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VISŲ SALIŲ KATALIKAI DAKRTKTKKAI

-,UBHUW 1915 METŲ

IŠ KATALIKŲ GYVENIMO v .
Prancūrijo* naujMii procen

tai LeBrun, non ir nSra veikęs 
katalikų organizacijose, bet savo 
privatiniame gyvenime yra prak-‘ 
ūkuojantis katalikas. Kiekvieną 
sekmadienį jis išklauso žv. mišių. 

'. Būdamas seimoz atstovu, jis vi
suomet .balsuodavo prieš pasiūly
mus, nukreiptus prieš katalikus.

Amerikos akademija Romoje 
kasmet suteikia dovaną vienam 
amerikiečiui architektui, tik ką 
baigusiam universitetą, už ge
riausiai pagamintą statybos pla- 

- ną. žiu metų dovanai gauti bu
vo kandidatai: 2 iš Columbia ii- 

• r • 

niversiteto, 2 iš Pennsylvania u- 
niversitėto ir po 1 iŠ Vale, Illi
nois ir katalikų universitetų. Do
vaną laimėjo katalikų universite
to architektūros . skyrių baigęs 
Nelson, Jis gaus 8000 dolerių, 
butą, visą išlaikymą, keliones iš
laidas ir t. t. Laimėjęs studi
juos architektūrą dar 2 metus 
Romoje.
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Kolegijos Tymas Vėl Laimėjo
DU. P.URVELIS PA

TRAUKĖ ŠMEIŽIKUS 
TEISMAN

KAUNAS. — Žymusis 
katalikų veikėjas, buvęs fi
nansų Ininišteris, Di\ P. 
Karvelis, už šmeižtus pa-* 
traukė į teismą kriminalinės 
policijos direktorių Statkų 
ir tautininkų organo ^Lie
tuvos Aidp” redaktorių V. 
Gustainį. /

Dr. P. Karvelis teismui 
pateikė' ir čivūinf leškiū^: 
prieš Statkų —• 50,000 litų, 

į prieš Gustainį 10,000 litų

I Montrealėje, Kanadoje, pasku
tinėmis dienomis • Sutvirtinimo 

Į Sakramentą priėmė 2d,000 vaikų.;

Gegužės 12 d. Popiežius Pijus ---- ,
XI priėmė San Francisco aridvy- SUDAUŽĖ NUOGYBĖS 
skapą Edward J. Hanna. Amen-Į <*TftVVI A "
Ros kataliku tautinės gerbūvio vIUTItę
organisaciios vadą. Popiežius tu- Į. k —— 
rėjo labai nuoširdų pasikalbeji- MADRIDAS, Ispanija.— 
mą su‘‘amerikiečių, vadu ir parei-1 Gegužės 22 d. Ispanijos 
ške didelį susidomėjimą! tuneri-1 dailės parodoje įvyko triuk- 

i kiečių kataliku labdarybės dar-Į šmas: tūlas Casanova sudau 
bais. į žė .garsaus skulptoriau^ sto-

' ’ _____ Įvylą, vaizduojančią nuogą
- -Amerikos kataliku užsienio miJ moterį. . ,
sijų draugija, kurios centras yfaį > Casanova buvo tuojau su- 
Maryknoll, arti Ossining, N. ¥», jimtas. Jis paaiškino, jog
šiais metais siunčia pnsijų dar-1 sudaužęs stovylą labai pasi-

; bams 18 misijonierių 16 kuni- piktinęs, nes tai stovylai po- 
gų ir 2 brolius. zavusi jo sužadėtinė.-

* Visi šie misijonieriai siunčiami ~-?
į Ariją ir išvažiuoja liepos 29' d. Į BEDARBIO RIAUŠĖS 
Juos lydės monsinjoras Raymond linviFTl iflt • 
D., iš Lawrence, Mass., kurs yra VOKIETIJOJ
žymus misijonierius. __ A__

, Maryknoll misijonierių šiais BERI.YN.VS, I Vokieti- 
’ metais Arijoje bus 126. Visi jie Į jos vyriausybei * pranešus, 

dirba tarp 17,000,000 pagonų. ! jog bedarbiams teikiama

šie misijonieriai Kinijoje ir Ko- pašalpa bus s U m a ž i n t a, 
, rėjoje jau ąpkrihžtino-'-. daugiau Thuringijos bedarbiai pakė- 
. kaip 30.000 pagonų įr dabmr turi riaušes, kuriose užmuštą 
' • kunigų seminariją, kurioje moko- š darbininku/ir 19 sužeista..:
; si anie 200 kiniečiu bei korejie- L. Bedarbilt minia užpuolė

Čių. ’ • policiją, kuri. besigindama.
r. ’ -Į.’ —-------- . . ( paleido šūvius. ‘ ’

Vokietijos bedarbis, kurs 
turi šeimyną, iki šiolei kas 
mėnuo gaudavo 13 dolerių, 

j kurių vietoj dabar gaus .11 
dplerių ir 50 centų. . *

Vokietijojė Šiuo*metu be
darbių piriskaitoma apie 6 

1milijonai. J

St. Louis katalikų labdaringos 
38 įstaigosv 1931 metais išleido 
$1,063,952.61. iš kurią sušelpė 
381,382 asmenius.

Amerikos lenkų katalikų lei- 
1 džimM dienraštis “Nowiny Pol

aide" geguži 8 dieną minėjo 25 
metų sukaktuves. Laikraštis lei- 

*■ džiamas BHIwaukeė.

Euffalo vyskupijos katalikai 
labdarybei suaukojo 48,000 dole-l 

f rių daugiau, negu vyskupas pra-1 
še.

• THOMPSON, Conn. — 
Švč. Mąrijbs Lietuvių Kole
gijoje gegužės 22 d. atsilan
kė Waterbury, Conn. Vyčių 
kuopos baseball tymas su 
kum J. Krįpu priešaky. ,

Svečiai turėjd -rungtynes 
su Kolegijos tymu sporto 
aikštėje. Žaidimo eigą se
kė nemažas, žiūtėtpjų skai
čius, tarp kurių buvo daug 
waterburįečių.

Kolėgistams šį kartą se
kėsi labai gerai ir jie savo 
svečius nugalėjo santykiu

WaterEurio vyčiai yra pa
sižymėję žaidėjai ir turi 
daug laimėjimų, bet. Kolegi- 

' jos tymas buvo per geras.
...Waterbury ratelį sudarė 

Pėnikas Verbickas^ $ardiii- 
skas,.. Tanavieius (mėtyto-

jas), Ramanauskas,. Rąžys, 
■JYilliamš, ...J*/ Mažeika^ j; 
Mažeika, Jokubauskas ir 
Laskevičius. |

Kolegijos ratelį sudarė J. 

Sabaliauskas,į J. Grį č i u s 
(gaudytojas^,. J. Švambrys, 
B.’ IvanatiJk^s, J, Baltru
šaitis,. J.. Kuprevičius, Ka
valiauskas, ‘ K. - SirfkeviČius, 
A._‘ Karevičius ir V. Dirsė 
(mėty to jas)./-- ..
Vincas Dirsė pirmų kartų 

žMdė mėty toju (pitcher) ir 
pasirodė labai gerai — jis 
.įšvaiėl3-žaid|įų,_^

. Žaidime ypatingai pasižy- 
jftėjo Gricius, Sabaliauskas, 
SinkeviČįus, Ivanauskas.

Visas .žaidimus sukėlė, 
gražių nuotaiką. . Tai jau 
antras Kolegijos sportinin
kų 'laimėjimas- P. J. R-

Vyskupas Užgina Kun 
Coughlin Kalbas

DETROIT, geg. 22. -
Detroit vyskupas Gallagher 
sugrįžęs iš atostogų,- turėjo "E. Coughlin savo pamoks- 
pasikalbejimą * sū • spaudos luosė per radio nedaro jo-

atstovais, kuriems pareiškė, 
jog jo vyskupijos kuri. Cli.

AIRIJOS SEIMAS PAŠA
LINO PRIESAIKĄ

'DUBLINAS. — Aįrijds 
Seimas trečiuoju, skaitymu 
priėmė vyriausybės pasiū- 
ymą panaikinti Airijos* vy

resniųjų. valdir inkų, priesai
ką Anglijos kaarliui. .

Pasiūlymas; praėjo? 77 bal
sais prieš 69.^ f u,

Šį nutarimą tųręH 4^ Pa- 
tvirtinti Airijos senatas, ;.

1 " J rl 1

kių kurstymų prieš turtin
guosius... . . . • ;

Buvo pareikštų nuomo
nių, jog garsusis radid pa
mokslininkas, ... kurio * kalbų 
klauso milijonai žmonių, 
kurstąs neturfing u o s i u s 
prieš turtinguosius. Vys-, 
kūpąs . Galiaglier, kunigo 
'Coughlin tiesioginis, virši
ninkas, aiškiai pasakė, jog 
kun, - Coughlin drąsiai sklei-. 
džia* ^Popiežių Leono Kili 
ir dabartinio Pijaus XI en
ciklikų mintis.

t

.4

’. ŠĮ menesi Amerikos katalikų.! 
150 kolegijų. 49 seminarijos ir į-J 
vairūs klubai studijuoja Popiežių 
Leono XIJI ir Pijaus XI išleistą-1 

sias enciklikas apie darbo klausi- 
. mą. Studentai skaitys paskaitas 

apie enciklikuose paliestus svar
biausius klausimus.

UŽMUŠĖ 6 AMERIKIE-1 MSTDIIOJE NAUJA 
VYRIAUSYBĖ '

SKAUDO 
ilPERATUN- 
THU I

.- ./• - v ę
CULMORE, Airija. — 

Geg. 2*1 d., šeštadienį, 2 :30 
vai. po pietų amerikietė A- 
melU Earhart Rutnam at
vyko orlaiviu iš Amerikos. 
Tai-pirinojį ‘moferis,_pęr- 
skridusi viena orlaiviu per 
Atlanto vandenyną, .

' Ši lakūnė savo kelione at
iko- per 15 valandų ir 39 
minutes. . 7 ,;

Ji norėjo tiesiog nuvykti 
į Paryžių, bet,-orlaivio mo
torui sugedus/ ji turėjo pa
sitenkinti, pasiekus ‘.Airijos 
prantus.;;

. Tą pačią dieną 5 metai at
gal pirmasis vyras ~ pulk. 
Lindbergh perskrido vienas 
orlaiviu.
- Moterys gali dabar džiau
gtis, turėdamos drąsią mo
terį Putnam. *

VYįljjiPŠKRITIES 
SUVAŽIAVIMAS

MONTELLO, Mass. — 
Naujosios Anglijos apskri
ties suvąžįavimasĮyy^ogeg, 

£f2 vai per1pietų parai 
pijos svetainėje. Dalyvavo 
Athol, S. Boston, Norwood, 
Lawrence,. Worcester ir S. 

AVorcester. kuopų atstovai 
ir daug svečių iš Montello 
ir kitur. ;.

Posėdį atidarė pirm. K. 
J. Viesulą ir pakvietė vie
tos kleboną, kun, L Švagždi 
sukalbėti maldą. .
.. Į prezidiumą išrinkta J. 
B. Ląučka/ Vįeraitis ir D. 
Averka. ' r

■ Posėdis buvo labai.sklan
dus. L . . v .

Į naują apskrities valdy
bą išrinkta: ,D I. Aiverka— 
pirm., E. Šimonytė.; — vice- 
pirm., O. Volungevičmtė — 
sekret., S. GriganayiČius — 
ižd. . ‘

Suvažiavimą baigiant at
vyko kleb. kun. P. Virm’aū- 

. skis ir kun. K. Jenkus, ku
rie pasakė sveikinimo kal
bas. . .. ^ • . •■

Kun. j. Švagždyš visus 
atstovus iv svečius užkvietė 

-į- parengtą vakarienę, kuri 
buvo. skani iri turtinga. *

Vakarienę parengė ir vai
šino dalyvius Šeimininkes i- 
A. TreinariČienė, Ą. Šilan- 
skiene, K. Daūkantaitė,. R. 
TBalevieienė, P. Pileckiene,

SOVIETAIMOBILIZUO-
JASI?

BERLYNAS. — Žinios, 
jog gali Idlti karas tarp So
vietų Rusijos ir Japonijos 
didėja. Esą žinių, jog Ru
si j os komisarų vadovybė ‘ į- 
sakė mobilizuoti k e t u rvi ų 
klasių atsargines ‘(rezėrvo) 
divizijaSj kurios turė^ s&vo 
manevrus. . .Šie manevrai 
būsią Sovietų galybės paro
dymas. ’■/. ’’

_ Valstybių politikai' neno
ri tikėti, jog toks karas ga- 
lėtią kilti, nes nei Japonija, 
nei Sovietų Rusija nėra pa
sirengusios 'finansiškai iš
laikyti-tokį žygį.

Bolševikai yra labai susi
spaudę sunaudoti kiekvieną 
rublį, tikslu stiprinti savo 
tvarką viduje. Japonijos 
viduje irgi Suirusi tvarka— 
pasireiškęs fašistinis judė
jimas išsaukė japonų tautos 
neramumą ir abejingumą. 
Įvykę sušaudymai valstybės 
priešaky stovinčių žmonių 
paliejo anarchijos dvasios 
vaisius. :.

BUVįMAllERlSW
NAMBJS8UNI

AIDS JURININKUS į
• .• • * V •'* U

,* . ... ■ , * . • Į

MEKIKO MIESTAS.
Niearaguoš sukilėlių vadas 
generolas Sandino su savo 
būriais užmušė Amerikos 
laivyno karininką Hutchr 
croff ir jo apsaugos 5 ka
reiviui '

VIENA. — Po 14 dienų, 
derybų, Engėlberf Dollfųs 
sudarė ministęiių kabinetą^ 
kurio nariais yra krįkščįo- 
nių demp^mtĄ, austrų fašn 
stų ir ūkininkų partijų žmo
nes. .. .;

KAUNAŠ, - Klaipėdos 
krašto gubernatorius pulk. 

A. Merkys atsistatydino ir 
į jo vietą paskirtis Lietu
vos konsulas Anglijoj' V, 
Gylys.

Naujasis \ gubernatorius' 
V. Gylys yta buvęs Lietu- į- 
vos konsulu Tilžėje, todėl q 
jam KlaipedosJkrašto. ■ rei- ^ 
kąįai geraipažįstami. ' J

DANCIGAS - TAIKOS 1
4 
j

TtFRIN. — Vokietijos 
buvęs kaizeris Vilhelmas 
Italijos fašistų laikraščiui 
per atstovą pareiškė, jog jis 
labai užgiria Italijos dikta
toriaus Mussolini darbus ir 
jog fašizmas7turi gražią at-

Fašizmas labai panašus 
kaizerizmui; jei kaizeris tu
rėjo bėgti iš Vokietijos, tai 
ar fašizmas ifegaU.to paties 
sulauktj t ■ — taip svarsto 
daugelis demokratų,

DANCTG.-— Paskutiniup- 
jtf laiku pradėta leisti, tie* 
šiog tonais vokiškos ir len
kiškos literatūros', kurioje 
nurodomą Dancigo reikšmė.

Lenkiški raštai .'aiškina, ■’ 
jog koridorius labai reika-< 
liūgas Lenkijai, o vokiški < 
raštai nurodinėja, jog da- 7 
bartine Dancigo būklė yra ■( 
didelis pavojus Ėuto p o s 
taikai.. 7 . j

Visi tie rastai atspausdin- 
ti anglų, prancūzų; ir vokiė* 
čių kalbomis. . : k

; . Nesenai Lenkijoje įvyko 
didelės demonstracijos, 
riosę buvo pareikšta, jog" ' 
^įėjpiėnas^ųk^fe 
sutiks paaukoti savo gy^y~ 
bę,. negu atiduos bent .vienį ' 

sldypelį, Dancigo .korido
riaus. . ” -v

Tą demonstraciją priėmė* 
ir Lenkijos prezidentas. 7\

H90VER SIOLO SAVO
PIANUS ‘

•3

A
't

*

WĄSHINGTON. — Pre^ 
zideritaą Hoover savo laiške. 
Amerikos inžinierių sąjun
gos pirmininkui pasmerkė 
įvairiausi siūlymus išlėistt !

»■

METODISTAI NAIKINA 
SAVO VYSKUPIJAS

'ATLANTIC CITY, N. L 
— Metodistų, episkopatų va
dų. visuotiniame suvažiavi
me paaiškėjo, jog metodis
tus palietė didelis finansi- 
nis Jcriziš. Nutarta panai
kinti septynias vyskupijas, 
iš ko manoma sutaupyti a- 
p.ie 400,000 dolerių.'

J^UV.iUUivf . vi mala v.i-

čiūtė, A. šilėnskytė,-A,. Ta
mulevičiūtė ir M; Sinkevi
čiūte. . • . y • .

Suvažiavimą sveikino M, 
A. Norkūnas. (peT įgalinti* 
nį) ir telegramomis .kūn. X 
Bąkanas ir kun. V. Puido
kas. ■ ■ ’

i’ * ' * •% * ’ ' ■<
l bonus viešiesiems darbams 7

5 ’ ' . T.

steigti. ; I
Prez, Hoover depresiją! J 

pašalinti siuto imtis tokių 
priemonių: subalans ū o t i 
biudžetą, tęsti RecOnstruc- 
tion Finance Corporation ’ . 
darbą ^tęsti viešuosius dar
bus, kurie neapsūnkina mo- x 
kesčių mokėtojus; įvesti vai 
tstvbčs tarnautojams. 5 dar- v

* • • ♦ • f t

bo dienų savaitę; teikti pi- į 
skolas valstijoms ir^privati** , J 
nęms industrijoms ir tt. ‘ J

y

v

L. D. S. SEIMAS
'• Lietuvių Darbininkų Sąjungos seimą Centro Va> | 
dyba nutarė kviesti 1932 m. rugsėjo 26 ir 27 d. d. LaW- 
rene.e, Mass., k-. ' .. *■ j

Seimo programa bus pranešta vėliau. Visos kuopos 
iš aukšto prašomos rengtis seimui. . J

Dvasios Vadas — Pr. 4
Piririinirilcas—X P. Smiles, L / 
Vice-Pirmininke O> Siaunenč, i
Iždininkas — Ai Fmsmasfcas,
Sekretorius— X &Laučka. <

J

&
i

anli— 6wni^
* <



Žinios Iš Lietuvos
VANAGAITIS NEGAUNA 

VIZOS
POETO M. VAITKAUS EILE- 

RAŽČIAI HEBRAJŲ KALBA

“Darbininko” Katalogas

KLAIPĖDA. — Žinomas 
Mažosios Lietuvos lietuvių 
veikėjas p. Vanagaitis nese
nai išnaujo kreipėsi į vokie
čių konsulatą, prašydamas 
vizos vykti į užsienius gy
dytis. Konsulatas, atsisakė 
išduoti jam vizą.

- A.— - ...._____ '■
VOLDEMĄRA8 NORI VYKTI 

VOKIETIJON

; ZARASAI.Prof. A. 
Voldemaras, kiek teko suži
noti, birželio ' menesį nori 

t išvažiuoti į' Vokietiją ir ten 
riŠleisti^av*b knygų apie'Lie

tuvos-Lenkijos konfIi k t ą. 
Knygą Jau baigęs rašyti,. Jo 
gynėja^ tuo reikalu kreipė- 

# si į vyriausybę, prašydamas- 
Voldemarą išleisti iki rug
sėjo menesio, .

• Neseniai buvo Palestinos 
kultūros/ meno ir kritikos 
savaitrašty “Moz n a j i m” 
(Svarstyklės) Nri 43 įdėti 
lietuvių poeto kun. M. Vait
kaus hebrajų kalba išversti j 
dveji eilėraščiai; “Brahgu-I j 
sis vakaras” ir “Grožis ir i 
ašara. ” Vertė Kauno žydų 
realinės gimnazijos vicedi-,| 

rektorius poetas d r. J. 
Fridmanas. Kalba graži ir 
skambi. Dr. Fridmanas 
daug yra išvertęs iŠ graikų’ 

ir romėnų klasikų į hebrajų 
kalbą. Kitame “Moznajim” 
numery yra išverstą Liek? 
tenbaumo hebrajų kalbą 
rašytojo Adomo Mickevi
čiaus “Lietuvos miškai.”

jčU parodo gab*rtm*>rri* Pollun

ATNAUJINA ORO PAŠTO 
. SUSISIEKIMĄ

SUDEGS 5 GYVENTOJU TRO
BOS IR 1 ŽMOGUS

- ’ ■ ' • v

. / . KAUNAS. — Gegužės 1 
dieną naktį Radvilišky kilo 
gaisras, kurio metu sudegė 
Liudįenio ir Balytės gyv. 

■ namas, kūtė ir dalis inven
toriaus, be to, Istrikaičio ir 
Tarbųno gyv. namai su dai
ktais ir Liuščių klėtis su 

;daržine. Nuostolių padary
ta apie 15,000 litų.* Gaisro 

metu, gelbėdamas savo tur
tą, sudegė 55 mėtų Pr. Tar- 
įfįnas. Gaisro priežastis 

nežinoma. \ ' •

KAUNAS. — Gegužės 
d. su užsieniu atnaujinamas, I 
kasdieninis oro pašto susi
siekimas bendrovės “Deru- 
iuft” lėktuvais. Korespon

denciją galima siųsti į visas 
pasaulio valstybes, o siunti
nius tik į Vokietiją, Lėktu
vai atskrenda iš Berlyno į 
Kauną 5 :30 vai. ir išskren
da į Maskvą 5:50 vai.; iš 
Maskvos atskrenja į Kauną 
.11:40 v. ir išskrenda į Ber
lyną. 12. vai.:-

^Didžiausioji laiinė yfa meilė.— 
Nk PeČkauskaitė. 4 ?

1

M JVAIBI08 KNYGOS

Auksinio Obuolio Historija
> (Graiką Mythologljo* Žiups- 

nelis) su paveikslais.
m kalpon iitfuldi Alyva—-50*.

- Trys Keltinai—Krik^ionis,-.
iL11|tydaa Ir turką*. Pamokinan-

■ U apysaka. Parail T. Vyk-
■ - Iriauakaa Verti K B—----- -40c,
■ Trftmpi Bkaltymiliai—labai 

gtalūa paaiskaitymai apie V 
Iviiriua gyvenimo atitikimus.

— —■ Ęiįnflfc J, Arvyda* ——_45<?/
■ Turto Mocmar—mokslUki pa-
■ ri&ritymaį. Parai! Poriu-—45c.
■ Geruma* L- aprašymas anie ,
■ Jttrttmi per Tftv< Faber<-n-

, ■ Įtipiną. Virti Kun.«P. L.----- 15ę.
' Tabakas—Nuodai J- rūky-

* ir ii South Carolina ir kitu* *u*frinkwrius
pd Uiktiku Mtrgert w Bari-

<a k Bandatkuth—apysaka 15e.
Katalikų Mainyki* ir Da- 

-1 mbkraUamaa. — Parai! kun.
įTamaa Ėilinska*  --------- —50g.
4 Apaitalyrti* MAldos Statib

. I taa. — Verte.Kun. P. Bauru- 
saltis u  —„25o.

XXIXTarptautinis JSupha- 
paragg

Į kun. Pr. Bučys, M. I. (L__ JL5U
> Mūsiškiai Užsienyje. Juokiu- 

prof. Derąs paskelbė ir sa-pas aprašymas keliones. Į Pa* 
yo naują tuo tikslu Įlipote-1 ir atgnl M1kalojaus ir

zę. Jis ^paukščių skridimą j 
stebėjęs dvidešimt metų h 
priėjęs .išvadą, kad paukš
čiai atseką .kelią? iš mėnu
lio. Jie pradedą visada sa
vo ‘skridimą kai tik užstoja 
pilnas mėnulis... ■ Tai pasi- 
tvirtin visais jo stebėjimo 
.metais. Jo nuomone; inė-Į 

nulis esąs tikrasis kelrodys 
šiems keleiviams. fc.

•' Ji____ ____ __ _ •
MILIJONAI, KURIU NIEKAS 

? NENORI

ls WioWgt<m. D,. O. pėr OiąreKiia, Vfrjęinia, Geor g& It Klabama, valotija*/

daryti įam tikri komitetai, 1 t JL TTH> Tp*TTJ>T?Q 
kurie rinko aukas iršelpė JlS Ljj

I nukentėjusius.y - Bet, kaip 

oficialūs daviniai rodo, te-
Į surinkta tik apie vienas mi- 
[ Ii jonas auksinų, Iš tos su
mos paskirta Vilniaus Ka
tedros remontui 25,000 auk-, ^a^eniUoj austrų zodologas 
sinų; Drujoj šuliniui kasti ,'Beeras skaitė įdomų mdks- 
22,000 auksinų; ntikenteju- pranešimą apię panir

siu vaikų kolonijai 5,000 
auksinų; Vilnįaūs Magist-. 
ratui 10,000 auksinų; nu- 
kentėjusiems Vilniuje 48^- 
300 auksinų; provincijoj — 
426,000. Kitos sumos pa- 
skirstytos bedarbiams^ /

Šie daviniai'aiškiai rodo, 
[ kad dėl potvynio nukentėję 
žmonės gavo tik dalį- pada
rytų nuostolių.

KAIP PAUKŠČIAI ATSEKA 
KELIA .

Neseniai Vienos njokslo a-

bangas, pagal kurias ii“ ąt~ | riMtlni* Kongresas, 
seka kelią. * .
Pažvelgęs v tas nuom o n e s

r ■'

LIETUVIŲ MOKYKLŲ .UŽDA
RYMAS PATVIRTINTAS

VILNIUS, r- Uždarius 
* Iw T v • | pernai gruodžio m. 9 d.lie-OKUPUOtOlC Jjl^tlivoį C tuvių pradžios mokyklas

■' A *’ ’ švietimo draugija “Rytas’’
—■— apeliavo į švietimo ministe-
tai žmonių neteko darbo J riją Varšuvoje prašydama 

Apskritai, suskaityta, kad atmainyti Vilniaus Karato 
iš viso nuostolių padaryta rijos parėdymą. Dėl Kantu* 
pie 3,997,60p auksinų. At- W,‘ Bilių ir Bięniūnų mo- 
skiri asmens, turėjo nuosto- kyklų atsakymai buvo gan- 
liiį. 2,410,000 auksinų, savi- ti anksčiau. Visi neigiami, 
valdybės ir bažnytinės įstai- Dabar “Rytasgavo dar 
gos _r_ 921,000 auksinų, Vii- dėl keturių mokyklų .-- Vil
niaus Magistratas—660,OOO l maus, Pelesos, Miciūnų ir 
auksinų. Gėliūnų atsakymus. Atsa

POTVYNIOMETINĖS
, SUKAKTUVĖS

, < Balandžio 24 d. sukako' ly
giai metai, "kai Vihrius.ii’ jo 
Apylinkės matė Nepaprastai 
didelį potvynį, kurio nebu-

. vo per 100 metų. Upių van-, 

. dens paviršius buvo pakilęs
* net 8.35 metrus. Išsiliejęs

iš krantų Neries vanduo bu-
. vo užliejęs visas šalimas 
/gatves ir pasiekęs net Ka-
/ tedros aikštę. ' "

Vilniuje ir. provincijoje 
potvynis paliko daug’ nuos
tolių. Dėl potvynio reikėjo

- iškraustyti 9966 asmens, ku- 
"/rių 6656 asmens, kaipo ne- 
< turtingi, reikėjo per kelias 
' dienas maitinti- * Vanduo

L. sugadino 8,953 hektarus a-
- riamos žemės, sodų ir pie-; 

vų; siinaikiilo 2,389,700 ki
logramų ūkio produktu ir į- 
vairių gaminių; ‘ sugadino,

* suardė’ir nunešė apie 4,000 
/ trobesių; pakenkė 45 pra- 

* menės įmonėms, dėl kb Šim-

čių. kelionę į šiltuosius kraš. 
tus ir atgal. Savo praneši
me Jis iškėlė ir išaiškino 
klausimą, kokiu būdu pauk
ščiai atseka kelią tose savo 
velionėse. Tam kiaušiniui 
išaiškinti yra daug hipote
zių. Pagal šitas nuomones 
išeitų, kad: 1) paukščiams 
atsekti kelią padedąs žemės 
magnetizmas/ kurį pauk
ščiai jaučią tam tikrais or
ganais; 2) paukščiai turį 
tam tikrą “šeštąjį jausmą,”• 
apie kurį žmonės neturį jo
kio supratimo tir 3) .esąs pa-’ 
stebėtas faktas, kad*paukš
čiai prie, didžiųjų siunčia
mųjų radio’ stočių pamestą 
kėlią ir paklystą, todėl jie 
turi turėti, tam tikrą orga
ną/ kuriuo reaguoja į radio

Trumpa Apologetika arba
Kat. Tikėjimo Apgynima*, Pa 
rai! knn. V.. Zaj*nčau«k*B-.™50fl

Maldą Rinkinėlis, baliai* 
viršeliais ----—$į,75—1.26

Maldą RinkijiSlis, juodais 
viršeliais ------- 1.26

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

Moterystė ir šeimyna. Ver
ta J. Gerutis _

Gamtos Pradžiamokslis
Pr. A. Vilpišia,,.;,,......... 5Oc,

Limpamosios Ligos ir kaip 
jiuo ją išsisaugoti!, Parafiv 
negyvoji gamtai ŽcmĄ vau- 1 
duo, oras. Paraž3 J. Baronaa._5Oe.

Nauja Skaitymui Knyga — 
(Dalis II), Su paveikslais----- .75c.
Vienuolinį Luomą. Verta 

Kun. P. Saurusaitis _ ^.25e.
Valkų Knygeli — su pa- 

-veikšlais - . ............. ....—.80e,
Mano Patyrimai Didžiojoj, > 

Karoj, 1918 jr 1019 m. Para- . 
š& Kun. J, E. Jonaitis (Ka
pelionas) ;......

Pamaldų Vadovėlis, Stacijos 
Graudūs Verksmai. Sudarė ir

Meile (Poema). Parašė M. 
Gustaitis —_____ ........... . .....15c,
išleido Kun.. j. Končevičius.~.,lOa.

Moteryste NesuardOrnybftJ.
Lesauskis. Šv. Kas. D-jos lei-. 
dinys, Kaune —z_____ _____10a

Stmkiauirtais Laikais. Paraše
A. Rucevičius  ----- ------ —.40c.

šventas Gabrielius. Išleido /
Tėvas Alfonsas Maria Q. P__25o,

Religijos Mokymo Metodi
ka. SutaisS K. J, Skruodys_50a.

Leiskite Mažučiams Ateiti
Prie Manęs. SutaisS KuPra-* 
nas  ;---- ------ _40e.

Mūsą Dainiai, Paraše Ka
zys Piyda -------- _50ti.

Anderseno Pasakos—su pa- 
eikslSliais •.....,—■—-—SOe.

ludziūlaitis   ----- 1———-50$,
MALDAKNYGES

Pulkim ant Kelią—-“D-ko” 
pa ūda. Odos apdaru $2.00 ir $3.0ū

TEATRAI „
Vienuolio Disputą su 'Rabi

nu, Viėiio veiksmo juokai. Su
lietuvino Vaidevutis-----------15a.

Elgetą Gudrumas, 3-ją veiks
mą komedija. Parašė Seirųą 
uo*ukas ——---------- ------~_25c.
Nepaisytojo—keturią veiks

mą drama. Parašė1 kun. Pr. M, 
Uuraš. Kaina_____ --------------35e.

GHiukinga* Vyra*—2 aktą 
komedija'; parašė S, Tarry- / 
das —---- ;___ ______ ___ _ 25>.

Ubagą Akademija ir Ubagą
Balius — komedijos po' 1 ik , 
’ą. Parašė Seirijų Juozukas—,35a

Sniegas — Drama 4-rią ak
rą.. Vertė Akelaitis ___ 40a

Esamas—3.-čia dalis dramo* 
‘Gims Tautos Genijus?’' Pa- 
esiė Kun. L. Vaicekauskas—-10e

Visi Geri—3-ją veiksmą vai*- ■ .
Ietis; parašė F. V. .į__/L;,'...' 10»

•, Patricija, arba nežinomoji f * 
kankinė 4 aktą drama." - 
Vertė Jonas Tarvydas. —_10o.

Išganymo Apsireiškimai — 
atėjimas ir gyvenimas ant že- 

,mSs Jėžaus Kristaus. Vaidini-* 
nas su gaidomis -------ĮSc,

Dramos; 1) Germaną;. 2) 
l^abiola—5 aktų; 3) Liurdo *' 
Stebuklas — 4 aktą ; paralė 
t Tarvydas—:—  ____ 65c.

Knarkia Palieptu.—Komedi- . l 
» l-me akte. Pąrašė*Gineitis 15c.

Vaiką Teatrai: dalis 1:1) 
°agalvok ką darai; 2) Jono 
aimė; 3) Pasakyk mano lak 
nę. Surinko S. K... D. ir N— 15c.

Vaiką Teatrai: dalis Hs 1) 
■štirsime paskuly 2) Antanu- •

. , <M. Surinko S;. K., D. ir N—.150,

Glapiros Ivanovą... Išguldė 
Magnus Parvalkieti* ....L........... .50 
: Kelionė Aplink Pasaulį per 1 
S0 dieną—Apie visąa derybas - 
be galo įdomOs nuotjkiai ke
lionės. per Įvairius kraštu*. .

[ Parašė Julius Verne. Vertimas , 
J. Balčikonio $1 (Ur
PramonlnėsDemokratjios Pa

grindai. Parašė Uosis _____ rl5°*
Gegužės MėnuoKun. P, 

ĮŽadeikla. Kaina . ..........—■-.-■■50c.
• Aritmetikos UŽdavinynaBJ_25o.

Vaiką Darbymečiui -
Loiiėhs kalbos mokslui 

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

Bolševizmas — Kas tai yra 
[oolševizmas ir jo vykdymas

. " ' ' , • ' ;. Rusijoj. —J----- —_____ ;_____ 15c,
Per didįjį kara Jaunas Žaidimą Vainikas-^-Savybės 

prancūzų grafas Bememas, . gaidomis, Sučaisė Matas Gri- . 
pulkininko sūnus, tarnavo I ’ori" ------—-------------~-50c.
- .-'.V A(Mtta).JParašė vertėju anglų arinijog. Po
varo Jis iš savo tėvo gavo Atsargiai su Ugnimi;' Vertė 
didelį palikimą, kurį pralei- iS lenkiško kun. K. S. . ,10c.
do spekuliuojamas,biržose.
Netekęs to turto ir visai ne- jvertė Jonas M. Si^intasL^SOc. 

beturėdamas iš ko begyvenu ~ Wido ■
tų jaunas grafas išvyko i laft . . 4(?n
Angliją, kur gavo savo auk- k Ėmęs ir Kalbėk: Dėklam^ 

j—, • nožinčiii dėka H3’08' Monrigd ir Dialogai.styvesnių pažinčių a e k a Paražg Juozas v Kovas___ 30o
džokėjaus vietą Westmore4| Graudūs Verksmai. — Ve*. 
lando grafo utyje. • ■ . ts„Baranauskas—10c.

t»> r t x Eųchatistiškes Stacijos—Su-
Prieš keletą menesių grį- ijetuvino Kun. P; Juškaitis—15c. 

fas Bememas gavo iš prail- Kristaus Kryžius: Stacijos, 
eūžu pasiuntinybes Londo-fe^^g’ '

ne pranešimą, ' kad jam gi- lesiams. Išleido kun. K. A. Va-' J . 
įinaieio Pranėūzijbj palik-
tas .8 milijonų frankų palį- cinS^Kun. M. GavaleviČius;

‘ be apdarą 75 centai, ’ su ap-. 
Km138-. - ' ‘ Idarnia _ v_ ĄĮ 00

Pripratęs jau prie Luk- Socializmas ir Kjrikščionybė. 
lauš gyvenimo grafas nebe- Prof. V. Jurgutė u-------_2;10ę.
norėjo paūžti, tažiau nutarė
mesti džokėjaus verslą. Di- žydas Lietuvoje. Parašė S. • 
džiosios atkliii lenktynės , T '' We

- i - Maldos Galybė. Istoriškos 
Oheltėnhatnp turėjo b ū 111 piešinys IV-to šimtmečio kri- 
jam paskutinės. Ir iš fje- kj^ionybės. Lietuvių kalbon 

SU tos rungtynes, is viso, ajsMMmt Komedija. Atri. 
buvo jam paskutinės.’ Prie Mirimas iš Amerikoniško gyye 
viepos kliūtės arklys sūkių- ĮĮ^0, Lguldi. Lapšiau* 

po, ir‘grafas Berriemas k$- Jono Kmito Eilės ...,. ,.41.00 
sdamas nuų arklio ųžsimu- Idetuvo* Albumas. Su įa- 
-- * ‘ Į veikslais ir aprašymais.__ ;—,1,50
vv* ■ ” ■ 1; ,: ■ r Į

Pagal įstatymus, 8 milijo-J 
nų pilikunus- turėjo’ tekti 
grafo motinai, kuri, tąČiau, 
įsitilrinus, khd fie pinigai 
nelaimingi, griežtai nuo jų 
aįsįsa^el*'* 'Jį, mat, ‘saito ku- 

klios gyvenimo laimes ęnebe- 
paųorėjo sudrumsti dįdeliu 
turiu, Jai atsisakius, ang
lų.. valdžia' toliau ieško kitų 
to grafo įpėdinių/tačiau ne
randą. .Jei tokių visiškai 
ąebratsiraš,* pati valdžia to 
ršs paimti tą palikimų valš- 
tybes ižton, / - • 7 f • |

Ria- 
—L—50c.

yra Vileikoj, kurio vicepir
mininku buo Danielius.Želi- 
govskis; jis per. savo viee- 
pirmininkavimą visokiais 

būdais iš sąjungos narių 
prisisavino dideles pinigų 
sumas, kol galutinai viskas 
išėjo aikštėn. Kolonistas 
Želigovskis. atsidūrė kalėji
me, o šiomis dienonpsApy-^ 
gardos Teisme .gavo 4 mie
tus kąlėjimo. ... ‘

■■ Šitokie žmonės' apsigyve
nę mūsų krašte,.turi tikslą 
mus,., kultūrinti.

' ' įGėliūnų atsakymus. Atsa-
Nuostoliams padengti Vįl- kymai neigiami, reiškia 

niuje ir Varšuvoj e įrnvo su- ^iP Pai Kuratorijos ^ai’ė- 
• dymas uždaryti lietuvių

fillHP A TOMČ CHTEIVr pradžios mokyklas palieka
NIlm^lUNt iUltmELAhoJe. Dabar laukiama
STIPRIUS ORGANUS” j dar dviem mokyklom atsa-l 

kymo: Diibičių ir PaVala- 
kės. . .. \

t Švietimo ministerija savo 
atsakymuose pažymų Mtd 
decizija esanti galutina, rei
škia, uždarytos mokyklos 
jau nebus atidarytos. Kar
tų tik priduria, kad draugi
ja galinti kreiptis su skun
du į Aukščiausią; Adminis
tracinį Tribunolą. :

I. ’ • 1 ■ • ;•***.**'

ŽELIGOVSKIS KALftJIME

• VILNIUS/ —Po 1920 ųį. 
Vilniaus krašte, daugelis įen 
kų kariuomenės savanorių 
gavo žemės, Yra tai vato

Į narni kolonistai, arba 
p‘ošadnin.kai?’ Jie.turi sa- 

vo įvairias organizacijas, 
kurių vyriausia yra vadina- 
tų<^į-“Ktonistį. Sąjunga.” 

į (Związsk osadnikov’). Šį 
sąjunga įvairiose vietose to

P-as B. Rasknis, Boston, Mass., 'ra
šo ir sako: ‘Visi mano organai buvo 
silpni ir aš jaučiaus kaip .Senas žmo-l 
gus. Draugai papasakojo man įipie I 
Nupa-Tonė Ir aš nusipirkau bonką. f 
Nuga-Tone suteiks man, stiprius gy-[ 
raštinguosius organus ir . dabar aš 
jaučiuos stiprus Tir nuojčgus. Nuga
lime yra pastebėtinas dėl liguistų 
įmonių.”..- ...

Jeigu jus esate silpnas ar prastos 
sveikatos, jus turėtumėt tinti Nuga-Į 
Tone. Jis padarė .stebuklu? dėl mili
jonų Žmonių Visose pasaulio dalyse 
per pereitus . 45 metus. zNuga-Tone suJ 
teikia jums naujų sveikatų, ir stipru
mų ir padaro jūsų silpnus organus 
stipresniais. Nuga-Tone yra pardavi
nėjamas aptiekininkų. Jeigu aptiekl- 
ninkas- jo neturi, paprašykite jį už
sakyti iŠ savo urmininko. Nepriimki
te substitutų. Jokie vaistai nėra tiek 
geri , kaip Nuga-Tone. ■. \ ' ■

oi
v
4/

V*

AR TURI LABAI GRAŽIĄ KNYGĄ

LIETUVOS ALBUMAS
.' '■ 436 puslapią didumo

Kiekvienai puslapis labai gražiu paveikslu, pa-, 
puoštas. Kiekvienas lietuvis privalėtų įsigyti šią 

' knygą. Jos kaina buvo $4.00. Dabar gausi tik už 
$1.00.. . • ’ ; •• • *

. . ‘ . Reikaiauk iš
; *\D ARBlMiMKO’1

■* 366 West Broadway 1 ‘ South Boston, Maw.

i

i 
I

w»i wbm.wjij.wIIi

ri savo skyrius. Vienas jų

M grašį OhfUtonhfer Golumbut
* .. Vrt-A • * * ’ • ’

^v^kW*‘0kį)li^ ibtių dova-
nMafcBąūtmstinio Progreso* parb-: 
dai. Jol poitątymMi' kainUo* 50,- 

•jiOVidJitoriv - š j ■■

■ ♦ ■>

mHik

J'-- •‘DARBININKAS” f
366 Broadway. So. Boston, Masą

----- ‘ • • —- - •—      J./ll Į ■IĮI<.Į|‘ , ii I I ■ I ĮĮfcĮ

mažėją.: Jam payyKo «uor- . 
gaųizuoti nė tik vyrų, bet ii 
motorų būrius. • •

Paskųtinin laiku lail<raš- 
čių Įmtnošimu, jis įsake mo
torinis auginti ilgus plau
kus, •

NENUGALIMAS BRAZILIJOS
‘ ; ‘ ’ BANDITAS ■ *

Lampeąd yra Brazilijos 
plėšikas. Jis jau keli irie- 

I tai, kai teroriztiojA Brazili
jos, gyventojus. Jį ir jo ša
lininkams gaudyti įtrauktą 
visa ki‘ašto: policija ir dalis 

r kariuomenėj Tačiau ne
žiūrint į gręsiančiūs pavo- 

I jus Lairipeao šalininkai ne-

r Tikslinga dorini pažangą nuo
sekliai veda nuo* prigimtie^ jau
natves prie dvasios jaunatvė. — 
Prof. Št. Šalkauskis. ’ • .



Antradienis, geguži® 24 <1., 1932

. ADNAI

VILNIAUS ŽYGIS.

akyse. Lietuvybei slinku iš
likti/ kadangi naujos ir ap- 
šviestesnės kartos blogai su
pranta kas apšvieta, kas pa- 
žanga, kas tautos meile. O 
šitas, visas stačiai veda prie 
lietuvybės žeminimo, užmir
šimo, ir galutinai išnykimo,

Jurgis Jduasl 
-'. : įum.j.n, ■■ ■ .r ... ......

Vilniaus kryžius kruvinas!
Kerštas priešui, kerštas mirtinas!
Oi, gaila man Vilniaus! . ’
Bet jojo priešo,.. dar labiausi .

< Nes laikas yr’ visam, 
Ir kerštas puola kiekvienam!

. SAVO♦ - * • • * .
Krauju mes savo, o ne kitų,

• Vaduosim Vilnių mes!
___ Pasidarbavimu tik navų 

Ugdysim garbę mūs Šalies!

LIETUVIS

Lietuvis — netinginySj
Darbštus jis suvis!
Gera širdį jis turįs...-
Laiminga Jo Šalis. . *

.. Tik kartais gyvas miršta jis, 
Ir. kam tūrėtų tekt širdis 
Paūkoja. svetimiem, 
Išsigimęs jau perdėm ! >

Plytaitis. I

Pavardžių Keitimas

. Senovėje graikai ir rymie
čiai, taip pat ir lietuviai, 
■turėjo daug dievaičių, bet 
jie visi vientik šešėlis prieš 1 
Šių laikų galingą dolerį — 
vįsp pasąiUM dievaitį.., JKų 
tik iš jo reikalausi, jis tau 
duos. Nupirks nedorybę, 
nupirks ir dorybę.^ Kur 
protu neprasistumsi, dole
riu lengvai gausi pirmų vie
tą. Bet ka tai bendro turi

’ su lietuvybe? Ot kaip tik 
tų, kad lietuvybę gali ^par- 
duoti jos priešui ameri-. 
konizmui.

* Yra lietuvių, kur i e m s 
.. vieno krikšto negana, ■ Jie 

ima antra, kurs pataikauja 
įvairioms rūšims jų savy- 
meiles. Čia reikalingas ne 
kunigas, iie šventintas alie
jus, bet valdžios atstovas ir 
užmokėjimas tam tikros su
mos. Ar tai nepardavimas 
— išdavimas lietuvybės? Iš 
kur valdžia* pasisavino t<> 
kių galimybę? Ji tau pa
vardės. pradžioj n e d a v ę.„ 
Nuo savųjų gavai, svetįmi 
atima. Čia nusideda biz- 

, nieriai, profesionalai, ap
šviesti ir tamsuoliai, bagoti 
ir biedni, vyrai ir moterys. 
Pasiekė ir vaikus.

Shakespęare pasakė: 
“Kas vardas? Jei rožę pa
vadinsime kitokiu vardu, 
vistiek lygiai . ji malonų 
kvapų išduos.” Teisybė, 
rožei nesvarbu kaip tu jų 
pavadinsi. Ji'visuomet bus 
ta pati rožė. Bet su žmo- 

‘ - grnni jau .dalykas kitoniš
kas, nes turi protų, į kurį 
gyvenimas su savo aplinky
bėmis padaro įvairius įspū
džius. Perinainyk paVatdę. 
kad panašėtų į? airio, arba 

* anglo ir laikui bėgant tas 
lietuvis- pasisavins tų tautų 

į papročius ir gyvenimų, i

Ne tiek kas kita, kiek gė

da dėl. savo kilmės verčia 
kai kuriuos keisti pavardes. 
Tokiems lietuviška pavardė I 

reiškia pajuokų, neapykan
tą. ;, Jiems suteiki.a.daugLne-1 

malonumų ir sau teisinas, 
jog pavardė kenkia žengti 
pirmyn. Koks egoizmas!] 
Jie pasiaiikos sau, o ne tik
ram ir prakilniam tikslui— 
tautos gerovei. . Yra gera: 
save pakelti/bet tuo nerei
kia žeminti arba „visiškai 
panaikinti savo’ tautų. Ne
pamiršk žmogau, turiesi gi
męs vientik sau, bet dau
giau dėl kitų, su kuriais su
darai draugijų, kaip šeimą, 
tauta. TU gimei lietuviams’ 
ir tavo pasisekimas, tavo 
prasistuinimas turi būti lie
tuvių pasisekimas, lietuvių 
aikštėn išėjimas. Ne mums 
pasirinkti tėvus ■— tautą, a- 
čiū Dievo Apveizdai, kuri 
tai milijonų kurtu geriau, I 
negu mes atliko. ''

Ar iš tikro gėda Čia yra 
pateisinama ? J nokiu būdu. 
Pirma, laikydamės prie sa
vo tautos, darome, ką pri-l 
gimtis sako. Antra, niūsųl 
tauta yra 'mūsų užsitarna
vus. Nors ji daug negalė
jo patobulinti ir palengvin
ti mūsų būvį, ji atliko mil
žiniškų darbą ir, kąs visų 

’ svarbiausia, .išlaikė tautos 
gyvybę. G šitų gyvybę pa
tobulinti, tinkamai aprū
pinti, pamokyti pažangos — 
tai kiekvieno^ susipratusio I 

lietuvio pareigą.

Tiems, kurie myli savoj 

tėvynę, kuriems pavardė nė
ra sunki našta, bet pagerbi
mas to, kas brangu *ir gera 
— tėvų ir tautos — šitiems 
visiems skaudu, kada jų pa
tys broliai—lietuviai juos 
žemihą^j-pačiųrir pasaulio

I Teko pastebėti z “Darbi
ninko” 35 numeryje apie 
Clevelando jaunimo lietu
vių kalbos mokėjimų ir jus 

[ taisyklingumų. Gal gerb.
Kazys Adna. Clevelando lie
tuvių jaunimo visai nepažį
sta-ir apie jį mažai tei in- 

Į foimaci jų,k<LdtaipCIeye- 

įando lietuvių jaunimų iš
aukština, sakydamas: “Už 
taisinklingiausią liet u v i ų 
kalbos vartojimų, g a r b ė 
tenka Clevelando jaunuo-

I liams-ems. ” Nežinau ir ne- 
I suprantu, kaip gerb. Kaziui 

lAdnai atsakyti — teisingai 
ar melagingai; bet bandysiu 
ir teisingai, gerb. Kaziui Ad- ‘ 
nai atsakyti

į Clevelando lietuvišką jau
nimų galima tik “ant pirš
lių” suskaityti, kuris moka 
lietuviškai rašyti, o apie lie
tuvių kalbos taisyklingumą 
nėra nė kalbos. Skaityti 
lietuviškai irgi nevisi moka, 
o jie yra pabaigę parapinę 
lietuvių mokyklų, ar gali 
jaunimas mokėti lietuviš- 

Ikai, kada jis niekur nenau
doja savo tėvų kalbos? Štai 
pavyzdyš*:. Clęv&ande yrą 
daug lietuvių jaunimo, taip 
pat jų. draugijų ir klubų, | 

]bet juose negirdėsi lietuvių 

kalbos nė žodžio, viskas an
glų kalboje. ' Tai viena iš 
lietuviškų kolob: i j ų, kad 
taip,čia augęs jaunimas što- 
ivėtii arti ištautėjimo krah-' 

j to..

Čia yra, kaip minėj ail. jau
nimo draugijos ir klubai, 
taigi nebus , pro šalį jas bei 
juos čia ir išvardinti: L. R. 

į K. S._ A. jaunuolių kuoptų 
Sodalicijos, Jaunimo sporto 
klubas ir Lietuvos Vyčių 25 
S. D. kuopa, ir-..dar apie po
ra. Iš šių paminėtų jauni
mo būrelių lietuvių kalbų 
naudojasi tik Vyčių jauni
mas, netik susirinkimuoseT 
bet ir savo susiejimuose; Ir 
jų visi nutarimai yra rašo
mi tėvų kalba. O. kiti lietu
viai čia augę net teatrus 
vaidina anglų kalboje.

f - Taigi,., brangusis K.. Ad
na, truputį apsirikai, taip 
Clevelando jaunimų išgir-

. damas. ..Clevelandiečiai lie
tuviai pamatųtokį pareiški
mų, sakys, kad Tamsta juos 
pajuoki. ‘"v

Meldžiu Tamstos; man ai-; 
leisti,. jei kur užgavau, šia
me atsakyme. ^eneliį
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JONO KMLTO EILES .
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Labai graži knygą audeklo apdarais, 192 pus

lapių, tik už 75 centus;' “Darbininkui” prisiuntęs - 
75 centus .gausi Jono Kmito gražias eiles.

Jonas Kmitas vienintelis Amerikoj lietuvis po- 
etas. Jo ei)a$ pilnos patrijotiškų jausmų.

, Siųsk užsakymą į .,

... “D ARBININK4”
|| 866 West Broadvvay . South Boston, Mass.
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PENKIŲ CENTŲ ISTORIJA
■ : - ; Didele dalis Lietuvos ir

užsienio lietuvių jaunimo 
-įvairiausiu betririsL jin pMjau J20 metų t ^-didžiausiu 
nigus labai mėgsta, nors su džiaugsmu pasitinka kiek- 
pinigais, elgiasi nevienodai. [Vienų gyvų, linksmų, įdomų 
Vieni į manė, penkių centų pią. laikraščio numerį. “Da- 
pinigėlį, . žiūri su panieka, Į vasaris” gi ■džiaugiami, kad 
laiku mane neturintį jokios Ham pasisekė, atspėti lietu- 
vertės ir be pasigailėjimo. J—o; Širdį, atspėti
stengiasi ananįs atsifaatyti ^s heiuvdn nnela n.bran- 

i. Kiti gi, at-l“™’
virkščiai, yra labai gobšūs,- • “Pavasarį” ; skaitydami, 
griebia pinigą, kur tik pa_ | sužinosite, kas dedasi Lietu- 

fkliūVa, ir’ vra pasiryžę dėl S^“ak
• / • -i j kę Lietuvon, Jūsų broliai irjų net nusikaltimą padary- ‘•” 
ti. Yra ir Jokių šykštuolių, Į ■ ' ■ . \-
kurie pinigus šiepia kojine- Į u^vasary’ rasite daug 
se ,kasa žemėn ir, kad ir Lietujos ^orijps a- 

mii-tu badu, nenori ji} islei-
■ . L. . ■’*. Jusij tėvynės laukus, senų testi. Kuri laikųiras buvau leW baMes Vasaris” 
pas lokį patekęs, tačiau Baj; įyeikjgį Lietuvos miškų oru 
vyko laimingai išsprukti Iš jr g^mba Lietuvos paukšte- 
sykstuolio kapsio pakilu-1 dainomis. 1

vėjavaikio rankas,

—Eidamimojcyklonrvaikė- 
iiaį arba. 'šiaip kita kuria 
progą, jūs gaunate kai ka
da iš sa^o teveliu penkių 
centų pinigėlį, už kurį nusi
perka! ’ar plunksnų, ar po-, 
pįerio, ar - net saldainių.
Bet, tur būt, nei- vienam įs -oaįcui

jūšų nebuvo atėjusi galvon ir melą šalin, 
mintis, kokia yra to. pinigė- 
lio istorija, tai. yra, iš kur 
ir kaip' jis yra atsiradęs ir. 
ka jam teko gyvenime, ei
nant taip žmonių iš rankų, 
į ranįjąs, pamatyti, ir .išgirsr 
ti. O to mažo pinigėlio is
torija yra tikrai nuostabi.
Vienų kartų toks penkių 
centų pinigėlis man Štai kų 
papasakojo. .

—Prieš savo gimimą kai
po pinigas, — kalbėjo jis,r— 
buvau aš giliai žemės gel
mėse, aukštuose kalnuose, 
kaipemažytedalelč'; milži-? 
niško vario > klodo . (sluoks- 

| nio). Ten buvo tamsu, bet 

šiaip buvo gera gulėti ilgų, 
amžių, guoly. Vienų dienų," 
prieš kelerius metus, į. kai-. 
nų širdį įsiveržė žmonės, ir 
iškėlė mane, drauge su ki
tais, į žemės paviršių, čia 
aš patekau 1 karštų katilų, 
kur buvau ištirpintas, kad: 
apsivalyčiau nuo ', visokių 
priemaišų. Iš katilo išbė
gau deginančia skysta vario 
srove, bet greitai ataūŠau ir 
pavirtau -gražiu, žibančiu 
vario gabalėliu, % Nuo čia ir 
prasidęjo mano nepabaigia
ma kelionė po“ pasūulį. IŠ 
pradžių pakliuvau į sandė
lius,* paskiau- mane kažkam 
pardavė. Buvau ‘ pervežtas 
į tolima, kraštą, kur is ma
nęs padarė pinigų. Ir, štai, 
aš, gulėjęs kalnuose vario 
gabalėlis, virtau pinigu; '

Žmonių, man' tekomatyt

Netoli Anglijos yra maža 
salelė St. Kilią, kurios, kran 
tus Atlanto vandenynas 
plaudamas griauna ir sala 
vis mažėja. Pereitais me- 

Itaįs iš tos salus išvežti visi 

gyventojai ir gyvuliai. Pa- 
[ liko ten tik du žmonės.

“Pavasary ’ ’ rasite vaidin
ti tinkamu kpniedijų, mono
logų, Aposų, gražių apysakų, 
aprašymų, labai daug gražių 
Lietuvos gyvenimo paveiks-

• I . 1
“Pavasaris” - skirtas, vi

sam pasauly išsibaščiusiam, '' 
lietuviu jaunimui. /

“Kad dusų “Pavasaris” 
būtų dar dažnesnis;'' Taip 
ilgu jo lauktL Gyvendamas . 
užsieny, be “Pavasario” ,te 
būt jokiu būdų nenurimčiau. 
Mano mylimiausias “Pava
saris,” ypač šįmet/labai įdo
mus” -L Ii. ^.(i’kyiusUąitė, 
TIaupstr. 121, Berlin, Slioe- 
nenberg. Ištrauką iš laiško). 
Tokių 1 laiškų “Pavasaris” 
susilaukia labai daug; ; :

“Pavasaris” metams kai
nuoja tik 5 litus. Užsieny
je* metams 1 doleris. Latvi
joj, Vokietijoj ir Estijoj 
tiek pat ir Lietuvoj.

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

vali ' į 

žemėn gatvėj. Aš suskam- LDS. Kuopu Susiiiniomai 
bėjam ir tyliai -nusiritau į Į -s . \
.griovelį, - j • ■

Ten išbuvau kelias -die-Į N.S.PHILADELPHIA,PA. 

iras, niekenė nepastebėtas^ į LDS.103 kp. mėnesinis susirinki 
Mane . pakėlė, iš griovelio mas įvyks sekmadienį, birž. 5 d., 
mažas vaikutis, kurs ėjo raojaaa po sumoąSv. Andriejaus 

verkdamas gatve. Jis nė-1 i5;yiegjame nariUs ir nares .ateiti ir 
paprastai' nudžiugo mane kurių užvilktos duoklės užsimokė 
radęs. Jam atrodė,„kad jis h- Taipgi atsiveskite nbrs po vie 
turi savo'rankutėse didžiau- nau^ nai? prie kuopos prira
.. , . - . X- - v i Ryti Valdyba,
šių turtą ir jautėsi be galot , ; -v______ . ,
laimingas. Mat,' sirgo jo BALTIMORB, MD* 
motįua, kuri napajėge .atsi- 5 a seKmadieni tTOj
kelti 1S( loVOŠ, pinigų .nete įpo šiuriai, parapijos svetaines kąm- 
rėjo, o valgyti reikėjo. Vai-j bhridose įvyks LDS. 30 kp. susi;, 
kuti ii pasiuntė gatvėn pra- į rinkimas. Malonėkite ateiti viri 

sy ti. mielasirdmgų žmonių [ * '
padėti, bėį; niekas, nieko ne-, j MONTELLO, MASS. 
norėjo duoti. Už mane, ra-1 / o . .. .

■ . . .. ■ . LDS. 2 kp. susirinkimas įvyks
;stą pinigėlį, jis nupirko jbirž. 7 d., Šv. Roko svetainėje, 
mažytę būlkutę ir tekinas Visi nariai prašomi ateiti į šį susi- 
nubėdo namon. Niekad aš rinkimą ir užsimokėti senai, už- 
nebuvau -tarp ,patenkintus, trauktas ^nesines duokles, 

kaip krisdamas į duonkepio WORCESTERį^^SŠ. 
pinigų dėžutę, nės žino jau, I LDS. 108 kuopos H^rinkimas į- 
kad šį karta^tikrai pasifar-1 vyks birž. 5 d., Aušros Vartų pa- 
nuvau reikiamu laiku’ Iš lapijos salėj, tuojaus po sumos 

«><««.» k.»a«-1™ -

ti pp žmones. K . Į Kviečia Valdyba

; Taip lKistausi-aš pasauly, tt a t t-tczt^TT
kaip Milžinas žydas, heras- DRAU GI J U V ALŲ I Jj Ų 
damas pastovio? vietos. Pa- A FYDTFC A T
mažu as/dylu ir ateis kada > 4.
laikas, kad aš-, visas sudil- ėtktttvur DUKTKRU DB-JO8 

r siu,, įšūykšiu ir grįšiu, algai BO GLOBA MOTINOS |Vč. -
į žemėn, iš kurios buvau pa- f . f • 625 JB. Sth St, So. Boston, Mąss.
litntaS: ■> Į Vlce-plriuininkė— Gno SlaurlenS,
, . ’ . . z 443 E. TthjSt, So. Boston, Mase.

....... ;—: ■ r. J..... ■-------— i'el. S0. B0Bt0h 8422.il .
- . ‘ . j. |Prot. RnŠt, —Broni? Ciunienė, - 

Vyras įsteigė valstybę, I ®xbu^-
' moteris namus. Bet dabarį^kaitMarjon* Markoniuu 

valstybes uždaviniai taip 
sunkūs, kad moteris turi 
gelbėti vyrui. valstybes, rei
kaluose. - - ’.

SAINT CLAIR, PA.
LDS. 107: kp. mėnesinis susirin

kimas Įvyks birž. 5, tuoj po su
mos, Sv. Kazimiera parapijos salėj. 
Kviečiami vis nariai dalyvauti ir 
užsimokėti mėnesines mokestis ir 
n aujų narių atsivesti prirašyti.

Valdyba

VORCESTER, MASS. : ,
LDS. .7- kuopos susirinkimaji į 

vyks birž. 5 d., 6 valandų vakareį 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov- 
idenee St. Visi nariai būtinaiLiį ra
kite, nes turime apsvarstyti kele
tą svarbių klausimų. .Be to/gera 
proga *užsimokėti duokles.

Valdyba

NASHUA, N. H.
. LDŠ. 65 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks birž. 5 d., tuoj po. pas
kutinių mišių, pobažnytinė j . sve
tainėj. Kviečiame narius ateiti, nes 
yra keletą svarbių sumanymų. 
Taipgi atsiveskite ir savo draugus 
prirašyti prie šios organizacijos. .

BASTON, PA.
LDS., 40 kuopos susirįpkimas į- 

vyks birž. 5 d., tuoj po sumos,, 
šv. Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti.

M. Songaila

Bernard Berlinger, įžymus atle
tas, jPhiiadelpbijoj apdovanotas 
pergalės ženklu. : • *“

Ant plauko kabo gyvenimai, tie* 
gyvenimų kabo mirtis, ties mirtim 
kabo amžinybe. '

________ — Marjoha Markonlutfi 
06 G SU So, Bo»ton, MtuM. .

UdlnlnkC —. Ona stanluilnt*
105 We«t fltb St/So. Boaton, Muk*. 

Tvarkdar® — Oną MlagirdlenS
1512 Columblft Rd., S6. Braton.-MaM. 

Kaim Globėja '•** K. JnnuJonlenS
1420 Oolumbla na., So. Roaton. Mnas 

Di-aurCjt aiutirlnklmuR laiko kai
antri uUrnlnką inėfteeto.
7:80 tai. vakar*. pobhJ|nytln«J m- 
talnSJ. .

Virti* drauffijoa reikalai* kreipkite* 
pu trotokoty raMhUnk*.

IV. JONO ĖV BL. PAIĄLPINM 
DR-JOS VALDYBA

Pirmlninkns -*« M. iloba .
86. ML Ida Rd., Dorchwt<r,

Telephone Columb'lt. 54S1
Vlee-PlrmlnlnkM — I. Petrati&at

21 Thomas Vark, So. Bostoii.
Prot Raitininkas — X Olhįėckla

5 ThomM Paik. So. Boston, Mnm, 
Rln. , Rnždnlnkna M. Sėikl*

255 Nlnth St, So. Boaton, Ma»«. 
Ildlntnkns•— A. NaudĮiūtma

885 E. Bronthvay, So. Boston, M*M.
Margnlka — J.

T St.. Boatoh. Mm*.
Draugija laiko anairlnklinua kaA trO&<
. ne<Ifl<Uenl klek\’leių> mSncfcio; 2 vai, 

po piety, rampiJoB *0$, <82 n, Tth 
St., So. Boston,

PtofasltfnnhU, bUnh*rlal,
kol, kurio skelbiasi ‘'Darbininku,* tik* 
rai verti akairabjų purina * /

Virt garalhKlti5it*nD«rbtnIhk#,H

8422.il
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NAUJOJI šV. TĖVO ■ 
ENCIKLIKA

| ' Gerasis Ganytojas vėl
pr ų prabilo. Jis negali nurimti 
L dėl žmonijos vargų. “Kris- 
' taiis meile veįčią mane,”—- 

sakydavo ŠV* Bąulius. Ir
t pins XI turi tokią pat dva
sią. “Neseniai, — sako ji
sai, pradėdamas savo naują 
encikliką “Kristaus meile,”

’ pastarojoj mūsų encikli
koj, Spalių 2, pereitai^ me
tais, inės Kiištaus meilės’ J • ’ verčiami, kvietėme visus 
Katalikų Bažnyčios narius 
ir šiaip visus geros valios

• žmonės stoti į šventą meilės » •
ir- pagalbos karą, kad nors 
kiek palengvintume baisias 
ekonominio krizio pasėkas, 
prieš kurį visa žmonija da
bar kovoja. Ir ištiesų, ste
bėtinas buvo jūs visų duos-

• numo ir veiklumo entuziaz
mas, su kuriuo atsakėte į

- mūsų pakvietimą. Bet ne- 
laimė’ padidėjo, bedarbių 
sose šalyse, ir etaoin Zrsidlu- 
skaičius užaugo beveik viso
se šalyse, ir ištvirkusieji 
elementai panaudoja tą •fak
tų savo propagandai; šiuo*

- ini viešoji tvarka vis dau- 
: - giau ir daugiau pakasoma, 
i ir terorizmo ir anarchijos 

pavojus vis aiškiau žmoni-
įr • jai gręsia.”

Paskui enciklika nupiešia 
į... bedievių pastangas sugriau- 
t ti esamąją tvarką. Jie ge- 
! ; rai. žino, kad, išvarę -Dievą 
į. .. iš žmonių širdžių, jie galės 
į - ten įvesti savo pražūtingus 

griovimo principus. Taigi, 
baisiausiu įtūžimu bedieviai 
paskelbė Dievui viešą ir at
virą karą. Komunistai čia 
Vadovauja, bėt su jais deda- 
,Sį ir' visos slaptingos bedie-
• vislios draugijos įr kovoje 

•UŽ bedievybę paduoda ko
munistams ranką. Atrodo,

* kad Visagalis rūstinasil 
. Už savo teisių paneigimą ir

leidžia žmonijai baisią bado 
bausmę, kurios didumas ir 

* visuotinumas beveik lygus
pasauliniam tvanui. Kad 
Dievą permaldautų ir žmo
nijai Įdek pagelbėhj, reikia 
BažnvČios nariams išvystyti 
.sias tris dorybe^: maldą, 
pasnįnką ir išmaldas. *

| ‘ /u Malda Bažnyčioj niekad 
j nesiliauja. Kiekvieną die-
| rios ir nakįies ' valaiidą ko-
į kioj nors pasaulio daly eina 

nuolatinės maldos. Bet rei
kią, daug daugiau ' žmonių 
jose dalyvautų, kad malda 
būtų , tartum visuomeninis 
ginklas prieš Dievo rūstybę, 
pasninkas reikalingas žmo-

.1-
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nėms jų sielai ištobulinti, 
sustiprėti dorybėse ir. nuo
pelnams pelnyti. Čia pas
ninkas nebūtinai re i š k i a 
nuo valgių susiturėjimą, bet 
daugiau susilaikymą n u o 
pasilinksminimų, taip kad 
sutaupytus tokiu būdu pini
gus būtų galimą, aukoti be
darbiams. Ir ' išmaldos bei 
pavargėlių šelpimas privalo 
būti kiekvieno pasiturinčio 
pareiga. , ’ •

Ir taip, prisiartinus Bir
želio mėnesiui, kurs Katali
kų Bažnyčioje pašvenčia
mas Saldž. V. Jėzaus Šir
dies pagarbinimui, yra pa
geidaujama ir paraginamą, 
kad . kiekvienas katalikas 
per astuonias dienas prak
tikuotų tris virš minėtas 
dorybes: maldą, susiturėji
mą nuo pramogų ir pasilin
ksminimų ir išmaldas.. Toks 
maldos ir krikščioniškosios 
labdarybės va jūs daug, daug, 
galėtų pagelbėti pavargė
liams ir tiems, kurie juos 
gelbsti, būtų labai naudin
gas.

. Paklausykime Geroj o Ga
nytojo balso, K?

KLAIPĖDOS SEIMELIO
RINKIMAI

1

KL AIPĖD  A.— šio mėm. 
4 dieną Klaipėdos krašte 
buvo padaryti Klaipėdos 
Seimelio rinkimai. Rinki
muose, kaip pranešama, da
lyvavo 65,728 asmens, tai y- 
ra apie 95 nuoš. visų turin
čių • teisę balsuoti.

Imagai turimus davinius 
rinkimų rezultatai šitaip 
atrodo: Skliautuose paduo
ti balsų skaičiai, kuriuos 
buvo gavusios atskiros par
tijos per pereitus rinjdmus:

Lietuvių darbininkai—1,- 
,055 U,961) — 3 atstovai. 
Lietuvių pkio blokas — 4/ 
908 (6,850) — 2 atstovai. 
Lūndvvirstcliaftspartei ( vo
kiečių dvarininkai —24,442 
(15,810) — 11 atst. Volks- 
partei (miesto vokiečių bur
žuazija) 17,922 (13,709) - 
8 atst. Socialdemokratai —. 
5*114 (6,780)—2 atst. Ko
munistai — 5,390 (2,062)— 
3 atst. Viso 29 atstovai.

,h

Spauda yra vieną stipriausių-yi- 
sūomenes auklėjimo priemonių: ji 
barsto įmonių tarpe gyvybes ar 
mirties sėklas.—Prof. St. Šalkaus
kis.

. *
taip pat galvosime! Šiaip 
darydami, mes, iš tikrųjų, 
esame kįtoniškį bėgų yisi 
$ti žjnopės pasaulyje. ;... 

didžiausioji katalikų 
skirtingumo prįežastis yra 
Švč. Sakramentas.”

“Na,Jkaip tai gali būti? 
Nesuprantu,” atkirto trali

“Visa beda šu jumis ka
talikais,” tarė geras mano 
diįugas, “kad kaltais duo
date įspūdį, kad esate “ki- 
tonįški” negu kitų tikybų/^

< f Ak, ar taip i”
- “Na, žinoma! Jūs duo
date visiems suprasti, kaį 
jūs nepanašūs Į visus kitus 
žmones pasaulyje.”

“Jjabai gaila,” atsakiąū 
jam, “tačiau, tikra tiesa y*, 
'ra; mes ne tik 
kad esame “kitoniški” bet> 
mes iŠtikriįjtį esame kit(^ 
niSki!” ■

“Tai pripažįstate' visą 
tai į” suriko jis lig nesavu 
balsu. •

. “Žinoma! Mes katalikai 
esame kitąniški daugiau ne
gu galėtume įsivaizduoti. 
Neigti tą tiesą būtų gryna 
nesąmonė ir Icvailystė.”

“Jeigu taip,” jis sumur
mėjo, “Jūs.katalikai, iš tie
sų, esate keistos spalvos 
veislė. Vadinasi, kalbėjau 
su Tamsta apie šį dalyką, 
manydamas, kad truputį į- 
žeisiu... o žiūrėk, ko ąš su
laukiau — Tamsta* net tuo 
didžiuojiesi!”

“Mes esame keisti"! Ne, 
tiksliau sakant, kitonišką 
ar ne taip'? Tiesa pasakius, 
galėčiau Tamstai išpasako
ti daug ypatybių, kuriomis 
esame kitoniški. Protiškai' 
esame kitoniški, nes katali
kai yra yieniųtėįe žmonių 
grupė pasaulyje, kuri džiau
giasi aiškiu ir neabejojan
čiu supratimu apie religiją 
arba filosofiją. Protestan
tizmas „ galvoją, spėlioja ir. 
nesusitaria- — vis keičia sa
vo nusistatymus — vis pa
taikauja įvairiems šio leng
vapėdiško pasaulio gaiva
lams.

“Tai matai, prieteliau, 
mes katalikai pat pradžioje 
esame protiškai kitoniški. 
Mes nešvyruojanų nesiblaš- 
kome. M ė s laikomės 
prie tikros nesimainančios 
tiesos. Ir kitais metais mes

Aiškų, kad tau nesu
prantama. Tačiau, priėmę 
švč Sakramentą, mes kata
likai tąmpam dąlimį mistiš
ko Kristaus kūno. Ar Tam
sta laikai savų dalimi Kris
taus mistiško.,kūno *7 ‘

“Ne, negaliu šakyti, kad 
esu kada nors n* galvojęs ą- 
pie tai.”-’ . # ‘

“O mes taip muštom Mes 
•esame giliai Jsitikrinę, kad 
taip yra. Įr kaip matote ši 
mintis suteikia mums kata
likams skirtingumų. Nes, 
žinoti, kad tavo kūnas tam
pa sujungtas su Jėzaus 
Kristaus Kūnu, kad. tu gy

veni mistiškai vienas su 
Juo, kad Jojo stiprybe įr 
skaistumas yra tavo stipry
bė ir skaistumas; visa tai, 
žinoma, yra nepa p r aš t a 
mintis, kuri tiesiog sužavi 
mūsų protų.. Turėdamas 
tokį įsitiiinimą žmogus nė 
negali būti pąųąšus į kitus' 
žmones.” .. (• r .

“Taip, galiu šiek tiek su
prasti.” t t

Toliau, mes katalikai 
jaučiamės priklausą prie 
paties Kristaus neklystan
čios Bažnyčios. Tau yistiek, 
ar tu Baptistas ar Metodis
tas. Tačiau net ir tū gerai 
jauti, kad būti kataliku, tai 
visai kas kita, nes katalikų. 
Bažnyčioje yra kažkas už-, 
baigta, aišku, galutina! Me
todistas,: iš kitos pusės gali 
lankyti Baptistų bažnyčią. 
O iiė vienas negali būtį ka
taliku ir . kartu būti paten
kintas kaip tik katalikų 
Bažnyčioje! Tavo protavi
mas sukasį aplink bažny
čias, O mūsų mintyse vy-

neprotausim kitaip. Galų raųja vienintele, neklystai!- 
gale ir po tūkstančio mėtų Čioji, tikroji Kristaus įstei-

V

Dr..Bitchey( išradėjas stovi pne l7|^nf platformos aritd 
pądėtas 4(Ucplįą ^idumį; telegkofas, kuris bus.‘nąud6įamas‘United 
įiatee jūriniūkų ’ observatorijoj;

,* Ogdeh Mills ded| kampinį akmenį naujiems sveika

 

tos rūmams Washinctone.
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gta Bažnyčia! Ir tas kaip 
tik ir padaro mus katalikus 
labai kitoniškus.” ■ :

Mano (frąųgas pakratė 
savo galvą. .

“Vįstiekj nors ir visą tai 
padain kitoniškus, kartu 
padąro Jus išdidžius,” pri- 
dųrė" jis.

“Anaiptol! Padaro mus 
labai nužemintus ir gal šiek 
tiek’išgąsčio įvaro mūsų šir- 
dysna.”

“lįlą, ką tu sąkąį ? ĮCąip 
tai gaji būtį t ” *

• “Klausyk, žmogau! Di
delės prįvilegįjos ątpešą dį* 
dėlę ątsąkoniybę. Būti ka
talikų yra neapsakoma pri
vilegiją. Dievas yra mums 
suteikęs didžiausią dovaną, 
ir kaip tiji dėl to pasidarųm 
nužeminti ir šįpk tiek J?ai- 
mįngį. Kadapgį Dievas ma
nę apdovanojo absoliutiška 
įiesa, Jis* laukia iš manęs,; 
kad vesčiau sayo gyvenimą 
sulyg tąją tiesa. Man neva
lia truputį nukrypti nuo tos 
tiesos. ‘ Manų kelias tiesus 
ir turiu juo eiti. Dėlei ma
nos privilegijų turiu parody
ti, kad esu; jų vertas. Daug 
daiktų, suteikiančių man 
malonumo, ’ negaliu dąryti, 
dėl to, kad daugiau yra lau
kiamais manęs kaipo kata
liko. .. Žmones paprastai ži-' 
no> kad katalikas turėtų bū
tį kitoniškas j jie pasipikti
na jpįgu kftaįp elgįąsi. To
dėl neprįderą man piktinti 
jūQ?.

“Jie neatleidžia manyje 
pikto liežuvio, šiurkštaus 
būdo, ir lengvo besišvąisty- 
nio nuodėmėse. Jįę sako, 
kad aš esji kitoniškas, ir vi
si šitie, dalykai ipąn yra už
draustai Jie nešupranta,- 
kaip mano liežuvis, kuris šį 
ryt pąlitėjo Šv. Sakramen
tą, po piet gali pasakoti ko
kių nors nešvarią pasaką. 
Deja, nešvarios kalbos ir pa 
sakos, ypač šiais laikais, y- 
rą mada; tačiau jie jaučia, 
nors ir neaiškiai; kad man 
tai nepridera. . Jei mano 
kūnas yra. Kristaus Kūno 
dalis, taigi reikaįiųga man 
tą dieną įą.įiesą įrodyti sa
vo kuklumu, savo skaistu
mu, ir aukšta'to kūno pa
garba. Kimo, pagarbos šio
mis dienomis nėra. ( Tačiau, 
aš kaip katalikas, esu kito
niškas! • > ’ . ,

' • į- ' .. »!.' *. K *•.» į- >

? “D^feLDieyo mąiLsuteik- 
įos. mąlpnes turtingumo, pa
saulio turtas neturį būti 
taip svarbus mano akyse.: 

Aš negaliu būti pasinėręs 
pinigų krovimo . rūpesčiuo
se; arba turto troškime, nes 
aš esu kitoniškas. Turtų į? 
sigyti yra pasaulio jclidžįau* 
sias troškimas,, bei užsiėnįi- 
mas. O tas besailaųis tur
to troškimas yra man už
drausta. Man nustojus.bū
ti kitonišku, Dievui ir įmo
nėms turėsiu atsakyti už 
tai. Nėra blogesnio užpuo-

Š. m. balandžio 3 d. suėjo 
lygiai 10 metų, kai buvo pa
skelbtas Steigiamojo Seimo 
.priimtas Žemės Reformos 
įstatymas. Toji data yra ir. 
Žemės ■ Reformos , pradžia 
Lietuvoj. Ta proga žymiau
sias tos. soči j alinės reformos 
vykdytojas kun. M. Krupa
vičius teikėsi duoti kai ku
rių paaiškinimų.
/Kas yra Lietuvos Žemės 
Reformos autorius?

—Visa" Lietuvių tautos 
darbo visūonlenė, kolekty
vas — ne asmuo.. Partijų 
vadai ar kiti žemės refor
mos darbuotojai ar gynėjai 
tik formulavo tautos norų 
ir reikalavimus, jį “stiliza
vo” savo^principų nerody
mais.

Kokia buvo tos reformos 
reikalavimo priežastis?

-Netikslus, neteising a s 
ir visais atžvilgiais žalingas 
nuosavybės paskirstymas ir 
neleistinas dalykas, kad 2— 
3 tūkstančiai dvarininkų 
turėtų tiek in dar geriausios 
žemes, kiek turėjo visa Lie
tuvių tautos darbo visuome
nė. .Tai buvo sunki Lietu* 
vių tautai skriauda, serija-, 
linįo teisingumo akiplėšiš
kas laužymas. Tauta tai ne 
tiĮc mate, bet ant savo nuga- 
ros skaudžiai jaute. Ji ja 
purtės?. Įi apsivylusi tų 
laikų teisingumu (teismai 
buvo žemes bylomis užvers
ti) pro kareivių įr žandarų 
grandines veržėsi savo ran
komis tą neteisingumą pa
šalinti. Mūsų istorija to
kiomis /lokalinėmis “žemės 
rėypliųcijomis” tųrtiiigm 
Aš pats savo akimis dar vai
kas būdamas Kelias tokias 
.“rėyplųtcijas” esu matęs, 
O' kaT tikšvysteldavo kad; 
ir . maža Lietuvos nepriklau
somybėsviltis ar Jiuyo ini- 
tąsi priemonių jai pasiekti,

limo, Iriiriuo" nekata 1 i k a s 
puola kataliką kaip'šis; 
‘Tiesa, jiįj yra katalikas, ta
čiau jįsjnesiskyrįa ųuo kitų 
pasaulyje, Įis panašus į 
mus visus.”

“Taip,” atsake m ano 
^raugas, ‘ ‘ Tam sta tiesą pa
sakei.”

r

“Žinoma, kad tie®}! Ir 
kaip tik dėl to, bijau. Ne
bijau pasirodyti kitoniškas, 
nes tai yra laukiama iš ma
nęs. Bijau, kad nežiūrint 
mano nesvyruojančio tikėji
mo, Dievo man suteiktų ma
lonių gausybės, nežiūrint 
šv. Komunijos; pasaulis gal 
vis neras manyje visai kito* 
kio žmogaus, kaip kiti, ka
talikų Bažnyčiai nepriklau
santieji. Todėl prašau iš 
Tamstos šios malonės jeigu 
kada nors pastebėsi, kad aš 
nesu kitoniškas, kad aš gy
venti kaip kitų prašau man 
pranešti, nes tai bus. aiškus 
ženklas, jog'aš labai reika
lingas ' vidujinio gyveninio 
pertvarkymo,”.

Verte Kalnas.

KUN M KRUPAVIČIUS 
ŽEMES REFORMOS 

REIKALAIS■■ ■ ■<■ u*

tautos vadai aiškiai užak
centuodavo žemės reformos, 
įgyvendinimą. Prisimin
kim 1863 m.'sukilėlių gar
saus vado kun. A. Mackevi
čiaus manifestą, Didįjį Vil
niaus Seimą, ■ Petrogrado 
tremtinių Seimą. •

■ Įstatymas mūsų , dvari
ninkams yra vienodas. Stei- 
giamąjam Seimui, rūpėjo 
Jie kerštas, bet sęcijąlinū 
reforma. Lenkai dvarinin
kai daug yra nusidėję Lie
tuvai ir lietuvių tautai. Bet 
aš tjkėjau įr tikiu;-kad jau
noji dvarinkijos karta savo 
tėvų klaidas atitaisys ir 
dirbs garbingai vLietuyosrf 
garbei ir gerovei, kaip dau
gelio. jų senoliai — prose- 
nuoliai yra dįrbę. Aš tikiu, 
kad su jaunąja mūsų dva
rininkijos karta eisime ran
ka į rimini, petys į petį Vil
niaus iš lenkų vergijos va
duoti ir šventąją kovą lai
mėsim. Be reikalo lenkai 
dvarininkai už žemės refor
mą pagieža giežią. Tai bu* 
vo neišvengiama būtenybė. 
Koks Lietuvos likimas būtų 
buvęs, ženies reforma vis 
tiek joje būtų buvusi prave
sta. Pats gyvenimas dva
rams. kapą iškaso. , Šų di
nastijomis ir dvarai turėjo 
baigtis. ‘ Lietuvos žemės re
forma tokią, kokia ji . tapo* 
paskelbta, jiems palankiau
sia iš visų prileisi,inų gali
mumų. Jiems tik džiaug
tis tuo reikėtų ir būti dė
kingais lietuvių tautui, pa- 
.4 rodžiusiai1 ir šiuo dtveju 
džentelmeniškai ir kilnia* 
dvasiškai. • . ’ ‘ Į

—'Vienas inįųsų. fakim 
(vienuolis), savo dievų gar* ’ 
bei nėjųdfriamus. lailie auk
štyn; . iškėlęs rankas. nei 10 
meti). *lWkščiai.jo dolnuo** 
■se net lizdus susikrovė. . .
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Jono Kmito Diena Kolegijoj
,. . Gegužes 19 dieną džiau

gėsi netik Švč. Marijos ko-
* Tegijos mokiniai ir mokyto- f 

jai su direktoiiiuri laln, Dr»
J, Navicku M. I. C. prieša- 

. ky, bet ir giedrasis dangus,
ir visa gamta, ir tyliai 
ošiantys kolegijos nuosavy
bes medžiai.

' ■ . . * . . !

Netoli rūmų plevėsuoja 
aukštai iškelta daugiaspal
vė vėliava. Visi takąi ta- 

\ keliai išvalyti, išgrrižinti. 
Kūmų viduje dvelkia tvar
kos dvasia. Mokiniai pasi- 

, rengę švariai, nors ir .kuk
liai.

Ir štai apie 10 valandą 
, vytą" pradeda dulkėti Kole- 

A gijos, takai — atvažiuoja 
automobiliai viens Pq kito.

Dietų laikas. Už valgyk
los stalų susėda atvykusieji 
svečiai iš įvairių kolonijų.. 

‘ Kolegijos direktorius, davęs 
progos svečįanis pastiprinti 
kūną, prabyla į svečius, pa
aiškindamas iškilmes tikslą.

Visi dalyviai griausmin
gu plojimu kartu su kun.. 
Dr. J. Navicku sveikina iš
kilmės kaltininką kita. Ka
zimierą Urbonavičių — Jo
ną Kmitą, sulaukusį liteta
tinio darb*o. 40 metų -sukak
tuvių. ’ ■ M

l’akyla kalbėtojai viens 
po kito. Kum Pr. Strakau- 
skas, Lovvellio klebonas, dir
bęs prie Jubiliato 5 metus, 
nuoširdžiai sveikina kun.
K. Urbonavičių. / .

. Kun. J. Ambotas giliai į-
* vertina jubiliato asmenį ir 

primena, jėg Jubiliatas yra 
vienintelis taip Amerikos 
lietuvių kiuiigij, senai susi
laukęs paaūkštniimo Baž-

. nyeios hierarchijoje. .
4‘Draugo?’ redaktorius L, 

Šiiųutis pavadina kun. K. 
Urbonavičių AmeTik*os lie- 
tųyiij. Basanavičium, rodan7 
Čiu Amerikos lietuviams 
tikrąjį kelią jau, nuo 1905 
metų.

■ Sveikina kun. K. Vasys, 
AVorcester; kun. P. Juškai- 
tis, Cambridge; kun. J. J.

■ Kripas, AVaterbiuy, Conn.; 
kun. Dr. A. Bružas, Nasriua. 
N. II.; kiln. J. Petraitis, 
IVoreester; kun. J. Valan1- 
tiejus, Waterbury, Conn.; 
kun; J. Švagždys, Montello.- 

Telegramomis bei raŠtiv 
sveikino kun. J. Balkūnas, 

• Brooklyn, N. Ar. ; ktm. Ka- 
7. . zūnas, Pittsburgh, Pa.; kun.

J. Žydauavičius, Amsteiv 
dam, Ni Y,;.kum J. Kuras, 
Scranton, Pa.;., kuri. 'V.

s Draugelis, Ghicago, Ill.i- 
* mois; kun. M. Pankus, Brid- 

geport, Corin.; kun. A; mil
iukas, Maspeth, N. Y. * 

v’ ” 3 vai. po pietų Kolegijos
koncertų saloje įvyko svar- 

> 7 busis sukaktimų iriinėji- 
‘ . mas, „apie kurio programą

'• jau.buvo rašyta praėjusia
me nuriieiyje. ' ;

’ Paskaitytose paskaitose 
kun- K<-Urbonavičius buvo 

y įvertintas kaip kunigas, ,vi-
ė. siinmopiriinkas, boletristas.

• poetas, ir publicistas.. ‘
. Moksleiviai pasakė- parin- 

U' ktas eiles, kuriose . J o n a s

vičink jau a metų atr 
gal jiųRdė jąppimųi kęlįjĮS. 
, ’■ Kolegijos įeriris įvaiFiri0 
prog£ą$ą' 
inųzikos kūriniais.

Padainuotų giesmių bei 
dainų autoriumi buvo Jonas 
Kmitas, o kompozicijos — 
Č. Sasnausko, JSt. Šimkaus, 
A. Aleksio ir J? Banio.

Jausmingai solo giespig 
“Palestinos Gėlė” sugiedo
jo moksleivis B. Ivanaus
kas. Muzika buvo J/ Ba

nio. t
Direktoriaus kun. Dr. J.

Suvieko paskaita dvelkę

meilės dvasia, pareikšta Ju
biliatui. Paskaitos auto
rius kelis kartūs turėjo su
stoti skaitęs, nes klausyto
jai, išgirdę ypatingų žinių 
apie Jubiliatą, neiškęsdavo 
smarkiai neploję.

Paskutinis prabilo spleni- 
zanjtas’ kun. K. -Urbonavi
čius, giliai sujaudintas iš
kilmėmis. Savo trumpoje

kalĮmje dėkojo Tėyams ifa- 
rįjonams, jų yedąpųii ^oje- 
gijąį; Kuąįgiims, visiems 
veikoms, jgoks|eįyian?s įr 
visiems kifįę^s, įveiįįnu-; 
ęįėjns jo darbą. ' į

Sblenizantas kalbą bai^* 
savo tik ką parašytomis ei
lėmis apie Švč.. Marijos Ko
legiją. . ■ .

Kun. K. Urbonavičiui bai
gus kalbėti, visi dąįplai su
stojo ir triukšmingais ploji
mais palydėjo didįjįtautos 
darbininką, visuomenės va
dą. .'. ... ? •.

Be minėtų kalbėjusių as
menų', -iškilmėse dalyvavo 
dar šie asmenys : Thompson* 
vienuolyno vyresnysis kun. 
J. J. Jakaitis M. I. C., kun. 
Pr. Viimauskis, kun. P. Ju-. 
raitis, kun. J. Vaitiekūnas,: 
kun. Ig. Abromaitis, kun. 
B. Vitkus M. I. C., kun. P. 
Juras, kun. S. Kneižis,_kun.. 
V. Puidokas, kun. K. Len
kus, kun. J. Škalandis, kuri. 
B- Gradeckis, kun. S. . Vem
brė, kun. V. Karbauskas,

kjm. J, J. Bakanąs, ąiįy. A. 
Mileris su žmona, Worces- 
įer j Dr. BudrecĮįds ir-adv. 
Yęrvečka sų žmoųjojnis iš 
^ontello; p. M, Karbąris- 
ijtiis su sūnumi, ^pąrhipini 
Įko” red. A. F. Knėižys ir J. 
Be Laučka, ądv. Pr; Bublys 
ir J. Žemaitis su žmonomis 
iš Worcester; mokytojas J. 
Kundrotavičius, J. Ditsa iš 
VVorcester ir kiti. f

Lietuvių visuomenė turi 
būti dėkinga mūsų vieninte
lei Kolegijai, o ypač jos Di
rektoriui, iškėlusiai į viešu
mą garbingojo vadof kuri. K. 
Urbonavičiaus nuopelnus ii' 
gražiai įvertinusiai. __ 2_ į '

Jei šios iškilmes paveikė 
lietuvių dvasios naudai vien 
tik Kolegijos moksleivius, 
tai jau jos savo tikslą at
siekė.

Smagu buvo sėdėti salėje 
ir klausytis, kaip Kolegijos 
auklėtiniai gražia lietuvių 
kalba sako Jono Kmito ei
les, monologus, dainuoja bei 
gieda.

.. Malonu'buvo pažvelgti į 
Direktorių kun. J. Navickų 

•programos metu 7 nuošaliai 
atsisėdusį,ir tyliai besiklau
santį,kaip jo auklėtiniui šu
va pareigas atlieka.

Visi ’. dalyviai .išsiškjrgtg

linkėdami Jonui Kmi tu i: Kun. R. Urbonavį- 
Dievo palaimos ir dėkodami 
Kolegijos vadovybei, davu
siai progos pagerfetį ųspieųį, 
jau senai susilaukusį pagar
bos. '. •

sv. MARIJOS KOLEGIJA
•'*: . Kolegija! Kolegija!

Koks tai "džiaugsmingas mokslo šūkis 1 
Tartum jautri elegija
Jis skamba čia. Puošnus šis ūkis

< Žiedai s kultūros padaby tas,(
< Lyg lauke tosios valandos, 
yKada jau savininkas kitas 
Kilniam jį tikslui sunaudos.

k . .Tamsiuos miškuos, tarp įaųkių krūmų, 
Dėl laisvės, dėl tautos geroves,

7 Pilni laukinio Įšdidųmn, . _ : j

Čia indi jonai smalkiaikovės 
Ir, kupini kerstiųgo ūpo, 
Jie čia baltųjų “skalpus” Jup’o.

Paskui kultūros kuriniai
Šalin laukinę stųmė gaują,
Ir puritonu mokiniai -
Čia įsteigė buveinę naują.
Įkūrę čia tvirtovę savo,
Jie manė —- niekad ’ neišnyks, 
Ir nevienam nesisąpnavor 
Koki dalykai čia įvyks.
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Bet. štai naujoji pajėga 
Čia netikėtai atsikraustė;
Ir tuoj visi pradėjo klaįisti: 
Kokia bus josios pareiga?

Ta pareiga tuoj paaiškėjo, 
Kai vienų mėtų bėgyje 
Tartum koks žiedas pražydėjo 
Čia Lietuvių Kolegiją!

I ■ „ .

•\ Ji netikėtai įsikūrė
Kaip stebuklinga masina,—' ' 
jaunų vaikinų gražų būrį 
Auklėja ji, kaip motina. \

Doros ir mokslo sėja diegus,’ 
Paliečia gilumų širdies, * 
Kasdien stiprėja josios jėgos, 
Toliau — ji dar aiškiau spindės.

Valio, garbi Kolegija, 
Lietuvos, vardą čia atnešus ! 
Lai tayo vaisiai būna našūs 
Ilgiausių, metų bėgyje!

J

. f. K.

X 
<♦ 
X 
i

Laivu “United States”

t Birželio 18 d., 1932
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Stud. Petro Martinkaus kalba Jonę 
Kmito diena gegužės 19 d., 

Thompson, Conn.

Aukštai Gerbiamieji Svečiai, 
Gerbiamieji Mokytojai ir ■
Draųgai-Mokiniai. .

Tarp tautu yra paprotys pagerbti savo garbingus 
vyrus daug nusipęlnusįųs žmonių gerovei. Einant šiuo 
papročiu, mūsų kolegija suruošė šias iškilmes pagerbti 
didžiai tautai nusipelniusį darbininką — poetą ir rašyto
ją —- Joną Kmitą, jo ketinių dešimčių metų literatines 
darbuotės sukaktuvėse.

■ Be tiesioginių savo pareigų -mokykloje — moksli
nimo ir auklėjimo — turime progos lavintis ir visuomeni
nio gyvenimo pratybos.. Visi mokiniai esame pasiskirstę 
į įvairias Katalikiškosios Akcijos sekcijas, kaip visuo
menės, spaudos, meno, ir sporto. Visos šios sekcijos dė
jo į^iąs įskiįmes .savo didžiausias pastangas, kad jos bū- 

Ttų pijpas pasisekimas, juo labiau, kad mes skaitome auk- 
•’šįd gerbiamą tęveĮį prhoilavieių skvo ryškiausiu vairi 
š|pjė darbuotės srityje.

■ ' . /paskaitos, giesmės ir dailios, muzika — visa yi<
sutvarkytą viena mintimi. — duoti vaizdas gerbiamojo. 
Jono Kmito kūrybos.. Už tą savo darbą mes būsime, pil
nai atlyginti, jeigu tubihi pTišidešime prie linksinos ger- 
jbiūmpjd’ Apt<i$ųišdrvy>ų -svečių nuotaikos,
ir žinomą, The be to, Jeigu gerbiamasis ,tėvelis Urbpnavi-

. .. . .. mūsų gėriis norūs malones suteikti mums kaip

| Ekskursijai vadovaus kun. J. Skalandis, | 
| |v. Roko parapijos vikarąs, Mostelio,| 

f Mass. Laiko nedaug. Ruoškitės.
f. : 7. ■ ,'..77 '

5

t
■ X

. ■ X
Visais kelionės reikalais kreipkitės pas ? 
savo vietini agentą ąyba *f^rbininkd?’ 1

O •• • k :- Z - •• -• .• "■ 'j •• ‘ '

X 360 Broadway, So. Boston, Haas
X ’ '''V''-' . Tei.S.B.ft»20 *7'7X :

i vi? į 4"

pasakė maž
daug tokio, turi- 

J»|o kalbą:
■ * j

Didžiai Gerbiamieji!
. Reiškią giliausios pade- ! 
<os Tėvams Marijonams, iš- | 
tėjusiems mane į viešumą. į 

Šį moiūentą turėčiau daug. < 
;<ą pasakytu bet norių pri- j 
mintį ir kum jono Švagž- 
(jžip .pasakymą; “Kaį įattg ■ 
jąūti, tai tylęjc, nes tyjėda- /•( 
mas daugiau pasakysi?’ i 
Bet v|s dėlto sųnkp mįaiky- ’ l 
tį iš širdies pĮfJstapįį dekįn- L 
gųmo jausmą. . ,7 • - t

Aš JąĮbai. gailiuosiu, jog' | 
visa tm, kas čia surengta, į 
mano neližtąrnauta, Kepu- ■ 
Stojau i|ar logikos, kad ne- J 
surasčiau to ir man daug f 
daug maloniau būtų, jei Į 
mano darbai vertesni būtų. [

Mano darbui užtenka už- i 
mokesčio, kokį aš Čia matau 
tąrp moksleivių.’ - j

Smagiausia, kad jaunoji d 
karta įvertina ir šiose iškil- , 
mėse moksleiviai labai, gra
žiai pasirodė. . ;?

Moksleiviai, visą gyveni
mą eikit tuo kelių, kuriuo 7 
pradėjot, palaikydami lie
tuvybę pagal Marijonų nų-. 
rodymus. Mačiau Jūsų gra
žų laikraštį “Kolegistą,” 
kurs primena man mokslei- j
vio laikų dienas. Tada nė- '
galėjome lietuviškai kalbėti. ;
Kunigų seminarijoje, kulią, 
ąš lankiau, buvo susidaręs 
veiklesniųjų lietuvių klięri- " , 
kų būrelis, kurį sudarė Dr. Į 
Bųeys, (dabar vyskupas),: . į 
DvaranaUskas, ĮC u d irk a,, / į 
(miręs Marijonų Provineio- L 
Jas), Milukas (Amer i k o s 7 
lietuvių žymusis istorikas). 
Laukaitis (buvęs Vilkayiš- - j ■ 
kio vyskupijos oficialus)', 1
Totoraitis . (Lietuvos uni- j 
versiteto profesorius); tarp • 
jų buvau ir aš. Šiam būre- 
liui Vadovavo dabaitinis j 
vyskupas Būčys. Mūsųlei- . į 
stasis laikraštis “Kriapt” j > 
ėjo rankraščio formoje. Is 
mažos pradžios .šis tas išėjo

► ir to būrelio keli nariai šį 
tą reiškia pasaulyje.

Sakoma, jog genijai gim- ; 
sta, bet genijų be darbo nė- < 
ra. Todėl jūs, brangūs mok* Į 
sleiviūij dirbkite— rašykite^ ” L 
lietuviškai kalbėkite. 1 Dėr * 
kelis metus iš šibs mokyklos J 
išeis kelios dešimtys gerų J 
lįeĮuvių, kurie ries didelę ■{ 
naudą lietuvių tautai ir į 
Bažnyčiai. Į

Dar kartą dėkoju Tėvams j 
Marijonams, Broliams Ku- ( 
nigams, visiems susirinku* i 
sieins ir mokiniams, prisi- 
prinųsiems mario darbelius. 7

Savo kalbą norėčiau už- į 
baigti eilėmis apie Svč. /Ma
rijos Kolegiją.

S«U»WWIU| I 
••.„hiMa,’. HUm. raMI-' | 

je tilp® kun. Dr. J. Navicko, J 
Rakausko įr y. Sabd. paskaito* " 
apie jono Kmito kun. Kalį* < 
mi.ro ir Jo j
kūrybą, - |

* • - . • • .. • ’. . i
...... .........................j

Visam pasaulyje yra apie 1

, du milijonus aklų Žinonių^ H 
’• ’• '■ ■ ‘ ■ . u/ ' 4 Į■ ' - -• “ji ” . I

. .»-
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ | 
KOLONIJOSE

SO. WORCESTER, MASS
.1 MOTINOS DIENA

Moterą Sąjungą gegužės 
15 dieną Aušros Vartą pa
rapijos salėje iškilmingai 
minėjo Motinos dieną. Bu
vo vaidinama veika l a s. 
c<Vergijos laikai,” turį gra
žiai suvaidino įpratę vi
siems žihęmi artistai.- Prie
duose dalyvavo ponios Pū- 
telienė ir Džiaugienė, ku
rios pasirodė esą neblogos 
artistė^^a^-yaidinimu lin^ 
ksmto skąniu juoku publi- 
U- . .

. . Kalbėjo pritaikintomis fai 
dienai temomis kun. Vasys 
ir kun. Puidokas; Veikalo 
antraktuose prieš ir po vai
dinimo griežė iš prašmatnią 
panelią sudarytas oikerst- 
ras. ’ ■ '■

Valio orkestrui ir rengė
joms. 1
VYČIAI NESNAUDŽIA

Aušros Vartą parapijos 
Liet. Vyčią kuopa ypatingu 

’ savrttimanumu ir darbštu- 
mu patraukia ne tik para
pijos jaunuolius, bet ir se
nyvus žmones į judina,

Štai nesenai surengė pa
rapijos salėje koncertą, ne
gana to, šio. mėnesio 12 die- 

;ną įvyko didelės kortą, lošk 
mo lenktynės su J didžiuliu 
balių ir kitomis prašmatny
bėmis. Kuopoj yra labai 
gabią muzikantą, . juokda- 
rią, pianistą, kurie, sudarę 

-savos rūšies orkestrą.links
mino apie 150 susirinkusių 
•jaunuolią. ...

Tad garbė Aušros Vartą 
parapijos' Vyčiams, kad ne
vaikščioja nuleidę nosis, bet 
energingai darbuojasi. B.

ninku • būklę, kviesdamas 
lietuvius būti organizuotais 
L- D. S. nariais.

Vakarą pradėjo A, Pe- 
ciukonis, o programą vedė 
klebonas kun. P. Strąkąus- 
kas. .
■ Gegužes 15 d. loSvellieeiai

■ ilgai atmins.

DARBAI
: Darbą klausimas negerė

ja. Pirmadieniais matome 
vis didesnius bedarbią pul
kus. Atsiranda dideliu iš- 
liaūdbtbjų, kurie griauna 
buvusias ąudinyčias ir kitas 
dirbtuves ir apmoka tik po 
10 centą per valandą. ' »

Pramonė ir šiaip biznis 
irgi labai vargsta. Užsida
rę 2 bankai palietė apie 12,- 
000 depožitorįą.

Darbininkai, kalba, jog 
fabrikantai patys sau. biznį 
gadina. Štai po visas dirb- 

[ tuves perėjo 4 v a d i n a m i 
“fishmanai” ir, vietoj 5 
darbhiinku, jie paliko ■po'l. 
Aaišku, jog išdirbiniai iš
ėjo menki ir užsakymai bu
vo grąžinti —neteko rinkos? 
nes klijentai ieško geresniu 
prekių. •

Korespondentas.

A. L. R. K. MOTERySĄ
JUNGOS GONN, APSKRI
TIESKUOPįĮ DĖMESIUI

LOWELL, MASS.
L. D. S. VAKARAS

L. D. S.,97 kp. surengtas 
vakaras gegužės 15xL.gem 
pavyko. Kasima L. D. S. 
kuopos vaidintojai gražiai 
suvaidino 2 k o m e d i j a š : 

.‘‘Nesipriešink” ir “Kas 
bailys.”

Nashuaiečią varg. J. Ta
muliamsx gerai, pasirodė, 
publika jį ir Skirkevičieiie 
labai mėgsta. Buvo ir dai
ną. solo ir kvartetas. ""

Pertraukoje kalbėjo di
delis darbininką prietelius 
kun; Dr. A. Bružas, nupa- 

. •Šakodamas šiiį dieną-darbi-

Jau artinasi/ apskrities, 
gegužinė — birželio 12 d.,. 
Baukaus ūkėje, ’ Buckląnd, 
: ’onneeticuL

Gegužinės programa bus 
graži ir įvairi, nes užkviesti 
apylinkės chorai. Bus įvai
rią kuopą lenktynių, už ku
rias laimėtojams bus teikia
mos dovanos.
. Moterą Sąjungos 57 kuo
pa energingai rengiasi visus 
svečius patenkinti.

Moterą Sąjungos Conn. 
apskrities vardu nuoširdžiai 
užkvieeiu visus šios apylin
kės lietuvius ir lietuvaites 
dalyvauti šioje gegužinėje.

M. Jokubaitė, 
Apsk. rast.

NASHUA, N. H.

narės ėjo prie Dievo Stalo 
savo gyvąją ir mirusiąją 
motinėlių intencijai. * 

; Įspūdingą,^ dienai pritai
kintą pamokslą pasakė kle
bonas kun, A. Petraitis.

Vakare bažnytinėj svetai
nėj įvyko įdomūs mai’gumy-' 
ną'vakaras, susidedąs lOijfe. 
nąį vaidinimą ir kalbumą .y j

Pirnliiiinkė 0ua Liutkie- 
ne atidarė vakarą, pakvies- 
dama M. Dilįonienę ir A. - 
Giraitę sudainuoti Sąjun
gos himną. • Dar kartą jtio- 
dvi pasirodę su duetu.

Malonus ir stiprūs jąją 
balsai patiko publikai.

Dainą ir muzikes progra
mą išpildė ir sekantieji: B. 
Sidabraitė, kurios švelnus 
balselis dažnai girdisi iuūsą 
parengimuose. J, Gintus ir 
J. Žemaitis,, solistai, gi-ažiai 
pasirodė su dainomis, piltai 
Įtintomis dienos reikšmei; 
G. Vaitekūnaitė,* jau. nekar- 
tą patarnavusi savo smuiką 
nevien šąjungietiėms, bet ir 
Ititoms .organizacijoms, ir šį 
kartą pasirodė.

Kalbėtoją buvo du —adv. 
A.-Mįlleris ir kun. J. J. Ba- 
kanas. P. A. Milleris pri
tyręs gabus kalbėtojas. Ne 
kartą man teko jį girdėtų 
bet šį vakarą „ kalbėjo lyg 
kokio įkvėpimo, pagautas!

Karšti jo žodžiai plaukė 
iš mylinčios ir motiną ger
biančios širdies.

Kim. Bakanb kalba irgi 
buvo nukreipta į dienos rei
kšmės apibudinimą, „ Jis 

. nuoširdus ir prietelingas 
Sąjungos rėmėjas. .

' Viena iš įdomiausią pro
gramos dalią buvo vaidini
mas su dainomis “Namą 
vaizdąs. Jį pagamino ir su
vaidino. O-. Našukaitė, A.

’ Esakevičiūtė, Keršis, Pūzą- 
ra ir Stalulonis. Vaizdelis 
pilnas juoko irAjumoro, ir. 
žmonėms patiko.

Minėtos dvi panelės tai 
naujai iškilusiosk. paj ėgos 
tarp Worcesterio .vaidilą, 
kurios savo; originališkumu 
daug ko naujo įneš į mūsą 
sceną.

Kitas vaizdelis /‘Pašėlęs 
dantis”;gabiai suvaidintas 

i G. Vaitekūnaitės, L. Liut- 
kiūtos ir V. Blavacko.

Publikos atsilankė gražus 
būrys ir, kiek buvo girdima, 
labai pasitenkino sąjungie*- 
Čią parengtu vakaru.

1 ' Ėntvilė.

L. D. S. Naujos Anglijos Apskrities 17-ta Metine

OĖMItlUE utbU^INt
f .. , ■' -f; •... ’ ... .

Pirmadieny . -7-,--

Gegužės-May 30 d., 1932

ROMUVOS PARKE
■ . fe . ’ • . - . • ’. • . ■ • * . . _ .

MONlELLO, MASS.
Pradžia 10-tą vai. ryte

Telefonas; Plaza 1350.

JONAS GREBUAUCKAS
• ’ Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. PACA STREET, 
BALTIMORĖ, MD.

ĮSIDĖMĖKITE!

ORAS. B. KUGHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 
637 S. PĄCA STREET?

BALTIMORE, MD.
Lnliiotiivčsė patarnauju. gerai ir 

,,pigiai. Nup Tu—100—ISO ' dolerių. 
' ■ ■ - Pagrobus pnrnoSiu.

Telefonas — South 0088.

" Gegužės 15 d. L. D. S. 65 
kuopos nariai buvo nuvažia
vę į Lowell, Mass. kur su
vaidino dvi juokingas ko
medijas.

Tą dieną, pirm vaidinimo^ 
p. p. VI. Paulauskai užsi-' 
prašė visus vaidintojus pas 
save į svečius. Visi vaidin
tojai labai dėltingi VI. Pau
lauskam už gerą priėmimą 
bei pavaišinimą. Rep.

WORCESTER. MASS.
Gegužės 8 d. Moterą Są

jungos 5 kuopa iškilmingai 
minėjo Motiną Dieną. Tai 
dienai užprašė mišias, iš
puošė altorių. baltomis ir 

į raudonomis gėlėmis ir visos.

*?

Wm. Henry Harrisun, advokatas, 
ir sūnėnas mirusio prez. Harri- 
son/ laimėjo nominaciją į Kon- 
gres| iš 12 Indiana distriktd,

k, ’ ■

re.

Programoje visokį žaislai-spor-

tinęs “štukos,”baseball rung

tynes, boksas, šokiai ir 1.1.

GERA PROGA ĮSIGYTI 
PIGIŲ KNYGŲ

Tik už $1.00 '
šias |(ToihItia knygas gailina |- 

slgytl “Darbininko" adinlnlstrncl- 
joje už pūti^ normales kainos:

AUKSINIO OBUOLIO I& ’ 
TORU A (Orftllių Mythologi.* 
Jos žiupsnelis), sn paveikslais, 
■Lietuviu kulbon l&gulijš Aly*- . 
' va ...,....,.. ... .v.t,......,00&

TRUMPI SKAITYMEI JAI— 
labai. gražūs pasiskaitymai a- 
ple (vairius gyvenimo atslt!- 
kimus'. ParaSS J. Tarvydas, ,45c.

TURTO NORMA^-mokslIS’ 
kl pnslskalytinai. ParaSO Uo
sis ;...,,... /.-.. .*...... 4Rc,
. UŽKEIKTA MERGELE SU 
BARZDA. IR. BARZDASKU- 
TIS—apysaka .....

ATSARGIAI SU UGNIMI. 
Vertę JS lenkiško kun. K. š.. .100.

Už $2.00
KATALIKU BAŽNYČIA IR ' 

DEMOKRATIZMAS.. PariiSG 
kun; Tarnas Žilinskas.;......50c.

šis išvažiavimas — visą Naujosios Anglijos lietuvių kolonijos draugiškumo šventė. Programa įvairi 

ir įdomi. ŠO. BOSTONO VYČIŲ BASEBALL TYMAS rungsis su MONTELLO ŽV. ROKO PARAEk 

JOS TYMU. ~ Mistikai j- O: TĖTULIS ir D. R. YESSAYIN rungsis dėl pergalės. Stori ir ploni vy- 

rai/drūtos ir‘plonos moterys eis lenktynių. Bus ir daugiau įdomybių* Susivažiuoldme visi lietuviai: 

žemaičiai, dzūkai, kapsai, kalakutai ir kitokie.
jaunimas gražiai pašilių kaminą, šokiams gries, geras orkestras. Sušilus bus galinta gauti šalto to- 
niko.ir gardžios šaltakošės. Visi važiuokime. KVIEČIA VTĖUS RENGĖJAI.

PITTSBURGH, PA.
Dažnai praeityje ąpturė-. 

joms reikalingą . pa g a 1 b ą 
nuo Siuvimo Klubo (Thim- 
ble Cluni)' iš Šv. Kazimiero 
parapijos, Pittsburgh, Pa. 
Ją geraširdiškumas ir mie- 
laširdystė apsireiškė ją pa- 
s i aukojime ir darbe, organi- 
zuojant “euchre” vakarė 
liūs. Šiemet, pelnyta $300, 
kurie paaukoti Seserų nau
jai medinei .koplytėlei.

Šiam veikliam /Siuvimo 
Klubui reiškiame širdingą 
padėką. Valdybą sudaro: 
B. t Lelon^nė — pirm., A. 
Marčulaitiene . rast. ; na
res: Mrs. Nora Gray, T. Le- 
lionienė, B. Pivaronienė, B. 
Stravinskienė, L. Simanavi- 
čienė, F. Vaišnorienė, M. 
Vaišnorui tė, N. Zees ir A. 
Žiėfel. •■■■■■#.

Širdingai dėkojame tiems, 
kurie taip gausingai ir gai
lestingai atsiliepė į mūsą 
didžiai gerb. kapeliono kun. 
J. V. Ski’ipkaus atsišauki
mą dėl pagelbos statyti nau
ją koplytėlę. 5 -

Sekantieji aukojo: . . \
Pitsburgli, Pa. — G. Shy- 

idėr — $10, S. Munson^r^ 
$10, Rupšis —- $6, Dudėnas;

$5, 0. Jasadayičiene’*rr* 
'$5, Z. Paulauskas — $5%4V.- 
Hughes ~ $5, Pikelis J. — 
$5, Ė. Mockevičienė.— $3, 
Kungis A. — 2< Duffy M— 
$2, Paulauskas G., Milius J. 
ir Munson S., Jr. po $1..

Elizabeth, N. J. — S, La- 
sickas ‘— $10 ir G. Berno^ 
tas $5. •

Cleveland,'O. <— Vegis *—. 
$2- ’•

M^hanoy .Gity, Pą. —Ma
tulaitienė — $10, Izdanavi- 
čia —$2..

Kitanning Pa. — Hęinen
— $5.'' ; . •

Tamaąua, Pa. — Barniš- 
kienė—$2...

’ Grand Rapids, Mich. *” 
Slavickienė ir v Bernotienė 
po $5, Pariauka S. — $2, 
Bajorienė ir Štąbingiene -r- 
$1. ' .

DuBois Pa. — Stepulevi- 
čiėnė — $2 ir Plahtienė — 
$1.

Wheeling, W. Va..— Ka
sė, Teresa ir Lena $6, 
Kom — $5. ‘

Cicero, III, — yaišvilienė 
V. ir Vilkas j. — $3, RedP 
ce A. — $2. ;

Kenosha; 'Wis. u — Kifee- 
rauskienė B. -r- $4.

Shenandoiah, Pa. — M. 
Nojunienė —$10, M. Navii- 
skienė — $5.

Steubenville, O. — Zekas 
K.$10. - /,■ •

Clairton, Pa. — P. .Ani- 
braza — $4?

■Hartford, Ooim. — Kim- 
šelienė ■— $5 ir Petrukevi- 
ęiėnė —- $1.- ”.

• Makaškią šeimyna ■— $100. 
^4VBiigh.ton, Mass. — V. 
Morkienė'$2.

Pagelbstint .mūsą gerada
riams, darbas koplyčiai jau 
pradėtas ir prieš pesetą su
važiavimą birželio mėnesy 
bus baigtas.’ . . / '

Minėtiems mūsą gerašir
džiams aukotojams tariame 
širdingą ącią. ... Lai’ Dievas

jiefafc gausiai atlygina!
Dėkingos

Sv. Pranciškaus
.■■■■ Seserys.,

XXIX-tas TARPTAUTINIS 
EUCHARISTINIS KONGRE
SAS. Parašo kun. Pi*: Bflčys, ’ 
M. I, O.;,,..*.,..,.;,..........1.50

PRAMONINES DĖMOKRA- 
TUOS PAGRINDAI. ParašB 
UosljS ,.....,...■;, .7I)C,

BOLSEViZMAS-^Kas tai y- 
ra bolševizmas ir jo vykdy
mas Rusijoj i.,. 15c,

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

MOTERYSTE IR ŠEIMY
NA. Verto..T. Gerutis^.......40c.

LIMPAMOSIOS LIGOS 1r 
kaip nuo jų apsisaugoti? Para
šo Dr. A. Vileišis......... .50c.

■ MOTERYSTES ‘ NESUAR- 
POMYBE. Lesauskis. šv.

‘ Kaz. n jos leidinys, Kaune. .10c.

Už $2.50
JONO KMITO EILES.......100
MEILE (Poem). Parašė M.

Gustaitis ..............  10c.
SUNKIAUSIAIS. LAIKAIS. 

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

su paveikslėliais .. ............... . ,20c.

IŠ KELIONES PO EURO
PA IR AZUA. Parašė Pranai
čiu Jul6.................... 2.50

PETRIUKAS—laiškai vieno 
valkelio. Vertė S. Rakauskas J 5c.

ŽAIDIMŲ VAINIKAS—Sa- 
vybės vakarėliams Ir geguži
nėms su gaidomis^ Sutaisė AI. 
Grigonis.............,......50c.

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

PHILAOELPHIA, PA.
‘ Klaidos atitaisymas

\ , . **

Darbininko”, 37 numery 
tilpusioje žinutėje apie Šv. 
Kazimiero parapijos k o n
certą įsigriovė klaida: buvo 
parašyta, jog. buvo “Šv. 
Jurgio parap. koncertas,” o 
turėjo būti “Šv. Kazimiero 
parapijos.”

EI. Mastaitytč.

Ne kiekvienas gali pada
lyti ką nors nepaprasto, bet 
kiekvienas gali nudirbti pa- 
prastą darbą nepaprasta 
dvasia. — Booker Washing- 
ton.

Kapt. George B. Landenberger, 
U, S. N4 muįas Amerikos S&~ 
mot gubfematoriuii, birželio 3 d. 
išvyksta į Pago-Pago.

JAMES AlfREO. M. 0.1
JŪSŲ ŠEIMOS gydytojas

Valandos: į
Nuo 7 iki 9 vakare. |

Išskiriant
Antradiėu| ir Ketvirtadieni.

Taipgi pagal susitarimų.
591 North Main Street,
' . Brockton, Mass. |

Tol. 40

10 DIDžIULiy TOMU 
(turinčių arti 5000 pusi.) 

mosią kiekvieno lietuvio inteligen
to bibliotekų, kuris skaitė “Židi
nį,” didžiausią mėnesinį literatū
ros, mokslo, visuomenes ir aksde- 
miš.kojo gyvenimo žurnalų, nuo 
pat'jo leidimo pradžios. Bet “Ži
dinys” darosi kaskart įdomesnis, 
ir tiesiog būtų nedovanotina, jei
gu kuris inteligentas, vistiek ku-. 
cios profesijos jis bebūtų ir kur 
begyventų, jo neprenųmeruotų ir 
neskaitytų bent nuo 1930 metų 
pradžios.

“Židinio kaina Amerikoje: met. 
—$4.50, pusm.—$2.50; Lietuvoje: 

Tik-paabndyk — mūsų nerūgosi.
met. —35 It., pusm. — 20 lt.

Adresas: KAUNAS, Laisvčs A- 
leja Nr. 3.

Veltui rūpinies reikalais, už ku
riuos tau teismo dienoje "nereikes 
atsakyti, už kų nebūsi nei baudžia 
mas, nei giriamas. “Darbo vertė/*

j. CHARRON’S i
Į PIANAI—RADIOS ;
j ŠALDYTUVAI j
Į Aliejaus pečiai. Skalbiamos j
1 mašinos ■ ’

20 TRUMBULL STREET ]
7 .WOR(JE8T1R, MASE. ’

Tol. 4-9430 ;
Len<yo* IŽlygos—BeHuoMmČie 1



Intradienh, gtgįdfe 24 d., 1232

VIETINES ŽINIOS
PROCESIJA PAVYKO

• «šv. Petro parapijos meti- 
nė gegužės mėnesio procesi
ja praėjusį sekmadienį la-

, bai gerai pavyko. Dalyva
vo keli šimtai vaiką, gražiai 
apsirengusią. Amerikoniš- 
kį laikraščiai pažymi, jog 
toje procesijoje dalyvavo a- 
pie 1000 vaiką.

Procesijos vadove buvo 
Sodalieeitį pirmininke Ona 
Zulonaitė.

* Užbaigus procesiją, klėb. 
kun. P, Virmauskis suteikė

L palaiininipią. __ _ _

L D. S. PIRMAI KUOPAI

sigytį pas organizatorius D. 
J. Averką ir B. Griganąėią, 
“Darbininke” ir pag tlkie- 
tą platintojus.,

Pasiskubinkit! I r j a u* 
niems ir seniems gera pro
ga. Daug gražaus smagu
mo it tik už 75 centus.

Kvietėjai,

PIKNIKU REIKALE 
SUSIRINKIMAS

• Gegužės 20 d- Wellsley 
kolegijos studentės turėjo 
ąaktinį laivais važmėjiniąsi, 
guriame dalyvavo apie 5000 
asmeną. ' c t 1 .

Pakilus smarkiam veji 
vienas pluduritRJJąs labi
apvirto ir 8 studentės įdri
bo į ežerą. Kadangi gelbė- 
:oją {buvo visos
įdribusios laimingai išgel
bėtos. * *

azuuums
VIKTORAS WHITE
JlVMBĘRtB . '

Sirvydu garo ir Šilto vandenio 
šildytuvus

92 S*wyer Avenue, 
DOROHESTER, MASS.

1783 - \ ,

Navj* tfortą Stogą AlMmU* New LonddapCo»n.;b bu« yreit atidaryta, kurią pastatyti ištirta kalė, 
ttolrtltyiiią .u.’-,..;’ |-hh. : .l V ' "

.y ..     •   i.—........     ........ t . .1 ■ I ■ n    r n.

VL. D. S. pirmos kuopos 
. nariu mėnesinis susirinki

mas kviečiamas šį ketvirtą- 
. dieni, gegužės26 d., 7:30 v. 
vakare parapijos svetainėj.

• Valdyba.

FEDERACIJOS SUSIRIN
KIMAS

K; Federacijos vietinio 
skyriaus svarbus mėnesinis 
susirinkimas įvyks antradiė 

. nį, gegužes 24 d.,. 8 vai. va
karė įbažnytinej svetainėj. 
Nominuosime kandidatus į 
Centro valdybą, Viši na
riai atsilankykime* .. .. .* 

įSltyriaus Valdyba.

TIK75CENTAI
Nepaprastas pranešimas! 

: Uegužėš-May 30 d? įvyks
ta pirmasis pavasarinis pik
nikas, kurį rengia L. D<S. 
Naujosios Anglijos apskri
tis. -1

Southbostonieeiai ypatin
gai r kviečiami tą dieną va- 
Žiūoti'į Romuvos Pk., Mon- 
tello, Mass. Bušai išeis mL 

'■ lietą dieną (pirmadienį) 10 
..v* rytą nuo. bažnytinės sve- 
tąiires. Važiuos Vyeią» spor- 

__ liniukai — brfseball tymas1, 
kurs rungsis su šv. -Roką 
'parapijos tymu . Kartu su 

. jais vyks ristikai J. C. Tė
tulis ir D. B< l|ešsaymn.
Visa kelione'patogiais bu- 

sais ten.ii* atgal-kaštuos tik 
75 centai. Tikiėtus galima į-

Antradienio vakare po ge
gužės mėnesio įr Šv. Teresės 
pamaldų bažnytinėje svet. 
įvyksta parapijos veikimo 
koinisijos susirinkimas ga- 
lutinaį aptarti išvažiavimo 
reikalus. Pageidaujama 
kuo daugiausiai darbininką;

Po to bus trumpas Fede
racijos skyriaus susirinki
mas. • t ■

Tą patį ivakarą L. D. 'S. 
apskrities 7 išvažiavimui bu- 
šą. komisija galutinai, ištirs 
skaičią važiuojančią: į Mon- 
tello geg. 30 d. •

VYČIAI BENGIASI
t . ■

Vyčią 17 Algirdo kuopos 
nariai susirūpinę Rusimuo
ju Vyčią jubiliejiniu seimu, 
įvyksiančiu šią vasarą Bos
tone. '

Pirmadienį, gegužės. 23, 
įyykę seimui ręiigti. komisi
jos posėdis.

GRAŽI Al PASILINKSMINO
'y'' . ‘ 7 /

Praėjusį ketvirtadi ę n į, 
gegužės 19 d., sodalietės tu
rėjo surengusios <£whist 
party,?!1 kur dalyvavb ii* ke
letas vyčią. Daug gražios 
nuotaikos savo dalyvavimu 
suteikė kun.. K. Jenfeus.

Pirmą dovaną laimėjo so- 
daliete Sabaitė. '

Po£ frungtynių” pasivai
šinta kava ir šaltakoše. B.

Plačiai kalbama, kad so- 
cialistą-sandariečią“pryče- 
risrt p. Kubilius atleistas iš 
einamą pareigą. Paskiau
siu laiku p; Kubilius buvo 
bepradedąs meilintis prie 
komunistą ir, sako, jau bu
vo patraukęs keletą komu- 
.nistą ir komunisčių į savo 
parapiją.

Kubiliuj žadąs važiuoti. į 
Lietuvą. . .? , R.

ATMETĖGUBERNATO-

MIRĖ

Massadiusetts gubernato
rius Ely biivo sudaręs savr 
programą pakelti iaksus ta
bakui, .^minkštiems”. gėri- 
mamš, pasilinksminimą pa
jamų mokesčiams. Visus pa 
siūlymus atstovą rūmai at
metė. Daugelis repūfelijjo- 
ną pritarė demokratui gu
bernatoriui, bet^daugelis de
mokratą įšej'O. prieš jį ir 
taip sumanymai liko atmesi 
ti. ’ '

APVOGĖ POLICININKĄ
C—  I I I.     ' 1

Patrolmanas Dennis Ma- 
honey, Roxbury, gegužės 21 
dieną ėjo savo pareigas, bet 
nežinomas yągis įslinko į jo 
butą pro langą ir pavogę 
415 dolerią.

NELEIDO FAŠISTAMS 
STEIGTIS

ĮVAIRIOS ŽINIOS
BtUEVKy KOMISARAI 

SUŠAUK W DARBI- ; 
y NINKU
VARŠUVA.. — ieiįįkijos 

laikTaš(įai gegužės 2^ dieną 
pranesą, jog Kief miešto 
bolševiką slaptoji policiją 
sušaudė darbininką streiko 
16 vadą ir. suėmė į kalėjimą 
apie 600 darbininką.

Šušaudžius streikuojan-. 
Čią darbininką vadus, dar
bininkai pakelė riaušes, 
bet bolševiką šautuvai visa 
tai laikinai, nutildė.

Darbininkai streikavo, 
nes jiems * komisarai ilgą 
laiką ’ neišmokė j o algų.

JAPONIJOJE BUS KARU 
DIKTATŪRA

RAGINA STEIGTI NAUJĄ

NEW YORK. — Cblum- 
bią ūniversitetėrprezidentas 
Butle'r, žgni(ž|B)pūblikoną 
partijos vadas, pareiškė, jog 
demokratą iy republikonu 
partijos jąu atgyveno savo 
amžią ir reikia steigti nau
ją liberalą partiją.

Butler kviečia visus de
mokratą ir republikoną pat 
tįją veiklesniuosius narius 
Steigti naują partiją, kuri 
^daugiau rūpintąsi ^Ameri- 
kos tikraisiais reikalais^ z

• PAPILŪYMAS

ponijos ministerį pirminin
ką, Japonijoje įsivyravo su- 
irutesirkarodvasia.

Armijos vadovybe parla
mento partijų vadams pa
reiškę, jog armija nepripa- 
pažins jokio miuisteriu' ka
bineto, kuris bus sudalytas 
partijų pamatais. 1 .

Pagal Japonijos konsti
tuciją, karo miiiisteris turi 
būti armijos generolas, to
dėl armija atsisako siusti 
savo generolą į tokią, vy
riausybę,. kurį klauso1, parti
ją įsakymų. ;
' Oro ministeris genero
las Araki nesenai pareiškė, 
jog '-Japonija paskutiniai
siais laikais perdaug prisi
savino Vakartį Europos kul 
tūios savybių—geru ir -blo« 
gų.4;fDąŪar gi esąs laikas 
nusikratyti visu blogąją sa
vybių ir palikti ..vien gerą
sias. - ■ '

j JUOZAS M, DIUS
I :• . f I’ 
| LAIKRODININKAS 

| Parduodu įvairiausioj rūšie*
* ilADW7A i auksinius ii* sidabrinius daik-

I ASuVE* MAImTlĄ įtus- Taipgi ir pataisau.

/ .' 1 I 366 W, Broadway '
„ ^9^? 21^ —- Itali- h g0 BOSTON, MASS. Į
i os Jąarooni telefono kbin" lęjill,,iiHU(|i, 
manijos viršininką makyzą —------—;——-——* ‘
Markoni pašovė buvęs tos ?”w*^***—*••—*•*— 
immpariijos' daibiiiinkas.

5 METU SUKAKTUVĖS
Gegužės 21 d. sukako j ly

giai penkeri metai, kaip a- 
; mėilkietįs lakūnas Lind- 
bergli, perskrido per Atlan
to vandejąyną iš Amerikos į 
Daryžią.

Tada Lindbergh buvo ne- • 
žinomas jaunuolis. Savo j 
drąsiu žygiu j iš susilaukė Į 
visuotinės pagarbos ir visą 
didėlio susidomėjimo, 

. Šiuo gi laiku jo laimę ap
supo dideli šešėliai—jo sū- J 
nus pavogtas ir užmuštas.

Į

LIETUVIŠKA .

BEAOTY W
STKW15EAUTY BH0P) 

Į Kumpas 1/ anil Otli Sto.

SO, BOSTON, 
1IASS. ' 

; ■ Tai.
S. B. 484MI

Suvlnlnlfė . 
CAROIJNE. t 

: OASPEIl
Duodamo į 

Permiinent 
’ Wave-Eugene.

| INSURANCE j f Apdrausk namus, rakandus f 
i automobilius, pas =
I J? S. MESLIS Į
1342 Broadway/ . So. Boston!
Į Tel. SwB. 1798 ar 2618 . |

S

I LIETUVĄ
Patogiausiais keliais per 
Lietuvos uostą KLAIPĖDĄ.

Kreipkitės oas

C. J.WEISUL
■ ■ AGENTŪRĄ

366 WBroadwąy
SQ, BOSTON, MASS.
Tel. go. Boston 0620. •

. Antanas. Bendoi'avįčius> 
56 mėtą amžiaus, ilgai Bo. 
Bostone gyvenęs* pasimirė 
miesto' ligoninėje po dviejtp 
metą, sirgimo širdies: liga.

.. Jis yra: pašarvotas savo į 
ūkyje prie. W, Stouthon.

Laidotuves įvyksta is 
Pėtro bažnyčios, geg. 23 d.

‘ Liūdesy paliko ž in o n ą 
Viktoriją,buvusi ' Čebatc- 
riūte ir penkis suaugusius 
vaikus. . . ..

Modetiiieji šokiai yra ne k*s ki-! 
taj kaip seksualinio * organizmo 
Bimbolizaviirias fiziniais judesiais.

Prof. St. Šalkauskis.
r r , . .............. ...............

i

Massachusetts valstijos 
sekretorius Frederick W. 
Cook gegužes 19 d. atsisakė 
įregistruoti steigiamą drau
giją Swastica League o£ A- 
inerica. Ši draugija steig
ta ’ Vokietijos fašistą pa
grindais..

' Lietuvos Dukterą draugi
jos programoje geg. 15 d. 
dalyvavo dar šie .'asmens: 
pianu skambino AtL. Janu
šonis, smuiku grojb S. Butu
kus ir B. Janušonis. P. 
^Mikulskienė.prisidėjo, šit 
aukele";' tariame širdingą a- 
čiū visiems programos daly
viams. Vaizbą,

i
;E‘

i

s.

‘ VASAROS SEZONAS 
JAUČIA

PAUL’S MENS
' SHOP
456 W. BB0ADWAY>’ .

Sdutk^BdalbU, M&ss. v
NAUJAUSIOS^ GERIAUSIOS’ ; 

VASARINES SKRYBĖLES.
Labai: pigi kaina. ‘. 

Satitninfait POVILAS LIKAS.

X

VERTI PARĖMIMO
Ė

J
• ■ .m • .< -r f

BBOreSIONALAI,

BIZNIERIAI
■ .^KPSKPSiNtaMfiiASI ‘

I
■ij-

Ą. KASPAB
Automdbiliu Maliavotojas

Visus lč$ėeią dabartiniu laiku 
. ? • nusipentyt savo karus^ . '

Taięgį ištaisau siilankstyt  ̂'bo
dies ir sparnus,. EKar.b^ atlieku 
gerai ir pataisyti karai“ atrodo 
kaip nauji, • « ", « •

66 Viętoria Street, * .
SOMERVILLE, MASS.
Tel Sojnęę&pt 65294

.• >7--

IPfffiGEBOGYOYTeJC

PENTORIAIIRDEKOR ATORI AI
PAKU ATLIEKAMI WRAI» MMAI 

IATARK AVIMAI SMlAUIUl ,

, feftst MM

t

t

TIKRAI VERTI i&ĄjTYTOJV 

BARAMOS.
: VISI GARBĮNKITES ?'
- ''OĄftBiicnsrit®’" . -

. w f ADMINISTRACIJA.

GEGUŽINĖ
L. D. S. Naujosios Angli- r~ 

jos apskrities metinis išva- I 
žiavimas įvyks ' gegužes Š0 L 
dieną/ Romuvos'; Pk», Moą-j

v. rytoi Sportas prasidės 
1 vai. po pietą. Žais basė- 
bąli garsusis S. Bostono vy
čiu tymas su šv. Roko para- . 
pi jos tymu* ' Bus labai įdo
mu, nes vienas ir kitas yra 
stiprūs tymai? , . •

3 vai. į»o' pietą prasidės 
šokiai, kuriems grieš garsu
sis ^^KupprStepiiens”4 orke
stras gries lietuviškus ir 
angliškus ' šokius.0 Šokiai 
bus visiems už dyką —■ už 
įžangos tikietą. ’ Visiems 
bus gera proga: pamiklini 
savo kojeles. . . ' " ■ t |
4 Per pertrauką bus dai
nos.. ■ ' . ' - '

Bus ir ristynių, ir kum- 
šiyniUįĮ kokiii dar Romuva 
nei sykio nėra mačius. Bus 
visokią sporto Žaislą: lenk
tynės riebią vyrą, ąnotėrą— 

’ sunkaus, svorio . ir lengvo; 
maiše? bėgiipo lenktynės, to
nikoj gėrimas per šiaudą,J 
pajaus valgymas■; lenkty- 
niuo j ant mėlynią uogą, bul
vių rinkimas; virves trau
kimas, tarp. dzūką .ir kala
kutą ir daug kitą žaislą.

Ir mes visiems uŽtikfina- 
įnė, kad būsit visi patenkin- 
ti. . ’ . :. , . ’ /

Renyivio

Tėl. So. Boston 0828 . .
Į LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. Y. CASPEB
' (KASPARAVIČIUS

, Naujoje Vietoje,
52b E. Broadv/ay, S. Boston,' *.

. O/i»o Valandot:
Nuo 9 iki 12. ryte Ir nuo 1:80 Iki .
5 Ir nuo 6 Iki 8 vai. vakare. Ofi
sas uždarytas subatos vakartis Ir

į nodgldlenfals, taipgi sėredomls nu* , 
12-tos dieni uždaryta*.:

Taipgi nuimu ir X-ray
• r'" . ”• 1' i".——■

Tel. So. Boston 2660 .
' ■ Lietuvis Dantistas

251 W. Broadvvay, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki U2, nuo 
1:30-0 if nuo (p20—9 vakare. 
Seredomls. nuo 9—12' vai. dieno. 
Sukatomis nuo 9 iki 8 vai vakarė. 
Ned61iomls nuo 9 iki 12 vai* dieną 

(pagal sutarti) .

jBmtmHMMiM'MMilHiMtitniftiinmiNiHHi'unHMMMiMtI

TėL.Porter 3789 ‘ :

JOHN BEPSHIS, M. 1).
(RĘPflTS) - ‘

z lietuvi* Gydytojai ’ 
Ofluo Vaiandot : 2—4 ir T—fi

278 Harvąrd Street, 
kąmp. Inmąn. arti Central ĮSq> 

Uambridge, Mm*.

Lietuvis Dantistai

DR.ę.A. GA1VARISKI
(GALINAUSKA8) - 

414BroadwAy, So.Boston ■ 
lW. lo. Bo«ton 2800 .

. •* ■ • •• . V
Ofisais atdaras šuo 10 Iki 12 vsL ;

■ ryto, nuo į :80 iki 0:80 po. plot ir. • 
nuo 6 Iki 9 vakare. Šventė dl«n« _■ 

. pūgai suaitarlai*.

PATARNAVIMAS diena 
iRrtAifcri

D. A. ZALETSKAS 
‘graboriusir 
balsamuoTojas

877 ir 448 Cambridge Stfėft 
Cambridgt, Mass.

. Tčlephono Univeraity 8881AV/

m Wll»»WOW H •*«**♦♦* IHIOH IĮ ]

t •

rA*W*«Į**'

del«r Tpagydjino vboklū.. 
kmfo, nartą ir chtonUfc 

keliate- 
fi&j akamlu-
BU. vočių, autiniam arba 

■ kėklij kuno llgij, tu* 
Htėinėt -kralptla tuojau!. 
Atminkit,” DaBitelrtviinaa,.

paturimai dykai visfc «{ inenOgĮ. 

kGraij,327te& 
r*l toott Atrttadita!*!®, iretritto 
dUnlala ir Mtadleniala 10—10 ry
to 7™« v*kar»; Mltinafto 

; niatv 10—11 HkttL

- H - - t y J, ; ■
; PrUiekfiAdvokato! ■:

JUOZAS B. GAIUUS
Veda visokias provaa, Daro ti- 

gus legalius dokumentttk.
31.7 K Sti (kampaa Broądiray)

Bouth BOftoHį Maia.
Telefoną*: Šou Bąiton 2783
.. .. Namą;Talbot 2474 .

Office Telephona Unlvočslty 
Ree. Tel. Universlty lOST

*D*MOWIRKA&SaN
.. ■ > Uaiėitokėr A Bmbalm*r 

LIETUVIS GBABORIUS IR
. .v BALSASIUOTOJAS 
Fntrtbn* atlieku gura! ir plll»V 
Kaina vienodu vhur. Vieta atdiihi 

‘ Ir. naktį. i ,883 C*mbrWejtmi 
kast cambrSgž, m

SKYRIUS
JO Intervale St, Montollo, Mito

$

3



AątradknL, gegttffa 514 d., 1W DARBININKAS * j

IS DIDŽIO JO NE W YORKO IR NE W JERSEY
. P S; ~ ■ ■ .-K - ..i.''. .  ♦ • - .

Iš KARALIENĖS ANGELO ‘ 
PARAPIJOS.

bus įrašyti į šv. rąžančią ir 
škąplierįus jpo mišparų, ku
rie įvyks 4 valanda po piek

PRANEŠIMAS

Praeitą ketvirtadienį mū
są choro dalis dainavo per 
radio WMBQ. Dainavo a- 
pie 8 daineles. . Taipgi p. 
P; A, pulke padainavo so
lo.

Jauni kunigai Jonas Kar- 
tavičius ir Jonas Lencevi- 
Čius gyvens klebonijoje, kol 
bus paskirti į parapijas,'

PROGA BEDARBIAMS
Jau bažnyčiai uždėjo nau

ją stogą. . Kainavo parapi
jai 625 doleriai.

• Gegužes menesyje bažny
čioje altoriai papuošti Sa

tomis gėlėmis. ..

Lietuviu kalbos ir katPki- 
zacijos mokykla’ užsibaigs 
šią savaitę. Paskutines pa
mokos šeštadienį.

Pirmoji vaikučių Komu
nija įvyks ateinantį sekma
dienį 8 vai, rytą. Vaikučiai

Kad pagelbėti bedarbiams “Dar
bininko” Administracija išmokės 
bedarbiui už kiekvieną gatftą 
naują metinę prenumeratą vieną 
Gera proga' bedarbiams užsidirb
ti- keletą ar kelioliką doleriu. 
Apsukresnieji darbininkai gali 
Išsidirbti nuolatini ir gerai ap
mokamą darbą.

SKLEISKITE ŠVIESĄ

Perskaitę “Darbininką” nenu- 
meskite, bet duokite kitiems pa
skaityti. Tokiu būdu supažin- 
dįsite kitus su “Darbininku” ir 
L, D. S. ir, atremsite mūsą idė
jos priešu propagandą.

Iš kalno pranešama, kad 
šiemet Pan.Šv. Apreiškimo: 
Parapij«| Vardo
Draugija rehg8Alui>ikliikų, 
kurią pelnas p^i^ ski
riamas parapijai, Pirmas 
piknikas Gegužėj 28 d. sek- 
mądienyje, Fęldmąąfs Qeens 
County Bark, •Maspeth, 

L Antras gi -^.liepos 31 d. 
basčiaus Clinton Pk., Mas
peth, L.I.

“DARBININKO” SKAITY- 
rojy demesIui

“Dubininkas” jau priima 1932 
m. Lietuvos Paskolos Boną ku- 
jonus už prenumeratas ir kny
gas už pilną ją vertę. Nukirpę 
1932 m. kuponą siųskite

“DARBININKO” ADM,, " 
366 W, Broadway,

/ South Boston, Mas?.

Oficiale Ekskursija į Eucharistinį 
Kongresą ir Lietuvą

Jau artinas birželio degintą dieną, kada laivas “SA- 
TTONIA’’. išplauks iš ' New -.Yorko, gi iš Bostono iš
plauks 10-tą dieną. Šiuo, oficialiu laivu važiuos įvairių 
tautą katalikai iš Amerikos. LIETUVIU KATALIKŲ 
EKSKURSIJAI. VADOVAUS KUNIGŲ VIENYBES 
GARBĖS PIRMININKAS PRAL. M. L. KRUŠAS 
IŠ CHICAGOS. ,

Kadangi į Eucharistinį Kongresą suvažiuos iš visų 
-pasaulio krąštų šimtdi-lit]5$tąučįų katalikų, Kunigų Vie
nybei- rūpėjo, kad ir lietuviai katalikai neatsiliktų riūo 
kitii tautįj..- Dėlto padėta daug pastangų, kad keliaujan
tieji į Lietuvą beveik, tomis pačiomis-išlaidomis galėtų 
sustoti Eucharistiniame Kongrese Airijoj,—paskui tarp
tautiniu, traukiniu tiesiog Kaunan. • ’

. Taigi Šiemet lietuvių tintą turėtų būti gausiai at
stovaujama Eucharistiniame Kongrese, nes yra gauta 
labai geros išlygos vykti į Kongresą ir ta pačia proga at
lankyti savo senąją tėvynę Lietuvą. . ‘ X

k Informacijas suteikia vietos lietuviškos Įaivakorčiiį 
agentūros. Pasinaudokite šia nepaprastai gera proga!

• : Kun. Norbertas Pakalnis,
x d K. V. Pirmininkas:

JUOKELIAI
Vaikas:• -=- Tėte, nupirk 

man tokį būbinėlį, kaip bro- 
is turi. : *

Tėvas: — O ne, sūneli, 
nibnydamas man trukdysi 
dirbti.

Vaikas: — Tai .aš, tete, 
mbnysiu tik tuomet* kai tu 
miegosi.

t

PASIRIMI SAU GERIAUSI ‘ 
DRAUGI

| ; Gėrąs Įąikraštis yra kiekvieno žmogaus geriau- 
t šias ir'tikriausias draugas.

Dabar visi pripažįsta, kad laikraštis “DARBI 
| NINKAS”, vertas kiekvieno lietuvio tikro draugo 
L. vardo. • . ’ * . .

“7AlRBm.V7v.4S’'išeina du kartu Idelftieną 
Š savaitę—antradieniais ir penktadieniais. Jame ra- 
9 si naujausias ir teisingiausias žinias, gražiausius 

pasiskaitiunus. Jis turi jaunimui skyrių. Būna.ir . 
a gražių juokų. Plačiausios žihips iš nepriklausomos 
į Lietuvos ir Vilniaus krašto, U .. p 
L * ‘Darbininkas? 5 metams..,.. -4.00 .

J , uDąrbm^nkaš,’ pusmečiui ....;,;.$2.00 ’
§ v Jei imsi tik vieną kartą į ‘savaitę ... .$2.00
| / GALI UŽRAŠYTI. SAVO GIMINĖMS
I Į LIETUVĄ

, | ■ Metams:, ..............U.. . . v’A . .$5*00
• | ’ ’ Pusmečiui >. .L. .$2,50

I ? SPAUDA’YRA DIDŽIAUSIA PASAULY GALYŲfi, TAD 
| . IR NAUDOKIS JA «

į “DARB1MNKO”; SPAUSTUVĖJE
1 ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS
| . . PRIEINAMOMIS KAINOMIS
| •. • . Reikale kreipkitės pas

j f‘DARBININKAS”
Į . 366 W. BROADWAY . • į SO. BOSTON, MASS. .

' ’ , .. Tel. So. Boston 0620.»

Praneūsijos prezidento Doąmer užmušėjas Dr> Paul Gorguloff, bu
vęs bolševiku komisaras, ; clicijos rankose. . '

I
Telephone: 8TAGG 2—0706

DR. BLADAS K. VENCIUS
- DANTISTAS 

NN-PAY 'Namp Telefonas; Mlchlgftn 2—4273 ,   

valandos: 
Nuo 9—12 13 ryto, 2—8 rak. 

Šventadieniais tusitarut 
499 GRAND STREET

(kąmpaa Union Avė.) 
BROOKLYN, N, Y.

BUDAS [R IŠVAIZDA
(Vyt? Bičiūnoradi o pas- 

■ kaitos mintys)'

* Pas, gydytoją.

. .Gydytojas: — Ką šia n- 
dien. valgė tavo vyras?

Pati:, —f Jautieną. ~
Gydytojas': Ar su ape

titu? ‘
Pati: — Ne, su kopūstais.

—o — .» ■

'Nepaprastas atsitikimas 
įKartą į teatrą atsilankė 

•jaunavedžių porazJiems be- 
; Sėdint atėjo vienas ją geras 
pažįstamas ir atsisėdo užpa
kaly ją. Bet štai po kiek 
laiko , ant priešais sėdinčios 
jaunamartes rūbu jis paste
bėjo galą siūlo. TuojaU jis 
hoj^jo jį nunirti, bet siūlas 
buvo kur kas ilgesnis, negu,- 
jis mane. Tačiau elektrai . 
užgęsūs jis pradėjo tą siū
lą vinioti į koihuoliuk|i. Bet 
gi tas viniojimas tęsėsi be
veik ištisą valandą, ‘Paga
liau, pabaigęs vinioti, ka-

; muolį*įsidėjo kišenėm ~
Kitą dieną sūejęs-tą patį 

Į savo draugą* jis užklausė jo, 
kaip buvo abu patenkinti 

| vakarykščiu teatru. ‘ ‘Nieko 
: sau,’ • ’atšakel.draugas, “tik 
parėję namo pastebėjome 
gan keistą ir neįnaloną da
luką. Mat, laike^ęąnso kaž
kaip magiškai nuo mano 
žmonos dingo ,svędery&,.
pino ji buvo ąp^yjįkuąį.^y-

“SAUIUTĘ!"
l; “Saulutė^ einą dn kartus per' 
m&hesj 16 pusi, didelio formato su 
spalvotu viršeliu. Kaina Lietuvoje. 
metams l2 lit., ^usėi metą 6 Jt'.?, 
Latvijoje. Ęętijoje, Vokietijoje 
ir kitur metams 15 lit., pusei me
tą 8 lt. • -
’. Adresas: Jurbarkas44 Saulutės 
Administracijai

.Pasauly daugybe, tūtų, 
kurios viena nuo kitos ški- , 
riasi savo būdu ir išvaizda.
. Pažvelkime į juoduko^ iš
vaizdą: nosis priplota, lū
pos storos, akių žvilgsnis , 
nayvus, linksmas, koketiš
kas. • Ką toji jo išvaizda 
mums primena ? Ji labai 
panaši vaiko išvaizdai.

■» • • i

Ne tik’ paviršutiniškai 
žiūrint jie .yaikui panašūs, 
bet ir jų mąstymo, galvoji
mo būdas labai panašus ne
subrendusiam.

1 Pažiūrėjus į gėltonodį, 
lyg baimė, lyg šiurpas mus 
nuima,.. Išrpdo, kad iš; jo 
visko gali ląųkti, labai neti
kėtam žygiui jis išdrįstu, ei
ti, daug negalvojęs.

-Dar daug-kas is mūsą at
simeną Rusų-Japonų karą. 
Tai buvo visgi žiaurios, at
kaklios kautynės tų dviejų 
didelių tautų. , Rusai tuo
met įsistiprinę Port-Artu- 
re. ' Japonai užsispyrė žūt
būt ją paimti. Rusų už- 
tvaroms palaikyti, prie mi
nėtos. tvirtoves, buvo nema
žai užmaskuotą vadinamų 
vilkduobių. . *

Japonai iTgi tas pinkles, 
matyt, žinojo. Kuomet jie 
puolė tvirtovę, jų’ kuopos 
įpuldavo j vilkduobes,, ta-, 
čiau jie dėl to nepaisydami, 
lipo per savųjų lavonus, 
verždamies į tvirtoves sie
nas’. . ’ •
; Eidami, nepaisydami mir
ties jie apgalėjo visur rusų 
kariuomenę.

Geltonosios rasės būklė 
atspindi melancholija, jie 
šaltai, vienodai eina prie 
kokio nors žygio.
. Jie visai ■ ramiai, Šaltai 
kus. .
gali įvykdyti žiaurius daly-

..Dėl tokio • geltonodžių bū
do savybių, turime aiškinti 
totorių antplūdį, su kuriais 
jau Vytautui Ilįdžiajam te
ko susitikti., .

. Raudonodžiai labai žiau
rūs. Dabar žinomą, kad 
raudonodžiai kas kart vis 
mažėja ir mažėja. Jie ma
žėja ne dėl kokių gamtos ar 
panašių apystovą; jie nyks
ta dėl savo kerštingumo.

> Kokigi yra Šiuo metu 
gražiausi žmonės? v

Prie gražiausiąjį). iŠyaižr-. 
dos'irbūdų žmoniijpriklau
so Kaukazo tautos.’ Jie pa-

MALDAKNYGES 5

į» 
=IPasinaudoki? nupiginta maldaknygių kaina 

TIK KĄ GAVOME SIUNTINĮ. NAUJŲ MALDAKNYGIŲ 
LABAI PRIEINAMĄ KAINA .

; “MALDŲ RINKINĖLIS’’ . ?
Kainos:"’'T ' - . ■/ • V -

Juodais odos apdarais 81.50 (buvo $1.75)
Baltais celuiloido apdarais $1.50 (buvo $1.75)

. Juodais paprastais apdarais .75 (buvo $1.00)
‘ Baltais celuiloido apdarais ‘ -90 (buvo $1.25)

: ■ “MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS"
Karnos: .. <. , • ‘

Juodais paprastais apdarais ’JBO -j '
- Juodais minkštais apdarais .50.

Juodais ądos apdarais . .7^ :' L' ■'
Baltais celuiloido apdarais ,8b : < ’ ' '

.: Imant didesnį sktųčią, duodamq^|ęrą nuolaidu.
c . Knygutes lįibai tįnki&įbs, dovano^kikttčiartis prie pi> j
? mos Komnijos ir ldfd^išldlm5jpi; •J / |

E

i 
Į 
i

sįžyrni dideliu, tausumu ir 
energija.

Žmonių rase skiriasi į 
dvi 'skirtingas lytis ■— .vy
rus ir moteris.

Tautos įrgi galima paskir 
styti į vyriškąsias ir mote
riškąsias.

Vyriškos tautos pasižymi 
energija, moteriškosios z— 
jautrumu* prisirišimu prie 
,^avo gimtines..^

Vyrai daugiausia imasi 
vadovaujamos roles. Nors 
ir čia yra; išimČitį, kad kar
tais moterys vadovavo ir 
vyrai užėmė antraeilę vietą. 

• Nebęr^ikalo, tur būt, yra 
padavimai ’ apie Amazomi | 
valstybę prie Juodąją jūrą. 
Ten būk tai buvusi inotėrą 
valstybė, kuri visai, nęap- 
kentusi vyrą.

Dar ir dabar, yra kelios 
nedidelės Japoną salos, ku
riose viešpatauja . moterų 
valdymas. ’

Vis tik šiuo klausimu lie
ka nemažai neaišktuną.

Romėnąi sęnovėje be abe-' 
j Onės buvo skaitoma vyriš
koji tauta, gi graikai—-mo
teriškoji. •

Šių 'dienų tautos taip pai 
skirstomos į vyriškąsias ir 
moteriškąsias. Vokiečiai 
o'prancūzai — moteriška.

Italus, be abejonės, tenka 
priskąityti prie moteriškų^ 
jų tautų. .

Vyriškos tautos’ veido 
bruožai.. stambūs^, jie ..ener
gingi, Let neapsukrūs.

Dar balso storumas šiek 
tiek leidžia skirti vienai ar 
kitai lyčiai. •

Moteriškosios tautos auk
ščiausias balsas bus teno- 

: raš, vyriškosios bosas.
Rusų tautą skiriama prie 

vyriškąjį}.
O kaip .su lietuvių tauta ?
Afūsų tauta yra vidury 

tarp' dviejų didelių vyriškų 
tautų. < Ji, be abejonės ir 

’ pati bus vyriškosios kilmės.
Tautos būdas ir išvaizda, 

kaip mokslininkų' patirta— 
nesikeičia dėl klimato. .

J. įlazeildi.

Talephone: STAGG 2M1O0

DR. A. PETRIKĄ
'(nntcK)*

LIETUVIS DHNTISTAB
221 8.4th St., Brooldyn, N. Y,

- X-8p<n*iHv ZNapndjM 
Gano Anuiletilęa 

VALANDOS:
Nuo 9 vai. rytu Iki 8 vai. vakaru 
Penktadieniais Ir ivantadlanlala 

. • . .. tik mltania

Tek Greenpoint 9—2320

JOSEPH GARSZVA
GRABOBIŪS

BALSAMUOTOJAS
231 REDFORD AVENUE

BROOKLYN, N, Y*. -

i KLASČIAUS 1

Į CLINTON PARKAS
= Piknikams, baliams, koncertams, I 
| šokiams fr visokiems pasilinksmini-! 
| mnms , smagiausia vieta Brook- g 
Į iyne-litašpethė. Jnu lalkns užstaa-| 
Įkyli salę žiemos sezonui. į
I kamp. MJaspeth ir Betts Avė, | 
Į JONAS KLASČIUS, Sav„ | 

Maspeth, N. Y, |
(ąjtiiiiii....... miiiiiiiiiiiiiiiiHHiminimiKtmiMiMHMmiįlH 0

Tel. Newtown 9^—4464..

ANT. J. VALANTIEJUS
: GRABORIUS IR ;
BAUSAMITOTOJAS

Apdrauda Visose šakose 
Notary Public

5441 — 72-nd Street, 
. Arti Grand St' .

^MASPBTh. U L, Nr Y.,

■3

Tel. Stagg 2—5048 Notary Public

M P, BALUS INC.
BtElLTAUSkAS 

Graborius ir Balsamnotojai .
660 Grand St., Brooklyn, N.Y.

' TeL Stagg 2—0783 Notary Public

JOSEPH LEVANDA
(LevąndauricM)

• GRABOrĮūS
107 Union Avė., Brooklyn, M.Y.

■>

i

i

į

„ *?i)abbininkąBu :
F 366 Broadar&y, ’ So. Boston, Mąąs.

š r

Brolius amerilrieČius kviečiame 
užsisakyti ; *

“MŪSy LAIKRAŠTĮ”
“Mūsą Laikraštis” yra didr 

žiausias ir Įdomiausias iš visų 
Lietuvoje leidžiamą savaitraiš-. 
čią; geriausiai informuoja Lietu
vos visuomenę apie savo . krašto 
ir plačiojo pasaulio įvykius; "vi. 
ad ,pilnas rimtą ir objektyvią 
traipsntiį, gražią pasiskaitymą, 
corespondenciją,. dainą, paveiks
lą ir it .' 1 .
\“Mūsą Laikraštis’* Šiandien 
plačiausiai skaitomas Lietuvos

'■ Telephone Stagg 2-4409 .
NOTARY PUBDIp

AlEKS. RUDZEVIČIUS
GRABORIUS

402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

"Priešais Apreiškimo parapijos 
‘ . ■. ’ •Bažnyčią * -
Parsamdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms^ ir. viso

kiems pokyliams

yirš 2000 prėniūneratorią turi 
užsieniečių, lietuvių tarpe, kurią 
didele dauguma yra broliai ame
rikiečiai. 4 .. y

. “Mūsų Laikraštis** , kas. savai 
tž išeina \po .12 puslapių, iliuat 
•uotas :ir duoda savaitines ap

žvalgas iš religinio, kultūrinio’ 
visuomeninio, ekonominio ir po^ 
litinio gyvenimo sričių.

“Mūsą LaikraĮtį** .leidžia Kfr’ 
riitlikų Veikimo Centras, Kaina 

kaime , ir. mieste,Anės savo plačiu; metams^ Lietuvoj 4’ litai, ufeie- 
utiniu visus patenkina. Taip pat niuose L- 12 litų. ■

-VO7. l.AUKl S.

214 Bedftrd ,.4ie Į. >

Nuo tų Žolių Maukai nežila ir neslhiks. AUga Jie. smarkiai ir taukus 
būna. Stebuklingos žoles, be jokių vaistų. — kaina $1.25. - ’

JOHN ZBADA, * 1722 West 18th Place, Chioagę, III,
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