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EINA NUO laifi MBTŲ

va laisvas
Kaunas, kovo 1 d. — Va

sario 20 d. atvykęs policijos 
atstovas j Garliavą pareiškė 
kiiiL M. Krupavičiui, kad 
Kauno karo komendanto nu
tarimas, įvykęs Kalėdų me
tu, atmainytas ir kad kun. M. 
Knųmvičius vėl km* tik nori 
galįs važiuoti ir jaustis Lais
vu.

VELTUI KELIONE 
I GIMTINE

Xetr York, kovo 14 d. — 
Svetimšaliai, neišgyvenę A- 
merikoje 3-jų metų, gali pa
sinaudoti gera proga sugrįž
ti į savo gimtinę: jie gali pa
duoti pareiški mus valdžios į- 
siaigoms ir gaus veltui kelio
nę i savo gimtąjį kraštą.

NUBAUDĖ KOMUNISTUS

Kaunas, kovo 1 d. — Ka
riuomenės teismas savo posė
dy nuteisė 2 komunistus po 
15 metų ir vieną — 12 metų 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

KAUNE GRIAUS SENUS
NAMUS

įHUNINKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

IMI M,, Mr. 21.

a, Reikia 
įstaigų, kol 

savo antspnn-

lykų. K«i| 
žios žilvi 
cigaretų 
ras sviesto 
uos riekelė

*
*
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■oun IMTOM, KAM, K0V0MAK4M

nysis benimkaa mokėjo 
plaukti, todėl išsigelbėjo.

Kodėl motina taip padare, 
dar neišaiškinta. Manoma, 
kad jai protas buvo sumišęs.

DAHBIHI^KAS
AMERIKOS LIETUVIŲ R K. tV, JUGW1

INDŲ “APAŠTALAS” 
KAUNE

SVETIMŠALIAMS KASI 
PIGESNĖ

KNA ANT1ADIBNIAI8 ĮB 
PBNKT ADIRNIAIS

Klaifuda, kovo 1 d. Iš 
patikrintų šaltinių praneša
ma, kad j Kaimą atvyksta in
dų tikybos ir doros skelbėjas 
Krisznamnrti, kurs žadąs ir 
Kauno universiteto paskai
tas skaityti.

Kaunas, kovo 4 <L — Kau
ne yra sudaryta speciali ko
misija, kuri vaikščioja po 
gatves ir rinka žinias apie 
senus namus, kuriuos miesto 
valdyba įsakęs sugriauti ir 
jų vieton naujus pastatyti.

Maskva, — Sovietų Rusi- 
j< je gauti duonos yra svar
bus dalykas. Bet Imlševilių 
vadai suteikiu užsienių žmo
nėms šiokių tokių palengvi
nimų. Svetimšaliai inžinie
riai, diplomatai ir laikraščių 
korespondentai gauna kny
gelės, kuriose būrnt užant
spauduotos tų knygučių sa
vininkų fotografijok. Su to
kia 'knygute svetimšalis einu 
i spe<’ialę krautuvę. Bet gau-
■X-------------------------- -- . ■ ■■ . -------- tT-T-K ,r-.-.... ■ ■ Lt. . .

AMERIKIEČIO DOSNUMAS
Katuias, kovo l d. — Kau

no karo orkestro vedėjas-ka- 
pel meisteris Valeika iš vieno 
amerikiečio gavo 1(10 dolerių' 
už parašytą valsą to ameri
kiečio žmonai.

JACK GANSONO 
OARGAI

Jark Ganson. žymusis lie
tuvis ristikas, paskutiniuoju 
laiku labai daug darbo turi.

Kovo 9 d. Camden’e, N. J. 
jitosi su įSailor Amold, kuri 
jack paguldė per 27 min. 3S

Kovo 10 d. susitiko ‘Broek- 
ton'e su Pat McKay. Po 45 
minučių “daita” teisėjas 
rungtynes paskelta lygiomis.

Kov<> 12 d. Bostone ritosi 
su (knvlioy Jack Wagnor; po 
20 minučių ristynės buvo pa
skelbtos lygiomis.

Kovo 13 d. Portland, Me. 
susitiko su žydų čampionn 
Abe Kapliui, kurį Gansonas 
paguldė du kartu: pirmą 
Kartą per 37 min. 7 sek., o 
antrą —‘18 min. 53 sek.

Tolimesni Gausimo susiti
kimai:

Kovo 16 d. — Camden. N. 
J. su holandų čamp. Tom 
Draki*.

Kovo 18 — Fitchlnu’g, 
Mass. su prancūzų čamp. 
J ean Dadeus.

Kovo 20 — Roclioster, N. 
Y. su Joe Stecher, su buvu
siu pasaulio čampionn.

Kovo 23 — Portlando, Me. 
su Ed. “Don” George už pa
saulinį čampionatą.

Kovo 24 — Hart Ford’v. Ot. 
su Lee Wyko f L

Kovo 27—llolyoke, Mass. 
su Henry Deglam*, francūzų 
čampionn.

AUTOMOBILIO NELAIME

F rankini, kovo 14. —Per 
susidūrimą automobilio su 
traukiniu vienas žmogus už
muštas, o kitas sunkiai su
žeistas. Automobilis į šalį 
Tmvą^misviefetmi ICįįL pėdų 
nuo traukinio. '

SCHAAF'AS PRALAIMĖJO
Xeir York, kovo 13.-—Ma- 

dison Sųuare Gardon’e įvy
ko bokso rungty nės tarp Ėr- 
nie Schaaf ir Tommy Lough- 
ram. Rungtynes punktais 
laimėjo Tommy Loughram. 
Schaafo sekundantu buvo 
Jack Sbarkey.

JACK DEMPSEY 
PASITRAUKIA

Los Angeles, kovo 12 d. — 
Jnck Dempsoy, buvęs pasau
lio bokso čampionas, viešai 
pareiškė, atsisakąs nuo tak
simu ko profesijos ir nuo tos 
dienos prašo jį vadinti Jacck 
Dempscy, teisėjas ir rungty
nių prom<derius-migėja&

500 NAUJU AGENTU
Proliibiei-IVasliinytdii.

jos departaniHito direkto
rius IVoodcoek paskyrė 500 
naujų agentų kovai su “bnt- 
legeriais.” Be to, jis pareiš
kė, kad pereitą inenesį buvo

ti knygutę 
pereiti < 
■visas pr 
dus ir imu

Su tokia 
gute speėĮ 
gali gauti

Maltai 
Cb, W. A 
žiaus, vie 
paskandino 
(vienas 6 r 
tų amžiaus 
resnį sūnų, 
prigirdyti, 
jo. Vėliau 
prisigirdė, 
niukas 
na juos 
žinoti, bet 
prie vau 
juosyi 
į vand

159 tūkstančiai galionų like
rio ir 246 tūkst. galionų 
alaus.

Didžiausią Šmugelį varo 
Ne\v Yorke, kur prohibici- 
jos agentams daugiausia dar
bo yra. { ten siunčiama 90 
naujų agentų: į Chieago 
siunčiama 80, į Pennsylva- 
nia, Ne\v Jersey ir Delavvare 
— 70. o į Naująją Angliją 
siunčiama 40.

LAIVO NELAIMĖJE
Shanyhai, kovo 12.—Plau

kusiame laive “Tariu” is 
Shanghai ivYangriiovr kilo 
gaisras. Laivu važiavo apie 
500 keleivių. Gaisras kilo 
nakties metu. Kilus didžiau* 
šiam sumišimui teišgelbėta 
tik apie 200 žmonių, o 300 
žuvo. Vieni buvo užmušti 
degančio laivo begriūvančių 
stiebų, kiti prigėrė. Laivo 
kapitonas ir neišsigelbėjo.

Atvykęs gelbėjimo laivas, 
kuriam vadovavo anglas ka
pitonas, išgelbėjo 123 kelei
vius. Kai šis laivas atvyko 
į Shanghai, tai jį sutiko pul
kai žmonių. Vyrai lankė 
žmonų, žmonos vyrų, vaikai 
,— tėvų. Viena žmona, suži
nojusi, kad jos vyras žuvęs, 
šoko į upę ir nusiskandino.

Moterys ir vaikai Šaukė: 
užmušėte mūsų brangiuo
sius asmenis, užmuškite ir 
mus.

Sakoma, kad tas baisus 
gaisras kilęs dėl vieno ka
reivio neatsargaus elgimosi 
su savo degančiu papirosu.

IŠGELBĖJO NUO GAISRO

('ambridyr, kovo 14. — 
128 Magazine St. kilo gais
ras. Policininkas James 
Keough įbego į degantį na
mą ir išgelbėjo sergančią, 
negalinčią vaikščioti moto-

A [AUGINIS, POTVYNIAI IR 
ŠALČIAI EUROPOJE

NOGIMA AMERIKIETĘ PRIPAŽINTI 
ŠVENTĄJA

arkyta kny« 
; krautuvėje 

rių maisto da- 
tokios: švie

stas $1.25, 20 , 
mitai, 1 sva- ] 

50 centų, dilo-
5 centai.

KUINĄ
# kovo 13.

* 35 m. ant 
miko žmona, 

vo du vaikus 
į kitas 3 me-

- norėjo ir vy
rėtų amžiaus, 
šis išsigelbė- 
jjati motina 
elbejęs ber- 
< kad. moti
nai pasiva- 
. privažiavo 

1 ji pradėjo 
eilės mesti 
jTjioko į

Londonas, kovo 12. —Vo
kietijoje, Prancūzijoje, Au
strijoje, Šveicarijoje, Skan
dinavuose, Olandijoje ir Bri
tų salose praėjusią savaitę 
kilusi auifra ir šalčiai su ma
žomis poilraukomis vis tęsė-

Holandijos pakrašty jūra 
užšalo, ko jau daug metų ne
buvo. Sniegas užpustė gele
žinkelių bėgius.

JitĮjoslarijoje upės smar
kiai išsiliejusios, ypfu; pen
kios, kurios netoli Mitrovit- 
zos visus laukus užliejo. Su
sisiekimas tarp Belgrado ir 
Sarajevo nutrauktas.

Ispanijoje siautė didelės 
audros, kurios ypač sugadi
no daug tiltų. Patvvmlsi 
Zamoi’os upė užliejo aplin
kinius laukus.

už William Magee Seton, 
kuriuo neilgai gyveno, M 
vyras greit mirė vienojo 
lionėje į Romą. Ji buvo p» 
testantė. Romoje studija 
katalikui tikybą.

1805 m. sugrįžo į New Y

York, kovo 16 d.— 
Atitinkamų žmonių ir orga
nizacijų rūpinamasi, kad 
Elizabeth Auna Seton, miru
si 1821 m., būtų pripažinta 
šventąja. Tuo tikslu norima 
surinkti 100,000 parašų pra
šymui į &v. Tėvų. Prašymmr kų ir perėjo į katalikų^ 
bus įteiktas amerikiečių mal- ’ ’ * ......................
dhiinkų, kurie keliaus į Ro
mą liepos (July) 9 <L

Elizabeth Ann Bayley yra 
gimusi Now Vorke balandžio 
(April) 28,1474 m. Ištekėjo darbais.

bą ir aktyviai dirbo katalOa 
bes darbi* — nustatė pampi 
jinių mokyklų programų, 
steigė katalikų ligoninę ir kj 
bai pasižymėjo lalslnrin

KAS TURI ŪIDŽIAUSIA 
ARMIJįT

Paryžius, kovo 14 d.— 
Prancūzų iliustruotas savai
tinis žurnalas paduoda žinias 
apie pasaulio valstybių ka- 
- -------- —< " .. ..

LENKU SEIMAS PRIAME 
SUTARTĮ

Varšuva, kovo 13. — Ko
vo 12 d. 6 vai. lyte, po ilgų 
ginčų, Lenkijos seimas pa
tvirtino Vokietijos-Lenkijos 
prekybos sutartį,

menėje turi 1,812,000 gin
kluotų vyrų; 2. Anglija — 
780,000; Italija — 773,000; 
4. Prancūzija — 583.000 ; 5. 
Amerikos J. V.—565,00; 
6. Vokietija — 285.000, iš ku
rių 100.000 nuolatinėje karo 
tarnyboje, o likusis skaičius 
atsargoje.

NUBAUSTI UU GYIY- 
TUJAI

IMsoii, kovo 13. — Vie
tos du gydytojai buvo išda- 
[vę liudijimus dėl tūlų žmo
nių sužeidimo# kad tie iš ap- 
draudos įstaigos gautų mo
kestį. .Bet vėliau pasirodė, 
kad jokio sužeidimo nebuvo.
Gydytojai Dr. E. J. Fla- 
herty iš Maynaid ir Dr. I. 
F. Armstrong iš Hudson pa
teko į teismą ir liko nubaus
ti — vienas gavo 9 menesius 
pataisos namų ir 250 dolerių 
pataudos, o antras —15 mė
nesių ir 500 dolerių pabau
dos.

Chamberi/, Prancūzija, ko
vo 13 d. — Čia visą parą 
(24 vai.) slinko nuo kalnų 
žemė ir sniegas 500 pėdų į 
valandą givitumu. Nuslinko 
keturi šimtai milijonų kubi
nių metrų uolų, sniego ir že
mės . Aplinkiniai gyventojai 
mvo priversti la’gti. Visi 
aplinkiniai lankai uždengti 
nuslinkUsia nuo kalnų žeme.

PREL DAMBRAUSKO 
AUKA ATEITININKAMS

Kaunas, vasario 26 d. — 
Lietuvos veteranas, žymusis 
publicistas, kritikas, univer
siteto garbės daktaras, pro
fesorius prelatas A. Dam
brauskas—Jakštas ateitinin
kams paaukojo 400 litų.

504 MILIJONIERIAI J 
MOKĖJO MOKESČIUS
Wasliiiiyton, kovo 16 d. • 

Į valstybės iždą praėjus' 
metais sumokėjo mokesčiu 
504 biznieriai kūnų pajiu 
prašoko milijoną dolerių. ^Jį

Tl REVUCUOIUEGlįĮ 
BYLA

Ispanija, kovo 16. —

riuomenjės teismas svarsto 
didelę bylą, kurioje kaltina
ma 77 ispanai, norėję 1930 
metų gruodžio mėnesį nu
versti karaliaus valdžią. Vi
si kaltinamieji aiškinasi ko
voje prieš diktatūrą už šalies

PASITRAUKIA PIKI 
RUSTEIKA

Kaunas, kovo 1 d. — Kr 
minalinės policijos direk 
rius pulk, Rusteika įt 
vidaus reikalų miniai 
įMihiMlu 'ImfiARĮg W 
ko nuo direktoriaus pa

EK-ČAMPIDNAS
GAVO ŽMONį

N e ir York, kovo 12.—Bu
vęs pasaulio ristikų čampio; 
nas Gils Sonnnenberg susi
tuokė su p. Marie D. Ėlliot 
iš Belmont. Jaunoji už sa
vo vyra tik 10 metų jaunes
nė.

ŠIIU IŠGELBĖJO ŽYMU i 
KOMUNISTĄ

TokįĮo, kovo 16 d.Ja* 
ponijos policija laimi dėkin* 
ga vienam šuniui, kurs i 
liejo gyvybę žymiam Sovie 
Rusijos diplomatui Pi 
Arikeieff. Nežinomas 1 
muo šovė į diplomatų, bet pa* 
sitaikęs šuo sukliudė tani 
piktadariui įvykdyti sa 
žiaurų darbą.

NESUGYVENA KAIMYNAT
KARAUAI U

Relgradaa, kovo 16 d.
Sudarytoji francūzų - italį 
laivyno sutartis, tiek dnuft *

NORI TARDYTI MAYOR’Ą
Xnr York, kovo 13. — T- 

vairios grupės reikalauja re
vizijos’ mayor’o įstaigoje. 
Bažnyčių federacija yra pa
ruošusi įvairių apkaltinimo 
medžiagų it reikalauja griež
to patikrinimo. Katalikų 
Bažnyčios vadovyliė į tuos 
reikalus nesikiša.

Pats mayor’as nerodo jo
kio susijaudinimo ir pats

BAŽNYČIA PANAIKINO 
13 VEDYBŲ

Vatikanas, kovo 14.~Baž- 
nycios teisinas Rota perei
tais 1930 nn turėjo 54 bylas 
vedybų panaikinimo reikalu, 
iš kurių tik 13 išsprendė tei
giamai—panaikino rėdytas.

UŽDARYTA KOMUNISTŲ 
PAROŪA

Berlynas, kovo 14. — Ber
lyno policijos įsakymu užda
ryta komunistų “spaudos ir 
kultūros” pai*oda, kurios 
tiksiąs buvo varyti šlykščia 
iK’dievinimo propagmdą.Vi- 
si nepadorūs paveikslai ir 
šlykšti sĮMiuda konfiskuota 
ir sunaikinta.

ITALŲ B4UDŽET0 
NUOSTOLIAI

ItalijosRoma kovo 13. - 
finansų ministeris Antonio 
Moseoni pareiškė, kad 1931- 
32 metais numatoma valsty
bei apie/23 milijonai dolerių 
nuostolių, nes toki suma iš* 

siūlo padalyti tikrinimą jopaidų bus didesne už imja- 
vedamoso įstaigose. mmvz

* KALENDORIŲ TAISYS

driiera, kovo 14.—Kalcn . žadojusi gražių vilčių Enro» 
doriaus pertvarkymo komi
sija stropiai posėdžiauja ir 
ruošia savo darbo planus. 
Šiais metais spalių men. 26 
d. bus tarptautinis suvažia
vimas kalendoriaus pertvar
kymo reikalu. Yra nuomo
nių kad iš dabartinių 12 mė
nesių reikią išdaryti 13 mė
nesių. Yra ir kitokių planų.

LAIVO NELAIME

Isianbul, Turkija, kovo 14 
d. — Turkui laivas plaukęs 
stt 110 keleivių ūžpliuikė ant 
uolos i/ smarkiai susidnužv. 
Nupjaus atsiųsti goltajimo 
laivai.

tmksto Tiujaute kalinių rni- 
jąg ^pastebi, vadinasi «d kilimų* todėl buvo gerai (M 
įvaikiui—TarftMVM. siruoštiai.

1100 KALINIŲ SUKNJMAS
Jolit'L nL kovo 15.—1100 

kalinių šukele kalėjime maiš
tą ir norėjo ištagti, išlaužda- 
mi duris, langus. Per susiti
kimų su kalėjimo sargyta 
keturi kaliniai nušauti* daug 
sužeistų. Kalėjimo snrgyta

pos taikai, jau daug ką 
vyle. Buvo tikėtasi kad Itin 
Ii ja su Jugoslavija įsigyt 
resnius santykius, mat šiaį J 
abi valstybės suinteresuoto# 3 
Albanija. Albanijos karalių# | 
Zogu, išvykdamas iš Austrė 
jos sostines Vicnna, laikr#Jį 
liniukams suteikė nelabai I*ijS 
lankių žinių apie savo-katrai 
niyninę valstylię Jugoahvi^

W
Y ra rimtų davinių, kad 

sikvsinimas prieš Xogu 
remiamas Jugoslavijon 
tovybvs pinigais. Jei Zogog 
būtų buvęs nušautas, tai, am 
koma, kad Jugosląvijoa kfl 
riuomenė būtų įsivoržual J| 
Albaniją. -J

Jugoslavija primeta kaM 
Altam jai, kad ji perdaug m 
airišūsi su Italija*



KAIO MUZIEJUI au

i'r

merų sąlygom
Bankui, sekant 

susidarė ypač 
švedu paskolos 

pre 
akt v

Katiliau. Vasario 16 d. ku
ro muziejus susilaukė savo 
dešimtimtinių sukaktunų. 
Steigiant muziejų turėta 
tikslas sukurti būsimoms 
kartoms amžinas paminklas, 
kuris vaizduotų, kaip Lietu
va per amžins Įiriešų vargi
nama numetė vergijos jun
gą ir -iii ginklu rankoje jier 
skausmus ir kovas pasiekė 
įtrpriklaiisomvbės. Be to at
vaizduoti. kaip gimė pasau
lio suirutėje Lietuvos ka- 
numnemV kaip ji augo, ko- 
\ėsi ir tvarkė savo gyveni- 
.iią. Kiekvienas muziejaus 
lankytojas aiškiai Hiato, kad 
nastatytasai tikslas muzie
jaus v ra ne tik pasiektas, 
bet ji., mato ir jaučia, kad 
muziejus tautine šventove 
tapo. Čia per kiekvienų tau- 
liiir m- valstybinę’šventę at
eina didžiausios žmonių mi
nios mūsų tautos didvyrių 
I arrrhli. Ir ne vien šventės, 
bet ir šiaip kasidenines va
karinės apeigos karo muzie
juj būrius žmonių sutrau
ki:'. Gilus tautinis apeigų 
mi'diiigHnias skaidrina li<*- 
tuvio sielą ir stiprina joj 
tautinę sąmone. Taigi karo 
mukiem- be tiesioginio savo 
u'<la\ij’io vilto visuomenės 
.-uiklėjinio priemone. 4 

L Visa tai Įsikūrė g/na sun- 
y žmertių 

atsidėjimo dėka» Ęijžimį^ia 
šio dnrbo našta teko genero
lui V. Nagevičiui, karo mu
ziejaus kūrėjui ir nuolati
niam jo globotojui.

Nežiūrint karo muziejaus 
reikšmes ir jo vaidmens jis 
dar tebėra laikinuose trobe-

kale reikia važiuoti 15 kilo- 
rfietrų.

Iš tolimos apylinkes ma
toma, stovi didelė su aukš
tais lakštais raudonų plytų' 
bažnyčia. Tai žeimiečių pa
žiba. Baigto statyti dm 
prieš karą. Buvo įrengt i di
deli, galingi vargonai ir var
pui. Bet, deja, karui užėjus 
rusai rąiptis išvežė ir pu 
šiai dieimi nėra; bažnyčią 
sjirogdiim. liet visai m»su- 
griove, vargonus sunaikino.

Bažnyčiai nt n »m< u 111 u »ti 
stigo tik vis varpų Ir vargo
nų.

Naujai atvykęs klek, kum 
J. (logžna pereitais metais 
pinosi iniciatyvos nupirkti 
varpus, buvo sušaukęs pa
ra piečių susirinkimą, nutarė 
visi bendrai aukomis remti 
ši gražų darbą. Orgimizarr 
ių mažai yra: v<»ikia tik pa- 
vasarininkai iršauhi! būrv<
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AB JAU ĮSIGIJAI 
KALENDORIŲ?

7
LDg, itemt 1031 metam* iHrido grižą, didolį ir įdo

mų kalendorių kriettdotitu* knygbt formato. Turi 100 

puslapiu. tat pilna paiitattrią ir naudingiausią žinių

KaiendaritM tekaštuoja tik 25 etatai. LDK na- 

riamB-—15 centu,'

Kalendorini gaunamai ‘‘Darbininko” buveinėje, 366 

W. Broadway, Su. Boitott, Man.

Pasiikubink, kol dar neiiptrduota.
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Okupuotoje Lietuvoje

■JĮR1"-'- 111

“Darbininko” Katalogas
----------" ----- --------------- -------

^Šinids' Iš Lietuvoj
L. ’ ..............-
t_MWnroS BANKO AKOINIM-
Į t KŲ VI8U0TIMIB 3U8I-

RINKIMAS

metų rusinto 
-dieną Lietuvos Banko di-

dejoje salėje įvyko Lietii- 
p vdi Banko akcininkų susi- 
į. rinkimas, pirm i niukini jam 

vytinusiam akcininkui (ak-
4 vijij skaičiaus atžvilgiu) fi- 
Nausų iniiiistcrini. Aktyvai

; ir pasyvų balansus pritei-
* tais 4 W3(I metais pasiekė 

441,W milijonų litų, o pravi- 
tais 1021) buvo įsivaręs net

• iki 443,42 milijonų litų. Pa- 
jąnių Bankas turėjo tt. U, 
(kM333J)t), o išlaidų lt. 7,- 
363,333,60. - tokiu būdu gry-

■ no pelno poziidjn sudaro lt. 
24kXMHH). ■

■ Praeitųjų 
Lietuvos 
pranešimą, 
palankios.

. jau įlieta 18 m ii. litų 
kybos balansas bmes 
VUs ir din t •s n<-t apie 2 
litų pviteklk.Us. Pairai 
lietuviški kapitalai, siisidn 
Hus jiems užsieny mažiau 
palankioms sąlygoms, gan 
sinti pradėję plaukti į Lie 
turą, pritraukta daug užsie
nių kapitalo statybai i gele
žinkelis. m»st;is ir rt.l. taip 
kad svetimos valiutos per
tekliaus apčiuopiamai įplau
kė itpie 66 milijonų litų. Bet 
reikia labai susirūpinti, kaip.^ V ” ; *
ten‘pat dalyvavęs stiši’ril^ 
iue .p. A. Stulginskis visai 
teisingai paklausime paste
bėjo. jog 1<> svetimos valiu
tos pertekliaus nematyti 
Banko aktyvuos,-. Aktyvai 
imtinuoju laiku r»»do ten
dencijos m t mažėti. Dar Jin 
dilesnio spūdžio sudarė p. 
Baknio. valdytojo pmlčjejo 
aiškinimas.
skaitymas 
pasyvus. . 
skaitymo pasyvai užsieniui 
staiga pakilo nęt iki 60 mil 
litų, tai galima prieiti prie 
labai liūdnų konsckvenei.ių.

Kitas naklausimas buvo 
nukreiptas daugiau finansų 
ministeriui dėl sindikatų >a- 
liugo veikim.-, grobuoniško 

:• Uždarbio ir išnaudojimo kai 
kurių pirklių -- vertelgų ir 
tt Atsakius j paklausimus 
pirmininkaujantis tuoj pr 

..rėjų balsuoti pristatytam 

. Valdybos ir Tarybos proto
kolui patvirtinti neleisda
mas jokiu diskusija dėl pra
nešimo. nors reikalui jaučių 
h* buvo.

tvarstant pelno pasiduli 
jimą prof. Pakštas buvo iš
kėlęs pasiūk mą pelno dalį 
paskirti Vytauto Didžiojo 
paminklui statyti.

DŽIAUGIASI NAUJU 
KUNIGU

Ttiunujf. Tau inges para
pijiečiai labai linksmi gavę 
naujai įsišventusi kunige 
Edvardą Einorį, kilusį i* 
Kupreliškių parapijos. Va 
Balninkų vai. Jis ribai ge
rai ir gražiai darbuojasi *u 
parapijiečiais ir taip pat 
linksmai.

KUNIGŲ ATMAINOS

'Vilnius. Likšiolinis Link
meny klebonas kun. A. Mi
ras atleįstąs nuo p;ire;gų. 
Jis apsigyvenu ŠvenCdo^yse,- 
kur, dėsto lietuvių gimnazi
joje totyiių kalbą.

Linkmenų klebonu paskir
tus Popiežiaus slaptas šam-. 
bei kinas kun. d-ras A. Vis
kantas.

kad mūsų at<i 
mi užsieniu esąs 
Jeigu mūsų atsi-

tuose muziejui iš rusų cerk- 
'oles ir medinio sandelio. 
Tokios sąlygos labai pavo
jingos muziejui gaisro 
žvilgiu.

at-

PROF. JODELES SUKAK 

TUVIS

Vasario 13 d. Kauno pro
fesoriui pro f. J odelei suka
ko 60 metų amžiaus. Pro f. 
Jodei? yra žinomas moksli
ninkas ir visuomenes veike-

!m valdančiųjų organų pa- 
stfilymni tapo priimti.

Prof. A. iidanitvičitui

MUZIKOS MOKYKLA 
8MVIKABIAKAB 

fakeljos Utthdflmoa prHfulul taip 
mttcrmi taip ir
protrHtno Koftsemtorijtj.

PiiBiokofl nilliruimog Hetavlij 
kalboje.

TMCMnaMa'Bd., DorchHter 
T»l. Columhi, 017«

ryrrr aii-srFiaaanM

KAS ŽEIMIUOSE

Vifiiintelis aplenkintas 
kampelis Kėdainių apskri
toje tėra Žeimiai. Lenkuo
jančių nors sudaro nedidelį 
skaičių, bet vis dėlto skirias 
nuo lietin iu. Serga visomis 
•‘poniškomis” ligomis, kaip: 
kortavimas, girtuokliavimas, 
liūliai, kurie privedę iki vai
stinių ir bankrotų.

Lietuviai pradėjo rimtai 
-avo reikalus tvarkyti ir at
si palaidot i iš jų globos hei 
hipnozo.

Darbštumas ir apsišvieti
mas pradeda įsigalėti ir ta
riamieji lenkai meta savo 
užsispyrimą, pradeda ben-

Mokyklų Įsteigta pakan- 
kmntu. įvestas privalomas 
mokslas ir jaunieji visi, bus 
lietuviai, nors kai kurių lo
vai buvo unklvdę.

Miestelis nedidelis, negrįs
tas: pavasarį ir rudenį pur
vas neišbrendamas, šaligat
viai daromi cėmeuthiiai.

Valsčius turi nuosavus na
mus, yra paštus, Viiistiuū;
bankelis, stinga tik gydyto-

!,jo ar bent Jelčmio, nes TeL ivajoniM!.—V. ttikavsfcij.

UŽDEGI POLICININKĄ

Vasario 12 d. Tauragė.*

cininkas buvo nuvykęs >u 2 
kviestiniais pas žinoma kon- 
irabamlininką •!. Arnašių 
Šilalės valsčiuj Tiigurių kai
me. Pas jį rado 16 litrų de
natūruoto spirito, 3 1 .1 h nera
mus mielių ir 1 litrą anodi- 
jaus. Policininkas. i;.š\ da
ilios protokolą, mnidijau'* 
butelį buvo pasiučj «s am 
rialo. Staiga ArnoŠ’us jį p i- 
grieln“ ir išliejo Limbai m 
ašimi, o jo žiih ra :.m> lii’t 
uždegė. Knnibatyš prisipil
do liepsnos. Sudegė pralie
tas rašyti protokolai, apde
gė jKilieininko šmo1L ir 
pats policininkas vos išbegn 
iš kambario. Dmuduruoln 
spiritų Arnešieno išlieto, 
tniokts Atbustus išnešA imt- 
kati h* įmote į šulini. Ugni 
jiedu užliejo vandenin, ku
ris buvo tam yreikalui i< 
anksto parūpintas,

Botrija, ui DitvM Šventa* že-

VASARIO 16DIENA 
VILNIUJE

Lietuvos Nepiddaiisomylies 
paskelbimo tryliktąsias su
kaktuves Vilniaus lietuviai 
na n n nėjo iškiliai ngai.

Tą dieną 10 vai. rytą šv. 
Mikalojaus bažnyčioje buvo 
atlaikytos iškilmingos mi
nios. Mišias celebravo kun. 
P. Bieliauskas asistuojant 
mtmiams kunigams ir se
minarijos klasikams. Pritai- 
’ntą tai šventei pamokslą 
pasakė kun. K. Čibiras. Per 
mišias giedojo p. B. Hudui- 
kio vedamas bažnytinis cho
ras. Po pamaldų buvo iškil
mingai atgailotą “Te Dcum 
laudamus/M*

V akamLaiJęinojo Vilniaus 
Lietuvių . pastan
gomis Jm vu suruoštas. Kepri- 
klaitsomybes paskelbimo pa
minėjimas buv. “Apollo” 
salėj (Dambrovskio g. 5 p. 
Stasio namai). Vakaras pra 
sidėjo 7 vai. JO minučių. Di
dele .salė ir balkonas buvo 
kimšte prikimšta žmonių. 
Taip gausingai dar niekuo
met nebuvo susirinkę lietu
viai į Nepriklausomybės mi
nėjimą. Apytikriai apskai
čiuota, kad publikos buvo 
daugiau tūkstančio žmonių. 
Iškilmes atidarė įžangos žo
džiu Laikinojo Vilniaus Lie
tuvių Komiteto pirmininkas 
o. Konstantinas Stasys. Sa- 
\o trumpoje prakalboje p. 
pirmininkas pabrėžė laisves 

arklinių žmogaus gyveni- 
m*-, ypatingą mūsų tautos 
laisvės branginimą ir aukas, 
kurios buvo aukojamos ko- 
ojant dėl laisvės.

Po įžanginės kalbos cho
ras sugiedojo Lietuvos him
ną. kurio atsistojusi publi
ka išklausė susikaupusioje 
nuotaikoje. Po to p. pirmi
ninkas pranešė, kad nega
us iš valdžios leidimo vai; 

dhiti \<‘ikalą “Litvomaimi,” 
iškilmių programa esanti sth 
trumpinta, čia pat pei’skaL 
tė gautą p. uižiiiierk) Veng
rio sveikinimo telegramų.

Iš eiles sveikino gudų tau
tinio komiteto pirmininkas 
šen. Bagdmiavičius, ukrititių 
studentų vardu p/Kiwliinti- 
lų’r. gudų studentų vardu p; 
šulny ir ir le nkų studentų 
l‘Lrgi<»n MlodyrlP’ vardu p. 
KląežyuskiV V/ KVėikinl- 
mus padėkojo pirmininkas 
p* Stasy

Py to sekė koncertine da
lis, Prof. Galkauskui akom- 
panijuojant trijų padainavo 
p-les: Kriščiukaitytč, Losc- 
viviūte ir Mackcvięiūtr. So
lo padainavo p. Točilovskie- 
nes mokinys p. Eidukotiis, 
kuris, jeigu dirbs toje sri
tyje, turės dainavime gražia 
ateitį. Po to damato duetą 
taip pat p. Točilovskicne« 
mokines: p. Bielinyte ir p. 
K vietiny te. Užbaigė pirmą 
dalį p. Bielinyte solo.

Antroje koncertinėje da
lyje orkestras pagriežė uver
tiūrą ir simfonijos orkestras 
kartu su choru atliko prof. 
Galk-ovskio sukomponuota ir 
jo paties diriguojamą iškil- 
mnųnarsą^,^ , 4 v’ 

iškilmių: praįgramų uzbai? 
gė p. Krutulio vedamas cho
ras, kuris kaip ir visuomet, 
padainavo keleto gražių lie
tuviškų liaudies dainelių.

Programai pasibaigus gau
singa publika cntuzijusliš
kai sugiedojo dar Lietuvos 
himną.

Šių metų 16 dienos iškil-į 
mes Vilniuje praėjo tikrai 
pakeltu ūpu. Jose lietuviai 
dalyvavo gausiai ir visur' 
buvo juntama, kad tą dieną 
visi lietuviai iš tiesų šventė.

ĮVAIRIOS KNYGOS
Aukrinio Obuolio Htrtorij* 

(Graikų Mythofogljot Eiapo- 
ncli«) na pavciluiltiB. Lietu
vių kalbon Ugiildl Alyva-—60*.

Try» Krieirlii-Krikičioni* 
Eydat ir Turkis. Išrakinan
ti Mpysak* l’trtJS T, Vyi- 
aiauskas. Vert® P. B________ 40c.

Trumpi feMitymlUai—labai 
^ražfia pasiskaitymai apie i- 
vairius gyi^nimo atitikimu* 
Paraše J. Tarvydai - --------- -4fo

Turto Norma—mokslinki pa- ( 
<Mkdtymai. Paraše Uoaia------45*

Garumoa — aprašymai apie 
geruma per Tcv< Faberą-Fi- 
ipinf. VertC Kun. P. L... .,,..150.

Tabakai—Nuodai — rūky- 
mo kenksmas; pagal d-r< Nl- 
kokkj parengs S. Knimietin._15;. ■

Užkeikta Mergeli BU Bau- I- 
ja ir Baradaikutb—apysaka 15x jA 

1 Katalikų Bažuyčia ir Do- 
jiokratitfmas. — ParašS kun. 
Tarnas Žilinskas —- -------------- 1

ApožtalyaUa Maldos Statu
tai. — Verte Kun. P. Sauru- 
^aitis.....................    -25c
! XXIX Tarptautinis Eucha
ristinis Kongresas. ParašB 
kun. Pr. Btičys, M. I. C^.—1.50 

' Mūsiškiai Užsienyje# Juokin
gas aprašymas keliones į Pa- 
yyžią ir atgal Mikalojaus ir 
jGlapiros Ivanovų... Išguldd 
'Magnus Parvalkietis________

■ Kelionė Aplink Pasauli per 
‘80 dienų—Apie visas derybas 
*be galo įdomūs nuotikiai ke
liones per įvairius kraštus. 

-ParftšG Julius Verne. Vertimas, 
J. Balčikonio$1.01'

Pramoninės Demekratjlde Po- 
grindai. Paraštė Uosis 75<j

Gegužes Mėnuo — Kun. P.
Žadeikių. Kaina------------------50c

Aritirfe'tikos F Uždivhęaics _25e 
Vaik^ Dai^ynlijėiki -±- Rin

kinėlis kalbos mokslui--------- 50c
Petriuką? — laiškai vieno 

* tikėlio.. Verti'itakauskia 15e,
Bolšeyix»«ji tai yra . 

bolševizmas ir jo vykdymas 
Rtnijoj - ------------- ,.—15*

^Mdimų Vainikas—Savybe 
vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Gri
gonis --------------------------- ——50<*

Laimė — (poėma). Para§3 
Vaitkus 50c

Atsargiai su Ugnimi. Vertė 
iš lenkiško kun. K. S.............. 10.

Mūsų Tikėjimai —■ išaiškini
mas pagrindų mūsų tikėjimo. 
Vertė Jonas M. Širvintas___ 50c

LietuvOB tenklal. — Išleido 
J. Šeškevičiui ir B-vė, Kan
us ________________________ 40c

Ėmęs Ir Kalbėk: Deklama
cijos, Monolgai ir Dialogai. 
ParaŠS Juozas V. Kovas____30c

Graudūs Verkimai. — Ver
tė Vysk. A Baranauskas----- 10?

Eucharistiikos Stadjbl—Su
lietuvino Kun. P. Juškaith—lėr

KristaU» Kryžiui: Stacijos, 
Grandfla Verksniai, Maldos Ge
gužes, Birželio ir Spalių mė* 
lesiame, išleido kun. K. A. Va* 
syi___ _____________________ 25t

Dangaus Karalienė. •— Su
rinko Kun. M. Gavalevičius; 
be apdarų 75 centai, bu ap
darais ____________ ________ $l.Qi

žmogus ir Gyvuolyi. Pirą- 
šė kuh. P. Bileya ----------- :—30c

Socializmas Ir Krikščionybė. 
Prof. V. Jurgučio  ______ —XOc

Žydas LUtttMA Parašė S.
Kaimietis —B>

Maldos Galybė. IstoriBta? 
ūešinys IV-to šimtmečio kri- 
cščionybės. Lietuvių kalbon 
išglildė P. B;----------------------25c.

Apsirikimų Komedija. Atri- 
l&imaa lt Amerikoniško gyve 
ntoo. Išguldė Uolaus Vai* 
itois        —..... 10e

Jono Kmito Eilė* .......ILOC

Llctttvoa Albumas. Su pa* 
veikslais ir aprašymais——

Trumpa. Apologetika arba 
: Jat Tikėjimo Apgynima* F«

1

l

Vasario 16 d., kaip prane
ša “Dz. IVilenski.” vyriau 
s\bes įsakymu, buvo pada
ryta krata balt gūdžių kny
gyne Vilniuje “Rnn.” Lai
kraštis pažymi, kad rasta ke
letą nelegalių spausdinių. 
kuriuos policija sulcoii f iška
rusi.

Vilniuje gyvena daininin
kas Judyekis, kuris yra tė
vas 34 vaikų. 12 vaikų gy
vena sveiki, 22 jau mirę. Vi
sų t ii vaikų motina tebegy
vena ir jaučiasi esanti sv< i- 
ka.

DEL MENKO APETITO
IR BEMIEGIŲ NAKTŲ

žiiionėe, kuriuos vnrginn metttas ajie* 
tlfns Ir bemiege* naktys, turi pabandy
ti Xuga-T<me nors tik per keUft* tilo- 
mis Ir pasieta'tl, kokis didelis pogeriv 
J i m ii s purto seks, Sta puikus sveikatos 
Ir stiprumo hudavotojns suteikia 
nl ufcetttų vilkinimui, su-
muiluoja ir sustiprina mušta- 
i u s ir oiirunus, nuguli tauištlpucIJa ir 
t razina frottsing* atguivinauū miėgzi.

Nugu-TonO pnlijimt IS kurni sllpul- 
nutkHim iiuimIur, palengvinu inkstu ar 
pūsles įdegimą Ir priduoda nauji* spčta) 
Ir jvgfc niiBilpnsirins. atimonke.lnsienis 
fcunanr?. Nim-Tom* m neprllygtjKb 
imtu menk^jHnfinl mrtkntni ir npptaf, 
ir Jegit Jus imsjmiftue gerai, nr Msu 
jys jHtn’tMtm idijiysg ir sntnottkv’i j’K 
turite iniU N’tfKt’Tmn*. tfu* galUv pirk 
ti NngM-Tone Knr tik vnMnt > rs pvr- 
<r«v(i«U;»mi. .Teijnt Jmsų pAnlnvMn* „o. 
tori Jut irtsko, pM|>mUkU J| nfealcytt Jtj 
ilid P mn z

,10 

baltais

juodais 
-0175-1.25

Ražtai.

Kų IlitkvtsiKvj Katalikas 
Tori Žinoti arto Mokėti?

Maldų Kinkhielh, 
vir’eliah _______ _

Maldų Hintsiiūtia, 
vJrSdLi___ .

Dr. V.nco Bfc-kario
l&tarijoM L>p>!<ika. Ihi (omai. $1.00

Apie Apdraudę, Paraks J.
S. VaaihatisLaa-------------- - 6«,

Motcryf tt! ir Belmyaa. Ver
te J. Gerutis ___ _______ „40*.

Gani to? Pr utoarnokslis —
Dr. A. VjL Mh ________ __ _ 50e.

LhnĮjamo .iCi Ligoj ir kaip 
nuo ją ParsSv

'negyvoji gandu: i> rnv, vun-’ 
• duo, oras. Par,«<' J Baronas - 50«.
Į Patrimpo L&EIgd - Išleido
(Kun. A. Sriti lrtin . „„.Gdn, 
! Meile (Putni'ii. Parašo M.
Gu’.tūli ia ' -. ~ - I

50e.i Nauja fikal;yinui Knyga —

J50

(Dalis JI). Su paveikblnis „.75* 
Vienuoline LflCma. Vertė

Suimt litis------------25*
Enjgvlč — i-u pa-

— „ ___30*
Patyria,i Didžiojoj 

•KarOj, 1Ū1J ir tulū m. Para 
Kun J i' 1 • x'*' 

pi'lim 'u )
P.nfjdę V 

ę.-ucKf' ū«ti 
:’4t :d<t j .u r

AToK.ą'U I
[.< ?irt. I h o? !>■

Kun. P.
Vaiką 

veiksimo
Mano

Jiuy

.bu. di h iKa- 
J___ 25«

r, ji <; Uncijos 
•vi. Vmlarv ir 
Iv \ it-iuM,. We.

J. 
lei-

lU*

. 40*
Išleido

Marut <’ P__ 25*
Piokyuta VsletcftlL

J. Skruudjs 50* 
.učiums Ateiti 

■ s KuPra-

V Ih .
tventas G ♦brolius. 

Tėvas A’fnu .
Religijos 

ka. Snl.iv-;** i;
Įdekite £’

Prie H-'Uię.'. 
•Uph .< . __ _________ 40*

Mūsą 'Dažant, Parašė Ka- 
<ys Pi. M n  ____ 50*

Andersano Papkes—su pa*.„^^ao* 
įndziulaUJj —-- --------- - ------50*

Iš Eel?oaė3 po Europę ir 
Arijų. Parašė Pranaičių Julė 255

TUATEAI

Vienuolio Iiisyjia su Rabi
nu. Vi* m. vi i’, mo juokui. Su
lietu’. inn Valdi \ ’ fi«__ _____ 15c.

Nepai ų i 1 et nrly veiks- 
••lą drmn-i. i’rrušr i un. Pr. M. 
Juras. Kain < . ----------- - 35<J

Gilhilrin^or. Vyrca* 2 aktų 
•mmedij.i; parašė S. Tarvy- 
ias_____ t. 25*.

Eląeią Gud’niii 3 j-j veiks
nų LntTMtLja Parašė Seirijų 
uozutos . - ______________ 25*
Utosų ir Ubagų

8i?irc — kur** «Kj»>:’ po 1 *k 
«$. Parašė S- u;!/ J u ■? n kas. _35*

Sni'-TM- Ur -Ui.7 4 riq ak
lų. Vertfi _40o

UiUr.ias ' 
’P.ini - r .n. 

•a.’ė Kun 1
Žydu KaraPto?

’• ’is dramos 
(' ui i . ” Pa- 
\ ai< '-kaijukas—.lOe 

s tironui 4 
ilrhi, 5 pav V. riv J. lt Sir
pintas . - ---------------30d

Visi Geri—j-, vef^mų vais
ki h; paračfl P. V.10© 

Patricija, n?to ri(?innmoji 
toųilrinė — 4 ik f h drama. 
Verič Jonau 5 nrvyd:»*« - - ——10*

ISganymo Aprireljkimai — 
įtėjimes ir p •< t imas aaf £o- 
;nes jn-’-aim Ivbtaui. Vaidini
mas su gailiem ---------------75*

Dramoj; 1) Germaną; 2) 
Pahh.l.n - 5 a’n:; ■») Liiirdo 
Sto’uddas -- S aktą; paraM 
J. Tarvyde;__________ _ ™65*

Rnurlda Balkynn - Kmneilb 
ja 1-me akte. I\,ra??Į Gineitis X6*

Vnilm Teatrai: dalis I: 1) 
Pagalvok L n darai: 2) Jono 
aini ė; m Fc nkyl: mano UI*, 

mę. Surink t S. K, IX ir N,—15*
Vailm Teatrai; dutfe H: 1) 

Itirdrao pa.dmi: 21 Antanu* 
ola. Surinko S K D. ir N.—15*

BULDAHNVGMI

Palirim ant Kelių- “D U” 
pimh. thto,' npdaru 12 00 ir įšl.CMI

Matos Itoųj.A:i Aukso Alto* 
Hus- .MąL viriniaisAOe.

366 Broadway, Šo. Boston,-Mas*



"V

DARBIKINKAS
5t!

VAU* britai. .irtaltai.

MAtAl XW4* AUKSO ALT01TOB, juodafe praa-
UM rirWhh--------- ---—L----- --

Virai ulatkyMua Stakių aekan&n •drrai:
“ItytatyMIKO" ADMOniTRAOUA

M Mpprt? •rartlt Barto*, Mm

IO pradės kalbėti — baisus triukAmasl Eidami gatve, jie Iki skaičiai, kurių MalikliųlMtaa 
per simtiį metn, atsilieka nuo savo draugu, stumdo pra- Įsnma yra lygi jiems patiems, 
St^na,|- ® k°kS /Tvadinasi Mi»iūll> skai- 
mynai! Jie visiems įgusta ligi gyvo kauk. NegalėdainiL. . T„ . . . . . , . 
kitaip triukšmo kelti, jie švilpauja kokią dainelę ir muša|^,a,s'. v,so gi
lini ja taktų į stalu. Jie išvarto kambariuoee Imldus, i&P’l yra žinoma tik- 
krauato spintas ir nudaužo stiklinius daiktus. Vakare,h«i dvylika! Pirmieji trys 
nusiaudami Imtus, jie sviedžia juos į kampų taip, jog vie- Įyra 28, 496,8128. Kiti yra 

nuo kito nulekia mažiausiai per penketų metni. O J daug dideuni. Tobulaisiais 
kad matytunn, kaip jie jiadeda savo drabužius ! Kvarką nu-Į skaičiais laimi domėjosi se- 
sviedžia į kampą, kelnes pakiša po galva — na, o iš rytdlhovės matematikai. Taip 
pyksta, kad viskas nugulėta ir suraukšlėta. Jei jie eina su Į antai, garsus graikų mate- 
skiečių per gatvę, tai tuzinų žmonių būtinai su jo smai-Įmatikas Euklidas, gyvenęs 
galiu išpurvins. Pasakodami juokus, jie smarkiai juokia-J iv a. prieš Kristi), yra pasi- 
si, tik, deja, niekas jiems nepritaria. Jie juokiasi už de-bvm(ijęs tobulųjų skaičių ty- 
šimtį ir kalbėdami taip šaukia, jog klausantiems net ausys Įrinčįimais. Jis manė, kad 
sptmgia, •; [šie skaičiai turi kaž-kokios

O vis dėlto jie nėra blogi jaunuoliai. Jie tik pamiršta. Į paK]aptingos reikšmės pa
kart Dievas yra davęs ne tik koji) užkulnius, bet ir ^-1^^ tU(> kad visi 
tus, kad tyliai vaikščiotų. Jie pamiršta, kad kas jiems yra ! r 
puikiausia muzika, kitiems — tik nervus gadinąs triukš- [ 
mas. į

i (Iš Dr. T. Toth knygelės “Jaunuolio lavinimasis/* kurią Į iktuvIąjĮ.as sagClM’tų įrodvti, kad 
Įkrib, fevertf A. ___________  neporinių tobulėju* skaiči.j ,

I1 " ' [visai nėra, arba rastų nepo-| iroosrAWMAI SKAKIŲ PASAULY -L5 

______ Įir būtų pakviestas matoma* 
[tikos profesorium, 

paeiliui iŠ vieno lig 6, tai| Dabar pažaisim tokiu 
visos gautos sandaugos bus Į klausiniu. Koks bus didžiau- 
mrašytos tais pat skaitme-Įsias skaičius, parašytas tik 
nimis, tik kita tvarka. Ar dviem skaitmenimis? Daug 
nenuostabus, yra tas 142857Įkas atsakys, kart 99. Bet tai 
skaičius. NepabaigiamojĮbus klaida. Didžiausias 
skaičių eilėj tokių skaičių dviem ženklais parašytas 
yra, labai daug. Kaip pa- skaičius yra 9», t. y. devyni, 
vyzdį, galima nurodyti dar Į pakelti devintu laipsniu, 
į kitą tokių pat ypatybių Jarba 9x9X9X9X9X9X,9X9 
skaičių. Jei paimsim tokį ii-Į X9. Sudauginę, gausim, kad 
gą skaičių 052631578947368- 99~387,420,489, arba šimtai 
421 ir jį iš eilės padangių- milijonų. Panašiu būdu, di- 
sim visais skaičiais nuo vie- džiausiąs trijų ženklų skal
no lig 18, tai visos samiau- čius bus 999 ir ne O5-9, bet 
gos bus parašytos tais patĮO". Kadangi 99-~387.420,- 
skaitmenimisy tik kita tvar* 489, tai 9^ bus tas pat,, kas 
jąil____________ , Įir isio skaičiaus
; Visiems vra Žinoma, kadj«iekas tiksliai negali npskai- 
vra skaičių, kurie nėra pa-Įduoti, nes nėra praktiškos 
dalomi nei iŠ jokio kito skai- ^^y^ tokį ilgą daugini* 
čiaus, kai tik iš vieno iš pat P™ veiksmą atlikti. Tik lo- 
savęs. Sakysim, skaičiai 7,pritmais galima patirti, 
11,13, 23 yra toki, vadinami Į kart tas skaičius prasideda 
pirminiai^ skaičiai. Bet juokiomis 233 ir turi daugiau 
didesnis yra skaičius, juo kaip 369 milijonus ženklui 
sunkiau yra nustatyti, ar jispei jį norėtume parašyti po- 
yra piiminis, ar nė. Skaičių Pierinj, tai reikėtų popie- 
moksle pirminių skaičių ieš-Haus juostos 400 kilometrų 
kojimas sudaro svarbią dalį, [ilgumo! Rtai koks slibinas 
Lig šiol didžiafsias žinomas Į slepiasi po visai nežymia 
pirminis skaičius yra 2,2r —p9 skraiste.
1. t. y. 2, pakelti 127-tuoju Ta proga dar kalima nu 
laipsniu ir paskiau sumažįn-Įrodyti kad ir tokį dalyku 
ti vienu. Kaip matom, para- Į Sveikų skaičių eile, kaip ra
šymas 2ii- _ i neatrodo la-lMa, yra nepabaigiama. Bet ... ..

___ _ r___ _____  _____ bai baisus. Bet jei atliksim Į ir tarpai tarp dviejų groti- tuojau pasirodo, kad skai- 
bftdn neužgaiiui ’ Ar gali ramiai išklausyti ir kitokios |snprantamai ted J-ra ištir-hnipsrtiti kėlimo veiksmtj, tai m sveiki, skaičių yra taip ėjai yra neištirta, paslaptin- 
nuomonės? |tos Ug šiol tik nedaugelio at'gansim tokį iš 39-iii ženklų P»t nepabaigiami. Paimsim, ga sritis, lygiai kaip kad lai-

n() M1 183|pavvz<1žitli> tarpĮ? j ir 2.lkag ir erdvč. [“Tr.J
460 469 231 731 687 303 715 
884 105 727. Žodžiais pa* 
skaitytas jis taip skamba: 
170 sektilijonų 141183 kvin- 
tili jonai 460469 kvartilijonai 
231 731 trilijonas 687 303

Kazy* Inriūra

MANO MOTINA

Viena mintis, kasdien labiau guodotina, 
man neriasi iš sielos gilumos:
Ilgiau pabūki su manim, o mano motina.
Tegu klajūnas prie Tavęs sukniubs ir Tau giedos.

Išmokei Tu mane dėlioti šventa kryžių 
ir palydėjai iš margų lankų.
Dabar, kai spūsteri šia juodos valandos sugrįžę, 
o motin! I>e Tavęs — sunku, sunku...

Ir graudulys baisus, kaip šimtanasris slibinas, 
mane dažnai patinka džiaugsmo vieškeliuos. 
O kai vėsoj naktų dangus žvaigždes įžibina, 
aš keliais eidamas, Motus, Tavęs šaukiuos.

Už žydinčios galvos užlaužtos rankos sausos, 
širdy — pasiryžimų grumiasi liepsna.
T r todėl lenkias Tau ruimingos dausos, 
erškėčiais Tu eini jaunystes kupina.

Mane išmokei. Motin, tik maldos pirmosios, 
liet brangenybių žėri tiek Tavoj širdy.
O, nesiskubink, neišeiki, motin! Tau dėkosiu: 
lig amžių pabaigos skamliės daina skardi.

KUKLUS JAUNUOLIS

I Nuostabumai skaičių pa- 
I šauly prasideda, taip sakant, 
Į čia pat pačioj pradžioj. Jei 
Į pradėsim rašyti paprasta 
I skaičių eilė —- 1, 2, 3, 4, 5 
16.7,8,9,10,11,12... irt. t.. 
Įir jei taip rašytume skaičius 
I dienų, savaitę, mėnesį, me- 
Įtus, dešimt metų, šimtus ir 
I tūkstančius, milijonus ir mi- 
hijardus metų, tai vis tiek 
[skaičių eilės galo nerastume, 
[neprieitume. Vadinasi, skai- 
|čių yra nepabaigiamai daug. 
[Bet praktiškam gyvenime 
[žmonės tenkinasi labai ma
lkais skaičiai^. Taip, pavyzd.,

Pagrindinė jaunimo yda yra įprotis perdėti. Kiekyje* Įdkininkas ravo gyvenime 
nam atsitikime jis pasirengęs pasakyti savo nuomonę. paJdaugiausia naudojasi dešim- 
kalbejo su vienu kitu, visai jam nepažįstamu, penke- Įtinus, šimtais ir tik kai ka 
tų minučių, ir tuoj sako “neginčytina” apie jį savo nuo- PU susiduria su tūkstančiais, 
monę: “Drauge, tai tikras genijus, arba: “Žinai, tai pir lnes 3° u^’s neduoda progos 
mos rūšies avigalvis.” [susidurti su didesnėmis pi-.

Nors šitie paviršutiniški sprendimai yra jaunystės žy-[mgų sumomis. Valstybė yni 
me, vis dėlto reikia šituo atžvilgiu stengtis susivaldyti ir jdaug stambesnis ūkis, todėl 
metai po metų būti kuklesniam. Jaunųjų nuomonės yra [valstybės biudžetas jau skai- 
Jabai paviršutiniškos ir ivmiasi daugiausia išviršinėmis [čiuojamas šimtais milijonų, 
žmogaus ypatybėmis. Kas su tavim maloniai praleido I o didelėse valstybėse—tiiks- 
laiką, tas yra “simpatiškas.” Bet ar esi tikras, kad šitoĮtančiais milijonų, arba mi- 
“simpatiško” jaunuolio yra tvarkoj sielos gyvenimas, hijatdais. Astronomai ir che- 
garbė ir būdas ? Ir kaip gali, nepažinęs jojo dvasios, va [mikai savo apskaitymuose 
dinti jį “geriausiu savo draugu?” Ir priešingai, “nešim-[vartoja dar didesnius skai- 
patiško” jaunuolio siela gali būti tyra, kaip krikštolas, tik [įųws< >r fjP skaičiai yra 
tu nemoki pažvelgti į josios gelmes. [parašomi ne daugiau kaip

O kaip greit jaunimas linkęs apie kitus kalbėti ir juosiu ženklu.
apspręsti! Taigi žiūrėk, kad sakytum visados tiktai tiesa. [ Taigi, sveikųjų skaičių ei- 
Bet nr taip yra ? Ar nesprendi per greitai? Ar nieko tuo 16 yra nepabaigiama. Iš čia

nuomones ? |
Neveltui Kfirėjo Išmintis aptvėrė liežuvi net <>viem 

tvorom - lupom.s n- dantmns, - lyg norėdama tuo pa-L nw 
sakyti, kad mes turime pirma gerai pagalvoti, o tik pas-L. ’.. ... . .w.. . , „ ... 1 1 1 |ti reikėtų begalimo skaičiauskm kalbėti. I . " w. , .Daugeliui jaunuoliu labai snnku sučiaupti savo bnrna. I'“0 . a tla mlre'(-VRlnl
Žodžiai jiems trykšte trvkšta, kaip fontanas, tik, deja, v*™? k.tą nuostaltesni skat- 
.lažniausiai visiškai be turinio. t"L?™S”n’ st"?’ akn,‘?.'}

Kas daug kalba, knlba dažninusiai iš tuštumo, nes jis r ‘ s,l,,P utrodo, kad jis 
pats yra tokios kalbos objektas. Ramus ir kuklus laiky- [' v, 
masis jaunam žmogui daug labiau tinka, negu plepėjimas yra kitaip. Padaii- 
apie gyvus ir mirusius, kuris parodo tik sielos tuštumų — Įgiukim tų skaičių iš dviejų, 
daugiau nieko. Ir juo kas yra plepesnis, juo labiau paro- [®wisim 285714. Dabar pa
do savo minties skurdą ir savo neišsiauklėjimą. Kas aukš- [dauginkim is trijų. Gausim 
tai riečia nosį, to galva yra tuščia. Ir priešingai, juo kasp28571. Pamėginsim dar 
daugiau mokos ir juo giliau įžvalgia i gyvenimą, juo daro- [kartą sudauginti iš 4. Gau
si kuklesnis, nes pastebi, kad žmogaus Žinojimo sritis yra |8’m *^1428. J oi skaitytojas 
neaprėpiama ir kad jis tik mažutę josios dalelę tėra i§ty-Įn^wgi, togu dar padauginti 
ros. Toks nesiskubins pareikšti savo nuomones. Jis kai- [jį iš 5 ir iš 6. Dabar paly
tas kukliai, kaip Benjaminas Franklinas: “Manau, knd [ginkim ganiau sandaugas ir 
taip yra!” “Jei neklystu, rodos, taip bus!” arba: “Iš tolisižirirekim į jas. Ir ką gi? 
negalėčiau tokios išvados padaryti!*1 [Aiškiai krinta į akis, kad vi-

Jaunamo amžiuje jaunuoliai esti Irduii atšiaurūs, tie-Įsos tos sandaugos yra pnra- 
siog nesukalbami. Jiems nereikia nė prasižioti, o mesĮšytoa tais pat Ženklais, kaip 
jau patiriame, koki jie neramūs ir neišauklėti. Parėję |ir pagrindinis skaičius, tik

[į TU ATU) NAUJUS SIUNTINYS NAU1ĮĮ 
MAUJAKNYINĮI

»1.M

žinomi tobulieji skaičiai yra 
poriniai, t, y. padalomi iš 

[dviejų. Jei kuris matemati-

niekti ypatingu nepasižymi. I bilijonai 715 884 milijonai
ir.105 727. Vadinasi, skai
čius nemažas. Jei įsįvaiz-Į 
duotum tokį turtuolį, kurs Į 
turėtų tiek centų, tai jis ga
lėtų nupirkti tūkstantį mili
jonų tokių aukso kamuolių, 
kaip mūsų žeme !

Pažvelgkinr į mažiukų 
skaičių 28. Tai yra šiaip sau 
kuklus skaičius, bet tuo tar
pu yru labai ypatingos šei
mos narys. 28 yra padalomi 
iš 1, 2, 4, 7 ir 14. Rųdvsim 
daliar tuos visus daliklius: 

r . 114-24-4+7 plūs 14^28! Va-
>iamo jie taip trenkia durimfo, jog vigas namas sudrebai [kitokį tvarka! Vadinasi,'dinasi, visi, dalikthi stirna y- 
jie daužosi po kambarį, mPto knygas ir drasko sąsiuvinius, jei skaii'it) 149857 dnucinsim1 ra lygi pn?iam skaičiui! To-

ĮVAIRENYBES |
iV. TITO VALIA VA 1*V. TITO MALIAVA

Vėliavų vartojimo istorija 
prasideda nuo seniausių lai
škų. Vėliavas vartojo net se
novės asivijiečiai. Ant vėlia
vos, Nojaus išsigelbėjimui at
minti, buvo išsiūtas karvelis. 
Taip pat buvo vėliavų ir se
novės žydų valstybejo, kur 
kiekviena padermė turėjo 
savo vėliavų. Ypatingos 
reikšmes vėliavos įgijo pir
maisiais krikščionybės am
žiais. Vėliavų savo kariuo
menėje vartojo pirmas kri- 
kšči’onis Romos ciecorius 
Kastantinas Didysis. Ant jo 
vėliavos buvo išsiūtas kry-

Pradėsim rašyti tokių skai
čių eilė: 1, 1%; 12/3, 1%, 
14/5, 15/6, 16/7, 17/8, 
18/9, 19/10, 110/11 irt. t. 
Kiekvienas iš šių skaičių eis 
vis artyn prie 2, bet niekad 
iš tikėjų je^^ūegalžAAiuU 
lyginti, kad ir kažin kaip il
gai tų eilę tęstame. Vadina
si. tarpai tarp sveikų skai
čių yra nepabaigiami 1

Iš šių kelių paprastų pa
vyzdžių matyt, kad skaičiai 
sudaro keistų, savotiškų pa
saulį, kurio žmogaus protas 
dar nėra bent kiek arčiau iš
tyręs. Tik tokia jau yra žmo
gaus ypatybe, kad jis ne la
bai kreipia dėmesio į neva 
paprastus dalykus. Su skai
čiais, lygiai kaip su laiku ir 
erdve, žmogus susiduria 
kasdien ir todėl laiko juos 
paprasčiausiais daiktais. O 
tuo tarpu pradėjus galvoti;

kas ir erdve.

žius, apsuptas aukso ir brau- J 
gių akmenų vainiku. Trio J 
šv. Sosto taip pat seniau jan Q 
vėliavos yra žinomos. Po iŠ* n 
rinkimo Šventas Tėvas visa- J 
du būdavo lydimas valiavo- 
mis. Nuo 1414 metų vėliavom ?Į 
buvo įvestos į Romos ImŽiiy* "j 
tinęs procesijas. Dabartinė į 
šv. Tėvo vėliava yra daili ir į 
paprasta. Vėliavos ietis auk- 1 
sinė,. o ant jos viršaus sidab
rinis šv. Tėvo herbas. Gelto
noji spalva reiškia auksą, o ! 
Imltoji sidabrą. Dar yra šv. į 
Tėvo liažnvtinč vėliava. Ji I 
yra skaisčios spalvos ant 
auksinio koto, apsupta auk
suotais kuteliais. Jis vidu
ry yra š<^iakanųx* žvaigždė, 
kurioje atvaizduotas šv. Tė
vo heilins. Popiežiaus au
diencijos (priėmimo) salėj 
kalio balta vėl iava su šv. Pet- ?; 
ro raktais. Popiežiaus gvar- 
dijos vėliava yra goltonov^į 
mėlynos ir raudonus spalvų. :'- 
Vienoje pusėje utvaizdnotM 
šv. Tėvo herbas, o kitoje šv. V 
Sosto gvardijos vado. / 

“TO/*
Sosto gvardijos vado.

[“Tr.]
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KAS GIMIAU - ŽALUS AB 
VIRINTAS HUTAS

Šotlandijoj daroma rimtų 
bandymų nustatyti, koks j 
pienas yra maistingesnis . /*** I 
žalias ar virtas. Paskutinių. | 
laiku šia tems kilę daug gin- 1 
čų. Bandyme dalyvauja 10,* 1 
000 mokyklų vaikų. Puse jų 
gauna kasdien 11 vai. dienų 
stiklų žalio pieno, kita pusė 
tuo pačiu metu gauna stiklų 
pasterizuoto pieno. Laikas 
nuo laiko vaikai sveriami it 
matuojami. Palyginimui 
sveriama ir matuojama dar 
tūkstantį vaikų, kurie tos 
pieno porcijos negauna. Tuo 
būdu lengvai konstatuojama 
pieno įtaka vaikų ūgiui ir 
svoriui. Bandymai laikomi 
dar nepabaigtais, bet jau ir 
dabar turimais daviniais’ 
konstatuota, kad imustin- 
ginusias esąs žalias pienas^

Didžiausioji laimft yra meilA- 
M. Pečkauskait?.

Kas ii gerbiamąją lietuvis aort- 
tų užširtfyti laikyti “ptrbhd*. | 
k|/» malonėte kreiptis prU m* 1 
eta, o ai visuomet noriai patam**- 3 
eiu. UI savo darbą jokio 8tIyfW- 1 
mo ncreikalanju. LaikraStl* “Dus * Į| 
blninkaa” tikina du kartn aavaht- 1 
je. įfam Mitų perbran<u du kartu, 
tas galt ufcuraiyti vknų kartų m- .4 
valtlje, t y. penktadienio no»wt 'S

Vbabi spaudos reikalai kreipki- J 
tfc pat ’'

▼. J. BLAVAOKAS 3
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“ DARBININKAS”
|H W«rt Broadway South Bocton, Mw

Tckphonc South Boston 0620

TAUTININKŲ
INKVIZICIJA

kesnių namų taip maža, o 
“bakužių samanotų” dar 
taip daugy kad jų vienų ki
tais ir neįmanoma iškeisti. 
‘‘Sukrypusių bričkučių” de
vynios galybės, ir viens-kL 
tas automobilius nebeįsten
gia jų inunaiuyti. Pagaliau, 
automobiliai pradėjo atsi
rasti dar Krikščionims De
mokratams Lietuvą beval- 
dant, taigi tautininkai tosios 
pažangos negali vieni 'pasi
savinti. Tačiau, jei automo
bilių kiek ir yra, tai jie žie
mos metu pakeičiami “su- 
krypusioms” rogutėms, nes 
Lietuva taip ledais apkaus
tyta, kad svetimtaučiai, at
vykę automobiliais lapkri
čio mėnesį, gali tik pavasari 
iš Lietuvos išvažiuoti., Tai 
vis pasidūkojant “mocfcrniŠ- 
kai
Geležinkeliai ir ne prie tau
tininkų atsirado. Vieni buvo 
dar rasų palikti, kitus ir tie 
‘ ‘ viduramžiniai ” Krikščio
nys Demokratai pastatė. Vis 
gi noroms-nenoroms tenka

ŠVENTASIS JUOZAPAS
Per Šį menesį Bažnyčia. 

Šventa ragina mus įsižiūrė
ti į Šventojo Juozapo gyve
ninę ir sekti jo pavyzdžiu. 
Tačiau ne apie vienų šven
toji tiek njažtu nepasakyto, 
kai apie jį. Pasakyto: “Juo
zapas buvo vyras tekus?’ 
Bet tai pasakyta labai daug. 
Vadoms, jis buvo teisingas 
su Dievu, teisingas su Šven
tųjų Metimų Marija, ir Kū
dikėliu Jėzumi, ir teisingus 
su savo artimais.

Viešpats Dievas išaukšti
no Juozapą, paskirdamas jį 
Jėzaus Kristaus globėju ir 
Marijos vyra* Kaip rūpes
tingai jis gyveno savo pa
šaukime.

Jis buvo teisingas su Die
vu, atiduodamas Jam visą 
gariię, kuri Jam. viso pasau
lio Sutvėrėjui, priklauso. 
Jis pildė įsakymus su meile 
ir atsidėjimu. Juozapas nie
kuomet neužmiršo, kad vi
sos gėrybes ateina iš aukšty
bes ir jų turime prašyti per 
maldą ir savo kasdieninį gy-

venimą sutaikinti bu Dievo 
valia apreikšta ^statymuose* 
Bė abejonės, jis visa tai da
rė nusižeminęs, neieškoda
mas žmonių garbes, užtat ir 
buvo išrinktas užimti Jai- 
kūnijnno ir Atpirkimo dm- 
nuųr, po Panelės £v., svar
biausią vietą,

š\-. Juozapas buvo galva 
švento Nazareto Namelio. 
Jis netik nlpitiosi Šv. Šei
mynėlės užlaikymu, bet taip
gi maloniai ir švelniai rodė 
valdžią, kuri jam, kaipo šei
mynos galvai, priklausė. Jis 
buvo žmogus darbininkas. 
Nors jis buvo kilęs iš kara
liškosios gimines, vienok

kams galima atsisėsti ir ša
lį valdyt.

Vienų tik neužgincyjamą 
“pažanga” tautininkai pa
dalė — įvedė savo inkvizici
ją. Spaudos ir žodžio lais
vės varžymas, cenzūra, pa
baudos, karo teismai, sto
vyklos, kalėjimai — tai to
kie tautininkų “modernia 
kojo” valdymo židiniai, kad 
juos nieku tobulesniu nega
lima pakeisti.

Ne. Katalikams nėra nei 
noro, nė reikalo atstatyti in
kvizicija. Ji jau atstatyta 
ir patobulinta. Nieks jos ne
pasigenda. Priešingai. visi 
norėtų jos nusikratyt, bet

pripažinti, kad ir KrikSe.jtautininkai taip Į ją Įsikibo,
Demokratai šj-tą Lietuvai 
yra padarę. Ir šalies konsti
tuciją sutvarkė, ir nepri
klausomybės pripažinimą iš 
kitų valstybių išgavo. Tie
sa, tasai tautos gyvavimo

buvo dailidė, dirbo sunkiai 
kad užlaikytų tuos, kurto y- už mus. 
ra pavesti jo -globai. Savo

ii --»»»11 m—y* 

vargingu gyvenimu jis nesi
skundė, Nuvargę* nuo die
nos durto), jis neriJgojo «avo 
padėtimi bet buvo tylu*, va
rnus? Visus savo rūpesčiu* 
užlaikė savo širdyje-

Jis buvo teisingas su arti
mais. Kiokviranm atida?# 
kas teisingai priklausė ir ne- 
n»ikalavo nieko nefeiringai, 
Kitiems jis buvo pavyadin- 
gas ir rūjK^tingas tėvą* ir 
Ištikimas pilietis. Tikrai sa
vo veido prakaite jis uždir
bo duoną KVontai Šeimynė
lei.

ftv. Juozapas buvo vyras 
teisingas. Kad visi darbinin
kai sektų to šventojo pavyz
dį. ir jų nameliai būtų pana
šesni į Nazareto Šventus Na
melius, Šventasis Juozapaų 
darbininkų patrone, melskis

T

Vatikano Valstybė

kad nė protestai, nė sarma- 
tymai nieko negelbsti. Vy
žuotos ir šiaudines Lietuvos 
vaizdelis nekoks, bet ir ši
tas negeresnes: automobi
liams — ledai ir pūgos, žmo-

Yra daug žmonių, kurie 
nepriskiria didelės reikšmės 
naujai įkurtai Vatikano val
stybei, manydami tai esant 
nesvarbiu reiškiniu italų vi
daus politikoje ir kataliciz- 
me. Bet jie klysta taip ma
nydami. Kuomet Mussolini 
ir kardinolai Gasparai pasi
rašė Laterano sutartį 1929 
m, vasario 11’d., pasibaigė 
šešiasdešimties metų netai
kus stovis; ne karo stovis, 
šis išsireiškimas būtų per 
aštrus. Tas konkordatas bu
vo naudingas abiem pusėm: 
Vatikanas buvo išimtas iš i- 
talii valstybes, ir italų vy
riausybe rado papos valsty
bes draugingume didelę pa
ramą savo vidaus ir užsienio 
politikai. Be to, Vatikanas 
vėl iškyla į katalikų galy
be, kokią anksčiau turėjo 
“Roma toiperto germanna-

i.ą jįjomiiiiiLiHiTiim ,» ,.i .... .
vo kodeksui: valrtybe*, ci
vilinį ir baudimmąjį.

Vi** prekyba yra valsty
bė mouopotoraota. Konkor
dato* verčia Vatikaną per- 
duotl ten pabėgusius nusi
kaltėlius italų valdžiai. Ita
lų vyriausybė žiūri į prasi
žengimus prieš papo* asine- 
pį kaip į valstybė* pmifen* 
gimus. Kardinolai yra lai
komi italų princais. Vatika
no spalvos geltona—balta su 
tijara ir *u kryžiuotais rak
tais yra valstybes vėliava.

Papos kariuomenė, gyva
vusi dar tais laikais, kaip 
valstybės nebuvo, dabar su
sideda iš 700 vyrų, bet bus 
papildyta iki 1000. Karo 
tikriems ji visiškai netinka, 
bet jos pareiga: sargybos ir 
policinis dežuravimas. Tik 
reikia pamanyti apie Vati
kano brangenybe*. Be to, ji 
privalo dar eiti garbes sar
gybas ir eskortuoti. Seniau
sioji yra šveicarų saigylm. 
Ją sudaro tik šveicarai, ki
tas trape* 
yra asmenine papos, sargy
ba, Palatine sargyba ir žan
darų kuopa. Papą išduoda 
šešių rasių ordenus, jų ypač* 
pažymėtinas “Auksinė Ro
žė?’ populiariai vadinama 
“Dorybių Rožė.” Ji yra su
teikiama tik katalikėms ka
ralienėms;

Vatikano dienraštis, einąs

AatauiMb, IT dfamą ifrtf

uETimyn 
Lum

pagrindas tai tik mažmožis, nėms — inkvizicija, 
bot ant jo vis gi ir tautinin-

Oficialus itališkas pavadi
nimas yra “citta dėl Vatica- 
n<>” čVatikano miestas). 
Ankstybesne bažnytinė vals
tybė buvo daug ‘didesnė; iki

K.1857 m. ji turėjo 41.000 kvu-

dratinių kilometrų ir tri* 
milijonus gyventojų; 1870 
m. ji dar turėjo 11,800 kv, 
kilometrų ir 730,000 gyven
tojų. Dabartinis Vatikano 
miestas užima pusė kvadra
tinio kilometro plotą su 500 
gyventojų. Daugelis iš nuo
latinių tarnautojų ir tarnų 
yra italų pilietybės, gyveną 
Romos miesto, taip pat ir 
visas diplomatinis korpusas.

Neviliota pasauline papos, šeštos kartus savaitėje, “Gli
kai p suvereno, valdymo sfe
ra tęsiasi nuo šv. Petro ka
tedros perono į Petro aikš
tę, kvartaliuką už katedroj 
Vatikano sodai* ir visai* 
Vatikano luinais.

Papos suverenitetas 
renkamoji monarchija, 
rios vidaus stiprumas 
garantuojamas tuo, kad pa
pą skiria kardinolus, kul to 
iš savo puses mika sekantį 
papą. Valstylię valdo civilis 
gubernatorius, papos skiria
mus ir atsakingas tik jam 
vienam. Valstybes tarnauto
jai nebūtinai turi būti Vati- 
Tcano miesto piliečiai.

Vatikano Miestas turi sa-

italai. Be to,

yrą 
ku-
yra

servatore Romano” įkurtas 
1861 m. Jis deda žinių iš 
viso pasaulio, bot pirmoj ei
lėj skiriamas komunikatams 
ir oficialiem* pranešimams 
iš Vatikano.

Mažutės Vatikano valsty
bes svarba yra ne tik pasau
lines valdžios sujungime su 
sielų valdymu apimančiu vi
sus kontinentus; Vatikanas 
tapo didele žemiška galybe 
taip pat. savo meno dalykais, 
negirdėtos brangenybes ir 
daugybes. Daugelio amžių 
papos mecenavo ir rėmė me
ną ir menininkus, todėl di
džiausios meno brangenybes 
pripildo muziejų turtus ir

Anglija# sostinėje Londone yra 
nemaža lietuvių kolonija. C’iu mū
sų tautiečiai gyvena pavyzdingo
je taikoje. Jie Užlaiko parapija su 
nuoma bažnyčia, keletu dirbtuve- 
lių ir gerai tvarkomi} klubą mi rui
minga, sale, kur jauuuomonč regu
liariai lavinasi gimnastikos, daina
vimo ir tautinių žaidimų. Lietu
vybe via tvirtai palaikoma.

Kadangi ateinančių vasarų lan
kysis Londono didžioji Amerikos 
lietuvių ekskursija, kuri išplauks 
iš New Yorko birželio 16 dienų 
Cunard Linijos didtaivlu AQUI- 
TANTA, tai tosios ckskiirsijoh pri
ėmimui ir Dkl. Britanijos bei A- 
metikos lietuvių bendram susipa
žinimui yra rengiama Londone 
“LIETUVIŲ DIENA.” Iškilmės 
rengiamos minėtame bmdonterių 
klube tm’indienj, birželio 21 die
ną.

Lietuvių Dienos iniciatoriais y- 
ra gerb. Lietuvos Generalinis Kon
sulas, p. Vytautas Gylys, su gerb. 
parapijos administratorium, kun, 
Sidaravičium, kuriuodu ucnuitsln- 
čiai darbuojasi lietuvybės palaiky
mui Londone. Tikimasi, kad į šias 
iškilmes suvažiuos Londonan ga
na daug lietuvių iš Manchester, 
Škotijos ir kitų Did. Britanijos 
.vietų. Kai kurie jau dabar pareiš
kia noro prisidėti pria tuo laiku 
atvykusios amerikiečių ekskursi
jos ir kartu keliaut j Lietuvy, kur 
manoma užbaigt Lietuvių Dienos 
iškilmes.

Tokios jungtosios lietuvių eks
kursijos gabenimui iš Londono sta
čiai j Klaipėdą numatomas pagar
sėjęs naujasis laivas BALTA V! A, 
kuris plauks tiesiuoju keliu per 
garsųjj Kiel kanalų. Tas žymiai 
padidins ekskursijos įvairumų, ka- 

' dangi Kiel kanalas yra laikomas 
' viena įdomiausių vietų Europoje.
"i" Febe

iškilmingus salonus,
Papos ir italų vafefylies 

susitaikymas padaliau turi 
didžiausios reikšmės, kuri 
viršija visus jiolitinms klau
simus. Vatikano miestas y- 
ra didelė galyliė, kuri mili- 
tarišku atžvilgiu yra visai 
bejėgė apsiginti. Tai vra i- 
dėjos galybė, kuria laikosi 
janoji valstybė, ir labai 
reikšminga, kad randasi nau
joj Europoj vaistyto"** pagrįs
ta idėjos galvhp.

^Vtonybei“ nepatinka, 
kuomet katalikai pageidau- 
jgj kad Lietuva, katalikiška 
Žaliu, tumių katalikišką vy- 
riinuylię. Girdi, jei Lietuvoj 
būtų visai banaikintos mo-Į 
dernizino žymės, sugražintos 
vyŽūe, moderniškmii namai 
pamainyti šiaudiniais sto
gais lūšnomis, automobiliai, 
taukiniai ir kiti civilizaci
ją* pabūklai — pakeisti su
klypusiom bričkutėm, ir ša
lia to viso — atstatvta vi
duramžiu inkvizicija, tai 
“Draugo“ manymu. Lietu
va būtų “pavyzdinga” vals
tybė.

Nežinia, ar “D ra ugas” 
taip mano, arba, geriau pa
laktos, tikrai žinia, kad 
“Draugas” taip nemano, 
brt “Vienybe” jau nuo sa
vą* tokia* "mintis patiekia^ 
kad katalikiškos Lietuvos 
validolis išeitų ko juodžiau
sias. Bot, kaip iš vienos pu
sės katalikai nenori tokios 
skurdžios Lietuvos (kas gi 
to norėtų O. taip, antra ver
tus, tautininkai nedaug to

- skurdo tcpašalhio. Vyžą Lie
tuvoj mažai tebūvi*, o jei ir 
kur užsiliko, tai tautininką 
vyriausybė jų nešioti ne
draudžia. Klmnpių ir šian
die yra ir jas dar gi prie 
tautinio meno priskaito ir 
parodosna išstato. ModerniŠ- 
V., i1 ........................................

Levas Tolstojus

UIP VELNIŪKŠTIS DUONOS HEIį IM
Legenda

Išjojo vargšas ūkininkas arti nepusryčiavęs, ir 
paėmė iš namų su savim riekę duonos. Apvertė 
ūkininkas arklą, atrišo šliaužęs, po krūmu padėjo; 
Čia pat padėjo savo duonos riekę ir sermėga už
dengė.

Pavargo arklys ii-1 saiko ūkininkas. Įbedė tad 
ūkininkas arklą, ai kinkė arklį, leidęs jam pasiga
nyti, ir nuėjo pats pas sermėgą pietų. Pakele ft- 
kihlnkas sermėgų, pakratė — nėra duonos riekės. 
Nusieto) ūkininkas. “Stebuklai?’ mano. “Nema
čiau nieko, tariau nunešė kažkas mano riekę.”

O tai velniūkštis, kol ūkininką* are, pavogė 
duoną ir atsisėdo už krūmo pasiklausyti, kaip ft- 

' kininkas koliosis, ji, velnią, minės.
Padejavo kiek ūkininkas. “Tiek to,” puga-į 

liūtį tarė, “badu nemirsiu! Matyt, reikėjo tam 
duonos, kas riekę nusinešė. Tevalgo sau į svei
katą!”

Ir nužingsniavo ūkininkas prie šulinio, atsigė
rė vandens, pasilsėjo, susigavo arklį, pakiųkė to 
vėl ėmė arti. '

-Humišo velniūkštis, kad nesugundė ūkininko į 
numlemę, ir nuvyko pasipasakoti vyriausiajam 
velniui. Atbėgo pas vyriausiąjį velnią ir išdėjo, 
kaip imsi nešė duonos riekę, o ūkininkas, užuot ko- 
Jiojysis, pasakė: “Į sveikatą!”

Užsirūstino vyriausiasis. “Jei” sako, “šitam 
reikale ūkininko viišus buvo, tu pate eri kalta*;} 
nesugdiejni?* “Jei?’ tęsia, “Jikintokai, o po jų ir Stūmė Velniūkštis alkūne vyriausiajam: “Žiū

u. ' . ' '

ūkininkės šiaip elgtis pradės, nebeliks mums gyvo- j rėk?’ sako, “kaip jis dabar riekelės gailisi.”
” ” ........ '”*‘ ’ Iškoliojo ūkininkas žmoną ir pate pradėjo deg

tinę t dstyti. Ir ateina tuo laiku iŠ darbo vaigdie- 
nis ūkininkas neprašytas. Pasisveikino, priedo. 
Mato — žmones degtinę geria; užsinorėjo ir jam, 
darbe nusivariusiam, išgerti. Sėdėjo, sėdėjo, rijo, 
rijo seiles,—neįpylė jam šeimininkas; tik sušnibž
dėjo sau po nosia: “Kur ten visiems jums, sus
kiams, degtinės pripilstysi!”

Patiko ir tat vyriausiam velniui* O velniūkš
tis giriasi: “Palauk, dar ir ne taip būsią!”

Išgėrė turtuoliai ūkininkai, išgėrė ir šeiminin
kas. Ėmė jie vienas kitam gerintis, kaimynas kai
myną girti ir sviestu teptas melu grįstas kalbas 
kalbėti. Paklausė* paklausė vyriausią

nimo. Negalima šio reikalo palikti! “Eik.” sako, 
“vėl pas ūkininką, ir atitarnauk šią riekę. Jei per 
trejus metus nesuguiulysi ūkininko, aš tave švęs
tame vandeny išmaudysiu.”

Nusigando velniūkštis, nubėgo į žemę ir ėmė 
galvoti, kaip savo kaltę atpirkti. Galvojo, galvo
jo ir sugalvojo. Apsivertė velniūkštis geru žmo
gumi ir stojo, pas vargšą ūkininką bernauti. Ir 
primokė jis ūkininką sausą vasarą javus pasėti 
Imtoje. Paklausė ūkininkas berno, pasėjo baloje. 
Kitų ūkininkų javus saulė visai išdegino, o pas 
vargšą ūkininką javai užaugo tankūs, aukšti, di
delių ir sunkių varpų. Išmito ūkininkas puikiai 
ligi kito derliaus, ir atliko dar daug duonos.

Tą vasarą beraus pamokė ūkininką sėti javus 
kalvose. Ir atėjo lietinga vasara. Kitą žmonių 
javai sukrito, sumirko ir grūdų nederėjo, o pas 
Ūkininką kalvose* puikus derlius ištiko. Pasiliko 
tot pas ūkininką dar didesnė duonos atsarga.

Ir išmokė beraus tada ūkininką malti javus ir 
degtinę valyti. Išsivarė ūkininkas sau degtinės, 
pats ėmė gerti ir kitus girdvti.

Nubėgo po to velniūkštis pas savo vyriausiąjį 
ir ome girtis, kadJšptoko dųonosjiekes nepašisc*- 
khną. Nuėjo vyriausias velnias pažiūrėti.

Atvyko pa* ūkininką ir mato — sukvietė ūki
ninkas turtuolius, degtine juos vaišina. N<ša ūki
ninke svečiams degtinę, užsikabino už stalo ir ap
vertė indą, Įnirto ūkininkas, iškultojo žmoną: 
“Tai?’ sako, “velnio tu kvaišo! Ar ton čia pa- 
maiguo, kad tokį getų MėtnFii- pili?"

pagyrtv 
ir už tai velniūkštį. “Jei?’ sako, “nuo šio gėrimo 
jie čia taip lapes kalinis kalbėsią, visų mūsų ran
kose būsią.” “Lukterk?’ sako velniūkštis, “kas 
toliau bus; tegul jie po antrą stikliuką išgeria. 
Dabar jie kaip lapes viens prieš kitą uodegom 
vizgina, viens kitam akis apdumti stengiasi, o pa
žiūrėki, tuoj kaip vilkai suūrgs.”

Išgėrė ūkininkai po mitrą stiklelį, ir virto jų 
kalba ir garsesne ir piktesnė. Kviestu teptus Žo
džius pakeitė keiksmai, keiksmus jiakeite lairtiini, 
o po barnių liematant susipešė? Įsikišo į peštynes 
št iim’ninkas, ir jį apkūlė.

Pažiūrėjo vyriiuisinsis ir patiko jam tat* “Ge
rui, * * sako, “latou gerai.” O wlniŪkŠRsX* aplink 
zulina: “Palūkėk, ar tni tik tuoMIgsM ‘Te^iil 
tik Išgeria po Dalmt jie kaip vilkai susi
krimto, <> trečią Išgėrę* kinutoinis pavirs?*

Išgėlė ūkininkai po trečią. Visi ištižo. Mau-

roja, patys nežino ko rėkauja, vienas kito nebe
klauso,

Pradėjo skirst) tis, pavieniui, po du, po tris ir 
po daugiau išsirioglino į lauką.

Išėjo svečių lydėti šeimininkas, krito noria į 
liūną, išsitepė nuo galvos ligi kojų, guli kaip mei
tėlis, žviegia.

Patiko tat vyriausiajam velniui neišpasakytai. 
“Na?’ sako: “gerą gėrimą tu išgalvojai! Pasa
kyk ir man, kuriuo būdu tos gėrimas gaminamas 1 
Ne kitaip tu jį pagaminai, kaip pirmiausia įpylei 
į jį lapes kraujo: nuo to kraujo ūkininkas hųM'*s 
suktumo įgavo. Po to įpylei vilko kraujo: nuo jo 
kaip vilkas ūkininkas įnirto. O į galą tu tur būt į 
tą gėrimą linktelėjai kiaulės kraujo: nuo jo jis 
meitėliu virto?’

“Ne?’ atsake velniūkštis, “ne taip aš tą gėri
mą gaminau. Aš tiek ir tepadariau tam vargsiu 
ūkininkui, kad pasistengiau jo derlių padidinti.

Tas Žvėrių kraujas, visada jaine yra, tik nepa
kyla tos kraujas, jei duonos vos, vos pragyventi 
užauga. Tada jis ir paskutinės duonos riekelės 
negailėjo; tačiau, kai kasmet pas jį duonos pra
dėjo likti, ėmė jis galvoti, kaip ravo ^velniną pa
įvairinti. Ir išmokiau aš jį savo įvnirmnčlio — 
d(*gtinę gerti. O kai ėmę jis Dievo dovana j deg
tinę varyti savo pramogai, pakilo Jame ir ūukH 
ir vilko, ir kiaules kraujas. Dabar kad tik jis 
ilvįrtiūę gertų, visada žvėrim būtų?’
»l Pngyvė vyriausiasis velnias Vduiūkstk dova
nojo jum nepaw4dnią su įtooims riekt* to pas 
save vytosuhmju Įmkėlv. tVrtė

[“Trimitos’’!
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pozityvių Dievo bei Bažny*

Vaistyta* uždaviniai.—Bažnyčia* uždaviniai.—Jįj tuddArhno rita* 
Liberalų UatariM

DVI JĖGOS

fo X te 1įl T HIM K > g

tatai teigtamog iv gaivinan
čius Bažnyčių* įtakoti.
tini tmėti dar didesnės įta* 
koa, ivikta kad Bažnyčiai bū
tų tinkamu* a<iygo* veiki
mui. Nieką*nereikalauja y- 
[mtiiigo prohigav’iino, bet lai 
būna tik iKiįikrintd veikimo 
laisvi

Žemiški dalykai — valsty
bė# reikalo; grynai ivligi- 
Tiiai reikalai*-Bažnyčių* m- 
kala*; mišrūs dalykai — ir 
Bažnyčių* ir valstybės rei
kalas. Kas tokie yra mišrus 
dalykai ? Savo esme yra miš
rūs Veikalai- (res per sė 
mixtne), kai iš prigim
ties jie visur ir visada ap
reiškia save- pasaulinę ir 
dvasiškų pusę, ypatybę* kai 
rodo ryšius su žmogaus Že
miškais ir amžinais norais ir 
dėlto visada ištenka taip į 
religinių žmogaus interesų 
sritį, taip į valstybes rūpes
čių eiles.
' Prie tokių mišrių dalykų 
priklauso, pav., krikščioniš
kos jungtuves; jos yra sakra
mentas, vadinami religijos 
reikalas, nes sakramentų ad
ministravimas ne vaistytai, 
tik Bažnyicai liko patikėtas.

Bet jungtuvės yra kartu 
šeimos pagrindas, taigi tuo 
pat ir vaistytas, kuri iš šei
mų susidaro, dėlto tinkamas 
jungtuvių ir šeimos santykių

Pasiiųly yra <Ui didelėj 
jėgos; Bažnyčia it vaistyk *T*>kia vyriau-
Abi jėgos žmogui ivikalią- 
go«, nes žmogus yra viena 
Inltyljė, viena substmieija, 
jungianti savyje krinti ir 
dvasią, o kaip tik žmogaus 
kūnui atstovauja valstybė, ir 
žmogaus dvasiai atstovauja 
Bažnyčia. Taip dalykams e- 
saut, žmogus eidamas savo 
prigimtimi turi galimumo 
sutartinai aprūpinti visus 
savo kūno ir dvasius reika
lus, harmoningai suderinti 
valstybės ir Bažnyčios veiki
mų. Suderinimas gali būti 
tik tada, kai žmogus tinka
mai supranta minėtųjų dvie- 
jįj pajėgų esme, uždavinius 
ir veikimo sritį, luti gerai į- 
žiūri susisiekimo punktus 
valstybės ir Bažnyčios veiki
me. Jei to neįžiūri, tad daž
niausiai yra nuomonės, kad 
valstybė ir Bažnyčia, politi
ka ir religija nieko bendro 
niūrinčios, šita labai klai
dinga nuomonė yra uoliai 
platinama tokių asmtųių. ku 
rie nenori, kad katalikai da
lyvautų politikoje ir vestų 
joje liniją suderinama su ka
ta! ikybės. i »rinci pais.

Valstybe yra susibūrimas 
žmonių, gyvenančių tam tik
roj teritorijoje ir turinčių 
bendrą valdžių. Žmogų# iš 
prigimties yra vismimeūiž- 
kas Dievo kūrinys. Jis fi
ziškai negali In* kitų žmonių 
pagalbos gyventi. Žmogaus 
gyvylx*s materiališki bei dva
siški reikalai verste verčia jį 
turėti Įvairių santykiui,—šei
myniškų, ekonomiškų, kultū
rinių ir k., — su kitais žmo
nėmis. Šeima — natūralūs 
visuomenės organizmo nar
velis. (leografiška jKulėtis, 
individuališki žmonių gabu
mai, įvairūs jų reikalai pri
vertei šeimas sukurti viso* 
kias profesines bei visiiome-1ros sritis, tiek siekia ir Baž-pp*i’lllu nebus parengti būti 
nines organizacijas. Valstv-Į nyrins autoritetas liei jos

sybė nėra pati sau tiksiąs. Ji 
turi tik tiek esiiną jmgruido, 
klek ji tarnauja visuomenės 
gerovei.

Visuomenės gerovės, sako 
prof . Marųuart, yra savo tik
ro teisėtumo ir visokios val
džios saikas, ji yra ta “auk
so nendrė,” kuria matuoja- 
ma ir paklusnybes pareiga.

“Jei tas, kuris valdo lais
vą žturnuų grupę? juo* 
tvarko kcldar.ias tandmoine-: 
nūs gerovę — jo valdžia yra 
teisėta ir teisinga, ir jis tin
ka laisviems žmonėms. Jei 
jis ne tandrosios gerovės, tat 
tik savo naudos žiūrėdamas 
valdo — jo valdžia yra netei
singa ir ištvirkusi” fšv. Tho- 
mas Akv. De reg. princip.).

Valdžios gerumas tuo bū
du saikuojamas jos tinkamu
mu tarnauti visuomenės ge
rovei, bet ne tik jos ekonomi
nių bet ir dorinių reikalų at
žvilgiu. Taigi iš viso aišku, 
kad vaistyta turi siekti, a) 
bendriausių tikslų duodant 
žmonėms laisvės, b) visuo
menės gerovės, r) duoti gali-1 
mylios ir progos žmonėms to-j sutvarkymas yra vaistytai 
buleti. I gyvy tas reikalas.

Vaistyta savo tikslams Lygiai taip pat yu-a ir su 
siekti vartoja prfembiuų:|mo^fc& ii* vaikų auklėjimu, 
laiko kariudmenę, sudaru ad-lMokyklą yra ne tik moky- 
ministraciją, įveda teisę. |niOj risųpimia auklėji-

Be. vaistytas yra kita ga-lin<^ isln*Sa? auklėjimas gi 
linga pajėga — Bažnyčia. Jįjpi’ivalo bnti religinis ir dori- 
yra Kristaus sukurtoji orga-|n’s ^uo atžvilgiu įmtenka 
uizacija, popiežių vadovau-Į religinės draugijos, kitaip 
jama. Tikslas — Kristaus] segant, Bažnyčios kontrolėm 
tuoksiu ir įsakymų skelbi-Į®e^ saistyta turi svarbius 
mas, Jo malonės priemonių] “1^en‘sus mokykloje ir vaikų 
teikimas ir Jo pasekėjų vedi J auklėjimo reikale, nes vata 
mas ir tvarkymas visuose Į D’be negalės issilaijcyti ir Ša
tuose reikaluose, kurie palie- Įv<> Dkslo, žemiškojo piliečių 
čia krikščionišką tikėjimą ir laimingumo pasiekti, jei vai- 
krikščioniškąjų dorą. Taigip™ Begaus gyvenimui Imtinų 
kirk plati yra tikėjimo irdo-ptia'J mokyklose ir geru auk-

bę visuomenė sukūrė vėliau.) 
kada ji pati nebegalėjo pa- - 
tenkinti visų savo reikalų, i 
Valstybės atsiradimas irgi y- i 
ra žmogaus prigimties pos
tulatas. Šeima, visuomenė 
sukūrė valstybę ne tam, kad 
nustotų teisią, bet kad 
jas geriau apsaugotų. Tat iš 
via aišku, kad valstybės už
davinys yra ne viešpatavi
mas, bet tarnavimas. Valsty
bė negali iškrypti iš savo, 
kompetencijos ribų — negali 
ji pasisavinti visuomenės 
teisių, bet ji turi padėti jai 
siekti savo, materiališkų tad 
dvasiškų tikslų ir ginti jos 
teises. Valstybė u t ra tai ub- 
snlintas, Jus antariMus turi 
būti ribojamas nafuraliiiir

PRANEŠIMAS
Kam reikalinga pirkti vyriškus 

drabužius, prašmi prie manęs 
kreiptis, nes n§ reprezentuoju via* 
nų iš geriausių firmų. Dabar yra 
atėję sampeliai pnipsarinių dra
bužių ir gausite pigiai7 ir gerai. 
JONAS JAROŠA, 225 L fT, b’o, 
Boston. Tek 6. B. 0394-W.

dorais valstybės piliečiais 
konųmtenci ja; ten. kur bai-pric šių klausinių priklauso 
STias krikščioniškojo tikėji-l hapų reikalas, labdary^ ir 
mo ir doros mokslo sritis,]hiti dalykai..
ten baigiasi ir Bažnyčios ga-l Paminėtieji pavj’zdžiai 
lia bei koiuįMJencija. Ji sie-l kartu parodo, kad šitie mLš- 
kia žmogaus dvasios kultu-] rieji reikalai yra ne bet ko
reis, kuri duoda žmogui lai-jkie antraeiliai mažmožiai, 
mę, suderintą su Dievo min- Į bet laitai dažnai didžiausios 
timi bei noru. “ Bažnytinė Į reikšmes dalykai. Kas turi 
organizacija vartoja priemo-l juos tvarkyti t Pati vaisty
tus. gerai pritaikintas žmo-Įbe? Bet tuo būdu valstybė 
gaus psichikai: tikėjimo iripaglemžia Bažnyčios teises, 
doros mokslas, aiškiai ir pil-|Pati Bažnyčia? Bet tada 
nai nustatytas, atitinka žmo-ĮBažnyčia paliečia valstybes 
gaus protą, valią, jausmus. Į teises. Tad protinga išeitis y- 
Sųkramentai lwi sakram<*n Jkalai būtų tvarkomi sutarti- 
talijos yra galinga priemoheĮnai Bažnyčios ir valstybes, 
žmogaus elgesiui atitaisyti,t Tačiau liberalai ii* laicis- 
sustipritrti: bažnytine val jra Ši, kadrilio mišrieji rei- 

’ džin nustato tamprius santy- Įnori tuos klausimus taip gy- 
• kius Bažnyčios narių tarpe Įmms, nenori leisti atsiklmi-

Bažnytinei drausmei Italai-Lįmilis, savo nuomones net 
kyli yra vartojamos salikei-ĮriūkštiC Jeigu katalikai pu- 
jos, turinčios giliausios}taį (kurių vyriausi diri- 
rdkšmvs: jos siekia iki žinoki 
gaus sąžines gelmiipir,skel
bia neišvengiamą, eĮgesini 
utitiiikamą atlyginimą amži
namoje” (Vysk. prof. HeiJ 
uys).

KliurinMi*: Emu n»turaiixwotta 
pilietb ir noriu pmritraukti tivmi 
M VokiMijo*. Man praitešla, tad 
tyriu pmtafyti kitai dokiiracntua, 
ta KpiklykmbhnkoiiNo 633. Pra 
neškite mirt, kokią kitą dokamtm 
tą nitalaiijmuat

▼»Detrait, Midi.
AMgnaMt Kadangi Šioje ša> 

lyje yra tiek daug žmonių be die
ta, ^l*i aštriai nukirs
tą, ir nauji auvaržymai liečia net 
ir nekvotinės ir parinktines kvo
tines kvotos finunes ir piliečiui. 
Gal tavo tėvtmą neišduos vizą 
datartiniu laiku, jeigu jiems ne
gali pasiimti metančius dokumen
tus — užlaikymo afideivitą, ne
daugiau# šešių mėnesių senumo; 
afidelvitą nuo tavo darbdavio, pa* 
rodant taip ilgai prie jo dirbai; 
kiek algos gauni, ir tad uebūd 
atstatytas nuo darbo; certiflkuo* 
tą pranešimą iŠ tanko, parodantį 
kad banke turi užtektinai pinigų 
(tai kuriuose atsitikimuoKe kon
sulai pimkiria 13,000, kaipo sumą, 
kurią turi turėti banke). Jeigu 
turi savo biznį, nejudinamo turto, 
tanų ir t. t.» taj turi pristatyt; 
ėertifikuotą pranešimą apie tas 
nuosavybes. Gerai turėti Įeigų tak
sų ir kitų taksų paliudijimų. '

Prakutbrii Įvažiavimo* 
j »mr. Vairi.

Klaurima*: Laikraščio skaityto
jas, kuris šioje šalyje gyvena jau 
per 15 metų, reikalauja patarimų. 
Tik sykį buvo išvažiavęs Europon 
ir tada tik trumpam laikui, prieš 
dvejus metus išsiėmę pirmus po
pierius. Šiais sunkiais laikais ne
teko darbo ir reikalauja kokio* 
nors pašalpos. Jeigu jis kreiptųsi 
prie miesto arta valstijos agentū
rų, ar jį gali išdeportuoti kaip 
“visuomenišką sunkenybę?” I

Radakioriu*, Chicago, Ill.|^ a’8ltias.

įAM*ji*ai; Kiekvieno ateivio, 
aplekHiantfo Sųv. Valstijai, tad 
nors tik ir ketams valandoms į 
Kanadą, atvaŽiartmas, sulig Imi
gracijom Aktu, prasideda nuo tos 
sugrįžimo dienos.

Jeigu ateivis,. į penkis motus po 
atvažiavimo, tampa visuomeniška 
sunkenybe, jis gali būti išdepor- 
luotas. Jeigu šitas žmogus reika
lauja pai&lpos tik dėl nedarbo 
priežasties, tegul išdeportavimu 
nesirūpina, nors ir taptų visuome
niška sunkenybe. Bet vistiek pa
tarkite tokiam ateiviui nevykti į 
iigonbučius arba panašias vietas 
(per penkis metus jo išbuvimo 
Suv. -Valstijose), nes kartais fi
ziškas egzaminas parodo kai ku
riuos fiziškus ar kitus trūkumus, 
apie kuriuos pats ateivis visai ne
žino. ir dėl kurių galima ateivį iš
deportuoti.

Ka* Yratagaližta 
Bezidanrija

Klausimas; Imigranto šeimyna, 
kuri reikalauja pašalpos, kreipėsi 
prie viešos Įstaigos Ir pašalpa at
sakyta kad nebuvo gyventojas tos 
vietos, kurioje jie prašė pagalbos. 
Išgyveno šioje žalyje dešimts me
tų, bet tik nelaimi senai eioitais 
atvyko iš Detroito. Kas sudaro 

. * legališką rezidenciją ’ ’ šioje vata 
; tijoje?

P. S., Hartford, Conu.
Atsakymai: Valstijų ragulaci- 

jos apie legališką ražidenčiją tari
uosi, bet paprastas reikalavimas 
yra, kad žmogus turi išgyventi 
valstijoj nors vienus metus ir tik

4elpą tk kurie kkalttmii
“fotam gyventojai.’* imigranto 
ieknym, apie kurią rašai, gali rak 
kalauti fkianaiŠkoH pagelbės Mi- 
eblątne, bet negalį gauti tokios 
pagilta Coanfctieut

ĮTiviikę

KtanlaUĮi Ar man galite pra
nešti, ar iioje žalyje yra draugys- 
čiųx kurio# pagelbėtą nedirbančius 
ateiviu# atgal sugrĮžti Į savo šalį?

’ T. C,r St Louis, Mu.
AMųrmai: Žinome tik vieną 

organizaciją, kuri teikia pagalbą 
sugrąžinti piliečius Į (Vntmies ir 
Pietinės Amerikos respublikai. 
Bet, daug konsulą turi pinigu 
tam tikslui, arta gali gani i laivo 
bilietą ui dyką arta sumažinta 
kaina savo tautiečiams, kurie tos 
pagalbos reikalauja. Svetimas pi- 
Ifetiią norintis grįžti namon, turi 
visą pirmiausia tartis su savo ša
lies konsulu. Jei ^konsulas pats 
negalės pagelbėti, gal žinos kur 
toks ateivis turi kreiptis.

KąiMfcia Deportavimo Įiakymas 
(Tarauta)

Klausimai: Mano draugas buvo 
Įleistas į Suv. Valstijas šešiems 
mėnesiams, tat ilginus išbuvo. De
portacijos Įsakymas buvo išleis- 
tas, bet jis savo išlaidoms išva
žiavo iš šios šalies. Ar jis gali at
vykti Į šią šalj vėliaus?

S. K., (’hieago. Ilk
Atsakymą*; Jis bus Įleistas Į 

Suv. Valstijas tik tada, jeigu tas 
deportacijos Įsakymas prieš jį 
bus panaikintas, kas lahr.i reta? 
pasitaiko. Kuomet deportacijos Į- 
*ak>unas sykį išleistas, jis pasilie
ka galėję pakol panaikintus ir at- 
eivis skaitomas išdeportuotn, nv- 
paisunt, kas užmokėjo keliones iš
lakias. Pagal dabartinį įstatymą, 
ateivis, kuris sykį išdeportuotau, 
rjau niekados neįleidžiaams į Suv.

venime pritaikinti, kaip 
Bažnyčia reikalauja ir už jų 
pritaikymų toj prasmėj ko
voja, tai jie apšaukiami val
stybes priešais ir prisispyrus 
tvirtinama, kad tai ym imli- 
tikos reikalas^ i kurių katali
kams kištis neprivalu, Tokia 
4n{tpmoiiė»yra perdėm klai
dinga ir snsiijrahisiam kata
likui nepriimtina* [“R.”] 
tada bus pripažintas k*ųm tos

gontai yra masonų ložės) 
tvirtina antraip, jie visų 
[mišriųjų reikahy išsprendi
mą nori pavesti vien valuty* 
!*’ ir kninliknins, kntp 
nyčios ir kurtu valstybės na-|i»žaiiiiiiv» orgznhaci^ teikta p*-

4H

« BHILADBLPinA, BA.
LŪS, 13 kp, susirinkimas įvyks 

penktadieni, balandžio 3,7:30 vai. 
vakare, mokyklos kambary. Airi 
kitę gausiai. Nepamirškite uLjimo* 
kMi duokles. Valdyba

BtlZABBTH, M. X
LDS. 16 kp. susirinkinms Įvyta 

trečiadirtų, balandžio 4. 7-tų vai 
vakaro, bažnytinėje svetainėje 
Nariai kviečiami gausiai ateiti if 
atsivesti savo draugus(es) prira 
šyli. Valdyba

WBSTVILL1, ILL.
LDS. 75 kp. mėnesiniai susirin 

kiniai Įvyksta kiekvieną mėnesi 
sekmadieny, po 15 d., šv. Petro ii 
Povilo bažnytinėje svetainėje.

Valdyba

WATKRBURY, CONN.
Kovo 22 d., t viri, po pietų j 

•ųta LDS. 5 kuopos susirinkimas 
senos mokyklos kambaiy, Con 
gross Avc. Ateikite vist Valdyba

O. BROOKLYN, M, Y.
Kovo 22 <1., tuoj po sumos i 

vyks LDS. 10 kuopos susirinkimas 
Kviečiame gausiai sueiti, nes turi 
ine kcletij svarbių sumanymų. At 
siveskite ir savo draugus(cs) pri 
rašyti. Valdyba

DAYTON, ORIO
LDS. 69 kp. susirinkimas Įvyta 

sekmadienį, kovo 22 dienų, bažny
tinėj svetainėj tuoj po sumai.

Kuopos rašt. Z. Gudeli?

NBW HAVEN, CONN.
LDS. 28 kp. mėnesinis susirinki 

mas Įvyks sekmadienį, kovo 22.
vai. po pietį], bažnytinėj svotai 

nej, 339 Green St. Kviečiame na 
rius(es) ateiti. Gera proga užsimo 
kėli duokles. Valdyba

TfridfHjftt ĮĘiltalivimM Pilie- 
tyvti* Ajūįtauitfttei

KtetaMU: Gyvenu Brooklyue 
per kelius metus, tat nesenai per- 
^krausčiau Į New Yorką. Kur tu
riu paduoti natūralizacijos aplika
ciją!

T. A., New York City < 
Atsakymas: Paduoti aplikaciją ' 

New Yorke, kur dabar gyveni. 
Bet prieš pėduosiant aplikaciją, 
turi išgyventi nors šešias mėne
sius apskrityje, kuriame N’ew 
Yorkas randasi. Natūralizacijos 
Įstatymas, kuris Įsigaliojo liepos 
1 d., 1929 m., permainė gyvenimo 
vieton reikalavimus, pirmiaus bu
vo penkių metu rezidencija Suv. 
Valstijos? ir vieno meto valstijoj, 
kur peticija paduota, šiandien rei
kalauja penkių motų rezidencijos 
Suv. Valstijose ir šešią mėnesią 
apskrityje. Brooklynas yra viena
me apskrityje, Ne\v Yorkas kita
me. Persikeliant iš vieno Į kitą, 
turi išgyventi naujame apskrity
je šeštas 'menesius prieš paduo
dant peticiją.

tagaliaavimo Kaina
’Ktaatata* Kiek iš viso kaštuo

ja legalizuoti buvimą ateivio, įta
ria atvyko prieš birželio 3 <1., 1921 
m. H. D., Flint, Midi.

AtiakyMOii Reikia užmokėti $201 
Suv. Valstiją valdžiai, kaipo mo
kestį už legalhavtaią Įvažiavimo. 
Pašto pinigiaiškis toje sumoje mo
kama Cbmmissioner of Immigra- 
tion, turi būti pasiųstas mi aplika
cija, forma No. 659. Reikia išpil
dyti dvi kopijas,

Aplikantas turi uždėti savo fo
tografiją abiejose blankia r pa
siųsti dar keturias atskiras foto
grafijas colių. Visose pa
vardė turi bttl užrašyta. KopĮjas 
forai No. 659 galima gauti iš 
Bureaii of Immigrattan, Washta«- 
ton, D. C.» arba iš arčiausio imi 
gracijos ofiso.

KM* Kiratata Bijoti* lidepor- 
Uvimo

Klauataaa: Atvykau | Suv. Vai- 
it jas net prieš 40 Inetą. Apslve- 
džlau Šioje žalyje ir datai* tariu 

, mt penkis vilktai visi gimę vlo. 
|n*‘ra Girdėjau, kad Alintus ntmią

MOTERĮ! SįJUNGA IR 
RENGIAMA EKS

KURSIJA

!«**>

BBOOKLYM, M, Y. 
. LDS. 12kp. mėnesini* 

mus Įvyks kovo 27 dieną, 6:30 
kare, Karalienė* Angelų pi 
svetainėj, kampas Holding ir 
4th gatviy.

Taigi malonėkite visi «* 
ir užsimokėti duokles kuria 
skolingi. Nepamirškite ir » 
narių atsivesti prirašyti prie K 
brangios organizacijos.

Kviečia Vottfc

WOXCKSTEJt, MAM
LDS. 105 kuopos susirinkimai 

vyks balniui. 5, Aušros Vartų*; 
rapijos salėj, tuojaus po lUI 
Visi narini prašomi pribūti, 
turime svarbių reikalų.

Kviečia VU

SAIMT CLAIB, PjL, J
LDS. 107 kp mėnesinis 

kinais įvyks baland. 5, tuoj p*rn> 
mos, šv. Kazimiera parapija* raRty* 
Kviečiami vis nariai dalyvauti &į 
užsimokėti mėnesines mokėtai* Jrtj 
naujų narių atsivesti prirašyti. ri

KASTOM, PA. H
LDS. 40 kuopos susirinkiPiM 

vyta balandžio.? d., tuoj ponme|J 
šv. Mykolo parapijos ..svętainifc 
Malonėkit visi nariai atsilankyk 
ir mėnesines mokestis užsimokttL 3

* «.
NASHUA, N. H.,

LDS. 65 kp. mPnesiriis sujį(HnH» 
’uas jvj ks katarui. 5, tuoj po pas
kutinių mišių, pobažnytinėj rra-' 
tainėj. Kviečiame narius ateiti, ntf 
yra keletą -Tvarkią sumanymų, 
Taipgi atsiveskite ir savo draustai 
prirašyti priešins organizacijos.

Girtis negražu nei žmonėms, ted.
Dievui.—M. Pečkauškaitė. -

Pavasaris nebetoli, prasideila 
ekskursijos Į Lietuvą. Dabarti
nė laiku Mote rų Sąjunga rengia 
pirmutinę skaitlinga ekskursija i 
Lietuvą iš Nvw Yorkn balandžio 
25, 1931 tii joti Į Rfttterdamą, o 
iš h-n spceialhi Ilaukiniu tiesiog J 
Klaipėdą, kur bus iškilmingai pri
imta. takas painuas didžiausias 
Holland Araerirca Linijos “Stat- 
tedam.” Kaina dabartiniu laiku 
„vra labai nupighita, bet už poros 
savaPių %-ol pakils, todėl pasinau- 
dokit ir važiuokit su Mot<rn Są
jungos ekskursija ir EUtaupysito 
ke lionės lėšas.

Jeigu iš skaitytojų‘kas rengia
tės važiuoti i Lietuvą šiemet, va
žiuokim* .su Moti i u Sąjungos ren
giama ekskursija. ,

Laivakortfs galima pasipirkti 
•avo apylinkėje užgirtosv ageu- 
♦flrose. ix t reikalaujama, kad už- 
|.iragistruotn pas Ekskursijos Ren
gimo Komisiją 2339 XV. 23rtl PL. 
Chicago, III. arba pas Motoru Są
jungos raštininkę, kurios malonini 
praneš C<*ntro Komisijai.

Centro Valdytas Nara

deportuoja ir kadangi vš niekad 
oeišsičmmu piHefystės ]»<»pierim 
ftv mane gali isdtpnrtuoH?

t. rbwgo. m
Atsakymas: Tara negali KI ” 

perluoti iš Suv. Valstijų. Trintus 
kad dabaHiniu laiku kibai daug 
ateivių sugauna ir išdepurhmja. 
Brt, tie ątevkri Ulvjko nelegalia 
Imt Į Suv. Valstijas po liepos 1 d / 
1924 m., arba turi kriminttlKku- 
rekordus. arba uėplhm pritu at 
ridai, utim lajui vist t.monF&<>, 
snnkenytivs per paskutinius m n« 
kis motus jų apsigyvenimu išnv 
Vfdstijoso.

Atsius, kuris Įstatymus milai 
Irn, kuris tagališkui••nhnžiavu ir 
kuris gyrėnn Šm. VntaĮjnso diū 
>*iaust kaip penkis įmetus, neturi 
nieko bijuti nieks nųs dl 
IHirhmtl, . ‘

FU*

4,

M

Vienatinis lietuvių kataMį 
kų dieni rištis Anuiikoje. 
“Draugas,” matydamas tie-| 
sos žodžio platinimo svarbu 
mūsų vistiombuėje, norPda-' 
mas sukurti mūsų tautoje j 
vienybe prieš grosinnritte i 
mūsų jaunuomenei ir išeivi-! 
jai ištaųtėjinm baugiu n>į'Į 
lyti teisingą mūsų-šventaii-‘j 
kr j imu kelią galingą «ptHl*-j 
dos jėgą. — paskelbė VajlJrĮ 
10,(XX) ar dauginus naujty 
skaihtojų prirašyti. *

Koiitcstris jau prasidėjo 
ir tesis iki balandžiu 2ti» 
1031. 75 koiitcstininkiii y* 
ra įstoję į kuntesta. kad va
rytų pirmyn naudingii 
tūros darbą. Jie taip Imt 
siekia laimeli vieną iŠ lG*k<Wr 
brangių kamestu dovaiajt 
kurių pirmoji t va ėksląii^i- 
jos laivakortė į Lichivų lt Į 
atgnl mi “Draugo** vkshur*| 
sija, gegužes 1(> <l« 1031 j
“Unib’d Štates” laini, į

“Draugas” kviw*ia IMil* Į 
vių visuomenę į talka. Dar* i 
bas yra didelis ir darbiuittH 
kų mkulntga ko daugimi4lb 
Štnjftul į ** Draiigt* ” k(mt«R 
:fą¥4 dirbsit, anot mūsų taiįj 
tos brangaus obalsm, 
vui ir Tėvynei/* Nminticl 
?Mi į Imntvshj, kvioviiui| 
rašyti į “Onu^/ 2331 M 
Oakley Avrnuv, Chirugo.

Kvb’ciame į Talką x i*uis 
tvenkus Iii tuvių tadnftijW 
ių urganizavijas. ir jų vi 
įn*. Rvikdns yra visit 
bendrai dirbti, nv<tik **’ 
iuhrjc* vnt gidylH***

NDhk Po M
uDrattg*>** kout* Jo v



KALĖJIMAS

* kalinius aplankyk.” 
to gailestingo darbo

Kauno sunkiųjų darbi) 
Blėjime yra apie 1,500 kali* 

be to, kiekviename aps- 
mieste yra kalėjimai, 

nrio tąipgi pripildyti kali- 
K

Kaipo buvęs* Kauno šnn- 
b|jų darini kalėjimo kajK'- 

tas, noriu pateikti šiek 
žinių apie kalėjimą ir 

inins.
Kaimo kalėjimas yra vi- 
ry miesto. Tai didelis mū- 
namas, apsuptas aukšta 

kiemas visai mažas, 
riti į patį kalėjimą reikia 
reiti pro dvejus geležinius 

įtartus. Viduj įrengimas pa- 
sčiausias: kiekviename 

paukšto ilgas tamsus korido- 
^Hus, abiejose pusėse kamlia- 
* yyti — durys apkausivtos 

ežimta, languose geležies 
grotai. Lovų kambariuose 
visai nėra; žmonės miega 
ant lentynų (narų). Seno
vėje mat, prasikaltėlius vi- 

’ aokiais būdais bausdavo, tani 
> tikrini ir kalėjimai buvo pri 
.taikinti. Nors Kauno kale* $
. jhnns ir nesiekia gilios seno- 
t vegf 1x4 rusų valdžia, staty- 

dnifia kalėjimą, pripuolamai 
t ar tiksliai taip suderino, 
'••kad' kalinius bausti, atsa- 
7 kant jiems net žmoniško gy

venimo. Tokį elgimąsi su 
į Žmonėmis civilizacija vadi- 
. na bąrtairiška. Pedagogika 

ir krikščioniškas mokslas 
(■ nurodo, kad kalėjimas būtų 

tam. kad prasikaltusius, kai- 
11 kenksmingus, Iki pavo- 

is žmonijai. atskiriiFiš 
įdmiomonės, 1x4 duoti jiems 
atatinkamą pragyvenimą, 
atsakantį darbą ir taip pa
veikti, kad jie, supratę savo] 
Maldas, pasitaisytų. Tam 

g’ tikslui sargyba kalėjime pa- 
| rodama doriems — protin- 
r giems piliečiams; skiriami 
F prityrę kapelionai, kad vieni 

ir kiti padėtų kaliniams pa
keisti blogus įpročius ir juos 
grąžintų visuomenei gerais 

’ piliečiais. Tad moderniški 
5 kalėjimai visai kitaip įreng-

ž * Lietuvoje kalinių klausi- 
| mas nebuvo pamirštas^ nuo 
B ĮMit pradžios atgavimo Ne- 
F priklausomybės visad buvo 
® daromi pagerinimai. Pasta-

priklausomybes visad buvo

SUMUMICT ■ I ■ M*

prie išpažinties. Vieną kar
tą sutikęs mane pasakė: 
“Dabar aš kitaip gyvensiu 
kaip išleis iš kalėjimo.” Ki
tą kart aplankiau jauną ka- 
linį- X. X. Mandagus, labai 
dėkingas, kad pas jį užėjau, 
kalbėjo logiškai, mmaekliai
— tikras inteligentas. Pa
matęs daugel prirašytų po
pierių užklausiau:

“Kokio čia raštai ?”
“Tai mano rankraščiai, 

laibai norėčiau, kad jie kada 
nors būtų atspausdinti.” 
Truputį susijaudinęs, bet 
greitai save suvaldęs, tolinus 
tose: “Aš esu nelaimingas; 
mano jaunyste ir visas gy
venimas suardytas, noriu 
perspėti kitus, kad neitų ma
no keliais, kad nepasiduotų 
suviliojimui, vengtų papik
tinimų.”

Tlgai su juom kalbėjau* 
daug ką man pasakė, 1x4 ęia 
nevieta pakartoti. Gal kada 
jo raštai paklius į spaudą, 
tada visi sužinos. Aišku vi
siem, kokios prakilnios šir
dies jaunuolis: supratęs sa
vo klaidas, save pamiršda
mas, rūpinos perspėti savo 
draugus, kad vengtų papik 
tinimų, eitų doros keliais. 
Toks kalinys netik pasigai
lėjimo, 1x4 ir pagarbos ver
tas.

Teinu į kambarį kalinio 
N. N. čia radau viduram
žio vyrą, truputį pražilusį, 
pačiame stiprume; atsirėmęs 
žiūri pro langą. “Ko taip 
užsimąstei ir esi nuliūdęs”
— užklausiau jo, nesitikvda- 
mas, kad tie mano žodžiai 
užgaus jo jausmus, nes grau
džiai pradėjo verkti. Gaila 
buvo žiūrėti į tą stipri], ap
siašarojusį vyrą; kiek nusi
raminęs per ašaras pradėjo 
man skųstis:

“Kaipgi neverkti, turiu 
penkis vaikus, turiu žmoną 
ir seną tetą, visus maitinau, 
dabar nežinia, ar turi ką 
valgyti, ar apsidengę, nak
timis nemiegu, protas man 
maišosi, o padėti negaliu; 
tas labiausia mane kankina. 

. Gal pusvalandį užtrukau, 
kiek galėdamas raminau,

DARBININKAS

raisiais laikais skiriamo# lė
šos ir, regis, jau pradėta 
statyba naujo kalėjimo sų 
visais dabartinių laikų reta 
lavimais, ypač bus atkreipta 
domės įrengimui įvairių 
dirbtuvių. Tas įvykis tikrai 
mūsų tautą džiugina. Kali
niais turį rūpintis ne tik 
vien valdžia, 1x4 ir plačioji 
visuomenė. Dievo ir Bažny
čios įsakymai visus mus ra
gina prie gailestingi] darbų, 
o jų tarpo aiškini paminė
tas: 
Prie
verčia mus ne tik artimo 
meilė, bet ir teisybė. šitai ko
kioje prasmėje: jeigu tik 
-galima būtų ištirti gyveni
mą kalinio nuo pat pradžios 
— surasti visas priežastis, 
kurios jį pastūmė prasiženg
ti. tada paaiškėtų, kad labai 
didelė dalis jo kaltės glūdi 
visuomenėje. Kapelionauda- 
mas kalėjime daugel ko pa
tyriau ir sužinojau.

Kapelionais, kaipo dva
sios vadas kalinių, jokiais į- 
statymais nevaržomas gal 
lankyti kalinius kiekvienu 
laiku, su jais kaitanti tiek, 
kiek reikalas ir aplinkybės 
leidžia.

šiuo kartu paduosiu tik 
kai kuriuos užrašus iš savo 
dienyno;

Pirmutinis atsilankymas 
pas kalinį X. N. padare man 
gero įspūdžio. Dar jaunas 
vyras, juodos peiveriančios 
akys, veidas malonus, daug 
nTvirumo, mignąrijos; turį) 
kitko užklausiau jo :

— “Ar seniai buvai išpa
žinties ?”

— “Labai seniai, net ne
bežinau kada.”

— “Kodėl apleidi savo 
krikščioniškas pareigas ?”

— “Niekas ^nan nenuro
dė, niekas neišmokino.”

Buvo tai našlaitis — me
timų, visuomenei dirbo ir 
timų. visuomenei idrbo ir 
jeigu tik ta visuomenė būtų 
“išmokinus” ir nurodžius 
«am svarbiausias pareigr 
gal ir kalėjimo nebūtų paži-ĮĮsunkti buvo apleisti, nes pa 
nęs, nes esama gero būdo 
žmogaus. Užteko man kelis 
kardus atsilankyti pas tą ka
linį. jį išmokinti ir palenkti .tarpe 13 ir 17 motų vaikezai

lengvinti jam negalėjau, e 
Viename atskirame kam

baryj laikomi dar nosuaugę,

GERA NAUJIENA! SVARBI ŽINIA!

fcm IT dH«t, IMI
arta

Primename, kad auksinu j.iu i 
buvome gavę iš jų atikų. 1 

Dar kartą dėkojame už at
mintį ir prašome priimti mūsą 
pagarlms žodžius.

Valdybos vardu . t.
Pirmininkas L Kubiliui,
Sckr. A, L. Stiukevi&itf”

Koks tiksiąs draugijos, 
nėra nukala aiškinti, nes 
patsai vardas tą nurodo. 
Daug galėčiau pasakyti apie 
valdybą, 1x4 ir čia susilaiky
siu, nes neąpseičhui be pa
gyrimų—to daryti neišdrįs* 
či:m. Per aukštos inteligen
cijos žmonės darbuojasi toje 
draugijoje, kad pakęstų pa
gyrimus. Tiek tik pažymė
siu, kad šiemet valdytam iš
rinkti sekantieji:

Pirmininkas p. Jurgis Ku
bilius, Liet, armijos atsar
gos generolas, buvęs rusų 
armijos generolas, tolimi 
valdyboje yra vienas teisė
jas, keli daktarai, kelios po
nios ir panele Elena Stanko- 
viraite, valdytais sekretorius.

Kaip plati dirva darbuo
tei, gal būt aišku ir iš to, 
kad draugija globoja ne tik 
vien -Kauno kalinius, 1x4, 
jeigu tik vra galimumo, sie
kia ir kitus kalėjimus. Ne
kalbant apie moralę globą 
paskaitomis, pašikalbėji 
mais, nurodymais, patari
mais, daug teikia materialės 
pašelpos kaliniams: aprū 
pindama apiplyšusius dra
bužiais. ligonius — vaistais, 
meistrus — įrankiais, skai
tytojus — knygomis. At li
kusiems bausmę parūpina 
darbą, grįžtantiems į tėviš
kę išduoda, bent kelioms die
noms, maisto, taipgi gelžkv- 
Ti<> bilietui Sunkintisiš dar
bas 
mis, ypač likusius mažus vai
kus; čia jau reikalinga nuo
latinė pašalpa ir priežiūra.

Baigdamas šias pastabas, 
turiu garbės pareikšti, kad 
man gausus užmokestis bus, 
jeigu skaitytojas suprato 
mano žodžius ir paūmės pa
duoti savo ranką tiems 
vargšams kaliniams.'

Iš savo pusės užtikrinu: 
kiekviena, nors ir mažiausia 
auka, pasiųsta kalinių glo
bos dniugijai, Kaunas. Kęs
tučio gat. No. 32, bus su 
džiaugsmu priimta ir tau
piai sunaudota paskirtam 
tikslui, o mes atsilygindami 
ir ateity pateiksiifle daugiau 
žinių tuo klausimu.

Kum D, Jfik.^
P. S. Kiti laikraščiai pra

šomi atsispausdinti.
K. D. JA

Juos sistematingri kinkyda
mas, dėsčiau katektamą, ku
rio vieni menkai, o kiti visai 
nieko nežinojo. Paįvairinti 
savo atsilankymus suradau 
žaidimų ir po mano priežiū
ra, po pamokų, žaisdavom. 
Pasižymėjusiems kaip lenda 
dumlavnu i#* vieną kitą sal
dainį. Sunku Mtų apsakyti, 
koks būdavo tntuzijnzmas, 
džiaugsmas ir dėkingumas 
vaikų. Turėjau vieną įspū
dį; man rodėsi, kad ri<‘ vai- 
kni dar niekados savo gyve
nime nesutiki žmonių, ku
rie juos glotaitų, jais rūpin
tųs. Esu tikras, jog ilgesnį 
laiką pasidarbavus, pritai
kinant pedagogikos nurody
mus, tie jaunuoliai taptų ge
ri, naudingi visuomenei dar
bininkai.

Iš tų kelių vaizdų aiškiai 
matoma, kad ir kalinių šir
dyse* plakit meile prie sa vų
jų, kad ir jie dėkingi už 
pj’iidankmną ir tarp jų yra 
ne vienas, kuriam rūpi ne 
tik jo paties, 1x4 ir kitų li
kimas, prasižengę tik per 
apsileidimą arba aplridimą 
kitų. Tiesa, vra kriminalis
tų pavojingų, padariusių di
deles skriaudas^ pavieniems 
asmenims ir visuomenei. A- 
pie juos šį kartą neminėsiu, 
tokie dažniausia visam am-1 
žiui palikti kalėti, l>et ir jie, 
kaipo žmonės, visgi verti pa
sigailėjimo. Vienok negali
ma nepriminti vieno raiš
kaus fakto, kurs turėtų vi
suomenę palenkti prie di
desnės užuojautos, tai yra 
tas, kad tarpe kalinių yra 
tokių* kurie be jokios kaltės 
turi kentėti; kokiu būdu jie 
pakliuvo į kalėjimą, tą klau
simą išspręsti sunku.

Teismas gali bešališkai 
nagrinėti bylą, ta't, išduoda
mas sprendimą, turi pasi
remti. liudininkiv parody
mais, o liudininkai vieni iš 
piktos valios, kiti savo par- 
tyvinis sumetimais gali ne
sąžiningus paliudijimus duo
ti. o vidujinių žmogaus nu
sistatymų, lx»i jo slaptingų 
prasikaltimų ir gudriausias 
teisėjas negali ištirti, taigi 
ir čia galėčiau pakartoti: 
kalte gludi visuomenėje, jei
gu kai kada nekaltas pakliū
va kalėjimam Todėl plačio
ji visuomene nors kalinių 
klausimo turi būti visai bc- 
partyvė ir bešališkai žiūrė
ti į kalinius.

Lietuvoje yra 
Kalinių gloljos 
Gavau jų laišką, 
rašą čia paduodu:

“Kalimą OIoIms Draugijos 
Centro Valdyba
Kaunas, 1031 m. saus. m. 24 d.

Kęstučio gat. No. 32. 
Gerbiamajam Kun. D. Mikšiui 
St. Andrews Rectory 
1120 Wa!Iaee Str.
Philadelphia, Pa.

Mes visi sveikiname Tamstą 
ir linkimo viso gero. Ta proga 
pareiškiamo, kad mums laba 
gaila, kad Tamsta nepąlikni ku 
mumis dirbti, ir pranešamo, kad 
iniisų darbas vis labiau plečiasi, 
l>ot tuo pačiu, žitioma, reikalau
ją ir dnugiąą lėšų, o su lėšų su- 
darytini v& sunkiau ir sunkinu. 
Gal Tamstą neatsisakysi para
šyti sį-tą apie mMų draugiją į 
Amerikos laikraščius ir papra
šyti broliu* Amerikiečius b* 
šiam reikalui klek aukot L

-globoti kalinių Žeimy-

susitvėrusi 
draugija, 

kurio nuo-

PAIN-EKPFLLtR

Okupuotoje Lietuvoje
mie nėra, kas pamokina, lai 
vaikščioja jau kelinti nic4ai 
ir njeko negali išmokti. Tė
vai nepatenkinti ir žada vėl 
rūpintis savosios mokyklos, 
ypač, kad čia -yra vh# 70 
mokyklinio amžiaus vaiką.

TABAAK1TOIU8 VtL 
SUIMTAI ♦

Vilmus. šiomis dienomis 
lenkų milicija Tčew’ė (Pa
minė) suėmė buvusį gudų 
‘ • Hrnrnądos” i r Lenki jos 
seimo atstovą Bronislovą 
Taraškevičių, vykstantį iš 
Dancigo į Sovietų Rusiją. 
Taraškevičius ir kiti “Hra- 
mados” vadai pernai vasarą 
buvo paleisti iš kalėjimo są
lyginai. Dabar Taraškevi
čius kaltinamas už priešlm- 
ki.škų proklamacijų platini
mą. Jis turįs būti atvežtas 
Vilniun, kur Apygardos 
'Teisme būsianti iškelta jam 
byla.

Nuskintai, Varėnos vals., 
Vihi.-Trakų apskr. Šis so
džius grynai lietuviškas. Po
ra metų atgal išsiskirstė į 
v ten sėdžias. Ck i n inkų 
apie 60. Žmonės jau 
senai rūpinasi įsteigti 
save lietuvišką “Ryto”

yra 
nuo 
pas 
mo

kyklą. Porą metų atgal gy
ventojai parašė Vilniaus 
“Rytui” prašymą atsiųsti 
jiems mokytoją. B<4 atsira
do išgamų, kurie juos įskun
dė. Policija įžiūrėjo susirin
kimą ir nubaudė tuos, kurie 
buvo suėjo į vieno ūkininko 
(J. Linkevičiaus) butą pasi
rašyti pų prašymu. Tų na
mų savininką nubaudė 70 
auks., visus kitus po 20 auk
sinų. Tokiu būdu nugąsdino 
žmones nuo kilnaus sumany
mo. Įsisteigė lenkiška mo
kykla, Šitoje mokykloje dir
ba p. Slavinka, baigusi Tra
kų seminariją. Pitonais me
tais sakėsi nesupranta lietu
viškai. Šiais metais tvirtina 
kitaip, ta4 vaikų lietuviškai 
nunokina. (Gal tiek ji ir su
pranta). Vaikai, žinoma, 
negalėdami susikalbėti su 
mokytoja, nieko ir neišmoks
ta. Gerai, kad kai kurių 
vaikų tėvai moka skaityti ir 
pamokina juos namie, tai 
dar vaikas pereina į aukš
tesnį skyrių. Bet kurių na-

LAIVAKORTĖS ATPIGO

Likviduoja kairiųjų prpe- 
rimukų jųxirwą.Vilniaus vai
vada išleido atsišaukimą į 
gyventojus pranešdamas, 
kad Ixmkijos vidaus reikalų, 
m misterio parėdymu pripa
žinta nelegalia partija iki 
šiol veikus vadinamoji P. P. 
S. “levvica.” Kas priklausys 
prie tos partijos, bus trau
kiamas teismo atsakoinyix~n. 
Kartu buvo uždaryti visi tos 
•partijosskyriai ir užanspau- 
duoti butai, taip pat kores
pondencija ir dokumentai. 
Likvidavimo proga Vilniuj 
buvo padartya apie 100 kra
tų ir buvo rasta apie 80,000 
komunistinių atsišaukimų, 
kurie visi buvo konfiskuoti. 
Kartu buvo suimti 64 žmo
nės. Kratos tos partijos sky
riuose daromos ir provinci
joj. Nmigardo vaivadijoje 
buvo suimta 36 žmones ir 
lenkų rusų pasieny 1G komu
nistų, kurie, partijų paskel
bus nelegalia, bėgo į Rusi jų.

JUOKELIAI
Iš NBSENU LAIKŲ

Bolševikų komisarai nuvažiavo 
j kaimą produktą pirkti. Kad mi- 
viliotą fikininkua jiem* parduot, 
moka, tik sidabriniaia pinigais.

Pnmočiusios sidabrinius pinigus, 
moterėlės pradėjo žegnotis.

— Ko gi žegnojatės? — klausia 
vienas komisarų, — pinigai juk 
nešventinti.

— Pinigai, žinoma, sovietiški, — 
atsako vienas ūkininkas, '— bot 
sidabras tai tikrai iš bažnyčių pa
grobtas.

Gera, proga aplankyti Lietuvą ir 
savo gimines

Laivakortte tik ISO dolerių 
įabiptui

LINKSMAS PAKARUOKLIS
Tūlas žmogelis pasikorė medyje 

tarp šakų, ant karių pažastimis 
laikantis kabojo.

fijo pro šalj jo kaimynas ir pas
tebėjęs klausia : Ką gi čia tokio da
rai?

— Pasikoriau, nusibodo gyventi..
— Argi taip kariamas!. Reikia 

pirma padaryti kilpą ir kartis 
kilpą užnėrus ant kaklo.

— Jau mėginau, bet spaudžia ir 
atsikvėpti negalima.

TURGUJ®
Čigonas parduodamas arklį vie

nam piliečiui labai giria sakyda
mas:

— Pone, arklys protingas, kad 
liežuvį turėtų, galėtų kalbėti.

Pilietis nupirko arklj ir pasiro
dė, kad arklys ištikrąjų buvo be 
liežuvio ir ilgai negyveno.

Laivakortės nupigo 31 do
leriu- Kas važiuoja į Lenki- 
jų, tiem galima gauti Lenkų 
pasportą dovanai — dykai. 
Ekskursijos jau yra tvarko
mos — Tamsta ir-gi nepasi
lik. jei manai važiuoti. Lai
vai dideli ir greiti.

Galima paimti j Ameriką 
tuos, kurie yra via gimė, o 
Lietuvoj ar Lenkijoj augę. 
Taipogi tėvai gali paimti sa
vo dukteris ir sūnūs j Ame
riką jeigu dar neturi 21 me
lų.

Musų krautuvė ir agentū
ra yra atdara ir vakarais iki 
9 valandai. Petras Bartke- 
virins, agentas.

AMBRICAM DRY OCODB
■ STOK* 

m No Jteta MtmUlte, Mm i

Milijonai į 

JtMU j 

padų žmonių Kalba į 
»!r* ItUo thtia SaiiMiil*. k»- j 
rh TCtklM tai» Uip jįj. 1 kaip PAIN f | 
PKLLKUI*. Ji« m*M« ji MM ; 
Ftrialimv. SlcaMMif. KratiaOr, Į 
GafoM madijimii* Filiu G*k« ! 
mo, SiuiMteMli NMkulv, s***i«- J 
KMiu ItaimriMMh į 
timtMaui. RtmuiiiH SkattMiU, i SciMttitąM k ♦. t. irtrt&ijM 
Mtliavki4 M’-

Tik Hrrftikrinktta, lr»! *•«»*. j 
tetikrtii. IHKAROMitbtiMkli* ! 
ant pMtĮio yra jtvM i
Saro turiniu, brangi k HomI kny. 
iru<4 .yt« Mir<haMi Mt kMnticM 1 
PAlM.XXtMt!.LKRIO boaka.

VanblaMla Ybbae vautiube. 
Kilna 3$ k ?» eHt* bbnkg.

KjUĮ.MiCHV»Wo CO.
Hvm nrfH rr* 

•RQ«K1.VN,T-i.M

Hollnnd-America Linija rengia ekskursiją į Lietuvą.ant didelio laivo “Rtaten- 
«am.” kuris išplauks Balandžio 24 dieną. Laivakortes nupigintos iki $150.00 J 
.Klaipėdą ir atgal artai $161 .(N) į Kauną ir atgal. Ant šio didelio laivo “Statendam” 
visi bus linksmi ir patenkinti savo kelione. Tuo jaus kreipkitės pas vietinį agentą, 
kurių adresai žemiau:

f. BAMTKimUS N. aiNDkOLiUS K, SIDAKJUB
*9$ W. Kata Montello, Mus. 361 Btą«dw»y, B. Bortai, Mate. 373 Oambridn BL Ę. 0ambrid<e

PAS SIUVBJĄ
— Sugadinote medžiagą, dabar 

visai trumpos kelnės.
— Mano mielas, kelnės netrum

pos, tik tavo kojos ilgos.

CHARRON’S
PIANAI-RADIOS ’ 

ŠALDYTUVAI J

! SO TBUM1ULL BTBBn 
VOBOMŪ, MAM 

7*1.4-9430

■ .
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Laiškai iš Bolševikų
geresnių drabužių. Tūkstan
čiai sukimšti į kalėjimus. 
Tiktai, kita Čik įvylrta, var* 
giai galėsite tikėti, Vaduoki* 
tele irius! O kad mes galėtu
mei per valstybės sieną pe
reiti, tai jąii niekada j šį pra
garišką kraštą nebegrįžtume. 
Tą nelaimė čia visus kanki
na: armėnių kirkinus, vokie
čius, Žydus ir tt. Tikrai, čia 
Pietuose turbūt nū vieno 
žmogaus nerastum, kurs, vi
sa atsižadėjęs, bėgtų iš Ru
sijos, nes čia ne žmonės, bet 
pragaras dabar viešpatau
ja.”

Hš Sibiro. “Mus visus (67 
žmones) suėmė ir, suvarę gyr- 
vulių vagonuosna, išvežė į Si- 
tirą. A, mario Dieve, kokia 
buvo mūsų ta kelionei be 
duonos, be drabužių, tik kri- 
da-ne-kada gaudavoino tru
putį arbatos išgerti. Mitins 
llevUžiuojaiit iš 67 žinoiiių ti
ko tik 50. Pagaliau privažia
vom Sibirą. Čia visits, kurie 
jau negalėjo toliau keliauti, 
paliko, mumis įsakė tdllail 
važiuoti. I*o septynių diehų 
kelionės naktį nuvarė, mus 
įiesrius į bitžtiycią, kurioje 
ristis ližrakiiię paliko. Šioje 
lažnyčioje prie pat didžiojo 
altoriaus buvo įtaisyta išei
namoji vieta. Mes norėjome 
ją tuojau peMatyti, bet 
lininis uždraudė grasindami, 
kad, jei tai įvyktų, negautų 
daugiau tie vienas duonos. 
Baisūs dalykai, bet kris žino, 
kaip ilgai dar jie kartosis...” 

-“Brangioji 
Žritoilble, iitylitriieji vaikdiait 
Nežinau, gal aš ir jūs dėl šio 
laiško labai nitkeiitėsime, bet 
atminkite, kaip sunku yra, 
kada nieko apie savuosius 
nežinai. Todėl drįstu rašyti. 
Kada mus iš namų išvarė, 
turėjome pėsti eiti maždaug 
8 Verstiis. Aš buvau nuo ba
do ir kelionės tiek nuvargęs, 
kad jau jokiu būdu nesuspė
jau su kitais eiti. Vienas iš 
mus variusių kareivių mane 
taip kičto savo kitrūil per pe
čius, kad aš vos neparpuo
liau. Paskui jis tnaiiė daužė, 
it kažkokį gyvulį, kumščiais. 
Ačiū Dievui, brolių paveda
mas nuėjau mums paskirton 
vieton, čia mus siigrūdo ne- 
didelian kambarėliu, kuria
me radoine jau pirmiau už
darytų visokių vdglų, galva
žudžių ir kliokiu plėšikų. Da
bar mes esame šiame kamba
rėlyje 155 žmonės. Nors nie
kas šio khinlMirio uešildo, ta
čiau jame taip karšta ir tvan
ku, kad aš Čia vargiai galėsiu 
išlaikyti. Be to, šie žmonės 
taip keikia, taip lėkia, kad 
aš negirdėjau tokių dalykų 
visahie savo gyVeiiiiiie. Mels
kitės, kad bievas išgelbėtų 

mus iš šio pragaro ir padėtų 
nuims iš jo greičiau išeiti. 
Kada aš prląiiiienu tas mūsų

Visi gerai jauiča ir žino, 
kad įienormaliaiisias dabar- 

.tiniame Europos gyveninio 
veiksnys yra Sovietų Rusija, 
Bolš^vikiri savo aldĮilesjška 
propaganda drumsčia visu 
tautų gyvenimą. Jie Vtoam 
pasauliui šaukia, kad jie yra 
“mijosids” ridinės nešėjai. 
Taip! Pažiūrėkime kokis y- 
ra toji bolševiką vimic perša
moji laimė. < in paduodame 
keletą iš hn|Š<-\ ii n Rusijon 
laiškų, kuriuos para 'r dabar 
gyvenantn-ji Rusiioi pran
cūzai. vokiečiai ir h-nl i’1 sa
vo pažibta m ii lito. \ pikams i;- 
žmonoms. Tic-a 
dar dėl atokume 
kad laiškai i’ Rito* i"- m 1-iip 
greitai pa b ’ika i u’-i<»ii n«-s 
jims pirmimtoia mo žiui i 
slappiji polirim • GlH’ h 
Jeigu jiioM- ka* rai' 
bolšr\ikil \;il<l> ne-, tai loki 
laiškai luoj-ni -rl. ■• ainiui. 
Todėl kas nori ' d ili' ian ir 
tikriau >r\o viura >r uarn

nors -hi>i.ii 
bent i. K-I t- 
kiti, sl.ipt. i

iŠ IH Ii f f'n y
kitę, no. jui dar 
bito, mes pnipiilrini--! daugu
mas žmonių iš didulio \argo 
išeina iš ar misi/udo. 
Kas čia Rusijoj irai ima ma
tyti, \ ra tik išjuokimas \isi> 
žmogaus t(,‘i>ių ir pniurkini- 
nhnas visų žmogiškųjų jaus
mų. 1 GelbekikN vadiuikitė 
JHUsf Visi Sib krašto ūkinin
kai, kurio čia per l’o rantu 
gyveno ir savo sunkru- dar
bo prakaitu pavedė Pietn 
Rusijos t\ ritmus i d rakamą ją 
žemę, dabar yra «- i k iip ka
pitalistai irkul< kai i'lrt-mta- 
mi, į kalėjimus neinlami. Ir 
dar tokiu būdu, kuris 1 ik bar
barams tinka. št.ii koks bol
ševizmo '/m«miškni”.»s! Ką 
daro visu vaisi \ hin įdėtos,

Ar m’gali ji ’<irmi u 'arli ? 
Kodėl niekas įtojndiim pa-

tihi žūti | j>;ml;-> -.•iriuos ? 
Nejaugi dm-mi-i /h<: ’nioiru
niilijov;

kokia dabar 
“rojuje** <yv 
mė. Nebūki 
jausli Iii. k.-ui 
šaukiamės!**

;n<

n<ii".'niii’ l:ri- 
nuh. iū‘- ho

ii’e - i-r? ulbos

bėkitu, liit- žfiMnim ! K kar
to bolšo\ik;»i išlrūpu"1 lik tiir- 
thii’C’rtriiHsiito. bu! į’i»i dabar 
suarcštųvo ir |»n*-tus darbi- 
trinkus. Ju«»s išti.'bu’i Sibi 
rų! Aįdiul ii'iai k.iim.ri bc-

jai apiplėšti ir išminti. Mū
sų kaimu i-‘’k” rioji nelaime 
tik šiandien. Atėjo i -akj nms.

1 'I\ I I !’lfh» I
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į Liet m r D n u 1 i m t ė 
Valirtobu: 9 6 ir 7 9

I 678 MABSACHUm^S AVĖ.
HWtr:i1 Sli vėrei

OAMBMtDGE, MASU. 

kad mus išvaro. Vadinau^ vi
sa palikti ir, kdip gfclidta 
gieiėiau, pasiruošti kelionei. 
3et į kurt. Visi susirinko- 
ne ant kapų. Ten jau indo- 

hie kitus musų išlaukiančius, 
i) koks ton verksmas, šaiiks- 
iras, aimanavimus L . i’u it<*- 
rali įsi vaizduoti koks čia ifttU 
n yra sunktis gyvenihias. 

’dirtis mums Butų tik Išsiva
davimas iš šio kančių gyve
nimo, bet kadangi mes esame 
H ikšeioiiys, turime ištesėsi 
ligi galo.

Vakar gavau tavo laiškų, 
kuriame kalbi apie pagalbų,

.-•n ri iki.i Ak, jau mums niekas negali 
i būt i,| padėti: mes esame visi gyvi 

pražuvę. Kada tti skaitysi 
*ias mano eilutes, jei jos lai- 
i ringai pateks į tavo rankas, 
tai jau mes seiliui brlsime 
Sibiro miškuose... Dabar 
mano vienintidė viltis yra 
Dievas, liet ar jis panorės 
'tebūklą padaryti. Juk argi 
; * geresnis už kitus, kurių 
j ui tuksiančiai žuvo ir dar 
•liksiančiai žus L. Džiaukis 

dėkok Dievui, kad Jis tei
kėsi Vakarų fcuropų išgelbe- 
• iš bolševikų nagų, nes jie 
I ūtų ir čia savo “rojų** įve-

Iš r k rainos, čia įvyksta 
alsiausi dalykai. Visi, ku

rie tik ne komunistais užsi
kišo, laikomi didžiausiais 
\alslvlM\s priešais ir baudai 
kankinami. Kaltais juos už
juoki, net naktį pririša už 
kaklo Įirie vežimo ir tokiu 
hii<lu tąso ligi jie visa pažu- ; 
dn. ko iš jų reikalauja. Ale- 
’ha v( > j oje daugybę beveik 
HingiĮ žmonių iš namų išve

žė, bet į kur — nieks neži
no. Tikrai, sunkiau niekada 
aegalejo būti. Štai matome 
t ik rą jį veidą šios diktatūros, 
sūri užgniaužia kiekvieną 
rilnrsni žmogaus jausmų. 
Vakar areštavo jūsų dėdę ir 
kaimyną. Gal būt juos nužu- 
dvs. Vieno ūkininko žmoną, 
kuri jail 10 menesių serga, 
išmėtė laukan, vaikus kartu 
nusivežė, o namus uždarė, 
štai garsusis mūsų valdan
čiųjų ponų žmoniškumas? 
įsivaizduokite mūsų gyveni
mą! Nieko daugiau nėra, 
kaip tik visur didžiausias 
vargas, visur ašaros ir nieko 
daugiau, kaip tik ašaros... 
Tiesa, mes verkiame ne že
miškųjų turtų — mes jų jau 
neturimo. Mes žiūrime į Va
lia rus ir iš tell viliamės su
kaukti išvadavimo. Sakykite 
visiems, kurie tik jus sutin
ka, šaukite gatvėse: greičiau 
i pagalbą!

Taip aš išdrįsau jums šį 
laišką parašyti, bet tik neži
nau ar jis pateks į jūsų įlin
kas. Daugumas iš baimės vi
siškai nieko nerašo. Taigi, aš 
prašau jus dar kartų, jeigu 
dar vra galimybes, tai grei
tinti gelliekite mus!’*

Iš K rimo. “Prapuolę, pra
puolę! Kodėl mūsų krašte 
taip žhiliHt ir faiji iiėtt*isin- 
im ? Brangieji broliai irmię- 
losins sesutes, Įlies ?lu Ijusl- 
joj jau beveik Imighitiie gy- 
t ei l iūt ą! I š t iesų, |kirduug 

t visa baisu! Mus išmetė lau-

VIETINES ŽINIOS DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

PcnktiidkiHo rakara po vaikš
čiojimo stiėijų ir sekmadienio ry
tą po kiekvienų mišių buvo ri nka
ma aukos gėlėms pirkti altoriams 
papuošti 40 vai. atlaidų motu, Bu
sią renkama dar ir ateinančio 
iHiiktadkido vakare.

Si-kmadienį “Graudžių Verks
nių” giedoti žmonių priėjo piltū 
bažnyčia. Kuii. VirkSMuskia viešnl 
pastebėjo, kad BoHicmičvial atsižy
mi gausiu lankykite! sekmadie
niais giedotų “Graudžių Verks
mų” ir priikUdicniam vaikščiotų 
stąrijiį Jis pareiškė, be kitko, kad 
tokios pamaldos itųež gerų vaisių 
40-ties valandų atl. metu.

• #' *

Kun. V. skelbimuose pranešė, 
kad choras rengia bažnytinį kon
certą Verbų vakare* Kvietė jauni
mą prisirašyti prfe dioro ir para- 
pijonus pirkti koneerio bilietus.

• ♦ ♦

Kovo 17 d. po a. a. Pranciškaus 
Petraičio pagratml bus laikoma 
pobižiiytiuėje salėje parapijos vai- 
kų-mergaičių praktika procesi
joms per 40-tę.

kovo 18 bus laikomos šv. lliklos 
draugijos susirinkimas ir sckma- 
dieninčs mokyklos mokytojų teat
ro praktika.

Be Verbų vakaro bažnytinio 
koncerto dar Marijos Vaikelių 
draugija rengia įdomų vakarą Ve
lykų dieną ir sekmadieninės mo
kyklos mokytojos Atvelykyje.

Iš gausių aukotojų skaičiaus 
bažnyčiai atnaujinti viena parapi
jietė aukojo $100.00. Klebonas aiš
kino žmonėms, jog minėta auko
toja nėra turtinga* bet per perei
tus metus be šio šimto yra bažny
čiai palaikyti jau šimtą davusi. 
Kasmet ji bažnyčiai reikallntis iš- 
leidžUnti įlbb.CMV Klebonas darė 
kontrastą su tokiu parapijiečiu, 
kurs nenorėtų j parapiją pasimo- 
keti pusdolerj j mėnesį

ATLAIDAI
Sekmadienį, kovo 22 d., 9 vai. 

rytą, iškilmingai «upraeesija pra
sidės šv. Petro lietuvių bažnyčiu- 
je 40 valandų atlaidai. Visi para- 
p’jicčiai per tris dienas eis garbin
ti didžiajame altoriuje išstatyto 
švenčiausio Sakramento. Jie <-fe 
gausiai prie Sakramentų. Iš apy
linkes atvažiuos daug kunigų su 
dvasine pagalba mūsų klebonui.

Išpažintys bus klausomos sek
madienį 3 vai. po pietų ir 7 vai. va
kare; pirmadienį iš ryto, po pietų 
ir vakare; trečiadienį — iš ryto.

Pamokslus sakys rytais-vakarais 
gerbiami svečiai kunigai Petraitis, 
Juškaitis, Strakaliskas, Juras ir 
Vasys.

Mfjt*
Sekmadieni mite penkis metus 

paralyžių sirgęs Brands Petraitis, 
46 m. Paliko HūdČsy žmoną Ago
tą Bubravyčaitę-PetrUitienę iš Pa
kuonio. Jis buvo gerai prisiren
gęs, nes kunigas ji gyvą dažnai 
lankė su Sakramentais. Jis bus lai
dojamas iš šv. Petro bažnyčios su 
mištomis antradieni 9 vai. Daug 
žmonių už jį meldžiasi.

G.

laimes dienus, tai mano šir
dis plyšta iš skausmo. Dievas 
žino ar dar man teks laimes 
jus puumtyti, o gal n* teikės 
šioj landynėj pražilti, Mels
kitės ..iii sHvo tėvą, kiiits lauk
te laukia išvadavimo iŠ pra- 
garo.”

PuMit. Jeigu kas notėtų 
šių laiškų otighurtmj paimi* 
lyti, tesikreipia šio adresu: 
Vokietija, (įimkėrkolonte, 
NeummneiiMd/ Hap pen- 

hienn a. d< Bergsto

juozm b. amt
Veda viMkfcąįprovM, Dara vi

gu® Ilgimi dbktubeiitM.
Mt IB (kfe»i*ilw4dw«y)

Ik

TehfoMa ‘ Sau Btirttri 173M 
Nmų;Talb<rtM74

■u

JTAKTĮ
Laconia g-vvjv, Lesingtnn’e, j 

mėsos krautuvę įsiveržė plėšikai ir 
'pavogė 450 dolerių,.kurie buvo pa
slėpti telefono abonentų knygoje. 
Pinigus krautuvės savininkas Au
gant Young turėjo atiduoti, nes 
plėšikai grąsiito nušausią.

Cambridgc’iujo krautuvninkas 
Prcemoml Massaehusetls Avė. bu
vo sulaikytas dviejų jaunų plčši- 
nk. atkišusių revolverius ir parei
kalavusių atiduoti pinigus. Nelai
mingasis turėjo prie savęs J6 dol.. 
kuriuos plėšikams ir atidavė.

Ilosbury vienam žmogui, gatve 
beeinančiam, atėmė 10 dol. ir šiek 
tiek tabako.

Tą naktį policija suareštavo 2(1 
asmenų miesto įvairiose dalyse.

30UTH BOSTON’AS MINI
IMILAI8VINIMD 4VENTĘ

Kovo 17 d.—metinė švente, pri
menanti galutinį anglų išvijimą i« 
Bostono. Ta diena ypač brangi ai 
riams, nes ji Šv. Petriko, airių di 
džiąjo šventojo, diena. ,

Šios šventes iiunėjimiLs jau pra
sidėjo kovo 15 d. Broaduay teat
re, kur buvo didelis susirinkimas, 
kuriame buvo muzikos, dainų ir 
kitokios programos. Mayor’as dėl 
ligos negalėjo dalyvauti: ji atolo 
vavo jo sūnus Paul.

Kovo 16 d., pirmadieni, vakare 
viešbutyje Hotel Brndford Įvyksta 
didelis bankietas, kuriame dalv 
vau jai gubernatorius Ely, mnyor’as 
(’urley ir kiti aukšti valdininkai.

Kovo 17 d., antradienį, įvyks di
delis paradas, kuriam vadovauja 
fedivard M. Shceby. Parade dnh 
vaus apie 9000 neuniformuof o 
žmonių, kurių priešaky automobi 
lium važiuos gubernatorius EU, 
gub. Įeit. Youngcian ir mavor’a . 
įtirlcy. .
t Visas South Bostoiiits pasipuošęs 

vėlSavomis'—'4mvrilios ir Laisvo
sios‘Airijos valstybių ir prtširuo- 
Šęs iškilmingai apvaikščioti 155 
metų sukaktuves Bostono išsilais
vinimo iš anglų priespaudos.
“Boston Ilerald” aprašulamas 

tas iškilmes, kovo 15 d. rašo, kad 
South Bostonas pasipuošęs Lais
vosios Airijos ir Lietuvos tautiško 
mis spalvomis.

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

PARSIDUODA
3-jų šeimynų namas su visais pa- 

rankuinais, parsiduoda už labui ž<-- 
mą kainą; pardavimo priežastį i: 
nėra kam kolektuoti remias. Na
mas randasi 19 Atheus St., So Bos
ton’e. Dėl platesnių informacijų 
klauskite pas E. P., 948 E. B.umi- 
way, So. Boston, Muss. (K.-17)

KAMBARIAI
— LC — 

“Darbininko” name 5 arbe 
7 gražūs dideli ir šviesite 
kambariai. Yra elektra, ga- 
sas, maudynės, skalbynčs 
duodama šiluma įr jmrito 
tins patarnauja, bei platės 
hių informacijų- kroinkites 
‘Darbininko” Administra 

eiją.

I
"8LUE CO AL"
Tai geriauiii ktelat ir Iri 

m anglis ką kada buvo 
uitas ant irimia pavirinau 
Ilgai daga o maliva ipal 
patikrina jo vsrtf. Duok ai 
•akymą Handteu. Tiktai 
Uhfaouok

to.'Boston 3403 
BATTOa WHIHEM0WE

CW(WWY 
4<3 Broadway, Soutk B

LIETUVOS DUKTERŲ DRJOS 
' PO GLOBA MOTINOS tVO.

VALDYBA
Pirniinhikė — Tekiu AšiucaiklenG

63 G Street, Su, ikraton, Mysa,
Tcl. S. Boston 2305-51. 

Vlee-piriiMfiiiikė — Elena MikuLkieuO, 
402 E. 5th Ht„ Su. Bartuli, MiUrtt.

67 U St, 8a iJoston. Mosh,
'1'cl. So. Boston 4711MV.

FIi>. Kiifit. — Murjuna MnrkonlulC
WJ <1 St, So. Bontofi, Maus. 

Iždininkė — Onu stimlnlhits
105 Vert Oth St., So. Bonton, Mnss. 

Tvarkditrė — Ona Mizglrdlroiė
151.2 ( ohnnbla llj., So. Boston, Mim 

Kasos Globėja 13. .lunašonlcnG
112(»(’olniĮibln B«i„ So. Boston, Mass 

Draugija stio> susirinkimus laiko kn« 
antrą utnrnlakij kiekviena mvneulo, 
7:30 vnl. vaknn», DobažnyUnėJ sve
tainėj.

Visais drauguos njhalals kreipkite 
|k« protokolŲ raitininke.

•n.’- »HU n:,, *><>• IMTUVU, MUHB. ■» i ♦» t 1.
L’rot. llortU — Elzbieta AukštikalniųIv 1 “®*“įrWl £

BV. KAZIMIERO B. K. DR-JO8 
VALDYBOS ADRESAI

l’lniiiiilnkaa — J. Gnibln..kus,
21 I‘res«»lt St., Beadvillr, Mti*s.

VlcoPirinltiinlias .f MorteBonkr, 
140 Boiven St., So. Boston, Mass.

I’rel. RnStliiiiiJuiH - - V. Baplnuskas, 
116 Boneii Si., Su. Boston, Jlrt.ss.

l‘in. Baštiutiikuč — M. Srikis,
250 B. Njath St., So. Boston, Muss.

iIždininkas — V. Balutis
30’j Mercer St., So, 'Boston, Stass.

Tol. S». Boston <XJ47-W.
MaeSulkn - J. ZcHtls,

7 VVlntodd St., So. Boston, Muks.
Drnnrtjn htllio ‘t’tsfrinklmuo kn« natri 

ncOflJlenl TilelcvIetJo mr-neslo Pampi- 
<<»« uniją ij>2 K. SoverHh St, South 
Boston. Maso.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
k i irimų.

BOLŠEVIKAI PRIGLAUS TRE- je jr |mikia milijoninių svei- 
MIAMUS Iš AMERIKOS 

KOMUNISTUS

Iii > Iltims. - I Maskvos 
pranešitiiia, kad Sovietų vy
ri aus v bė yra nutarusi Įsileis
ti j Sovietų sų.
rijų visus tuiK’i svetimšalius, 
kuru bus dėl “nedarbo** de 
perluoti iš Jungtinių Vals
tybių. Sovi. tu ’.yriausybė Į- 
sileis ir tuos amerikiečius, 
kurie dėl konniųistinčs pro- 
pavand’is yra i* Jungtinių 
Valstybių išl remiami. De
portuotiems Sovietų valdžia 
parūpins tlnrlio.

rimtos. k*HtoJ

KUO RŪPINSIS LENKŲ 
SENATAS?

Vftrštn'ft, kovo 11d. — Vy
riausybes partija Įnešė į Se
mtą sumanymą pasiųsti l’il- 
nidskiui j<> vardo dienoje 
(šv. Juozapo) 5 milijonus 
veikiniino ai v inioių. Opozi- 
•ijos partijos pasiūlė tą siū
lymą atmesti ir numatytus 
įtvirutėnis pinigus paskirti 

bedarbiams šelpti.
Pilsudskis šiuo metu ilsisi 

po ^sunkiu darbų** Madeiro-

Dievas 'yra džiaugsmo val
dovas.— Eraest Heilo.

I Tol. Purtei- 37S)

1 JOHN BEPSfflS, M. D.
i (REVSrS)

| lletuvk Gydytojo
I
I Ofiso Valandoj: 2—1 Ir 7—9
i 881 Mass. Avė., arti C«atral Są.

Ctmbridge, Muc
3

Tvi. So. Boston stJOO

tlETUVlS DANtlŠTAB

i. L KAPOČIUS
051 Broadwoy, Ėouth Eo«tai 

P‘KWIrit»‘*»ah»k
: Ofiso valandos nito B iki i’A m»o 

i:3-i o tr uito vakar*.
SernMafe n t» tt-42 taL dietai. 
Snbakmta w B iki fi raku N** 
dvitomi* mm « iki 
tąriD.

MNiiaaifaMiA

L. R, K, SALDi, IIRDI1* V, & 
>A*ALPIMM DRAUGUOS

plrminlnkss — V. T, Bayldum,
45t K Keveuth 8t„ Ho. BoMoi, Mum, 

Vlee-I'lrinhilnkiis — A. NMudilttnM,
885 E. Bronthvuy, Ko. BoHon, Mm*i 
rot. ItoStlnlnlua V, TintoBuiMUL 
40 Marine M, fto. Bartoo, RmZ * 

Fln, ItiištlnlnkMa — JL>. LIiijccvIčIbu,
02 Adimą SU Dord*wter, Mus. 

Karteriui — P, KliponUį
2IMJ imttoh 8L, 8o. Kostai, Itato, 

Tvmktorls — X Le#filn*ka», *.
141 Bowen St, So, Boctoa, Mnaif 

Draugija laiko siislrliiklmm kai 
pirmadieni kiekvieno mtaodo T A* 
vai. vakare, pobuftjliDČJ aratalsM 
Fifth St, So. Boston, Mmm

*V. JOMOIV. BĮ. PAMlMHM 
DKJ01 VAUilBA

PirinhdiikuH — M. žloht
.’IG Mt. Ida Bd., Dordicator, Mhm

I TelcplNHie Colunibia 0481
Vtre-Pfrmirinka* — J. IVtrauika* —

21 Tiionjas Purk, So. J^ton, Mmk. 
l’rot itasilnliĮkaH — X <?1IWkI»

5 Tliomas Ptirk, Sų. Boatou, Mara 
Fili. llnštlhlnkiiM — M, .Veikla

250 Ė. Ninlli St., So. Boaton, MaM, 
Iždininku# — A. N«udil6nnx

SS5 Ū, Broaitoiiy, So, Borton, Mala- 
.Maršalka -- J. Zalkfs

7 IVinfietd St, So. Boston, Mana.,- 
Draugija laiko Hii.slrlnkhniis k*# tračią 

neilėtdicnj kiekvieno niūucalo, 2 vaŪ
|m> pietų, PnrnpĮjon salėj, 402 E. Tilt 
St., S«.. liorton, Mtt-sa.

Tikslingą dorinė pažangi nuo
sekliai veda nuo prigimtie* jau
natves prie dvasios jaunatvės. —■ 
Prof. St. Šalkauskis.

po piety, ParnpIJns snlSJ. 402 Mirt 
Seventh St., So. Boston. Mum. ,

Tel. S. B. 2712

DR. J. LANDŽIUS
— riSey»r») - • - - * 

LIETUVIS GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS

Ofiso valandos:
2—4 po pietų; 7—8:30 vakare
496 E. Broadway, &>. BotUtt

Tel. So. Borton 0823 .
insruvia dattibtaS

DR. M. V. CASPER
tKASCATlAVIOIUS „

511 E. Broadway, So. Boitąi 
Ofiw ValanM!

Nuo 9 iki 12 ryta ir noo 1:30 Sd 
5 ir noo C iki 8 vai. vakare. 00- 
ms uidarytM s»b*to« vakarai* h 
nedėMfeniala, taipgi aerėdomiaraa .

12-toa dieną uMarytaa.
Taipgi nuima ir

Lietum DanusUM

DB. S. A. GALVARISKi
(GALtNAOSkAS)

414 Broądwąy, Sg. Boflte*
Tat So. Barto* W

Ofisas atdaiai noo Iki lt rak

P«<al

ODOSirGAVOS
Ilgos. Neišpasakytu ntelčjtmą fif gfr. 
Hrn:y ct-zema. tolter. «mU rmUNi ir 
kitos Hitas labai greit ptl«orr})»* 
vartojant mano otlr* niortf. D«t< 

Ilgy Kvelt pa®nlyia jomta. 
Geros, dėl pilės, tiiokllurių 
rankų, kojų skauthi’ly Ir 
a*lų>

VfLTISS 
Teiraukis Prie Mant*.

ratntlmwrD3*sL

Bri6rariį327St£
FaJaikloa: Antradiental*. tertriiri*

nhte to~l£ tlMftL

,ATAlMATOtA» MBT* ' 
it*AKT|

D. t. ZALETSIAS 
almam i ia Kummvw0*« 

3TT Ir 448 (tantaHri BMt 
CaaibrMgt, Mml
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Antradieali, kovo 17 dieni, 1981 !DARBININKAS

IŠ DIDŽIOJO NEW YORK’O IR NEW JERSEY
frteplMfle: RTAfia 2-0708

BR. BUDUS L VENCIUS
DANTISTAS

X—RAY
VWnMom; MteMMn S—

TALANDOl! 
M0 9-1Ž tt ryt*, M rtk.

(Įn-yge Db»m Avė.) 
BBOOKLYjr,JT, K

M
Kovo 8 (t H vaL rytą šv. Ka

zimiero šventėje mūsų klebonas 
kun. P. Karalius surengė iškilmių- 
gnydlaidim šv. Kazimiero bažny
čioje. Dalyvavo in corpore su 
draugijų ženklais šv. Kazimiero 
draugija ir šv, Onos dr-ja. P. p. 
0. Volkiutė ir M. Lapinsldutė su
tvarkė mažas mergaites ir berniu
ku* j procesiją. Mažosios mer
gaitės barstė gėles, didesnės nešė.

’ J p

Bnvo daug svočių kunigų iš 
Now York, Brookljm ir iš Harri- 
son. Visi svečiai gėrėjosi Patcr- 
sonu.

Vakarienės metu kalbėjo: nuo 
jaunimo J. Spminaftls, nuo «v. 
Kazimiero dr-jos pirm, J. Janu- 
šaitis, parapijos — M. Btaniulis, 
iš Ncw York kun. šeštokas, iš 
Brooklyn, N, Y. kun. J. Balkū- 
ras, kun. K. Psulionis, kun. L 
Lekešis, mokytoja p. O, VolkiutS, 
A. VTaraskovieius. JlarrisonM kle-

l^,oT>crnh1knim«vih^.TW1!m“ *■«<*•»*■» »M»W
B trik? bil>ti malonaus įspūdžio. To-
B kių iškilmingų atlaidų šv. Kazi-
K miero šventėje dar nėra buvo pas
W ffliis. 7:30 vakare buvo iškilmin-
» gi mišparai. Bropklynietis kun.
J S. Remt ika pasakė įspūdingą pa-
yį mokslą.
v Po pamaldų parapijos svetai- 
Ti nėję prasidėjo iškilminga vakario-
f n nė pagerbti dviems klebonams f—.

kun. L. Vaicekauskui išleistuvės, 
o kun. P. Karaliui — sulauktu- 
vės. šią vakarienę surengė šv. 
Kazimiero draugija. Rengimo ko- 

i misijoje dirbo: Tg. Kulikaitis, A. 
Varoskevičiits, J. Sprainaitis, S>. 
jackevičius, A. Merninkas, R. O- 

. helcvičius, K. Sprainnilis.
į. Vakarienei valgius pagamino 

seimininkės: p. p. Varoškcvičicnė 
šeimininkių vedėja, o padėjėjomis 
Imvo: p. Volkuvieno, D. Obelevi- 

k rfrnč, J. Barisicnė, M. Kuikaitie- 
nė ir G. Staniulienė. Patarnauto
jos buvo jaunos mergaitės, tinka- 
maimai pasipuošusios. Prie stalų 
patarnavo: p. p. O. Volkintė, R.

t Marcinkevičiūtė, E. Varoškevįčiū- 
tė, IL Janušaitytė, R. Sadauskai-

prnkallrflę ir padėkojo už gražų 
priėmimą. Paskutinis kalbėjo vie
tinis Melionas P. Karalius ir dė
kojo vfahins už surengimą to
kias puikios vakarienės.

Po Visų linkėjimų programo ve
dėjas J. Sprainaitis atsiprašė tų 
asmenų, kurie negavo progos pa- 
reikšti savo linkėjimus, nes jau 
buvo vėlus laikas. Jis padėkojo 
visom komisijom už gerą pasidar
bavimą.

Programa baigėsi tautos himnu 
;r malda.

Kun. Remeika pakvietė visus 
sušukti “valio’’: tris kartus už 
kietumus, keturis kartus už žmo- 
nes, tris kartus už šeimininkes ir 
tris kartus už patarnautojas.

Nors oras buvo audringas ir la
bai lijo, bot žmonių tas nesulaikė 
ir hnvn perpildyta.

IŽbudęi

nyčioje ir nedaug tebuvo, bet ją 
vdduoae buvo galima matyti di
delis surijaudinimas.^

šv. mišioms užsibaigus, visi vy
riai susirinko į savo kambarius 
pusryčiauti. Kambarys buvo pui
kiai Krcngtas, stelai tvarkingai 
sustatyti ir gražiai apdengti. Vi- 
siems savo vietas užėmus, para
pija# klebonas kun, C Paulams 
atkalbėjo maldą prieš valgant, 
nės kuoper. dvasios vadas kun, J. 
Aleksiūnas negalėjo tuojau atvyk* 
t i. Tada visi sėdo ir tandrai pus
ryčiavo, dariišvioms vytėms im 
tarnaujant, Gaila, knd nei kuo
pos dvasios vadai, nei pirminin
kas A. Visminas negalėjo tąo lai
ku dalyvauti kartu. Bet pusry
čių laikas praėjo labai linksmai 
ir gyvai; pamarginta su trumpo- 
mis vyčių, kalbomis. Po 9:90 vai. 
mišių atėjo kun. Aleksiūnas, kun. 
P. Lekešius, kuris dabar yra ir
gi 41-os kuopos narys, h* vienas 
iš dvasios vadi), j r kuopos pirm. 
A. Visminas, kurioms buvo atski
ras stalas parengtas pusrj’činms.

Reikia pažymėti, kad visi daly
viai visur labai tvarkiai ir pa
vyzdingai pasielgė. Sr. tuo Brook
lyn’o vyčiai parode, kad jie pil
nai 
ja-

pmsidėjut nuo i (Mos. Kadaro, 
kaip sykia noveną prie Šv. Juoza
po. Jas vrila jaunas ir energin
gas kunigą*, neoeniai įmigęs aukš
tus mokahiM užsienyje ir gavęs 
Romoje* šv, Teologijos Daktantto 
laipsnį. FamuksUninkm; laimi Įdo
miai ir karikai atidengia savo me^ 
džiagą, o žmonės tai labai įverti
na, skaitlingai atsilankydami. Kas 
vakarą pamaldos prasideda mūro- 
vena 7;30 vak., po kurių būna 
pamokslas. Elizaliethiškiai reiškią 
daug padėkoa savą kh lionui, kad 
pasirūpimi įsigyti tokį uolų ir at
sidavusį jaun< pamokslininką. 
Kas rytą būna mišios 0 vai., per 
kūrins irgi sakomas panmkslns.

PantaplionM

“Dievui ir tėvynei” tarnau-

A. J. M.

KASTAS TARPTAUTINIS HAAGOS TEISMAS

BROOKLYN, N.Y.
Vyčiu bendra. komunija. ir 

puiryčiii pavyko

ryte, LietuvojC Vyčių 41-ma kuo
pa in corpore ėjo prie šv. Ko
munijos ir po to turėjo bendrus 
pusryčius. Visi vyčiai iš vakaro 
priėjo prie išpažinties ir išpuošė 
savo kambarius ir sustatė stalus.

Nors sekmadienį, kaip ir tyčia, 
pasitaikė laliju negražus oras ir 
lietus lijo labai smarkiai, bet tas 
vyčių nesulaikė ir visį susirinko į 

- Kebonams kun. L. Vaitiekaus- bažnyčių Pv‘e vargonų.
Kun. J. Alcksiūnui, 41-os kuo- 

.pos ir apskrities dvasios vadui, iž- 
Onos kiulro ir po dovanėlę nnoįėjus «v. mišių laikytį vyčim 
pUrapijonn. | dojo šv. mišias kas stebėtinai pui-
------------ :____________ V.,.■ pavyko- Pamoksi, sake tai

pogi kun. J. Aleksiiinas, pamoks- 
!as ypatingai’buvo taikomas vy
čiams, ir buvo toks jausmingas, 
kad daugumai dalyvavusių net a- 
šaras iš akih išspaudė.

Prie šv. Komunijos ėjo visi, ne
siskubindami, išsirikiavę poromis, 
merginos pirma, o vaikinai pas
kui jų. Čia tai ir buvo įspūdin
giausia apeigi; dalis. Žmonių baž-

te, Palevičiutė, H. Stankevičiūtė 
ir B. Tereikiūtv.

Programos vedėjas J. Sprainai- 
ti$ vakaro pradžioje paaiškino šio 
pokylio tikslą. Visi sustoję sugie
dojo Tautos Himną, akompanuo
jant varg. J. Stačiokui. Po him
no vietinis klebonas kun. P. Ka
ralius sukalbėjo maldą ir tuomi 

k prasidėjo skani vakarienė.

J' kili ir kun. P. Karaliui buvo Į- 
teikta po gelių bukietą nuo šv.

BROOKLYNO K APYLDfKlS

EUZABETH, N. J.
iv. Kazimiero Diena

Labai audringa diena neįstengė 1 
sutrukdyti iškilmingą apvaikščio- 
jimą šio Lietuvos Patrono-švon- 
tojo dienos. Per 8 vai. mišias, ka
da binurumas oro buvo ypatingai 
aršus, vietinė Vyčių kuopelė, ku
riai labai gražiai ir sumaniai va
dovauja Pranas Jankūnas ir Alek
sandra Židtoveekaitė, dalyvavo in 
corpore per savo Mišias ir visi ėjo 
prie Dievo Stalo. Per 9 vai. mi- 
žiax pribuvo skaitlinga vyrų šv. 
Kazimiero Draugija. Jiems pagie
dojo t mokyklos vaikučiai, labai 
gražiai lavinami p. prof. kompo
zitoriaus Juozo Žilevičiaus. Reikia 
pastebėti, kad tai labai pridera, 
•kad mokykla reikštų ypatingos 
pagarbos tai prakilniai draugijai, 
nes jie daugiausia prisideda prie 
visą parengimų mokyklos gerovei 
ir jų veikimas, tiek, kiek tenka 
senam parapijonui tėmyti, pralen
kia kur kas kitų draugijų vyriš
kių susipratimą tautos gerovei. 
Buvo sakomas pamokslas, per ku
ri kunigas klebonas Juozas Simo
naitis pasveikino draugiją ir pa- 
dėkavojo parapijos vardu už vi
suomeniško darbštumo sumanumą. 
Nežinau kas valdyboje dabar yra, 
bet veiklumas apsireiškia ypač 
per p. Gausę, p. Joną Butkų ir 
p. Povylą Kirvelevieių.

Rekolekcijos

Pas mus jau prasidėjo šventų 
rekolekcijų eiga. Tęsis iki 18 d.,

— Kovo I5r Jfi ir 17 <lė”it>mii» 
Karalienes Angelų Įmoviau* lai
kyti 40 valandų atlaidai Dalyva
vo visi apylinkės kuuė'* i

— Knnigij Vietų, b“-; mėnesinis 
susirinkimas įvyko Apreiškimo 
par, klebonijoj kovo 12 <1.

— Kunigi) Vienybės Jaunimo 
Komisija turėjo pasitarimą, 
Bridgeporte, <‘onn., kovo 12 d. Se
kantis posėdis bus Brooklyne, ant
roje savaitėje po Velykų ir Mon 
tolioj trečioj savaitėj po Velykų.

— Kun. P. Lekcšis išvyko j at
laidus Amsterdaman; grįš kovo 19 
dieną.

— Pagerbs Juozus. Kun. J. Si- 
monntčiui rengiama vakarienė Eli- 
zabeth’e. Kun. »J. Alekslūną. Ro
žančiaus ir Vyčių kuopos pagerbs.

— Kovo 21 ir 28 dienomis šau
kiamos Brooklyno katalikų moky
tojų konformieijos.

— Kovo 9 d. palaidotas Juozas 
Garvey, Šv. Vardo vyriausias pir
mininkas Brooklyno vyskupijoj.

Mirt tmteteą Vitta

Jėzaus Varilo parapijos klebo
nas pralotas Charles R. Vilta mi
rė kovo 10 d,, pasirgęs tik tris die
nas. Palaidotas kovo 13 d. šv. 
Kryžiaus kapuose. Dalyvavo per 
šimtą kunigų ir tūkstančiai minios 
žmonių. Jis daug pasitarnavo Die
vui per 38 kunigystes motus. Bu
vo žinomas kaipo šventas kunigas, 
darbštus apaštalas, pagarsėjęs 
nuodėmkiaušis. Pralotas Vitta sa
vo veikimu pragarsėjo visoj Ame
rikoj. Brooklyno vyskupija nete
ko didžiausio Kristaus kareivio. 
Jo laidotuves, gyvenimą ir dar
buotę plačiai aprašo kovo 14 d. 
The Tablct.

Tautų Sąjungos Tnrylgi 
nusprendė d?l • susisiekimo, 
arp Lietuvos ir Tx»nkijos at- , 
siklaiisti Tarptautinio Nuo- 
latinio Teismo įrangoj nuo-* 
niones. Taryba jau turi Tau
tų Sąjungos susisiekimo ir 
tranai to komisijos•.įmomoim 
Ta nuomone yra už tai, kad 
(«ą galima atidaryti prekių 
susisiekimų- * Lentvaravo — 
Kaišvdorni geležinkeliu ir 
plukdymą Nemunu.

Kas gi yra Tarptautinis 
Teismas, kurio rankose da
bar atsidūrė mūsų byla su 
lenkais dėl susisiekimo, ir 
nuo kin tos nuomones gal 
panas ir Indus šioks ar toks j 
iŠspTondnnds. Reikia pažy
mėti, kad Tarptautinis Teis
mas nėra prašomas bylą iš
spręsti. Jis tik prašomas pa
reikšti savo nuomonę. Bylą 
spręs Taryba.

Dar prieš didįjį karą buvo 
jaueiamaš r< 'i kalas, tarpt au
tinio teismo, kuris spręstų 
kilusius tarp valstybių gin
čus. Tiktai valstybes negalė
jo susitarti dėl tokio teisino 
sąstato. Buvo pasitenkinta 
pripuolamu arbitražo teismu. 
Po karo, kuriant Tautų Są
jungą, buvo numatytas ir 
nuolatinis tarptautinis teis
mas. Tautų Sąjungos Tary
ba paruošė tokiam teismui 
statutą ir jis buvo įkurtas 
per Tautų Sąjungos plenu
mą 1020 metų gruodžio me
nesį. Teismui vieta parinkta 
Olandijos sostinėj Haagoj. 
čia randasi Amerikos mi- 
liardierians Carnegie pasta
tyti taikos rūmai ir šituose 
rūmuose teismas' laiko savo 
posėdžius.

J. TUMAS0NI8,
18M 1. M 8t, BrooHyn, N. T.

fiiuomi pranešama, kad Jurgis 
| Tumasonis yra įgaliotas rinkti

“Darbininko” prenumeratas, pa- 
| garsinimus Ir spaudos darbus. Jo

adresas:

A. a. Antenas Stoikus

Mirė kovo 11 d. plaučių uždegi
mu aprūpintas sakramentais. Pa
laidotas i šv. Jono kapus kovo 14 
<1. iš K. A. bažnyčios su trejoms 
mišioms ir asistn. Nabašninkas 
buvo New Yorko parapijos kolvk-

------- -------- i“iiiniMiimtiinr"

“VYTAUTO” SPAUSTUVE
ATLIEKA VISUS SPAUDOS DARBUS 

VienintSli Katalilni SpautarS ir Krantvve ApylialtSje
Parduoda maldaknyges, ražančįut, škaplieriua, medalikSlius, kryžius, stovy- 

las ir k. Čia galima gauti įvairaus turinio naudingų knygų ir gražių atviručių— 
su lietuviškais parašais. ;

“DARBININKO” AGENTŪRA
» M • V - ■

Vytauto” spaustuvė priima “darbininkui” skelbimus, prenumeratas ir par- i 
duoda atskirus “Darbininko” numerius.

AUdara AatradUaio, KettirtadSetio ir HMM* Vakaris Uri 9 vai.

Antradienio vakarais dežiuruoja J. TamosoMte. Gi ketvirtadienio ir šeštadienio ; 
vakarais—J. P. Mačiulis. Šiais pastaraisiais vakarais galima atlikti ir uReal 
Estate” reikalus bei notarinius uŠliŪdymus.

NEPAMIRŠKITE, kad minėtais reikalais — J&8Ų< LAUKIA —

VYTAUTO SPAUSTUVE
MURANU STREET ‘ BROOKLYN, K. F. ;

Telefopitokite: STAgg 2—213^ .j

Tel. Stagg 2—J5O43 Notnry Public

M. P. BALUS INC.
PlftLtAUSK AS 

Graboriua ir Baliamuotoju 

734 Gtend St., Brooklyn, N. Y.

Tcl. Htsgg 2-0703 Notary Public

JOSEPH LEVANDA 
(Levandauoku) 

ORABORIUS
107 Union Ava., Brooklyn, M.Y.

t tiriam i 7 metus. Laidotuvėse da
lyvavo ir kun. J. šeštokas.

Sodaliečių suvažiavimas
H<*kmadienyj»‘, kovo 22 d., 2 v. 

p. p. bendras posėdis (’ohnnbus 
.(’ouncil, 1 Prospert Purk W<*st, 
Brooklyn. Pirmadienyje kovo 23 
d., tfflū v. vok-, Šv. Silvestro Au- 
ditorinmo, Clrant Avė., tarpe Mc- 
Kinley ir Atlantic Avė., Brooklyn, 
posėdis dėl Quoons f’o. sodaiiečių 
Antradienyje posėdis dėl vienuo
liu seserų, kovo 24 d., 3:30 v. p. p. 
šv, Pranciškaus Ksavero salėje, 
President St. ir 3 avė., B’klyn.Trc- 
viadienyje, kovo 25 d., 2 v. p. p. 
bendras posėdis Šv. Pranciškaus 
Ksavero salėje, Brentvvnod, Long 
b’.land. Vžbr’gos posėdis trečiadie 
nj je, S v. v. šv. Pranciškaus Snlio- 
čio salėjo, Patoliogur. Long Tsland 
Visuose posėdžiuose kalbės kun. 
D. J. Lurd. S. J. Tikimasi, kad su
važiuos apie 10,000 Kodali<’vių,

Teismo narių yra penkio
lika. Vienuolika tikri teisė
jai ir keturi pavaduotojai. 
Teisino nariai renkami dėty 
niems nietani& P<i tam jie 
gali būti vrl išrinkti. Kiek- i 
viena Vaistyta", Tautų Sąjun
gos narys, gali statyti savo 
kandidatą. Iš pristatau 
Tautų Sąjungai generali
niam sekretoriui kandidatų 
Tautų Sąjungos plenumas ir 
Taryba, kaip sakyta, renka 
viemioliką tikrų teisėjų ir 
keturis pavaduotojus. Iš
rinktu laikomas tas, kurs ga
vo daugiau kaip pusę balsų. 
ICamlidatai imami iš gar 

Išiaušių tarpfantinėsteisęs ži- 
Inovų, daugiausia profesorių 

arba aukštų teisėjų.

Nors kandidatus pristato 
valdžios, bet renkant kandi
datą valdžioms patariama 
atsiklausti universitetų ar 
teisininku organizacijų. Tei
sėjai negali užimti jokių val- 

f diškų vietų ir- užsiimti poli
tika. Kiekvienas išrinktas 
teisėjas duoda iškilmingą pa
sižadėjimą sąžiningai ir be
šališkai eiti «avo pareigas. 
Jie gauna atitinkamą savu 
aukfšai vielai atlyginimą, 
kurį nustato T. S. Taryba. 
Belo, jiems atlyginamos vi
sus keliones išlaidos ir posė
džiavimo metu gauna atlygi
nimą skyrium. Pirmininkas 
gauna viso per metus apie 
$25.600, nariai apie JfeIR.OOO.

Teismas sprendžia į val
iausius tarptautinius teise- 

ginčus, kaij) dabar mūsų 
Jausimą dėl susisiekimo su 
Lenkija, ar Lietuva, einant 
Tautu Sąjungos statutu ir 
Barcelonos konvencija, pri
valo,' ar ne leisti susisiekimą 

’jcntvaravo Kaišiadorių 
geležinkeliu. »Tis sprendžia 
įvykio bei fakto Iriausi mą. 
pavyzdžiui, ar h-nkai Suval
kų sutartį sulaužė, ar ne. .fta 
aiškina sutartis, jei dvi šalvs 
susiginčija dėl tokio aiškini
mo. Pagaliau teismas gali 
spręsti ir kiekvieną ginčą, 
kokį tik jam šalys patieks.

!'

LIETUVIŲ DIENA

KLAAČIAUS

CLINTON PLUKUS
Piknikams, baltams, kancortams, 

Mokinau Ir visokiems p.ifllHnlMninl- 
ninmm smagiausia, vieta Brook-; 
lyno-Miispctlie. Jfiii laikas u£lsiv 
kyli anie žiemos Bczenul.

JONAS KLASČIUS, gav„ 
kamp, Maapeth ir Bette Avė.

Mtspeth, M, Y,

še i ik trisdešimts valstybių. 
Lietuva pasirašė greit: po į- 
stojiani l’autų Sąjmigon, o 
Lenkija dar tik šiemet. Va
dinasi, dabar TarĮitautinio 
Teismo sprendimai yra pri
verstini kaip Lenkijai taip 
ir LhduvaL

Tačiau šiame atsitikimo, 
l ai p jau sakėm, Tarptaut i
nis Ti'ismas prašomas neiš
spręsi i byla, o tik pareikšti 
- av<> nuomonę, ar Lietuva tu
ri Irise neleisti jokio susisio-

- kimo Lentvaravos-KaiŠia- 
dorių geležinkeliu, ar neturi. 
Nes Nemunu plukdymą Tur
tu va jau leidžia, bet lenkai 

’ neleidžia.
I lah: 11 iru" Ta rptaulinio 

Teismo sudėtis yra tokia: 
anglas, italas, prancūzas, 

1 šveicaras, brazilietis, japo
nas, ispanas, kulšetis, šve
das/ čekoslovakas, rumunas, 
kinietis. Teisėjai tyria ren
kami iš įvairiausių tautų, 
kad teisme būtu atstovauja
ma, taip sakant, viso pasau
lio sąžine.

Teismas dirba tokiu būdu, 
kad teisėjai pirmiausia susi
pažįsta su Visa medžiaga. 
Kartais ją peržiūri tik kelių 
teisėju komitetas, o tada ski
riamas posėdis, kur abi šalys 
stengiasi Įrodyti savo teitos. 
Teismas klauso ir pagaliau 
daro arba tuojau arba vėliau 
savo sprendimą. Teismo po
sėdžiai vieši. Teismo kalba 
prancūzų ar anglų, b<4 byhj 
svni’slymas. šalims prašant, 
rali eiti ir kitomis kalbomis.

[“M. R.”l

ESTIJOS SKOLOS

skolos 
siekia 
(apie 

peniai

sausio 1 d. 15131 m. 
126 milijonų kronų 
34 mik dol.). Lietuva 
turėjo KtJ įnik litų skolos. Va
liuosi, Estija skobi turi a- 
pio keturis karius tiek, kiek 
Lietuva.

TeletAoM‘STAfiG2-m0t; '

ŪR, *, PETRIKĄ
(Hnuimc) 

LOMVIS DANTISTAS
SM K M «t, Brooklyn, N. Y.

Tteo 0 M m» Iki. « vai. vakar*. 
Ir *vwttMlHti!a!« 

tik Mtriutria
£*>

š. m. birželio 21 d. Clinton 
Parke, Maspeth, X’. J. jvyl:s lietu
vių dieną. Minėtoji vieta yrą sma
giausia ir tinkamiausią įvairiem*. 
pnsiniiksmiiHmam*i. Lietuvių du 
nos rengimu komisija prašo npv 
linkės visus llėtiivhis luržclio 2 
dieną jokiu pramogit ten ORti.

Kova i d. Ncw VorkliaŽnyliuP. 
je salėje, kun. šeštokui vadovau
jant, įvyko komisijos ’smiriidd- 
tnns, kuriame išrinkta dnųpiau 
naujų narių. Darbas yaronfus plą* 
Člai ir tikimasi ^rru vaisiu. ' 

•, a. k, 
/ •

Tarptautinis teismas pra
deda savo posėdžius kiekvie
nais įimtais Maagoj birželio 
15 dienų ir posėdžiau ja tok 
kol išsprendžia visas jam pa
tiektas bylas. Iki šiol fu by
lų nebūdavo hitai? danty. Bet 
teisėjai nagrinėja jas labai 
palengva, taip, kad išeina 
daug laiko, kol bylą išsprem 
tižia.

Teismo sprendimai tik 
toiITs valstybėms yra privors-

Pron»imorah>« k-ih.n: metams $2.00, 
pitsmeviul $1.00; mo

ta žarnaM ruto nttoma val
kams. Tu<» nntoU'.lto Ileins džiaugs- 
tann $1.00, raicmenui

“Ateitis’* hlnrnl ir nonu k^otvhins, 
Jolgn jie nopx‘|«hn»s j&iuklv.tt Juos 
nievo bnimėjA KimbuI juos it fclitotl 
lietas umkD ; rlo5 įvairias gyvenimo 
tavojns. Pnvojhtaimisl Mmonhi nflc- 
tai — uirtybė, notikėjlmns Ir floros nu- 
mojimas. Ypačiai daug pavojų yra 
mieštuose bcsimnUlnam’lal jnmmomo- 
tol. lcsiMalihatn*fy faunt-
mo tintuMs ir vmias šuoto ’e
ra jau motų

tint Litviną \*vn iMicfvn&nuuvt |W AtrąalasUlių. Kili los yia pastLIMUSlOS | mj)| U sau nalenąvhtslte šankią auklėji-

uim tikrą paiviškinią. Iš 54;<<Ateitis *’
Tautu SijJimffos whj tokį į r,-,,! «»«»<>>. MMCTittkit. ta ». 
tiau'iSkitnij iki Šiolei pasini-j''r

1 AUr. ’Alvuln* JL

VOL. KALKI S.
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