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UETUVASUMN* 
PRAILGINO SUTARTĮ

*
pranešimas LIS

AVw> York. — Lietuvai at* 
naujinus sutartį su Sovietų 
Rusija, šis svaigus žygis ne
praėjo be pastabij ir didžio
je spaudoje. New York 
Times korespondentas iš Ma
skvos tarp kitko rašo:

“Nauja sutartis tarp vie
nos iš didžiausių ii* vienos 
mažiausių pasaulio respubli
kų verta susidomėjimo ir to
dėl, jog Tautų Sąjungos bū- 

f simoje konferenijoje, ku
rioje, kaip tenka patirti, gal 
dalyvaus ir Sovietų delega
cija, pash^ikš pirmas jėga 
išlmndymas tarp Europos 
bau jo susigrupavimo ir karo 

. laimėtojų, turėjusių savo 
kontrolėje viską nuo karo 
baigos.”

Toliau koraspondentas pa
žymi, kad Rusija organizuo
ja sąjungą prieš Prancūzi
jos įsiviešpatavimą, ir tam 
darbui ji neatstumiant! nė 
mažų valstybių. Koresp. ra
šo: “Lietuva tėra mažas na
relis, lx»t ji tini didelę bylą 
prieš Lenkiją, Francūzijos 
svarbiausių paklusnųjį pa- 
gelhininką
niaus, o ši Lietuvos byla yra 

grrMntv -Wgu ’VekirtL 
joa byla prieš Lenkiją dėl Si
lvijos, kuri netrukus gali 
sukelti šiek tiek triukšmo 
Gęnevoje.”

Korespondentas pažymi, 
kad Lenkija vis dar toljelai- 
ko užėmusi Vilnių, kas “yra 
pokarinės Europos santvar
kos vienas silpniausių punk
tu.”

bylą dėl Vii-

Kaunas, gegužės 8 d.—So
vietų Rusijos ir Lietuvos ne
puolimo sutartis, sudalytoji 
1926 metais, prailginta vėl 
penkėriems metams. Pažy- 
motina, kad šioje sutartyje 
Sovietų Rusija pripažįsta 
Vilnių Lietuvai.

šia sutartimi abi valstybės 
pasižada viena prieš kita, ne
kariauti, gyventi taikoje.

ISPANIJOJ IR VĖL 
RIMINĖS

Turiu laimes pareikšti, 
jog gegužes 5 ir 6 d. Lietu
vių R. K. Kunigų Vienybes 
konstitucija oficialiai dvasi
nės Vyriausybės tapo už
tvirtinta ir pati organizaci
ja, kaipo tokia, pripažinta.

Šiomis dienomis “K. V.” 
cliarter’is Connectlent vals
tijoje bus išimtas,
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likai, tai kam darbininkarai 1 
reikią naujos organizacijom f J 
Taip galvoja fašistų vadai, h 
liet katalikų datbininkų »U* 1 
si pratimas žygiuoja kitai* ’< 
keliais.

Bonui.—Fašistu darbinin
kų organizacija “Lavoro 
Faseisto” pradėjo smarkiu 

.propagandų prieš italu ka
talikų darbininkų organiza
cijas. Fašistai esą geri kata-

PRANCŪZIJOS PARLAMENTAS TRUKDAVO

10
su

Madridas. — Gegužes 
d. Madrido gatvėse įvyko 
sirėmimas tarp respubliko
nų ir monarehistų. Susirė
mime esą sužeista 15 asme
nų, kurių daugelis gana pa
vojingai. Įkaitę respubliko
nai norėjo nulineiuoti buvu
sį ministerį Matos, kuris vos 
spėjo išsigelbėti.

Respublikonai buvo apgu
lę monarehistų laikraščio 
ABC namus ir smarkiai 
triukšmavo. Vyriausybė iš
leido įsakymą, kuriuo tas 
laikraštis laikinai uždrau
džiama* leisti. Daugeli* to 
laikraščio radaktoriųmiarcš- 
tuoti.

Monarehistai žygiavo gat 
vorais, šaukdami “Lai gy
vuoja karalius,*’ jiems prie- 

’ šindamiesi respublikonai 
šaukė “Lai gyvuoja respu- 

1 blikd.” Tarp vienų ir kitų 
įvyko susišaudymai.

DAIL. A. GALDIKO PEIZAŽAS 
LUK8EMBURGO MUZIEJUI
Kaunan. Prancūzijos val- 

♦ stybinio Liuksemburgo mu- 
zejaus direkcija nupirko 
dailininko Adomo Galdiko 
paveikslą. Tai pirmas lietu
vio menininko kūrinys pa
tekęs i išrinktųjų pasauli
nių menininkų tarpą. Tai 
daro didelės garbės lietuvių 
tautai.

Belgų menininkų dr-ja 
pasiūlė surengti dailininko 
Galdiko kūrinių parodą Bel
gijoj.

1 
%

L; D. K. spsknčius ir kuopas prašome išrinkti 
atstovus. I Igridaujaine, kad kiekviena kuopa tu
rėtų nors pf vieną atstovą stūmė. Kuopos, kurios 
išgali, turė 
konstituci 
po vienų at

1nickuniet tokio 
neturėjo, kaip 
Jis užtikrino, 

Sąjunga tinka-

vardo 
dabar. 
Tautų 
išspręs Austrijos-Vb-

Brinkti po kelis atstovus pi išilaikant 
nurodymų, t. y. nuo dešimties narių 
m.

L. B. S. Centro 
rastos Vadas Kun. F. Virniauskis I

KAURO

KINIS JUDĖJIMAS

TARYBOS

vis

TRAUKINYS UŽMUŠĖ 
5 MOKINIUS

'Merced, Cal. — Gegužės 8 
d. smarkiai ėjęs traukinys 
užkliudė važiavusį mokyklos 
autobusą, kuriuo važiavo na
mo 28 mokiniai. 5 buvo vie
toje užmušti, o kiti sužeisti 
ir į ligoninę nugabenti.

SENAS PENSININKAS
SUSILAUK* 102 METŲ

Londonas. — Anglijos se
niausias pensininkas Orlan- 
do Thomas gegužės 8 d. susi
laukė 102 metų. Jis pensijų 
gauna jau nuo 1880 metų ir 
laimingai sau gyvena.

Kauąas.^1 
Kauno miesto 1 
te elektros P*I 
simą. Jau^l 
vargstam* (Rt

pirmininkas VI. Paulauskas
kreioriits A . F. K^ei&ys

Odininkas j, Verseckas

iiio 23 d. 
m svaro* 
mo klau- 
i metai 

plausimo

MAŽĖJA
Berlynas.—Balandžio 

nosy per paskutines dvi sa-. 
vaitos Vokietijos bedarbių 
skaičius sumažėjo 240,000. 
Balandžio 30 d. liedarbių bu
vo 4 milijonai 389 tūkstan
čiai.

mė-

kilo didžiausias 'triukšmas. 
Pagaliau prieita prie sutari
mo — klausimo išsprendimų 
pavesti trečiųjų teismui.

KUN. B. SUGINTAS JAU 
BRAZILIJOJ

Kampas. Nuvykusį į Bra
ziliją kun. Sugintą Santos 
uosto pasitiko Sao Paulo I 
lietuvių kat. klebonas kun. 
J. Valaitis. Atkeliavus į Saol 
Paulo priėmė nemažas vie
tos lietuvių būrys. Sao Pau
lo Arkivyskupas kun. Su- 
gint!} tuoj paskyrė eiti liet.. rooogIAVBA O1VO 
katalikų kleliono pareigas.! PASKOLA
Kun. Suginto adresas: Ao v.
padre B. Sugintas, Cbadju- ~U para os liflmanos, Mat- ^081“^. “‘f « m- 
rir. S. Antonio do Bary, Sno luo^enu pankoli}, kuru. 
Patilo, Brasil. gavo Paiyz.uje >s tarptauti-

Įneš bankininkų sąjungos.

TRAUKINYS UŽMUŠĖ 
DARBININKU

Į Manehester, gegužės 9. — 
j Boston & Maine traukiniui 
Įeinant, ledų vežėjas Ch. 
|West, 64 m. amžiaus, nespė- 
Įjo pasitraukti nuo kiyžkelės 
lir buvo vietoje užmuštas.

liTUĖTĖJUĖI SOSTINI

Canberra, Australija, ge
gužes 9 d:
tinę Canberra,*©dabai senai 
pastatyta dykumose, nerodo 
beveik jokio gyvumo. "Vy
riausybe susirūpinus su
traukti visų judėjimo į savo 
sostinę. Dabar manoma per
kelti universitetą.

Australijos sos-

Paryžius. — Prancūzijos 
seimas gegužės 7 d. labai 
triukšmingai posėdžiavo. Žy
mieji seimo nariai smarkiai 
puolė užsienių reikalų mi- 
nirterį Bi iand’ą dėl Austri- 
jos-Vokietijos muitų unijos.

Briand’as yra kandidatu Į 
prezidentus, todėl supranta
ma, jog jo priešai norėjo 
bent kiek jo vardą pagadin
ti.

Po įvairių puolimų, išėjo 
į tribūną kalbėti pats

Buenos A iręs, Arg. — Ar- Į Briand’as. Jis pasakė karš- 
’ ęentinoje neramumai didėja.! tą kalbą, kurioje apgynė tai- 

! Icvoliuemiamc judėjime| kos idėjas ir pažymėjo, kad 
prieš esamą vyriausybę žy
miai dalyvauja studentai. 
.■Prezidentas—diktatorius U- 
riburu išleido griežtus įsa-

y, gpimvAitio: ' tas. LaikraSMo<‘La Critika”| „ , .
redaktorius suareštuotas. Vokietijos aiktasemi ra- 

šo, kad prezidentas Hmden- 
burg vra daugiau kaip 14.- 

BOLŠEVIKAI NUŽUDĖ DAR i X) vaikų krikšto tėvas.j 
aa Kiekvienam krikšto vaikui

LL AfflUliLv |yra dovanojęs po 20 markių 
(apie $4.00), tad iš viso 

Berlynas, gegužės 8 d. — krikšto vaikams jis yra išlei- 
Varšuvos laikraščiai prane-Į ch s apie 60 tūkstančių dole-

’ Ša, kad bolševikų slaptoji 
žvalgyba (OGPO) nužudė 

’ 22 aukšto rango karininkus, 
* kaltinamus ruošimu revoliu

cijos prieš Sovietų Rusiją.

Prancūzija 
gero 
kad 
kad 
mai
kietijos sutartį.

Po savo kalbos jis susilaU* 
kė triukšmingų ovacijų. Į- 
vyko balsavimas dvi paftiti* 
kojinio — už vyriausybę Imi- 
savo 430, prieš — 52 atsto- 
vai.

Tokiu būdu Briand’as, jei. 
tik norės, gali lengvai tikėtis 
būti išrinktu Prancūzijos 
respublikos prezidentu ge- 
gūžės 13 d. rinkimuose.

4

IR ANGLIJOJE 'UŽKABINS” TURTUOS

KARALIENĖ NENORI 
TAIKINTIS

; Anglijos
lamcnfesprivmč finansų mi- 
nisterio Snmvden’o poslftly- ? 
mą apdėti mokesčiais tur
tuoliu žemes. Iki Šiolei įvai
rūs lordai ir kitokį ponai 
valdė didžiausius plotus ir 
nemokėjo mokesčių. Darbo 
partijos vyriausybe, stove- . 
daina teisingumo ir šalies ge- ’ 
rovės sargyboje, pasiryžo iš
lyginti nereikalingus nely- _ 
gumas. Bet lordų rūmai (so
natas) parlamento nutarimą 
didžia lialsų dauguma atme
tė.

TROTZKYUI IR ISPANIJOJ 
NĖRA (RETOS

PIRMAS LUTUVIS BOMBĖ-

PRIEŠ LIETUVIUS DARBININKUS LATVIJA NESIIMS mmy KLEBONŲ 
JORIU PRIEMONIŲ į DĖMESIUI

Buvęs Sovietų Rusijos ar
mijos komisams Lcon Trotz- 
ky, sayo “drąugij” komisa
rų ištremtos, negali rasti 
vietos apsigyventi — niekur 
nepriima. Atsiradus Ispani
jos respublikai, vargšas ex- 
komisaras tikėjosi rasiąs 
prieglaudą, bet smarkiai ap
sivylė -
neša, kad ir Ispanijos respu- 

Darbininko” adininistra-Wikos laikinoji vyriausybė

įvairios žinios pra

Ryga.—Latvių ministerių 
kabinetas svarstė durim rin-

■ kos klausimą. Vidaus reika
lų ministeris pareiškė, )«ad 
jis dar neturįs surinktos niė- 
džiągos apie svetimšalius ir 
nežinąs, kiek jų reįkės iš 
Latvijos išsiųsti. Apie 18,(XX)

■ darbininkų į Latviją įva
žiuoja iš Lietuvos, 1x4 prieš 
juos vyriausybė nemano im
tis jokių priemonių. Darija 
rinkos klaustais vakar bu-

vo svarstomas ir koalicijoj.
Nutarta, kad prie darbo ne-1 ei ja turi labai gražių lietu- 
būtų prileidžiami svetimša-Įviškais parašais paveikshi. 
liai, kurie Latvijoj nereika-lakinamų. Pirmosios Komu- 
lingi. Inijos ir ^Moterystės >Sakra-

Svetimšalių klausimas par-lmento priėmimo atminimui.
tijose keliu didelių aistrų.Į Turime ir gražių medalikė- 
Demokraiinis centras ir pro- Įlių. -
gresyvinė sąjunga yra įtcikęl Geri). Klebonams, sutėi- 
seimui pasiūlymą,, kuriuoĮkiantiems • didelius užsaky- 
reikalaująma atimti darlmlmus, didele nuolaida, 
korteles iš visų svetimšalių,I Kreipkitės:
tneian netikimo, kad taa pa4 "feAMnmnco” ADM., 
siūlymas surinktų daugumą,| W Brtmd^y Ėo, BoMm, Mm*.
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SAVAITĖJ

Automobilių biuras prane
ša, kad pereitą savaitę 
Massachusetts valstybėje au
tomobiliai užmušė 14 žmo
nių. Štai kuriuose miesttto* 
so užmušta: Boston’c —3, 
Chomsford’e North —- 2, 
Jlanvers—2 ir Lincoln, Mel* 
jose, Now Bedford, Salem, 
IVakcfioId ir AVoivester-*. 
po 1.

nesutinka įsileisti.

FAOmt Motmos DIMi

t Gegules 9 dieną Boston*o 
diocozi jos katalikų mokyklų 
moksleiviai, minėdami Moti
nos Dieną, Marijos garbei iš
klausė šv. mišių ir priėmė 
bendrą Komuniją, i Tokių 
moksleivių buvo kelios de
šimtys tūkstančių. Tai vis 
katalikybes gražūs Inimčji* 
mai. . 1

Bucharest, Rumunija. -- 
Rumunijos karalius Karo- 

Kaunas. Teko patirti, kad I liūs II yra persiskyręs su sa- 
celiaująs aplink pasaulį es-| vo žmona Helena. Gegužės 
perantininkas Paškevičius,ho d. Rumunija minėjo vie- 
“Mūsų Laikraščio” bcndra-Įno savo karaliaus 50 motų 
darbia, yra įstojęs į Bombė-| karūnavimo sukaktuves. Ta 
jaus universitetą Indijoj, (proga buvo pasklidę gandai,

* -------------- (kad Helena dalyvaus iškil-

MIRĖ PROFESORIUS ,ni?8‘’knrtu su saTO vyru ka‘balium Karoliu ir sūnum
ALBERT MICHELSONI princu Mykolu. Bet pačių iš- 

-----—• (kilmių dieną karalienė atsi- 
Paiutdtiia, Calif. — Degu-Įsakė dalyvauti.

žės 9 d. po pietį} eia pasimirė I----------- ------------------------
prof. Dr. Albert MichelsonJ KMHNNULAS KVIEČIA DALYVAUTI RINKIMUOSE 
78 metų amžiaus. -----

Miręs profesorius buvo žy-| ....... ........... i
> • * m i v RUĖIJA EKSPORTUOJAįmausiąs Amerikos inoksh-
- , T. ... BRANGIUS PAVEIKSLUSįlinkas. *m pirmas aniorikie- * »««««

t» už mokslo darbus laime- Berlynas, gegužes 10 d.
j&«.Nobelio garsinjnpremi-pavietij vyriausybė išgabeno 
jįj. Jis lyginamas drauge su iS I*ningnulo bmngiij pa- 
gnrsiuojii prof. Einstein'u,IveiksliĮ. kurių vertė siekia 2 
nesenai Amerikoje buviiBiti.J,”®i°,nl dolerių. Šie jia-

Miręs mokslininkas (fixi-Įwikslai gabenami j Berlyną, 
kns-nstronomns) tikėjosi gy-par Imis parduoti.
Vensiąs 100 metų, bet susi-L;
laukė tik 78 metų. Mirė inioj <Mrth mtrsla ^n^^^ kurteįtoriau apgintų katati 
užklnpiisioįHiralyžiaim. k ‘

o

MadMas, Ispanija, — Is
panijos bažnytines provinci
jos primatas, Toledo arki* , 
vyskupas, kardinolas Segu- 
ra išleido ganytojišką UB* J 
ką, kviesdamas Ispanija* 
katalikus dalyvauti Ispani* - 
jos būsimuose rinktam*^ 
kad į steigiamąjį seimą būtį 
išrinkta daugiau katalil

ką teise#.
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ŽiniuKs’ Iš Lietuvos
L biriai Balandžio 12 d. suspėjo HapsidirWin net su 
f M v. vietos parapijos salėje 
K XI*bdurių namuose) įvyko 
| akaitlinga Biržų rajono pa- 
L vssarininkų kuopų atstovų 
L konferencija. Be atvykusių 
[ iš Kauno ir iš Panevėžio 
[ gerbiamųjų svečių kunigų 
į' K Rankelės ii- Alt. Lipinė
lį ko dalyvavo ir iš Varnių 
[ koncentracijos stovyklos 
l grįžę p. p. Jon. Gasiūnas ir 
. Jon. Molokas.
; Konferencija savo darbus 

ir darbo tvarką išsėmė pil- 
imi: išklausė sveikhnnių, 
paskaitų, pranešimų ir iš 
Tinko veiklią rajono valdy-

Ji

trimis piliečiais. Be pagrin
do buvo sulaikytas vienas 
pilietis ir patalpintas km 
riųm laikui Kmirto 2 nuov. 
dnboklen. Antrų gatvėje su
tikęs įrėmė revolveriu krū
tinėn, ėmė kolioti ir grasino 
Varniais. Ir trečią sulaikęs 
Jonavos gatvėje, revolveriu 
kirto tam kelis smūgius ir 
sukruvino.

Teismas Jasmską Vladą 
nubaudė vienu mėnesiu 
arešto.

SMETONOS GRAIBSTYMO

»

I

bą ir revizijos komisijų. Be 
to, konferencijoje buvo pa
linkėta J. E. Panevėžio vys
kupui K* Paltarokui ilgiau
sių ir laimingiausių metų.

Tą pat diena konferenci
jos dalyviai nusifotografavo 
ir, bendrai jaukiai pavaka
rieniavę, išsiskirstė su dar 
didesniu pasiryžimu tarnau
ti Dievui ir Tėvynei...

JAUNIMAS DIRBA

Temai. Balandžio 12 d. į 
Vyko pavasarininkų vyrų ir 
mergaičių kuopų susirinki
mai. Susirinkimai vyko at
skirose salėse. Vyrams bai- 
giluit susirinkimą mergaičių 
kuopos atstove pakvietė vy
tus į mergaičių susirinkimo 

- linksmąją dalį, kame vaiku- 
r *h| iraidinunasf darnoj de- 
Ljclamacijos, monologai tik- 
* Tai • sužadino malonią 
l lūŽiaugsmiugą nuotaiką skai

tlingai dalyvaujančiam jau
nimui. Turiningos kalbos 
Jaunimo draugų ir vadų, pa- 
įhyžimo liepsnų dideliems 
darbams, ištvermei, sukūlė 
jaunimo širdyse.

Tižiuose paskutiniu me
tu ypač pastebimas įsisąmo- 
liimas ir vertinimas “Pava- 
kmū” organizacijos, narių 
įkaičius kas kart didėja.

A

k.

gjįr~BiWi MW I i ■ W——UBM

nu .. iiiii.m îiiM. 111 -.'n uju t p
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(fauvčti pavasarininkai ne
gavo leidinio sušaukti kuo
pos susirinkimui. Ilienotvar* 
tėję buvo kum B Einąrio 
paskaita ir valdybos riųįį* 
mus. Prašymus buvo pj- 
duotas prieš 10 dienų.

kuu, Balsio bylos persiųstos 
teismo tardytojui.

Pas Ukmergės nuovados 
taikos teisėją iškeltos bylos 
kun. JuknevMiui ir kum 
strazdui — dvi bylos.

Vilkaviškio taikos teisė
jas balandžio 11 d. nuljaudė 
Alvito parapijos klebonų 
kun. A. Povilaitį 250 lt., jų

šimutiį/s (Panevėžio ap.) 
Adomynės dvarovietej mm 
ptuiiai metų veikia Smeto
nos graibstymo punktas, iš 
kurio smetona vežama j Svė- 
.|asų pieninę už 18 kilom., 
uo tarpu kai Punkiškių 
meninė veikia čia pat už 2 
’tlm. Punkiškių pienine 
iiemet steigia savo punktą 
Beregiu kaime greta Ado
mynės punkto. Pieno staty- 
ojai nebežino į kur paga
vos nešti savo pienų,

BADU MIRĖ

Biomis dienomis mirė val
stybės kontrolė# vakL Sta
sys Valiūnas. Velionis Sir
gęs viduriais ir Išgirdęs iš 
vieno pažįstamo, buk gali
ma išsigydyti badaujant, 
pasiryžo paklausyti ištari
mo. 15 dienų badavo, bet 
nuo to dar labiau nusilpnė
jo jo sveikata, ir mirė.

AntraJiaaU, gagųŠis iį d., itti
■ y... iWn „i. ir j,,.,.

Okupuotoje Lietuvoje
n nUMM MMMJON ' | W(1 ttr įfcrie jfo^, 

▼AMU įtaisymų neįdėjo, Ixd n<*^Eili-l 
imi nutylėti f»tk(>| kml ir 
m. wn„ if

Viliuau# kmijogpn«iiiii 
otimozut imtadįiin^ T^x*l4- 
gystes nejaučia reikalo pa
skelbti tiesų,

Bcikcs diddįo tėvų pasi- 
ryžiino ir atgpanmio, kad 
klasta ir apgaule nepaimtų 
viršaus. [”V. R.”]

Novvogr. tų'otr

•■•eserssE-

VILNIŲJMARUVITAMS

. Unkųįlj^lrtiščiai pranešu, 
kad Vilmiij-pradėta likvi
duoti ųajriavitų bendrtmme- 
Uė, Pr0wai» metais fi 
Bijo piįtmvitų sektos &dl* 
ninku Išstojo ij sugrįžo

PadaitvcM (PalėM p^) 
valdiškoje mokykloje daro
si daugiam negu, uegiiižūs 
dalykai; užginta lietuvių 
•vaikus mokyti tikybos jų 
gimtąja kalba, Ąlatomai bu* 
vo manyta, kad tylus lietu
vis nukentės, niekam nepa
siskųs ir naujove prigis. 
Bet apsirikta. Padzitviečiai 
pasiskundė Vilniaus Arki
vyskupui, o kai nesusilau
kė jokio užtarimo, rado ke
lią ir toliau. Ir sumanyto
jai pajuto negražiai pasieT- 

(teisininką) korporacija UV* vietoj atitaisyti klaidą. 
“Justitia” vienbalsiai mitą- stvėrėsi apgaulės priemonių 
rė pakviesti Dr. P. Karvelį 
būti jų šefu. Dr. P. Karve
lis kvietimą maloniai pri
ėmė

O.

' Tauragės taikos teisėjas 
nagrinės dar vienų bylų 
Gaures klebono ir Tauragės 
vieedekano kan. Šleivio.

SFAUDO* TALKA PAVYKO
iVtenos parapijoj uolių 

platintojų dėka surinkta 
kat. laikraščių 1,800 egz. IŠ 
jų “M. Laikraščio” 470 
egz. Nekatalikiškų laikraš
čių čia esama 6 kartus ma
žiau.

VEŽIKO BRIČKOJ PAGIMDĖ 
KŪDIKI IR ĮMETĖ 

NEVĖĖIN

Didžiajam šeštadieny Pa- 
tevūžio m. gyvimtoja A. Ž. 
pajuto greitai pagimdysian- 
i. Jį mibisamde vežiką ir 
nuvažiavo į apskrities ligo
ninę, bet buvo nepriimta, 
nors ji yni ligonių kasos 
nare. Tuo pačiu vežiiku grįž
tama namo pagimdė kūdikj 
režiko bričkoj. Išlipus iš 
vežimo savo kūdikį įmetė j 
Nevėžį sakydama, kad nu
mauktų ten kur geresni 

žmonės gyvena.

imi, kpd Ji*4 likusieji madą* 
Vitui išėdos'įu sektos. Maria- 
yitų dvasiiihikuį, bendnio- 
mvrię likvidavus, rengiasi

DR. P. KARVELIS K0RP.
“JUSTICIA” ĖRFAS

Kalinau. V. D. Universi
teto studentų ateitininkų 
(teisininkų)

KUNIGAMS DRAUDŽIAMA
’ DĖTIS PRIE TAUTI

NINKŲ
Kaunas. Teko patirti, kad 

nepaprastas Vyskupų pasi
tarimas drauge su Kauno 
Arki vysk u | m Mot ropol itii 
radęs kai kuriu* s tautinin
kų nuostatus priešingus ka
talikų Bažnyčios mokslui, 
uždraudė kunigams tauti
ninkų organizacijose daly
vauti, . t» t

FAUSTŲ ORDINAI
Kaunas, Šiomis dienomis 

vidaus reikalų ministerijos 
gen. sekretorius, pulk. Šten- 
celis, buvo apdovanotas 
“Corona d’Italija” ordino 
antru laipsniu, o emigraci
jos referentas, p. Kasakai- 
tis to paties ordino ketvir
tu laipsniu. Pulk. Pečiuito
ms apdovanotas Leopoldo 
II ordino treciu laipsniu.

MEITĖLIUKAS IŠBUVO DVI 
savaites wwo ubvb

IŽTVINO »ČAR08 UPR

Vilnius,, “Simvo” prane
ša, kad pinčiai ištvino šva
ros upė ir apsėmė dideles 
Slnntmo įpiršto dalis. Pat vi
liasi upė‘staiga pakįptu savo - 
vagų. Lyčių mases ųpgrui- 
vė daug namų miesto,
4....... ■ ..y.., ...y,, . ■■ J... .,,^,1^1,...—..^,

N. ANGUJOS VYRIAMS 
PRANEŠIMAS

KAIP BEDARBIAI UŽPVOLt 
LIAUDIES VIRTUV*

Šiomis dienomis į Vilniaus 
liaudies virtnvėd patalpą į- 
sibrovė keliasdešimt bedar 
hių ir pareikalavo, kad jiems 
būtų išduoti pietūs, Virtu
vės tarnautojai nurodė, kad 
yra pagaminamas tam tik
ras pietą skaičius ir kad pie
tums gauti reikalingas lei
dimas iš socialinės globos į- 
stąi^os. Bedarbim, išgirdę 
minint socialinės globos biu
ro vedėjų, kaity laikniščiai 
praneša, tiesiog pasiuto ir 
urmu puolė prie katilo, kur 
akimirksny pasidalino jau 
pagamintais daviniais, tuo 
tarpu koneveikdami tarnau
tojus ir grasindami primuš
ti juos, jeigu jie kliudys 
jiems pasistiprinti, Per su- 
sistumdymų, tarp kitko, mf- 
kvntėjo ir virtuvės invento
rius. Kada šie originalūs 
pietūs pasibaigė, atvyko por 
ĮkujUr tik'ke-
lįs kaltininkus suimti.*- Be
darbei grasina, kad jei so
cialinės glolios įstaiga ir to
liau teiks pagailiu tik per 
protekeijasj tai jię puola 
darys šitokio pobūdžio puo
limus. •

savo negražiam sumanymui 
pateisinti ir pasikvietė tal
kon spauda. Žycie Nowo- 
grodzkie, Dzien Wil. ir 
Slowo padėjo prasimany
mų; lietuvius pavertė len
kais, paskelbė, kad tikyta 
mokymas lietuvių kalba pra
dėtas nuo pereito rudens, 
kad neva tėvai nori lenkų 
kalbos ir visi) kaltę suvertė 
Pelesos klebonui. Padzitvie- 
čiai pajuto, kad jų vardąis 
norima pridengti šie negra
žūs dalykai, pasipiktinę pa
siskubino tas klastas taisyti 
ir kreipėsi į tuos laikraščius 
su pareiškimais. Jie pareiš
kė:

1) PadzitVės kaimo gy
ventojai — lietuviai,, vaikų 
tėvai jokio Wepafeenkinimo 
dėl tikybos dėstymo lietu
vių kalba nereiškė ir juo la
biau nereikalavo lenkų kal
bos.

2) Padzitves mokyklos 
vaikai tikybos buvo moko
mi lietuvių kalba nuo pat 
tos mokyklols įsikūrimo.

3) Padzitves mokyklos 
mokytojui pareikalavus iš 
klebono pradėti tikybų dės
tyti vaikams lenkų* kalba, 
tėvai pereitų rudenį kreipė
si į Vilniaus Arkivyskupų, 
prašydami užtarti jų reika
lus, bet jų prašymas pateko 
tik arehyvan; tuomet tėvai 
su panašiu pasiskundimu 
kreipėsi į Nuncijų Varšuvo
je ir tik po to Padzitvėu at
vyko komisija kun. Mocztils- 
ki’o asmeny šio dalyko tirti 
(apie komisijų mes jau pla
čiau rašėme).

Negražus darbas varomas 
ir toliau: tie laikraščiai ligi 
šiol tų atitaisymų neįdėjo. 
Mes nesistebiame, kad Slo-

Lietuvos Vyčių Naujos Anglijos 
Apskrities metinis susivažiavimas 
Įvyks sekinadienj. gegužės (May) 
17 d., 2 vai, po pietų šv. Pntncia- a 
'mus parapijos svetainėje. 94 
lirailfoi’d SL, bawruneo, Mass. 
Kuopos malonėkite prfaiijHti savo 
atstovus sulig konstitiioijos nusta
tymu.

Naujos Aijglijos Ai»slirities Pir
mininkas

Kasys J. Vimrafa

Kus iš gerbiamųjų lietuvių nort- 
q ufairaiyti IglkrtMi “Darbinin- 

malo^eaite kreipti* prie m»- 
»$a, o aš visuomet nortyĮ patarnaut 
iki. Ui savo Jarbų jokio atlytfab j 

ja^LafkrašOs pip.. 
•jįihikee” IMm du karta emlt<- ’ 
jA Km. bOWp«rbraagų du kartų, 

gali užsirašyti vieną karty re/ 
•tyitšje, tLy. penktadienio numeri-’

1 Visais spaudos reikalai* Itrtdpkk
|S pM-J

V. J. RLAVAOKAS 
FMrtkStttrt, Weroestyrt Mma

Žemaitkiemi*, Ukmergės 
apskr. Pavasariui beauštant 
buvo išleistos pasivaikščio
ti Skaičiūnų dvaro kiaulės. 
Vienas puses metų meitėliu- 
kas iš pasivaikščiojimo ne
begrįžo. Apgriozdus visų 
apylinkę, to meitėliuko ne
surasta ir buvo manyta, kad 
jį kas nore pavogė. Dviem 
savaitėms praslinkus, tas 
paišelis visai netikėtai buvo 
atrastas barsuko urve. Jo 
snukis buvo apdraskytas, 
bet pats paršelis gyvas, tik 
smarkiai suliesėjęs. Pasvė
rus paaiškėjo, kad bebūda
mas urve be jokio maisto, 
jis prarado pusę savo svo
rio. Manoma, kad paišelį 
buvo įsitraukęs urvan bar
sukas, bet sudraskyti jo ne
pavyko ir paišelis dantimis 
apgynė savo gyvybę.

NUBAUDR PAVASARININKUS 
EUCHARISTININKŪS

Kaimo karo komendantas 
mibmide Juozų Bernotų 3 
mėn. kalėjimo, o VI. Pleč- 
kftnų — 500 lt. arba 2 mėn. 
kalėjimo už dalyvavimą 
Kauno “Pavasario” pilies 
kuopos eucharistininkų sek
cijos susirinkime. Jie nbu 
laikomi Kauno sunkiųjų 
darbų kalėjime.

NELAIMĖ AR IŠDYKIMAS

Linkuva, kiaulių aps. Ka
pinėse Didįjį šeštadienį, nu
ėjusi iš miestelio viena mo- 
eris, rado negyvą kūdikį ir 

tuoj pranešė policijai. Poli
cija gana stropiai ieško to

NUBAUSTAS BUV. KRIM.
POLIU. VALDININKAS

Kauno apygardos teisme
buvo nagrinėjama bu v. kri- kūdikio motinos. Nors Lin 
ynjnalhies policijos valdiniu-1 kuvos 
ko Jalinsko—Mickaus Vla-

jĮ Bo byla už bereikalingų pi
lt liečiu sulaikymų ir mušimų.

Bagitodo, kad Jasinsko 
būtu labai apsukraus, kad 

į jis per vieny vakarų (taip 
' įvyko 11)29 m. pavasarį)

nedidelis miestelis, 
tačiau jame visokių šposų 
dažnai pasitaiko. Priešdoro- 
viųis išdykimas surištas su 
nelaimėmims ir sumindžioti 
gamtos dėsniai skaudžiai 
keršiju prieš juos nusikals
iantiems.

IŠSTOJO IŠ TAUTININKŲ

K minas. Atgimimo** drau
gija išstojusi iš tautininkų 
partijos, nes nenorinti nešti 
atsakomybės už tautininkų 
darbus ir bijanti įsipainioti 
į nepageidaujamus kryžke- 
lius.

. AR JAU [SGUAI DARBININKŲ 
KAAEHDDRIŲ?

L. D. JĮ šiems 1031 metams įleido gražų, di- 
dšlj ir įdomų kalendorių. Kalendorius knygos for- 
puito. Turi 100 puslapių. Jame pilim įvairiausių ir 
ųftudmgiaumų žinių, <■’ ■

Kalendorius tekastimjn tik 25 centai. L. D. 
8. nariams—15 centų.

Kalendorius gaunamas “Darbininko” buvev 
liejo, 366 West Broudvay, South Boston, Masė.

Pasiskubink,kol.‘dar ticišparduotn.

KUNIGŲ RYLOS IR TEISMAI

Balandžio 16 d. Naumies
ty (šak.) buvo nagrinėja
mos kan. V. Vizgirdos ir 
Bandų klebono kun. Mikel- 
kevičiaus bylos. Kan. V. 
Vizgirda išteisintas, o kun. 
Mikelkevieiui vienoje bylo
je priteista 1(X) lt. arba 6 
paras arešto, antroje 400 lt. 
arija tris savaites arešto ne
galint sumokėti pinigų.

Tų pačių dienų Naumies
čio vikarų kun. Žilinsko ir

Pernai Lietuvoje buvo iv 
pyvartoje 2,344 automobi
liai.

JOS GALITE TURĖTI
GEH4 SVElIATį

Suta-Torjp iiHlUonaHlii 
nltj K«n| HU&ąty Ir sUiFtitmu. 
telkia luini Knhi jlMi 
P;h!rw» įveltai ir ktlpry. nmikllte «r- 
untini lieka uiftihintl. Ir
diegliai XliMH;Tin»e ttillwl •*' 
valo kUiii) nuo llgij perų ir iiuwlMa 
kwutl|W‘Ui|. Unukitv lH*hkų N’iiun-

JM»KM¥»llian lejdipriM. Aptieki* 
įlinkai JI purdevliiiąn. JtdMit uptlek!’ 
nlnkiiM iHHurf H jm|>rnK.vkli<* JI 
kyli dėl JO!#. U enva umltiiulio.

į-“ I ■' V ' J " . '-.-T.l.api . ""

GEGUŽES MENUO
Pmidętty gražiaitsis geguži itycntio. ŽemS včl apsklciigm ža

liu pavasario raini; tmi laikas yra pavestas nekaltos Dievo Sto
tinos garbei. Dievoti Josios garbinto jai .skuba susigrĮobti, kad šj 
mėnesi savo maldomis, giesmėmis ir pastiprėjimtl doroje J< pa
garbintų ir Jo*-(oje garbėje atsižymėtų. Malonios ton pėmiild<w. 
šiandien jau atliekamos viao paauulia miestuose ir sodžiuose, 
stipriai turi paraginti kiekvienų katalikų uoliai garbinti Marijų 
drgug su visa katalikų krikščionija, kadangi Marija, Dievo Mo< 
tina, mūs garbi’* yra verta.

Gegužės ntfhuit paskirtas Marijos garbei. Kiekvienas, geras 
katulikas per ta mėneai turi ypatingas prie Marijos pamaldas. 
Daugumas kiekvieni dienų skaito apm^tymus kiekvienai dwųni 
paskirtus. “Darbininke*’ tyrime nemažai gegužės mėnesio kny
gelių gerk. kun. Žadeikių parašytų. Kalnu tik 6fle.

Turimo ir dingimi Įvairių knygelių apie pjmetyšveučiiuiity t 
DANU AUS. KAIIĄLIKNF ir Mokių. įsigyk bent • vienu Šimo 

r mėnesyje. Su užsakymais kreipkitės į y

“DAMBUONKAS”
Mt W. »*0ADWAT M. 10«T0M, MAN.

„ jį

, ' i
l’rofeaMnfiil, bjxnk*rial,prumoiihi- 

kuri** 'įJarbiiiluke," |lk-
■al verti skaitytojų panirta*.

VM garsinkite “fMHrftolhke.”

Dievas ynųdžisogsmo val- 
dovM,—Araert Heilo.

SKĄNlfflfAVŲ-AMEraCOB tMJA
ATLAIKYKIME LIETUVĄ 

BEMKIME 8AVO UOSTĄ—KLAIPĖDĄ 
Kam baladoja H »Trtimw kraitm kuomet dil Betariu | 

yra palaikomu &nolitiais nuisMdmae Neir York— M 
Kopesib>ga-->KMpWa. ■

DiJIiavity Bemlra Ek*kur«ija 
Gegužže-Mty 15-ty dilti* Laivu “ŲNlTMD STATES” 

Lietuvių Lairaforęty Sf JiiafMutyirte*

Lietuvių R. K. Šusiv. Amerikoje Pirmoji Ekskurse

UukMUnunl* VyjH< k&ĮP£DA
Biržei i o - J u n e $4% dkn( *'^4*******
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MSOMNIACUM MUONiaOS IIMIMS

ILGU BE MOČIUTES

DARBIKIKKAR

*n* y** a »*ra am tat te

*r<*» * j*b •• ttepoile* f*rc*.w
‘ M WAS A RAT

“J* jonr hasteud a bull or a bcarF
*H* i* aa erta mL"

might come again

“Jtaa aay yau art eneaftd. Thta 1 
igWM tteto’a ao kopt for m«* 
Į' fą*«rito ha* H*
tbaafea *y arask Mitildėr.’' '

• ATTACK ON CONGltESS

"Hsr* 1* « doetor wbo say* t*at 
th«a ar* pleity of people walklng 
tka atmeta who ouęht to be lo the 
assima*

*Of ceurae^anotlier "velled attiek m

3AVING TIME

wfcy ar* yoa *w««ptoc th* 
KMn* temi a ateand tla«! Tou dld U 
an teūr a**."

•Tt**, ana*, but yo* *«« tomorrow 
f* a*y **y *C au’ I h*ra a 
chane* to do tt at all."

H* WAS THE CALF

I.
Močiute, močiute, ilgu be tavęs.
Nebėr ’tas suprastų skausmus širdies. 
Močiute, kaip liūdna be tavęs gyvent. 
Jr sunkti, taip sunku vargelius kentėt.

!

JI.
Močiute, sapnuose aš tave regiu, 
Ir tavo malonų balselį girdžiu. 
Močiute, man dangus buvo prie tavęs. 
Dabar... Kas supras gi skausmus širdies.

J. T.

Tarp keliauninkų, kurie 
išplaukė iš New Yorko, ba- 

jlandžio 30 &, Franeijos lai
vu “Paris,” buvo vienas 

’ aukšto ūgio, mažkalhis as- 
pnuo. Tarpe vaduojančių 
I visokių luomų, j m buvo juo
dai apsitaisęs ir tik jo ry
miškas kalnieriua rodė jį 
kunigu esant. Visas jo tur
tas buvo sukrautas Į ranki
ne skrynele.

Buvo tai tėvas Adolfas 
Toraųuist, milionierins. sa- 
lezijonas, žinomas kaip “Ar
gentinos Rokefelleris/’ ke
liaująs į Turiną* Italijoje. 
Jis keliavo aplink pasaulį, 
lankydamas jo ordeno misi
jas. Buvo Palestinoje. 
Transjordone, Vyrijoje, E- 
gipte, Indijoje, < 
Siame, < 
Manclm rijoje,

nū- 
šovą* Nicaragtia'oj generolo An- 
gWtino Sendino vyriausią pagal
bininką.

radikalizmas ir komunizmas
’ # Geylonc,lyra labai blogas darbininkų
Culrin ** Kinijoje, gerbūvio gerinimui kelias ir 

Japonijoje, geriausias įrankis tuos blo- 
Filipinų salose, Korėjoje ir gurnus kovoti, tai tikroji ti-

KAIP AŠ RUKIAU

Mano tėvelis labai rūkydavo. Aš buvau jo pypkės per
kūnys. Būdavo prikemša pypke ir paduoda man.

— Įdėk į jų iš krosnies žarijų.
Iš pradžių aš įdeda vau žarijų ir vėl atnešdavau, bet vė

liau parūpo ir man toji pypkė. Prašau tėvelį, kad duotų 
bent kartų patraukti pypkę*

— Palauk palauk, vaikeli, dar tu per menkas,—atsaky
davo jis.—Tačiau kartą tėvelis leido užtraukti iš pypkes 
vienų dienų, bet daugiau nė nemėgink! Aš įdėjau į jų žari
ją ir pabandžiau rūkyti. Vos tik įtraukiau truputį dūmų 
i bumų, jau visai nebegardu pasidarė. Bet vis dėlto aš at
sisėdęs' rūkiau, nieko nežiūrėjau. Tik štai, staiga ausyse 
pradėjo kažkas čypti ir man atrodė, kad visa virtuve ap
link mane sukasi. Na, sakau, užteks rūkytu reikia tėveliui 
pypkę nešti. Šiaip taip priėjau prie durų, atsidariau ir 
žengiu per slenksti. Bet koja kažkaip užsikabino ir aš kaip 
kūlys nusiverčiau aslom Pypkė iškrito iš rankų ir nudar
dėjo po stalu. Pamatęs tėvelis, suprato kas įvyko ir ge
rai pavaišino labai negardžia beržine koše. Na, nieko. Pa
bučiavau tėveli ii* vėl viskas gerai. Susitaikęs su tėveliu, 
linksmas išbėgau kieman. Bet čia ir vėl nelaimė. Bėgda
mas pabaidžiau žąsis. Žąsinas, tas pikčiurna, pasiplasno- 
jęs kad pradės mane vyti, kad aš turėjau bėgti kiek tik ko
jos neša. Pasirodė, kad žąsino greitesnio būta už mane. 
Piusi vyjęs taip skaudžiai įsikabino į užpakalį, kad net plau
kai ant pakaušio pasišiaušė. Stojom abudu į kovų. Aš jam 
kojų į šoną, kad net tas suriko. Dūmiau į soda. Ten ganė
si mūsų avys. Tos avys kažkodėl neramiai pradėjo jaustis. 
“Gal ir jos mate per įauga, kaip aš rūkiau,” pamaniau 
sau, “ir daoar ant manos gal pyksta.”

Aš priėjau prie jų arčiau ir surikau: “Avine, avine, 
beoe,.. ” Avinas pakreipė galvų, suprunkštė, treptelėjo ir 
kad šoks ant manęs, tik barkšt su savo gauruota kakta į 
pašonę. Aš tik spėjau surikti: “Oi, oi” ir išskėtęs ran
kas žektelėjau ant žemės. O avinas ir toliau kad pradės iš 
visų pusių badyti, net man šonkaulius pradėjo skaudėti. 
Vargais negalais ištrukęs nubėgau į kluonų. Tik čia paju
tau, kad panosėje šilta. Ir tik dabar supratau, kad avinas 
mane bebadydamas pataikė į nosį.

Ris mano pirmasis rūkymas buvo ir paskutinis.
F. Šeštokas

HavraiL *
Tėvas Tornųuist, kuris sa

vo milijonus paaukojo mo
kykloms ir varj^ų vaikų i- 
staigoms, yra nariu turtin- 
gos^iš Buenos Aires, Argen
tina, bankininkų šeimos. Jo 
protėviai buvo atkeliavę į 
Jungtines Am. Valstijas iš 
Švedijos ir jo senukas yra 
buvęs J. A. Valst. konsulu 
Buenos Airėse. Vėliau jo 
giminės Argentinoje įsteigė 
“Ernesto Tornųuist y Com- 
paria” bankų, kuris su lai
ku buvo vienas sėkmingiau
sių bizny, nes savo globoje 
turėjo ^laug ^d^uyių, bū
tent: ėnkraps, geležies—plie
no, daug viešbučių ir tt.

Balandžio 30 d. Tėvas 
Tornųuist papasakojo apie 
savo atsižadėjimų turtų vie
noje iš Nevv Vorko kleboni
jų. Jis sakė, kad iš jo mi
lijonų jau mažai teliko. Jo 
pastaroji auka, 5,000,000 li
rų duota naujai statomai 
Saleziečių amatų mokyklai, 
kuri yra statoma Romoje. 
Augęs turtuolių šeimoje, tė
vas Tomcpiist, iš pat jau
nystės buvo pasiskyręs inži
nieriaus mokslo šakų. 1916 
m. atvykęs į New Yorkų su
sidomėjo Saleziečių darbais, 
darbo žmonių ir vaikų la
bui. Vėliau įstojo į semina
riją ir 1920 m. Biooklyne, 
buvo įšventintas į kunigus.

Tėvas Tomųuist, apie sa
vo praeitį štai kų- pasakoja: 
“Jaunas būdamas, mėgan 
socializmų ir buvau jų ža
damų reformų draugas. 
Bet kuo daugiau aš tos iii- 
šies žmonių pamačiau, tuo 
daugiau persitikrinau, kad

kyki. „Šiandie aš esu griež
tas komunizmo priešas, nes 
pats pamačiau, kokiais bū
dais jie platina savo idėjas, 
ypač Kinijos raudonųjų 
žiaurumus.”

Kų apie tai -jiasakys mūsų 
raudonieji ?
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AMBGBNU MUIUJUS

Jau senai gydytojai do
misi žmogaus organy, 
smegenų slėpiningumu. Dėl 
ko žmonės nevienodi ? Dėl 
ko vieni gabesni, kiti ma
žiau gabus ? Ar žmogžudžių 
smegenys toki pat, kaip ki
tu? Visi šitie dalykui gana 
sunku išaiškinti. Kad tas 
darbas būtu lengvesnis, kai 
kuriuose kraštuose, prie u- 
niversitetų atidarytos įstai
gos, kuriose tyrinėjama į- 
vairiu rūšių, /autu ir atski
rų žmonių smegenų savu
mai. Prie Hamburgo uni
versiteto yra įsteigtas net 
smegenų muziejus, kur su
krauta įvairių rasių žmonių 
smegenų rinkiniai. Taip 
žmonių smegenis tyrinėjant 
tikimai sišspresti, dėl ko 
žmonės tampa genijais, plė
šikais, vagimis ir t. t. Ma
noma, kad dori ir nedori 
žmonių palinkimai priklau-

. Yla

PRIEŠSEIMINIS 
SUVAŽIAVIMAS

L. Di S. Connceticut apskrities 
priešseiminis suvažiavimas įvyks 
gegužes 31 d. 1931 m. šv. Kaži* 
miero parapijos saloje, 339 Green 
St., New Haven, Cfonn. Sesijos 
prasidės 1 vai. po pietų.

Apskrities visos kuopos į šį su
važiavimą malonės prisiųsti kuo 
baugiausia atstovų; taip pat pra
šoma parūpinti naudingų suma
nymų mūsų brangios organizaci
jos gerovei.

Kadangi ii* iki suvažiavimo ir 
iki mūsų rengiamos gegužinės, 
kuri įvyks liepos 19 d. Glasam- 
bury, Hartford, Conn., laiko ne
bedaug, tai jau visai laikas ap- 

* tarti šiuos reikalus, kad susilauk- 
tumėm gerų pasekmių.

Apskrities valdyba:
Pirm. J. Bernotai, 
Rašt. B. Mičiūnieno.

Ižrasydinkite Jūsų 
brangiems

clelį bakų, kuriame buvo 31 1 
1650 litrų alaus. Skęsdamas j 
vagis pradėjo šauktis pagal* j j 
bos, Im4, kol atėjo žmonės, < 1 
jis prigėrė. Atvykusi poli-;5 . 2 
eija sustatė protokolų ir įsa- S 
k? alų išpilti. ' - ?

ŽKMM REVOiaUOIJA * t

Paskutiniu laiku KumjM)« \ į 
pietuose (Balkanų kraštuo* i 
so) gana dažnai atsitinka , 
žemės drebėjimų. Prietarin
gesni vietos gyventojai Inu- , , 
kia net visai šių kraštų su
naikinimo.

Vokiečiu mokslininkas dr. / 
JI. Tx‘hmann buvo nuvažia
vęs į Balkanus specialiai iš
tirti žemės drebėjimo prie- 
žasčių. Pasirodė, kad ten 
žemes drebėjimai — tai pe- 
riodiški reiškiniai. Balkanų \ 
kalnų žemes sluoksniai ne* 
vienodai slenka žemyn ’ar 
keliasi aukštyn. Dėl to nely- t 
gaus judėjimo per kurį lak f

so nuo smegenų sudėties. | susidaro žemės plutos į- 
n tempimas, kuris ir sukelia .
 Į žemės drolx"jimų. [“Tr,”J M*

BENT PRISIGĖRĖ 
ALAUS

Vilnijoj, Dokšieų mieste
ly 65 metu amžiaus pilietis 
Levitanas naktį įlindo j vie
no bravoro sandelį, norėda
mas pasivogti alaus. Remda
mas alų, Levitams neatsa- 
giai pasilenkė ir įkrito į di-

“ŽIDINYS”
Prof. Dr. V. MykolalČIoPntluo radagaa 
JtDint Uteraturoe, mokslo, vlraomeni* 
Ir akademiškojo gyvenimo ilIuMruotM , 
ns&ieglnfi InrnalNS yra dldttaualšją * 
rlmčianglflR, ptomlatMlM Ir kiekviamiai M. 
praaifavinnKlam Smogui tlnkamlamriM 
lietuvių fumalaa. Tod*J vtal paskubai*,<. 
te užsisakyti “Kdlnl."

“Eldinio” kaina Lietuvoje: arat 85 L, 
pusnį. 20 lt.; Amerikoj* metams HSO^ 
pusmečiu! f2M ‘

Adr.: “Židiny*," Kasus, Laisvi* AL . 
s

LDS. Kuopą Susirinkimai
.1 »»*.: >>/»

DBTBOIT, MIC®.
LDS. 72 kp. siiririnkimas įvyks 11 

sekmadienį, gegužes 17, tuoj po 
pantedų, iv. Jurgio parapijos mo> 
kykloje. Visi kuopos nariai yra ■ 
kviečiami atsilankyti į šį auairisi u 
kinų.

“SAULUĘ!”
•‘Saulute” daili, turininga ir pa

tinka vaikams. Jai rašo ir piešia ži
nomieji mūsų rašytojai ir dailinin
kai.

Nepa<ail«kite vaikam džiaugs- 
mo ir naudo*!

“Saulutė” eina du kartu* per 
mėnesį 16 pus), didelio formato *u 
spalvotu viršeliu. Kaina Lietuvoje, 
metams 12 lit., pusei metų 6 lt., 
Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje 
ir kitur metams 15 lit., pusei me
lų 8 lt. f
trims mėn. 3 lt. 30 cent. Amerikoje

Adresas: Jurbarkas, “Saulutės 
Administracijai. i

VmffiBLD, MAM.
LDS. 111 kuopo* susirinkimas į- 

vyks sekmadienį, gegužės 17 d. š. 
m., tuoj po sumos, Iv. Kasimiero 
parapijos salėje. Kviečiami visi 
nariai ateiti Taipgi atsiveskite 
savo draugus prirašyti prie šios 
kilnios organizacijos.

Valdyba

NEW BRITAIN, CONN.
LDS. 36 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, gegužės 17 d. š. m. 
Svarbu, kad į šį susirinkimą ateitų 
visi nariai ir bent po vieną naują 
narį atsivestų prirašyti prie mūsų 
brangios organizacijos,

ATH0L,MAt».
LDS. 4 kp. mėnesinis susirinki 

mas įvyks gegužės 17 d., tuoj po 
mišparų, šv. Pranciškaus parapi 
jos salėj. Kviečiami visi nariai at 
silankyti ir užsimokėti mėneainaa 
mokestis, Taipgi atsivaakita savo 
draugus ir drauge* prirašyti prie 
šioa kilnioa organizacijos.

Kviečia Valdyte

LAWRBNC1, MAM.
LDS. 70 kp. susirinkimas įvyk* 

gegužės 17 d., tuoj po dvyliktai 
vai. Taigi kviečiame visus narius 
atsilankyti i šį susirinkimą ir už
simokėti mineaine*. Atsiveskite ir 
savo draugu* prirašyti

Valdyba nemaža—160 puslapių.

Valdjte'.

PROVIDKN0B, B. I. ‘
LDS. 11 kp. mėnesinis susirinki- 

ims įvyks sekmadienį, gegužės 17,. 
tuoj po sumos, bažnytinėj svetiiL 
nčj. Svarbu, kad viri Šiame susi 
rinkime dalyvautų ir užsimokėtų 
duokles* Parodykime gražų pavys, 
dį kitiems. **

WISTVHL1, ILL.
LDS. 75 kp. mėnesiniai susirin

kimai įvyksta kiekvieną mėneej, 
sekmadieny, po 15 d., šv. Petro Ir 
Povilo bažnytinėje svetainėje.

Valdyte

Įdomi knyga “Kriijimuo** pa* 
boHavikos.” Parait kum P. Do
gelis. Jis pats pergyveno tai, ką 
parašė. Galima ją gauti pas auto
rių už 3 litus su persiuntimu į A. 
meriką. Kreipkitės adresu: Ka«. 
na*, Kam P. Degriią Bazilika, Uą, M 
tava. Knyga įdomiai parašyta, Ir"
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f DARBO KLAUSIMAS
i IR KLASIŲ KOVA
• Komunistai, žinodami ktlip 
: , yra ličpopulifttiis kapitaliz- 
į iflMS, rteflgidsi jį suderinti 
į su kataliku Bažnyčia, ku- 
$ $ig jie skelbia esant kapita- 
u Italo Užtarėja. Pasak jų, 
f kdriigūi, įtosnidattii darbi* 
■ ninkus dangaus karalyste,

liepia jieitis visame kame 
r klausyti kapitalistų ir jiems'
• tarnauti be jokio pasiprie

šinimo. Čia, žinoma, komu-
k Mirtai tikisi atskirti žmones

nuo bažnyčios ir pavergti 
juos savo nelaisvėn. Bet tas 
komunistų argumentas jau 
nudėvėtas kaip sttios pirš
tinės ir tinka vien tik tam- 
•finams, bet ir tamsūiių skai
čius vis mažėja ir tie patys 
žiovaudami skaito negudrius 
bolševikų šmeižtus.
i Kuomet kalbama apie Ka
talikų Bažnyčių, kodėl gi 
jog pačios neatsiklausus, 
koks jos nusistatymas dar- 

r btainkų klausimu? Kam jai 
brukti svetimas nuomones, 

j kurių ji visai neprisima? 
r Jtik didžiausias Bažnyčios 
k autoritetas tame klausime,
» Leonas XIII, visai kų kitų nijoms.

link darbininkų ir kapitalis
tų. Paminėjęs milžiniškų 
kalba apie jos nusistatymų 
modemiškosios industrijos 
augimų, Leonas XIII ap
gailestauja, kad pasaulio 
turtas suplaukė į mažumos 
rankas, “taip, kad mažas 
skaičius labai turtingų žmo
nių sugebėjo uždėti ant dar
bininkų jungų ne kų mažes
nį už tikrųjų vergi jų;” kad
turtingieji kontroliuoja vi
sų pramonę ir darbų; kad 
jie “begėdiškai ir nežmoniš
kai išnaudoja darbininkus 
kaipo įrankius pinigams 
pelnyti“ ir kad “pirmučiau
sia mūsų pareiga išgelbėti 
nelaimingus darbininkus 
nuo gobšių turtuolių Žiau
rumo.” Jis reikalauja iŠ 
darbdavių mokėti darbinin
kams algas ir leisti jiems 
naudotis turtuolių pelno
perteklinis, pasiremiant ne 
vien tik altinio meile, bet ir 
teisingumo dėsniu. Jis pa
galinus karštai pritaria or
ganizuotoms darbininkų u-

tedBO iltt «W- 
šaukimo** tad tarties rtisik- 
likrt “Btam 
Inta tatekeibta* M mrttį irt* 
gal. Kapitaltarti* ittdto- 
tri jto vadui jo iiektettal, ta 
KaUliktj Bažnyčia (Hfas 
MM jtata tatotalMftt 
prieMiigl Data, klMįl 
durto ktotata Mta rtb 
trumu kapoji rainius žmo
nių santykiu*, pririmtata to 
geilijalatta pd^Ota giltu 
ir iull hiiiriMtahti ptapčji- 
iiialj ii tad įrttya ittdtUrtri- 
joB vadai Ima svarstyti, ar 
tai betos geriausia* (tarto 
kivirčių išrišimas; Ir dabar
tį uja i itatailklj aociologljdo 
vadai tų mokslų išvystė į 
tam tikrų sistemų, pilnai už
tariančių darbinihktts ir vi
siškai nepalankių kapitMli£- 
itiiii. tų faktų nkyvaizdoje 
kas gali rimtai pasakyti, 
kad Katalikų Bažnyčia tair- 
liattja kapitalistams? •

Tiesa, Leonas X1II ne
skelbė klasių kovos, bet kas 
gi, iŠ tikrųjų, yra ta klasių 
kova ? Daugiau niekas, kaip 
tik gyvulių vienos veislės 
prieš kitų pioVimasis. Šuo 
puola katę' ne dėlto, kad ji 
šunį būtų nuskriąudusi — ji 
už šunį silpnesnė,-—bet dėl
to, kad ji kate ir Suniki tie
siog hepakehčiama. Bolševi
kai, i-odos, tui-ėtų pagerbti 
kulokus — pasitUriiičius ti- 
kiniukus: — juk jie nėra ko
kie kapitalistai, tik tie pa
tys ūkio darbininkai, tik už 
kitas sutakneini ir ttotai į- 
nešanti gerovės į darbitiirtldt 
luomų. Bet ne, veikia i« ver
gų klasės ir nesiduoda pa
vergti, kaip kiti taftirtlliai. 
Bolševikai puola dvasiškius 
He dėlto, kad jie būtų tur
tingi — kiti ttettiri nė kų 
valgyt — bet dėlto, kad jie 
kitokios klasės ir kitokid ti-

tyčinio nusirtrtymo, negu 
komunistai. Vadinai, viena 
klasė Ha kit| W turtų 
ii* ijnaudojuB#, bet dėlto, 
kad ji skirtingo plauko.

Antra Vertis, petys koniu- 
nistai yra griežtai skilę| dvi

dojamų. Pirtnfejl kdhįsaj 
rai, antrieji darbininkai. 
Komisarai ptežia darbinin
kų tkrtų ir pavergia jų lais
vę, kaip nė jokia kapitalis
tinė sistema visoj istorijoj 
įtėra Žmonių pavergusi. Tai 
kodėl gi prieš tųĄĮt<žmtofų 
išnaudotojui —-rkt>niusfFWt 
— impta^dNŽs kbvųT Wk 
jie valdininkai *— pati ne- 
pakenčiamiausioji bolševi
kams kliuį. į Jei kova, tai 
visiems kova/' Jei mušt ka- 
pitąlirti, tai įtaiti gtaust au
sis ir žetnintjs prieš išnau- 
dotojų—-komisarų? Ne, bro
lužiai, būkite bent logingi ir 
apsisvarstykite, kų darote. 
Be atodairos Skelbdami kla
sių kovų, nematote, kad ir 
jūsų poiscija ne taip jau 
tvirtai Suklaidintų darbi
ninkų keltai gali pasukti 
it jūsų Įnisčn. Kuomet kla-
šių kovd palies jus pačias, 
ai* ne prisėta šauktis bažny
čios užtarimo^ kad artimo 
dieilės vardati išgelbėtų ir 
jūsų kailį? Panašios rūšies 
didvyriai visuomet taip el
giasi.

K.

MAftrtl KAUUM AUKSO AIZTORIŪS, 
juortK iTMUta vjrfcmh..... .50c.

jutbv Mutataitta
irtiate viršauta ................... rtm

MALDŲ aiMKIMMJS, * 
teitai! tatetajė.;............

**flltiiįrWirAfr*

vyrfcūtiM vidų Fart O. Wotauut.

SIŪLO IŠDAVIKIŠKU S 
GRAŠIUS

Nelabai * sėliui Lenkijos 
endekų (tautininkų demo
kratų) organas “Gazeta 
Watstawsita“ patalpa vie
no žymiausio tohdradarbio 
Nowaczynskio straipsnį 
“Vytta ii* Erelis.” Siame 
straipsny atitoltas siūlo 
Lietūtoe- Lenkijos derybas.

amu Bei tartfe rtfūiptmčlyje iiė 
kiek iietiirtiheiiųiiiM apie SU- 

. valktį’ šdtariieš atetatjriniį. 
‘^Gairtista iiovacayiiski sifilo

rias nuolaidas ūkyje ir su
teikti Lietuvai finansinę pa
šalpų. Girdi; lietuviams, to 
Užtektų,

Endėkų partija Lenkijoje 
yra Viettata stipriausių. Tie

sa, ji begali lygintis su piL 
Kiidskiiiinkais, bet reikia at
siminti, kokiais keliais pib 
sudskiliinkai išaugo.

j?atiįlpintas straipsnis la
bai diiilg pasako. Jis beveik 
išduoda lenkų slaptus “su
manymus.” Lenkui, matyti, 
tiki, kad Lietuvai Vilnius 
visai nesvarbus. Jie (Įlįsta 
paslūiyii keistų išdavikiškų 
grašių ir—reikalas baigtas.

tr ko gi jie taip nemanys, 
įeį Lietuvoje beveik nieko 
tikro Vilniaus vadavimui 
neveikiama. Tiesa, kasmet 
spalių 9 d. Lietuvoje iške- 
iiaiiia gedulfi perjuostos vė
liavos, yru Vilniui vaduoti 
tajunga su keliais tūkstan-

latniteA, i<«te lt d., itei
—I— ’/L. L i—

Iriais narių, gal dažnai pa
keliamos talirės šampaiio už 
Vili liūtis atvadavimų — ir 
liek. Bei kitos valstylies vi* 
tai nejaučia, kad visa tauta 
yra išsiilgusi saro širdie*, 
Savo Šventenybių švintcny 
lies — Vihiiaus,

LiethVoų vidujinis gyw- 
nimas perdėm drumzliiias. 
Gal užsitarnaująs dumbly
no vardo. Goriausios jėgos 
tarp savęs kovoja, blaškosi, 
viena kitų vydamos.

O laikas atlieka savo dar
bų — bet uc lietuvių nau
dai. Todėl visai nestebetina, 
jei lenkų žymieji veikėjai iš
drįsta siūlyti Lietuvai kele
tu išdavikiškų grašių už Lie
tuvos anižinają sostine .— 
Vilnių. , ,

APSKRITIES
SUVAŽIAVIMAS

L. D. S, N. AnglijoH apskrities 
priešschniiiis suyažiavlnins įvyks 
š. in. gegužes 24 d. 1 vai. p. p. 
šv. Jurgio parapijos svetainėje, 
Nonvood, Mass,

Šis suvažiavimas tu r C tų būti 
gausus atstovais ir reikšmingas
ilutarimafe. Pageidaujama, Acnd 
Naujoje Anglijoje visos esančios 
kuopos prisiųstij kuo daugiau ats
tovi!, Jei kttrios kuopos negalėtų 
:dsfnvij atsiųsti, tai prašomo pa- 
dnryti įvairių pasinlymii nors 
it.riu.

Vi-:'«s l.uopns prašome mūsų fij 
kvietimų maloniai priimti.

Apskrities Valdylia:
Kim. Ft. Strikauricas, 

Dvasios Vadas
VI. PautaukM,

Pirmininkas
Kai. J. iUtata, 

Raštininkas.

Nesigailėk vandens ir mui 
la. Ta tauta kilUūringcene 
kuri sunaudoja daugiau 
muilo.

DldŽiatuAoji IsimB yri meile.— 
M. P&kAtuludte.

r ________ __________ __________—JOM—h.   ^...=ssss=seg^s«ggsg -

' IV. TBO PIJAUS » EHGIUU AFIE 
į■ MOTERYSTĘ
r •

t (Tęsinys)

; Šta šventas moterystės charakteris ir jUtl^ta 
joe malonės ir sujungus tarp Kristaus ir Bažnyčios 

; reikšme reikalauja - iš busimųjų susituokusiųjų 
Iventos pagarbos krikščioniškajai moterystei, šveit- 
to budėjimo ir švento uolumo, kad moterystė, prie 

?»'ktirioa jie redgias, kuo labiausiai prisiartintų prie 
► KHrtutis ir Bažnyčios arkitipo.
; Tito atžvilgiu nusikalsta ir kartais išstato į pa- 
k yojų savo amžinų jį išganymų tie, kurie dtųsitti lei- 
•b dŽios į mišrias jungtuves, nuo kurių Bažnyčios ino- 

tįnUka meile ir motiniška priežiūra, dėl labai 
K rinitų priežasčių, kreipia savuosius, kaip matyti iš 
k daugybės dokUitiertų, jų tarpe ir iš šio Kodekso 

galiono, kuris skelbia štai kų: “Bažnyčia labai 
griežtai draudžia moterystę tarp dviejų krikštytų 

jL asmenų, kurių vienas yra katalikas, o antras pri- 
r Hadso heretiškai ar scliiznmtiškai sektai; jei yra 
I Hkrypimo pavojus susituokusiam katalikui ir vai- 
į karts, moterystė yra paties dieviškojo įstatymo nŽ- 
f drabsta.” (CM. lur. Clm., c. 1060). Jei Bažnyčia 
! kariais, dėl talkui dalykų ir asmenų priežasčių, ii* 

Mrtdrisako dispensuoti nuo šių aštrių įiuik^mių (die- 
’ vižksjam įstatymui išlikus nepaliestam ir kiek ga- 
ų Jint pttštiiiilus iškrypimo iitivojų), tačiau vargiai 

brtdtaiko, kad MUsitudkęs katalikas nepatirtų ko- 
kjon Žalos nuo šios rūšies jungtuvių.

f- / Neretai iš jų vaikams kyla apverktinų atstos- 
| rimų nuo religijos arini bent greitas puolimai į tai,, 
r*<*» vadmama religinis atojingunms, toks artimas 
|> netikėjimui ir bedievybei. Pridurkime, kad tail* 
f rkw jungtuves padaro daug sunkesnį tų į^viį. sielų 
g Jamdravimų, kuris atvaizduoja paslaptį, kurių jau 

minėjome, tariant, nuostabiųjų. Bažnyčios sujungę 
su Kristumi.

Mat, glaudus širdžių bendravimas bus sunkiui 
Įgytendomas, kuris, būdamas Kristaus Bažnyčios 
ženklas ir žymė, taip pat turi būti ir krikščioniško
sios moterystes ženklas, šlovė ir papuošimas. Nes 
širdžių ryšys paprastai nutrūksta, bent atsipalai
duoja, kada pasitaiko, aukščiahsiliose diitykUosė, 
kuriuos žmogus garbina, t. y. religinėse tiesosb ir 
jausmuose, dvasių nepanašumas ir valių sklrtiirgd- 
mas. Iš čia gresia pavojus, kad tarp sUšittidkti- 
ainjų neimtų nykti meilė ir todėl nebūtų pajudin
ta namų diluigČs taika ir laiitiČ, kurios VpdČ gerta 
iš širdžių sųjhiigos. Nes, kaip dplbtėŽe senoviškoji 
romėnų teise: “Jungtuvės yra vyro ir moteriškės 
susijungimas, viso jų gyvenimo subendrinimai, 
dieviškosios ir žmogiškosios teisės susisiekimąs.” 
(Modustbms, in Dig. Lib. XXIII, H; j)e Bitu 
nilptiariun, lib. I, RegUtarum).

Bet, kaip jau Mes esame iškėlę, Garbingi Bro
liai, tai, k»s kliudo šitam Kristaus Išganytojo į- 
steigtos moterystės atnaujinimui ir ištobulinimui, 
yra be puliovds augantis išsiskyrimų lengvumas. 
Neopagotiizmo kūrėjai, nieko toištUokę iš liildto 
prityrimo, ir tiiliaU kyla sU vis ftaiijU jnii4iiihU 
prieš švetitų moterystės nesuatdoinumų ii? prieš 
įstatymus, kurie jį favorizuoja; jie siekia išgauti 
pemiskyt’iihų legalizavimų, kad kitas įstatymas, 
žmoniškesnis įstatymas pakeistų pasenusius įsta
tymus. * .

Petaiskyrinių jie skelbia daug ir įvairių prie
žasčių : vienos yrd pataites iš artnenų ydų ar kalčių, 
antri* glūdi Mitiose daiktuose (piriinįsias jie va* 
dina siibjektyviomis priežastimis, antrųrias ** oh- 
jektyvioinis priožąatiinis); pagaliau visai talkas 
gali padaryti benttrų gyveninių per dali# siuikų ir 
lienmiorių. Tas totaisk^ritttų priehfth ir įrtaty- 
nma jie iiorl pateisiiitt daugybe motyvų, visų pir
ma, susituokusiųjų gerove, ar tai viena# yi» jj®-j

—ii ■m i r i ' rtMatejitear teateoiair
kaltas ir todėl turi teisę atsiskirti iiiio kaltojo, ar 
tai jis yra nusikaltęs ir tari dėl tos prieŽUšties būti 
pasalintas nuo sunkios ii- suvaržyto* sųjūngos; pas
kui vaitų gerove, kuriem* ti-ūkstd tiOrmdlaus ait- 
klėjiiho, kuriuos petdaiig lerigtai žeidžia tėvų he- 
sųthriniai ir kitos jų piktadarybės ii* kurie šitokiu 
būdu yla niikieipianii htto dotos kelio; bendra Vi- 
siidiheiies geiove, pagaliau, kuri visų pirito, reika
lauja visai panaikinti moterystes, kurios visiškai 
negali įgyiendinti to, kų gamta turi akivaizdoje; 
opitekui reikatahja santuokinių persiskyrimų įsta- 
tymdavystčs, arba tam, kad būtų išvengta nusi
kaltimų, kurie lengvai gali kilti bendrame gyveni
me Urba per susituokusiųjų nuolatinį santykiavi
mų# arba tam, kad būtų padarytas galas įžeidi
mams, su augančiu (laŽniumi datomiems teismams 
ir įstatymų orumui, atsižvelgus į tai, kad susituo
kusieji, kad gautų geidžiamų sprendimų jų išsisky- 
rtoo naudai, arba papildu tyčia iiiisikąitimus, UŽ 
ktiritioš teisėjas įstatymo sąlygomis galės nutrauk
ti jų ryšį, arba prieš teisėjų, kuris dalykų stovį aiš
kiai mato, begėdiškai meluoja ir kreivai siekia. 
Persiskyrimų šalininkai padubo iš to Išvadų, kad 
mtliitti teikia sadėMutl įstatyto!* sii šiais teikahi- 
vtatais, sii laikų tokeUtoniis sųlygortis su žntotdų 
jitoftttotdhis, valstybei ittstitdčijbmis ir papro 
Čiais: tiek motyvų, kįlHę skybiiiih paimti, bet ypač 
sujungti į vienų, jiems rodos, ir pėritaug įrodo, kad 
persiskyrimas, dėl tani tikri] nustatytų priežtičių, 
turi būtinai leistai

Kiti nueina dar toliau: jų mtoinone, nmteiyste 
yni gryiiai privatus kontraktas ir būtiimi turi būti 
paliktas privačiam KtisitatimiČiųjų įnisių sutikimui 
ir nuožtarai; todėl jis gali būti nutrauktas dėl bet 
kokiofj prieĮaities.

Bet prieš visas šias taųmitystęs kyta, Ghtblit* 
gi Btaltai, nudaužomas Dievo iataiyniMit, laimi pil
imi patvirtintas Nrirtana, įrtatymas, ktirio joks 
Įmonių dekretą^ joks tautų ediktas, jokia įstatym* 

į-1 — 

davių valia riegali susilpninti: “Ka tat Dievas su
jungė, žmogus teneįierskirta.” (Mattli., XIX, 6). 
Jei žrtogtts, išsisukinėdamas, yra įvykdęs šitokį 
|k‘l*8kytintų, jo vdksihas yra Ik* jokios galios; it* iŠ 
j<i išeis tiii, kų pats Kristus yra aiškiai patvirtinęs: 
“Kiekviena*, kurs paleidžia savo pačių ir*kitų ve
da, svetimoteriauja, ir kas vyro paleistųjų veda, 
sveti moteriai!ja” (Lue., XVI, 18). Tie Kristaus 
žodžiai pritaikomi vis tiek kokiai nioteiystvi, net 
ir natūraliai ir leistinai; nes tas nesdardoniuiims 
pritinka kiekvienai tikrai moterystei, kuri tuo pa
čiu, ryšio nutraukimo atžvilgiu, nepareina nito ša
lių gero noro ir pasauliiies visagnlylies.

Taip imt reikia prisiminti iškilmingų sprendi
mų, kuriuo Tridento suvažiavimas ptismefke tuos 
dalykus įk> anatemos bauslne: “Jei kas nors sako, 
kad dėl hercai jos, arba dėl sunkumų bend raine gy
venime, arto dėl sistemingo vieno susituokusiųjų 
nebitviiho, moterystes rysvs gali būti nutrauktas, 
tebūnie jis anatema” (toneik Tiid., sess. XXIV, 
e. <5). Ir: “joi kas sako, kad Bažnyčia klydo, kada 
ji mokė ir moko, sutartinai su evangvlišto ir apaš
tališku dokttliia, kad dėl vieno iš susituokusiųjų 
atetiniotety’stčs, moterystes ryšys negali būti nu- 
trilttktas, ir kad ne vietos iš dviejų, net kaltasis^ 
negali antrajam gyvam esant, sudaryti antrų mo
terystę, ir kad tas, kas, paleidęs savo svetiiimti*- 
ridtijaučių žmonų, paima kitų, svetiniotorirtyn, ir 
taip pat ta, kuri paieidtoi sava Vyrų, susijungia su 
kitu v tebūnie anatema” (Coheil. THd., sess. 
XXIV, e. t). \ . *

Jei Bažnyčia neklydo h* jei ji neklysta, kada ji 
mokė it kada ji toliau moko tokių dalykų* ir jei ym 
|ikra, kdljHi jmseka. krtd moterystės ryšys negali 
net būti nutrauktas svetimoterystes, tai’tflškU, kad 
visos kilto ix»tefehyrhni] priežastys, kur kas silp* 
ntončs, kurtas būtų galima jmteiktb ir kurios |wi 
įiraslal telktamos, Hiri mažiau galios ir kad su jo- 
mis nereikia skaitytis.
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KAIP VOLDEMARAS 
IEŠKOJO AUKSO

f Laiškas iš Platelių )
K a u 11 o “ Sekmadienis“ 

jašo:
“Visas milsų miestelis ta- 

H nepaprastai gardaus juo
ko. Kiekvienas sutiktas pla
teliškis jūsų paklaus; “Ar 
Žinot, kaip Voldemaras ko
vojo dėl šuazelto aukso P’ 
Jei nežinosi, tai tuojau pa
pasakos. Papasakos su rū
pestingom smulkmenom. Pa
sakojimas apie kovą dėl 
aukso virsta net anekdotu, 
nors pats atsitikimąjį tikrai

Ant ftuazelio dvaro žemes, 
netoli jo namų yra sargy
bos būdele, kuri, pradėjus 
ledui tirpti, pribėgo pilna 
vandens. Norėdami vande
nį išleisti, policininkai prieš 
pat būdeles duris pradėjo 
kasti duolię. Tuo metu iš 
rūmų išbėga Voldemaro sū
nėnas ir, pamatęs policinin
kus kasant duobę, paklausė 
ko jie ieško.

— Ieškome aukso, — juo
kaudami atsakė sargybiniai. 
Aukso ieškojimo sugundy
tas Voldemaro sūnėnas iiu- 
liegos atsinešė dalba ir dėžii; 
te, kad aukso gautų, bet jam 
tada policininkai pareiškė, 
kad jau jie auksų iškasė.

— Duokit man pusę, o 
jei ne. tai pasakysiu papai 
ir baronienei Kolšteinienei. 
Jūs iškasėt ’ du liteli, tad 
vienas man priklauso!

Suprantama, imlicininkai 
nepasidalino, nes jokio auk
so neiškasė ir nemanė jo 
kasti. Tačiau sūnėnas nepa
tikėjo ir paimsakojo Volde
marui ir liaronivnei Kolštei- 
inienei, kad policininkai iš

kius* auksą, Voldeinara* ne
norėja tikėti, bd^bdrbtneųe 
pradėjusitvirti!
f o šunzeiio tčvaię kur tai 
arti tobeaių tikrai 
auksų* Ti| jai pmtieširti 
prieš jntt mirtį Marija du- 
itzęlaite. Baronienė ir Utinė
mis Voldemarą įtikinę ir jis 
pasiuntė tarnaitę pas poliui* 
niūkūs, kad šie grąžintų 
šuazelio miksų* nes jis )1<> 
sąs radėjų niioeatybč. Vol
demaras, palaukęs* vieną die
ną (balandžio 15J ir negu* 
vęs aukso, pasikvietė advo
katą ir pavedė iškelti byla 
auksij isknsusiems policinin
kams. Advokatas Pankevi- 
čius nuėjo pa* potidjos 
punkto vedėją ir su juo at
ėjo į “aukso iškasimo” vie
tą. Čia, kaipo ekspertai, at
ėjo Voldemaras su žmona ir 
baron i enė Kolšteinienė.
Prasidėjo tardymas ir iškas
tos duobes nuodugnus tyri
nėjimas, kurio išdavoj Vol
demaras Įsitikino, kad auk
so nebuvę galima rasti* nes 
prakirstas tik ledas, o žemė 
nepaliesta. Jo nuomonė, po
licininkai - galėjo rasti tik 
vienų monetą. Tačiau ba
roniene buvo visai kitos 
nuomonės. N usišy psojęs
Voldemaras atleido advoka
tą ir nusivedė sūnėnų.
Baronienė prisispyrus tvir- 

tina* kad auksas tikrai bu
vęs užkastas, nes mirštanti 
šuazelaitė nemelavusi. Kad 
įsitikintų ji pati su ranka 
išgrailniliojo visą purvino 
vandens duobę. Ji sake ad
vokatui, Įknd nepaprastai 
bijanti, jog sužinojęs apie 
aukso dingimą grafas Šu-

katorgos kure

K liti h o 
rašo i

“Rusijos 
jai ir valdovai suskirstyti į
eilę kategorijų.

Neriboti Viešpačiai, “ge- 
rtairni bolševikai,” “ištikimi 
bolševikai,” “čekistų šei
mos garbes nariai,“ čekistų 
šeimos paprasti nariai“ ir 
daugybė visokių kitų laips
nių.

Bolševikų plavitdyriai lai
ko savo rankose viso kraš
to likimų, jų artimiausi pa
dėjėjai. valdo atskiras sii- 
tis, šliaužiantieji žemumose 
sprendžia kiekvieno gyvo 
Žniogatrą Ękimiį.,Jiiip ‘ žemu
tinių pašliatižu liHkliUiso at
ėmimas turtų, gyvybes,

Uzelis galįs iš susijaudinimo 
net iš proto išeiti.

t V<
■ i

■
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LoįrrU pfttUryU rittdpttritta Nebrtika Si ji ja,” ai kuri* jfc lai- 
ja Mtaį. 1—ifjMŪiijoi «o*thU MadriO® gyventojai tritikiiiiauja, sužinoję apie karaliaus

BOLŠEVIKŲ KATORGOJE

Darbininkas“ laisvės, apdėjtaii piokes- 
čiais, ištrėmimai, išvarymas 
prie priverstinų darbų ir 
kitos koronės, žinoma, ščy- 
rai pildant hukŠtųjįt valdo
vų valią. ,

Visa virtine laipsnių bol
ševikų pragaro tarnų laiko 
pavergę beveik pusantro 
šimto milijonų Rusijos gy
ventojų.

Netgi bolševikų literatūra 
pažymi ruso pasergimų pa
žymėdama : Velniškas gy ve-, 
ninias, kuris kaip skaldytu- 
vas trupina viską — ir liki
mų, ir įpratimus, ir meilę. 
a Blogi audaTvW tieųte, ku

ne netekę da11MWtmdiU'in 
Darbo Bh’žojc*?i^iiiifina Jr 
paniurus kažarmū paversta 
darbo birža. Nuo šeštos va
landos ryto gatve ir kiemas! mieste buvo atimtos teisės
užsikimšę miniii nuplyšusių’10 tūkstančių žmonių. Pa-

Tai tokius cftdus jums ir išdžiūvusių {darbininkų, liktųjų beteisiais pavardes 
papasakos Platelių gyven-lAštuntą valandą pradeda viiešai skelbiamos ir nuo to 
tojai.“ liūsti vidini-, stropiai iško- įjareina kiekvieno tokio pi- deda gimtam kaime, kilt jle“Karį

liečio ir jo artimųjų gyvy
bės likimas. «

Išlipdytus tokius skelbi- 
imis perskaito tiktai tems
tant, nes pamatę dieną skai
tančius dažnai įtaria ir į- 
traukia į beteisių sjpašus.

mis spiečiasi prie prokura
tūros su prašymais gražin
ti jiems piliečių teises, kur 
jKhjedžiauju tarti tikslui su
daryta komisija. Moterys, 
jaunuoliai, suaugę vyrai ir 
reniai laikydami įlinkose 
pasiteisinimui įvairius do
kumentus nusiminę laukia 
savo teismo.

lrž baisių durų, prie ku
rių milicijotiierius kamš
čiais tvarko piliečius, girdi
mas piktas prokuroro padė
jėjo šauksmas: “Ką jūs 
malt kišatv popierą apie 
persiskyrimų i Manote, aš 
patikėsiu, kad jūs negyve
nate su vyru? Nedumkite 
nuims akių! Piliete, netruk
dykit! Paverksit už durų!“ 
Išeina iš “teisino” moteris 
stumdoma milicininko * ir 
verkdama leidžiasi laiptais 
žemyn. Po jos į komisijos 
“teismų“ įeina du studen
tai, kurių tėvams jau ank
ščiau atimtos pilietyliės tei
sės. Studentams gręsia pa
šalinimas iš mokyklos.

Studentai grįžta nusimi
nę neatgitvę pilietyliės tei
sių. Gyvenimas jų suardy
tas. Priėmimas baigtas ir 
kiti gali ateiti |m dviejy 
dienų. Bet kitų dar 10 tūks
tančių, kurie stengiasi at
gauti atimtas jiems teises, 
tuščia viltis, nes grąžinamos 
teisės nedaugeliui.

Dauginusia ten kemšami 
beteisiai, ūkininkai ir dar
bininkai. Jų kančios prasi-

šiant ir įsileidžiaut tiktai 
tuos, kurie turi kvietimus.

Minia veržiasi prie durų, 
dėl <. dažnai kviečiama po
licija tvarkai palaikyti. At
sisakyti nuo pavedamo dar
bo negalima. Valdininkai su 
bedarbiais elgiasi žiauriai. 
Daugelis vaikšto ištisus me
tus ir negauna darbu.

Daugely vietų bedarbiai 
daužo biržas ir sumuša val- 
jlininkus. Turinčiųjų teisę 
lankytis į darini biržų ir 
įlinkti darbo būklė yra ge
resnė, negu esančių visai be
teisių.
t DMfgfenai ffdlit^ių teises 

atimamos per linkimus ta
rybų. Per pereitus rinki

mus tiktai vien Saratovo’ 

išvelkami iš savo bakužių ir 
iki išsiuntimo uždaromi ūe- 
gyvenamose šaltose trobose. 
Miestų kalėjimai perpildė 
ir dažniausiai ištisais to
nomis laukiama, kol ntiga- 
Ijcnii į miesto kalėjimų, Ih 
gus mėnesius tenka kalikui* 
tis kalėjimuose. .

Prie kalėjimų didžios mi* 
įlips žmonių, kurie įtari pa
simatyti su savaisiais arba 
perduoti jiems valgio. ’

Valgio perdavimas kulį* 
nuims yra begalo sunkus.

bangiausia tą sunkių ro
lę atlieka moters, kurių ne
mažas nuošimtis ir kalėjimą 
randasi.

Po ilgo kankinimosi ir lxi- 
lavimo kalėjime atsidilML- 
kalėjimo vaitai ir didžiausi 
būriai apsupti ginkluotų 
nuogais kardais ir atkištais 
revolveriais sargybinių ty
liai slenka link geležinkelio 
stot ies. i Igiausi ešalonai 
prikimšti belaisvių veža 
juos už-kelių 1 ūksiančių ki
lometrų mm gimtojo kraš
to.

Tūkstančiai nežinomų ka* 
pų iš mėnesio į mėnesi išau
ga toiimosi’ šiaurės Rusijoj 
taigose ir tundrose. Tuo tar*^ 
pu, pačiose viršūnėse bolše
vikų pravadyriai pertektiij 
ir prabangoj džiūgaudami 
maudosi ašarose ir kraujao* 
se pavergtos tautos.“

NEGIRDĖTA BARBARTB* _ 
"• t- 0

Kauna*. Teko patirti, kad ' 
kaj įkyriose vidurinėse ir 
aukštesnėse mokyklose mo
kyklų vadovybe griežtai už* 
draudė mokiniams mokyk
loje ir namie skaityti bei* 
kuriuos laikraščius bei žur-r 
nahis, išskyrus “Skautų Ai
dų,“ “Šviesos Kelius” ir

įįi 1 >ii'r.

Antra vertus, lengva atremti argumentus, ku
riuos Mes esame girdėję vartojant iš trilypio sky
riaus prieš moterystės ryšio tvirtinau. Visi tie ne
patogumai yra pašalinami ii- visi tie pavojai pa
naikinami, jei tose kraštutinėse konjunktūrose lei
džiamas nepilnas persiskyrimas, tai yra, be iyšio 
nutraukinio: Bažnyčia tai leidžia aiškiomis kano
nų lorinulėmis, kurios mtstato kūno, stalo ir buto 
suparatą. (Cod. Inr. Can., ec. 1128 sqq.). Kai dėt 
šios rūšies perskyrimų priežasčių, sąlygų, būdų ir 
apsaugos priemonių^ tinkamų vaikų auklėjimui ir 
šeimos saugumui patenkinti, ir taip pat dėl visų 
nepatogumų, tiek susituokusiems, tiek vaikams, 
tiek paeini civilinei bendruomenei, bažnytiniams 
įstatymams priklausys tvarkyti, kiek galima, to
kius atsitikimus; mažesnių ja dalimi tai priklausys 
ir civiliiilains Įstatymams, dėl to, kas liečia civili
nius šitokios rūšies persiskyriimfaspektus ir pa
sėkas.

Visi aigiųuehtai, kiltie paprastai vartojami 
santuokos iiesuai'domttnd patvirtinti, ir kuriuo 
Mes aukščiau nurodėme, aiškiai turi tų pačių ver
tę ir atremti ne tik persiskyrimo reikalingumui, 
Ik-t ir galiai jį teikti: visas naudas, kurias galima 
išskaičiuoti iš pirmos pusės, atitinku tiek pat žalų 
iš antros pusės, labai keiiksmiiigų tiek iiidividunis, 
tiek visai visuomenei.

Ir, kad sugrįžtume prie Mūsų pranokėjo mo
kymo, Ik veik tie i-a reikalo sukti, kad kiek motery
stes nesiiardoinumas duoda gerybių, toks Įint gau
sus yra piktybių derlius, kurį atneša petsiškyiimtiL 
Nes iš vienos pusės, kada ryšys pasilieka moterys
tes ramios ir saugios; iŠ antros, artimo persiskyri
mo jm rspektyva, liet eventualaus persiskyrimo pa 
vojus padaro abejotinų santuoką ir įveda į jų įta- 
jiiuų, pilnų rūpesčių. Iš vienos taisės, abipusis pa
lankumas it bcndrimuis yra stebūklitigni sutvirtin 
Ii, iš antros, skurdžiui jie irtlsUpnilitl paties pcl*Sb 
skyrimo galimumo, Iš vienos puses, yra labui pu- 
fpgrų laidų dėl skaisčios santuokines ištikimįdieS’

kuriuose komunizmas viešpatauja nežabojamas. 
F m.

Ligi Šiol, Garbingieji Broliai, Mes sli pagurini 
sfebejoihės tuo, ką savo aukščiausia išmintimi nu- 
sįjl-endė moterystės atžvilgiu žmonių giminės Kū
lėjas ir Išganytojas; Mes sykiu apgailestavome, 
kad toks kilnus dieviškosios Gėrybės tikslas dabar
tiniu metu yra, šiek tiek visur, žmonijos aistrų, 
klaidų ir ydų kliudomas ir nieku paverčiamas. Lai
kas jau, kad Mes su tėvišku rūĮKstingumu atkreip- 
tilmčm mūsų protą Į atatinkamas priemones — pa
šalinti pragaištingus piktuatvlžiojinrtls, kuriuos 
Mes išskaičiavome ir visur sugražinti moterystei 
lųiklausaneia pagarbą.

' Tam reikalui pirmiausia naudinga priminti šią 
I visiškai tikrų tiesą arba nuolat sutinkamą filoso
fijoj ir net teologijoj aforizmų, būtent: kad liet 
kliriain daiktui sugražinti į jo pirmykštį ir jo pri
gimtį atatiiikantį stovį, jd tas daiktas yra iš to 
siovio iškrypęs, reikalinga yra grįžti prie dieviš
kosios idėjos, (kaip moko Angeliškasis Daktaras) 
tS. Thonn A<ptiii„ Šunim, thvąlog. 1, a-2ae, q. Ūl, a. 
1*2) kuri yra kiekvieno tiesumo pavyzdys, štai 
kodėl Mūsų laimingo atminimo pirmtakas Leonas 
Kilt pasmerkė natūralistų paklydimų šiais reikš 
mingaiš žodžiais: “Tai JTU dieviškosios ApvelždoU 
įstatymas, kad institucijos, kurių autorius yra 
Dięvas, pi$h’dšlpa juo nąudbigeenenns ir išgaiiin- 
gesnėmi& i juo kiau jos visiškai ir be pemmbios 
pasnieka savo pįi’ipykščiame stovyje;“ kadangi, 
mat. Dievas, visų daiktų kūrėjas, labai gerai žino- 
jbf,kas mkalipgii įsteigimui it palaikymui kiekvie- 
rto savo kūrinio, tai jis savo valia ir plotu taip juos 
visus sutvarkė, kad kiekvienas iš jų tinkamai ga
lėtų pasiekti savo tikslų. Tačiau, jei įmonių drą* 
ątuiuism^i>ikfįiq(asiiwii,i^ pnkip^sti aiįa suardyti taip 
hpveizdhįgaie* tvarką, tai išmiiithlginu* 
sios ir luiudingmushis Įstaigos pradeda būti kelties- 
hiingomis, ar lient jos nutsoja liūtį miiutingonns? 
kadangi, arba dėl tokio pakeitimo jos nustoja savo

iš antros, kenksmingų raginimų neištlikinybei. IŠ 
vienos puse*, vaikų gimimas, jų apsatigojimas, jų 
auklėjimas sėkmingai yra apsaugoti, iš antros pu
sės, paduoti rimČiausiomš žaloms. IŠ vienos puses, 
dūlys yra sandariai uždarytos nesutarimams tarp 
šeimų ir artimų; iš antros, plačiau ir gausiau ati
dalytos. Iš vienos pusės, ypač, moteries orybė it 
funkcija, tiek civilinėje draugijoje, tiek naminėje 
draugėje, yra laimingai atnaujintos ir grąžintos į 
garbę; iš antros, nevertai pažemintos, nes žmonoms 
gresia pavojus “ patarnavus jų vylti geiduliams pa- 
teiikihti, būti laikomoms pamestoms“ (Leo NTII, 
t it t. Encycl., Arcanuirt, 10 Febr. 1880). Ir todėl, 
kad — baigiant rimtais Leono XII t žodžiais — 
“niekas nėra taip galingas kaip papročių gedimas 
šeimoms pražudy ti ir valstybes jėgoms simaikiuti. 
lengva pastebėti, jog pei-siskyritnai teikia pragaiš- 
tingiausios žalos šeinių ir valstybių klestėjimui, 
nes jie gema iŠ viešų jiapročių pagedimo, it, pritv- 
rimas tai rodo, atidaro kelių ir duris biatiriausiems 
įirivataus ir viešo gyA’eniiiio papročiams. Ir pasi
darys aišku, kad tos piktybes yra dar įimtesnes. jei 
bus atsižvelgta į tai, kad j»>kie varžtai nepajėgs 
išlaikyti tikrose ar iš anksta numatytose ribose įier- 
siskyrimiį naudojimą. Pavyzdžių galybe yra la
bui didelė, o apetitų jėga dar didesnė: jų jaudini 
inas būtinai prives piloto, kad ligūstas priskyri
mų noras, skleisdimtasis Into artiftio prie drtinm, 
tainWs daugiau ir daugiau sielų ; kaip lig^ kuri 
plečias užsikrėtinuu kaip upe, kiil-lr išeidama Lš 
krantų, aptvindo visa” (Litt. Em\Vc1. Areauunn 
10 Febr. l«80),

Todėl, kaip galima įietsknitytl toje pačioje Fti- 
siklikojc, “jei dalykai ubpasikėb, Šeimos ir vistio 
menė turės be pallotos bijoti, kad vargingai ne- 
lįmltų į.;. vargų ir vfeuoįiuj pertcrsųių” 
Emyel. Arcanumj 10 Febr. 18811), Iki Įiirk įvyko 
šie ptieš įKiikiasdešimt metų išreikšti numatymai? 

« toline įrodymų įmgedimė, kuris auga diena die- 
; 11011, ir m^irdėtaine Šeimos iškrikime kraštiuw* 

palaimingus savybes arba pats Dievas nori Uždėti s 
tą battsmę žmonių drąsai ir į>uiicylx’i” (Litt. 
Eneyel. Atramini, 10 Febr. 1880).

Todėl, siekiant grąžinti moterystėje normalinę 
tvarką, rdkia, kad visi įsigilintų i dieviškąją' min
tį šiuo klausimu ir stengtųsi prie jos prisitaikinti

Tačiau, kadangi šiam uždaviniui labiausiai 
priešinasi maištingo gašlumo jėga, kuri yra tik
riausioji visų nusižengimų šventiems moterystes 
įstatymams priežastis, ir kadangi žmogus negali 
suvaldyti savu aistras, jei jis pirma nėra pats Die
vui pasidavus, tai pirmiausia jis ir privalo stengtis 
įvykdyti tą pasidavimą pagal dieviškai nustatytą % 
Karką. Juk yra nepajudinamas įstatymas, kad tas, * 
ktiriK pasiduoda Dievui, jaučiasi galįs, su malonės # 
pagalba, suvaldyti savo aistras ir gašlumą; gi tąs* 
kuris, priešingai, sukyla piW Dievų, sopulingai 
jaučia vidaus kovų, kurių jame sukelia aistrų įnit- 
šimas. Kiek tai yra išmintinga, šu. Augustimis iš- ; 
aiškina šiais šaižiais: “Iš tikrųjų pritinka, kad 
tai, kas y ra žemesnio pasiduotų tam, kas yraaukš- 
tesrtio: tds, kuris nori vyrauti ant to, kas yra už , 
jį žemesnio, privalu pasiduoti tani, kas yra už jį 
patį aukštesnio. Vrlpažihk tvarką, ieškok taikos.” 
Dievui tavo pasidavimas: kūno pasidavimas tau. 
Kas yra teisingesniu, kds yra gražesnio ? Tu esi 
pasidavęs tam, kas yra didesnio už tave: kas ytft 
už tave mažesnio tatai yra tau pasidavę. Taigi 
tarnauk kum kuris tave padare, kad tai, kasTau 
padaryta, tau tarnautų, štai tvarka, kurtos uh*s 
nvpažįstnuic, tvarka, kurios mes uetekuiiienduoja* 
me: “Kūno imsĮdavinms tau. o tavo |RisiduvinW 
Dievui/’ tvarku, kuria mes rykoitiVUduojame yra 
Ši: “Dievui tavo intsidaviinas, u tau kūno pasida
vimas.“ Jeigu tu niekiui prrtuajl istafyiuą: “Ta
vo imties pasidavimas Dievui.” tu niekados livįm- 
sieksi, kad Įvyktų antrasis: ’•Kurto |nisidaviina» 
tau.” Ttį kuris neklausiu Dlqvo. ttt esi veigo kan- 
khtatims” (Roiin t.M

/ / (fine įtaigiau)
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[PASINAUDOKIME MARUOS MĖNESIU

ą Pagili Tėvą Boiiertikthią 
moksliškus tyrinėjimus

| Bnekfast viemiolyne, gc^u- 
* žes mėnuo ir paganų buda- 
t-vęs laikomas džiaugsmo 1m4 

pagarims .mėnesiu. Ir pago
nys dažnai gegužes niene.4 
paskirdavę 
asmenims.

Romoje 
pradžioje 
vaikščiodavo šventę 
ralia*1

7^pasilmk>niininms ir tai da-j 
i rydavę pavasario deivei

ra garimi. Jh‘ visti tai gale- 
į jo lengvai padaryti, n<K 1- 

■ talijoje gegužes menuo y m 
/ gražiausias--gėlynų ir -mi- 

Bos saųTules menuo.

V

savo brangiems

gegužes mvuvbio 
gyventojai ap- 

” Flo- 
* rengdavę visokius

nu* dnugmąsmi ko imrs au
koti, tai gerbkime Mariją ir 
fu va gėlėmis — dorybėmis h* 
veikimais,

įmonių pamaldumas Ma
rijai per gegužėsi mėnesj' 
sklido jr plėtėsi, .šis garbi
nimas perėjo Į vieimolymts, 
reminarijas, kunigiją, para
pijas, draimijas, .sodiečius, 
šeinHiias. » Lietuvoje—net 
piemenėlius. *

Dabar vargiai rasi Mari
jos koplytėlę, kur per Ma
rijos mėnesį kas nors neat- 
nc-tn gėlių, nm'asi bažny
čios, kur p<*r gegttžės mene
sį uobutų pamaldų, Marijai 
-kiriamų. (Jai nėra krikščio
nies, knis |M>r št mėnesį Ma- 
i ijos gurkti ko nors gera 
nepadarytų. Tą. mėnesį Jos 
garbei rengiamos jškilmin- 
tfiatisios procesijos ir įvai
rios pamahlos.

Nors yra dangei draugi
jų, kurios pasirinkusios Ma
riją \avo Globėja (Marijos 
Sudaliji ja, Marijos Vaike
liai. dlo/ainiftus ir 1.1.), ta
riaus ir LOS. organizacija 
negali atsilikti. Ji būdama 
šy. Juozapo globoje yra loję 

! pačioj e giminystėje bei šei- 
| moję.

Todėl aš kviečiu IJIS. na
rius būti pamaldžiais prie 

ypač per gegužės 
šis menuo yra

M

KAS GIRDETI LlETUVIŲl 
KOLONIJOSE

KONCERTAS SĖKMINGA!
PAVYKO

lt* viduramžitiose po žie- 
m<» baisių, tamsiu, ė-aliu

- dkųių gegužes inriieUo oras 
ir šiĮnma buvo laukiami di
džiausi n džiaugsmu.

Buvo įritryvenr-s paprotys 
V KPgUŽPs menesį žalumynais 
į vainikuoti žmones, namus, 
į gyvulius. Visa tai buvo at- 
| liekama ypatingomis c<-n- 
| monijnmis.

- 16-to šimtmečio anglų <ie-
| naš rašytojas rašo: “(letni- 
f ŽČS mvncsv bei geguže- (li(- < ' • 
F įlojo, rytą,’ visi, .k:>s jcpH, 
| vaikštinėja po žaliimjančias
! pievas ir lapuotas-girias, no-Į 
Į Tvdami atgaivinti dvasią gė ix[arij, 
į lių grožybe ir kvepėjimu h 'vjsa iriėnesl

paukštelių balsais, savaip, j ? Velyk įneš laikas. O juk- 
Dievą garbinančiais.” ;

' , Del gegužės mėnesio po- 
. pulianuno sunkoka išturijo- 
| jo surasti Marijos 'Ąfcria- 
* garbinimo ir to puikinis

menesio Jai paskyrimo pa
čią pradžią.

S Įbaimintas Henrikas Suso 
(1d: šiint.) gal pirmas pra- 

. dėjo nešti gėlių vainikus ir 
£ puokštes Marijos altoriams 

bet stovyloms. J is savo tą 
to aukoj imą jungė su pagarba

F I 
R patatodė knn. Dionisi 
Y ^ole “Gegužes mėnuo.

per Mariją kaip tik lengva 
prie Jėzaus prieiti — ad 
Jeęum per Mariam.

LDS. Dvasios

DETRUIT, Mieb. — Jlcrt 
<1. ii lą yat papilą IhįftiltV lk'- 
tuvių bendrovės svetainėje įvyk* 
nepapraktai grąžui koTircrfas ir 
buvo siivaidkitm) jiiolch^gs v<ukr- 
los iš operetės f*l4etnvlŠkns Mili
jonierius.’* Kaip koncertas, taip 
ir veikalas judžiausiai išpildytas. 
Svetainė buvo prikimšta publikos 
ir ki«’k pasivėlavę negavo sėdynių. 
Pirmiausia suvaidino operetę 
“Lii'tuviškas Milijonierius.” Vei
kalas mvftiflintas tikrai artistiš- 
kpi. Vaidino: Karpius (Lietuviš
kas Miliįonii; rius) — A. širvaitis, 
Jtev Hrė — Pruk -ait č v Mė •
A. Juudsnnkailė, Samuolis — Pr. 
Mikalauskas, (lantlagrašis — Pr. 
širvaitis, Dvilickis — L. Barkaus 
kas. Pimghipis — B. Lakonis. iMf
A. Žirniui v puikiai išpildė klasiš
kų šokį. Dviguba kvartetų sudai
navo B. Petkiene, T. Jeselionmtv, 
C. Perminaite, A. Snaraite, P. Mo
doms, J. Kairia. Pr. Tautkus ir 
Pr. Valntkevičius., Kvartetas išėjo, 
porai, tiražini sudainavo duetų
B. Petkienė ir M. Staukienč. P-le 
T. Buliantaitė labai mikliai išpil
dė piano solo “Valse Brilliante” 
Hiopino. ši p-lė daug žadanti 
ateityje muzikos srityje. P-ni M. 
širvai!ienė puikiai sudainavo ke 
tins daineles. P. Bukantas virpin
ėtai griežė smuiką. Mūsų išeivijos 
lakštingala p-nia Marijona f’ižans- 
kienė žavėjaneiai sudainavo “Šau
lio dainas”, ir sunkų veikalą “Se- 
villnna” iš arijos, čionai artiste 
parode savo balso tekniką. Publi-

1 ka savo griausmingu delnų ploji
mu privertė artistę sudainuoti dar 
kelias dainas. Gi galingas bari
tonas p. J. čižauskas žnvejančiai 
sudainavo “Blusa” ir kelliąi Jbau-' 

f įlies dainas. Duetas’ iš operos

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

Kryžmi,.
18-to šiintincčiti pradžioje 

si kny- 
Dar 

pntš tai kun. Nadasi, S. J. 
yra parašęs Marijos garbei

■ knygelę, ktu ią dalinęs žmo- 
neins gružes menesį. Apie 
tai rašo kun. Dionisi.

- * Kadangi Marijos pamal- 
‘ dils vaikai ją garbino tris 
* syldus į dieną ir visą ši‘šta- 
f dionį, atrodė protinga pa- 
¥ Kkirti per metus vieną visą 
JA Ūienesį Marijos irarlun. Tr 
S katlangi sjerbdaini privalo-

_

ŠV. JONO EV. BL. PAiALPIMŽS 
DR JOS VALDYBA

Pirmininkas — M. žloba
3G Mt. Ida Iltį., Dorchezter, Mas*.

Telephone Cbtambia 5431 
Vlce-Plrmininkas —* J. Potranska*

24 Thomas Purk, So. Boston, ATass. 
Prot. RaJtininkas — J. Glineckis

5 Thomas Purk, So. Jtoston, Kais. 
Fln. ItaštininkiLs —• 31. peikta

250 E. Nlnth St.. Sb. Itasto'n, įlaša. 
Ižilininkns — A. Naudžiūnas

SS5 E. Bromhvay, So. Boston, Mass. 
Maršalka*’— 3. Zaikis

7 IVirfflchl SU So. Boston, Mnss. 
Draugija talko susirinkimus kas trečių 

nedčldienj kiekvieno mPaeato, 2 vai.
po pietų. Parapijos salėj. 492 E. 7th 
St, So. Boston, Mass.

SV. KAZIMIERO R. K. DRJ08 
VALDYBOS ADRESAI

Pirmininku — J. Grubinskas,
24 Prescott SU Readvilie, Alsia.

Vice-Pirmininkai — J. Markelionis, 
140 Bowen SU So. Boston, Muse.

Prot. Raitininkas — V. Paplauskas, 
110 Bo\ven St., So. Boston, Mums.

Fjn. Raitininkas — M. tolkU, 
250 E. Nlnth SU So. Boston, Mase.

Iždininkas — V, Balutis,
3G’£ llerccr SU So. Boston, Maus. 

Ttl. So. Boston 0C47-W.
•Inršalkn — J. Zslkis,

7 IVinfiold St., So. Boston, Mase.
Draugija laiko susirinkimus tam antri 

nedėldlenj kiekvieno mėnesio Pavapi 
jos salėj. 492 E. Seventh St, Boutt 
Boston. Misa.

MGMŽINKITĖ NSMį 
j IRKKMBMIUS

(I^fIhUuUi pontn. Mes pardunilaino 
getą pentie Ir paplerg piginu w*gu 
kitur. Belo, ftifs penihiamo iiaimis 
Isyldftns Ir lauko. Grindis uttiaujl- 
name,

CHESNAS & 80HŲKA
17M Mlllbitrry S't. Worcesh r. Mss.

LIETUVOS DUKTERŲ DRJOS 
PO GLOBA MOTINOS SVČ.

VALDYBA
Pirmininkė — Teklė Ašmenskienė

63 <1 Street, So. Boston. Maso.
Tel, Š. Boston 2395-31. 

Vlce-Pirminlnkė — Elena SIlkulskienA, 
4(>2 E. 5tb SU So. Boston, Mass.

Prot* Rašt. — Elzbieta Aukštikalniutė 
C? G SU So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 471IMV. 
Fln. Ilnšt. — Mnrjona Markoniutč

66 G St.. So. Boston. Mnsa. 
Iždininkė — Ona Stnnluliutė

105 \Vest Oth St., So. Boston, Mass. 
Tvnrkdnr? — o8a 31lzgirdionė

1512 Cnlnmbia Rd.. So. Boston, Btnsa 
Kasos Globėja — E. Jnnušonionė

1426 Columbla R<1. So. Boston, llass 
Draugija juivo susirinkimus taiko kas 

antrą utnrnlnkri kiekvieno mėnesio.
7:36 vai. vakare, pohnžnytlnėj sve
tainėj

Visata drnngijdS reikalais krolpkltr-s 
nns prntnkoln matininke.'

AVENTO PETRO IR POVILO 
DEJOS VALDYBA

Pirmininkas — Jonas U Petrauskas,
24 Tliomns Park. So. Boston, Mase 

Vlce-Plrmlnlnkas—Juokas Jackevičius,
92 Sn\vyer Avė., Dorcbeeter, Mia. 

Prot Raštininkas — A. Neviera,
948 E. Broadw’ay, So. Boston, Masu 

F In. ItaStlnlnkns — Juozas Gūsevlčius
27 Tampa St. Mattspan, Mase. 

Hiirnlnkas — Vincas KallSIuo,
67 G Street, South Boston, Mase, 

Tvnrkdnrta — Petras Gėlėliais,
14 Vinton St., South Boston* Mase. 

Draugijos atiMrlnkimni būna tais pirmr 
nedehllenl kiekvieno mėneeto 2 vai 
po pietų. Parapijos salėj.-492 Ear 
Sevsnth SU So. Boston, Haas.

“Faustus,” kurį sudainavo mūsą 
artistai M. ir J. Člžauskfti, taip 
žnvejančiai praėjo. Tiesiog trūks
ta tinkamą žodžių pareikšti apie 
iWįjjfc»rityą.

^J^Kioraa, yritariapM 
grąžto!* 

šv. Jurgio
milžiniškas chorą* išpildė šias Gal- 
mis: “Maršas Pirmas,” “Lietu
vos Pnzidonto Mirtos” ir MTryp- 
finis,” \

Vakaras pavytai paMokniingmu- 
siai visais u1lvil|iaK ^io vakaro 
pasekmėms priklauso didžiausia • 
garbė ir padėka, mūsą choro ve
dėjui artistui p. J. Čižnuskui, ku
ris per kelias savaites, kas vaka
ras, turėjo veiktto ir dainavimo 
pamokas, fiv. Jurgio parapijo- 
nys negali ntaUžtaugli iš p. č’i- 
žaąsko sėkmingo veikimo, kuris 
per trumpą laiką suorganizavo 
milžinišką chorą, surengė keletą 

! koncertą ir pakėlė bažnytinę mu
ziką. Net laisvieji sekmadieniais 
atsilanko į bažnyčią pasiklausyti 

, giedojimo. Nors ir priešingom sro- 
-įves žmones, bet jie pripažįsta, kad 

mūsą parapijos choras yra pirmos 
rūšies,

Nesenai pian toko girdėti ir ma
tyti tarptautinę programą kurio
je dalyvavo per 30 įvairių tautą. 
Ir kiekviena tauta, be abejo, pa
rūpino savo programai savo go
riausius talentus, geriausiai i«Ta- 
vintds chorus ir tt Ir aš drąsiai 
sakau, kad mūsų choro nei viena 
tauta nebūtą “subytinus.” Tik 
gaila, kad iki šiol Detroito lietu
viai tarptautintoį sąjungai nebuvo 
žinomi.“ Detroito lietuviai būtą 
turėję geriausią progą pasirodyti 
kitoms tautoms, kad ir lietuviai 
myli dailę, kad lietuviai turi go
rus chorus ir gerus dainininkus. 
Ypatingai būtą-galėję pasirodyti 
musą auksabalfjMi artistai čižaus* 
kai. Mato toji^ąąjtoiga iš anksto 
kviečia kiekvfewt tautą dalyvauti 
programoje. 'Kadangi 'artistai Bi
zauskai dar neseniai gyvena Dc- 
troit, dėl to ir negalėjo su svetim
taučių sąjunga susipažinti, todėl 
ir nebūto progos gauti pakvieti
mą. Bet toko girdėti, kati būsian
čiame tarptantinžam koncertui pp. 
(’ižauskai esą jau pakviesti daly
vauti. Mes detrąitiočiai esamo lai
mingi turėdami, veiklų kleboną 
kun. J. Bizauską,’buria taip tvar
kiai veda parapijos reikalus. Tu
rime laimi gražią bažnyčią. Turi
me žymiausius artistus pp. Bižąus- 
kus, kurie su didžiausiu pasišven
timu veikia parapijos naudai ir 
kelia mūsų kolonijos vardą savo 
dainomis. Tai retenybė, kad vio 
noje pnrapij’oo vienas bro’is ku
nigauja, o kitas brolis — vargoni
ninkauja. Ir viskas eina gražiau
sioj vienybėj ir tvarkoj,

Sąjungietė

Profesionalai, biznieriai, pramontn- 
kai, kurio skelbta*! “Darbininko," tik 
nil verti skaitytojų paranio*.

Visi currlnkltPs “Darbininkę,"
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tikai Senor Sotautor 
<af žymos fapoaą rąžytoji*.'

mediją '♦Rentai iš Amerikon.” 
Vaidins jau senai mūsą scenoje 
pasižymėję artistai. Kalbės viaų 
lietuvišką parapiją klebonai, Dai
nuos ponioH širvaitionč ir Siurbie- 
iu\ p-lė Bukšaitv, Taipgi bus pa
gerbtos narės, kurios išbuvo drau
gijoj penkioliką metą, neėmusios 
pašalpos, Tų vakarą bus priima
mos naujos narės be jokio įstoji
mo mokesčio. Todėl gera proga 
moterims ir merginoms prisirašyti 
prie geros draugijos.

Lietuvaite

TEATRAS-KONCERTAS

Aatnitettto, lt d., IMI
■MBC   .-J—■■■„ ", l,L,_,.J5==sn»—

iš škotuos lietimų

NASHTA, N. n. — Gegužes H 
dieną, sekmadienį, 7 vai. vakaro, 
LDK. 65 kuopa rengia teatrą-kon- 
certą. Bus suvaidinta du yeik«k 
lai—komedijos: “Tas Nelaimin
gas Bniek’as” ir “Vargžas Ta
das.” Visi Nashtm’ieeiai, kas tik 
galit, nepraleiskit Šito vakaro, nes 
visi būsit patenkinti.

Marytis tarnaite

BALTIMORE, MG.

PADANGĖS

IR GERAI, IR BLOGAI
DETROIT. Mich. — Draugijose 

mažai veikimo matosi; visi taip 
sau tylėdami lankia geresnio ryto
jaus. Daugiausia darbuojasi mū
są chorai, nes prie ją priklauso 
daugiausia jaunimas, kurs, nors ir 
vargo prispaustas, liet dainuoja, 
linksmina save ir kitus. Ir štai to
ki rinktiniai chorai, kaip šv. Jur
gio, šv. Antano, šv. Petro parapi
ją užpildyti skaisčiu jaunimu. 
Nors daug kalbėtoją ir rašytoją 
dejuoja, kad mūsą jaunimas ištau- 
tčjęs, liet kad jie atvažiuotą į 
Detroitą ir nors vieną iš minėtą 
chorą išgirstą, kai mitaųtinal ga
lingai užtraukia ”Lictuvįi||R mes 
esam gimę” ir pamatytą, kaip ne 
vieno tėvelio Iiei motinėlės šventa 
karšta džiaugsmo ašara nurieda 
por veidą, tai tiuh jie gal apie iš- 
tautejimą neturėtų ir kalbos.

Viena iš sėneaniąją Detroit’o 
draugiją yra Lietuvos Dukterų 
draugija, kuri apvaikšėioja pen- 
klolikoš motų'sukaktuves gegužės 
If dieną šy, Jurgio parapijos hvc* 
rainėje. Bus suvaMinta graži ko-1

Pereitą savaitę «v. Alfonso’pa
rapijoje įvyko dvi jungtuvės. Pir
mąjį tąrįš Emilijos ^manskiotės 
ir Alfonso Bobelio abu parapijie
čiai). ši pora tikri lietuviai ir iš
tikimi katalikai. P-lė šimanskiti- 
tv priklauso prie parapijos choro 
ir prie vietinės Vyčių kuopos. P. 
Bobelis taipgi choro narys ir por 
paskutinius rinkimus buvo išrink
tas viee-pirmininkn. Jų ją vestu- 
vesnn buvo pakviestas visas cho
ras. Jungtuves įvyko sekmadienį 
po Mišparų.

Antrosios jungtuvės įvyko tarp 
Antano Mažeikos iš šios parapijos 
ir Elenos Trzaskos iš šv. Ražan- 
čiaus lenką parapijos, šios įvyko 
antradienio rytą su junigtuvinč- 
niis mišiomis.

Motiną dienoje visi mokyklos 
vaikučiai ėjo prie Komunijos per 
Mišias, ir po Mišparą turėjo vaka
rėlį — visą tai savo Motinoms. Va
karėlio programe buvo dainos, šo
kiai, ir kiti vaidinimai. Pasibai
gus programai, motinos buvo pa
vaišintos gardumynais, šis gražus 
įprotis jau kelinti motai čia laiko
mas. Visiems malonu, kad moti
nos bent kada gali pasilinksminti.

Šv*. Alfonso Choro Draugija sa
vo vadui vargonininkui R. Juškai 
dovanojo $116.25. šie pinigai jam 
įteikti jojo jungtuvių proga, ku
rios įvyks birželio mėnesyje. Tai 
vrn pelnas iš pagerbimo koncerto, 
kurs įvyko sekmadienį po Vely
kų.

Lietuviai, atvykę į pro-Į] 
testantų Šalį, kokia yra ^ko- 
jijtb galį greitai palikti be 
savo tikėjimo, nustodami 
pildyti savo tikybines purei- 
įįis. Taip daugelio Lietu- 
Y»j gnenmirhjL ir manoma, 
Mes kariais užklausia išei
vio, ar esi katalikas? ar lan
kiu laižnyČią ? Kad tarp lie
tuvių Škotijoj dar labai gy
vas tikėjimas, gali parodyti 
ir Velykų šventes.

Šįmet buvo dvejose vieto
se atlaikytos iškilmingos lie
tuviams pamaldos, vienos 
Glasgov’e didmiesčio lietu
viams, kurias atlaike gęrb. 
klebonas kun. J. Petrauskis 
ir antros Mosscnd’e, mies
telių ir provincijos lietu- 
viams atlaikytos svečio kun. 
A. Sidaravičiaus.

Mossond’o bažnyčia gan 
didelė, jojo sutelpa 700 žmo
nių, bet Velykų lytą 5 vai. 
buvo mums lietuviams por- 
maža. Žmones suvažiavo iš 
visur autobusais.

Kaip kasmet taip ir šie
met pamaldos susidėjo iš 
procesijos, šv. mišių ir pa
mokslo. Procesijoj dalyva
vo vietinis lietuvių jaunuo
lių choras tautiškais rūbais 
ajisirėdęs. Tai gražu ir įspū
dinga, kada užgiedojus 
“Linksma diena mums nu
švito” procesija pradeda pa- 
lengvai eiti.
. Kun. Sidaravičius atvyko 
iš Lopdono, kur jisai pava
duoja susirgusį kun. Matu
laitį; Jaunas ir energingas 
kunigas, per trumpą laiką 
čionai spėjo daug ką pada
ryti, gal dėlto, kad škotie- 
čiai lietuviai moka isnaudot 
kiekvieną progą ir nepralei
džia žymesnio svečio juo ne- 
pnsigčrėję ir jo žodžių ne
girdėję. Taip ir Velykų die-

groja Misa R, Lavignc. Puota jvy- 
ko “Nebholi’s Tea Room,” daly
vaujant apie 125 žmonoms, kurių 
skaičiuje buvo kleb. kun. A. Pet
raitį ir kun. J. J. Bakanas.

Jullė Stanevičiūtė—Haran, duk
tė Onos Stasovičienės, dabartinės, 
Uutkionės, gražiai išauklėta kata- 
llkškoj dvasioj. Jaunosios moti
na P. O. Liutkienė — viena iš į. 
Žymiųjų šv. Kazimiero parapijos 
darbuotoja, energingai darbuoja
si Mot, Sąjungos 5-tai kuopai, už
imdama pirmininkės vietą.

Tad ir nenuostabu, kad j jos 
dukrelės šliflbą prisirinko apipil- 
nr bažnyčia žmonių pasimelsti 
prie Aukščiausio, pra«ant palai
mos jauniesiems naujame gyveni
mo.

ną po piet buvo nurengtos 
prajcilbos MosBCtid’e ir Glns- 
gow’e. Svečias aplanke ir 
kitas lietuviu kolonijas.

Trečiadienį, Imlandžio 8 
<L buvo knn, Sidamvičinus 
išleistuves Bellshill lietuviu 
salėj. Prie gražiai pareng
tą ntahi susėdo apie pusant
ro šimto žmonią. Moterą 
draugijos Bellshill skyriaus 
pirmininke p-nia P. Smels* 
toriene gan plačiai apibudi
no motery veikimą Škotijoj 
ir įteiki" vietinią draugiją 
dovaną kun. Sidaravičiui, 
padėkojant už mąloną apsi- 

, lankymą ir pasidarbavimų.
Toliau kalbėjo kun. J. Pet
rauskis, p. Bancevičius ir k, 
Kun. Sidaravičius kallh’da- 
mas plačiau apsistojo prie 

t motetą (veikimo pabrvžda- 
. mas ją galę no tik šeimyni- 
, niaine gyvenimo, bot ir 

draugijinianie ir visuomeni
niame, ypač čionai Škotijoj 
moterys suvaidina svarbią 
rolę nžstojąnt kelią gresian
čiam nukultūrejinmi lietu- 
vią išeiviij. tarpe. Nuo ją 
priklauso, kad ją vaikai mo
kėtą savo gimtąją kalbą, 
kad gerbti! ir mylėtą savo 
tautą ir savo tautos žmones. 
Negalima užmiršti kokios 
sunkios sąlygos yra išmoky
ti vaikučius lietuviškai. 
Mokslas čionai priverstinas. 
Jau nuo penkią metą vai
kas turi pradėti lankyti mo
kyklą.* Ten nuo alie viskas 
angliškai, čionai ne tik nė 
vienos lietuviškos mokyklos 
nėra, l)ėt ne pamoką nė jo
kią kursą negalima sureng
ti, išskyrus tuos surengtus 
privatine iniciatyva ir tai 
tik* laika nuo laiko. Oi ki
taip sunku bet ką šioj srity 
— pamokinimą vaik’dčiij 
lietuviu kalbos — vien išei
viams savo pajėgomis pada
lyti, nebent Lietuvos- val
džia prisidėtą tam dalykui 
paskirdama kiek pinigų. To
kiu būdu pasireiškiantis nu
tautėjimas, asimiliacija Mi
tą, jei ne visiškai nugalėta, 
tai Kent sulaikyta.

Šitas apsilankymas kun. 
Sidaravičiaus pasiliks ilgai 
Škotijos lietuviu atminty. 
Šiomis dienomis dar gi ap
silankys Škotijoj kun. Skel- 
tys, salezietis, dabartinis vi
są lietuvių skyrių (salezie
čių) Italijoj vedėjas. G. G.

(“Rytas”]

V. M.

IŠKILMINGOS VESTUVĖS
WOBCESTER, Mw. — Balan

džio 20 d. 9 vai. rytą Kv. Knaimic- 
r<| Imžnyčfoj Julė Staaevičintė su 
Į*aųl Iloran priėmė moterystėm 
SįiĮcpimentą, kurį-futeikč klebo
nas kuu. A. Petraitis. Vyriausiais 
pabroliais buvo James Ilaran, jaty 
nojo brolis su Litai ja Mikalauskai
te, Kiti palydovai? Julė ŽeihnL 
laite mt K. Matusevičium, Julė 
Stansičintė su Jurgiu Bakami, žie
du • MŽČju buvo mažas vaikutis 
Ray Jaeųnes. z '. .. '

mišių motu gražiai giedojo 
solo 0. Našukeitė, smuiku solo

-—MJ1
GREIČIAUSI BljiS
riMOlT UITAI

BREMEN
EUROPA 0

ttAMAU NEGU & DOMŪS AMT VAMDBMIO
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VYČIŲ VAKARAI
L. Vyčių I7-t« Algirdo kuopt 1 

Motini] Dienai pagerbti praėjusį 
aekmadienj; 7 vą|, vak., surrugė 
vakarą. Vaidintoju mcgėjų bftro- 
Ji* suvaidino 4-ilų veiksmų dra
mą ^Sudrumstoji Ramybė” K*« 
turėjo geni norų akylai sekti vab 
dinkim eigą, turėjo geriausią pro
gą pasidžiaugti vyčių gražiu su
gebėjimu vaidinti.

pertraukų motu buvo pimargi- 
nimų. Įžanginę kalbą pasakė kun. 
klcb. Pr. Virmmmkk Vakaro nau* 
jėnybe buvo —< žayėjąntis jaunų 
lietuvių orkestras (iš 10 asmenų). 
'Jis išpildė daug gražių muzikos 
numerių. Orkestrą sudaro 9 ber
niukai ir p. taikytė.

Solo dainavo p. Ailtančlytė, la
bai gražiai užsirekomendavusi 
daug žadančiu balsu.

Baletą pašoko p. Marytė’Atn- 
broziūtė; tikimės iš jos sulaukti 
žymįok šokėjos. Jai akompanavo 
p. AntauČlytė.

Gaila tik, kad ne visos sėdynės 
buvo užpildytos. Bet galj/akenkė 
blogas oras.

Publika kantriai išsėdėjo 4-rias 
Valandas.

Kep.

SMULKIOM KūfUTBB
Vyčiai gražiai apyaikK.iojo Mo

tinos Dieną. Turėjo užrinkę rovo 
intencijai šv. mišias, kūnas atgie
dojo kun. K, Urikmariėius. Alto
rius buvo išpuošę gėlėmis, Ir vhd 
ėjo prie Sakramentų. Kun. K, 
Urbunavičiua pasakė jiem* puikų 
pamok*!?- Vakare jie turėjo pro
gramą.

• 4 ♦
Trečiadienį 3:30 vai, po pietų Ir 

7 vai, vakare bus klausoma šv. 
Beiro bažnyčioje išpažintys prieš 
Viešpaties į Dangų Ėmimo šventę, 
7:30 vai. vakare bus gegužė* mė
nesio ir šv, Teresės pamaldos.

• • •
Ketvirtadienį katalikams yra, 

šventa diena — šeštinės. Šv. Pet
ro bažnyčioje mišios 5, T ir 9 vai. 
Vakare bus Mišparai ir gegužės 
menesio pamaldos.

|Ttw*TaHUa mMa gyvuaj^ jąp nggįiiroija,“lhiro BvariBja.” MgroMro rado,
ši^t* * 4t^|pa^tiaaiflžjž^4 i^aalaš Mžašattšliž Itažėšl*

Boston* o daugelis <fguMtųjų” 
žmonių džiaugiasi bylos pasibaigi
mu ir teismo sprendimu, nes, gir
di, Boston *e teisybė dar tebėra,

40A00 DŽMVHfflKŲ 
UETINUE

ligųilinių nė sanatgrijų. W 
jos rinkdamos aukas iš vU 
suoinenės ir fSeipdamoa ne- 
tųrčiiw laikydamos prie* 
glauda*, vaikų darželius per 
šv, Vincento a Paulo dr-jų 
netiesiogmiu būdu kovoja su 
džiova ir kitomis iš ikufcdo 
priežasties kylančiomis ligo
mis.

[Kauno ‘ ‘ Darbininkas ’ ’]

rotatatat iii*»wi 'ull|Miita' 
8VAR1UI PBAMMIMAB 

’ltai irtai ir tarot Kita 
koala (Peter and Joe) perki!! M* 
Vo kirpyklą—nkutyklą | roaj| 
vietą-m W, MtataTi 8* ta 
ton.

Kirpyklų* aku *avipiokri P«- 
neša savo malpubta roukm* ir 
napjfomM kuatumariam*, kad nau
joje rifitpjl velkU ir naujo* kaL 
no*—nuo Šiol skutama Ir kerpama 
pigiau, negu anksčiau.
■.■"..ui"'I ■« ■—,,'Į ■ ■ . ....... L ...e,.. ,

lAiftvą matysi akaHyda»«a <*•

tai
“UBU mnuius” 

Ji roAda viriaakytl mm AmcBmš*

GEMsmms

M0SIWWA 
alininko imiom rožbisM. jfr«iįk 

Utį* armtai, Mt Bmt VlftH gų grofA 
Boston, Mais. (tarp G Ir II <«tvią). 
Namu trims MmroMw 90 4 krote. 
riro Mmnat BMm i m4aro| mm 
aOMM) Kinta narna ą460& (ęŲmų

AP8IVRDR
Sekmadienį 12 ;45 vai. šv. Petro 

bažnyčioje ėmė šliftbą Vilimas 
Vaišvilas, 543 Adams St., Dor- 
chester, Mas*. su panele Florenci
ja Holto ir iš Dorehester’io.

Penkiolika minučių vėliau suai- 
šliftbnvo Juozapas Podėlis su pa
nele Ona Miliauskaite. Panelė A. 
Podcljūtė ir Juozas Kasparas bu
vo liudininkais.

M. G.

*»* >

metų amžiaus, 196 Minot St.,- 
Dorchesfer, Masa. Gegužes 3 ap
sirgo paralyžių. Gegužes 5 d. pa
vakarėje ir mirė. Lankė daugelis 
gydytojų, bet negalėjo išgelbėti, 
Liko liūdesy vyras ir 4 vaikai. 
Bažnytiškai palaidota iš šv. Petro 
bažnyčios gegužės 11 d.

r

CURLKY MOJU PADARYTI 
BOSTOM’4 SVARBIU 

UOSTO MIRŠTU
Gegužes 8 d. mayor’as James J. 

Curiey, prieš išvykdamas iš New 
York‘o i Europą, tarėsi au laivų 
kompanija “Consalidated German 
Line?* Curley’io apskaičiavimu, 
iš Bostpuo uosto susisiekimas au 
Europa britų daug patogesnis.

Laivų kompanija susiinteresavo 
ir pažadėjo plačiau apsvarstyti. 
Birželio (Jone) 19 d. kompanijos 
atstovai atvyks į Boston’ą vesti 
deryboms.

J. J. jCurley tikisi, kad iš Bos- 
ion’o į Shevbourg’o uostą, Pran
cūzijoj, tercikuH važiuoti tik 4 die
nas.

Iš New York’o Prancūzijos li
nijos laivu J. J. Curley išvyko į 
Airiją, kur jis bus Laisvosios Ai
rijos prezidento svečias. .

ŠTAI IR RBUMIOM
Visų lauktas reunion balius pa

galiau prisiartino. Gegužės 12 d. 
vakare Munieinal Building svetai
nėje susitiks parapijiečiai su apy
linkės lietuviais.

Susidomėjimas baliumi tiesiog 
stebėtinas. Apie jaunimą nebeten
ka ir kalbėti. Jis jau ir taip per
daug susirūpinęs.

Bet ir senesnieji, prisiminę savo 
jaunas dienas, ruošiasi iš paskuti
niųjų.

Reunion komitetas gavęs tikri] 
žinių, kad polkos “prise* ’nori lai- 
auėtl šios poros: Skudurienė ir 
Norbutas, Marksienė ir Ambrozas, 
nesenai Lietuvoje viešėjęs p. Va- 
liackas su p. Mizgirdiene, o p. Čap
likas pasiryžęs tokti su Dr. Kas- 
pero motina. Taip kad snairūpini- 
lųas baliumi visai įsisiūbavęs.
•I balių vyksta ne tik repsrto* 

rmi3 befir reporterį kurioms rt: 
pi apžiūrėti, kiek bus profesiona
lų, biznierių ir studentų. Jo# kvie
tė p. Urboną nufilmuoti, bet p. 
Urb. dėl svarbių priežasčių atsisa
kęs vežti savo “movie*” mašiną, 
nes būsią perdaug tirštai publi
kos.

Punios Siaųrienė ir Zaletskienė 
ir p-lė Zabplskiute paršvilpia aų- 
tomobiliumi iš tolimojo Pitts- 
burgh’o, Pa. Jos nepeši vėluos,

Girdėti, kad kai kurie baliaus 
“štiikoriai” ir ūsu# nugina, kad 
baliuje jų niekas nepažintų. O ką 
jau apie mergaičių -‘pastrajas** 
bekalbėti?1

Beje, maršą pašoks Edi t h Whitc 
ir St. Mintais.

Visiems geriausio pasisekimo.
Visi kviečiami ir laukiami,

PASMUKTI TOB JAUNI 
ŽMOGŽUDŽIAI

Kast Cambridge’iuje teisėjas M, 
Gibba pasmerkė visam gyvenimui 
kalėjimo tris jaunuolius (du 19 
metų, trečias — 20 metų amžiaus) 
už nužudymą Somervjlle gazolino 
stoties patąmautojo.

KAMMYŽ PA9KBRD*

Gegužės 10 d., sekmadienį, pa
smerktas kalėti Žmogžudys Domi- 
niek Proeopio išbėgo iš savo kam
bario iš Charlestown kalėjimo, 
nešdamasis rankoje peilį ir, susi
tikęs tarp durų bankų plėšiką 
Cclcstino Ardoligo perdūrė peiliu. 
Sužeistojo gyvybė pavojuje.

e 1 j.1 „l'j> w, ■'} i—aaĮ

Bririakro Advokatu

JUOZAS I. MUK
Veda visokia* provu. Daro ri-

UTI K, (fauMM SrTOSU

Telefonu f Šou Bootoa T&l'
Namų; T«l|»#Sm> t

A

{DOMUS VAKARAS, kurį ren
gia L. Dukterų dr-ja, įvyks gegu
žės 17 d. Vaidintojos atvyksta iš 
Norvvood’o, Mass. Programoje da
lyvaus 23 asmenys. Bus suvaidin
ta 2 komedijos “Teta iš Kaliforni
jos” ir “Nė vieno vyro namuo
se.” Bus solo ir kitokių pamavgi- 
nimų. Įžanginę kalbą pasakys 
kun. K. Urbonavičius.

Rengėjo*

GAMBRIDGE, MASS.
Mirijoa

* Gegužės JI—17 pilkiai Gerk, 
Tėvąą Jakaitis Cąmbridga’io ir 
apylinkė* liduviama duon MISI
JAS,

Daugelyje v jalų Tėvas Jakaiti* 
davė misijas, žmonės ir klebonai 
labai džiaugėsi jo mwijomw. Tą 
5as Jakaitis buvę# klebonas, turi 
daug prityrimo. Todėl jo vedamo* 
miaijoa yra labai praktiško*.

Per mirijaa. žvč, Broąt Marijoa 
Nakgto Prorid. Batiivių težayšto' 
ja pamaldos rytai* bus 8;30 vai., 
vakarai* 7:30 valandą,

Sekmadienyje gegužė* 17 bu* 
trejos šv. miBoa 7,9 ir 11: ;9Q vai. 
Ketvirtadienyje gegužė* 14, Viešp. 
Jėzau* dangun įžengimo dienoje 
irgi bu* trejos *v. mišioą 5, 7 ir 
9 vai.

B Išpažinti* bus klausoma trečia
dienyje nuo 3 iki 6 ir nuo 7 vai. 
Norintieji ir kitomis dienomis ga
lės atlikti velykinę išpažintį.

Misijos baigsis sekmadienio va
karo gegužės 17. Bu* nuteikta* 
šv. Tėvo palaiminimas. Kiekvie
nas misijų atminčiai gau* po grav 
žlą atminimui dovanėlę.

Vaikam* misijo* bu* rytai* 8 $0, 
Baigsis šeštadienio ryte.

Statistikos daviniais, Lie
tuvoje yra 40,000 džiovinin
kų* 3U kaąmet 4—5000 
žmonių miršta. Mūsų mažai 
tantil tokia skaltlynė džio
vininkų su tiek mirštančių
jų, yra tiesiog skandalinga! 
Ištiegų. Per vilta mūmi ne
priklausomo gyvenimo me
tus nebuvo tokios ligų epide
mijos, kuri vien kart iš gy
vi) jų tarpo išrautų 4^-5000 
gyvybių. Bo to, čia paimta 
pati minimaliu^ skaitlynė, 
nes pas mus dėl gydytojų ir 
registracijos stokos suvesti 
tikslių statistikų yra labai 
sunku. Džiova daugiausia 
serga biednuomenč, nes džio
va yi^a skundo liga. Del gy
dymosi priemonių stokos ir 
brangumo ir dėl ekonominių 
sunkenybių,, paMis 
kuriose rimdari sergančiu 
džiova, yra tiesiog nepaken
čiama. Padėtig darosi juo 
sunkesnė,, kad džiova susor- 
gama tarp 30 -ir 30 metų 
amž. t y. pačiu žmogaus dar* 
bingumo laikotarpiu. Ka
dangi džiova sergama 1020 
metų, tai ifeina, kad džiova 
serga kaip tik pačiame am
žiaus tvirtume, Dauguma 
mūąų šeimos tgvų, kurie pa
tys sirgdami ir neturėdami 
iš ko gydvtiib. užkrečih džio
va ir savo vaikus.' •

Dabar paskaičiuokime,

jsa mpmMM, ▼adigari mž

GARRETT’O KYLA UŽSIBAIGI
Pagarsėjusio Gnrrett’o, buvusio 

prohibicijo* agento, byla netikė
tai užsibaigė geguže* 7 d. vakare. 
Byla buvo, svarstoma trečią kartą. 
Pirmos dvi išėjo be pasekmių — 
“jųty** tėisėjti nesusitaikė. šį 
kartą netikėtai kaltinamasis prisi
lažino 'kaltu ir prašė išbaigti 
jam įtĮbip jgriąusią bylų. Teisėjas 
nusprehdė patilpiiiti idhrelUą į 
(mtaraos; 4-iemĄ^ĮtatBms, 
bet jam tergįki-s “tąsytis” tik 
dvejus metus.

Garrett'as vėliaus pareiškė, jog 
prisipažinęs kaltu, vien dėl savo 
Šmųnro arollniip^ nm ta byla taip 
Muyarginuai jo Žmoną, kuri k th* 
Imr nesveikuoju.

Gi(rrvtt/n byla, Maga. vaJatUal 
kaštavo apie 80 tūkstinčių doU- 
Hų» het triaėjaa negalimo jo ig- 
smerkti, kol jis įhiIs neprisipaži
no., nors teismas šią bylą kelis mė
nesius nagrinėjo. v

MAMAS PAIMTAS UŽ MORT- 
GI^ŲPjyžPAVDKUI

jitfenaife Avė., (femhri4ą»t Maus, ar* 
U Inman gą. 2-jų kelmyną namu, CMS 
kotnibarią, trlją ferią sfemaio, vtel |UI- 
žyniai. Nuotaikus poialllljrmas visuomet 
bus priimtas. Lėngvua Mpygos. Nitu 
brokerių, p. P. FObEV, 10 Uonatil 
Are.) ėambrhfee. Tei. Uulv. OMO-MT.
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kiek džiova miimu padaro 
netitmiogiiiiu bftdu nuosto
lių. Jei skaitysima kad vie
no žmogaus užauginimas kai
nuoja 5000 lity, gausime, 
kad džiovu atimdama gyvy- 

5000 gmomij padaro musu 
tautai nuostolių 25,000.000 
litu sumai. Kerpantieji džio
vą negali uždarbiauti. Jei 
skaitysime kiekvieno žmo
gaus vidutiniškų metinį už
darbį, gausime kad džiovą, 
atima 40,000 žmonių darbin
gumų 24,000,000 litų sumai. 
Vigo 49,000,000 litų per vie
nus metus nuostolio!!! O, 
kur dar dėl ligonio buvimo 
Šeimoje, vieno kito asmens 
darbingumo sumažėjimas ar
ba ir visai negalėjimas už
darbiauti 7 49 milijonai litų 
musų mažai valstybei, ku
rios metinės pajamos ir iš
laidos siekia truputį dau
giau negu t rys šimtai milijo
nų litų, yra nemažas nuosto
lis. O kiek valstybe skiria 
iš savo 300 milijonų litų iš
laidų kovai su šia liga! Įvai
rioms neproduktingoms iš
laidoms valstybės iždas ski
ria apie 170 milijonų litų, o 
tuo tarpu su džiova kovoti 
bei gydytis nieko nepaskir
ta* Kovoti su džiovu — pas 
mus yia vos dvi sanatorijos, 
kurios talpina vos 100 ligo
nių, bet ir tos ne valstybės lė
šomis pastatytos. Mums vi
sai nesuprantama, kad rūpi
namasi dauguma bereikalin
gų mūsų gyvenimo reiškinių 
k. a. civiline metrikacija, mo
kyklų ir kitų dalykii valsty- 
binirnu, o tuo tarpu jokio su
sirūpinimo tokiuo liūdnu 
mūsų tautos reiškiniu, kaip 
džiova, nesimato.

Tiesa, tuo šiek tiek rūpi
nasi katalikiškos visuome
niškos organizacijos. Katali
kiškos visuomeniškos orga
nizacijos neturi šiandien nė
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vak Ncw Yoi‘k Halei
Ypric City. Jau užsakyta 
viešūitis įr salė priįmttt’ 
vėms. Tiumi kttib

ttarj lotyį-

Kunigu Vienyto Ameri
koje gyvuojanti kiek metą 
ligi Šiol nebuvo mtkMofiioa 
bažnytines Vyriausybės už
tvirtinta. Nesenai K# V. 
Centro sekretorius kum M. 
Pankus raštu kreipėsi į 
National Catholic VVetfore

Vysk. Petrą Bučį* M. J. 
C. priimti vakarienėje Hotd 
New Yorker, birželio 7 d. 
dalyvaus jesuitM kunigas 
Wateh. Jis yra Goorgetovfn 
Universiteto profesorių*, 
buvęs Av. Tėvo delegatas 
Sovietą Rusijoje ir žymus 
autoritetas Sovietą Rusijos 
klausimuose. Parašęs knyga

Gegužėj 6 d# vakare oriai* 
viii iŠ Wa»hington,o grįžo 
kunigai N. pakalnią, M. 
Pankus, J# Simonaitis ir J# 
Jankauskas. Jie atliko sj>e* 
emlcs misijas Washington 
Kiinigit Vienybes Centro 

ęm>*reiw «mgton^ ęirmininte kun. N. Pakai-. persėki^
ms ir Centro sekretorius x 
•kini. M. Pankus tą dieną 11 
vat ryte turėjo spocialę au* 
dienciją pas Apaštališkąjį 
Delegatą Atcivysk. Fuma- 
soni Biondi Kunigi} Vieny
bės reikalu# Pasikalbėjime 
lietė apskritai lietuvių ka
taliką akciją Amerikoje — 
ir Kunigą Vienybes rolę to
je akcijoje. Jo Ekscelenci
ja džiaugėsi lietuvių katali
kų veikimu ir maloniai už- 
gyrė Kunigų Vienybės orga
nizaciją Amerikoje, iši’čikš- 
damns norą matyti visus ku
nigus šioje ‘Vienybėje; lie
tuviai gavo jo palaiminimą 
kataliką akcijai.

Tuo laiku kun. J. Simo
naitis ir kun. J, Jankauskas 
atsilankė Georgetovvn Uni
versitete, šalę Washingtono, 
pas kun. TValsh, S. J. ir už
kvietė kun. profesorių į 
yfsk. Petro Būčio, M. I. C. 
vakarienę, birželio 7 et, 
Hotel New Yorker. Kun. 
TValsli, S. J. maloniai sutiko 
atvykti ir prakalbėti į lietu
vius.

Po pietų visi kunigai at
silankė pus Liet. Ministeiį 
Bronių K. Baluti.

prašant užtvirtinti Kunigų 
Vienybe. N. C. W. C. sekre- 
torijatas Vienybei pritarė, 
bet atsake, kad tai yra šv. 
Sosto kompetencijoje, arija 
Apaštališkojo Delegato rei
kalas. Štai gegužes 6 d. K. 
V, Centro pirmininkas kun. 
N. Pakalnis ir sekretorius 
kun. M. Pankus išaiškina 
Apašt. Delegatui Washing- 
fone Kunigų Vienybes sie
kius ir jteikia K, V. konsti
tucijos kopiją. Susipažinęs 
Mi lietuvių reikalais, Jo 
Ekscelencija Arkiv. Funia- 
soni Biondi ’ pagyrė i minusą 
kunigų susirūpinimą katali
kiškąja akcija ir noriai už
tvirtino Kunigų Vienybę A- 
merikoje. Arkivyskupo no
ras yra, kad visi kunigai prv 
aidėtą prie Vienybės, tik tu
ri gauti savo vyskupų pri
tarimą.

Šitokiu pripažinimu Ku
nigą Vienybė tampa katali
ką akcijos direkciją centru. 
Ji artimai seks Šv, Sosto. 
N. CL W. C. ir vyskupų nu
rodymus. Bendradarbiauda
ma su visu katalikišku-pa
sauliu, ji stiprins lietuviu 
kataliku kūną Amerikoje. 
Mums senai reikėjo autori
tetingo centro katalikų vei
kimui. * Susiklausymas ir 
drausmė priklausys nuo X. 
V. Centro sugebėjimo savo 
uždavinį atlikti. Dvasiški- 
jos vieningas darbas, pasau
liečių jai paklusnumas, ug
dys mumyse religinį ir tau
tinį susipratimą. Mūsų apy* 
linkėję matome to susiklau
symo vaisius. Katalikų Įsi* 
sąmonėjinias auga, veikimas

mus Sovietuose. Susidomė
jęs rusų grįžimu kataliky-, 
bėn. Vnkarienėje maloniai 
sutiko kalbėti vysk P, Bū
rio, M. L (X rūpimu klausi
mu—Rusų atsivertimas. Va
karienėje taipgi dalyvaus 
aukšti amerikonų dvasinin
kai. Kuu. Walsh, S. J,, spe
cialiai nuvyko užkviesti 
kun. J. Simonaitis ir kum 
J. Jankauskas.

BILIETAI JAU 
PABDAVINĖJAMI

Tik roripratari, žvteoi taata g*-

niariaa.

stiprėja. K. V. provincija 
turi 26 kunigus narius. Pro
vincija glaudžiai dirba su 
visoms katalikiškoms drau
gioms. Disciplina, Šventi 
norai ir gera valia veda prie 
darbu.

P. BūČj, atvykstantį’ laivu 
^America** biribdio 6 d. Iš
rinko sutiktuvių komitetą; 
pirm. kun. N. Pakalnis, ižd, 
ksn. ĮL Pankus, sekt* kuik N. Pakalnis ir kum Mihv 
P. Karaimu, Nariai: kimi 
A. Milukaą kum J. Simo
naiti^ kum J* Balkūnas, 
kun. J, Mendelis, kun. J. 
Ambotas. Rpaudoa. informa
cija ir kvietimais rūpintis 
pavesta: kum B, Karaliui 
ir kum J. Balkūnui.

X E. vyskupas P. Būrys 
pasveikins lietuvius Neu* 
Yorko iš radio stoties. Tuo 
.veikalu rūpintis pavesta kun. 
J. Simonaičiui.

Pagerbtuvių vakariene {- 
laksianti birželio 7 d. 7 vai#

kas.
Iš New Yorko J, Ėįvysk 

P. Būrys nuvyks su vizitą 
pas Hartfordo’ vyskupą ir 
aplankys naujai pirktą Lie
tuvių .Kolegiją Thompson, 
Conn. Iš ten vyks į Wash- 
įngton, D. C. Birželio 12 d. 
pasieks Clticagą. Birželio 13 
d. atsilankys pas J. Em. Chi- 
cagos Kardinolų. Sekmadie
nyje, birželio 14 laikys iškil
mingas Mišias Rytų apeigo
mis Aušros Vartų par. baž
nyčioj, Cliicagoj, TU.
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DR. BUDAS K. VENCIUS
DANTISTASX—BAF

Kamą TttefmMMi: Mtehtgan S--42TO
#—-——
Hiivulgė pataisytu* akanumyiiite.

Vakarinės mėta buvo ir pro- 
gramčlč, dalino* mergaite* padhL nei. 
navo mamytėm sveikinimus Ir ki
tas daineles, #

Pavalgę ir pasikalbėję apie G :30 
vai. vakare visos motinos, padūko- 
ję saVo dukrelėm ož vaišes, igsk 
skirstė į namus.

Rap.

; MOTERŲ SUSIRINKIMAS

Iš DIDŽIOJO NEW YORKO FEDERACIJOS APSKRITIES 
DARBUOTĖS

Vysk. Petrui Būriui, M. 
L C. priimti vakarienes bi
lietai jau atspausdinti ir 
pardavinėjami. Užsisakyti 
galima per • savo kietomis. 
Kaina, berods, tik 2 dole
riai. Kviečiami visi lietuviai 
dalyvauti ^vakarienėje. * Va
kariene įvyks Hotel New 
Yorker, 7 Avė. ir 34 St, bir
želio 7 d., sekmadienį, 7 vai. 
vakare.

Vysk. P. Būrys, M. L C. 
bus 2 dieni# Jo Ekscelenci
ja atvažiuoja birželio 6 d. 
laivu “America.” Išlips Ho- 
token’e, kur sutiks specialė t 
delegaeija. Birželio 7 d. 
lyvaus vakarienėje; birželio j 
8 d. vakare kalbės per radio 
WLWL, ir birželio 9 d. iš
važiuoja į Waslrington*ą.

Didžiojo New Yorko Foder. Ap-kišvažiavimą į Forost Parką. Bus 
skrities susirinkimas įvyko gegu
žės 3 d., 193L Susirinkimą atidn- 
rė malda pirmin. K. Krusinskas.

Raportai Liet. Dienos Komisi
jos. P. Subatienė praneša, kad pri
sirengimai prie pikniko eina pir
myn; prašo daugiau darbininkų 
pririnkti. J. TumasonU sako, kad 
komisija turi pilnai rankas darbo 
irgi prašo darinkti darbininkų pa
galbai. Pagalbininkai darinkti šio: 
p. Pąžereckienė, p. Starkiutė ir p. 
Kivyta.
. Kalbama apie apskrities busimą

“Draika*” rašo;
New Yorko ir New Jersey 

Apskr. Kunigų Vienybe ba
landžio 27 d. nutarė savo su
sirinkime kuo gražiausiai 
patikti Jo Ekso. Vyskupą

MIIIIIIIIIIIMIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIimitallllMmMMIlHHIIinilllHim*

“VYTAUTO” SPAUSTUVE
ATLIEKA VISUS SPAUDOS DARBUS

VienintėR Katalllni SHutavė ir KraitavS Apyliakije
Parduoda maldaknyges, rąžančius, škaplierius, medalikėlius, kryžius, stovy- ; 

\ las ir k. Čia galima gauti įvairaus turinio naudingų knygų ir gražių atviručių—v ;
SU lietuviškais parašais, , x ;

“DARBININKO” AGENTŪRA
“ Vytauto” spaustuvė priima “Darbininkui”” skelbimus, prenumeratas ir par- ! 
duoda atskirus “Darbininko” numerius. , i

Antradienio vakarais dežiuruoja J. Gi ketvirtadienio ir šeštadienio !
yakaraia---J.jp. Jfačtultg. Šiaia potaraiaiaii vakarai! galima atlikti ir “Real j 
Wate,,mkalmMnotariniū3 tdfliHynma.
NEPAVIRSKITE, kad minėta* reikalai* — 'JUSŲi ZAVKtA -

VYTAUTO SPAUSTUVE
SS4 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Telcfomiokite: STAgg 2—2133

*

TALODOU, 
Ntto 0-12 j* ryte, >—9 vok.

M G1ABD BIRUT 
(kuipai Untoo Ava) 

1K00KLTM, V. Y.

jam Melionui Dievo palaimos ir 
tolinus dirbti Bažnyčiai ir Tėvy-

Mfai 
u • J

Ona NorbMticnč mirė gegužės 4 * 
d. Baslnviek ligoninėje. Laidota | < 
šv. Jono kapinyną iŠ 'Karalienės 
Angelų bažnyčiom gegužė 9 d. 10 • 
vai. ryte, Palaidojimu rūpinosi p. ” 
J. Garšva. m

rugpjūčio 9 <1. Draugijos prašo
mos tų dieną išvažiavimų nereng
ti.

Iškeltas klausimas apie šaukimą 
Rytinių Valstijų lietuvių katalikų 
seimelio. Nutarta jau pradėti 
rengtis. nes yra manoma šaukti 
liepos 4 d., 1931.

Federacijos Centrui 1 dol. užsi
mokėjo Mot. Sąj. 24 kuopa.

Sekantis susirinkimas bus' šv. 
Jurgio par. salėje paskutinį sek
madienį gegužės mėn.

BROOKT/YN, N. Y. — A. L. R. 
IC Moterų Są jungos 24*tos kuopos 
susirinkimus įvyko gegužės 4 d, 
P-ia Rožovivienū prani’šė apie ap
skrities suvažiavimą, įvykusį ge
gužės 3 d. Apreiškimo pnrap. sve
tainėje. P-lū Starkiūte pranešė a- 
pie K. Federacijos susirinkimą.

Kuopos išvažiavimas įvyks lie
pos 12 d. Forest parke,

P-ia Dumblienė pranešė apie su
rengtą vakarą, įvykusį balandžio 
12 d. Iš vakaro liko pelno $132.00.

Išreikšta gili padėka p. p. Stor
kotei, P. Teiberutni ir vargon. P. 
Dulkei. Nutarta surengti vakarie
nę vaidintojams.

Nutarta suvaidinti veikalą “Kal
via Duktė.” Susirinkimą malda 
baigi’ p. P. Sau rusa it ienū.

Rep.

ŽINUTĖS

Rap.
BROOKLYN, N. Y.

ViDCfiliUiltiVII D(ICcRICitetl1 <lar tU0Tn klaiw5mu pasikal- 
lMRWilwW»By rUMeUlVjljįt, pateikiant’komitetui čia svar- 

■' - jrtytą projektą.
Prisiminta ir A. L. R. K. Vargo

nininkų Sąjungos 20-tks metą su
kaktuvių apvaikšeiojimns. Nors 
šiais metais Vargonininkų Seimas 
pripuola būt Seranton’o, Pa., liet 
dėl kai kurių1 aplinkybių susirin
kusieji reiškė noro, kad Seimas į- 
vyktų Brooklyn’o, N. Y. Kad sei
mas tęstųsi 2 dienas ir kad būt su
rengtas kęncertas ir balius. Nori
ma tuom padaryt Varg. Sąjungai 
pelno ir Už tas įplaukas išleist, kai
po paminėjimą šio jubiliejaus, tin
kamų gaidą. Mintis yra graži. 
Kol kas tas dalykas pavestas susi- 
žinot su kitomis V, S. kuopoms ir 
Hk tuomet galutinai nustatyt lai
ką ir vietą seimui.

Dėl bendro vargonininkų darbo, 
numatomi dažnesni toki pasitari
mai. Nors šis susirinkimas buvo 
nuskirtas balandžio 30 d., bet kle
bono kun. Simonaičio iniciatyva 
buvo perkeltas į balandžio 28 d.— 
40 vai. atlaidų metu. Ši graži pra
džia neturėtų išdilti, ją turėtų pa
sekt ir kitos kolonijos. Kitur jau 
tas lig ir į paprotį įėjo, kaip Pa.

Įgaliotas esu dalyvavusiųjų var
gonininkų vardu išreikšti širdin
giausią padėką gerb, klelionui 
kun. Simonaičiui už tokį didelį 
vaišingumą ir Sesutėms už paga
minimą taip skanių pietų.

J. Brandu , 
Varg. Sąjungos Pirm.

Balandžio NR 4. Utkabrih, N# J. 
■p;. J. ŽilėrilMt bute ivyko apy
linkės vargonininkų posėdis. Ka
dangi tą dieną fen pripuolė 40 vai. 
uŽlmigimo iškilmės, tai vargininin- 
kai susirinkę pagiedojo’ iškilmin
gi} mišių moti ir po tam tuoj pra
dėjo posėdį Suvažiavę buvo se
kanti vargonininkai: J. Brundzn, 
P. Dulkė, B. Modelis, Kaminskas,

Ituvėš savininkas, A. šlapelis, A. 
Visminas ir vietiniu komp. i, Žile
vičius. Komp. J. Žilevičius sveiki
na šį susirinkimą ir kaipo radio 
komisijos narys, aiškina kas link 
to, kaip ir kokiu bildu tas įvyko. 
Kadangi NeM-ark’e iš WNJ sto
ties, kur lietuviai gavo pusvalan
dį, labai sunkti gauti tą stotį 
Brooklyn’e, nes stotis labai maža, 
tai komisija pasirūpino gaut di
desnę stotį iš New-Yorko. Diena 
ir programa bos paskelbt* “Dar
bininko.” ^varstoma buvo iš vi
sos apylinkės eborų sudaryti at
skirą chorą, kurte nuolat dainuo
tų per radio. Bet dėl greitesnio 
prirongimo ir kitų aplinkybių pri
eita prie to, kad M Brooklyno visų 
parapijų chorą sudaryt vieną ne
didelį chorą Įr Neiv Jersey kb. 
tą tokį. Tvarkyti ir miklinti Inos 
chorus pavesta pačių chorvedžiu 
nuožiūrai.

Atsilankė j Susirinkimą vietos 
klebonas kun. j Simonaitis ir 
kun. J. Balkūnas. ,Kun. Simonai
tis sveikina įkusius vargo
nininkus, dėkoji už pagirdojimą 

 

Šv. Mišių metu fr kviečia vigus pie* 

 

'tą, buriuoji puiįciai bei skanini pa- 
Kammo, gerbiamo* Sesutės. Po 
pietų vėl ftuairinkhnas toliau tęsė

 

si Ton a* JA Žilevičius praneši, 
kad dar U p? 
Did. Komitet 
vaikščiojimo 
kaktuvių, nori 
ras tarsi dėk 
rie daug datW padėjo, lankyda
mi dažniau praktikas, kad Mirengt 
vislrtns tiems akoralta kokį pahi- 
HųAtanfaimiį Pteėteittahliimb 
nwm buvo svarrtomas ir prieita 
prie tu, kad m* palių V..D. Knmb

itų metą Vytautu 
ui surengimą ap- 
D. 500 metu stt- 

laly vavuriems cho- 
mą ^reikšti* ku-

Vaitelio Jėzaus IV skyriaussu
sirinkimas |vyks gegužės 17 <1. 
tuoj po gegužiniu pamaldų Kara
lienė* Angelą pąr. salėje, šte bus 
pusmetinis susirinkimas- Visi na
riai prašomi Minai atsilankyti.

KUN. K. E. PAIMS 
KLEBONU

Dabatinis Apreiškimo Pan. Šv. 
parapijos administratorius kun. K. 
Ę. Banionis vyskupo' paskyrimu 
gegužės 20 d., š. m., tampa pilna
teisiu tos parapijos klebonu.

Kun. K. E. Paulonis nors tik 
trj’s metai kunigu, du /notų admi
nistravo Apreiškimo parapijai, 
bet trumpu laiku parode savo ga
bumą sėkmingai vesti didžiausią 
parapiją apylinkėje taip dvasiniai, 
taip materialiai. Dviejuose me
tuose atnaujinta bažnyčia, klebo
nija ir mokykla. Dvasiniai pora- 
pija aukštai pakilus. Linkime nau-
į^WWWmHII»HH,HtlHII<«M>IHHHImhHIIWHHWHHWHIH.ą I

— Sunkini serga Anlnnas Mnr- 
dosft, 1371 Putliam Avė.

—- šiandien įvyksta eilinis •Ku
nigų Vienybės provincijos susirin
kimus Neiv Havcn, Conn.

— Gegužės 7 d. sugrįžo kun. R. 
P. Remeikų.

— Gegužės 13 d. 1:30 vai. p, p. 
Lietuvos Konsulate, 15 Park Row 
įvyks apylinkės ekonominio ir 
kult arinio klausimais pasitarimas. 
Dalyvaus užkviestieji veikėjai.

— Apylinkėje lankėsi p Milius, 
Lietuvos paveikslų rodytojas. Grįž
ta riricngon.

— Vietos didieji Inikrošėini už
leido stambias vietas apie Lietu
vos ir Rusijos 5 motų .nepuolimo 
sutarties pasirašymą, pabrėždami 
klauzulę apie Vilnių, kas sudaro 
neramumo punktą Europos taiko
je (New York Times, Now York 
Journal ir k.).

— šeštinėse — ketvirtadienyje 
mišios visose bažnyčiose bus pato
giu laiku. Tą dieną katalikai pri- 
iąlo išklausytį lt. mišmn.

— kmlWhiii Angelą pat! mo* 
kykloje pilnos komunijos klasė? 
dabar susirenka tris karina ta- 
vaitojo: troeiadiriiials 5 v p. p., 
ketvirtadieniais 5 v. p. p. ir šešta
dieniais 2 v. p. p.

— New Yorko arkivyskupija 
labdarybei surinko apie 1,200,000 
dolerių. Arti 200,000 dol. dau
giau, negu pernai. /

PRAMOGOS
šv. Jurgio parapijos piknikas įvyks

ta RėguJės 17 <1,

(resuižės 24 ii. Atsimainymo Mrapl- 
iflu Stot Dr-los rengia “IJiM’irParty,” 
purapijoH daržo Ma*poihc. J’msidės 1 
vai. p. n.

KLAičIAUS

CLINTON PARKįS
Piknikams, taltanM, koncertam, 

lokiams Ir vlaokiama paaitlnkamlnk 
nltnnma «mnglanma vieta Brook- 
lyne-Matpeiha. Jatt laikas ptetea# 
kytl sale IkMkM tecoaią

JOMIS KLAMlUŠ,Sav., 
kamp. Maopeth ir Barta Ava.

Mupath, Jt. T.

Tel. Stase 2-5013 Katery PtaUe

M. P. BALUS NČ.
BIRLIAU8KA8 

Gnboritu ir BakamuoiojM 

734 Grand Mt., BrtaHyit, X

TCk SteK 3-OTI8 Katery PaMle

JOSEPN LEVANDA 
(ImadMdtM) 

OKA101IUM
I«T Uaita Aw., StMklja, MX

MUTINĮ) PAGERBIMO 
VAKAMENt

• BROOKLYN, N. V. — Gegužės 
B d., Apreiškimo parapijos aąlėjo, 
vietos parapijos lietuvaitės, norč- 
damoa savo geriausias mamytes 
piigerbti, surengė gražią vakarie
nę.

Vakarienių kuri prasidėjo 4 
vai,, ausirinka apie 100 garbingų 
motinų, kurkia suseduaioa iii pa
rengtų ir apkrautų aknnhis vab 
gteki stalų, patarnaujant jiį gr* 
roms dukroiems, dalyvaujant taip* 
gi grrb. klebonui kun. Pnuloniui, 
kunigams: LekešinMr Alekslftnni,

—teaaaoiaaaaamteearo#;
Į Tel. Greenpoint 9-2320

: JOSEPH GARSZVA
[ GRAB ORIUS
į ■ L. IR-*

Į. BALSAMUOtOJAS \

> W1 BBDfOMD AVUiūl
BlOOKLYjr, K. T.

MMRMMH

i

□Montana: STAGU 2-9106

DR, A. PETRIKĄ
(rmtca) 

MRTUYTS I>KNTISTA«

' tik. Mtakuctak

YALAMDOt) 
Hta »vai ryte tirt t vai tatam
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