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IŠ KATALIKŲ GYVENIMO
DARBININKAI META SOCIA- 

, ALIZMĄ ISPANIJOJ

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Madrid. — Revoliucijos metu 
nemažas . skaičius suldald i n t-ą 
darbininką buvo prisidėję prie 
socialistą. Supratę klaidą metė 
socializmą.

Katalikai suklaidintiems dar
bininkams atėjo jpflgclbą, Di- 
mas Madriaga, įžymus kataliką 
darbininku vadas, kad apsaugo
ti metusius socializmą darbinin
kus nuo mulkintoju komunistą, 
Tautines Akcijos posėdy pasiūlė 
darbininkams programą, pagrįs
tą Quadragesimo Ąnno enciklikos 
principais. Apart' darbininką ati 
sišaukimą, Malagos katalikai, a- 
tidarč dideles viešas virtuves, 
kuriose vargo ir skurdo prispau
sti darbininkai gauna pašalpą.

Kataliką akcija stiprėja. Jau
nuoliai katalikai drąsiai stoja 
ginti tikėjimą.

JĖZUITAI STATOSI NAUJĄ 
RADIO STOTĮ

New Orleane, La. — Loyola 
universiteto WWL radio stotis 
nupirko 4 akerius žemės ant ku
rios pradės statyti naują radio 
Stotį, kuri kainuos. $100,000. LM- 

.dhMUhtjau ^«aite».v.-.Tai bm^
S* • • •; *. L

džiausią radio stotis Pietuose.

Prof. Haroldr H/ Bender, 
didis lietuvių prietėlis, per- 
Skaitęs “Darbininke;; tty 
pasius straipsnius apie jį ir 
jo darbus/nuoširdžiai įver
tino ir prisiuntė Šio turinio 
laišką: '

Mūy 2nd, 1932.
Editor of Darbininkas, ■ 
36& West Broadivay, »-
So.~ Boston,Masš.

DearSir: ,
I appreciate your couri- 

esy įn sending me a copy of 
the issue įn yvhich you re- 
fer so pleasantly to me and 
my vvork. I have read with 
deepest .appreeiation your 
editorial and thė article 
signed E. E. G., and I am 
very grateful for the 
friendliness expressed in 
both. I should be obliged if 
you could kindly convey an 
ėxpression of my apprecia- 
tion also to the author pf 
the artiele. ?

\With all. good vvishes, I 
am ' r

Smcerely ydurs,
H ar M H. Bender.

1 —Majoras-gvnerolas W. R. Smith, WeBt Poi ny į&riškosioB akademijos viršininkas^ paskutinį 
kartą apžiūri kadetus. Jis pasitraukia iš tarnybos. k-r-Chicagog komunistai su savo plakatais gegu
žės 1 d. 3.—-Prezidento Hoover žmona priima* vaikičin dovanotas gėlės.

LINDRERCH'OVAIKĄRA-|NŪRWOOŪ VAIKINAITU- REICHSTAGE FAŠISTAI 
H NUŽUUYTĄ . . . . . . . . .

National Coundl of Catbolic 
iWomen seimas įvyks spalių 8— 
12 d?š. m,, Charleston, Š, D.

(šiomis dienomis, Vatikano mie
ste* iškilmingai paskelbtas šven
tuoju Albertas Magnus, Domini-

. konąs. . "
Du Kardinolu laike Pontifįka

lės šv. inisias dvi dienas tridu-j 
um.

Šv. Tėvas tose iškilmėse nega
lėjo dalyvauti.

Aštuoniolika Kardinolu asista
vo.

Kardinolas Pacelli pasakė pa
mokslą apie naują šventąjį.

VYSKUPAS PETERSŪH 
PASKIRTAS N, H.

VYSKUPU •.
, BOSTON, Mass. - Pe-‘ 
reitą. šeštadienį iš Romos 
praneša, kad vysk. Jtihn 
Pet'erson, J. Ė. kardinolo 
O’Connell pavaduotojas, pa 
skirtas Mancliester, N* H* 
diecezijos vyskupu į vietą; , 
mirusio vyskupo George A. 
Guertin. f '

Manchesterio diocezija 
apima visą Ne\V Hampshįre, 
valstiją. ■ . ■ ' - .

Vyskupas Peterson per 
keliolika metų buvo Šv. Jo
no įseminarijos, Brightohe, 
prezidentų. Jis yra pasižy- 
mojęs moksliškomis paskai- 
tomig ir praktiškais suma
nymais ir pątarimais kon
ferencijose.

MILIJONAI ŽMONIŲ DA- 
LYVAVO LAIDOTUVĖSE

KUN.CELŽINIS MIRĖ 
SAKYDAMAS PAMOKSų

■ŠIAULIAI, Lietuva. — 
Gegužės 1 d. Šv. Jurgio baž^ 
nyčioj, Šiauliuose, Pakapio 
bažnytkaimių klebonas kun. 
A.. Gelžinis,' besakydamas 
motinos dienos proga pa
mokslą, staiga mirė, * Kon- 
stantuotą, kad jis mirė nuo 
staigaus širdies - paralyžo, 
nes prieš, tai • velionis visą 
laiką sirgęs.

TERORISTAI NUŠOVĖ 
JAPONIJOS PREMIERį
TOKIO, Japonija, gegu

žės 16 d. — Devyni unifor
muoti kareiviai įsilaužė per 
Sargybą, ją šūviais sūžeis- 
dami, • į premiero Šuyohi 
Inukai rezidenciją ir jį 
mirtinai sušaudė.

Tuo pačiu laiku.. kitos 
penkios jaunų vyrų grupės, 
važiuodami automobiliais, 
užpuolė Sakurdamon poli
ciją ir-paleido į ją keletą 
šūvių. Sužeidė vieną poli- 
cistą ir laikraštininką...

Kiti padėjo bombą Japo
nijos batikoje, pačiame fįr 
u^nsinib’-distriklęĮ ęetitre^į

Teroristai vistų*- paliko 
raštelius pasmerkdami da
bartinę Japonijos ekonomi
nė būklę ir tvarką ir mili- 
tarę administraciją šalyje.

Nauju premiėru paskir
tas Takahaslii..

PRALAIMĖJORl BŪTI NAMUOSE 
' .9 VAI ANDA
NORWOOD-:Mass. — 

Teisėjas Šanboių nubaudė 
Thomas O’Day/T8 ir John 
Coneannon, 18 už ^muštynes 
trims mėnesiams į patai
sos /namus. Bet paskui 
bausmę atlikti . jiem leido 
namuose* Teisėjęs ^anborn 
jaunuoliams įąve tėvišką 
pamokinimą ii^^akė. -rkas 
vakarą 9 valąndą būti na
muose,

‘ . • f

Gal ir geras būdas"* jau-, 
nUolius pataisyti.

BERLYNAS. - Vokieti- 
jos seimui susirinkus ateis
tai ■ įteikė . /nepasitikėjimo 
preriiiefiu ir jo kabinetui re 
zoliuciją, kurią 287 prieš 
257 balsais atmetė. .

Po tokio smVgio fašistai 
ne nebežinojo už ko griebi 
tis. Pradėjo triukšmauti. 
Seimo., pirmininkas įsakė 4

NEW YORK. — Pereitą 
ketvirtadienį po pietų, krū
muose netoli Lindbėrgh’6 
namų William Allen, neg
ras ir Orville Wright rado 
negyvą Lindbergh’o kūdikį.

Apie radinį tuojau prane
šė policijai, kuri atvykusi 
nustatė, kad kūdikio nužu- 
dytas, jo galvutėje padary- 
ta dyi duobutes.^ ,T

Lindbergh’o tarnaitė ir 
gydytojai pripažino, kad 
kūdikis esąs .' Liridbergh?ų 
vaikas. • ■ ■

Gydytojai sako, kad kū
dikis jau seniai nužudytas. 
Manoma, kad vagys bijoda
mi pakliūti į policijos ran
kas tą pačią nakįtį išmetė iŠ. 
autoniobiliaus.

Prezidentas Hoover išlei
do įsakymą ieškoĄ žmogžu
džių-

New Jersey ir N‘ew Yof- 
ko policija apklausinėj a vi
sus tuos žmones, kurie turė
ję ryšius neva su kidnape- 
riais. Ypač kanaantinėja- 

Vienas karo veteranas para-j mas Dr. Condon, kuris at- 
v_ stovaudainas Lindbergh’ą

sumokėjęs kidnaperįams ’T 
50,000 dolerių.

POPIEŽIUS PAGERBĖ AR
KIVYSKUPĄ

VATIKANO MIESTAS. 
— Popiežius Pins XI.pas
kyrė ai’kiVySkupą Miehaėl 
J. Curley iš Baltimore asi
stentu prie Šventojo 'Sosto.

4 UŽMETA EKSPLO
ZIJOJ

FRANKLIN, O. —Cha- 
ney Pulp and Paper kom
panijos dirbtuvėje įvyko 
eksplozija, kuri Sugriovė 
dviejų .aukščių namą,- už
mušė 4 darbininkus ir 8 su
žeidė, Priežastis eTcspliozi- 
jos neišaiškinta, bet .spėja
ma, kad sprogęs boileris.

SIŪLŪKAROMEŪALIUS
UŽ ČEVERYKUS

MOTERIS, 5 VYRA! ĮTA
RIAMI LINDBERGH'O VAI

KO VAGYSTĖJE

ir buvo padaryta. Tas dar 
abiau suerzino fašistus. Iš- 

. mestiems; fašistams atimtas 
30 dienų balsas.

Tu6j' po to seimo pirmi
ninkas paleido seimą. Ki
tas seimo posėdis įvyks bir 
želio 6 diena.

J. V. nedarbas, bet Kana
doj dar blogiau su darbais.

Wučhow, Kinija. —i Atvy
kus iš Jungtinių Valstybių jauna 
mergaitė, -narė Pietinės Babtištų 
bažnyčios, priėmė, katalikų tikė- 

. jimą ir dabar rengiasi įstoti į 
Karmelitų vienuolyną.

Dubliu, Airija. Fox f o r-d o 
vienuolyno motina. Agnės Ber- 

* nard mirė būdama 90 meti} am- 
žiaus. Ji buvo įsteigėja ir vedė
ja audėnyčios, kurioje dirba apie 
200 darbininkų. :

/: Londonas. ■— Westmiūste’io
* Arkivyskupas, Kardinolas Bour-

. ne leido viešai Išstatyti Weštmin- 
; ”ster katedroje palaimintojo Jono 
5 SduthW0rth kūną, per visą savai-

S J. E. Kardinolas Bourne tą pa- 
2 darė, kad pašalinti abejojimus ir 

atremti Lille medicinos fakulteto 
klaidinančius raportus apie pa
laimintoje kūno tikrumą. *-■

še Toronto laikraščiui laiš
ką klausdamas kaip jis ga
li įsigyti sau čevėrykus. Jis 
siūlo už čeverykus karo 
metu užsitarnautus meda
lius M; V. O., D. C. M , ir 
kitus.

UŽDARYTOS BANKUS 
UEPUZIT9RIAI GALĖS

GAUTI PASKOLĄ
CAMBRIDGE, Mass. 

-— Uždarytos Central Triist 
batikos* taupymo skyraus 
^epožitorįaį galės mažas su
mas už mažą nuošimtį pasi
skolinti iŠ Harvard Trust 
ir CambridgepoTf. Šavings 
būnkų. r . . .
kybinio vaidinimo direktorius, O- 
berammergau. Jis buvo 81 me
tų amžimis. / .

^NEW. YORK, geg. 16.— 
New Jersėy policija prane
ša, kad iš surinktų davinių 
viena moteris ir 5 vyrai esą 
atsakomingi Liundbergh’o 
vaiko pavogime. . - .

Vienas ar du tos ^grupės 
narių bus greit areštuoti.

Policija sako, kad vienas 
iš tų vagių esąs vokietys, i1’ 
jis esą parašęs raštelį, -ku- 
riame žodis Ugut” parašy
tas vietoj ‘ ‘ good. ”

‘ ’ j Popiežius Fius XI priėmė ąu-
• Berlynas, —- šiomis dienomis • diencijon, geg» 6 d., Rockford’o 
mini artistas Johannes Zwing, ii-Į (UI,) vyskupą Edward F, Hoban,

4,168,440 RADIĮJ 
VOKIETIJOJ

, DEFICITAS PASIEKĖ 
.^519,^67
■^ASHINGTON, D. C.— 

J, V. valdžios deficitas -iki 
gegužės 16 pasiekę $2,519,- 
525,267. Spėjama/ kad. iki 
birželio 30 dienos i7 pasieks 
3,000,000,000 doleriu., .

MOTERIS,- 86- KASDIEN
■; dirbauirbtuveje

22 MIRĖ BENGAL 
KALINiyRIAUŠĖSE

CAECUTA, Indija. — 
Gegužės 10 d. viesulas nu
nešė ..Mymensingh ■ Bengal 
kalėjimo stogą. Kaliniai 
puolėsi į laisvę. Tarp kali
nių ir kalėjimo sargų įvyko 
susirėmimas. : . ./• .

Dvidešimts du sargai už
mušta ir 35 sužeista riaušė
se. šešiosdešimts pęnki len
gvai sužeisti ir 20Q įąvojin-: 
gų kalinių pabėgo.

Viesulas sugriovė daug 
namų. • -

AIRIJA APTAKSUOS 
SENBERNIUS

PARYŽIUS. — Gegužės . 
12 d. iškilmingai palaidotas 
nužudytas prezidentas Paul; 
Droumer. . Milijonas žmo~. 
nių dalyvavo laidotuvėse >.: 
Notre Dame katedroje gė' į. 
•dttftn^tš šv. mišias “Tai^ė " 
kardinolas Verdier. , . * 

• (Katedroje . Šv. mišių iš- /. 
klausyti buvo visų tautų b- * 
ficialai, 'karaliai, preziden- \ : 
tąi, ministefiai, kareiviai .irį.., 
šiaip visuomenės vadai.

STREIKAS ČEVERYKŲ 
DIRBTUVĖJE ;

i DUBKEN, Airija. — Ai
rijos, senberniai labai susi- 
Tūpįnę dėl valdžios pasiūly
to mokesčių biliaųs, sulig 
kurio, kiekvienas nevedęs 
Vyras turįs $1100 metiniir 
įeigų turės mokėti valdžiai 
mokesčių $70.00; turįs dau
giau įeigų ir mokės daugiau 
mokesčių.

BINGHAM.TON, N. Y.^ 
Pereitą savaitę čia sustreV; 
kavo apie 5000 darbininkų, 
čeverykų dirbtuvėje.

Darbininkai -išėjo į stfei- . 
ką'protestui prieš kapojimą 
algų. '■ ‘f '

VOKIETIJOS APSAUGOS 
MIN1ST. PASITRAUKĖ

iAFONIECIAI UŽMUŠĖ
250 KINIEČIŲ

Nežiūrint bloglaikio Vo-. 
kieti jo j yra. 4,168,440 žmo
nių tiirinčiiĮ savo namįiūsd 
radio priimtuvus.

Kiekvienas radio savinin
kas turi mokėti valdžiai po 
50 centų į mėnesį.už leidi
mą laikyti radio namuose. 
Apie 356,837 savūiinkų be- išoje . šalyje yra retenybė, 
Aarbių, neregių ir karo in- kad moteris to amžiau^ dir- 
validų mokesčių nemoka. |btų. dirbtuvėse.

WŪfflMAN, Mass. — G. 
G. Rbbęrts korporacijos įs
taigoje dirba p-nįa S, J- 
Bosworth, 86 m. ’ amžiaus;

TOKIO. —, Japonų mili- 
tarės tarnybos. yutŠininkai 
praneša ,kad dviejuose tarp 
japonieČių ir kiniečių. susi
kirtimuose užmuštą 250 ki
niečių. . ? /

BERLYNAS. — Prane
ša, kad gen. iVilhelm Groe- 
ner, Vokietijos apsaugos, 
ministeris rezignavo.

KARDINOLAS MUNUE- 
LEIN PLANUOJA ATIDA

RYTI AVIACIJOS 
MOKYKLĄ

CHICAGO, IU.-y Kar
dinolas Mundelein planuoja 
atidaryti aviacijos mokyklą 
vaikinams. Pirmaisiais me
tais bus mokinama pagrin
diniai aviacijos dalykai. •

L. D. S. SEIMAS

100,000 DALYVAVO 
AlAIISPARADE

NEW YORK. Perei
tą šeštadienį įvyko majoro; 
Watkerto iniciatyva tai^ę va 
dinamas alauB paradas. Da
lyvavo 100,000 žmonių,, :

. ... •- . •- . .

Lietuvių Darbinhikų Sąjungos seimą Centro Val
dyba nutarė kviesti 1932 m. rugsėjo 26 ir 27 d. d* Law* 
rence, Ma’sšk . ’

Seimo programa bus pranešta; vėliau. Visos kuopos 
iš anksto prašomos rengtis seimui. 1 . . ..

Dvasios Vadas’ — Kun. Ph 
Pirmininkas F.
Vice-Pirmiiiinkė(Z iStauHėne,.

. ; Iždininkas — A* 
Sekretorius — Z B* iaučfca. \ *
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Žinios Iš Lietuvos
KLAIPĖDOS LIETUVIŲ L AL 

MfcJIMAI LIGONIŲ KA8Ų 
RINKIMUOSE

...Rinkimui pąsibaigė bąl. 
12 d. Rezultatai visai neti
kėtų ypatingai ,kąd vokie- 
jeiaį žymiai pralaimėjo. Lie
tuviai riiiidinuose savo są
rašais pirmą kartą dalyva
vo. Balsuoti ti/rėjo teisės 
apie 11,000 rinkikių Balsa
vo 5,321 žmogus. Klaipe- 

’ doš lietuviai pravedė’7 at- 
" stovus. Pagėgių spsk. 4 at

stovus. 1 ,

Jo Šventenybės Popiežiaus 
Pijaus XI valią J. E. vys
kupas Justinas. Staugaitis 
yra Telšių diecezijos ga
nyto j ps. Tų dieną katedro
je buvo Sv. mišios, kurias 
laike- generalvikaras preh 
Pi*. Urbonavičius.-

Telšių ‘kunigų seminarijos 
pirmosios laidos kunigu 
šventinimas įvyks šiemet 
birželio 12 dieną.

KAIMU SKIRSTYMAS 
VIENSĖDIJOMIS

■a*r

Ex*preziden.taa Galviu OpoJidge gaudo žuvis, prąleiadamas sa- 
Vo atostogas. Jam visada atostogos.

™ "vi
C‘

i'*

ją

ĮSIKŪRĖ NAUJA VIENUOLI J A Nuo pačių pirmųjų Lie
tuvos nepriklausomybės ; 
dienų buvo susirūpinta že
mės‘tvarkymo reikalais ir 

stengtasi sudaryti palan
kiausias sąlygas! žemes ū- 
Ititii tarpti. Tuo tikslu kai
mai, kurių žemė ūkininkai 
valdė pasidalinę rėžiais ir 
porėžiais, 'buvo Skirstomi 
viensėdijomis, kad kiekvie^ 
no ūkininko žeme būtų vie
noje vietoje.

Kaimų skirstymas vien? 
sėdijoinis pradėtas jau 1919 
metais ir iki 1931 metų'pa
baigos išskirstyta šitiek:.

Kaimų 2,687, ūkių 60,969.
Nors paprastai yrą nia- 

uonia, kad . žemės reforma 
yra tik buvusiųjų dvarų 

. parceliavimas, bet tikrumo
je toji pareeliacija per tą 

I laikotarpį .apėmė md- 
I fe į/žemės ^bt^negu bįįį 

vą išskirstyta ‘Viensėdijomis 
kaimų žemės. ..Šiuo metu',- 
kai viensėdijomis išskirsty
tų kaimų žeme apima 734,- 
652 hektarus, išparceliuotų
jų dvarų plotas tesudaro tife 
691,628 hektarus. j Kaimų 
žemėse sudaryta 83,189 at
skiri sklypai ,0 buvusiose 
dvarų žemėse ’ tik 66,415 
sklypų.

Koks - milžiniškas persi
tvarkymas vykstą 'Lietuvos 
žemės ūkyje, galima bus įsi
vaizduoti prisiminus, *kąd 
mūsų ūkininko kiemą vidu
tiniai sudaro 5 “trobesiai: 
gyvenamasis namas, tvartas 
raguočiams ir arkliams,’ 
kluonas, svirnas ir tvartas 
kiaulėms. Daug ūkminkų 
tryii dar malkinių j daržinių 
ir kitų pagelbinių trobesių. 
Tačiau skaitydami, k a d 
kiekvienas į viensėdijas iš
keltasis kiemas turėjo su
griauti yperstatyti, arba haų 
jai pasistatyti tik 5 trobe
sius, pamatysime, -ukad per 
tą dvyliką metų pertvarky
tieji ūkiai turėjo statydinti 
304,845‘ ’ trobesius. O kur 

‘karo ir šiaip padegėliai, pa
vargėliai ir visi kiti, kai te- 

Iko, statydintis greta yiėnsė-

5 ’ , ‘ ‘ . * t

AR TURI LABAI GRAŽIĄ KNYGĄ

LIETUVOS ALBUMAS
436 puslapių didumo .

Kiekvienas puslapis labai gražiu paveikslu pa
puoštas. Kiekvienas lietuvis.‘privalėtų įsigyti šią 
knygą. Jos kainą buvo '$4‘,00; Dabar gausi tik už 
$1.00.

KAUNAN* — Iš. lig šiol 
buvdstos slaptos vienuoliš
kos organizacijos Katalikių 
Moterų Kultūros Draugija 
vaidu išdygo vieša vienuo
liška Švč. Jėzaus Širdies 
Kongregacija. Jos buveinė 
Kaime.

Į pirmąją generalinę ta- 
’. drybą slaptu balsavimu išren 

: karnos :. Generalinė Virši
ninkė Elena Urbonaitė; 4 

*. patarėjos: Magdaleną Rūš- 
kytė, Bronislava Vizgirdai; 

. tė, Marija Jezerskaitė,- Ge 
: novaitė Rimkaitė. Genera- 
š*lihe Sekretore išrenkama 

Genovaitė Rimkaitė. Geiie- 
- raline akonome Antanina 

Adomaitytė. Ši vienuolija 
turi.savo narių Kaune,

^fflSMfiS NUOMA LIETUVOJE

i • Žemes reforma turėj o 
■ sjtep tikslą sumažinti 
£$as mūs nuomūiinkų skai
sčiu ir perduoti jiems nuo- 
jpmjamą. žemę nuosavybėn: 
^ąčiauy iš surašymo davi- 

; nių aiškėjarkad nuominin
kų pas mus vis dėlto ne ma
žai dar yra. Iš viso pas 
mus nuomojamos žemės yra 
455,000 hektarų, arba, visos 
naudojamos žeiūės dešimto-- 

.. ji dalis išnuomojama. Ta- 
; ei'aUj grynų nuomininkų y- 

■ tį/ięa .tik 13.036, kurie valdo 
■į231,678 hektarų plotą. Bie 
. ūkininkai visai neturi nuo- 
savos žemės ir gyvena tik iš 
nuomojamos žemės. Iš 13,- 
000: nuomminkų — 5,000 
nuomoja smulkius ūkius — 

:|lig^8 hektariį, 8,005 nųomi- 
r nmkų nuomoja ūkius virš 8 
‘ hektarų, daugiausia nuo 20 
lig 50 hektarų ūkius. Kiti 
nuomininkai turi ir -nuosa- 
voszemes. ^..-1

JAU ŠEŠERI METAI 
VYSKUPU

{TELŠIAI. Balandžių
, 5 d. suėjo šešėri metai, kai

E

1.

C' .

E
Į , * ” Reiimittūkiš <, • .. . .

“DARBININKO”
Į 366 Weat Broadway South Boston, Masą.

dijosna besikeliančių ūki
ninkų ? Tokių yra nemaža.

Taigi Lietuva statydinasi 
labai plačiai. Milžiniška 
statyba eina ne tik miestuo
se, bet ir kaimuose.

LAIVAS—KLAJOKLIS .

Argentinos vyriausybe 
prieš keletą Savaičių ištrė
mė iš savo krašto apie 15G 
europiečių nusika l t ė. I i ųy 
daugiausia komunistų ir 
baltųjų vergių pirklių: Vi
si ištremtieji karo laivu 
‘4 Oliado ’ ’ buvo išvežti į Eu
ropą, bet iki šiol ’laivą ne
įsileido nė vienas Europos 
uostas.

Nusikaltėliu laive esą taip1 
>t septyni liętuvog Tibilie- 
iei^Š&abar įs-‘
taigos aiškina, Įtiek tai ąta- 
tinka-tikrenybę/ .Nežiūrint 
visa ko, laivas nebus įsileis-^ 
tas ir į Klaipėdos uostą, 
jeigu: norėtų į jį.užsukti.

' —4_____ —!_______X—. ' ’

NESULAUKIA IŠSKIRSTANT

U»
”i'|i Iii 1 ’.im x

įphįo tirtį psu

IŠNIEKINO MAŽEIKIŲ ' 
BAŽNYČIA

GRĮŠ DŲ MIEGOT

KRAKĖS. —* Valsčiaus 
savivaldybė ruoišasi pradė
ti ir
VyUųto gąMu/ Tam tiks
lui guvu paskolą.

—1930 m. pradėtą statyti
Krakėse mūrinė dviejų auk- M ______________
štų šešiems komplektams l t( apyaaka, Taraįl Tį Vyi- 
mokykla šiais metais ruošįa. labai40'’

masi pabaigh. Rudeny Era- »pie j.
■ ■■ V * ■ B. .... * .M * Ii S. 4 ® ... —  JI   . _  a. JL ' I

45e.

“Darbininko” Katalogas
’ ĮVAIRIOS KNYGO8

Auksinio Obuolio Hirtorija 
(Graiką Mythologijos žiup* 
nalla)- tu paveikslais. Lietu
vių įąlbon išguldo Alyva-----6Qc.

Tyyiį:fMšf|i^KTikščįoąii,
I Žydės ir Turkas. Pamokinan-

MQSeD1S, Kretingos a. 
— Mosėdžio valsčiau savi
valdybė ; viename paskui i- 
niųjų savo posėdžių, nutarė 
išgrįsti Mosėdžio miestelį ir 
Šačių bažnytkiemį. Grindi
mo medžiagos turės atvežti, 
ūkininkai ,o už darbų turės 
sumokėti miestelio ir bąž- 
nytkiamio namų savininkai.

Į niauskM. Verte P, B._ 
Trumpi Skaitymėliai—Ubai 

gražia pasiskaitymai apie 1- 
kiu miestelis turės niOder- yairiuB gyvenimo atritikimu*. 
aiškį pradinę mokykla. Į* KMm^moksUikl pa.

—Krakių v. Ažytėnų įr ahiaityinai. Parašė Uosis——45a. 
Lenčįų kąiiųąi, kaip ir Įtiek ifiįąąaa —AprataM apie

. . 7 * 'v gerumą per Tėvą Fabefą-Fi-
vienais metais nunešus per lipiną. Verta Kun. P. L.___ 15e.
Šušvę tiltĄ ties Barkūniš-J Tabakas—Nuodai, — rūky- 

' *mo kenksmas; pagal d-rą NL
kolskį parengė S. Kaimietis—15o.

[, Užkeikta Mergelė s* Barz
da ir Barzdaskutį*—apysaka 15c. 
F Katalikų Bkžnyčla lT Ds- 
mokratizmas. — Paraše kun.
Tarnas Žilinskas ——   ■.....^SOc, 

Apaštalystės Maldos Statu
tas. — Vertė Kun. P, Sauru- 
sąitia —————/--------

 XXIX Tarptautinis Eucha- 
rištinis Kongresas, Phašė

STATYS PARAPIJOS SALĘ kun Pc BuČys, M. L C._1.5ū 

' _   ’—“ ■ : -v Mūsiškiai Užsienyje. Juokin-
LEKEČIĄI,. Šakių ąp.— gaa aprašymas kelionės į Pa- 

Šįmet manoma pastatyti pa Į F atgal Mikalojaus Jr 

rapijos salę;

kiais jau dvi savaitės ats
kirti nuo Krakių miestelio.

nais metais, padaro daug 
vargo. Savivabdy h e i Šį. 
klausimą reikėtų sutvarky
ti. • '■

Naktį iš 27 j 28 dieną ne
žinomi piktadariai įsilaužė 
į. Mažeikių katalikų bažny
čią, išlaužė liukų dėžutę, iš
barstė Šv;. Komuniją ir su
laužė ant vta altorių gva- 
•kes. Į 5 
siųstą iš 'KmlU'yaldininkas 
speęijalistas. Pi h i g ų ir 
Šiaip, daiktų nieko neišiiešef

‘ TAISOSI PAVASARIS

RAGUVA, - fermos, 
Krityžiaus ir Pakrityžio 
kaimai tuti bendras,ganyk
las, kuriomis, tegali naudo
tis tik. keli Krityžiaus ūki
ninkai. Kitiems tos ganyk
los, būdamos už kelių kilo
metrų, yra visai neprieina
mos. Negąledami jumis 
naudotis ir tiirMąnn mokė
ti už jas mokesčius, tų kai
mų ūkininkai jau nuo 1925 
metų duoda įvairius prašy
mus Panavežio apskrities 
žemės tvarkytojui/bet vis 
nesulaukia iŠskirstųnt. ...

PIGUS SVIESTAS IR 
KIAUŠINIAI

NELAIMINGAS ĮVYKIS

: ALEKSANDRAVĖLĘ 
Rokiškio aps. Šių metų 
balandžio mėn. 19 d. Alek
sandravėlės klebono kun. 
Šimaičio tarnas are daržą. 
Tito tarpu arkliai kažko pa* 
sibąidė, permetę tanią ir 
ėmė bėgti su visu plūgu. 
Ten pat' vaikščiojęs klebo
nas kun. Šimaitis^ pamatęs 
norėją sulaikvti^iMįus —

Glapiręs Ivanovų... Išguldė 
Magnus Parvalkietis ~ ■ ,50

Kelionė Aplink Pasaulį per 
bO dfepų---4jaie visas darybas 
be. galo < įdomūs nuotjkiai ke
lionės per įvairius kražtue. 
Parašė Julius Verne. Vertimas , 
/.Balčikonio $1 (M)

Pramoninės Demokratjios Pa- .
į grindai. Patašą Uosis  L—^_75g.

Gegužės Mėnuo —■ Kun. P. 
Žądeikią; Kainą —__ ___ i___50c.

Aritmetikos ūždavinynas._25c.
Vaikų Darbymečiui — Rin- . 

Kinėlis kalbos mokslui-—.....50c.
Petriukas — laišką! vieno 

vaikelio^ Vertė S. Rakauskas 15c.
Bolševizmas — Kas tai yra 

bolševizmas ir jo vykdymas . 
Rusijoj 15c:

Žaidimų Vainiką*—Savybės - 
vakarėliams ir gėgužinėnis su 
gaidomis. Sutaisė Matas Gri
noms - 50c

I
I

1 §Į
i

. MALĖTĄI, Utenos a.—- 
Simkusąi pavasarių laiko
tarpis pašibaigė. Purvynai 
pradžiūvę* tiek, kad galima 
lėliais važiuoti.. Balandžio 
13 d. jau * matėsi laukus 
ariant. .

PANDĖLYS, Rokiškio 
— Balandžio 12 d. turguje 
buvo labai pigūs kiaušiniai.. 
Dvidešimčiai gerų kiauši 
nių mokėjo tik Uitų. Ūki
ninkai skundėsi, kad taip 
labai* atpigę’ kiaušiniai čia 
niekad nebuvę.

a.

1 • • • ♦ . „»• ■<

Trumpa Ąpoloffeąka trtft
Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pa 
rai8 kun, V. Žajančauskaa—.50c

Maldą Rinkinėlis, baltais 
vigeliais------ .1.2$

Maldą Rinkinšlia, juodais 
viršeliais ____-......^.3175—1.28

Dr. Vinco Pietario Raštai,
Istorijos apysaka. Du tomai. $1.00

Moteryste ir Želmyna. Ver
te J. Gerutis 40a.

Gamtos Pradžiamoksli* —
Dr. A; ^Vileišis—;------- -—50a,

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo ją išsisaugoti! Parašv 
negyvoji gamta: žemė, van- . 
duo, oras. Paraše J. Barona8__50e.

Nauja Skaitymui Knyga — 
(Dalis II). Su paveik81ais__„75o.

Vienuolius Luomv Verte 
Kun, P. Saurusaitis __ _____25o.

Vaiką Knygelė — su pa- > 
veikslais 80©.

Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karėj; 1918 ir 1911) m. Para. 
š§ Kun. J. J?. Jonaitis (Ka
pelionas) ..........   ^_25c

, Pamaldų Vado vėlia, Stacijos 
Graudūs Verksmai. Sudarė ir

Meile (Poema). Paraše M. 
Gustaitis ____ _________ __ -15o.
išleido Kun. J. Koncevif!ius.._10c.

Moterystės Nešuardomybč. J.. 
Lesauskis. šv. Ka*. D-jos lei
dinys, Kaune ------------------ JlOc.
. Sunkiausiais Laikais. Paraše 
A. Rucęvičius----- --—_____40o.

Šventas Gab.rieĮiUB, Išleido 
Tėvas Alfonsas Maria C. Pr_25o.

Religijos Mokymo Metodi
ka. SutaisS K. J. Skruodys_i5(k>- 

■ Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prie Manęs. Sutaisė KuPra? 
nas--- L——_—----- ------- 40o.

Mūsą Dainiai. Paraše Ka
zys Puida -------- -----------__50c.

Anderseno pasakęs—su pa- 
eikslėliais -—;---- 20c.

kndziulaitis —----- —5(k,
MALDAKNYGĖS

Puikinu ant KęlJųV'D'ko V 
' paiidK.”Ocloš apdaru $2.00 ir $3.00

TEATRAI
■ Vienuolio Disputą su Rabi
nu. Vieno veiksmo juokai. Su
lietuvino Vaidevutis -----------15c. j

Elgetą Gudrumas, 3-jų veiks
mą komedija.*’Paraše Seiriją į 
uozukas —— --- 25c.
Nepaisytojo—keturią veiks

nią drama. Parašė kun. Pr. M. 
lyras. Kaina---- ----------------- .35e

GUiukingas Vyras—2 aktą 
komedija; parašė S. Tarvy
das  ---- ------- į_—.—_—J25*
v Ubagą Akademija ir Ubagą 
Balius — komedijos po lak 
' 4. Parašė Seirijų Juozukas—35c.

Sniegas — Drama 4rrią ak- 
ą. Vertė Akelaitis __ _____4Oc

Esumas—3-čia dalis dramos 
‘Gims Tautos Genijus.” Pa
rašė Kun. L. Vaieekauskas—lOe

Visi Geri—3-jq velksmą vaii- 
delis; parašė F. V. —i------ 10a
• Patricija, arba nežinomoji 
kantinė — 4 aktą drama.

1 Vertė Jonas Tarvydas t------_.10a.
Išganymo Apsireiškimai — 

atėjimas ir gyvenimas ant že- 
uės JSzaūs Kristaus. Vaidini- 
uąs su gaidomis —------- :___-75®,

Dramos; 1) German*-, 21).
''■'abiola—5 aktą; 3)7Liurdo 
Stebūklas — 4 aktą; parašė 
L Tarvydas—---- -------

Knarkia Paliepus.—Komedi- 
Lmp akte. Parašė Gineitis 15«. 
Vaiką Teatrai: dalis I; 1) 

Pagalvok ką. darai; 2) Jono 
aimė; 3) Pasakyk mano įaH 
nę. Surinko S. K., D. irtN.-_15k

1 Vaikų Teatrai: dalią H:1) 
(štirsime paskui; 2) Antanu-

1 <as. Surinko S. K., D. ir N—15a.

pagriebė už vttflĄ, bet ark- h 
liai smąrkįai įsibaidė, per- 1 
mėtė į žeme klebopą ir ėmė Laime — (poema). Paraše . 
nešti. Išnarino kairią j ą Vaitkus50o.

1 -v z- m - r Atsargiai su Ugnimi. VertS ranką is peties. Tuojauat-.U lcnki§bl> kfln K s..;.....m,. 
vežtas iš-Obeliu gydytojas MttsęTįkėjlmM—Kaiškini- 
p. Jankevičius ranką'atitai- mis pagrindų mOatj tiksjimo.
Bė i vięt5, Klebonas sveiks-
ta, J. Šečkevičiu* ir B-vS, K*u-

■ ~ . ■ Į ias, —__ .Į-; : . 4ft<i
Ėmęs ir Kalbėk: Deklama

cijos, Monolgai ir. Dialogai. 
Paraše Juozas V. Kovas ——30c.

Graudiis Verksmai —Ver
tė Vysk. A. Baranauskas-^-_10c.

EucharistiŽkos Stacijos—Su
lietuvino Kun. P. Juskaitis_15e.

Kristaus Kryžius: Stacijos, 
Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužės, Birželio ir Spaliui mS- 
lesiams. Išleido kun. K. A. Va- 
sya -— __ L,,,...-.-- 25c.

Dangaus. Karaliene. — Su
rinko Kun. M. GavaleviČiuš; 
be apdarą 75 centai, su ap
darais  :— ___ -J  $1.00

Socializmas ir Krikščionybe.
Prof. V. Jurgučio _________ 10c

žmogus ir Gyvaoly*. Para*
dS kun. P. BuČys . „ • ■’ ,. 30<n

Žydas Lietuvoje. Paraše S.
Kaimietis ■ . ___ 10c

Maldos Galybe. ' Istoriškas 
piešinys IV-to šimtmečio kri
kščionybės. Lietuvių kalbon 
išguldė P, B. Į*______ v . 25*

Apsirikimą Komedija, Atsi
tikimas. iš Amerikoniško gyve 
’iimo. Išguldė LapŠiaus Vai* .. 
kas -,^.2,—...10fr

Jonu Kmito Eilčs >..».. .$1.00
Lietuvos Albumas. Su pa

veikslais ir aprašymai8____—1.50

ŽUVO NAPOLEONO LAIŠKAS 
PANEVĖŽIO BAJORAMS

Iš Kauno cėntralinio/ar
chyvo esąs žiBręk.svarbus do- 

| kumėntas — Napoleono lai- 

 

j|kąs Panevėžio bajorams.

VIŠTYTIS. —-Balandžio[Laiške Napoleonas rašė 
mėn. 18 d. Vištytyje pas žy- kad jis norįs atstatyti Ne
dą Lindę bępiaunant darbi- priklausomą Lietuvą* Šį. 
ninkams lentas, krito medis laišką, prof. Janulaitis buvo 
nuo ožių ir vietoje užmušė Į radęs iš Rusijos parvežtoj 
darbininką. Joną Šeštoką, 
67 metų amžiaus to mieste
lio gyventoją.

A. a. Jonas: buvęs geras 
katalikas įr knygnešys.

Kitam to miestelio darbi
ninkui Kučinskui nulaužta 
viena koją; nubėgus, daug- 
kraujo, gresia įnirtis. Žmo
gus yrą beturtis, vargas ne
išpasakytas...

NELAIMĖ PIAUNANT
• MALKAS

Lietuvos Metrikoj.

- SIMFONIJA IŠ DAUGELIO 
ŠALIŲ

Jau 49 skirtingi orkestrai grie
žė Lueky Strike radio šokių, vag
iančioje. nuo tcrlaiko, kada pirmų 
kartų Walter Winchell. pasiuntė, 
magiškų dAonėlp. pereitų lapkri
čio nięnesį, iš Ne\v Yorko į Clii- 
cągo, paimti Wayne King orkes
tro1 valelis. - Orkestrai buvo iš 
Berlyno, ' ■ Paryžiaus, Londono, 
Dublino, Havanos, Buenos Airės, 
Montrealio ir r Toronto, lygiai 
kaip ir Žymiausi Amerikos prkes- 
irai, pradedant su New Orleaną

[ ir baigiant St. Paul, ir pradedant 
\ | Los Angeles ir baigiant Bosto

nu.: Daugelis iš tų orkestrų, jau

“NUGA-TOHE IŠGYDĖ
MANO KVAITULIUS”

•'Per daugelį metu,” raSo p. A. tuk- įgriežė/net po kėlius, kartus Luc* 
sis, Bethleheni Pa., “a§ turėjau kyai- W BtHkę pragramoję.
tuHi ir jolęie vnistąi iriau ueąelbfijo. ■ .. np ,fp inatrižkas divonelis lia- AS perskaičiau apie Nuga-'L’oue Ir pu-1 , ™ ąAvoneiis pa-
atebstlnaa pasekmes, kokių imonOs buJi darė- jau net po du, be sustoji- 
šliaukė, todėl ir aš nuBiplrkąu bon- mo, skridimu j Berlyną, Havaną 
ką. ąs guliu teisingai pasakytitkad ir..Buenos Aires. • Šie magiško 
Miga-Tone išgydė man<> kvaitulius.• divonėlio žygiai nurodo Kftin Dabar aš turiu sveikutą ir stiprumą ..jaunystes.” . . -puikiai jis save prižadą t išpildo,

Nugu-Toiie išvalo, krnm nuo liga* ir teikm radio klausytojam* 60 
gimdančių nuodų, kurie Jg^ąukią ilgas minučių sii „pasaulio geriausiais 

ir sUptius orgtuiu*. Jis luteikb) Šokių orkestrais. . Prie to, Kepu* rą sveikatą jnlHJoriijms I MikAtin it* Demnlcmtii Tautiniai
..._____^CbĮitinaf gaukite'-l®nką | Komitetai- priėmė pakvietimus
Nugii-Tone. Aptlekini'nkal jį pardąvi- sunaudoti d»lį valandos, kad BU- 
nėJa. l°vnl>a&Miątų klausytojus sųšios& wTvXft Wics ęslU’11' vyriūro- 
butimĮl reikalaukite Nuga-TonA . hnis apie iią d|eųų ąyąębįausluą

MAKETAI, Utenos' ą. — 
Balandžio 12 d. buvo dide
lis turgus: < Sviesto ir kiau
šinių šį ’ kąrtą buvo dau
giausia. Gal dėl tos prie-, 
žasties įr pigūs buvo , šitie 
produktai Už 10 didėlių . avGikata mUfjottųni8 zmomą Visose I DftmnltMitii. Tantiiiiai
fciaušmtu dartgiau nemoke- p>rūiij> daiyso. įJėign jų* me;8ihh w
. ; ‘* M Ai* liguisti, bpUiittt gaukite bonkų Komitetai priėmė pakvietunus
jh, kaip 5(1—60 centų o nz - .... * “ “ “ “ ‘ 1 11 " ’ ” —’-J -
kaimiško sviesto kilogrumą 

litu/ / - ■ 'y;-'-; y • -

Išleido •

“DARBININKAS”
366 Broadway, So. Boston, Masą
•klausimus* •• •

Gaminant Lueky Strike eiga- 
retus išdirbėjai prisilaiko nuo
mones, kad tik gerialLsi išdirbi-, 
niai gali patenkinti Amerikos vi
suomenę.

Prisilaikydami šių dieną indu
strijoj; eigos, jie pasišauki? moks
lų 1 pagalbų, kuris davė rūkyto
jams tam tikiu spraginimo būdą 
su jiltra-violet ..'spinduliais. - Šis 
spraginimas išvalo ‘yisbkius; prie’ 
maišas, jkurioš." visuomet yra ran
damos tabako lape, ir tokiu bil
du suŲikU Lileikiams maloniai-^ 
lengvų, .spraginiino skonį, kuris 
padaro Šiuos cigąretus puikiau-

dati pasaulyje. Lueky Strike w. 
znl tai vienąitčliai cigavetaj pu 
salyje, kurie šiuo spraginamo bil
du, su pagolba/ultra-viokt spin- 

. luitu/ suteikia apsauga rūkyto- 
jų.gerklei. . . a .y

Kad šie cigtiroiUii visuomet bū
tų šviežiais, jie yra laikomi gar* 
.samiu celophinm įvyniojime su 
skrotelių. Takėlis lengvai ati
daromas ,laikant vieną Škvetelio 
dalį .ir patraukiant’ už kitos.
v Šiandieną aukštesne vėi<» jlang | 
iviškim ‘Todėl prisiminkite, kad , į 
už savo pinigus daug daugiau i 
gausite pirkdami Luckics, negu* ' 
kitokius cigaretus (Adv.)

1 r" į U
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DARBININKAS■ : Antaditoi, •», 1932, :
*
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7 POETO PASIDIDŽIAVIMAS

VAVI

karėlis, į kurį kviečiam at
silankyti.

t dudžas Sakavičiits, 
8-to ^k. mokinys.

MŪSŲ POETŲ ŽEM
ČIŪGAI

Kaip paukštis budrus, 
taip iš anksto beskryšta •

Žmogaus melagingi sap
nai.,

Juokeliai

Pasididžiavime! . •
Didelė tavo kiūtinę!
Pasididžiavime, ... ;

——..rTai-mano Tėvyne! — v—
v Kiek kartų žiūrėjau į josios rytojų . 

Aptemdytą, artimą, baisų pavojų, 
jBet Ji visuomet jauna... nors pavargus senai.„..M 
Tai mano’pasididžiavimds... Tėvynė Jinai! "

■ V ■ •

' Maironį

Lengidau yra pažinti, kas‘ 
nėra Dievas, ....... ; ?

Negu, kas yr Jis
AĄ Jakštas.

J okubds ^Kurkinas jau ke
li metai kaip važinėja. po 
teismus ir vis jokių .galuti
nų, nuosprendžių nesulau
kia. •_ Vieną dieną ateina 
pas savo advokatą ir'sako 
jam: ,,

—Gal butų geriau, kad 
nusiusčiąu teisėjui keptą. 
Žąsį? G - ’

Žvilgtelk, Dieve, į vargšę 
žemę,

Į žmonių gentę teikis pa-

Griebkis garbės! O moksliii prie šono!
Nepaisysi tada nei. paties šėtono!
Matysi, Įdek, galima jau dabarty,

. O kiek, pramatoma ateity !

Tik bailys nusimena ir ima dejuot,
. Apie save ir artimą paabejot
. Ir bijo šešėlio, nors šąudp nuo vėjo, 

Ir kelių nesuranda, kuriais milžinai ėjot ;
> * . .

Nemesk tu naštos,.bet neški kantriai!
Nes garbė be vargo — tai tušti niekai !

Čia pat. šlama čiūlba var
singi šilai, ‘

Graži prigimtis! Bet” už
vis man gražu, *f

.Kaip siela vaizduoją do
rybių dažu.

’ Mi Gustaitįs.

. Dįeve! Per tavo užrūstin
tą akį, • Šiandien . išvydau 
klaidingus taikus!

Faustas Kirša.

x ■

Būk lietuvis nėš vien lietuviu. - .*
Nuveiksi Dievo leistus darbus tu!

. < *. ' Plytaitis.

IŠ WORCESTERIO 
PADANGES

» _ .‘...Liudas Girae-

Oi gi gražus., tolimasis 
dangus ! • ' •

Kada mam’ pasauksi; ten, 
Dievuliau brangus ? : •

A. Vienažrndis.

Į vartus Dangaus šven
tuosius —'

Aš einu, einu, einu...
Sh Santvaras.

Surinko Kazys Atina.

Advokatas Žiūri į jį nu
stebęs. • .

'• —Būtu tai kvailiausias 
darbas. Pirmučiausiai, tam
sta butūm kaltinamas už 
kyšį, o paskui, praloštom sa
vo byla.

Sekančiame*; teisme* įšlp- 
šia Kurkinas bylą labai to* 
gyni.1 Advokatas džiaugda
masis ir sako, jam; *\»

—Matai, .- tamsta. Visai 
priešingai būtu būvį jeigu 
būtum .išpildęs savo nevik
rų užmanymą ir pasiuntęs 
teisėjui žąsį. :

—Pasiunčiau, ponas ad
vokate, — sako Kurkinas 
juokdamasis — bet* mano 
priešininko vardų. -

—Tėveiit Buto didis-dak- 
.ai’as ir kalbėjosi per tele

foną su mano pilvu/
■ /. , '. i—' • •

Ką reikia daryti, kad tiv 
rėtum pasisekimą, ka i p o 
kalbėtojas? .

—Reikia, mandagiai: iš
klausinėti, ko nori kiaušy* 
tojai, o paskui pas a k y t i, 
kad jie, teisybę sako. v

v Mažas Petrukas susirgo. 
Pasauktas daktaras ištyri
nėjo jį su tam tikrais prie
taisais. Vakare pareiškia 
litrukas tėvui, kada tasai 
grįžta namo: ’ . . '

PROGA BEDARBIAMS
Kad pagelbeti bedarbiams “ Dar- 
Liniuko’’ Administracija išmokės į J 
bedarbiui už kiekvieną g ą tiltą "jj
naują mėtinę; prenumėratą vieną O 

dolerį.

Gera proga bedarbiams užsidirb- ’ 
ti- keletą ar kelioliką dolerių. |
Apsukresnioji darbininkai gnli v
išsidirbti nuolatinį ir gerai ap- *4
mokamą darbą, ' ■ ’ .fl

Namų šeimininkė krįžtą 
iš KdlipneS: . . ■ ‘ :

—fean.au, Kazyte, kad 'ge
nai prižiurę jai naminius" 
vulįųs. ” j

—Beabejo, gerbiama tam
sta. Kartą tiktai pamir
šau priperiėtr katytę? ? /

: —Bet nepakenkė jar tas?
—Ne! Suėdė kanariuką

ir abi papūgas. ‘-

—Geriausia visam pasau
ly šeimininkė tai buvo ma-" 
no uošve!

—Visgi numirė?
.—Ne! Buvo suėsta Afri

koje žmogėdrų. Šupiaūstę
ją, įdėjo į puodą, o ji ir 'ta- zdėlyną ir persitikrinsi,

SKLEISKITE ŠVIESĄ .. Jj 

Perskaitę “Darbininką” neaų- ^5 

meskite, bet duokite kitiems pa- 
skaityti. Tokiu būdų supažin- 
disite kitus su “ Darbininku’\ ir 7 
L. D. S, ir atremsite mūsn' ide- yj 

još priešų propagandą. ;

da dar tarė tyliai r v 
.—Prašau neužmiršti įdė

ti cibulių, druskos ir pipirų.

■ Koks skirtumas taip min
kštos kėdės, ir skruzdėly
no?

Atsisėsk tamsta į skru-

Lietuvių Darbininkų Sąjungos 
N. Anglijos Apskrities 17-ta Metine

•j
1 ■ 

i? ■'

1

/

mokyklai. Malonu buvo per < 
8.metus. _. Neužmiršim. tų; 
gražių pamokymų, kuriuos. 
Seselės ‘augino mūsų. Širdy
je. Aš rengdamasi tarti at
sisveikinimo ; žodį, pirmiau
sia žengiu į Jaunimo Dar
želį, nors mažos Vertės gėlę , 
pasodinti. 1 . r ; '

. Vai. visi darželiai vasaros 
metu yra papuošti įvairiais 
Darželis tebūna ko įvairiau- 
žiėdais, taip • ir Jhunimo

A E. U'rnionaite.
SIS,

Pasidairiusio; platųjį pa
saulį, daug ką galima p.a-_ 

. matyti, ypatingai šio sezono 
metu, kuomet saulutė daug, 
maloniau šviečia, ątgaivin- ■ 
dama iš miego- visą gamtą, 
kai laikraščiai pilni paveik
slų. tų jaunuolių, kurie žen
gia aukštyn prie, užsibrėžto 
gyvenimo' tikslo. Iš tiesų, 
tai liiiksmas ir malonus lai
kas, kai milžiniški būriai, 

? . jaūiiUolių rengiasi prie kvo
timų, rūpinasi juos išlaikyti 
ir svarsto, kur toliaus rei-. 
kės ženkti. ‘

Tarp kitų visų, mokyklų, 
noriu paminėti tą mažytę 
Šv. Kazimiero parapijos Se* 

. sėlių Kazimieriečiij vedamą 
mokyklą. Tai tik pradžios 
mokyklai Ir taip tyli, taip^

- kukli, kad rodos niekas nie
ko apie ją nežino, taČiaus 
didelę naudą nesenti tikėji-

, mo, tautiškumo ir mokslo, 
srityje, nes Seselės rūpes
tingai ją veda. Jos moki- 

. niai, išlaikę: kvotimus,. gali 
įstoti į kokią tik nori aukš
tesnę . mokyklą be jokių 
kliūčių.

.’ tai. .
Šiais 

’ šešta iš
gimo laida.
•metus nemažas pulkelis aL 

; ' ■ sisveikino su. jąja.. Vieni
jos mokiniai rengiasi iarp- 

. te vieriuoliais-ėmis, paauko- 
h . darni visą savo gyvenimą

Dievui ir žmonėms. Antri 
eis pasaulinius aukštesnius 
mokslus; o treti jaii apsis
toję gyvenimo sūkuryje.

Kaip Intais metais,, taip 
ir šiemet nemažas skaičius 
rengiąsi, tartie ‘‘Su DieV” 

.Seselėms, ir Šv, Kazimiero

Garbė Seselėms už

metais, rodos, jau 
eilės mokslo užbaį- 

Per penkeris

Gegužės 12 d., Šv. Kazi
miero parapijos mokyklos 8 
skyriaus mokiniai turėjo 
savo “Class Day.” . ;

Programa prasidėjo 
“Jaunimo Daina.”
. Konstantinas Vaitkevi- f 
Čius paaiškino spalvų reikš
mę. Jonas: Morkūnas kal
bėjo apie rožę,, kliasos gėlę.

Kum Petraitis išdalino- 
spalvas. Po to sekė prana
šystės, kurias pranašavo V. 
Tautkus... •_ 1 t

Kliasės eilės. Visi moki
niai, linksmais Šauksmais, 
pasveikino gerb., kleboną, 
kun. Bakaną, Seseles, ir pi
ną Žemaitį. . ,

Paskutinį testamentą, ku
riuo aštunto skyriaus moki-* 
niai viską paliko arba pado
vanojo septinto ’ skyriaus, 
mokiniams, perskaitė Kazi
mieras Gadilauskas, lietuvi
škai, o Elenora Paulukony- 
,t ė angliškai. •

Programa baigėsi Lietu
vos himnu.

Obalsį išsirinko “Vįsuo- 
Inet • Ištikimas,” o Stotina 
Geros Patarties kąipo glo
bėja. ’ /

Birželio 19 dieną bus mū
sų užbaigimo mokyklos vą-

L.

GEGUŽIU
-/ ■

f .» H 
j

J; ••

GEGUŽES 30.1932
• Pradai ai d vul rvfA >Pradžia 10 vai. ryte

DflMilVftP - DIDI/?Ei nUlvIUVUo rAKKt
MONTELLO, MASS.

r- . \  ./■ A.._- • •J ■

*

Programoje Visokį žaislai - sporti- . 
į rieę “štukosj” baseball rungtynes, 
1 boksas, ristynes, šokiai ir 1.1.
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DARBIJ«J<KAS 
:(The Worker) - , 

PabliiM eveiy TUESDAY and FĄIDAY
; * ... .by—- './ '.■■ :* a ,

-■ BAIMTJOS^H’SLITHŲANIAN RC. ASSOCIATIO1 O J* IULBOB
JtatereU as Mecoud-claM matter Sept llį 1915 u tfie poat offIce at BoMon, Mbm. 

. ) tmder tha Juit of March S, 1870
- Acoaptanct for m«!Ung at apeclal rato of poerta<e provtded for tn Seętton 1108 

Axlt crf October 8,1917, «utharto«d oo July 12,1918 :

BUBėGRlPTION RATES; PRENUMERATOS KAINA:
Į&oaaeutlc yeąrly ...............,|<0C Amerlkojemetami.,.$4.00 

,|0.00 Ulsięny mėtomu ................$5,00 
tau kart aavaJtej* metato>« »» 42.00

____ _____________ ______ Užsieny 1 kart savai tfje metama ,.!|2.5O

BARBIKI-KKAS ;
866 WEST BR0ADWAY SOUTH feOSTO<jtASS.

: • ... , •_ k _ •' V
į TELEPHONE SOUTH^OSTON 0020

B* IVrelgii yearly.................. >5.00 Ufel 
j pomėatfc cnce per week yearly, .|2,00 Vle>

Foralgn onca per week-ya«rly. .. .|2.5O Ufei
r

KLASTINGA PRO VOKĄ-
. I

CHA
l ■

Garsus tariamasis kunigų 
ir Krikščionių Bemokintų 
sąmokslas prieš Smetonos

> vyriausybę pasirodė esanti 
klastinga p r o v o k a c i J a. 
Slaptosios policijos virši-

/ ninkąs norėjo pasigerinti 
vyriausybei ir surado tūlą 
elektrotechniką kurs sufal-

’ savo dokumentus kompro
mituojančius Krik. Dem. 
šulą Dr. Karvelį. . Padary
ta daug kratų ir išbubnyta 
L. Aide, kad susekta baisus

. suokalbis'prieš esamą vy- 
riąusybę ir jam vadovauja

- kunigai ir Krik. Bemokin
tai. Bet kuomet teisybė iš
ėjo .aikštėn ir Dr. Karvelis 
patraukė policijos viršinim

’ ką į teismą, tai elektrotech
nikas išbėgo iš . Lieiįyos.^ įįjjbfar Lietuvoje. Rodos, pB 

.- Jaukiama tolesnio ' išsivys-/• —r-—
• tymo to nemalonaus skan

dalo, otriom syk slaptosios
• policijos šulams ir jų paka

likams tenka atsistoti prie' 
gėdos stulpo. . .. .'

■ /Klastų ir provokacijų yra
* j Buvę ne f ik lietuvių, bet ir 

kitų tautų istorijoj. Visų 
Mastininkų pastangos pir
miau ar paskiau' nueidavo 
niekais, o jiems tekdavo ne- 
sietis bjaurų provokatorių

. vardą, nes klasta, arba vy-

lingas dokumentų falšavi- 
mas visuomet prisjkaitonia 
prie niekšiškiaušių darbų. 
Ta. nuodėmė lygi. moralinei 
žmogžudystei.. ' A .

Nesuprantama, kam ta 
provokaciją šiaip laikais bu
vo reikalinga. Ar jau tau
tininkų valdžia taip silpna, 
kad net tokių •' priemonių 
reikia imtis j ai ^palaikyti f 
Katalikai Lietuvoje ir taip 
jau prispausti, Spauda su
varžyta, laisvo žodžio nėra. 
Už politinius nusikaltimus, 
tikrus ar išsvajotus, bau
džia karo teismas, žodžiu, 
nėra pasauly tokios valsty
bės, išskyrus sovietus, kur 
piliečių teisės būtų taip su
valomos taikos metu, kaip

rimams neateidavo galvon' 
daryti provokacijas, kuomet 
jie žinojo,., kad ię esami įs
tatymai pakankamai apgi
na caro valdžią. Ai* gi tau
tininkų vyriausybe būtų 
žiauresnė’už carą. . -. '♦ ••

Kaip ten nebūtų, fts tik 
naudoti provokaciją politi
niams tikslams rimtai vy
riausybei. — negražu. Toki 
žygiai tautininkams garbės 
nedaro. ‘

K.

MULKINTOJAI

Kai nedarbo metu žmones 
• daugiau eina į bažnyčią, 
/ karsčiau meldžiasi ir uoliau 

lankosi į misijas ir kitokias, 
pamaldas, tai bolševikai ne- 

; gali* tverti piktumu. ir dai
nuo j a seniai, nudėvėtą savo 
dainelę, kad bažnyčia, mul
kina darbininkus. Bet baž- 

c nyčia darbininkų nemulki- 
na, tik juos p a g u o d ž i a. 
Koks čia . t mulkinimas, jei 
suvargusiam, bedarbiui duo
di progos pasimelsti? Tas 
bent nuramina jo širdį. 
Ar geriau būtų, kad hažny- 

i ; čia patartų darbininkams- 
T bolševikruti, vadinasi, plūs

ti Dievą ir mušti žmones?
• ' Tag dar. įtraukti], juos į di- 
i. dėsnį skurdą.,

(Bet- kad bolševikai .darbi- 
f niūkūs mulkina, tai mulki

na, nes žada jiems tai ko 
k‘ patys neturi ir negali įūoti*, 

arija .geriau> pasakius, /npi’š 
ir turi, bet* nenori duoti 

.. Bolševikų komisam užtek
tinai turi pinigų ir maisto, 

. bet pinigus siunčia užsienin

7
i

■•p

savo kromeliui garsinti/ 
riaušėms kelti ii* netvarkai 
daryti, o maistą skiria dum- 
pingams.. Jų gi žmones na
mie tuir badauti. Baduo- 
lių demonstracijoje Bosto
ne bolševiku vadai važiavo 
automobiliuose ir vaišinosi 
restaurahuoše, o darbinin
kai ėjo pekšti ir gyveno iš-, 
maldomis. . Ar tai čia . ne 
mulliininias? ■’/

Streikuose bolševikų va
dai , nieko žmonėms neduoda 
til< kiirsto, kad patys visksj 
paimtų nuo kapitalistų. Su
klaidinti darbininkai bando 
paimti, įvyksta muštynes, 
ir darbininkai tiesą, gauna, 
bet mušt, o kapitalistų tur
to nepaima., Kas kitų kur
stę, b pgts nieko nepagelbs- 
ti, nes pagelbsti ir negalį ir 
nemoka, tas yra- tikras niul-. 
imitojas. _•

Ne* ' Bažnyčiai darbiniu? 
kų mulkinti nėra reikalo, 
nes tą darbą išimtinai atlie
ka bolševikai. X

*įX- -

Ekonominis Krizis Ir 
Darbininkai

Dabartiniu pasaulinio kri- 
zio Ineta daug, labai daug 
darbininkų- gyvena sk'uide, 
tiesiog nepakenčiamose są
lygose* Drąsiai galiu saky
ti, jog mažiausiai trys ket- 
jvirtdaliai darbo. ž m on i ų 
skursta. Daugelis jų neda- 
valgę alkani, kenčia šalti, 
darganas.

Šiais sunkiais Taikais nu
rodinėti apie pažangos rei
kalą, kalbėti apie morajį^bei 

■ intelektuolį gyvenimą, prie 
dabartinių socialių gyveni
mo sąlygų,; kai eina, klapsi
mas apie pragyvenimą, o ne 
aęie pažąhgą, būtiį/nuoga 
ironija. / . .

Išbadėję, apiplyšę, nua
linti, ^larbininkai,T išmoksta 
karčios pagiežos, dažnai ne
teisingų keršto jausmų' ki
tai žmonių grupei t. y. 
tiems, kuriems dirba. Dau
gelis ieško užuomaršos, da-! 
barties kančių ir rytojaus 
dienos neužtikrinimd, svai
galuose. *■ . Z''’’A

Visos toš aplinkybės pa
sibaisėtinos. Jos Šąlintinos 
nuo žemės paviršiaus.

, Šių laikų z kapitalas, ir 
tikrasis mįisų , ekonominės 
draugijos kelias, virto des
potu. Darbininkas priklau
so nuo- kapitalo magnatų, 
liaudies rytojus. nėųžfek-; 
vintas. / ■ v- ‘ •

Šie visi faktoriai ir gim
do ta socialinę ligą, kurią; 
reikia gydyti. Bet Vaistai,, 
kuriuos siūlo komunizmas/ 
šansimonizmas .ir kitos pa
našios-doktrinos netinka.

‘ Komunistai, sansimonis- 
tai ir kiti įvedė kraštutinę, 
per daug išpūstą doktriną,' 
kuri kelia darbo žmonėse 
antagonizmą prieš kita s 
dąses. ' . •

Aš čia nesiimsiu sau už 
pareigą nurodynėti risų tų 
doktrinų skirtumų, nes jos 
beveik visos paremtos vie
nodomis idėjomis, bet pasi
stengsiu/nurodynėti jų pa
klaidas, nes jų pasiūlomai 
tokie gražūs ir patraukiant, 
jog darbininkai veikiai gali 
būti suklaidinti.

Svarbiausią prieš ką tų 
doktrinų -r skelbėjaikovoja 
yra nuosavybė ii* dalinai re
ligija. Bet tai "bergždžias 

’ darbas; • Tai neįvykdoma 
—negalima. ,

Nuosavybė, Šalia religijos, 
laisvės, socialinio - žmonijos' 
gyvenimo, užima žymią vie* 
h - 7.

Nuosavybės pradžia, jos 
principas, glūdi pačio j e 
žmonijos pradžioje, j-os pri-' 
giintyje ii* . atstovauja tą 
Uiodižagiškąjį gyvenimą, 
kui’į palaikyti yra kįekvier 
no žmogaus pąiriga..
• Savo principe nuosavybė 
jTL*ą amžina. Vienok moša* 
vybės valdymo būdai yra 
taisytini. Taip kaip žmo
gus, indįyidumą^ turi tobu
linti, --valdyti-' savą jį “aš,” 
savąjį moralinį bėi: intelek
tualinį. . pasaulį religijos^, 

J mokslo pagalba, taip pat jis

priyaio tobulinti, valdyti 
medžiaginį a pasaulį . 'darbo* 
pagalba, p/’ .

Jog nuosavybe* šiandieną 
yr.anetikusiai sutvarkyta, 
turi pripažinti kiekvienas, 
kuris nori pripažinti. •

Pirmiausia, nuosavybe y- 
ra netikusiai sutvarkyta, 
nes ji yra perdaug monopo
lizuota ir. neprieinama pla
čioms masėms. Ji netiku
siai sutvarkyta, peš dalybo-

T™IP' 111111 * >1^-.mileliu....... -II II rn

sversi jo sunkumu, fizinių 
jėgų, bei .laiko iŠeikvbjinm, 
kuris reikalingas tam dar
bui atlikti? Pamėginkite 
sulyginti .anglies kasyklų ar 
liejyklų ir staliaus'ar rašti
nes darbininko darbus.' !Ne-t 
galima. Ką'vienas žmogus 
gali atlikti be sunkumo, Ui
tas nepajėgs įdedamas visas 
savo pajėgas. Reikia atsi
minti, jog yra < stiprių* ir, 
silpnų fiziškai žmonių, di
deliais intelektuoliais gabu
mais ir mažesniais, ramaus, 
temperamento ir karšto. Ir 
kaipgi visa tai sulyginsi. 
Todėl . /pakartoju, lyg y b e 
darbo paskirstyme nėra ga

Filipinų Balų gyventoja Maria 
Augustina Mascoro, nuo gimimo 
dienos be rankų, bet tai nesulai- 

balsavimų lapkričio-; 
mėnesį — ji pasirašo registraci
jos popierius koja.
./ ■ ------/..r...l.................................. .......■ ■ ;

sąlygas. Bėt... nenorėkinfe 
sugriauti tai,'kas: nesūgjLiau

■ <?■

t

se už darbo Vaisių tarp sa
vininko ir darbininko pa- 
grindan yra imama nelygios 
ir netęisingos dalys prbpor- 
cionaljškai pačiam darbui. 
Nuosavybė netikusiai su
tvarkyta, bes mokesčių, tak- 
sacijos sistema yra netik i- 
si ir, proteguodama turtin
guosius, skriaudžia biednes- 
niųosius. Bet dėl to nėra' 
reikalo nuosavybė pasalinti, 
o antra, .kaip . jau minė
jau, nes griaudami nuo
savybę vietoj, kad pa
taisytume nelabą, susiau
rintume turtų šaltinį, suma
žintume veiklumą.' Žodžiu, 
griaudami nuosavybę pri
lyginime tam žmogui, kuris 
norėdamas nuo obelies nu
skinti obuolius nupiautų 
patį medį. \ .

Panaikinus nuosavybę ir- 
viską, t. y. žįnę, kapitalą, 
mašinas r sukoncentra
vus valstybėje, kur valsty- 

’ be paskiria kiekvienam dar
bą ir atlyginimą, žmonijos 
laisvė, prakilnumas, indivi- 
chimas, sąžinė išnyktų ir 
žmonija virstų mąšinų or~; 
ganizacija. w Tdks žmonijos 
gyvenimas niekuo; nesiskir
tų nuo gyvulių gyvenimo. 
Tiesa, gal būt,’fizinis gyve
nimas ir būtų patenkintas, 
bet, reikia atsiminti, jog 
žmogui nėra vien’ t fizinis 
galvijas, o prie tokios daly- 

; kų būklės jo intelektas bei; 
; moralis gyvenimas žlugtų, 
į Todėl klausiu, kuris iš jūsų 
norėtų tokio gyvenimo,, ku- 

; ris norotų būti tik mašina# 
i Komunistai sako, jog pa-, 
j nari<judami nu-osa\ybę. įve-. 
šią lygybę. Skaudžiai klys-

. ta.- •
7 Nejaugi jie mano įvesti 
lygybę darbo paskirstyme. 
Bet jie Užsimiršta, ar neno
ri žinoti, jog darbo nenu-

. —   . . i, --- !— ----- . ■ i :

lllDžla “ . ’
Toliau, ar yra. galima da- 

lybųTygybe ? Nes įvedus dą- 
lybų lygybę _ pasidarytų di
džiausia, neišaiškin’ama ne
teisybė, nes būtų nežiūrima 
į įvairius skirtingus reika^ 
davimus .tylančius iš oVga- 
nizmo skirtumo, nebūtų1; žiū
rima gabumų etc.

Pagaliau, kas gi turimi- 
sę nustatyti tau arba * man 
dalbą. Kokia teisė naudo
damies tie ponai, tų doktri
nų skelbėjai, gali nustatinė
ti mums darbus.. Nejaugi 
jūs, darbo žmonės, norėtu
mėte pasiduoti tokiai neri
botai kelių pbnų Valdžiai, 
kurie jums darbą nustaty
tu.' Tai būtų senovės ver- 
gija. • ' :■

Todėl drąsiai sakau, kad , 
tos gražiai skambančios d?” 
ktrinos nepataisytų .padė
ties, bet dar pablogintų. 
Nes negalima ‘pataisyti pa
dėties, panaikinti blogo, 
naikinant laisvę. ■ ,

Be nuosavybes panaijrinL 
mo tie vyliugingųjų doktri
nų skelbėjai eina dar toliau;

Jie reikalauja visų religi
jų bei tautų panaikinimo/ 
Tai "heišmanėlių kūdykių pa 
štangos, kurios panašu pa
stangoms pašą 1 i n t i nuo 
džiovininko tyrą orą, kai 
jis jo labiausiai reikalingas.

Todėl sakau nepasiduoki
te brangūs broliai, suvilio- - 
jami visokių’ žmonijos “ge
radarių,? . saldžialiežuvių. 
Jiė jus apgaus. Pasijusit 
skaudžiai tų»vilti,xbet bus 
per vėlų. Atsidufsit ant 
mažos ledo lyties : kai ap
linkui ūš putojus vanduo. 
Nebus kelio a?tgal., piimin— 
netiek!- r

Darbininkai gali ir turi 
iškovoti sau^ kaipo žmo- 

| nems, tinkamas . gyvenimo

į-š-

1 wI

J ¥1

■'
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worth parengė diplomus pasaulinės .sporto iventes>lrim6tojttmaJDi. 
plomus puolia paveikslai vašų, vartotųiOraikyoje;400»metų i prie* 
KifoMs Girniuj , į ■/.- •.. ■

Nenaikindami nuosavy
bės ir nebandydami sugri,au 
ti religijos, mūšų tėvai išsi- 
liuospvo t iŠ vergijos, • panai- 
Hno baudžiavas. Todėl' 

mes irgi iškovosime shu ge
resnį gyvenimą.- • Reikia tilc 
noro, pasiryžimo: nepasi? 
duati, o —; nugulėti I * ■

Atminkit, jog '“žmogus 
gali viską, ko tik nori,” 'sa
ko GoetKė, bet jis taip pat 
priduria-:. “bet jis privalo 
norėti tik to, ką jis gali.” 
1932. II. '3. • J. P. P.

, NAUJI RAŠTAI
Žvąigždė—The Star. Ba

landis mėn.' 1932. Beriaini- 
uis žurnalas leidžiamas A. 
Milukas & Op., Philadel- 
phįa, PA Nr. 2, vol. j

. Kųn. A. Milukas dvide
šimt du- metudeidb uŽvaig-■ 
ždę” kas savaitę, tris metus 
kas mėnesį ir tik nuo 1925’ 
m. kas trecią mėnesį. 
“ žvaigžlė’r per. tuos metus 
ištikimai lietuvybei- tarna
vo. Ji lošė svarbią rolę. 
Virtusi mėnesiniu ir paga
lios bertaininiu žurnalu už
siėmė didesniu vaidmeniu. 
u Žvaigždė’1’ dabar yra ne
pamainomas istorinis žur
nalas ne tik Amerikos lie
tuvių, bet ir Lietuvos žiu*-; 
naljstikoj. Tai kun. A. Mi
luko dėka. . Prelatas A.‘ 
Dambrauskas yra pasakęs: 
“Amerikos Lietuvių gyve
nimas mums, mažai težino
mas. Jis apsuptas tam tik
ru slaptingumo šydu. Mes 
tiek težinom, kad jis labai 
skirias nuo mūsiškio Lietu
voje. Bet koks jis yra iš
riktųjų, apie tai mes arti
mesnio supratimo neturim.. 
Todėl privalome bįįti ypa
tingai dėkingi tiems rašyto
jams, kurie Amerikos lietu
vių gyvenimą parodo tikro
je šviesoje. Vienas tokių 
rašytojų yra kun. A. Milu
kas. y Mš daug metų yradš- 
gyvenęs Amerikoje, klebo
navęs ne vienoj Amerikos 
lietuvių. parapijoj, .dalyva
vus įvairiose Amerikos lie
tuvių ^organizacijose^ To
dėl jam yra gerai-žinomas 
netiktai Amerikos; lietuvių 

.Į gyvenimas, bet ir jų įsikū

rimo istorija. Turėdamas 
surinkęs tai istorijai dau

gybę žinių, kuh. Milukas y- 
ra nekartą, jomis naudoję
sis savp paskaitose apie mu- 
sų išeiviją*” Kun. A. Mi
lukas visąs istorijos ’ žinias 
sistematiš kai talpina 
“Žvaigždėje” ir protar
piais išleidžia atskiromis 
knygomis. Todėl šis žurna
las visada įdomus ir bran
gintinas, ypač mums ameri
kiečiams ... Kun. A,' Milukas 
už savo darbus literatūroje 
buvo apdovanotas Lietuvos 
valdžios/, Vytauto ordino 
trečiuoju laipsniu. Amėri- 
kietiŠkii kalbant, valdžia 
“čyp” pasielgė- 'apdovano
jant mūsų istoriką tik tokiu 
ordinu. Mes lyginam-kun.. 
A- Miluką su Basanavičiu
mi, Kudirka, Jakščiu, Tu-

. mu,.Maironiu ir kitais mū
sų tautos pionieriais.

Šis “Žvaigždes” leidinys 
, svarbus tuomi, kad mini 
Pranaičių ' Julės,, savo re- 

' daktarės trisdešimtuosius 
darbuotės metus. Paduoda' 

' tris- straipsnius iš Lietuvos 
laikraščių, apie kauniečių 
paruoštas puotas ją pager
bti. Gaila, kad mes ameri
kiečiai tik iš Lietuvos laik
raščių sužinom apie mūsų - 
■ rašytojų sukaktuves. Ma
tytis, neįvertinam savųjų 
darbuotojų veikimą. Reikė
tų spaudoje supažindinti 
visuomenę su mūsų kukle ir 

. darbšČiaprašytoja. ■ . -
Tolinus paduota 1903 m. 

“Žvaigždės” pardavimo do
kumentas. Tais metais ./ ’ 
kričio 5 dieną kiin. A. Milu
kas nupirko “žvaigždę” ir 
uos spaustuvę nuo kun. A. 
Vamagirio ųž 450 dolerių.

Pusė šio leidimo pašvęsta 
“Apie Jėzuitus Ispanijoje 
ir Lietuvoje.” Nuosekliai . 
paduoda jėzuitų /ištrėmimą 
iš Ispanijos; ištrėmimo įs
tatymas; kokias aukštas mo 
kyklas jėzuitai užlaikė, laik 
raščius Įeidinėjo ir organi
zacijas vedė. Prie to pri
deda kokią svarbią rolę jė
zuitai IdŠe Lietuvoje nuo 
jos įsikūrimo 1629 metų, ir 
ką jie dabar veikia. •4 žvaig
ždė” ■ išlaiko savo istorinę 
liniją. Apibudinti pilnai t 
šio žurnalo turinius reikėtų 
paliesti kuone visus Pranai
čių Julės išleistas knygas/ 
Iš tų knygų galime spręsti 
žurnalo vertę. Nėra abejo
nės, kad studijuojančiam 
lietuvių gyvenimą Ameriko
je be šio * žurnalo negalima, 
apsieiti. Kad “Žvaigžde** 
kiioilgiausiaį anierikiečiūms 
šviestų, privalome jį be. 

siurinmo pažiūrų remti,., 
.-prenumeruoti ir skaityti 
Kaina < rik 2 doleriai me
tams. Padekime kun. A. 
Milukui, ir Pranaičių Julei 
“žvaigždes” leidimo . naštą 
nešti. ** ■ . / /

• jonus BafenuK. ‘

Jndijoj kasmet -miršta a- 
pie ‘pusę milijonu žmonių 
nuo ligų, kurias parnešu 
žiurkės. ?Spejamav kad In
dijoj y ra apie 800 milijonų 
Žiurkių. *

' O
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Švento Vardo Draugija
“Todėl ir Dievas išąiikštino jį ir dovanojo jam Vardą, vir
šesnį už visus vardus, kad Jėzaus vardui "priklauptą viiofcs ke
lias danguje, žemejc ir po žeme, ir kad kiekvienas liežuvis iš
pažintų, jog Viešpats Jėzus Kristus yra Dievo Tėvo garbei.” 

(PiJypUI, $41).

są pasaulį. Tą Dominiko
nų misijonierių uolumą bei 
populiarumą geriausiai ir 
aiškiausiai matė Popiežius 
Grcgorius X; todėl ir 
pavedė jiems platinti pa
maldumą į šventą Vaizdą, 
Asmenišku laišku jis krei
pėsi į Dominikonų Ordino 
Magistrą . Generalį, palai- 
tnmtą..J<>iiąr«e Vercefli, duo- 
damas jam ypatingą įsaky
mą, kad jo atstovaujamo 
ordiną, misijonięriai, duoda
mi žmonėms misijas arba 
rekolekcijas, kiekviena pro
ga kviesti! ir ragintų tikin
čiuosius ugdyti tikrą pamal
dumą į Šventąjį Vardą. Ga
vęs tokią, garbingą misiją, 
Generalis Dojninikonų Ma
gistras tuojau įsake, kad 
kiekvieno j e Domiii Ikonų 
Bažnyčioje būtų įrengtas 
Švento Vardo altorius, kad 
būtų daromos ypatingos pa
maldos . į Šventą . Vardą, 
pav. trydieniai, novėnos etc. 
Misijoniferiai sakydavo ypa
tingus pamokslus apie pa
maldumą į Šventą Vardą, 
ir žadindavo tikinčiųjų šir
dyse Dievo ir Jėzaus meilę. 
Populiariausi pamaldumo' į 
Šventą Vardą platintojai 
auvo palaimintas Jonas de 
Vercelli, O. P,, šeštasis Do
minikonų Ordino Generalis 
Magistras; palaimintas Am-, 
brozas de Siena, O. P.; pa
laimintas Enrikas de Suso, 
O. P.; J.. E. Vyskupas Diaz, 
O. P., ir T. Didakas.de Vic?
t orią,- kuris galutinai ir sU: 
organizavo Švento Vardo 
Draugiją, o Popiežius Pins 
IV ją patvirtino,,'balanda© 
13,1564.

Tai įkurta ,suorganizuota 
ir patvirtinta Švento Vardo 
Draugija jau pasekmingai 
gyvavo Europoje keletą 
šimtų* mėtų ir dabar tebegy
vuoja. Atsiradus naujam 
pasauliui -i-Amerikai,, grei
tai atvyko ir Dominikonai 
misijoniėriai, kurių pastan
gomis tapo ir čia . įsteigta 
Švento Vardo Draugija,.ku
rios narių šiandien yra jau 
per milijonas. Pm milijo
nas gerų, susipratusių, inte
ligentų, katalikų vyrų ir 
jaųniliaičių ! Tai gražus bū
rys ir didelė jėga katalikų 
veikimo dirvoje! Švento 
Vardo Draugiją sudaro į- 
vairių tautų ir rasių katali
kai vyrai ir jaunikaičiai; jų

Bevežinėjant su misijoms 
po įvairias Amerikos lietu-

* vių kolonijas, pasitaiko su
tikt žmonių labai įdomau
jančių Švento Vardo Drau
gijos veikimu, kurie gėrisi 
jos skaitlingoms parodoms 
;(Holy N ame .Rallies)", ste
bisi josios milžinišku augi
mu f bet deja, apgailestauja 
vieno dalyko, būtent tai . to, 
kadš\WitoVardo" draugi
ja, pasak jų, esanti svetim-

‘ tautiška organizacija, “0t, 
- kad taip mes Lietuviai,” sa

ko jie, “turėtumėm tokią 
Šaunią draugiją kaip antai 
Amerilęonų . “Holy’ Name

* Society,” . tai ir. mes raug 
ką galėtumėm nuveikti!” 
Tokios pastabos paragino 
mane parašyti šį bei tą apie 
Švento Vardo Draugiją, 
tam, kad pataisyti nežinan
čių žmonių klaidingą nuo
monę ar tyuit nors šiek-tiėk 
sušvelninti jų nepalanlm 
nusistatymą.--

čia matome tikrai. stebėtiną 
kdkrodį, Paryžiaus observatorijo
je įiwgi4, kurs automatiškai į 
kiekvieną, telefonu paklausim* 
parodys tikrą, laiką. . ’7

vų tautų; jų! tarpe yra kaip 
Europos ir Amerikos balt- 
veidžių, taip pat Afrikos 
jųodveidžin ir raudonvei- 
džiiį-ImJenlj su -geltonvei- ^uose-^ąugijosTlįųsrii&ki* 
dzittls Kiniečiais, Iš to viso 
Aiškų, tkad Švento Vardų 
Draugija niekam negali bū
ti svetimtaųtiška, bet prie
šingai; ji yra sava visiems 
katalikams, nds ji yra gry
nai < tarptautinė, religinio 
pobūdžio organizacija.

prie pasiaukojimo Dievo"" ir 
artimo meilei, prie visūo- 
meninio'darbo. 'Nes jie. vist 
bendrai dalyvaudami vie-

•..... ..... ‘........................... ...... ............. ""j1

apdarytuvė samdo 1,000 
darbininkų, ; Čionai yra di
deli metalinių klišių dary
mo ir fotografijų graviūros 
departamentai. M atome
šimtus rankinių raidžių sta-’ 
tymo mašinų, ir milžiniškas * 
popierių sankrovas.

Kasdien Šita įstaiga išlei
džia net 8,500,000 “em” 
raidžių, padaro 4Ž,000 ket- 
.virtąinįų colių eįekfrotypų, 
3,000 graviuravinius ir t. t: 
Skaitytojui, kuris neapsi- 
pažinęs su spaustuvės kal
bėtas reiškia, kad kas dięn 
išleista net 13,400,000 kny
gos puslapių dar apart mi
lijonus pašto kortelių, paš-

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI.

UETUVOB DUKTEBŲ DUJOS 
PO aLOBA ltOTlXOB *VČ.

Urmininką -r Evri Markšlenč,
625 E. ,8th St, So. Boston, Muša, 

Vicepirmininke— Ono SiaurlenC,. 1
443 E. 7tb St,, So. Boston, Muša.
Tel. So, Boston 3422-11 ■'

i?rot, Ružt; v-r Brt»n6 ClunlenC,
29 Gould St, VVes’t Rosbury, Mas?.
Tel. Parkway 1864-W

hn. Ra*t — Kurion* Markonlptfl
66 G Šių Bo. Boatoa, Mum. , 

’idlnlhM — On* StanluliutS
165 We«t Cth 81., So. Boston, Mm*, 

tyarkdart — Ona Mlzglrdjene •
1512 >Oolumlila Rd.r So. Boston, M>m. 

Rasot Globėja — E. Janušonlen«
1426 Oolumbla• JEWL, So. Botton, Maaa 

Drtuclja savo susirinkimus laiko kag 
antrą ntai-nlr^ą kiekvieno < mentalo, 
7:80 vai. rakate, .pobaŽnytinGj avė- 
talnfij. • • ••

Vitai* drangijot reikalais kreipkite? 
pas protokolu raitininką. 

IV. JONO EV. BU. PAŽALPINM 
DEJOS VALDYBA.

Pirmininku — M, tloba
86 Mt Ida Bd., Uorcho»t*r, MnM. * 

SWborw Gotumbl* 5481 
Vice-Plrmlntnkaa r- PetrauskM

24 Thomsui Purk, So. Bo»ton, Mm*. 
.Prot BMtlnlnkM J. Gllnocldi

5 Thomfti Fark, So.- Bo»ton, M«M 
Fln. HaitlnlnkBW- fielklo

260 Nlnth SL. SorBoeron. MM*. 
fidjqinka« — A^-NaudžlOnai

, 865*E. Brę<idway, 8o» Boston, MM*. 
AUrfialka —’ Jf, Ząlkl«

7 IVInZIeld St., So. Bo«ton, Mm*. 
Draugija ląlko nusirinklmu* Um ttedi

nedęidfoni kiekvieno mstiMlo, 2 vai 
po piety; ParAplj<* Ml&j, 4Q2 ®. 7th. 
Stu So. Boston, Mm*.

I. Draugijos pradžia ir 
plėtimąsi .. ........

Švento Vardo Draugijos 
įsteigimo klausimas p i r- 
miausiai iškilo Antrame 
Vyskupų susirinkime. Lijo.-' 
no mieste, Francuzijoje, 
1274 m., kuriame dalyyavo 
apie z penki šimtai vyskupų, 
daugiau kaip tūkstantis 
pralotų ir pats Popiežius 
Gregorius N buvo susirin
kimo primininkąs/ Klausi
mas iškilo todėl, kad anais 
laikais buvo heretikų, kurie 
klaidindavo žmones, mela
gingai jiems įrodinėdami, 
būk, Kristus nebuvęs Die
vas ir, būk jo mirtis ant 
kryžiaus nebuvusi tikra, bet 
tiktai nuduota. Tokie pa
skalai suklaidindavo nema
ža bemokslių žmonių ir ati
traukdavo juos nuo tikro 
Tikėjimo ir Kristaus įsteig- 
tog. Bažnyčios. Taigi, kad 
atlyginti už tuos heretikų 
bei atskalūnų . padarytus 
Šventam Dievo Vardui pa-. 
žeminimus, išnaikinimus ir 
įžeidimus, Visotinas Vysku- 

' piį Susirinkimas, Komos 
. Popiežiui vadovaujant, vien.

balsiai nutarė platinti pa- 
. maldumą į. ŠvenČiausį Die
vo ir Jėzaus Vardą. •

Tuomet, dar nesenai įs- 
, teigtas. Tėvų Dominikonų

Ordinas (1216),. pasakišku 
. greitumu augo, plėtėsi, po-

puliarizayosi ir savo brisi-j tarpe yru Airių,. Vokiečių, 
, .. jonierių uolumu Stebino vi- Prancūzų, Lrefuvių ir Slh-

II. Draugi,jos tikslas
Švento Vardo Draugijos 

tikslas abelnai imant yra 
dvejopas:

a) Draudžiamasis, tai rei
škia “Netark savo Viešpa
ties Vaido be - reikalo, ” 
pav.: Švento Vardo Drau
gijos nariai privalo ypatim 
gai. vengti, visokių>kręiyų 
priesaikų, f piktažodžiavimų, 
keiksmiį ir šlykšeįn arba ne
padorių kalbų ir, budėti, 
kad kiti žmonės, kurie yra 
jip valdžioje, taip pat neiš
niekintų Švento Vardo be 
priderančios pagarbos jį 
tardami;

b) Liepiamasis, tai yra 
‘‘Viešpatį, tavo, garbinsi ir. 
jam vienam, t a r n a u s i, ’ ’ 
pav.: _Švento-;Vardo v Draų- 
"gijos nariai privalo, turėti 
hcąrštą pamaldumą į .Šventą 
Vardą. ir jo garbei dirbti, 
sulig Apaštalo žodžių: “Vi
są, ką jūs darote, žodžiu: ar 
darbu, visą darykite Vieš
paties Jėzaus Kristaus var
du, dėkodami per jį . Dievui 
Tėvui” (Kolos. III, 17>. 
Švento Vardo Draugijos na 
riai privalo savo pavyzdžiu, 
žodžiu ir elgesiu Uoliai pla
tinti pamaldumą į. Šventą 
Vardą ir narsiai ginti Die-

, vo ir Jo Įsteigtos katalikų 
Bažnyčios teises. ' Vienu 
žodžiu Švento Vardo Drau
gijos tiksiąs pilnai, apima 
kaip kataliku akci ją, taip ir 
pasauliečių; ypač vyrų ir 
jaunikaičių, apaštalavimo 
idėją, apie kurią, šiandien 
taip daug yra kalbama, ir 
Svarstoma, tik, deja,4 mažo
kai daroma! . •- •

■ t
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JONO KMITO EILES |
l. į Labai: graži Įmyga audeklo apdarais, 192 'pus

lapių, tik už -75 centus. “Darbininkui  ̂’ prisiuntęs y ;
Į 75 centus gausi Jono Kmito gražias eiles. ‘ 4

. Jonas Kinitas vienintelis Amerikoj lietuvis po* 
etas. Jo eilės pilnos pątrijotišM jausmų.' 

z Siųsk užsakymą i

•‘D ARBIJONK4’’
366 West Broadway South Boston, Mass,

i
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III, Draugijos nauda 
t> Kaip visų kitų religinių 
bei idėjinių draugiją taip 
pat ir Švėrito Vardo Drau
gijos pagrindinė nauda yra 
tame, kad ji duoda savo na
riams savitarpinę moralę 
paramų, tai yrą:'ji sulaiko 
juos nuo blogo, ir patraukia 
prie gero.; ,Toš rūšies drau
gijose visuomet randasi, kil
nių žmonių, y k^rįe;’ gražiu 
pavyzdžiu, ^patMulim ir^ki- 
tys. silpnesnius bęi 'mažiau 
susipratusius draugijos rnv 
riits. prie kilnaus idealo,

muose, parodose, gauna pro' 
gą išgirsti naudingą pamo
kymų, paraginimų. Jie vi-, 
•sr bendrai ineldžiasį gieda, 
eina “in corpore ” prie t šv. 
Komunijos. Visi tos rūšies 
dalykai tobulina žmogaus 
sielą, apšviečia jo protą aiš
kesniam tiesos pažinimui, 
sustiprina jo valią gerame 
elgesy, kultūriną jo gyveni
mo būdą ir ugdo jo karak- 
terį.

' ' Be to, Šv. Vardo Draugi
jos nariai pelną,gausins at
laidūs: -

1) Jie gauna visiškas at
laidus, tai yra dovanojimą 
visos laikinosios bausmės uz 
nuodėmes po Krikšto dasi- 
leistas. 4 ir per Išpažintį at
leistas:. * / *

ą)<Dienoje įstojimo į 
Draugiją; b) J?aujų Metų 
Dienoje/, c) Mirties vajan- 
doje... . '• ",

2) - Jie taipgi gauna daug 
dalinių atlaidų, tąi yra do
vanojimą kaikurios dalies 
tosibądaildnęs . bausmės už 
nuodėme^ po. Krikšto papil
dytas ir per Išpąžmtį atlei
stas, kurią reikėtų arba čia 
ant žemės gerais darbais iš
dildyti, arba po mirites už 
ją skaistykloje kęsti. .

ar) Ėz išklausimą šventų 
mišių* ir priėmimą Šventos 
Komunijos antrame mėne
sio Sekmadieny; b) Už ap
lankymą Bažnyčios, kurioje 
yra kanoniškai įrengta Šv. 
Vardo Į>raugijas; c) Už ne^ 
šiojimą Draugijos ženkle
lio; d) Už kiekvieną kilnų 
darbą Draugijos labui nu
veiktą ir. už visus labdarin
gus darbus Dievo ir artymo 
meilei padarytus. Štai J<o- 
-ki didelė nauda yra pri- 
klaūsyti prie Švento Vardo 
Draugijos!
.. Dr. Bonaventūrą 

M. Paulukasj O.-P.

DĖDE SAMUS - 
^IŠlBDaAS

Valdžios spaustuvė Wash- 
mgtpne per daugelį mėtų 
sutiĮt&ra tūlcstančius žmo
nių, į kurie kasmet lanko 
garsų miestą. . -.Viena iš di
džiausių spaustuvių pašau* 
lyje apima net 8 aukštus 
namo; 'Samdo per 5,000 
žmonių, iš kurių; daugumas 
motenį Apie 600 darbi- 
iiįnkįl dirįa 1 ^.^spausdhia- 
rriąs mąšinąš. ^urį per 400 
Unotyįų it monotypų; ku
rios . reįkalauja . net 1,700 
raidžių statėjtp Jos knygų

spausdintos medžiagos.z •
Šita milžiniška spaustuvė 

■yra Suvienytų Valstybių 
valdžios turtas. Kaipo iš
leidėjas-Dėdė Šamas užima 
pirmą vietą šioje Šalyje,. Ap 
skait oma, kad v a i d ž i o s 
Spaustuve į vieną savaitę 
išleidžia tiek medžiagos, 
kiek didžiatisia kita spaus
tuvė per metus. z

Apie 300,000 pamfletų^ 
dokumentų ir knygų, dau
gelisiliustruotų.* kasdien iš-

‘siunčiama visai saliai. 1931' 
metais išleista net 3,500,- 
000,000 kopijų ’ atspausdin
tos mėdžiagos< \

Žemdirbystės Depą r t a- 
: mė.ntas išleidžia 'daugiau 
knygų.. To departamento 
Metkny^'ė susideda iš 1,000 
puslapių, plačiai; vartoja
ma, ir tik paskirtas skai
čius dykai dalinamas,, kuo
met tas skaičius išsibaigia, 
tad jau už knyga1 reikia 
mokėti, i Daugumas pamfle
tų : paskirta Kongreso na-

Profesionalai, biznieriai, prainoflinr 
kni, kurie skelbiasi ^uaubinlnke.” tik* 
riii verti skaitytojų puramos.

Vfal gai’HfnkitSŠ “Darbininkė.”

riaių išdalinimui.' Matytį 
ką kitį departamentai cKro,7 
galime pažiūrėti tilc į Ko
mercijos Departamento są
rašą knygučių ir pamfletų, 
sąrašas susideda iš 154 'pus
lapių. Vidaus Departamen
to knygučių sąrašaš'turi net 
360 puslapių. Darbo De- 
pai’bųnentas irgi plačiai4 
veikią per savo Darbo Sta-.- 
tistikų Biurą, Vaikų Biurą 
iv Moterų Įžiūrą.

. . FLIS.

t
f ra-

“DARBININKO”
-X
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EKSKURSIJA
f 
T 
T

1

f

Isvyks is

New York’<
Laivu “United States’'

!

| Birželio 18 d., 1932
X - v. . ~ ••• ■

.| Ekskursijai vadovaus kun. J. Skalandis, | 
| Šv. Roko parapijos vikaras, Montello, 1 

X Mass. Laiko nedaug. Ruoškitės. * t

| Visais keliopės reikalais kreipkitės pas | 
| savo vietinį agentą arba “Darbininko” | 
| Ekskursijos Centran. |
| "f. ■" v; . iy.: ■■ - ? 3
| 366 Broadwąy,;; So. Boston, Flass. | 
X" "v' ' Tel.S.B, OMO’' 5

Didakas.de


Aniradiemi, gegute* 17, 1932 DARBI ĮiftHKAB

>
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GEGUŽINEfl bet tuo jis pats save apgau—
Mūsų klebonas ir kiti lab- S.veikata-Brangus T urtas 

darių draugijos nariai ne-Į! . . . * , > . *
kliudė ir nekliudo laisvama-

i niams gerą darbą daryti, o
1 teisi ir vėl kaip kitais mūL P«^rgsti žmones nuo
sų'brangioje, katalikiškoje [^naudotojų ir veidmainių. 
Lietuvoje.' > ’ t t Žvalgas,

DUIIAREIDUIA BĮ KONCERTASrHiLAUcLrMifti r At ĄaI^0 23 d. šv. Kazi-
Geeužės 8 d Šv Jurmor“10™ parapijos choras su-l jgvj kąsjieniniume judėji- 

rhrt’rnft ren^ .koncertą Alhambra me< Tiems, kurie nukenčia
t P f S ifr \ r>‘ g • r^ll, vadovaujant muzikui nuo nemiegojimo, vra duo- 
koncertą Motinos - Dienai | T H uuu
minėti * • ' : J. K; žemaičiui. Koncer-1 (Įarna keletas svarbių pata-
" * , ' tui pasibaigusi, jaunimas rimu ’ 7 ‘
Koncertą pradėjo vargo- 1inksrnai Dašofe>. \ .nininkas J. Hodelis. Vaikui ^smąi pMoko’ . į esi glmkęs Bm gal- 

dioras sudainavo 4 dainas.] .m., rri.hu aiu>>. Į vos skaudfjijnų, skilvio ne-
E. Griciūte pasakė sveikini
mo eilutes. Solo dainavo Į 
M. Sargeliūte, O. Rimdei- 
kiūtė, T. Balčiūnas,. A. Juš- 
kauskaitė. Duetus sudaina- ’ ■ ‘ I
vo E. Ragiiekaitė su J. Tri- 
bulu ir /S. Bekeris su A. |
Juškaųskaitę*’ /• Į

Vaidinimą “Nusižudėlis”
suvaidino *' J. Jakštis, J.
Dryža ir Ę, Raguekaitė.

Kun. J. J; Kaulakis pa- Į visokių salėse “pasilinksmi-
sakė, kalbą apie plotinas.
Choras pądaihavo daug dai
nų. Programa Baigta Lie- 

-tuvos himnu, visų dalyvių j
bendrai sugiedotu.

Koncertu visi atsilankiu
sieji buvo ląbai patenkinti.
Visi dėkingi klebonui *kun.
J. Kaulakiui, kun. P. Lūu-
makiui ir verg. J. Sodeliui,
daug pasidarbavusiems.

EI. Mgstaitytė,

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

PITTSBURGH,PA,
I1IEGAS

VIEŠA PADĖKA .
i • ’***Sesutės, kolektuodam o s

* Rytuose, buvo ypatingai, 
graliai priimtos Nekalto 
Prasidėjimo Parapijoje, 

;. . -Cambridge, Mašs. ’Gerašir- 
; džiai žmonės atjautą Sesu

čių reikalus įr duosniai au- 
", ko jo, Aukos buvo sekąh-

■ čios: M. Norbutaš $5.00;

- vieną dolerį: J. Mankaus- 
kas, A.^Strazdienė, A. Ple-

‘ kavičius, P. Galinauskas, J. 
Pranįcia,. A. Plekavičienė, 
A. Overka, A. Norkevičius, 
V. . Šimkus, P. Keslys, J. 
Morkūnas, A. Tąčiūnas, K. 
Bingeliu O. Tauiinsldenė, 
Stanulevičiai ir Budjilevi- 
čiai, A. Ribickaitėj S.. Tam- 
kieiiė, A. Zaplaekiėnė, A.

4 Benučienė, C. Jutkiene, A. 
Malinauskienė, A. Vaivadie- 

/ nė, V. J akas, A. Anuškevi- 
‘ šiene, K. Paulauskas, Ei- *

dukevičius ir dar keturi, 
< kurie nepranešė vardų. .

~ ! Širdingai dėkojame kuh. 
klebonui Ę. J* Juškaičiui ir;

-jo geraširdžiams pavapijo- 
: -nams už jų malonų priėmi

mą ir gausias aukas.
. ’ r ■' ■_
į į‘ Dėkingos Šv. Pranciškaus 
/ . * Seserys. -

CHESTER PA, WORCESTER. MASS.

! ? Aušros Vartų parapija
: Čia gražiai paminėjo-Moti-- 

uos Dieną. Bažnyčioje per
« mišias skaitlingas būrys 
į priėjo prie Dievo stalo. Pįa- 

< T mokslai pritaikintas dienai. 
” * Trečią valandą prasidėjo

^ koncertas ir vaidinimas. Po
? visko šokiai. Žmonių atšL
< lankė daug. Ūpas geras.

• į Programa, vedama vietinės 
varg. p-lės M. Mitruliūtės,

. : sutverkyta ir išpildyta vy-
, ’ -' kušiai. ‘Programa susidėjo

i; iŠ dainų daugiausiai apie
’ miotiną. į Dainavo didysis ir 
% ; .mažasis choras. Varg. M.

’ Mjtrūliūtė — solo, kurs čia
■ ^visuomet pageidaujamas.
J Toliau sekė vaizdelis : €tSu-

* c diev Motinėlė/’ kims daug
‘ ■ ką sugraudino. Vaikų ko- 
į mėdijėlė: ‘Ponas ir Ponia.’ 

* Brylius: “ AudėjosM — Mū-
• ’ sų Mažyčiai, kuris publi- 
; kai reikalaujant, atkartota.
„ Komedija “Kas Bailys.”, 
' Trejetas valandų nemato-

1 maį praslinko. Žmogus jąu-

Telefonas; Plaza’1350. .

JONAS GREBLIMGKAS
Graborius ir Ealsamuotojąs 

. 423 S. PACA STREET, 
v ' BALTIMORE, MD.

ĮSIDfiMĖKITEI.

GHAS,8. KUGHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS
637 S. PACA STREET,

EALTIMORE, MD, 
hnlflaiuv&te patarnauju gerai Ir 
pigiai. Nuo 75—100—150 dolerių 

Fagnibiis primosiu.
Telefonas — South OoS3.

1:

L. D. S> Naujosios Angli
jos apskrities metinis išva
žiavimas įvyks gegužes 30 
dieną, Romuvos Pk., Mon- 

Parkas bus atdaras nuo
i .0 v. ryto. Sportas prasidės 
? vai. po pietų. Žais base- * 
rili garsusis S. Bostono v^- *. 
Šių tymas su šv. Roko para-/ 
pijos tymu. Bus labai įdo
mu, nes vienas ir kitas yra 
stiprūs tymai. ., ;

3 vai,/po pietų, prasidės 
šokiai, kuriems grieš ’garsu- 
ris /'Kųpp-Stephehs” orke
stras — grieš lietuviškus ir 
anglįškus*,_šokius.5 Šokiai 
bug visiems už dyką —' už 
įžangos tikietą. •; Visiems 
bus gera pro’ga . pamiklini 
savo kojeles. Y’ /.

Per pertrauką bus dai
nos, • “ ■ : ‘ ■

Bus ir ristynių, ir kum- e 
, štynių, kokių, dar Romuva 

nei sykio nėra mačius.. Bus 
visokių sporto žaislų; lenk
tynės riebių vyrų, moterų— 
sunkaus svorio ir lengvo; 
maiše , bėgimo lenktynės, to- 9 
niko . gėrimės per šiaudą, 
pajaus valgymai; lenkty- 
riiuojąilt mėlynių uogų, bul- 

' vių rinkimas ; virvės trau
kimas tarp dzūkų ir?kalą- 
kutų ir daug kitų žaislų. • •

Jau monteliečiai sukruto 
visi išvien dirbti, kad ge
riau prisirengtų ir pateli- ” 
kintų atvažiavusius' svečius. 

* Šeimininkės pasižadėjo 
pritaisyt' Skanių valgių, kad 

‘ tūkstančius žmonių paval- 
’ gydinti. Bus ir mipkštų gė- 
! rimų, ir. šaltos košės, ir 
’ daug visokių kitų skanių 

daiktų;
. .. Ir mes visiems užtikrina
me, kad būsit visi pątenkin-. 
ti- i' .

Renginio Komisija.

LAWRENCE,MASS.
SAUGI VIETA ĮDĖTI PINIGUS 
Saugiausia vieta įdėti pinigus į 
namus. 3 šeimynų po . 6 kamba
rius, su visais įtaisymais. Yra 
garadžius dėl 2 mašinų. Gera 
gatve. Antrą stuba — 3 šeimy
ną po 6 kambarius, ir storas. Vi
si, įtaisymai, šiluma atskirai kiek
vienai Šeimynai. Storas išreriduo- 
tas. 5-iems metams. Vieną iš šių. 
dviejų, stabų reikalinga parduoti, 
o. antrą paliksiu prižiūrėti. ■

Kreipkitės SEKMADIENY.
292 Lawrehce St.

tig ir kiekvienas judėjimas i 
prisideda prie jų dylihio. < 
Kuo . sunkesnis darbas, ne* i 
žiūrint* ar protinis ar fizi
nis, tuo greičiau cėleles ny
ksta ir kraujas apsisunkina 
nuodingais produktais. Jei 
norime gyventi, Šios nusidė
vėjusios eėlelės turi būti pa
taisomos arba Mujai gami
namos. Dalis, šio taisymo 
darbo yra daroma t indisto 
kurį valgome, ir oro, kurį 
kvėpuojame, bėt didžiausia 

i .. i - dalis tai rekonstrukcijos
<laromas«ic: 

gant. Tai tuo laiku visa 
tvirtybė* ii* energija dienos 
laįku sunaudota yra grąži
nama.

Tąigi mątopie, kad daug 
padarome miegant ir»pridė- 
ra duoti kūnui užtektinai 
laiko ,kuriame jis tai galė
tų daryti; Jei neužtektinai 
laiko duodama', atnaujini
mo ir rekonstrukcijos dar
bas nebus pilnas. ’ Pasek
mes bus nuovargis /su Vei
kiančių pajėgų nusilpnėji
mų,. taip, kad liga greitai ga 
lės apimti. (

Kiek valandų mie goti, 
priklausys nuo žmogaus, 
bet Šiais bruzdėjimo laikais 
lengvai, galima sakytų kad 
nemažiau kaip astuonios 
valandos yra reikalingos, 
kad būtų-surinktos:, jėgos, 
dieno# laikeprag«tišyie8.-*Ar 
Juodi savo kūnui užtektinai 
laikų daryti šį pataisos ir 
rekonstrukcijos darbą?; Jei; 
ne, tai pasekmės gali būti 
blogos. Pavojaus • ženklai 
gali būti gvalvos skaudėji
mas, skilvio, heina.Ii m a$,, 
konstipacija arba vidurių 
sukietėjimas arba -nuolati
nis pavargęs jausmas/ 
‘ Jėi užtektinai miegęsi, 
atsikelsi * sušidrutinęs ir e- ’

Ypatinga- svarba yTą de
dama faktanr kad reikią 
kasnakt miegoti ‘astuonias 
valandps, kad atnųujinus 
cėlėles, kurios nuolat nūsi-

NEW BRITAIN, GONN.
r • - / ■ . ■. | jei visuomet jautiesi pavar-

į Artėjant vasarėlei/ tuoj paklausk savęs, “Ar 
i prasidės piknikai ir- kitokifm^d ąštuoidaš valandai 
išvažiavimai, bei pramogos. ^8 haktį^’ Nors šis klau- 

| tyrame ole. • New Britaino [sbuąs ir neatrodytų , svar- 
jaunimas, Šv. Andriejaus j° atsakymas dąž-
kįubas su šv. Cecilijos cho-j

Iru,, gegužes 22 d. rėngia di
delį vaidinimą/— koncertą, 
užbaigimui žiemos sezono ir |

iiimų.zLabai yra gražu, kad 
jaunimas taip* gražiai, su
tartinai išvien dirba, susi/ 
spietę šiose kilniose‘organi
zacijose, kaip šv. Cecilijos 
choras ir šv. Andriejaus 
klubas. Tai vis nuopelnas 
klebono kun, A. Vaškelio, 
kuris nesigaili nei laiko, b 
dažnai ir lėšų, kad tik pa
laikytų ir dar daugiau pri
trauktų jaunimo prie minė
tų organizacijų, kurių čią 
prieš jo atvykimą klebonau
ti visai nebuvo; Dabar jau
nimas nesibasto kur nors su 

[ svetimtaučiais, nes tūrį sa
vo klubą, kur dažnai susi
rinkę gražiai praleidžia, lai
svo laiko valandėlę, bežais- 
dami, besilavindami - daina
vime, vaidinime' beisporte.

Reikia tikėtis, kad new- 
britainieČiai įvertins jau
nuolių darbą ir visi susi
rinks gegužės 22 d., Lietu
vių salėn pasidžiaugti savo 
jaiinimo gražraiš darbais. J. 

[Olšauskas dedą visas pa
stangas, kai patiekti! pub
likai, kaip ir visuomet, ką 
nors įdomaus; \ * Y.

I nai priveda prie visų ligii 
išrišimo. .

Užtektinai miegoti * yra 
svarbu, nes tuo laiku auga- 
me. - Miegame, kad ilsėtis, 
ir miegant nudėvėtosios kū7 
no dalys būna atnaujina
mos. ■!

Kūnas sudarytas iš Gėle
lių, kurios sudaro jo plėve
les ir organus. “Šios cėlelės 
ir plėvelės nuolat dyla, ir 

I susimaišo su cirkuliacija 
taip, kad oda, .plaučiai ir iš
metimo organai1 turi jų nu
sikratyti.. v Kiekviena min-

Tūlas “Rėmėjas/’ Brook- 
įyno nezaležninkiį “V-beje” 
No; 26, šmeižia Šv.' Kaži-Į 
mįero labdarių draugiją Ir 
niūsų kleboną. Laisvama
niams nepatinka, kad lab
darių draugijos dvasios va
du yra mūsųi gerb. klebo
nas j bet' svarbiausia, kad 
katalikuose yra, vienybė ir 
sutarimas. Praeity draugi
joje buvo keletas laisvama
nių. Jie darydavo visokių 
kliūčių, kad tik kenkti kil
niam datbui. Jie net buvo 
užsimoję pakeisti konstitu
ciją , išbraukdami dvasios 
vado vardą, bet nepavyko. 
Po nepavykusio žygio lais
vamaniai griebėsi šųieižtų, 
bet ir čia jiems nevyksta.

Labdarių draugija, pasa
linus laisvamanius, pakilai 
darbingumu, nes nebėra kas 
trukdytų kilnų labd ariu 
darbą.’ 1 . .

[Yra daug ’ katuli k į š k ų 
draugijų, kurios priklauso I ; 
prie Labdarių draugijos ir L • 
siunčia geros valios narius 
savo draugijas atstovauti ir ] v.

> ’ ’ ' < rC* 1 - . ‘ I
tabti suvargusiu lietukų j>a įvyko bejldri
selpuuo darbe. ■ _ . kuriuose, patar-

Draugija gyvuoja nuo nava-Sodaiietęs. Klebonas 
1919 metu. Labai daug yra L Bružas pasakė
suselpus suvargusuj » nė- balbi

laimingųžmonių; o ypač [
Šv: Kalėdų iv Velytoj šven- Tiesiog, .malonu stebėti, 
tėse suteikia gausias doya- P®ip kyla parapijos dvasia, 
nas: pinigais* maistu ir dra ' Z _ d 
bužiais.; ' ■|

“Rėmėjas’’’ katalikų gra
žų darbą mato ir žino ir dėl 
to taip nervųdjasi ir šmei
žia. Jis neva džiaugiasi sa-

: vąja draugija ir čarteriu,)
' v ; * '.V

MUM. H.

BUVO IŠVAŽIAVĘ
L< D. S. 165 kp. vaidinto

jai su varg. J, Tamulioniū 
gegužės. 15. d. buvo išvykę į 
Lotvell dalyvauti L. D, S. 
17 kuopos parengime, kur 
suvaidino dvi komedijas. 

[Ten dalyvavo'ii* kūn. A. 
Bružas, ir skaitė paskaitą a- 
pie darbininkų reikalus.
. Gegužės 21. d. tie- patys 
vaidintojai suvaidins mūsų 
kolonijoje. Bus ir dainų.

! ’ . .* . • * ' • / 

L •/ IŠVAŽIAVO \

Gegužes 14 d. L. D.sS. 
narys A. Tūbinis per K< 
Viesulos agentūrą išvažiavo 
|v Lietuvą. Visi .nariai ir 
draugai linki jam laimingai 

I pasiekti gimtinę žemelę. .
Dzūkelis.

Lotinos diena
Dar pirmą kartų šioje ko-J 

lonijoje iškiliningai buvo 
paminėta - Motinos Diena.

Apie 400 žmonių : priėmė 
Komuniją, paaukodami už 

pavo motinėles. t
• \ Apie 200 moterų, prisise-

1 gūsių , rožes,’ žygiavo iš svę-
I tainės, organizuotai į bažny
čia.- < ’ - >■

Į LIETUVIS IŠTEI-
.• SINTAS

Aukštesnysis. ’ teismas: iŠ*, 
teisino K. Maką r a v i Č i ų,. 
kurs buvo kaltinamas savo 

| namo padegime.

■ PAIEŠKOJIMAI
Vincentas Lukšįs/ gyve

nęs Tribes Hill, Mdnfgome- 
ry County^ New Yorko val
stijoj. Brolis Ivan Lūkšis, 
iš Harbin,- Chinijos, bando 
su juom susižinoti,.
.. Andrius' Tamkus, vadinęs 
save John B. Tomės ir To
nos. Gimė Kiev, 1893 ių. 
Tėvai lietuviai.’' Atvyko A^ ii »
merikon iš Ry^os 1912 m. 
Dirbo, geležies fabrikuose. 
Paskutinis žinomas adresas 
buvo Orient, S u f f o 1 k 
County, New York valstija; 
Jo sesuo Mrs. Emilija Bort- 
kevįtch, iš Vitebsk, .U. S. B. 
R,, deda pastangas apie jį 
rasti kokių nors žinių. ‘ .

Jie patys ar kas apie 
Įjuos’ žinantieji kreipkitės .;Į 
Foreign Ląnguage Infor
mation Service, 222 Eourth

I Avė., York City.

nergingas. Bet, jėi atsibu- ' 
dęs jautiesi ; pavargęs, W 
Ženklas, Kad neužtėktinai 
miegojai. Turi tai dapildy- 
;i, Eik miegoti keliomis va
landomis ankščiau, jeigu ga 
Įima, tol, kol rytmetį atsi
budęs jausies patenkintu ir 
sudrūtintu. Tuo jaus", žino
si, jei kūnag turi užtektinai 
laiko savo darbą daryti, il
giau miegoti nenorėsi.

Viena iš didžiausių pagėl- 
bų atsakančiam miegoji- 
mui, tai gerai ventiliuoja
mas kambarys. , Žiūrėk, 
kad lovos ųždąngalai būtų 
lebgvi ir šilti, tada atsida- 
Tyk langus kuoplačiausiai. 
Tas užtikrins ištraūkimą 
nuodų, kuriuos. kūnas iyi- 
meta ir tuo pačiu laiku leis 
tyram orui įeiti. .

Jei, iš kokios nežinomos 
priežasties, miegas natūra
liai neateina, bet turi būti 

• viliojamas, šilta maudynė 
, prieš atsigulsiant arba smar 

kuū pavaikščiojimas tyrame 
ore ‘ daug pagelbės; Yra 
kaltais naudinga truputį 
užvalgyti -prieš eisiant gul
ti, nes tuščias skilvis dažnai 
esti nemiegojimo priežasti- 
Ūii; Užtenka atsigerti stik- 
lą pieno ir suvalgyti porą 
pyragaičių. ...

. Tie, kurie .bijosi nemiego- 
• jimo, turi vengti. viso to, 
kas prie jo vedą. Perdide- 
lis rūkymas ar kavos' gėri
mas ar sunkus valgis prieš 
atsigulsiant pakenks miego
jimui.

Nutark atvirai susirūpin
ti miegd reikalu. t Duok ša

rvo‘kūnui progos pasigėlbėti. 
Užmokestis bus tavo svei-? 
katoje, dįdesnėj/ energijo; 
ir veikiančidj pajėgoj.

tDS. Kuopų Susirinkimą
WESTVILLE, ILL. ,

LDS.75 kp.^hėnesiniai susirin 
kimai įvyksta kiekvieną mėnesį, 
sekmadieny, po 15 d., šv^ Petro ir 
.Povile bažnytinėje svetainėje.'

' Valdyba

,.. W ATERBURY, CONN.
Gegužės 22 dt, 1 v. po pietą į- 

vyks LDS. 5 kuopos susirinkimas 
senos, mokyklos kambary, CoU- 
gress Avė/ Ateikite Vist Valdyba.: ‘/.„a

NEW HAVEN, OONN.
LDS. 28 kp. mėnesinis susirinkt 

mas Įvyks sekmadienį,, ge g 22 d,,. 
1 vai. po pietą, bažnytinėj svetai
nėj, 339 Greėri St, Kviečiam <y'na- 
rius(es) ateiti. Hera proga užsimo
kėti duokles. Valdyba

LpŠ. 10$ kp.mėneamiii kūSifmki 
mas įvyks sekmadi^iį, birž. 5. d., 
tuojaus po aumoa, iv. Andriėįiiui 
par. svetainėj, 1123 Lemon St 
Kviečiame narius ir nares ateiti ir 
kurių ui vilktos duoki 6® užsimoki 
h. ‘Taipgi atsiveskite norn po vie 
ną naują narį1 prie kuopos prka

Valdybę

BAIaTIMORI^MD,
Birželio 5 d., sekmadienį, tuoj 

po inmai, parapijos svetainę kam, 
bąriuoae įtyka LDS. 80 kį. 
rinkimas. Malonėkiteateiti riaL

Kviečia Valdyba

ŠAINT CLAIB, PA. 1 
’ *LDS. 107 kp. mėnesinis susirin 
kimss įyyks^birž. 5į tuoj po su- 
libs, ŠV; Kazimiera parapijos salėj: 
Kviečiami vis nariai dalyvauti ir 
ažsimbkSti ‘mėnesines mokestis ii 
naują narių atsivesti prirašyti.

‘Valdyba

WORCESTER, MAS8.
■ LDį3. 7 kuopos susirinkimaB į 
vyks birž. 5. d., 6 valandą vakare/ 
b^fcriytin^je. svetainėje, .41 Prov- 
riencė Št. Viri nariai būtinai atei 
kitę,. Ms 'turime apsvaretyti kele
tą svarbių klausimi). Be <en 
profca užsimokėti duoklei.

. \ Valdybe

. NASHUA, N.. H.
• LDS. 65 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks bi^* 5 d., tuoj po pas
kutinių mišių, pobažnytinSj avė- 
tėmlj. ,KvieWw narius ateiti, nes 
yra keletą svarbių sumanymų 
Taipgi atsiveskite ir savo draugus 
priralyti prie ilos organbeacijoa.

. . lASTOir, PA. .
LDS.; 40 kuopos susirinkimas į* 

vyks biri. 5 d„ tuoj po sumos, 
5v. Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 

ir mėnesines mokestis''užsimok6ti.
M. Songaila

ftipiniiiMi taūkita tam, kam 
trūksta stiprios valios,-4eks- 
pyflMk \ . y :

JAMES ALFRED, M. D.
JŪSŲ ŠEIMOS GYDYTOJAS

Valandos:
. Nuo 7 iki 9 vakare.

• Išskiriant 
Antradienį ir Ketvirtadienį. .

Tąlpgi pagal susitarimų,
591 North Main Street,

• Brockton, Mass.
J* \ Tel. 40 ' ’ I

GHARRON’S
PIANAI—RADIOS ’ Į 

. ŠALDYTUVAI \ j
• Aliejaus pečiai, Skalbiamos JĮ
!• • • malinoa ■ •,. ■ j >

20 TBŲMBULL STUKT 
tVOROlSTlB, KAM. U

4-9480 • . J r
Lengvos Įftygos—& Kuo&mČis Į 

aa»aaaanaaaaaanaaaaaaaaa(..

Ne kiekvienas gali padu-*. 
ryti ką nors nepaprasto, bet 
kiekvienasgali nudirbti pa* 
prastą darbą nepaprasta 
dvasia. —' Bnoker Waslnhg* 
ton, i '•

MHeĮ1 fra uiib iiXm.*



Antradienis, 17, t&ftt
I*W

VILLANOVANUGALĖJO 
B. C. LIETUVIAI PASI

ŽYMĖJO
Gegužės 14 d., 3 vai. po 

pietų Bustoj ir Villanova 
kolegijų atletai turėjo susi
rėmimą basebolo mėtyme. 
Pirmame rounde'buvo pa
statyta nolis abiem pusėm. 
Antrame ir trečiame B. C. 
gavo po vieną "punktą. Sep
tintame gi ViUanova laimė
jo 4.. Bostono kolegija ne
bepajėgė daugiau laimėti, 
Taip, kad Yillanova sųplie- 
kė-bostoniečius dviem punk 
■tais ir džiaugsmingai grįžo 
Philadelpliijon. "

Lietuviai lošikai abiejose 
pusėse gražiai pasirodė. Al
bertas Turauskas iš Montel- 
lo yra Villanovos geinailsias 
gaudytojas (ketcher), Jis 
tai Villanoviečių pusė base- 
ibolo ratelio. Čia priminsiu, 
kad jisai yra jų footbolo 
lęamąndos — smarkiausias 

‘ ęfnatoTback. Gaila, kad jo 
pavardę rašo kole.gj j o j e 
Trošky, o taria Trocky.

Dar du smarkūs lietuviai 
lošė Vįllanovos pusėje, ko
legijos galvos begalo džiau
giasi visais lietuviais kole'-' 
gijoje-

Posjtono kolegijos lošė
juose pasižymėjo P. Česnu
levičius, nashuaetis* pagau
damas prie pat žemės smar
kiai bepuolančių bolę.

tau Supliekė cornell

statyti ir peržiūrėti pieną.
Spėjama, kąd pieno kai

nos pakils jei bilių priims 
Senatas. , •.

Iš priežasties Jono Bran
kos? gabaus jnętytho; Y ale ,11- 
niversiteto basebolo ratelis 
nugalėjo 00111011, gėg. 14 d.į 
New Ha veri; Conn, virpin
damas 7 punktais. . >

FONDKAM PERGALĖJO N.
Y. U. 10 PRIEŠ 2

Praėjusį .šeštadienį Fbrd- 
ham. (katalikiško) universi
teto basebolininkai pergalė
jo New Yorko universitetą 
net 8 . punktais. Zapustaš 
(lietuvis) užsyk padarė vie
ną‘fhdme ruri.”

BAIGSIS VELYKINĖS IŠ- 
PUINTIES.LAIKAS

Reikia kiekvienam atspj 
minti, kad kitą sekmadienį! 
— Trejybės Švc. šventėje 
baigiasi Velykinės Įšpažin- | 
tie& laikas. Katalikas sun- į 
kįai nusideda neatlikdamas 
Velykines 'Išpažinties bent 
sykį į metus ir nepriimda- 
maš/komunijos ųpie Vely
kas šventas. •?’ .

TRATINO ŠVIESOS ANT 
, 14 KRYŽKELIŲ ‘

Bostonų miesto trafiko 
komisijh užsakė pąstat^fi 
trafiko šviesas ant 14 kryz-

cjiester Avė., Bouth Boston; 
Dorcbester Št, ir Old CoĮo- 
ny Avė., South Boston; Co- 
lumbus Avė. - Ruggles ir 
pVhittier St§., R o x b u r y * 
{Rųggles Si, ir Shaymut 
Avė.; Columbūs;Ave. ir Rit- 
chię St., Roshury; Morton 
ir Norfolk Sts., Mattapan; 
Centre ir jGręęn Sts., Ja- 
maica Rlftinj Jamaįcaway 
ir Pond St., Jamaica Plain; 
Brighton ir Harvard Avės., 

įBrighton; Chęlsea ir Med- 
ford Sts.,‘ Charlestown; ir 

lBpwdoin ir Hamilton Sts., 
ĮDorchestęr. 'V..

15 PIRKLIAUTOJU 
NUBAUSTA

i\r a rome ’iiMTA'c lTT7»Sf"irT ĮVAIRIOS'Z1NIQ5 ■ p į,®,*' -
-       •   .... - . . . I ’ • # * F • '

NEW YOU, N. Y.
- -------------- T ■ I

šia. balsavimai

[VIETINES ZINIOSĮ
r

m., Šv. Petro parapijos sve
tainėje, 492 Ę* Seventh Stį 
Sd, Boston, Mass/-

Visi nariai privalo daly
vauti, neš atėjus vasarai, 
randasi ir daugiau įvairių 
darbų.

Seimui artėjant pasįsį- 
tengkime kiekvienas prira
šyti daugiau’narių. . -•

Kviečia Valdgba.

PAKINKAI

METINĖ PROCESIJA
Geg. 22 d; 2 vaL.porpietiį 

įvyks Šv. Petro parapijos 
metinė procesija Marijos 
garbei. Vaikai, mergaitės 
ir jaunimas, Sodalieteins. 

„vadovaujant, rengiasi—lau- 
kia tos dienos. Kunigai 

/bažnyčioje ragino visą pa
rapiją procesiją remti,. Jei 
lytų procesija įvyktų savai
tę vėliau.

JUNGTUVĖS
■ Gegužės 14 d., po pasku

tinių šv. misiij, priėmę mo
terystės šv. Sakramentą pa- 

» pelė Marijona A. Pivariu- 
naitę iš Mattapan su Wil- 
lįam F. Gagnon iš Sharon. 

Mass. ~ .
Naujoji pora važiuos į 

■ Kanadą pasivažinėti.
P. Gagnon^yta profesio

nalas boksininkas. Geg. 26 
/ d. š. m. jis turės kumšty

nes Kanadoje,..
Jei spės iš Kanados su

grįžti p. Gagnon baksuosis. 
Romuvos parke,- L. D, S. 
išvažiavime.

• Ši savaitė bus . turtinga 
pasninkais. Bertainio me - 
tų pasniukaybus trečiadie-, 
ny, penktadienį įn šeštadie
ny. Tomis dienomis reikia 
prisįdaikyti. nuo' mėsiško 
valgio ir nuo valgio, nes tai 
yna pasninko ir abstinenci
jos dienos. - .

ATVYKO Iš LIETUVOS

, Pereitą savaitę Teisėjas 
Eųff nubaudė po 10 dolerių 

115. pirkliauto jų,- kurie darė 
Į biznį be, leidimo Summėr, 
Kingston, 'Esse^ ir Stuart 
gatvėse. . ; -

RDKRURY MDTERIS J03 
dericijos Moraine St. ir Ja- ’ * MfTII IMfIAIIC' 
maicavvąy, Jamaica Plainį 
ir 13 kitų šiose vietose: f / . ’ •
Alepidiąn ir Sįįrąfoga Sts,, Ttda Mrs, Idi^tfa Tenney, 
East Boston; čhapman Sf. Bo^bury pereitą savai- 
.ir Rutherford Ąve., Chąr- tę.'minejo 103^etų ąųižiaus 
lesf pwn; Brdadwąy ir "Dor- Į sukaktuves .
----- ------ —__ Mrs. Tenųpy dar gali 
•-------------------------------------- gkįlitjrii IT TaŠytl Bėt j'RU
Į INSURANGE | pi neprigirdžia. . 
i* : Apdrausk namus, rakdavus į L . —į, ■ . ....

L I HEUSER lAniNAMAS
i Tei’lTuęs vmT'i BRIGHTDNO TRAGEOIJOJ

S W < Jau* buvo r^ytą ąpie ąiv 
| tomohilių. susųnųšimą ant. 
j l Oommonyealth Av., Brįgh- 
‘ tone. Iš trijų išlikusių gy

vų Heuser kaltinamas. riįtL 
ketoje žmogžudystėje. Mor- 
gam Ryan,.. automobilių re- 
gistruotojas, ųęgąįi suptais- 

i ti kaip. tąs .jąųpuolis Heu- 
kser .turėjo teisę važiuoti au
tomobilių. Rekordai paro
doj kad; jis daug kartų bu
vo . baustas už sulaužymą 
automobilių įstatymų. Va-t 
dinasi Įtaip -trys asmenys 
■sudegė, tai įr p. Ryan į re
kordus pažiūrėjo...

I 'f>‘ •»» ■ * •

|gHELSEAPARDU0S1700
NU0UWW

| '. ' t- ’ :•
. » * % 4 .ŽL-4 * ■ • • .

Vieni šviesa bus pastaty
ta prie majoro Curley rėži-

šeštadienį, geg. 14 d. š. 
m., atvyko iš Eržvilko, Lie
tuvos Izidorius, Kavolis, 18 
metų amžiaus, pas savo ^dė
dę Simoną Kavolių, 440 E. 
Skvtli St. L ’•

.SUSIRINKIMAS
Lietuvos Vyčių Algirdo 

kuopos mėnesinis susirinki- 
mas Įvyks gegužės 19 d. š.

PRIĖMĖ PIENO GILIU
Atstovų Būtas. prięipė bi- 

lių 102 kaišais prieš 36, Aad 
Massachusettš valstijoj'bu
tų .sudarytas komitetas nu

II 
• ■ I i

•I;

46

PRALL BROLIAI
PENT0RIA1B DEKOUTONAI 
mu ATUmitl >WAX

ĄBMAKpĮMl
Tri. Ttibot 0854

I .WĄ£0S SEZONAS 
I . JAUČIA .

1 PAUL'SMENS
Į SHOP

456 W4 ER0ADWAY . 
| . $outh Boston, Masą. 
INAUJAUSIOS, GERIAUSIOS 
| - : VASARINES SKRYBĖLES. ; 
g Labai pigi kaina- ‘ .
į Savininkas POVILAS LIKĄS

" A. KASPAB
Automobilhi Maliavotojas. ,

Visus. kviečių ■dabartinių laiku 1 
. - mišipentyt savo karus. į 
Taipgi ištaisau sulankstytus bo
dies ir sparnas. Darbą <atlieku 
gerai ir pataisyti ‘ karai atrodo 
kaip nauji. .. . v , r

66 Vietoria &;reet, .., | 
. . W. SOMERVILLE, MASS. -

lėk Someraet 6520-J : Į

GERK PROGA
Parsiduoda 4 šeimynų na

mas^ Visas mamas užimtas; I 
Taipgi kartų ’ ■ gtocernė- ir. j 
bueernė, 3 gąražiai ir 3 
krautuvės. Biznis gerai iš
dirbtas it įeigos geros.' Są
lygos labai prie i namo sį 
Priežastis pardavimo—mir-1 
tis šeimoje. Kreipkitės ąri 
ba\rašykite. 81 Williams Št.J 
Chelsea^ Mąss. *... S’ '

*2 žeimyiąf'namas , po 6 kamba
rius. Visi įtaisymam 17' iųetų .se
numo. Yra ;2 gardžiai ir gražus 
sodas su. daifg “'vaisinių, medžių 
Atsmaukite greit. Greitai’* bus 
parduotas. \

41 woad Avų,, Mattaįaių. Mąss.

IŠSIRĖKDAVO J A ;
2 krautuves. Gera vieta dėl bąr- 

; bėrio.5 Du partnariąa darė pyągy- 
[ vąiumift per ŽO mėtų, Kita d^el
i siąuriaUs. Įęjri gotą Į
Į.iiinlšas3l)3BBt.8o;BQ»m '

.1

-Ttr~

Geg. 6 d, SLA. balsams 
skaityti komisija - oficialiai 
paskelbė kuopų balsavimo 
Rezultatus. Balsavimuose 
dalyvavo per .septynis tūks
tančius narių. Nė vienas 
kandidatąs, išskyrus kandi- 
dątą į vice-prezidentus ne
gavo. absoliutinės daugumos. 
Į .prezidentus ^augiausia 
balsų gavo socialistų kandi
dates J. Bagočius. , So- 
cudisfai daug, darbo ir pi
nigų padėję, kad pravesti! 
savo kandidatus į preziden
tus į iždininkus, ir į iždo 
globėjus.

Štai balsavimų rezultatai; 
Į prezidentus C

F. J, BagoČiųs
J. J. Bačiųnas

'.S. Gegužis
■ Į vice-prezidentus: 

; A. Mikalauskas
M. Mockevičius.
M. J. Vokietaitis 

Į sekretorius:
P. Jurgeliutė

L Miliauskas 
J iždininkus: 
. K P. Gugis ,

J. Tareila - 
' P. Mažeika 
k l izdo globėjus: :

J. Januškevičius 
' ■ įakaiihs

M. A. RaginskaS
. G<L Stungis 
S, Mockus / 
M. Sekys

Į daktarus kvotėjus:
Dr; I. B. Broniušas 2,948 

' .Dr..E. ę-. Klimas .2,396
Dr. J. S, Štaneslow 1,707 
Bet seime- gali būti Viso

rių permainų ir rezultatą.

GYDYTOJAI PRIEŠ GIM
DYMO KONTROLĘ

■ Siūlytojai norėjo, Jog 
gimdymo, kontrolė, būtų įve
sta it pildoma pagal specia
lius įstatymus, tąėiąu gydy
tojų suvažiavimas slaptų 
balsavimu, tokį pasiūlymą

{gydytojas ir CHIRURGAI 

L V n 1 ą n d p F? • 
[Nuo 2 iki 4 4., nuo 7 iki 8 vak, 
I 478 Gtllivan Boulevard

POROfiESTER, MASS.
I ’ Telefonas Talbot 0847

■£j

3,172
2,123
1,981

Chelsea miesto valdžia 
būtinai tūri sukelti 211,000. 

I dolerių, kad padengti biržb- 
| lio mėnesio išląidąs? Taigi 
dabar ir ieško Šaltinių iš 
kur tą sumą sudaryti. Vie
nintelis^ išėjimas parduoti 
1700 nuosavybių ųž nesumo
kėtus .mokesčius!. Nesumo
kėtų mokesčių už 1931 me
tus, yra $678,000. ,

WtW 
MIKUKBEIPTIS

■ kraujo, utrrų y? ąjroniie

S5xlį rttumSt- Ircefotk tuojatt*. 

patariina,l dykat vJhii ijį 

0r.0railj(,3»fet&
Mb*-

y. J-

4,026
1,529
1,449

2,905
V. M. Čekanauskas 2,25,6
J. Miliauskas 1,786

3,541 
. 2,177

1,450

'■3,5n 
; 2,869 

2,231 
2,092

.1,005

“S.E™ L m m. »* GEGUŽINtN Į j LAIKKODINIKKA®
_ . .—__—_,i | i^armiodu įvairiausios • yūšies

Šiomis dienomis L. B. S. 11 auksinius ir sidabrinius daik-
.nariai. rėmėjai ir prietemai [|tus. Taipgi ir pataisau, 
pasidajino kelionės bilietus | 8ę6W.pro&dway ’/=’

L. B. S. N. A. Gegužinę, j sq, ’ųpSTOK, 14AS^.

Romuvos parge, Montello, ’ ----- -—"
Mass. ir uoliai juos platina.
Kelionės bilietai pigus ^tik 
75 centai į abi pusi (roundl 
trip).' Gegužinėje bus daug 
naujenybių. Rengimo ko
misija jau gavo įvairių 
sportininkų, kurie parodys 
savo gabumus. Bus kumš
tininkų, ristikų, bėgikų ir - 
kitokių sportininkų/ Visi 
jie jau seniai lavinasi, kad 
tiks geriau pasirodyti ir gau
ti Naujos Anglijos garbės 
Vainiką,

Kadangi kelionės bilietai 
■taip, pigus, tai "patariame] 
visiems iŠ anksto įsigyti, 
neą paskutiniose dienose 
gal nė extr.ą bus ’ų nebus ga
lima gauti. '

Bilietų galima gauti , pas 
narius,, .prietėlius ir. rėmė
jus ir “Barbiųinko”rAdmį-1 
nistrąpijoj, 3p6 W. Broad- 
Way, Sb. Bošton.' ' I

•• •• ’ f

PASIKORĖ NELAU K D A- 
. MASTĖISMO

BEAUtYSHOP
(j. siwp mujTr wt) 

Kampas L and 0$ Sts.
SO. BOSTON, 

MASS. .
Tei. ;

S. B. 4G15-II , 
, Savininke / 

CAHOrjNE 
CASPER • 
Duodame

• ėerninnent 
Wave-Eūgėne .

Tel So. Boaton 0628 *
LIETUVIAI PAMIGTAS

DR. M. V. CASPER
* (KASPARAVIČIUS ...

gaujoję Vietoje, 
h25 E. Broądway, U Boston;

1 d/<ao Vatoatfoi: .... 
Nno ą nu riįm Ir 1-.40M 
5 ir nuo Q Iki 8 vąl. vakare. O® 
ana Uždarytai ĮŲbatai Yliirala U? 
D^dSldlenlaia, taipgi lįar^miinąa 

12-to« dleng uMaryta*. z"' 
Į. Taipgi naiviu ir
* ■<..... . 1 I

John IVilliams^ 42 metų, 
negras, gegužės 10 d. "‘vaka
re savo paties diržuzpasiko- 
r ė Charles Street kalėjime. 
^Tis buvo kaltinamas vaistų 
pardavinėjime. • . .

APKAITINU VAGYSTĖJE
NEW ORLEANS. — Čia: 

posėdžiauja Amerikos gy
dytojų sąjungos’ atstovai. 
Gimdymo kontrolės šalinin
kai biivo'pasiūlę, kad gydy
tojų suvažiavimas išrinkti: 
komisiją, kuri iki sekančio 
metinio suvažiavimo parem 
gtų rąportą apie gimdymo, 
kontijdlg. ■ '

"DARBININKO” SKAITY- 
TOJŲ DĖMESIUI

(‘ Dąrbinmkaą” jau priima 1932 
in. Lietuvos Paskolos Boną ku
ponus už prenumeratas ir įmy
gąs W Pilną jų’ vdrtę. HuMrpę 
1932 Ui; ku ponų riųsldte ‘ 
/ ^TFĄBmMKO?” ApM.,

* - •
' South Boatqn, JAąi^

Dvi moterys apkaltino. 
John A. Geezilį 30 metų, 
gyv. 330 Shawinut Avė., va
gystėje. Viena iš jų sako, 
jog šis ‘‘gudruolis’’ iŠ jos 
kambarių pavogęs daug ra
kandų ,o kita skundžiasi, 
jog joi pavogęs brangeny
bių už 1800 dolerių vertes.

TEISĖJAS DONAHUE PA- 
SITRAUKe Iš POLITIKOS

v
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■«

r

'• T
■ i

.y
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PrbhkįiAdvokaUs

JUOZAS B. GAIUUS
Veda rifoWąt>lNįfąt* ri? 

bub leiraliUB dokumeAttuL
ALT (kampu Broadway) 

S^tyBoi^ Mms.
TaĮefopąa: Sou Boston 3782

- Namų j Talbot 2474

. Massachųsetts Pildomoji. 
Taryba, gegužes 11 d. š. m.J 
patvirtino gub. Ely nomi
nuotą toi^ėją Fraiik J. Do-i 
nahue iš Hydė Park* Tik 
vienas ^gub.-lt. Youngman 
buvo priešingas Donuhuel 
paskyrimų. Teisėjas Do-r 
nahue gavęs tarybos pątyir- r 
tinimą; pasitraukė iš politi-1 
kos. Jis buvo valstijos de*; 
mokratų komiteto phmitihi- 
kas ir narys tautinio deirib- 
ki-atų partijos komiteto.į

Nemanyk, kąd be tavęij 
niekas tiesas nėišmano-—A-l 
tąbau . . I

<w

Tol So. Boston 8060;
Lietutis Dantistai

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So, Ęoiton
Ofiso valandoj nuo 0 Iki .12, nuo 
1:30—6 ir. niro 6 $0-^0 .vakarę, 
Šeredomls niio 0—12 vai. dieni; 
Subatomls nuo 0 iki 0 yąl vakaro. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vąl. d|eną.

(pagal sutarti)
-. ...... ,1

Tel. Pbrtpr 3789

JOHN mis, M. D.
* (RHP8YB) ' ' • ! ■

Lietutis Gydytojai
Of!w Valandoa: 2—4 Ir-'T—O

- 278 Harvard Street,
kamp. Inman arti Ceiitrak Są,

Cąiąl^ridge, Mafi. ‘

Lietuvis Dantistas

ŪR.S. A. GAtUARKKI
(GALIH4U8KA8)

^|JhQAdW>So. Boston
T»1 Są. Bwton 9000 

bfhai atdara* nuo 10 iki 12 vai 
ryto, nuq 1:80 Iki 5:80 po pUtlr

. ano 6 Iki t tideara. Svaat# diena
• pagal

. '-U... ,..zr'-7Trgg-.ar^.ę-’’F>w.<

■- PATARNAVIMAS DIKN4 
, IRMAKTĮ

D. A. ZAIETSKAS
z GRWĘnj8» 

BAI>SAMUOTOUa ,
877 ir 448 Oųmbri^ą 8tre<t 

? Otmbridgi,Mm '
Tliaphone Ūįiiytnltr 8Š®1'^* •<

Offla« Telephnno Univ^fflitjr U 
UnlT<r*Uyl96T

ADAM 0W» 4 SUN
BABSAMVOTOJAS ’ .

Pagrobus atlieku gtral Ir ęlgUK 
yMir.'Vht*

^88’0»miMW«mrHt : 
BIST CAMBRIDGl, MAAfc 

SKYRIUS • ‘
10 Intervale 8t, Montallo, Mm. 

Tai B wkton 01M

R-

>■.

j
■J

•4

į

>*<»**Mm *»»



7^ ■y ietitwiw>iM:»mi iwi hp'i iwnw |

t

7* Antiidiems, gegužes 17,' 1932 .
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PARBIKiyKSg
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IS DIDŽIOJO NEW YORK’O IR NEW JĖRSEY
' Iš KARALIENĖS ANGELŲ 

. PARAPIJOS.
p ' NAUJI KUNIGAI
£ Diakoną Jono Kartavi- 
| čiauš ir jono Lencevieiaus 
i - kunigystės šventinimai į- 
į yyks šį šeštadienį —< gegu- 
į žes 21 d., Šv. Jono Krykšty- 
| tojo bažnyčioje, Willough- 
k by and Lewis Avenues, 8 v. 
Ii. ryto. Kunigystės sąkra- 
r. mentą suteiks BrooKlyno 

vyskupas. Jor-Eks. Skomas 
. t.E. Molloy, S. T. D, Diako- 
; mamS kunigystės tėvais (kū- 
r mals) bus kum. S. P. Re- 
“ : meika ir kun. J. Balkonas, 
k , Tą pat dieną įsišventins ki- 
‘ ' tas lietuvis — Jonas Laury- 

naitis. Primicijos mūsų 
P bažnyčioje atsibus: kun, 

Jono Lencevieiaus geg. 29 
r d, Kun. Jonas Lauryiiaitis 

laikys primicijas Šv. Gab- 
’ ‘ riebaus bažnyčioje, geg. 22 

d.. Visi jrys jauni kunigai
• darbuosis Brooklyno vyst- 

. kupįjoje.

: kė sau atskirai stalą. Valib,. 
mūsą prakilnusis jaunime!

MoteriĮ Sąjungos 35 kp. 
turėjo savo susmukimą sek 
madienį, geg. 8 dieną. Iš 
raporto paaiškėjo ,kad ju
biliejinė vakarienė visai ge
rai pavyko. Visi dalyviai 
vakariene patenkinti ir pel
no kliopai liko., *. .

Kun. Pranciškus Skruo- 
■ denis laikys pirmąsias šv. 
mišias (Primiciją): geg. 29 
dieną, Šv? Jurgio bažnyčioj.

TORKERS, N. Y. Indiana universiteto geras bė
gikas Henry Brocksmith, nesenai 
laimėjęs vienas lenktynes,

darbštumų, sumanumu ir 
malonumu tiek daug publi
kos sutraukia, gražų pelną 
parapijai padare* kad rei- 
patenkinti ir pilni gerą įs
pūdžių išsiskirstė. .

Be to, Mi’s, O, Staniulie
ne paaukavo auksinį'daik
tą . iŠlaimėjimui,* ■ kuris teko 
mažam J. Aleksai.y

‘ Garbė visiems ir visoms 
pasidarbavusioms! D a il
giau panašių parengimų!

. skrajūnas.

MOTERysįMKKRI-

ŽINUTES

Gegužės 8 d. š. m. Moterą 
Šv. Altoriaus draugija mi
nėjo Motinos dieną.

Visos nares ^in eorporę,” 
Šy.. Marijos koplyčioje, iš
klausė šv. mišią ir,priėmė 
šv. komuniją; Šv. mišias 
laikė kun. dr. J. Navickas 
iš Thompson, Conn. Taip 
pat pasakė gražų tai dienai ( 
pritaikintą pamokslą.

Ačiū kun. dr. J. Navickui 
Už dvasinį ssutiprinimą.

. ■ Geg. 7 d. palaidota Šv.
* Trejybės kapuose Veronika 

. Valaitienė. Laidotuvėse da
lyvavo Rožančiaus ir Apaš
talystes Maldos draugijos, 

. prie kurių ji priklausė. Ge- 
£ gūžės 9 d. palaidotas Kazys 
f ^Stepšys. 1 .. .
r’ 5 ’ ■ ' ’ ' '

^Slinkiai serga Magdalena 
. Audejaitienė ir Marijona 

. Kaminskienė. Teofilė Kli- 
mįėiie dar nepasveiko.

PATERSON, N. J.

Kun. Jonas Balkūnąs bu- 
r vo išvykęs, kelioms dienoms 
‘ svečiuotis pas tėvus, Malf- 
L by, Pa.

.EKONOMINIS krizis ir
■ • Darbininkai rankomis 2 šp

t ŠV. JURGIO PARAP.
f Vyčiu vietine kuopa nutarė

* dalyvauti parapijos vaka
rienėje in corpore, Užsisa-

GRAŽUS MOTINOS ‘ 
DIENOS AP VAIK

ŠČIOJIMASv .4
‘Gegužės 8 d., • Motinos 

Diena, — įspūdinga Pater- 
sontii diena. Per pirmas 
mišias Angelų Sargų, Liet. 
Vyčių, šv. Teresės ir choro 
nariai užima bažnyčioje at
skirą vietą ir ineorpore ei
na prie šv. Komunijos. Kle
bonas pasako iškilmei pri
taikintą pamokslą, Prof. P. 
Petraitis savo jaukiu balsu 
žuvėja maldininkus. Nuo
taika kilni, rami, žavėjantį.

Vakare prasideda progra
ma svetainėje. Klebonas 
keliais žodžiais apibudinęs 
Motinos Dienos reikšmę ir 
pabriežęs Angelą Sargų Są
jungos svarbą, vakarą vesti 
paveda t-os Sąjungos narini 
E. Leznevičiui. Vedėjas pa-

Oficiale Ekskursija į Eucharistinį 
Kongresą ir Lietuvą

f
I ;. Jau artinas birželio devintą dieną, kada laivas “SA- 
į TL’RNIA” išplauks iš New Yorko, gi iš Bostono iŠ- 
1 plauks 10-tą dieną.. Šiuo oficialiu laivu važiuos įvairią 
į ^tautu katalikai iš Amerikos. LIETUVIŲ KATALIKŲ 
i EKSKURSIJAI VADOVAUS KUNIGŲ VIENYBES 
I GARBĖS PIRMININKAS PRAL. M. L. KRUŠAS 
| JSCHICAGOS.
įį Kadangi į Eucharistinį Kongresą suvažiuos* iš visą 

. į U- pasaulio kraštų šimtai tūkstančių kataliką, Kunigų Vie- 
tp nybei rūpėjo, kad ir lietuviai katalikai neatsiliktų nuo 
% kitų tautą.- Dėlto padėta daug pastangą, kad keliaujan- 
h tieji p Lietuvą beveik tomis pačiomis išlaidomis galėtu 

sustoti Eucharistiniame Kongrese Airijoj^paskui’tarp- 
•f ' tautiniu traukiniu tiesiog Kaunan,

.. . . Taigi Šiemet'lietuviu tauta turėtą būti gausiai at-
Į fttovanjama Eucharistiniame. Kongrese, nes yra gauta 
L labai geros išlygos vykti į Kongresą ir ta pačia proga at* 
J lankyli savo senąją tėvynę Lietuvą. . -

i
 p Informacijas suteikia vietos lietuviškos laivakorčių
’ į agentūros. Pasinaudokite šia nepaprastai gera proga!

Vortertas Pakalnįs, 
P . K. V’. Pirmininkas.vr . - • a.i

sižymi savo gabumu, tai at
lieka puikiausiai. Po jo 
kalbos Angelų Sargų Są jun. 
gos mariai gabaus chorve
džio P. Petraičio vedami 
gražiai užtraukia Tautos 
himną.. Po himnui seka vi
sa eilė deklamaciją, kurias 
pasako Mątušaitė, Vaiksno- 
raitė, Krukonytė, M a t o- 
niūtė,' Razickaitė, V. Mier- 
nikiūte. Deklamacijos pa
vykstą beveik visos labai 
gerai. Be eilių pasakoma 
porą manologų: ({Stebėti
nai greit” — Adomavičius 
ir Trucelausk'as ir “Greita 
ant naujienų” Vyčiųtė ir 
Mazalaitė. Monologai labai 
gerai pasakomi ir publiko- 
j e sukeliama nemažai juoko.
’. . . ■ • ■ ■ .• ■

Pabaigoje vaidinama sce
nos vaizdelis: “ Neklauža
da * Kazytė” ir komediją 
“Ponia Pipsė ir panelė 
Tipsė.” Pirmąjį , vaidina 
I. Staniulytė, Pr. Baltuš
kaitė,. O. Baltuškaitėj Kuh- 

: drotas,, Adomavičiūtė, J. 
Aleksas, Trotskis, o antrą
jį: Jucaitytė, E. Miėrkiiįiū- 
įtė, V. Krukonytė ir O. Abe- 
lėlėvičiūtė. Vaidinimas pui
kiai pavyksta ir kai kurie 
vaidylos pasižymi savo ar
tistiškais sugebėjimais.

Po vaidinimu prasideda 
linksmoji . dalis. Vieni šo
ka, žaidžia, kiti eina ,prie 
puikaus bufeto pasistiprin
ti. Bufetas duosniai suau
kotas parapijos prietelių ir 
Patėršoiid biznierių i ‘ Kru- 
konio, Rebherieiiės, r Ži- 
liaus. ir geradarių Busniau- 
sko ir Klimienės. Scenai 
dekoracijas paskolina dide
lis parapijos rėmėjas biz7 
nierius J. Lekavičius, Malo
nu, kad Patersoho biznie? 
riai ir šiaip geri lietuviai 
puikiai remia savo parapi
ją '•< \ .

Labai gražiai' darbavosi ir 
savo ‘ lipšnumu linksmino 
publiką šio\ vakarę darbi
ninkės. Leznevičienė, Zabi- 
tienė, Troskienė, Trucelaus- 
kienė, Kimdrotiene, Alek
sienė, Matoniene ir Klimie- 
ne. 1 ’ ‘

Ypatinga garbe už gražus 
šio vakaro pasisekimą pri
klauso vakaro g a s p a d o- 
riams : O? Staniulienei, R. 
Adomavičienei ir B. Buš- 
niauskieneį, kurios savo

Moterą Sąjungos siirivą- 
žiavimas įvyko gegužės Ųd.. 
4 valandą p. p. Nors šį sy
kį neskaitlingas buvo posė
dis, bet nepaprastai įdomiai 
svarstė sąjungos reikalus. 
Arčiaus susipažinus su są- 
jungįecią veikimu galima 
drąsiai pasakyti, kad ka
talikų organizacija stovi 
ant tikrai tvirtų pamatų. N.

ANrfAšlpEfLIETU- 
Viy EKSKURSIJA

Gegužės, 10 d., 1932 m. L: 
L.A. S. A. ekskursiją Šve
du Amerikos Linija į Lietu
vą jau išplaukė. Daugumas 
iš keliautoją važiuoja.vaka- 
cijoms per vasarą Lietuvoj 5 ■■ 
Modemiškas naujas nlotor- 
laivis “Kungsholm^ baltas 
“lik gulbė” 4 vai. po pietų 
išplaukė iš uosto Pier 97, 
New York City,. . Kupinas \ 
keleivių virs 1300, kurių 
tarpe ir Lietuvių, ekskursi
ja išplaukė. ’

Ekskursijoąiįpalyjovas p. 
C. G.Ųukšis. ;

Ši skaitlinga Lietuvių ek
skursija plauks per Švediją 
į Klaipėdai . Girtinas pasi
reiškimas, kad lietuviai pra 
deda važiuoti daugiau ir 
daugiau- tomis linijomis, ku
rios palaiko nuolatinį; susi
siekimą laivais su Klaipėda.

... ‘ VPM;

LINKSMA NAUJIENA 
TAUTIEČIAMS LIETU-' 

VlAMSI!
. Kkm rūpi mūsų brangios 

tėvynės Lietuvos laiminga 
ateitis, kas trokšta matytį' 
savo mylimą salį gražią, lai
mingą, tas privalo skaityti, 
ir kiek galėdamas, remti 
Lietuvos pedagoginę spau- 

idą, kuii ugdo, Šviečia kilnų 
tautos jaunimą. Kiekvienas 
lietuvis turi; gerai suprasti, 
kad mūsą tautos likimas y- 
ra jaunimo rankose: “Ko
kia, jaunuomenė, • tokią it 
tautos ateitis.’? .’

Jau nuo seniausią laiką 
yra žinoma, kad tautos švie-

timo darbas y r A, pats kilnu
sis, bet kartu įr pats1 sin
kusis darbas. Tačiau visus 
šio darbo siii^kumus moky
tojas ar kitas koks žmoni
jos auklėtojas lengvai gali 
ąugąlėtį ir susilaukti ge
riausių rezultatų, jei tik, jis 
pasikvies į talką savo padė
jėją •— pedeg^gikos 
tį, \ >■

Seniausias, jau 15-tųs me
tus einąs Lietuvoje pedago
ginis laikraštis yia

-“LIETUVOS MOKYKLA”

pusmetinis tautoj’. ugdymo 
žurnalas. /

Sis žymiausių • katalikų 
pedagogų žurnalas yra svar 
bus kiekvienam, susipratu
siam lietuviui Inteligentui, 
kulis vienu ar kitu būdu 
turi reikalo su savo brolių 
tautiečių, ypač j a ū n i m q 
•auklėjimu. 1

Dėl to kiekvienas inteli
gentas, ar jis bus mokyto
jas ,ar kunigas — sielą ga
nytojas' ir auklėtojas, ar 
šiaip koks visuomenės vei
kėjas—švietėjas* - tikras lie
tuvis turėtų skaityti “Liet?. 
Mokyklą. ’ ’ Šis rimtas svei
kos tautiškos katalikiškos 
krypties žurn a l a s jau 
penkioliktus metus eina —. 
plėšia pedagoginį Lietuvos 
dirvoną.

•“•L. Mokyklos” darbas y- 
;ra sunkus. <Į?ąšaįpų. ji iš 
niekur negauna,, laikosi tik 
iŠ savo negausaus skaityto
jų sikaięiąus. Nežiūrint į 
tai, “‘L. M.” vis dėlto šiaip, 
-ar taip nugali .sunkenybes 
kaskart vis tobulėja. Ji. 
nuo: 1932 .m. pražios prade
da eiti du kart per mėnesį 
jrąžių 'knygučių formoje

Dažniau lankydama skaL 
tytojus, ^‘L. Mokykla” ir 
savo turiniu stengsis toliau 
būti aktualesnė. Gretą pe- 
dagogikos klausimų joje y-, 
pač bus nagrinėjami aktuo- 
lieji Lietuvos mokytojų ir 
mokyklų “reikalai. Taip pat 
bus rašoma bendriausiais, 
ypač su auklėjimu surištais, 
kultūros klausimais. Lie
tuvos ir užsienio pedagogiš
ko gyvenimo kritika ir laik
raščių bei knygą recenzija 
“L. M., pradedančioj teiti 
nauja kryptim, užims labai 
svarbią vietą. . '• ’ 
sus. Lietuvoj pedagogas —-

“L. AI.” redaguoja gar
sus Lietuvoj pedagogas — 
psichologas Dr. Kl. RiĮtgi- 
nis; Joje rašo žymiausi 
mūsų pedagogai : V. . D. Ū- 
to‘ garbes profesorius A. 
Jakštas, prof. vysk. M. Rei
nys, dr. Tumas-Vaižgantas, 
prof. Dovydaitis, proL ‘ Šal
kauskis, dr. Kl. Ruginis? Z. 
Kužmickis, ,1. Malinauskas, 
K. Barkauskas, * V. Bičiū
nas, J. Janonis, O. Norušy- 
tė, M..^aistmaitė, -B, Taf-

JrNuo tu žolių pinukar nežila Iru neslinka,. Augu. Jie smdrkkii Ir tankui 
bunn. Stebuklingos Žolto, be jokių vntstų. kiilna.

JOHN ZRADA, 1722 Vest 18th Plact, Chicatfo, III.

TAephonei SrAGG 2-0706 VALANDOS: .

DR. BUDAS K. VENCIUS 4«mtfldlonial« tutitarut I
DANTIST AS 499 GRANU STRIKT , 

HAY • (kampaį Union Ave.)
Namų. Telefoną*: MichiiunJ2—4273 B R O O K L Y N, N. Y.

das, J. Mičiulis, K Butė
nas, K, Mockus, J. Krali- 
kąUskaSy J. Senkus? V. Mą- 
kutėnas, D. Mikulenąs ir ki
ti. ’ •• . /

Kainą: Liet,' Kat. Moky
tojų Są jungos nariams: me
tams — 15 litų, pusei metą 
— 8 litai, Nenariams : me- 
tams — 20 litą, pusei metą 
—10 litų, MoksL ir studen
tams 8 1. njetapis.
/ “Liet Alokyklos” Redak
cijos ir Administracijos ad
resas*. Kaunas, Višinskio; g. 
16 nr. St. Šerkšnas.

Taiaphohet STAGG2—010B

DR. R. PETRIKĄ
■ ■ IrimtoKf 

LIETUVIS DENTISTAB
2218,4th8t,lrooldyn, M. Y.

ntapiOM
• Anetlėtlk*
VALANDOS:

Nuoj S wt ryte Iki 8 .m. vakam 
Pettkt«3!enla!M Ir IvantadianlalB 

. tik mltarna, .

Td, Ūreenpoint 9—2320 •

JOSEPH SARSZVA

PRANEŠIMAS

jp.

BALSAMUOTOJAŠ
231 REDFORD AVENUE

; BROOKLYN, N. Y.

Iš kalno pranešama, kad 
šiemet Bari; Šri Apreiškimo 
Parapijoj Švento Vardo 
Draugija rengs du pikniku, 
kurią pelnas'pusiau bus skL 
riamas parapijai. Pirmas 
piknikas Gegužes 28 d. sek-, 
madien^je, Eeldman’s Qeens 
County Park, Maspeth, L. 
I. Antras gi — liepos 31 d. 
Klasčiaus Clinton Pk., Mas
peth, L. I. ' : '

OPERETE '
Moterą Sąjungos 29 kuo

pą, gegužės meu. 29 d. Ap
reiškimo ^parapijos salėje 
turės savo parengimą. Bus 
suvaidinta operetė “Ado
mas ir' Ieva” ir bus koncer
tas. Koncertinę dalį išpil
dys Harrison, -N. J. choris 
tai, muziko J. Jankaus va; 
dovaująmi. ■ “S. S.

DIDŽIOJO NEff YORK’O 
APYLINKĖSLIETU

VIAMS

I KLASČIAUS

CUNTON PARKAS
| piknikams, baliams, koncertams, 
| Šokiams ir visokiems, pasilinksmini* 
| maras smagiausiu vieta Brook- 
§ lynė-lfąšpethe. Jau talkas nžslsa* 
| kytl salę Žiemos sezonui. * 
I kftmp. Maspeth ir Betts Ave.
Į JONAS KLASČIUS. Sav, 
f . Maspeth, N. Y. !
^uiiitiiniiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiliniiiiiiiii.iiii.iiiiuiO ...... imt |5j

Šiuomi pranešame, kad Jurgis: 
Tiunasonis yra įgaliotas, rinkti 
“ParbininkuiM prenumeratas ir, 
skelbimus. Jis patarnauja , su 
Notary Public užliūdymu ir pa- 
gelbsti . siųst pinigus Lietuvon. 
Kreipkitės pas: • .. •

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

Brooklyn, N. Y.

Tel. Newtown 9—4464

JNT.J.VJLANMS
GKABORIUSIR

BAi^AMUOTOJĄS
' ■ Apdravida Visose Šukose

* NotaryPublic
5441. 72-nd Street,

Arti Grand SL
MAŠPmtFL L. L, N. Y.

■ ' ■ •- .........-

Tel. Starf V—Notary Public

K. P. RAILAS INC.
Bieliauskas.

> Graborius ir Balsamnotoju

660 Grand 81,. Brooklyn, N.Y.

TeL Sta<t 2—0788 Notary PubUe

JOSEPH LEVANDA 
(Levandan*k*s)' ': 

GRABORIU8
\ 107 UMęn Aye’.j Brooklyn, M.Y.

Skaitykite ir platinkite mėneeinį 
mokslo, blaivybė! ir sveikatai 

laikraštį

“SAR6YB|’-
“SARGYBĄ” BknftydpYnaJ! rasi Žinos ’ 

skyrius: J)A Mokslo pspuliarlMclJos ir, 
visnomenSk klapsimų, 2) blalvyb&s, 3) 
uk'o, 4) sveikatos, 5) gydytojo* patari-, 
mų, 6) advokato patarimų. T) apival- 
a (politikos, vlMiomėnės kultarostlr e* 
konomijos gyvenimo), 8) prleSalkoltnta 
Judėjimas (Lietuvoje Ir ulSlėųyįe), 9) 
Knygų pasaulis Ir 10) įvairenybes.

“SARGYBO.TR” rašo;, vysk. M. Rei
nys, prof. B. Kuraitis, Vydūnas, kan. 
Tumas, prof. KemMis, dr. M. Pačkaus- 
kaltS, dt. A: Gylys, dt jiir. RauUnaitis, 
agr. Valatka, dr. K. PakU tas,dr.D.Ju«. 
ka jf kiti. •

Adresas: Kaunas, Liaudies namai 
"SARGYBOS” adm. * . k

Profesionalai, blanterjal, pramonin
kai, kurie Skelbiasi,“Darbininkė,” tik 
rot verti skaitytoju paramos.

Visi karšinkite “Darbininke.”

Telėphone Stagg .2-4409 
NOTARY. PUBLIC •

ALEKS. RADZEVIČIUS
gIabokius

402 Metropolitan Avė, 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią. r \ 

Parsamdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams

WĮIT|P #
'‘Saulutė” eina du kartus peV J 

mėnesį 16 pusi, didelio formato su 
spalvotu viršeliu.' Kaina Lietuvoje, 
metams 12 Jit, pusei metą 6 lt, 
Latvijoje,. Estijoje, Vokietijpje .. 
it kitur metams 15 tit, piisei me* 
tų 8 lt \

Adresas: Jurbarkas "Sąulutėa 
AdministraoljaL

' .1 ( K Z **, A
/>%•(/*(! , fv t, v;J lff
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