj įvyko Chicagos lietu
vią pavapi jinią mokyklų 
dainų šventė, ^kurioj daly- 

‘vavo šios mokyklos:. švl 
Jurgio, šy. Kryžiaus, Dięvo 
Apvaizdos, Aušros Vartą, 
šv. Mykolo ,Visą Šventą, Šv) 
Petro ir Povilo, Nekalto 
Prasidėjimo Panelės ŠvčM

Muzikos Mylėtojams pranešimas
Prof. A. ŽIDANAVIČIUS, pagarsė

jęs art. smulkiu inkus ir Mimikos Mo
kytojas 'atidarė Muzikos Mokyklą pu 
Noi 29 Myrtle Ct.» Larerence, Mass. 
namuose p. Beleviūiaus, , kur duoda 
pamokus. PETNYČIOMIS. ’

• Lekcijos duodamos pdvųčiftl, kaip 
mažiems taip Ir . suaugusiems . sulig 
Mužiko* konservatorijų. Jeigu myli 
muziką : smuiką arba planų Ir nogi 
kad Tavo vaikučiai Išmoktų, gražiai 
grajitt siųsk pas & žIDANAVIdią. 
lai paniūgina laimūs ii* tie, kuriems 
nepasiseko išmokti kitur Ir kurte jau 
nustojo vilties' pramokti. v Kainos 'pri
einamos. . ’ •

Krelpkltūs šiuo adresu: ėūtnyčlo- 
mis 29 Myrtle Ct., Laivrėnce, .Mm. 
arija laiškais '■

16 Huntington Aventie, 
ROSLINDALE, MASS.

NEDARBAS
Sausio, vasario ir kovo 

mėn. dirbome tik po Ž— 3 
dienas. Beveik visos kom
panijos —nukapojo algoms 
1.0 procentą, o kai kurios 
dar ir daugiau. Būtą dar 
pusė bėdos, jei būtą darbo, 
tai užsidirbtum bent pragy
venimui. . Nukapotos algos 
ir mažai darbo — visai pra
sti barščiai. Iš kitą hiiestą 
darbininkams patariu ne
važiuoti pas mus darbo ieš
koti.. . - ’

Dirbtuvių pas mūs neiha- 
ža: 3 avalynės, 1 gumos išr 
dhįbystč, kur Girdavo r 1500 
darbininkų; 2 mašinų dirb
tuves ir 3 viln,oninės.

Pusė viso : miestelio be
darbių ,,kurią daugelis yrą 
šelpiaini. jiei turi kokį nuo
savą namą, nors ir laužą, 
pašalpos negdiisi. Dabar 
daug- geriau tiems,: kurie 
nieko neturi: miestas- duo
da jiems ir maisto ir rendą 
užmoką*

• DRAUGIJOS .
Čia yra 2 pašelpinės drau

gijos, kurią vieną valdo bol
ševikai, o kitą sandariečiai, 
bet paskutinieji savo kailį 
maino ir maino. Sunku su
prasti, kas tie per sandąrie- 
čiai; Vieną kartą jie remia 
bolševikus, kitą, kartą vadi
nasi tautiečiais ir tt. Man 
atrodo, kad kai n H’-: turėt 
atšisahyti. nuo. toldu išnau
dotoją. .

DIRSOSVIS NENUTEISIA

ČIGONE—APGAVIK Ė
Kur trumpa, ten ir trūks

ta.’ Darbų nėra, sveikatos 
nėra. Dar ir čigones apgau
dinėja.

Tūlas . V. feffėi, 45 me
tą amžiaus, jausda m a s i s 
esąs nesveikas, nuėjo pas či
gonę, tik ką atvykusią į. sj 
miestą. -

Čigone., pareikalavo ■ 100 
dolerių, kuriuos ji sakėsi 
pavesianti dvasiom jr tada 
ligonis, turės laikyti juos 
prie 'kiūtinės per 10 dienų.

Žmogelis mielai tai. pada
rė, liet, , palaukęs porą die
ną, vėl nuėjo pas . Čigonę ir 
nusiskuiide jai nesijaučiąs i

geriau. Tada “daktarka” į 
pasakė, kad dvasios reika
lauja mažiausia dešimt kar-. 
tą daugiau pinigų.

Ligonis tada atnešė 1000 . 
dolerių, kūnuos čigonė, įė
jus į Idtą kambarį, neva su
suke į elidelį ryšulį ir . pada
vė ligoniui, liepdama išlaL 
kyti prie krūtines 10 dienų.

Maff ei išlaikė ryšulį 10 
dienų ir pagaliau, atrišė jį. 
Ir pasirodė, jog tėra tik 2 
doleriu ir eigaretą : popie
riaus.’ Nubėgo pas čigonę, 
kurios ir kvapo nebebuvo. 
Pranešė* policijai, bet-^vis- 
kas veltui.

Ir siais laikais pasitaiko 
keistų smegenų žmogelių..*.

. Tiesą Myliu.

IVORCESTĖR, bal. 22.—. 
Juozo Dirsosį. 27 m., byla 
vėl atidėta iki gegužės, 5 d. 
Jis kaltinamas dvipatystė
je/.

Teisme sėdėjo jo abi Žmo
nos (viena iš IVorcester, o 
kita iš San Antbnio, Te-

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

10 DIDŽIULIU TOMŲ 
(turinčią arti 5000 pusi.) 

mosią kiekvieno lietuvio inteligen
to biblioteką, kuris skaitė .“Židi
nį, ” didžiausių mėnesinį literatū
ros,. mokslo, visuomenės ir akade- 
miš-kojo gyvenimo" žurnalų, nuo 
pat jo leidimo pradžios. Bet “Ži
dinys” darąsi kaskart Įdomesnis, 
ir tiesiog būtą nedovanotina, jei. 
gu kuris inteligentas, vistiek ku
rios profesijos jis bebūtą ir kur 
begyventą, jo neprenumcmotą ir < . 
neskaitytą bent nuo 1930 metą 
pradžios. . .

“Židinio kaina Amerikoje: mot, 
^-$4.50, pusin.—^2.50; . Lietuvoje:

Tilt paabndyk—mūsą nerti gosi, 
mot, —135 lt., pusm..— 20 It‘ 

Adresas: KAUNAS, Laisvės. A- 
iėjaNr.3. \ . ; . . ■ .

ŽOLES PLAUKAMS*
\ Nuo U 7.oUų plaukai nežila iv neslinka. Augti jie smrklal.lv tonkUK 

. hunu. Stebuklingos.žoles, he jokių vaistų. — kaina. $1.25. .
JOHN ZRADA, 1722 Vest 18th Blace, Ohicago, III.

smrklal.lv
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Antradienis, gegužes 3 d t i032

VIETINĖS ŽINIOS
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darbavimas’davė parapijai 
pelno $141.53. Komisija 
dar pridavus! klebonui 
$25.75, likusių iš pirmesnės 
jos darbuotes. >.

Klebonas pareiškę pasi
tenkinimo ir padėkos žodį . 
komisijai ir visiems prisidė
jusioms darbuotėje.

Kilo klausimas apie būsi-, 
mą parapijos išvažiavimą.

Paprašytas kup- Virmau- 
'skįs aiškino, kaĄ parapijos 
išvažiavimui paimta Šv. Ro
ko parapi jos Romuvos Par
kas, Montelloje, birželio 12 
dienai..

Jei lytų birželio 1^ d., tai 
paikas gaunamas^ birželio 
19 dieną. • . • . ? ..

Kun. K. Urbonavičius au
koja i švažiavimo laimėji
mams a bran gų plionograph.

Tam instrumentui laimė
ti išdalytos knygelės.

J. Kasparas pasižadėjo 
dirbti su. V.. Valatka ir 
įvykdyti, daug naujienybių 
parapijos išvažiavime.

Jam stoja pagelbon para
pijos gabūs vaikinai Jaki
mavičius, Jurgelaitis, Balt- 
iTLsiūiias, Kjburis ir kiti.

Panelė A. M. aukojo 30 
dolerių auksu.

Kun. K. Jenkus aukojo 
sporte pasižymėju s i e m s 
premiją—• taurę.

Sodalictes su savo D v. va
du sutiko iš va ži avimui1 bai
giantis suvaidinti Romuvos

< parke . vykusią komediją 
Gyvą. Stovylų.”
K. Plevokas aukojo 'išva

žiavimui duonos.
Kun. Virmauskis aukojo 

$10.00 premijai su įžangos 
.ikietais — door prize.

Bušų komisijon įeina D. 
A veika ir S. Grigtuiavičius.

Kitas jaunimo susirinki
mas -įvyks už poros savai
čių.

PAVASARIO DARBAI
‘ Lieuvos Vyčių kuopos te- f 
atro mėgėjai beveik nei va- 

► landelės laisvo laiko neturi 
pasidžiaugti pavasariu. Be
veik kiekviena dieną jie už
sidarę svetainėse ką ten to
kio nuostabaus veikia. Jie 
rengiasi vienai retenybei. 
Rengiasi suvaidinti - didelį

.} ir sunkų veikalų ‘Valdovą.’ < 
Veikalas ‘Valdovas,’ 5 vei- 
Jksmų 6 paveikslų drama, y- 
Ta parašytas vieno iš di
džiausių lietuvių rašytojų

V. Mykolaič ro—Putino. ~;
Šiame veikale vaizduoja

ma gilios senovės buitis; vie 
nas. atėjūnas karžygys, . už
grobęs svetimų šalį, nužudo 
jos valdovą ir atsisėda į jo 
sostų. Bet likimo^, perse
kiojamas, visa savo amžių 
nebeturi ramybės, nes karo 
metu prapuolė jo mažytis 

, sūnelis, kurį jis labai mylė
jo. Su jo sūneliu taip pat

* paslaptingai dingo ir nužu
dytojo valdovo sūnus, tokio 
pat amžiaus. Ir nelaimiu-* 
gasĮ tėvas senatvėje, nuse
nęs, nusivylęs gyvenimu, be
viltiškai laukia grįžtančio 
sūnaus. Sukilus pavergtos 
šalies žmonėms, išvaduoti iš 
užgrobiko savo šalį, pasitai
ko dar jam pamatyti savo 
sūnų, bet tas jam nesudaro 
jokio džiaugsmo, nes abu 
jaunuoliai užauginti sveti
mųjų, nenori prisipažinti jo 

sūnumi. Vargšas tėvas, 
sielvarto priverstas, po ilgo 
mėginimo pažinti savo sū
nų, nudurta jį, manydamas 
jį esant priešininko stniu- 
ini. -

Tai tik trumpų ištrauką 
čia, matote, o kiek jausmų 
'sukelia šis veikalas, tai tik 
galima suprasti, pamačius 
jį scenoje.

Šis veikalas bus rodomas 
Motinų Dienoje, gegužės 8 
dienų, bažnytinėje svetainė
je. Vaidintojai deda di
džiausias pastangas, kad vi
sus patenkintų. Visi pasi- 

. naiuįpkįte šia proga/
Kikilis.

i.

busimieji choristai

PARAPIJOS IŠVAŽIAVI 
MUI SUSIRINKIMAS

‘Balandžio 27 dienų vaka
re, bažnytinėje salėje įvyko 
šv. Petro parapijos veikimo 
komisijos ir .jaunimo susi- 

. rinkimas parapijos išvažia
vimo reikalu.

’’Urmininkui V. Valatkai 
prašant, kun. Virmauskis 
pranešė susirinkusiems, kac. 
vėliausias komisijos pusi-

BAŽNYTINĖS ŠVENTĖS

5 Veiksmų 6 Paveikslų Drama 
Rengia L. Vyčių 17 Algirdo Kuopa 

Motinos Dienoje. Gegužes 8 d., 1932 
t ■ ■ 7-tą vai. vakare • ’ ’ ■'

BAŽNYTINĖJE SVETAINĖJE į
So. Boston, Mass. Tikietai SOir 35c.

—6T    ii.r...r 

Penktadrįnįb vakąre 7:30 
vai. bus laikoma gegužinės^ 
pamaldos. 

Šeštadienį:—Marijos Die
ną parapijos Vaikams kum 
K. Urbonavičius giedos šv.

Verta pažymėti, kad tarp 
dainavusių mokinių buvo 
Šie lietuviai: Ą. ir S. Mar
kevičiui, J. Jagminas, A. 
Juška, J< Pętkauskas, 
Dermauskaš, ’ A. Petraitis, 
Ecl. Balkąuskas, T. Likas; 
P. Apolis, A. JurkŠtonis, E* 
Kibųris, L. Giedraitis, J. 
Vartavičius, Gastavasr 
Patukonisl Taruška, J. Bal
kus, A. Platukas, P. Peter- 
son, P. Anderson, J. Kulis 
i r P. Bražinskas.

Malonu, kad mūsų jaunie
ji lietuviukai netinginiai ir 
sudoi'o gražų nuošimtį tafp 
darbščiųjų amerikonų mo
kinių. Tai mūšų busimieji 
choristai! ■ .

<slų. ’ * .
Kun. B. A. Virinauskis 

i 
patarnaus dijakonu, -o kini. 
X'Jenkuš — suMjakoiiu.

J. Ę. Kardinolas nurodo 
vaikams — mergaitėms ne
šioti Marijos medalikėlį.

. Medalikčliai galima gauti 
‘Darbininke” ir pas zakri
stijonų.

ŠV, PETRO PARAPIJOS 
ŽINIOS

Per Kryžiaus. . dienas 
į ) i rmadįen į, antradienį 
trečiad|ienį .— yra skaitoma 
Visų Šventų Litanija šų 
maldomis bažnyčioje prieš 
8 vai. rytais.

Balandžio 26 d. S. Bosto
no pradžios mokyklų moki
niai Dorchester H e i g h t s 
aikštėje minėjo Geo. TVash- 
ington 200 m. sukaktuves. 
Dalyvavo daug vai k ų, 
kuriems įvairūs kalbėtojai 
pasakė kalbas. Mokinių 
choras, kurį sudarė apie 70 
vaikų, sudainavo keletu dai
nų.

ir

Antradienį 7 y. vak. bus 
Moterų Sąjungos kuopos su 
sirinkimasj 7:30 vai., soda- 
liečiu ir . gegužės mėnesio 
pamaldos. .

*Po pamaldų socialieties 
t u-rės ‘ ‘ Gyvos •. Stovylos ’ ’ 
praktikų, nes jos tą labai 
gyvą veikalų vaidins Nor- 
vvoode, gegužės 15 dienų.

.Pirmos švTx Komunijos kla
sės pamokos. dabar, be sek
madienio, įvyksta 4 vai. p. 
pietų trečiadieniais, ir penk
tadieniais.

A. KASPAR
Automobilių Mąliavotoias

Visus kviečių dabartiniu laiku 
nusipentyt savo karus. .

Taipgi ištaisau sulankstytus bo
dies ir. sparnus. Darbą atlieku 
gerai ir pataisyti karai atrodo 
kaip nauji. .

66 Victnria Street, *
W. SOMERVILLE, MASS. .

Tėl. Somerset 6520-J

PRALL BROLIAI
PEHTORIAI IR DEKORATORIAI

J j DARBĄ ATLIEKAME GERAI IR PIGIAI t 
Į j • PATARNAVIMAS GERIAUSIAS e 
| 40 ARMANDINE ST., DORCHESTER, MASS.

| . . Tel. Talbot 0354

Sekmadienį Mot i n o s 
Diena .Liet.. Vyčių, intenci
jai giedamos šv. mišias 9 ::30. 
Vyčiai ir visa katalikiška 
jaunuomenė ęiyia prie Die-. 
v o stalo. . . « *

Po savo šv. mišių, visa, 
jaunuomenė eina. į. bažnyti
nę svetainę pusryčiautų.

• Vakare Vyčiai turi Moti
nos! šventei tikrai tinkamų 
programų.. • “ ‘ -

KOMUNISTO PRAKAtBAS 
• UETUŠIšARDĖ

dūką, bobutę jįmotmą; die
duko rankoje laivo bližgan- 
tisj’evolveris.

Pakviestoji policija ir gyj 
dytojai tuojau padare tyrh 
••liejimą, Gydytojo, nuomo
ne, nužudymas turėjo įvyk- 
Ti apie V vai. naktį. Kas 
nužifdymo darbą įvykdėį pa 
lieka kol. kas paslaptimi, 
bet vienas gydytojas mano, 
kad senis nuŠųvė savo žmo
ną ir dukrą ir po to pats 
nugišovė^ . . ‘ .

16 CENTU Už DARBO 
. VALANDA
Gegužės J d. posėdžiavo 

Massaehusptts statybos, dar
bininkų sujungęs atstovai. 
Posėdy paaiškėjo, kad vals
tijos viešųjų kelių taisyme 
kai kuriose , vietose darbi
ninkams mokama tik 16 cen 
tų už darbo. .Valandų, nors 
pagal įvairias sutartis turč
ių būti mokama 62 ir puse 
cento. .

Atstovai nutųrė prieina- 
moiiųs priemonėmis teisin
gai . jkoypti’ .prieš jokį. darbiai 
ninku išnaudojimą. : . j

•Gegužes?. 1* cU į Boston 
Conmioiį aikštę buvo susi; 
rinkę apie 700 ‘alkanųjų:’’, 
maršuotųjų ir šiaip komu
nistų. Jų 'Vadų prakalbų 
pasiklausyti buvo. susirinkę 
apie 10,000 ' žmonių, kurie 
išstovėjo apie, vienų valan
dų. Policija jokių, trukdy
mų nedarė,- kalbėtojų ne
draudė j bet užėjo smarkus' 
betils ir visus . žiopsotojus 
privertė išsiskirstyti..

3 ŽMOGŽUDYSTĖS ■ 
ŠEIMOJE
- ---- Į-- —

Gegužės 1 'd. 8 vai/ rytų 
10 Arnold Road, Quiney, 
namuose atsikėlęs. 8 metų 
berniukas .Wellington Bar-

Šeštinėse šv. mišios įvyks
5, 6, 7, 8 ir 9 vai. Po pietų 
4 vai. bus klausoma vaikų 
mėnesinė išpažintis prieš 
pirma penktadienį.

Vakare 7 -.30 bus pamal
dos ir klausymas išpažinčių* [tel rado negyvus savo die-

VERTI PARĖMIMO
. i

1'

r

PROFESIONALAI, 

PRAMONININKAI, BIZNIERIAI ■ 
KURIE SKELBIASI 

“DARBININKE”
; TIARAI VERTI SKAITYTOJI?

' PARAMOS?
VISI GĄRSINKITĖS 

“DARBININKE” \

administracija;

*•"f ■ ----------—r~,--------------------------- j--;---
Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIOS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus.
817 E St. (kampas Broadway) 

South Boston, Mau.
Telefonas; Šou Boston 2732 

r' Namų; Talbot 2474

Gegužės visas mėnuo yra 
švenčiamas kųipo specialus 
Marijos inepuoi Per tą gra- 
žų mėnesį katalikai meldžia ; 
si namuose ir bažnyčiose i 
prie Marijos.

.Gegužės 2, 3 ir 4 d* d, y- 
ra Kryžiaus dienos — ypa
tingą maldų dienos. Kai 
kuriose katalikiškose šalyse 
tomis dienomis yra daro
mos viešos procesijos. Ame
rikoje dažniausia giedama 
arba skaitoma Visų Šventų 
Litanija. . '

Gegužės 3 J- yra ir šv* 
Kryžiaus atradimo švente.

Gegužės 4 yra vigilija 
prieš Šeštines. / Toje dieno- 
j c daug katalikų eina išpiF 
ginties, kad galėtų priimti 
Šve. Sakramentą Dangun 
Žengimo dienoje. z

Gegužės 5 yra tai didelė 
Šeštinių V; J. į Dangų Žėn-. 
gimo švente.' Toje dienoje 
katalikai privalo išklausyti 
šv. Mišių ir, jei galima, ne
dirbti.

Gegužės 6 yra mėnesio 
pirmas penktadienis. Daug 
t-alikų turi įprotį eiti 
prie šv. Sakramentų kas 
pirmų mėnesio penktadienį.

Tą dieną p rasideda N o ve
na į Dvasių Šv.;

Gegužes 7 yra žinoma A- 
merikoje ir Kanadoje kai
po Marijos diena.

Kardinolas O’Connell ra
gina klebonus, kad ateinan
tį šeštadienį visų parapijų 
vaikai—mergaitės Mari j os 
garbei; ’ .

V. 1)7 Išklausytų šventų riii- 
;šių ir priimtų šv." Komtųii-

ų; ■' ■ ' . ■
2) dėvėtų per visų dienų 

Marijos-medalį; '
3) paauKotų kų nors kai

po. M’arijos pinigėlį. .
Gegužės ’8 d. yra Motinos

Diena. ' .

Nepasitiki tamsta tu d 
naujuoju banku? . '

—Pasakysiu tau atvirai, 
kad ne. Mačiau pas iždi- 
riiiika, naujausį traukinių 
ėjimo sąrašą, ' *

f

JUOZAS M. DILIS i
LAIKRODININKAS

Parduodu įvairiausios rūžiėk 
auksiufus ir sidabrinius daik-

I tus. taipgi ir pataisau.
: Į'' »

| . 366 W. Bro#dwtiy

j SO. BOSTON, MA8S.
r . •

4
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| INSURANCE
j Apdruusk balnus, ralcaiuluij
j automobilius pas
į J. S. MESLI8
1342 Broadway, So. Boeton
I - Tel. S; B. 1798 ar 2613 —
[«]lll|llll<lllllillllllllllili|lililOlllllililllllllUtl|i<l<(lflli>tlll( |:

;Tel. Bo. Bomton 0628 I
i LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. GASPER
(KASPAHAVI0IU8 • . 5

* Naujoje Vietoje, 
525 E.. Broadway, S. Boaton.

Oįito ValaMot!
Nuo 0 Ųd 12 ryte ir Ouo 1:^0.iki 
5 Ir nuo 0 Iki 8 vol. vakare/Ofl- ; 
Bas uždaryta# subatos vakarai* Ir 
uedėldienlals, taipgi Mredonili nua 

12-tos dlen< uždarytą*. . '
Taipgi nuimu ir X-rgy

Tol. So. Boston .2060 '■

Lietuvis Dantistas

A, L, KAPOM
251 W. Broadway, So, Boston.
Ofiso valandos nuo 0 Iki 12, .nuo 
1:3O—6 Ir nuo 6:30—~9 vakare, 
Sęredomis nuo 9—12 yal. dieną. 
Subatomls nuo 9 Iki ft vai vakp.ro.
Nedėliomls nuo 0 iki 12 vai. dieną* 

(pagal sutarti) .i

ITcl. Portcr 3788

IJOHN REPSHIS, M. D.
Į (REPAIS)
I Lietuviu Gydytojai .
I OfJ»o Valandos: 2—4 Ir T—#.
Į' 278 Harvard Street,
Ikamp. Inman arti Central Sq,
J . Cambridge, Man.'

,i

H

I A. J. WEST, M. B. i 
| LIETUVIS r . | 

{GYDYTOJAS ir dmRURGAGj 

| ’ V d, 1 a n d o si j 
į Nuo 2 iki(4 d., nuo 7 iki 8 vak. t 
| 478 GaUivan Boulevard |
Į DORCHESTER, MĄSS, i

j Telefonas Tąlbot 0847 !
(litui)

i METVVteKk ;

BEAIITY SHOP ■
(L STREET BEAUTY SHOP) 

Kampas L and 6th Sts..
SO. BOSTON, 
: mass.

Tel. ‘
S. B. -4613-R 

*. ■
Savininkė 

CAROLINE
.CAShĘR ‘i
Duodamo 
Rorriiiinoat 

Wavc-Eugen.e

I

1

J

BUVO PABĖGĘS LIŪTAS
Balandžio 28 d. vakartis 

Bostonui buvo nepapras
tas. Gyvulių karaliuj liū
tas, patalpintas radio sto
ties WBZ studijoje, išsiver
žė iš savo narvo ir pasilei
do bėgti koridoriais.
z Tuo laiku studijos kam
bariuose buvo apie 150 žmo
nių. Visi išsigandę bėgo 
laukan. Per didelį susikim
šimą,'6 asmens buvo sužei
sti.

Pamaurojęs po k o r i d o-, 
rius, liūtas įbėgo^ į; klozetų; 
prię kurio durų tuojaiis at
gabentas narvas ir sustrei
kavęs liūtas, vėl uždarytas.

WjH|lilt<l<l|i<iil>i<llilillll<lllllll<1llM*illll>*t<<1<ilii.l<li«<iil.B}

ĮV^IRię DRABUŽIU ., ’ 
KRAUTUVE

■ PADUS MENS
SHOP

45G W% BR0ADWAY

■'South. Bostgh, Mas®,

I
i

i

t

1
. < ( tttifoė' F Ir Dotcheėiėr-'StUv) 

-South Boston, Mas*.
Užlaikomo vcjląiiiflos ttinflos 
rinkus drabužius.' (kabiausias bW’ 
Dėk*: Paš iaus viską pigiau pirksit

POVILAS HKA&

•• . ; ■ /. '' - • ‘ ' f” ' ■?. '-j /

«•*

PADĖKA
išreiškiu nuoširdžią pa

dėkų. visiems ? giminėms ir 
pažįstamiems, kurie prisi
dėjo prie laidotuvių mano 
mirusių vyro Juozapo, ir at
minė mane mano liūdesio 
valandoje.

Paulina Pusevičiene,
■*A <• , » :■

NesigailcĮc vandens ir inųi 
lo. Ta tauta kuitiiriugesne 
kuri sunaudoja daugiau 
muilo.

.. ... 1 "r ~1 jį
Lietuvis Dantistai •<

OR. S. A. GALVARISKI
. .< (GALINAUSKAS) .... ,« •

414 Broadway, So. Boston
Tek So. Boston 2800 .

Ofisas atdtiras nuo 10 Iki 12 vai.*: 
ryto, nuo 1:80 Iki 5:30 po pi et ir* 
nuo 6 iki 9 vakare, šventą dieną

* pagal Busllarltną ■
: ' . ■ ' *L*L—

^Apkurtinas ;
Dusulys Kataras 

T BRONCHITIS
ir kitos ligos akių, ausų, nosies, 
gerklės ir plaučių pagydomos ito*> 
ksllSkal ir protingai per Į

Dr.Graili,327&t
TaJandOa: Antradlarilab*, kotrirba- f 
dieniais Ir Sežtadiealsil* 10—12 ry> , 
tė, 2—5, 7—8 vakare; *eYai*an. 
nlals 10—12 tiktai. 1

T

PATARNAVIMAS DIENA ; 
IRNAKTĮ

p. A. ZALETSKAS
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAB ' 
.877 ir 448 Cambridge Street' 

Cambridge, Matui.
Telephone ūnlveralty 8831-W. ;

Office Telephona VnivąrijUy locrf, 
Re*. Tel. University 1067 •

ADAM OWIRKA & S6H
. UndertAker & Embalm»r f

UETUVIS GRABORIUS IB 
. B ĄI  ̂AMUOTOJAS

VagrabtiK atlieku gerui Ir pigiai;
KąHUhvieno(bi v^utv.Vieta ,
dlėuą'lt t

883 Oambridgą Stnet ‘ 
EA8T OAMBRIDGE, MAgSt.

SKIRTUS
10 Intervale Stų MonMlo, Mm*. 

Tek Brockton 5188 •

i v

■■ / ■

vakp.ro
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IŠDiDZIOJO NEW YORK O IR NEW JERSEY
DIDĖLIO ĮVYKIO .

IŠVAKARĖSE

Kada saule leidžias už to- 
. limųjų kraštų, kada gamta 

ir visi gyvūnai rengiasi po
ilsiui, po sunkių savaitės 
darbų ir, kada užmiega že
me ir dangus, kada kūną ir 
dvasią apleidžia savaites 
darbų nuovargio troškuliai, 
tuomet sulaukiam šventa
dienio ryto, tuomet mus at
lanko pasiilgimas savųjų. 
Toki ramumo ir poilsio na- 
k’is aplankys mus visus ir 
prieš 3—4 liepos (Jidy) 
šventes, ji išaušus rytui ir 

•skaisčios saulės spinduliams 
aiiibėruš gamtą, seni ir jau
ni, didelį ir maži norės par 
sifraukti is miesto’ dulkiu, 
norės pasišalinti nuo fabri
kų dilbiais surūkusių mūrų 
ir patekti į žalių medžių 
Šlamantį pavėsį, į linksma 
draugystę su pažįstamai- 
siais.. Bet ne visur ir ne vi
suomet toki proga pasifai-

• • ko, kad galėtum susitikti su 
šimtais iš bent kelių valsti
jų pažįstamųjų, su kėliais 
tūkstančiais slavo tautiečių, 
tolimosios tėvynės viengen
čių brolių..

Jei kada kitados, kada vi
sa 'Amerikos Didžioji Res
publika linksmai puotavo, 
kada juodo darbo žmonės 

. Vargo nepažino ir tai mūsų 
< tautiečiai didžius šeimyni

nius pasilmksminimus kėlė, 
. su savaisiais norėjo minti

mis dalintis, tai tuo labiau 
šiais sunkiais juodo įlarbo 
įmonėms laikais mums toki 

' suvažiavimai svarbūs, tuo- 
. labiau jie reikalingi, kur iš 

. vis ii. kolonijų, suvažiavę ga- 
lėsime kartu pasilinksmįn- 

‘ ti, kartu pasidejuoti, kartu 
. prisišbkti .ir prisįdaiįiuoti.

. Toji diena jau nebetoli, 
jau jai ruošiasi visit Ryti- 
rflų valstijų bažnytiniai cho
rai, "jau posėdžiauja muzi- 
kai. ir komisijos, jau nusta
tyta skvarbesnieji ppgra- 

: mos. punktai, jau vyksta pa
ruošiamieji dalbai, —reng- 
kis ir tu jaunuoliai! ar se
neli, rengias ir tu brolau ar 
sesele —*■ lietuvi tai didžia
jai iškilmei, tai ateinančiai 
Rytinių Valstybių Lietuvių 
Dienai, kuri įvyks Klas- 

’ Čiaus Klintoh Parke, Bioo- 
’ klyn, N. Y.
p ■ Jau, nuo šiandie pradėk 
į taupyti po dešimtuką į sa- 
į. vaite, o išaušus, gražiajai 

liepos’ (July) 3 dienai, būsi

šis Graf Zeppelin paveiksiąs nuimtas nuo Brazili jos krantu, zėppetfnui pakilus i’ 1500 padą aukšti
-nua jūrų lygumos; - -------------  ------  --------—•-—----------------- -------------- K •

užtikrintas, kad turėsi gra
žią progą, kokios gavo gyve1 
liime .dar neturėjai: ten iš
girsi 500 dainininkų chorą, 
ten pamatysi lietuviški! šo- 
kitj, ten pasiklausysi sene
lių kvarteto, ten parapijos 
ir chorai laimės gražias do
vanas.

Taigi, jau nuo šiandie ne- 
beatsakinėk į laiškus pa
žįstamųjų ,jaū nuo šiandien 
nebelankyk giminių ar arti
mųjų, o viską nukelk į tą 
didžiąją iškilmių ir pasima^ 
tymų dieną1 į tą Rytinių 
Valstybių Lietuvių Dieną.

K^Vainius, ■ 
Brooklyn; N. Y.

žavėjo, linksmino, juokino 
ir kuriuo jau šiandien jūs 
galite tvirtai pasitikėti.

Choro vedėjas muz. P. A. 
Dulkė deda visas pastangas 
kiiogėriausiai mokyti;, o cho
ristai aukoja jėgas ir pasi
ryžimą geriausiai išmokti ir 
patenkinti atsilankiusius. *

Platesnes žinias apie kon
certo pradžią, įžangą suži
nosit sekančioje “Darbinin
ko*’ laidoje. Praščiūnietis.

Bal. 18 d. mirė Joiias Mar
kauskas. Jis sirgo džiova, 
mirė senatortjoj.

MIRĖ

IŠ KARALIENĖS ANGELŲ 
PARAPIJOS. ,

Šeštinėse mišios bažnyčio
je 5:30, 8 ir 9 valandą. .Miš
parai ir Palaiminimas 7 :30 
vai. vakare*. Išpažinty^ bus 
klausomos trečiadienio ir 
ketvirtadienio vak a r a i s. 
Pirmojo penktadienio pa
maldos 7:30 vai. vakare.

Karalienės Angelų para
pijos choras yra pasiryžęs, 
dar prieš prasidedant vasa
rai, duoti apylinkės lietu
viams porą smagių parengi
mų: Gegužės 7 d. ir 15 d.

Pirmas parengimas bus 
daugiau teikiamas jaunuo
liams. .. Tai bus Šaunūs šo
kiai, kurie įvyks gegužės 7 
dieną parapijos salėje tarp 
South 4th ir Roebling gat
vių. Durys bus atidarytos 
6 valandą vakare.

Atsilankiusieji nesigailė- 
site, nes galėsite smagiai, 
linksmai laiką praleisti.

įžanga: vaikinams - 50c, 
m erginonls 35c. Šok į a m s 
grieš A. Masiulio orkestras.

Antrasis parengimas bus 
bažnytinis koncertas. ' . ■

Čia jau išgirsite žavinčią 
vargonų muziką, kurios vi
są programą išpildys kom
pozitorius J. Žilevičius ; iš
girsite kitų parapijų daini
ninkus, solistus ir chorą gie
dant, kuris gai.'nešykį jus

* . • T •

Gegužines pamaldos; sek
madieniais 4 v. p. p.,trečia
dieniais ir penktadieniais 
7 :30 vai. vakare. .

Klebonas praeitą savaitę 
mvo išvykęs atostogų.

Balandžio 25 d. mirė Pet- 
ras S akaląuskas, 233 B ed- 
ford Avė. Iškilmingai su 
penkiomis mišiomis balan
džio 29 d. palaidotas Kalva
rijos kapuose. Buvo pavyz
dingas katalikas.

Oficiale Ekskursija į Eucharistinį
Kongresą ir Lietuvą *

: II I!--—— ......................... . ■—C-

VALANDOS:
Nuo 9—12 13 ryto, 2—8 vak, . ; 

Šventadieniais susitarus
499 pRAND STREET 

(kampan Union Avė.)
į JNnmij TcieronaH: Aiiemgan z—BROOKLYN, N, Y.

JUOKELIAI | Telephone: STAGG2—0700uiti i |nR, buujus |[, VENCIUS
Pas poną B* didelis ba< 

liūs. Visi linksminįsi. Stai
ga ponas šaukia tarną: t 
i. jonai! Paimk ąsotį ir 
parnešk daugiau vjmo! 

; —Prašau duoti pinigų, 
pone. . -

—TIž pinigus gali parne
šti bet koks mųlkiš.

—Gerai parnešiu — sako 
jonas,*4 (

Už kiėk laiko grįžta Jo
nas ir. pastato ąsdtį ant sta- 
lo;J y. -•-"7——^—

—Kaip tai? Ąsotis, yra 
tuščias? 4

—Iš pilno ąsočio gali at
sigerti bet koks mulkis. .

- DANTISTAS \ 
,X—PAY

Namį Telefonas: Mlehlgnn 2—*4273

Kings Pk. L. I., balan
džio 25 d. mirė a. a. Kazi
mieras Arlauskas, 34 metų 
amžiaus. Paliko liūdesy sa
vo žm^iią Eleną, sūnų Ka
zimierą ir dvi dukterį ~ 
Eleonorą ir Pprįs ir dvi se^ 
sutį '•— Šipktenę ir Jakai
tienę, abi Amerikoje, ir mo
tinėlę su broliu Lietuvoje.. 
Šermenys buvo 22 Porter 
Avė, arti Thames ’8t., Broo
klyn, N. Y. Velionis palaį-1 
dotas gedulingomis pamal
domis iš 41 Lądy b f O u t 
Sorrbws” vietinės bažny
čios į Mationaf Cemetery, 
Jamaica, L.1 IM balandžio. 28 
dieną. -

Laidotuvių apeigomis rū
pinosi graborius Ant. Va- 
lantįėjus. ....; • , ’ Ėep.

Aludės, savinjnku žmona, 
numirė. Vaikščiojo nulin
dęs ir kartojo: , * 

. —-Ak! jokios kitos nie
kur nerasiu!

—Kodelgi? Klausinėjo
draugai.

—Per apsirikimus, išduo
dant grąžą svečiams uždirb
davo per metus man apie 
20,000 dolerių., - ■

logų, šposų, gražių apysakų, 
aprašymų, labai daug gražių 
Lietuvos gyvenimo paveiks-* 
lų. .

“Pavasaris” skirtas,, vi
sam pasauly išsibaščiusiam, 
lietuvių jaunimui.

-“Kad Jūsų “Pavasaris” 
būtų dar dažnesnis. Taip 
ilgu jo laukti. Gyvendamas 
užsieny, be “Pavasario” tur 
būt jokįu būdu nenurimČiau. 
Mano vinylinii ausias “ Pava
saris,” ypač šįmet, labai įdo
mūs.” •— K Pak'auskaitė, 
Haupstr. 121, Berlin, Shoe- 
nenbeTg. Ištrauka iš laiško), 
Tokių laiškų “Pavasaris” 
susilaukia labai daug.

“Pavasaris”, metams kai
nuoja tik 5 litus. iTžšieny- 
j a metams .1 doleris. Latvi- 
joj, Vokietijoj ..ir Estijoj 
tiek pat ir Lietuvoj.

“Pavasario” Redakcijos 
ir Administracijos adresas.: 
Kaunas, Mickevičiaus gt. 28.

Telephone: S T AG G 2—0106 t

DR, A. PETRIKĄ
(MTBICK)

LIETUVIS DENTISTAS
221 S.4th St„ Brooklyn, M. t.

. Z-fipfodhilty OtapnoM 
Gazo Anezletika 

VALANDOS:
Nuo 9 vnl. ryt® Iki 8 vai. vakank 
Penktadieniais Ir iventadlenlula 

» tik susitarus. ’

Tel. Greenpoint 9—2320

“ WH6M
GRABORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 HEDFORD AVENUE

BĖOOKLYN, N. Y. '

PASITRAUKĖ ŽYMUS 
DAINININKAS

i . • .

Ona Marčiulonytę turėjo 
ausies operaciją bal. 27 d. 
P-nia Markauskienė išvežta 
ligoninėn operacijai.

Šį sekmadienį, Motinos 
Dienoje vietinė Moterų Są
jungos kuopa dalyvaus “i 
corpOre” 9 v. mišiose (me
tinės mišios).

Gegužės 15 d., yra dam 
giau koncertiniu į v y k i ų 
Brooklyne, bet pąrap i j o s 
šventas koncertas taipgi tą 
dieną. Visi parapiečiai da
lyvauja tjk savo koncerte.

Kodėl taip tyli mama ? .
'—Ką gi turiu pasakyti ?
—Pasakyk': Petreli, pasi

imk ten iš spintos didelį sal
dainį.

. Paskui grabą vieno, tur
tuolio eina žmogus ir. gailiai 
verkia.

. —Ko verki? — klausia- 
jo pažįstamasis. — Juk ne
buvai jogs giminaitis miru
siojo? •

—Todėl ir verkiu, nes ne
gausiu jokio palikimo.

NEW YORK. Metro
politan operos žymusis dai
nininkas tenoras Gigli bal. 
30 d. pasitraukė, iš šios ope
ros, kurioje praleido 12 me
tų:...

Kadangi Metropolitan 0- 
pera susilaukė didelių nuo
stolių, taį valdytojai nutarė 
numažinti algąs visiems dai
nininkams.

Tenoras Gigli iki šiolei 
gaudavo 100,000 dolerių per 
metus. Buvo nutarta jam 
numažinti 2Š,000 dolerių 
Dainininkas supyko, grąži
no pasirašytą sutartį ir iš
stojo iš operos.

“ŽIDINYS”
Prpt. Dr. V, Mykolaičio-Putino redaguo 
lamas literatūros, mokslo, visuomenė* 
Ir akademiškojo gyvenimo Iliustruota* 
mėnesinis Žurnalas yra didžiausias, 
rimčiausias, įdomiausias ir kiekvienam 
prasilavinusiam žmojrul tinkamiausias 
lietuviu Žurnalas. Todėl visi paskubėki
te Užsisakyti “židinį.”

“židinio” kaina Lietuvoje: met 35 1.. 
pusm. 20 lt: Amerikoje metams $450, 
pusmečiui $2.50.

Adr.“židinys.”, Kaunas., Laisvė* Al

į . Praėjusio Kunigų Vienybės Seimo tarimais vado- 
p . vaūdamas, šiuomi skelbiu lietuvių katalikų visuomenei,.

kad eksiairsija į Eucharistinį Kongresą ir sykiu į Lie- 
L tuvą įvyksta birželio 9 d, iš New Yorko laivu “Saiur- 
[ nia.” Grįžta per Klaipėdą SkandmavtĮ Amerikos Lini- 
-L „ . ja> Gerbiamiems Klebonams pasiųsta informacijų eir/

kuliarai.'. Ekskursijos reikalu patarnaus vietos lietuvis 
‘ į agentas arba S.candinarian American Liiie.

Jaunimo klubo vyrai or
ganizuojasi įjvašarai lošti 
baseball, plaukimo rungty
nes, bėgimo ir k.

PATERSON, K, J.
. Šiomis dienomis v i e n o s 

kompanijos ^dirbtuvę iškėlė 
į Kanadą.. IŠ tos priežas
ties dar daugiau darbininkai 

. Kunigų Vienybės Pirmininkas, neteko darbo.’ /
Kun. Norbertas Pakalnis,

DIDŽIOJO NEW YORK'O 
APYLINKĖS LIETU

VIAMS
šiuomi pranešame, kad Jurgis 

Tumasoms yra įgaliotas rinkti 
“Darbmiiikui*- prenumeratas ir 
skelbimus. Jis patarnaują su 
Notary Public užliūdynui ir pa
gelbsti siųst „pinigus Lietuvon, 
Kreipkitės’paš:

JURGĮ tUMASONĮ •.

423 Grani St. arba 1356 E. 91 St
Brooklyn, N. Y. . ,

''PAVASARIS”
Švenčia savo 20 m. foibiliefy.

Didelė dalis Lietuvos ir 
užsienio lietdvių 1 jaunimo 
jau 20 metų su didžiausiu 
džiaugsmu, pasitinka kiek
vieną gyvą, linksmą, įdomų 
šio laikraščio numerį. “Pa
vasaris” gi džiaugiasi, kad 
jam pasisekė atspėti lietu
vių jaunimo širdį, atspėti 
kas lietuviui■■ miela.ir bran
gu- ' ■ ■ .. .

“Pavasarį” skaitydami, 
sužinosite, kas dedasi Lietu* 
voj, kaip gyvena ir juda, li
kę Lietuvoj, Jūsų broliai ir 
sesutės. / . t .

“Pavasary” rasite daug 
gražių Lietuvos, istorijos a- 
pysakū, rasite apdainuotas 
Jūsų tėvynes laukus, senų te 
vėlių bakūžes^ “Pavasaris” 
dvelkia Lietuvos mišku oru 
ir skamba Lietuvos paukšte
lių dainomis. ■ ’ .. ?
\ “Pastovy” rasite vaidin
ti tinkamų komedijų, inono-

GERA PROGA ĮSIGYT! 
PIGIŲKNYGU

Tik už $1.00
Šias* įdomins knygas galinta |- 

sigytt “Darbininko” administraci
joje už pusę normalūs kainos: ,

AUKSINTO OBUOLIO IS
TORIJA (Graikų Mytliologl- . 
jos žiupsnelis) su paveikslais. 
Lietuvių kalboti išguldė Aly: 
va ..................................... .50c.

TRUMPI SKĄiTYMELTAT— . 
labai gražiis. pasiskaitymai a- 
pie įvairius gyvenimo atsiti
kimus. Parašė--- J. Tarvydas.,45c.

TURTO NORMA—moksliš- 
ki pasiskaiytmal. Paraše. Uo
sis ................... .4Se,-.

- UŽKEIKTA MERGELI? SU 
BARZDA IR BARZDASKU- 
TIS—‘apysaka ........ i...... 15c.

ATSARGIAI SU UGNIMI. 
Vertė Iš lenkiško, kun. K. š..J0e.

/ Už $2.00
KATALIKU BAŽNYČIA IR. ' 

DEMOKRATIZMAS, parašė 
kun. .Tiunas Žilinskas........ 50c.

XXIX-tas TARPTAUTINIS 
EUCHARISTINIS KONGRE
SAS. Paraše kun. Pr: Bėčys, 
M. I. ............. ..1.50

PRAMONINES DEMOKRA
TIJOS PAGRINDAI. Paraše 
Uosis ........................ .75e.

. BOLŠEVIZMAS—Kas tai y- 
rn bolševizmas ir. jo vykdy- . 
mas Rusijoj ............. i. .15e.

SOCIALIZMAS IR KRIKŠ
ČIONYBE. ProL V Jurgučio 10c.

MOTERYSTE IR ŠEIMY
NA. Vertė J. Gerutis........40c.

LIMPAMOSIOS LIGOS ir 
kaip nuo jų apsiftiugbti? Para
šė Dr. A. Vileišis:............. .50c.

MOTERYSTES NESUAR-. 
DOMYBE1 J. Lešauskis. ' šv. 
Kaz, D-jos leidinys, Kaime. .10c.

. , Už$2.50
JONO KMI’tO EnES.....1.00 
MEILE (t’oein). Parašė M. 

Gustaitis . 15ft.
SUNKIAUSIAIS LAIKAIS. 

Parašė A. Rncevičlus.. .40c.
ANDERSONO PASAKOS—

su pavelksiūUais.............  20c.

IŠ KELIONES PO EURO
PA IR AZIJĄ. Parašė Prannl- 
Člų Julė ..2.50

PETRIUKAS—laiškai vieno 
vaikelio. Vertė S. Rakauskas 15c.

ŽAIDIMU VAINIKĄSA-Sa? 
vybūs vakarėliams ir gegtižl- 

. nėms su gaidomis. Sutaisė M. .,
Grigonis ................;5()ė»

“UARBININKAS”
366 B’way, So. Boston, Mass.

I KLASČIAUS į

I CLINTON PARKAS
f piknikams, baliams, koncertams, | 
| Šokiams Ir visokiems pasilinksmini-i 
I mums smagiausią vieta Brook-1 
! lyrie-Maspetlie. Jau laikas užšlsa-1 
Ę kytl salę žiemos sezonui. j
I kamp. Maspėth ir Betts Avė.! 
Į JONAS KLASČIUS, Say,‘ | 
I Maspeth, N. Y. . |

Tel. Newtėwn 9-—4464

ANT. J. VALANTIEJUS
GRABORIUS IR

BALSAMUOTO.TAS
Apdrauda Visose šnkope./.

; . Nota ryt Public
5441 — 72-nd Street,

• Arti Grąnd St.
MASPBTH, L. L, N. Y.

ii

1 wĮ^i|

Tet Stagg 2—5013 Notary Public

M. P. RAILAS INC.
BIELIAUSKAS 

Graborius ir Balsamuotojau 

660 Grand St., Brooklyn, N.Y.

r

Tel. Stagg 2—0783 Notary Public

JOSEPK LEVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS 
107 Union Avė., Brooklyn, M.T.

. v*.

Tclephone Sta#s 2-4409 
NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRA B ORIUS

402 Metropolitan Avė,
3 BROOKLYN, N. Y.
Plikais Apreiškimo parapijos 

Bažnyčią
Parsamdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems, pokyliams

“SAOlDTfi”
“Saulute” eina du kartus per 

mčnesį16'pusi, didelio formato su 
spalvotu virSėliu. Kaina Lietuvoje, 
metams 12 lit., pusei metų G įt> 
Livijoje,,. Estijoje,. Vokietijoje 
ir kitur metams 15 lit.; pusei me
tų. 8 Lt . .. ; ■ ■ .

Adresas: Jurbarkas, “ Saulutes 
1 Atlihinistraoijai.

MO t . LAUKUS, Fotografas 
Bedhrd Avė . Brnrklvn
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