
anglimis. Jos

tapo sugadyta. Nhostoli ų už 
$15,000. 1 .f: i • •

EIS Į SENATĄ
Pennsylvanijds gub. Pin- 

chot paskelbė, kad jis statys 
savo kandidatūrą j Suv. Val
stiją senatą.

SUSIRGO I$B
LONDON. — 

' • • ' * ■ 

dirbimo sunegale 
bevielio telegraf< 
Jis turėjo eiti lij 
viduriai nebuvo 1 
nedidelę operaci 
padaryti. /-

laišką -a* pašto

ATVYKS AMERIKON
Kun. Seipel, buvęs Austri

jos premjeras, ketina atvyk
ti į Ameriką. Čia jis ketina 
pasakyti daug prakalbų.

ruosius 15 metų Amerikoj 
girtybė pakilo ant 111%. To
liau sakė, kad nėra ant žemės 
kitos sostinės, kur nesaugu- 
masj netvarka ir taip daug 
piktadarybių būtų, kaip 
Washingtone.

Atstovas La Guardia sakė, 
kad jei išvaryti iš kongreso 
tuos narius, kurie geria, tai 
tad kongrese nebūtų galima 
kvoruuio sudaryti. Šiedu 
atstovu stojo už prohibicijos 
atšaukimą.

BAIGTA SAVO AMŽIŲ
PLYMOUTH, Vt. — Pul

kininkas Jolm C. Coolidge, 
prezidento Coolidge’o tėvas 
susirgo ir neliko vilties atsi
gautu Sarginantis jį dakta
ras paskelbė, kad jo padėtis 
pasunkėjo. Nedėlioj dakta
ras išėjęs iš ligonio įKnba- 
rio, staiga panorę j ojpsiži- 
noti su prezidentu. JTurbūt 
daktaras praneš, kad jau vil
ties nėra. Gal būt preziden
tas vyks pas tėvą. Tai rei
kės nuo stoties 13 mailių Šla
jomis važiuoti, nes Vermon- 
to valstijoj dar šalta ir snie
go daug. Prezidento tėvas 
gyvena"ant farmos.

čiai Vokietijoj pagerbiami. 
Visi žmonės Vokietijoj išro- 
dą turį darbo, sveiki ir lai
mingi. Tarp Lenkijos ir Vo
kietijos esąs toks skirtumas, 
kaip tarp Suv. Valstijų ir 
Kynijos.

Marcus pabuvęs Lenkijoj 
sakė, kad sugrįžęs taip lai
mingas jaučiąs, kad pasiža
dėjęs niekada prieš nieką ne
kelti nepasitenkinimo balso. 
Amerika esanti laimingiau
sias pasaulyje kraštas.

— - ŽUVO ŠEŠI
Massachusetts valsti j 

reitą savaitę per autom 
katastrofas žuvo’šeli'žii 
Dviem daugiau; negu 
teitą savaitę. ; -

PEŠTYNĖS PARLAMENTE
Japonijos parlamente bu

vo kilę smarkūs debatai. 
Tai netvarkai kįlant sesija 
buvo uždaryta. Tada atsto
vai pradėjo kumštimis argu- 
mentuotis. Stumdėsi ir pe
šėsi per 20 minutų. Du ats
tovai tapo pusėtinai sužeisti.

PAMAŽINO ARMIJĄ
Šiemet Anglijos armijai 

paskirta mažiau, negu per
nai. Šiemet D. Britanijoj 
kareivių išviso yra 159,400. 
Pernai buvo ant 1,200 ka
reivių daugiau? • 'fLENKŲ DEMONSTRACIJA 

r, Varšuvoj, lenkų studestai 
buvo surengę demonstraciją 
prie vokiečiii atstovybės. 
Lenkai supyko ant Vokieti
jos dėlto, kad Vokietija 
griežtai priešinasi Lenkijos 
įsileidimui į Tautų Sąjungos 
Tarybą. Dabar toji Taryba 
svarsto vokiečių priėmimą. 
Tuo tarpu ir lenkai panoro 
gauti vietos Taryboj. Vo
kiečiai griežtai pasipriešino. 
Iš to kilo lenkų piktumas ant 
Vokiečių.? t
t ■ ■ U .. i

LAPĖS UODEGA ĮŠALO
' F ARMINO TON, et: — 

Winchell Smitb, žinomas ra
šytojas, buvo išėjęs miškan. 
Jis pamatė, lapę su įšalusia 
uodega.—Jisją nušovė- Jis 
spėja; kad lapė vakare užmi
go nukišus uodegą į pelkutę. 
Naktį šalo ir įšalo uodega. 
[Lapė besanti gan didelė.

kauja, gi šv. Genovaitės vai- 
c&jjime vaikai be jokios paša
lines priežiūros kuorimčiati- 
sia užsilaikė.
“Šį šaunų veikalą statydino 

LDKS. 1-moji kuopa.
/Buvo svečių ir iš apylin
kių. Buvo gerb. kun. Švagž- 
dis su būriu savo uolių mon- 
tėllieciii.

SUSIRGO NUO KENDŽIŲ
XEW YORK. — Mary 

Geragbtv su savo penkiais 
vaikais sunkiai' susirgo nito 
kendžių. Policija likusias 
kendes pavedė nuodugniam 
kemiku išanalizavimui??

riems rusų įstatymai, , kaipo pasi 
svetimšaliams išimties keliu d. 19! 
leisdavo Lietuvoje .ne miestų, 
srityje turėti nuosavybėje 
žemės, paliekama teisės esa
mas jų nuosavybėje žemes 
nuo šio įstatymo paskelbimo 
dienos 3 metų laikotarpiu mu 
perleisti Lietuvos piliečiams ■» 
žemdirbiams... Trejiems me
tams išėjus, visos aukščiau 5Vjb 
minėtos Svetimšalių? žemės, 192

Išdirbamieji į:

DĖL NEPILIEČIŲ ŽEMĖS 
NUOSAVYBĖS LIETU

VOJE
<*♦ * •

Žemės Reformos Įstaty
mas, paskelbtas balandžio m. 
3 d. 1922 m. (Vyr. Žiu. N. 83, 
eil. 721) § 5-me numato, kad 
svetimu šalių piliečiams, kit-

kBim Nr. 22

MIRĖ BANKININKAS
Vienas garsiausiųjų Bos

tono bankininkų James J. 
Storrow mirė New Yorke 
viešbutyje.- Jis pargabentas- 
Bostonan, ir po pamaldų 
King’s Chapeiėj, palaidotas.

| VIRĖJO
BALTIMORE, Md. — 

denčių paskelbė prieš val- 
Goucher kolegijos 100 stu- 
gvklą streiką. Reikalauja 
geresnio maisto ir geresnio 
virėjo. Studentės neina ko
legijos valgyklon valgyti, o 
eina kitur valgyti.

kalėj iman.'Ksdępmhr.ę^ 
prigrūsti, kupini. Kalėji
man grūdžiami ir tokie, ku- 

Yrie tik sumurma prieš val-

’ Maręus'buvo ir Varšavoj. 
S Jis sunkiai tepažinęs tą 
/miestą. Viskas taip apleis- 
į ta, kad rodos žmonės “sūd- 

nos” dienos laukia? Namai 
-■ griūva ir žmonėo išrodo, kaip 

šešėliai, be vilties kibirkštį, 
les. Tokie vaizdai žmogų

* sargina, sako Marcus. No
rėjęs dar būti Varšavoj porą 
savaičių, bet iškentėti nega
lėjęs. ■ i

Grįžtant į Ameriką, Mar- 
cus aplankė Leipcigą, Berli- 
ną, Hamburgą. Sako, kad 
Vokietijos padėtis puiki. Ka
ro vargų pėdsakai išnykę ir 

< kams užmirštas. Amerikie-
Jet skaitysi “Darbininką,” 
Tavo laikas neis ui iyką.

JUOZAPO DARBININKŲ

PROHIBICIJA KONGRESE ‘ ___________

Suv. Valstijų, kongrese ' NEPATAIK
buvo svarstoma prohibicijos N0RWAY, Me. - 
klausimas. Atstovas iš.Mas-ĮRielrvakare neyėj 
sachusetts

Laivu Majestiė važiuoja į 
Afriką George Eastman gar- 
susos kodakų išdirbę j as. J o 
dirbtuvės yra Rochester, N. 
Y. Dabar tasai pramoninin
kas yra .72 m. amžiaus. Gi tą 
velionę į Afriką jis sumanė, 
<ada jis buvo jaunas vaikas 
ir nei cento kišenių  je, netu
rėjo. Jaunystės svajonės, 
vienok, vis-gi jam išsipildo.

rėjo nepaprastą pasisekimą, 
tai neprasčiau pavyko Šv. 
Genovaitėsvaidinimas. ' 

Anuokart į koncertą netil
po žmonės salėn, tai taip da
bar į Šv. Genovaitės vaidini • 
mą netilpo žmonės salėn. Ne 
mažiau kaip šimtas žmonių 
grįžo namo.
—Susirinkusieji publika no- 
apsivylė. Vaidinimas prasi
dėjo kaip skelbta lygiai 7 vai. 
Vak. Svarbiausias roles at- j 
liko meistrai-artistai—dzim- 
dziai Dikinis, Dineika ir Pil
ka. Šv. Genovaitės rolę pui
kiai atvaidino p-lė Marijona 
Sakalauskaitė.

Subatoje tas veikalas vai
dintas vaikams. Tai buvo 
indomusMaiktas. Vaikai pa* 
prastai būna neramūs, išdv-

SENAS ŠAMJ
Rusijos soviet 

konfiskavo ant Kj 
nigaikšcių vynus. ■ 
kunigaikščiam^ b) 
ieono paaukuoti, j 
vynus-pardavinėj; 
buteli. y- ..

, MIRĖ VEIK KARTU
FRAMINGHAM, Mass.

— Henry Erskine, 89 m. am
žiaus pirma mirė, o jo pati 87 
m. amižaus mirė už 24 valan-

, du.

Bet 
fe gaisri

nę dėžutę, 50gg^i®kųa| 
lojūHĖHMa išsiaiškino ir 
laiSra^^minkas turėjo užsi- 
moken $50, nes pagaltąisyk- 
les kiekvienam gaisrininkui 
už kiekvieną aįarmą mokama 
po $1.00. - . " J

PRIĖMĖ MUSSOLINIO

Italijos parlamentas p 
ėmė 172 balsais prieš 9 Mi 
solinio pasiūlytą projeį 
perorganizuoti Italijos i 
miją. -

- ■ . t * į, -f

jį išrado mašiną 
"'Francijoj vienas kunigas! 
išrado mašiną kopūstams so
dinti. Kunigas sustatęs mo
delį parodė vietos kalviui. 
Tasai kalvis padirbo visą 
mašiną ir išbandė. Mašina 
peikia kuogeriausia.

AUGSTAS SVEČIAS 
KONGRESE

CHICAGO, UI. — Eul 
rištinio kongreso rengi] 
komisija gavo pranešiu 
kad tame kongrese dalyva 
Tautų Sąjungos prezidenl 
Raoul Dandurand. Jis y 
•Montrealio bankininkas^ 
Kanados senato narys. T* 
tų Sąjungoje - jis - atštova 
Kanadą ir tapo išrinki 
prezidentu. ' •'•‘■’.y'į

T' pojtęriams papasakojo apie 
tai, ką “ponų” žemėje mate 

. ir ką patyrė.
y - Marcus Lenkijoj išbuvo a- 

pie keturias savaites.
v Marcus sako, kad Lenki- 

yiėšpatauja biednystė, 
^kentėjimai ir persekiojimi. 
Wr?Mokesčiai baisiai dideli, <jar- 

bai-gi visai menkai teina. Pi- 
^fnigij. kursas svyruoja kas 24.

• valandas. Todėl biznieriams 
y*a gyva, bėda.

Į; y Lenkija, kaip dabar stovi, 
.negali išlikti, sakė Marcus. 

t Žmonių didžiuma laukia ko- 
.įi kių nors atmainų ir linksta 
C patekti po Vokietija. Rusi- 

Z ja ir-gi akylai tėmija į daly- 
į kus Lenkijoj ir gatavi leistis 
? ; į Lenkiją tada, kai žmonės 

. tiek bus nukankinti, kadpa-

JAUNI VAGILIAI
LAWRENCE, Mass. — 

Trys jauni banditai su revol
veriais įsibriovė į James 
Jurslovieh krautuvę įstūmė 
savininką į ice-box’į, o patys 
pagrobę $195' pabėgo. . /

Stąnley Wpri^ kompai 
paskelbė, kad Vokietijoj 
jn^abriką, kur mechan 
įrankiai išdirbami; 
dirbtuvėje, dirba., 500 
pinkų, 
kiaį daugiausia buvo gal 

• mi Į Kaįį,'Meksiką ir 
’mupsnis Rytus.;}; ’

,----- —e-.,.,------ --------------
Kaip tik tokie sužino, kad 

į kas iš Amerikos atvyko, tai 
jį apspinta ir išmaldų prašą. 

4 Vien savo jauiiij dięiių pažįs-
tumiems Marcus išdalinęs 

’ $200. Liublino rinka dau- 
^^giau esanti panaši į kapines, 

’įr į negu į. rinką. Krautuvių 
^ " langinyčios visada esančios 

uždarytos, kad biedniokai 
peralkę nepadarytų atakų ir 
neišvogtų. • -

Mokesčiai esą tokie, kad ir 
bedarbiai turį mokėti. Jei 
nemoka, t tai paskutiniai 
daiktai išliėitūdjami. Jei iŠ^ 

< j • ____ vj “a-? ' ___

siuntė tris inžipierius-į A 
rika. Tie , inžinieriai iš t » A <• , *
džios trumpai pabus Voki 
joj ir Franci joj ir.pd to v 
į Suv.gaišti jas. ’ Čia jie. 
kėfhris mėnesius-;ir tyri 
diibtuvešu, /Visus pramc 
genis metodus tieinžinie 
Batidyšj pritaikyti Rusijė

, i <■ * •% . •'
* J i • ’ S 1 Z t:

PAVOJUS VOVERĖMS
l • - . ; • • • ' -

Norvegijoj pradėta rūpin
tis palaikymu voverių. Joms 
gręsiai pavoj us. Voverių kai- 
liai dabar labai perkami tr 
geros kainos mokamos. To
dėl yra didelė pagunda jas 
medžioti. TTž voverės kailiu
ką mokama ;7§C; Pernai į 
Suv. Valstija^ yoyęrių kai
liukų iš Norvegijos įgabentą

3gia balandžio: me« 
.'J?".;' y!

Iš to įstatymo matyti, jj 
jis tebus, taikomas Amerij 
piUečiąma, " jeigu jlę įąig 
žemės, kaipo svetimšali 
specialiu rusų valdžią Icį

* -T X. 3
.. .v.v'ii’/.i'ai

'< T 1 TT -

Lenkų arėfvyskupo Ciep- 
liako kūnas atgabentas ~ į 
Varšavą Ciepliak mirė A- 
merikoj, Passaic, N. J. vKū- 
nas Varšavoj buvo iškilmin
gai pasitiktas. Keturias 
dienas buvo laikytas Varša- 
vos katedroj. .Kovo 16 d. at
gabentas į Vilnių ir katedroj 
palaidotas. du. Velionis buvo pirmuti-

Tos laidotuvės daugiau po- nis Boston & Albany geležin- 
litiška lenkų demonseracija, kelių kompanijos pensionie? 
negu tikybinės apeigoj, i : rius.

. - ■ iIK

likusios neperlei stos, yrą 
stybės nusavinamos, beni 
j a šio Įstatymo tvarka^ ;- 

Šįę įstatymu . pakeiti 
paskelbtame, rugpiūčio&i 
(L 192$ m.( Vyr. Žim 2Q0j 
J351), pratęsia terminą j 
metų.; Tuo būdu toriu

RENGIASI PASITIKTI
Italijos karaliaus dvaras 

rengiasi pasitikti svečius iš 
užsienio. Italijos karalių at
vyks aplankyti Jugo-SIavi- 
jos karalius irkarliene. • 

. .J. '4
' : ' ei ‘

GAISRAS VIENUOLYNE
FRAMINGHAM, Mass.— 

Šv. Juozapo <Seserų vienuo
lyne kilo gaisras naujai sta- 
tomoj vienuolyno. dalyje. 
Nuostolių padaryta už $150,- 
000. ‘ !!

L*. •75^ę'
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kaląvo paskbliirri pinigMTa^ 
čiau ir tai ;atsdkhis>^tėpo^

f; V"; '■>,

' vy ■
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icyt.r

- getras Ste-j 
. —>jijlosįsileiį 
šoko prih jcrišužjAkdŠib do^ 'jfe* - paplakėi.paskolinti

. . < -
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darbininkai buvo sužeisti.'

jie f * f
i7.n. i
Č----— t > <

-—U—.
. - '

■ ą-

IfT 3i J.

metų liepos menesi

3 jiS nė&igyveno Su savo 
su žmona, kurių 

b* jtąrhiėjo turinčią meilės 
ntykių'sū kaimynu Bilevi- 

Antanu ir kaltino ją 
vejant je pinigus. Senio- 

įsdavoši savo J 
Į1^1b^ląv<xl 

gtsulžineiiŽL ga] 
mušti, . Užjausdamas a 

Smiioni07 '' 
irias' įkalbinę 
gerai “primušti,” kad 
utinis būtų sUKalbames^

į

‘*U.» • <'■ar1’

iliefo Bilevlci ų

lykjp žmoną it • sužeišd&na 
vaikų; Pasirodo, (granatoj 
buv$fc nesprogęs kapsulis at 
sprogstamoji anędžiaga, kuri 
ndo ugnies sprogi h j

L. i ; f :

IŠ LOVOS Į ŠULINĮ
Pereitą vasarą birželio-21 

d*. Pagriftdzių k., Pilviškių 
valsčiaus, ūkininkės iiašlės 
Onos Baltrušaitienės tarnai-

♦ ?

- > i ?
- •• ! 1

5 „ •. i > -f. • » .-ii

- » i / • b' ‘ ’

F-

Be- 
ad ka

žin įąs vandenyje tauškosL 
Ji persigandus sukėlė kai
mynus. Šie atbėgę su žibu
riais ištraukė iš šulinio pus-

5 meti! birželio mėn. T6 gyvę šeimininkę Oną Baltru- 
šaitienę-. Kadangi Baltru
šaitienė iš vąl^aro unkšti nu
ėjo gulti ir negalėjo įpulti 
patį'šulinįn, buvo įtąrtą, kąęi 
tai ] piktadarių ^ai’bąs, ftž 
kiek'ląiko atsipeikėjusi Balt
rušaitienė apsakė, kaip ’įyy- 
ko. ‘ .

». • . > •

Baltrušaitienė, sena mote
riškė.- Jos žvyras būva įniręs 
ir ji gyvimo be vaikų vienai 
viena. , Iš vąkąyo..ji nuėjo 
anksti gultL klėtin. ’ Nakčia 
ji išgirdo Bhiadojant į duris. 
Pasirodė; kad -atėjom jos toli
mi giminaičiai — vyro sesers 
vaikai Jurgis 
įon^i&j ■ lt?

cfieną Senionis> Mvkolas iš- 
važiayo į miškų ųrnlkų; jo 

Ąntąųąš pųėjp pas Bi- 
*nriČių.ir pąsakė,,kad. esanti, 

progą yevą SHsvelnui-
šų. kuo paskutinis suriko, 

ir jiedu nuėjo į mišką. Bi- 
syįcius isšipiovū bęižįiię laz- 

ir pasislėpė prie kelio, už, 
”, s p, Šehionįs. Aįųtanus,, 
kęs Bile viriui “duok po

karių, tada ir aš padė- 
;atsištojo ioFiaif šhrįy- 

Ą! L !
inkus r kuriam -laikui 

fnionis Mykolas grįžo su 
:“omisH ’ namo, yesdąjpas 
už?apĄiasri<>$t Bįldvi-

?frfevĄaiSz®ię
fer||eliį^p-tu| bi^ netrinti p^š] 

?ųaoi§ui^udU0ta, po kd 
Veikos parėjo naano.

:ojau$ dieiią Senionis 
aš rastŠš miške gulįs 

te sąmonės; nugabentas į Ii-, 
dėlgal vos kiaušo ir 

ų smilkiniu kaulu lūži-
ey .-•> tį sJy į - *

to‘“išaiškinta, kad tą 
dą Senionis buvo 
jusūiius Antanas 

iilėričiui dąiį airiastų

ria jiems pavedama 7 margų 
ūkis. 1 . *

Mariampolės apygardos 
tėisibaS Jurgį Steponaiti j 17 
metų amžiaus, pasmerkė ket 
verius metus, o Petrą Stepo
naitį, 19-metų amžiaus, tre
jus 1 metus kalėti sunkiųjų 
darbų kalėjime.- x ‘

KUR MŪSŲ AMERIKIEČIAI 
KAPITALĄ DEDA

,'Iš Naumiesčio rašo:. Iš 
žydų, Palestinon r išvažiuot 
j ančių, nej udomuosius; 'tur
tus (trobas,, jnūrųs, daržus) 
supirkinėja, amerikietis-bąn7 
kiiįinkas p. Šlekys. Geras 
pavyzdys.!, Tųp, tarpų kiti 
vietos amerikiečiai ^asitep- 
kina spiulkiai? verslais.. Tik; 
p.'Isgūnaitis turi kino, o p. 
Kųčiauskąs verčiasi smųlk. 
prekių ’pardaVrhėjiri^ r iuo 
didihdam&s^"Tiet&viškų incfe-- 
nbi škaiČihs? >?'

•</ .■» I ■

’ >.. ■ į į.4 s 4' '• - r J- •

•V. L
U. Nuostoliu t

■ i . . ' : S

kia'37,180 tonų ir už jų per 
vežimą Lietuvos geležinkelių 
kason įplaukė — 1„000,080 
lt?'"]' ri’-. ' •

VasūrioJmėh. tranzitas dūr 
labiau padidėjo; ligi vasario 
15 d., vidutiniškai skaitant, 
tranzitu pervežama po 34 va
gonai per pufą. 6 ateity rei
kia laukti dar labiau pasidė
si ant’.'~ Lietu voš gelėžitikel i u 
valdyba įri šimų, kad ne- 
frukušijife gabenamą iš S. S.

į-Rį'L^okietiją 5000 tonų 
lysių ir 3000 tApų linų; bė t<v 
laukiama vėl prasidedant ją-i 

transporto iš SSSR į VųJ 
kjėtiją, kuris gruodžio? |
sausio mėn. buvo visai iūl 
t: -ūkęs. ' ' ; * : Ij į
į į Tikimasi, kad . .tranzito

už $1,OOO;0OO. Du * ■
X v,.* •' r *

vakų krašto apsaugos rū* 
muose kryžius įteikė apdova
notiems karininkams; ■ ’

Tą pat dieną čekoslovakai 
apdovanojo karo kryžium 
mūsų karo attacliė Čekoslo
vakijoj pulk. Įeit. Giedraitį. 
Po iškilmių sorenizantairis 
pagerbti buvo suruošti pie
tūs, kur dalyvavo taip pat čė-* 
koęlovakų krą^tp . .ąpsąugęs 
ministeris Gii*s?i,zprancu^j 
karo misijos šefas generolas 
Faucher, karo akademijos 
yįi-Šininkas generolas Jaftiįt 
irkt.i > Iii
*' 3?b -piet;LĮMtvW pa^iuitiš- 

fąĮjl&fekę čekos|4v^kį 
kariuomOM ii-

i.aoa «• *1 i 1 1 .___ 4.21,^ .v . 1 > . .-'»■»>- •'
nuodugnią miško išgavimo 
kiaušinio medžiagą fr* dery
bas is savo2 pusės Ves remda
mosi Lietuvos Rusijos taikos 
sUtaripni, sulig kuria'Lietu
va turi gauti -iš-Riisijos lOOį < 
000 hektanj* miško? ! ‘ 5 J J J 
, ‘Lietuvos R^sijų^ , taikos 
su^ąrties XĮI straiĮ^nis įb į- 
n^t^o,, kad,, Ruęij.oą ’ vy- 
riąųsvbe, atsižjvelgįlamą į 
įiėtuyoę žįtstątymą pareis- 
kiasųtinkajiŪj...

; “Artimiausiose; /prie Lie- 
tuvos^ęienn vietose- in^-kiek- 
galinuų arčiau prie plukdo
mųjų upių ir geležinkelių, 
duoti Lietuvos Vyriausybei * T _ 
teisę kirsti miąo j « šifato- 
tūkstančių, dešimtinių ploto, 
nuolatos pateikiant per. dviš 
dešimt metų <vieną i po kito 
miško kertamuosius: plotus 
einant Rusijos mįš^ų ūkio 
planais. Toįipięsnės kiriiino 
sąlygou pavedamos nustatyti 
mišriai komisijai iš Įygau^ 
abiejų susitariančių,šalių na
rių skaičiaus.” . < .. , ; 4

t * . ’ l ’ r t ’. » ‘j

LIETUVOS BANKO VEIKI- 
MAS 1925 METAIS 1

--r-f ■r-rr..t ,

Vasario 15 dipųa įvy^

"TL f i 
ryti du nihji skyriai —įBir* r 
žūbs dr Šilutėj. • Tarnautojų; 
padaugėjo 20'-žmonių!'

Tolihu ėjo Tbankb tkryboė 
ir revizijos komiai jos 
Šimai. J.1

> rGtyh6-pelnto bankas ūfrojtf
2,650,‘000 lt ; W paakiu f 
tašW£’r;’1” ' <f< 
»Metalų 2W100 
lt.M12% i diridėndo ak&nin- 
kams 1,440,00010% valdybai 
ir tarybai — 115;500. _ Valš^ i 
tybei *453,000; Akcininkų 
miožiūraf liko 106,500. ■ .*;

Dėl paskutines sumos vai
dyba siūlė' susirinkinrii iš
mokėti tarnautojains iki 

jos; Susirinkimas šį pasiūlyk ‘ 
fhą priėmė vienu baisu.- ’1 • -4 * - 
.Toliau bųyolVaĮ^toniaš ’Ū- 

kinirflnį Sąjungos,.* Ž^mės U-: 
kio'ĮKopėraiyyij įąjungtį 
“^laisto” bendrovės ir. U 
Taxįtautinip fenko^dreil- 
kimas suteikti palengvinimą 
galvijų ir mėsos eksporto ren 
kalu................... .

> t . t ; . j . . • i. i . U-'
. Iš diskusijų. -paaiškėjo;

kad galvijų ir.mėsos ekspau- 
į i Tiii paskatinti yra: .bųrinas

. V asa.no 10 ctipną UyM: 
Lietuvos Banko, akcinii^rij; į

; reikalas duoti palengvinimų. 
(Daugumos,susirinkusių pri? 
■imtas • valdybom pasiūlymas 

.i nuošiin-j 
čūis už paskolas gyvuliui ir. 
mėsos produktui eksporto 
reikalams iki 4%>.- .H . n.j

Banko tarybon :išrnįkta p-.: 
p: Vdsyliūš; kuifriJJ Vailo*- 

t kraitis, L. 'Solėveičikas, * S/ 
Digryš, F. Milfeys if Į. W-v 
belis; direktoriais—GfajaūsP 
įkas, J. i^knįys, j. Kąūpą^,1 žT /“* 

pju. uLU..Lu*i revizijos KOmtl

balsu btivd išrinktas finansų 
mini št e ris d!..P. Karvriiš/

Valdybos ' Vardų padarė 
pranešimą trinko valdytojas 
prot. Jūrgūtįs. ‘ I^alyginŪd-; 
mas 1924 ir 1925inėtų balan
sus jis konstątdto, kad' žj’ , 
rhiai sumažėjo švėtitnOs va- 
Tintos ir depozitų ’ pozicijos.' Į. 
Tatai yi-a šąrylyj'su bendrĄ 
^kondtoirie-aepresija 

likėjo nėrit^iliepti T' ?

*
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tu vos Banko balansuose. Vy
riausiu banko politikos už
daviniu buvo išlaikyti pašto-' 
viii valiutą, kas ir buvo ąt-r 
siekta, nors tam tikslui teko 
pavaitoti griežtas priemones 
— sumažinti kreditu.. Nebu
vo, mažinantį kreditai tikeks ■, 
porinį, kuriam buvo duotas 
ir palengvinimas iki 6% dis
konto sumažinimo ^formoje.. 
Toliau p, valdytojas pažymė- 
jo, kad banko operacijos, pa
lyginti su 1924 metais beveik 
dvigubai padaugėjo. Atida-

įdiĮgųmą.-.,
JI- r ’ 4 i
U * —ra-----  į'L-V**'

ČEKOSLOVAKIJOS IR LIE-
TUVOS I^IAUGINGUMAS
’ KAtTN ą 

^aį£jrinoi$a$ 
įįiMlkoš 
vanojo v y.ties kryžiaus or- 
dęnais čekoslovakų genero
lus Syrovy, Gaijda, Cecek, 
Weinerek,papulkininką Stą- 
nek ii- buvusi krašto apsau
gos ministerį Udržai. Vasa
rio 16 d. mūsų pasiuntinys 
Prahoj p. Zaunius Čekojslo-
’ • ■ ;■ . i.,.-. i

sietikvos 
žėpąpi’astas;pi®iAhtmys ia$|- 
galiotas ministeris SSSR p. 
Jurgis BaĖrušaįOįir liks čig 
kurį jaikĮg? 1 U 

.Pdnuiylemes ifkityin i n i$ttį 
riui pa shll ius, 4 ^fin i stel ių 
Kabinetas nutarė siįjsti, Ru
sijon delegaciją iš .2 miški
ninkų ir vieno juristo derėtis, 
dėl miškų išgavimo.

- Tačiau delegacijos išvyki
mo Maskvon laikas dar galu
tinai nenustatytas.

Delegacija su savim veš
•. . . ■ . A ♦ » ’ ’ ' '

MYLINTIEMS SKAITYTI 
DORUS RAŠTUS ,

; ’-O-'/.. r.: ..
Pasiūlome visiems genj ražhj mėgė

jams Įsigyti dvi geras knygas: pirmą ii 
antru tąmą ■ t , 4,- <. X',T,
? A.F- M Ą -S T /Y-iĮįA'iJ*' 

visiems metams ir šventėms 
Dydis: 5X7% coliij, dailiais kietais a^ 
įdarais, po 500 saviršum poslapiu. Spįup] 
da aiški. Tikrai naudingi skaitymai, 
rinč tffevoffem-"Žinon&n?kafna ableH 
tomij, $3.00. Išpirkite pašte “Mone£

. ;,o “Darbininkas” r 
i

______  •.............. •• -■-■■z—r; ' 
dar labiau pakriko. Tada medžiotojai išleido į ko
vą sakalus. Kai Sikatoros sakalas pamate ore besi- 
kaujančius su kitais rpąakščiais sąvo draugus, .su
plasnojo spaynąię iy daužėsi norėdamas pasiliuosuoti ; 
nuo retežio jor nešti, saviesiems pagalbą A * ■

“Būk ramiąi,” spdraudč.kunig^kštisi 
nepasirodė, tavęs verta auka, 5 Tokių paukščių su ku-; 
iriais tavo broliai kaujasL tu1gali visuomet sau su-< 
rasti. Bet kas ten, ten piačiai išpletęs sparnus ke
liasi iš nendryno! Ibis. Žiūrėk,/.kaip spindi.,jo 
plunksnos Saulės spinduliūg^^;- .

.Sikatoras. tuojau paleido sakalą nuo retežėlio^ 
huėfnęs nuo galvos kepuraitę smagiai jį sviedė į orĄ • H. 
Sakalas kurį laiką rainiai skraidė; paskiauįispuole- . t * 
ant ibio, kurios vikriai sparnais plasnodamas pa«t ■ 
kėld aukštyn, ir bandė pasprukti. Bet sakalas iaip- 
gF'pąsikėlė aukštyn ir greitai privijęs auką<sū di<fe*L 
jių riksmu puolė ant jos... Ibis ilgu ir aštriu snapu > > 
pradėjo gintis nuo priešo? Vienu raomcūtu aSūpSik- \ 
Įsčių stisikybo ore.. Pohkimirsnio pakautas if srikru- 
vintas sakalo ibis krifo nelnyn.. Pamatęs tai Sikato- < 
Iras pribuvo a.nt vietos ir jrauka nutvėręs krentantį į

■

i

TRANZITAS PER LIETUVĄ
DIDĖJA '

* ; » i ' < ’ ’ • t •’ » - . . ■ • ?.* t '

Per 1925 niek rugpjūčio ir 
rugsėjo mėnesius per Lietu
vą tranzitu praėjo 127 vago
nai prekių, o nuo 1825 m. 
spalių mėn. T d. ligi 1926 m. 
sausio 31 d. tranzitu praėjo 
3294 vagonai; iš. to skai
čiaus iš SSSR į Vokietiją 
992 vagonai, o iš Voiketijos 
į SSSR — 2303 vagonai. 
Bendras tuose vagonuose 
pervežtų krovinių svoris šie-

naičiai, senę sugriebę viens 
už galvos, kits uždąojų, išne
šė kieman ir įmetė šulinin. Ji 
išękaj-to nėsūpVatd, <kaš^tsi^ 
tiko', ūk pasijuto bepuolanti 
į vandeni. Kai ji bandė lai- 
ky tis rii'šujė lyanįdehs, tai: 
Steponaičiai pradeję^jnėtyti 
lentgaliais ir pagilau dūrė 
su ilga karčia, bet laimei nei 
pataikė, o kartis įsispraudė 

i užsigriebusi 
stengėsi tyliai išsiląikvti vir-< 

nebegirdėdami baisoj tarė ją 
nuskendus ir pabėgo. Jai 
lekiant, išgirdo tainaitė ir 

BąitifUSaitienė bu- 
griaiikL- ‘ kraujų, 
taiškėjo,] kad Ste-' 

li-lftdįttevBąltrušai- 
Mytį '4el io, kad ji 
a^ti^ė^brtį, ku-

fo pinigų, o paskutinįjį su? lr nelaimingoji
®*»_______ _lA?Jk_____- 2______t£v * - -- - --

.k \> »?r *' irvyov * a*ji » » ■“••*•

ji? Senfeny guje vandens. Steponaičiaij
vus, vtAdavė jam kaž 
inigų, J " 
ą, neišduotų J Dokiek 

o Bilevičiai pastebėti 
baltą duoną, Ąoys žuiks- 

l ir juodosnevįsupJėt liri;

o mčn. 21 diena 
Teismas, išha- - ♦ - • 

b jų byla, nusprendė: 
evičių nubausti mirties 

, o Senionį Antaną, 
epilnametį — sunkių- 

•kalėji

B^įtA”
no t, 12 ck Šiauliuose 
> tokia ne1<rkw. 1*11.

J^ejykis jau senai, Ųidęs 
elę rankinę granatą, įmu- 
| ją medinį, kotą vartojo 
Ąipo “ mešką ” mietams į- 

žemen, Kotui sudilus, 
žus, VeTvkiš norėjo idė
jų/ Bet jokiu būdu ne • 

kotą iŠ granatos vi- 
isrtiUŠfi. fmefė tada 

besi kūrenantį 
į, kad medis išdegtų, 

m netikėtai granata

Marion CIevt
TTĮ _• TTfĮ r>_f - fl ttfifl* i'nesenai rarymijc gavo utvot- 

3 nuo savo vyro. Ji yra duk- 
mirusio Suv. Valstiją prezi

dento Clevetado.

<r.

• Y/-
' ' Į

S66 JV. Broachray, . So. Boston, Mass. .
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ISTORINĖ JAPONŲ APYSAKA ATPASAKOTA SULIG MISIONIERIŲ UŽRAŠŲ 
:-Į 4 v ' Špilmano, S. J.y-Sulietuvino A. Blažys. _ : A > ..^e

(Tęsinys)
7. MEDŽIOKLĖ

Kai Steponas be sąmonės gulėjo tamsiame ka
lėjime ant šiaudų kūlio, Sikatoras pilnas gyvenimo 
linksmybių medžiodams skrajojo po kalnus ir miš- 
kus. Dienų jis pradėjo linksmia sakalais medžiok; 
le. Dar ir šiandien Japonijoje toks medžiojimo bm 
das tebevartojamas ir labai gerbiamas. Kiek seniau, 
apie 16 šimtmetį, rasdavosi tokių vietų, kame saka
lais medžioklė sudarydavo dalį kunigaikščių auklė; 
jimo ir bajorų didybės. Japonų katboje yra parašy
tas veikalas 72 tomose apie šakalų rūšis ir sakalais 
medžioklę.

; Pirmiausiai yisas medžiotojų būrys prijojo prie 
mažo ežerėlio, kurio krantai buvo apaugę aukštomis

r nendrėmis; čia buvo daug paukščių. Šalia ežero, 
; miško pakraštyje sustojo karalius Sivanas, jo sve

tys Sikatondonas, Sikatoras ir daugelis kitų aukštes- 
niųjų bajorų, "tarp miško ir ežero buvo lygi pieve
lė, ant kurios aprinko vietų medžioklei. Iš kitos e- 
žero pusės atplaukė, baidydami paukščius, daugelis 
tarnu. . . •
' * * * .w , •

“Būkite pasiruošę.” tarė medžiotojams Sivanas.
Visi ponai pasiėmė iš savo tarnų sakalus ir lai

kė juos dešiniose rankose. Paukščiai

.,»• x?r-. '■•'S
' J*... ‘

buvo dengtos .dailiomis kepuraitėmis. Ypatingu gra
žumu ir didumu atsižymėjo Sikatorcįsakalas; jis ne
drąsiai šiaušė savo rudas plunksnas. “Hąbuc” tarė 
glostydamas jo kaklų Sikatoras. ‘‘Ar girdi baloje 
paukščių kvarkimų? Bet jie tavęs nėra verti! Tu 
turi pasirinkti gražu, karališkų.papkštį., Štai skren
da antys, bet ir jos ne#del tavęs! Tėinyk, ar tai 
ne ibis 2 Prisimink ^au paukštį raudonu kaklu, bal
tomis plunksnomis ir ilgu, riestu, mėlynu snapu.” 

Dabar iškilo iš ežero pakrantės pora laukinių an
čių ir nuskrido miško linkui. Tuoj pasigirdo bai-
flytojų švilpimas. “Tarnai jau vietoje!įiDabar tu 
(Sikatorai, parodyk savo mokslą,” tarė karalius Si- 
Vanas ir papūtus jam sidabrinę dūdelę, ant ežero pa
kilo didelis triukšmas. Ant krantų brovėsi tarnai 
su šunimis. Iš nendryno pasikėlė didelis paukščių 
ljfirys; ilgai abejodamas skrajojo šen ir ten viršuje 
gklvų. Jau buvo bepradedąs visas būrys leistis at
gal j ežerų, bet čia taškydami irklais vandenį laivi
ninkai pakėlė didelį triukšmų; tokiu būdu ne. tik už
kirto kelią atgal besileidžiantiėms paukščiams bet 
ir likusius išbaidė, Kai „visas pakęik^ paukščių bū- 
ryi skraidė viršuje pievos. Sivanas davė antrų ženk
lą ir išspruko raiti medžiotojai iš miško ant pievos. 
Paukščiai pamatę naujų priešų vėl norėjo leistis at
gaili ežerų, bet antrų karta užkirto jiemrikelių šunų 
. ,v <įt»uaKilSjaBįpfTrfijįtfiįįf < ■_ 4'f'iiifr i>v A-'

i 
t 
1

paukštį,, kas sakalų medžioklėje buvo laikoma Kepa-* 
prastu sumanumu ir-vikrumu.- v » - ‘ ■’ J -

“Bravo,” sušuko karalius Sivanas.. “Tupada< 
|?oi didžiausią garbę savo auklėtojui SikatondDiiaį. 
Labai laiku paleidei sakalą, jis gi pagavo geriausią 
auką.; $tąį skreiĮdą_pord aąčįų; pasirodyk, ntųėugiv

į. X'Tai yrtf gulbės?? atsakė ‘
Ii šaudyti tiktai šventasis Mikadas.”

“Bet ir šogūnas jas medžioja,” atsakė Sivi•
“O kaa galima daryti B<



f 9 & r■ : ".m 
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Bedieviai išsižioję šaukia: 
varykime kunigus j bažny
čias. $ Kam jie turi pirkalbi- 
nėti žmones rašytis laikra- 
ščius, ar tat jų darbas? Nuo 
tų šąuksmų man ir galva su
sisuko, nebežinau kieno čia 
teisybė. Tu, Jonai, jesi gal- 
votęsnis už manę ir aš tavim 
pasitikiu. Išaiškink, mel-

• ūžiamasis, ar mūsų kunigai 
patys prasimanę perša žmo- 
nęjHą laikraščius, ar juos ra
gina čia dirbti aukštesnė baž
nyčios vyriausybė ?

— Gerai, išaiškinsiu. Pa
tys popiežiai, Jėzaus Kris
taus vietininkai, ragina ti
kinčiuosius remti katalikiškų 
spaudų, skaityti ir platinti 

v katalikiškus laikraščius. Po 
piežius Pijus IX yra pasa-

* kęs? “Mūsų laikais daugiau 
ręikalinga tiesos gynėjų 
plunksna, negu jos skelbėjų

. iš sakyklos.” Leonas XIII 
pasakė: “Kiekvieno katali
ko šventa pareiga remti ka
talikų spauda.” Beje, pa
klausyk dar, kų sako šiuo 
reikalu popiežius Pijus X.

Jis palaimino sykį laikraš
tininko plunksnų *ir tarė 
šiuos įsidėmėtinus žodžius: 
“Nėra kilnesnės misijos už 
laikraštininko misijų. Lai-

■» _ ...ry ’ : f.j, -t, i.-. • »

lo griebtis vaisto. Tikriau 
sias nuo tų nuodų vaistas — 
tai gera spauda. Dabar tai 
ne “seniau,” bet šiandien. 
Aišku kaip ant delno, kad 
šiandien katalikai žmonės y- 
ra vedami iš kelio, tvirkina
mi ir nuodijami bedieviškų 
laikraščių... ' ‘ ‘Veltui staty
site bažnyčias,” priduria 
šventasis Tėvas, “veltui 
rengsite misijas, kursite mo
kyklas, dalysite visokius rū
šies gerus darbus — visi jūsų 
rūpesniai eis niekais, jei ne
mokėsite vartoti apsiginamo
jo ir puolamojo ginklo — ge
ros katalikiškos spaudos.” 
— Žinai, tuos popiežiaus žo
džius reikia giliai įsidėti į 
širdį. Kaip aš žiūriu, dau
gelis kunigų šventai vykdo- 
popiežiaus norų.

Gal būt. Reikia atsiminti, 
kad nusiskundimai prastais 
laikais, pratsais laikraščiais 
ir raštais nieko, nepadės ir 
pikto žmonių tarpe nepanai
kins. Mokykimės visomis iš
galėmis remti katalikų spau
da. Pirmiausia nepadėkime 
plėstis piktam. Neišsirašinė- 
kime, nepirkime ir.neskaity
kime bedieviškų laikraščių ir 
knygių

Maža to. Nepirkime ir ne-:

ščiai smulkmeniškii
* ?

%

Xr

C*#

1 Ub L/ALYTvH
(1) Li^os peras, kokiu

t<kas- turi įsigauti į ^ū-
mATkin ir - l

(2) Kibias turi būti ant
tięk nusilpnėjęs, kad pada
rius tinkamą dirvų tiems pk- 
įąpis augti. ■_,;
* Abu tie faktoriai remiami 
vienas ant kito. Be jų 
jų negali būti ligos. Nors 
pimutinis nėra mūsų konį- 
roiėje, vienok galima daug 
padaryti,' kad pasistengus 

i prašalinti kiek galima aplipi-

'' .
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i i. •“Tt* . ,z-

4. Dėvėk tiktai užtekti- 
. V','" V-' *

. -y.. • < t : OAtJ*< ■: : S**?

. Šiame ja 
met serga 
slogomis, 
plaučių v
tai net ir Alflinky-
bės, kurioe tedi.-įrie ligų

i laug žmonių 
diftenja ir 

M fo kartais

nėja įvairias ' ___ 
šeimynų skandalus, tuo bū
du žadindami įkaityto jų pik
tus geidulius ir patenkinda- 
mi nesveikų jų ‘smalsumą. 
Nieks negal ir išpasakoti, 
kiek žalos jie daro. Daugy
bei ije išplėšia tikėjimo ki
birkštį^ Ištvirkina jaunup- 
mėnę, prisėja melų ir šmeižt 
tų apje katalikų Bažnyčių ir 
kunigus. . Kaip skaudu ma
tyti namuose kryžių, mūsų 
Išganytojo garbinimo ženk-, 
lų, ir po juo ant stalo bedie- 
viškųlaikraštį. . --__

— Taip,-brolau, mūsų ne
išmanymas dar yra didelis, j r

— Bet nusiminti nėra ko. į namuose, 1—
Kiekvienas katalikiško laik- Saigose miesto dalyse; 
i-aščio skaitytojas teatkalba I Persivalgypias siiu-

• " w > n v- • v •TziOlC X7T>10*1 1Q 1

kų jų ‘smalsumą, 
išpasakoti,

nai drabužių, kad palaikius prįę kūno sveikatos
i i__ •________________ _ _____j * -» . -a. :kūę> įr tiirląian^et%e- t<4:. wn’j2|

6. Jei jautiesi, kad esy 
auka kokios nors ligos, nu-£ 
stok valgęs visaip Gerk daug? 
vandens, atsigulk, užsiklotu 
šiltai ir ilsėkis. Duok gantl; 
tai progos sugrąžinti tau: 
normalę sveikatų. Tikrai 
bina kiek nesveikumo,m< 
šių ir metų butų galima jįO 
vengti jei karts nuo karto lį|| 
gai užėjus būtų pašvvęstą ; 
puse dienos ar daugiaus po^ 
ilsini.

reiikk atšaldyti kurių taip 
kad drebulys krėstų. Užtek
tina ir normale kūno venti- 
lacija, vienok, yra reikalin
ga kad palaikius jį sveiku. 
Nereikia nešioti diržų labai 
užveržttj, nes tuomi galima 
cirkuliacijai pakenkti. Bet 
niekas taip neatims kūno jė
gos kaip jo užšaldymas.

5. Reikia vengti darbo ar
ba žaisto kuris atima spėkų. 
Dažniausiai liga apima tuos,

•>■» t •;
daugumos, 
dažniausiai
šios
■ (1) Staib i 
kaip temperatūroj fa 
mosferos <’
. (2) Perdaug 7 pildyti kybes prie jo vedančias. Tu-
kambariai, ypač tokie, kuričtyint slogas nereikia bučiub- 

7 juokintis, kosėjant
(3) Perdidelis°susigrūdi- ar čiaudant reikia pridengti 

mas, prasta ventilacija dirb- biu-nų skepetaite, nes kitaip 
tu vėso, gatvekariltose, ir net nesuskaitoma daugybe Mgos 

- kurie ^pdasi vųr?.‘ peni esti’išmetama lauk taip

* ;

t *
* V_MH

- •
- • t

mosferos drėgnume':'
., j . i - y

4 5-

*

V <

vra šildomi šiltu garu; ; tis, arba juokintas, kosėjant

kad kiti aplink gali .lengvai
ypatiškas kūno' prižiurę ji - rūsčiu s kuily tojus teuLKUiLHi i , v’ • - . , .

■po viena žmogų nuo bedievis- kiais valgiais ir neužtektum Į»as. dažnai prausiantis kaip 
I1 * ” • ___ . InllFnn IT* Tfinlrnc moviflnn _ko laikraščio ir teįkalba bent inankštinimas$- - --

(5) Tinkamo apsirengimo nuolat!vienam užsisakyti kurį kata
likiškų laikraštį. Tuo būdu 
dirbdami, būsime tikri misio- 
noriai.

— Tavo paraginimą uoliai 
vykdysiu.

(Kauno “Vienybė”)

minu šį tavojo pašaukimo skaitykime net tokių laikra- •
ženklų. Mano pirmtakūnai 
laimindavo krikščionių kar
žygių kardus ir ginklus, aš 
beveliju melsti Dievų palai
mos katalikiškojo rašytojo 
plunksnai;” Kitu atveju Pi
jus X vėl paskė: “Vis dėlto 
žmonės dar nesupranta, kaip 
svarbus daiktas yrą. .mūsų 
laikais spdlida. Nei kunigai, 
nė šiaip tikintieji neugdo jos 
tiek, kiek reikalinga ji ugdy
tis. Seni žmonės sako, čia kaž 
kas nauja; seniau tiek sielų 
išganyta, ir nesirūpinta jo
kiais laikraščiais! Lengva 
pasakyti: seniau, seniau! 
Juk reikia atsiminti, kad se
niau prastų laikraščių ir raš
tų-nuodai nebuvo taip papli
tę kaip šiandien, tad seniau 
ir nebuvo tokio didelio reika-

ščių, kurie iš tikrųjų nepuo
la katalikų bažnyčios, bet 
laiks nuo laiko jų pašiepia. . 
Žiūrėkime, kad katalikų na
muose būtų aiškiai katalikiš-, 
kas laikraštis. O kitokius 
vykime kaip vilkus iš avių 
bandos, prisimindami Kriski 
taus žodžius: “Kas ne suį 
manim, tas prieš mane, ir kas 
su manim nerenka, tas bars
to.”

— Tavo teisybė, Jonai. 

 

Kiekvienas katalikas turėtų 
ia sakai.
elis mū-

taip elgtis, kaip t 
Tik, bėda, kad 
su tikinčiųjų to nesupranta.

— Bet pagalvok, kiek 
prasto padaro bedieviški lai
kraščiai ir raštai! Šiandien 
juose yra išjuokiama ir pa-

\
i

* . t
“Jūsų vardu,” tarė Šikatoras ir išsitraukė iš 

rišulio dvi strėli. Vienų įsidėjo tarp lūpų, kitų g 
į lankų įspaudė. Stipriai ištempęs saidokų taiki 
paukščiui. Suskambėjo lankas ir sušvilpus per orą 
eidama strėla įsibedė paukščio krūtinėn. Nenukri 
tus dar tai žemėn, Šikatoras greitai įspraudė lankau 
kitų strėlų ir pašovė antrąjį paukštį.

Visi medžiotojai plojo rankomis ir gyrė Sikato 
rų, kunigaikštis gi nušoko nuo arklio, paėmė tuodi 
paukščiu ir prinešęs prie Sivano tarė: “Karaliau, at 
leisk man, kad tavo dėkingasis tarnas tegali tau pa 
dovanoti tiktai savo medžioklės laimę. Bet tikiuos 
ateis diena, kurioje aš savo strėlų nuo beginklk 
paukščio nukreipsiu į tavo priešų ir tuomet gerai 
lesiu jam pataikyti!”

Svanų labiau nudžiugino kunigaikščio žodžiai 
negu jo dovanos. Nes jis negalėjo sulyginti sav< 
pirm gi mi o sūnaus blogų palinkimų ir menkų dva 
sros dovanų su tikromis karališkomis Sikatoros ypa 
tybemis ir nutarė viešai išreikšti, kų senai buvo su 
manęs. Kol kas jis tįk taip atsakė Sikatorui: “La 
bai aš tau esu dėkingas! Tu šitose dienose apturės-’ 
nuo manęs ypatingų malonę ir toji medžioklė ilga' 
pasiliks visų atmintyje-”

Paskiau jie tęsė savo darbų toliau ir Šikatoras 
dar nekartų gavo progų išmėginti savo gabumus 

' Dabar jis pamatė gražių lapę ir leidosi zovada jų vy
ti; paskiau paleido strėlų ir nušovė lapę, ko pada
ryti nesugebėjo nei vienas ten buvusiųjų.

Prieš saulei leisiantis visi sujojo į miškų pailsė
ti; čia, netoli trykštančio šaltinio, padarė karaliui 
šėtrų. Susėdus vakarieniauti karalius iš visų tarpo 
ypatingai išskyrė Sikatorų. Jis kreipėsi į savo kanc
lerį Jazikųjį, kuris gerai žinojo Japcmijoa istatymus 
if istorijų, ar jam nesąs Žinomas atsitikimas, kad

j bumų ir rankas, ir maudan-* . ;
x ■ -r . V*-.- Dabar dar laikas subrusti patapti 4‘Darbininko”

stoka, taip kad kūnas esti j Antras faktorius lygiai ' tanaįį drasioj U
taip pat svarbus kaip ir pir- r z 4
mas, ir vra beveik mūsų kon- vaik^ tauta netenka remžj,, spauda netenka skaitytoj, ir M? 
trelėje. Kiekvienas žmogus P^elba bedievystės žūstame Tautai ir Bažnyčiai. ’S
turi stengtis palaikyti savot “Darirnifrikiii” reikalingi Agentai Prašome lietuviais į- 
kūnų kuogeriausiame stovy, gyventų kolonijų katalikų veikėjų atsiliepti ir stoti į katalikų. 
Taip darant, kūnas neduos spaudos platintojų eiles prisidedami prie palaikymo lietuvybėį 
progos ligij perams įsigauti, tęs, doros principų ir Kristaus idealo. Mes katalikai jau įsi-.

Bet kų padarius kad būti leidome per giliai į letarginį apsnūdimų ir pamiršome kad tufe 
sveiki, išvengti slogu ir kitų rime spaudų. Nustojome agitavę, o priešam tik to ir reU^ 
užkrečiamų ligų ? Ir kų pa- Jie džiaugiasi ir ne vienų pagauna į savo bučį. Kokia , 
(lepins kad atgauti sveikata mums nauda? O tai tokia, kad netenkant bažnyčiai ištiki 
tos netekus? *Čia keletas par spaudų ir tuo atliksite neprastesnę misijų už tikrus misija

atšaldomas;
(6) Neatsargumas iš pusės 

tų, kurie prižiūri ligonius, 
prileidžiant kitiems užsi
krėsti ta pačia ligų.

Du faktoriai reikalingi, 
kad užkrėtus žmogaus kūnąSutemus, bedievis tampa 

pusiau tikinčiu. —
*'~***£''~ . XX(IVX U/jn.ltLUO ZjIUU 

Young. 'kokia nors liga—

i

tarimų kaip sveikiems būti:
1. Valgyk mažai ir mais

tingus valgius. Valgant rie
bius ir sunkius valgius arba 
jų perdaug pripildo sistema 
visokiais nuodais, ir kūnų 
padaro gera dirva ligos pe
rams plėtotis.

-2- NeĮujok.^orii daug 
vandens — nuo šešių iki dvy
likos stiklų kasdien. Van
duo reikalingas, kad išplo
vus nuodus, kurie kūne užsi
lieka. Kitaip šie nuodai vis 
daugintus, kas kenktų svei
katai, sumažintų veikian
čias pajėgas, ir labai įerzin
tų. '

3. Vaikščiok nors pusva- 
Graikijos princas Povilas. Jam atvykus į New Yorką su- landi kas rytas ir vakaras 

skaudėjo dantis, čia matome tų princų pas dentistų, kurs jo tyrame ore, nes tas pagelbės 
karališkus dantis sutaisys. išvalyti kraujų nuo visokių

’roks nors Japonijos karalius prigulėjusių valstybę jo 
ūnui būtų palikęs svetimam; visi dvariškiai nuste
bę klausėsi jo tokio paklausimo. Jazihajas gi jam 
ifsakė, kad tokių įvykių buvę labai daug ir išskaitė 
ų visų eilę. Ant galo dar taip jis pridūrė, kad toks 
paveldėjimas tuomet esąs teisėtas, jei sūnus dora 
rba kūnu esąs sugedęs ir netinkamas būti valdovu; 
uomet net šventa esanti karaliaus pareiga pasirū
pinti savo šalies ateičiai tinkamesnio paveldėtojaus.

Pavalgius karalius visus atleido išskyrus tikta; 
ukatondonų ir Sikatorą. Su jais jis atsisėdęs prie
dais savo šėtrų, milžiniško kipariso šešėlyje, kurio 
'takos gaubė šaltinį, taip kalbėjo: “Mano brolau, ta- 
to sūnus, Šikatoras, šiandien padarė man didelį 
Ižiaugsmų; už tai dabar aš tau noriu išdėstyti jau se
tai savo sumanytų planų. Bet tu Sikatorai dabar 
lieko nekalbėk, tik klausykis. Aš manau, kad ma
to sostas neturi patekti nei Joscimonui, kuris nėra 
o vertas, nei Sabastijonui tapusiam krikščionim, tik 
pikatorui. Jis turės paveldėti ir Tozos sostų. To
riu būdu taps galingu šitų salų viešpačiu ir nuo jo 
priklausys Japonijos likimas. Bet kad tai pasiekns 
eikalinga jam išlaikyti vienų sųlygų: kol kas netap 
i krikščionim.” \

" “Mano sūnaus klaupkis ir padėkok karaliui už 
okių didelę jo malonę!”—tarė Sikatondonas. “Kri

kščionim jis niekada netaps. Mielasai aš jį užmuš
čiau,-‘jei pamatyčiau klūpantį ties kryžiumi!”

Šikatoras atsiklaupė ir pabučiavo karaliaus ran
kų; bet nė žodelis neišsprūdo iš jo lūpų. Vėlai va
kare pasišaukęs.jį karalius antrų kartų tarė:.Su
prask gerai mane! Aš nesakau, kad tu visai ne
tapk krikščionimi, bet tik ne dabar. Gal vėliai, 
kai tavo rankose bus visa'valdžių ir įgysi pavaldi
nių meilę; tada, bet tik no dabar.

1

y

nūs. S
’ ■ •

Į darbų broliai ir sesės lietuviai katalikai! šalin apatijM;
“DARBININKO” ADMINISTRACIJA i.S
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Birželio-Jun. 10 d. 1926 
NORTH GERMAN LLOYd Į 
Laivu COLUMBUŠ

lietuvių ekskursija bus labai įdomi ir linksma 
nes jąja vadovaus gerai mums žinomojo

kaip mano švogerio sūnui, koris mano kariuomenės 
pagalba buvo atgavęs tėvo sostų, bet krikščionijos 
dūlei greitai vėl tapo žynių atimtas. Aš žinau, kad • 
tu manai apleisti Japonijos dievus, bet aš ir nerei
kalauju jiems tikėti. Mačiau tų mažų knygelę, ku
rių tu skaitai ir'pripažystu, kad jos turinys daug pro
tingesnis už mūsų žynių knygas. Bet politikos iš
mintis, kurios klauso visi gudrūs valdovai, griežtai 
reikalauja dabar to žingsnio nedaryti. Tu ton nu
traukti ryšius su tarnu Steponu ir su svetimtaučiais 

į mokytojais.—Dabar eik į savo šėtrų ir ilsėkis. Žiū
rėk, kaip gražiai saulė leidžiasi! Kalnai, uolos ir 
i jūros paraudonavo. Kokia puiki ir graži toji šalis^ 
Ijuk tai vis bus tavo valstybė! Mano sūnau, būk 
gudrus! Bet dabar tu man nė žodžio neatsakyk. 
Sudiev.

Rimtai susimąstęs kunigaikštis sugrįžo savo šėt- 
”on. Visą naktį jam nedavė ramybės viena mintis 
kurią jis rado jam duotoje aklojo knygoje. Ši taip 
-kambėjo: “Aš visą tau atiduosiu, jei parpuolęs pa
garbinsi mane. Bet tai buvo viliojantis gundymas.” 
manė sau vienas. “Sivanas gi reikalauja tiktai da
bar to nedaryti.” Pagaliau prieš pat rytą jis sal
džiai užmigo. Tada jam sapnavosi, kad jis medžio
ja, betlcvėrys, kuriuos zovada vaikė po kalnus ir 
slėnis buvo keisti: pusiau lapės, pusiau ereliai. Kai 
iis tik prie jų prisiartino tie keisti sutvėrimai išny
ko, o vietoje jų stovėjo Steponas ir laikė vienoje ran
koje aukštą šilkinę Šogūno skribėlę, antroje erškie- 
čių vainiką. “Pasirink,” tarė jam pažas. Sikato- 
ras juokdamasis paėmė puikią Šogūno skribėlę, bet 
iš neatsargumo prisilietas prie vainiko, taip skan
džiai įdiegė jam į ranką dygliai, kad ir atbudęs jau
tė sopulį.

i

-x>

Nes tau išeity, (Bus daugiau) J
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Pradfirite rengtis tuojaus, kad suspėti atlikti visus 
matomus. "

Dokumentus mes išrūpinsime. Kreipkitės į
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Vodevilio dalyvis artistas
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’ D A R B ĮNINKĄS 
t> Arėsi Bruadvvaj South Boston, .

Tel. Boutb Boston 0620
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M DARBININKŲ ALGOS TURI KILTI
Valstijose^ kįla. 

kos Darbo Federacija stovi už tai, kad darbininkų al- 
GALI ir TURI kilti. .
Kodėl gali ir turi būti, kad darbininkų algos kiltų. Da- 
inis Amerikos Darbo Fedracijos prezidentas Green nuro- 
kad algos gali kilti dėlto, kad darbininko darbas dabar 
Luktingesiiis. Prez. Green nurodo,: kad per 25 pastaruo 
metas darbininkų darbo produktingumas padidėjo ant 25 
i. Iš to išeina, kad dabar darbininkas tuo pat laiku pa- 
> 25 nuoš. daugiau, negu prieš 25 metas..
Nėra jokios abejonės, kad darbininkų darbo produktingu- 
pakilo. _ Nors dabar darbininkai po mažiau dirba ir ne tain 
riai, kaip prieš 25 metus, Ųfet jie darbo dabar daugiau pa- 
i, negu seniau. Aišku, kad ir kompanijos dabar turi daū- 
pelno. Todėl kompanijos įstengia geriau Harbininkams ap- 

2^* * ' *

Kaip tai atsitiko, kad darbininkai dabar lengviau ir trum- 
ąaų dirba, o daugiau pagamina. Tas atsitiko ne dėl vienos 
riežasties. Pirmiausia reikia žinoti, kad dabar darbininkas 
tašiau dirbdamas nėra taip nualinamas,- kaip seniau. Dabar 
Irijinihkaš nepersidirbęs gali našiai dirbti. Toliau darhinin- 

Bi įgudo į savo darbus, išmoko amatų, pasidarė meistresni. 
^ svarbiausia bene bus ta priežastis, kad pagerinta mašinos, 
tisose pramonės šakose mašinos be paliovos gerinamos ir to 
įųtinamos. Darbininkai greit išmoksta mašinomis dirbti ir dar 
a produktingumas nuolat kįla.
į- Iš visų šitą pagerinimų išeina tas, kad darbininkų algo 

» fb i - .5 . -‘Ii.,.

Apskrita^ imant ųarbininkų algos $nv.
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FEDERACIJOS ĖKSKUR- i 

SIJA : J

Apie tą ekskursiją “Gar-
Ji” ražo:- ’ .B<*1

; . \ apięi
“Vienas žymus Lietuvos

vlsuomenfe vadas Federaei- uiai provokatoriai tauhiš- 
JOS iždininkui rašo: - sumanė atsiklausti rita-

‘Susiinildamaš jtikink p. . jofiargninko’
Šimutį, kad jisai su jaunimouenu5jo niekais, 
ekskursija atvažiuotu Lietu; jį gavp^į įenoainį «usi 
von gegužės 15 drenki. Tn.^ (^^liažia-

meta pas mus būna patys “Sovietekaja tiurina, 
gražiausi laikai - Tautos -
šventė su kariuomenės para- i -- ’ - *
du, su mokyklų auklėtiniais, 
su studentų ekškursijomis, 
sporto šventėmis ir L toliams.
Reiškia — reiktų išvažiuoti 
iŠ New Yorko apie 1 gegužės. 
(Dar geriau — ekskursija iš
važiuoja "27 bal. Red.); 
Tokią gražią ekskursiją, mes 
iškilmingai pasitiktume 
Klaipėdoje, Trumpu laiku 
jie daug pamatytų.’ .

“Reiškia, ekskursija nu
važiuos Lietuvon patogiau-' 
siu ų gražiausiu laiku.

‘ ‘Organizuojama Amerikos 
lietuvių jaunimo (LrVyčię) 
base bąli ratelis, kuris va
žiuos kartu su Federacijos 
ekskursija imtis su Lietuvos 
sportininkais. Tai bus kitas 
gražus ir istorinis dalykas. 
T J etų via i svaidininkai atsi- v— . - . , : •
liėpikte ir užsiregistruokite 
^deraciios raštinėj, ar L 
Vyčių centre.

X

,• *y

—. r <—r- ■ ..... »
niiį IMnau nįgu kardas. Juo 
labiau^ ^id pėr kultūrą įai- 

mėta8 kraštas, niekad neatri-r 
mėta, o-per kovą -y visaip 
esttai:-!.. •

. Todėl neklysta valdžia, ųe- 
klydot ir jįs, ^ užjūrio bro- 

sssb ' ' * hai, reindami Vilnišusliėtu-'Didžiuoju Lietuvos Kūpi- /įį p^o

y. / gaiš, oir t>ne$ų eilespare-.
ifešuritįmetų bastėsi Vy- tėjo... Piiiigas judina pą- 

iv.- itn- šaulį- tėpastumid jis'ir Vil
niaus klausimą! Aukso žo-*: 
džiais įrašys istorija mūsų -* 
žygius, jei męs būsiin pasiry- j 
žę pakartot Vytauto vargus <%.- 
į laimę beeidami.

'j' •- t

V. Kad Vilniaus - taiki- -k
nai netekome, turim dieną ‘ 
naktį Dieviii dėkoti. Kodėl T 
Dešimtys priežasčių. -

Visų pirma, buvom ir to- 
bėsam nesubrendę ištautėju- 
siam kraštai valdyti. Tajai ( 
pasirodė mums Vilnių laiki
nai paėmus. Kaipaūgėsim, 
turėsim savo kultūrą,, tuo
met ir svetimiems užimpo- 
nuosim. \ _

’Antra vertus, didis netei
singas kentėjimas nuvalo sie
lą, pakelia tautos sąmonę. 
Kas suvienijo italus, sustip
rino prancūzus, o dahar pri
kėlė vokiečius ? Visūmetpa- ’ < 
veržti kraštaisukelia aistrin
go noro juos atvaduoti Už
migt lauruose, po pergalės, 
lengviau, negu nugalėtam ar 
ko pašigėndant to neieškoti 
Visados vakarykštis laimėto
jas tampa nugalėtas. Dėl to 
nėverkim; įspįs sūulelė ir į 
mūsų langelį.

Trečia, Vilnių dabar jaii 4 . 
4«beĮ>ažintiiniėffleį4^4o  ̂

vargas ’.po Lenkais. Todėl 
paklauskim: kaip mes būtu
mėm viiriiškiam^Tnaionesni, > 
ar užvaldę jėga ir, gat būt, 
įstūmę vargan dėl savo silp
numo, ai* tada, kai merdę- 
jaritiems istiesim pagalbos 
> -© -4 . T' -» _ 1 yM., *"» £ • -r-

ranką ir pnkelsim naujam 
geram gyvenimui?

* . <. » , 1 z

VI. Užbaigai pasakysiu 
tai, ko amerįkečiai gal nė ne- 
sivaizdina: Lietuvoje mūsų 
tautiečiams Vilniaus noras 
toks stiprus, jog nėra visam 
pasauly kito tokio šūkio, 
kurs lygiai patrauktų kurią 
nors tautą, kaip mus veikia 
šauksmas: “Vaduokim.Vil
nių!” Prieš tą jausmą blun- - 
ka Vokiečių kerštavimas 
prancūzams ir visi kiti pa* į 
vyzdžiai.

Juo tolyn, juo stipresnis ’1 
musų ilgesys. Išaušus va
duojamai dienai, subyrės 
Vilniaus pančiai,’ kaip suby
rėjo, amerikiečiams pade
dant, Klaipėdą buvę sukaus- 
tę gelžgaliai. ' 7

St. Mt.r

! 

>binfe pavykus,- Vytautas at
silsėta nuo Ordinu ir Oštro- 
viškė iuiija (1392) palieka

X
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gaįkščiu. >
» . • Į • - - - ►

tautas, po svečias žemes; iar- 
pata, kaip, matėme, šusįtai- 
kįndavp su Lenkais, bet ne 
akimirkai nepamiršo savo 
uždavinio : atgauti Vilnių. Ir 
pagaliau laimėjo.

Didelis mums pavyzdis. 
Kartais nūsimenam, imam 
abejot Atminkime Vytauto 
kovę; mūsų himno žodžiais? 
seinkimės stiprybės iš mūsų 
garbingos praeities!

P II. Taigi regėjome, kad 
Vilniaus kovę galima laimė
ti! Pagalvokime dabar apie 
mūsų meto aplinkybes. Len
kai daug didesni, stipresni, 
turi galingų draugų—Pran
cūzų, o iries tesame stiprūs 
savo, pasiryžimu... Aišku 
todeŲ kad esamoųiis sąlygo
mis Vilniaus klausimo gink
lu neišrištame. Lygiai ne
gelbėjo mums ir ramaus ke
bo mėginimas. Reiškia, rei
kia kitokių aplinkybių; Rei- 
kia mums palankaus pergru
pavimo tų politinių jėgų, ku
rios turi įtakos į Vilniaus 
klausimo sprendimą. To be
laukiant, tarime neleist už- 
miršt pasauliui savo skaudu
lį: turime rėkt, šaukt! Ug- 

dykim savyje, itin jaunoje 
kartoje, Vilniaus, skausmą, 
jo ilgesį. Tinkamu laiku iš 
tos kibirkšties vėjai- išpūs 
liepsną. Istorija, žmonijos 
protas^ moko, kad tautoš są
monėje neužgesęs noras vi- 
šad įsikūiiija.

,• « h ’i i I j' ’ ' ■
III. Kiti, sako, nė to ne

reikią. Girdi, Vilnių atsi- 
imsime panašiai, kaip pran
cūzai Elzasą ir Lotaringiją, 
ar Danai Savo žemes iš Vo
kietijos. Tikrai galimas da
lykas. Lehkai pūva iš vi- 
daus, ir, ankščiau ar vėliau, 
juos užpuls skaitlingi prie
šai: voikeeiai, rusai. Tuo
met, be abejo, jei išsilaikysi
me, Vilnius bus mūsų. Jau 
dabar Rilsai pasisako, kad 
jie velytiį matyt pilnių ma

žos Lietuvos sostine, negu 
užpuolikės Lenkijos atrama.

ĮV. Bar vięnastbvos bū- 

das — bėne rimčiausias —- 
kultūriškas. Nesigailėkime 
Vilnijai lėšų mūsiškoms mo- 
kykloms išlaikyti, skleiškim 
ten lietuvybę, gaivinkim tau
tišką judėjimą — šitoks vei
kimas priartins mums Vii

* >

y* 

prašoma visi tit 
kalinių k^nkiniriio būdai. 
Tuose aprašymuose kaip tik 
minimi panašūs įrankiai, ku- 
riuoš “Laisvės’’ pfbtanūgd 
riai piešia. Be toj triūsų gė
las pažįstamas, pirmiaus 
bolševikų prietėliuš, hesėtiai 
iš- Rusijos sugrįžęs; ihunis 
pridavė lygiai tokiuos pat 
kalinių karikiriiirio paveiks
lus, kaip kad “Laisvė” sau 
“atsipečėtirio.” teigti “Lais
vei” valia buto neva Lietu
vos kalėjimų inkvizicijos į- 
rankius spauzdinti, taitėnė- 
pyksta riiūšų šaiilės, t. y., at
siprašau, ? ‘1 laisvės ’ ’ broliai, 
kad mes Rusijos “pikčius” 
įsidėjdiiie. Jeigii tuošė “įjik- 
čiuose” jūs randate kvęihį ta 
biaurių dalykų, tai kita mes 
kaįti, kad pas jus taip yra;. 

fcad nereiktą, kitą, tykį 

piktintis ir labai sielotis (tas 
labai nesveika — apopleksi
ja visus “Laisvės” redakto
rius gali nudėti) patartume 
nedaryti, ^oręktūrų klaidų:

ten, kur turėtų būti, žodis. 
Rusija. Mums-labai keista, 
kad jūs, tąip mylį savo “iną- 
tiišką Rosi ją,” bijote mina- 
voti jos vardą, o tankiau mi
nite nekenčiamos Lietuvos, 
vardą. Už Jai jums tinke 
duoti—testimonium paūper- 
tatis, (dvasios? ubagystės liū- 

dymaš).

“KAPITALO LEBTUVOJĖ 
YRA.”

“S-ros”. redaktorius, sek 
rotorius, administratorius ir 
dženitorius paskutiniam 
‘ ‘ S-ros ’ ’ numery rašo:

' • < » - • . ■ • ’ i

“Kapitalo Lietuvoje yra. 
Jei tik jis bus tinkamai sii- 

/ naudojamas šalies reikalams, 
tai ir be. užsieninių paskolų 
daug kas galima nuveikti. 
Bet jeigu leisime ir toliaūs 
klerikalams viešpatauti, tai 
ir užtrauktos paskolos, Lie
tuvos iš skurdo neiškeis, ries 
to spaskolos irgi bus sunau
dotos klerikališkos reakcijos 
reikalams.”
Štai kaip majestotingai

:į

sime; kad nebe pirmą kartą 
ietaviĮi Vilniaus pasigenda. 
Kitų jmvyz^ių neminėda

mas, tepriminsiu, kaip mū- 
sų tautos didvyris, Vytautas 
Didysis, gyveno. tą patį 
ikauspią, tokį it mes dabar 

kenčiame.^ Didingas vaiz- 
las. Po 500 metų istorija 
pasikartojo, ir ainiai klam
poja bočių kryžiaus kėlius. 
Prismihkiinė jiidš! - _

- Visų žinoiną, kad Algir
dui, vjriadsiam Lietuvos 
valdovui, 1377 metais pasi- 
mirus, jo sūnus Jogaila pa
liko jo .vietoj. Šisai ėmę, ;taĮ- 

syt pinklių savo dėdei. Kar- 
tas ir lengvai nųbaus- 

vp išgambs .darbą, 
?ęs jį niekšiškai 

->•< r->, 

šbrolį. Kęstutį pi

bvą dėl

i V»>1£ 
tas tęsė sa 
•V .i z <4 .
apvainikavps jį niekšiškai 
suimdains derėtis .attykiiMiis 

deųę irąniš 
žudo. Vyti
Vytautas pradeda k<
Viįhiaiis ir tėvų sosto.

■'į-.5 į; ■ .n- - ' e.-i > IS ilt
Jis gauna susidėt su visais 

dįnįiĮt

^kuiįą Vilniuje. ;
•i-k.; - . .j i w

1

ūiešais: Vokiečiųor- 
i kad pasiek- 
-•iui •-r.-į.-jii 
leigiyeiaipai-

Ar <" K • i - •
EsrMozunją) 
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TEKAIP NEIŠSIKRUTINA
S^as jsandarokę Atstovas 
'audžias ašaras lieja dėl 

andarokų vaidmens visuo- 
eniniame gyvenime. Jis 1a- 
ai “storavlivai’ išrėžia pa-, 
mokslą savo bendramin- 
ims. Tarp kitko jis rašo -

“Kiekvienas sąžiningas pa 
žangietis ir sykiu visi sanda
riečiai turėtę sukrusti var
dan savo ir kitę gerovės ir 
pradėti platų, sistematinį 
darbą demokratijos ir sąži
nės laisvės sustiprinimui.
Bando krutėti jau dvylika 

metę, bet kaip ant vietos, 
aip ant vietos. Nepasitikė

damas savo “Sandarai,” mi
rimas Atstovas tuos žodžius 
padėjo “Naujienų” skiltyse. 
Matyt, kad- sandarokę dau
guma labiau myli socialistiš- 
kas “Naujienas,” kai savo 
organą.

BESARMAČIAI PYKSTA
“Laisves” padaužos tiek 

priprato prie melagysčių, 
kad nė truputėlio sarmatos 
nebeturi. Neperseniausiai 
tie išgamos išspauzdino ka~
’iiiių kankinimo įrankius ir pasako apie finansus, nes jie 
pažymėjo, kad jie Lietuvoje perėjo visas finansų pertta- 
’artojama. ' (baėijas ir pasiekė pilriiausio

“Darbininkas” pamatęs finansinio bankroto! Mes
- - • —• • -  u - . L _■ -  '   ” * ! X
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Pąspndi^ 
Ordiiiąj pasi 
rd 2 žygiu (1383 ir..l3Š4 mj 
tėviškei atgaiili. _. Nepasišę- 
kus, Vytautas sutiko taikin

tis su Jogaila ; suhaikiiio vp- 
kiečių tyiftoyęs ir parėjo 
Gardino bei Brastos valdyta. 
Neilgai.-taika tetrūko, vos 
iki 1378 metų. Nepamiršo 
Vytautas savo tikslo; rieišdi- 
Įo jo širdgėla: 1389 metais, 
pasiruošęs bendrai, su Mas- 
kyos ; JĮidžiųoju Kunigaikr 
ščiu Dimitru, užpuolė , Vil
nių. Bet ir šis trečias žygis 
nepavyko... Ir vėl . gavo 
mūsų didvyris skubėt į savo 
Gardiną, imtis gimines ir 
trenktis į nesvetingą Ordiną 
pagalbos. Nauji, pažadai, 
nauji įkaitai (broliu sesuo, 
105 bajorai). Naujas karas 

1391 m. Vytautas vėl 
Lietuvoje. Visur jis randa 
-‘1--iipkųx žmones suima jo1 
gąilininkus, stoja pulkais jo 

pusėn. Visas panemunis nuo 
Kauno iki Gardino k pateko 
Vytauto valdžioi^,. Ordinas 
jau ir įkaitas paleido. Ma- 

tydamas šitai Jogaila ryžos 
derintis, žadėdamas visą dt- 
d&^ąįįniįraik^tiją. Žierj-

ija ir dM-
B ^IKĮ m UŽ GEU ?
E Rhodė Island valstijos legislatūroj Įnešta pagerintas darbi 

kų kompensacijos įstatymas. Darbininkai nori išsikovoti 
atlyginimą nelaimėms atsitikus. Dabartinis Rhode Is

1 valstijos įstatymas nenumato jokio atlyginimo tiems dar 
tikams, kurie apserga taip vadinamomis pramoninėmis Ii 
f?./ ■ ’

Rhode Island valstijoj yra daug darbų, kur pakertama dar 
diikų sveikata ir jgijama Mga. 
į. iremikalų, dažų, kur-hįįna nu< 

igtinai įgijama ligos. RhodęJs

šlifuotoje ir kalnų driliuotojų amžius penkis sykius trum 

la tam tikrą džiovos rūšį, kuri vadinasi šilicosis. 
rių ir kitokių panašių darbų darbininkai įgavę pramonines

Ten, kur vartojama viso 
dingų išgaravimų, ten ne 

___ _ land valstijoj daug yra ak- 
Akmęnų dulkės gula ant plaučių. Akmenę skaldy

. _ # _ L

negu šiaip vidutinio žmogaus. Akmenę skaldytojai 
tam tikrą džiovos rūšį, kuii vadinasi šilicosis. Dabar 

j į

jas nėra aprūpinti Darbininkę organizacijos ir varosi už tai 
S-A . . 1 Y*- ‘-.tt '» ■<

gS- Pramoninės ligos plečiasi po visas Suv. Valstijas. Ap 
_________ . 12_ii_xzj2
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būtų apdraudimas nuo tokių ligų, i

nuo tokių ligų įstatymu įvestas jau 12-koj valstijų

y. >< —
>»*

k GALVAžUDŽiy IR SUKŠIU JšSISUKINĖJIMAI 1
? Senai žmonių sakoma, kad mažuosius vūgis karia, 6"di. 
žuosius paleidžia, šis priežodis gal nekuomet nebuvo taiį 

s, * kaip šiais laikais Amerikoj. Tam yra priežastis, 
tam tikros rūšies advokatę, kurie tik tuo ir. užsiima, 

ad kriminalistus gelbsti nuo skaudžių bausmių.
i V( Sukčiai ir kriminalistai šiais laikais yra turtingi. Jie nė 
Ssti slankioja, bet puikiuose automobiliuose važiuoja. Į bė- 
Eį|-pakliuvę, gali tuoj pasišaukti savo gudru advokatę ir net 
iį£jų būrį' Jie žino, ką daryti.

Kuomet šiaip bomelis kokią piktadarybę papildo, tai jam 
BOrit bausmė paskiriama ir visi tyli. Bet kai pakliūva koks 
įįbfis kriminalistas, tai tada tęsynes būna ilgos ir paprastai 
Madėjui pavyksta išsisukti.

Imkime Ponzi. Jis prieš keletą metę (1920) Bostone žmck 
Hfa iškiliojo $14,000,000. Veik visi pinigai kažkur dingo. 0 
Ctt iam sukčiui atsitiko? Pasėdėjo kalėjime keletą metelių' ir 
įRfrjis liuosas. Dabar jis Floridoj vėl terorą skleidžia. Flori- 
fo yra dabar Amerikos spekulentę rojus ir Ponzi ten nusidan- 
idllb. Jis ten nusipirko gerą plotą pelkių ir ketina “gerą” biznį

Kaip tai frš, kad toks aiškus sukčius tebeiūęi laisvę? Gal 
>ftt iš dalies dėlto, kad ttūksta tam tikrų įstatymų. Bet čia 

-svarbiausia dėlto, kad ten, kur yra gausiai pinigų, gali
ns gauti pirmos klesos advokatę ir šie išranda išeitį.

Antras pavyzdis yra žmogžudys chapman. Jis apvogė 
Yarke paštą ir buvo uždarytas kalėjiman. Iš kalėjimo pa 

Ngųs. Connecticut valstijoj papildė žmogžudystę. Tos valsti-
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prastas žmogus,’ tai jis būt buvęs nugalabintas ir būt baig- 
’f t -- —^L. Tįį pasisamdyti ad

vokatus. šie atranda įstatymuose visokiu skylelių ir pro jas 
A.... . ^^A

SS
tas dalykas. Bet Ohaįjmah tortingas. Gali

* 4- C i ? * ’ M* ' ■ J" • * 4 ' ■ f •! ■ « A

savo klijentą išneša. Advokatas C&apmaną R 
kaitai. Adriikatas pšstate argimi^itę, kad 1 
detalės valdžios kalinas ir valstija neturinti teiščs___
Ėabliiikas pasirodė šiek pamatao&s Ii baudiinis Žm< 
dŠio sūtrnkdftaš. Pftžldentaš Doblidge &£ tikto 
jį įalfciosityęs htio fedėralėš bausmės, bet Obaįnian 

taviino nepriėmė. Ir diflykiš riiii įlėkti A 
Valstijų Teisino.

Taip tai dedasi ^su visais didesniais sukčiais. Aq 
suranda visokių įstatymuose spragų* raudai visokių išsl 

jimų ir taip išgelbsti kriminalistus nuo 
kitokia galimybė išsisukinėti yra vtana^

pilnai šubnakme su “Š-ros” 

galvojimu/kad Lietuva gali 
apseit be pinigų, nes ir/ S-ra’ 
gyvena be pinigų. f O jei jau 
traukį paskolą Lietuvai, tai 
tik tada kai “jderikataį”..iš- 
nykį o Šleževičius į Lietuvos 
sostą įsilips. ? Kol “klerilca- 
lar^ viešpatauja/— “s-rai” 
pėrį.įoįįos; naudos, .p; kai 

liaudininkai su dėdę šleževi-
cimn į 
ir “S-rai

Labai lex
j?* > \X

“S-rai”

Sįeien- 
yąld&j “jnmjra,” tai 
•ai*’ bus gerai.

finansinių
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turin-

aikvojus kildavo vargas, tuo-’ j v
, - _ ., j moskaitlingesnes dalies vi- sulyginus

gijon turtuoliams. Tu0 bū, suomenes. aplmkybes, mąp-vertes sa 
du ne vien kad mažėjo tur- . “S «£«“"•
... tui. «*k« baisia tragedija. Ir apaštalai.
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išmėginimo mūs’.]
— prie didesniu

tobulinantį žmonijos 
dvasinį, visuomeninį ir poli
tinį gyvenimą visuose jo ap-

. 4

ir ji

“DARBININKU”
VIETOSE!

Detroit,

80 James Street

kUN. G. fo čiskAv
Siouš Citv,

GAILIŪNAS
The Iathūanian Store

: V. GtiEVičIUS:
216 Elm Street New

VLADAS JAKAS
■ ’d- Oambridge,177 Windsdr Street

Rašo Ziutis
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' r. Kultūrįį., ręiškią. .planingą 
cįarbą tobulinantį žmo^įjos 
dvasinį, visuomeninį ir poli- 

K
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sireiškimuose. Kultūra tat 
apima ne vien tik paviršuti
nę gyvenimo išvaizdą, bet ir 
jo vidujinę tesmę, pasiekia 
dvasią,' širdį ir darbus. Kul
tūra tobulina žmonijos ✓ide
alūs, pasauležiūras, siekius, 
daro juos kas kart prakilnes
niais, o kilsiantis noras įgy
vendinimo kultūrospriiicipų 
iškelia ją labai aukštai, ligi 
priedermės reikšmingumo, 
taip, kad kultūros darbas ly
giai vertinamas, kaip kad ir 
priedermė.

kiekvienas amžius ir kiek
viena tauta išdirba savotiš
kas kultūros šakas. Juo tos 
šakos platesnės, juo daugiau 
lapotos, tuo kultūra apima 
platesnes žmonių mases, .gi
liau įsiskverbia į jų protus 
bei širdis.

Kultūra tačiaus, kaip ū* 
kiekvienas šio pasaulio daly
kas, gali turėti ir savo blo
gas puses. Tas įvyksta tuo
met, jei kultūra yra pavir
šutinė arba vienšališka ir ne-> 
sugeba apimti visų žmogaus 
gyvenimo apsireiškimų,—jei 
vienus tobulina, kitus pa
miršta. Smuikininkas, ku- ; 
ris neima visi] veikalo tonų, 
•bet tik kaikuriuos, nėra geru 

I smuikininku; zmogūs, ku
riam viena koja auga, o kita 
sustingusi pasilieka vadina
mas trumpakoju, taip lygiai

- ir kultūra, jei netobulina vi
sų žmoguje esamų jėgų, pa
daro jį nenormaliu, su {kū-

' kūmais, ir todėl panašią kul
tūrą priseina pavadinti nc- 
tikros kultūros vardu.

Visi pasaulio dalykai turi 
savo pamatus,—kultūra juos 
irgi turi. Kultūros pamatu 
yra TIESA. Melas yra 
prieštaravimu tiesos ir jos

- neigimu, todėl melas negali 
virsti kultūros pamatu. Gy- 
v enimas irgi tą tiesą patikri
na. Kiekvieną - kultūra pa
remta melu subirėjo. Štai 
tėmykime.

Senovės prieškrikščioniška 
• kultūra tol gyvavo, kol lai

kėsi savo tikri] pamatų, ar 
bent, kol ieškojo tiesos. Ta
čiaus, kuomet toj i kultūra vi
siškai tiesai užginčijo, kuo
met užginčijo dvasiniam gy
venimui, o pradėjo garbin
ti vien medžiagą, gi fizinę jė
gą (yalstybę) padėjo savo 
atikščiausiu siekiu, o tos f i - 

... zinės jėgos viešpatį (cezarą) 
paskaitė dievaičiu, tuomet 
virto auka garbinamos me
džiagos, paskendusi medžia
ginės prabangos tvane bei 
negirdėtame pasileidime.Ra? 
siekė galą, kuris laukia kiek
vieną vienšaliskos kultūras 
vystymąsi. Tiesa, kultūra 
pagoniškos Romos savo plot
mėj pasiekė begalo aukštą 
laipsnį, kurį mes tik sapne 
tegalime įsivaizduoti. Apie 
Romos turtus bei prabanga 
Cezarų laikų, mes žinome iš 
užsiilkusių jiergamcntų (už
rašų), o griuvėsiai dapildo 
visą tos gadynės paveikslą.

Vienok, greta pąžangos 
IrnlKirna

dvasinis nykimas. Materiją- 
lizmas, kuris užvalde tuo lai
ku pasaulį nualino dvasias Įr 
atšaldė širdis. Žmogaus min- 
tis atprato nuo idealų o pri
prato slankioti žemės klo
niais, -— todėl ir pradėjo 
joti žmonių žemi instinktai: 
‘1 panem et ėirčeiises (^to
nos ir pramogų). Patenki
nimas tų troškimų buvo išlai
dus, ir jį padengdavo nepa
prastai aukšti mokesčiai. Ar-; 
timiausia to visko pasekme, 
sunykimas prieš tai sukrauti] 
turtų, nes valgyti buvo kam. 
o dirbti nieks nenorėjo. Žmo- 
nūs bėgo į miestus, gražiausi 
kraštai ir turtingos vietos 
virto tyrais. Tuo tarpu mieš
tuose valdžia buvo priversta 
visuomenės'lėšomis užlaikyti 
dykaduonius. Pašalpas iš-

las, bet ir kultūrinė yalsty- 
bės vertė' .smuko, kurią su
daro kiekvieno -jos piliečio 
laisvė. Aišku, kad artinosi 
gala ssutrūnijusiai, vienša- 
liški pagonių kultūrai, ku
rią ėdė materijalizmo vėžys.

Tame tat laike pasirodė iš 
rytų aušrinė, paskiaus ir 
saulė TIESOS, Kristaus 
Katalikų Bažnyčia. - Jos at- 
siradinas kai^ kart ateitą© 
tų laikų reikalą vimams: dir-

■'J*/.

‘‘Visuppaet . daryk tą, ką 
bijai daruti,” sako Ėmer- 
sonas. . ‘

Įrašyk tą sakinį savo 'šir
din • ir niekuomet bemėgink 
išyengti jokios at* ’3 "
kuri tau paktiu

t - - * ■>.
v

palikęs istorijoj įras 
po labai garsus žmogus;

buatsakomybe. • 
j imas, kad tautos likinia 
vo jo rankose, 
atsakomas už karo eigą - 
vienybės palai 
vilko paskutinę unciją 
turėtų jėgų, šaltinių," 
kuriuos, gal jis pats sa] 
nesapnavo, kad turįs je 
šis baisūs krizių 

Ar tu perleidi gyvę 
Šalindamasis nuo ld 
tau teikiamos atšakom^ 
dėl toTrad" ėsi tingus 
bailus, 'per nedrąsu 
nahtisy per daug sto 
tis įsitikinimo ir savimi] 
tikėjimo kad pasi

* _. M > J J i į i. . ,
šždindainasis nito to kas ne- 
išmėginta, nežinoma, nię- 
kiiomet neįgąusr to prakil
naus auklėjimo, kuris yra 
reikalingas išvystymui tavo 
aukščiausiai galimo, vyrišku
mo arba moteriškumo.

Atsakomybės nėra išimti
nės, kaip nekurto žmonės ro
dos mano. Jos yra vertingos 
progos — laipto akmenys 
prie ambiejos — vyriškumų 
ir moteriškumo ^vystytojos 
— karakterio atidengė jos.

Atsakomybės išvelka aikš
tėn didesnį vyrą, prakilnes
nę moterį. Jos išvelka mil- progaJcurią atsakom; 
žinus iš bendruomenės ran
gų. Atsakoibybės pastūmėjo 
apšvietą nuo Hottentotų į 
dabartinį stovį.

Apsiėmimas atsakomybių 
yra tas kas atliko visus di
džiuosius pasauly dalykus.

Tai atsakomybė kas išvys- 
to įmcijatyv?, savimi pasiti- 
kėjimą ir užtikrinimą. Taii 
atsakomybė kas atidengia'sa
vęs išreiškimą.

. Šalintis nuo jos arba veng
ti jos tai reiškia papildyti 
saužudybę kaslįnk mūsipgą-. 
įimybių,— sugriauti net tiks
li], • kuriam gyvybė, buvo 
mw duota —f savęs išreiš
kimą, karakterio išvystymą, 
mūsų jėgų atidengimą. 
, /‘Atsakomybės išsisukinė
jimas’,’ padarytų karsto ant- 
galvį didesniai daliai žmonių 
kuriems pasauly nepasiseka* 
arba kurie bendruomenei 
nieko neprideda — žmonės 
kurie nepriklausomybės nie
kad neatsiekia, niekad nieko 
iš savęs nepadaro.

Nė jotis žmogus, kuris bi
josi savimi pasitikėti, kada 
nors stos nors kam vertas. 
Niekas nežinos kas jame glu
di iki jis nebus visiškai ne
priklausomos vietos atsako
mybe išmėgintas, iki jis ne
bus priveistas išvilkti savo 
suturėtas jiegas, sunaudoti 
savo paskutiniausią išmanin- 
gumą sau išrišimui didelių 
problemų.

:omybes, 
us. Kitaip pa

sielgti reikštų uždaryti savo 
pažangai duris; atmesti pa
čią progą, kuri būtų tau pa
pėdė tavo tikslui atsiekti. * 

Visi žinome žmonių^ kurie 
niekados neišdrįso stoti į ko
mitetus, arba užimti oficia- 
les vietas, kurie niekados ne
galėjo sukelti savyje drąsos 
viešai kalbėti, net ir drau-

. * ' .i.'

giškuose susirinkimuose.
Jie visuomet ieško užpa

kalinės sėdynės ir šalinasi 
nuo atsakomybės. ' .

Jie yr^nedrąsūs, jauslūs, 
bailūs karakteriai - 
tys ambiciją, bet niekuomet 
savęs nepastato padėtin pa
likti tokiais vyrais ir moteri
mis kokiais jie galėtų palik
ti. Jie perleidžia gyvenimą 
apviltais, jų ambicijos ke
lias didžiumoj; pastotas, jų 
savęs išreiškimas užsmaug
tas, nes jie niekuomet neiš
drįsta atlikti tuos dalykus 
kuriuos jie tobulai gali atlik
ti. ’ ' : ’

Bijojimas mėginti atljkti 
tą ką galime, — kam Tvėrė
jas davė mums gabumus at
likti — tai viena iš apšvietos 
tragedijų. ’ Tai dvilypis _pra- 
sikaftSiū^'—pfašikaltimas 
prieš'savo Padarėją ir pra
sikaltimas prieš save.

Labai pasekminga - mote
ris, kabioje ambicijingoms 
jaunoms ' štęnografistėms, 
kalbėdama iš pilnumo savo 
pačios prityrimo, ir pastebė
jimų pramonės pasauly, sa 
kė: “Nevengkite, bet ieško
kite atsakomybių.”
/‘Daugelis žmonių (pritar- 

nautojai visą saVo gyveni
mą) nemyli atsakomybes, ne
nori jos, nes jie bijo kad pa
darys klaidų. Ar šie žmonės 
kur nužengia ? Ne. Nebent 
turi atsakomybę ant savo pe
čių, esti sulyginamai mažos 
vertės, ir gali būti lengvai 
pavaduojami.” (
Paėmimas atsakomybės ant 

savo pečių išvysto stiprumą; 
jos išsisukinėjimas padidina 
silpnumą ir bailumą.

Nekurios laukinės gentys 
tiki, kad dvasia ir stiprumas 
priešų, kuriuos kovoje per
galėjo pereina į juos pačius, 
ir vėliau pagelbsti jiems ko
voti savo kovose. Kiekvie
na pergalė jų stiprumą padi
dina.

i vi ••

Panašiai kiekviena perga
lė, kurią mes įgyjame ant sa
vo proto priešų padaro mus 
stipresniais. Yra aktualiai 
kas nors kas įeina į mus iš 
kiekvienos pergalėtos kliū
ties, kiekvieso nugalėto mū- 
ųų. pasisekimo priešo, mūsų 
karakterio išvystymo, kuris 
mus apvfešpatauja ir padaro 
mus tiek stipresniais segan
čioms kovoms. Ji prisideda 

i prie mūsų savimi pasitikėji
mo, ir ragina mus prie toli- 

• mesnio 
, stiprumo 

pergalių.
Jei perleisi gyvenimą atsa

/ ‘ Po kaire matosi nešlifuotas optiškas stiklas. Po dešine ma
tosi laikrodis nufotografuotas per optišką stiklą penkių colių 
storio. > Optiško stiklo išdirbystė nebuvo Žinoma'Amerikoj prieš 
dvflįkarą. -- ; J ’ į 1 ? < '' ' ' '

.t " ' --------- , ». .

—r ' i -L—-į-į—.
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rūpęsnius ir jšgiedrino nusi
minimo’ vagąiųįs išraižytas 
jų kaktas. Atrado tikslą ir 
išrišo gyyenįmo.paslaptį: vi
si pažęminiiųąir vargai pasi
rodė jiems daug lengves
niais, nes suprato, kad, tai 
tik laikini,, nyljūs, dalykėliai 
Devęrii ypatingo domesio, , 

su_r nepaprąstos 
vertės žadėjimais, kuriups 
jiems paskelbė Dievo vardu . 
apaštalai. , s.

Štai, kaip liko uždėtas : 
pirmas kertinis akmuo kri- i 
ksčioniškai kultūrai, kultū
rai dvasios, kultūrai parem- < 
tai tiesa. Apaštalai organi- ' 
zavo Bažnyčią, kuri tuoj aus 
pradėjo tyliai,' išlengvo, bet 
be atvangos darbuotis per
dirbimu kiekfr&no skyrium, , 
zmogdūs rieZos/rtuo biidu su- i 

tos," kurios 
___v<r ___ _, Sūuarė kn-

kščioniškuš f 'laisvus ir;., 
krikščionišką vtsu(hn&ię; Re- : 
girnai mažyte užuomazga, o 
jau tuo laiku jinai turėjo 
viską savyj:' tūrėjo visus 
tuos obalsius, kurie šiandie
na išdidžiai skamba lig kur
tūs statinėj ąidai iš lūpų 
naujų apaštalų visuomenines 
reformos. Jau tuomet buvo 
komunizmas, tiesa, ne dabar- 
tiriių doktrinierių skelbia- 
moj prasmėj, paremtoj sau
su ir vylingu matematišku 
apskaičiavimu; bet paremtas 
dorybe artimo meilės, kuri 
vargdieniams duodama iš
maldą susiturimiems suteik
davo nuopelną Dievo akyse 
ir paskaitomais jų morale 
priederme, — gi vargdienius 
naudojančius suteikiamas iš- 
ifialdas paliubsūodavo nuo 
pažeminimo dėinės..., Šian
diena tiek daug kalbama a- 
pie mdtei'ą klausimą. O pir
mais krikščionybės laikais 
tiek daug nesiginčyta, ta- 
čiaus reforma liko padaryta 
skubiai ir visapusiškai... 
Sunkiausias gal klausimas, 
kurį prisėjo išrišti Bažny
čiai, buvo vergy, klausimas, 
nes visuomeninis ūkis buvo

A. . • .

paremtas ta sistema, tačiaus 
Kristaus tiesos, mokslo grūT 

' das tiek turėjo r j ėgos, kad 
nors ii- iš’įrif&gyo,' bei ga- 
. ■ o’ > § .u -«zt^ ; *' '•

lop savo atsiekė.n'.. , -
Štai, kaip Ęažnyiča pada

rė perversmą, kultūroj ę; štai 
kaip Ji uždėjo naujus pama
tus vystimosižmonijos; štai, 
kaip J i pastatę,šventyklą tie
sos, kuri apimas visas šakas 
gyvenimo ir 5-1 VO pajėga 
jas lavina, tobulina ir vvsto 
jau per 1900 metų. Aišku, 
tat? kad Bažn^|ią yra kultū
ros motina^ J nrešai Baž-

savo prakaitų ir krauju pe^- 
nyvo linksmą Ir patogų gyve
nimą kitiems... 1 Tat, nfe- 
nuoštabu, kad mirtis nors ir 
į blausų tamsybių šalį įves
davo, — jiems vienok ji at-, 
rodė vieninteliu išsiliuosayi- 
mo būdu! ir išganymo lenta. 
Matydami tas visas gyveni-

nedvejotinai, jie neklydo, nes 
tik tikėjimas gyvenimo var
gus gali nušviesti, sušvęlnv- 
ti ir pagerinti; tikėjimas tik
tai sugeba sutaikintų žmogų 
ir gyvenimą. Štai pasiekė 
Romą keli paprasti žmonę- 
liai ir paprastais žodžiais nu
vargintoms miniomse pradė
jo skelbti Dievo Žodį, apie 
tie&į. Jie pasakojo jiems .imrkg. 
apie Kr.stų,kteįi, 

, _ - - . kiū būdamas išvengė Erpdc»
va buvo paruošta, kad josi persekiojimų, kurissuaugęs 
kultūrinė sėkla išdygtų... '' Ipaskelbė žmonijai TIESOS 

Bažnyčios pradžia dauge- Į mokslą ir už jį kentėjo bei 
liui nebuvo žinoma, — jos ąt • pagaliaus liko nukryžiuotas, 
siradimą ne Visi pastebėjo,4 gi trečiąją dieną kėlėsi iš nu
neš pirmieji jos nariai buvo mirusiųjų, o dabar sėdi dę- 
varguoliai vergai, vist] pa- šinėje Dievo danguje, kaipo 
niekinti ir visų užmiršti... pasaulio teisėjas. Pasakojo, 
“Linksmą Naujieną” jiejkaip godus Judas Kristų iš- 
priėmė džiaugsmingai, nes ji Įdavė dėl menko .pelno, kaip 
jiems suteikė tikėjimą į švie
sią ateitį. Juk gyvenimas 
jiems nieko'kito nesuteikda
vo, kaip tik vargą ir rūpes
nį apie rytojaus blausų liki
mą. Prabanga buvo, bet ne 
jiems ji skirta, — jie jos ne
ragavo. Sielvartas ir kan
čios vien jiems skirti, — jie

Bex Goodcelltt Los Angeles, 
Cal. Jis yra internal revenue 
collector. Dabar jis nuo skvo 
darbo rezignavo ir stoja kan
didatu 1 Californijos guberna
torius. Prieš jį stoja socijalis-

____  -s- - )

išsipildė visi pranašavimai 
apie Kristaus gyvenimą, ir 
mirtį, kaip Išgayntojas my
lėjo visus žmones be skirtu
mo, taip, kad net meldėsi už 
savo budelius. .. Pasakojo 
apie stebuklus, kuriuos Kris- 

1 tus padaręs..O visi tie pa
sakoj imai buo paremti asme
niniu liūdymu, nes apaštalai 

I savo akimis visa tai matė. t. 
Aiškino klausančioms mi 
nioms dėl ko Kristus tai vis
ką yra padaręs... Tam, kad 
grąžinti ant žemės rojaus ga
dynę, kad nuveikus nedory
bes, kąd grąžinti žmonėms 
teisę paveldėjimo dangiškos 
laimės, kad pagaliaus įstei
gus tarpę žmonių naują Ka
raliją, Bažnyčią, kurios pa- 

i matai liko pašvęsti krauju ir 
prakaitu Kristaus.

Į Minios klausėsi visų pala
iko jįmų Apaštalų, gi Dievo 
'{malonė apšviesdama jų ap- 

I temdytus protus įkaitindavo 
Į jų atvėsusias širdis* Kiek- 
I vienas apaštalų žodis užgy- 
Idydavo jų dvasines žaizdas, 
I todėl visi šventų vyrų žodžiai 
Į turėjo klausytojų tarpe be- 
Igalinę vertę, kaip kad vais
tai turi vertę ligoniams. Pe
rėjo tūlas laikas ir jie vais
tai visai išgydė jų dvasines 
žaizdas: išvydo dangaus ži- 
drainius, pajuto meilę savo 
krūtinėse, apsidairė, ir kiek 
vienas pasijuto broliu kitam..

v

kia niekad, pasivarius, ,|Į 
myri t-s. > .. -i

Liko dabar tau pas 
kuo būsi —atsakomyl 
sisukinėtoju 
arba atsakomybės ieškote 
— laimėtoju šiame gyventi 
lošime.

nelaimėt

Užmotėjom $1,000,000 už HiH’fl 
cara-Bromide-QBiuinc dėlto, kad i 
rišusias iSrastaš 'būdas 'gydyt” 
Hill’s sustabdo šajtį į 24 v&landi 
sulaiko gripą j 3 dienas.

Veikia pilnai. Netik sustabdo 
bet išmėtą lauk jo nuodus., Paįi 
vidurinš — snvikrina visę kūn%. Jis 
tveria spėkį atgaivint jūsų gyy

Šaltis dalykas rimtas. Kasmet Sjfl 
čio priežasties miršta virš 150 
dėkite ir jūs kartu su šalčiu. 
te jam įsikibti. Sulaikykite jį su 'I 
Turėkite po ranka. Kuo ' _ 
pradėsit, tuo greičiau šalčiui bus 
Visos aptiekos parduoda 
Tikrai Gauk

KUN. J. BAKŠYS
46 Congress Avenue

2521 Clncago Avenue

190 Vaa Buren Streėt

56 Harrison Street

P.LŪKSIS
Nevrark, New

JOHN RAGALIAUSKAS -r
Worcerter,

K
9258 Cardoni Avenue

JULIJONA SKARULIENfc

90A. Lavrence 8tmt

New davei

K. A VENCIUS
Lavnreace,



Teisybę mylinti

čia parodomas paminklas

MICKIE, THE PRINTER'S DEHL

tvtas Kubos valdžios paminėji
mui Suv. Valstijų 260 jūreivių 
žuvusių su laivu Maine laike is- 
paniško-amerikoniško karo.

Ignas Grindus, Kazy: 
jusįJurgėla, Ka 
■.Bernice Lutvi 
Lukšytė.

Ekonominio turinio įdomi knygutė
TURTO NORMA______________________ _

An Unsuccessful Touch

gerą vadovą savo tarpe. Gerb. 
klebonui linkime ilgiausius me
tus su mumis darbuotis.

Žvirblis

ELIZABETH, N. J.'

2-sis Liet. Studentų draugo
vės susirinkimas Įvyko kovo 7 
u. 1926 m. Liet. Salėje 4 vai. po 
piet.

Pirmininkavo studentas K. 
Jurgėla. St. K. Brazaitis pa
skaitė pirmojo susirinkimo pro
tokolą. Po to sekė turininga 
studento .J. Tamošaičio, Bache- 
lor of Science, paskaita apie

Gavėnia, tai doru žmonių sąžinės apyskaitos 
laikotarpis. Žmogus privalo būt žmogum. Kad 
tokiuo išlikt, tai reikia skaityt geras knygas.

“Darbininkas pasiūlo sekančio turinio geni 
knygų: •

“Darbininkas” pasiūlo sekančio turinio ge
rų knygų:
DANGAUS KARALIENĖ____________________ $1.00

Pertraukose buvo renkamos 
aukos. Surinkta apip.$2QQ,t..

Programą užbaigė Lietuvos 
Vyčių 25 kuopos choras dai
nuodamas Lietuvos himną. Sy
kiu traukė ir visa publika. 
Žmoneliai skirstėsi namon pa
tenkinti.

Mylintiems literatūrą patartina
BEN-HUR_______________________ _____

ST. CLAIR, PA.

5-tą d. kovo š. m, čia įvyko 
kunigų permainos. GeTb. kun. 
K. Klevinskas apleido mūsų 
parap. ir užėmė Šv. Petro ir 
Povilo parap. Tamaųua, Pa. 
St. Clairiečiai labai gailestin
gai -skyrėsi su savo gerk, kle
bonu. Esame susilaukę gerb. 
klebono kun. V. Matulaičio, se
no šios apielinkės uolaus ir ne
nuilstančio veikėjo, kuris per 
daugelį metų šios apielinkės 
parapijose klebonavo. Yra gė
lais dvasios, vadas lietuviškų 
organizacijų kūrėjas ir rėmėjas 
ir tikras tėvynės Lietuvos my-

CLEVELAND, OHIO

7 d. kovo š. m. surengė Fede
racijos 22-ras skyrius bendrai 
su K. D. Sąryšiu gražų vakarą 
paminėjimui1-aštuonhy y metų 
Lietuvos nepriklausomybė  ̂su
kaktuvių. Žmonės tam vaka
rui prijautė gražiai. Atėjus 
paskirtam laikui, priūžė pilnu
tėlė lieutvių svetainė. Pavėla
vusieji net ir stati neliegavo 
vietos. Programo vedėjas M. 
Ardzis gražiai paaiškino vaka
ro tikslą ir pakvietė šv. Jurgio 
lietuvių parapijos bažnytini 
chorą po vadovyste p. J. Ci- 
žausko, kuris ir sudainavo ke
lias daineles. Po dainų buvo 
.pakviestas vietinis kleb. kun. 
Vilkutaitis. Kalbėjo trumpai 
ir aišk|ąi ir pakvietė^ kalbėti 
kun. J. Dagilį. Pastarasis kįal- 
bėjo ilgiai, nurodinėdamas nu
veiktus darbus L. valstybės bė
gyje 8-nių metų. Jis kalbėjo iš 
dviejų atvejų ir gabiai atsaki
nėjo Į visus jam paduotus klau-z 
simus, Duetą atliko M. ir J. 
Čižauskai. 'Išėjo gerai. Tre
čias iš eilės muzikos dalyje dai
navo Vyčių choras. Dainos išė
jo gerai ir choristai labai ma
lonų Įspūdi darė savo gražumu, 
geru susitvarkymu ir gyva e- 
nergija, po vad. muz. komopzi- 
toriaus Vinco Greičiaus. Dai
navo ir kvartetas, kuris žmo- z
nėms ir-gi labai patiko, kas bu
vo aišku dėlto, kad žmonės il
gai nepaliovė, rankom ploti. 
Dainavo ir naujas “Birutės” 
choras, susidedantis iš jaunu
čių bernaičių ir mergaičių. Tai 
buvo Įspūdingiausia programo 
dalis. Atkreipė visų dalyvių 
domę gražiu išlavinimu. Lie- 
tuvaitėuJouvo tautiškuose rū
buose. Už taip gražų Vaikučių 
ismokinimą garbė priklauso 
chorvedžiui Greičiui ir' daini
ninkei S. Greičienei, kuri ir-gj 
nemažai triūso padėjo jų bal
sus rinkdama ir lavindama. Ta

INFLUENZA
Sunaikina tavo j? g a s ir gyvumą.

DETROIT, MICH.

LDKS. 105-tos kuopos mėne
sinis susirinkimas Įvyks kovo 
21 d. tuoj {X) sumos, Šv.’Anta
no bažnytinėj inoksalinės kam
bary.

(Jerbiąmi įvestsaidiečiai,
•1

kreipkite daugiau domės į virš- 
minėtą darbininkišką organiza
ciją. sueikite visi buvę nariai-ės 
ir vėl atnaujinkite narystę, nes 
nekurie esate pamiršę užsimo
kėti duokles. Būtų didelis 
Tamstos progresas, kad i rne- 
buvęs LDKS. narys, o ateitum 
Jr instotum Į vietinę kuopą.

Vasario 21 d. buvo laikytas L. 
D. K. S. 105 kp. metinis susirin
kimas. Labai mažai narių su
ėjo. Vienok valdyba išrinkta 
darbšti ir žadėjo daug pasidar
buoti, o ypač nariais kuopą pa- 
didnti. Dvasios vadas kun. L 
F. Boreišis, pirm. J. Kelys, vi- 
ce-pirm. V. Miškinis, fin. rašt- 
S. L. Stepulionis. nut. rašt. A. 
Žukauskas, ižd. I. Pangonis, 
ižd. glol). J. Blažys ir J. Čeple- 
vičia, tvarkdarys J. Bartkus.

Fin. Rašt. S. Stepulionis

gera: 
vietinis 

į|mytinis choras. 'Nemuno 
oras iš HaverhiH’io ir visi a- y*.
linkės dainininkai ir daini- 
p«ės. Dalyvavo pJės Kaišė- $ f u .•
įtės, A. Kazlauskas, J. Na- 
skaitė, M. Arlauskaitė. Pas- 
. r ’

liniu kartu gerb. Ainoris va
davo chorams.
Tią*. kuriems p. ^A i noris dar- 

neišleido jo tuščiomis/ 
tdSjo gražią dovaną iš $70j4.

.• * <c

366 W. Broadway

PAIN-EXPELLERIU
Vaizbaženklis įieg. J. V. J’a,. Biure.

vikriai patrynus krutinę ar pečius pagelbės kraujo cirkuliacijai 
nedaleidžiant įsisenėti ir įsigalėti peršalimams.

35c. ir 70c. vaistinėse.
Tirkrasis pažymėtas INKARO vaizbaženkliu.

Naujo klebono gaspadoriavi 
maš labai patiko.
Moose salėj jam buvo surengtos 
sutiktuvės. Buvo svečių gerb. budino studentijos gyvenimą 
kun. Tiškus ir kun. Karalius.
Choras išpildė programą.

Viską matęs

HARTFORD, CONN.

Naujas sumanymas
Susivienvjinio 89 kuopos iš

keltas sumanymas, kad atei
nančią vasarą bendrai visoms 
Hartfordo draugijoms suren
gus didėlį išvažiavimą parapi
jos naudai. Ta žinia žaibo grei
tumu perėjo visų draugijų bei 
kuopų susirinkimus. Kiek
viena draugija išrinko po 3 ats
tovus.

Pirmas to komiteto susirinki
mas įvyko kovo 9 d. Gerb. kle
bonas kun. Ambotas atidarė su
sirinkimą, perstatė kame daly
kas. Išrinkta valdyba: pirm. 
A. Mašiotas, pagėlb. M. Pate- 
liūnienė, rašt. A. Paleckis, II 
iašt. J. Borai is, ižd. S. Gaučius, 
glob. J. Giraitis.

Sekantis susirinkimas bus 
kovo-23-tL, Al Uapitol .Avė.
’'‘‘W U:CT*“;>'t J'/’' ' -i? TPas visus matėsi geras ūpas.

Reporteris

Politinio pobūdžio 
BOLŠEVIZMAS_______________________________  .15

Geografiniu žinių mėgėjams tinka
KELIONĖ APLINK PASAULĮ................  $1.00

Lengvo turinio skaitymėliai
TRYS KELEIVIAI___________________________ .45
TRUMPI SKAITYMĖLIAI ___________________ .45

Kas užsisakys visas čia paminėtas knygas 
$6.00 vertės ant syk ir atsiųs money order’į, čekį, 
arba apdraustame laiške penkinę, tas ir gaus 
paštu visas knygas tik už$5.00. Galima užsisa
kyti ir po vieną.

Siųsdami užsakymus adresuokite: 
DARBININKAS” '

South Boston, Mass. 
z . ■■ . • .•'v -

• • liti" ■ ■■ »!.!--------
tudentų judėjimą svetur, A- 

Kovo 7 d. merikoje ir tarp lietuvių. Sa- 
ilgoje paskaitoje jisai api- 

ir 
nuvaizdavo kelius, kuriais tu
rėtų eiti Amerikos lietuvių stu
dentija. Nurodė, kaip pasta
ruoju laiku, subruzdo liet, stu
dentija ir profesionalai burtis Į 
būrelius nepriklausomus liet, 
ateivių partinių kovų. Klausy
tojai buvo giliai suįdominti ir 
davė visą eilę paklausimų, ku
riuos prelegentas plačiai išaiš
kino. Si mp aringa paskaitą sų- 
teikė''naujo ūpo studentams ir 
paskaita buvęo/palydėta gausiu 
delnų plojimų r ir pirmininko 
vieša padėką./ <

Po to sfek^omolatinės valdy
bos rinkimai. Jš-rinkta šie as- 
mens: Pirm. Pranas Raudonis, 
Vice-Pirm/ JKazys Brazaitis, 
Sekr*, Bernice Lutvinaitė, Ižd. 
K. Jurgėla, Sergent at Arnis S. 
Zitavėckis,

< . ■’j ’■'Į konstitucijos komisiją iš
rinktą: J. Tamošaitis j— pata
rėju, JnrgjsPranckietiš, J. Jur
gėla, M jPatrįęk,' Aldona Boč- 
Į “Į^itįr^l^kųt^pmmittee” 

išrinkta: Jurgis Pranckietis — 
pirm* -- 
Žilintas,. Ji

■ d *. *

zvs Brazaiti 
naitė? Mildrč

Reporteriais išrinkta: Kas
tas Riidyard^nrgėla lietuvis* 
kiems laikraščiams, ir Frank 
Roden-Raiidonis angliškiems.

Įvairių High School studen
tai išrinks savo seniūnus, gi 
kolegijų studentai vieną savąjį 
seniūną, per kuriuos V-ba 
šaukstsusirinkimus ir praneš 
svarbsenes naujienas.

Mėnesinės duoklės nustatyta 
15 centų. V-ha turi teisės ne
galinčius užsimokėti narius.pa- 
liuosųoti nuo mokesnių.

Priširašė š^; nauji nariai: B 
Barkauskas, Aldona Bockiute, 
Helen Gaines, St. Kaladžiūnas, 
K. PaulausfcSSfJonas Padriek,' 
Sofija Pavydaitė, Pranas Rau
donis ir Kazys Žilinskis.

Išreikšta padėka laiknąjai 
| valdybai, kuri taip, energingai 
ėmėsi iorganizuotės darbo ir su- 
šaukė antrąjį, mitingą ir Liet. 
Liberty HalDV-bai, už leidimą, 
naudotis rūmais vetlui.

MASS.

g. Išvažiavo veikėjas

Kovo 7 d. čia buvo išleistū- 
į,Koncertas, ši koloniją at- 
ftreikino su savo veikėju var- 
tnininku, R. Ainori^vĄtsi- 

išpildė 
Šiuris bąžnytinis ‘choras ir 
hnuno choras iš HaverhiH’io. 
■akalbas .pasakė vieta* kun. 
»Čas ir kun. Virniauskis iš 
pvrenęe. Vargonininkas Ai- 

išvažiavo į Chicago..V • . ' ‘ '
P. Ainoris išbuvo šioje kolo
noje apie septynis metus. Jis 
liąi darbavosi čionai ir vedė 
^rano Chorą’ HaverhilPyje. 
5 nė vien tuomi pasižymėjo. 
Ainoris veikė ir draugijinia- 
Šgyvęnimė. Jis veikė L. D. 

kuopoj, D. L. KĮ Algirdo 
-joj, SLRKA. kuopoj, DLK. 
plauto Klube. Pastarojo klu- 
sprganizatorium buvo p. Ai- 
iris. Dabar to kliubo dėka t 
rtrelliečiai turi gerą kuopą 
r, piastangomis Įsteigti 
ą bažnyčioj vargonai. 
Išleistuvių koncertą: 
įpyko. Dalyvavo 

choras

! ’~r1 ___________ , . '*•
| .■ v:-. • '-u-' f -r ■ • •

j Retoj lietuvių šeimynoj n©« 
jrasi kokio nors albumo. Bet re
toj lietuvių šeimynoj terasi 
Lietuvos Albumą, kuriame yra 
Lietuvos didžiųjų veikšjų at
vaizdai ir jų gyvenimų aprašy
mai. Kiekvienas laikąs save 
tikru lietuviu, patriotu priva
lo turėti .tą Lietuvos Albumą.

pirmas veikimas bhvb tai kru
tanti paveikslai, ‘ kuriuos rodė 
gerai žinomą^ visiems hart{or- 
diečiams K. Tfenošihnafi’ Ir 
gerk kun. A'. Vaškelis pasakė 
gražią prakalbą. Tas vakaras 
davė'pelne $19.00 su viršum. 
Toliau? rašo, . kad balius davė 
pelną $160.00. Oia klaida, ba- 
liūs buvo labai gražus, pelno li
ko tik $82.00 su centais.

Girdėtis, kad bus prakalbos 
24 d. kovo mokyklos svetainėj. 
Kalbės vienas iš žymiausių kal
bėtojų dzimdzių artistas Biki
nis apie darbininkų reikalus. 
Patartina, kad visi hartfordie 
čiai ir apielinkės lietuviai atei
tų išgirsti svarbių prakalbų.

* Zuikis

ELIZABETH, N. J.

“Darb.” num. 13 tilpo atvi- ‘ 
ras laiškas po kuriuo pasirašo 

*fchorb-valdyba. • Tas manęė^ne- 
nustebiso, nes as\ ne koks lau
kinis, o senas vietinis gyvento
jas. Ar ne faktas, kad chore , į 
vyrai ne gieda, o gieda? vien * • 
merginos. . Vietinis

ihtftario 14 d. surengė links 
r vakarą ir perstatė veikalą 
Siliukingas V yrąs. ’ ’ Ix>šėjai 
sėtinai vaidino. Publika bu- 
Užganėdinta. Juokingu ei- 
įj^sakė J. Juozapavičiūtė ir 
ijrboniutė ir du broliukai 
aiduliai. Visiems gerai pa-- 

Taipgi mūsų gero. kleb.
B. J. Ambotas pasakė gražią 
akalhą apie šv. Juozapo 
Etųgijos reikalus ir ragino vi- 
3 prigulėti. Malonu būtų ma- 
gį- kad šv. Juozapo draugija 
8$. didžiausia Hartforde. 
Kariant “Darbininko” 18-tą 
|perį, ra<lau iš Hartford ko- 
9®ftdenciją. Linksma, kad 
gŠŠbmūsų kolonijos veikimą. 
^'Ramusis, rašvdamas kai-

HARTFORD, CONN.
^^sų kolonijos dažhki’iĮiA- 

»-višokių žinučių, bet apie 
Juozapo pašelpinę draugvs- 
ųekad nebuvo matyti. Ro- 
, kad jos nėra ir ji neveikia 
ko. Netiesa būtų taip nia- 
i. Šv.? Juozapo dra’ugija 
tg veikia parapijos ir tautos 
Idai;* Visuomet prisideda 
aukomis, kuomet vra rei-

B ■ 1



Parsiduoda namas

Rodykle No. 20

Sumin

Leibelius

Du dėk miltus ir 
dutinė. Minkyk

Fedėraeijos* ėkskūTsijon, baL 27 d., kuriai vadovau
ja L- Šimutis,*‘Garso’’redaktorius, užsiregistravo ,vįr$ 30

Virimo Receptai
kito paskirto maisto nuo kurio 
i ir gerovė abeinos šeimynos 

i. Duona,

riko* Ir Angliškus porcelia turi gražiu*' 
:lpniarglnimuK ir yru geros rūšies. (Jo
ni yra vengti spalvų valgomose torlri- 
k<me.

Aprūdiję prillnl gullnin lengvai nu
valyt jmmfrktK'Ju** nokti rugu- 
rinm pĮeii£. ,, * * .

-reikalingu 
kiniai? Aš

Menėndez, Floridos gufcėr- 
natbriūsįstėigč St.- August
ine 1561 metais. JisšusaVo 
J A , » ;

Ispanais apgyvenotą vietą, 
kad galėtą atakuoti fraucūzą 
koloniją, Fort CaipMne; pers 
kiasdešimts mylią i šiaurę. 
Ispanai -sake,- kad francfrzai

. Francūzai įspėdami 
ių plianus nutarė juos 
etai užpulti. Ją laivai

lūs su paaų! 
dideliais et

Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus
Jei tamstai rrikln puodelių ar lėkštelių, puodų nr nknrvndų. ti 

- pradėk taupyti ietbellus ouo Stanclanl Ir Cballeage pieno, nes tai n

Parsiduoda 3 šeimynų namas ir 
dviems automobiliame garadžius." Du 
vištinlnku Ir pusė akro žemės su vais
medžiais. Moderniški {taisymai. ~

Parsiduoda dar vienas dviejų Šeimy
nų namas, arti katalikų bažnyčioj 41 
Aubilrn St, nuo Wasi^ington St., Rot* 
’indale, Mass. (K. 12-ltil

ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patarimų 
pagerinimui jos žinojimo atllkinėjant pareigas kaipo šeiminin
kė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straipsneliai ku

rie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

s didelį sandėlį fėrams di 
iii Blankietų, Kartelių, Ix 
’ypklų, Lempų fr lt ir tt 
ŠTATE NOVELTY

—-------- —------------------------------ -------- —•’į
W. E. Coffee Optical (Jo.,
Depi. 221, Bot $07, Rock Island, įtį! 
, Atsiųskite paštu apmokėta vienų; 
porų paauksuotų Zylo kevalo okfc; 
alus,. torio lenses, dailia akinių <ĮA 
lute. Bandymui 10 dienų. Jei patfSr 
tai atsiųsiu pilnų mokesni $4.85. jįeF 
nepatiks, tai grąžinsiu atgaT apmo- 
kant pašto išlaidas. Aš busiu spren-? 
dėjas. * :;'"jįįįĮ
Mano metai ... .•.............. .. .z... .>
Vardas Pav,..............................
Gatvė ...................................................... lt
Miestas .............................  Val«t i.v.»y

FEDERACIJOS EKSKURSIJĄ IŠKILMINGAI 
PASITIKS LIETUVOJE

Geras gėrimas galima padaryt sumai
šius šaltų, arbatų ir lenionadų. Dadėfe 
kelias riekutės orandžio.

Naminiai Pasigelbejimai
I’o sunkios dienos darbų ^turėtumėt 

persimainyt ėeverykus tuoj.kaip tik pa- 
ivinat namon, kad eeverykai gersit išsi- 
Sūlintų ir kojų muskulai atsigautų. x 

Pirm vaškuojant ar liakeriiojant me
dines grindis ar rakandus, žiūrėk, kad' 
medis butų Visai švarus, nes visos dul
kelės,bus žymu po liakeriu.

Pirm aautloajnt dėžę maliavos np- 
versk jų augštieninka. Nusistovėjus 
maliava persisunks peri visų jr išsileiš ir 
usimaišys su paviršiais.

Jeigu talo ar komoilės stalčiai ne
vaikščioja lengvai, patrink stalčiaus 

? i eis.
Tų reikia daryti ir su langais arba 

kitais nepajudinamais mediniais daik
tais. kurie vienas pro kitų šliaužioja. 

- Jeigu drapanas gerai suprašysi pirm 
padėjimo ant ilgesnio laiko, .jos buš 
Kuosos nuo kandžių. Prosijimas :mnair 
kiną pasislėpusius kandžių i>erus dra
panose. '

w i’«

Grožės Patarimai
Plaukai neturėtų pradėt žilti pirm 

pasiekimo ]>enkiasdešimts metų am- 
Aiiiftk jeigu jie bus užlaikomi švarini ir 
sveikai. Alielnai-tamsus plaukai grei- 

irtos (2 sv.> ar daugiau .^au pradeda žilti negu šviesus. Sausi: 
*- —>•_ , plaukai linkę greičiau nustot savo :<paL

vt>» negu turinti eavy aliejaus. Senu 
faktu yra. " jog didesnio amžiaus žmogų 
rtegiitlmn išgydyt Iš pražilimo. Galima 
pirkti vaistinėse daug produktų kurių 
išdirbėjai sako gulima jais išlaikyti 
plaukus nuo pražilimo. Nėra nustaty
ta kaip tankiai reik mazgoti Plankus ar 
naudoti gerų plaukų tonikų. Vienok 
patartina pasitart su geru žinovu apie 
Šilimų. * w‘' 7''

Ypatiška Sveikata
i .1 **

Pasirinkimas Ir naudojimas muilo y- 
rn, kiliai svarbu užlaikyme odos Ir kūno 
geroj-sveikatoj. Muilai daroma mai
šant alkuli ir riebalus. Muilai daromi 
kieti irskygtt sulyg reikalo naudojimui. 
Pigus tirui lai yra iš prastų riebalų ir 
nukvėplntl kad nebūtų žymu pigių rie
balų.’ Naudodami pigų muilų pntirait 
jog jis suaižo' odų. Minkštus muilas 
reikia namini mazgoji m ui galvos, o kie
tas valymui kūno. Pardavimui yrh dnuf 
gybė muilų Ir kožnns turi savo alielnų 
vertę. Maudymuisi naudot gera instile 
arini glyeerino muilas. Mazgojimui tUj 
Ių dailų kūno reikia naudoti muilų ant 
s|>opdžlo arfminkšto šiųiečio. nes tas 
išvalys bi
ro odos skylutes.

t e 3^.

Lietuvos Daktarą Draugystę 
Po Globa Motinos švenčiausios 

Valdybos Antrašai J. ' 
Pirmininkė — Teklė AšmensMenfl.

98 G Street So. Boston. Mass., 
Tel. South Boston 4474-M. - 4-S

Vice-Pirm., — Zofija Kėšienė. ., •
59 Gatės St. So. Boston. MasK <'■: 

erot Raštininkė — Ona Siaurienfe <A 
443 E. 7th SU So. Boston, MK •, 
Telepbone Soutb Boston 3422-R.-

Fin. Raštininkė — Bronislava CtamoSE 
29 Gould St. W. Rorbury, Maafc/-1 

ždlninkė *— Ona Stanluliutė. . šSs 
105 W. 6th SU So.Boeton.

. .arkdarė — Ona Mlzgiratenė, 
1512 Columbia RA.. So. Boston, |Bk 

>raugija savo susirinkimus lalrirjfi 
antra Utnrnfnkų kiekvienų 
imis dr-jos reikalais kreipkitėą MįM 
tokolų raštininkę laišku ar tetBįjąįj 
*30 vakare, pobažnytlnėj svet9HM| 
riifth' St.. So. Boston. Mass.

be ją paveizimo variojo
•• - •zen

ispi 
net: 
atplaukė į St. Augustine bot - Sąv
didelė audra Jąo^ęątažė. annah'pa 
Menendez paėmė Foit Ca- čioj vietoj'revtMucijos laijci 
rolifia,r •‘frandūzą tvirtovę, stovėjo Fort Greene, kiįr 
Jis ■nuš'o'vė Visus apgynėjus, aitdra isnaikno. Pradžioj 
paimdamas vaikus ir mote- • Čivilės Karės pietiniai pul

. , ’1 i . .. . i. . i } i ■■...! >j: ,

ris. * Grįžtant užpuolė sudū- 
žušįiis lAivu8.ir suėmė Vyrus. 
Tuos visus frąncūzus, Men- 
eridėaf iiiįVarė į St. Augstine, 
ir' netoli ^abartūiio, .jiaujo 
tautiško paminklo Fort Ma- 
tanzas, jis davė įsakymą juos 
nušauti. ispaną kalboje 
“Matanzas” reiškia “nužu
dymą.” Apie 200 francūzą 
buvo nužudyta, bet antra 
partija iš apie 150 pabėgo ir 
pražuvo. Dviejais metais vė
liaus, francūzas, Dę Gourgus 
su būreliu draugij užpuolė is
paną kolonijas ant St. Johns 
upės, bot ir * toms dienoms 
Fort Marion buvo pertvirta 
jam pasiduoti.
j Senose dienose Fort Afari- 
dn buvo pavadintas San 
Juan de Pinos ir vėliaus St. 
Marks. Čionais pirmą kar
tą ispanai atgabeno Ameri
kon citriną ir Sevilijos vy- 
nuogią. Ir iki šiai dienai 
Florida pasaulyje pagarsė- 
j ūš šiais vaisais. * Bet" kno- 
mėt'FIoriddš * vaisa? 'pakėlė 
tos valstybes v^ią, Menėn- 
dez nu^eąiiįo- atgabęddanias 
į Ameriką'pirmus nėlaisviūs.

10 deną bandMaid J 
7ESIŲĘK PINtG;« 

Tamsta išbandyk juos per 10 dleflA-j 
Jei tamsta sąiasltenkinsi, tai gryUiu 
atgal ir nereikės nieko mokėti. Jei M? 
tita, tai laikyk ir atsiųsk $4.65. Rasą- 
urmo kaina. Aš nesiunčių akinių iatm 
nėms kurie neturi 40 metų. Aš shtQK 
čiu jiems per paštų dailias akinių dėžo-: 
es.dykai, šie yra tikrai torte,tenSR*/ 
kurie parduodami nuo aštuonių ild dvyf 
'ikos dolerių, Ir tai puikus pirkinys 
tokių kalnų. •

Visi neijasiseMmai 
zuotam darbe, paeina nuo i* 
veiklumo. > ;;

Nėra I 
sveKkata _ c._ _ 
praaušo kaip gera duona 
ah&nai, yra maistingas ir ekonominis 
maištas. Namie daromos turi saidų 
skini! ir rūšį koki} kita duona segali tu
rės? žinant kaip pasidaryti gerų duonų 
jiagelbsti išniokt ir kitus valgius.gu- 
niinti. ■ Paprasta duona tankini neturi 
maistingumo. Turit pramokti daryt! 
Jų^su razinkomis naudojant grynai 
kvietinius miltus ar sėlenas. Sekantis 
receptas parodys kaip padaryt duonų 
kuri turės skomį kaip pyragas. ■ , 
ji RAZĮNKJNE DUONA

SPONGE — 1 puskvortė drungno van-
J dehs,
® J' kvorta (1 svaras) niiltų.-i^^jĮj^g muilu ir Jie lengvai ~ f šmotas mielių. t-o »>• T.m«
Vakare sutrupink ir pamerk mieles 

per 20 m i natų dniiigiuini vandenyje. 
Sųtpaišyk su miltais iki vidutiniškos 
minkštos tešlos (sponge). Uždengei 
Lę%k kilti šiltoj vietoj per.baką ; 
TEęLA — Sįionge kaip viršuj. ( .

• Sr 1 puskvortė drungno rarnteriš
ari>a užvirinto pieno ir atvė-

I ainio,
j r 3 šaukštukai druskos.

8 šaukštai (pusė puoduko) cūk- 
, J , raus, , į? a w vi i* 4 šaukštai uždaro. f ' 4
J 2 puodukai ^kluotų nizinkų 
4 2 kyoi
į, j. Sijotų miltų (šiltų, bet ne

J»>?nų, druska, cukrum, uždaru ir razitt- 
kom gerai miltuotom, 
maišyk iki tešla to 
ri>ie 10 minutę 
gTibės, per 2 fr pusę'valandas. Šumin- 
Kyk. I>elsk vėl kilti.,iki padvigubės. 
Kepk 45 ikf 00 minutų vidutiniam karš
ty]. Pyragaičiai galima iš tos tešlos 
pnridaryti, atidėjus (teu^thū eukniūs Ir 
uždaro J .dalj tw pat tešloj ^05i 

. Vimveft lteitahtoge . . r g

J’ndarymu! gęras plaktoa anietonps 
galit haudot ketvirtdalį jaiskvortės rie- 

'i>k»c sntetonos fr <h»dėt b lakei j kepamos 
:WNkM ir paskui plakti. . • ,

Padarymui geros prašymu! lentos ati
dėkit kritus eiles Turkiškų, abrusų.

Ųų reniu n t stoikus namjojimiii ant 
sTiito seriaorin paprastais birželiais an-

BALTIMORĘ, Md—Ang
lijos prekinis laivas Tafna 
užsidegė nelaljaį toli nuo 
kranto. Tada laivas pasuko 
krantam Jūreivią gelbėti at
plaukė du Amerikos vilklai- 
vitį. Jureiviai buVo išgelbė- ąsmenu. Reiškia laivas ‘ ‘ Lįtuania ” galės plaukti ir plauks 
tį o pats laivas sudegė? {iš New Yorko tiesiog Klaipėdon. Malonu pažymėti, kad 
^1*^1 ? ■ ■? ... ekskursijon rašosi ir jaunimas, kurį ypatingai iškilmingai

v. 'Lietuvoje žada pasitikti. JAUNIMAS ORGANIZUOJA
base-ball Ratelį, kuris s imsis su lietu- 
vos SPORTININKAIS GEG. 15 D. Užsiregistravusių
jų tarpe yra: p-lė Leonaitė, Federacijos ir L. Tyčią vice- 
pirm., p. P. Šlapikas, L. Vyčią 110 kp. organizatorius, bu
vęs jos pirm, ir vienas iš N. Y. ir N. J. apskrities vadą; p. 
A. Žaladuonis iš Homestead, Pa. žymus veikėjas ir A. Sa 
dauskas iš Cleveland, Ohio labai veiklus A’yras.

Vienas žymus Lietuvos visuomenės vadas, sužinojęs a- 
pie Federacijos ekskursiją, rašo:

A ' f f' S' ’
“Susimildamas įtikink p. Šimutį, kad jisai su jaunimo eks 

kursija atvažiuotą Lietuvon gegužės 15 dienai. Tuo metu pas 
mus būna patys gražiausi laikai—Tautos šventė su kariuomenes 
paradu, su mokyklą auklėtiniais, su studentą ekskursijomis, 
sporto šventėmis ir tt. Tokią gražią ekskursiją, mes iškilmių 
gai pasitiktume Klaipėdoje. Trumpu laiku jie daug pamaty

Ištrintieji gaEmybįą važiuoti Lifetuvon,' nepraleiskite 
tos pręgosj tuoj užsiregistruokite Federacijoj, 222 So?9th 
St., Brooklyn, N. Y.

Tėvai, leiski^ savoSūnus ir dukteris aplankyti Lietu 
va, pasisemti tautinės dyasios. ■ * •'

.v? i«4 1‘^‘ą y-«- * z 'Xr*'

nmi ii farotišlp. iisuiuiiklAi 
.^Laisvės Stovyla New Yor- 
ko “uoste per-trisdešimts aš- 

'visus ai* 
Bei

liškai p įskyrė "jį tautišku 
paminklu. Oficiališkas Įsa
kymas .ūžvąjdįnp Laisvės 
Stbvylą‘7- FoįtWood. r '

Tud ^įeiu taiku prėziden- 
ias,paskyrė ąfetprius kitus 
tautiškus paminklus.. Vare 
duur^i^pa

Tinkaiiia8 Maistas 
Apsaugos Jūsų

tiaii ‘ ji i » f

Nūvažiū& Tautos Šventėn Gegužės 15 d.

Street
/

Street' t

!<« >1:111111111112

(



ofisinis namas, buvo, jižsade? 
gęs. Nuostolių, padarė už 
$20,000, c v ... .?

GAISRAS PIRTYJE
Turkiškoje pirtyje po num. 

145 Court St. Bostone buvo 
kilęs gaisras. Lengvai apsi
rėdę svečiai turėjo bėgti 
lauk, nes nebuvo laiko pride
damai apsirėdyti.

Wyeių 17-tos kuopos Atle- 
LSkyrius rengiasi prie vasa- 
>sšezonų. Už kelių savai- 
ų pradės lavintis base bąli 
rytyje. Tikimės kad šių va
te^ Vyčių 17-tos kuopos 
ase bąli ratelis stos rimtai į 
fttbą ir gale vasaros sezono 
tsižymės kaip pernai vasarą 
tažymėjo Šv. Petro parapi
ja Ministrantų berniuku 
&ttgijo sBase Bali ratelis.

ĮVEDAME ELEKTRĄ Į NAMUS 
Pilnai su savo prietaisais Vieni metai išmokėjimui, be jo

kio nuošimčio. Darbas pirmos rūšies.
M. Pritzker, 1326 Blue HiU Ava., Mattapan. Tel Milton 2761

gerai suprantate, žinote 
svarbumą fėrų.
- Brigbtono korporacija pa
siėmė šį sunkų darbą ant sa
vo pečių ir pasiryžo padaryti 
mūsų liaudiesjnamą ir kor? 
poraciją, kad jinai gyvuotų 
ir palikti], mūsų vaikams — 
priaugamai kartai. Todėlei 
gerbiami ir gerbiamos, dar 
kartą prašome jumis visus 
remti šiuos fėrus kaip tik iš
galite ir lankyti juos koskait- 
lingiausia.

Širdingai kviečia visus
B engimo Komitetas

DIDELI FĖRAĮ
Brightono lietuvių fflfiljoji 

korporacija rengia • nepa
prastai didelius fėrus. Perai 
bus šiomis kovo mėn. dieno
mis: 20,23, 26 ir 27; prasidės 
kiekvieną dieną 7:30 vakare. 
Perai bus Lietuvių Liaudies 
Name, 26Lincoln St., Brigh- 
fon, Mass. Pelnas namo nau
dai.

Mes atsišaukiame į visus 
Brightono ir apielinkės lie
tuvius labai paremtūmėte sa
vo atsilankymu i fėrus mūsų 
darbą, kuris yra labai didelis 
ir svarbus. Prašome visus 
kiek galint paremti, paau
kuoti ir prisidėti su savo dar
bu, idant šis musų darbas bei 
fėrai būtų daug geresni negu 
kitados buvo Brightone.

Fėrų pasisekimas priklau
sys nuo jūsų gerbiamoji vi
suomenė, todėl prašome ta- 
mistas kaip galima teikti fo
rams paramos. Tamistoms

. Kongresmanas T. C. McMillan iš So. Carolinos. Jis čia 
parodomas savo gimtiniame mieste Charlestone turįs goodi 
time’ą.

Paminėjimui to istoriško nuotikio yra rengiama didžiausia paroda, kurioje dalyvauti 
yra užkviestos visos tautos sykiu ir Lietuviai. Kad. įspūdingai tą apvaikščiojus ir pasiro

džius Amerikos valdžiai pritarimą, kviečiame VISUS LIETUVIUS EX-KAREIVTUS IR 
CIVILIUS ŽMONES susirinkti seredoje 1:00 vai. po pietų į Lietuvių svetainĄ kampas ' 
E ir Silver St., So. Bostone. Iš svetainės maršuosime iki Andrew Sq. iš tonais prasidės 
ofidalė paroda- —' - 

Lietuvių Ukėsų Draugija pagražinimui parodos rengia gražų vežimą Su istorišką sto- 
vyla. Kviečiame visus Lietuvius parodoje dalyvauti. > {

ŽINIŲ ŽINELĖS
• Surinko Didysis Brolis 
/Paskutiniam Šv. Jono 
Eigh Mokyklos laikraštyje 
ąątebėta, kad pagyrimą 
įdtsle gavo Algirdas Kibu- 
į& Algirdui linkime ir tcų 
aus atsižymėti moksle jr 
įovėti pirmųjų eilėse.
įc-* *E>

“Vytyje” skaitome, kad 
o. Boštonietis. Jonas Vilki- < ■* • 
iis dabartiniame laike apsi- 
yvenęs Chicagoje, tapo pa
eitas į Assistant Manager, 
Festeren and Southern In- 
irance Kompanijos. Links
ta matyti kad Jonui sekasi.

' * * *
Valdyba Šv. Petro parapi- 
i-Legal Stamp Vajaus de- 
įpastangas idant parapija 
mėtų trečią dovaną. Visos 
jtervs turėtų kuogreičiau- 
tišmainyti savo knygutes 
Suteikti savo balsą Šv. Pet- 
/Parapijai. Vajus baigiasi 
>vo 31 dieną.

. Teikia žinių apie Lietuvos darbo ŽBMiiijj yargus 
ir pasisekimus.'. Vadovauja darbininkau^ jų šankioj ~ 
kovoj su besočiu kapitalu ir visokferioj^priespauda.

■Si £ - ' * * *

^aunų Merginii Sodalicija 
idėja narių skaičiumi. Lai- 
SApaskutinio susirinkimo 
tisirašė penkios naujos na-

/

SO. BOSTONO LIETUVIŲ UKfiSŲ . DRAUGIJA.

gyvenantiems Didžioje Britanijoje.
“IŠEIVIŲ DRAUGAS“ taįįįha įvairias žinias 

kaip iš lietuvių gyvenimo užsienyį,4aip ir Lietuvoj^.
“IŠEIVIŲ DRAUGAS“ talpina įvairias apysa

kas. feljetonus, įvairius straipsnį, iš svetimų kal
bi] vertimus, ir šiaip visokius lengvų^ pasiskaity
mus, todėl yra mylimiausias darbo žinomų laikraš 
tis. ii-L A

JO KAINA VISUR VEIK TAPATI:

Didžioie Britanijoje: Metams- 12kilingų, pusei 
metų 6 šil.. 3 mėn. 3 šil. ir 6 penai.

Amerikoje: Metams 3 doleriai, pusei mėty $1.50, 
3 mėn 90 centų. r g i

Ofiso Tel. Res. TeL
Unlverslty 8831. Prospect 0415-M

D. A. ZALETSKAS
Graborius ir Balsamuotojas 
983 Catnbridge St, Cambridge  • .j « . -Lietuvių Darb. Kooperatyves Są-gos 

Centro Valdybos Sekretorius 
į M | i i i g į | v f »■ S * g. i < 1 f

rald •
■ = ! : - ■ SŠMias

< > ■ į - z - « • 1 f-.
•: ■:-------------r—!--------- .■ .. ti? į;'

ŽYDŲDUGSNUMAS
Bostono ' ^ydai statydina 

ligųnnię už $1,000,000. Ligo
ninė vadinasi Beth Israel 
Hospital. Ligoninės reika
lams buvo nurengtas žydų 
bankietas Copley Plaza hote- 
lyje. Bankiete buvo 450 sve
čių. Tame bankiete sudėjo 
svečiai $280,350. Į tą ligoni
nę bus priimami ligoniai pe 
vien žydai, bet visi be atsi
žvelgimo į tautą ir tikybą.

įj^JMarijos vaikelių draugijė- 
tai vienatinė draugija, 

<?įprie kurios priguli mūsų ma- 
’Jfidėliai. Per kurį laiką ši 
draugija buvo apsnūdus. Šio- 

|lins dienomis pradėjo vėl 
įteikti. Ypatingai šį nrakil- 

darbą atlieka p-lės Alena 
jB^buriutė, Magdalena ir O-. 

j PA Jankauskiutčs, Magdale- 
0aa.Hr Oną Jankauskiutės, O- 
<na ir Marijona Kulponiutės 
■^^Marijona Grilevičiutė. Jos 
juokina įvairius žaislus etc. 

raityti, kad vaikų dvasia 
ripškilus, visi lankosi skaitlin- 
į gai į pamokas.

# *

-Apaštalystės Maldos Drau- 
t gija laike savo paskutinio su- 
Įštyinkimo nutarė surengti 
'paskaitą balandžio 11. Šią 

į., paskaitą duos gerb. kun. F. 
Jiiras iš Lawrence, Mass. 

rĮSEšria- ‘1 Šventi Metai. ” Tiki- 
įsn|^'kad daug įdomaus bus 
Fg&lima išgirsti, kadangi 
ggįerb. kun. Juras lankėsi Rv-

bf^.adienį So. Bostone 
F&iddės iškilmės. Šį me- 
hfc': a r-aikščiojimas 150 

ra:p Ame 
D6 kareivai pergalėjo An- 
Įto^areivus. Dorchester 

(Kalnukas) duoda 
tą patrijotinį atsimi- 
So. Bostone visa die- 

N8 šventa. Po pietų 2:30 
(.didelė paroda. Joje cfe- 
WUs ir lietuviai. Visi vy 
į vaikinai turėtų susitar- 

sykiu dalyvauti parodo- 
* Didesnis skaičius lietu- 
Į'parodoje parodys South 
Btono svetimtaučiams, kad 
K : ■ •
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