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BALANDŽIO 28 D.

BaL 25 d. išvyko Lietuvon 
- prof. M. Biržiška, Vilniui 
.Vaduoti Sąjungos Lietuvoje 
pirmininkas. Jo misija bu
vo Vilniui vaduoti idėjų mu
myse skicpinti, paaiškinti 
reikalų ir būdus Vilniją va
duoti ir tam tikslui Ameri
koje suartinti mus su Žydais, 
haltgudžiais ir ukrainiečiais. 
Aukštasis svečias savo tiks
lų atsiekė. Tvirtinu — at
siekė, nors Vilniui Vaduoti 
Sąjungos Amerikoje nesu
tvėrė, kaip nokime tikėjosi. 
Gei’b. profesorius visose ko
lonijose pabrježė reikalą ne
užmiršti lenkų padarytos 
ski’iaudos, kad ateis laikas ir 
Vilnius bus grąžintas, bet ne 
kardu, ugnimi, bot gudria 
diplomatija. Kol tas įvyks, 
būtina užlaikyti lietuvio šir
dyje Vilniaus ilgesio ugnelę, 
stiprinti morales pajėgas 
Lietuvoje, okupuotoje šaly
je ir užsienyje. Tos linijos 
ir laikosi gerh. profesorius. 
Lietuvoje jau egzistuoja 
Vilniui Vaduoti Sąjunga. 
Žydų ir lietuvių dr., Gudu ir 
lietuvių dr., ukrainiečių ir 
lietuvių dr. “Mūsų Vilnius’*
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ratą. Štai ką jis pats sako 
savo radio kalboje:

'> “Amerikos lietuviai gau
na čia kovoje dalyvauti ne 
tik kaip visi lietuviai, liet ir 
ypačiai dėl savo sąlygų, ku
riomis gyvena. Galingos Ša
lies piliečiai, jie lengviau už 
nepriklausomos Lietuvos 
žmones geidžia Vilniaus 
krašto, įtakingiaii kelia pro
testus prieš okupantus, ir 
geriau sueina ir susipranta 
su ukrainiečiais ir baltaru
siais dėl bendros kovos ir 
veikia į Amerikos visuome
nę mūsų naudai. Tad kiek
viena mūsų kolonija turi 
stengtis įsteigti Vilniui Va
duoti Sąjungą ir jos skyrius, 
kuri sektų ir dalyvautų ko
voje xlėl ^Vilniaus, palaiky
dama glaudžius santykius 
su Kauniške Vilniui Vaduo
ti Sąjunga/*
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Kiekvienais metais gegužės J d, beveiki 
lieso savotiškai minima.

Lietuvoje ilga laiką ši diena buvo vadil 
'sodiniam Šventė, Tą dienų visuose miestwN 
sodinama medeliai. Ypatingai šį gražų dsn 
moksleiviai,

Šiais metais prezidentas Hoover išleido 
gegužės 1 d. paskelbė vaikų sveikatos diena, 
kviečia visus Amerikos piliečius tų dieną ypąt 
pinti vaikų sveikatos klausimais, nes nuo to p 
merikos ateitis.

Bolševikai, komunistai tų dieną agituoji 
į revoliuciją, į kaž kokią knivinn kovą, kviccl 
jungtis, krūvon kruviniems tikslams.

Krikščionių darbininkų visai kitokį keli 
giasi į savas krikščioniškas.darbo organizacija 
grindė Kristaus mokslo dėsniai-r-meOr ir teh

RUSIJOJE ŽEMĖ 
DREBĖJO

Maskva.—Balandžio 29 d. 
Rusijos Vžkaukazy buvo di
delis žemes drebėjimas, pa
daręs daug nuostolių.

Gerussy apylinkėje užmuš-
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HK 41ŽMOMS
Cairo, EigipUn, baland. 29 

d.—Greitasis traukinys Cni- 
ro-Aiezandria ėjo visu smar
kumu, kai viename vagone 
karšta dėže sprogo ir užside
gė keli vagonai. 41 keleivis 
vjsai užmušta ir daug sužeis
ta. Visų lavonų negalėta su
rasti dėl nakties tamsumos.

farhinmkus TTžmuŠfųjų skaičiuje TO vai
socialistui

•Tie juu-

ki).

ŠIANDIENĄ'
BYT!

rija. -Is* 
rynuusybė 
[ minist erį 
[Hą Dama* 
am gresia

NAUJA KATALIKŲ

lY^hiiųjion. — §y. Tėvo 
sutikimu balandžio 29 d. į- 
steigtu Nevados valstybėje 
katalikų nauja vyskupija, 
kurios vyskupu nominuotas 
kun. Dr. Tliomas K. Gor- 
man. Vyskupijos sostinė bus 
Reno mieste,
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< POHEŽIUS ĮSKJ8 FAŠISTUS KLAUSYTI : 
RAiNYHOS

Roma. — Vatikano orga
nas “Observatore Romano’* 
įdėjo ftv. Tėvo Pijaus XI 
laišką vienam arkivyskupui 
dėl santykių su fiišistais. 
Popiežius laiške pažymėjo, 
kad fašistai, laiką save ka
talikais, turi klausyti Baž
nyčios parėdymų.

Popiežius savo laišką tai
kė fašistų partijos generali
niam sekretoriui Giurati, 
Fašistams Popiežiaus laiš-

kas labai nepatiko ir net į 
landžiu 28 dienų suareštavo 
gatvėse vaikus, pardavinė
jusius tų laikraštį, IMteija 
paaiškino, kad laikraštį pat-1 
davinėti galima, bet esą ne
galima gatvėse iMilsiai rekla
muoti Popiežiaus laikražČm.

Pardavm ė juslėms laikraš
čius vaikams atimtą _ teisi* 
pardavinėti laikraščius per 
6 diciTas. -

SOVIETU KOMISARAI MAITINA ŽMONES 
SUPUVUSIA MĖSA

To mes jau siekiame. l?ra-|ta 200 žmonių, 205 sužeistų: , 
dėtus santykius su baltam- j Sisiana apylinkėje užmuštų 
siais ir ukrainiečiais palai- P82, sužeistų 600.
kyšime. Katalikų Fvderaci- h Aštuntoji dalis gyvenamų 
ja kasmet mini spalių 9 die- Įnamų visai sunaikinta. Už- 
na; ji remia kultūrines Vii- muštų yra ir daugiau, tik 
nijos įstaigas. Federacijos <lar nesurandami visi lavo- 
cęntas tolimesniai ir sekjoai. < ' y - '
maigesnei darbuotei kovo 91 1
d. š. m. savo plenumo posė- santykius su baltarusiais ir 
dyje Brooklyne nutarė aps- ukrainiečiais. Tad Pedera- 
kritis ir skyrius automatiš- Įvija priešinasi Vibiiui Va- 
kai padaryti Vilniui vaduoti duoti Sąjungai? — gaU kas 
sekcijomis. Ten kame nėra Įpasakyti. Visai ne. Dar to- 
skyrių, parapijose, stengsi- Įklos sąjungos Amerikoje ne
mes tverti tokias sekcijas pa. Katalikai sąjungos ne
surištas su Federacijos cen-Įatsako, kol jos nėra, mes tik 
ti-u, kuris skaitomas Vil-pukoncentruojain vadovavi
mui Vaduoti Sekcijų vy- Į mo darbą, kuris buvo Fede- 
riausia valdyba. Su Vilniui [racijoje nuo užgrobimo me- 
Vaduoti Sąjunga Lietuvoje [to. Būtų gera matyti ir ki
bus palaikomi tamprūs ry- tas centralines organizacijas 
šiai. Tokiu tad būdu išven- pasekant Federaciją. Prof. 
giame draugijų IdauginimoJM. Biižiška ne kartą išsi- 
nariij rinkimo, ekstra duok- reiškė, kad visokis vadavimo 
iių ir k. Be to, užtikrina- darbas yra naudingas, ne- 
mas vadavimo idėjos užląi- Į žiūrint ar tai būtų sekcijos, 
kymas mūsų išeivijoje. Fe- sąjungos, komisijos ar komi- 
deracija užmegs glaudžius Į tetai. Viena tik visuomenė 

Iteatsiminie, šis darbas nėra 
Įvienų metų, bet desėtkų. Ne- 
Įnuleiskiine rankų, vienas ki
ltam netrukdykime. Baltaru- 
Įsiai ir ukrainiečiai ištiesė 

/ Įmums rankas. Petys į petį 
viai norėjo sumažinti mažus Įstiprinkim bendrą Vytauto 
darbininku atlyginimus 12|frontą. Akys mūsų tebūnie 
—12%, o didesnius akordi- Į nukreiptos į rytus. Mūsų šū- 
nius atlyginimus—15—25%.Įkiš: “Ei pasauli! Mes be 
Darbininkai iš savo puses Į Vilniaus nenurimsim. ’’ 
pareikalavo, kad darbo lai-Į Katalikų Federacijos Cen- 
kas būtų sutrumpintas nuo Įtro vardu kviečiu visu* sky- 
48 iki 42 valandų savaitėje Irius darban Vilnių vaduoti 
ir kad jų atlyginimai būtų [nurodytais keliais. No visi 
padidinami nuo 10 iki 20%. Į lietuviai priklauso prie 
Be to, jie reikalavo, suma- Į draugijų susirišusių su Fe- 
žinti antitamybini darbų, [deracija. Pavieniai asmenys 
•Kol kas susitarti ginČyti-Įgali priklausyti prie Vilniui 
nais klausimais nepasisekė, vaduoti sekcijų. Lai tų ar- 
Dabar vedamo^ derybos, vi-Imi ja daugėja, plėtojasi,
su pirma, suderinti daibda-ll^uikiamūsų Vilnius, laukia 
yių ir darbininkų reikalavi-J Aušros Vaitai, laukia Sv. 
mus Norvegijos pakraščių Į Kazimieras, lankia Vytauto 

hitins praneša, kad darlMla*l lai vininkystėje. (kaulai. i

na bei aiškina Vilniaus va* 
davimų. Žydų, gūdų ir uk
rainiečių suartėjimas su lie
tuviais palengvina jų kovų 
Lenkijos vergijoje. Jų kova 
dėl nepriklausomybes duoda 
ir mums akstino neužmiršti 
tėvynės trečios dalies. Tas 
bendras frontas sįjpnina 
Lenki jos poziciją viduje ir 
užsienyje.

Kas mums dalytina šioje 
kovoje Amerikoje ? - Mums 
reikia tęsti pradėtą prof. M. 
Biržiškos darbą. Jis sujudi
no mūsų dėmesį, sukėlė pa
triotizmo jausmus, suartino 
mus su žydais, baltarusiais 
ir ukrainiečiais, ir sustipri
no lietuvybės veikimo apa-

RIMTAS MUKTAS TARP DARBDAVIU ■ 
IR DARBININKU NORVEGUUJ

Dėl konflikto 45,000 darbininkų 
netiko darbo

Oslo, Norvegijoj kilo rim
tas konfliktas tarp darbda
vių ir darbininkų. Balan
džio 9 d. dėl to konflikto bu
vo pašalinti nuo darbo 43,- 
000 darbininkų. Manoma^ 
kad iki balandžio 15 d. ne
teks dąrlio 82,0()0 darbiniu, 
kų. Vyriausylie pareiškė, 
kad ji įsikiš į konfliktų, tik 
jei to pageidaus darlnlaviai 
ir darbininkai. Laukiama, 
kod lokauto metu Ims pa
skelbtas visuotinis alkoho
lio vartojimo uždraudimas. 
Dvi konflikto priežasčių ar-

- Madridas, Ispd 
ponijos laikinoji 
suareštavo buvus 
pirmininkų gend 
so Berenguer. J
karo teismas. Afet, perųgi 
gruodžio mėnesį jo įsakymu 
buvo atiduoti į kgro teismų 
revoliucionieriai kž pasikė
sinimą nuversti karalių. Ka
riuomenes teismai tada tuos 
revoliucionierius •> pasmerkė 
kalėjimam Kaptįi pasiša-

Kaunas.—Gegužės 12 d., 
kariuomenės teismas nagri
nės 8 ateitininkų ir 4 kunigų 
bylų. Kaltinamuosius ginti- 
sutiko šie advokatai: prof. 
Lf Leonas, prof. A. Tumė
nas, M. Sleževičius, Dr. Pr.

kai, pasmerktieji* revoliucio
nieriai paleisti.

Generolas Berenguer pa
talpintas Į kalėjimo skyrių, 
specialiai generolams skiria
ma. Ten jis susitikę su ge
nerolu Molą, kurs buvo Ma
drido policijos viršininku 
ir pasižymėjo žiaurumu ypač 
prieš studentų demonstraci
jas.

Neir York, baland. 28. — 
Tik ką sugrįžusi iš Sovietų 
Rusijos amerikiečio inžimi*- 
riaus žmona Mamie Ida 
IVarren, išgyvenusi Sov. Ru
sijoje apie 1 metus, suteikė 
žinių apie gyvenimų bolševi
kų “rojuje/*

Ponia Warren aiškiai pa
tarė amerikietėms moterims 
Visai nevažiuoti į Sovietų 
Rusiją, nors ir kartu su savo 
vyrais inžinieriais, nes ir pa
tys bolševikai jų (moterų)

BRAZILIJOJ Va.
: REVOLIUCIJA

Rio d e Janeiro. — Balan
džio 28 d. Brazilijoje kilo re
voliucinis judėjimas prieš 
laikinojo prezidento Vargas 
vyriausybę. Revoliucionie
riai apmalšinti. Brazilijos 
vyriausybė u įvedė griežtų 
cenzūrą.

AMERIKOS J. VALSTIJŲ 
PREKYBA

Washhiįtlon. — Prekybos 
departamento pranešimas a- 
pie Amerikos J. V. prekybų 
1930 metais rodo, kad dau
giausia prekių pirko Euro
pos valstybės. Pereitų metų 
prekyba daug didesne, negu 
1929 metais.

Sovietų Rusija 1929 m. 
pirko už $84,725,000, o 1930 
m.—už $114,399,000. Angli
jai parduota už 678 milijo
nus dolerių, Vokietijai—278 
įnik dolerių, Prancūzijai — 
224 mit dolerių, Japonijai 
—165 mil. dolerių.

daug nemalonumų. Ji pa
reiškė, kad dėl maisto blogu
mo ir dėl įvairių gyvėnhųo 
aplinkybių nė vienas svetim
šalis negali būti sveiku Rusi
joje. Beveik kiekvienas a- 
merikiėtis, ilgesnį laikų pa
buvęs Rusijoje, grįžtųs ligo
tas. Ypatingai tai jaučia mo
terys ir vaikai.

Rusijoje * negalima būti 
laimingam. Visi rusai gvenų 
žiauriose aplinkybėse. Jau
čiama, knd įvyks nauja revo
liucija, dar žiauresnė, negu 
paskutinė.

Rusams neleidžiama ben
drauti su svetimšaliais. Ji

kio, jos vyro inžinieriaus 
dirbamos vietos viršininkas 
buvo pašauktas į Maskvą.

Jai nereikėdavo stovėti ei
lėje, kad įeitų j Sovietų 
krautuvę prekių pasipirkti, 
bet be policijos palydovų ji 
neidavo, nes eilėse stovintie
ji rusai keldavo triukšmą.

Mėnesio pragyvenimam su
sispaudus, kaštuoja nuo 200 
iki 300 dolerių. Svaras svies
to kaštuoja nuo $1.50 iki 
$10; vienas kiaušinis, jei jis 

*0 70*.
pigi, bei pilna kirmėlių. Bal
tų miltų negalima gauti. 
Duona ijeveik visada pusiau 
žalia, neiškepusL' Šviežių 
vaisių ir negalima gauti.

Savo pranešimo gale, p. 
Warren papasakoja tokį at
sitikimą :

“Mūsų kaimynai turėjo 
išlepintą šunį. Vienų naktį 
išgirdau šūvį ir šunelis bego 
drebėdamas. Jo šeimininką* 
bėgo paskui jį ir nutvėrė už 
sprando. Aš išgirdau antrų 
šftvį. Aš išėjau su savo paly
dovu pasižiūrėti, kas atsiti
ko.

“Šeimininkas šiurkščiai
mvo surengusi Kalėdų ogiu- atsakė: ‘Mano vaikai alka- 
tęs vakarėlį ir pasikvietusi ui. Mano mažasis lieminkas 
rusų vaikučius. Dėl šio įvy- neturi apsiausto/ ”

KAUNE BUVO POTVYNIS
Kaunas. — Lietuvos lai

kraščių pranešimais, balan
džio 13, 14,15 d. d. Kaune 
nitą didelio potvynio. Arti
mesnėse gatvėse prie Nemu
no ir Neries upių buvo pilna 
vandens. Vytauto bažnyčia, 
•stovinti visai prie Nemuno, 
apsemta vandens. Kai ku* 
rioee vietose ledai susikimšo 
ir negalėjo >vnnduo praeiti. 
Ledus sprogdino gaisrinin
kai ir kareiviai;

TUMNIY ?AS ROLSRVTKUS
Berlynas. — Buvęs pasau

lio4 bokso čempionas Genney 
. Tunpoį’ su žmona iŽBerlyno 
> išvažiavo į Maskvą, kur juo- 
Įdu prabus koletų dienų;

AURJAUS VERSKIS GAISRE 
ŽUVO 7 VYRAI

tfladirater, Tex. — Alie- 
alis versmėse kilo gaisras, 

kurio baisiose liepsnose žu
vo mirtimi 7 vyrai, o 2 sun
kiai sužaloti.

PRIHCM--GERIAUSIEJI
. PIRKLIAI

Londonas.—Balandžio 29 
į Londoną sugrįžo iš keliones 
po pietų Ameriką Anglijos 
karaliaus sūnūs: sosto įpė
dinis Vali jos princas ir prin
cas Jurgis. Bet jie sugrįžo 
no tuščiomis kišenėmis. Jie 
keliavo 18.000 mylių, liet 
pktveže Anglijai prekybinių 
užsakymų kolcriems nitams 
už 50 milijonų dolerių

RUSIJOS-ITALIJOS 
SUTARTIS

SUŠAUDYTAS LENKŲ 
ŠNIPAS

Roma. — Balandžiot 27 d. 
pasirašyta Sovietų Rusijos 
—Italijos komercine sutar
tis. Sovietų Rusija iš Itali
jos pirks manufaktūros pir
kęs, elektros mašinas, aero
planus, automobilius, o Ita
lija —• aliejų, anglis, kailius, 
kviečius.

Kaunas,—-Baland. 12 d. 4 
vai. rytų, kariuomenės teis* 
mo sprendimu. sušaudytas 
lenkų šnipas Nt. Vilkickas, 
prieš suareštavimų ilgai tat* 
navęs šaulių Sąjungoje. Jis 
buvo imdavęs Prezidentui 
pasigailėjimo prašymų, liet 
p. Prezidentas, prašymų at-

ATKASTAS F1URSISTORINIŲ
TAMSTAI RRIKALAUJA RRR. 

SIDiNTO ATBHTATY*
DINIMO

IMįpias. — Vokiečių sei
mo fašistai atstovai ImlaikL 
28 dienų savo susirinkime iš
nešė moliuciji^ kuria rri- 

vilizaeijoa būklę prieš kelis kalnu ja prezidentų Ilindtm- 
tūkstančius inotų» * Hiurg ataistatyilintu

Rombojus, — Indijos pie
tuose atkasus miestas iš 
priešistorinių laikų, Mano
ma, knd per tolesnius kask 
nčjiinus bus galiam susekti 
Pietų Indijos istorijų ir oi*
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I,sveiko ir ntipro, kad vėl g#-.'.. k.a,liliiiūa j^mlji !«»»»«» l»tadynw 
lettj ižtaermiugai ir kun. St M«-
mrngm vesti parapGomsL . Feilcii hutllJo aMiienn
Dievo skirtu keliu. Į * limikyhda J, ŽvaigŽdaitč, se-

Į Iniūims K, Lukošius, senut-
TRIUKŠMĄ* VIRBALIO Į kur DAUGIAUSIA ŪKIU Įmis A. Augelis, i Milicininkas 

LWTlROMŲRAtMY<UW Įjakys. Prieš dijak* L. Jur-
Balandžio 12 d*' naujau Į pereitais metais Lietuvos Įkų liudijo: pradž. mok. ve- 

liuteronų kunigas VytnerisLem^ įmukus išdavė ftkmin-įdėjas A. Kvedaras, St. Kve- 
VirJmly turėjo’ laikyti pri-1 kame maždaug 53 fnil. littj įdarienv, Choronumskienė, 
niiciją, Tačiau vos jam pra-l^uk^hĮ, Pasirodo, kad dali- lūuireckienė, policininkas 
dėjus lietuviškai giedoti padgiausia paskolų gauna Ma-|DuWnskas ir Nuovados Vir- 
maldas, dalis MiLsirinkuBiiMr(jainpoW, Vilkaviškio irĮšminkas Geriiakns* 
tam tikrais motyvais, prade-jKiaipedos krašto ūkininkai. | Kuil Sf* Mažeika nubaus- 
jo giedoti vokiškai. NoiHĮMažiiiusia paskolų yra imi-[tas 400 lt arba negalint jų 
bažiiyčion buvo |HikviesfaĮėitM(* Zarasų, Telšių, Kretin-Į išmokėti dvi savaiti arešto, 

policija, lx»t triukšmas nesi-Įgos ir 
liovė ir naujam kunigui pri [gyventojai, 
uncijos neteko baigti. | —
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itinicMS. Iš Lietuvos
J M rrum rvanuiTM at. Kidabraviečiai linki »a-|. IteiaAjas nagrinėjo kun. St.
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t TOKAf kajtos ir laukia * sugrįžtant Į
X«tGMK* Babmdžio 12 A 

įvykęs tautininkų aĮ^kričių 
r atstovų ir tarylm «uv*žia-

vimas, kuriame dalyvavo 40 
Įmonių, svarstė daugiausia 
vidujinius tuutufmkų orga- 
fcfcaeijbs klausimus* Būva

įt* ifcviinė taip pat dalyvavo 
miu. inrmininkas ir keletas 
kitų ministedų* 
. Pradžioj p* Lapėmis pa
darė piunešimą apie daįar- 
tįnę organizaci jos padėtį, ne
visiškų jos susiklausymų su 
ėentru, o taip put centro ko- 
miteto neaiškius santykius 
su valdžia. Jo kalba Busilam 
kč didelės provincijos atsto* 
Vii kritikos.
. Toliau p. TObelis' nupasa
kojo valdžios darbus dėl val
dininkų pedvarkynių, atly
ginimo ete.

Centriniu suvažiavimo 
klausiniu buvo ūkiu, vieny- 
bČ< atskilimas. Bet kadangi, 
iįeiiftriut visokių pasiaiški
nimų, ūkininkų vienybės at
skilimas dar nvsųs galutinai 
paaiškėjus, tų klausimų iš- 
spręsti pavesta būsimajai 
tautininkų konferencijai. 
JMl to ir konferencija nu
tarta sušaukti vienu mėne- 
įdu anksčiau, būtent, gegu
les pabaigoje.
<5 Vadinamojo tautininkų 
kongreso sušaukimo reikalų 
jtįęi pavesta išspręsti gegU-

konferencijai. -GgjitBe 

daiktas, kad kongresas šie
met visai neįvyks.

Kadaiigi buvo konstatuo
ta, kad tautininkų centro ko
mitetas įsu valdiškom sferom 
fieviiBai sutinka, gegužės 
mėn. nutarta |xrrinkti vai- 
djbę.

Apie santykius su vysku
pais ir kiiltūrkampfų nieko 
nebuvo nutarta.

iV '

j r / A*/iWbimw (Panev. ap.). 
! t. w nuo Kalėdų serga Si- 
Į> flalAavo klebonas kun. J.

liiidrivjauskas. Pradžioje 

? gydėsi namie, vėliau buvo
i .' Panevėžy ligoninėje, o da

bar vra Kaune ir dar neža- 
t *

. da greit grįžti.
i J Liga, sako, užsitęsusi nuo

lįripo, nes ligonių lanky- 
i mas ir kitokios kunigo pa

reigos neleido savu laiku, 
14 įn tik pradėjus sirgti, pasil-

*
h

? <3R

Okupuotoje Lietuvoje
YIRMA MOTUU TMSRJA

VILMUOJ .

Vibiiua. **Kurjer Wilenš- 
ki” praneša, kad Šiomis die* 
įlomis Gardine pradėjo eiti 
pareigus pitnm ‘Vilniau# 
Krašte moteris teišėjm

w gamai'
— dimttis dieoumis ubi* 

degė pik Kirtleikiu Aleksui 
Antalieptės valse., Maderų 
km? seimą medinis gyvena- 

imu nanuu, kum atidegė su 
visu jame buvusiu invento- 
liumi. Nuo šio gaišiu užsi
degė it sudegė Kirdeikių 
Vinco naujas gyvenamas na
mas su visu jame buvusiu 
inventorium* Gaisro priežas 
tis dar neišaiškinta* Nuosto-I 
lių pdaryta pirmajam 200o|livša, kad poskuthiiit laiku 
lt ir antrajam — 10,000 liųapskrielų seimeliuose gau

 

tų. Sudegę namai nebuvoĮtianm daugybė prašymų, ku- 

aiMlrausti.

— Balandžio mvn, 4 (L, li
piu 12 vai*, Tatnlynčs vnk.5 
Papilės vai,, (Biržų uj^k.) 
sudegė pil. Montvido Stasio

Vilniaus Bylojus” pra-

buvo toks dideliu kad už
mušė tuo įlietu buvusius kal
vėje šeimininku Budrį jr 
mokinį Kavaliausku*

riuose Ūkininkai prašo at
leisti nuo kai kurių mokes
čių arba juos sumažinti, nes 
jie jokiu bildu negali išsi
mokėti* Kaip į tai pažiūrės 

klojimas ir diendaržis su vi-1apskričių savivaldybių oiga- 

 

r Tauragės apskiiefitlDiJ^- ’JiūtUs .liubauiduslm buvusiu ten pasam, pa-Lmi, tim tarpu nežinia. Ta- 
ditrgais'ir įvairiu ūkio in-lčiau laikraštis konstatuoja, 
ventorium. Nuostolių imda-Įkad, Vilniaus krašte javams 
ryta apie 5000 litų. Gaisro |visai Atpigus, ūkininkų pa* 

 

iiriežastis dar nopaaiškėjo,|detis darosi tiesiog kata- 
ap-Įstrofinga. Esą visai sttpran- 

| tanias faktas, kad ūkininkai 
negali užmokėti uždedamų 
mokesčių.

1000 litų, arba pusantro me
lu esiu arešto,

— | Ffrf«7r/r. & tn. kovo 24 d. Į ——
MIRA KUM. JUOKAI JAKtTYŠI afVy|-tl į Viduklę krimimdi-1 RASTAS RALOSK PALIS 

Kovo 30 <1. Tauragės aps. nfs’ lM>Iicijos valdininkas iri *MOOT» '
Varlaukeje įnirę vietos kle-| Įmivede tai’dtmią dėl veiki 4 Kovo 25 d. Marijampolės 
jonas kun. Juozas .1 akštyk,|n)0 Viduklės Pavasario kuo- [apskrity. Kalvarijos vals- 
sulaukęs daugiau 70 metų|pOS pirmininko Antano Sa Jčiuj, Juodelių kaime vaikai 
amžiaus. I ročkos, revizijos koinisijosĮ bečiužinėdami rado balose į-

•-------------- -  | nario Jono Sakalausko ir| šalusį lavoną.
BKGAUDYDAMA KIBIRĄ Į kuopos sekretoriaus, Rasei-j Lavono kūno dalys nu- 

MUSKKMDO L^į |..u.q komendantas Ha- Į graužtos, matyti, šunų. Do-
Kaunas. Balandžio men.||'(x.ką ir joną Sakalauską j kuinentų, jokių nerasta. Iš 

iki, pil. Rakauskas Petras. I priešvaldišką veikimą nu-1 rūbų gyventojai spėja, kad 
jėzuitų gimnazijos mokinys, [baudė abu po 500 litų arba [velionis būsiąs Antanas Pa- 
gyv. Kaune, Dauginio g. 3m mėnesį arešto. Jie bausmę[cevičius, kilęs iš Kadariškių 
ties Vytauto bažnyčia sem-|nfĮiks Raseinių kalėjime. įkainio, Okupuotos Lietuvos, 
damas Nemune vandenį, pa,i ---------------- ĮJis t(XĮėsi psichiškai nesvei-
ieido kibirą ir, jį begaiidy-Į PALUOBIAI Įkas.
tanias, paslydęs įkritai vaji l Gl.iškabi-ldžiB valsf„ kai.j Kito, policija stengiasi 

tiiĮ. mums stovi a Įmag )1U0 senesniu laikų tu.|«usftatyti jo asmenybę-
kauską pagavo ir iMmese po | . .. J . >,'- -
Wu. Lavonas dar nesum L . mm««W M®

taB- . jkarų susilaukė ton. Vevė- . . ,

„ . r ■ ■ . , Isio. Paluobiai greita laikui Vzpalia^ Kovo men. 15 d.
einat je.utttje uvo a |SUjįiaukf. vienos-kitos krini-PMVO šaukiamas senelių 

pyvartoje -,344 autamobi-L o 1WsftaiĮtus|prieglaudo« reikalu steigia-

,uu- ___________ Ituojau įsisteigė mokvkla. u«>sis antaUkitoB. Išrinkta
.. . ,. , . . , Kaimas virto bažnvtkaimiu. raMyb“, kuri tuo reikalu rii-
Šiomis dienmiiis muv vai- L ike 1Jal.api;jicf.iai paJpinsis. Senelių prieglaudai 

stybes kontroles luld. Sta-L baž |n.obcsiai jml nupirkti, tik;
iys V alnmas. Jritoms sir-|nv?jii Pakwbiai susiiaukė|reikalinga suvežti. Šitam 
jęs muilais ii^sgii ęs is| kunjg0 a,uuku j£al.Jtotoi i talkų yra suprašyti 
vieno pažįstamo, buk £a“"Įmos-------------------------------------- Įvisi parapijiečįai. Namą sta
liui išsigydyti InidaujantJ ------------------- [tysant pampi jos žemės. Pa-

pasiryžo paklausyti P“*®*1- Kllll ftlu.Įtiui vv& j^itos vasarį mano pradėti darbų, 
no. 15 dienu Imdavo, betų , . , , T ‘ _ TTf

. , ,. .. _ |dvi bylos pas Ukmergės II
nio to dar labiau nusilpne-| . ‘ x . ...
. , .. A • • . | nuovados taikos teisėją,
jo jo sveikata, ir nūn*., 1 

Sudegę trobesiai buvo 
drausti.

B

M JNI ĮSIGIJAI UnHHNiy 
IMENDMIįĮ?

TRAUKIMU) KATASTROFA
Kovo 25 d. tarpustoty Šu-

—— I RMIGRACHA KOVO MtMK811kion.vs“Pakruo.ills nukrito
httti. Murkatisikiu, betos! Arm»miii‘ilnuo 1 griovį ėjusio

cikarui ir kapelionui siui-l . - Imn* 1 M1l,hfcV| trinkimo 3(i:i nr «r irvėžvs ir 
;. r a u., Lb. TU L-nl P-švažiavo 8 asmenys, į Bra- tIaukim« nr. gaivezys n 
. <> . duskdtJk « 'LiiijŲ-12, i pietų Afrika- ™"“s PneSakinis vagonas, 
mamas B. S. 129 sti. iskel-| KmivmIi—« r Pwim IZdananskui Juozui, 32 metų
a antra byla* ė'ia jau kalti-l”^ 1 Kanadų—b, f L Gig\a-Į « . Pn+viS

n s oieiutu 23, į Jungtines Ameri-Ia!nžlfll? ^lul 1 lltlls
lamas B. b. J>3 sti. Vi. o Į _ _ . Tįf^iJkių kaime, Pasvalio valse.,
hvlos pas Kėdainių nuovJ-** 1 l.Linu:ni ua- ya..
A. . kų—l, į Palestinų—18 ir į sunkuu suleista koja. Zda-

*»— Į Kolumbija—išvažiavo 3 as-|naU5{kas važiavo minėtu.
Iš viso kovo niėn.rltl',^^u J* bilieto vagonų 

Į emigravo 197 asm., o budelėje.______ į
Į tų men. 138. Bendrai, pas-L 
I kutinki metu emigracija y-l 
I ra labai menka. Pereitų mė-Į 

hiesį kiek padidėjo emigiu-f 
Įvija į pietų Afriką. Ten e-| 
Imigruoja viep Žydai,

s

L. D. S. šiems 1931 metams išleido gražu, di

delį ir įdomu kalendorių* Kalendorius knygos for
mato* Turi 100 puslapių. Jame pilna įvairiausiu ir 

naudingiausiu žinių*

Kalendorius tekaštuoja tik 25 centai; L. B. 

8. imrmims—-15 centų.
Kalendorius gaummmu “Dailmunko” buvci- 

nėję, 366 Wcst Bmadvvav, South Boston, Matm.

Pasiskubink, kol dar ucišparduota.

LIGUISTI SKILVIAI 
ŪKO IŠGYDYTI

| PastebHlmi yr* kaip greUtl Nuft* 
|Tu»e qmį|hII iiorii^klHtait, ri»įr*tų 
įvj, «hwb ar Išimtini* «£Uv$J* »r vielų- j 
I riu<w. fttsittfHgfjimtMh jtMvn* ntauklAJ 
I |lw>i. skoni buininjė Ir imiiaMtt* 
I ihh» ph»»tn
Į-vItikhiIruv. N‘iiF*-Tri«<‘ D k|-
I no Ilgi; pene* Ir MUHkU majų W 
1Ir g>-vuijo| gyorgiiimms. 
I.IIM nuhUdHiml tH‘rvtw ir tomenK W 
I veikia iwrlėa
I m'lliatii ir imitam Jfisų mfefų p<>IHh- i 
|«4 Ir aumlvlMeMkNtofm Votie yr>|*r< 
I itAvlfif*JniiniM lųdlokluliiky. Jeigu opf 1«‘- j 
rkinhik** wh*h H Ji »!•*-!

I kyli Jlta Ii urmininko.

SUIMTAS ATLIKTI BAUSMĘ 
STUD. ATRITINIMKAS

KRATOS

Balandžio pirmomis 
nomis padaryta krata pas p 
Jom/ Žaltauskį Pavytos kai
me (Garliavos valse.), stud. 
Joną Karpavičių Sasnavos 
vienk. ir paskui jo kambary 
Kaime ir dar pas vieni) pa
nelę Garliavos valse.

d iv

Aiuerik«ti L, U, K Federacijos 
Naujos Anglijos apskrities išva- 
liaviinits įvyks Liepos-July 12 d. 
s. ni. Grove at l’inehurst llcšer- 
valion Bedford, Mim,

AlalonėM kitos org*inxadjos tų 
dienų nerengt išvažiavimą, o visi 
lietuviai dalyvaus taiuc dideliame 
tautos darbe.

Liųtttvų matyti *taityd*M*> K*-

MvatĮnMj x

“HSy LAIKRAŠTIS”
Jj rtilri* uišiMkyti MV AMMiteij*

“MtUų Idkraiti*” nėtami kai
troj* keturi 1H*J, jm*d neb| dn 
im

Utrijej, BMl>j ir VekiMljoj 
kilu* t* p*ti, o vkur kitur iM*- 
ayj (taigi ir Amerikoj)—trigubai 
brangho.

AdreaM: Lietava, Kainai, lala* 
via AMja 81 Nr. “Mte| Laikra# 
tia.”

BROLIAI wr
TCvynv* likimus, Jos 1alm?Jlmal Ir ne* 

išimtu, Jos M0lv«tt*l ir WM. Jmm vi
siems, be abejojimo, rupi. Jums u!p 
jmt ru>i, *** Tavy*#]* t*ttr**tų ir 
klesivtų teisMilBiv.s Ir IrIsv# Jus ta!> ' 
p*t niekinat prieanaudos nevalių 1r ne
ribotų KuuvMlInvima su ftvcntfauslomia 
žmonių teisėmis Ir laisve. — Jųa norit*, 
kad Ir toli Būdami, kad Ir plačiųjų ma
rių atskirti, salinti TevyMa tnivj, koks 
jis tikrumoj yra. <— Sitais visata at- 
IrMytal* Jame labai yra pravartu ii* 
airalyti

“ J)xieunik Wilenski” pra
neša, kad gerieji Vilniaus 
taksi automobilininkų inte
resai jau pasibaigė. Statis
tika rodo, kad taksi auto
mobilių skaičius Vilniuje 
kas kartų mažėja. Daug tak
si išvažinėjo į mažesnius 
miestelius, kur, kaip “atrak- 

/|cija” gali dar šiaip taip gy
venti. Paskutiniuoju metu, 
Vilniuje tenka pastdiėti, 
kad vežikai, išlaikę taksi 
konkurencijų, ir toliau telx*- 
^WijiSr ^¥i»Ąiiis mieste 
dabar kursuoju 9^ taksi au
tomobiliai.

Balandžio 10 d. Subačiaus 
stoty suimtas atlikti Pane
vėžio. kommtodi^ uždėtu 
bausmę menesį kalėjimo ar
ba 250 litu stud. ateitininkas |’ 

Po vilas Šilas.

KARIASI II MULAS
Bartkūnų kaime (Pabais

ko valsčiuj Ukmergės aps
krity) daržinėje pasikorė 
Janužis Bronius, 32 metų 
amžiaus vyras. Nustatyta, 
kad pasikorimo priežastis 
buvo jo meilė Janušytei Zo
sei, su kuria jo tėvai draudė 
apsivesti* Sužinojus, kad Ja
nužis pasikorė, Janušyte 
taip pat kėsinosi pasikarti, 
bet broliai išgelbėjo.

DM
“DARBININKAS” yra tlkrtaudM

Nu dlėnų Lietuvos gyvenimo veidrodis. 
“DARBININKAS” «<do UMM ir 

laisvėn mėli?.
r*DARBlNlNKAS” Meko Mnjtptt 
mrleapaudoe ignnrtp Ir nl&InU dhfral- 
od veldMuKMta;

“DUBININKAS” tlMU tol# Tfry.
Mri 1 ivi«*Mml fytefc -
P“DARBININKUI” vtanr Ir vM* 
ropl darbo Imenlui reikalai.
: “DARBININKAS” turi labai |de«lM 
MV» -RADIO MPSKNAB.”

“DARBININKAS” yrg dute >!•. 
ulq tr Inteligentų takraitla.

“DARBININKĄ” redaoeja ĮrefaM 
rina PIL DOVYDAITIS.
Skalbt kad

į^tįt ir H «••
neina ZAriaveM

Amerikoje ^DnrHnlakM^ keJtnbJa 
$130, o Uetnvoj tik «0 an^rtMIky 
centų.

NUBAUDt
Panevėžio taikos teisėjas 

balandžio mėn. nubaudė kun. 
Blažį 12 parų arešto arba 
300 liti) pabaudos, o Panevė
žio vyskupijos jaunimo di
rektorių kun. Lipnicką 14 
parų arešto arija 4(H) litų pa
baudos.

GEGUŽES NENUO
Prasideda^ražinusis gegužes menuo. Žemė Vėl aiksidengin ž»- 

Ini pavjuano yUbu: tasai laikas yra pavestas nekaltos Dievo Mo
tum garbei. Dievoti JoKioa garbintojai skuba susigriebti, kad šj 
meiiesj savo maldomis, giesmėmis ir paatinrtFjimu doroje J< pn- 
£arl>hrtnfir Jos toje garbėje atšiiymįtų^ Malonios tos |Nmm1doa, 
šiandien jau atitekamo# y»o iHMulio mlėstuotiv ir sodžiuose, 
stipriai turi paraginti kiekvtemi katalikų Uoliai garbinti Marijų 
draug su visa katalikų krikščionija, kadangi Marija, Dievo 
tiua. mus ggrl)^ yra verta.

Gegužės mėnuo imskirtia Marijos garM. Kiekviena# gerti*? 
katalikas j«*r tų mėtioMį turi yjaitiggas jatfe Marijų* ixmaliiax 
Daugumas kiekvienų dienų skaito apmųatymus kiekvienai dienai 
imkirtirfc-^DarhiiuHke’* turime nemažai gegulės menesio Icuy- 
gelių gert*, kun. RĮdeikio parašytų, Kaina tik *

Turimu ir daugiau įvairių knygelių ame Panok ^venvigusių: 
DANGAUK KAljALlpNfi ir kitokių. įsigyk bent vienų štame 
menesyje. u&akymafa kreipkitės į ■»

3M W. 1BOADWAY W. BOriOM, KAM.

K L A I P E D O N

Lietuvių R. K. Susiv. Amerikoj* Pirmoji Skdninij*

v A»wik(M Lietuvių J«urt«oUų Ėk»kurti}M 
Amerikon Lktiivl^ Eknnoatiuta OhUnM> 

Li«po«-July Idfatų Un *TOHWWK Vm,F 
L1•p o*-J ui y W dteM Luini “UMTTBD ŠTAT1B**

LfokMnlMMta Vy&ų Ekskursu Tl«ta« i KLAIKI^ 
RitUlU-Jan* ^^d’*»tL*ira,‘HlLLIGOLAV’,

>Um įntaMtilfr 
Mtttavkh* N*» Ajtrnto lAkateMM **t

SCANDIHAVUM-MEKICAN ŪME

27 ivhltelmn Mt>. N»w toriu i*» Sti AnMfte m . Moetrotl, Q»., i¥n»k

Didžiausi* Bendra Ekskursų*
GetfOfc'Mty 154% dknų. L*1yu “UNITRD 8TATES

Lietuvių Lnlvukorf Jų Agentų 8$Jango* ttiglrtos

“Kurjer IVilenski” pra
neša, kad balandžio 9 d. 
Giemilavos kaime, Vileikos 
ap. kalvio Budrio kalvėje „„ 
sni/uni TMwaii« S4ni7wrtmn«l “DARBININKO* •**«.■ UtMM* 
SplOgO PCVH18. opiOginidS oJa, K»awO/ NeyriklaMOdyMa alkti*

SKAMMNAVŲ-AEERIKOCLDUJA I
ATLAIKYKIME LIETUVĄ 

Rkmkjme savo uosta—klaipada !

•*



FmsIMMk gsyniMld-i IMI .•DABBIKOKAS
■■■*■■»■ L'gįl1"1* ^"".^‘.'V* " ll,'"r*

APSKRITIES
SUVAŽIAVIMAS

L, D. f% N. Anglijai apskrities 
priritohitfnfe suvažiavimas Įvyks 
m. m. gegužės 24 <1. 1 vai. p. p. 
šv. Jurgio parapijos svetainėje, 
Nonvood, Mass.

Sis suvažiavimas turėtą kilti 
gausus atstovais ir reikšmingas 
nutarimais, Pageidaujama, kad 
Naujoje Anglijoje visos esančios 
kuopos prisiųstu kuo daugiau ats
tovi), Jei kurios kuopos negalėti) 
atstovi) atsiųsti, tai prašome pa
daryti Įvairių pasifdymą nors 
raštu.

Visas kuopas prašome mūsų šį 
kvietimą maloniai priimti.

Apskrities Valdyba:
Kun. Fr. Mtratonskas,

Dvasios Vadas
VI. Paulauskas,

Pirmininkas
Kai. J. Nadsrika,

Raštininkas.

ĮVAIRIOS žinios
NU1AUD1

Kaunas. “L, ž.” praneša, 
kad kovo 19 d. Rokiškio tai* 
kos teisėjos nagrinėjo Visiio- 
inio, amerikiečiams žinomo 
Šidlausko, bylų ir ji už tikė
jimo Įžeidimą nubaudė 2 sa
vaitėm kalėjimo.

KRATOS KAUNO STOTYJE

Balandžio 13 d. Kauno 
stotyje padaryta kratos pas 
klieriką Vytautą Lapšį ir p. 
Pocią iš Panevėžio. P. Po- 
eįą nusivežė krim. polirijon.

tu, o teiyėiukė dar be pieno. 
Vieną gražią dieną žiūri, 
kad užaugino ne karv^ bet 
jaut}. Na, suko, negavau pie
no, turėsiu mėsos, Tą pačią 
dieną ji jautį paplovė.

silpnėjo. Geriausiu veikia choras, 
airis nuolat stiprėja.

“ Iš dabartinės padėties sunku 
konstatuoti, ką galima sulaukti 
ateity. Baisu žiūrėti, kaip mūsų 
veikimo barometras nuolat krin
ta, Imt su viltimi tikimo, kad jau 
pasiekė žomiausj laipsnį ir greit 
vėl pradės kilti.

Newarkietis

AUGINO KARVf, UŽAUGO 
JAUTIS

Viena Alytaus yyventoja 
nusipirko turguje* telyėiukę. 
Ilgą laiką ją girdė pienu, o 
paskui šėrė. Po dvieju metą 
iš toli liko išaugo gražus gal
vijas. Šeimininkė džiaugiasi, 
kad turės pieno, sūrio ir 
sviesto. Praėjo dar pusė me

NUŠOVĖ BROLĮ IR NUŽįJO 

f mokykla

Porlltmtl, M<», — Linwoiid 
Gaffam, 11 metą berniukas, 
balandžio 24- d. prisipažino 
savo motinai nušovęs revol
veriu savo brolį AVilhtir, 9 
metu amžiaus, ir paslėpęs. 
Atlikęs savo darbą jis nuėjo 
Į mokyklą. Nušauto berniu
ko lavoną surado vyr< snioji 
sesuo.

DAR NEVĖLU!
Vžsiprcnumeruot i “ SARGY BĄ” 

J93Į metams,

'‘SARGYBOJE.” ras šiuos sky
rius' 1. mokslo, 2. blaivybės, 3. 
sveikatos, 4. kultūros ir politikos 
(vidaus ir užsienio) apžvalgą, 5. 
prie&dkolinis judėjimas (Lietuvo
je ir užsienyje), (J. Įvairenybės, 
7 knygą pasaulis.

Priedą duodama metiniams skai
tytojams labai Įdomų “ Laimės” 
kalendorią ir loterijos bilietą.

“Sargyba” kfižtnoja Lietuvoje 
B litus’, užsienyje 12 litą.

Adresas: Kaunas, Liaudies na
rni i, “SARGYBOS” administra
cija.

I’rofcHoiialiii, biznieriai, pminonln- 
ktl, kurie “Darbininke,” f ik
rui verti -kalt.t«»jy psiriiinro*.

Vl*l «:irsiu!Jirs '• f kirbi nliike.”

LDS. Kuopų Susirinkimai
PHILAD1LPMIA, FA.

LDS, 13 kp. susirinkimai Įvyki 
penktadienį gegužes 1, 7:30 vaL 
vakarė, mokyklos kambary. Atei- 
kitę gausiai. Nepamirškite užrimo- 
kėti duokles. Valdyba

1UZABKTH, N. J.
LDS. 16 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadieny, gegužės 1 d,, 7-tą vai, 
vakare, bažnytinėje svetainėje. 
Nariai kviečiami gausiai ateiti ir 
atsivesti savo drangus(es) prira
šyti. Valdyba

i *' 
W0RCWm, MAM. i

LDS. 106 kuopos susirinkimai Į* 
syks gegužes 3, Aušros Vartą pa* 
rapijos salėj, tuojau* po sumo< 
Visi nariai prašomi pribtlti, nes * 
turime svarbią reikalą.

Kviečia Valdyba

PAIEŠKOMA
i’rt-Snie Biikiuiskliitv—Salilcnė «urfr 

jo broliu* Juozų, Vincų, l’ly Bukliu* 
kuft, £Vv. B<(blanko kalni., Alvito vii!., 
Vilkaviškio »p«k. Gyveno So. Boston. 
Mums. Atsišaukite: Agota Matulioniene 
f AttgiuUolfhit') 117 Stilgg Ht., Bronk- 
lyn. N. V.

ŠAUT CLAIB, PA.
LDS. 107 kp. mėnesinis susirin

kimas Įvyks gegužės 3, tuoj ]x> su
mos, Šv. Karimlera parapijos salėj. 
Kviečiami vis nariai dalyvauti ir; 
užsimokėti mėnesines mokestis ir 
naują narių atsivesti prirašyti.

Valdyba

KASTOM, PA.
LDS. 40 kuopos susirinkimas Į- 

vyks gegužės 3 d„ tuoj po sumos 
iv. Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit visi narini atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokite

PRIEŠSEIMIN1S 
SUVAŽIAVIMAS

L. D. S. Connectiout apskrities 
priešseirninis suvažiavimas įvyks 
gegužės 31 d. 1931 m. šv. Kasi
miem parapijos salėje, 339 Green 
E?t., J<ew Haven, Conn. Sesijos 
prasidės 1 vai. po pietų.

Apskrities visos kuopos Į šį su
važiavimų malonės prisiųsti kuo 
'daugiausia atstovų; taip pat pra
šoma parūpinti naudingų suma
nymų musų brangios organizaci
jos gęrovei.

Kadrinei ir iki suvažiavimo ir 
iki mūsų rengiamos gegužinės, 
knri įvyks birželio 19 d. Glasarn- 
bury, Hartford, Conn., laiko nc- 
Irndaug, tai jau visai laikas ap
tarti šiuos reikalus, kad susilauk- 
tumėm gorų pasekmių.

Apskrities valdyba:
Pirm. J. Bernotas,
Ražt. B. Mičiūnienė.

KRĖVĖS PILYJ
PAPARONIO PARAŠYTA 4 AKTŲ TRAGEDIJA

VVvyksAS GEGUŽES-MAY 3 D., 1931
PARAPIJOS SETAINEJE,

Park Avenue, Bridgeport, Connecticut

M.s<n<aUs—

NASHUA, N. H.
LDS. G5 kp. mėnesinis susirinki- 

maH įvyks gegužes 3, tuoj po pas
kutinių mišrų, pobažnytinčj sve
tainėj, Kviečiame narius ateiti, nes 
yra keletu svarbių sumanymų. 
Taipgi atsiveskite ir savo draugus 
prirašyti prie žios organizacijos.

MONTILLO, MA88.
LDS. 2 kp. susirinkimas Įvyks 

gegužės 5 d., šv. Roko Svetainėje. 
Visi nariai prašomi ateiti | šį susi- 
rinkim* ir nlsimokai Mnai ut, 
trauktas mėnesines duokles.

Valdyto

CLEVKLAND, ORIO
Gegužės 13 d. 8 vai. vakarę* 

Lietuvių Salėj Įvyks LDS. 51 kp, 
mėnesinis susirinkimas. Gerbiami 
nariai praėomi susirinkti. Valdyto

LAIŠKAS REDAKCIJAI
NE W ARK, N. J.—Dažnai tenka 

skaityti “Darbininke” korespon
dencijas, kuriose rašytojai, apibu
dindami noivarkiečių veikimą, nu
tolsta nuo faktų. Taip, pav., ba
landžio 21-os numeryje korespon
dentas aiškina, kad Xewarko cho
ras nustojęs koncertuoti per sto
tį WNJ, nes stotis esą “maža ir 
prasta.” Tikrumoj, gi, ši stotis y- 
ra labai pinčiai žinoma, bet stoties 
ofieialai nepatenkinti programa 
rezultatais, nes nebuvo patenkina
mo atsiliepimo nuo klausytojų. 
(Čia tektų pastebėti, kad lietu
viai abelnai nepratę rašyti bet ko
kius atsiliepimus. Red.). Eliza- 
betliicčiii choras, prof. Žilevičiaus 
vedamas, dabar koncertuoja per 
minėtų stotį, panašūs išsireiškimai 
gali jiems nepalankiai atsiliepti.

Kasi ink ncivarkieeių veikimo, 
per paskutini 10-tį metų įvyko la
bai apgailėtinų atmainų organiza
cijų tarpe. Taip, pav. Vyčių kuo
pa daugiau neveikia. Kitos orga
nizacijos. kaip LRKS., žymiai su-

3 VALANDĄ PO PIETŲ

DYKAI TIEMS, KURE 
KENŠIA NUO DUSULIO

Dykai iitnffiAlmo budai kurį bite k n k 
fall ftaMrfdi be jokio ten 

nimo arba taiko gailinimo.
Mes turime būdų dėl sulaikymo Du

sulio, ir norime kad Tomistą pamėgin
tumėte tntisų pačių U! u kloni. Nėra skir
tumo ar jHlHenėJiisi arba dabar atsira
dusi turėtumėte išmėginti ij būdų. Nė
ra skirtumo kokiam klimate gyvenate, 
arlia kokio amžiaus e«l arba koki dar 
bų dlriil, jeigu tik turi dusuli turėtų 
pagelbėti.

latbiauisa tiems norime pasiusti ku
rie Jou nustoję vilties dėl kokios pa- 
teitos, kurie yra vartoję visokius bu
dus ir bo pasekmių.

Bis dyktm pasiūlymas yra per daug 
jysrbiis praleisti. Badyk <labar ir pra
lėk nauitotis din proga tuojau*. Ne- 
tfųsk pinigų. Tiktai iiklręk Sėmiau pa- 
lėtų kuponų ir iKudtj«k. Padaryk tų 
Uandlen. 

L0WIH,MA8S,
LDS. 97 kp. susirinkimas Įvyks 

sekmadienį, gegužės 10, tuoj po 
sumos. Ateikite visi. Gera proga' 
darirfhtlikims prisirašyti prie vk- 
nintėiės darbininką organizacijos.

Valdyto

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

po sumai, parapijos svetainės kam
bariuose Įvyks LDS. 30 kp. susi
rinkimas. Malonėkite ateiti risi.

Kviečia Valdyto

CAMBRIDGE,MA8S.
LDS. 8 kuopos mėnerinis Susirin

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

BRIGHTON, MAS8.
LDS. 22 kp. susirinkimas Įvyto 

penktadieni, gegužės 10, 7:3O vai. 
penktadienį baland. 12, 7:30 vai. 
’-ak-, Lincoln Svetainėj, 26 Lincoln 
,°t. Ateikite viri. Valdyto

W01d8TIR, MAM.
LDS. 7 kuopos susirinkimas Į- 

vyks gegužės 10, G vai. vakaro 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prot- 
idcnce St. Visi nariai būtinai atei
kite, nes turime apsvarstyti kele
tu svarbią klausimą. Be to, gera/* 
proga užsimokėti duokles.

Valdyto

ftYHAI IMiAJrDTilO' 
KUFONAK

Krontler Astlima Co.
(J54K Frontier BMg,,
4(12 Niagara 8t, Bvffalo, N. T.

Pdslijūk dykai išbandymui:

Skaitant iš kaires į de šinę: sėdi 1) Kanklininko rolėje — vargonininkas p, Vin ras Biirdnlis, 2) Kunigaikštienei rolėje *— p. Ona Kat- 
kauskaitS — Lietuvos Operos artistę, garsi K Anglijos soliste, 3) Vytauto rolėje *— p. Juozas Kocifinas; stovi: 1) Kareivio rolėje — p. Kas. 
Kedys, 2) Budelio r. — p. Konstantas Tamošiūnas, 3) Uįtįilos r. — p. .Tolias Moneiunas, 4) Mirgos r. — p. Audė Baukiflte, Budelio n —• 
p, Vincas Kripas, 6) Viršilos r. — p. Eduardas Monciūuąs. 7) Kareivio iv— p, Antanas KoeiGnas.

Tautiečiai! Pitparonis yra žinomas tašyto,jas Lietuvoj ir Ammkoj. Jo tik ka parašytą tragedija: “Krovės Pily/’ labai gražiai Įin- 
rodo Lietuvos D. Kunigaikščio Vytauto kovas su Jogailą, kad apdnti Lic‘(i^vą nuo Lenkijos. Jauna lietuvaite Mirga ir jos sužieduotinis 
kanklininkas Gintautas paguldo galvas, kad Vytautą išlinosuoti iš kalėjipB/. Visiems, o yĮmtingai jaunimui/hus įdomu matyti, kaip so* 
.noves lietuviai niokojo įnirti už te vyną. ■< .

Nppraleiskinio progos pamatyti 5Į gražu vaidinimą. Įžanga prieinami. '
' Vadinimą rciųįh

N. 8. PHILAD1LPHIA, FA.
LDS. 103 kp. mėnesinis susirinki- 

inas įvyks sekmadienį, gegužės 10, 
tuo jaus po sumos, ėv. Andriejaus 
par. svetainėj, 1123 Lemon xSt 
Kviečiame narius Ir nares ateiti ir 
kurią užvilktos duoklės užsimokė
ti. Taipgi atsiveskite nors po vie
nų naujų narį prie kuopos prira
šyti. Valdyto

KAKTFOKD, OO1W.
LDS. 6 kp. suririnkiraM Įvyks 

gegužės 10į tuoj po sumos, bažny
tinėj svetainėj, 41 Capital Avenue. 
Malonėkite vis nariai ateitį nes y- 
ra svarbių reikalų dėl kuopos ymsu- 
doc .

Taipgi matonėkitt ubtooklri ku
rių yra nlfeilikt* Mlutota** duok
lių.
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** DARBININKAS”
t

GIMIMŲ KLAUSIMAS 

VOKIETIJOJ

— Laisvanumybes vadai, žiū-iinokslininkai išveda, kad pa
tintieji į pasaulio įvykiui 
per materializino akinius, 
norėjo neva palengvinti e- 
konomines problemas ir su* 
mane sumažinti žmonių 
skaičių, kad jiems būtų 
lengviau išsimaitinti. Tuo 
tikslu jie įvedė, arba geriau 
sakant, užgyiė jau daugelio 
praktikuojamų gimimo kon
trolę. Protestantų dvasiš
kiai, sekdami paskui minią 
ir pataikaudami jos užgai
doms, tų gimdymo kontrolę 
pripažino teisėta ir dorovin
ga, užmiršdami, kad kas 
Dievo draudžiama, tas ne
gali būti žmonių užgiriu, 
nes ne nuo žmogaus pri
klauso pakeisti įgimtos do
ros principus. Tiems pro-

■ testantų dvasininkams išro
do, kad labai praktiškai iš
rišo tų klausimų ir kad Ka
talikų Bažnyčia, pasmerk
dama gimdymo kontrolę, 
pasirašė sau pražūties iš
tarmę. Bet protestantų 
džiaugsmas pasirodo per- 
ankstyvas ir jų sumanymas 
nepraktiškas. Jau dabar

sidėkojant gimdymo kontro
lei, kai kurio* tautos, pir
miau vaisingos, sveiko* ii 
galingos, pradeda mažėti, 
išsigimti. Pavyzdžiu stato 
Vokietijų.

Vokiečiai pasižymėdavo 
šeimų skaitįingumu. Jiems 
buvo pranašaujamu Euro
pos, ypač vakarines, užvieš- 
patavimas, nes kuomet fran- 
cūzai shtemptingai mažėjo 
ir nyko, vokiečiai augo ir 
dauginosi. Dabar pas vo
kiečius jau pradeda pasi
reikšti franeflzų yda: jų 
tauta mažėja. 1900 m. Vo
kietijoj kas trečia moteris 
tapdavo motina. 1929 m. ta 
proporcija jau žymiai paki
tėjo: Berlyne iš septynioli
kos moterų tik viena tampa 
motina, o visoj šaly viena iš 
vienuolikos. Toliau motinų 
skaičius dar sumažės, ir vo
kiečių tautai gręsia palaips
niui slenkantis išsigimimas. 
O jiems tas turėtų smarkiai 
rūpėti, nes jų kaimynas ir 
'gimtas priešas—slavas au
ga ir dauginasi. Išlaikyti

yokiečių tautą ••amam akai-, 
čiuje, kiekvienai šeimai rei
kia turėti keturi* vaikus, 
dabar gi, apskritai imant, 
itengianiari pmitenkinti tik 
su dviem. Tokia proporci
ja vada pria gan skubau* 
tauto* sumažėjimo.

Toksai dalykų stovis ir e- 
komuniniu atžvilgiu ne kiek 
nepalengvina tautos naštos, 
kaip tik priešingai, dar jų 
apsunkina. Paimkime kad 
ir senų žmonių pensijų. Prie 
dabartinių Vokietijos suly
gti kiekvienam Šimtui darbk 
ninku išpuola 6 senelių iš
laikymas. Mažėjant gimimo 
skaičiui einamąja dabar pro- 
porcija, 1901 m. šimtui dar
bininkų jau reikės išlaikyti 
21 senelis. Iš to matome 
kaip mokesčiai turės pakil
ti. Bet atmetus ir tų nepato
gumą, tautos mažėjimas jau 
savaime yra tokia didelė so- 
cialinė nelaime, kad kiek
vienam tikram patrijotui 
tenka rimtai susirūpinti.

Taigi ne žmonių skaičiaus 
sumažėjime teikia ieškoti e- 
konominių klausimų išriši
mo, bet tikslesniame darlx> 
problemų sutvarkyme. Iš 
negero negali išeiti nieko 

gero. Tolesnėj istorijos ei
goj protestantų valstybes 
pamatys, kad padarė stam
bių klaidų, užgirdomos savo 
žmonių sumažėjimą. K.

nmuiirp_______________
PROF. M. BIRŽIŠKOS

ATSISVEIKINIMAS

Vilniui Vaduoti 8ųjungo»PGarao,J “Keleivio,” “Mar- 
įsakymu atvykę* i Jungti- gučio,” “Naujumų/’ 
nes Valstija*, per tuo* pus
trečio menesio aplankiau a- 
pie 40 lietuviškųjų kolonijų, 
kuriose atlankiau per 70 su
sirinkimų lietuvių, dažnai 
taip put ukrainų, žydų, kai 
kada ir gudų ir palakiau a- 
pie 80 prakalbų apie Lietu
vos iv Vilniau* dalykus 15 
tūkstančių klausytojų. Be 
to, teko dar su kokiu 1,000 
žmonių skyrium kalbėtis a- 
pie Lietuvos ir Amerikos 
lietuvių reikalus, o taip pat 
per radio kalbėti Philadel-

PIRMAUTOS “MŪSŲ 
RYTOJUJ”

Viena iš žymesniųjų Lie
tuvos ūkininkų laikraštį 
“Mūsų Rytojų” tautininkų 
partija pasienio į savo ran- 
kas. Laikraščio įsteigėjas p. 
A, Bružas, gavęs stambių su
mų, pasitraukė iš laikraščio 
redagavimo. Nauju redak
torium pakviestas p* Marty
nas Yčas.

damą” “Tėvynės,” 
nyH«,H “Vyties” rudakei* 
joms, visiems susirinkimų 
rengėjams ir programų vy
kintojams (chorams, solis* 
tani*, kalbėtojams), taip 
pat parginusiems tuos susi* 
rinkimus savo dalyvųvimu, 
amerikonų, ukrainų, žydų ir 
gudų veikėjams. Esu dėkin
gas visiems savo klausyto
jams ir klausytojoms, kurie 
taip gražiai ir rimtai klau
sėsi mano pranešimų. Man 
sunku įvertinti savo darbo 

phijos, Cliicagos ir New pasėkos, tik sprendžiant iš 
i visuomenė* mano “misijos” 
. parėmimo ir spaudos balsų 
reiktų laukti, jog daugelis 
Ameriko* lietuvių kolonijų 
neužilgo susirūpins kauniš
kės Vilniui Vaduoti Sąjun
gos skyrių ar atskiro Vil
niui Vaduoti Sajimgos, taip 
pat R. K. Federacijos Vil
niaus skyrių ir atskirų ViL 
niaus Vadavimo komitetų 
kūrimu.

Tikiuosi taip pat, jog man 
pavyko pusi naudot i, kad ir 
savo neilgo lankymos Ame
rikoj įgytuoju patyrimu ir 
maloniomis pažintimis di
desniems Lietuvos ir Ame
rikos lietuvių savitarpiams 
ryšiams. Kiek įstengsiu ir 
sugebėsiu, ir toliau dirbsiu 
tiems ryšiams sutvirtinti, o 
šiuo tarpu, atsisveikinda
ma* su maliniai mane pri
ėmusiais tautiečiais ir tau
tietėmis, prašau atleist, jei 
kurį dėl klaidingai duotų 
informacijų ar dėl savo ne
apsižiūrėjimo būsiu kuo už
gavęs—tik ne iš blogo noro

Yorko skaitlingiems, imm 
nepažįstamiems klausyto? 
jams ir klausytojoms.

Žinoma, Ui Irtis lašas ini- 
lionmėje Amerikos lietuvių 
visuomenės juroje, bet ir ši
to. nebūčiau pasiekęs, kad 
ne graži tos visuomenės pa
mina. Todėl išvažiuodamas 
į Lietuvą nuo širdies dėko
ju visiems, kurie šiokiu ar 
tokiu bildu padėjo man at
likti VVS. pavestąjį darbą, 
tad visų pirma Lietuvos ats
tovui Washingtone Br. Ba
lučiui, Generaliniam Lietu
vos Konsului New Yorrke 
P. Žadeikiai su Daužvar- 
džiu ir Lietuvos Konsului 
Chicagoj A. Kalvaičiui, to
liau New Yorko ir Chica- 
gos maršruto komisijom su 
kuii. N. Pakalniu ir kun. 
Albavičium priekyje, ger- 
biamajai Rymo Katalikų 
dvasiški jai su prelatu kun. 
Knisu priekyje ir tautos 
bažnyčios (t Red.) kuni
gams, “Amerikos Lietuvio,” 
“Darbininko,” “.Draugo,”

ta

KIBIRKŠTYS

O KAS »m w?
Komisarų “Laisvė” Iju- 

landtio 27 į labai pasipikti
no “Darbininko” balandžio 
21 d. laido* straipsneliu apie 
klasių kovų. Labiausiai rau- 
donųkai pyksta, kam “Dar- 
buliukas” nuolatos skelbia 
Kristaus mokslo vienų iš pa
grindinių dėsnių — mylėk 
savo aidimų, kaip pats save, 
Ir, žinoma. “Laisve” ragina 
į kovų.

“Dabar gyvuoja dvi viena ki
tai griežtai priefiingoa klasės; 
pavergtųjų ir pavergėjų. Todėl 
tęsiasi klasių kova. Klasių ko
va eis tol, kol bus klasės. Ji iš
nyks tuomet, kuomet išnyks 
klasės, o klases išnyks tik ga
lutinai sudaužius kapitalistinę 
•bumą, paremtą ant išnaudo
ja ant privatinio pelno.” I 
Čia ir visa bėda, kad bol

ševikų vadinamasis mokslas 
neturi jokio pagrindo, jokio

U’ts tikslo ir neguli pa
sakyti, kas bus po to, kai 
bus' išgriauta kapitalistinė 
sistema. Jų nuolatos minima 
dainelė apie sugriovimą la- 
mi panaši i vargšo žydelio 
dainų: vasara praeis, žiema 
ateis, žiema praeis vasara 
ateis — ir vėl nuo pradžios.

tų būsiu padaręs. Dėkui 
taip pat visiems, kurie tiek 
buvo malonūs, jog geresnei 
pažinčiai apdovanojo mane 
savo, chorų ir šiaip susirin
kimų dalyvių atvaizdais. 
Malonu man būtų ir iš kitų 
susilaukti panašaus atmini
mo šiuo adresu: Litiniu uia. 
Kaunan, Laiseės Alėja 55. 
Geriausių linkėjimų gerąjai 
Amerikos 
nei I

lietuvių visuonie-

dusų
Myk. Iiiržiškif

Vatikano bibliotekos heb
rajų skyriaus direktoriumi 
paskirtus žydų moksliniu-, 
kas Naftalis Priedas. Jam 
leista ne tik valgyti jo ti
kyba* reikalaujamus val
gius, bet ir kasdien Vatika
ne laikyti žydiškas pamal
das.

LIETUVOS PAŠTAS IR
AMBRJKIRCIV LAUKAI

Tokia antrašte dienraštis 
“Draugas” bal. 25 d. nume
ryje patalpino vedamąjį 
straipsnį. Daugelis ameri
kiečių lietuvių tikrai sužino, 
kad jų laiškai, siunčiami gi
minėms Imu artimiesiems, 
Lietuvoje yra peržiūrimi, 
cenzūruojami.

“Draugas” todėl labai tei
singai iškėlė jau visiškai 
pribrendusį klausima:

“Nežiūrint dvi kokią priežas
čių ton yra daroma, mvs Ame
rikiečiai privalome pakelti tm 
vo balau prieš lokį liekaitfiriii- 
Kij elgimąsi ir kart nedarytų 
gčdos mums užsieny gyvenai) 
tiems. Jau dabar Amerikos pas 
tas užkuriuose miestuose atsi
sako siųsti pakus trečia klase 
“third cinas mali,” (o siun
čiant antra klase siuntėjui daug 
daugiau atseina), nes esą per
daug nusiskundimų, kad silnv 
linini Lietuvoje prapuola. Jei
gu šitaip elgsis su amerikiečių 
laiškais ir žmones pradės Ame
rikos paštui skustis, gal vien 
tik apd raustus “registercd” 
laiškus tebus galima j Lietuvą 
siuntinėti.

Mes nesistebime, jei tautiniu- 
kų vyriausybe neįleidžia Lietu
von tų mūsų laikraščių nume
rių, kuriuose rasojna apie jos 
žalingus vldstyhčsvlarbus, nes 
suprantame, jog jie bijo spaus
dinto žodžio, kuris teisybę pa
sako, mat teisybe jų akis bado. 
Bet kad cenzorių rankos dras
ko mūsų amerikiečių laiškus, 
tai jau yra perdaug. Del to rei
kia griežtai protestuoti.”

ŠV. TĖVO PIJAUS XIENCIKUKA 

APIE MOTERYSTE
(Tęsinys)

Mūsų Viešpats, antra vertus, ne tik norėjo pa
smerkti bet kokios tiek sukcesyvios, tiek simulta
niškos poligamijos ir poliandrijos rasis, ir kiekvie
ną nedorą išorinį veiksmų, bet, santuokos šventų 
sienų nepaliečiamumui visiškai patikrinti, jis taip 
pat uždraudė ir laisvavaliskas mintis ir geismus, 
liečiančius tuos dalykus: “Aš gi jums sakau: Kiek
vienas, kurs žiūri į moteriškę, kad jos geistų, jau su 
ja svetimoteriavo savo širdyje” (23). Šie miteų 
Viešpaties žodžiai negali būti sunegalinti, ir antro
sios pusės sutikimu, nes jie paskelbia Dievo ir gam
tos įstatymų, kurį jokia žmogaus valia negali at
laužyti nei palenkti (24).

Toliau, kad ištikimybes gėrybė sužibėtų pride
ramu tvaskesni, patys santykiai tarp susituokusių
jų turi žymėtis skaistybe, taip kad susituokusieji 
elgtųs visame kame, sekdami Dievo ir gamtos įsta
tymu, ir kad visados stengtus pildyti išmintingiau- 
šių ir švenčiausių savo Kūrėjo valių su giliu jaus
mu pagarbos Dievo darbui.

Bet tai, ką šv. Augustinas itin tinkamai vadina 
nkaititybės ištikimybe, ir lengviau, ir net daug sma
giau, ir kilniau iškils iš kito itin pranašaus sky
riaus, būtent: iš vyro ir žmonos meilės, kuri per 
sunkia visas vyro ir žmonos gyvenimo pareigas ir 
krikščioniškoje santuokoje turi tam tikrų tauru
mo pirmenybę. “Nes moterystės ištikimybė reika
lauju, kad vyras ir žmona butų sujungti tam tikros 
ypatingos šventou ir skaisčios meilės; jie neprivalo 
mylėtis kaip svetimoteriai, bet kaip, Kristus mylėjo 
Bažnyčią” (25); ir jų Kristus tikrai didele meile,

(21) (Tr. Dėcr. H. Offlči. 2 Mtirh 107?), pn>iio«. to.
(25) V. įa; cfr. Ctf.. 4U 10.
(3S) t’t/C'dlr. 11, cM». VIII, U 24.

“ne savo asmeninei (landai, bet, žiūrėdamas tik sa
vo Nuotakos naudos, apsupo” (26). Tad mėa sa
kome: “meile,” pagrįsta ne vien tik grynai kūniš
ku palinkimu ir greitai išnykstanti, ne vien tik mei
liais žodžiais, liet glūdinti giliausiuose širdies jaus
muose ir taip pat rodoma—nes meilė įrodoma dar- 
bais^-išoriniu veiksmu (27). Tas veiksmas, nami
nėje draugėje, apima ne tik abipusę paramų: jis 
turi siekti aukščiau — ir štai kas turi būti jo svar- 
Hausias tikslas: jis turi taikyti Į tai, kad vyta* ir 
Žmona padėtų tarpusavyje vienas antram kasdien 
labiau formuoti ir tobulinti vidujinį žmogų savyje: 
jų kasdieniniai santykiai šitaip jiems padės kas
dien žengti pirmyn dorybių keliu, ypač augti tik
rojoje meilėje Dievui ir artimui—toje meilėje, ku
ria “remiasi visas įstatymas ir pranašai” (28). 
Nw pagaliau vis Dek, kokioje padėtyje ir kokiame 
& veninio luome yra, visi gali ir turi sekti tobulų vi
so šventumo pavysdį, kurį Dievas parodė Žmonėms 
mūsų Viešpaties asmenyje—ir, su Dievo pagalba, 
jie gali ir turi pasiekti krikščioniškos tobulybes 
aukštumą, kaip įrodo tiek daug šventųjų pav>n- 
dys.

Šitame abipusiame vyro ir žmonos vidujinia
me formavime ir šitame afsidėjusiame stengiinesi 
abipusiai tobulintis galima matyti, risui teisingai, 
kaip moko Rymo Katekismas (29), moterystės 
priežastį ir pirmąjį pagrindų, — jei moteryste 
griežtai nebus imama kaipo institucija vaikams 
gimdyti ir auklėti, bet, platesne pasine, viso gyve
nimo snbendriniinas, nuolatinis bendravimai 
draugė.

Ta pati meile turi derinti visas likusias vyro ir 
žmonos teises ir pareigas taip, kad ne tik teisin
gumo įstatymas, bet ir meilės taisyklė, būtų šio 
_ . I

(2:1) AlnUh., V, 28.
(27) ('te H. «rcg. »!., //oMit XXXX ln (Jo., XVI, Imi.
(28) XX1L 44>.
(2M) Cte Ctttčfih. p. U, rup. VIII.

Apaštalo žodžiai: “Vyras teatiduodie moteriai, kų 
kaltas, taip pat ir moteris vyrui” (30).

Pagaliau, sutvirtinus namų draugę šios meiles 
ryšiu, reikia, kad joje pražystų tai, ką šv. Au
gustinas vadina meilės tvarka. Ta tvarka impli
kuoja vyro pirmenybę Žmonos ir vaikų atžvilgiu, 
taip pat žmonos veikų ir savaimingų pasidavimų 
ir paklusnumų, kuriuos Apaštalas rekomenduoja 
Šiais žodžiais: “Moterys tebūna paeidavusios savo 
vyrams, kaip Viešpačiui; nes vyras moters gaivu, 
kaip Kristus yra Bažnyčios galva.” (Ephes., V, 
22, 23.).

Antra vertus, šis pasidavimas neneigia ir ne
panaikina laisvės, kurt pibia teise priklauso Žmo
nai, tiek dėl jos prerogatyvų, kaip žmogiškos bū- 
tybes, tiek dėl jos kilniausių Žmonos, motino* ir 
drauges funkcijų; jis neįsako jai nusilenkti vi
siems jos vyro geisnmms, vis tiek, kokie jie būtų, 
gal ir mažai suderą su pačiu protu ar žmonos oru^ 
mu; jis nemoko, kad žmonų turi būti sulyginta su 
asmenimis, kurie teisinėje kalboje vadinami “ma
žamečiais,” ir kuriems dėl jų nepakankamai su
formuoto proto arba dėl jų neprityrimo žmonių 
reikaluos?, paprastai neduodama laisvai naudo
tis savo teisėmis; bet jis uždraudžia ta perdėtų 
laisvę, kuri nesirūpina šeimos gerove; jis nenori, 
kad šiame šeimą* kūne širdis liūtų atskirta nuo 
galvos, dideliai viso kūno nenaudai ir su labai ar
timu žlugimo pavojumi. Jei, iš tiknjjų, vyras yra 
galva, o Žmona širdis, ir kadangi pirmasis turi 
valdžios pirmenybę,, tai pastaroji gali ir turi rei
kalauti sau meiles pirmenybes.

Antra vertus, Žmonos pasidavinuis savo vynu 
gali į vairuoti laipsniu ir būdu, pagal įvairių namo 
nu padėtį, vietų ir laiką; jei vyras neatlieka savo 
pareigų, žmonai pridera jį pavaduoti šeimos vado* 
v|vji< Bet kas IHĮa paSų^mį&t stVUkt^ir 
jos pagrindinį įstatymą, Dievo įstatytų ir patvir
tintą, niekad ir inekam įievąlia jų trukdyti ir

(J») I n VU, 3.

prieš juos kėsintis.
Del tvarkos, kurios turi būti laikomasi tarp 

žmonos ir jos vyro, mūsų palaiminto atminimo 
pranokėjas, Leonas XIII, duoda Enciklikoje apie 
krikščioniškąją moterystę, kurią mes esame mi
nėję, šiuos itin išmintingus pamokymus: “Vyras 
yra šeimos kunigaikštis ir žmonos galva; ji, vis 
dėlto, kadangi yra jo kūno kūnas ir jo kaulo kau 
las, pasiduos ir klausys savo vyro, ne kaip tar
naitė, bet kaip drauge; ir šitaip jos paklusmuniii 
netruks nei grožio nei orybės. Tame, kas įsako, 
ir toje, kuri klauso—kadangi pirmasis atstovai! 
ja Kristui, o antroji Bažnyčiai—dieviškoji meile 
tebūnie* nuolatinė pareigų rikiuotoja.” (Litt. 
EncycI. Arcanuin, 10 Febr. 1880).

Tad ištikimybės ryšys apima: vienylię, skais 
lybę, meilę, padorų ir taurų klusnumą: kiek yra 
vardų, tiek vra susituokusių ir santuokos naudą, 
kuriomis laiduojama ir gyvimdoma moterystes 
taika, orybė ir laimė. rr«Klel nenuostabu, kad ši 
ištikimybė visados buvo skaitoma tarp didžiausių 
nuo moterystes neatskiriamų gerybių.

Tačiau tiekos gėrybių visuma pasipildo ir ap
sivainikuoja ta krikščioniškosios moterystes ge
rybe. kurią, cituodami šv. Augustiną, esame pa
vadinę sakramentu, kūrino yra pažymimas mote
rystes ryšio nvsuardomunias ir per Kristų įvykdy
tas moterystės sandoros iškėlimas ir pašventimas 
į veikiantį malonės ženklą.

Ir visų pirma motervstės sutarties nesuardo- 
miunų pats Kristus palaiko, kada sako: “Ką Die
vas sujungė^ žmogus tene|M»rskiria,-* (Mntth.. 
XIX, 6) ir: “Kiekvienas, kuris paleidžiu nfivo 
pačią ir kitą veda, svetimoteriauju, ir kas vyro pa
leistąją vesiu, svetimoteriauja.” (Lile,. XVL 18).

Tame nešimrdoinume šv. Augustinas deda, 
šinig aiškiais žodžiais, tiiu ką jis vadina sakranrt'n 
to gerybe: “Sakramente (laukiama), kad santuo
ka nebūtų išskirta, ir (^įleistus ar išleista su ki
tu neimsi jungtą net ir dėl vaikų/’ (S. Augustu 
De G m tuUitL, lib. IX e. 12.)
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sveikatos. Dabar supusime 
pasirodymą nusigėrimo «U- 
kvailejiiuo arba netikėtą 
širdies raumenų nusilpnėji
mą; o ta sirdh lig tol dirbo 
kuo geriausiai. Be to, pasi
rodo, kad ilgas nuodą var
tojimas po truputi pirmiau
siai kenkia nervams... 
Aukščiau nurodytas ilgalai
kis alkoholizmo svarstymas 
iš praktikos puses turi Be

(tęsiiivuj

tšfriumįK’lis, vienas iš di
džiausių vokiečių kliniką 
gydytoją, ilgalaikį gėrimo 
su saiku nuodijimąsi lygina 
su ilgalaikiu nuodijumiri
alvtt. Jis sake-: (nuodi- mažą raikšmę. Jis rodo, kad
jautis aivų) matome, kad 
darbininkai — zeceriai, tep- 
lioriai, puodžiai —* būdami 
alvo pavojuje kasdien ne
traukia su oru ar priima su 
valgiiL labai maža alvo, ku
rio kiekyliūs net sunku iš
reikšti. Kasdienio to alvo 
daugumo kenksmingumas 
taip mažas, kad nė kiek svei
katai nekenčia. Bet kuomet 
la mitrių mažuma veikią, be 
nuostogės kasdien per kele
tą metų, ant galo, ;x‘r ke
lias dienas apsireiškia koks 
njors svarbus nuniūri i j imo 
aivų apsireiškimas: lielešos 
verimas (kolka), rankų pa- 
raližavimas, nuomaros liga 
(eplvpsija). C'ia tikriausiai 
yra atskirų, labai menkų 
veikimų sumos darbas. Tai 
dažnai išaiškina mums ū- 
nmis ir tartum neišaiškina
mus pavojingų ligą pasira- 
dvmus. Dabar suprasinu’ ū- 
mų pasirodymą inkstų ure- 
mijos (uremija — hga. kurF 
mot inkstai negali norma
liai prašalinti iš kraujo šla
pumu). nors prieš tai žmo
gus buvo kuo geriausios ilgalaikiuose

sukelti sunkiai ligai ne vi
suomet reikia dažno, didelio 
apsinuodijimo su aiškiais 
paviivutiniais ženklais; pa
kanka vienodai ir dažnai at
sikartojančio silpno nuodą 
veikimo. Taigi kuo didesnę 
atydą j tai atkreipia gydy
toją tyrinėjimas, tuo labiau 
stiprina savo Įsitikinimą, 
kad ne vien tik visiems Ži
nomi girtuokliai yra alko
holizmo aukos, lx< ir daug 
tu žmonių, kurie “girtuok
lio” vardo nuo tolo bijo. 
Jeigu nyksta ' girtuokliai, 
tai ką bepadarysi ? Bet jei
gu matai kasmet sergant ir 
mirštant daugybę garsią ir 
darbščią žmonių, kurie už 
savo nusilpnėjimą ir anks
tybą mirti dažniausiai (net 
ir ypatingai) gali padėkoti 
pripažintam visai nekenks
mingam papročiui išgerti 
kasdien po 2 ar $ alaus stik
lines, ar negaila? Argi ne* 
privalo būti šventa gydyto
jų pareiga išrėdyti to pa
pročio pavojingumą ?

Kaip visliose ūmiuose ir 
apsinuodiji-

muoee, taip ir alkoMxn>e ma
tom visokeriopą individua
linį pasipriešinimą tą pačią 
nuodą veikimui Žmogaus 
kūne. Pavyzdžiui vėl im
kim ilgalaikį ulvo apsinuo
dijimą. Iš 100 zecerią, įtrau
kiančių kvėpuojant maž
daug vienodą alvo daugumą 
visai vienodoje »ąlygo«e, toj 
pacųi^dirbtuvėj prie to put 
darbo, vieim apsirgs jau 
po kelią mėnesią ir vėl pra
dės sirgti, kai grįš prie savo 
seno darbo, antras tųisirgs 
tik po kelmą metą, trečias 
gi visai nestigs. Neskaitant 
individualio pasipriešinimo 
yra dar individualis viso
kią atskirą sąnarią palinki
mas. Vienam nuo ulvo su- 
paraližavo rankas, antras 
susihiuke žarną ligos, tre
čias ilgalaikio inkstą užde
gimo ir 1.1.

Visi tie atsitikimai pana
šūs į ilgalaikio alkoholizmo 
patologiją.

Tokios pat nuomonės ir 
Jakštas. Galima—sako jis 
—likti tikru girtuokliu ne 
tik didelėmis alkoholio por
cijomis geriant, bet taip pat 
ir mažomis porcijomis. Daž
nai tenka girdėti tikrinant, 
kad ligonis visai negėręs, ar
ba gėręs su saiku. Kurie ge
ria degtinę, vyną ar alą vie
nodai vadinasi girtuokliai.

Tačiau vienaip apsireiš
kia alų geriančiųjų žmonių 
ligos, kitaip tų, kurie geria 
vyną ii* degtinę. Tai sakoma 
ne apie tokį svaiginamąją 
gėrimą vartojimą, kuris 
baigiasi girtybe, bet apie 
toftf, tulris' pavirtą papro
čiu nuo šiokią ar tokių al
koholio skystimų vartojimo. 
Nėra siinario—sako Jakštas 
— kuriam anksčiau ar vė
liau, laikinai ar amžinai ne
pakenktų alkoholio vartoji-

ŽBJĮtt10 X « _ ;
stead Acfo” atšaukijmL Vie
nok iš iJeraitikrinimo jis sa
ko, kad dabar jaunuomenes 
tarpe: vaikiną ir merginą, 
yra daug daugiau girtuok
lių, negu pirma,

P. Allen savo kalboje štai 
kaip sako: Jei žmonės būti
nai nori turėti liąuerį (svai- 
ginmičias gčrinuis) jia pri
valo būt jiems suteiktas U* 
didelio uždarbiu. Gėrimą 
žmonėms Įairūpinimas esen- 
cijuliai — tai federalės val
džios darbus- o ne valstijos 
(statė). Nemanau, kad šį 
klausimą iš jrolitikos gulima 
išmesti. Politinės partijos 
tuo klausimu yra pasidali
nusios.”

Daugdis uolią blaivyties

Uolus republikonas Pra* 
nas Alkti, buvęs Mas#. val- 
»tiJob gubernatorius, kalbė
damas apie rengimąsi prie 
ateinančią prezidento rinki
mą; aiškiui pareiškė, jog re- 
publikom! partija bus pri
versta stačiai į piriiibMją 
pažvelgti. P. Alkn, būda
mas gubernatorium ir dabai 
visada palaike ir palaiko 
sausąją pusę. Jis buvo nu
sistatęs prieš “Baby Vol-

rnas. o ajisireiškimą daugu
ma, pagalinus, apima visą 
viduriniu ligų patologi ją.

Garsusis vokiečiu chirur
gas Keiiigas sako: "Ilgalai
kis alkoholizmas y ra labiau
siai prasiplatinusi pasauly
je liga, o kitos sukeliamos 
valgymų ir gėrimu vartoji
mu ligos prieš tą alkoholiz
mą tai vieni niekai. Diena iš 
dienos gydytojams vis dau
giau rūpesnių dėl alkoholi- 
ninką, labiausiai gydant vi
duriu ligas, jeigu pilvas ne
nori virškinti, jakuos blogai 
veikia. Nemaža rūpesčių tu
ri ir nervą gydytojas dėl 
dažną jautimo ąustojimą, 
nuomaras, proto ligų; taip 
pat užinterėsuoti akių gy
dytojai, chirurgai; chirurgai 
susitinka ne tik su didelėmis 
ligomis, sttkvailejirno nuo 
gėrimo, bet ’ ir visu kūno 
kentėjimu, labai dažnai ne
maloniai snturinčiu mūsą 
veiksmus. Vartojimas alko
holio be n'dostoges kęnkia 
kilniu ir prbftn, drauge žu
do energiją ir drąsumą, ma
žindamas darbo gabumą ir 
kūno pasipriešinimą, taip 
kad senas girtuoklis ne kar
tą prieina prie aukščiausio 
nusilpnėjimo laipsnio. *

hibicijos manė, jog prnhibi- 
ciju tai bus dešine blaivybes 
ranka. Visi apsivylė. Pro 
liibicija šiandien Amerikos 
jaunimą ir senius |xwtump- 
jo prie girtylx's. Daugelis 
seniau negerdavo, dabar ir 
daug geria. Užgintas vai
sius mat visada skanėstus.

Brangūs Blaivininkai-ės. 
dabar privalome uoliau veik
ti. žmones įtikinti, kad al
koholis žmogaus kfipui nėr 
reikalingas. Jokis Įstatymas 
žmogų nesulaikys nuo girty- 
Ites, jei jis pats nfaiores tap
ti blaiviu.

BLAIVININKO
SUVAŽIAVIMUS

Pilnąją Blaivininką N. Angli
ją apskritiem suvažiavimas v>ko

Iii d. šv. Ksžimieto pa
rapijos svetainėje, IVoreester, 
Mas». Seimą atidarė apskritie* 
pirm. Juozapas Svirskas. l’pa% 
buvo jausmingas, !ilnksnw.

Seimo vedėju išrinktas Anta
nas JZaveckas, pagelb. K. Rainis, 
rast. S. Šijcfkiutė, B. Jakutis. Da
lyvavo vietos klebonas kun. A.

tmtrvur laivakoimv Aannv amnraoa 
ir TnriMMH 
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AQUITAN1A
IMvaaai aplankam Didšhui| Fatanlio Mi«at| LanAMf,

Šiai Ekukursijai Anglijos lietuviai rengia «i>ecialj priėmimu j 
Londono Lietuvių Klube

ABI EKSKURSIJOS PLAt’KS Į KLAIPEI^ TIESIU 
KELIU PER VUIKVJl KIEL KANALU

Pariltioda lalviikorteit, bei Keleh iij faktus; Ifirftitfiia dokumeatmi M 
pilnai Išrengia kelionėn

LUTUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄJUNGĄ:

*v

*

Ambra*!^, j.
1«B Graml 8t.t Brooklyn, N. T, 
“Amerika Lietuvi*”
H Teraon St.. Worc#rter, Man. 
Raitau* P. p,
3*27 «. HaUted Kt, Ch!ca«o, UI. 
B*rtkrrl«w, P.
*78 N. Mala St„ Montello, Mum. 
Botfdeo. J. G,
482 W. Txm« Avė., DaBela, Pa, 
-Dirva”
8820 Muperlor Ava., Cleveland, O, 
FrankUn Bar. A Trw»t Co.

K. Valinon, Manager
2815 Peną Avė., Pitfaburgh, Pa. 
Gradrollur, N.
*06 Bro«lw*y. So. Boston, Matui. 
KaieraHcaa, K. Ch.
707 Bank 8L, W«terbury, Conn. 
Makarevltfus, K.
95 Liberty Št., Anaouia, Conn. 
Molis, P.
1730—24ttx St, Datrolt, Midi.
“Naujienos”
1790 S. Maisteli 8t„ Cblcafo, III. 
Klcfamond Trant Cq.
2701 K. Alllesbeny Ar., Phila. Pa.

lUuktvtf, MIhm J.
123 Mlilbury SU Worce#ttft Mm

ScJkjjl John ..
220 I’ark St, Hartford, Contt.
875 Cambrldge St, 
l’ombrlilye. Mum
Stulpinas, V. M.
3255 M. HMlMtfti S t., ddcMB, III.
nikolalnlM, r.
188 Samte St, Hrookbn, X. X '
TreflokkH, A. S.
197 Adftjua St., New«rir, N. J.
Urbšio, J. J.
187 Oak St., Lavrreuee, Maw. 1 *
VasilIauskHM, J.
814 Bank St, Wat«rbury, Cm*.
“Vlenybfe” fe ’
193 Grand St., Brooklyn, N. X
VaraalilM, A.
So. 12th i Ciirnon, Pitlabur^l, Fa.
IVelsuI, K. J.
112C Wntfl>. St, Norwood, M**
ZoJp, j. J.
4550 S. Paulina St., ChlcagO, IlL

Petraitis. Taipri dalyvavo RlaJ- 
\tninkii c» litro pina. kun.
Baknnas. Buvo skaitiingjii delrpa- 
tų ciy ir svrėiii. Po sesijų dtdcjja 
tai ir svečiui nuvyko Kondratavi
čiaus pnloriun, kaine visi buvo 
maloniai sutikti ir susodinti u? 
stulų, kaine visko užteko.

Nutarta turėti Blaivinin|ų N. 
Anglijos ir centro isvtdiaviiluįJHt- 
ris įvyks liepos 19 d. Maironio 
Parke. Wore»-ster, Alass. Malones 
kitos organizacijos nevengti toje 
dienoje, <> daly vau*’ Maironio Paf-

Naujos Anglijus Blaivininką 
vardu tariu širdingai ačiū vietos 
klebonui kliu. A. Petraičiui už šu

Irikiniii puikios svotaiue^ sesijortf 
ir už dalyvavimu seime ir puot#». 
j/>. Taipgi dėkoju Pcntm 
gerb. kun. Jonui Bakamit iii diį 
Ivvnvimą svirne ir už germi p*t« 
rimus ir už dalyvavimM ptmtojM 
širdingai at’iii ponam KondratHf|i 
t-iitm už iškėlimą puikios vakaran 
ne«. Taipgi arifi ir Bkivinhd&Į 
M8^ktwpžr ftž^maloną priėmimą. ’

Valdyba išiinkta: pirm. A. 
\evkas, I vice-pirm.—K Tarnu 
nytr, II viee-pirm, S. Šijefki 
rast. Brn. Jakutis iŽdio. - 
Zaleckiene, iždo globėjai—K 
jefkienr, A. VaržinskaitČ, <U 
zatoriui—St. Bugnaitiš.

Rait. Benediktai Jai

Ir ši nesulaužoma tvirtyl)ė, nors ir ne tuo pa- ] 
eiu ir tobuliausiu matu atskiroms santuokoms: nes i 
Viešpaties žodžiai: Ka Dievas sujungė, žmogus 
{cueĮ)ersfiiri(t9 buvo pasakyti apie mūšą pirmuo- ' 
sius tėvus, tai yra, apie visų būsimų santuoką 
prototipą, ir tmlėl jie pritaikomi visoms tikroms 
moteVy-itėms. Be abejo, šis pirmykščio įstatymo 
kilnumas ir aštrumas prieš Kristą buvo iki tiek 
sušvelnintas, kad Mozė leido savo tautiečiams, 
dėl jų širdies kietumo, padaryti, dėl tam tikini 
nustatytų atsitikimų, atsimetimo aktą, bet Kris
tus, savo vyriausia įstatymdavio galia, atšaukė ta 
didesnes laisves leidimą ir atnaujino visu jo pil
numu pirmykštį Įstatymą tais žodžiais, kurie nie
kad neturės būti užmiršti: “Ką Dievas sujungė, 
žmogus tenepvrskiria.” Tai todėl palaiminto at
minimo Pijus VI su didele išmiiirta rašė Egero 
vyskupui: “Per tai yra aišku, net gamtos stovyje, 
ir. ar šiaip ar taip, dar prieš tai. kaip buvo iškel
ta Į sakramento, tikra to žodžio prasme, orybę, 
moterį stė buvo dieviškai įsteigta taip, kad impli
kuotų amžiną ir nesuardomą ryšį, kad paskui joks 
civilinis įstatymas negalėtų jos išardyti. Tai to- 
dėl. nors ir moteryste gali egzistuoti be sakramen
to, kaip pavyzdžiui, moterystė tarp netikinčių, 
tokia moteryste vis dėlto turi išlaikyti, kadangi 
tai yra tikra moteryste, ir tikrai išlaiko šį am
žino n šio charakterį, kuris, nuo pat pradžios, div- 
riška teise moterystėje taip glūdi, kad nepareina 
nuo jokios civilines galios. Irgi dėl to vis tiek, 
kokia moteryste bus, taria sudaryta, arini taip sm 
daryta, kad hūttj tikra moterystė, tai savyje turės 
tą amžiną ryšį, glūdintį dieviška teisi* kiekvieimje 
tikroje moterystėje; arba jei bus prileista, kad 
motetų stė vra sudaroma be šio amžiim ryšio, Ųulft 
1ni bus ne moterystė, bet neleistina sąjungą, tie
siog priešinga dieviškai teisei: sąjunga, į kurią, 
lodei, negalima nei stoti nei likti.’* ( Pins VI Heg- 
eript, ad Episc, Agritms,, 11 Iųl 1789).

/ Jei šitam nvsuardonmmui rodos esanti išimti^

kad ir itin iria, kaip kai kuriose natūraliose san
tuokose, sudarytose taip vienų netikinčiųjų, arba 
tarp krikščionių, kai santuokos sudarytos. M ne- ! 
konsumuotos, Ši išimtis nepareina nuo žmonių va- ] 
rūšies galimumas, dėl jokio motyvo, niekad negu- < 
les būti pritaikytas sudarytai ir konsuinuotai kri
kščioniškai moterystei. Joje, kadangi moterystės i 
sutartis yra pilnai įvykdyta, dėl to iš Dievo va- i 
Uos didžiausias pastovumas ir nesuardoniumas jos 
aikštėja, ir jokia žmonių valdžia negales ją atpa
laiduoti.

Jei mes norėsime su priderama pagarba įžvelg
ti gilią šios dieviškus valios priežastį, mes lengvai 
ją rasime, Garbingi Broliai, mistiškoje krikščio
niškosios moterystės i*eikšniėje, kuri pinai ir to
bulai iškyla kousumuotoje tarp tikinčiąją mote
rystėje. Mes, Apaštalo liudijimu, jo laiške efezilf* 
čiams, (Ephes.. V’, 32) ką Mes jau esame šios En
ciklikos pradžioje priminę, krikščionių moteryste 
atvaizduoja itin tobulą sąjungą, kuri yra tarp 
Kristaus ir Bažnyčios: “Tas sakramentas yra di
dis, sakau jums, Kristuje ir Bažnyčioje.” šito
kiu būdu, ši sąjunga, kol Kristus gyvens ir kol per 
jį gyvens Bažnyčia, niekad negalės būti ]xdeista 
jokiu peraiskyrimu. To mus gerai moko šv. Au
gustinas šiais žodžiais: “Nes tai siutgojmna Kris
tuje ir Bažnyčioje, kad gyvas vyras ir gyva žmo
na niekad nebūtą išskirti jokio perskyrimo. Šio 
sakramento saugojimas yrą toks didelis mūsą Die
vo mieste..., t. y. Kristaus Bažnyčioje.-kad, 
vaiką gimdymo tikslo akivaizdoje, kada moteryk 

; išteka arini išeina už vyro, nevalia pamesti bergž* 
i džįos Žmonos kitai, vaisingajai, vesti. Jei kas tai 

Išdaro, jis, be abejo, nebus paasmerktas šio am
žiaus įstatymą, kur, per atsimetimą, yra leidžia- 
nia, 1x5 nusikaltimo, jungtis su kitais, iįi M<ač lei^ 
db izraelitams-—Viešpaties liudijimu~4lėi ją šir
dies kičfuiuo. bet Evangelijos įstutymii tas, kuria 
Šitaip pasielgia, yra kaltas svetimbterystw!^ kaip 
ir moteris būtą kaltą, jei už kito ištekėtą/* (K.

August.. Denupt. et eoneup.. lib. I, cap. 10).
Kokios gi gausios ir brangios yra gerybės, ku

ltos nei nuo jokios grynai žemiškos galybės, bet 
nuo dieviškos teises, kurios viena Kristaus Bažny
čia yra saugotoja ir aiškintoja. Tariau joks šitos 
rios plaukia iš moterystės nesuardomumo, negali 
nejsitikinti tas, kuris kad ir paviršutiniškai ap
svarsto tiek susituokusiųjų ir ją vaikų gerovę, 
tiek žmonių draugijos labą. Ir. visų Įiirnia susi- 
tuokusivji turi šiame pastovume amžinumo ženk
lą, kurio aukščiausiame laipsnyje reikalauja, dėl 
jo pačios prigimties, tas kilnus savo asmenų per
davimas ir glaudus jų širdžių liendravimas. ka
dangi tikroji meilė nepažįsta galo (l (’or., XIII. 
8). Tas pastovumas, antra vertus, sudaro ištiki 
majai skastybvi apsaugą nuo neištiki mylios pa
gundą, ,|ei ją kyla viduje ar išorėje. Nerimastin
ga baimf. kad nelaimės ar senatvės metu vienas 
ri susituokusiąjų nepasišalintų, netenka viso pa
grindo, ir ją pakeičia ramus t iki urnas. Jis taip) uit 
apsaugo abiejų susituokusių orybę ir suteikia vie
nam ir ajifram pagalbos; kadangi neišrišamas ry
šys, kuris amžinai tveria, neliauja juos Įspėjęs, 
kad’ne dėl nykstamų gerybių nei savo gašlumui 
patenkinti, bet tam, kad gauti; vienas antram 
aukštesnių ir patvaresnių gerybių, jie sudarė tą 
santuokinę sąjungą, kurią viena minis galės nu
traukti. Tas pats-reikalas su vaikų globa ii auk
lėjimu, kurie turi trukti ilgus metas: ta pareiga 
Uždeda sunkių ir ilgalaikių naštų, kurias lengviau 
tėviųns pakelti, jėgas sujungus. Iš riti kylą ir ne- 
maži'snių gėrybių visummme'L Nes prityrimas 
imis moko, kad nepajudinamas motciystcs nešiu 
ardomumas yra gausua imdoiumo ir doroves šal* 
tinis; ten. kur ta tvarka yra saugoma^ valstybes 
laimė ir satigimąis yj’a ĮHitikrinti. nes valstybe yra 
lai, kąIlaidaro švinui ir žmonės, iš kurią jt susi* 

r dedn, kaip kūnas susideda iš sijnąrią, Tad <li- 
f' (liini miripelno tiek privačiai sitsif linkusią ją ir ją 

vaiką gerovei, tiek viešajam visuomenes labui tie,

kurie energingai gina nepaliečiamą moteryste#j 
pastovumą.

Bet. be šio įvirto iiesiiar<lomum<». sakrąniimto 
gėrylie savyje turi ir kitų aukštesniu naudą, it 
tinkamai pažymėtų pačiu žodžiu sukru mentus} 
tikro, krikščionims tai ne tuščias žodis: iškelda-tj 
mas savo tikinčiųjų moterystę Į tikrą realų NaU-|į 
jojo Įstatymu sakPamentą mūsų Viešpats, Hakru-* 
ntenlij “Įsteigėjas ir ištobulintojas.” (Uoiic. TH-j 
detit., sess. XXIV ) tikrai padare moterystę ženk- . 
iu ir šaltiniu tos ypatingos vidujines malončife * 
skirtos “natūraliai meilei ištobulinti, neišrišamai į 
rienybei patvirtinti ir susituokusicBis pašveiltin-J 
ti.” (Uoiic. Tridviit., sess. XXIV). ’

Ir kadangi Kristus pasirinko šitos malones 
lenkiu santuokinį tarp tikinčiųjų, galiojantį Sttti*'* 
rimą, todėl Sakramentas yra taip glaudžiai 
Įęs su krikšič<miškąja moteryste, kad jokios tik* < 
• oš moterystes negali būti tarp krikštytųjų. 
meili, jei ji nėra sakramentas” (<*ud. Ittr. Gint* s! 
.1012). f

Ttriel tuo pat. kad tikintieji dumia atriraxir-J 
limi šį sutikimą, jie atveria-sau saknuneUtilMf] 
naloues iždą, iš kurio galės semti nntgamtmią jč- 
/ą ištikimai, šventai ir pat variai savo palrigtūiM 
ir uždaviniams iki mirties atlikti.

. Nes tas sakramentas tuose, kurie į:un nesip 
šina. ne tik padidina pašventinamąją malonu nu 
Intinį antgamtinio gyvenimo principą, Imt jis pi 
duoda i r ypatingą dovanu, gerų sielos nuotaiką ii 
malonių gemalą: jis sitnTįTiHilūdhH^ątolHituid 
prigimtas jėgas, kad susituokusieji 'galėtą ne t^į 
suprasti pratik Imt ir intymiai skonėtis ir tvii 
lidkytisv sėkmingai norėti ir praktikoje vyki 
tai, kas liečia vyro ii* įcinoims hromą, jo tikrina | 
ĮHmugns: jis jiems pagaliau suteikia teisę į 
tiialią malones imgalki kiekvieną kartą. Įh 
jiems reikia ątlikti to luomo prievole

(Bmihughu)

**OBti* t '-■&■.
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. SMARKAUJA
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mkruto į darbą. Balandžio 
rinkime įvairios komisijos 
apie savo dariam.

lankymas pranešė, kad L. D.
, Anglijos apskrities suvažia- 

įvyksiančiam gegužes 30 d. 
lla, Mm, paimta keli "bu-

Jurevičienė ir P. Pceiukonie- 
tus pardavinėja. Pranešė, 

ami ir jauni perka, Žada už- 
| didžiulius "busris,** Gir-

kad daugumas žada važiuoti 
automobiliais.

•Ik nori ir tndfd važiuoti, 
apifr Moritello gyvena daug 
ą npo Valkininkų, Onuškio, 

Baugi], Dusmenį], Piva- 
Trakų ir t. 1. Visų šių n- 

dttų gyventojai tikisi pasima- 
Jktuvišktme kermošiuje,” 

t B Lotvelll važiuos ne tik dzū 
i. bet ir aukštaičiai, žemaičiai, 

Skini, kauniškiai ir visi knr-

affiSįTM—-nr-Į-hMM

darbtkimkar
■BES* «*

nė, V. Simauakienė, V, Aripavi- 
xienė, V, Zinkicnė, P. Lengvini*.

Minėti asmenys aukojo jr j va
karą atsilankė. Todėl visiems rė
mėjams ir aukotojam* širdingas

Labdarių KoetitaUa ačiū.

HE0AR8ASVISAI
HaiMNA

WEST.S1ELD, Masu,—Kaip kb 
tur, taip ir Stonais, per žiemą dar
bai prastai ėjo. visi tikėjos, kad 
pavasary darbai pagerės. Pavasa
riui atėjus, galimn sakyti, kad 
dar Imi i nepagerėjo, tik geležies 
dirbtuvė H. B, Smith Co. pradė
jo po 3 dienas į savaitę dirbti ir 
kelis darbininkus paėmė; kitos 
dirbtuvės nesi taiso, iš kitur atva
žiavusiems darbo negalima gauti.

Nors ir didelė bedarbė, liet šios 
kolonijos lietuviai nesnaudžia, Šj 
tą dirba; tai parapija, tai atski
ros dr-jos rengia šiokias tokias 
pramogas. Gegulės 2 d. d., šešta-

Jš Lietuvos laiškas ]x> laiško 
praneša vkskaudesnių žinių, štai: 
balandžio 12, kunigas prašė susi- 
Ir^nkti avejįoriuj J» pamaldų. 
Nors lijo, liet susirinkome skait
lingai ir kum bijodamas, puse lū
pų pranešė, kad negauname leidi
mų laikyti susirinkimų. Pavasari- 
ninku kuopelė padavė 15 prašy
mų, tik du leidimus gavo pareng
ti vakarėlius, tai padavėme pra
šymą PrczklentuŽ, su daugybe pa
rašų, kad būtų leista visoms ka
talikų organizacijoms laikyti su- 
tirinkimus; ta dieną visoje Lietu
voje buvo rašyta Prezidentui pra
šymai su parapijom? parašais. Jau 
daug moksleivių, kunigų nubau
dė, o kiti dar laukia tardymų ir 
kalėjimo; tiesiog pikta ir juokiu- dieniu vakare, vietinė fiv. Kaži- 
pa, kaip policijantas ateina į baž
nyčią nesimelsti, alc šnipinėti, ką 
kunigas sakys. Dabar buvo vys
kupų suvažiavimas. Grįžo i Kau
ną Popiežiaus nuncijus. Vokiečiai 
na, kad bolševikai nedarys kliū- 
ienkams siūlo pulti Lietuvą, tikri- 
<itt,. ir katalikai, valdžios įžeisti, 
tat nebus karštų gynėjų ir t. t. 
Klaipėdoj privertė iš Rusijos daug

iniero draugija rengia šokius. Vi
si kviečiami—ir iš apylinkės mies
telin. Kas netingite ir norite sma
giai pasišokti, nepamirškite atsi
lankyti į šv. Kazimiero draugi jos
Kokius. įminga visiems voltui—už 
dyką. v

mu toli gražu pralenkė kitas 
kuopas. Malonu buvo išgirsti apie 
jų įjarimotę, M kartu lyg ir 
karšta imsklarė senamių kuopų 
delegatams, kad u jaunutė atgi
musi kuopa žada užimti pirineny- 

blaivybes dirvoje šioj valsti-1

M
Buvo girdėti iŠMireiškimai, kad 

žūt būt, o nepaakbuifi Athol’iui. 
Delegatai ruošiasi, sugrįžę j savo 
kolonijas imtai darho viau smar
kumu kad pralenkus AtKol’į.

Tokia draugiška konkurencija [' 
be atojo išeis organiaarijai i gc« 
tą.

Kadangi suvažiavimo protoko
las, be abejo, greitai tilpo spaivl 
doje, neminėsiu įvairių nutarimų, Į 
išskyrus vieną, kurią, ypač wor-| 0RGANIZU0AMA8 DRAMOS 
eesteriečiams labiau artimas, hū- Į RATELIS
tent, kad 19 d. Depo* 1931 Mai- PHILADELPID A, Pa.- A trišky 
ronio Daržo Blaiviąinkų apskri- Irusioji nuo dailiojo mono “Dni 
lis ruošia didelį išvažiavimą. Į- Inos” draugijos, kaip teko girdėti, 
vairios kuopos prisidės prie su-Įmano organizuoti dramos ratelį, 
ruošimo įvairios ir patraukiau-1 Girdžius

ėios programos, apie kurią atitin
kamu laiku Ims plačiau spaiuloj 
paskelbta.

Suvažiavimo matėsi Blaivinin
kų centro pirm. kun. Jonas Baka-

šventinimas, P<> pašycntbiimo į- 
vyks puikus gruntlijor-iufe kon- 
ėerfas, kinų atliks vargonų muzi
ka, vietinis chorus ir solistai. 
Vargonininkus J, TlotlelisiledaM- 
j-as pastangas, kad uis koncertus 
geriausiai pasisektų. (Hrdetį ir 
dūdų orkestras tame koncerte da
lyvaus. Daroma viskas, kad atsi
lankiusieji į koncertą būtų paten
kinti ir neužmirštų jo *mckwet* 

tPrie progos pažymiu, kad imu jie- 
Į ji vargonai turi groiausius balsus, 
j Nežinantiems pranešu, kad Šv, 

’ [Kazimiero bažnyčia yra prie 
hvimrton St.. tarp 3 ir 4 gatvių.

Teatras
79 kp. gegužės 3 d. baž-i,vu“1'’-M'’Ji'‘,vl"v*;' 

IhEjftSvrtninr-.ip rengi, vakarąl"’wUi”- ha*’ n?ra '"rt<w- ’tUP

PĄltrą. Vaidins Nashua, X. H. 
, 05 kp. nariai—tie patys, ku- 
vaidino “Paulą.” Jie dabar 
keža daug įdomesnį ir juokin- 
jiį, negu “Raidas.”
• CfetulSs diievertlis

M- - - - - - - - -
g BALTIMORE, MD

Nelaimi
Visokių gražių malonių 

mų parapijoj, įvyko ir liūd- 
f atsitikimu — musų klebonas 

J. -Lietuvninkas paslydo laip- 
Jr susižeidė kojų. Buvo ma- 

kad nepavojingai, bet rei- 
vežti į ligoninę. Nors geryn 
ket turės ilgesnį laiką pagn- 
parapij iečiai, nematydami sa- 
tėvelio prie altoriaus, labai 

ia gilios užuojautos.
Išvažiavimu

gilinasi gegužes m. parupk 
ižvaŽiaviman. Visa tvarka 

ari kun. Dr. L. J. Mendelis. 
darbavimąsi visi žiūri pilnu 

:ėjimu. žadėdami j parengi- 
akaitlingai atsilankyti. Be to, 
ia greitai atspausdinti ats- 

su visų vardais ir antra- 
kas remia bažnyčių. Tai bus

Baltimorėjo toks įvykis, 
laukia.

IMS IR ORGANIZA 
CUU ŽENKLAI

11
ĮJ

Dalyvis

Bankta&Mt, gegažta 1 d., 1881

HniiTRFil *lfl t lIDIE II ^dsų tautiečių, kultūroje tokių NIUITI iiLnL lu nAiniCJI |atsilikėlių žmonių. Laikas būtų
MlTfilAGl IX BAU Ifl Į susiprasti tiems tamsybes šoke*

* HmiIAvI IS n AILiU Į jums ir mesti šalių juodo plauko
į į laikraščius ir knygas, gi jųjų vie- 

MONTREAL, Ctinnda,—Prade-Įtoje skaityti "Darbininką,”
jus Mimtml’io lietuvių k»taWdš-Įoj)raug||»» jį katalikiškos akcijos 
koms organizacijoms gyviau veik-1knygas, tada tik atsivers jųjų ap- 
tl, iš kailio pradėjo nertis laisva- ĮtGimisios akys ir nereiks šmeižti 
maneliai, žinoma, didėlis jiems Įdarbo žmonių veikėjus, 
smūgis, nes i katalikiškų organtl 
?nrijų surengtas paskaitas, tom-L
cerius ir kitas prantogas visuomet Į y gerbiamųjų lietuvių nhrA 
skaitlingai musų tautiečiai lanko-U ^^1 laikndtį “Darbinin- 
si, o į tourtojij rimtesni ir dali- malonėrite kreiptis prie ma
giau apsišvietę žmonės uesilanko, 0 aš visuomet noriai patarnaut
gi tokių, kaip patys mažai tėra. [fia už tavo darbą jokio atlygini-

«• V-Įlr kurgi tau lankysis «cs Imirių- mo nereikalauju. UikraMi»"Dar- 
jų koncertai ir kiti jųjų parengi- bi|linkas» igejna (]a kartu ovaitė- 
mai nū vieno žmogaus neįdomiu, L* Kam būtu perbrangu du kartu, 
nes jie nieko naudingo žmonijai Us galj UŽ8iraSyti yicną kartą m- 
nesuteikia. Iš tikrųjų, ko gi no Vflitėje, t. y. penktadienio numeri 
rėti iŠ tų tamsuolių ? Štai, jie pa- vfaaig gpmj<iM „jkąlaia kreipki- 
tys savo tamsumą pripažįsta, mh||js 
shlrųsdnmi savo laikrašty "Kolei-1 V. J.BLAVA0KAB 
vyj” 14 numeryje, buomet Sv. Te- j Mott 
resės dr-jos pirm. V. Bučys, kovo 1 
F d. laiko paskaita apie pamatinį 
tikėjimą. Taip jau 1»nv< supran- 
tam«ii aiškinama linelio žmonėms 
pritaikyta kalbu, bet ir tai laisva- 
maniams buvo neaišku ir nesu
prantama. Kas gi tnm<» IcnTfns, jei ] 
no jie patys? Aš nopnmcliiosiu. 
nes visi įlalvvavusieji Sv. Teresės 
įle-jos paskaitoje aiškiai patyrė 
laisvamanių protavimą, . kuomet 
buvo iššauktas P. Liaukovirius 
apginti savo šmeižtą, įdėtą "Kr- Į vakarais iki D valandai, 
leivyjoV prieš Monfreal’it katuli-1 T> ... , y . . . , -... _. „ a I Parduodam laivakortes irkiškų draugijų veikėjus. Pastara-1 . .
sai netik neė.tengr apginti savo FUlllC'iail'i pim^US doleriais 
melo, bet pasirodė, kad net nopa-1—į Lietuvą. Lenkiją ir Lai
monus, J:ą rašęs. Su ašaromis mal 
davo V. Pačio duoti jam perskai-

♦

LIETUVIŲ ĮSTAIGOS 
PROGRESUOJA

NORIVOOD, Mass.-—South Bos
ton *e pasižymėjęs lietuvis foto
grafas G. C. Stuku atidarė Nor- 
\vood*e, 681 Washington St., San- 
horn Building, Rooms 5-6 savo 
naują foto studiją, kurioje foto
grafuos pavienius asmenis ir jų 
grupes. Darbas skubiai ir sąžinin
gai atliekamas.

Lietuviams reikėtų remti savo 
profesionalus, iš ko ir lietuvybei 
palaikyti didelę parama.

Rep.

dvti, tai siunčia i Suvalkiją, kur 
nėra giriu: juos pagamina darbi
ninkai bolševiki] pavergti; trau
kinys paskui traukinį varo per 1 
Šiaulių apskritį. 1

Tautininkai Kauno turėjo šuva- ’ 
žiavimą, bot nieko svarbaus nenu- 
larė; krikščionių demokratų kon- 1 
ferencija turrjo būti, bet neįvy
ko.* greičiausia leidimo negavo. 
Nors 192S m. sodai iššalo, bet pe
reitą rudenį į užsienius išgaben
ta obuolių už puspenkto milijono 
litų; dabar Lietuvoj pamatysit 
orendžių, lemonų, bananų, pinat-| 
su. o obuolių nū jokių negalima Į X|DniUnil n^EflIl 
gauti. Atsistatydino Baltrušaitis, I SIllUINbAI UEUIJA 
Lietuvos Ministeris Rusijai! Di-j yOUNGSTOWX 
plomatai slaptai spėlioja. Ameri- k^HetM likt tipingai 
kos liet, laikraščių negaunam, ki- Į koja parapijos klebonui kun. My- 
bn labai protestuojate, kad juos Lojali Kuliami, sutvarkiusiam pa- 
eenzūruoja, "Mūši] Rytojus” tu-Į wy4 pagražinusiam bažnyčią 
ri 100,000 skaitytojų, tai, sako, L, kleboniją įrengusiam puikius 
tautininkai paėmė jį savo agita- Largonus.
c,Jai- 1 Gerb. klebonas pakvietė iš Cleve-

Jonu iš Lietuvos haud, Ohio, Tėvą Alfonsą Pran- 
-------------- iciškoną, kuris vedė misijas nuo 

RR17IIK PKFKIlF^ balandžio 20 iki 26 d. Tėvas Al- 
UilnLIUu rnui-Mfluu |fonsiW sustiprino parapijiečius ti- 

WORCESTER, Mass.—Labda- h'ūjimo savo gražiais pamokslais,

ą ąpaetaljbi ir Bgą awt« pert 
artirtlUoM. Kalnia Šmm*

L A. NORKŪNAS

LIETUVOS BONAI
Mes priimam LIETUVOS 

'BONU kilpomis už pilnus 
pinigus.

Perkam LIETUVOS BO
NUS ir mokam pagal dienos 

[kursą.
Į Masu krautuvo atdara ir

DIDELIS KONCERTAS
DETRO1T, Micb. -- Gegužes 

įmen. 3 d. sekmadienį Lietuvių 
ras, kuris suvaziOTiuų Atidarė su ))pi(, lr w Vct.
’ss'J’- ĮilOn nislnvay 4:30 vai. ju> pirfij

Kun. Bakenas, kas kart lalaau Į2j.mjOT.
įsitraukia į liriuvhi veikim,, taip 1.-^  ̂ o|)(.Mv
ir sį karte, atsiiaukęs syvai sęlyį-jim,jjijijonierins.” Artistė Ma- 
Itė suvažiavimo eigą, nemaža pri-Lijlina pa,i„inu,K
ridėdamas nurodymais ir prakUs- linn(r„.s (laillu> ..S1.vfl|nnl,,” « 
kais patarimais. Be to dalyvavo L ..Fal|!1(as.. ip ki(!ls ()ai,Ias 
ir eentro ižd. p. Ona Sidahnenė;L, muĮ, f.i2alK.|:!Wi teritanas, 
vėliaus atsilankė ir kita eentro (Iainoas SI>)(> ..(>i (dv(.
narė p. M. t rmomenė. .TnadĄ u)(as ,.vapt,.tasi i;pi|11}.B sil. s„. 
veiklios darbuotojas ne Vien Bliu- |lsta. ,} iMkienf, T. J. rilia- 
vybės srityje—rasi jas pirmutmė- . (, v Stalio- .mv„ , .. .....................  .„.,.SKal.
rr sz»Xj Hp- “ •’Kaw^ kti ” - —*- 
taip ir raštuose, pasižymi sveiku, 
kad ir perveriančiu humoru. Pas
taruoju laiku, tariaus, lyg ir lei
džia plunksnai rūdyti. Gaila.

Ar reikia, kur pravesti sunko
ką keblų darbą, ar reikia svei
kos, apgalvotos nuomonės išrisi- j 
mui kokiam painiam klausime, 
pamatysi, kad organizacijų vadai 
ir nariai dažniausiai atsikreips į 
p. Oną Sidabrienę. Ji—įveterane 
katalikžkoj ^darim^jį irypat in
gai pasižymi aiškiu ir greitu per- 
niatymu dalyko, ir kas svąyhiau- 
sia, turi tą neįkainuojamai bran
gią ypatybę, kurią anglai vadina 
— "level headed rjudgement.” 
Todėl tai ji yra nepamainoma vi
sokiame draugijiniame veikimo.

Atsilankė ir klebonas kun. A.
Petraitis, kuris nuoširdžiai pasyei- j 
kino delegatus trumpoj kalboj,, 
apibudinęs blaivininkų užduotis

Tautkus ir P. Valutkevičius. Pia
no solo skambins p. T. Buknn- 
taitv. "Linko Eglės” duetas 
solistės B. Petkienė ir M, Slan- 

Ikieno. Solo dainuos žymi solistė 
|p. M. Širvaitienė. Klasiškus sa
ikius pašoks p. A. Žimiūtė.
I šv. Jurgio parapijos didžiulis 
l ehoras. muz. J. čižausko vedamas, 
[sudainuos dar niekam negirdėtas 
naujas dainas. Chorui ir solis-

Nuo dabar ant ceverykij, 
skrybėlių, marškinių ir baltų

” - ’ i <yvjum įt-*<**■>*<*<*} paiiiunaicii^j g ~ • *
riių d-jos whist party huvo bal»n. ĮrnorĮain^aiva tretininkų kuop{. j"’ pareisns. linkėjo rimtai ir Sal-

matėsi, jog jei būtų Liaukevieins
rašęs faktus savo mintiipis, taiĮskryluditl lllIHIllšani 10/£ 
per keletą dienu būtų negalėjęs 
pamiršti savo išlietų minčių; pasi 
rodė, kad tą molą redagavo pasi
kvietęs į talką tokius pat tamsuo
lius koto; ir pats esąs.

Dabar vargšas Linukevičins, 
kartu su savo gizeliais beveik 
kiekvienam“ “Ketohio” numery- 
i“, lieja krokodilio ašaras, kad

I tams akompanuos piano kun, J. Įnenasiseto" apginti savo melo.
B. Čižairakas.
• Po programos abejose sttflai- 
nėse grojami lietuviški ir anglis- 

Iki šokini iki vėlos nakties. Galės 
Liauni ir seni linksmai laiką pra- 
llcist.

| Gerbiamieji Del roitiečiai, malo-
|nekito atsilankyti į taip svarbų 

ir dideli koncertą, nes dar nesa
mo turėję tokio didelio ir iškil
mingo koncerto.

Detroitietis

džio 20 d. šv. Kazimiero par. sa-ĮPoj- visas misijas žmonės gausin- 
lėje. Labai malonu, kad mūsų ka-|gaj lankė bažnyčia. Misijos liai- 
tnlikai įvertina Labdarių darbuo- Įgėsi 40 vai. atlaidų iškilmėmis, 
vę ir ją uoliai remia. Minėtame! Dėkingas
“kazyrių” vakare susirinko gra-Į Ttažnytfait Komitetas
žus būrelis publikos ir dr-jai davė 
gražaus pelno. Visas pelnas varg
šų sušelpiami. Jau AVoreester’io 
visuomenei gerai žinoma, kad 
Labdarių dr-ja nuolatos šelpia pa
vargėlius, ypač šiuo nedarbo me
tu. Todėl ir nestebėtina, kati ją K-alfrtijos L. R. K. Piln. Blaivinin- 
,em*n. |kų suvažiavimas. Gražus būrelis

Čia norisi pastebėti, kad Lab- delewtu i5 Athol’io, Boston’o, 
durių d-ja susilaukia vis dauginus rambridgc’io ir Worcester’to da- 
U’inėjų ir nrietelių. Įlinosi įspūdžiais ir gyvhi svarstė

Žeminus vardai rėmėjų, kurie Lavo organ^j^ reikalus.
prisidėjo aukomis tnmc vakaro: I jj pateiktų raportų pasirodė, 
kun. A. Petraitis, J. Svirskas, P-1 kad Atbol’io kuopa savo veiklu- 
Rlavackionū, M. Piktalienė, K. | 
Kazilaitis, A. Kundrotas, A. Lu- 
Imšiene. V. Rimša, K. Stapčins- 
Irionė, V. Kupstienė, P. Lengvini#, 
M. šęinkienP, P. Banienė, F, Kan- 
dratnviėienė, Mitrikevieienė, P.

I Mankionė. Juknevičienė, Gnžulie-

WORCESTER, MASS.
Blaivininkų auvaiiavimaa

19 d. balandžio, šv. Kazimiero 
I parapijos svetainėj įvyko Mass.

tai svarstyti organizacijos reika
lus.

Baigiantis sesijoms, delegatai 
buvo pakviesti užkandžiam^ pas 
svetingus ponus A, Kundrotus, 
l.ur delegatai ir svečiai malonioj 
nuotaikoj dalinosi suvažiavime į- 
gytais įspūdžiais.

RtttrilS

DIDŽIULES IŠKILMĖS
PH1LADELPHIA, Pa. — Kas 

mėgsta pasiklausyti žnvejančios 
i mzikos ir gražių giesmių, turi 
būtinai atsilankytrį Av. Kazimie
ro bažnyčių, naujai atstatytą, 
sekmadienį, geffUŠėi 8 d. 7:30 v. 
v. Tuo laiku prasidės naujų, mo
demiškos konstrukcijos, vargom]

Cčet sktiTdrt darosi, ntatnnf tarp

Baltų šiaudinių skrybėlių 
turėsim iš Italijos vėliausios 
mados.

Malonėkit mus nepamirš
ti.

AMERICAN DRV GOODS 
STORE

P. BARTKĖVIf’IITS, Sav., 
678 M Malu Si, MOntello, Mus.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

6V. JONO EV. BĮ. PAAALPINBS BV. KAZIMIERO R. K. DR40B 
VALDYBOS ADRESAI

HARTFORD, CONN.
Gegužės 3 d. įvyksta šv. Jono | Iždininkas 

Evangelisto dr-jos mėnesinis susi
rinkimas. Kukantis susirinkimas 
turėtų būti birž. 7 d„ bet tą die
ną bus dr-jos piknikas. Nepamirš
kit gerb. draugai, atsilankyti visi 
ir duokles užsimokėti. Susirinki
me bus paskiriami pikniko darbi
ninkai.

Susirinkimas įvyks tuoj po su
mos Lietuvių mokyklos svetainėj.

Dr-jos Korespondentas

DBJOS VALDYS*
Pirmininkas — M. žloba

36 M t Ida R<l., Dorcbester, Mass. 
TelepirontrColumbl*. 543! 

Vice-Pirmininkas — J. l’elrauškas
24 Thomas I’ark, So. Boston, Mos*. 

Prot lla&intnkas — J. Glineckis
5 Tinimas I’ark, So. Boston, Mass. 

Fin. Raitininkas — M. Soikls
256 E. Nlntli St., So. Boston,* Maas. 
_______ t — A. Naudžiftnas
885 E. Broadn ay, So. Boston. Mass. 

MarSalka — J. Zalkis
7 WIntiehl St, So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas trečltj 
nedėldlenj kiekvieno mėnesio. 2 vai.
|xi ploti), Parapijos salėj, 492 E. 7tb 
St, So. Boston, Mass.

ŠVEDU AMERIKOS UNUOS b
DitlelL Modemišld MeterlaMai H 

Baitui ir Pr Almi Pervežti |
NBWYOaKo3EuUrtDO«

/<Av
ttEClALEE EKSKURSUOS Į LIETUV4

Vl»oa išplaukia motorlaiviu "GRirSlIOLM" 
aDGUiftS 29 d. Ekskursija A. Liet. Taut. Federaeijoa 
BUŠELIO 27, 1-mė 41 Jaunuolių Ekskursija,” rengia 

. A. L Ekonom, Centras.
LIETOS 23 d. Spccialė Lietuvių Ekskursija.
BUGPIŪdlO 19 d. A. Liet. Kkonom. Centro, Ekskursiją 
Ptateshlų informaciją ’lr laivakortė kreipkite | savo laiva- 
korttą awntą, ar bet karią Švedą Amerikon Llhl>H raMUięJ

SWBDISH AMNRI0AN UNN
10 stale «h, Itoriim, 21 8t»te Ynrk, N. T.

181 N. Michbtan av&, Cįfcngo, t n. I

1

PAGRAŽINKITE N*M| 
IR KAMBARIUS

Geriausiu pontit Mes parduodnme 
gerą pantą ir poplerą piglati negu 
kitur. Be to, mea pentinam* namu* 
!S vidaus Ir lauko. Grimlis ntnattjl- 
niimCi

CHE8NA8 A 8CHUKA
178 Mlllburry St. \Vorvester, Mas.

Dlal 4—7218

BeeeeeMeeeeeeeeMeeuMO 
GHARRGN’S
PIANAI—BADKMI 

tALDTTUVAI

VOBCMtMųMAM.

Profesionalai, biznieriai, prąnionhj- 
kni, kurie skelbiasi “Darbininko.” tik
rai verti skaitytoju partinio*.

Visi narsto bitės “Darbininko."

GREIČIAUSI
PASAULY LAIVAI *

BREMEN į 
EUROPA!

MAUAU 1BUU & DIENOS ANT VANDENIO 
p«r OmėM? — 6 dianoa par Ertmei

TIK 7 DI1N0B < LIETUVA 
Spacialls trftkia ii Bram*rhav«n

“J£į£.COLUMBUS
TMmI mmhumbį k*» liųdAUkiiMti gerai

HftMuds ĮJoyd Kublnlslnl* Į^IvhIr BcrKa- 
B ros b’ieslkM-PrcitiCH. Infornln*

riją kliutkim p*» bite vietini agent% trim
tt a»t* mist, mmhow. mam.

L. R. K. 8ALDŽ. ŽIRDIESV.J 
pažalpinss DRAUGIJOS

VALDYBA
Pirmininku — V. T. Savickas.

451 E. Seventh St, So. Botton, Man.
Vicr-Plrmto. hutas — A. Naudžlunta, 

883 E. Broiuhvny, So. Boston, Maga.
L’rot. Raitininkas — V. Tamollunan, 

40 Mitrinę Rd., So. Botton, Masa.
Fin, ilniUnfnkMM — D, Lingevifflua, 

62 Adams St, Dorcbester, Mara.
Kiišicrlui — I». Ktoponl#,

260 Bolton St., So. Bottoa, Kasa, 
rvnrkdarla — J. LeflČiMkM,

141 Bowen St, So, Boaton, Ifasn.
Drniięija įniko sublrinkimu* kas antra 

pirmadieni kiekvieno tnėnenlo T;90 
vai. vakare, pobalnytln^J m-ttalnėj, 
EUth SU 3o. Boston. Man.

Pirmininką* — J. Grubinskaa,
21 Prescott St, Iteadvilie, Mam, 

V’ice-PžrmlninkM — J. Markclionis, 
140 Bowen St., So. Boston, Mase.

Prot. Baitininkne — V. Vapltmekae, 
MG Bowen St., So. Boston, Mase.

Fin. Raitininku — M. Atiku,
250 E. Ninth St, So. Botton. Mnat. 

Udtataku — V. Baluti*,
SC’£. Mercer St, So. Botton, Maso. 

Tel. So. Boston 0G47-W.
MmSInlkn — J. Zalkis,

7 Wlnfte!<l St., So. Bouton, Masu, 
Draugi ja Įtiko raairlnklmua kaa antra 

nedėldienj kiekvieno mCnealo Parapi
jos salėj, 402 K. Saranth St, South 
Boeton, Mas*.

6VENT0 PETRO IR POVILO 
DR-JOS VALDYBA

Pirmininkas — Jonus U r«rat»kaa
21 Tliomas P*rk. 8o. Boston, Mnee 

Vlce-Plrmlninkas—Jnoeas Jackevičius,
02 Satvyer Avė., Dorchester, Mana 

Prot. Raštininkai — A. Nevltr*.
948 E. Brmblvsy, So. Boston, Ma*. 

frln, Raštininkas — Juokus GustrĮčhis,
27 Tampa St, Mattaptn, Mas*. 

Iždininkas — Vincas Kalėtos,
67 G Street, South Botton, Mae*. 

Pvarkdarl* — Petras Geležinis.
14 Vlhton St, South Botton, Masa 

OrauzIJos susirinkime! būna kas pirm* 
nedėidleni kiekvieno mėncalo 2 vėl. 
po pietų. Parapijos eaW. 402 Kast 
Seventli 8t» So. Botton, Mm

LIETUVOS DUKTERŲ DIJM 
?0 GLOBA MOTOfOB AVČ.

VALDYBA
Pirmininke — Tekle Ašmenskiene

63 G Street, So. Botton, Mum.
TO. S. Btttoa 2303-M 

Vlc"-Pimlnfnkė — Elena Mikulskienė, 
402 E. 5th St., So. Boston, Mas*.

Prot RMt — Eiablet* AukRIkalniaU 
67 G St, So. Botton, Mum
i Tt). So. Botton 4ttW.

na. ItiiSi* — Mtrjonu Mkrkonlttta 
06 G SU Boeton, M»M 

lldininke — 0*a stanluliute
JOė AVeH Oth SU «<>• Boetou, Mmrt, 

Tvarkdtri — Ona Mligfrdtenė
1512 ColumNa RA, So. BOatOū M»m 

Kaso* Globėja — M Jerultonlene
J 42fi Columblt So, Boeton. Mam 

braujtija W»lrinkt«rm« Mlko fcM 
mitrą utamluk* kiekvieno 
7:80 vai. vakare, yobalnftlnėj *v* 
talnėi.

VlMta <Trm»|riW reiknklt krtlpMtlr. 
pat protokolu ralttulake.

Jaunimu Stato Gyvą Baminklą 
Vytautri Diditajam utafort- 

onmeTUodamu 
"PAVASARĮ" 

“PnvMarui” jannuolį-lictuvį B- 
auklėti doru, kilniu, energingu, *ą- 
liningir, natriu, ištvermingu. .

Vytautas Didyaai pats toklubu- 
vo tokiais nori matyti visu* a- 
ieitii* lietuviui.

Kauna*, p. d* 88

Tik rarifctM, ItM luta f* 
U latarttt piMtM* t»*» imdrty-
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l. d. c cbmtbo valdybom

bary T JO vai. vakare

KaHklfoUkaM — p. Y. BardaMli 
— per yfa veikalų tara tomiški 
toaneiiyhA Tik ’ paųkathfaMe 
vritama sužinojom*, kad tai buvo 
AŪrgta ąužadMhds. Norftųai, kad 
jis būtą ailkta, bot Čia jiu relUfl- 
ro« dalyki*.

Budeliui—K. Tarnai n n a* ir V. 
Kripta—favo tikri tijriugl bude
liai, gereattiu sugalvoti tur 1HH 
negilitua.

Vlriila — p. Ed, MotiHūnta — 
tavo pareigas sų^ningai atliko.

Ihibliku vfa laikų realai įibi- 
laikydama aiškiai lipdljo apie au- 
fckloinejimi! vaidintau.

Beje, verta* ypatingo pažymč- 
jimo 4-rią metą atnžrata berniu
kas Kripukta, hartfonlietiH, kurs 
pertraukos metu stebino publikų 
kiKvo dainomis. Jam akompana
vo jo tėvas p. V. Kripa*. dPttbltta 
jaunąjį artistų sutiko ir palydėjo 

. širdingomis ovacijomis.
Po vaidinimo iššaukti pasirodė

NABJIRMOR S VĮRGIBIJOG
dtoj* valstijoj* mfatdy OW 

IMnt Comfort atavi gražu* fa* 
nfa kur mokori farya katalikų 
vyrų fatl Mokytojais brefaU Km. 
verijonak Ji ten. broliai užima 
daug parapijinių Mokyklų VlrgL 
nijoje ir kituoue Amerikos kraš
tuose.

Šv. Jimapo dkaoj* 11 jaukų

įvairios žinios SERMU MHINSUS 
RUKUS

KRBVMMLYJ
Balandžio 26 d. 7*39 vai, vik.

Imrttordirfiai vikUnt«j*i«taHrėjai 
DaMgHta Vfalų p*n vifab 
no kun. A. fa) nIkščto-^Hgaranto 
nesėtai psrfaytų rilktotii trifidi* 
jų “Kmh Pilyj.“

Visų dienų Mturkavuii audra 
su lietumi nulaikė daugeli publi
kom. Bet art totą andr* ncnugųi- 
dino ir jto linkimi atvažiavo iŠ 
Hartford, Conn.

Apie veikalo turinį jau nema
žai rašyta ’<D»rbiniiike.n Veika
lo pagrindui? minti* ne nauja, liet 
imi imta iš mfon# tautu* fetorijoa.

Tragedijos pagrindinis Aimito— 
Mirga. Afta ję sukoncentruotas 
Ytoas veikimas. Apie jų sukasi vi
si kiti asmens. Ji spinduliuoja!!- artistai ir veikalo autorius kun. 
tis centras, iš kurio jaukia visas A. Šmulkštys, kurs pasakė tram- 
veikiinas. Ir ar betenka pasakyti, ną prakalbelę, ypatingai kreipda- 
1_.1 __... _ ’ ..... . . . ...

Šmulkštys, kurs pasakė trum

įžadu*. Jų tarfa fav* Praną* Pau- 
Ufakta iš W*r»facrio ir VfctoM 
Kulpint* iš fa Boataho. Jų tar- 
pe matyti* ir daugiau lietuviškų 
pavardžių.

Vincas Kulpina* yra iš fa Bos
tono. Čia gyveno jo tirai. Da* 
bar jie yra mirę* Jo po* brolių 
dar čia tebegyvena. Jo sesutė y- 
ra sesuo ktofakicrietė. JU yra bu
vęs šv. Petro bažnyčioje mišių tar
nautoju. Duok Dieve, kgd ir lie
tuviai broliai, kaip kunigai ir «e- 
nerys. dirbtų lietuvių , katalikų 
naudai.

ITUKIIOAMBRIK4

Madridu. — Balandžio 29 
d. 8 vai. vaknv iŠ Tsptmijog 
sostii|ę< Mudrido per nulio 
sveikino pietitių Ir šiaurinę 
Ameriką.

minios
GAUDŽIA

Aer Fo^.^BnhmlŽio 28 
d# pmimiri; aukščiausia# pi* 
lietis itegrm «T«mes Fineli, 
23 metų, T pėdų 6 colių mikš- 
ėio, 878 svari} mmkumo. »io 
nešiotų batų mimtdb --- 24. 
Kni ji« gusirgo ir buvo nu- 
galnmlaM į ligoninę, įmurti- 
dn jam tinkamom lovon, todėl 
jis buvo iwguldyt»8 į dvi lo
vas.

G.

I4GXLBtJOv20 MUGANČIŲ 
VAINŲ

MtirllHifo. — Balandžio 29 
d. anksti rytą kilo gaisras 
Išcrniukų mokyklos bendra-

tad M ir kum rolę vaidintai p. Alto-' 
H Itafaftt* buvo tikto MirgaJ Vi- 
mi publika turtjo geriaurita pro
gos įritikinti, kad p. Blukinto bu
vo tikra Mirga, kokių kad auto
rius savo veikale atvaisdavo. Jo- 
sim bnlmts skambėjo hibai aiškiai, 
sklaiulžiai, tiesiog, gj’vastingni.

Vytauto žmonos — p. 0. Kat- 
tatMkaHž* — rolč trumpe, todėl 
p. Katkutiskaifci ir nebuvo tikros 
pragos parodyti savo artistinio ta
lento gabumus. Bet kiek jai ro
les ribos leido, ji pasirodė žavėti
nai ir visai vykusiai užsirekomen
davo. Tik gaila, kad neteko jos 
dainą išgirsti.

Žiauriojo Tarailos rolę vaidinęs 
p. J. ManMftitiui vaidinimo buvo 
viena iš svarbiausiu figdnj, Už
teko jam ir žiaurumo ir senber- 
niško aistringo moiliknvimosi prie 
Mirgos.

Vytauto roHje p. J, 
gid kiek per moteriškas buvo. Jis 
vargiai publikų galėjo įtikinti, 
tad Vytautas buvo galingas.

masis j lietuvių jaunimų ir kvies
damas jį likti ištikimu lietuvių 
tautai ir jos gražiesiems papro
čiams.

11 vai. vakare parapijos svetai
nėje artistam ir jų vadovams pa
gerbti surengta vakarieu?, kurto
je dalyvavo apie tJO asmenų. Va
karienei vadovavo A. F. Kneižys. 
Dalyvavo kun. K. Urbonavičius, 
kun. Viiinauskis, kun. Juškaitis, 
kun. Šmulkštys, kini. Kazlauskas 
(Watrr1>ury), kun. Grafteckis 
(Hartford) ir kiti. P. p. Ona Rut
kauskaitė, A. Baukifitė ir O. Va- 
leckaite padainavo gražių dainų. 
Kurt. G radę c kis su p. Burdulio pa
skambino piano. Pasakyta prakaL 
bų. Visų nuotaika gražiausia.

Vakarienę paruošė p. p. Kibu- 
l iene ir Aukstikalnicnė.

Pažymėtina, kad teatro salėje 
atsilankiusiems vietas nurodė gra
liai tautiškais drabužiais pasipuo- 
įsusios p. p. J. Vitkauskaitė, O. 
Valcckaitė. G. Zovyte ir J, Matu- 
liauskaitė.

i-

smulkio* ainutas
Balandžio 28 <1, 8:30 vai. vaka

re Bodaltotis turėjo paaitarimf a- 
pie aureugimų gegužiu mėnesio 
proccaijoš, gegužė* 24 d., 1931. 
Bcngėjo* sudarė planus prirengti 
daug ko naujo.

Old Timeriai turi didžiausias 
lasekmes baliaus programoms ap

garsinimų rinkime ir bilietų par
davinėjime. Visos baliaus komisi
jos džiaugiasi jaunimo tokiu 
darbštumu ir mano, kad “Re- 
tinion” pasekmės prašoks pereitų 
metų “Otd Tauerį.“

Portugalija, bal. 
29 d. AfadcihM gultai suki
lėliai Portugalijos vyriausy
bei nutarė nepasiduoti. Nie
ko negelbėjo ir vyskupo no
ras sutaikinti. 3 vai. p. p.tbiityje. Gaisrą tuojau jiade- 
Portugalijos karo laivai, pa
siekę Madeiros krantus pra
dėjo savo darbtj — pradėjo 
boinbaiduoti sukilėlių mies
tą Funcliai- Bet sukilėliai 
nepasiduoda ir atsišaudo.

I’ortiigalijoje studentai 
paskelbė generalinį streiką. 
Oporto mieste buk 29 d. stu
dentų susirėmime su policija 
vienas studentas nušautas, 
20 sužeisti!. {

chicHgv, iii. — Naujam 
inieato galva Anton X Cer* 
mak, kadaise buvęs anglių 
kum'ju, balandžio 28 d. for
maliai pradėjo eiti Chiea- 
go’s miesto mayorro purei* 
gus. Slavo įžanginėje kalbo
je įfaiTiškė sumažhisiąs 
miestu išlaidas. Kai tai iš
darysiąs, tat galėsiąs ir mo
kesčius numažinti. Pasisakė 

Į paskyręs 10 žmonių komite
tą. kurs jam pagclbėsiąs 
tuos klausimus išrišti.

SUS NAMAS
FARM

favlutatoto IJrttt nmva*to«M 
kilto nųTltal. IBI Esat Flfth fa, 
BoUoa, Mali*, (tarp U ir B fal 
Namau irtas fctarųofa *o < 1 
rlua šeimynai. Raudu l Mtatoi I 
#00,00 Kailis namo $4300.

TU. fa Barta* M

Ofaa Vutalfa;
fa* * iki 13wto lt MM Ifafa 
3 ir mm * fa • tai. nfarn. q»

Y’

0R. M. V. CAIPEt
(KAgPABAVUmn

TaįųtfMifafa m* X-

Gegužės 2 d. 2 vai. bus Marijos 
Vaikelių. draugijos susirinkimas 
bažnytinėje salėjo.

Toje pat salėjo 4 vai. įvyksta 
vaidinimas ir dainos “Linksmos 
Valandos” vien vaikams. Įžanga 
15c.

TU. fa Beatai *8U

A.O.SALNA-SHALLNA
UBTUVU ADVOKATAI

BalMt du UahtoUtot* 
OORNBUL UNIVKRSm W A R 
Q. WA8HINGTON UNIV. M1X8. 

“Darbininko” Name 
(satroe totas)

1
805 Harvnrd g t, CaataMg*

TU. Unlvanlty IMI—J.

JUOZAS S. GAMOS
Veda visokia* provaa. Daro ri-

317 B fa (kampu BreUway) 
■mm BOVNtBp JKMBb 

Telefonai: Šou Boetott 2732 
Namų; TaIbotM74

MUZIKOS NOKTU
«Mrtnri.»TAirA«

Lakdjoe duodamo* prlraSa! kat* 
maitom* tai* ir **Hg

TalCobmbi*0174

LANK18I REDAKCIJOJE
Balandžio 28 d. “Darbininko’* 

redakcijoje lankėsi Kunigų Vie
nybės centro pirmininks kvn. N. 
Pakalnis, orlaiviu iš Ncw Yurk’o 
atsklidęs. Kun. N. Pakalnis pa
pasakojo apie Brooklyn’o katali
kų judėjimų ir maloniai sutiko 
priimti LDS. seimų.

Kun. N. Pakalnis dalyvavo 
Naujos Anglijos kunigų sus-me 
Montello, Mas?.

Sekmadienio vakare vaikai tų 
programų išpildys toje pačioje sa
lėje suaugusiems. Įžanga 25c. ir 
35e.

* • • •
Ryte, 9:30 mišios šv. bus gieda

mos Motenj Bųjungos kuopos in
tencijai.

NAUJAS BIZNIERIUS
Kastas Šidlauskas, LDS. narys 

šiomis dienomis nupirko įvairių 
daiktų krautuvę, kuri ilgus metus 
buvo jo name, 918 KJ. Broadivay, 
So. Bostone. P. Šidlausko krau
tuvėje galima gauti “ice-cream,’* 
toniko ir kitokių valgomų daiktų. 
Naujam būnieriui linkime pasise
kimo.

KKNMVHMH 

muiui 

“Darbininko” name 0 atbt 
7 grąžui didelį ir MvietOf 
kmnlxriai. Yra elektra, 
gas, mavdyniB, «hilbgra*^ 
duodama iilumA ir jMdbo 
riui patanūaja. M jMfa-

DgnRBiBKO” AlRurtm

fcija-

r

TU.AB.M41 famiim 
ADVOKATAI

P. M K. UUUUSUI
KAMPAM BBOAD1VAT IR B W. 

BO. B9BT0M, MAfa

įsi;

KAST* X KALnUpBKA* 
9*ūtaa*ėfaw* 

I* Stato Btraat, fa«a tt

faiTafatm
<MtoM ttoarM : • 1 M. iki P P. M.

MJTGMOUMy
Jd*u ihh-Mc, km! J tau MtaitaH- 
irtu Ilgai Ir Mftžtol dl*b 
lik m** Tufai Myid- 
hh MUy>lr U*Mrwi Mfaatalrfa*

fa V1CT0RU 8TRE BT
W. HOMERV1LLR, MM 

TNUflOMKIttafar 
(l».*42«)

N-

GMUUUOGE, NASS
ISmavon*

Gegužės 3,4 vai. po pietų lietu
vių bažnyčioje bus suteiktas Ti
kėjimu Sutvirtinimo Sakramen
tas. Tas apeiga* atliks J. M. vys- 
kupm fatimitai. Sutvirtinimo 
Sakramentų priims apie 100 mer
gaičių ir 100 Ijcrniukų. Bus kele
tą* ir suogusiiį, kurie priims Su
tvirtinimo Sakramentų.

ELY NOMINAVO TEISSJU 
jauna Momonv

Gubernatorius Joseph Ely ba
landžio 29 d. nominavo Harvarde 
teisės profesorių John J. Burna 
Aukštesniojo teismo teisėju. Tas 
daugelį labai nustebino, nes prof. 
John J, Butas dur tik 30 metų am
žiaus.

Prof. J. J. Burus yra gimęs 
1901 m. gegužes 1 d. Uambridge, 
Maso, iš tėvų airių. Jitt yra bai
gęs Boston (’ollegv, lankęs Gcorge- 
towu miivcrsitetų ir baigęs Har- 
vard’o univ. teisių mokyklų. Šių 
metų kovo mėnesį patvirtintas tik
iu profesorium.

J. J. Būras yra veiklus demo
kratas ir geras katalikas; perei
tais metais vedęs.

bėjo taidralMiėio šeiminiu* 
kė, ji prisikėlė kitas 2 mo
teris ir visos trys pažadino 
ir išnešė iš degančio namo 20 
vaikų.

Gaisru nuostoliai siekią 35 
tūkstančių dolerių.

GUBREMATOKIUB ATMETI 
SKUNDU YRUS NBW 

YORK’O MAYOR’4
Albang, N. Y., lail. 29 d. 

— Gubernatorius RooseVelf, 
gavęs mayor’o James J. 
Walker pasiaiškinimą dėl 
padarytų apkaltinimų, at
metė skundą, nukivųitų 
prieš Walker.

Skundėjai norėjo, kad gu
bernatorius Wnlker’į įmišu- 
lintų iš mayor’o vietos.

NAMAS PAIMTAS Ut MORT-1 
GIČIŲ PARDAVIMUI

fagHolht Au»i, CjLinbrjdjKi-, Mhmh. nr-Į 
tl Innnm 8u. 2-jij Setam namas. 5-fl 
kiimbėrių, triJv meti; senumo, visi Hftl- 
synml. Nimeaikim |N<Ufllyimm vtaioiHet 
Ima priimtas, l^igvmf a<lyg<H. NSra 
imarlij. 1». P. F«>r.EV, 10 
Avė., Cmabrfac. Tel. Vntv. 2Ū03-VV.

(5-20)

Ltetttvta Dtafanta*

nu. S. A. GALVAI
(GAUNAraUB) 

414 Brotdirey, So, Btatfa

■r< *

OfMatatraa Melo IMU MA 
ryto, lino 1 fa Iki 6fa *t *tot> 
mo • Iki * vakar*. ABfa 

gagai *Mmnfa

raniKiiH.

MBOF
Vfakiits drabuttua alavu, valau Ir 
pertalaau. Padarau faca! ufaky- 
me. rutraa pertaluom ir tfyatoiu 
fa mitas reiki* sokltl >25.00,71* 
tik ui I12.B0. Dirtaa gnrantuoja- 
umh* »m tam tikrai mafaaa turto.

MARTOTVALULIB
1854 DORCHESTBR AVĖ.

TU. OetomM* 8340

Tai. Uaiveriity l

DR. SUSAN UUfflENEL 
(CURRY)

Lietuve DantigtB
Valandos: 9—6 ir 7-MI ‘

378 MAMAUMUOm AVB 
(Central Skvšre) 

cambudok, wm.

a

. Anttariicnba 7:30 ir penkta
dieniais 8:15 visuomet būna choro 
repeticijos. Choristai uoliai Įim
tom, rengiasi prie Dirmavonės ir 
Primicijų apeigų. Tuojau pradės 
rengti* ir prie gegulės 30 d. LDS. 
pikniko, Motdėbo-j.

Naujas, * jaartas vargoninkas 
chorų gabiai veda. Jam kai kada 
padeda jo tėvas p. M. Karbaus
kas.

Dievai yra dfaifuno vaL 
dona.—Braut Kalio.

1’ERKItAL’KTOMk I ARTIMAS
I* TOLIMAS VIETAS 

Ui kiekviena dulkta garanutojatn
M WMT BR0ADWAY

S» 
*■4 _ 

"*E *S

M. g 
S ji

SVAMBUS PBANKtIMAS
Putrai Švedas ir Jmomi Kaiiu- 

ifatis (Peter and Joe) perk€W sa
vo kirpyklų—skutyklų į naujų 
vietų—323 W, Broadamy, So. Bos
ton.

Kirpyklom abu savininkai pra
neša savo maloniems uchtetas ir 
naujieniH kostumeriams, kad nau
joje vietoje veikia ir naujos kai- 
nos—nuo Itol skutama ir kerpama 
pigiau, degu anksčiau.

§s 
£

Telefoną*! $0. fartCHi 4U18-NV.
Gyvenimu: fa Bojstoji 23IKMT.

X.

PEnUNEHT WAVE

I
* faikstoutamos 

getueperftMnvnt 
wave už ųtioč^ 

JkrelįklUM 
tr griMlfT 
įiTAlff

grAATHR- - 
HAUCIENR

Ifa
t <W. LJrtat «f.

M. faunų. Mum* 
rel, 8. B, 2lfaL

'’BLŪE cm”

KAM it-iij
am

BATtMMR 1
OML (K IRT

B

W(iskhtgio)t. — Balamlžio 
29 d. atvyko į Wasbington 
ims prezidentų Hoovcr sve
čių — Simno karalius su ka
raliene ir Bryan UiAiedt. 13 
metų beminkąs iš Kolora
das, pasižymėjęs gelbėjimu 
mokyklos savo jaunesniųjų 
draugų, važiavusių j mokyk
lų lintobusii.* ^Autobusų ke
lionėje užtiko sniego pūgos 
ir vaikas išbuvo ore 36 va
landas, Iš 21 liko gyvų 16: 
penki sušalo.

Prezidento Hoovcr maža
sis svečias Bryan didžios ne
laimės metu krėtė įvairius 
šposus, vyresniųjų vaikų ap
siaustais klojo mažuosius, 
linksmino ir 1.1.

Preddentas Hoovcr jį pri
ėmė, kaip karalių, paruošė 
geriausių lovą, kartu su juo 
valgė ir supažindino su Sia
mo karališkąja pora.

NAMŲ SAVININKAMS!
Matavoju n*mu« U Ivvko Ir rt- 

j dau*, popieruoju kambariiis.
tiftu lltes ir atnaujinu grindis.
Datai atiteka garai Ir pigia* aėga 
Mti. FatoaubrUt* patatfatoafa' 
RUkaiekta^dtto ?m: '

K. JANTONAB
į 34 tarnui fa, OMtibridgi, Mm*
į' TU. Unlverally 1750-R

ilUZECKK&SURVIUSl
FOTOGRAFAI

I Traukiam, paveikslus grupėj 11 
I ir įmvienią. f I 
| Senus paveikslus n niauji no uit- || 
| lle b>, turime įHirdiivIinut visokią | 
1 ’ rėmu. |
I »75'Ouubrid<e RtrMt 
|CAMBKIDaB, MABB. II

Tol. t uiv. IM33 |

i G. C. GIGUS Į 
i atidarė liauju atmllj* i 
| N0RW00D BKOTO BTUDIO | 

fal Wa*htagton St J
I Sanborn Bldf., Jtoom 5-6 I 
i Norwoo<L Man. 1

fal WaihingtoQ 8t į
~.v. “5 

Norwoo”d, Mat s.
Tet-miti ]

| Dilimu visokios rities ttovoikMus į 
Inėiiratiglal

AMTRARTUDUA į
455 lk-»mdnay, Šo. Ikmtai, Maaa. i 

Tel. K Ik< ’MSMV.

aunu, neri
'<Ajhl ”DMfaiWfa” JUtaMbirtMl

PRE GETO GYDYTOje
ma kreiptis

fa, vafa ■uiataRart*

Dr.6riili,327iZ,i-
FttaUfar Atafatatafa tatfate; 
dlMlta* Ir Mtftotainiita !•—4t 
to, S-A T-3 vtatmt; ■ilraUfa 
•toto I*—12 tiktai.

*1

»•»

&

Tel. So. Bosimi 2žMW

Liatuvii Dantistai '

A. L. KAPOČIUS
251 W. Bro*dway, So. Bortfa
Ofiso valumfos nuo 0 iki 12, m*
1:90—(1 Ir nuo 0:30—9 Tikan* ta 
SeivtlotnH nuo 9—12 vak tfak*. Mg 
Snbaluinis ntš> 9 iki 0 vai vakar*. NĮj 
Nedtdioniis uuo U iki 12 vai. «ttou| ■ 1

(imgitl sutarti) 1 J

Tel. S. B. 2712

01. J. LANDŽIOS
LIETUVIS GYDYTOJAS IB I

CMiąUBGAS t

Oftoo vilindo*: 1'
2—4pų pautu; 7—8:30 v*klto 
4M B. Btotahny, fa BmM

l aa.n—I —I —I—>

PATABWAVrMAa D1BN4 
TB NAKTĮ 

0. A. ZAIETSKAS 
GiABOižua i* '• -

BART

1,W12 VITRRANAI GAVO 
« PASKOLAS

ir(ishinr/ton.—Pagal kon
greso nutarimų suteikti vcU1- 
nuianiH paskolas, jau išmo
kėtu iki balandžio 18 d. dau* 
ginu kaip W milijonai dole
rių 1,482,672 veteranams.

SVARSTI APIR ĖARTfJM 
NUOSTOLIUS

FotZv Imi. 22 d. — 
Dcuioknitu imrtijim žymiau- 
»M\įi •£ lUs*
k<jb, Jouett Hliouse ir Al. 
E. Smitli — Hvni'sfĄ kųip 
piiiMtilinti Įmrti jęm prigyven
tus MŪ<mtoiiu&

i HmutaiĮ rii^ai.m.iii*** ■

(ifftce Tekųthonc l'nlvcrHity 1957 
tta. T<4. Uiilvrndiy tttt?

ADAMOWIRKA&SON
Underihker A Ėmtahntr 
litETinis tiKABomvs m

BAMAKU WMAH 
PngntiUM ftlllcku gerui Ir pigiai. 
K*iH« Vleii»Hl:t rlsUr. l’lhAikmu Mit- 
tatafallus. Vieta Hitam dicu* ir 
migti. UimiMivtotnš UHHlkonm eta- 
(m mukejtėlnl.-

LUTU VIB 

OPTOMETRI STASĮ 
Ifamaitiratat 
prairta 
krtfvM tfa ta* 
•tar te km* (tatam) tatm »*gtatamž* 

M Mitam* ItataL

.a>*. fa***Aa*f* 'ItataA Ifa

fa^l.*w»r

JOHN O$MS. M. B,
(RmTB)

nuw*fa **!-* •



YNI Į BŪSTONį

D ARBINIKKAS 1 <t, IMI.

DIDŽIO JO NEW YORKO IR NE W JERSE Y
"un. N- Peklinis balandžio 27 

dalyvavo Knnigij Vienybės pro- 
auMtinkime 2 vai, p. p. 

betb,-N*, J. K, V. Centro po* 
a buvo ten pat 5 vai. p. p.', ku- 

» taipgi dalyvavo. Turedt- 
btttf Bostone tą put vakarą, 
orlaivį iš Newark Airport ir 

9 vai. vakaro buvo Bostone, 
indžio 28 d. Naujos Anglijos 
tigų Vienybes provincija laikė 

a» susirinkimą kurtame 'daly va
ite Ir kun. N. Pakalnis, kaipo K.

Centro pirmininkas. Jį sutiko 
dantiškai. Būdamas Bostone 

Fjo ilgus pasitiirnntta su kuni- 
i Urbonavičiumi, JuŠkaičiu ir 
nauskiu apie LDS., Kunigų 

gnybę ir bendrai katalikiškų nk- 
*** Grįžo Brooklynan tų valm- 
31 naktiniu traukiniu. Gt, tai 
••birt/* Ryšiai tarp rytinių vals- 
-jjjų pasidarė labai tamprūs. Ka- 
^likit frontas stiprėja.
lun. N. Pakalniui*

Bravo

MIGĮ! VIENYBĖS 
i SUSIRINKIMO

Knt. Federacijos nunkdatymą per 
radio WNJ, tą pat vakarą, Be- 
kantbr provincijoj eiliniai sųairin- 
kimns įvyks New Ilavene gegužės 
12 d. 2 vai. p. p. pa« kini. .V>Kar- 
kauską, “

Visi kunigai tą dieną pagelbėjo 
atlaiduose kun. J. Simonaičiui. x

K. V. Centro nariai po suairip* 
kimo turėjo savo posėdį. Pasikal
bėjimai bendrai buvo apie katali
kišką akcija ir prisiruošimą prie 
Kunigų Seimo rugpiūčio mėn. Sei
mus projektuojamas Niagara 
Falls, N. Y. arba Atlantic City, 
N. J.

PUIKI RADiO PROGRAMA

m burtas iš Mon tolio, Mass., dau
giausiai iš New Jcrsey vato.

Augustinas Ragelis grįžo iš 
IdetuvoH laivu “Bromcn“ balan
džio 23 d.
’ — Balandžio 25 d. Metropolitan 
Opera House mat© apie 4,(MM) uk
rainiečių iš įvairių kolonijų. Da
lyvavo šokių mok, Vasile Avra- 
menko, M. Ilrebenetsky, P, Or- 
tlynsky—-menininkai. G. Kirieen- 
ko choras taipgi pasirodė. Pelno 
buvo labai gražaus. Lietuviai to 
nepadarytų.

— Svobodi, ukrainų vietos dien
raštis balandžio 27 d. turėjo gražų 
editorialą ir aprašymą apie Bir
žišką ir įvykusią vakarienę Astor 
kotelyje.

Klasčiaus salėje birželio 14 d. 
bus K. A. parapijos piknikas. Visi 
laukiami.

LD8. Sehnu Brooklyae 1
Kun. N. Pakalnk sugrįžęs iš 

Bostono praneša, kad L. Darbinin
kų Sąjungos seimas įvyks birželio 
H—9 dienomis C. Brooklyne šv. 
Jurgio par. salėje. Sąjmigoą kuo
pos privaltf tuoj sukniai i ir ruoš
tis, Garbe Brooklyn’nh Šįmet tu
rėsime tris seimus: Rytinių Vals
tijų Kataliku Konferenciją, Vy
rių seimą ir Darbininkų seimą. 
Sukruskime!

MASFETH, 1.1.

KAS NAUJA?
ELUĮABETJL N. J. Baili tr*. 

gėdija. A. Kiilbis kirviu sukapo
jo savo žmoną Oną ir pats sau 
gerklę britva persipiove, Kiilhie- 
ne mirė, o žiaurusis vyras sveiks
ta. ši nelaimė—girtuoklystes žio 
dtii.

8TA<K1 a-ON*

DR. RUDAS t. VENGRIS
DANTISTAS 

X—RAY
Namą Telefoata: Mbteigaa 3—4273

VALANDOM: 
Nso 9—1-1- H ryte, 9-9 vak.

490 a basto ratnr 
(kaaapM Unkm Ay*.) _ 

BB00KLYM, M. Y.

I Elizabeth, N. J., balandžio 27 
i2 vak p. p. Šv. Petro ir Povilo 

bonijoje K. V. provincija turė-
i savo ekstra susirinkimų. Dnly- 
; vgvo kunigai- brooklyniočiai— N. 
; taktinis, S. P. Remeika, K. E.

Banionis, A. Milukas ir Balkūnas, 
Šeštokas (New York), J. Simo-

> g^itis (Elizabeth, N. J.), L. Vai- 
į Hkauskas (llarrison, N. J.), Ig.

kelmelis (Newark, N. J.). P. Ka- 
; SpIiiLs (Paterson. N. J.), M. Pan- 
p$us (Bridgeport, Conn.), V. Kar- 
! lįuakas (Nevz Ilaven, Conn.), J. 
| Aknkaųska.s (Anšonia, Conn.), J. 
j Valant iejus (Waterbury, Coim.Jy 

te?. Cįliulskis (Hartford, Conn.),
Ambotas (Hartford’, Conn.) ir 

Bhf. Mendelis (Baltimorc, Md.l. 
^varstyta apie vysk. P. Bučio, M. 
r.priėmimą, Vilniui vaduoti 
‘•keijas ir k. Priimti ir suruošti 
'■Jakarienę vysk. Petrui Bučiui, M. 
ac. šrinkta komisija, kurią suda-

Brdnndžro 28 d. It ml. vakare 
per radio \VNJ. (Neivark, N. J.) 
buvo perduota labai graži progra
ma. Dainavo Pnn. Šv. Apreiškimo 
par. choro kvartetas po A. Vismi
no vadovybe. Kvartetą sudarė: 
soprano — p-lė M. Žemaityte, al
to p. K. Skaruliene, tenoras p, 
Kaz. Hofmanas ir basas p. AL šiš- 
ka. Kvartetas dainavo šias dai
nas: St. Šimkaus — Saulele nusi
leido, Einu per dvarelį ir J. Žile
vičiaus—Pasakyk mergužėle, p-lė 
M- Žemaityte solo dainavo S. Šim
kaus — Oi greičiau ir Kur bakū
žė samanoto; p. K. Hofmanas solo 
dainavo A. Vanagaičio — Dul-dul 
dūdelė ir Aš bijau pasakyt. Dai
nos išėjo kuo puikiausiai. Dar 
programai tęsiantis jau stotis ga
vo keletą telefono pašaukimų — 
užgyrimų. Solo ir kvartetai kla
siškai išpildyti. Kvartetas užsi
tarnavo klausytojų širdingą padė
ką. Programą pranešinėjo kun. J. 
Ralkūnns, kuris taipgi pasakė 
trumpą kalbą apie Vilniui vaduo
ti sekcijas Kat. Federacijoje. 
Kalha buvo aiški ir turininga; ji 
telpa * * Darbininke. ” Vžgįrklm 
programą‘laiškais stočiai *WNJ, 
Ncvvark, N. j. Girdėti, kad Radio 
Komisijai reikės mainyti dieną ir 
valambj, nes iš \VNJ antradieniais 
9 rak vak. bus perduodama telo- 
vision.

Kokse tai- Lietuvių Labdary- - Gegužės 24 d. viefmė Hrtuvnj 
par. po kun. A. Miluko vadovybe 
ruošia parapijos balių tuoj po nu
mos, įvyks parapijinėje sfilėj’’- 
kaina maža, nominale pelnas 
parapijai. Visi užkvlęšinmi! ’

bes Draugijos Didž. New Yorko 
Komitetas nori sutverti bendrų 
labdarybės draugiją k visų sro
vių. Tikslas gražus, liet asmenys 
neaiškūs.

BRDOKLYN, N. Y. SUDIEV!
Rap.

Rap.

[K C, šrinkta komisija, kurią suda- 
Į į$ kunigai: N. Pakalnis, J. Simo- 
* MBiiis, J. Amlmtas, A. Milukas, M. 
Ljteuikus, P. Karalius ir Dr. L. 
^endelis. Komisijos darbai bns 
■teriĮncšti spaudoje. Dėl Vilniui va- 
JBuoti sekcijų pavedama kun. J. 
VilkŪnui išivikšti K. Vienybės ir

mtGOKtYMO IR APYLINK1S

? tfuomi pranešama, kad Jurgis 
umaaoni.s yra įgaliotas rinkti 

artininko’’ prenumeratas, 
|*it»wrinimu3 ir spaudos darbus, 

rėšaa:
J. TUMA80MIS,

'HM 1. 91 St., Brooklyn, N. Y.

pa-
Jo

tlMUTSS
— Kun. Ig. Albavicius šią sa

vaitę vieši AVashingtonc pas gimi
naiti Dr. M. Bagdoną, Liet. Minis- 
terio sekretorių. Gal apsilankys 
apylinkėje.

— Radio Komisija gavo jau pa
siūlymus iš vienos biznio bendro
vės perduoti programas per apmo
kamą didesnę stotį.

— Kun. J. Bnlkūnas atsisakė iš 
Vytauto D. Komiteto.

— Vytauto D. Komiteto posėdis 
bus šiandien — gegužei t d. S vai. 
vakare.

— Porų desėtkų laiškų gavo Ra
dio Komisija iš klausytojų. Toli-

K Karalienei. Angelų 
parapijos

— Balandžio 26 d. apkrikštytas i 
Juozo ir Onos Bujauskų sūnus Jo
nas Juozas; krikštatėviai buvo 
Kazys Sidnhra ir Ona Bujauskai- 
tė,

— Balandžio 30 d. palaidotas 
Jonas Devenišziš mūsų bažnyčios 
į šv. Jono kapus. Laidotuvėmis , 
rūpinosi grab. J. Garšva.

— Rožančiaus Draugija turės 
savo trimėnesinį susirinkimą tuoj 
po gegužinių pamaldų sekmadie
nyje —- geg. 3 d.

— Apaštalystes Maldos Dr. su
sirinkimas įvyks su Raž. Dr. susi
rinkimu.

— Federacijos apskritis laikys 
teito susirinkimą mtteų rtilčje gC- 
guŽės 3 d. 7 vai. vakaro.

— Projektuoj’ama vakariene 
kun. Jono Balkūno penkių motų 
kunigystę minėti birž. 24 d. Ap
reiškimo salėje. Rodos tą dieną 
Joninės.

— Gegužinės pamaldos šį mėne
si bus laikomos trečiadieniais ir 
penktadieninis 7:80 vai. vak. ir 
sekmadieniais 4 vai. po pietų.

— Katekizacijos ir lietuvių kaL 
l>os pamokų vaikus tėvai privalo 
prižiūrėti, kad lankytųsi. Pamo
kos ketvirtadieniais 5—7 v. v. ir 
šeštadieniais .2—5 y. p. p.

Meužmirik gejtižls 24 d.
Ta diena atmintina diena Brook- 

lynui, ypač Karalienės Angelų 
par. P. Dulke su savo didžiuliu 
choru ir mažuoju choru ruošia j- 
domybių vakarą. Dalyvauja ge
riausios ir gražiausios pajėgos. 
Vakaras įvyks Transfiguration. 
salėje vakare. Neužmiršk iš anks
to nusipirkti bilietą.

Hvažiavo
K. Svetlikauskas drauge su 

Žmona ir dukterimi lialnndžio 25 
<L išvažiavo į Lietuvą keliems mė
nesiams atostogų į Seredžių, Gel- 
vonių pa ra p.

DirbtuVč dirba
Singerio dirbtuves braižymo ir 

įrankių skyriai pradėjo dirbti pik 
na laiką. Šiaip visa dirbtuvė į 
savaitę dirba po 34 dienas. Mies
te daug h< darbių.

Atlaidai
Balandžio 2G d. prasidėjo 40 

vai. atlaidai. 8 vai. rytą htivo L. 
D. ft kuopos mišios, o 9 vai;—-šv. 
Jurgio draugijos. Po pietų įvyko 
šv. Rožančiaus draugijos susirin
kimas. Nutarė dalyvauti Ahimnų 
klubo baliuje gegužės 3 d. Susi
rinkimas išrinko 20 nares daly
vauti a. a. Onos Kulbienės laido
tuvėse.BRGOKLYN, N. Y.—Balandžio 

23 d. sėsdamas lalvan, kuris plau
kia į Lietuvą, visiems mano idė
jos draugams: LRKSA. 134 k p., 
LDS. 12 kp. ir Fcder. nariams ta
riu sudiev!

Nuoširdumas mano gerų drau
gų pririšo mano prie šios antros 
tėvynės Amerikos taip, kad, ro
dos nebuvo taip sunku ptsiskirti 
važiuojant iš Lietuvos, kaip kad 
dabar. Bet žinant, kad važiuoju 
į savo gimtąjį kraštą — Lietuvą 
— visns kliūtys pasitraukia šalin.

Taigi prie šios progos tariu nuo
širdų ačiū visiems mano goriems | lietuviško vienuolyno 
draugams, kurio mane pagerbė ir 
kurie mane išlydėjo mano kelio
nėn į tėvynę^ Lai Dievas jums už 
tai. gaurtai atw»tar.

Taipgi tariu nuogirdų ačiū geri), 
klolronui kun. Remeikai, kuris bu- 
ro mano geriausiu dvasios vadu 
ir kurio patarimu klausydamas 
laimėjau labai daug. Ačiū!

Dar karta tariu visiems, visiems 
mano širdingą ačiū ir sudiev!

Antanai Andraitis
Skandinavų-Amorikos linijos 
Laivu “Fredorick VHL”

PRAMOGOS

į

“VYTAUTO” SPAUSTUVE
ATLIEKA VISUS SPAUDOS DARBUS

Vieninteli Katalikų Spautaū ir Kraatave Apylinkėje -
H

Parduoda maldaknyges, rąžančius, škaplierius, medalikėlius, kryžius, stovy- ! 
las ir k. Čia galima gauti įvairaus turinio naudingų knygų ir gražių atvimSių— ; 

»su lietuviškais parašais. t !

“DARBININKO” AGENTŪRA

Vietinis

NEWARK, N, J

i

•4 
gus žinomas kaipo rimtas ir nuo- vų, Lietuvos valdžios reikalautų 

“demokratijos ir seimo,..” Pasi
piktinusios publikos protestai mi- 
baiikū jo netaktišką kalbą...“

Aš ton pet toje vakarienėje da
lyvavau ir viaą savo akimis ma
liau ir jokių ton protestų ar pa
sipiktinusios publikos įiepastebe- 
jau, ir kaip reporteris sako, 
“...nei iš šio nei iš to atsistojęs 
grubi joniškai, net pasišokėdamas, 
pradėjo reikalauti,..**, tas yra ne- 
tipsa, nes p. A. B. Strimaiti  ̂bu
vo vakaro vedėjo oficialiai, kaip ’ 
ir visi kiti kalbėtojui, pakviestos 
kalbėti. Jis kalbėjo gan aiškiai, 
vaizdžiai ir įtikinančiai, ir jokių 
ton, “net pasišokėdamas,’* Profe
soriui reikalavimų nedarė, tik 
prašė jo, kad jis, parvykęs Lie
tuvon, tenykščiai visuomenei pri- 
mintų Amerikos lietuvių Vilniaus 
vadavimo reikalu nusistatymą, ir 
kad jis praneštų Lietuvos lietu
viams Amerikos lietuvių pageida
vimus ir nusistatymus Lietuvos 
dabartinės valdžios atžvilgiu, ir 
linkėjimus, kad kuo greičiausiai 
būtigsušauktas Lietuvos Seimas ir 
būtų išrinkta teisėta Lietuvos val
džia.

Pabaigus kalbėti, p. A. B. Stri
maičiui vakarienės dalyviai sukū
lė rankų plojimu dideles ovacijas, 
kas, matyt, reporteriui, ir jo dran- , 
gatns fašisteliams, gal būt, kurie 
dabartinę Lietuvos neteisėtų val
džią, lyg už pinigus, sau už idealą 
stato ir lyg kokį molio dievaitį 
garbina, tas ir nepatiko, bot vie
šai ton nieko nebuvo pareikšta. 
Ir kam dar tas sugalvotas molas 
i laikraštį dėti?

Vilką žinąs

latinis darbininkas. Žmona <laug 
pasidarbavusi Elizaboth’o visuo
menei ir gražini išauklėjusi nema
žą šeimynėlę 3 sūnus ir 3 dukteris, 
kuriu jauniausias sūnus ir dvi 
dukterys dar tobelanko lietuvių 
pradinę mokyklą ir pasižymi, kaip 
ir vyresnieji gražiu apsiėjimu, 
rimtumu ir taikingumu. Jie gyve
no 235 Jnslee Plaee.

Gegužės 3 d. 1931 m. Švenčiau
sios Tr<»jybč« lietuvių bažnyčioje 
207 Adams St. su Suma prasidės 
Šv. Misijos ir tęsis iki gegužes 10 
<1. Misijas ves Tėvas Alfonsas 
Pasijonistas, kuris yra' labai pla
čiai lietuviams žinomas ir pagar
sėjęs savo misijomis ir įkūrimu

Seserims
Nukryžiuoto V. Jėzaus, Elmhurst, 
Pa.

Klebonas nuoširdžiai kviečia vi- 
ima saro parapijepus ir kaimynus 
naudotis Dievo teikiamomis ma
lonėmis šv. Misijų metu. Kiekio- 
nnm lietuviui gera proga atlikti 
velykinę šv. išpažintį, pasiklausy- 

gražių pamokslų, sutvirtinti sa 
o dvasia, tikėjimo dalykuose.

Klebonas Kun. I. Kelmelis

ti
Vi

DIDELĖ NELAIMĖ

Koresp.

M VYČIAMS
BAYGNNE, N. J.—Balandžio 

;8 d. Lietuvos Vyrių vietos kp. 
balius labai gerai pavyko. Svorių 
atsilankė veik iš visų apylinkės 
kolonijų jaunimas (nebuvo ma
tyti tik iš Neivark, N. J.). Dau
giausia jaunimo buvo iš Brook- 
lyn, N. Y., Jersey City, Elizabeth 
ir net iš Paterson, N. J. Susida
rė publikos labai gražios* per 609. 
Orkestras buvo labai geras, gro 
jo angliškus ir lietuviškus šokius, 
kurie tęsėsi iki 1-mos vaj. nak
ties. Buvo atsilankius vyriausia 
miesto valdyba, miesto komisio- 
nieriai^visi atsilankė į vyčių ba
lių ir nustebo pamatę tiek gra
žaus lietuviško jaunimo; tas už
imponavo miesto valdininkus ir 
jie turės gražią nuomonę apie Kė
limus. Mat, šiuom tarpu lietu
viai čionai labai politikuoja mies
to rinkimuose, kai fciirie ir net 
be reikalo perdaug karščiuojas, 
todėl matomai ir valdininkai pra
dėjo opia i žiūrėti į lietuvius. 
Turbūt norėjo persitikrinti, kiek 
čionai lietuvių yra, pamatyti savo 
akimis, tad buvo geras parody
mas, už ką galima tarti Vyčiams 
valio, valio!

Būsianti* vytis

RAŠO, KO NEBUVO

L. Vyčių 41 |p. rengtu •‘PrerzoFIų“ 
balių. Iltis gegtižife 2 d. Apreiškimo P. 
Sv. pa r. salėje Brooklyne.

Gegužės 5 tL, pagerbiu! kun. 1‘lnns 
Lekfšlo vnnhniy dienos, yra rengiama 
vakarienė. Bna Apreiškimo pa r. salėje.

Gegužės 10 d. Mot. Sąj. 29 kp. stato 
Bcenon laimi gražų veikalą “Motinos 
Meilė.” Bus Apreiškimo par. salėje.

~ Gegužės 24 <1. Atsimainymo parapi- 
k».s Mot. Dr-jos rengia “Lttvvn Pnrty.” 
parapijos darže Mas|tefhe. Prasidės 1 
vai. p. p.

Gegužės 24 <1. Karalienės Angelų par 
•horas rengia koncertų—vaidinimų. 
Bus Transflgiiratlnų salėje. Brooklyne. 
flgttrntloii salėjo Brooklyne.

Birželio 14 d. Kar. Angelų parapijos 
piknikas. Bus Ktn^čiansflinton Parke, 
Maspetlie.

Birželiu 21 <1. Rytinių Valstijų Įlotu.- 
vinį katalikai rengta Lietuviu Dienų. 
Rus Klasčians Clthtan Parke, Maspeth.

Birželio 24 d. šv. Rožančiaus >lr-Jn 
rengia knn. Jono Balkono vnrditvfn 
l<agerblmo vakarienę. Bus Apreiškimo 
par. salėjo.

Didžiojo New Yorko Federaci
jos Apskrities susirinkimas įvyks 
geguži* 3 d. Karalienės Angelų 
pnrnp. salėje, So. 4 ir Poebling 
Sis., Brooklyne, 7 vai. vakare.

Visos kuopos ir draugijos malo- 
nes prisiųsti savo atstovus, nes y- 
ra daug svarbių reikalų svarstyti. 
Netoli jau ir Lietuvių Diena (Bir
želio 21, Ktascmus Clinton Parke, 
Maspeth), reikia prie jos prisi
rengti, reikia sudaryti planai, su
darytiems reikia patvirtinimo, Y- 
ra ir kitokių bėgamų reikalų. Tai
gi ateikite kuo danginusia

Sekretoriui

NE\V YORK, N. Y.-Brooklyno 
“Vienybėje” s. m. balandžio 25 
d. Nr. 50, ko|cs tai reporteris sa
lo rašinyje apie Įspūdingas prof. 
M. Biržiškai išleistuves tarp kit
ko rašo: “..Reikia pastebėti ir 
netikslumų iš rengimo komiteto 
Pusės. Komįtct. pastatė vienu o- 
ficialiu kalbėtoju p. A. B, Stri
maitį, kuris nei iš šio, nei iš to 
atsistojęs, gnibijoniškai, net pasi
šokėdamas, pradėjo reikalauti, 
kadi Profesorius sugrįžęs į Lietu-

ELIZABETH, N. J. - -Kazimie
ras Kulbis, 50 m. antradienio,- 21 
d. balandžio, anksti rytų 5 vai. į- 
ėjo į savo žmonos kambarį ir su 
kirviu praskėlė dar tebomiegan- 

’čios kaktą. Po to nuėjo atgal sa
vo kambarin pabudindamas 11 m. 
sūnų Igną, kuris, akis pravėręs, 
pamatė savo tėvų, laikantį vienoj 
rankoj kirvuką, kitoj skustuvą ir 
supia lįst y t u ka k 1 u. Rėkdamas vai • 
kas pašoko iš lovos. Tėvas, svili
nėdamas kambary pasakė: “Eik' 
pas motiną, ji irgi supiaustyta y- 
ra.” Vaikas nubėgo ir rado krau
juose paplūdusią ant grindų moti
ną. Tada šis prikėlė kitus namiš
kius—vyriausią seserį Evą ir bro
lį Juozą, šie pakvietė kaimynus 
ir {Miliciją. Kulbionė be žado drau
ge ir jis pats buvo paimti į šv. 
Elzbietos .ligoninę. Jis pats, ma
noma, pagys, bet jai nėra vilties. 
Gili žaizda padaryta kaktoje sie
kianti smegenis ir ligone iki penk
tadienio tebebuvo be žado.

Priežastis — laikinas sukvnilėji- 
mns. Policija apklausinėjusi 5-kis 
vaikus, 2 sūnus ir 3 mergaites; 
trečias sūnus Jonas yra šv. Juoza
po Akademijoje. Indiana, nustatė, 
kad Kulbis maždaug nuo 28-tos’j 
kovo veikdavo kartais labai keis- f į 
tai. Tada jis dirbdamas Lonould 
Tauning Co., Nmvark, N. J. susi
žeidė piršta, kas sukike jį nito 
darbo. Medicinos pagalbos atsisa
kė bijodamas, kad neužnuodytų. 
Kaimynai pasakojių kad bendrai 
paskutiniu laiku jis sakydavo, jog 
jį kas tai sekąs kėsiiūlamash jo 
gyvybei ir kartais uMinildavo vai
kus, norą jie tai užginčija, Ta
čiau Mi žmona sugyveno iki pas
kutinio vakaro labai gerai, žmo-

KLAUSIAUS

CLINTON PARKAS
piknikams, baliam*, koncertam®, 

lokiams ir visokiems jMsillnk«alnL 
nlmams Mnnglamiia vieta Krcok- 
lyne-MaapetlM. Jnu laikas «Mm- 
kyli ulę Metnos seconuL

JOMASKLAIttUąStv^
fauup. MMptth ir BttU Av*.

Ma«p«tk,^ Y.
»

Tel. Greenpoint 9—2320

Tel. 2-5048 Notnry Publle

M. P. DALIAS MG.
BIKLIAUSKAS

Graboriui ir BabemtiMoJm

734 Graod St, Brogkiya, M. Y.

Tel. Stagg 2—0781 Notary PvmU

JOSEPH LE VANDA.
GKABOMIUS

107 UbSo® Ava, Brooklyi, M.Y.

Trtepteona: 8TA0G1-1105

DR. A. PETRIKĄ
(fKHUCK)

m «. MA IR, IfMldyB, M. T.

Tas, kas, būdamas jaunas, netu
rėjo aukštų idealų, ii tikrųjų nėra 
buvęs jaunas.—-Prof. Št Saikaus* 
kis.

JOSEPH GARSZVA
“Vytauto” spaustuvė priima “Darbininkui” skelbimus, prenumeratas ir par
duoda atskirus “Darbininko” numerius.

Atidarą Antradiinto, KttvirtadUtlo ir Mtadtait Vakarti iki 9 vai.

Antradienio vakarais dežiuruoja J. Ttimasonis. Gi ketvirtadienio ir Šeštadienio 
vakarais—J. P. Mačiulis, šiais pastaraisiais vakarais galima atlikti ir “Real 

į Katate” reikalus bei notarinius ušliGdymus.

[ NEPAMIRŠKITE, kad minėtais reikalais — JŪSŲ> LANKIA —

VYTAUTO SPAUSTUVE
#54 GRAND STREET z BROOKLYN,N.Y.

Telefonuokite: STAgg 2—2133

.11.73

G R A B O R I U S
—ir - ;

BALSAMVOTOJAS
231 B1DY0MD AVIMUS j

1A00S1YM, X. Y,

VALANDOS:
N*o • vai ryta Iki • v*L vakar*. 
hMktadteakla Ir kvMttMttelala 

tik manam.

flJS
/

M Broadmy, Bortai Ka*

no r i ai ki y

■*

GAUTAI SUJITIMYS WAUJŲ 
MAUJAKMYGię

MALDŲ RlNKINtLlS, 
jnodala viršeliai* m

MALDŲ RINKINtLIS,
juodnl’j viršeliai*, u.. . . . . ......... $1.25

MASAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS, 
jomtaln prMtala virSelIala.... 50c.

MALDŲ ItlNKINftlJS, 
baltalą vlrSHIata ............IL75

MALDŲ RINKINIUS, 
baltai* vhrSeHatež,,^
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