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KOMUNIZMO

Kaunas. —• “Lietuvos Ke
leivis” praneša, kad kariuo
menės vyriausis kapelionas 
knn. Mironas išstojo iŠ tau
tininku partijos.

Kun. Mironas yra buvęs 
ilgą laiką tautininką par- 

_ fijos cimtro_kpinitetc._

PAAŠTRĖJO DANCIGO 
KURSIMAS

Kaunas. — Patirta, kad 
Latvijos stambūs bankai 
pradėjo skolintis pinigus iš 
Lietuvos banką. Lietuvos 
bankai skolina pinigus leng
vomis sąlygomis, todėl lat
vių bankams gera proga už
darbiauti, nes jie Latvijoje 
skolina daug didesniais pro
centais.

Gegužės 1 (t proga komu
nistu internacionalas buvo 
įsakęs viso pasaulio komu
nistams padaryti didžiules 
demonstracijas, kurią tiks
las raginti* agituoti darbi
ninkus į kruviną kovą.

su buvo sustiprinta policija 
ir ji laimi r«i 
komunistą ižuiŠ

Kai kur biltalir aštresnių 
susirėmimu. Bmyne jauni 
komunistai patelė vieną po
licininką. Lisboąe, Portuga-

lai nulaikė 
liūliu*.

Dancigas. Laikraščių pra
nešimu, Dancigo konfliktas 
dar paaštrėjo. Dancigo uo
ste nuo balandžio 8 d. stovė
jo vienas lenką torpedinis 
laivas. Dabar lenkai čia at
siuntė ir antrą torpedinį lai
vą, Gdynėj buvo surengta 
aštrią protesto demonstra
ciją prieš Dancigo valdžią. 
Vienoj demonstracijoj buvo 
priimta rezoliucija, kuria 
buvo raginama net paskelb
ti Dancigo ekonominį boiko
tą, Kaip žinoma, lenkai pri
kiša Dancigui. kad Dancigo 
gyventojai lenkai turi per 
maža saugumo garantiją. 
Dėl tos priežasties ir atsi
statydino lenką atstovas

> JPaneige SttmŪHirgem

IŠSIŽADĖJO'MASONŲ

Manila, Filipinų salos* • 
Ilgus metus buvęs masonu. 
Fililpiną salių senato prezi
dentas Manuel Quczon su
grįžo i katalikybę.

bėse* komunistą demonstra
cijos praėjo Im» ypatingo 
svarbumo. Visuose miestiio-

si rėminiu. Yra Ir auką.
Amerikoje monstruei- 

jos praėjo 1x>vc% Jie žymių.

-ę------
CJucayo. Dienraštis “Dmu- 

į gas” praneša, kad gegužės 
1 <L Lietuvoje mirė Ameri
kos Liet. Kat. Federacijos 
pirmininko kun, Ig, Albnvi- 
čiaim motina.

Kun. Ig. Alba viriui, dide
lio skausmo ^valandoje, 
“Darbininkas” reiškia snvo 
gffią užuojautą.

NEAPMOKAMAS
GIRTUOKLIAVIMAS

Kaunas. — Kaime buvęs 
potvynis buvo' apsėmęs ir 
spirito varyklą. Ledo ly
tys snlružė vieną bosą, 
kuriame buvo spiritas, kurs 
greitai išsiliejo. Pamatę 
ištroškę žmonės apstojo spi
ritą ir pradėjo semti rieš
kučiomis ir gerti. Bežiūrint 
10O ištroškusią jnu buvo 
girti. Atvykusi policija su
stabdė įsikarščiavusius pi
liečius, pareikšdama, kad 
negtažu gerti valstybinį spi- 

* ritą, nė kiek neužsimokėjus.

i

MADEIROS SUKHĖLIAI 
PASIDAVĖ

PRAŠALINI

GAISRAS SUNAIKINO 
TABAKĄ

WinstoH-S(dem, N. C. — 
Kilęs gaisras balandžio 29 d. 
sunaikino tabako kompani
jos krautuvę. Sudegė 4 mili
jonai svari? gražaus tabako. 
N uostol iii apskaičiuojama 
|x*r 400 tūkstančiu dolerių/

CERMAK ŠVARINA
CHICAGO’S VARDĄ

Cldeago, III. — Naujasis 
mayor’as Anfon J. Certnak

“movies\ paveikslai, vaiz
duoją Clneago, kaip nusikal
tėliu lizdą, turės būti 
drausti.

uz

Lišbon, Portugal i ja.—Ma- 
dviros salos sukilėliai po 4 
savaičių apgulimo gegužės 2 
d. pasidavė Portugalijos vy- 
riausylieį, kas sostinėje Lis- 
bon’e sukėlė didžiausio 
džiaugsmo.

NORI SKRISTI APLINK 
PASAULĮ

Neic York. — Pulkinin
ką* James Fitzmaurice ge

NICARAGUA’OJ VIS 
NERAMU

TVasbington, baland. 29.— 
Sukilėliu ir kariuomenės su
sirėmime užmušti 4 sukilė
liai ir 3 sužeisti.

Nukentėjusioms nuo že
mes drebėjimo Rudonasis 
Kryžius paskyrė $100,000.00.

Į vykusis žemės drebėjimas 
padaręs nuostoliu apie 15 
milijoną dolerią.

208 MIRIMAI NUO 
ALKOHOLIO

Washington. — Biuro bal. 
28 d. pranešimu pereitą žie
mą mirė 208 žmonės, vartoję 
“medžio* *‘ušptrifij dėl “šilu
mos.” Apskaičiuojama, kad 
nuo tokio gėrimo mirė dar 
apie 200 žmonių.

Viena.—no ministe
rija savo noru ftįtndo iš pa
reigu gimnazijai kapelioną 
kun. J. Lomaw|/todel tiky
bos pamokos savaime atpuo
lė. Mokiniai' katalikai, ku
riems tikyba rtįi, parašė 
prašymą ginuiaHjos direk
toriui, kad tikybos pamoka 
būtą gi*ąžintoB, TV> prašymu 
pasirašė 126 mokiniai.

Direktoriiu vhią* prašy
mą pasi
pašalino 
rioje beliko’

GRAT ZBPELIN Į BRAZILIJĄ 

r Friedrirhshafen, Vokieti
ja. —- “Graf Zepelin” ka
pitonas balandžio 30 d. pa
reiškė, kad garsusis cepeli
nas rugpjūčio (Augusi) mė
nesi skris į Braziliją.

ANGLŲ £ARO LAIVAI
APLANKYS VOKIETIJĄ

Londonas, gegužės 2 d. — 
Šią vasara, pirmą kartą po 
17 metą, Anglijos karo lai
vai vyks j Vokietiją drau
giško aplankymo tikslu.

na mokinius 
umpiijos, ku-

’MO moki -

ADVOKATAMS MENUS 
BIZNIS

Paskutiniuoju laiku ypa-

Mėlio 15 d. iš Yor^o j&F ‘ M ty^kpwižmojo 
orlaiviu skris į Dubliną, oĮ&vietimo ministerija ir greit 
iš ten skrisiąs apie visą -pa^atsimitė savo atstovą, kurs 

 

šaulį, lankydamas valstybių j pravedė tardymą. Po to į 

 

sostines, karalius, imperato- j gimnaziją grąžinti visi pu

 

rius, 
nąs sugrįžti rugpiūčio 15 d.

Į New York’ą ina- Į šalintieji 126 mokiniai, tik 
kai kuriems elgimosi laips
nai sumažinti.

NAUJAS AUTOMOBILIS
GĄSDINO ŽMONES

Berlynas.-—Vokietis Paul

eiAanėtyjaftiiuolių veržima
sis į advokatą profesiją. Bet 
aišku, kad advokatą “biz
nis” nebe toks, koks buvo 
prieš 25 metus.

Apskaičiuojama, kad 50 
procentą Bostono advokatu 
metinės pajamos neperšoks- 
ta 3,000 dolerią. Daugumos 
vargiai siekia 2,500 dol. -

BUVBS VICK-KARALIUS JAU 
ANGLIJOJE

Londonas. — Buvęs Indi
jos vice-karalius lordas Ir- 
win gegužės 2 d. atvyko įĮHeylandt bandė savo naujai 

Angliją. Londono stoty jisjpadarytą automobilį, kurio 
buvo iškilmingai sutiktas, forma panaši į kometą. $is

Lordas Irvvin Indijos vi-[automobilis labai greitas ir 

 

ce-karalium išbuvo 5 metus, [kadangi jo išvaizda labai 
[keista, tai labai išgąsdino 
žiūrovus.

RUSIJA APSRS 250 TŪKST. 
AKERIŲ

Maskva. gegužės 2 d. — 
šį pavasarį, kaip bolševiką 
agentūros praneša, Sovietą 
Rusijoj bus apsėti įvairiais 
grūdais 250 tūkstančiu ake- 
rią žemės. Kitais metais 
manoma apsėti 351 tūkst. 
akerią. Tai vykdoma pagal 
penkerrų metą planą.

DIVORSy IR KORTAVIMO 
MIESTAS

TROTZKY PAGALIAU 
SURAS VIETA

“LIETUViy ARGENTINOS BALSO" REDAKTORIUS 
AREŠTUOTAS

* ii

Šio miesto

Brazilijos vyriausybe iš
leido įstatymą, kuriuo visos 
Brazilijoj veikiančios fir
mos turi turėti 2/3 tarnau
toją, gimusiųjų Brazilijoj, 
ir tik 1/3 gali būti svotim- 
šalią.

Kauno “Darbininkas” ra
šo:

“Suimtas ir padėtas j ka
lėjimą St. štabinskas.

Jis areštuotas už tai. kad 
neturėdamas gydytojo tei
sių ėmės gydyti dantis. Deį 
tos, matyt, priežasties, ir 
“Lietuvių Argentinos Bal
sas** nebeišėjo..

Jau antrą kartą štabins- 
kas patenką i policijos ran
kas. Pasakoja, kad pernai 
jį buvo įskundęs už aborto 
darymą tas pats Norkus, ku
ris šiemet ėmėsi pas Sta- 
binskn laikraštyje bendra-

Beno. Nev 
du didžiausi bizniai — di- 
.vorsai ir kortavimas. Šiais 
methis šio miesto teisme nu
matoma 5000 divorsą bylą, 
todėl gyventojai tikisi, kad 
tie nelaimingi 5000 vyrą ir 
palaidūnes 5000 moterų, at
vykę i teismą, paliks mies | 
tui apie 5 milijonus dolerią.

Reno mieste lengviausia .W(mhinyton.—Darbo sek- 
teikiami divorsai, todėl Čia Į rotorius Williani N. Doak ir 
iš visą vietą įvairios pore-[Darbo federacijos preziden- 
lės ir suvažiuoja. tas Wililam Green gegužės

Nuo kovo mėnesio atida-11 d. apsilankė pas prpziden- 

 

ryti vieši kortavimo klubai, tą Hoover ir turėjo gražius 
Miesto laikraščiai ^ilni šen- f Užkandžius. \

saciją, biauriausin žinią.
Vieno laikraščio redakto

rius pareiškęs, jog Reno 
miesto gyventojai nori ,kad

DARBO FEDERACIJOS 
VADAS PAS HOOTEB

imuos GYVENTOJŲ
SKAIdim

J/osA’i’n. — Paskutinio, o-

Gegužės 3 <L Boston’o ka
taliku jaunimo .'draugija 
James J. Curley, Jr. vardu 
turėjo savo metinę šventę. 
Rytą šv. Kryžiaus' katedro
je buvo iškilmingos mišios, 
per kurias apie GOD jaunuo
lių priėmė šv. Komuniją. 
Kardinolas! O’Coimell pa
sakė pamokslą, kuriame nu
rodė jaunimui tikruosius 
kelius. t

Kardinolas pažymėjo, kad

ir į Ameriką jau pradeda 
veržtis komunistinės idėjom 
Komunistai Žada didžiausią ■ 
laisve, bet ją dalbai rodo 
kitką. Kokią laisvę ir lai* J 
mę komunizmas teikia, aite 1 
kiaušiai liudija 'Rovictą Rll* J 
sijos gyvenimas.

Baigdamas savu kailių, 
Kardinolas kvietė Ameri
kos jaunuolius būti pasiruo
šusiais kovoje su komnniz- ' 
m<> nesveikomis mintimis.

Aš NE LENKAS, BET UETUVIS-SHARKEY SAKO
Baland. 27 d. Novv York’e 

Sharkey pasirašė sutartį 
kumščiuotis su Primo Car- 
nera. Sutarties pasirašymo 
motu hąvo promotoriai, ma- 
nadžeriai, sporto korespon
dentai ir kiti. Visa tai buvo 
filmuojama. VvTiausias pro- 
moteris Johston kreipėsi į 
Canierą, prašydamas pasa
kyti keletą žodžią itališkai. 
Po to jis kreipėsi į Sharkey 
Šiais žodžiais: “Dabar, Shar
key, pasakyk ką nyrs lenkiš
kai.^ Bet Johston nespėjo

ne lenkas... aš esu lietu
vis ir Tamsta tai zinai.fr

Juozo Sharkey toks elge
sys visus labai nustebino ir 
sujaudino.

SHARKEY KUMSŪIDUSIS 
na ČEMPIONATO

ištarti,1 kaip Sharkey patei
kęs suriko smarkiu balsu:

Netr York—Valstijos At
letikos Komisiją gegužes 2 
d. pranešė, kad ji pripnžinu* 
si Sharkev-Camera kumšty
nes, kaip kovą už<pamulio 

r JLm *

f Aios rungtynės įvyks bir
želio 10 <1. Brooklyn’e, N. Y»

Instanbul, Turkija.—Bu
vęs Sovietą Rusijos karo 
komisaras Leon Trotzky, 
“draugą” komunistą iš
tremtas iš Sovietą Rusijos 
niekur nerado geros prie
glaudos. Niekur nenorima 
jo įsileisti. Turkija įsileido, 
liet ten prastos sąlygos.

Dabar Trotzky apsidžiau
gė, nes tikisi būti priimtas 
į Ispaniją.

Ispanijos respublikos už
sienin reikalą ministeris 
Lerrous pareiškė, kad Ts^ 
ponijos vartai Trotzkmi at
viri, jei tik Trotzky norė
siąs važiuoti.

“Aš esu ix*rdaug perse
kiotas, kad negalėčiau sim
patizuoti Trotzkiui” • 
reiškė ministeris.

pa

darbianti. S. Štnbinskns ne- ją miestas hutą išgarsintas Ificiąlios žinios praneša, kad 
turi teisės ne dantų, ne ko kaip labiausiai ištvirkęs,|Šiuo metu Sovietą Rusijoje 

 

kito gydyti, nes tam nėra 
baigos jokią mokslų.

laukinis miestas visojo A-[161 milijonas ir 200 gvven- 
mcvikoje. , i tojų yra.

PRANCŪZIJA RINKS i 
PREZIDENTĄ

Paryžius.—Gegužes 13 d. 
Prancūzijos senatas ir sei

mas rinks prezidentą, nes 
dabartipio prezidento laikas 
jau baigiasi. Birželio 13 d. 
senasis prezidentas Doumer- 
ge užleis savo vietą naujam, 
tautoj valia pašauktam.

Kas bus naujas — dar ne
žinia, liet kandidatų .ne
trūksta. Jų minima net apie 
tuziną. '

RAUDONASIS KRYŽIUS 
MINIS SUKAKTUVES

Washington. — šią metą 
gegužes m. 21 d. sukanka 50 
metą, kaip įsisteigė Ameri
kos Raudonasis Kryžius. 
Sukaktuves manoma kiek 
iškillmingiau paminėti.

AUKŠČIAUSIAS NAMAS 
JAU ĮRENGTAS te

New York.—Aukščiausias 
pasauly namas, kuri įsigijo 
milijonierių kompanija, ge
gužes 1 d. iškilmingai atida
rytas. Iškilmėms vadovavo 
kompanijos prezidentas AL 
E. Smith. Namo elektros 
šviesas uždegė prezidentas 
Hoover iš Washington.

Iškilmėse dalyvavo gnlier- 
natorius Roosevelt, mayor’as 
Walker ir kiti. Alfred E. 
Smith’o du anūkai perkirpo 
juostas, kuriomis namas bu
vo apjuostas.

Milžiniškas namas yra 
250 Įiėdų aukščio, turi 63 o* 
levators. 6.4(10 langą; jam 
pastatyti sunaudota 60,000 • 
tonu geležies. Statyti pradė
tas 1930 m. kovo 17 dieną.

LENKįĮ BIUDŽETAS SU 53 MILIJONAIS ZLOTŲ 
DEFICITO

9-

SURADO ONĄ TVIRTOVĘ

Amerikos mokslininką ar
cheologą būrys* keliaująs po 
įvairins valstybes, Bohemi
joj atkasė 4000 metą senu
mo pilies griuvėsius.

Apie tai pranešta Hat- 
tarifo ūnivemfcto gegužės 
3 dieną. . \

“Kurjer TVilenski” pragros, ministorią kabinetan 
neša, kad lenką ministorią balandžio 10 d. posėdy hlb 
kabinetas galutinai suvedė tarė biudžetą impildyti iš 
1930—iii metą bhuIŽotąTku- valdininką algii, tuo htldu, 
rio pajamos siekią 2,740 mil 
zlotą, o išlaidos 2,801 mil. 
zlotų. Tokiu būdu 1930—iii 
mėty biudžetas suvestas su 
52 mik zlotą deficitui

Gadnngi ateity pajamų 
padidėjimas nenumatomas, 
o išlaidm irgi nemažėja, 
kad tuo būtą prieita prie 
faktįnosion biudžeto lygsva-

kad valdininkams bus su* 
mažintos pagrindines alga* * 
15%. Tns algą sumažinimas j 
kuris veiks nuo š. m* gagu- 1 
žės t d. galios iki tam tikto j 
atšaukimo. 15-kos procentą J 
iš valdininką algą atakai- J 
tymas paliks lenką raišty* j 
fe biudžeto per mėnesi ’ 
800 tūkstancią zlotą amn$t 1 į

t
I

zinai.fr
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• M Įlęs iš Vilkaviškio nų Ma-
r i£/lH1 OS IS ' I lietllVOS w«OTm M NARIUkjampoles ap. twm> bau^-
k Anum I Nuimta 30 Sovietų vyriau- [tas u| komunistinį veikimą
k ’ KAUNI DIDRLU 0 Upįv laidus ir kallx?*|sio teismo Užbekstane m-h mt ir 4 mėn. Iš katėjimo
k . BOTVYMIS Įtį nebuvo kada, |riųA Suinitiejį kaltummi tar-Įišėjo 1930 im vasario 6 &
5 Balandžio 13 d. po pietį dvyniui padidėjus, iĮnavę* priešrevuHttcmjemsĮRugienis laivo Liet Komu-
K ties Kaunu Nemuno IedusPehul,w ^Vlš4tįks1ams. Suimtas trfwmv|mtini<> Jaiminm Hajuiigos
B pradėjo slinkti žcmvii. r*11 ir vietomis, kur Įpirminiukas, vyriausias val-ĮCentro Komiteto vadovau- 
K” r . * v. Įlaivo imstebčtiu di<k?IU ly- Įstybčs gynėjasy 6 teisėjai imantis asmuo ir ixilaiky<la*
K. Nemunevanduo pra susikimšimas, ledo Į n advokatų. Vukieciy spau- Įyt> pilnų kontaktą su parti-
■ Mnarkiai kilh. ^yj?1*1 ^Įsprugdinti buvo pasiųsti mi-Idos žiniomis iŠ Tifliso, tenįjos centro komitetu.
K* metu prasidėjo ^sHnoavani;jai. Į gelbėjimo dar* Lnimta daug gruzinų komu-] 

kimšimas, iieo ledas is įtraukta kariuomenes da mišių. Jie kaltinami sudarę 
p tas tik ligi- Zapyškio. ^•j|yH< |H>iicijws, savivaldyl^sĮiHlegalia grupę paskelbti] 

minu Zapyškio ligi Jurbar- r ttummttojtj♦ gaisrininkų^ val-Į Gruzijos nepriklausomybę. I 
gi ko Nemune ledas stovėjo L^<t Paurančio gy*jTaip pat suimtas mokslo
g, aveikaa it nejudėjo. Sirenos Į ventojų daugumas su man- [akademijos narys Lazaiv- 
R pakele aliarmą, kad P0^0”Įm, palikę vienus namus, iš-jvas, kuris palaikęs santy-
6 I ^ktnuste toliau. Įkius su suimtuoju prof. Pla- Įkomunistų paitijos, veikėjus
g- rengtųs pavojų sutikti. | B.DiUKt?4i<, w d, Neimmejfoiiovu.

Vandeniui pakilus, buvo| vanduo vis kito. Iš ryto 71 ---------- ---
j? Aptemta kvartalas namų li- L*ak ties Kaunu pakilo ligi Į NAUJI KOMUNtSTę
& gi Kęstučio g-vės tarp Dau-16,58, o pietų metu jau pa-j SUtMIMAI

kanto ir Maironio gatvių Jsiekė 6<64. Visos Kauno Į Kriminaline policija sek-Įję^į^ komimistinio turi- 
Be to, apsemta Veiverių, Įkmtpiūvės plauko vandeny, Į dama Įmlševikų-komunistųL^^ literatūros, susirašineji- 

r Minkauskio, Kalvių. Muzie-|.laibas jose sustabdytas. ĮšĮargamzaijos veikimą nlista-
h. jaus, Jonavos ir k. e-vės irj.iso Kaune vanduo mwme|fė, kad po suėmimo komu-
g dįalh žuvų rinkos. Į’J) gatvių su 44M) namųjnistu organizacijos viršūnių Į ARMaTTTnTAg f j^anTKATTlB
p ^Žmones užsidėję lentas Į Nuostoliai skaitomi milijo-Į Kaune, žinomų Sniečkaus, 
L; ant langų iš butų gabena sa-Įniniai.

vo mantą. Daukanto gat-r*Lietranso” b-vč, kuriai I vadovaujamą i
į vės kampe visas namas ap-1 nuostolių, sako, padaryta Į Angarieėio ir Kapsuko pa

semtas, o gyventojai nvs|iė-Į ki 2 mil. litų. Vanduo su-Įgirti asmens — Šumauskas
į jo daiktu išsinešti: sienoje Į‘'adim» jos prekių sandėlius. |Motiejus, Rugienis Justinas 

•laikrodis pakabintas mušei Aukšt. Panemunėj, Šan-|;r kiti. Artėjant gegužes 1 
valandas, kėdes plaukiojo poĮ'iuose. Aleksote ir Slabadoj Įjienai. ši vadovybė, spau- 
kambarį ir šviesa degė. Tuo-Į ai p pat vanduo semia na-Į^žiant Koininterno Litsek- 
jau už Kanto gatvės link A-Į mis. iš tolo žiūrint, Mar-Į/yai, pradėjo smarkiai ves- .......... .
leksoto tilto, buvo suversti] vianka atrodo kaip kokia Į kompaniją suruošti LHu'Lnmina toliau. Kalėjime dar

Vedama kvota.

i Atttra&ent*, M d, 16Š1

Okupuotoje Lietuvoje
MIRTIS DBJj. B1HLAMKYM0I »Nuo maro, budo, ugnies

Kauna** švedų degtukų 
sindikatas, kuriam pernai 
Lietuvos vyriausybe išnuo
mavo di^tukij numopolb ba
landžio mėn. 8 d, įnešė Lie
tuviu Bankan eilinį mokės* 
tji 9,500,1)0(1 litu. Kiek ankS’Uįė savą uwkiifwtii» atvyk-L1(( 8llragf. protakoj. E, 
?iau švedai sumokėjo '.(),-|tij uainįJda8. kurios linvol 
000,000’litų paskolos.

Dubžanų pradžios*mokyk-tpatie.” Paveikslas buvo su 
los mokytojas kųtp 19 d. h Vyties ženklu. Komemhm-

Ifi į pamaldas, kurios feiYoĮstavai’is bijodamas pubau- 
|hitaW Už r»>tž«lų PU- d f)|,G ftl8 tig (lovanoti.
rnidskl. Nežiūrėdami moky*|0 . . . . . . ., . . v. J Bet komimdantas nedovano*tojo kategoriško įsakymo, i| ....................................

>
*■

SULAIKĖ SVAMBIUS 
KOMUNISTUS

Kaiman, Balandžio 12 d. 
vakare kriminaline policija 
sulaikė svarbius Lietuvos

Oeterį ir Ernstą Lapinską. 
Visi jie gyveno Kaune. Per 
[kratą pas juos buvo rasta

mo. užrašu.

„ , Įtariamas pasų aferos san-
pac nukentėjoj Jankausko, Gi\skos ir k itibL^jn įyjm neseniai atleis

7. kuriai | vaitavaujamij lolę paėuiėĮtas savivataybiij departa- 
mento direktorius p. Jasiu- 
kaitis baland. 11 d. iš ryto 
ikrim. policijos buvo areštuo
tas ir pasodintas Kauno sun
kiųjų darbų kalėjime tardy
tojo p. Žalio žinioj.

I Ta pasų afera Stropiai aiš-

mųmprastai dideli ledų kai-Į ula ledu vandenyne. Ituvoj visa eilę demonstraci- 
nai. Didesni už dviejų aukš-l bandelis lygis gali dar pu-Į jų, mitingų etc.
tų namus. Į :i lt i. nors ir taip jau prane Į Norėdama užkirsti kelią

Pakilęs vanduo apsėmė j e ^-1’ llL iX)tvynį. 'lokiu Įkaini. Įndicija pas aukščiau 
tuos namus, kuriuose gyve-Į P°lvynis laikomasi paminėtus Šumauską ir ru
na kun. Tumas, e didžiausių NctmmoLiellĮ padarė4asmdu Ir buto
tmžnyčios durys ligi 'pu»es|*>4vyil^« I kratas ir ratlo daug inkri-
lįžkaltos lentomis ir užmū-Į —---- — linitiuojancius medžiagos, k.
rytos. Zamenhofo. gatvei TILžRJ TAg PAT ja,: susirašinėjimas su Sov. 
vanduo kiemais siekė Vil-Į POTVYNIS iRusija, Amerika, instrukci- 
niaus gatvę. “Didžiosios ui-Į Paskutinėmis žiniomis le-|jos, aplinkraščiai, apyskai- 
mo prekybos” sandėliai• pil- bis susigrūdo ties Tilže ir|h»s, raikomų ir paraikomų 
ni vandens. Po ‘‘žaliąja ap-l niestas esąs apsemtas. įveikimas, konferencijų nu- 
tieka,” taip pat Vilniaus I Neris, Im4 to, kad yra susi-Įtarimai, organizacijų statis- 
g-vėj kepykla pilna vandens pimšitsi ties Karmėlava, dar Įtinęs žinios, lėferatai ir 
ir duonmaišiai plaukioja ni-[ aisikimšo už Jonavos. Į rankraščiai. Pažymėtina, 
sy. Jonavos gatvėj ties žu- -------------- Į kad abu gyveno su padirb-
vų rinka nors ir daug van POTVYNIO NUOSTOLIAI Į tais vid. pasais, būtent, Šu-
dens tačiau žmonės, atvožia- Į Kaune dar nėra nustaty-Įmauskas turėjo padirbtą 
vę į turgų brenda arkliams Iii, 1x4 jų esama gan stam-Įvid. pasą “Jono Kuktos” 
ligi pilvų |wr vandenį į rin- pių. Be masinių nuostolių Į vardu, o Rugienis savo tik-

TILŽĖJ TAIP PAT 
POTVYNIS

sėdi buv. Telšių policijos va
das Repecka, valdininkas 
Zubrickas ii’ du Kauno gy
ventojai žydai, kurie tam 
^bizny** darbavosi. kaip a- 
geutaK ktilent : Begalis ir 
Levinas/Katba, kad toj by- 
loj būsią apie 100 kaltina
mųjų, nes pusantrų tiek bu
vę išduota netikrų pasų.

VYRAS BUVO LENGVA
, fbammamvi to‘

'Kutina*. 32 metų .Juoznjnuo nuo (i iki 10 metų iun-fv- paveikslų.

St. atlikęs jau betveriu rne-jžįamj. Kada kitą dieną vai-Į Iš čia komendantus nuėjo 

 

ų grasos kalėjimo bausm^jkai pasimlė mokykloj, mo-Įpas kitą ūkininką Morkų 
Paskum įsigeidęs KauneĮkydojas tiems vaikams pa-Į Bruzgį, kur rado sieninį ka
lendrai pagyventi. Tam tiks-Lkyrė, kai|xi bausmę po 25||VHduriii. Kalendoriuj buvo 
lui panaudojo savo *‘geią|ĮagdfiSt Viena ,iš mibuustųĮšit, paveikslai, 1) D-ras J. 
jmžHtmuy’’-^o-metų- Kmi-Į^ergiučių, parėjusi namu,j Basanavičius, 2) Vytis, 3) 
Hją IMę. Ši, pavys sunkiai susirgo ir kovo 21Į Vytautas Didysis ir 4) Bi- 
pereito mėn. 2(> d. papasa-|(t numirė. Per padarytą Į nite. Komendantus tuojau 

 

kojo Elenai V-nei, kad V-nėLkrodiiną buvo konstatuota, Į Hept‘ suplėšyti, nes kitaip 
per J. St. protekcijų galiu-1kad ji mirė nuo smūgių.|ms0 protokolą. Žinoma, M. 
ti gauti gerą tarnybą “Up- Kada vietiniai gyventojai Į b. bijodamas pabaudų, ka- 
Šelio’’pHeglaudoje. E. V-nė|sužinoį(> apie mergaites leadorių suplėšė. Kovo 12 

 

susidomėjo. J. St. jai pasi-|nnrtį, jie užpuolė mokyklą] Į, vf4 tas pats komendantas 

 

gyrė, turįs toj prieglaudoj |jr norėjo milinčiuoti moky 

 

tokią vietą, kad nuo jo daugĮtojj^ tariau jis jau, buvo pa 

 

pareiną, ir pažadėjo ivktv j bėgęs, 
menduoti Ei. V-nę siuvėjos 
tarnybai su 120 litų mėnesi
ne alga. Tereikią, girdi, tik 
prašymui žyminio mokesčio 
4 litų ir 51 lt. 75 et. {mokė
ti į moterų dr*j<is iždą ga
rantijos. EI. V-nė tuojau 
pat ir davė J. St-ui tuos 
55,75 lt. Rytojaus dieną ta
riau pasiteiravo pas kitus 
asmenis, ar J. St. tikrai tar
nauja “Lopšely” ir ar jau

atfųvs pas ūkininką Joną 
p’iočį rado didelį Vyties p:i- .
/ciksiu, kuriame buvo pani

rtas: “Laisvė, mokslas ir du- 
GYVENAME VEKSELIAIS la tegražiii Lietuvą.” Ta 
Statistikos žiniomis, vasa-Į Vytis visuomet punše per 

rio men. Lenkijoj buvo už-1 misų vakarus sceną. Ko- 
protestuofa 413 tūkstančių Į mendantas liejie nutraukti 
vekselių, kurių suma sieke | Vyti i1' kartu Vytauto 1). 

! Iri,2000,(MM) zlotų. »aveikslą ir sudeginti, nes
Vilniuje pertą mėnesį už-Į kitaip — pabaudos. Žmonės 

protestuota llJMHl vekselių,pijūdami taip snukiais lai- 
—3,(XMMXM> zlotų sumai. Ne- kais pabaudų, komendanto 
žiūrint, kad Vilnius gyven-Į mliepimą išpildė, 
tojų skaičiumi yni mažės- --------------

ką. Vežimai taip pat pliauš-Į ipsemtose gatvėse, dar csąĮram pase ištaisė į “Bugie- 
kia per vandenį, veždami Įmilžiniškii nuostolių atski-jn|-,r
daiktus iš apsemtų namų. I.’ums firmoms padarytų. Į Šumauskas.Motiejus 1926-

< Šančiuose lytys išlaužė su- Į Nuostoliai padaryti b-vei Į28 m. tarnavo 2 ulonų pul- 
. linius, tvoras, tvartuose pri- ‘Dabartis,” kur dėl van-jke. Išėjęs iš kariuomenės 

gjčre gyvulių. Aleksote Mm- dens spaudimo spirgo spi-jbuvo išvykęs Rusijon į ko-* *

v kimskio gatvėj taip pat pa- 
daryta didelių nuostolių gy-

£_ * ventojams, i
C ■ Ji

rito cisterna ir f-mai “Liet hmmistų agitatorių kuistis, 
raus” kur apsemta daug|iš kur grįžęs tapo instruk- 

net kai kurio ^cukraus ir kitų prekių, žmo-horium ir važinėjo i«* pro- 
/kaip tik spėjo savo mažuo- nių įkainojami milionais ii-Įvincija. 
sius vaikus išsinešti iš na- tų. I

MMKMMKOKMMMIM

AR JAU ĮS6UAI DARIIHIHKy 

KALENDORIŲ?

&?G•vj

?’■
! .

L. D. 8. šiems 1931 metams išleido gražų, di
dėli ir įdomų kalendorių. Kalendorius knygos for
mato. Turi I(Xį puslapių. Jame pilna {vairiausių ir 
nuudingitniHių žinių.

Kalendorius tekamuoja tik 25 centai. Ix D.
/

8. nariam#—15 centų. 7 •
» Kalendorius gaunamus MDarbininko” buvei
nėje, 366 West BrbaJtvay, South Boston, Mm.

FamMkubmk, kol dar neišpardųota. ,

1920 m. gegužės mėn. ko
mendantas buvo ištrėmes i 
Mažeikių apskr.. 1x4 iš iš
trėmimo vietos pasišalino ir 
iki šiam laikui veikė nele
galiai kaip Kum. Partijos 
Centro Koimteto sekreto- 
rius. Jis prie komunistų 
orkauizaeijos priklausė nuo 
1924 metų.

Justinas Rugienis dar 
jaunas, 22 m. amžiaus, ki-

BOKSVEIKAS, 
UMSAS

ftiiHHiuV. Mūviu jni ar liKahth. 
Hirėtij itnti Nugtt-'i’ohė, vtifatu*. knrh* 
|i*vub» knog luto Ugų perų Ir inmIuih 
lujt ir nUiirų. imSulitni skil
vio imkrlklmtto. prhlthHlk Muji Nf»ėk< 
ir K“g# niijmlritts
Ir yyiNirtinKk’šlum* organams <r pmta- 
m n»Wi n MigHivltmntj, 
Sugii-Tofio jru i*r»lnvlflė.lamn* kfctie* 
kimokų, imtinai gimNte ImnHg. lėta* 
ontmkiiilokaH mšitifl ĮHipmlykito Jj 
Oi-akytl dėl JO? H urmininko.

KRATA MAŽEIKIUOSE

Balandžio 11 d. padaryta 
krata Mažeikių “Pavasa
rio*’ rajono vice-pirmininko 
p. Vadeišos bute, Mažei
kiuose. Ieškota priešvalsty
binės literatūros. Rasta ir 
paimta: Telšių vysk, kuri
jos rašto kunigijai nuora
šas KVC. biuletenis iš 1930 
in. gru<xlžio mėn. ir kokia 
tai Amerikos lietuvių rezo
liucija. Krata tesėsi apie 3 
vai. P. Vadeiša paimtas 
griežiau policijos priežiū
rom

PROF. YČAS Į OSLO

Šiomis dienomis prof. J. 
Yčas išvyko į Oslo Lietuvos 
istorijai medžiagos rinkti. 
Grįš Kaunan gegužės mėn. 
15 d.

r

įtoike^ ten jos prašymą. Pa- ?)įs už Varšuvą, Lvovą ir ki-Į KONFISKAVIMAS 
sirodė, kad apie jokį »L ^Lhus fjet jum šitame I
tai įlietai? įlieti klyka tuko .mpiAiiftfe LJ‘!?>WS Mle«to

policijai ir nesigynė. Jis iš
sisakė, tokiu pat būdu apga
vęs dar keturias merginas ir 
išviliojęs iš jų taip pat po 
50 litų. Planą tuo būdu pel
nytis, prisipažino, sugalvo
jęs pats. O vykdyti tą planą 
padėjusi Em. P-tė. Ši ta
čiau teisinosi, ir pati taip 
pat buvusi J. St-o apgauta. 
Baudžiama byla buvo iškel
ta abiem.

Kauno I miov. taikos tei
sėjas balandžio 14 d, nu
baudė Juozą St. šešiais mė
nesiais kalėjimo, o bylą dėl 
P-tes išskyrė kitam kartui.
ŠIEMET KLAIFRDOJB BU«

PASTATYTA 80 TROBtSIŲ

Klaipėda. — Šiais metais 
Klnijiedoj bus pastatyta a- 
pie 80 trobesių. Bet vis dėl
to, manoma, kad butų krize 
ne visai dar bus likviduota. 
Šiomis dienomis pradėti pa
ruošiami durimi Raudonojo 

1 Kryžiaus ligoninei statyti.

j jos jMiTedymu, buvo sukoii- 
Į Fiskuota tik ką baigta spaus- 
I tinti p. Esniaičio “Lietuvos 

Krokšlįjs, Marcinkonių v,.Į fstorijėlė” — vadovėlis pra- 
Gardino apskr. Kovo 4 die-Į Ižios ir vidurinėms mokyk- 
ną atėjęs mūsų sodžiau Rii- Į loms.
dnios policijos koinendan- [ ,
tas pas ūkininką Eli josiu I „ , ,

* * 1 | l’nrftaoiialui, btenieriaį. pnuuoHlii-
Stavari rado šventa pa-1 ini. skelbiasi “Darbininke,” tik- 

" | ui verti skailjIojŲ paramos.Veikslą SU parašu. I Visi garsinkite** “Darbininke.’*

►?

K L A|I P E D 0 N

SKANDINAVŲ-AMEHKOB UNIJA
ATLANKYKIME LIETUVĄ

REMKIME SAVO UOSTĄ—KLAIPĖDA
Kam baladotis po mitam kratau lomai dil Netari) I

yra patakamas naolattab smiaisfrtaM New Yerit— M

GEGUŽES MENUO
Prasideda gražiausis gegužės mėnuo, žemė vėl apsidengiu Žu

liu pa vasario rūbu: tasai laikas yra pavestąjį nekaltos Dievo M«- II 
t Inos garbei. Dievoti dusios garbintojai skuba susigriebti, kad ši || 
mėnesi savo maldomis, giesmėmis ir imstiprėjimu doroje J4 pa
garbintu ir Jos toje garbėje atsižymėtų. Malonios ton pamaldos, 
šiandien jau atliekamos visu pasaulio miestuose ir sodžiuose, 
stipriai turi paraginti kiekvieną kataliką ttpligi garbinti Mariją 
d ra u g su visa katalikų krikščionija, kadangi Marija, Dievo Mo
tina, mūs garbės yra veria, '

Gegužės, mėnuo paskirtas Marijos garbei. Kiekvienas geras 
katalikas per tų mėnesj turi ypatingas prie Marijos pamaldai 
Daugumas kiekvieną dkuią-skaito upmąatymus klek vienai dienai * 
paskirtus. ‘ * Darbiniu ko ‘ * t arime nemažai gegužės mėnesio kny
gelių geri), kun. Žadeikių parašytų. Kuinu tik 65e. w

Turinu* ir dauginu Įvairių knygelių apie Pmulę Šveneimisl|: 
DAMI AUK KARALIENE ir kitokių. Įsigyk bent vieną aktine 
mėnesyje. Su užsakymam kreipkitės j \ .

“DARBININKAS”
M4W. l»0*DW4Y ' NO. MORTON, KAM.

'..... . |< ............ . ....-n III. I .III— r... —

Didžiausia Bendra Ekskursija 
Gaguta-May J5 U. diasą Laivu “UNITED STATES” 

Lietuvių LnivnkorSm Agentų SyjungoculgirtM

.Lietuvių R. K. Suaiv. Amerikoje Pirmoji Ekskursija 
0<uMcJUy dieną Laivu “FREDlRIK VUI’1

Llnkošlausla Vyčių E3cskurti> Ttttloff | KLAlPtDA 
Biri«lio-Jun« 84%dien%Laim"HELLIGOLAV”

Amerikos Lietuvių Jaunuolių Ekskursijas 
lutoji* Ameriko* U«cuvių Ekonominis OntrM
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MOTINĖLEI

DARBININKAS

BOSTONAS

(Lietuvių liaudies daina I

Tu, mano motinėlė, 
močiute sengalvėle, 
gana pailsai, nuvargai, 
kol mane užauginai.

Kuomet tūkstančiai piv 
šaulio garsiausių mokslinin
kų nesenai susirinko Bos
tone išaiškinti fiziologijos 
naujas teorijas ir dmtauoti 
gyvenimo ik mirties proble
mas, Massachusetts sostine 
ir Amerikos seniausias puri* 
tanų miestas vėl tapo Suv* 
Valstijų intelektuališku cen
tru.

Kuomet Bostonas buvo įs
teigtas, buvo tikybiškos ne
apykantos tvirtovė, kur pir
mieji kvakeriai gyventojai 
buvo pakarti; huvo tvirtove

je. Miesto susirinkimas 
(town meeting), kuris egzis
tavo Naujos Anglijos daly
se, prasidėjo “Boston Com- 
moii.” Raganystes dienose 
buvo išstatytos kartuves ši
tame lauke, kaip 4r plaka
mas stulpas* Niekur kitur 
mėljąnj įstatymų taip neiiž- 
laikydavo, kaip Čionais; 
žmonėms buvo draudžiama 
vaikščioti šventadien iais. 
Prieš revoliucijų buvo lavi
nimo vieta kolonijų karei
viams. Tuoj po revoliucijos 
dideli susirinkimai čionai į-

dirbtuvių, produktų, moto
rą ir vyrų drabužių, mėsos 
pakavimus, elektriški} maši- 
nerijų, guminių ‘prekių ir 
pinmi. V ra per 4,500 indus
trini i škų įstaigų su 
179,000 darbininkų.

Bostono istorija

apie

LDS. Kuopų Susirinkimai
LDS. 13 kp. susirinkimu įvykt 

penktadienį, gegužėa lf 7:30 vai. 
vakare, mokyklos kambary. Atei
kite laužtai. Nepaminkite nirimo- 
kėti duoklės. Valdyba

woicirm, MA8K
LDS. 106 kuopei zuiirinkimai P 

lyks gej^iįžčs 3, Aušros Vartų pa
rapijai salėj, tnojaus po sumoą, 
Visi nariai prašomi pribūti, neg 
turime svarbių reikalų.

Kviečia Valdybą '

Naktužę ant rankelių, 
dienužę ant ak(4ių, — 
gana pailsai nuvargai, 
kol mano užauginai.

1 •aržiūrč,jai akeles, 
parrymojai rankeles, — 
gana pailsai, nuvargai, 
kol mane užauginai.

N (‘i i udi rhai darbelių, 
ncišmivgojai naktelių, — 
gana pailsai nuvargai, 
kol mane užauginai.

DŽENTELMONO
APIBUDINIMAS

(Vertimas)

Beveik pilnas džtmtelnieno apibudinimas: “Džentel
menas yra žmogus, kuris niekuomet nieko neįžeidžia.” Ši
tas apibrėžimas yra teisingas, nors nepilnas* Tikras džen
telmenas rūpestingai vengia viso to, kas gali sukelti nesu
tikimą ar kivirčų tarp tų žmonių, kurių tarpe jis randasi. 
Jis vengiu kivirčų, jausmų skirtumo, lxt jokio įtarinėjimo 
ir niūrumo. Jam svarbu, kad kiekvienas žmogus maloniai 
jaustųsi.

Jis moka prisitaikinti prie kompanijos: švelnus tarp 
drovių .malonus tarp linksnių ir palankus tarp kvailių. Jis 
niekuomet nėra įkyrus. Nekalba apie nebūtus dalykus, 
vengia temų kurios galėtų ką nors papiktinti. Jis retai įsi
kiša į kitų pasikalbėjimus ir niekuomet savo kallm nėra 
nuobodus.

Jis stengiasi iškelti aikštėn gerus darbus jam žinomų 
asmenų ir džiaugiasi, kuomet jų dailiai yra aukštai verti
nami. Niekuomet nekalba apie save, išskyrus tuos atsitiki
mus, kada jis yra įžeistas. Net ir tuomet negina savęs 
šiurkščiais pasakymais. Nieko nesako kitiems “į ausį.” Jei 
kas nemandagiai elgiasi, džentelmenas neparodo, kad jis 
šitą nemandagumą pastebi. Netiki plepalams ir šmeižtams. 
Kiekvieną dalyką aiškina optimistiškai.

Labai atsargus ginčuose: nevartoja negražių progų 
kitų argumentams sugriauti. Savo įrodymų neremia 
šiurkščiais posakiais ir nekalba nieko pikta apie kitus. 
Švelnus žodžiuose, tvirtai nusistatęs argumentuose. Laiko
si senovės priežodžio: “Mes su savo priešais privalome elg
tis taip lyg jie būtų buvę mūsų draugai.” Jis turi taip išla
vintus jausmus, kad dėl niekų neįsižeidžia. Jis yra taip ge
zas, kad užmiršto skriaudas, taip kantrus, kad pakenčia 
visokius nemalonumus.

Dalyvaudamas bot kurios rūšies ginčuose, jis savo 
disciplinuoto proto dėka išvengia išsišokimų, kurie pasi
taiko pas mažiau išlavintus žmones. Jis gali būti kartais 
Savo nuomonėje ir nevisai tikrai įsitikinęs, 1x4 jis visuomet 
Stengias pasielgti teisingai. Niekur mes nerasim didės- 
iiio kilnumo, geresnio elgimosi ir stropesnio paieigii pildy
mo, kaip džentelmeno.

Iš anglų kalbos vertė: Tų. įtelys 
[“Pavasaris”]

Greitas Laivu Patarnavimu 
i Esropi

Psr Hamburgą Mūsų Modirninlais Laivais 
HAMBUKG DltJTSCHLAND
ALB1BT B ALUM MXWY0AK
Kvn£hit>ja reguliariai kas Baviltf. Taipgi rejpiHitriai 

iSpInnkjnutl mft« poaulinrlnlK knmbarlnialK laivais:
ST. LOUI8, MILWAUK11 IR OLKVKLAMD 

' PrloinmntM kHln<*<
'Urologiniai Rt'UkeJlHlH sushloklmnl su Lietuva. Dėl 

Informacijų kreipkitės i lokalius RKenlus

Naiuum-Ahmkmn Lini
I 2O9TR1MOMT 8T8K1T, ROfffOM

revoliucijos; netik raganys
tė čionais prasidėjo, liet A- i 
incrikos pirma mokslo įstai
ga pradėta l(i3(> m. — tai įs
teigimas Harvard universi
teto, kurio konservatišku- 
mas net iki šiai dienai eg
zistuoja, tai yra Amerikos 
liberališkų minčių lopšinė; 
buvo tėviškė “ Mather dinas
tijos,” garsių puritiuių In- 
crease, ir jo sūnaus Mather, 
kurie turėjo didelę įtekmę 
Boston’o ir Naujos Anglijos 
soeiališkamo ir politiškame 
gyvenime; Bostone gyveno 
du f garsūs revoliucijos did
vyriai, John Hancock ir 
Samuel Adams, ir garsūs a- 
merikiečiai: Havythorne, E- 
merson, Uolines, Whittier ir 
Tlioreau.

Mų ditnų Bortams

Bostonas yra Mašsachu- 
setts įlankos pietiniame 
krante ir. gyventojų turi n- 
pie 785,451. Jeigu slcaitytli
mo visų apylinke iš 12 mylių 
nuo State House, tai jau gy
ventojų turėti} apie 2,000,- 
000. Bostono mctropolitiš- 
kas distriktas susidaro iš 38 
miestų ir miestelių, turinčių 
savo atskiras valdžias. Seka
mieji yra tik kėli iš tu mies
tų — Rytų Bostonas, sąjelės 
sujungtos su pačiu miestu 

’ Krvažais ir tuneliu: Charles- 
town, kur yra laivynas; pie
tų Bostonas su savo “Ma
rine” parku, “Aąuarium” 
ir Dorahestor Heights, kur 
senovės dienose kolonijų 
pulkai išvijo anglų kareivius 
iš miesto: Roxbury, kur net 
iki šiai dienai yra įvairių is
toriškų vietų; Brookline, 
Cambridge, Somervillp. 
Chelsea ir daug kiti}.

Bostonas turi puikią trans- 
portaeijos sistemą su iškel 
tomis ir požeminėmis linijo
mis, tuneliais ir “gatveka- 
riais.” Visos linijos sujung
tos.

įdomios vietos «

“Boston Common”yra is
toriška vieta, kur įvyko la
bai daug miesto sociališkų ir 
politiškų pernuiinų. Bostono 
puritonai statytojai paskyrė 
dalį žemės, iš 50 aknj, kaipo 
viešą lauką, kur žmones ga
lėjo susirinkti. Pavadino tą 
lauką “Boston Coinmon.” 
Vienas iš puikiausių pa
minklų čionais yra “Revo
liucijos” paminklas, kuris 
pažymi Bostono rolę Ameri
kos nepi'ikhtisonijte kovo-

Skersai Chaiįes gatvę, 
nuo Common, yra Vieši Dar
žai su daug fontanų ir pa
minklų.

Fancuit salė, prie Dork 
Sųuare, pastatyta 1740 m., 
sena turgavietė ir didele sve
tainė, sykį buvo vartojama 
susirinkimams, Čionais gar
sieji — Webster, Phillips, 
Everett, ir kiti — laikė pra
kalbas ir gal todėl vadinama 
“liuosvbcs lopšinė.”

Boston *o viešas knygynas 
prie Copley gatvės, turi per 
milijoną knygų ir yra vienas 
iš didžiausių šioje šalyje.

Boston ’o Dailės Mažėjus 
užimu antrą vietą Šioje šaly
je, Metropolitiškas Mažėjus 
New Yorke pirmoje vietoje.

Amolcl Arboretum tini 
ucr 200 akrų visokių medžiu 
ir krūmų 'puikiausias me
džių mažėjus Amerikoje.

Boston’e ir, jo. apylinkėj 
yra labai daug visokių isto
riškų vietų ir vietelių. Net 
iki šiai dienai stovi Sena 
Kampinė Knygų Krautuvė, 
pastatyta 1712 m., kur “šeš
tadienio Klubas” susirink
davo. Buvo susirinkimo vie
ta tokių garsių amerikiečių 
kaip Emerson. Hmrthore, 
Ilolmes, Longfellow, Whit- 
tier, Agassiz, Thoreau. H. B. 
Stovve ir John Fiske.

'Bostono metropolitiŠkoj 
dalyj yra per 200 universite
tų, kolegijų, normališkij ir 
teelmikališkų mokyklų, mu
zikos ir dailės ištaigi} ir pri- 
vatiškų mokyklų. Yra svar
bus mokslo centras. Tarpo 
gailiausių mokyklų turime 
Harvard* univeraitetą, se
niausią kolegiją Suv^. Vals
tijose; Massachusetts In
stitute of Technology, pirma 
technikališka mokykla Suv. 
Valstijose; įr moterį} kolegi
jas Rudeli f fe ir IVellesloy 
kolegijas.

IndustriališkM Boitonas

Bostonas yra vienas iš 
svarbiausių komerc.iališkų ir 
industriališkų centrų. Vie
nas iš svarbiausiųjų uostų; 

' jo svetima pirklystė užima 
> šeštą vietą Amerikos uosti} 
1 tarpe. Pusė žalios 'vilnos 

įgalinta į Suv. Valstijas yra 
įgabenta imu* Bostoną* Yra 
tai pirmas žuvų uostas Ame
rikoje, parducala apie 150,- 
000,000 svaių žuvų kasmet,

Kitos svarbios industrijos 
yra —/ čoverykų ir batų, 
spausdinimo, knygti apdaiy- 
nias, liejinyčių ir mašinų

Bostonas gavo savo vardų , 
ntto Bostonu, Lineolnshire, < 
Anglijoj, iš kur atvyko įtek- ; 
mingiansi žmonės į Amerl- , 
kos Bcstoną. Pnritanai, 1 
John Winthrop vadovau
jant, apgyveno’ Bostoną 1030 
m. Visų pirmiausia lik 2000 
žmonių atvažiavo, vėliaus 
2,000.
__ Niw pat pradžios purito- 
nų kunigu įtekme buvo ga
linga. Bažnyčia ir valstybe’ 
buvo viena. Valdžia buvo de
mokratiška. laikydama savo 
miesto susirinkimus.

Bostono nepriklausomyliės 
dvasia pirmiausia pasirodė 

i 1590 m., kuomet gerai orga
nizuotas žmonių sukilimas 

, prašalino naują gųlx>rmito- 
riu, kurį paskyrė Anglijos 
karalius. 1770 m. įvyko gar
sus Bostono “massaere.” 

i Tai kova tarp miesto gyvon- 
- tojų ir britu pulki}, apsisto- 
t jusiu mieste. Samuel Adams 

tapo revoliucijos kovos Bos
tone vadu. 1773 m. garsi “ar
batos partija” įvyko, kuo
met trys laivai su arbata, už 
kurią Bostono žmones atsi
sakė užmokėti taksus, buvo 
sunaikinti Botsono uoste, 
Sunaikino vyrai, apsirengę 
kaipo Mohąwk indijonai, ir 
Anglija uždare Boston’o uo
stą.

Pei*sei*gčjimo kelionė Paul 
Revcre, pabėgimas John 
Hancock ir Samuel Adams, 
Coneord, I*exington, Bunker 
Hill ir Dorchoster Heights 
kovos, buvo svarbūs punktai 
įTVoliueijos kare ne tik Bos
tono istorijoj.

Po karų, vietinė valdžia 
suformuota, miesto susirin
kimai vėl laikvti ir John 
Hancock buvo išrinktas pir
mu gubernatorium.

Prieš Naminį Karą Bos
tonas buvo vyriausia vieta 
prieš-vergijos*judėj imo. Č’io- 
nais 1831 m. William Lloyd 
Garrison įsteigė savo žnrna- 
|lą '“Paliuosuotoją,” nepai
sant prieštaravimų konser- 
vatiškų klesų.

Tikybiškos neapykantos 
vietą galų galo užėmė nauja 
dvasia, šiandie Bostone ka
talikai sudaro didžiausią 
skaičių tikvlriško kūno.

F. L. J. S

LDS. 16 kp. susirinkimas įvyks 
trečiadieny, gegužį 1 (Į, 7-tą vai. 
vakare, bainytinfje svetainėje. 
Nariai kviečiami gausiai ateiti ir 
atsivesti savo drangus(ea) prira
šyti. . Valdyba

IH IMTUOJU 
. ŽMOGAUSKRAUJAS

8AINT GT.aTB, PA*
LDS, 107 kp. mėneainh susirin

kimas įvyks gegužės 3, tuoj po *u- 
mos, šv. Kazimiera parapijos žalėj. 
Kviečiami vis nariai dalyvauti ir 
užsimokėti mėnesines mokestis ir ’ 
naujų narių atsivesti prirašyti

Valdyba

_ Šiandiemedieina {gydy
mo mokslas) dažnai vartoja 
labai nusilpnėjusieins ligo
niams kraujo plojimą. Svei
ko tvirto žmogaus kraujas 
stačiai iš gyslų pcrliejamas 
į ligonio gyslas. Ypač dažnai 
toki kraujo perliejinmi kar
tojami Amerikoj. Todėl di
deliuose miestuose jau išsi
dirbo žmogaus kraujo birža. 
Tam tikroj vietoj renkasi 
sveiki, tvirti pilhakraujai 
jauni vyrai ir siūlo gydyto
jams savo kraują. Iš pra
džių už kraują buvo moka
ma gana brangiai: 50 ir dau
giau dolerių už pusę literio. 
Dabar pasiūlymas labai pa
didėjo ir kraujo kainos nu
puolė iki 25 dolerių ir dar 
žemiau už Ii torį. Bot ir prie 
tokių kainų pardavinėti 
kraujas dar nėra blogas biz
nis. Tvirtas pilnakraujis vy
ras gali be nuostolio savo 
sveikatai iš karto duoti iki 
pusantro literio, o kartais ir 
daugiau. Vadinasi, iš karto 
gali gauti apie 75 dolerius. 
Jei žmogus sveikas, tai šitą 
nuostolį jis greit papildo. 
Porų dienų jaučiasi kiek nu
silpęs, Imt prie gero maitini
mosi po savaites, ilgiausiai 
po 10 dienų, kraujo nuosto
lis būna visiškai papildytas. 
Taigi, užsiimant savo krau
jo pardavinėjimu tortų,su
dėti gal i r negalima, 1x4 pra 
gyventi galima neblogai. Y- 
ra vyrų, kurie jau yra išsin- 
kavę apie porų Šimtų literių 
savo krau jo.

Ne kiekvienas kraujas 
kiekvienam ligoniui tinka. 

. Žmonių kraujas dalinamas i 
kelias grupes. Reikalinga, 
kad imamas kraujas savo 
grupe atatiktų ligonio gni- 

, P£ I

KASTOM, YA.
LDS. 40 kuopos susirinkimas 

vyks gegužės 3 dt, tuoj po sumos 
Šv. Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit visi nariai atrilankyM 
ir mėnesines mokestis užaimokltl__

M. SongaiM

MASKVA, M. B.
LDS, 65 kp. minorinis susirinki* 

mas įvyks gegužės 3, tuoj po pas
kutinių mišių, pobažnytinčj ava* 
tainėj. Kviečiame narius ateiti, net. 
yra keletą svarbių sumanymą. 
Taipgi atsiveskite ir naro draugui 
prirašyti prie šios organizacijos.

MONTBLLO, MARŠ.
LDS. 2 kp. susirinkimas įvyks 

gegužės 5 <1., fiv. Roko svetainėje. 
Visi nariai prašomi ateiti j fij susi
rinkimą ir užsimokėti šenai už
trauktas mėnesines duokles.

Valdyba

CLEVELAMD, ORIO
Gegužes 13 <L 8 vai. vakaro 

Lietuvių Salėj įvyks LDS. 51 kp. 
mėnesinis susirinkimas. Gerbiami 
nariai praiomi susirinkti. Valdyba

L0WKLL,MASS.
LDS. 97 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, gegužės 10, tuoj po 
sumos,. -Ateikite visi. Gera proga 
darbininkams prisirašyti prie vie- 
nintėlča darbininkų organizacijos.

Valdyba

BALTIMORK, MD.
Gegužes 10 d,, sokmadienj, tuoj 

po sumai, parapijos svetaines kam* 
bariuose jvyks LDS. 30 kp. susi
rinkimas. Malonėkite ateiti vist

Kviečia Valdyba

OAMBBIDGB, MA88.
LDS. 8 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks sekmadienį, gcg. 10, 
tuoj po sumos, Lietuvių bažnyti
nėj svetainėj. Visi nariai malonė
kite atsilankyti ir užsimokėti už
vilktus mokesčius. Valdyba

BRIGHTOM, MAS0.
LDS. 22 kp. zuiirinkimaa įvyki 

penktadienį, gegužės 10, 7:30 vai. 
penktadienį baland. 12, 7:30 vai. 
rak., Lincoln Svetainėj^ 26 Lincoln . 
Ft Ateikite visi. Valdyba*

W0RCM8TKB, MARK 
LDS. 7 kuopos susirinkimas p

JO111O gril- vyks gegužėj 10, G vai. vakarę 
[“M. R.”] Į balny tin«je svetainėje, 41 Ptoy- 

 idencaŠt. Viai nariai būtinaiatri*

T—-iii . įj- .i.- ...

ŪARNEVĖLU!
(Jžsiprenumcnioti" SARGYBĄ” 

1931 metams.
“SARGYBOJE” ras šiuos sky

rius* 1. mokslo, 2. blaivybės, 3. 
hvcikfttoo, 4. kultūros ir politiko* 
(vidaus ir užsienio) apžvalgą, 5. 
pricSalboĮinw judėjimas (Lietuvo
je ir užsienyje), 6. IvairenybM, 
7. knygą pasaulis.

Priedą duodama metinianis akai* 
tytojams labai įdomų “Laimča” 
kalendorių ir loterijos bilietą.

“Sargyba” kaštuoja Lietuvoje 
G litus, užsienyje 12 litų.

Adrc<»«: Kaunas, Liaudies na
mai, ‘‘SARGYBOS^ administra
cija*

mm
L. D. S. Connecticut apskrities 

priešseiminis suvažiavimas įvyks 
gegužes 31 d. 1931. m. šv. Kasi* 
iniero parapijos salėje, 339 Green 
St., New Haven, Oonn. Sesijos 
prasidės 1 vii. po plotų.

Apskrities visos kuopos į šį su
važiavimą .malonės prisiųsti kuo 
daugiausia atstovų; taip pat pVa- 
soma parūpinti naiKlingiį suma
nymų mūsų brangios organiniai- 
jos gerovei

Kadangi Ir iki suvažiavimo ir 
iki mūsų rengiamos gegužinės, 
kuri įvyks birželio 19 d. Glaaarn- 
bury, Hartford, Conn., laiko ne* 
Maut, tai jau visai laikas ap
tarti šluos reikalus, kad susilnuk- 
tumėm gerų pasekmių.

Apskrities vaidyba :

kitę, nes turime apsvarstyti kekė 
tą svarbių klausimų. Be to, gera 
proga uisimoklti duokles.

Valdyba

N. 8. FWrt.ADlT>WTA, PA.
LDS. 103 kp. mėnesinis sudrinki 

mis įvyks sekmadienį, geguže 10, 
tuojaus po eumoo, iv. Andriejaus 
per; svetainėj, 1123 Leaon St 
Kviečiame narius ir narei ateiti ir 
kurių užvilktos duoklės užsimoki* 
ti. Taipgi atsivykite nors po vil
ną naują narį Prie kuopos prira
šyti. Valdyba

MARTTORD. OOMM.
LDR. 6 kp. sttririnkfaaai įvykt 

goguos 10, tuoj po anmosį balny* 
tinlj tvetainlj, 41 Capltol Avarine. 
MsloutkHs via Mariai ateiti, ntt y* 
ra svarbių reiksią dM kuopos mm*
Jm, e' ■

Taipgi makmčkite aMatektti ka
rių yra uktifikų mlMaMi duok*
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ISPANIJOS PADĖTIS

KUN. J. J AKSTYS
ls laikraščių sužMetoe,! Kwl J. Jakštys gabiai ii^ 

kad Lietuvoj pasimirė kini. ĮBumtūmu parapiją ofcganish- 
Juo«apas JakŠtyH, Amerikoj ’ 
labai gerai Žinomas, ypač 
BTorcėsteriečiams, kuricww 
jis suorganizavo šv. Kazi
miera parapiją* Jis buvo 
viena* pirmųjų kunigų-pio- 
lileHIjf prasėjusių darbuotis 
Ąineriko* lietuviam Tais 
Įnikai* kokia 30-40 metų 
atgal 
pradėjus tik kurtis, lietuvis 
kunigas buvo didele reteny
bė! du-trys Naujoj Angli
joj, tiek pat apie N<w Yor-

lietuvių kulonijoum

* « . iIspanijoj monarchija su
griuvo, karalius Alfonsas < 
pabėgo. Viskas, rodos, gA 
raį jmsaulis džiaugiasi susi- j 
laukęs naujos demokratines 
valstybės. Tačiau gerai ži
bintieji Ispanijos santykius 

^pataria kiek palaukti ir per
daug nesidžiaugti dėl įvy
kusioje perversmo, nes dar 
gali įvykti kontr-revoliucija 
ir štai delko. Alfonsas, ne
žiūrint kokia ten jo imlitika, 
yra katalikas ir stengėsi ap
ginti katalikų teises, ypač 
jaunuomnies auklėjimo at
žvilgiu. Jo politiniai priešai 
turėjo kitonišką auklėjimo 
programą ir ją skubotai no
rėjo pravesti. Dabar, atsi
stoję prie valdžios.vairo, jie 
turi išrištas rankas, ir neil
gai gal reikės laukti, kol jie 
parodys savo nusistatymą 
katalikybes atžvilgiu* ;/Tie- 
sa, jie gudrūs ir savo darbą 
pradės atsargiai ir apgalvo
tai. Pati pradžia dar nieko 
blogo nelemia. Prezidentas 
Znmora paskelbė, kad Ispa- priešingi katalikiį tikėjimui, 
nijos respublika pagerbs ti- ir veržimasis prie kokios 
kybą, suteiks visiems sąžines nors valstybes vaito yra

laifevę ir palaikys konkorda
tų su Vatikanu. Jei naujo
ji vytiauaybė išlaikys savo 
ždflį, Ispanijoj gali bUti tai
ka. Bet jei valdomoji parti
ja nutols iitto savo pasižadė
jimų ir pradės engti tikėji
mų, ispanui nepakęs ir kais
tai kovos už savo teises. IR 
istorijos žiimhia, kad. ispanai 
mokėdavo nusikratyti nėįhv 
geidaujamos' vyriausybės. 
Nė Napoleonas negalėjo ten 
išsilaikyti.

Bet kodėl gi nauja vyriau- 
be turėtų paneigti katalikų 
tikėjimą, žinodama, kad is
panai yra uolūs katalikai ii* 
reikalauja tikybos, laisvės ? 
Ar jau yra nurodymų, kad 
valdomoji partija butų nusi
stačiusi eiti pH<§ sąžinės 
laisvę? Arciati apsipažinę 
su Ispanijos reikalais' sako, 
kad tokią galimybė* esanti. 
Mat, reikia Žinoti, kad ma
sonų. tikslas yra platesnis, 
negu tik valdyti kokių iibrs 
valstybę. Jie diametraliai

koks dvejetas ChicagoL — 
tai ir visi tikėjimo skelbėjai. 
O via imigrantų skaičius au
go, jų dvasiniai reikalai bu
vo taip i>at gyvi, kaip dabar, 
o gal dar gyvesni, nes mažai 
kas mokėjo anglų kalbą, ir 
lietuvis kunigas būdavo la
bai, labai pageidaujamas 
svečias. Taigi WorceSterie- 
čiai atvirom rankom priėmė 
kunigą Jakštį ir tuoj susku
bo įsikurti parapiją, Pasi
statė gražų mūrinį skiepą/ 
kuriame laikė pamaldas net 
iki kun. J. J. Jakaičio atvy
kimo. Tasai skiepas gerai 
jieins patarnavo ir dabar 
dar tebetarnauja, jau kaipo 
svetainė, vii'š kurios iškilusi 
puiki bažnyčia.

vo. O darbas tai neletigviw, 
ypač tais laikais, kuomet 
žmones nebuvo pratę aukoti 
bažnyčios iiastalyhiui ir pri
laikymui* Bet Velionis mo
kėjo juos suburti i vieningą 
būrį ir Šveirtadieniais visus 
žavėdavo puikinis pamoks
lais, Dabar dar žmonės juw 
ntsimenn, nes kini. Jakščiu 

; Mta nepaprastai gabaus ir 
iškalbaus pmhokslininko* 

. Net Tėvai Jėzuitai buvo jį 

. kvietę įstoti jų viebtiolynan, 
knd sudarytų lietuvių misi- 

. jonierių būreli, duoti jiems 
misijas. O žinome, kad le
sintai kviečia tik parinkta 
žmones, pasižymėjusids ga- 
bumais ir tvirtu diarakte-

Htt. Tneidu velioniu, priniri- 
šę* prie IVorccsterio lietu
vių, nenorėjo jų apleisti ir 
ĮMtMrįfo Sukurtąją parapiją 
iWį$ytk Ir išugdė-. Oi 
daikir Ji» Wmrestcrin atd> 
lankytų, tat Mip
šv< Kaiimietb parapija mil- 
žihiškai užriitgo, pakiatatė 
phlkią bažnyčią ir pagijo 
mokyklą. 0 kiek ji išauklė
jo geHy, lietūvilkų, katali
kišku šdnių, kuHos gavo 
tvarkingumu, bažnyčios iv 
tėvynės meile Žkieidė viMir

sa, čia ne vien ktiit. Jakščio 
iluopclhns, liet jis padarė ge
ni pradžių ir Dievus jo dar- 
l>a imiSiiiiinh. Lafjam ir už
moka. Žmonių gt mintyse 
knn. Jakščio atminimas il
gai atsiliks.

KIBIRKŠTYS

MM) IMNHIM MOVUS VYSKUPŲ 
KoMMMSiniusns uode įsu m. 

UlAMžIO 1-0 0. KOMUNIKATAS

Knimo Bažnytinės Pro- 
vinėijos Aikiv^kupas * ir 
VysHpdų susirinkę į nejm- 
įftastą kunferanciją, atsidė
ję svarstė opiuosius eina- 
inuoju momentu bažnytinio 
gyvenimo reikalus ir nusta
tė būdus, kaip saugoti Baž
nyčios teises ir kelti tikin
čiųjų religinis bei dorovitiu 
gyvenimas:

1. Konferencija dideliu 
susirūpinimu svarstė būdus.

bažnytinį giedojimą suvie
nodinti.

(J. Efezo susirinkimo ju
biliejus numatytas švęsti 
rudeni su tam tikra iškilme.

7. Iškelta eile klausimų, 
kurie bus ruošiami svarsty
ti metinėje Vyskupą Kon
ferencijoje rudenį.

(pas.) Vysk. M. Brinys 
Konferencijos Sekretorius

Kaunas, 1931-1V-9.

jiems tik prianohe tikybą 
panaikinti* Taigi ir via var
giai jie prieš tą pagundą at
sispirs. Tuo būdu Ispanijos 
padėtis kol kas problematiš
ka. Būtų gerai, kad jos vy
riausybe luistų prieš akis 
tik žmonių gerovę ir^siilig 
tuo kraštą valdyhj. Netoli
ma ateitis tai parodvs.

• K.

Kad Brooklyii’o “Vieny
be” ne visuomet tėisylję pa
rašo, tai jau visiškai paaiš
kėjo.

“Vienylie” savo aprašy
me apie pVof. M. Biržiškai 
išleistuvių vakarienę aiškiai 
prasižengė teisybei, nes su
fabrikavo įvykį su p. A. B. 
Strimaičio kalba. “Vieny
be” paraše, jog p. Strimai
čiui pareiškus pageidavimą, 
kad Lietuvoje būtų sušauk
tas selinąs, lai jo kalba upa- 
si piktinusios” publikos bu
vusi nutraukia.

•Bet pasirodo, kad. p* A. 
B, Stnhmičio kalbu buvo 
palydėta delnų plojimais, o 
triukšmų baudė kelti tik 
vienas asmuo.

Tai tvirtina “Draitgo,” 
*“Naujienų” ir “Daibinin-

ko” kotapondentai. Chiua- 
gv’s “Naujienos,” baigda
mos Savo Btraipenį Šiuo 
klaustom, Šiaip rašo:

“Tdiyi Brboklyno fašistų 
oryanas yra dar kartą «U- 
gaiitas. bemeluojant,

“ Vtenįflfi*” redaktorius 
Valaitis, is liaudininko per- 
stvertas į fašistą, matyt, 
Irdavę ne tik savo “įsiti- 
kinititft&,’* bet ir įjetfą”

VIKMOMS MILilMt, 
KITOMS ttlMOIŪTt

Prasidėjus potvyniui ir 
pasunkėjus . susisiekimui, 
Kaune ttiojau pabrango 
maisto •produkUi. Kepyklų 
savininkai duonos kabią pa
sistengė jau prikelti daugiau 
kaip 10%. Tokie negeistini 
reiškiniai turėtų atkreipti 
administracijos organų aki.

gojama Kristaus Bažnyčios 
teise nekliudomai skelbti 
Dievo žodi, kad geriau isa- 
inomnus tikinčiuosius jų 
pareigose Dievui ir žmo
nėms.

2. Konferencijai teko nu
statyti būdai, kuriu tiksliau 
supažindins tikinčiuosius su 
Bažnyčios pasiuntinybe, jos 
teisėmis ir jų sankcijomis.

3. Tikinčiųjų dorovė 1x4 
religinė sąmone yra reika
linga aiškių gairių, kurias 
nukaišioja Kristaus Bažny
čios veikimas; todėl konfe
rencija svarstė būdus, kurie 
pašalintų mėginimus iš ša
lies drumsti tikinčiųjų sąži
ne bei ją nukreipti iš aiš
kaus Kristaus mokslo kelio.

4. Konferencijai gyvai 
jpUMlama katalikiškojo jau
nimo Mini&r aspiracijas, 
kreipė daūg dėhiesiu kripė' 
lidhų imdeciai tvarstyti.

5. Bažnytinio giedojimo 
pakėlimas ir patobulinimas 
sudaro nuolatinį Vyskupų 
rūpestį, todėl konferencija 
svarstė, kaip sėkmingiau

SUVAŽIAVIMAS
L. D. R. N. Anglijos apskrities 

privšscimini.s suvazJavimns įvyks 
š. m. gegužes 24 d. 1 vai. p. p, 
šv. Jurgio parapijos svetainėje, 
Nomvood, ’Juss.

Sis suvažiavimas turėtų būti 
gausus atstovais ii* reikšmingas 
nutanmais. Pageidaujnma, 'kad 
Naujoje Anglijoje visos esančios 
kuopos prisiųstų kuo daugiau ats- 
lovų. Jei kurios kuopos negalėtų 
atstovų atsiųsti, tai prašome pa
daryti įvairių pnsirdynių nors 
raštu.

Visas kuopus prašome musų fij 
kvietimų maloniai priimti.

Apskrities Valdyba:
Kun. Fr. Strakauskas,

Dvasios Vadas
VI. Paulauskas,

Pirmininkas
Kas. J. Nadseika,

Raštininkus.

gautas snnmsrs mAUjų 
MAT.THyirYrtTŲ

MALDŲ RJNKINtLIS, 
jutnUii YlrfttlMia ....................$1.75

MAtD# rikkimklis, 
jtradato Yltitefttlš.......................$145

MARAS MOJAS AUKSO ALTORIUS, 
Juq*1uIh pranUln virbeliais.......50c.

MALDŲ RtNKINftLIS, 
baltais vlrtėUnls..................... $1.75

MALDŲ ItlNKTNFJJB,
Imliais viralinis.  ............. $1.25

“TiitnaTunnrAft”
806 Brotdimy, So. Sovton, Mm*.

ff. TEtt MUS XI ENtKUM IK 
imnn

(Tęsinys)

Tačiau nereikia užmiršti, kadangi Apvaizdos 
dieviškasis įstatymas antgamtinėje santvarkoje 
yra, k«*id žinUnės neskina visų vaisių sakramentų, 
kūliuos priima pasiekę proto amžių, jei iU4)Hldra- 
darbinuja su malūne: taip pat moterystės malonu 
pasiliks, 'didžiąja dalimi, nenaudingas talentas, 
paslėptas lauke, jei susituokusieji hėnhudos savo 
prigimtų jėgų ir neugdys ir nUplėtoS inalbiidk pa
sėlių, kuliuos yra gavę. Bet jei, darydami tai. 
kas yra juose; jie pasirodys pasiduodą malonei, 
jie galės pakelti savo luomo naštas ir atlikti Į>a- 
reigas, jie bus pastiprinti, pašventinti ir Uiti pa
švęsti taip didžio Hakraineiito. Nes, kaip šv. Au
gustinas moko, kaip per Krikštą it Kdnigystę 
žmogų iššaukia ir jam padeda vesti krikščionišką 
gyvenimą ar atlikti kunigo pareigas ir tų sakra
mentų imgalbus niekados netnikS; beveik taip pat 
(Uots tai Ir nebus per sakramentinį charakterį), 
iš tikinčiųjų, kurie kartą buvo sujungti motinys
tes ryšiu, nebegalės niekad atimti, sakramentinės

• littgrilbos ir ryšio. Toliau, knip |Mduria tas pats 
Šventas Daktaras, net tapę svetimoterials, jie vel
ka su savimi tą šventi,i ryši, nors ir nebe mnluhcs 
šloveij bet nusikaltimo biauiuimli, taip kaip ne
tekęs tikėjimo, atskilėlis nenustoja, nutraukdamas 
savo aąjtmgą su, Kristumi, tikejimb MkUmetito, 
kutj gavo M tttghhdmičiu krikšto vmidčnhi?* (B, 
Augusi., De nupt. et, ėmieup., lih. t, eap. 10).

Tegul susituokusieji, ne Mipatit*ioil, liet pa
puošti auksiniu sakramento ryšiu, nu kBudoltd, 
bet jo stiprinami, iš visų savo jėgų stębgins i>hdft- 

,■ ryti, kad jn santuoka, tie tik per Sakramento jė
gą ir raiksmę, liet ir per jų pačių mintis ir papro

čius, visados būtų ir paliktu gyvas atvaizdas tos 
itin vaisingos sąjungos tarp Kristaus ir Bažny
čios, kuii yra tikrai garbinga itin tobulos meiles 
paslaptis.

Jei bus apsvarstyti visi šie dalykai, Garbingi 
Broliai, su atydžia dvasia ir gyvu tikėjimu, jei 
bus nušviestos šviesa, kuria pridera, brangios mo
terystės gerybės, vaikai, ištikimybė, sakranfeiitas, 
niekas negalės nepasigėreti dieviška išmintimi,' 
šventumu ir genimu, kuris, vienoje skaisčioje ii1 
šventosios nbotfelystfe sandoros sąjungoje taip 
gilusiai pasirūpino tuo pačiu laiku ir susituoku
siųjų orybe ir laimu, ir žmonių gimines išlaikymu, 
it praplatinimu.

II.
Svarstant visą šitą skaisčios santuokos puiky- 

bę, Mums pasirodo juo labinu apgailėtina, ktul 
reikia konstatuoti, jog ši dieviška institucija, y- 
pfte mūsų laikais, yra dažnai niekinama ir daug 
kur atmetama.

Nes nebe paslaptyje ir tamsybėse, bet dienos 
šviesoje, paliekant nuošalyje visą gedii, minamas 
po kojomis arba juoku paveikiamas inoterystčs 
šventumas žodžiu ir raštu, visos HišiiS teatro
Spektakliais, romanais, meiles apysakomis ir 
linksminančiomis novelėmis, kinematografų vai
dinimais, radio kalbomis, visais paskutiniais 
mokslų išradimais. Juose*, priešingai, keliami pei^ 
siskyrmai, svetiinotuiyste ir gūdingiausios ydos, 
ir, jei dar nepriėjo prie jų iŠgaitoniimių* tai tie 
dalykai yra Vaizduojami tokiolnis siKilvomig, kad. 
jie atitslo apkuopti bet kokios nuodėmės ir liegė* 
diškumoi Ir knygos čia neatsilieka, kurias nebijo
ma pvishitinrJi moksliškais Veikalais, liet kurta 
iš tiktųjų dažnai turi tik mokslo politūros, kad 
ran lengviau praskintų kelią, l^ižiūkis,.kurta jo
se yru keliamos, yra trimituotu iStnniituojaimiū 
kaip m<xlerniškosios dvasios stebftklai, t y. ta 
dyasta, kuri, girai, susiHlpimisl vien tik teisybe, 
yra išsivadavusi iš visų kitų laikų prietarų it ku

ri nugrūdžia ir nustumia tarp tų pasenusių nuo
monių ir tradicinę, ir krikščionišką moterystes 
doktrina.

*
Ii- lašas po lašo, tai patenka į visus žmonių 

luomus: darbininkus ir ponus, mokslininkus ir 
nemokšas, viengungius ir vedusius asmenis, ti
kinčiuosius ir netikėlius, suaugusius ir jaunuo
lius; tiems pastariesiems yapc, kaip lengviau su
gaunamoms aukoms, yra paspęsti baisiausi ža
bangai.

Ne visi šių naujų doktrinų autoriai duodas nu
traukiami iki kraštutiniu nežabotos aistros kon- 
Sfekvencijų: yra tokių, kurie stengias sustoti puš
kelyje ir inrino, kad reikia tik kai kuliuose die
viškojo ir prigimtojo įstatymo plmktuose padary
ti kai kurių nuolaidų mūsų laikams. Bet ir tie, 
mažiau ur daugiau sąihuniiigai, yra pasiuntiniai 
pikčiausiojo iš pnešųj kuris be paliovos stengias 
reti kukalhis tarp kviečių. (Cfr. Matth., XIII, 
25). Todėl Mes, kinį šeimos Tėvas pastate rau
guti jo lauką ii* kurį šĮTOntoji phreign verčia bu
dėti, kad gerasis pasėlys mdiūtų nusmelktas pikt
žolių, laikome, lyg Mums patiems Šventosios Dva
sios būtą pasakyti tie rimti žodžiai, kuriais apaš
talas Povilas ragino savo brangų Timotiejų: “Bet 
tu būk laidrus... Eik ravo tarnystę... Skelbk 
žodi; nesiliauk laiku ir nelaiką; irodiiičk, ragink, 
bark visu kantrumu iv mokinimu.” (II Tim., IVį 
H)*

Jei norimu išvengti piktojo Židmngą, reikia 
visų pirma atskleisti ir yra be gato aiamlbiga pa
smerkti jo klastas neriuniaiuinttems: Mes tikrai 
velytume neminėti tų nedorybių, “kaip pritinka 
šventiesiems,” (Eplmų V, 3) bet dėl sielų getu- 
vės ir išganymo Mums negalima jų virai nutylėti*

Todėl, idant pradėtume nuo šių piktybiUfšultl* 
iiiu, jų rivnrbimisiojl Šaknis yra jų* taigose aptu 
nioteiystę; ją, Įsteigė nu gilinta Htltejas ir | 
tikrojo Bakrammilo ortimą iškėlė mūsų Viešpati, 
liet išgalvojo žmonės* Orimtuje ir jot iitatpmww,

vieni tikina, jie nieko nerado, kas panėšėtu į mo
terystę, bot vien tik pastebėjo galią vaisyti gyvy
bę ii* smarkų impulsą tą instinktą patenkinti; ki
ti, pripažindami, kad žmogaus prigimtis rodo tam 
tikins tikrosios moterystės pradus ir lyg gemalus 
ta prasme, kad jei žmones ne^ijungtų pastoviu 
ryšiu, nebūtų prieita nei prie vyro ir žmonos oru
mo, nei prie prigimto vaiką veisimo ir auklėjimo. 
Bet ir. čia moko, kad pati moteryste išeina iš tii 
gemalų ribų ir kad todėl, įvairioms priežastims 
prisidėjus, ji buvo išgalvota vienu žmonių protu 
ir buvo įsteigta viena žmonių valia.

Kokia gili yra jų visų klaida ir kaip bigcdiš 
kai jie nutolsta nuo padorumo, jau galima buvo 
konstatuoti iš to, ką Mes išdėstėme šioje Encikli
koje apie moterystės kilmę ir prigimtį ir apie jos 
tikslus ir gerybes, kurios joje glūdi. Kai dvi tų 
teorijų nuodų, jie iškyla aikštėn iš konsekvenei- 
jų, kurias jų šalininkai patys padaro: įstatymai, 
institucijos ir papročiai, kurio turi mirkyti san
tuoką, būdami kilę iš vienos žmonių valius, yra 
taip pat paduoti tik tai valini; tad jie gali net 
turi žmonių noru ir pagal žmonių gyvenimo |x?r- 
maiiuis, būti sudaromi, keičiami ir atšaukiami. 
Vaisyino galia* kaip tik todėl, kad ji remias imčia 
prigimtimi, yra šventesnė ir siekia toliau kaip 
moteryste: todėl ji gali būti naudojama tiek pat 
už moterytses ribų, kiek pačioje moterystėje; tai 
gali būti daroma, nesiskaitant su moterystes tiks
lais, ir šitokiu būdu prostitutes palaidumas nau
dojasi beveik tomis pačiomis teisėmis, kurios yra 
įHipažhita teisėtos Žmonos skaisčiai mntinystvu

♦tahi<ndami tais principais, kni kiirie yra įsi
vaizdavę naujų santuokų rūšių, pritaikytų, inmk 
jų, dnhirtinūms žmonių ir laikų sąlygoms* jie jose 
noH Įžvelgti naujas moterystes rūšis t 
bnudfmiąįf^ sau reikalauja pil
nąmoterystes laisvę ir visas jos teises, vh dėlto at 
metus nesuardumą ryšį ir išskyrus vaikus iki mu*

kriv’.rt Šlyti |mkvia ravu gyvvninm iKildri ją 
į pilim* tviiMM.ntoterj'tfę.
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Bolševizmas visiškai pri
klauso nuo materiališkus pa
žangos. Jo visu viltis remia
si tik Šiuo gyvenimu, tik 
matomąja medžiaga, Tuo 
tarpu krikščionybės tvir
čiausias ir galingiausias pa
grindas vra tikėjimas į Die
vą. Į Didžiąja Paslaptį. Bok 

.šeriamas nori kolekty vidiš
kes visuomenes formos, kuri 
nepažįsta jokios asmenybes, 
liet tik hedvasiškos mašinos 
ratus. K rikšrionybe-gi tei
kia organiškąją draugijos 
tvarką, tikrąją žmonių ben
druomenę. 44 Negalima sutai
kyti krikščionvbes su Imlše- 
vizmo mintimis, taip kldba 
oficialus Maskvos poną raš
tai, krikščionylje ir bolševiz
mas taip, viens antrą panei
gia, kad jie turi būtinai ko
voti. ligi viens antrą nuslo
pins.” ”

Paskutiniu laiku pradėję 
bolševizmas dar smarkos ę 
kovą prieš krikščionybę. Jis 
nesidrovi ir nesigaili jokiu 
priemonių, kurios yra mm 
dingos išnaikinti visa t,u, 
kas dar galėtu reikšti kiikš- 
čionybe. Todėl, jeigu dar 
šiandien kalbama apie Baž
nyčią Rusijoj, tai tik apie 
kankiniu Bažnyčią. Bet to 
dar nepakanka, šiandien 
pražuvimą nešanti Sovietų 
Rusi jos propaganda nepasi
tenkina vien tifo Eimptf, liet 
kiršina jau iv juoduosius Af
rikos ir geltonuosius Kini
jos gyventojus. Bolševikų 
iškeltos propagandos filmus 
siekia jau visus pasaulio 
kraštus, rodo kitų rasių žino-

neina jų didŽiauHiuM deiman
tu kasyklose vargus, plauta- 
eijooe išnaudojimus, o šalia 
to vaizduoja europietį ele
gantiškame viešbutyje, kurs 
su milijonieriais geria vyną; 
Kadangi Europa sunkiai nu
sidėjo savo kolonijose, ka
dangi gvaldydama neteisin
gai spaude ir išnaudojo tą 
kraštų gyventojus, tai dabot 
tu nelemtu darbu padari
niuose rauda bolševikai sa-

dirvą.
šiandien jau niutonus kad 

pradeda judėti u* tie šulai; 
ant kurių pastatyta Europos 
tvarka. Bet Europa tyli... 
Europoje ramybe, kada jok 
žiauriausias priešas kelia 
gal vą. 2,2<)0,000 žmonių nu
žudė liolševikai ligi 1927 m., 
tarp kurių 34.000 kunigii. 
Bet ar tn pakako? Ir ligi 
šios dienos vis dar eina tais 
pačiais kraujo nulietais ke
liais. Šimtai tūkstančių ne
kaltai suimtųjų dirba Šiau
rės kalnų kasyklose, sala Ki
bi rijns miškuose ir nulyja 
kančių pilnuose kalėjimuo
se. štai 20-jo amžiaus ver
gija ! šių vergų gaminiai iš- 
vežiojama po visą pasaulį, 
šiomis nekaltųjų krauju pa
gamintomis prekėmis griau
na Imlševikai Eimųms pra
monę ir kartu visų vateįvlnų 
tvarką. Bet pasaulis takias 
prekes janka. Kodėl? Ko
dėl Europa nesigina nuo jų ? 
Afsakymas-aiškus: kadangi 
jau jos dvasios struktūroje 
yra daug panašumo i Sovie
tų Rusi ją, kadangi jau Eli

ropoję? viešpatauju tie jpatyk 
laiavanmniški pagrindai, ko
ki Ūaberyru W ftūMjoj. C’iį 
glūdi viso puslapiui

Ar neturi h1 Sovietu Ru
sija tu pačiu įšhttynm, te- 
čiančnj tikėjimą ir draugijų 
gyVehlmą, koki W tifonų 
ŽtnunėmB teikiami iš laiavn- 
hmniSfaf ii* liberališkų parti- 
M

Skirtumas yra tik tas, kad 
jie ftmnjoj jau visiškai gy- 
vehiman įveBti, Europoje — 
reikia dal* laukti tik pftto- 
įAUs momento.

Kaip mes turime tą pavo
ju imSalinti, kurs iš bolševi
ku grasia? Šiandien šis kimi-

jo išrišimas yra nepaprastai 
sunkus. 0 šį klausimą mes 
hirlme išrišti, mes turime 
dirbti, nes mes esame atsa
kingi už valstybę, UŽ Euro
pą, už savo vaikus. Todėl tu
rime įtempti visas savo jė
gas ir, savęs išsižadėję, stoti 
į darbą. Katalikiškai mąs
tančių žmonių šiandien Eu
ropa yra labai reikalinga. 
Net socialistas Thomas, tie
sa. socialistas anglas, o ne ru
sas, yra išsireiškęs: “Bro
liai. mums reikia žmonių, 
kin io, kaip šv. Paulius, būtų 
Dievo namai.” Dvasininkai 
ir pasaulininkai turi dirbti 
karhl. Štai didžioji Romos 
mintis, kuri šiandien ypatin
gai pabrėžiama. Mes turi
me vieni kitiems padėti, vie
ni kitus remti ir tokiu būdu 
prieš visos žmonijos prieit 
kovoti; vargHtanvius sušelp
ti, badaujančius pavalgydin
ti. Būkime dosnūs krikščio
nys! Krikščioniškoji ir tik 
praktiškai gyveniman vyk
doma krikščioniškoji meile 
teikia didžiausią ir gal būt 
vienintelį atrėmimą prieš

BUKtM liituvių : 
KATALIKU DRAUGUI 

tie kimo, F, 0 S., Argen
tina. Kerniai sukūre Beris- 
sos Lietuvių Katalikų Drau
giją, Draugijos tikslai jau 
aiškėja iš paties vardo. UŽ- 
daviniai Inis—jungti lietuvių 
kataliku jėgas į kiūra, kad 
aprūpinus savųjų brolių vi
sus reikalus, kiek tiktai bus 
galima pakelti. O tų reikalų, 
kaip visur* taip ir Berissoj, 
yra daugiau, _ negu pakelti 
galima. Ir vargstantiems 
pagalba, ir švietimo reikalai, 
ir tikybiniai. ______

Kaip žinoma, Berissoj dal
is geri), kun. Švagždžio atsi
lankymo laikų buvo išlikusi 
panaši dr-ja “Aušra.” Bet 
nebesant vadovų jos veiki
mas apmiręs buvo, Tad dir
va užžėlę visokiais social- 
bolševikiniais < su vadžioji
mais, kurie tiek tik naudos, 
padare, jog įrodė žmonėms 
netikėlių pastangų borgždiš- 
kumą ir sėjamą tarp žmonių 
neapykantą ir netvarką. Da
bar ūpas pas žmones krypsta 
gerojon pusėn.

Draugijos valdybei! Išrink
ti: — pirm. Juozas Griška, 
iždininkas Juozas Burba, ir 
sekref. Julius Jakubka. Na
rių pradžioj dar tėra kelios 
dešimtys. Bet spėjant iš Be- 
risiečių lietuvių skaičiaus ir 
.bendra ūpo, galima tikėtis 
greitu tuliku pasieksiant 
šimtų. Vadele Dieve.

...... \ .. .

bdlševizmą. ♦Teigti įneš paval- 
gydinsime alkstančius ir pa
girdysimo trokštančius, tai 
tada bus draugija ir pakan
kamai stipri bolševizmui at
sispirti. p* Rytas”]

llruguajuje ir Montevidro 
gyvena labai žymus mūsiš
kių skaičius nemažiau 10,- 
(MX). Bricš Velykas balan
džio 27,28 ir 29 d* tomu buvo 
lietuviams rekolekcijos. Per 
visas dienas bažnyčia buvo 
pilnutėle prisikimšusi. Iš
pažinties priėjo apie 7<XJ, ki
ti įiepritilpo. Susikūrusi 
Liet. Katalikų Draugija ima 
stiprėti. Valdyba papildyta 
ir ją sudalo: — J. Mustei
kis, J. Klimas, J. Minkevi
čius, p. Viečas, J. Miklovis, 
J. Abromavičius, A. VaŠta- 
kas, B, Simavičius, M. Vą- 
lečkn, A. Igoraš, A. ŽilniryšT 
P. Vanagas, S. Tamošiūnas.

Ppas visų kuo geiiausias, 
norai puikiausi, vaidų nėra.

Reikia Stebėtis, kad l’ru- 
guajiečiai per tiek metų gy
venę be kunigo, patyrę Vi- 
parto ir kitų šunybes, pakė
lę visokių nedorųjų agitato
rių su vadžiojimų, visgi išli
ko taip skaitlingi ir li<<n- 
viais ir katalikais padoriais. 
Bet žmogus yra žmogus, ir 
visiimet taip tęstis negales.

Jau apvedimas yra geroką 
mūsų brolių skaičių ir tenai 
palietęs.

Jei vieton kunigų ir doru 
inteligentiškų pajėgų tonai 
atsidurs nusigyvenę Buenos 
Aireso socialkomunistai, be
galo daiur žalos padarys ir 
sunku bus tai pataisyti. 
*A|ontevideo lietuvių rai- 

kalai' Verkimai prašo Lietu
vos, kad greičiau jiems siųs
tų jų sieloms gellieti lietuvį 
kunigą. Nejaugi Lietuvoj e., 
to reikalo nesupras! Ne
duok Dieve, jei taip atsitik
tų.

PASUINU $0 GERIAUSIĄ 
SMU8Ą

Geras laikraštis yra kiekvieno žmogaus geriau
sias iv tikiiausias draugas.

Dabar visi pripažįsta, kad laikraštis
vertus kiekvieno lietuvio tikro draugo * 

vardo,
išeina du kartu kivkvięttg^ 

savaitę^abtradieniais ir penktadieniais, Jamė 
si tumiausias ii* Msingiamdns žinias, gražiaitata*'' 
pasiskaitymus* Jis turi jaunimui skyrių. Būna ir 
gražių juoku. Plačiausios Žinios iš neprikhmsomuB •’ 
Lietuvos ir Vilniaus krašto.

“ Darbininkas” metams.............
“Darbininkas” pusmečiui .... 
Jei imsi tik vieną kartą į savaitę

GALI UtRAŠYTl illVO GlMiMiHtS 
t LIKTUV4

Metams.     ..................................^54M)
, Pusmečiui ....................................... .^J50

SPAPDA YRA DlbŽTATStA PASAtXY ttALYM TAD 
IR NAUDOKIS JA

“BARliRlNKO” SPAUSTUVĖJE
atlibkA tVAikibs spaudos t>AWu» 

MltiElkMkOMIS KAI MOJttS 
Reikale krcipkbvs pas

“DARBININKAS”
396 W. BROADVAY 80. BOSTON, MAW.

Tel. So. Boston 0620

11 *.

finis. Yra derlius — bhRM 
nėra jo vėl negera, ^iaflj 
melais dėl sausrų ypač sun
kus laužymas: maišo lupai, 
lyg blekiniai. kaip bematant ! 
supjausiu rankas ir žmogus’ 
kelias dienas palaužęs turit 
(‘iti gydyti raukas.

A’r///«r#s*L

SUNKU SUPRASTI
A rytu fino. Iš vienos pu 

sės Argentinoj dabar didelė 
iM'darhė. daugybė darbinin
kų neturi kur dėtis: nėra 
darho. Tuo tarpu provinci
joj negalima prisiprašyti 
darbininkų. Dabar kaip tik 
maišo laužymo sezonas. Bet 
esant pasakiškai žemoms pa
saulinėj rinkoj maišo kai 
noins, plantatoriai moka la
bai mažai, provincijoi^pra- 
gyvoiiiimiš daug brangesnis 
negu sostinėj, todėl darbi
ninkai nenori pusdykiai 
dirbti labai sunkaus darbo. 
Iš čia tokia keista padėtis. 
Laukiama, kad daug maišo] lietuviai dalyvaus tame dideliame 
supus laukuos užėjus liū- tautos darbe.

PRANEŠIMAS
AbterlkoH L R. K. Fvdemcijos 

Naujos Anglijos apskrities išvrt?.' 
žiavimas įvyks Lk'pos-July 12 d. j 
š. m. Grovc ai Pmelnirst llcsey* ] 
valion Bodfonl, Mass. I

f Malones kitos organizacijos t| 
I dieną nerengi išvažiavimą. o vM

sveikatą ir apie pavojų, kuris gresia jos gyvybei. 
Ir kas.galėtų apie tai pagalvoti, nesusigraudinda
mas iš gailesčioi Kas ne jaustų didžiausio pasigė
rėjimo motinai, kuri teikia save, su didvyriška drą
sa. beveik tikrai mirčiai, kad tik. kartą užmegstą 
vaiko gyvybe išgelbėtu ? Cztai, ką ji iškenčia pri
gimtąją! 'pareigai pilnai atlikti, vienas Dievas, vi
su savo turtingumu ir gailestingumu, galės atlygin
ti. ir jis tai tikrai padarys ne tik pritinkamu, bet 
ir kupinu saiku.” (Lite., VI. 38.).

Bažnyčia ir tai itin gerai žino; neirtai vienas iš 
susituokusiųjų daugiau pakenčia nuodėmę, kaip 
ją papildo, kada, dėl visai rimtos priežasties, lei
džia Įvykti teisins tvarkos iškrypimui, kuriu pats 
nenori; jis todėl lieka nekaltas su sąlyga, kad tada 
jis prisiminė meilės Įstatymą ir pasirūpino atkal
binėti ir atitolinti savo Inmlrininką nuo nuodė
mes. Taip pat nereikia kaltinti veiksniais prieš 
gamtą susituokusius, kurie naudoja savo teise, tie
siu ir natūraliu būdu, net jei, dėl prigimtų priežas
čių, pareinančių arba nuo laiko arba tam tikrų fi
ziškų trūkumų, nauja gyvybė negali užsimegsti.- 
Nes tiek Darioje moterystėje, tiek santuokines tei
ses naudojime yra antrinių tikslų, kokie yra abi
puse pagalba, abipusės meiles išlaikymas ir gašlu
mo numalšinimas*—kuriuos visai neuždrausta susi- 
t nukilsimas turėti akivaizdoje su sąlyga, kad esmi
ne to akto prigimtis yra išsaugota ir tuo pačiu lai
ku yra išlaikyta jo subordinacija pirmajam’ tiks
lui,

. Taip pat visus iki širdie.* gelmių paliečia deja
vimai tų susituokusiųjų, kurie, kieto skurdo s|uiu- 
džiami, patiriu didelių sunkumų slivo vaikus iš- 
maitinti.

Bet reikia griežtai žiūrėti, kad liūdnos išorbiių 
dalykų sąlygos nesutriktų progos dar liūdnesiiieim 
]aikJy<liUimus kilti. Jokio išorinio sunkumo nega- 

. A būti, kum galėtų privrati prie atsimetimo nuo 
i prievolei Dievo Įsakymų viždčhm draudžimtiosioa 
i is esmes* dėl jų iMrios prigipūies* piktus veiksmus;

coniug. adhlt,, lib. II n. 12; cfr. Gen. NXXVIII, : 
8—10; S. Doėnitent., 3 April, 3 lun. 1916).

Todėl, kadangi kai kurie žmonės aiškiai nutol- 1 
darni tino krikščioniškojo mokslo, tokio, koks jis 
buvo nuo pat pradžios, ir kuris niekad nebuvo pa
keistai; ran neseniai tarę gera iškilmingai paskellc 
t i kitą doktriną apie tai, Katalikų Bažnyčia, kuriai 
paties Dievo pavesta mokyti ir ginti papročių nc- 
iiečiaimuną, ir padorumą, atsidūrusi viduryje šio 
papročių perversmo, garsiai pakelia savx> balStt per 
Mūsų burną, savo dieviškos misijos ženklam mote
rystes ryšio skaistumui nuo to sutepimo apsau
goti, ir ji i* naujo paskelbia: kiekvienas motervstes 
naudojimas. Vis tiek, koks jis būtų, kurk vykdant, 
iš akto, dirbtinėmis žmonių Įndemonėmis, atimama 
gyvybes veisimo natūralioji galia, žeidžia Dim*u ir 
gamtos įstatymą, it tie, kurie padaro ką nors pana
šaus, snsitep i sunkiu nusidėjimu.

Todėl, dėl Mūsų aukščiausios valdžios ir visų 
sielų išganymo rūpesčio. Mes įspėjame kunigus, 
kurie išpažinčių klausu, ir visus, kuriems pavestas 
sielų ganymas, nepalikti paklvdiinv, dėl šio itin 
rimto Dievo įstatymo, tikinčiuosius, kurie yra 
jiems pavesti, ir. be to. patiems apsiginkluoti prieš 
šios rūšies klaidingas pažiūras ir nieku būdu su 
jomis nesiliendrinti. Bet jei nuodeinklausis arba 
sielų ganytojas—nuo ko tesaugo Dievas l vestų tu 
kinčiuosius j šiuos paklydimus, arba kilt juos pa- 
laibytų, ar savo aprobata arba nusikalstama tyla, 
težino jis, kad turės atiduoti Dievui, vyriausiajam 
teisėjui, aštrią apyskaitą dėl savo netiesumo; te
gul jis. tmgnlvojn, kad jam kreipiami šie Krtstani; 
žmlžūū: “Jie akli ir aklų vadovai; jbigu gi aklas 
veda aklą, aMu įpuola į dilolsę. ” (Mnttbo XV, 14: 
K Dffiė. 22, Nov. 1922).

Kas liečia motyvus, privedamus piktam mote
rystės naudojimui iŠte|sHi-*nutylint Itūdiųgmv- 
uųs—ne retai tie motyvai yra pramanyti arlm |x*r- 
dčfL 4’ačinu Bažnyčia, ta geru Molina itin gerai 

kuprniitn ir užjaučia tai, kas sakoma' apie įmitime M . • • 

Negana to, yra ir tokiu, kurie nori ir reikalai!- . 
ja. kad šitos: biaurenybes būtų įstatymais pašvęs- . 
tos arba kad jos būtų bent pateisintos viešais žmo
nių papročiais ir institucijomis. Jie, rodos, net ne
įtaria, kad panašūs dalykai neturi savyje tikrai 
nieko tos moderniškos kultūros, kuria jie taip di
džiuojas, bet kad tai yra šlykštūs puvėsiai, kurie, 
be jokio abi jojimo, pažemins pačias civilizuotas 
lentas iki kai kurių laukinių tautelių barbariškų 
papročių.

Bet, kad pradėtume smulkiai dėstyti tai, kas 
yra piiešūiga kiekvienai moterystės geryliei, rei
kia pradėti nuo vaikų, kuriuos daug kas drįsta va
dinti santuokos varginančia našta ir kurių, jei 
jiems tikė»i. reikia rū|M‘stingai vengti susituokti- 
siems m* tarp kitko, doriifsusitiu’ejimu (leistu 
Irip put moterystėje, kada abudu susituokusieji 
sutinka), bet siiydinant gamtos aktą. Vieni reika
lauja teisės Į šį nusikalstamą palaidumą todėl, kad, 
negalėdami pakęsti vaiki!, jie nori patenkinti vien 
tik savo gašlumą l)e jokios naštos; kiti, todėl, kad 
negali, pasak jų, nei susiturėti, nei dėl savo mietų 
asmeninių, arba dėl motinos, arini dėl savo šeimy- 
mnos padėties sunkumų, priimti vaikų.

Bet tikrai jokia priežastis, vis tiek, kokia ji 
būtų rimta, negali1 padaryti, kad tai, kas yra iš es
mės prieš gamtą, taptų suderinama SU gamta ir pa
dorumu. Kadangi niotervstės aktas savo pačia 
prigiintiini yra skirtas vaikams gimdyti, tie, ku
rie, jį vykdydami, tyčia stengias atimti iš jo jėgą 
ir galią, Veikia prieš gamtą: jie dirba gėdingą ir iš 
esmės nėd<4ą darbą.

Todėl nereikia stelmtis, kad šventasis Raštas 
liudija, jog dieviškasis Majestotas itin biaurisi šia 
Šlykščia piktadaryste ir kartais ją mirtimi Intus* 
<knvo, kaip primena šv. Augustinas: “Net su teU 
sėta žmona, moterystės aktas tampa neteisėtas ir 

nuo to laik(\ ka*p via vengianm vaiko 
nžsimezginuk rlfą dalė (Įnamis, Jtltih sūnus, it už 
’ai jį Dievus nulntude mii?thpi.H (S. Augu^ Ik*

visokiose konjunktūrose įsi įsi t linkusi e j i. stipiiha-r 
mi Dievo Malonės, gali ištikimai pildyti savo pa*£ 
reigą ir apsaugoti skaistybę nuo tos gėdingos 
Inos; tokie vra liepa judinama krikščionių tįkeji-3 
m<> tiesa, išreikšta Tridento suvažiavimo: “Nie*j 
kas nigali ištarti šių drąsiu žodžiu, kuriuos idM 
draudė po anatemos bausme Tėvai: kad negalimu i 
atpirktam žmogui išsaugoti Dievo Įsakymų. Mėtį 
Dievas neįsako uvgnlimų dalvkų, jis jus 
padaryti tai. ką galite, ir prašvti to. ko negailioj 
r padeda g ilėti.” ((’oneil. Trident., šrss. lV, cap»l 

11.). Šita pati doktrina buvo iš naujo Bažnyčioj 
iškilmingai patvirtinta, pasmerkus jansenistų 
reziją, kuri buvo išdrįsusi ištarti prieš Dievo geru- j 
mą šį piktžodžiavimą: “Kai kurie Dievo įsakymai' 
negali būti išsaugotkįeisingų žmonių, nežiūrint 
noro ir pastangų, dėl jų turimų jėgų: jiems tai 
pat trūksta malones, kuria šitas išsaugojimas tap-J 
tų galimai-.” ((’onst. A post. Cum ‘wasioiū\ 
Maii 1653, prop. L).

Bet reikia. Garbingi Broliai, dar paminėti ki
tą itin rimtą nusikaltimą, kuriuo kėsinamasi prie 
vaiko gyvybę, dar paslėpto motinos prii'gloltsfyjej 
Vieni nori, kad tai būtų dalykas, leistas gera n 
linus ar tėvo valia; kiti pripažįsta, kad jis yra m 
leistinas, nrlieiit dėl išimtinai įimtų priezaaČk 
kurias jie vadina mediciniškais, smdalhuaia 
eugeniškais nuroilyinaK Visi jie roikalaiija, ki 
tai liečia vnlsiylies Imudžianmosins Įstalymus, 
riu draudžia žudyti pa vaisytą, bot dar lu^gin 
raiką, kad raistybes įstatymai pripažintų imi 

kurį kiekvienas iš jų kelia, u tas nurodymui 
vniranja |mgal skirtingus jo genėjus, ivkad jia 
tu paskelbtas laisvas nuo M kokios bausmės. Ali 
randa ir tokiu, kurie, dėl šių žmogžudiškų opi 
jų, šaukias teisėjų tięsiogiiilu Ijcndradarltiavimį 
ir visi žino, kad, deja! kai.‘kur tai pjmitmkn 
dažnai* / - ■

(Bus taihm) H ' ' .

Y-



f Antradienis, geyute* 5 i, l&t

5c.

metų gegužes 10, 11 ir 12 
7::30 v, v. N<»w Ilaven’e 

Kazimiero (339 Oriene St.)
Joje įvyks 40 valandų at-

CHARAKIRI JAU PASENO
Mirti* itetiztiJa..—Kxck ir knr žnAariJ—Didelė filmu

įteka.—Ko pamoko tie Įtikini skaičiai.
“Darbininko” KatalogasKAS GIRDĖTI. LIETUVIŲ I

KOLONIJOSE I

įKW HAVEN, CONN.

Kas vakaras bus laikomi iškil
iai mSžparai su asistentais. 
Vbų apylinkės lietiivių prašau 

kti, nes bus svočių kunigų, 
j padės klausyti išpažinčių.

E Prie progos skelbiu, jog tomis 
L dienomis įvyks Kunigų Vir- 

ifies suvažiavimas.

ji padarė ne pats žmogus, 
tik plėšikai, kurie jį užpuolė.

Ariu Dięvui, tokių biauriu 
įpročių mūsų krašte, kaip 

Charakiri vadinmne žudy-Iželio ir liepos. Savižudžiai ^„5,., nors ir
mtjsi persirėžiant sau ar kt-Įtuos mėnesius taip '*pamė-įjjtt sjvvižudžių, ypn? kaime, 
tiems pilvą. Tai tautiškas ja-Įgo,” kad japonai buvo pri-|nemažiau pasitaiko, l'žtat
poną žudyniosi būdas. Ta-|wrsti net skirti prenriją|(vja,nėi.a t»,kii> biauritj apei
čiau savo tėvynėj jis jau ne-Jtiems, kurie, sakj-sim, kokią|gtIj kurios Japonijoj šusida- 

beteko senos reikSmės. *

Velionis paliko liūdinčius: w»- 
MTį Jfarijonų Zarembienę, Man- 
cherier, N, H., brolį Andrių Žu- 
kauškų, Ijomlonderyy, N. K, Lie
tuvoje motiną, brolį ir 2 seseris, (beteko senos iviksinės. TaiĮsukvailčjnsm porelę nuo tosLį’^ to paticsęhaHikin^ Jas 

’lroilM: jaiMmiĮ statistika. Pe- nelaimi* išgelhsti. O tose o n> Rtlwlis •‘Amerikos 
kioje nuliiulimo valandoje, Sirdht- w’t«is metais ten nusižudė id vietose, kur dažniausiai Merkrue” taip nimišo: 

gal dėkojame. Dėkojame ypač Į viso 1*5/100 žmonių. Iš jų tik Į mėgsta nilsiŽtldjCl Jais me*Į 
vaikučiams, mokiusiems prie velio-Įj^o pasidarė san ėliarakiii.Įnesiais vaikščioja paskirtosl 
nie« grabo. I Kiti nusižudė “mfHlęrniš’Įspeeiales sargybos. I

S..H..O arembtaU kesniu," patogesniu būdu. O kokiose vietose, kaip nrn-P 

brolis Andriui A. žuksuskgsĮTaip, 7,000 tij nelaimiiigųjįjĮnote. mėgsta dažniausia žii-Į.
___________ Į pasikorė, 2,4(k) nusinuodijo Įclytis t 1 

Ibjauriais nuodais, o 1,800 at-1 Aišku, gražiausiose. Lygi 
_____ Į tyčia, ati’odo, l)ot tai yra tied 

P0| ilCMii lQ____ [Tačiau prieš dvi žhiontij-gv-pa. Tokiose vietose japonai l
rimlvEdlniHu hieracijas bnvo dar visai ki-įpastatv tam tikrus stulpus su Į 

Liritivos Vyčių Naujos Anglijos Laįp rpįc japonai, kuriems I įspėjančiais parašais, pavyž-1 
Apskrities metinis susivažiavimas I . . , ,, I ,«• * . »• x»:i.i. L. I. , t i- • — g^emmas jau daugiau me-|džm, netoli nuo Nikko ku-|tvykssekmndien}.Reguzes (May) p /’ ,v . 1 " J’ I
17 d., 2 vai. po pietų šv. Proneiš-lko nežadėjo^ nusižudyti pa-|rovto. prie Kegono krioklio,| 
kaus parapijos svetainėje, 94 Igal tautiškų įprotį galėjo tik 
Bradford St., Lawrenc<',
Knopos malonėsite prisiųsti ai. ml5(|Wi m .
atstovus sulig konstitucijos liūsta-1 , I** ?
tynw ankštos uolos, o vyrai

Naujos Anglijos Apskrities Pir-pidaryti sau charakiri. Ki- 
mininkas

i *‘Tas kandidatas, kuris nu
taria nusižudyti, apsivelka 
[goriausiais iškiimiii rūbais 

|su visais herbais ir ardomus 
ir išsirenka pačią gerąją vie
tą prieš namų altorių, ant 
kurio stovi imperatoriaus 
biustas. Prie jo padeda savo 
rrostamrtrtą h- atsisveikinimo 
[laišką. O paskum prasideda 

pats aktas. Kandidatas tris 
kartus nusilenkia prieš im- 

Įperatoriaus paveikslą, prasi- 
. . 4*1^) nedaryk, arha prie Lklcidžia ant pilvo drabužius

bl"Klais: nioteiys pasi- ĮSumos -- “Palauk, vieną a-k, atsįsr.f|a an1 kojlu Dešine 
O ta akimirka jnn| |>an|..^ j.uria dar apsiriša bal- 

pa-|ne vieną išgelbėjo. tn skarele, pasiima aštrų pei-
Kiti jajionų ekscentrikai Į |į jr įsmeigia jį kiek galint 

Kuv« J Viešnia 1^ ne^ra^lJ’Į žudytis mėgsta dienos metnĮjr(.j.įau į kairi;t pilvo pusę.
iRodel dabar pasidalė ki-k, |aj žymiausiose Tokio|pasLum peilį patraukia, pc 
Itaip ? Dalyko žinov ai f vii ti-katvese, kur esti didžiausias pjjlva į dešini šoną ir kio 

SHEBOYGAN, WiS. Ina. kad čia kaltos esančios|sllsjsl.1-K]jmas. Jiems patinkaLiikšiyi). Tada aktas baigia O" UUUIUMH) ni«h filnios. Ją prisižiflrėj. japo- k(lkį0 ketvirto anksto L. Mirilta nuo kraujo nute 
k!.taip ^^jnuS'-ktHiesiogiRatvPsvidu-lkėjim.., Seninu į tokias .-e 

riti kun. J. J. Mikas, buv. (’ndiiby 
ld<*l)onas. Kun. P. Garmus išsi
kelia j kitą vietą.

- — •1ĮL AUKUOS 1YČ11IS P<> traukinių ratais.Keir Haven’o, šv. Kazimieroj •" HHUklJUu S1 l Uinmv | » ------
rupijos klebonas,

Kun. V. P, Korkauskaz

IMK LIETUVOS 
[ ' KARIUOMENĖS 
|> SAVANORIS 
' . MAN’niKSTER, N. H. - Ba

landžio 19 d. kariuomenes lifconi-
• liSje Port Siu ridnn, III., mirė Ko- 

ghnieraz Žukauskas, 37 metų :mi> 
, iUus. Balandžio 22 d. jo kūnas 

atvežtas į velionies sesers M arijo 
Mos Zarembienes namus. Stotyje 
ir namuose buvo prisirinkę daug 
ŽJponių. Palaidotas balandžio 25 
d. bažnytinėmis apeigomis šv. Juo
zapo kapinėse.

Velionis maneliesterieviams bu
vo gerai pažįstamas, nes buvo 
daugelį metų Manrhester’y. N. IT. 
išgyvenęs. Iš šio miesto išėjo į 
didįjį karą. Pabaigęs karo tarny
bų sugrįžo atgal į Manehester’į ir 
iš čia savo noru išvyko J Lietuvą 
ir įstojo į Lietuvos kariuomenę 
Sugrįžęs iš Lietuvos įstojo j Ame
rikos J. V. kariuomenę, kur ir bu
vo iki mirties. Mirė nno plaučių 
uždegimo ligos.

fTAlKIOŠ KMTOOB
Ankriofo Obuolio Hirtori}, 

Graikų Mythologijoi Žiupa- 
geba) »u paveiksbiis. Liatu- 
rių kalbon išguldū Alyva----- 50a.

Trys KririvUi-Krikičionk, 
ydai ir Tarkas. Pamokinau* 
i apysaka, Pirate T, VyL * 

dauskai. Vertė P. B.---------- -<0e.
Trumpi SkaitymiMal—labai 

grąžte pMiskaifymai apie į- 
vairiua gyvenimo atiitikimus. 
Parašė J. Tarvydai  ------- 45e.

Turto Morms—moksliški pa- I
siakaitymai. Parašė Uosis-----45o.

Gerumu — aprašymas apie 
genimi Pcr Tėvą Faberg-Fi- 
lipinu. Vertė Kun. P. L. ——15c.

Tabakas—Nuodai — rūky
mo kenksmas; pagal d-rų Ni- 
kolskį parengė S. Kaimietis—15c.

Užkeikta Mergelė su Barz- 
da Ir Barzdukutiz—apysaka 15a.

Katalikų Bažnyčia ir Da- 
tnokraUzmaz. — Parašė kun. 
Tarnas Žilinskas ----------------- 50c.

Apažtolyitėa Maldos Statu- 
tu, Vertė Kun. P. Šauni* 

! uitis----------- -—--------------- 25c.
XXIX Tarptautinis Eucha

ristinis Kongresas. Parašė
. kun. Pr. Bučys, M. I. C____1.59

Mūsiškiai Užsienyje. Juokin
gas aprašymas kelionės į Pa
ryžių ir atgal Mikalojaus ir 
Glapiros Ivanovų... Išguldė 
Magnus Parvalkietiz____ *__

Kelionė Aplink Pasauli per 
S0 dienų—Apie visas derybas 
be galo įdomūs nuotikiai ke
liones per įvairius kraštus. 
Parašė Julius Verne. Vertimas, 
L Balčikonio$1.09
Pramoninės Demokratjios Pa- 

frindai. Parašė Uosis --------75c
Gegužės Mėnuo — Kun. P.

Lideikis. Kuiną---------------- 50c
Aritmetikos Uždavinynas. 25c 
Vaikų Darbymečiui — Rin- 

rinėlis kalbos mokslui.--------50c
Petriukas — laiškai vieno 

vaikelio* Vertė S. Rakauskas 15c 
’f Boltevizmas — Kaa tai yra 
holtevizmas ir jo vykdymas 
Rusijoj -----------------------—15g

Žaidimų Vainikas—Savybės 
vakarėliams ir gegužinėms su 
raidomis. Sutaisė Matas Gri
gonis ______ ______________50c

Laimė — (poema). Parašė 
Vaitkus 50c

Atsargiai su Ugnimi. Vertė 
iš lenkiško kun. K. Š.............10c

r

.50

K| Kiekvienas Kataliku 
Tori žinoti arba Mokėti?— ,W

Maldų Rinkinėlis, balais 
viršeliais_____ ___^.^41.75—1.25

Maldų Rinkinėlis, juodais 
viršeliais _____ _ _ .„|175—1,25

Dr. Vinco Pietario Raštai,
Istorijos apysaka. Du tomai. ♦l.OO

Apie Apdraudę Parašė J.
3. Vasiliauskas.......... . ,,

I Moterystė ir teimyna. Ver
tę J. Gerutis  __________ 40e.

Gamtos Pradžiamokslis —
Dr. A. Vileišisu___________ 50c

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų išsisaugoti? l’nraiv 
negyvoji gamta: žemė, van
duo, oras. Parašė J, Bnronns—50«.

Patrimpo Laiškai. — Išleido
Kum A. Miliukas------ -- ---- 50a.—

Meilė (Poema). Parašė M.
Gustaitis _______ ________ 15a

Nauja Skaitymui Knyga— 
(Dalis II). Su pavrikslnis----- 75a.

Vienuolinė Luomu. Vertė 
<un. P. Saurusaitis ------ ~__25e.

Vaikų Knygelė — su pa
veikslais --------- ------------- 30a.

Mano Patyrimai Didžiojoj
Karėj. 1015 ir 1919 m. Para
45 Kun. J. F. Jonaitis (Ka
pelionas) -------- :--------------—25s

Pamaldų Vadovėlis, Stacijos 
Graudūs Verksmai. Sudarė ir 
išleido Kun. J. Koncevičius.—lOe.

Moterystes Nesuardomybė. J.
Lo^amikis. šv. Kas. D-jos lei
dinys, Kaune-------------------Ite.

Sunkiausiais Laikais. Parašė 
A. Rucevičius ------------------ ėOo.

Žventas Gabrielius. Išleido
Tėvas Alfonsas Maria C. P—25e.

Religijos Mokymo Metodi
ka. Sutaisė K J. Skruodys—50a 

Leiskite Mažučiams Ateiti
Prie Manęs. Sutaisė KuPra- 
nas----------------------------------40e

Mūsų Dainiai. Parašė Ka
zys Puida —--- ----  ------- -50e

Anderseno Pasakos—su pa- 
eikslėliais w———------------20c

Andziulaitis------- ---------------50c.
Ii Kelionės po Buropų ir

Arijų. Parašė Pranaičių Julė 2 50

TEATRAI
Vienuolio Dlsputn sn Rabi

nu. Vieno veiksmo juokai. Su
lietuvino Vaidevutis-----------15o.

Nepaisytojo—keturių veiks
mų drama. Parašė kun. Pr. M. 
Juras. Kaina ..............—35e

GHiukingas Vyras—2 aktų 
komedija; parašė S. Tarvy
das--------------------------------- 25*

Elgetų Gudrumai, 3-jų velka
mų komedija. Parašė Seirijų 
nozukas —,____ __________25a
Ubagų Akademija ir Ubagų

Balius — komedijos po 1 ak 
t|. Parašė Seirijų Juozukas—35e

Sniegas — Drama 4-rių ak
tų. Vertė Akelaitis _____ _40e

Eaumas—3-Čia dalis dramos
“Gims Tautos Genijus.” Pa
rašė Kun. L. Vaicekauskas—10c

Žydų Karalius — drama 4
aktų, 5 pev. Vertė J. M. Šir
vintas __________________ 30e

Viri GerL-3-jų veiksnių vaiz
delis; paraiė F. V. _______ 10e

Patricija, arba nežinomoji 
kankinė — 4 aktų drama. 
Vertė Jonas Tarvydas_____ 10c

Išganymo Apsireiškimai — 
i atėūmas ir gyvenimas ant že- 

mčsVėzaus Kristaus. Vaidini
mas su gaidomis ______ 75a.

Dramos; 1) Germaną; 2)
Fabinln—5 aktų; 3) Liurdo 
Stebuklas — 4 aktų; parašė 
J. Tarvydas___________ ___ Mm

Knarkia Paliepus.—Komedi
ja 1-me akte. Parašė Gineitis 15e.

Vaikų Teatrai: dalis I; 1)
Pagalvok kę darai; 2) Jono 
laimė; 3) Pasakyk mano lai-, 
mę. Surinko S. K, D. ir N—15e

Vaikų Teatrai: dalis II: 1)
Htirsime paskui; 2) Antanu
kas. Surinko S, K„ D. ir N.^lte

MALDAKNTG1UI
* Pttlkim ant Kėlių-«D«ū**-- - 
panda. Odos apdaru $2.00 Ir |3.0ū

Mažas Naujai Aukso Alte- 
ritu —juodais viršeliais—___ fiOe. .

Įlilmos. Jų prisižiuivj, japo-|an() kokio ketvirto aukštoLi( Miršta mio kraujo mitr
inai išmoko kitaip žudytis, Įtiesiog | gatves vidų-1 Vėjinio. Seniau į tokias re 
|F Urnomis ypač pasekė viso-lpj. Dėt po reles triukšmo ne- Iremon i jas savižudės pasi 
Įkios poreles, gyvenimo nu-|megSta _ jos gėriau teveli ja kviesdavo savo geriausi:, 
įskliaustos “dainos ir “ka-[puikią mėnesienos naktį ju-|draiigii. kuris jį, paskutinių 

.1 valin iai,” kurie bo mylimų- Į |.oje, qvn lengvai murkteli konvulsijų tampomą, tureda- 

DCnAYPIIflQ ATCAYVUili 11 n,ek<> ^an^au nomate iri—ir nieks neberas. Ivo pribaigti kardu.’’KtUAKuIJuO Al OTRI M Al nežinojo. Žinoma, kaltas ii Į Charakiri tiesiogine pras- jr toki}l savj.;u4v|)(- |)UV(, 
Dr. F. B. Puikunigiui. TamstosIl;ick ,K'tik?s .W«n'J pap™; nw> reiškia, lietuviškai ta-Likoma -•j)a‘)i((ria;- jei tik 

atsiųstu rašiniu apie Liet. ekono-Įtys, kuriuo pasirėmę seniai Įriant, paleisti žarnas. Bet [būdavo atliekama payal vi 
tniXo auklėti japonai turi tam ki- F TOstirfytu; ^ika^imu^

v P ‘Mi« būdu/W2 inetaiš nt-
kad nėra virtos pataisyti. Įpasitaiko, kad toki jai ave-ĮgrpĮ(jfra. TaS biaunjB papro-Ljgj.^^ s)l -jHl> 
--------------------------------------------|rKiai Pi,Wi> kart« Pasato tys kilo 12 šimtmety. Pavys-N(,„j su ž,noua_kad 

prie vestuvių stalo. Ji davė, kaip sena istorija Lal.(xlvhI prisiri5ima
Bet tai ne visiems išeina 1 pasakoja, irgi japonu kariai, milTO"iam imperatoriui. Ki 

gerą. Kai kurie, negalėda- kurie, nors ir nugalėti mūšioL JMina5iaj IOTSj(.]sf. vie- 
____  n>> pakęsti prievarta primes-linuke, vis dėlto nutarė gyvi.ynw>1 j„p„nl, atet?>vv)iės 

‘VK^>T^?T^X°.Vn'° |t0S "1M«inos’ ° tos “ .1a«ni- nepasiduoti. Jie išsiėmė sau MaskV(,j(.' valdininkas i- 
DEJOS VALDYBA h;jo įma KU buvusiu myli- peilius ir pcndpiove sau pil- nvi<.in sužeidos

Pirmininkas — Jonas U retraustau, . . . -vii P>*’*’o liminKkll Ml/.tims
24 Thomas Park, 8o. Boston, Mara Įniuoju ir drauge nusižudo. |vus. O kiti pasekė juos. k-dhos mokvt-oin

V,wPsI^nA^DSS^^M^ ĮTaip darydami jie vis dėlto! p<» trijų šimtmečių cbara-karėdamas išvengti skauda- 

'’»« f" BSS!ly7sž.,B5to?MM,|P1’isipkin vi<‘«as nmži kiri buvo žinomas ir mėgia- L,, nnfnI.? lntsi.
ėin. Raitininkas — Juostas OuaeriČioa, Į ** — .......................... .................... ..

27 Tamps St, Mattapan. Msm. I
fidlntnkas — Vincas Ksilitus, I

<57 G Street, South Boston, Msas. 1
rrarkdarls — Petrai Gelailnb, I gvvūllll IvtVse, 1 kurias, kaip 

14 VInton St, South Boston, Masą Ir. * '. ‘ . . .
Orauzijos susirinkimai būna kas pirmi I Ilki, pereis jų mirusios Sie- 

nedridlenj kiekvieno mėnesio 2 vai į, 
po piety, PafapiJo® *02 Esu I lOS.
Stveath St, So. Boston. Maas. Į savižndybių skai-

If ABI RFIIf Al IliRl V1FT1 r *US pasibaisėtinai nAIn nCIAALInM Iltį r [auga. Bene daugiausia jų 
DEL OFISO [iinsižudo po traukiniais Ko- 

pratom, taipU, dUvininfanM "10-""0 stot-v Toki° miestc- 
rijų "TtarMninkn” Arfmfriistrsd I Be šitų “šillju,“ kitos rū- 

t Išies savižudybės Japonijoj 

.............nėra tokos r,vškos. Ten iš mi- 
ProfeBlonriAi, bUnkrial. pramonin-l „ ,

knl, kurie skelbiasi •‘Darbininko,” tik- Iii JOBO Zmoillll Savižudžių bū
ru I verti skaitytojų paramos. I rtrknxm • i .v. • ‘v

visi aarstnkitvs "Darbininke.” I Da w20. Jai skaičiai, mažos
,------------ 1 ;... . "" ------ Jui už saksų, kurių siedeia 392

žmonių iš milijono gyvento
jų; Danijoj milijonui tenka 
251. Prancūzijoj 188, Prū
suos — 166, Anglijoj 75 ir 
tiktai katalikų gyvename 

(krašte, Airijoj vos 17.
"““cHMKABSSCHUKA II Bęt kas itin krinta į akis. 
i7s Minimrry st.. iVorcester, M«s. [tai tas faktas, kad Japonijoj 

iiiui 1—7218 Į|| nusižudėliu tarpe moterų

[skaičius žymiai didesnis ne
gu kitose šalyse. Ten mote
rų nusižudo, maždaug, tiek 
imt, kiek ir vytij, kada tuo 

j tarpu kituose kraštuose jų 
hkaičins tesudaro vos trečdn-

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

25e

Kaip ir visur pasauly, tenm 4-9480

MCMteteteteMteteCCttCt

CHARRON’S
PIANAI—RADIOfl 

ŠALDYTUVAI

S0T1ŪM1ULL ĮTIKĖT

na meilę. Tik susijungti tiki- Į mas visame krašte. Su laiku |.;<udVfi 
si ne čia, žemėje, bet kitose*jis pasidarė net. “tautiš-i * .

«V. JONO £V. BL. PMALPoras
; < DR-JOS VALDYBA
♦ Ibrmininkns — Al. Zioba

36 Mt Ida Rd., Dorcheater, Mas.
Tetophooe Columbia 5431 

Vfee-Pfrmintakas — J. Petrausku 
į. 3M Thomas Park, So. Boaton, Mara. 

.Pfrot, Raitininkas — J. Gllneckls 
Tbomaa l'ark, So. Boaton. Maaa 

i. Raitininku — M. telkia
i. K. Nlnth St, So. Boston, Mm 

as — A. Naudiiūnas
E. Broadvvay. So. Boston, Mm 

J. Zaikis
• *t Wlnf!eld St, So. Boaton, Haas. 

YįhmgO* laiko susirinkimus kas treči, 
$ :»»<Hidlen| kiekvieno menesio. 2 vai 

>• pietų, Parapijos salėj, 492 E. 7tb 
Bt, So. Boston, Mas*.

TUVOS DUKTERŲ DR-JOB 
- PO GLOBA MOTINOS SVC.

VALDYBA
H — Taki* Atamuklant 

I O Street, So- Boaton, Mara.
Tel 8. Boston 3385-M. 

PinalnlūM — Elena MltatektebA 
E. 6th St, So. Boston, Haas. 
Balt — Elzbieta AnHtikalniutė 

LG St, So. Boston, Mase.
Tat So. Boston 4719-W.

Balt — Marjooa Markooiat* 
t G 8L, So. Boston, Mara, 

k* — Ona Staniuliuti 
tfrat eth St, So. Boston, Mase. 

Ona Misgirdieni
U Columbla R<L, So. Boston. Mase, 
j GtoMja — E. JanuSonienė

4M OHumbla Rd., So. Boston, Mara 
a aavo Mulrinklmus laiko kaa 

„i ataminką klekrieno mėnesio, 
įgg vai. vakare, pobatnytinėj rre-

^draugijos reikalais kreipkite 
ta protokolų raMlnfak»

. KASTMURO r. K. DR-JOS 
VMDYSOSADKSUI

na J. Gmblnakaa, 
Prascott St, Kesdville, Mase.

inkaa — 3, Marfceltonls, 
Mm St, So. Boston, Mase.

- * - «. y. Paplasskas, 
So. Boston, Mae*.

IteMItilnkaa — M, teikta, . 
TNlalli St. So. Boston, Msm. 

___Vi Balutis, 
L Iteresr SU

TSl. So. Bosten 0te7-W,
_ _ X teikta,
VErftiM SU So. Boston, Mase. t 

taikė sttslrmklaina kas antra 
_. Hss| kiekvieno mtessto Pampi* 
MlfJ. MH terentk SU Sontk 

. Mana.

PAGRAŽINKITE NAMį 
IRKAMBARIUS

Gerinusiu petitu. Mh panhiotlnmo 
gerą pentį; it poptorų pigiau negu 
kitur. Re to. mes pentinam? namini 
iA vhln u s ir lauko. Clrhitlis alnaiijl-

CHE8NAB A BCHUKA

■: m • . , . Taip, žinoma, ir padare,
kas. Taip samurajų kasta. Ln . 1 . ‘ ..

., _ ..... Tokia įnirtis diplonuita is-
susidedanti is krašto didikų. I . , .

.. laukstino, o jo karsta i knpus 
priversdavo savo nusikaltu-1 , ... . . /\ , . . . . . u Ipalvdejo net pats nnperato-
snis krnnnuilais narius tuo rt. į 
būdu patiems pasidalyti sau |
teismą. Pasileidęs pats sau! Apie japonų šitos rūšies is- 
žamas toks didikas, nors ir|tikinnimą rodo kitas tikras 
padaręs kriminalį nusikalti-r^t^dikimas. Kartą vie
nių, vis tiek buvo laikomas nas imperatoriaus rūmų ta- 
doru, garbingu. Tokio, mat, | skaudžios bėdos i.š* 
jau keisto papročio būta. 1‘iktas, paprast* vieną princą,

Dabar charakiri išeina $ Į kad paskolintų jam tam tik- 
mados. Europos civilizacija Įra suąi:> pinigu, het kai tas 
“gyveninio, nuvargintiems”Į paabejojo šio garbingumu, 
su savo daugeliu keru dalv-rn^'^°'ias ištikimumo ženk- 
kn atnešė į ta “tekančios sau- ,ui Ja™ laidu nu
les kraštą’' ir blogus įpro-Pirsta savo rodomąjį pirštą, 
čius. Dabar japonai daii-| ^arakirt darosi net maži 
ginusia žudosi kitokiais bū-r^”-1 septynių meti? vaikai, 
dals [girtuoklių sunūs ar net gelc-

* Užtat charakiri turi pro- hink?H? ^ai* Pey kurių ne- 

tenziju pasidaryti eksporto Į apsižinrejimų ištinka 'gide- 
objektu. Nelaimei, taikosi žinkp,.hl DUWi
net į mūsų kraštą, kur taip|’8\HM^ * įlietais
pat tos rūšies nėinnningiijųha*P Vat J^eiįo iš geriausių 
netniksta. Sakysim, priešrkl^°lu’ adrtįs, tik-
kolorius motus laikraščiai sakapt, nusinU(Klijimas\ 
še, kad atsirado pM*a ginma-|avs ;PS* įleidęs mirtyje pa
žįstų* kurie buvo imsiryžęĮ^^^y^^P sneit vei- 
nušokti nuo radio stulpo,|kklm*’”
kad tik būtų nufotografuoti J Laime, kad bent kitų kraš- 

‘Pomtais metais viens4*lmra-hų jiapm^iai nem toki biąm

Mūsų Tikėjimas — išaiškini* 
nas pagrindų mūsų t’k&jimo. 
Vertū Jonas M. Širvintas..___50c

Lietuvos ženklai. — Išleido 
f. Šeškevičius ir B-vC, Kau
las .........................         4Cc.

Žmęs ir KuJbSk: Dcklama- 
*ijos, Monolgai ir Dialogai. 
Paraše Juozas V. Kovas___ 30c

Graudūs Verksmai — Ver- 
fi Vysk. A Baranauskas___ 10c
Etjcharistiikos Stacijos—Su- 

iotuvino Kun. P. Juškaitis_ 15o
Kristaus Kryžius: Stacijos, 

Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužės, Birželio ir Spalių mS- 
lesiams. Ižleido-kun. K. A. Va
lys ______________________ !

Dangaus Karaliene. — Su
rinko Kun. M. Gavalevičius j 
be apdarų 75 centai, su ap
darais __ _____ ___________tl.OO

Žmogus ir Gyvuolys. Para
kę kun. P. Būrys _________ 39e.

Socializmas ir Krikžčioiiybe.
Prot V. Jurgučio_____ L_«JlOe.

Žydas Lietuvoje. Paraše S.
Kaimietis — ----- -------------- 10c

Maldos Galybė. Istoriškas 
piešinys IV-to šimtmečio kri
kščionybės. Lietuvių kalbon 
išguldė P. B. ___ _________ 25c

Apsirikimų Komidija. Atl
ikimas iš Amerikoniško gyva 
limo, išguldė Lnp&aus Vnl*

Jono Kmito Wi ............ $100

Lietuvos Albumas. Su pa- 
veikslais iv aprašymai^—1.50

Trumpa Apologetika arba 
Kat Tikėjimo Apgynimas. Pa 
■aM kun. V, Zai*n?anA*«

IdmigirnisU žudosi grtžmih’PcivitaismHmivienj^imm-Hij papročiai nm inąib 
tacminnM-BeV menesteis gegužėj l>ir< km buvo netoli Kauno. Bot riis ir šlvkštū< f366 Broad^ay,

“DARBININKAS"
So. Boston, Mase
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VIETINES ŽINIOS
L. D. *, CENTRO VALDYBŲ* i Vaidintojai praktikuoja sritilę, 
įairinkimMįvyk* nn*i& d. £ :rd neapviltų gerbiamo* publi- 

k<w, Ira to ne tik, iad ym paimti 
geriausi vaidintojai f M yra da
roma net nauja Kantri ja;tai ii 
tikrųjų šį veikalą turėtų pamaty- 
’i kiekvi<mas Boston’o ir apylin
kės lietuvi*. Tad visi, kas svei
kas ir gyft% stenkitės ateiti į 
Vyčių rengiamą vakarą ° Su
drumstoji Ramybė’ 'sekmadienį, 
•regužės 10 d. 7 vai. vakare po- 
bnžuytinėj salėj,

TobtUįaatia

m.4 * Ihrttadu’ * HdkktiiM kam- 
bary 7:10 vai. vakaran

PABARUOS BALIAU*
KOMUUŲ 3UHRINKIMAS

Ketvirtadieni po pamaldų atsi
buvo parapijos baliaus įvairių ko
misijų buitiškas Huairinkimaa. Pa
aiškėjo, kad apgarsinimų baliaus 
programai jau surinkta per 300 
dolerių. Iš diskusijų buvo matyti, 
kaip programos gaminimo komi
sija darbuojasi.

Užkandžių komisija gražiai 
tvarko savo darinį. Ir ji mano pa-

POTVYNI* BOSTON E
Yra rimtų ŽMm, kad gegužė* 

12 d. South BMtom’e bu* dideli* 
potvyni*. Patartiną vhięmH 
dienų būti pariruošuaiai* ir ateiti 
į MųiiMpai Mkliiig. ui* narna* 
aukitaa, iadil vanduo neapaem*, 
n viduje bus daug saugumo 
mat Įvyksta parapAjo* 
kak raunkMi balių*, kurio progra
ma — puiki ir viliojanti- Bu* r 
įdomumų — įvairūs bįankriai de
monstruos o Rradimua.

“ček ruintių“ darbininkų tvar
ką veda V. Valatka. Jis pagei
dauja, • kad vyrai norintieji dar
bo — visi atsilankytų į paakutiių 
komisijų pasitarimą, kuris bus pa
rapijinėje salėje, B. Hevchth SL, 
gegužės 7 d.» 8 vai. vakare.

Sulig įvairių baliaus komisijų 
raportais parapijos balius bus 
pirmas tokioje didžiulėje šulėje. 
Tik visiems reikia jį remti.

AtaiminHme jo vi«tų: Mųnici- 
pal Building.

Ataiinkime dienų: geguži* 12 d.
Ši pramoga suteikia geriausią tcr SI,, So. Boston, Mass. 

progą biznieriams pasigarsinti, in- . • • *
tdigentams pasirodyti ir visiems 
sueiti i pažintį.

ĮVAIRIOS ŽINIOS ' ys
CKKAI NORI IŽMUOMUOTI . TOKIAI NUGALABIJO . ▼ ’ WjUW

SAVO GELEŽINKELIU* M KOMUNISTUS - CJiKugo, gegužės 3 d. -

MAMA* BAIMTA* UA Ki
ė^ęfA^AVIMNI

Stagnolia Ą\i\, Camkridge. Mmus. K
ti įmina Sų, š-ję Oelmynų naw*. M Si 
kniiitrarių. trijų metų senumo, viri įtai- NU? 
symai. NooonikHH jmriniyiims vlnuomot 
bus priimtai,, Iaw<* Wa > 
brokerių, F< 1% FOI>HVi 1« MMaK 
Avė., CiimhrH<«\ Tcl. Unlv.

(5-20)' J

o, gegužės J d. — 
Žinomas tmtuolis Jaine« 
Hackett pranešė sumokėjęs 
ISO tūkst. dolerių trims plė
šikams, kurie buvo jį suga
vę. Plėšikai tos sumos 
griežtai liareikalavę, grųsin- 
dami mirtim.

Kaip James Hackett pa
reiškia, tuos pinigus plėši
kams įteikę jo žmona ir-jo 
di’augas Jarnės F. Blouin.

Kai pinigai buvo sumo
kėti, plėšikai vargšų turtuo
lį paleido. Plėšikai nesu
rasti.

S| KOMUNISTUS f
f ■ ’

6’g‘rt/ęm, Kinija* — Gegu
žės - d. kiniečių vyriausy
bes paifdymu nužudyti 88 
kymųnfstaį, dalyvavę gegu
žes 1 d. demoustvucijosiv

SAVO OELlžINKEJJU*
Praha, Tenka girdėti, 

kad derybos dėl Čekoslova
kijos susisiek j lito nimfetm- 
jog ir Amerikos fiuaiisiątų 
grupiy ® čekų geležinkelių 
išnuomojimo perėjo į rimtų 
studijų, Ekonominiu atžvil
giu C’ekoąlovakiji* geležin
keliai yra labai Uogoj pa
dėty, nors tarifai š. m. sau
sio 1 d, buvo pakelti 20%, 
deficitas vėl padidėjo. Pre
kių transportas rodo ten
dencijos iiereiti į privatinių

ŽVARBU* TRANJMIMAS
’Bftraa Avtdu ir Jum* Kadu- 

koni* (Pcter and Jo«) įwrkėl6 ga
vo kirpyklą—skutyklą į naują 
vietą—322 W. BrtUway, So. Bos
ton.

Kirpyklų* abu savininkai pra
neša ativo maloniem# seniems ir

joje vietoje veikia irTiaujoančaLpUlto susisiekimu iMUidl’OA ių 

 

no»—nuo šiol skutama ir kerpama 1 rankas, Iturum dirba grei- 
pigtau, negu anksčiau.

SMULKIOS ŽINUTE*
Sekmadienį, 9:-k) vai. šv. mi

šiasMoterį? Sąjtmgoa-tetmpou »n- naujiem* koriumeriams, kad nątfr 
teneijai laikė ir puikų pamokslų 
sake kuu. S. Kurižys. Jis taip pat 
mišias laikė H vai, ir pamokslų 
sakė apie šv. Kryžių.

VOLDEMARĄ TEISI
Kainiun, — Balandžio

. Plungės taikos teisėjas 
nagrinėjo bylų kurioje p. 
Voldemaras kaltinamas pa- 
slprhšiiiiimrnpHeF policijų. 
Bet nėra tikrų žinių apie 
teisėjo spręnidmų.

OO

GERAS NAMAS 3
FARSUIDOM?

SavinhtkH* Lietuvon važiuoja. Kraip. > 
kUė* greitai. .301 Kari Fiftii M(„ Soutil 
Boston, Mirsk. (tarp G ir H catvių) 
Namas trini* Šeimynoms po 4 kėnAik J 
rln* Sėiniyniii. B ei u los | mfneri >rai* r> 
*00.00 Kulnu Ulinio f1500. (G.-3I) "

*

6MB

Po sumos Blaivininkų kuopa 
turėjo susirinkimų. Tarp svarbes
niųjų nutarimų — remti aukomis 
vasarinę mokyklų.

i P. M. fine šliūbą panelė Ona 
Kasparaite su John (įuiglcly iš 
Rodindale, Mass. šv. Petro baž
nyčioje. Jos tėvai gyvena 82 Bax-

R.

SMARKIAI RENGIASI
L. Vyčių 17-tos Algirdo kuopus 

tuitro mėgėjai smarkiai ruošiasi 
prie vaidinimo Motinų Dienoje 
gegužes 10 d.

Gegužės 5 d. 7 vai. vakare Mo- 
j torų Sujungus kuopos sus-mus. 
7:30 bus svarbus Sodalicijos su
sirinkimas dėl gegužės mcn. pro
cesijos. J susirinkimų kviečiami 
visi, kurie nori kuom nors proce
sijai pagelbėti.

Trečiadienio vakare šv. Petro
Vaidins vivi)lt«gražiaUHiij Ura- lms K''Suž6s ",c'", sio

inij, “Siidriunstoji Ramybe." pamaldos.

LINKSMAS BALIUS

Rep,

C.

TM. «a Boatoa OMI
LIETUVI* DAMTIBTA*

DR. M. V. CASPER
(KA8PARAVI6IU8

W1 B. Broadway, So. BmMa
O/i*o FalHulH;

Nuo 9 Iki 12 ryta Ir nuo 1:90 ikt 
0 ir mw G tkl 9 vai. yakara. Otk 
nu atdarytas aubatoa vakarai* Ir 
DaOtklIenlala, talpai a*rado*iiaa«* 

12-to* dl*ną uMary ta*.
Taipgi nuimti ir

irao* 1 H'.asam.iMĮ asagaBaura—

TANKAI PARDUODA VISA 
SAVO PREKYBOS 

LAIVYNĄ
Uertjjuiui.-**-“ Vossiscliv Zei- 

timg” praneša, kad lenkų 
vyriausybė nutarusi išpar
duoti visų savo prekybos lai
vynų. Lenku prekybos lai-

IŠKRAPŠTĖ BOLŠEVIKŲ 
ARENTA

Iriau ir pafikiau. Svarbiau
sia, kad dėl kaskart augan- 

Laimi, kaip nacvMkala; kai|(*įo deficito nėra galima įsi
gyti naujų važmos priemo
nių, nei taisyti nuo dešimt- 
mėčių apleistų kelio ruožų. 
Čekų ministerija pareiškusi 
dėl to norų atiduoti gclvžin-

Visi gerai žinome, kas yra mc-l kelius minėtai Amerikos fi- 
diw. Tai savo rūšies sūky*, kurias {nansistų griųiei. 
bitės ištraukia iš augalų ir žiedų 
liaukų, patikui suleidžia į korius. 
Medus priklauso tiems daiktams, 
kurių maistiugumas tikrai įrody
tas. Senovėje medus turėjo labai 
gerą vardą kaipo vaistas įvairio
se ligose. Garsusis Pitagoras sa
ko, kad meilus prailginęs jo gyve
nimą. Senovės graikai ir daugu
mas kitų tautų medų dažnai kaipo 
saistą vartodavo. Čionais, žinoma, 
reikia pasakyti, kad tai buvo jų 
bandymas pasinaudoti augmenų 
ekstraktais, kurie be abejonė* vi
suomet į medų patenka. Medus
.urink’M ii tokiu «ug.lu. kj^lgunut buvo nenalanki kava-1 
turi nealrajotinai gydančių kgiMl?, , . t .v * . T .
ekstraktų, tai jisai gali Mti k»ip |Jllu» bld IK JjjMUĮj Wlwmų 

tik geras vaiatmk kmUu#
Medaus cukraus dalys pereina į [zultatlp . r

Visoje liumuiiijoje Išleis
ti griežti isaj>ymai, suvar
au susirinkimų laisvę. Tie 
įstatymai ypatingai taikomi 
karaliaus priešingai parti- 
jaL . i

MEDUS

RUMUNIJOJ PALEISTAS 
PARLAMENTAS

Btickarejft, gegužės 2 d.— 
Rumunijos karalius Karo
lis U pasirašė dekretų, ku
riuo paleido parlamentų 
(seiliui) ir įMiskyiė rinki
mus į naujų parlamentų. 
Buvusio parlamento dau

Waahbifįton, Darbo de
partamentas pranešė, kad 
rusas Feodui’ Ziyavkin, kurs 
buvo kompanijos Amtorg 
generaliniu menadžeriu, iš
vyko iš Ainerikos. Jis buvo 
atvykęs, kaip keliaiminkas, 
bet po kelių mėnesių buvo 
įsibrovęs į stambių firnut.

Jau sausio menesį jis bu
vo gavęs parėdymų išsi
kraustyti iš Amerikos, 1x4 
sugebėjo dar iki gegužės mė 
nešiu prabūti.

laikraščio, savo nutarimų 
lenku vvriausybė motyvuo
ja, kad šis laivynas iuatiU’ia- 
linės naudos jai neatneša.’

PAIEŠKOMA
l’rršulė Bukuuskiutė—Stibieiiė Iurė

to brolius Juozų, Vincų, l’ių Bukaus
kus, gjv. Boliluuko kultu., Alvito v ui., 
VilkiLvtfklo npek. Gyveno So. Boston, 
jliiss. Atsišaukite: A^oht MiititlIoriJenė 
(Augnsiult'intė) 117 Stagg su Bniok- 
lyn, N. Y. i

Lietuvi* Dantistai

S. A. GALVARISKI
(GAUNAŪSKAS)

414 Broadway, Bo. BoMoa
Tri. So. B*ataa M00

Ofisu atdaras nuo 10 Iki 12 vai 
ryto, nuo 1:10 Ikt 6;S0 po ploti* 
nuo e Iki » vakar*. Šventa atara 

pagal euritarUM*

Kvt virladicnį 4:15 iki pietų Ma
li i jos Vaikelių pamaldos. Vakare 
8 vai. salėje E. Seventh gatvėje 

__ Rengia__ • įsvarbus parapijos baliaus komi- 
Saldžiansios iirdie* Viešpatie* hu’l susirinkimas. Kviečiami visi 

Jėzau* Draugijų huom» užsiinteresavę, ir ttkieių 
- «. I pardavėjai..

ŽEŽTADIENĮ, GEGUŽIS 9 D. P

PAKAPIJOS SVETAINĖJE

492 E. Seventh St., South Boafcm GUBERNATORIAUS SIDABRI- 
MMVE8TUV1S 

Pradžia i vai. vakare I| Gegužes 1 d. Gubernatorius 
Taigi prašo visus atsilankyti įljoscph B. Ely su žmona minėjo 

šį balių — jaunus ir senus. Bus!vedybinio gyvenimo 25 metų su
geni proga prisirašyti prie drau- Ikaktuvcs.
gijos. Nuo 16 iki 25 m. be įstoji-1 Gubernatorius susilaukė šimtus 
mo, o nuo 25 iki 45 m. — už pusę Lveikinimų ir dovanų. Mayor’as 
įstojimo. Į.J. M. (’uriey atsiuntė brangių si-

Taigi, naudokitės visi šia proga I Jabro dovanų.
ir prisirašykite prie šios draugi-1 

J05, .....................72 METU SENI* VED*
\įsus kviečia DRA1 GIJAI V --mwr

JAUNA LIETUVAITĘ
Į Cambridge’iuje gyvenąs gydy- 
Itojas Dr. O. B. Nason, 72 me- 
Itų amžiaus senis, šiomis dienomis 
įvedė lietuvaitę Bronę Urbonaitę, 
|20 metų amžiaus, gyv. 46 South 
įst., Somcrville.
I Urbonaitė yra baigusi Lavv- 
Irencc’o high school ir slaugių 
l(nurse) kursus.

-r

JUOZAS B. GAIUUS
Veda visokias provaa. Daro vi- 

•ua bgalhia dokumantua.
317 E St. (kaaapM BrM4w«y) 

South Bortoa, Mas*.
Telefonas: Šou Boatoa 2732' 

Namų; Talhot 2474

MUZIKOS MOKYKLA
SMUKA-PIANAM

Lekcijom duodnatoa privačiai kai* II 
maliMiv taif ir *wt<vstaau «ttig | 
graermaa liaslkm KoMėmtaUh. |

Pamoko* atikbaM notarių

I NULAUŽĖ WA2HINGTON’O 
EGLAITĘ

Į| (’ambridge’iujė nuo 1923 metų 
įgražini augo vadinamoji Wash- 
| higton ’o eglaitė; gegužės 4 d. ry- 

||tų atrasta išrauta, sunaikinta.
Kaltininkai ieškomi.

Tol. ColumbU 0175

maumui 
iHumi

“LJarbininko” n&jne 5 arba | 
7 gražūs didėli ir Ivieaūaj 
kambariai. Yra elektra, g> Į 
etas, maudynža, tkalbyn^Į 
duodama iiluma ir JaMlto-l 
riti* patarnauja, Dal plataa-l 
nių informacijų kmipidti* 
‘Darbininko” AdminiMwk| 

e>i% • : .1

I DEGA UNITARIANŲ
:Į BAŽNYČIA
IĮ Sekmadienį, gegužės 3 d., apie 

vai. vak. užsidegė unitarinnų 
1 bažnyčia, Brondn’ay, So. Boston. 
Atvykę gaisrininkai su ugnimi 
apsiruoš per pusę valandos. Nuo
stolių es| apie 1000 dolerių.

kilnų be jokių pakitėjimų. Medus 
suteikia daugiau* energijos mūsų 
kiliuli, negu mėsa arba kiaušiniai.

Mimų laikais paplitęs nendrių 
cukrus užėmė medaus vietų, bet 
cukrus ir sunkiau vhikinamas ir 
žarnose prie sukėlimo rūgimo pri
sideda, kas mums nepageidauja
ma, kenksminga.

Medaus cukrui — glukozas ir 
fruktozas — mūsų kūne susinau- 
doja be jokių pakeitimų, o papras
tas nendrių cukrus turi būti pir
miausia suskaldytas.

Medaus skonis pareina mums iš 
skirtingų žiedų kvapsnių. Kai bi
tės paima žiedų saldumynus, tai 
jų viduriuose cukrus suskaldomas 
į glukozę. Bitės suvirškina auga
lų saldžiuosius daiktus, kad mum 
virškinti beveik nereiktų. Kur 
tad čia geresnį maistų berasi t Pas
kui bitės medų suleidžia į korius 
ir vašku užlipina. Koriuose medus 
visuomet tyras ir nesufalsifikuo
tas. Medus vidurių nekietina, bet 
dažnai dar liuusuoja .

Turime visokio medaus. Kokie | 
augalai apylinkėje, tokia ir me
daus skonis, spalva ir kvapsnis. 
Visi žinome liepų žiedų medų, do
bilų ir kt. augalų medų.

Kad iš medaus galima pradary
ti skanių gėrimų, tai gerai žinome. |Hb 
Senovėje turėjome midų. Anglai 
turėjo savo “metheglin/* kuris už 
medų daug stipresnis.

(Pasinaudota Dr. J. Karaliaus 
mintimis)

Bitininkus Įrawii Kančia, 
•54 Battery Street,

No. Abiugton, Mhmh.

MUMOLINI GYDYTOJA 
į APDOVANOJO PAVBIKELU 
Į Bostonu gyventojas Dr. Adol- 
liert Fernlld Alų Metų vasario 
mėnesi išgelbėjo du italų tarniu- 
bus, jkrit Haitis į riferą. Apte tai 
sužinojo Italijuapraaijera*Muwo- 
Tmi ir Dr. A. FcraakPui ahiiuv 
|te savo paveiksi* su savo parašu.

’ SERGA ROOSEVELT’O 
MOTINA

Paryžiun, geg. 2 d. — Pa
ryžiuje šiuo lalikii esanti 
NTew York’o gubernatoriaus 
ptvuiklin D. Rowcvelt’o mo
tina susirgo gripu. Guber
natorius, jei motinos sveika
ta negerės, pasiryžęs pats 
važiuoti į Paryžių.

50 CENTŲ UŽ DARBO
VALANDA

WashiH(įtoH, — Darbo ne
mokant iei ns darbininkams, 
kurie dirbs pire naujai sta
tomos užtvankos Hoover’io 
vardu, nustatyta 50 centų 
mokesčio už vienų valandų.

VIENA UŽMUM, 3 SUžElDŽ

Dasvrrs. — Gegužės 2 d. 
dviejų automobilių susidūri
me vienas žmogus užmuštas 
ir <3 sužeisti.

PERMANEUT WAVE
1
' ItelkalauduinoK 

forus iierinanent 
vvave ui >0.00, 
kreipkitės j

l
BKAUTY 
SBOPPE

C. (‘ASPEll— 
BAitcmss

Prop.
f’or, L Ir Oth St. 
S. Boston, Mass, 
r«L S. B. 2190-J.

SVEČIAS Iž ANGLUOS
New York. — Gegužes 3 

d. į New York’ų atvyko An
glijos LiverpooPo miesto 
mayor’as lordas Thompson 
su savo žmona'. Jo kelionės 
tikslas — aplankyti Nv\v 
York’o mayor ų Walker ir 
prezidentų Hoover.

Į*»19t99M9|i9i9—ee— 

NAMO SAVININKAMS!
Mallnvojn namas 19 lauko ir vi-j 
daus, poplėruoja kambariui, Irisil-Į 
tina labu ir atnaujinu grinda. 

iDarb* atiteku garai ir pigiau 
[kiti. Pabandykite, perritlkriuita 
Į Įtaikai* kreipkite# pu:

F. JANIŪNAS, ■ .. ui M Innum Bt., Cunbridge, Mm '
Tel. Uiiivoraity 1730-R !

e*«9*MN«*$H*tatara  ra^ >

Tel. Univcrsity 9466

DR. SDSAN GLODIENE!
(CURRY)

Lietuve Dantiste 
,., Valandos: 9—6 ir 7—9 
m MAMACHUSBTT* AVĖ. 

(Central Skvčre) 
ČAMBRIDGE, MAS*.

5 OUNHAM PARĮ
So. arti šv. , įh»iu.vii| turž-
nyvloo, )V. Flfth St„ paiituiria 3 Šei
mynų namų. 9 kambariui, tolletits ir 
ifšizas ant kiekvienų lulių. Apkalmj^a 
X2IMmv kaina $1000. Sulygo*: *150 JiieS- 
lt. o likusius luortglčlu atmokėti po 

į$|.“ j mėnesi. Kreipkitės pas MIL 
KEENAN, :»Mi \Vest Brmuluuy f.TS)

iLDZECKAS&SURVIUSl
FOTOGRAFAI 

| Traukiame paveikslus šnipių 
ir pavienių.

j Senus pAtvcIksliiH alnatijiminte. 
| Be t<>, turime pai'«hiviniul vijokly 

rėmą.

875 Cambridge Street
s

i
ĮcAMBKIDGK, M A 88. |
j Tel. t'lilv. »BIS |

e cii<iT<xntArib's

Į G. C. STUKAS s ij , atidiuė nauja »lutlij:.»
s N0RW00D PHOTO STUDI0

68bWa*hmgUm Et.
Į Santara Bldg., Room 54
| . Norwaod, Mas*.

Tel.—0212
i Darau v įsuktos rūšies pa v eiklius 

nehniii^ial
| ANTRA STUDIJA
į 453 lir<wlwaj, Si>. Bosimi, Mhss.
į Tel. S. Bos. 2020AV.

l
j ANTRJ
| 4A’J liroadway 
į TeL S.

£

MO GYDYTOJO
REIKIA KREIPTIS

delel p«cydya»o riaoklg 
kraujo, tarvų ir cbrcMti** 
ku licy. Kvri* feMStato 
auo raumtismo, «k*u<v- 
liy, vočių, RmmiM* arb«

Atiaiakit, paattrirariraa*

Dr.Grri(,327 £*£
FritataM: Autradtatiata kriririfr

etate 10—12 tiktai

i

M

Tol. So. Iloston 2tM50

Lietuvi* Dantifta*

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadw*y,.So. Btatųa 
dflso valandos nuo D iki 12, 
J :.’*)—41 ir nuo G:30--’J vakara. 
Senrimnte nuo 9—12 vai.
Salta tom ts juw> o iki G vai vakar*. _ 
NetlėllomU nuo 9 iki 12 vai. dle«t1 y;

(pagal sutartį)
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Office TeletihiHHi Fntvetaity mM 
tie*. Tch Fuim-rity 1057

ADAM OMĄ &SOH
Undertaker A Ėmbalm*r
LIKTVV’iS OHABOtUl S m 

UALSAMrmiriAS
Fugnihtm atiteku wr«i ir iilghil, 
KkIimi vIouihIu visur, l’ilolkau nu- 
tmnohliiiK Vieta ntibtru Utenu ir 
imkti. rimtošviams nettUkomu eks
tra mokm’iitk

Tel. R B. 2712

DR. J. LANDŽIUS
(Styiumr)

LIETUVIS GYDYTOJAS IB 
CHIRURGAS 

OftavataadM: 
2—4 po pietų; 7—8:30 vakar* 
400 B. Bmtay, *•, Mm"RIUE COAl”l 

Tai priMtaU HMM ir irt 
Iru. aagta ką kada bm

iDgaidaga • nutara 
[patikrina j« vartą. Duok ii

Ei,Burti* MII 
MTCMMl 
/ eiĄL CMTANY

VERTI PARĖMIMO

‘ Profesionalai, bisnieriai, pranriiiin- 
k«i, kurio skelbtas! «lMtbiHluki\” tik- 

tui verti skaitytoją paramas.

Visi giirriitkltvs “Itarlihihike.”

<fZhrHgiHAwn
^yniHiilracija,

PATARNAVHtAB 91BN4 
IR NAKTĮ

D. A. ZALETSm 
GRABORIUBIR 

BALSAMUOTOJAB
ITT it MS CMcHge BteaM

TrirftaM Unlrerrity IbttlAV.
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APŽVALGA
r

AR TUO KERIU?
Vienybminkai mylį daug 

Sti apie lietuvių vieny- 
Ameiikoję daug trukdo 

į vienybei, Visokiais Inl- 
ibi diskredituoja Lietuvos 
telikus ir jų dvasiškiją. 

ei jie mano, kad Lietuvai 
gero daro, tai labai klys- 
Katalikui lietuvybę ir ti- 

jimas lygus jo gyvenime. 
Lirmį su kataliku sugy 
utį tai gerbk vieną ir ki- 
Kaip vienybhrinkams rū- 

mmdonininkai Lietuvoje, 
ip katalikams dar labiau 

fflpi tikėjimas ir jo sargai 
ietuvoje. Jei vienybinin- 

3hm« gera matyti dvasiškių 
rsekiojimą, katalikų akei- 
$ varžymą, Popiežiaus iš

niekinimą, konkordato laū- 
Jfrmą, tai lai atsimena, kąd 

¥ katalikams kaip; tik skan
iu. Karštas katalikų iško- 
neveikimas sukelia mumyse 

. fik pasipiktinimą. Vietoj 
Sirbti kūrybinį darbą, lietn- 

.-^bes idėją skleisti, jie sa- 
į įo politikavimu ir diskredi- 
. Avimu atgrasina nuo lietu- 

kiškos vienybes. Mūsų apy- 
j Mnkeje jau antri metai, kai 
< gyvuoja tas suartėjimas. Ar 
i ie laikas parodyti mūsų sa- 
1 tygarbą? Jie nedirbtų iš- 
.^fcien su lietuvybę ženmmn%

išvykus, judėjimas buvo su
mažėjęs ir apskritai Bnx»k- 
lyno šviesa patemsejo, nes 
likosi laisvamanių ir bolše
vikų lizdu. Tik nuo peniai 
metų šviesa včl auga, Žvaigž
de didėja. ^Darinninta*1 
su apylinkes skyrių daugiau 
tarnauja mums ne -‘Gar
sas** tarnavęs. Brooklyne 
yra Kai. Federacijos cent
ras (5 nariai), Kunigų Vie
nybes pulsas; smarkiai vei
kia klotum Sąjunga, Vyčiai 
ir darbininkai su Susivieni- 
jimu. Turime nuosavą 
spaustuvę ir knygyną. Drį
siu tvirtinti, kad tik Chiea- 
gn gali mus pralenkti kata
likiškoje akcijoje. Neduodu 
visą garhę Brooklyinii, lxst 
apylinkei, kuriai, kaipo did
miestis. Brooklynas vado
vauja. Jis savo garbę at
gauna ir ateity didesnę ro
lę turės mūsų visuomenei. 
Brookhmas su apylinkes pa
galba tinkamai prisiruoš 
svečiams. Mes visada mo
kėjom priimti įvairius už
jūrių svečius, suruošti šven- 
tes-apvaikščiojimus, nemo
kiau mokėsime savuosius su
tikti, pavaišinti, kaipo met
ropolijos amerikiečiai lietu
viai.

ar kitam laikraštyj, jis tuoj 
apšaukiamai) sroves (to lai
kraščio) žmogumi, biznie
riumi, aj^igarsintoju. Ki* 
ta, bygienos jMiskaifas ruo* 
šia draugijos, pasikviečiant 
specialistą; brošiūras gali 
Unsti tik laikraščiai^ centru* 
les organizacijos ar gydyto
jų draugija, kuriai labiau
siai tiktų ir turčtų tupėti. 
Tad jo manymu, gydytojų 
draugija suorganizavus Ii- 
teratinę komisijų pasitar
nautų plačiai visuomenei 
aprūpindama laikraščius su

vių kalboje. Muzika visai 
ne mūsiške. Katalikams to
kia kaliai netiko.

Dauguma skundžiasi TV, 
N, J. stoties silpnitmu. Daug 
yra statiko^ypįič^k^iks tai 
lenkas takia,.. Radio ko
misija turėtų pasirūpinti ge
resnę stotį gauti. Susido- 
mejo visa apylilnke. Pasku
tine programa ypatingai 
buvo graži*

Trečioje vnjau* dienoje virni nrki- 
diecerija turėjo surinko*! *uvirš 
pusę milijono dolerių. Pernai va
jus atneša arti pusantro milijono 
dolerių; šįmet romumui viriinti 2 
milijonu. V»i pinigai eina užlai
kymui prieglaudų, ligoninių ir sn- 
šelpimui vargingų šeimų, Arki- 
dircežija buvo surinkusi bedar
biams 700,000 dolerių ir įteikusi 
Prosner komitetui. Toki* katali
kiška akcija praktiškiausi*, Ti- 
kvjinia.4 darbais praktikuojamas.

Praleidžiame vakarų pa
rengimų sezoną* Tuoj pra- 

aš, draugijas it dėsime išvažiavimu sezoną.
radio šit paskaitomis ii* ret
karčiais svurbiausiais reika
lais išleisdama brošiūras. 
$is sumanymas praktiškiau
sias. Nedaug turime gydy
tojų gerai mokančių vartoti 
lietuvių kalbą ar rašybą, bet 
yin užtektinas skaičius, ku
ris darytų vertimus, taisytų 
raštus ir fnot parašytų 
straipsnius.

Mes turetiinie vienas kitam 
nekenkti. Katalikų akcijo
je susitarimas* yra reikalin
gas.

r. z
--------------

' NAUJI PRALOTA!

*

A. A. MOKYTOJA
JULIJA 6AVEUŪTĖ

Žvalgas
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DAILĖS MENO 
RATELIS

liais žmonėmis. Bendradar-
* biavnnm* su jais parodo mū- 
. mi bekonų)ronrisinį sutiki

mą dirbti su Bažnyčią že
minančiais žmonėmis. Vieni

7 ir kiti neiname garbingu
* keliu vienybei).

GYDYTOJŲ DRMESIUI
Nesenai teko kalbėti su 

vienu gydytoju bygienos 
klausimu. Nusiskundžiau 
trūkumu bygienos straips
nių lietuviškuose laikraš
čiuose ir bendrai paskaitų 
liaudžiai ar tai salėse ar 
nėr radio. Alano manymu, 
akiau jam, gydytojai apsi- 
udę toje srityje. Juk rei- 
ia ir brošiūrų išleisti, išda- 
inti žmonoms, nes senesnio
ji karta anglų literatūrą 
nevartoja.—pridūriau. Kal
bamasis gydytojas pripaži
no apsileidimą, bet norų, sa
ke jis. gydytojams netrūks
ta. Jei vienas ar kitas gy-

PASIDAIRIUS
Lietuvio ypatybe — pri

klausyti prie visų draugijų 
ar ne prie vienos. Veikėjo 
likimas dirbti prie visų or
ganizacijų ar ne prie vie
nos. Draugijų turime tuzi
nus. Dauginti juos nereiš
kia daugiau lietuvių įkin
kyti veikiman; dažniausia 
reiškia silpnėjimą. Štai *- 
pylinkėje susiskaldę Sanda
ra. Užgimė naujas kūdikis 
— tautininkų federacija.

Nesenai paskelbėm šv. Tėvo pa
aukštintu kunigų pavardes j pro- 
tonotarus. Sekantieji kunigai 
taipgi paaukštinti kaipo privatus 
šambcrlėnai: Daniel J. McCartby, 
\Villiam T. Conklin, Williatn J. 
McKonna, George A. Mctzgor, 
Patrick J. Rogers, Edivnrd P. 
Hoar, B< marti irQuinn, Thomas 
A. Sharkty. Visi Brooklyno vys
kupijos.

PIIIIMS SUBDIAKOHATĄ

to praaklvjo smigfl* užkandžiai, 
kurie teįvairinti prakalbomis,

P, Vėlyvi* Savo kaltoje prane
šė, kad vietos Vyčių bnskel bąli 
komanda laimėjo N. Y. ir N. »L 
apskrities čeinpiomitų, o merginų t 
rateli* laimėjo dovanų.

Šis pranešima* sukėlė .daug , 
džiaugsmo,

‘ Kita* kalbas pasakė j, Vaitkft- 
nas, Z. DeškovičiiiH, M. Žugute, B. 
Barčiauskns, A, Makauskas, A. 
Aš;ikūnini v, J. Jegontavičius, J.. 
Burukiūtė. K. Na krona, A, Dau
noras, J. Stnsįlioitis. Jie vbi paša-, 
kr trumpas, gražias prakalbas.

Po užkandžių prasidėjo linksmi 
šokiai, geram orkestrui grojant, 

w Į vakarėli buvo atsilankęs ir 
Irlob. kun. L. Vaicekauskas, kuo
pos dvasios vadas, tik gaila, kad 
jis negalėjo ilgai būti.

Užkandžius paruošė jpnnos šei
mininkės — pačios vyles ir susi
laukė visos kuopos padėkos ir pa
garbos. •

Vietine kuopa gražiai veikia, 
tik korespondentai mažai rašo, 
čia gimęs ir augęs jaunimas, ma
tyt, nedrįsta lietuviškai rašyti.

J. Stuilioni*

NeEW YORK CITY, — Balan
džio 28 d. įvyko Dailės-Mcno Ra
telio susirinkimo* Aušros Vartų 
parapijos svet*i«ėjė, Ncw York 
C’ity. Nariu susirinko nepmlaug. 
Visi yra prašomi atsilankyti į šo
kantį susirinkimą, kuri* įvyk* 
antradieni, gegužė* 12 <L, 7: M 
vai,, vakare.

Buvo nutarta rašyti apie Lietu
vą, muziką, sportą, lietuviškus 
darbus, daineles, naujus ir senus 
lietuvių įvykius, išvažiavimu  ̂
koncertus ir tt.

' Pirmas aprašymas bus apie mu
ziką : vartojimas smuiko, piano ir 
halso, kaip užlaikyt, mokytis ir tt. 
Apio tai rašys J. M. Avižonis. R. 
Račanskas ir V. Yagminns, Dailės- 

‘ Meno Ratelio muzikos srities na- 
‘ riat.

Vėliau bus, aprašymas apie Lie
tuvą, kaip ji dabar gyvuoja, nau
ji įvykiai ir tt.

Tolinus bus apie sportą, jo įvy
ktai’. sportininkai.

Dabar prašome vist] narių atsi
lankyti j sekantį susirinkimą, nes 
dabar įvyks visokių įvairumų, 
piknikai, koncertai ir tt. Kviečia
mo ir tuos, kurie nepriklauso prie 
mūsų Ratelio ateit į mūsų susirin
kimą gegužes 12 d., 7:30 vai. va
kare Aušros Vartų parapijos svo- 
tainvje, Broomo St.,t New York 
City. Mokesčių nėra jokiu.

’ lašt.

kolonija Patersono yra dar jau
nutė, palyginant jų su kitomis lie
tuvių kolonijomis s, A. V. Todėl 
čia augiLsio* ir mokslus išėjusios 
inteligentijos yra labai maža: ta
sai mažas jos skaičius skaudžiai 
nukentėjo š, m. balandžio rnėn. 20 
<L Mirė a. a. Jnlm Gavcliūtė high 
school mokytoja, sirgusi keletą 
metij džiova. Vargšė, lankėsi ir 
savo Tėvų Žemėj—Lietuvoj, svei
katos ieškodama, tačiau, bekeliau
dama susirgo gripu, kas dar la
biau jos sveikatai pakenkė.

Balandžio men. 29 d. šv. Kazi
miero par. bažnyčioj įvyko iškil
mingo* gedulingos pamaldos už a. 
n. Julijos vėlę ir palydėjimas jus 
lavono į kapus. Kadangi a. a. Ju
lija ir jos tėveliai turėjo daug 
prictelių, tai palydovų susirinko 
gražus būrys. Laidotuvėse daly
vavo net 2 sesutės mokytojos—gi- 
miniotos Pan. šv. parap. mokyk
los Brooklyn, N. Y. šv. Mišias lai
ke kun. V. Karbauskas (Gavolių 
šeimos giminietis) iš Netr Haven, 
Conn„ kuo, J. Balkonas iš Brook
lyn, N. Y, ir vietos klcb. kun, p. 
Karalių*. Kur, V. M*ri»u*k** pa
sakė nuoširdų pamojai*.

Sugrįžus iš kapų Ripncrių šei
moj (po pirmu vyru Gavolių) pa
lydovai ir kunigai buvo pavaišin
ti.

A. a. Julija buvo gabi mokyto 
ja, nes 22 motus eidama užėmė 
aukštesniosios mokyklos mokyto
jos viettĮ. tikėjimo ir dorovės at
žvilgiu 1)0 priekaišto mergaitė: 
mirė aprūpinta šv. sakramentais.

Visi Patcrsoniovmi lietuviai ir 
klebonas kun. P. Karalius a. a. Ju
lijos loveliams ir sesutėms reiškia 
nuoširdžios užuojautos.

BROLIAI IŠEIVIAI
Tėvynė* likim**, Jo* laimėjimai Ir m- 

laimė*, jo* alelvavta! Ir bėdo* Jum* vb 
šiem*, bo abejojimo, rupi.-Jum* taip 
pat rupi, kad Tėvynėje taurautu Ir 
kleetėtu teisėtumą* Ir iahrvė. Jq* taip 
pat niekiant prienpaudo* nevali* Ir ne
ribota Muvėllavlm* nu Svendanatomla 
žmonių teisėmis Ir Inlnve.—Jpa norit*, 
kad Ir toli bodami, kad ir pIaa«Khj «*• 
rlų atskirti, pakloti Ttvynės luivf, koks 
jis tikrumoj yra. — Altais visais at-

BROOKLYN, N. Y. — Trys lie
tuviai klierikai šv Jono *emin*ri- 
joje priims nubdiakonaU gegužės

bensevičin* ir Joną* Laurynaiti*. 
Rubdiakonatų suteik* Jo Malony- 
ič vysk, Thomas K Molloy, K T. 
[)., šv. Jono Krikštytojo bažnyčiom 
je 8 vai. ryto. J. Kartavjčiu* ir 
J. Lenseričius yra gimę ir augo 
Karalienės Angelų parapijoje.

miAI SMAKUI 
JUDA

IMM
MDAHBINlUKASr yr*

ilą dienų Lfetttyo* gyTMilMO veidrodi*.
-DARBININKAS” «*do tie*o* I* 

l<l*Yė* mėli-.
“DARBININKAS” moto *o**iantl 

prle*p«iido* ftmarto Ir afektai! dldvtP 
dų Teklmnlnyetę. s.

“DARBININKAS” ttail tol* T»vj> 
nei i šzJmenf rytojų.

“DARBININKUI” visur fr vWo« 
rapl d«rtx> Įmonių reikalai.

“DARBININKAS” turi labai jtamlM 
mvo “RADIO SYRSKNAS.”

“DARBININKAS” yra darbo Ba*» 
olų Ir Inteligentų laikrafttl*.

“DARBININKĄ” redaguoja proftao* 
rlns PR. DOVYDAITIS.

StoHkg* to< ‘daubiui^
KĄ.n imtn ir liruiyHta /f fimi* 
*ė*w L4et*ro/e.

Amerikoje ‘TtarHninkaa** kattuoj* 
11.90, < Lietuvoj tik 00 ameritoaUlkų 
centų.

-DARBININKO” «4reiw.* Uitam- 
nla/Kausas, Neyrlklaueomybio alkttl

Tautininkų federacija sti
prės, *jei ji pajėgs neorga
nizuotus lietuvius sugrupuo
ti. Kitaip ji nesuvirškins 
savo maisto. Kita, jei ji lai
kysis linijos, kurios laikosi 
dabartiniai vienybininkai, 
ji turės prieš save didesnę 
Amerikos lietuvių visuome
nes dalį

HARR1SON-KEARNEY, N. J. 
—- Balandžio 22 d. vietos L. Vyrių 
90 kuopa surengė šaunų vakarėlį, 
įvykusį Šv. Vardo svetainėje, 6 
Davis Avė., Koarney, N. J. Vaka
rėlio tikslas buvo pagerbti savo 
sportininkus — merginas ir vaiki
nus.

Vyrių klubas buvo laimi gra
žiai išpuoštas; languose buvo su
dėta Vyčių paveikslai ir įvairios 
taurės, sportininkų lailmčtos. Tai 
sudarfvlabai gražų vaizdų.

9 vai, vakare gražusis jaunimas 
susėdo už stalių Vakaro vedėjas 
p. Vėlyvi* nusakė vakaro tikslų 
ir pakvietė kuopos pirmininkų J. 
Vaitkūną atkalbėti maldų. Po

X. Y.

PRAMOGOS

734 Graad St, BroeHya, X. Y.

brooklymo xb apylimkis

KATALIKŲ LMOMYBĖ
rėjo aukitų idealų. M tikrųjų ntea 
Jravę* jaunaa.—Prot 8t Aalkaaa* 
kk

Gegužė* r» <1., pagerbiu! kini. Pinus 
LekeSio varduvių aIIpiioh, yra rengiamu 
vakarienė. Bus Apreiškimo pnr. salėje.

Gegužės 10 d. Mot SąJ. 20 kp. stato 
scenon laimi graži) velkalę ‘•Motinos 
Meilė.” Bus Apreiškimo par. salėje.

Gegužės 21 d. Atsimainymo, parapi
jos Mot. l>r-}r»s rengta “Lawn Piirty,” 
pampijos darže Monąietto. Prasidės 1 
vai. p. p.

Gegužės 21 d. Karalienės Angelų par 
>horas rengia koncertą—-vaidinimu. 
Bus TransfigumtĮon salėje. Brooklyne. 
flguratton salėjo Brooklyne.

Birželio 14 d. Kur. Angelų parapijos 
Piknikas. Bus Klasčiau* (’llnton Parko, 
Maspetlie.

Birželio 21 d. Bytlnin Valstijų Heiu- 
viai katalikai rengta Lietuviu Diena. 
Bus Klasėiaiia Cllnton Parke. Mnspeth.

Birželio 24 <1. Rv. Iložanėinus dr-Ja 
rengia kun. Jono BalkOno varduvių 
pagerbimo vakarienę. Bus Apreiškimo, 
par. salėjo.

JiEW Y.—iwų
savaitę kun, J, Mtoka* dėjo pa
stanga* sukelti Uttnrlų kvotų 'ar* 
kidfcecrijos l*bd*ry1jė* vajuje.

KLAAOUTm

CLINTON PARKAS
Piknikams, baliams, koncertam*, 

Šokiams Ir vlaokiem* parillnksmlnU 
almama mnaglattirta vieta Brook- 
lyne-Maspetho. laikas «Mm* 
kyti salę Hemo* aeaoaaL

JOJUS KLAičIUG, «av„ 
kamp. Maapotb ir Batte Ava.

Maapoth, JT. Y.

Tel. St««t 2-SMS Netary Pablle

M. P. BADAS MC.
BIKLIAU8KAS

THepbetM: STAGG 2-»K»

DR. A. PETRIKĄ
LUrrOVM DBOTISTAB 

mt. «h lt, k«Ujl, W. T.

VALANDOlt 
N*« • tol. ryte Iki • v*t vakar*

ŽINUTĖS
DROOKYV’AS. VeL 

ŽEMĖLAPY
i Berods trys suvažiavimu’ 

vasarą įvyks Brooklyne • 
lytinių Valstijų Konferen- 
ja, Lietuvių Darbininkų 
gungos Seimas ir Lietu

os Vyčių seimas. Brook- 
las išeivijoje visada bu- 

o skaitomas vienu iš lietu- 
ybes judėjimo centrų. Betldytojas savo srities žinias 
'Garsiu** su susivienijimu Į parašn retkar&iiisl vienam

Balandžio 29 d. biblistai 
vartojo radio savo “pa
mokslams.** Nova, buvo lie
tuviška programa. Lietuviš
kumo tik tiek buvo, kad pra
nešimai ir kalba buvo lietu

“VYTAUTO” SPAUSTUVE
ATLIEKA VISUS SPAUDOS DARBUS

Vienintelė Kataliką Spautavė ir Kraatni Apylinkėje
Parduoda maldaknyges, rąžančius, škaplierius, medalikčlius, kryžius, stovy- ' 

tas ir k. Čia galima gauti įvairaus turinio naudingų knygų ir gražių atviručių—• : 
m lietuviškais parašais.

“DARBININKO” AGENTŪRA
‘Vytauto** spaustuvė priima “Darbininkui” skelbimus, prenumeratas ir par

duoda atskiras “Darbininko” numerius. (
Atidar* Antr*di«aio, KttrirUdtafe ir MtadiMda Vakari* iki 9 nL

Antradienio vakarais dežiuraoja J. Tumaionif. Gi ketvirtadienio it Šeštadienio ; 
vakanui—J. P. Mačiulis, šiais pastaraisiais vakarais galima atlikti ir “Real i 
Katate” reikalus bei notarinius uŽliūdymus. ;

KKPAMIRS^ ;

VYTAUTO SPAUSTUVE b „ J
9Si GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Telefanuoki te: STAgg 2—2133

— Kun. John McClorey. S. J. 
šiandien vakare ture* paskaitą 
Acadeiny of Musie salėje. Kalbės 
apie “Kultūrų ir Religiją?’ Bus 
ir muzikėlė programa.

— Sekmadienyje vyskupas pa
šventino naują mokyklą ir vienuo
lyną Our Lady of Vietory, Florai 
Park. Katalikų mokyklos Brimk- 
lyne daugėja.

— Vyskupystėje daugėja ir baž
nyčios. Sekmadienyje pašventį* 
vietą Bayside, L. L, kame statys 
naują bažnyčią Švenčiausio Sak
ramento Panos Šv.

— šiomis dienomis Nek Yorke 
susitvėrė trečioji katalikų dakta
rų gildą, šią gildą sudaro dabar 
500 daktarų. Per 1000 prie trijų 
jau priklauso, Ka* sakė, kad dak
tarai nepratiknoja tikėjimo L.

— Balandžio 28 d. Elizabeth- 
porte apylinke* vargoninkai turė
jo pasikalbėjimą. Laika* jiems ar
timiau dirbti mušiko* labui.

| *— Nevarko vyskupijos vikaras 
— generalis Msgn John A. Duffy 
uždraudė kviesti ir leisti politikic- 

i rimus kalbėti per šv. Vardo ko- 
i uranijos inisryčius,
i — Seserys Dominikonvs šv. 
t Trejybė* vienuolyne Montrose ir 

(Iralmm Ave’s jtfklnry* mergai
tėms ankštesnę mokyklą, Tik su 
vienuolės pašauktam, mergaitė* 
bus priimamos, Eėgūt racija bir- 

[ želio l ir 3 d. nuo J ligi 5 v. p. p.

gfaomi pranešam*, kad Jurgi* 
tumaaonU yra įgaliota* rinkti 
“Darbininko” prenumerata*, pa* 
ganiininra* Ir apando* darbus. Jb 
įdreiag:

j. TUMAiora, 
ibM I. 91 Bp, Rrooklyn, X. Y#

; Tel. Greciipoint 9-~2!F20 !

JOSEPH GARSZVA
GRABORTUS 

j **-* J
; BAUSAMUOTOJAS
i ssi noroBD Avann j

BtOOKLYir, N. T.

Td. sutt 1-OTB Notary FabBe

JUSEPN LEVANDA 
(l*v*nd*mkM) 

ftBABOBItfS
107 UW®a Av*^ BrooHyn, XX
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