ETNA ANTRADIENIAIS IR
PENKTADIENIAIS
%

DARBININKAS

VISŲ ŠALIŲ KATALIKAI DARBININKAI
VIENYKITĖS I

AMERIKOS UĘTUVIŲ R. K. &V. JUOZAPO DARBININKŲ SjpUNGOS OKTANAS
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KNA NUO 1915 METŲ
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UŽUOJAUTA K.f. CENTRO PIRMININKUI.

MUljONįDttEfflĮ)
t

Knn. Ig. ALBAVIčIUI, Kataliku Federaeijffii
Centro Valdybos pirmininkui, dėl jo motinos inirties, liūdesio valandoje reiškiame savo širdingų už
uojautų.
K*t, Fed. Centro VUdybot nariai

ANGLIAKASIAI SUSIŠAUK SU PDUCUA
$75,000.00 NUOSTOLIŲ
LOWELL’YJE

kajnTVcentS

IMI M, Nr. K.

KONGRESAS

IVasliuigtoii, D. C, — Pe
reitų pirmadienį, gegužės
mėn. 4 d., čia prasidėjo
Tarptautinis Prckylm Bu
tų Kongresas, kuris tęsis vi
sų savaitę. Dalyvauja Bu
tai iš 35 valstybių su dau
giau 700 delegatų. Lietuvos
Prekybos Butų atstovauja
mūsų Generalinis Konsulas
New York’e p. P. Žadeikis
ir Pasįimtmybes HeRetorius
Dn M, Bagdonas. Kongresų
atidarant sveikino Prezi
dentas Hoover'is.
Liet u vos Pasiuntinybe

Jfariau, Ky.
Gegužės
5 d. netoli miesto Evarts su
sirėmė policija su 40 anglia
kasių ir susišaudė. Visai už
mušti 3 policininkai ir vie
nas angliakasys; du anglia
kasiai sužeisti. Apie 50 an
gliakasių. smalkiai apsigta-'
klavusių. suareštuoti ir teis
MILIJONINA PASKOLA
mui atiduoti.
VIENUOLIAMS
Tos nelaimės priežastis —
šiaurius nedarbas, žiauri p- Brazilija. Benediktinų vie
nuolijai šveicarų bankai su
konominė priespauda.
teikė 14 milijonų frankų
paskolos. Vienuoliai bene
UŽMUŠA PR0HIBICU08
diktinai
per šimtmečius yra
AGKNT4
pasižymėję žemės ūkio kū
Collinft, Miss. — Prolribi- rimu. Pusę beveik Europos
cijos agentas H. L. Everett. girių ir negyvenamų tynj
32 metų amžiaus, gegužes 2 benediktinai yra pavertę
d. turėjo būti federaliniame kultūringais ūkiais viduri
teisme liudininku bntlegerių- niuose amžiuose.
bylose. Tačiau teismas jo Ši paskola bus suvartota
nesulaukė—jis atkastas nu- g^rilijojį EiįfyįMMtMHmi
štuitas saviFautatnobily pa kttrfi, kur ligi Šiol žmonoms
kely į teismų.
neįgalima buvo padoriai įsi
Kaltininkai nesurasti.
gyventi.

šį sekn rftanį minima Motinos Diena.
Motinoj irikšmč žmonių gyvenime milžiniška,

Motinos pi pu užsitarnauja ir vertos yra, kad joms
pagerbti h^h| paskirta s|>ecialė diena.
MotinoR|Yaidmonį sunku ir nusakyti. Ypatin
gai motiną jsvarbin rolę turi krikščioniškoje šei
moje. ♦ j
Ji yra 3 ėdis, kurios pulsas tvarko visij šeimos
gyvenimų, Motinos sielos ir širdies brangenybes
nų įkvėpta keliais.
Motinos meile nemirtinga. Ji visą gyvenimų
palieka snv «Šhuw ir dukteiyse.
Klikai
KriWn lybė yrttmn’pdžiusi motinai jos pašau__ Motinu turi išauklėt i
kimo kilnhęriiu tikslus.
Kristui ne ritančias siejas.
MottafflN ►ieiĮoje lenkime galvas, prisimindami
kiekvienas Jivo motinėlę ir Dievo Motina Marijų.
Gegužes m^uo paskirtas Marijos garbei. Marija
—Motinų 1 tat. Kreipkimės į Ją, kad Aukščiau»ų gyvas motinas, o mirusioms susis laimintų
teiktų amžinį ramumą ir džiaugsmą.

New York’o arkiodoeezijoj ėjo propaganda surinkti
katalikų labdarybei aukų.
Iki šiol šiais metais jau su
rinkta $971,623. Pernai surinkta truputis daugiau ne-

1

gu milijonas dolerių.
dar ne visos parapijos siūto
aukas įteikė, tad tikimariį
kad šiemet katalikų labdte
rybčs fondas prašoks per*
nykščių metų fondų.

HOOVER’IS PATARIA MAŽINTI KARIUOMENIŲ
IŠLAIDAS

7

IVasliingtan, geg. 4 d. — atsargoje — 20 milijonų.
Washingtonfe šiuo metu po Prez. Hoover savo kalba*
sėdžiauja tarptautinės ko je nieko nauja nepasaką
mercijos sąjungos delegatai. 1x4 vis dėlto jo kalba fiirt
Konferencijų
pasveikino didelės reikšmės.
.«**'
Prezidentas Hoover, pasa
kydamas
netrumpą kalbą,
GANSONA8 PAGULDA
SCHAAF 8U MALONE? .
kurioje kvietė visas pasau Gegužes 6 d. Juozo SbarVOKIETĮ
lio valstybes mažinti ginkla key globojamas kumštiniu^
TJolyoke, ^lass. — Gegu
vimosi išlaidas. Jis pažymė kas Erniv Scliaaf pasiraW
žės 1 d. Jaek Gansonas ri
jo, kad kariuomenių išlai sutartį su Maloney, pnsiža-i
tosi su vokiečiu AVagner,
DIDEIĖŠVH I TĖVO PUAUS XI MALONĖ KAUNO kymas nemažai prisidedąs dedami kumščiiiotfs Bdstone.
kurį paguldė per 17 min. 23
prie didinimo ekonominio gegužės 26 d.
’
sek.
MJTUI JUOZAPUI SKVIRECKUI
krizio.
Prez. Tloover pa
ARK. M
reiškė, kad pasaulyje kas KARALIAI tNEKUČIAVOtt i
ISPANUOS MOTERYS
.. —r
met
kariuomenes reikalams Biieharest, Rumuniją.
Šventasis TP r asmenis- tūlą. Be to dar suteikta pri
PATENKINTOS
Apaštalų valios koplyčios privilegija. išleidžiama penki bilijonai Jugoslavijos karalius Alek
kai ištyręs ir.
Madridas.^-Ispanijos res
Nuncijus Arkivyskupą* R. dolerių, kas yra 70 procen- sandras ir Rumunijos kara
Sosto Nimcijm
publikos laikinoji vyriausy
Itų daugiau, negu prieš didį lius Karolis gegužės 4 d. su
žinodamas api$
bė pranešė, kad įvyksianjį karų. Šiandie apginkluo- sitiko ir važinėjosi motori*'
lencijos Katono
t^ i^reivių yra 5,500,000J o
’ čiuose rinkimuose į purlam# bdveliu pą upę. Po jmmentų ir motelys galės būti
kilišii?
holą.
lonaūs pasivažinėjimo, abu
SkVirecko * labain garbingų
kandidatais į parlamento
karaliai užkandžiavo,
vyskupo pareigų ėjimų, pa
lAKnjEAM
nfatavii skaičių.
, ,
Bot šių karalių valdomo
sišventusiai ginant švento
Cleveland,
Ohio.
MIRĖ
KARDINOLAS
Apie
se
valstybėse ne viskas ra
Sosto teises ir nuolatiniai
UžSIMUtA 3 JAUNUOLIAI
DU UŽMUŠA, TRIS 8U1EIDA
260
rinktinių
čigonų
iškil

mu. Jugoslavijoje griežta
darbuojantis religijai plė
POMPŲ
. toti,
mingai
“
baliavojo
”
čigonų
Asheville, N. C.— Gegu NortJi Ckelmsford. — Ge PROTESTUOJA AUT
diktatūra, o Rumunijoje ir
parodė didelę savo ma
^aristokratų
”
vaikų
sužiežės 3 d. orlaiviu skridę trys gužes 5 d., po pietį), atviras
šis
tas panašaus.
KAMINO SĖDĖDAMAS lonę.
dotuvese.
Buvo
sužieduoti
jaunuoliai, orlaiviui nukri automobilis smarkiai susi
Roma.
—
Gegužės
5
d.
nak

Antrą ją Velykų. diena Šv,
tus, visai užsimušė.
ALFONSAS PASIDUODA J
Tėvas suteikė Arkivyskupui tį mirė šv. Jono Laterano 13 metų jaunikis ir 12 metų
daužė į Boston & Maine ge-. _ ,. _
.
ležtakeliu linijos tilta. Šio.tapomja. - Gegtt- Metropolitui Juozapui Skvi bazilikos klebonas Kardino jaunoji.
TAUTOS VALIAI
vi
PARVEŽA PREZIDENTO
Iškilmės tęsėsi tris die
je baisioje nelaimėje’2 „g.
2 d. sustreikavo 170 dar- reckui aukštus Vatikano ti las Basilio Pompilj, 73 me
Madridas, Ispanija.yGe^!
'
ROVER10 DOVANŲ...
mušti ir 3 sunkiai sužeistiprotestuodami pnes tulus — Solio Pontificio lų amžiaus. Jis buvo Po nas. Jaunieji gavo dovanų gūžės 5 d. Ispanijos•laikralk,
Tovner, Colorada. — Ge Šie nelaimingi visi 5 žmonės ^1 ka^im’; Kadangi Ja- Asistenc ir Romos Grafo ti- piežiaus generalinis vikaras. pinigais 9,000 dolerių.
tis ABC patalpino pasikal
Miręs Kardinolas gimė
demonstracijos
gužės 5 d. pargrįžo į namus važiavo iš Valtlmm į New P®11^
bėjimą su buvusiu karalių
1858 m. balandžio 16 d. T BU8 TEISIAMI 23 ŽMUGEL- Alfonsu. Buvęs karalius pa
Įdraudžiamos, tai atsirado
Prezidento Hooveifio sve Hampdiire
Ii MEKSIKOS I4TR1MTI
NINKAI
kunigus įšventintas 1880 in.
čias Biyan Untiedt, 13 me Nelaimės priežastis dar viena8 dri'suolis, kurs pasi3 KUNIGAI
reiškęs, kad jis ramiai lau
neištirta.
aukojo
savo
draugu
gerovei
1911
m.
Popiežius
Pins
X,
tų berniukas, pasižymėjusia
Chicago,
III.
—
“
Grand
Meksikos miestas, gegužės
kiąs tautos balsavimo, Jei
*'
Į ir nutarė sėdėti ant ankšto
savo didvyriškais darbais
2 d. — Vyriausybės parėdy įvertindamas kun. Pompilj jury” patrankė teisino atsa ispanų tautos dauguma bal
gelbėjimu savo mokyklos CTttiriini* cm DIVCD1,amo kami,’° *«*» kol bus pa- mu balandžio 30 d. ištremti darbus, pakėlė jį Kardino komybėn 23 šmūgelninkus suos, kad Alfonsas sugrįžtų,
draugi) autobuso baisioje vliKInUUJA Inu. 111 vCIlĮtenkinti darbininku reika- iŠ Meksikos į Ispanijų 6 ku lu.
butlegerius, garsiojo Ca- tai jis mielu noru sugrjšiųs.
DMMINKN
H“
Praėjusių,
metų
gruodžio
nelaimėje kovo mėnesį.
pone
’s gengės dalyvius.
nigai ispanai.
Pas prez. Hoover’į jis
mėnesį miręs Kardinolas
------ I Japonijoje yra įstatymas.
’ prabuvo kelias dienas. T Fall Rivtr. — Šilko dirb- k«d joks žmogus negali sė- GATVASE RIJO BANKNOTUS minėjo savo kunigystės 50
namus parvažiavo ne tuščio tuviij daitaninkai, protestuo- dėti aukščiau, negu impera- Roma.—“Mmagero” pra meti; auksinį jubiliejų.
LIETUVIįl DARBININKU
mis — parsivežė iš Baltųjų danii prieš nukapojinia algtj. tartas. Vieno kartę buvo atneša, kad prekių automobi LAIKRAŠČIUOSE IKELBTI8
Rūmų įvairių dovanų. Mo nuq 15 iki L8 procentų, išėjo sitikimas, kad streikuojanSĄJUNGOS
lis visu gjTitmnu važiavo
APSIMOKA
tinai parvežė Prezidentienės į streikų.
darbininkas sėdėjo ant Milano gatvėmis ir sėjo 50
padovanotų staltiesę, tėvui Streikieriai pareiškė. kad ^in°» ^i pro šalį važiavo
lirų vertės banknotus, Bank PkUadelphia, geg. 4 d. —
— cigarų, broliams ir sese jau pereitais metais jie pri- imperatorius. Darbdaviai,
notai buvo tikri. Policija Pennsylvania’os universite
rims—smulkių dovanų. Sau siemė 56U valahdų darbo [bijodami bausmės, darbito prekybos deprtamento ve
pradėjo tardymų.
'parsivežė nemažai šautuvų snvaitę, kas jiems numušė pinkams nusileido ir sedindėjas pareiškė, kad šiais lai
ir 24 armonikas.
BIRŽELIO 3—9 DD., 1931
10 procentų atlyginimo. Šie-H darbininkų nuo kamino PASIKVHT1 SAU GRABORIŲ kais laikraščiuose skelbimaŠV. JURGIO PARAFUOS SALAJE
met jie nusileisti nebegalį, (nukrapštė,
Chicago, III. —. Gegužės 4 818 biznieriams apsimoka 50
ar
60
procentais'
daugiau,
Streikuoja
117
darbinhi-Į
Matyt,
ir
šį
karta
darbiBRIAND’AS ŽYGIUOJA
BROOKLYN, N. Y.
d. naktį Grier Gallow«y, 30
t
l<ll
įlinkai tiki, kad imperato- metų amžiaus, patelefonavo negu kad paprastai.
|
L. D. S. apskričiui ir kuopas prašome išrinkti
Į PREZIDENTO
_________
‘
Irtas važiuos pro šalį ir
savo pažįstamam graboriui
atstovus.
Pageidaujame, kad kiekviena kuopa tu
taniem MrrvnrfDAiiM'
LINKAI STATO PAMINKLU dirijdiD’Mi
“Ateik ir palaidok mane.
rėtų nors jio vienų atstovų seime. Kuopos, kurios
VISO MUŠTO
wil»om'ui
----- i—“
Kai ateisi, aš jaii pasiruo
išgali* turėtų išrinkti po kelis atstovus prisilaikant
Portage Lake, Me. — GeParyžius. — Iš Prancūzi Posnen. - čin liepos 4 d.
šęs būsiu.”
konstitucijos nurodymų, t. y, nuo dešimties narių
MUNDELIIN
Tuoj po tų žodžių, grabo- gnž?«4 d. gaisras sunaikino Į IX) viena atstovų.
jos paskutines žinios prane bus atidengtas paminklas A-1
merikos
buvusiam
preziden-Į
Vatikano
miestas,
gegužės
ša, kad užsienių reikalų mirius per telefonų išgirdo šū Portage Lake miestelio 20
L. R S. Centro
tui
Woodro\v
Wilson.
Iš-Į
6
d.
I)vasios
Vados
Kmu F. TVm/mski*
namų. Gaisras padarė nuo
Popiežius Pilis X vio balsus.
nistęyis Aristide Briand ykilmėse
dalyvaus
lenkų
buv.
Į
priėmė
audiencijoje
ChicaPirmlninkąs V7. Pobm&ąs
ra rimčiausiu kandidatu
Graborius tuoj atvyko į stolių apie 30 tūkstančių doNr
krelnrias 4. F. Rntišįp
Prancūzijos prezidento rin promjeras Ignace Radevmvs-Įgą’s arkivyskupų kardinolų Gblloway mainUM ir atrado tariy.
.
tOdininkas f,
,
kimuose, įvyksiančiuose ge ki ir yra laukiamas gonero-iMundeleta, kilta jau grįžta jau nusišovusį, negyvų Gol- Miestelis teturėjo 80 na
Tas
Pembing./
h
Ameriką,
mų; gyventojų apie 700,
lowny,
gužės 13 d.
Lovelį—Gegužes 5 d, ki
lęs gaisras sunaikino 4 na
mus ir apdegino kelis kitus.
Nuostolių padaryta apie 75
tuksi dolerių.

XVI SEIMAS

DARBTMIKKAi
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HM

ARRA RAHRAAYK
VEKSELĮ

nuitetamų. suvgylm, budėtojV
•
Pas
Sukaitl
Antaną
KlaJčfuas
‘
Prieš
Velykų
Gčiiūuai,
Valkinykų
vate.,
M KAUMG VA1STY1** ’ reikia viaiemt matyti,
nuumau
mmn
bmmyoi
^.
muzitvm
vald
I
uoj
suėių
km.
(Žaliosios
vate.,
Vita.?Trakų .apskr.’ ‘Netu
Šventes Jėzui* nuvo teisiami
Sceiwj4 yra ir tikrų gi
TRATRG
1
*
Vilkaviškio apskr.) atvyko Sa udargo* kareivi^b kurie
rėdami lietuviškos mokyk
minysčių, ne vaidinamųjų. Kiukaįskas , Jfaaya ir 8elnuotykiai Manoje
<MMTAJA KALIA
los
moko vaikus kaip kas
buvo
policijos
atstovokalti

Bet to nepaBtebeai, nore ne
mestaitis
Juozas
ir
pareika

Bet, matyt, atsinami tuo, kad jie neklausė j’elesos kanųielis yra gry-niaus
Tbktayra Hufmuno*‘<NuoArkivyskupui iu lau- galerai.
f
;
taįk*’ *įi» kūrinys vilta $ ąritetai gal ir panirodyt gi* lavo 30W)jt. jiinigų tūba tai Jėzpo policijos* raginimų nailietuviifgyyęi^nas. Tai kiti užtarimo; ncBul|iukęB;
ininėnūs,; kur to nereikia. sumai JmJ
^< į^ PtalkU#®iūsų gy kreipiimi į Varšuvą pį* A-1goa gultas.žn,wių, įtammiių
iyti wlqtatiita.
vetytaliite
•elpną. Nepūprąstais nuo- Pavyzdžiui. “Nuotakoje*’
Htitkaitis,
nutvėręs
kirvį,
pi

padėjėjas teisme tvirtino, venamų vietų sargyba. Čia ptritaltekąjį Nmfeijų U pni* iĄoęii Rup uore .paįceni^tį są-,
tykiais ir vadinasi. Tai vie vaidina Kučinskas ir Žtetlen*
nas iš savotiškiausių kpri- kėvičiūte (Petrauskienė): nigų duoti arba vekselius pa kad jis pas kiekvieną nune Pelesos parupijos sodžiai, neša jam apie susidariusią |o touųynains. Užtat jtai
prašyti atsisakė* Tada Kru* šęs į namus raginimų. Tas kaip Padzivė ir Druskinin padėtį.„Žinodami šio ‘kam skundžia ir piųdkui ųieko ne-,
Mį4 inūsų scenoje.
jie tiesioginiai giminei ne kaiiskas , Kąxys, atėmęs i*
yra netiesa, ką parodė ir kai, stovi prie jmt Dzivos li pelio Žiitogaits patvarumą ir kaltiems Žmonėms tenka nu*,
. Paslaptiugas žmogus, auto va, tat kita Žalenkeričiūtį
Sutkaiticnes
Elžbietos
3j01ikaltinamieji. Visi kaltina pęs, už kurios į pietų rytus nepalaužiamą pasiryžimų, kentėti Nejaugi tie skun
Sukalta Leouhardas, kuris (balerina) yra Kac. žmona,
reikia titetis, kad padzitvie* dikai Uiesuppmtaf, kad ši
jaučiasi turis daug panašu o visi gyvena Petrausko tų pinigų, sn Selmeriraičiu mieji davė vienodus atsaky gyvena daugiausia gudai.
mo su kitu auksakaliu Leon- lx«idrUo«e namuose. Nore pasišalino. Užpuolikai suim mus, kad nežinoję galutinio šio kampelio pilkasenne- čini ir šį pavojų atlaikys ir taip darydami atlieka išga
registracijos termino, kiti giai tvirtai stovį savo gar dar ne vienam parodys,* kaip mos darbą, Turėtų galop
Hnrdu, gyvenusiu prieš ke kalbasi labai artimai (jis ti.
buvo išvykę, Teisėjus, ne bingoje sargyboje ir nesi ir kuriais keliais reikia ieš liautis.
lius šimtus metų, jauno ta jos sužadėtinis scenoje), bet
PIiUNGM gaisro
žiūrint tokių atsakymų, vi duoda svetimiems gaivalams koti savo teisių.
pytojo (Edmundo Lezeno nieko giminiško nežymu.
NUORTOLIAI
Jaunimas susibilręij; ne Petrovas, Daugėliškio vai.,
sus 25 nubaudė po 1 parą įveikti. Ilgai teko ’kovoti
prašomas, šalina iš kelio Bet tai netikri gimines. Tik
slaptojo sekretoriaus laips- riausios rūšies vyru ir žino Praslinkus katalikų ir žy arešto artai po 10 litų. To jiems Rodunėje už savo kal rasi ne vieno didesnio kai Švaiotanių ai*kr. Balan
kiu teismo sprendimu nepa bos teises bažnyčioje; atsis mo, kuriame nebūtų L. & džio 3 dieną |M).«UMki<M vi*
mi yra KubertaviciUs ir dų Velykų’šventemSy miesto
betnį, pasiryžusį vesti jau- Vamifnmitė. O žiūrėk kaip valdyba galutinai nustatė, tenkinti ne tik risi nubaus kyrė nuo sugudėjusių ir pa K. D. skyriaus, Ir šie sky įtarių operacijos, aprūpin
jią slaptojo pat arejo dukte “Naktiesserenadoje” ji va- kad gaisras sunaikino 301 tieji, bet ir dalyvavusi pu sistatė koplytėlę Pelesoje,, riai ne popieriniai, kaip mė tas K v. »Sakramcntais nuinįrį Albertiną. Visuose Leon- ‘u jį pas kiaules! Ir vyras’ namų: 126 gyven. ir 157 ne blika, kurios buvo prisiriu* kur niekieno netrukdomi, giama jų priešų skelbti, bet Irė a. a. Mudenas Mykolas
bardo veiksmuose žymu ka uružsigadua ir net nežyilut, gyvenamų, vadinasi, trecda-. kę nemažai. Visi nubaustie galėtų garbinti Dievą savo veiklūs,. lenktyniauja.* Jei 56 metų aipžiaus. Velionis
Vięąąs skyrius suruošė pa- buvo geras katalikas ir siu
žin kas nepaprastu, ko ki kad jis Varytojų pažįsta... lį miestelio. Taigi, pasirodo, ji dabar laukia dar bausmės kalba.
skaitą,
tai kitas prie paskai sipratęs lietuvis. Nors gy
tas kas negalėtų padaryti, ^ios pastabos — taip sau: kad .nepaprastasis Plungės atlikimo.
Dabar pelcsieČiai statosi
vendamas sunkiose medžia
iiois veikimo eigos žiūrint teatro gyvenimu “pagyvini gaisras beveik dvigubai dau
bažnyčių/ Statyti sodiečiui tos’. prideda dar eglutę ar
PAT8 SARGAS VOGI — IR
vpįdlįumą, trečias p)’iė to ginėse sąlygose, bet kiek gugiau sunaikino namų, kaip
daug ką galima išaiškinti mui...”
taižnyčią šiais1 bęndiu krizid
PATS RRISITAtlMO...
vi$ą Vytautui D. paminklų. Irdamas stengėsi, mokinti
metais be galo sunkus dar-*
paprastu supuolimu, čia ir
.4 rėjas Vitkauskas kad buvo anksčiau skelbta.
Taip;į^30 nt Dubinijii sta vaikus ir dėka tam triūsui
Gaisro padarytus nuostolius Kaunas. Sal. Skudsko ga bas: ūkiai maži (po 2—3
yru visas nepaprastų nuotyrto kr/Žių paminklą su Ge šiandien vienas mokytojau
apskaitant pinigais, nuken raže Am. Lietuvių b-vėje ha.), peniai siautęs gyvit-*
tiu slaptingumas, kad ne
JAUČIAMA STOKA
»
ju —- kitas, mokinasi Sven*
tėjusių pareiškimu, suUaro Kaune kažkas stetematingai lių martiSį ~ taigi reiai pas dimino, stulpais ir parašu:
žinai, ar čia taip sau atsiti
PINIGŲ
ėionių. liefovjų gimnazijoj.
2,712,500 litų. Apdrausta vogė iš autobusų benziną, te* kurį pasiinaišo skatikus.kir “Vytauto Didžiojo 500 me
ko,* ar dėlto, kad LconharK rekeiiava, Panevėžio ap. tebuvo už 497,000 litų.
palų ir įvairius įrankius. Šeneje. Bet jie iieiiūšimėna, tų'mirties sukaktuvetas pa
das turi antgamtiškos ga
gerbti 1430—1930...”, iškil Dievas yra džiaugsmo val
lios. Yra dar žydas Malin Darbininkai skundžias ne Gaisro priežastis dar to Savininkas“įtarė garažo sar tikisi visuomenės užuojau
dovas.—Efnest Heilo.
mingai jį pašventina ir prie
galį
laiku
gauti
atlyginimo
gą
Mikalojų.
R.
Policija
pa

tos ir paramos jų kilniam
beaiškinama. Manoma, kad
ius, kuris taip pat kaip tas,
darė
įjos jį kratų. Nieko į- durimi. O jie mokės atsidė jo su pirmininku p. J. Bau
iš
ūkininkų,
o
ūkininkai
kurį prieš kelius šimtmečius
greičiausia gaisras kilo, iš
siu priešaky pasižaca Vy
sudegino ant laužo. Tie du skundžias, kad javų nieks padegimo. Užsidegęs namas tartino tačiau nerado. Tada koti visuomenei} karštomis tauto Didžiojo metų nuotai
slaptingi žmonės į r daro neperka ir nėra iš km* imti Lietuvos apdraudimo įstai Mikalojus R. ėmė ir pats maldomis nuosavuose Dievo ka amžinai gyventi. Pele
‘‘šj>OiUB’‘: žydas iš rojws pinigų. Nore laukų darbai gose buvo apdraustas Už prisipažino, pavogęs iš auto namuose.
sos, Biliūnų, Pavjilakės, Lietuvos Vyčių Naujos Anglijos
busų .15 litrų benzino ir apie
artėja,
bį
‘
t
dauguma
ūkinin

Apskritie^ ’hfctiniA ausiVažiavimas
70,
(XX)
litų.
Be
to
girdėtų
Ne mažiau tenka kovoti
piauMto pinigus, o auksaka
5 litrus tepalo. Tatai par- ir už mokyklas, Buvo »eįvyks setenflUtenj,. geguže (May),
ku
dar
iki
šiol
nesisanųlo
liu jam juos grąžinu ' atgal
ta
]
H* dj*2
iv. Praueiiugnies'imvidale... PaghTOi*, darbininkų. Kai kurie* ūfih’ itiinti kitas asmuo.
ugyventi vieliylieje, kaus parapijos 'svetainėje, 04
».rnowiiiivujo snucnuura, rvii“
aunku žinoti, ar tik neprisi- įlinkai, kad nereiktų-Suūdy Dabar valomos sunaikin
kyklų, 1m4 jos
metais ni()j.a pasimlyti kąiįu ad- Bradford Rf., Lawrt‘neo, Masu.
rių ne vieno nepažįstus...
priniųstl ’iuivo
buvo uždarytos. Kiek važi vento metu bendrose raro- Kuopos
sapnavo visa tai išsigeru- ti darbininkų, dalį dirbamos tų namų liekanos ir stato
Kauno
I
niiov.
taikos
tei

nėjimų inspektoratan Lydo tose, savo Patrono šv: Kazi atstovus sulig konstitucijos nusta
siam sėliam kavalieriui... žemės žada paversti gania mos laikinos krautuvėms
tymu.
• - ■
sėjas
baland.
mėn.
13
d.
nu

je, kiuatorijon Vilniuje^ net miero Šventėje bendilosc iš ’ Naujos Anglijos Apskritiem PięBendrai, tokius nuotykius, va. Miškų darbuiinkų tarpe patalpos. Nudegusi miesto
baudė Mikalojų R. dviem Varšuvą pasiekė jų prat
minltikjs
kaip čia scenoje, įsivaizduo pasireiškė nerimo dėl suma dalis manoma naujai išpla
savaitėmis
kalėjimo, bet nuo inai, Pelesos padangės lie kilmėse. Iš tokio japnimo,
nymo
mažinti
atlyginimą
už
* KMiya J. VlMHte
nuoti ir įvesti mūro namų
jame, skaitydami kartais
kuris “Dievui meilus, žmo
bausmės
lygtinai
atleido,
tuvis kantrus, ištvermingas, nėms dailus/’ mūsų kraštas
šiek tiek slaptingų žinių a- valdiškuosi* miškuose atlie kvartalų.
paskyręs
dvejus
metus
ban

IblxnH*tl«4. ih-umi<« liu
nenustoja vilties, nenulei’ susilauks tikrų tėvynainių, ku, li,’i'ofeslonnkf,
pie magijų, įvairius lakinis kamus darbus. Atlyginimas Nukentėjusioms nuo gais
kurie skelbiasi '•IMrbininke,” tikdomojo
laiko.
..
vai verti xtaOf.vt0jt$ putum-o*.
džia rankų: nepasisekimai savo teveliu Įiaveldetojų,
eį;,’ Šiaip turinys scenoje už valdiškuose miškuose at ro pašalinis vis tebeteikiane- Visi
"DurMnlulęe.” ,
Yalkduoja meno vertinimų, liekamu^ darbus yra ir taip mos. Gaunama aukų iš ap VALSČIAUS GASPADORIAI inspcktoratiiose ir kuratorė
jose jo nebaido, jis vis ieš
kaip kas jį vertina. Veikė visai mažas: 2—3 lit. dienai. linkinių miestelių ir atskirų
SKURSTA
ko savo teisių ir be poilsio
'asmenų. Nunciatūros Pata
jas, savo vaidinimu labiau
Kupiškis. Daug iš šio vate
belsdamas atsiima jas dali
rėjas mons. Faidutti per
ŪKININKAI SKURSTA
siai ryskijs Kačinskas, seno
sėiaus gaspadorių nuo seno mis. Netrukus jiems pasise
Telšių Vyskupų nukentėjuberno vaidmenyje. Geri ir:
Vyžuonos. čia žmonės ne
buvo gerokai nusigyvenę. kė atgauti mokyklas Pele
sienis šelpti atsiuntė 200 li
ąuksakalis — Kubertavičius,
Pasunkėjus šių laikų būriui sai ir Pavalakei. Didelis jų
turtingi. Žemės ne po daug
Albertinos tėvas — Laucius, turi. Daug naujakurių ir ti).
koks penktadalis gyventojų buvo džiaugsmas, kai po il
M ir kiti. Visai gerai su- mažažemių. Šiais metais eV
visai nusmuko ir nėra vil gi) aukštų ištaigi} durų varDRAUDIMAS VAIKŠČIOTI
yaidiiuuna, tik kažin kodėl,
ties sulaukti jiems geresnių stymų 1930 m/jiems pasise
saut pigiems javams ir kiau
NAKTIMIS HUIltTAS
gal, kad tie nuotykiai ir vidienelių.
lėms, žmonėms labai sunku
kė atgauti mokyklų ir Drus
Kaunas. Krašto apsaugos
ąpystova kažin kaip keis
gyventi. Retas kuris smul
kininkuose,
Dabar eina ko
ministmui sutikus, Kauno
ti, publika nebegausiai lauKun. Sabaliauskus išrink va už tikybos dėstymų vai
kesnis ūkininkas ar uaujakaro komendantas draudi
kdpi.
tas Suomijos literatūros kučiams gimtųjų kalba Paiuris neturi skolos. Kai kas
SKANWAVŲAMBIttKO« UNIJA
mą
vaikščioti ir važinėti ve
Giminytti Ktaoje...
draugijos garbės nariu.
skolina iš privačių žmonių,
ATLANKYKIME
LIETUVĄ
dzitves
valdiškoje
mokykloliju nustatyto laiko panai
IMKIME SAVO ŪOSTA-t-KLAIPlDA
' Nuolatinis teatro lankyto kurie lupa palūkanų 24 pro kint.
Utenos gimnazijos kape ję. Padzitrietis pajuto, kad
ui bduMi patvttimui krašte* kaptl <W Metari
jas pastebi daugiau, kaip centus metams ir daugiau.
Kanas kun. iMitlnas švieti- jo, kaipo lietuvio, teisės čia
yra palaikomu
svriritateiM M«w Tart-*
mo ministerijos įsakymu at- mažinamos; jis ilgai nelauDidšiauaia bendra Ekskursija
Pajūrio klebonus kun. »St leistas iš kapeliono pareigi), kęs praneša apie tai VilGegūMsJKay 15-U dieną Laivu “UKtTBD STATES
Steponaitis Šilalės nuovade
Urtuvig Laivakortė Agmtų Sųjuncu« Mųirtai
h :
jos taikos teisėjo nubaustas
Lietuvių R. K Sueit. Amerikoje Pirmoji Bksknrrija
500 litų arba 1 mėm arešto.
Paduota .apeliacija.

Žinios Iš Lietuvos'

Okupuotoje Lietuvoje

PIUNEŠHMS

JK L A I P’E D O N

►

AR JAU (SIGIJAl IMRBJNlNKy

GEGUŽES MENUO

KAMONĮĮ?

*>
r. A;

»

‘

9)

; * f L, D. S. šieiitaisjl metums išleido gražų, di4eiį ir įdomų kalwh>rių. Kalendorius knygos for

mato. Turi 100 puslapių. JamdinlnaįvairiauBiąir
. Naudingiausių žinių.
(
;
Kalendorius tekaštuoju įtik 1!5 contąi. L, D.
B. naiiaimi—15 centų.

4

‘

|

Kalendorius gaunamas “Darbininko’1 hiiveiMčje, 366 We»t Broadvay, South Boston, Masa.
Pasiskubink, kol dar neifcpatduota.*

Kun. "Skirkevičiai Kak'
šiuose komendantas uŽdraudip^ susirinkimuose laikyti
paskaitas ir sakyti kalbas.

NAUJAS GYVUMUS KL
SILPNŲ NERVŲ
Jeigu j«»ą nervift ir nuimcnj* yra
Nllphl HrJftNųKyvu^tlnMieji urgiinaiaio.
kMnjirVpėką Hr Jftgų, tikite
lt bftklte iulyrūN. žvelki lrgyvų«. N'uųn*
pAŪatf strtrflkhw dėl mf noną Anot
hlų vlMNM) įminto Ihilm Jfet peMlL
na U
irm Xuri« kIhcV* HIr urgMiiy NMI|wtamų. gallti*
gauti Nm4W ttptMcoJ*
HIJ*
HrttliHnlnr* netari^:
Jf
dėl Jn» H imvo vrmluiatc.

Pmidcda. ginHamrt gegužes menuo. Žeme yėl apsidengiu Irtliu pnvmmrio
tasai laikas yra paveda* nekaltos Dievo Mo
tinom garbei. Dievoti Josios giirbintojiii skuba susigruMi, kud ši
mėneapsavo iTuddombk gtomčmla ir jiastlprčjimu^daeoje
pa
garbintu ir Jos toje garbėje atsižymėtų. MaloniosT*»* p*maldos,
šiandien jau atliekamos viso pasaulio miestuoso ir •HodĮiilhA*, :
Stipriai turi paraginti kiekvieną katalikų uoliai garbinti Manja *
d ra u g su visa kataliką krikščionija, kadangi Marija, Dievb Mo- •
tina, mūs garbės yra verta.
Gegužės mėnuo tntakirtas Marijos garbei. Kiekvienas geras
katalikas per tų mėnesi turi ypatingas prie Marijos pamaldas.
Daugumas kiekvieną dienų skaito apmųatymus kiekvienai dienai
paskirtus. “Darbininko0 turimu pernašai gegulės mėnesio kny-1
gelių gerb. kun. Žadeikių parašytą, Kritei tik 65e.
Turime ir daugten Įvairią knygelių apie Panelę švenčiausių:
DANGAUS KAKAUKNfc Ir kitokią. Jalgyk temt vienų tslnme
mėnesyje. 8a uiMkymals krataHtfc i
s ? v

‘lIARBlfflNKAr
n« w. moMbway

'
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. " m. aortos, kak. . .
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Liapas-jRly 3 dienų Lalk “FRRDtadK VH1”
L U p o S • J »l y 3$ dinų laibi “UIHT1& STATES“
Uątvrtą Lairatertlą Agentu IMJunru* nKirto*
■.. .
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Chevrolet
išrado naują populiarų būdą
automobilių pagražinti

AtėjiudiM iŠ Lietuvos ži
nios praneš kad Plungė
žymus Žemaičių miegelis,
kovo 31 d* skaudžiai nuken
tėjo nuo gaišto: sudegė 143
trobesiai ir apie 1,500 žmo
nių liko be pastogės. Jų tar
pe yra daug beturčių, dėl
kurių »kubi pagelba. yra ne
išvengiamai reikalinga. Dėl
to tai Plungės visuomenės
atstovai sudarė ten komite
tų tiems beturčiams padegė
liams aukoms parinkti.
Yeik nlM šeimos Lietu
voje, kuri neturėtų giminių
Amerikoje. Bot visuomeniš
koji parama negali vien gi
minyste remtis. Kai nude
ga pirščiukas, sopa netik
ranka; bet ir visas kūnas.
Taip ir su-Plungės padegė
liais: tas turi rūpėti ne tik
Plungiškiams, bet- ir vi
siems lietuviams.
Smulkutės aukos niekam
sunkumo nesudaro, o, krū
von sudėjus, didelį labdary
bės darbų galima nuveikti.
Išvengti siuntinėjimo iš
laidų, — žemiau pasirašiusi
įstaiga praneša, kad ji mie
lai priiminės smulkias au
kas Plungės padegėliams ir
jas iimgi persiųs į Plungę
komitetui nemokamai.

»
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•

•
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| MAHATMA GANDHINBG1BIT

1

t

faktorių prtititijo prie nau-

Borsad, Itidkų geguŽėAĮų 1
—Indų tautinio judėjimo J
Į vadas Mahatma Gandhi pir- i
Įmų karta suteikė pasikalbfe*
Įjimų per kalbamųjų filmų— 1
Į movies pietum.
1
I J klausimų, kada Gandhi * •
Į atvažiuos Amerikų aplankyki
|ti, Mahatma Gandhi paręiŠ-; į
|kė, kad jis negalįs iŠ Indijon, j
Į išvažiuoti, kol Indijai nėrtk. j
| ūžt įkrinta laisvė.

jo Chevrolet Six pagerinimo ir iŠ-

populiarinimo. Jo oavybis: žvalaus tykus veikimas,

PAGBBBA

,

J
1

I New York — Socialinių,.
I mokslų tautinis Mitutes
I Calvin Coolidge žmonų gr?
Įgūžės 7 d. apdovanoję auk-

«
jj
*
j

žema kaina, didžiuli ekonomija, ypatingai malonus
*

važiuoti ir patogus vairuoti.

Dar nebuvo ni vieno

antanobiHo. taip entmdasttikai visuomenis priima

mo, kaip ik naujos mados.

OOOMDGB,
tltOK4

Ftsher Body išdirbijai paderi šį naujų Chevrolet ypatingai patraukiančiu automobiliu. Bestudijuok jf
iš visų pusių ir rasi nepaprastų pssiteakiihnų žift-

ršk iš įfriešaMo ir štai matai gilų radiatorių, pagal
naujausių madų nrtvarkytų,didelea priekines lempas

ir puikiai įjungtų skersinį—visa tai spindi turtinga' me chromo metale, tifirint iŠ Šaltis—ilgu viršus, še

Į apddVanoti Krank B. Kel-. 4|
Įlog, vaikij biuro direktorė J
Įp-le Grace Abbott ir Har* |
Įvard’o universiteto sociali- j
Įneš etikos profesorius Dn 5
IRieliard Clarke Cabot.
J

rnai linguoju šoniniai kraštai, lingttojaatys sparnai

ir masyviniai dratiniai ratai, pridnodų tattomobiHui greitumų ir stiprybę. Mot ir naujojo Chevrolet
užpakalinis dalys atnaujintos pagal dailę ir atydų

visose smulkmenose. Taipgi, Chevrolet’o didelis gra
žumas yra dar aiškiau matomas, nes automobilį ga

lima pasirinkti įvairiausių spalvų.
VidojinSs dilyi irgi yra nepsprartoe kiekvienų at
žvilgio.

Vuot vidus išklotu turtinga, medžiaga

“mohair” ir dailiai išpuoštai.

Sšdynša ndaingoa,

jos padarytos ii ypatingai minkšto* madžiagos.

Ir

PABBGO It KALBUMO

Į

Boise, lola. — Nuteista

|

Į visam gyvenimui kalėjimo
|už vyro minuodijimų Lyda
Southard, sėdinti kalėjimo
nuo 1921 m. lapkričio m. 4
d., gegužes 5 d. naktį pabčgo iš kalėjimo.
Ši kalinė nebuvo papras?
ta—jos. trys vyrai mirė kaŽ
kaip paslaptingai, o ketvir
tąjį ji nunuodijo.

J
J

Į

*

i

$

vii* tai taip skoningai padaryta, kad visi patogvmai
aprubtitiuoti gražumu.

Lietuvos Generalinis
Konsulas
15 Patk Row,
Mėw York, N. Y.

Tfca Ahw Cfarrrolet Convertlbh CdtrMti

Į

. Maujtsb Chevrolet Wx visais atžvilgiais toks nepa-

ĮKrctlT
FUmZAATinr
J^l Ui vv t>HiS
T JEoVUiUi M fiVT
MA

praetaa atfonobtt^ kai. vist žmonis tik jį renkati. *
Jis tinkamas lygiai šeimynai, lygiai asmens reika

lams, jis yra toks brangus draugas, kad gaM lygia-

BVGBPO BBMATOBHJS
M0B*0W

AMGUJOB HABAUAUB
mom

1

■Smmw m

ATVAŽIUOS j

PMHE PUIN6Ę

<New York, — Gegužes 5
d. senatorius W. Morrow
sugrįžo laivu“Majestic” iš
kelionės į>0 Europi). Atvy
kusį senatorių apipuolė laįkraštininkai su -įva iriais pa
krausimais apie ĘįĮįcįįbš
valstybių politikų,. bet jis
ateisąko kų norti klausimus
pagakyti. Jjs t ikf labai .gar
džiai niisijuokė, kKi ‘išgirdo,
kad jis numatomas republikonų partijos kandidatu :
viceprezidentus 1932 metų
rinkimuose.

s

DARBININK'AS

■HŠBSąp!

tis su kitų rūšių 2-3 automobiliais^

149*1 PtuMten, gSžfi Suadard Coupe, SS3S; Coeeh, $515; Sumlard Flre-Wit»devCmspe, $445; Spcct Coupe, S675l FIre-Peaeeu<«r Coupe, $595; Convertibla
Crtbrielėt, MlSiStanAud Sodan, $43$; Spartai Sodan, $650; CoaverdbloLandau
Hmetes, IMS. Sportai oųuSpaeont extra. Chevrolet truck rtuufte, $35$; ta
||Se» Low drtivoredpcicee and eaey terma. Ali prices f. o. b. Flint, 3!iehi«*n.

Atsiminki, kad Chevrotit’o puiki išvabda, sujungta

su dideliu pajggumu ir didžiule ekonomija, giftdi 20

Amerikoje kainų.

PRtEšSEIMimS
SUVAŽIAVIMAS

t

Ziurik agento adraea žemiau

BOSTON; Comoicmmltii Chevro
let Co.» 949 Cocnmonereritii Are.

DOKCBUm: Cotambia Ch.Trotot <A>., Ine., 617 Ootanbta Bd.
(Uphaas Cornvr) and 717 Dvdtiy tt„ Uwd Ctn, Soutiicm
Artery

Londonan — Anglijos ka
ralius Jurgis V gegužės 6 d.
minėjo savo karaliavimo 21
metų sukaktuves. Karalius
BBAHBAI.TIMA8
‘ dabar yra 66 metų amžiaus.
MBIŠDYIiA
Tų dienų kariuomenė pa
leido daug žilvių is kanuo- Neto York — 1920 m. ita
liij, sveikindama savo kara las James Papapassio pa
darė žmogžudystę ir pabėgo
lių.

| Lisbon, gegužės 4 d.—N(>
įspėjo Portugalijos vyriaui sybė numalšinti MadeirosĄaĮloję revoliucijų, kaip kitoje
Į saloje — Bolamoje kilo ki|ta revoliucija. Naujos revo?
Įliucijos malšinti išvyko k»*
Iro laivai.

%

■

UST BOSTON: VunodcLjach
Kiton Ine., MA Santos* St.

CAMBRIDGB: Oambridgt Motor
Cp., 277 MamchuMttii Avė.

EVBBBTT: Metamos. Bros., Ine.,
87Chdm St.

CHSUBA: McBrid. Ctenolrt
Oo., 980—9M Bro4dw»y

BOZBUBT; Groro Hali Chamlat
Co, OOBhaaHillAn.

L. D. Si Conneetieut apskritim
pririticiminis suvažiavimas įvyks
geguži 31 d. 1931 m. Šv. Kasi| mieto parapijos salėje, 339 Oram
ISt, New Haveu, (tam. Serijos
prasidės 1 vai po pietų.
Apskrities visos kuopos į fiį suvažiavjmų malonės prisiųsti kuo
daugiausia atstovų; taip pat pra*
loma parūpinti naudingų suma*
hymų mūsų brangios organixari>

jos gerovei.
Kadangi ir iki suvažiavimb Ir
iki mūsų rengiamos gegužinis,
kuri įvyks birželio 19 d. GlasamIbury, Hartford, Conn., laiko ne
bedaug, tai jau visai laikas ap
karti Žinok reikalus, kad ėnailauk*

į Italiją. New York’o detektyvai susekė, kad šis
žmogžudys pabėgo į Italiją.
Amerikos vyriausybe parei
kalavo išduoti, bet Italijos

j
*
J
j
3
;
•
•
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SOUTH BO2T0M: Dtiley Chtvrotit Oo^
B. Bro*dw»y.
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vyiiausyliė sutiko nusikaltęlį atiduoti Italijos teismui,
Italijos teismas nuteisė jį
9-iems metams kalėjimo.
1926 metais jis buvo išleis^

tas iš kalėjimo, kaip sunkiai sekė ir jį* suaręžtevo. Da
susirgęs džiova.
liai- jis patalpintai į Icalėjigeg
Šių metų gegužės
5 d. J*.
traukiamas teisman
Pappapassio slaptai atvyko už 1920 tnetų žmogžudystę.
į Amerika. Bet policija sn-

tumėm gerų pasekmių.

Apskritie* valdyba:
Bfrm. J. Bernotas,
Bašt. B. MHKtaMT
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di, jie ten puikiai gyvenu
bdiavos. Tiems žodžiams
nė patys bolševikai netiki,
tik juos pridėjo taip sau,
dėl atkeržymo. Gerai žiaema, kaip stadentai l otagijote baliavojit Nore komunis
tai kolegijoj nebiito, bet vis
gi štatothk suvėkk* kad
studentai ir profesoriai ten
nebaliavoja, tik sunkiai dir
bu, mokinosi^ Bet jei savo
gyvenimų kolegijoj ir moki*
niai ir profesoriai skaito rto
jumi, tai turime prijiašinti,
kad bolševikams yra dėl ko
nuliūsti; Tik žiūrėkite: Tė
vai Marijonai po mirties ža
da dangų ir ant žemės stei
gia rojų, o bolševikai... ot,
sarmata ir žmogui pasakyti:
po mirtie* nieko nežada, o
ant žemės teikia nelaisvę ir
skurdų. Ten nebviltis, čia
suirutė.
'Nėra ko stebėtis komunis
tų nusiskundimu, kad 'pa
saulis blogai sutvarkytas.
Tik štai kas įdomiausiu, kad
toji netvarka iš jų pučių
daugiausia ir plaukia. K.

* Išgirdę apie Tęvi) Mari-|bus sumokėti. Taip pat ten
jonų neseniai įsigytų nuosą- ka išblaškyti- komunjbtų ne
vybę lietuvių kolegijai įkur* va įsitikinimas, kad tie pi
tų bolševikai labai surijau- nigai surinkti iš tamsių lie
dino. Ir kaip gi čia nesuri- tuvių darbininkų. Nę. Jie
jaudinus! Tiek metų jie pri- surinkti iš susipratusių ka
mygtinai kartoja,r kad tike- talikų darbininkų, kdrie ži
jimas žmonėse urmu mažė- no, kas yra aukštesnis
ja, kad komiUiiUims pas dąr- mokslas ir tinkamai įverti*
bininkus auga ir tarpsta, o na dorų jauninu) auklėjimų.
čia, žiūrėk, kaip iš žemės, A Iš tamsūnų tokios sunkos ne
dygo 100,000 dol., surinktų, surinksi. Lai bolŠevikįii pa
kaip “Laisvė” sako, “:š mėgina kų nore panašins su
tamsių lietuvių darbininką, kelti iš iavo tamsių pasekė
tikinčių į religinius burtus,” jų, ir kų jie glius? į ’
L, D. S. N. Anglijos apskrities
ir tai kam! Ugi katalikų Antru, komunistam# sūru pridbeininls suvažiavimas Įvyks
kolegijai, kurioje — galime gerklėj, kad tie pinigai jiem# i. m, gegtlUs 24 d* 1 vai. p. p.
bolševikus užtikrinti — ko neteko. Bet — daugiau a- iv. Jurgio parapijos svetainėje,
munizmas nebus dėstomas! pie tai nekalliėktaie -1*- per- Nonvood, Maus.
Šis suvažiavimas turttų būti
Ir to dar negana. Bus, gir skaudu.
gausus atatovato ir reikšmingas
di, ir daugiau surinkta, nes Trečia jų susijaudinimo nutarimais, pageidaujama, kad
kolegijos įkūrimas ir išlai priežastis ne tik skaudi, bet Naujoje Anglijoje visos esančios
kymas naujų lėšų reikalin- ir nesuprantama. Nugi, anot kuopos prisiųstų kuo daugiau ats
tovų. jei kurios kuopos nėgalMų
gas. Tokių faktų akyvais-, jų, Tėvai' Marijonai įsistei atetovų atetųsti, tM psolome pa
doje bolševikams net seile iš gė rojų ant žemės, vadina daryti įvairių pasiūlymų aors
burnos driekiasi dėl keleto# si, paveržė nuo komunistų raštu.
jų specialybę! Jūs dažnai Visas kuopas prašome mūsų šį
priežasčių.
kvietimų maloniai priimti.
. Visų pirma, dėl tokios su kalbate žmonėms apie že- Apskrities Valdyba:
mos sukėlimo, čia galima miškųjį rojų, o mes, ot, ėitai Fr. itrataMtas,
Dvasios Vadas
juos klek paguosti ta žinia, mėm ir sukūrėm. Ateikite
VI.
PaulavakM,
kad pinigai dar nevisai su pasimokyti. Tas taip nedo
Pirmininkas
mokėti, bet maža dėl to vanotina, kad reikia Mari
Kax. J. NadMUca,
džiaugsmo, nes jie neužilgo jonus užtai pašmeižti. GirRaštininkas.
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su Popiežium ir jo vardų je galerijoje ir laimi bran
šlykščiausiai# būdais sten giai įkainuojami. Jie labai
giasi purvinti. Bet ar bol aukštai vertinami ir pasau
BANKRąTŲ KgLĮĄIS vum sugrįžo į Karnų ir par ševikai lietuviams pavyz lio didžiųjų dailininkų.
dys? “Vienybė/’ matyt, Bet tuos didžiuosius kū
BroLMBiTŽUkoūlimky'' vežė Popiežiau* "auksinių stropiai mokosi bolševikų rinius sukūręs žmogus bai
mosi metu ne vienam Ame
taktikos. Laisves sulis — gė savo tragingų gyvenimų
rikos lietuviai širdtadltaųįlaisvos ir mintys. Bet “Vie bepročių ligoninėje, į kurių
mihi plake. Džiautam to niaus Rytoju*” riišo, kad
artdv. Bkrtototd buvo l^re- nybes” minčių reiškėjai, jei pateko savo vargingo gyve
dėl, k»d vienoje MWj^'W
jie turėtų reikšmės, lietu nimo sųlygų įstumtas.
vieno stalo, vienoje krūvoje sidento priimta# ir įteikęs vių tautų gali vesti tik bauM. K. Čiurlionis gimė ne
rtaų mvių lietusiai galėjo dovanas.
kratų, o ne pirmyneigo#, k'c- turtingoje šeimynoje. Jo
“Vienybe” su “Tėvyne”
sutilpti.
Haiti.
gabumais susidomėjo kuni
Bet jei kas tikejod tok p. Btaetonų už “karžygiš
gaikštis Oginskis, kure Čiur
lietuvių vienybes ilgam lai kus” darbus pavadino ge SAVOTIŠKOS PASTA
lionį ir leido į mokslus. Bet
kui, turėjo smarkiai nusi ru lietuviu, didžiu patriotu.
BOS
kunigaikštis mirė, ir Čiur
vilti. Ir kaip nenusivilti, jei Bet kokį titulų tie laikraš^
lionis liko be paramos.
viešosios nuomones skleidė čiai p. Smetonai suteiks, jei “Keleivy” atsiradęs koks
Savo geniališkus ^veiks
jai «ir- laikraščiai varo vie paaiškėtų, kad dalykai ki tai “Gnaibą” panorėjo pasidalbiti savo “pastabomis.” lus piešdavo dažnai dažų
nybės ardymo; darbų. Ir bai taip Imvo?
Bet tas ir nelabai svarbu Na, ir. tuoj užsipuolu kilnų nuotrupomis, neturėdamas
siai biaurų darbų.
už kų gerų dažų nusipirkti.
rifai “Vienyl>re” 52 nr. — ar priėmė, ar nes Bet jį lietavį Jo Ekscelenciją
Jis sunkiai sudurdavo savo
l(baland. 30 (L) vedamojo svarbu, kad pmuiSūs įvykiai Vyskupų Bučį, birželio mė
pajamas ir išlaidas. Turėjo
straipsnio autorius. išlieju nuo daugelio nutraukia kau nesį į; Ameriką atvykstantį.
dirbti už kelis. Niekas ne
visų tulžį prieš visa tai, kas ke* ii* parodo tikruosius vei “Keleivis” nesidrovi apie
atėjo šiam didžiam žmogui
daugumai lietuvių yra bran dus tų Žmonių, kurie dangs Vyskupų Btičį šiaip atsiliep
j
lietuvybė# brangia ti: “Šių vasalų Amerikon pagalbų. Iš pereidirbinio
gu, “Vienybė” džiaugiasi, tosi
atvažiuoja kim. Bučys. Da gavo lįęų, kuri šį žymų lie
kad p. Smętdna nepriėmę* skraiste.
tuvį nukrausiu į bepročių
Popiežiau* atstovo arkiv. R. “Vienybė” pyksta, kad bar Sijas keikūnas jau į
namus
ir nuvarė į kapus
Bartoloni ir drįsta tokius “Draugas*’ »U ja daugiau vyskupus pakeltas.”
taip anksti.
žodžius parašyti: * Jis (p. polėmisuoja, negu su komi Kas bent truputį pažįsta
ar bent; žino Vysk. Būrį, tas Dabar jo kūriniai milži
Smetona) davė jam (Barta* sarų “Laisve.”
loni) bat(į~išipįĮre jį kaip 1‘V-be” gali būti rami. aiškiai: pasakys, kad “Ke niškai įkainuojami ir Čiur
paprastą neiĄirthitį atčjA- “Laisvės” veidas aiškus — leivis” panašiais raštais lionis beveik garbinamas; aną, ir sa vi^amis trapas jai nerūpi lietuvių tautos vertas lie keleivio, liet, atsi pie jo kūrinius rašomi il
giausi veikalai.
veidniaiiiiHyoniis
din'ano- klausimai: Jai svarbu teršti prašantį kitokio vardo.
Bet kas iš to... Šio žmo
^i9,f
j i
tauto# šventenybes, kursty Kai Vysk. Būrys tik ką
’
buvo
paskirtas
Vyskupu,
tai
gaus
jau nebėra.
Tas straipsnį!# pibias pa ti daibtainkus į brolžudiškų
giežos. Jo visų išsireiškimų kovų. Ir “Laisve” tų šlykš lenkų kraštutinė spauda pa Tokia jau žmonių, ypač
nepatogu nė cituoti, nes per tų darbų atlieka už svetimų našiai, kaip “Keleivis” at lietuvių, prigimtis.
daug šlykščiai parašyta. prakeiktų judošiškų grašį. siliepė. Kad “Keleivio” ir Geras tada, kai žymaus
Žmogus su sužino tokio Bet “V-be” paskutinių die lenkų mintys Imi tikštai daž žmogaus nebėra.
straipsnio negalėjo rašyti. nų leidiniais beveik pralen nai supuola, tai jau nebe
naujiena.
GAVTAS HVMTUnrS NAUJŲ
Kas tas eilutes rašė, tikini kė ir “Laisvę.”
lULDAOlGIŲ
turi būti >ardat’fs ir ffcdą.
“Laisvė,? gal dar nėra
“ Vienybei5 r*fau vien to drįsusi Įšdircikšti, kad kas ĮVERTINAMA, BET MALDŲ BINKINtLlB,
hedaU virMUate ..... .....
11.75
dėl vertėjo susilaikyti nuo nore Popiežiaus atstovų bū PAVĖLUOTAI
MALDŲ HINKIMtLIS,
spiaudymosi į katalikų vi tų išspręs. Ji tai paliko Šit) metų balandžio me juodato vlrteilal*,.............11.25
NAUJAS AUKSO ALTORIUS,
suomenę, nes nėra tikit) ži “Vienybei,” kuri didžiausiu nesį 20 metų sukaktuves mi MAŽAS
jnodaui prastais TlrieUala.....*Wc.
nėta nuo didžio dailininko MALDŲ RINKINILIS,
nių, ar p* Smetona nepri džiaugsmu tai atliko.
tMltaJs vlrtdlids........ ........... <1.75
Konstantino MALDŲ
ėmė arkivyskupo Bartoloni. Šit Katalikų Bažnyčios Mikalojaus
RIKKINŽLI8,
baltais vlrtallals............. ..|L26
Lietuvos laikraščiai apie tai Galva —- Popiežium visos Čiurlionies mirties.
nieko nerašo. Jie tik pra Valstybės skaitosi. Tik bol- Jo nupiešti paveikslai daneša, kad Popiežiaus atsto- ševikai nepalaiko santykių bar laikomi Kaune speciale- SM Bro«&w*y, So. Borto*. Mam.
■WRlm!‘,BBV.HJBI l1, JI,.,
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jie gmma bergždinamn nuodų, ir, jei niekas ne rsitenkma duodami sveikų patarimų vaiko sveika- nų sųnarių kitos galio#, kaip tą, kuri liečia jų pri 
gelbsti, tam tikiu bildu padaro, kad žūtų motinos I faį to vašiam auginimui tikriau laiduoti—kas tik- imtus tikslus; jie negali nei juos naikinti, nei žaįsčiose vaikas, kuris ten užsimezgė: norima, kad jai nėra priešinga tiesiam protui—bet stato euge oti, nei kitomis priemonėmis daryti netinkančius
nikas įnirtu, prieš gyvendamas, kad būtų užmuš aiškųjį tikslų aukščiau viso ko kito, net* ir didesnes ų prigimtoms funkcijoms, nebent kada negalima
tas, prieš gimdamas. Tikini, jei abudu susituoku svarbūs, ir norėtų matyti valdžios įstaigas uždrau- citaip aprūpinti viso kūno gėroves, — toks yra
sieji yra tokie, tai jiedu nėra vyras ta žmona; ir jrt (IŽiant moterystę visiems tiems, kurie, jų mokslo tvirtas mokymas krikščioniškosios doktrinos ir ku
(Tęsinys)
nuo imt pradžios jie buvo tokie, jie susidėjo ne taisyklėmis ir spėliojimais, jiems rodos, dėl pavel rį teikia proto šviesa.
Kai dėl “mediciniško arba terapeutiško nuro- susijungti moteryste, bet greičiau per paleistuvy#* dėjimo, turi pagimdyti ydingų vaikų, nors šiaip jie
Kad prieitume prie kito skyriaus paklydimų,
dymo” — vartojant jų kaltai — Mes jau esame sa- !ę, savo aistrai užgesinti; jei jiedu abudu nėra to to tinka moterystei. Negana to, jie nori, kad tiems kurie liečia santuokos ištikimybę, kiekviena nuo
D
kę Garbingi Broliai, kiek Mes jaučiame gailesčio kie, aš drįstu pasakyti: arba ji tam tikiu būdu yra žmonėms būtų, įstatymu, net nežiūrint jų pačių, dėme prieš vaiką turi kaipo pasėkų tai, kad tam
Lf' motinai, kurią natūralios pareigos atlikimas išsta- savo vyro prostitutė, artai vyras yra savo žmonos atbūta ši prigimta galia medicinos intervencija; ir tikiu būdu nusidedamą ir santuokos išitikimybei,
K;
taį rimtus pavojus dėl jos sveikatos, arba net jos svetimoterls.” (S. August., De iiupt. et coneupisc. tai neleistina net tam, kad būtų išreikalauta val kadangi tos dvi moterystės gėryliės yra glaudžiai
P
gyvybes; bet kurios priežasties galėtų užtekti ko- cap. XV.).
džios įstaigų kruvina bausme už nusikaltimų arba, tarpusavyje susijusios. Bet, antra vertus, reikia
ig£
kiu nore bildu nekalta kūdikio žmogžudystei pu
Kai dėl jiurtabų, kurtos daromus dėl socialinio kad nebūtų prileista prie būsimų nusikaltimų, mat, skaityti tiek skyrių paklydimų ir ydingų iškrypi
fe, teisinti -i Nes čia tuo etanai. Vis tiek, ar mirtis bus ir eugeuiško narodįįmo, galima ir reikia į tai .atsi prieš visų teisę čia suteikiama teisėjams galia, ku mų nuo moterystes ištikimybes, kiek ta Imti mote
fe padaryta motinai, ar vaikui, ji bus priešinga Diė- žvelgti, su leistinomis priemonėmis ir tinkamose rios jie niekad neturėjo ir kurios negali teisėtai rystės ištikimybe apima naminių dorybių: abiejų
W vo įsakymui ir gamtos balsui: “Neužmušk!” ribose; bet nereti pasirūpinti reikalais, kuriais jis turėtu
misituokusiųjų skaisčių išHkimybę» padorų žmonos
B * (Ėxod., XX, 13; efr. Decr. S Gffic. 4 Maii 1898, yra pagrįstas, užmušant nekaltų kūdikį, yra našųVisį tie, kurie šitaip elgias, visiškai užmiršta, pasidavimų savo vj*rui, pagaliau tvirtų ir tikrų
K
24 lulii 185)5,31 Maii 1884). Vieno ir antro gyvybe manė ir dalykas priešingas dieviškajam įsakymui, kad šeima yra šventesne už valstybę, ir ypač, kad meilę tarp jųdviejų.
Tad, visų pirma, gadinu ištikimylię tie, kurie
K
yra lygiai šventus dalykas, niekas, net valdžia, nie- paskelbtam Šiais apaštališkai# žodžiais: Nereikia Žmones nėra pagimdyti žemei ir laikams, bet dan
K
kad negalės turėti teisę prieš jų kėsintis. Be tari daryti pikta, kad iŠ to išeitų gera. (Cfr. Rom., III, gui ir amžinybei, Tikini neleistina, kad žmones, mąsto, kad reikia nusileisti šios dienos idėjoms ir
fe
jos šašelio yra ta teisė kildinama iš
fflddH. ku «•).
.rlMmM: šiaip galį tuoktis, kuriuos, atydžiai ištyrus, šlieja papročiams dėl netikros ir nuo nusikaltimo nelais
lt ri galioja tik nusikaltėliams; taip pat visai bergž- Pagalinu tiems, kurie tautose turi valdžių artai ma giindymantydingus vaikus, būtų kaltinami sun vos draugystes su trečiais asnumimis, kurie reika
fe * džia Čia pri vadžioti teisę gintis iki kraujo prieš ne* leidžia įstatymus, nevalia užmiršti, kad priklauso kiu nusidėjimu, jei susituoktų, nore ir dažnai jiems lauja. kad susituokusiems būtų teikiama didesnė
fe
teisingų užpuolikų (nes kas galėtų duoti šį netel- viešosioms valdžios įstaigoms ginti nekaltųjų gy- turėtų būti patariama nesituokti.
jausmo ir veikimo laisve tuose išoriniuose santyfe
singo užpuoliko vanią nekaltam kūdikiui’?); nėra tybę įstatymais ir atitinkamomis bausmėmis, juo
Valdžios įstaigos neturi jokio* tiesioginė* tei kiuose, juo labinu (jų išmanymu), kad daugumas
fe
čia ir to, kas vadinama “kraštutinio reikalo teisė,” labiau, kad tie, kurių gyvybė yru i>avojujĄ negali ses į savo valdinių kūnus; j w niekad negali, nei dėl turi lytinį temperamentų, kurio jie negali isiteuK
kuri galėti; priversti iki tiesioginio nekaltlo kūdi- imtys gintis, o toks tikini yra, tarp kitų, ir motinų
nei dėl kito* kokios priuitaaties, tiesio- kiuti kiaurose monogamiškos moterystes ritaiso.
fe
kb nužudymo. Todėl apsaugoti ir išlaikyti abi gy- prieglobsčiuose esančių vaikų atvejis. Jei valdžios ginimai žeisti ir kerintis prieš patį kūno neliečia* Todėl padorių susituokusiųjų dorovinis stangu-,
fe vybes, mofitios ir vaiko, teisingi ir gabūs gydytojai įstaigos ne lik neapsaugos šitų mažučių, bet, savo inumų, nes čia nėra nuinkaltiino ir nėra jokios prie mus, kuris pasmerkia ir sudraudžiu visų jautuliu*
fe
daro girtinų pastangų; priešingai, posirodytų la- įstatymais ir dekretais, juos pames ir išduos į gy žasties pritaikyti kruvinai bausmei. Bv. Tomas gų.mtnlę ir veiksmų su trečiu asmeniu, jiems at
fe
bui neverti savo kibios medicinoj profesijų* tie, dytojų ir kitų rankas, kad tie juos užmuštų, tegul Akvinietta moko to patiem kada, klausdamas, ar rodo kaip nenormalaus dvasios ir širdies siauru*
fe
kurie, po gydymo skraiste, arba skatinami nHikro jie atsimena, kad Diova# ym tciačjas ir keršytojas žmonių teisėjai gali daryti blogo žmogui, kad ne- mus artai kaip žemus ir pigus pavydas; halei jie
fe
gailesčio, leistus j žmogžudiškas intervencijas,
nekalto kraujo, kuris nuo Žemės Šaukias į dangų. prileistų prie būsimų nusikaltimų, jis tai leidžia nori, kad būt ų laikoma |>asenę, arba išmest i iš apy
fe
šie tvirtinimai pilnai sutampa su ritiniais šo- (Gfr. GenUVaO).
kai kurioms kitoms blogyIjėms, liet visai teisingai vartos, visi baudžiami įstatymai, kurie huvo pri
tižiais, kuriuos Hipimno vyskupas kreipia į iMkryReilfm. pagalimi midmnsH ta kenksmingJf n^tt* ir suįrarija neigia-tai, k^^yų'viakūnų žeidimui imti smitimkiiiei ištikmų’ta'bpnliiikyfi, *
K
jMUėus susituokusiuosius, kurie stengias stikliudyti Jojimų, kuris,
abejo, tiesioginiai liečia žmogami ^Niekad, pagal žmonių teisimų; niekas neprivalo,
RkaHiųittirittmkrisiųjų kilni Šitdia turi tik pn#L
ir vaiko atsiradimų ir kurie, jei tai nepavykite, nebi- prigimta teisę tuoktis, liet kuris taip pat tikrai ils nenuMikaltęs, būti nubaustas Žeidžiančia bausme klausyti gamtos tadao, kad galėtų atmesti ir iHinier.
jo jo nužudyti. Jų gašlus žiaurumą^ artai jų žlau- ėta, tam tikru būdu ir vaiko gewę. Vm žmoniųt negalima jo nei žudyti, nei žaloti, nei mažti.” kinti šias teorijas kaųm tuščias ir liergidliaa. ir
rus gašlumą®, sako jis, kartais prieina prie to, kad kurie, imr daug susirūpinę
tikslais, ne- * Be to, patys individai neturi ant saro primyki* šis gamtos halsas tikrai randa pritariimi ir patvire
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kad alkoholUyr* .
kad girtaujau išliejo apverkdanąjs taip
mnlrtlo pažnugt* tieji žmoni* ilgainiui neten žūstančius savo vaikiu LTik
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Kaip aras parištai*«p*r- skiria arba labai silpnai te- baisui i ,
išskiria. grožį. Tokie žmo “Alkoholis mūsų laikais
nafo nagai skrteti, taip riete
M«nkw—IMo tftrirfjai; K»n. J. ftvsgldyt Ir K**. X
i
alkoholiu girdom* itefeteu* ni* tikrai i**igaifejimo ver daugiau griauna, ne kaip
siiuktorlMf; Kuo. F. Ju&luUti«~r«*aktoriM, 4*2 ▼!
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’
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temprantmnam Alkoholi- sumos phugga ušleidži^mua
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GŪŽTAM)
latru
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PrirfgGoriU* 3?ąenĮtžriiu—Jii kas aumininkas, tai jfeį mę-, svuiginumieKi^nis .gėrimams
visuomenėj. Alkoholi* iedh
ItAMČAtfTtlA
alkoholis m
ii lėto atstumia į antrą rie nhitnkam b®* nieko didingą gaminti ir nedirbama mii*
16
tautą ne į kūrybos kdią, bet
KULTŪBA
ti tai, kas pirmoje turi bū- sukurti negalit tik bedamas tani, kaip Žūsta tūkstančiai
Ji JT«w Yodstptr Ž©ttthiunp*Mų. į kLAJPtDĄ
Žodžiu “kultūra** supran į dvasios susnūdimą. Norė tį’1 Žtai alkoholio įtaka sie blaivu* gali duoti pasauliui neiaimmgt|jų<.. Ar gali ta
MktaMfaaju CUMARO Mupmiiiia Oidlaiviu *
gražiausių meno kūrinių.
me krašte kilti kultūra, kuri
tamo visokeriopą žmonijos dami įsitikinti, kad iš .tiesų lai;
AQUITANIA
Dovanai apkabtai Didtiaw| Pmulio Miaat% Londoną.
gyvenimo pažanga, jos nuo svaigalai tramdo kultūrą, Didis ,ruaų rašytojai Tote* Dar lengviau sui>rasti, kad iki ausų pasinėrusi svaigalų
§ial Ekakunijai Anglijos Lietuviai rengia speciali priėmimą
latinį veržimąsi prie dvasi pažiūrėkime kokią jie turi tojus, jritikinęs svaigalų alkoholis griaute griauna klampynėj i Ne. Girtaujan
Londono Lietnvią Klube
nes k materialines geroves. įtaką mokslui, menui, dorai ktmkamingumu, nustojo juo* doros pamatus. Ji* sužiau- tiems nerupi auklėtis, lavin
ABI EKSKURSIJOS PLAUKS I KLAIPĖDA TIESIU
KELIU PER PUIKŲJĮ KIEL KANALĄ
Alkoholizmas gi yra visai ugdyti. Apie tai leiskime vartoti ir parašė apie tuo* rina Žmogau* būdą, pakerta tis bei SĮKirtu, menu domė
l*i|rdwo4« I^lyAkertee, bei Keleiviu Okiun; Hrftplnn dokumentu* Ml
kalbėti
genialiems
pasaulio
tis.
Laikrašėių
ir
knygų
jie
priešingas veiksnys. Tai baiPilaiti Brengfa kelionėn
nuodui daug knygų. Genia valio* atsparumą* Girtuokt1
mažai teperka, nes visus pi
si liga, kuri suparaližuoja vy*ams, patieins kultūros
lūs vokiečių poetai Gėtė ir b* tampa aistrų vergu, ka
LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄJUNGA:
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išleidžia
degtinet
Ir
. AM«rxOjj|Rt X
visuomenes kūnų ir dvasių kūrėjams, nes jų žodist— šiferi* gyveno tai* laikai*, dangi irigčręr paleidžia t
lUuktytF, MIm J.
1W Omad *t„t*ro»k!yn. N, T.
taip
girtaudami
paruošia
12SMHlbury St., Wnrft»w»r litai
tai
tiesos
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visišką
laisvį
savo
Ifežuvj
ir
ir padaro jų bejėgę laimėti
kada apie alkoholį dar be
HA*MrikM Lfetnvto*’
S*ky>. John
tai gcniališ- buvo žinoma tiek, kiek da nebepajėgia pažaboti geidu sau pražūtį. Prie ko prive
14 V«nw» St. IVoroiter, Mam.
šiokias ar tokias kultūrines “Degtinė
22* Purk St., Hartford, Cotw,
Baltuti*,
P.
P.
da
alkoholis
—
Imisu
net
pa

vertybes. Gyvenimo faktai kumas tų, kurie jo neturi ir bar, todėl nemmatabu, kad lių, Juo daugiau geriama,
875 (Mmbrklgt! Rt.,
9KT S. Haltted St, Chletfo. III.
CuBJbdriice, *MmA
JtarttottHHut, P.
visiškai įtikina, kad alkoho geniališkumo mūris tiems, kartai* juodu ir svaiginosi. juo labiau nutolstama nuo galvoti. Šekspyras, maty
Stulpino, V. M.
'
•Tl
N.
Mula
St,
Moatello,
M
um
.
3255 8. Halrtetl St. Chleaga; Įtt
lis yra vidujinis tautų prie kurie jo turi.” Štai kaip Tačiau, pajutę tų gėralų tikrojo žmogaus. Šv. Bene damas visas iš jo plaukian
Boa**,X O.
482 W. Txmg*A<*„ DvB*!*, Pa.
Mikola Into, P.
šas, įkyrus jų gerbūvio grio ■vaizdžiai išsireiškė dr. Gre blogą įtaką sveikatai, o yprfc diktas ne be reikalo persiie- čias nelaimes, sušuko: “Vy
188 Žandu St, Brooklyn, n. T,
"Dirva*
no
garai,
jei
dar
jūs
neturi

jat
“
Tikintiesiems
vynas
•M* SttHrfer Ate., Ckrek»<l, O.
vėjus, vedąs prie didžiausio gais juokdamasis iš tij, ku mintijimui, ėmė jų vengti.
Tntftoko, A. S.
' »
te vardo, būkite šėtonu va
Frankus Saf, A TrMt Oo.
107 Adan>< St.. Nevirk, N. X
skurdo ir dvasinių iškrypi rie tvirtino, kad alkoholis Gėtės dienorašty randama gerti visai netinka.”
K. VaMtaora, Maaiger
Urtaro. XX
t
[“Pavasaris”]
9818 PeM Avė., Pltbrt>urtb, Pa.
mų. J au dabar niekam ne- esąs gera priemonė proto tokios mintys: “Aš dabar , Alkoholis yra didžiausių dinami!”
187 Oak St, tawrance. Mum.
G*n4r«llw, N.
VaalliauMkaa. J.
’
8*6 Broa<lway, 8o. Botiem, Mama.
paslaptis, teisingai pastebi gabumams’ ugdyti. Ne ką beveik negeriu vyno ir pa kriminalinių nusikaltimų,
814 Bank St, Watarbury, CurtL
Kybartas,
K.
<*.
kaip
žmogžudybių,
piešimų
Paulsenas, kokį pasibaisėti kita byloja ir Kebelio žo stebiu, kad kasdien įgyju
787 Beak St, Vaterirury, Conn.
“Vienybe"
'
«
198 O rami St., Brooklya, M. ,JT»
Makarevltiu*, K.
nų naikinimų darbi) atlieka džiai: “Alaus ąsotis yii ge daugiau proto ir sugebėji ir kitų piktadarybių prie
•6 Litai? St, AMonin. Ona.
Varaaliln. A.
šiandien alkoholinių gėrimų nijaus priešas.” Dar griež mų aktingam gyvenimui.- žastis. Tat ne be» pagrindo
Meti*. P.
So. 12tli A Cnraon, Plttabur^i, Pa,
17K>-~24tb St, Batroit, Klek.
Welsul, K.X
vartojimas kultūringi) tau čiau pasisako Edisonas: Jei aš galėčiau išnaikinti Coleridge išsitaria: “Jei
MXavjlMMat*
1126 tVaili. St. Norw<xxl, Mm
11388. Halated St, CWW, I«.
tų gyvenime. €Tkių žlugimas, “Savo smegenimis .iri suge vyną, būčiau labai laimin žmonės sutiktų nebegerti, tai Šių- metų gegužės 15 d.
Zolp, J. J.
Bldmumd Trnat Co.
4650 S. Paulina St, Chleaę^.Dl
šeimų irimas, išsigimimas, bu ką nors geresnio nuveik gas.” Štai ka tas pats vy užsidarytų devynios dešim įvyktsa gailiosios Popie
m K. AUtociMar At., PkUn, Pa.
tosios
kalėjimų.
”
žiaus Leono XIII encikli
dvasinis skanias ir, paga ti, o ne nuodyt juos alkoho ras byloja apie savo draugą
kos
“Rerum Novarutn” 40
Kaip matome, svaigalai
liau, fiziniai kentėjimai — liu.” Garsūs vyrai, kaip Šilerį: “Šileris niekuomet
Tikimasi,/
štai artimiausios to vaitoji- Abnkvistas, Helmholcas ir daug negėrė; jis buvo labai yfa diidžiausias žmonių metų sukaktuvės. Joms pa riatas, Čekoslovakijos viena davių atstovai,
Bismarkas, tvirtina, ,,kad saikingas... Bet ir tas ėdė priešas. Jie stačiai pragaro minėti Romo;j yra susidaręs asociacija. Prancūzijos de kad iškilmėse
. nio pasekmės.
Alkoholis yra didelis kul mokslo darbas, kuriam rei jo sveikatą ir neigiamai vei išradimas kovai prieš viso tarptautinis komitetas, ku legacija nuo 10 darbininkų dalyvaus taip fiat Popiežių# >
tai ris ruošiasi prie svarbiausių sųjungų. Vokietijos viena Pijus XI, kuris celebrua-A
tūros pažangos stabdys, nes kia daug dvasios pajėgų, vi- ku jo darbingumą.” Todėl kią pažangą/ Girtybe
jiis naikina »geras, kūrybos sai nėra geimas. Jei it ne- kalbiuw įje įranga wi- gangrena, Icuri tūkstančiusiminėjimo iškilmių Romoje, delegacija nuo kat. darbi;>Įrią8j,šv. Mišias ir paaakyjg#
darbui reikalingas sąlygas didelėmis dozėmis alkolrili- kalus priduria, kad visos jo žmonių padaro nelaimingo f ii&ftftrt# pasižadėjo atva ninkų asociacijų unijoti. Ai atitinkamą kalbą. Dabarti
ir apskritai silpnina žmo zuojamasi. Mokslo kftrjba silpniau parašytos scenos e- mis Bakelio aukomis. Kiek žiuoti daug darbininkų or- rijos viena delegacija, Olan
niu įiedarbo metu šiom*
jaunupiių neteko tikėjimo, ganizaeijii atstovu iš viso dijos vienos asociacijos ats
nių pastangas. Taip pat jis reikalauja didelio smegenų
sančios girtų valandų dal
doros ir sveikatos begirtau- pasaulio, tarp kurių - Ar tovai. Lenkijos 5 asociaci kilmėms priduodamu* di
pakerta proto, valios ir kū ■įtempimo, sprendimo galios,
no jėgas, padarydamas ne neiškrinkamo dėmesio bei bas. O pats Šileris tiems, damį? Kiek įvyko liūdnų gentinės viena delegacija^ jos, Rumunijos viena inte lės vertes. “lierum Nova*®
vienų žmogų niekingų aistrų tobulos atminties. Visas tas kurie gyrė vyną, kategoriš scenų, kraujo praliejimų? Austrijos — 3 grupes, Bel ligentų darbhiinkij grupe, rum” minėjimo iškilni
vergu ar net bepročiu. Dau galias svaigalai ilgainiui pa kai pareiškia: “Vynas nie Kiek gyvų supuvo kalėji gijos t organizacijų delega Šveicai-ijos 5 grupės, Ven ruošiamos ir kituose kraž-f
gybe gražiausių sumanymų, kerta: jie susilpnina net vi- ko nesukuria, jis tik ple- muose? Tūkstančiai... O cija, Kanados katalikų sin grijos vieką delegacija. Šių tuose.
.5,
kiek karčių, ašarų motinos dikatų generalinis sekreto- delegacijų taiųie yra ir darbnespėję įsikūnyti, rado sau sos tautos protinį pajėgumą. pa.”

■■■Mj^Tat
didžia
BLAIVININKŲ SU8IVIBNYM0 CBNTBO

't

I LIETUVĄ

“MM NOVARUM"
SUKAKTUVĖS

99ME

bendravimo pagrindų, jie pakeičia tam inori, kad katalikai, lie jokio draudimo, galėtų jung- Jį
tiniiiių tiek šitame Dievo įsakyme: “Nesvetiniote- tai taip pat nėra vertinga laisvė, iuderauti su pro- malonaus
i
aklu charakterių atitikimu ir tam tikru šir (is su nekiitatiknis, neatsižvelgdami į religiją ir ne* j
riauk” (Exod.; XX, 14), tiek Kristaus žodžiuose t tu, kuri priklauso kilniam krikščioniškosios mo- tikru
i
“Kiekvienas, kuris žiūri į moteriškę, kad jos.gms- Jeries ir žmonoa uždaviniui; tai yra gręičiau mote- idžių sutikimu, kurį jie vadina simpatija; kada* ji prašydami bažnytines vyrcsnyliės leidimo. Antra* ?
lų, jau su ja svetimoteriavo savo širdyje” (Matfh., ries dvasioe ir motiniškos vertybės gadinimas, taip pasibaigia, jie moko, ir ryšys atsipalaiduoja* ku punktas, kuris seka iš šio, yra teisinti persiakyri-j.
V, 28.). Joks žmogaus paprotys, joks iškrypę* pat visos šeimos iškreipimas, dėl kurios vyras ne riuo vien tik širdys yiu surištos, ir visai išsiriša. mus ir girti lx»i gyvendinti civilinius įstatymus, ku*
pavyzdys, jokia žmonijos pažangos pamėkle nega tenka žmonos, vaikai motinos, namai ir visa šeima Bet ar tai ne iš tikrųjų statyti narna ant smėlio?
ric favorizuoja ryšio nutraukimą.
*
lės niekad atimti galių šitam dieviškajam įsaky Visuomet budinčio globėjo. Antra vertus, ir mote Kaip tik jis atsidurs nelaimių bangose, sako musų
Tą, kas liečia kiekvienos santuokos religinį cha- mui. Nes taip, kaip vienas ir vienintelis “Jėzus riškei į nenaudų išeina ši netikra laisve ir ši nepri- Viešpaty jis bus tuoj išjudintas ir sugrius: “Lijo
Kristus vakar ir šiandien tas pats ir per amžius” gimta lygybe mi vyru; nes, jei žmona nusileidžia lietus, upės patvino, pūtė vėjai ir puolė ant tų na raktel į ir ypač krikščioniškosios moterystes ir su- •
(Hebr., XIII, 8), taip pat pasiliks vienas ir vie nuo to tikrai karališko sosto, kur ji buvo iškelta mų. ir jie sugriuvo, o ju griuvimas buvo didelių.” krameiito charakteri, Leono XIII Enciklika, ku* ji
• t’IB rią esame dažnai minėję ir kurią jau esame įsuk- - ]
nintelis Kristaus mokslus, kurio neišnyks nė vie Evangelijos namų sienose, ji greitai bus privaryta (siattii,, vn,27).
Bet priešingai, namas, kuris yra pastatytas ant iniai padarę saio, yra plačiau palietusi ir rimtai
nas bruoželis iki visa įvyks (Cfr. MATTH., V, Ifc). prie senosios vergijos (jei ne ant pažiūios, tai iš
Tie patys paklydimų mistini, kurie teršia sįm- liknjjų), ir ji taps tuo, kuo buvo ims pagonis, gry uolos, būtent, ant meilės tarp susituokusiųjų, ir motyvavusi: tmlėl Mes siunčiame prie jos ir dabar
• j
įtvirtintas apgalvotos ir nuolatinės širdžių sąjun iš jos paimame tik kelis davinius.
• nokinės skaistybes ir ištikimybes tvaskesį, nesyy- nu savo vyro įrankiu.
Viena
1
proto
šviesa
—
ypač
jei
išstudijuojami
j]
gos,
nebus
jHijudintas
jokios
nelaimės
ir
juo
labiau
ruoja pulti ir ištikimų bei padorių žmonos silborBet šių teisių lygybę, kuri yra taip perdėta* ir
dinaciją savo vyrui. Daugriis iŠ jų net drįsta kak jutrių taip labai aukštnm. reikia pripažinti tmise nebus sugriautas. .
senoviški istorijos dokumentai, jei atsiklausiau*;
Mes esame, Garbingi Broliai, tik kų apgynę pir nuolatinės žmonių sąžinės, jei apsvaistomi tautų* |
boti apie nevertingų vieno iš susituokusiųjų verga dalykuose, kurie pritinka žmogaus asmeniui ir ver
vimą antrajam; jie skelbia, kad visos teisė* yru tybei* tuose dalykuose, kurie išplaukia iš santuo mąsias dvi krikščioniškosios moterystės gėrybes, papročiai ir institucijos — pakankamai nustato,< s
lygios tarp susituokusiųjų; laikydami šias teises kos sutarties ir kurie yta santuokoje implikuoti; kurias dabartiniai draugijos priešai stengias su kad pačioje natūralioje moterystėje yra kažkas’ j
sulaužytas tos “vergijos/’ kurių paminėjome, jie tuose dalykuose abu susituokusieji tikrai turi tas griauti. Bet, kadangi tivcioji jos gerybe, uikra- švento ir religinio, “ne atsitiktinio, liet įgimto; n*: J
išdidžiai skelbia moters emancipaciją,5 kuri jau į- pačias teises ir tas pačias pareigas; kituose daly mentus, yra kur kas svarlx«nė. visai nenuostabu, gauto iš žmonių, bet pačios gamtos įdėto,” nes ta;. Į
vyko ar turi įvykti. Jie nusprendžia, kad ši l»ngm- kuose tam tikra nelygybe ir tam tikras saikas yųa kad matome tuos pačius žmones yjMič puolant, su moteryste “turi Dievą kūrėju ir mm imt pmdžio*|
cipacija turi būti trejopa, kad ji turi įvykti nami reikalingi; jų reikalauja iiarinncs drauges gerove* dar didesniu įniršhnu, jos pranašumų. Ir, visų pir buvo kaip Dievo Žodžio Įkūnijimo atvaizdaa’*:
nio gyvenimo valdžioje, šeimos išteklių adminisjiu- k»i prievolės ir tvarkos vieningumas bei pastovu am, jie vaizduoja motinystę kaip visiškai nešventų (Leo XXI I,* Litt. Kneycl. Aivanum, d. 10 Eebr&
#
I ir grynai civilinį dalykų, kuris jokiu būdu negali 1880). šventas moterystės pobūdis, kuris yraglatt^
\ ime ir vaiko gyvybes sukliudyine ar panaikinpne, mas.
ir ją vadina socutline^ ekoHomiuė ir fUhloįįintt
Tačiau, kadangi ištekėjusios moterie soeįali- būti pavestas religinei l>endruomcnei. Kristaus džlai susijęs su religijos ir šventų dalykų tvar
fiziologine todėl, kad jie nori, kad moterys Mitų, U&Ut ekonomuies sąlygos turi tam tikru būdu pa* Bažnyčiai, liet vien tik civilinei draugijai: jie |>ri- kyku iš tikrųjų, arba iš Dievo, kaip Mes aukžčia£į
savo noru, ar kad turėtų būti išlaisvintos nuo Ima-■ iikeirii, dėl ijerniainos,’ kuri yni įvykusi žmonių dtirm, kiid santuokinė sutartis turi būti išluisvintu minėjome, arba iš tikslo vaisyti ir auklėti Dic\
iios santuokinių ir motiniškų naštų (kas nėtp-e** MUitykių^orinoje“ir papMiūoae. viešajai valdžiai nuo bet kokio ncišaidonio ryšio, kai! tl«Wl Hnsituo- vaikų ir taip
pririšti prie Dievo susituokusi
niauri pači jn, Im< kiaurus nusikaltiinas, Mes ejįune "pridera* prithikyti moteries civilim*® teises prie kusiųjų persisk.n’imni, arba divomi/tilri būti ne sitis krikščioniškąja meile ir savitarpio pagal
tai pakankamai įrodė); ekonomine, kilo jie iįiori, mūsų epoelm reikalaviinų, atsižvelgiant į tai, ko» tik toleruojami* 'bot ir sankcionuojami.'įstatymui arlm ^įgaliau iš natūralios pareigos santuoka*, įį
kad moteriške, net vyrui nežinant ir prieš jo Uorą, nūkalmija ridrtingaris lyties temperamentas, pa iŠ ko pagaliau išeina, kad netekusi viso savo šven steigtos itin išmintingos Dievo kūrėjo Apvahi
galėtų laisvai turėti savo ivikuhis, juos vesti, juos pročių imdcramas, bendra šeimos gerove, kad tik tumo, santuoka bus sulyginta su ncšvciitais ir etvi- kad būtų prieimmč gyvybei perduoti, kur tė
administruoti, nesirūpindama savo vaikui^ savo eaininv namĮhvsf drauges tvarka butų išsaugota, ku liniais dalykais,
tartumja dim’iškajni visagnlyM. Dar viena orui
vyru ir visa savo šeima; pagaliau sueialine, kiek tai ri buvo įsteigta imkštesnt’S, kaip žmonių, vjildŽio*,
Jie via labinusiai teigia šį dalykų, kad pats ci priežastis prisideda, kilusi iš Hakramento,
atima mm moteriškes pamipius — vaikų ir šeimos būtent dieviškos valdžios ir išminties, Jr kibios vilinis aktas turi būti laikomiis tikra santuokine jimhiro krikščionių moterystę daug kiilnešrtFtt
j ris ją iškėlia į tokį nukštą prnnašumą, kad jij*
— rūpesčius, kad, juos aplridusi, ji galėtų atsaluo- nei valstyiics įstatymai, nei dtkkirų •žrfrtmių’^gtįtį saddūrii (kų, jįe vadina rivOinČniis
ti savo prigimtiems gnlmmams ir kad imsiKtęatb valia negrit pakeisti. '
.
r \ Miginis aktas yra tik priedas pic civilinių jungtu rtrifcApaštalui “didele paalaptimu” Vvlaų ge
reikalams ir taip pat viešojo gyvenimu funkcijom
Bot naujausi santuokos priešai dar tolinu nu* vių, muiTm^Filmkrimunuuk kuri m galima pada mm” (Ctr. Ephea,, V, 32: Hvhn, XIII,
Žengia
tikrą ir tvirtų lųeiję, santuokines laimes ir ryti per daug prietaringiems įmonėms. Paskui |io
Bet tai nėra tikra motoriškūA ehmnrupaeijtų ir
(Bu* daugteu), *0
1

L

t***

darbintkkas
mūsų darbuotojų, užsisakydami
kuu didžiuli'katalikiškų laikraštį
“Darbininkų?*
‘v
Bti.o Fędcrarijos skyriaus silsi*
rinkimą*;, kuriame svarstyta vie
tos katalikų nikalai ir pakiltus
klaummąs, ar galima strigti S. J.
K. K A. naujų kuopų, kadangi
jau s*‘iri (13-tai kuopa gyvuoja,
tlkiras paliktai komisijai išrišti;
apb' tai nereikėtų ve ikėjams gai
šini Miras; joį nauji organizato
riui MUirį$anizHuSi nors
naujų
imrių. gali turėti naujų kuopų, se
nos klioks narius neliečiant, o jei
tik keli nauji nariai, tai verštan
prie senos kuopos prisidėti.
Darbai kiek pasirodė prieš Velyhis dabar vėl sumažėjo: atrodo,
siuvėjams bus dar vieni blogi me
tai, Kati ir būtų darbų, vis vien
gyvenimui sunku uždirbt, kainos
labai nukapotas; kiti tikisi, kad
išhalsuos mcynr’ų demokratų, tai
bus daugiau darbų.
J. iš Lietuvos

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ
KOLONIJOSE
i

Dvi dukterys yra vedusios, o tr< liuji, paaukojusi
gyvenimų
Dievui, yra į:4<‘įnri į ’v. Kardrah*
R
žineles
ra vienuidynų Irvino metu yra Lb į - šv. Jurgio parapijos JMnw tnvoj“, J’a&Jslio vh nnnlyni . n*
» Xnn. J. Bizauskas jau Kavnib" lai- diųaa perdėtinrs par« igas.
E ko, kaip smikifti sirJrg^. Ibtrapi
Velionė pasititiida visi ghni*.
į Jonys gausiui lanko ligonį. Linkę- nės ir piižt darni. Ji buv u labai paK tina kirboimi kuo gr< ičiaiisfri pa- nmldi motrri’kv; lankydavo liguE- sveikti
Tiitr; .dalydavo firažinu darhtts.
t
Kun. K. Valaitis; laikinai tvar- *■ Priklaii-ė prie šių draugijų: šv.
| ko parapijos n4k»hw.
Prancuknus parapijų;, Tratinm= "
♦
o
o
1 ų. Blaivininkų, šv. Rožančiaus
Artistė M. čižausklone yra pa Lalnlaiyl.i4j, m*. Onos išlos drau
g kviesta į “iMroit tVomen's City gijos ji buvo vi*ma iš pirmutiniu
| 4’hiTi“ ckaifytj paskaitą apie lir- steigejuL
Vilioja" palaidota balandžio 29
E tuvių moterų veikimų. Dieną dm
dieną.
Bažnyčia buvo pilna žmot poauririrt i.
ę
v
o #
t iu. Tr< jas mišias laikė kl< h. kun.
I
Vtet du mėnesiai, kaip Mot. Są- •Tiiraitis, kun. J. Jakaitis ir Wm*► jungos 54-toJ kuopoj jMeigta Jan e<xterTi<> šv. Kazimiero par. klebo
immevių skyrius, štai gegužės lū nas kim. A. PitrnitK. Kun. J. .Ta
TCESTFIELD, Mas*. - Scfcmnį
<L (Motinu dūmoje t pasirodo ‘ uitis pasakė gražų pamokslą.
\Vot’e» ster’io v:"g. J. Žemaitis du-ny, gegužės 10-tų dienų, 6:30'
taip trumpo gyvavimo vaisiai.
t
A. L. R. K. Mpt. Š-gos jaunamr- n virtos varg. Miliauskas labai vai. vakare, šv. Kazimiero -para*
giedojo liūdnas giesmes. pijos salėje įvyks koncertas ir te
» čįų organizatorei M. fižansltirnei gražini
i
A. a. Elzbieta Braškime paėjo atros. Dainuos įžymūs dainininkai
Į • vadovaujant yra rengiama tvpaE prasta programa šv. Jurgio para- X Vabalninko parapijos, Jasinliš- ir šv. Kazimiero parapijos choras.
f pijus svetainėj 7-30 vai. vakare. i.ių kaimo. Lietuvoje jTayns gy- Be to, įžymūs mėgėjai vaidins 2-jų
aktų komediją. “Po apgarsini
E .Jaunametės su vedėja deda pa- • oš 2 -ešerys.
mui'.
’’ Bus ir kitokių margumynų
Laidotuvėse dalyvavusi
stangų ir su dideliu entuziazmu
pritaikintų
motinų dienai.
įJ
lauko pamokėk, kad “Motinos“
šis
vakaras
rengiamas pagerbi
ė ilionų tinkamai pageriiti.
mui
klrb.
kun.
S. Vembrės jo var
*
Patartina virtos lietiniams atsido
dienoj
ir
dviejų
metų klebona
& lankyti, nes kiekvrinam arti .’irHAirn-'OlU). C’unn. - Balan- vimo sukaktuvių IVestfielde. PnX \_dfes yra mūsų jaunimo darbuotė,
<tfio 2i> d. l.DS. U-ta kuopa surrn- rapijonys 1 tirėtų gausiai sueiti į
itfsilankydami pridunsim jauna• «”• P atra. Vaidintojai buvo tu t iš šį paurbinto vakarą.
tnefėms energijos darbuotis sav>>
Brookh n, X. Y. “Vairo” ratilis
Rap.
Bažnyčiai bei trrutai. Be in, išrir'. blino trav«'i:ji; “žinmrž(aižiai ’’
JRtm ir pamatysim, ko dar iki Šiol
Veikalas, kii v*»ikn! :s. Ik t aktomūsų kolonijoj nebuvo.
■iai \isi savo mirs išpildė tikrai
Programa susidės iš įvairiu jauartistiškai.
Gari.’" BrooklynieJniunečių choro dainų; bus nrnžyčiums.
Pert
rankose
buvo daine
*Čių Solo, duetu ir tt. Pagalinus
p
lių:
dainavo
Basi
vičiūtė
ir Kaup |bws vaidinami du veikalai “Moti uit lyti1; akompanavo V. I.nLu*K įnelr” su pritaikintomis dainomis
WORCESTER, Mass. — Aušros
| (vrikaliukas parašytas vedėjos AT. kiūtė. Kalbėjo klebonas kun. Am- Vartų parapijos Motetai S-gos kp.
I utas ir LDS. Conn. apskr. orga
y^Eauskiencs), antras “Našlaites
Br|8»ptias.” Vaidins gabiautfgįt,jau* nizatorius P. Totoraitis. Vakaro
yedčjir bu vo kuopos pirm. S. Šnip■ytnov vaidilos. Neklysin pasakius
K^lkad vien pastarasis reikaliukas šas.
Reporteris
lyra vertas šios dienos įžangos Iii-

f

KONCERTAS IR TEATRAS

ki

Pauktežtenia, geguži* s *

*"O!

vaįdlntojai savo roles gerai atliko.
Pertraukų metu buvo lietuviškų
gia teatrų-koncartų.
i Anyi|||i|riyi|||
daįnų —* solo, duetų ir t, t.
MHJo*
.'
Kun. 8. L Vembrė šiomi* dienomis Lktavoa
ateitininkam
P^Jm
Norų Nashua’čM ne pirmų, kar
11—17
Dhlžiai Oerh.siuntė
su šiokiaissulinkėjimais:
“Braugua(i)
Ateitininke:
Kil-1
tų
pas $100
mus apsisuko
vaidini . Ocgui&i
nių idėjų vardan, nenutimin iamas bei
nenurilpnčdamaa
druidai kovok
VM
Tėvas
J.
Jakaitis
Cambridge*k>
#
mais bei koncertais, bet pirmų kar
apylinkės
lietuviams
duoo
MISI

dėljie
“Dievo
ir Tėvynės
” su savo
priešu, o mea, akylai b®*] HARTFORD, Conn
tų
atsivežė
tokių puikių
proliglrikiniu

gramų,
tęsėsi
apieremsime
3 valanTave
 JAS.
dėdami kuri
už Tavo
pečių,
moraliai ir materialiai.”
(May) 16 d. parapijo
Daugelyje
Tėvas Vyčių
Jakaiti*
das.
___________________________
_ dideli*
bankietaavietų
pagerbti
davė mirijiH.
ŽmonfaKaip
ir klebonai
I* Nors tų vakarų
ir lietus lijo, bet
1________________
.bašketball
čempijonu*.
vaiĮ publikos susirinko ir buvo paten lahųi džiaugėsi jo mirijomk Tė*
y- miesto
jniMi'trt
bitini hi
uata Siame
Šiame
kinta.
Kiekvienas
veiksmas
paly- ims Jakaitis Imvęa klebonas, turi . .
mėjo
čempijnnstų.
Įd«as
gausingais
bankiete
dalyvausplojimais,
miesto majoras, daug prityrimo. Todėl jo vedamo*
yra labai
praktiškom.
MANCHESTER?
N. H.
4 Vie-1
sporto įžymūs
vadai.
Vyčiams bu*
f' Abf
komedijos gražios
ir•~
juokin
 mirijoa
‘
Per
minijia,
žvČ.
Paaoa Marija*
tgos,
jne *LDS.
74
kp.
gegužės
2
d.
su-1
įteiktos
garbės
dovanos.
ypač “Vargšas Tadas*' tiek
Sukėlė juokų, kad vos tik šonai
ja pamsklo* rytais bus 8;3O vai,
neplyšo nuo juokų.
Vakarais 7:30 valandą.
| Po programos visa publika ir
Vaidintojai sugiedojo Lietuvos * Sekmadienyje gegužė* 17 bu*
trejos iv, mišfoa 7,0 ir 11: JO vaV
himnų.
Ketvirtadienyje gegužė* 14, Viešp.
MaariMaterietia
Jėzau* dangun įžengimo dienoje
Irgi bus trejos šv. mišios 5, 7 ir
9 vai.
- Išpažintis bus klausoma trečia
dienyje nuo 3 iki O ir nuo 7 vaL
| N0SW00D, Mim—LDS. 3 kp. Norintieji ir kitomis dienomis ga
iHiisirinkta** įvyk* iroižfr 10 d. lės atlikti velykinę išpažintį.
.p...,,.,,
tuoj po 8Wnon Sv. Jurgio p*r*pi-| Mi8!jral
„kmadiffiio V«joa salėj. Kviečiami viri nariai ir kare gegužės 17. Bus suteiktas
nariu dalyvauti, ne* turime Kvnr- Rv. Tėvo palaiminimas. Kiekvie
Įbjų reikalų aptarti dėl gegužinė* nas misijų atminčiai gaus po gra*
—išvažiavimo, kuria įvyk* gegu- žiu atminimui dovanėlę, •
KUM. 8. J. VKMBRft, We«tfield’o Mūrių parapijų* klab<faM,|*fg 30 *•’ Monte1^»
w Vaikams misijos bus rytais 8:30.
Baigsis šeštadienio ryte.
kurio 2-jų metų klebonavimo sukaktuvėmi paminėti parapijiečiai ren- j
Vlg

CAMBRIDGE, MASS.

vAlmAHvIIRA
ŽĖ

BEVEIK ŠONAI PLYŠO

ISVARBUS SUSIBINKIM*S

■xtn
LD8. 8-tos kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks gegužė* 10 d.
bažnytinėje salėje tuoj po apmos.
Visi nariai malonėkite dalyvauti,
nes yra daug svarbių reikalų ap
tarti. Turėsim išrinkti atstovus į
LDS. Naujosios Anglijos apskri
ties suvažiavimų, kuris įvyks ge
gužės 24 d. Norwood, Mass. Taip
gi turėsim apkalbėti delegatų
siuntimų į LDS. 16 seimų, kuris įvyk* birželio 8 ir 9 dd. Brooklyn,
N, Y. ir bus išduota atskaita iš įvykusio baliaus.
Todėl visi nariai malonėkite pri
būti užsimokėti užsilikusius mo
kesčius ir nepamirškite ateidami
Ir naujų narių atsivesti.
Mrm, J. F. W

TEATRAS PAVYKO

MINĖS MOTINOSDIENI .

v

K
g įlieto,

Mūsų įžymi solistė ir veikėja
$«ųjinigiotū B. Petkienė dalyvaus
prakalba, nurodęs reikalinsru’mn mergaitėms priklnnsyti prie
BAT.TIMt‘HE. M<L — Jau po
vienintelės A. 1.. R. K. moterų oršvenčiu buvo kelios vestu
Velykų
j^ttizacijos.
vės
ir
pora
hudutuvių, apie jas
“Būsiu Aš.
šiuo kartu n<rašysiu: jri Baltimo■ii riai -kaitlinKai pirks prie haž•»\viiis “Darbininką?’ tai viskas
Lūs plačiau rašoma, nes pasiekė
uis linksma f’nia. eud “DarbiAVORCESTER, Mnss.-šv Ko- v.inkas'“ kiekvieną sriunadi nį
f bdmiero parapijoje gegužes mėne- , bus pardaviiu“ jnnins prie hažnyB šio pamaldos labai įspūdingai pra- žios durų. Tuumi rūpinsis Vrlėnį įsidėjo gegužės 1 d. Žmonių pri- puas Matelis. Jis priims ir pn f pririnko pilna bažnyčia. Taduli gra- ium« ratas u/ laikiv:t;. Visi balk 'žiai atrodė mokyklos vaikučiai. ’imoriečtai paremkime šitą jauna
Seserų vadovaujami.
y y Labai malonu klausytis, kai mū
sų jaunimas gražia lietuvių kalba
u «ieda giesmes. Pamaldas pradėjo
į KUn. U. Rnkanas. Pamaldos bus
įrašome kreiptis dėl visų informa
ė ’visą mėnesį vakarais 7>10 va1
ijų “Darbininko” Adminiatrad
Smarkiai ruošiasi
lotu

K
K?
m
S
K

GRAŽI PRADŽIA

KAM REIMIIB6A VIRTI
DEL OFISO

“ ŠV. Kazimiero par. choras, vara.
J. žemaičio vedamas, visomis jč* goniis -ruošiasi prie operetės “l»i; yutės?* kuri bus vaidnama gegu
tes 31 d. Plnza teatre, Fmnt gatVČjį '
. Operetei surinktos geriausios
| ųaklybinės ir muzikaliuos pajėgos
JPraktikos eina labai tvarkingai.
Mėli* jokio abejojimo, kad minvfas Istorinis veikalas bus gražiau? M*i suvaidintas. Patartina tildėi tUs iš anksto įsigyti, l ietos rezerl ytrofos.

Reporteris

Profesionalai, biznieriai. prant<>nln•ii, kurie skelbiami ‘ HarhltUnke.“ tik
ai u-rti skalt,.tt»ju paramos.
Visi irnrsilikitės ••Darbininke/’

llorltiusih peniu., Mc* pardundamo
cprij pentų Ir pnidem ylj;inu n<‘^u
kitur. Ht» to. nu** pratinamo namus
! ■ x Kinus Ir tiultn. Grindis ntnanjlnamo.

CHESNAS & SCHUKA
its MHIburry st.. \Vorivster, Mss.’
Dial
721S

4 Mirti’ E. Bražkicnė. Balandžio
d., alhnliečius išliko liūdna ne.

'Mhnč —« pasimirė Elzbieta Braš•nė, išgyvenusi Atimi*'jv apie

f

chTrron’s

RFRIlTlNF
UtuUlINt
Įvyks

■ 1

PIANAI—RADIOS
ŠALDYTUVAI

20 TRUMBULL 8TBKKT
WOKCM*T1R, MASE.
pasirgua, aprūpinta
Tel. 4-9430
Kakrninfntais, mirė, palikdaI Lengvos IMygos—Be Muožlmėtų

metų.
Trumpai

GEGUŽĖS-MAY 30d., 1931
ROMUVOS PARKE
MONTELLO, MASS
PARKAS BUS ATDARAS 10 VAI. RYTE

Aetna inaųrance co. ,
—
t
eorpere driyYiuMŪval.žv. mišio
* Taigi, Strikite pagerbti čempio
se, gegužės 10, Beturiu bažnyčio
nus, nes jie to yri vertt
je. Viri minėto* dr-jo* nariai pri
Reporteri*
valo dalyvauti,
*

laivų agentsra m
iMiyiuiim
Laivių Agentūra, Drabužių
Krautuvė, Petraa Bartkevi
čius savininkas ir vedėjas
pcr.20‘mėty
Parduoda laivakortes ant
didMiyjiy ir greitųjų laivų.
Siunčia pinigusJį Europų
ir | Lietuvę.
Daro ir tvirtina doku
mentu*, nes yra “Notary
Public.’
Dabar nutarta, kad krau
tuvė “American DryGoods
Store” turi daryti didelį
nupiginamų ant visų draimžių ir čeverykų '(fiboe)'. Par
davimai prasidėjo šiandien
ir tflb 10 dienų.
KrautUFČ visuomet bus at
dara Iki ft-tai valandai vaka
re. Nepamirškit adreso.

jUmtoor imi ooom
mis

Nuoširdžiai kviečiame visus, kaip jaunus taip ęonus, didelius ir mažus, gausiai
dalyvauti pirmoje šių metų GEGUŽINĖJE, kur galėsite linksmai laikų praleisti ir
tyru oru pakvėpuoti gražiame pušynėly, pažaisti, pasi Sukti, gražių dainelių pasi
klausyti ir gabių sportininkų pasižiūrėti, nes bus visokių žaislų, lenktynių, virvės
traukimas vyrų su vaikinais, moterų su merginomis. Programa bus įvairi, gal dar
tokios niekad nebuvo. Dainuos šv. Roko .parapijos choras iŠ Montello, Masi£ vąflbvanjant vargonininkui P. Sokui?Jiv. Civilijos choras iš Nonvood, Mas*., vaddvau-į
jaut vargonininkui p. P. Staseviciui, N. P. P, Šv* pampijos clioras iš Cambridge,
Mass.,.vadovaujant varg* M. Karbauskui, Jr. ir kiti. Tikimės, kad bus ir soliitų ir’
solisčių. Todėl visi, kuriems tik aplink) fe leis, dalyvaukite šioj Gegužinėj*
Įžangos į šokių salę iki 8 vai. vakaro nebus. Galėsite šokti ttž įžangų į parkų kiek
tik norėsite. Nuo 8 vai, vak. iki Vėlumos bus “jitney” šokiai, Dienų ir vakare gros
Brocktoim įžymiausias orkos. įžanga į parka nebrangi tik 25 centai*
»ristis SMinįįid Uvitffa KbĄlT^TAE

i.-ą —.1. ■
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Vakare geguiės 10 So. Boaton’o
vaidintojai Cambridge’iuje yaidin« “Linkamo* dienos.“ $o. Bos
tone publika gėrėjom pamatę Šį
veik*]*. Cambridge ’iuje be abejo
dar geriau jie maldina Todėl
viri ateikite- Įžanga miauguriemR
35c., vaikams 15e. Teatras įvyks
parapijos svetainėje, "Wmdsor St.,
Cambridge, Ma**.
■

*
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I
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taDŲ Amerikos imuos
i’i

I

M
Vta»«

ttMVtM M'A. KluktttiiJ* A. Lidt. T»»t.Fedei*eVo*
KMUJO IT, 1.M* '‘J.unaolh) Kk.kMnŲ«," Ntttta
, A. k VkoruNf. Centru,
HV<NI N< 8peei»I» Lietuvių Eki*un»lj».
aW»T0«Ol»A A Uet.»arano>n. Centro Ktoikunij*
rtmahi HttaMMtJii 'Ir lalv«kwehi kMtMMe 1
M<«ų «*hk«, m wt turte *vH» MurtkM UMJm Mitinti
« HMM M.

Mm. mmi.:

it MM* M. »įw T*k. X. T.

'* •

■/jarr
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Gegužės 3 <t 4 vai. po pietų įvyko DiraavoM. Jo Malonybe
Vyskupas J. B. Petersonas suteikė
tikėjimo sutvirtinimo Sakramen
tų 80 berniukams ir 79 mergai
tėms.
Pirm Dirmavogės J. M. Vysku
pas pasakė labai gražų pamokslų.
Kaimynai lietuviai kunigai atvy
ko klebonui Juškaičhi pagelbon.
Dirmavonės metu chorą* labai
gražiai pasirodė.
• Panelei Onai Grybaitei apleidus
vargonininko vietų jų užėmė Ma
mertas Karbauskas, Jr. Į trumpų
likų jh sugebėjo chorų išlavinti
“Root Saoecdo* M*g>*” tikrai
puikiai sugiedoti Daug jam tame
darbe padėjo jo tėvas Mamertas
Karbauskas. Cambridge‘iečiai pil
nai patenkinti savo nauju vargo*
Alininku Mamertu Karbausku, Jr.

SinHMa AMMtMJAM UHM

dldriinmc nnliūdiw<‘ yyrn -To, Iri.; dukterį ir vhm» Minų, W«**ftft6*Mii*000****l**<»1

.MUWBU'LUL-iW!
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GEHlilAMOJI VlsrOMEXE:—

IR KAMBARIUS

ATHOL, MASS.

t

nares ruošiasi “Motinos Dienos”
šventei. Per artąsias mišias visos narės in corpAre eis prie Ko
munijos.
,
. Naujų narių vajus jau baigiasi
ir 69 kuopoje matyti naujų jį|rių
atsilankant. Ypač malonu "kuopo
je turėti nauja parė ponia Slbmkus. Laukiame ir daugiau naujų
narių.

LIETUVIU DARBININKŲ SĄJUNGOS N. A. APSKRITIES
ir Šv. Roko Parapijos '
“DARBININKO" DRAIJGA
DAUGĖJA
METINE

K |

m

tMtemNteiMll,llih^^

MĮKMMpMMMMMPOMĮKĮMKKMBBKMMMIltl**'111 n*^|>yi-li|wta,»įl-,li,)ILl"-l*w'11 1 "»wi<iuir»inww ui ■ »u i uioi^rirnnįiKi hmiiw*»i

9.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ GERAS NAMAS

REŪNIBN! REUNION! ||VlETINES ŽINIOSl
v,

,

■,

„„„

r,

<j

.

Geguž&t 12
7:30 vai. vųik. South Bostone,
MunteipU. Buildius imikioje uvetuMiIja ivyfaU
jMlvapijou Beiiniųu Imlius.
.

i '*" 'hrinano* tnrtrrM"

r%imA

Extm telf^nute $Broekton, NoytvoiMl, Cmw
[ bridgtV Bj’iub Briglitou, Dorchester, Z4twwi|ėe,
Ix>wH*ir iM kiturpmiK&b kad Šių kolouįhi lįetu■ viai- jokiii būdu IhciMlfOcg uileuti geiiuusiu* vietas
te ivuteiiiB Jahū5įlftUW vien tik 8outli Boteio
emiiUh Im visur jautai ry^v gamingai atvažiuoti. BobJonieciaui* ueteikety įtetaoti nuvo kaimynains.

■' f

PARSIDUia|

AOKiYIBL-4TOIB JAUKI

, ■ Šokiu programa tuip sutvarkyta, kad ir seni, ir
jaimi bus patenkinti. Orkestras gros iv be jokiu
pertraukų, todčl gera proga išbandyti savo galvos
stiprumų ir kojų standumų*
MAUJŲ WAm»$ DIM0M1TBAVIMAB

Baliuje ne vien tik piuzika ir Šokiai bus. Bus
rodoma nauji ikradiindi, šviežiai iškepti, niekur
repatentuoti.
Vienas biznierius rodys, kaip iš įmprastos snialus muilų padalyti, kitas—kaip per ūsus kavų bei
arbatų košti, tivčius—kaip savo puikius drabužius
LjMsaugoti mio suteršimo ir 1.1
I

MAUJOKiVAIGADM

Boston ’o du storiausi lietuviai, nusiuvę laitus,
ant jrfvštų galų šoks sunkiausi baletų. Jie įrodys,
Į kad sverti <MM) švitrų ne daug kų reiškia.
I

“iBM04IAIH SIMTOJAMK MBUTOLBIS

!•

Polkos wpri«e” pasiiyžę laimėti Bingeliai, bet
yra tikini žinių, kad “ženotieji” neužsileis, nes jie
jau nuo senui polkai ruošiasi. Atsilankę uuitya j^ouuiteį^fuiigty1^ į

Rengėjai .parūpinu gtini Šaltų ^eiTihų-ir gar.dauB ^iee-ei*auV* tad Jnis kho atsivėsinti.
IMAGUS TOTOMĄS

Visi atvykusieji bus maloniai priimti ir užtikinuuna visuotinis pasitenkininte^iv šutei <ii\pi’Oi
gruma, ir gražia publika.
4

’

•

'V •

"»■

r •

*

. kad visos šiois prašmatnybė# įvyksta šių metų
gegužes (May) 12 d. Munieipal Building, South
Boston. Nei audra, nei permūrija, nei lietus, nei
. joks potvynis, nei saules ar mėnulio užtemimai ne
gali sulaikyti nuo atsilankymo į šį milžiniškos
raikšmes lietuviškų balių.
Ui yražiui* pMitiiatyiiio!.,
'«

A.O.SALHA-SHALLNA
VąlM* <a UalvecsltM*

“Darbininkei’* Name
'' (MirMtaboe)

«mnowroniuMyM'

Ifotte W**i 'Mjrbti Vyčių
K«jų pMkati*h avavbu* ir dideli* klioH Įį arkiaateh gegulė* 1Q
terikkk.m* tai geguM* 7 d., ket- d., balny tiirfje MWje rengia vilkvlrtadknio vakare 8 v*L,
rapi- jaįtj vakarų. V aidins čymau*
Mlėje Septintoje gėMje. tuvių rašytojo Petro VaMttiM*
Yki minėtieji kviečiami stelbk* 4-rių veiteų drą*H “Budramaiotf, 0 p*t* balių* tiri 12 d„ Muni- ji Ramybe.” gis veikai** gal
pirmų kartų vąidhama* Ameriko
eipal aaUje.
je- Ji* yra LHnvpje premijuotM
e
♦
• .
Sodaliette gegulė* 5 d. Muririu- Ir vaidinta* Valdybė* Teatre diklme, ter* gttete te* dilu ptekte VkteaveriMų
Marija* procesijai, kuri Įvyk* ge- gausingai atsilankytigulėki d.
Vaidinimo pradžia 7 viii. vak.
l’arapijo* iHite teMU ^^

.

Į

u
*

.

.

„

,

.

II

i .

tefatei te^te*

ii ■*

MStą*
MrW

-.

■3S!'1<- *■

-

-H*

£■

xmiwiui
KCtetete

Ui B teteff

VALDYBA

nmlaiakM—Jmm U recramim*
M TImom tart. B* Vesto* Mm*
Tlee>PtmWakM~iMaM JMfevMta*

Oftaa VtlaMaii

Mm 9 Ik! 13 ryto lt mm idM M
»ir aMSlktlviil vakar* (S

i
■m*

Plmlaliitai *— Taki* AtmeiMkiMB
tt G Stroat, B* Brotoa, Mm*
m. B. Bmum 3306-M.
HS B Broadvrar, Be. Beatos. Mm*
Vka-PiradBlaU — Ktana Mlkatoklte
•ia. RaMfatnkM ** Iomm GaMvfOO.»
4M B. &tb BU 3* BmtM, Mas*
37 Tuaąa BU Mattopan. Mm*
Prot Mat* ** Btabtota Aakttikatetett
«7 Q BU «* >te* Mm*
Ttl B* Bmto* 47U-VT.
Tvarkdarta — Petro GMettal*

14 Vlatos it, gaath

10S WMt Bto Bt. B* Bmtoa, Maa*
Tvarkdart — OtaMtaąhrdiMi

Mte

H-tMdtM* vUurtaa.

raut)* mm

Bto. Ratt — wte tetert*
•S G Bt, B* jtoatoA, M***
IMtelaM — Om BCaaUUlatt

Liatnvi* D*athBk**
IR S. t. MLVMtSII
(aALTNAUBJCAB)

414 BrMdivay, So. Bote

Mm*

Drasgijo* *a*lrinki***l bsaa k** pirmi
MOCHtMH ktakvleeft sMnte 2 vai

Ofi»M aufctrM mm W Url 11 **A
ryto, n*o l:Mikl 6:10 po HoCM
AM B iki B nksr* tkoatų

1512 CriamU* WU •* BmUm, Maro.
Kaao* GloHJa — H

p*g*t aaoltarkmų
MM

i«M (Maste Rdo B*. Bte* Mm*

Drauiija savo rote* laik* k«
antrą atmlte teį**..**^

7:85 vaL vaitai teta,tlM} ***
Vta^^draasUM tealal* kralpkHt*

PABO
Urrtttte BukMUMkiutė—Sriileni1 turė
jo brolius Juo** V1»tro. Pįų BukiiUHkus, gyv. Boblauko k*!m., Alvito vai.,
VilkMlftklo HMk- Gyveno So.
linu*. Atsigulkite: Am** MftĮulįmtenė
(A,ųawlaičlute) 117 Stagg SU Brooklyn, N. Y.

A“11

REKAUUM

MKBG1MA ar MOT1RIS namd
darbui lietuvių šeimynoj. Pato’* Į
gio* aplinkybė*. Kreipkitės tuo-Į
jaus prie advokato GAILIAUS, I
317 E Street, South Boston, Mas* I
(B.-12)

jo* napasUbi, vadinasi **i|
svaite.—Turnnsvas.

NAMy SAVININKAMS!

MM
s!

ValanČ n: 9—6 ir 7—9
<78MATO(®UTOTBA.VM
(Centrą! Skvėre)
UAMBRIDGB, MAM.

mo reuntm

kttL

Wsa2?g5s:ssi
U(.GnI|,327£?£.

Patedyklt* p*ralUkrta»lt* i

Į

, Atminkit, yaalteimriM**

r. JAimntAi
T*!. Univaroiiy 1T56-R

33$ WB8TBR0ADWAY
8o. Boston, Mas*

imm

ife vottB, Mitalam a*U

Darbą atlieka Birai te HcMa •MB*

Baikato kratekitl* pa*:

V V

AotraBtoatai* telte
diootal* ir Mtodtentaa 10—U
m, B-4į rW vakar*: aakateoBlate 18*43 tflrtaL
Imi
1 J II I llll '' .
~
■ .I-I-I M*

I

UIZECUSfcSURVIUS

1

Tėl. So. BoNton 2000

Telefoną*: So. Boston 4OI8-W.
Omnlmot So. Boston 2305-M.

Lietuvi* Dantiri**
39*

ADTOMOBUjy
PEN1DRIIIS
A. KAKFAB
66 VICTORTA STREET
W. SOMERVILLE,-MASS.
TBLHOMKK.(K»(M
(P.—0-26)

5 UUHHAN PAS

Traukiame paveikslus grupių
ir pavienių.

A, 1. R APUČIUS

Senus nuveiksiu* atnaujiname.
Be to, turime iHinlaviMui visokių
rėmų.

251 W. Bro*dway, So, Beete

*

Ofiso valainkm ntų> O iki
bw
1:30—0 Ir mm O:t)g—9 vakare.
Serettomis nuo 0—13 v*L dlen*.
Sutolo»Hs nuo t> iki 0 vai vaitam.
Nedėliomi* nuo 9 iki 12 vai. dieną

875 Cambridge Strakt
CAMBRIDGE, MAS S.

.Jeigu norite, kąil jOsų automobi
lius ilgai Ir Kratini blixgėtą, duo
kite man nupentytl. Taipgi itlyginu’lHxiy’x Ir fąiarny sulankatyMU*.
Kaliu iirieinama.

Tel. Uulv^043S

+.

(įmgitl sutarti)
H<W«WIIIIHtl<l»IIHHmi|IUIIO»illlMMIĮIIIIIIIII|IIIWlllllJ
PHUTOGIUI'HAS

M

T|
s

G. C. STUKAS |
«t|<l«re tmuj« KuilU,

N****

Tel. S. B. 2712 ’

į

DR. J. LANDŽIUS
(8aywmr)

I M0*W00D PHOTO STUDIO
t
481 Vteiute Bt.
| Matam Bld(, Iwm 5-8
I
Morwo«d, Kai*
Tri.’-0‘-M2x»

Jk». Bo*toi>6 arti 8v.l\»tn»nolaviul*iiuyėto* IV, Flfih Kt, pohltKNltj 3 M- i Darau visokio* rflsleM |H*valkslu«
nebrongiat
'mynų nam*. 0 knmlmriHl, toliems h*
AMTKASTUDIJA
tems ant kiekvieną luitą. Apkalimai*
♦2900. kitins $1900. Mąlygi*: gl301 heft- f 43B BroMlway, Ho. Botdoo, Mtum.
Tel. H, Bos. 2029-1V.
tl« o likiisiin tnnrtsičiu ntmokėti po I
l|tr, j m&Įtcsf. KrripkHĮta ims MR» Į|i|liį|Į>i|i»^Owi0Įll<HtllHIIWtl|llllWĮteP>llliii(iiiOWRM|

KKENAN,’ :kjq

Lietuvė Dantistė

; dan* popteruoju kambariui UHl[ttaa laka* ir aiMaJtną griatf*

l’EBKUAUSTOME l ARTIMAS
1» TOLIMAS! VIETAS
Ui kiekviena daikte Mrantuojain

cermanent wave

’g

Mallavajit namu* it iaato Ir vl-

36 O
.S

Į

DR. SUSAN GLDDIENE
(CIIRRY)

'PRIE GERO GYDYTOH)
REIKI* KREIPTIS

*******ą*i**assa*iBW3

►-i n

8
N^vegth IN-t Smrth BostMi
Pradžia 7 $il. vakare

Tel. Univerrity 34M

-----------

"

UTHUANIAN
FUBMTUIE CO.

s

£

(KASFARAVIOIUB

irmomMiiMYiLO

po globa motdkni m

LIETUVIS GYDYTOJAS !*
CBIRU1GAS

' 5

Ofiao valandoat
2—4popktų; 7—8:30 vakare
4M X. lro*dway, |fo. Bate
»i—i—imiw

w¥n«w (M)

s

Ottka Tėtes** Unitety imt
Bm. Tel. Unirėmlty m

ltoatkam iaylauka

Gegužė* 5 d* po pietų i* South Į

Buntun’o išplaukė i Ncw York’ąj
Amerikos didžtauMte* laiva* Lc*|
yiathan, kut* buvo praeitą penk-Į
jatei *tpl*ttkę* į čia pasiimti [
įel^ųpiųkų į Europą.

VERTI PARĖMIMO

"RLUE COAL”
tete **te ir
wte>|lto
M M*1*?

“ LIETUVIS <?RAlMmiU« IR
BALSAMCOTOIAS
tomobllhk* VHn autam dieną Ir
imkl|. USitttaaČiam* iuėtattaHH* ekatro NRokeačišL

tik

OPTOMETRISTAS

ViidartalUMr A Kaibahuor
Pagrobus atlieku genu ir PiKtab

kai, kurie akeibimd

LIITUVIK

ADAM UWIRIA&SUN
Kala* vlenoita visur, pataikau au-

‘ l'nifeshaiaUi, biaalertal, prumonhi-

r. Naiaų;>MHT4

'

K »«. te oerr-w. DR. M. V. CASPER

Baiki*
UnMltai — J. Mete
7 WtafMd M» S* VMM* Mae*.
7 Wi»flta4 it, S* Bate, Mm*
OvaaMM Wk* eMlrisAtm* W ctMH
iri* taura teMtem ha* aatrą
Mdlldtaal kMtvMBO^mlMri* B vaL
IcvUm *|M*k Paros*SI BMB PaMBUM *ft* 4BIB 7Ut
'<•* », tmtrtk Bt, Mk
L, B* poeto* Mm*

pą^APUOS SVETALNRJE

=3»

į
-i

LPTOPĮ DAMT9TA*

LMISMm BNJuS

.■ -----

raliu* dokUMSatU*

- J. CinMdri*

Pirmiausia James J. Curley va-1 AV(k.
w. v»ir. 2O05-w.
iuoja j Airiją, kur aplankys sgvo Į
(5-M)1
tėvų gimtinu Airijoje jis bus ofi- Į—------ --------------------------------- —
eialiat priimtas Airijos" vyriąiisy- } r IMfeBMllff BftI BIG
bės. M Ah^’valiuos į Paryžių, I
kur bus Prancūzijos vyriausybės | w
' * .i
‘
svečias ir visų 33-jų niayor’ų var-l
dumkj-Hkaibs
gdaatyto. jį*H
* Pr»netl»ijojc prabus apie 3 na-1
"M*
vaitra, H kur vyks j Italij, ir «p-l*B»TADI*!fI, OMlttM 9 D.
lankys Komą. Į Batoną grįš apie birželio mėnesio 5 d.
I
i Mayor’o pareigas laikinai eina I
MeGrath.
Į
■

Mm*

J> MartoUMi*
140 »*waa M, »* Ate** Mm*
Pro* RuMMlnkM — V. FateikM,
na Bmm *u s*,
Vta. KMOatoM* ** M. MkM

(StaaM* Z*1 VlaHmitUku

jbus priimt**. I^nąros HlymM NSra
Įbroktrių. 1‘, 1». FOLEt. 10 Leonard

P. IR I. (MMUISIUI
JUOZAS I. OMUS

JM PrMKeU *k ItesUvlIte,

GABRKTT’O BYLOS
trečią kartą nagrinėjimus prasi
IBVYKO JAMBB J. OUBLBY dėjo gegulė* 7 d. rytą; teisėjas —
‘ Mayor’as James J. Curley šio (Harold P. Williama.
ketvirtadienio, gegužės 7 d > rytų ________________ _,
išvyka į Ncw York’ą, iš kur va-1 MAMA g PAIMTAI tJK M0KTžiuoja į Prąncnaiją. Jis yra pa-1
GI0IU PABDAVIMUI
kviestas Prancūzijos vyriausybes I MaKlKrfla Ave„ (jątabrMąe, M*m. arkartu su Amerikos miestų 32 ingy- |u inmau 8q. 3-Ją toimyay mu»M, 5^
or’ais. Visą kelionę ir pragyveni- I kMibarią, trijų metą senumo, visi pai
mu Apmoką PraneOzijo* vyriausy-l^“*’’
IMMIlymM visuomet

Naro** trim* Šeimynoms po 4 kamba
riu* telinynal. Henilo* | mftieaj jįM*
>00.00 Kaina mimo $1500.
(G.-3S)

Plmlateka* — & UruNaMa*

UBTtnrO* DOTTttV
> Pirmos Komunijos klasė gan*
pailgėjo- Mat tėvai «ubnri3b vęst
MAWir
savo mažutėliu* | pamoka* pirmų- ? Gegulės 5 d'P
J
jų Sakramentų* kurie bus vai Ctiriey, kalbėdama* į mvo arti
kam* teikiami gegužė* 23 ir 23 <1 mu* patarėju airitituoalu* valdipinku*, parėti^ kad daugiau į
Hv. Petro bažnyčion i gegužės mayor’o vietą ji» nebekaudkhtuomėųerio pamalti** sueina laimi rią*.
daug Žmonių trečiadieniais it , Curiey nuteundė, kad jam
penktadienių vakarai*. Kitomis mayor’u teko bftti kritlugiatei*
dienom ta bftna skaitymai prie Pa inomentanH-lOl^i 19?1 Ir Šiai*
nele švenč, ir jo* litanija 7 ;30 lietai*.
Yrn spėliojama, kad mayor’as
A. M.
(’urley'kMgia Rėtąl* buademokraSekmadieni I) :30 vai. bn* gieda tįį iondHhtB* i gubernatorius.
mas sv. mišios ir sakomas pamoks Nors Joeęph B. Wy JT* ir geras
las Vyčiams “Motinos Dienos” gubernatorių*, bat tikimasi, kad
proga. Tai atlik* bene kmi. Kazi ji* pasitenkins dviejų metų termi
nu.
: - i .
miera* Urbanavičius.

į Taigi prašo vtous atsilankyti Į
KAI KAUJĄ B4MBTOM0
hi balių — jaunurir senus. Bus
UOSTB
Igera proga prisMyti prie draušiai« metais smarkiai sumažėja kijo*. Nuo 16 ik) 25 m. k įstojiatvykstančių iš svetimų kraštų. Į Wf 0 nuo 25 iki 46 m. — už pusę
Balandžiu mėnesį į Bostono uostą Į įstojimo,
atvyko: iš Europos —178, g Nau-1 Taigi, naudokitės visi Mia proga
orios Škotijos — 803, Centrelinės hr prisirašykite prie šios draugiAmcrikos ir vakari; Indijos — 702 Į jog,
ir ii Hit«r 1<M keleiviai. K viso— Į
Visus kviečią DRAUGIJA
8VABKUS FRAM1AIMAS
1,787,
o
pt<mai
tuo
pačiu
laiku
at-į
.
.
.
; ..... ■ - .............
Petras įvedąs ir Jnosas KasiuĮffi.-^--'-Trr.-7^==as±ste* < 11 ........ ..
ą
kte (Peter and Joe) perkėlė sa vyko 2,798 keleiviai.
vo kirpyklų—skutyklų j naują
vietą—lt! w. Kr*adwty' So. Bos
|P Itelkalaudsmos
ton.
VAfAJtOl MOKYKLOJ
I saros parmanent
Kirpyklo* abu* savininkai pra
į wąvš »*
Šių vasarų Bostone bus gana
/_krel>klt^J
neša savo maloniems seniems ir daug jvairių mokyklų vasarinių
L fiTKt^T
nauju'ms kovtumeriams, kad nau kursų. Gcgužčs 6 d. išspausdintas j
KEAVTY
SUOPIU
joje vietoje veikia Ir naujo* kat hiuletinis pje ta* mokykla*. Biu- |Į|
r C PA8PEBilo*—nuo iiol skutamairkerpama litinių galima gauti veltui šiuo ad- IĮĮ
BAKuIEN®
pigiau, negu anksčiau.
resu: Proapeet Union Educational III
,
l’rop.
fJvr. L ir Utli 8t.
Exc|iaiigv,
760
MaMaęhwtt*
II
K
BMtoo.
Maas.
MBktitt " KaMaMim
k* ii
j
Avė., Cambridge.
II,
ADVOKATAI

(ApttertaM fltflMMte MM)

Savininku* J.leluvoh vniiuoX KroČ|k

.

n. jwo iv. bl paaatoto 4V. KASOKUBO >. K. D*-J(NI kitagpdttLmn>wmhgt,tel
DB4<M| VAT.imiĄ
Boston, Mas*, (tarįi Ū ir II gaivią L
valdyto adibto

BG0TOA1 DtermMOAHI vuto

N viaU pil®iij Jilanto žinion, kad lietuvių buttenme iMitamavinian pMutiniu laiku iMuidavė
daug gražesni® te maiidageĮniB* Ypatingai tai jau
tria nioter>’«. Mat, jmąirado, iMičeruių darbininkai
I susiiiipme užkariauti rnoteiij stedia, kad minioti
baliauM HokUUW tUietij su kuo smagiai ĮMisisokti.

fl

MB Oambridrs Mrtot

KAST GAMTOM®, MAM

!

.

liecMMlaMla akis
prtaklria aktakf
krHvae akla te*
Mm ir mbčtjsidg*
imte (aktam) akyta RnKantrtt■ą Hi*b*mu teitat,

447 Brtehgay, Sautli Besėta
. .......... . .'.I.' ■**

rai verti akaltytojų pmramoK.

Vist garsinkite “ti*rWuWke.”

4dminirirac(/«.

S*. Bastei
BATMMMI'II
CW0»MT

PATA1MAVIMAA DtW4
IKMAKYt

D, A. ZALETSKAS
OtABOBIUBn
BAUMMUOTOJA*
Trtaj4w*» t*iklv*rMtX

iĮiiiiiiliiuriiii<ii|ii»*»

*g*japRĮ|Į*OI^^

C

•*1*11
*m.

hrt*ra

JMNRErSMS.M.1.^
tnmm)
wymfW|SB
3—4 t-t
Qte Yatatei:

Ir

M

<3

DlRBjyiHKAS
.
F--. » . .

Ponktediub, g*gteH*9d.,1991

F

IS DIDŽIO JO NEW YORK’O IR NEW JERSEY
•liine^ bažnyčias, vienuoly
nus stato. Vis tai ne tik dėl
tikybos, het, ir lietuvybė*.
I
‘ Kiti ptofesijonatyii dauguLRS» SEIMAS
Ima politikavimu.
....... Todėl,
,.,4]' iu
"1
"--Kun. N. Pakalniui esant pibrežti, kas ne politika, j- jfems ne galvoj “tėvynė,
muefc
Bo*ton’e susitarta .šaukti ra sunku, nors tikmįjri^
toj
prasmėj
‘
tik
valoMos
“
-•
- a metais Eietttvitį parbi^
vyne,” Miko jie. —
Kunigai
fcą S(Į-yo8
Brook- darbus politika, liečia^ Ka gi “politikuoja,” dirba, pi
nigus * leidžia, vis tautybei,
įme. Seimas Įvyks šv. Jur- da kalbama apiė kunigų
fio parapijos dalėje*, 207 dimą polit Ikon, tai dauginu lietuvybei/Ją toks likimais.
Tork St., Brooklyne. Sei- siai turima dčmėšyje kuni Dieve duok jiems stiprybes
mą suruošti, delegatus pri- go visuomeninį darb$. Ku “politikuoti” Lietuvoje ir
fįnti, pavaišinti reikia orga- nigai politikavo (kaip tau Amerikoje.
Vizuotai. Hv. Jurgio para- tininkai supranta), kai už
lijoje yra LD8. kuopa, yra draudimo metu lietuviškas KATAXZK(7 LOJALIA

APŽVALGA

|
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|
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[
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UŽMUMITA KINI. IG, MUVICIIN

DR. O*SX VEHCHJS

1

Jo liūdesyje, dvi motinos mirties, reiškiu savo

i

Haag T«Wou*: Michfan 2-4273

LDB, kuopų paritarimai
t Gavę žinią, kad LDH. seimas įvykn Brooklyne birželio 8 ir 9 die
nomis, LDS. kuopų nariai subruz
do tinknami prisiruošti, šj sek
madieni
visos kuopos apylinkėje
—* šv. Jurgio par. piknikus į.
laikys
susirinkimus
ir pasitars djd
vjksta gegužė* 17 d.
prisiruošimo ir priėmimo delega
Gegužė® 24 <1. Atelnmlnymo pampl tų.
io* Mot, Pr-Još rengta “IJava Prtrty,”
P. Vitaitienfti koncertai

Kun. Jonu Btiktau

parapijos įtarto MHHpellie. PraiH<l<® T
vti. p. p.

kūmas

GegUto* 24 d. KarnĮiE-aėM Angelu pa?
choras rengta koiK-ortij—vahlinlin:).
litis '"■ninjiflgurnllon snlPJo, Brooklyne.
flgiirntion saloje Brooklyne.

nuami
Kao U—12 M ryto, J—I vtk.

499 (RAID 8T*HT

DANTISTAS
X—EAP

užuojautą,

E

.

—t

Tetefbon*: rrAGG l-OTOa

Ukrainą salėjo gegužes ’2 <1. prie
negausingos publikos įvyko p. Zo
fijos Vitaitienės koncertas. Daly
vavo taipgi p, Tnmkiūtė. Su<kannyimas buvo gražus. Gaila, kad
mes neįvertinamo savų dainų ir•
dainininkių 1

(kiaute* Vato* Ava)
BBOOILTM, *, T.

mc.rgmų, hot «kaitom»* vknybininkų choru. Taigi Operetės cho
ras nėra katalikiška*. BažnytiniąĮ
chorai stengiasi užlaikyti eloris*
Uis tik aavo tarpe, dėl geresnio iš
silavinimo. Ar Operetes choras
didėja ar mažėja, tai jiems nė žilta nė šalta. Bot kada Operetės
choro reikalų vedėjas atkalbina
nuo vieno choro (pats priverstas
išstoti) į aną chorą ir choristai
vėliau vistiok sugrįžta, tai pasiro
džiusios abi žinelės (užpuolimas
ir atsakymas) f‘Vienybėje” tnivo
visai nevietoje. Asmeniškumni ne
turėtą kliudyti nė vieno, nė kito
choro darbuotės,
SutatareiuotM

Sijoje; taipgi Jcrsey valsti- pamoWiiB sake* poterius
•i New York’o Kardinolas
H®. •kaip Newarke, Eliza- lietuviškai' mokino, draugi- Hayes gegužės 3 d. pašven
Birželio 14 d. Knn Angelų pn rupijos
įethe, Patersone yra kuopų. jas tver?, bendroves, Mnkus
plknUum. Bus KtasftaiiM Ultoton parke,
tino naujų bažnyčių šv. Ka
M*wpethe.
^ięnąi kuopai prisiruošti y- kure, mokyklas užlaikė. Ki
tarinos iš Šienuos, Savo pa
Dalyviui Vyik. P. Bftčio
Birželio 21 d. Rytiniu Vnlsiljų lietara persunku. Būtinai visos ti inteligentai rusams tar
vinį katalikai migla Lietuvių Dieni],
moksle Jo Eminencija išgy
vakarienlj
Bu» Klasčiau* Clinton Parke, Staspeth.
Apylinkes kuopos kartu turi navo, kunigai lietuvybei Ne
ŽINUTĖS
rė katalikų lojaliŠkumą.
Vysk. Petrui Bučiui, M. L
Birželio 24 d. Sv, Rotenčlaii* dr-Jn
Misijungti, išrinkti komisi- vienų jų ir Sibiras prarijo.
— Kun. J. Simonaitis dalyvavo
rengia kun. Jono Bnlkfinn varduvių .rengiama vakarienė birželio 7 d.
“Jūs esate garbingi žmo
w suvažiuoti ir susitarti, Į TevynC* susilaukė laisves.
pagerbimo vakarienę. Bus Apreiškimo
atlaiduose
Hartford, Cdnn. gegu:
Vilkarimčn suvažiuos žmonių iš
pasidalinti darbais. Pagci- Kunigai nenuvargo, liet sto nes gyvenų tokioj dienoj, to P. A. DULKA Karalių** An po r. Kilioje.
žčs
4~5
d.
kitų kolonijų, ypr iš Naujos An
— Kunigų Vienybes provincijos
glijos. Birželio 8 ir 9 yra LDS.
dalijama, kad visos kuopos jo išteriotų Lietuvą atstaty kiu laiku ir Salyje, kame gelų parapija* vargonininku, gėeilinis
susirinkimas įvyksta Nciv
seimas Brooklyne, tai delegatai iš
L apylinkėje šį sekmadieni ti. Kūrė mokyklas, bendro reiškiasi atsitolinimas nuo gutt* 24 d., Tmufiguration rali
Haven,
“MOTINOS MEIli" vakarę dalyvaus vakarienėje. po pietų.Conn. gegužes 12 d. 2 vai
į kiikytą ekstra susirinkimus ves, draugijas, bankus. Pa tikėjimo/’ sake jis. “Mūsų jo, parapijom parengime vei chorą.
V. spaustuvės komiteto
— Xow Yorko Federacijos aps
J
išrinktą darbščius asme- gelbėjo žmonėms savivaldy Spauda diena iš dienos pra
SCENOJE
po*ėdis
neša
bedievių
darbuotę,
ag

krities
susirinkimas jvyko gegu
bes
sutverti,
seimui
prisi

fc iis, kurie bus užkviesti suprakilnumą
aukščiausiame
žės
3
d.
Karalienės
Angelų par. sa
Plenumo
posėdis
įvyks
šį
penk

Sr- važiuoti pasitarimams. Lai- ruošti Del stokos tikrų Lie nostikų zelotumų ir drąsų
lėje.
laipsnyje.
tadienį,
gegužės
8
d.
Karalienes
, BROOKLYN, N. Y. — Moterų
jį. las trumpas (seimas birže- tuvos politikierių, kuniguo religijų liberališkume. Mes
— Milijonierius G, F. Baker mi
Angelų par. klebonijoje 8 vai. va
“
Mūsą
laikų
progresyvė
Sąjungos 29 kuopa visuomet savo iniko. Prašau visų narių susirink ręs gegužes 2 d. New Yorke buvo
girdime,
kad
tie,
kurie
turė

se
atsirado
gabių
žmonių.
B fio g ir 9- d.), darbo daug.
palaidotas Tiisedo Park, N. Y.
S Juk seimui reikia suruošti, Kada tautos statybos darbas tų skelbti Kristų pagal senų laisva dvasia Įsiskverbė i veikimu gražiai pasirodo, štai kad ti.
ir dabar gegužės 10 d. “Motinų
šią
dieną
moterų
tarpą.
Li

ftogužės 5 d. iš Unitarijonų baž
V.
8.
K.
Pir
mininku
i
ir
neatmainomų
Evangelijų,
f Takarą—koncertą, vakarie- užbaigtas, tik tada apsižiū
Dienai,” rengia labai gražų, tai
nyčios. Buvo didelis finansierius
beralizmas
išvedė
jas
iš
| įę ir be to surasti dele&i- rėta, kad kunigai politikuo kurių Jis mums paliko, jie
Moterų metinės mišios
dienai pritaikintų veikalų “Moki
ir
filantropistns.
šventovės, iš namą ir užmir
nos Meilė.” Kaip neimsi, bot kito
tams nakvynes. Kun. N. ja. Dabar viskas politika: skelbia, ir paneigia Jo die
Gegužės 10 d., — .Motini] Dieno
— Iloland tunelį pernai vartojo
F Pakalnis prisižadėjo padėti kūdikių Angelo Sargo drau viškumų ir sako, kad Jis ne šo, kad jos permainė am- kio veikalo gal ir negalėtum su je, Mot. Sąjungos 24 kuopa turės 12,069,758 karai. ,
savo metines misiąs Karalienės
—- Nęw Yorką pernai 13,000,000
i* Užleisti salę visiems rei- gija, jau politika, pamoks Dievas, net ne Dievo Sūnus, žius,>pflšventifctUB ir pašvęs rasti taip svarbiai dienai.
Angelų
bažnyčioje
9
vai.
ryte.
žmonių
mažiau aplankė negu 1929
tus
Kristaus
idealams/
’
Veikalas
laabi
grąžus
ir
todėl
K Jalams. Šis reikalas yra lai liečiu švenčiausius daly tik žmogus, su .neišpasakymetais. Depresija kalta.
patartina, kad kuo daugiauaia at- Praiome visų narių susirinkit
*
'
Žvalge
■rįarbrninką. Darbininkai ga- kus *— jmi politika; au^fcf‘
Valdyba
— deguite •< A New Yorfcag ai
fellankytųf ypač jaunimas, nes jie
didelis
mokytojas.
”
‘
jimas
mokinių
krikščioniš

ficijaliai
priėmė Siamo karalių
čia pamatytų, kiek motinos meilė
Ii pasirodyti organizuotai.
DalyvatU vaidinim*
Projadhipok
ir karalienę Bambaiverta ir kaip reikėtų ją ver
^Apylinkėje jau mitri metai, kai tai politika. Šimtai ku “Shagurią patraukimas,
HS APUUUSUJĮ yra
Karalienės
Angelų
choro
vaka

barni.
Majoras
James Walker
tinti.
K Jai Įsisvyravo kataliką ak- nigų. tąsomi po teismus, už mūsą laiką patraukimai, li
regegužės
24
d.,
Transfiguration
11:45
vai.
rj'te
įteikė
miesto rak
Veikalas bus vaidinamas Apreiš
DELBIU
■k sija. Visos draugijos pradė- tokių “ politiką.Žinoma, teratūros užpuolimai ant
salėje
bus
vaidinama
komedija
tus.
kimo parap. salėje, No. 5 ir HaveE» jo smarkiau dirbti,, daugėti, teismai ir pabaudos nenu- Kristaus, dramos ir kitą gy
— Didžiausį pasaulio namą
meyer gatvių. Prasidės 5 vai. va “ Ir aš nepaiso u. ’ * Dalyvaus joje
šie
asmenys:
Ignas
I^ujokas,
Ęd.Yciv
Yorke Empiro State BuiltLB tik LDS.. kaž-kodėl atsili- baido kunigų, nuo “politi venimo veikimą; visi bando
Gegužes 5 d. Wasliing- kare. Po didinimui bus šokiai
na
Mikaliūnaitė,
A.
Masiulis,
Se

ing
gegužes
3 d. aplankė 4,000
prie geros muzikos.
E kus. Kataliką darbininku i- kos.” Vra garbinga už
traukti jus nuo Kristaus-* tonan išvažiavo Kunigi; Vie ’ Vaidylos bus atsižymėję vaidi maška, Stankenytė, J. Pažcrcckai- žmonių. Jame dirbs per 2,500 as
politikavimų kentėti, Bet esate lojalūs. Jūs dar nybes Centro pirmininkas nimuose. Būtent: J. Sadauskiene tč, M. Peckiūtv ir O. Marčiulony- menų. Korporacijos (namo) pir
k Realas nuo šio seimo turėti) kį
mininkas yra ex-governor Al. E.
K pasklisti. Pradėkime darbą kaip būvo garbė prie tusų tikite, kad Jis esąs Dievd .kun. N. Pakalnis ir sekreto- :—Motinos; E. šervytaitė—Willis
“Bobos viršus*’ — komedijoje Smith. •
Jobūti
persekiojamam,
ištrem

Sūnus,
Vienas
Dievas.
”
Irius
kun.
M.
Pankus.
Geg.
Gf
Anelės, duktė®; j. Valontis
K dabar!
dalyvauja: J. Juoclzevieius, Trestam. Tada tėvynei laisvę ‘Kalbėdamas apie naują d. ryte turėjo pasikalbėjimą no sūnus; V. Lapšys — Kazio nieknitė ir J. Krasniekas. “Mo — Gegužes 5 d. įvyko vakarienė
pagerbti kun. Pijų Lekeši jo var
sūnaus; LukševiČiūtė—Morkūnickovojo, dabar tėvynėje, lie bažnyčią, pabrėžė:
I su Jo Ekscelencija Arkiv. he — Uršulės; J. Tamašauskas — kykla” — scenoje dalyvaująs J. dadienyje. Sveikiname.
f ^KUNIGAI IR POLI- tuviams katalikams laisvę - * “Kbkk tai'paminklas kri Eumasoni Biondi, Apašta
A.' Vasiliauskaitė ir
—• LDS. "12 kuopa laikj’S savo
‘Jokūbo r O. Juodzevičienė — Ma Juodzevičius,
....
»
mokiniai.
k
^TIKA
susirinkimą
sj sekmadienį po geg.
kovoja.
kščioniško ^rnoteni luomo./ liškuoju Delegatu Washing- rijonos; A. Gabarčiutė — Mortos;
Bilietai
choristų
jau
pardavinė

pamaldų
[
Šiandien viskas viešaj nVisgi yra, keistas tas žo Ką tai reiškia Amerikos tone. Pasikalbėjimai buvo fF. Morkus — Oldausko; K. Hoff- jami.
manas — Ožkevičiaus. Iš vaidylų
r* me gyvenime skaitoma po- dis — politika. Vadinasi, moterims! Kokio tai pa apie Kunigij Vienybę Ame sąstato matoma, kad kurio atsi
Chorų nesutikimai?
TU. Staat 2-COa Motery Pabtle
■ Mtika. Kas ne politika ? To- ir Amerikoje kunigai pdi- saulio moterims reikalinga rikoje ir bendrai apie mūsų lankys, tai Ims pilnai patenkinti.
Brooklyne yra Operetės choras,
| kio daikto nėr, kad nebūtą. tikuoja: draugijas tveria, įkvėpimo, kokį pareiškia Sis kataliku akcijų.
M. P. BALUS NO.
susidedąs
iš katalikų vaikinų ir
I
BIELIAUSKAS
f politika. Mokinti vaikus po-• paskaitas laiko, lietuviškas paminklas, kad (grąžinti Nesenai centro sekretorius
Graveriai ir Bnlramnotoju
Cerių, doros dėsnių, skaito-■ mokyklas, prieglaudas, ligo- žmonėms krikščiones moters kun. M. Pankus lankėsi
KUUMUUa
BROOKLYN,
N.
Y.
Washingtone National Cat734 Grand DL, Rrooklyn, V. T.
CLINTON
PARKAS
Lukšio paveikslai
holic Welfate Conferėnce
Piknikam*, baliam*, koncertams,
sekretorijate.JBuvo susiraši Judamieji Lietuvos paveikslai lokiam*
ir vlooklmu puitlnksmtal*
TU. SteM 2—OTM Motery FtibUe
M*a<iau*!* riet* Brooknėjimai kataliku akcijos ir Ims rodomi Karalienės Angelų njmam*
lyne-Maapetbe. Jau laika* «Sti**>
Kunigiu Vienybes reikalis. ■jjpn salėje gegužės 11 ir 12 diono- kyti aalf Komoa Macui.
JOSffl IEVINIU
,mis. Rodys ir aiškins p. Lukšys.
ATLIEKA VISUS SPAUDOS DARBUS
jovASKumniasar.
Toki pasikalbėjimui ir susi Bus rodomi ir p. Biržiškos atsi
(LmadtvkM)
rašinėjimai stiprina lietuvių sveikinimo paveikslai, nutraukti kuap. MM^tb ir Ittta Avt.
VieniatUS Kataliką SfaotavŽ ir Kraitini Apyliakije
GBAMOBIŪl
I
_:
katalikų padėtį Amerikoje. Brooklyne. '
107
UM
m Aw, SMoUjn, WX
|
Parduoda maldaknyges, ražahčiili, Ikaptferiui, mečhlik&liua, kryžiito, stovySteritiKddl
•ė9MHITOa0TODMaaMNMMHi>|
Į las ir k. Čia galima gauti ivairaui turinio naudingą knygą ir gražią atviručių—
RUOŠKIMĖS PRIE SEIMO Gegulės 3 d. Karalienes Ange Į Tcl. Grccnpoint 9—2320
8TAGG 2-4)106
į «u lietuviškais paralais.
|
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L
|
L
k
L
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“VYTAUTO” SPAUSTUVE

“DARBININKO” AGENTŪRA
| “Vytauto” spaustuvė priima “Darbininkui” skelbimui, prenumekatas ir parĮ duoda atskirus “Darbininko” nuWū|.
“ ,
:\J"
I

AtkUra AitrUlaito, KetriMUtto ir

t-va

I Antradienio vakarais deŽiuruoja J. Tmasoau. Gi ketvirtadienio ir šėžtadienio
I yakarais—J. P. Mačttdū. Šiaid paitaraisiaia vakarais .galima atlikti ir “Reti

Įstate” reikalus bei notariniUMMUūdymm.
į NlPPAMZBMrTE, kad minšhia reikldi^ — J^F
'F

1Į
*

I
i

VYTAUTO SPAUSTUVĘ V.

vv

SS4 GĖAND STRlfST
’
'
F.
Telefonu<Wtas8«4«2-4n33
|U«ms«wsmmmsmimRss*toimassMTOTO999TOwes9isssUmsissms

Jau tik nienuo pasiliko
prisiruošti prie LDS. seimo.
Apylinkėje* yra daug LDS.
kuopų. Būtina yra kuopų
pasitarimas ir ją delegatų
susirinkimas išrinkti komi
sijų seimų priruošti Apy
linke turi pasirodyti. Dar1
ban!

PMMOGOS

lų par. salėjo susituokė Juozas Pilinuskas su Michalina Piliauskiono. Pabrolys buvo Juozas Kadas,
pamergė — Blanche Parsons.

,
to J.
B0MWft ____
.__
Meilė.** Bus AjhpIMsIbhi |wtr. Milėje

(bkmck)
LIKTUVUI DIKTISTAB
2H 8. M Mk, Bruklyi, M. T*

į
GRABORIUS
; \
—IR —

Krikžtai

Gegužės 3 d. Karalienės Angelų
parapijoje apkrikštyti: Jurgis Urtitras, sūnus Jurgio ir Darata*
Vonekhnų, krikštatėviai — Petras
Vencknnas ir Katarina Staninkynaitė; Rita Veronika duktė Vlado
ir Adelės Mikai iftnų, krikštatėviai
—Pranas ir Mare Vainaktel; lieolias Patricijus, sūnus Jono Ir AdoW l4sių, krikštatėviai — Jot)**
KlAšČitM ir JiteofifU LukošaMMti*
fe
buvp 'Karilknta
Mottnė*
Užnyčiojc.

M. 1. PETRU*

JOSEPH GARSZH
V
!
BALSAMUOTOJAS
! m IBDFORD AV1MU1

BROOKLTK, M. T.

VALANDOS:
Nuo f raL ryta Iki B raį. ratara,
BąUteOteMtaie
Ir tnreateBMteia
41* -„-fe*-* -it
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