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AMERIKIEčiy KANDIDATAI Į LIETUVOS 
PREZIDENTUS

Balsavimas ant Lietuvos 
Lietuvos prezidento nuolatai 
auga ir Įvairėja. Amerikos 
lietuviai naudojasi proga 
pareikšti savo norą Lietuvos 
prezidento atžvilgiu ir nau
dojasi pilnomis ir lygiomis 
teisėmis visi. Gali statyti 
kandidatu tą, ką nori. Taigi 
šita demokratybė pasirodo 
ne be knrijozą. nes kandida
tu kolumna išrodo taip mar
ga. kaip biblijinio Juozapo 
j upelė.

Ikšiol ‘‘Darbininke” gauti 
balsai šitaip skirstosi:

A. Smetona__________ 116
Kun. Krupavičius___ 76
E. Galvanauskas_______47
Dr. Basanavičius___ 15
Gen. Žukauskas

Kan. Tumas___________ 11
L. Bistras_____________ 11
Kun. Vailokaitis______10
K. Ambrozaitis______
Dr. K. Pakštas______
M. Šleževičius________
M. Biržiška__________
Kun. A. Šmulkštys____
V. Čarneckis________
Dr. J. šliupas________
St. šilingas__________
Kun. F. Kemėšis______
J. Budrys____________
J. Vileišis____________
Dr. J. C. Landžius___

Kai dėl Įvairumo, tai
didatu surašąs labai Įvairus, 
bet balsu visgi dar nedaug. 
Sujuskite. .Juk laiko nedaug 
belieka. Gegužio pradžioj 
reikės balsavimą nutraukti.
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Vokietija užriša tamprius I 
ryšius su Rusija J

------- - — —■■■■■ ■■■■■ ■ 
žaizdą į dešinįjį petį. TeisZ|| 
mas priteisė Lyiiclnii $5(M). J
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Naujai išrastas prožektorius, ’ kurs yra taip stiprus, kad 
jo šviesa pereina per tirščiausia migla. Tas prietaisas labai 
tinka laivams jūroj ir orlaiviams ore. 5

Amerika piktada

BEDARBIŲ RIAUŠĖS 
LENKIJOJ

Varšuvoj vėl Įvyko dideli 
bedarbiu neramumai. Bedar
biu minios puolė amunicijos 
dirbtuvę ir išplėšė ginklus. 
Vėliaus betgi policijai pavy
ko grobis atgauti. Kiek žmo
nių nukentėjo susirėmimo su 
policija, žinią nėra.

TARIASI SU RUSIJA
Vokietijos laikraščiai pra

dėjo diskusuoti apie naujai 
tveriamą sutarti su Rusija. 
Abi valstybės įeina į artimes
nius santikius ir nori užrišti 
tampresnius ryšius. Dery
bos eina slaptai ir sutarčių 
punktai neskelbiami. Dėl 
tos priežasties kila ginču. Ei
na kalbą, būk Rusija slaptai 
susitars eiti prieš kitas vals
tybes. Bet valdžios organai 
užginčija ir skelbiama, kad 
visoms valstybėms p.raneši- 
nėjama apie derybų eigą. 
Pranešinėjajna ir Suv. Vals
tijoms. Kai tik būsianti su
tartis gatava, tai ji tuoj bū
sianti paskelbta.

Vokiečiu socijalistą orga
nas Vor\vaerts kritikuoja 
valdžią už slaptą derybų ve
dimą, bet sako, kad Vokieti
ja turi geruoju gyventi su 
vakarą ir rytą kaimynais.

SUSIRŪPINO TURKAI
Italijos fašistu ir ją vado 

Mussolinio politika surūpino 
turkus. Mussolinio kelionė 
Į Afriką parodė, kad fašistai 
nejuokauja.

•
kardinolas . ne

TURTAI GADINA 
KATALIKUS

Bostono 
kartą yra užsiminęs apie įta-
katultu įgijimo. Jis jau-: 
nurodinėjo, kad katalikai j 
patapę milijonieriais patam-Ą 
pa kietaširdžiais irnepasižv- ši 
mi tokiu duosnumu visuome- 
nūs darbams, kaip protestan- £ 
tą milijonieriai.

Pereitą nedėlią sakydamas ' 
prakalbą šv. Petro ir Povilo -J 
draugijai išnaujo apie tai 1 
užsiminė. Dabar pasakė, J 
kad katalikai patapę turtin- 4 
gaiš pasidaro išdidūs ir atm—2 
žadą Bažnyčios. Su protes- 
tautais milijonieriais rečiau g 
panašiai teatsitinka, sakė 
kardinolas. 1

3

LĖŠOS KRAŠTO KELIAMS 
GERINTI

AVASTTTNGTON. — Kelią 
komisija priėmė ir atstovu 
butui pasiūlė biliu paskirti iš 
iždo 150 milioną doleriu fe- 
derai"s
šame krašte gerinti, 
ma turėtu būt išleista 
1928 ir 1929 metus.

nų rojus i
SUSPENDAVO į$ ATSTOVŲ

LONDON. —^Parlamente 
tapo atimta halsas 13-kai 
Darbo Partiją, atstovu. 
J iems prikištaC'-šauvališkas 
trukdymas posŽ^itpA Už ju 
suspendavimą fe 
atstovai, oj)^ 
to C 
apleido parlamentą.

i

BALSAVIMO BLANKA

„NORIŲ. KAD LIETŲVOS PRĘZTDENTU BŪTŲ J

(Kandidato vardas-pavardi')

Balsuotojas

Adresas.....

PALEIDO STREIKININKŲ 
VADĄ

PASSAIC, N. J. —Strei
kininku vadas AVeisbord bu
vo suareštuotas. Jis buvo 
kaltinanuTs kurstyme prie 
riaušių. Paleistas po $5,(MM) 
kaucija.

KIEK YRA LIUOSŲ ŽMOG 
ŽUDŽIŲ

Ne\v Yorke kalbėjo Cbica- 
gos teisėjas Marelis Kavan- 
agb. Jisai pareiškė, kad Suv. 
Valstijose' liuesą žmogžudžiu 
esi) 118,000.
, - Tėisejas sake, kad pikta
dariams Amerikoj rojus to
dėl, kad visuomenė prieš 
juos nenusistačius. Teismai 
esą perminkšti žmogžu
džiams. Bet ateis laikas, 
kad piliečiai žmogžudystėmis 
tiek pasibiaurės ir tiek įsi
baugins, kad reikalaus pri
deramo žmogžudžiams nu
baudimo ir tada piktadariu 
rojus baigsis.
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MALDA UŽ PRAMONINĘ 
TAIKĄ

D. Britanijos Anglijanti 
Bažnyčios are i vyskupas įsa
kė visose bažnyčiose atkalbė
ti tam tikrą maldą už teisin
gą ir taikingą angliakasiu 
ginču išrišima.

paramos keliams vi-
Ta su-

per

KIEK ATSEINA LIGOS
Aprokuota, kad Suv. Val-

J^S^da^biiim 
per metus atselina $750 
000.

SURINKO DAUGIAU, NEGU 
REIKIA

Vokietijos piliečiams buvo .
$500 UŽ ŽAIZDĄ

ĄVESTFIELD, Mass.,-
'vrrirv • UlLVw nll/AJli 

tas dvieju italą. Jis gavo

kaizerio ir jo giminės tur

Laimėjo streiką

ŽUVO 11ŽM0NIŲ
Pereitą savaitę Massacbu- 

setts valstijoj per automobi
lius žuvo 11 žmonių, šeši iš ją 
buvo vaikai. Tai penkiais 
žmonėmis daugiau, negu už- 
pereitą savaitę.

DERYBOS NUTRŪKO
Prancūzai buvo beužmez- 

gą derybas su sukilusiais l if
tais. Bet kai riffu vadai ap- 
sipažino su francūzą pasiū
lytomis išlygomis, tai jas ra
do nepriimtinomis.

NULIES MILŽINIŠKĄ 
VARPĄ

PHILADELPlirA, Pa.— 
Prasidėjo darbas nuliejimo 
milžiniško naujo “Laisvės 
Varpo.” Tas varpas bus pa
kabėtas bokšte vartą, vedan
čiu į pasaulinę parodą, atsi
darysiančią ateinančią vasa
rą.

Varpas Ims apšviestas su 
2(i,(M)0 elektros lempelių. Tos 
lempelės duos šviesos kuri 
Ims lygi šviesai 500,000 šva- 
kią.

Varpas svers 42 tonas. Ims 
70 pėdą augščio. Jis kabos 
25 pėdu augštumoj.

AMERIKOS DANTYS 
ANGLIJOJ

Anglija importuoja, iš \- 
merikos kasmet po 20.000,- 
000 dirbtiniu dantų. Veik 
kiekvienas anglas, kurs turi 
dirbtiną dantų, turi vieną ar 
keletą Amerikos dirbt imi 
dantų.

PAŠTININKŲ STREIKAS
Paryžiaus paštininkai rei

kalavo algų pakėlimo, bet ją 
reikalavimai nebuvo išklau
syti. Tai darbininkai iškėlė 
demonstracija ir bal. 14 d. 
po pietą streikavo. Prie 
centraiio pašto buvo pastaty
ta stipri sargyba, kad riau
šių nekiltij.

STREEIKAS PASIBAIGĖ
NEW YORK. — Buvo 

sustreikavę 3,000 uosto dar
bininku. Streikas tęsėsi 24 
valandas. Darbininku reika
lavimai išpildyti.

.Jei streikas būt užsitęsęs, 
tai būt sutrukdęs išplaukimą 
40 prekiniu ir 17 pasažieri- 
nin laivu.

pa-

GAISRAI

KARALIUS PAS PREZI
DENTĄ

Švedijos karaliuos lankęsi 
pas Vokietijos prezidentą 
Hindenburgą. Karalius bu
vo iškilmingai pasitiktas ir 
puošniai priimtas.

LAIVO NELAIMĖ
NEW YORK. — Nedide

lis laivas Pionita nuskendo 
netoli nuo Long Tsland pa- 
kranėio. Septyni jūreiviai 
buvusieji ant laivo išgelbėti.

Kol kas nėra žinoma laivo 
nelaimės priežastis.

PER CIGARETĄ
LYNN, Mass. — Vienas' 

automobilistas metė prava
žiuodamas degant į eiga retą į 
žoles, kurios tuoj užsidegė. 
Vėjas buvo smarkus ii- lieps
nos greit pasiekė namus, 
kurie užsidegė. Nuostoliu už 
$5,(MM).

ŠOKO NUO TRUKINIO
ĮVEST VVARREN, Mass.

— Miss Apolonia Rosa įsėdo 
n<- į tą traukinį. Tą sužino
jus ji šoko iš traukinio ir pri- 
simušė. Ji rasta be žado.

PAGELBA ŪKININKAMS
Vokietijos Rentenbank de- 

risi su N(‘\v Vorko finansis- 
tais dėl paskolos iš $25,(MM). 
(MM). Tie pinigai būsią su
naudojami paskoloms teikti 
ūkininkams. Pernai tiems 
reikalams tiek jau buvo gau
ta. Bankininkai ketina sko
linti tomis pačiomis išlygo
mis, kuriomis skolino per
nai.

PRERIJŲ GAISRAI
ST. BAU L. Minu.—šiaur 

vakarinėse valstijose siautė 
baisūs prerijų gaisrai. Su
degė trys žmonės ir daug far- 
nui ir miesteliu. Nuostoliu 
už apie $1,000.000. Nortli 
Ilakotos Partneriai labiausia 
nukentėjo.

ŠALTAS ORAS
ST. ALBANS. Vt. — Pe

reitos savaitės pabaigoj® čia 
buvo išnykę visi pavasario

nys balsavo už tai ar pritaria, 
lAid seimas svarstytu ex-kai- 
zerio turtu konfiskavimo 
klausimą. Reikėjo surinkti 
balsu 4.(MM),000. o surinkta 
12.523.9:>9 balsai. Taigi pi
liečiu balsais seimas yra ver
čiamas svarstyti e.\-kaizerio 
turtu konfiskavimą.

žinitną ir darbo valandą 
liginimą.

STREIKAS KUBOJ
Kuboj geležinkeliu darbi

ninką streikas prasidėjo bal. 
15 d. Valdžia bandė užliėgti 
streikui už. akiu. b<»t nepavy
ko. Dabar valdžia skelbia, 
kad saugos kompanijos nuo
savybę ir darbininku teises. 
Vilisi. kad streikas greit 
baigsis.

STREIKAS PASIBIGĖ
Ne\v Yorko kailiniu darbi

ninką streikas pagalios pasi
baigė. 12,(MM) darbininku 
streikavo devynias savaites. 
Streikas pasibaigė, kai įsiki
šo Amerikos Darbo Federa
cijos prezidentas Green. Bu
vo sutarta turėti Itendra kon
ferencija ir išlygas išdirbti.

I 
i Ą 
d 3 
Į

■ 'i
5 

PRIEŠ ATEIVIŲ REGIS- Ų
TRACIJĄ

Bostono Centrai Laltor 
Union pereitą nedolią savoji 
susirinkime pasmerkė suma- > 
nyiną įvesti atcivią-nepiiie- | 
čiu registracija. Nurodoma, S
kad šitoks Įstatymas darytą 
priklasčią ii- bėdų nepi Re
čiams ir kenktų visai darbi
ninkijai apskritai.

STREIKAS NEGERĖJA
PASSAIC. N. J. — Per

sekiojimas ir areštai strei
kuojančią darbininką nesi
liauja. Negavę pagąlbos 
Wasbingtone, kur preziden- 
Coolidge visai atsisakė su 
jais matytis, streikininku 
vadai kreipėsi Į Ne\v Jersey 
valst. gubernatorių Moore. 
prašydami, kad jis Įsimaišy
tu Į dalyką, ypač dėl smarka
vimu policijos, kuri dabar 
paskelliė taip vadinamą 
riaušių Įstatymą, išleistą 
1804 m.

Gub. Moore turėjo dėl to 
pasikallM’jimą su valstijos 
prokuroru Katzenbachu. ir 
|h> to atsakė streikininkams, 
kad jis.^jieturįs nei galios 
maišytis į vietos vyriausybės 
dalykus, nei neturįs tam no
ro.

t
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ženklai. Užėjus buvo viesu
lą su sniegu. Snigo ir puste 
ištisą dieną. Seniausieji žmo
nes neatsimena tokio vėlusto 
ir šalto pavasario, kaip šie
met. Kaikur pusnys buvo 
penkių pėdu augščio. Snigo 
Yermonto ir Ne\v llamp- 

įshirc valstija dalvse. 
i —-------

NELAIMINGOS GIMTINĖS
CIIK’AGO, III. — Pas 

FrankSmagaczak buvo poki- 
lis. Buvo minima jo žmonos 
gimimo diena. Būriui sve
čią esant, šeimininkė, kad 
pašildžius kambarį, pilstelė- 
jo kerosimi į gęstantį pečiu. 
Kerosinas ekspliodavo - ir 
apipurškė svečius. Paskui 
užsidegė namai. Žuvo pen
ki žmonės ir 15 sužeista. Y- 
patinga tas. kad gaspadine. 
pylusi kerosiną pefrbin, išliko 

• gĄ-va ir sveika.

PASKOLINO PINIGŲ
Ne\v Vorko bankininkai 

paskolino Urugvajaus val
džiai $3(),(M)0,<MM>. Nuošimtį 
mokės šeštą.

Urugvajus yra pietą Ą* 
merikos respublika.

REMIA DARBININKŲ 
KOVĄ

BRIUSELIS. Belgija.— 
Kasyklą darbininką tarp
tautinis komitetas nutarė 
remti Anglijos kasyklą dar
bininką kovą prieš algą ma-

VILNIUS. II1-27 (Elta), virius ii- dr. Legeika.

VILNIAUS LIETUVIAI KREIPSIS Į TAUTŲ SĄJUNGĄ
t

šiomis dienomis Įvyko laiki
nojo Vilniaus lietuviu komi
teto rinkimai. Betrenkant 
komiteto sudėtis palikta se
na, būtent: dr. Alseika, kun. 
Bieliauskas, kun. Čibiras, p. 
Karazija, d r. šlajM'lis. p. Ve- 
h'rkas ir kun. Zajančkaus
kas. Provincijos nariais į 
komitetą Įeina: dr. Rymas, 
p. Bagdonas, p-lė šičkaitė. 
kun. Mikaila, kun. dr. Maliu 

 

keviciu.'/ir vienas narys Ims 

 

dar iš Suvalkų krašto. Kan
didatais į mitetų išritikti p.
J. Kairiūkštis, p. V. Budre- jungą.

Po kimiteto rinkimu 
niaus krašto lietuviu atstoyą 
susirinkimas priėmė griežt 
rezoliucijas prieš uždary 
Švenčionių apskrity 36 Ii
viii mokyklų ir liendrai p 
švietimo varžymą. Vyria 
bei nutarta patiekti eil? 
kalavimą. kuriuos jai 
Įvykdžius, laikinasis
niaus lietuviu komit<‘tas 
tuviu tautiniu kultūrinių 
siu apsaugojimo reikalu 
1 jotas kreiptis i Tautų

r

I
i



t *Uaixhntr«Ci Ten iMisi 'ięty. k^s tik

>

I

į 1 vJ v. * ' • f ' ' .J ' *

jb<»s pirmininko purei
i

Vokietijos merginos sveikina prezidentą Hindenburgą. Tas dėjosi Koelno mieste, kai 
alijantų jėgos iš ten buvo ištrauktos ir miestas paliuosuotas nuo okupacinių jėgų. Prez. 
Hindenkurg buvo atvykęs bendrai su miesto piliečiais pasidžiaugti. Tarp perzidentą svei
kinančių merginų nesimato “flapperkų,” trumpaplaukių ir kitokių naujosios gadynės 
“gražuolių.”
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i ITUBAUDĖ UŽ IŠJUOKIMĄ 
‘ TIKYBOS APEIGŲ

SKUODAS. Šiųmeti] va-
• sąrio 9 dieną Skuodo nuova
dos Taikos 'Teisėjas nagrinė- 

K jo įiįOnną bylą. Praeitu me- 
tuį^juodžio mėnesio 7 diena 
vį|kare, pakvietė vietos vika-w 

f rą|Ąįin.K. PrelgauskĮ pas li
gonį* pas kaž-kokią-.Jonaitai- 
tęį -kurios bute visą tą dieną 

L butvę. girtuokliaujama. Ku- 
? nigas nuėjo. Kum Prielgaus- 

kiui atliekant šventas apei
gas, už durą pasigirdo 
triukšmas, paskum žmonės i- 
Ąjo vidun su pasibiaurėjimu 
papasakojo, kaip vietos chu
liganai P. Vaitkus ir du bro
liu Noreikai tyčiojęsis iš ku
nigo ir iš apeigą, kalbėję 
taip bjauriai, .jog nei vienas 
nedrįso pakartoti tą žodžiu. 
Rytojaus dieną vietos deka
nas, sukvietęs tuos žmones, 
surašė protokolą ir įteikė 
Valstybės Gynėjui. 'Paikos

> teisėjas priteisė minėtiems 
pasileidėliams po tris mėne- 

t sius kalėjimo; Publikoj bu- 
vo girdėti ImiIsu, kad to per 
maža!

s
i

VARGAS TURĖTI S0CIA- 
LISTIŠKĄ APSKRITIES 

VALDYBĄ
MOSĖDIS (K reti n G’( )S

apskr.). Mosėdiškiai turi 
savo valsčiaus tarybą ir val
dyk] grynai krikščioniška, 
nes praeitus rinkimus jie vi
siškai laimėjo, o laimėjo jie 
todėl, kad lig linkimi] juos 

... ęociayst.H P.^ka- 
Tlikas Bružas ir tiek įgtiso 
žmonėms, tiek išleido pinigu, 

i perimant valsčiui reikė
jo pasišaukti pagalbon net 
Valstybės kontrolę, šian
dien Mosėdiškiams atsirado 
naujų rūpesčių. Prie pat 
valsčiaus buto stovi didelis 
mūro magazinas: jie tat ir 
sumanė įsisteigti čia pieninę. 
Vietinis Ūkininku Sąjungos 

,* skyrius norėjo gauti tą ma- 
'■ gazini] niiomon ilgesniam lai
škui, valsčiaus taryba tam no
rui pritarė ir padare tam 
tikrą nutarimą, bet Kretin
ga apskrities valdyba to nu
tarimo nepal virtino. 'Tuo 
tarpu Skuode valstiečiai 
liaudininkai turi paėmę 
Skuodo valsčiui priklausau 
čius net du tokius magazinus, 
it labai ilgam laikui, be j<> 
kio atlyginimo Talsč-iui. tik 
iž f<remontą.” Skuode nieko 
lar iš tų magazinų nepadarė 

matyt, nepadarys. Bet 
ikrities valdyba mmsta 

iai greitai patvirtino tą su 
tį. Kokia tat yra uolai 
turėti soefalistišką aps 
įes vaidybą. Mosėdiškiai 
pėsi su skundu į Savival- 

dybių D< •pa rftimeiitą.
‘ i .

SKUODIŠKIŲ VARGAI 
3KU ODAS. Per praeitus 

mus j Skuodo valsčiaus 
^Valdybę krikščionys lai 

, tačiau valst. liaudiniu 
H ir socialistai susidėję su 

is sudarė daugumą. Vi- 
alsčiaus valdvba bu\<> iš- L ’
a grynai soeialistiška. 
džiaugsmo .jie pakčb’ 

broliška balių valsčiaus • • •
Pasidalino šiltomis 

lis: valstiečiai liaudi 
Čai įėjo į vaisė, valdyba. 

Igialistai į komisijas, ku- 
yra didelė daugybė: bu 

k kelių, miškų, sucialės ap-

s?

.• 
į 
r

>

saugos, žemės tvarkymo ir k. 
Visos beveik komisijos įhisč- 
džiauja kasdieną ir jas rei
kia apmokėti, tad visos paja
mos išeina socialistams mai
tinti. Kitiems reikalams lė
šų nėra. Vietos veterinaras 
kreipėsi į vaisė, valdybą, kad 
Ši Įsigytu nors švirkštą kiau
lėms skiepyti, bei gavo atsa
kymą,^ jog valsčius neturįs 
lėšų. Mokesčiai padidinti, 
uždėta 20 nuoš. Žmonės su
sipranta ir pradeda galvot', 
koks tai yra socialistą šeimi
ninkavimas. Net patys liau
dininkai spiaudosi. matyda
mi tokį lėšų aikvvjimą. štai 
nebetoli rinkimai į Seimą, 
kaip čia dabar valsčiaus po
nams stoti prieš rinkimus su 
tokia sąžine .' Negerai. Pei
kia kas nors sugalvoti, ar ne
pasisektą kartais bent dalį 
nuodėmių krikščionims su
krauti. Na. ir pradeda vie
nas kitas liaudininką verkš
lenti, šaukti—gelbėkite mus. 
socialistai su žydais ima vir
šų! Bet ūkininkai, ir visi 
krikščionys žino, ką tos aša
ros reiškia, jie bi jo iš tolo Į- 
kliūti Į socialistu nagus, ir 
sako: privirėte košės, valgy
kite dabar patys, mes su ju
mis neisimi'.

APTVERTINOS KAPINĖS
PIKLIAI, i langai I iu v. 

1’tenos apsk. šis kaimas ne
mažas. Kapinės yra gražioj 
vietoj. 'Tačiau jos tik ir te
sidžiaugia vietos gražumu. o 
pagaržinti tvora nėra kam.
Tad bent jaunuoliai turėtu 
čia pasirūpinti, kad ją tėvai 
to reikalo nesupranta.

TURGUJE VISKO PILNA, 
TIK MAŽA KAS PERKA 
KĖDAINIAI. Ketvirta

dienio (11. II.) turgus buvo 
labai didelis. < ’ia buvo pri
vežta ir šio ir to. bei užvis 
daugiausia buvo atgabenta 
penėtą kiaulių, kuriu datfgn- 
mą pirkliai ir išpirko. Gerai 
prilotos kiaulės gyvo svorio 
centneriui mokėjo iki 120 li
tu. ( I’iėmiau buvo mokama 
kiek brangiau).

Pirkliai neblogai pirko ir 
mintus Indus. Ją geresnes 
rūšies centneriui mokėjo iki 
SO litą.

Grūdą buvo privežta iią/i 
nemažai, bei nelabai kas no
rėjo pirkti. Buvo mokama: 
rugiu c. 18-19 litą, kviečią —

LENKI) PUOLIMAS TIES KERNAVĄ TAUTU SĄJUNGOS 
TARYBOJ

Kaip jau žinoma, Lietuvos ( prie demarkacijos linij 
vyriausybė, sąryšy su lenku: p. Zaunius ir Klimas, 
puolimu prie demarkacijos 1 Lietuvos atstovai, 
linijos, ties Kyšbala. netoli į j 
Kernavos. kreipėsi i Tanią 
Sąjungą. Pasekmėj šis klau
simas buvo Įtrauktas Į Tanią 
Sąjungos tarybos posėdžio 
darbą tvarką ir buvo svarsto
mas kovo m. 1S d.

Žemiau paduodamas 'Tau
tu Sąjungos tarybos pirmi
ninko p. l.-hii pranešimas ir 
kalbamojo posėdžio protoko
las.

Pradedant svarstyti Įvyki

23-25, miežiu —18-19. 
—18-21, žiru iii—19-22.

Sv, %sto k<>- hnvo niog-»ino

5,50—0.50. dešimčiai kiauši
niu 1.80—2.00. grietinės Itr. 
3 lt., varškės — 1.50—2.00. 
l ž vidutinišką kaimo sūrį 
1-2 lt., už namuose guaninio 
“olandiško” sūrio kg. buvo 
mokama -1 litai.

avizii

'Tenka pažymėli, kad Kč-jli 
dainiuose esant geresniam i juos 
orui, turgūs esi i nepaprastai | g / •
dideli. Mat šis miestas vra 
didelis plačios apylinkės pre 
kybos punktas.

I >art pažymėtina, kad tur- 
tvalka yra 
vežimai su- 
laip. kad

pavietėje įvesiu 
labai gera : \ isi
siūlomi eilėmis, 
praeiti ir išvažiuoti yra labai
patogu, retai kur galima tat 
pastebėt i.

os p. 
kaip 

ir Lenkt
os atstovas p. Šokai užima

vieta prie posėdžio stalo.
'Tautu Sąjungos tarybos, 

pirmininkas p. Isliii skaito 
savo loki pranešimą :

“Mano kolegos jau susipa
žino iš pasikalbėjimą ir.susi
rašinėjimo tarp ėjusio tary- 

igas pas
kutinėj sesijoj p. Scialoja ir 
Lietuvos ir Lenkijos vyriau
sybių atstovi] dėl klausimo. į- 

I rašyto mūsų šios dienos dar
ybą tvarkoj. Aš norėčiau ke
liais žodžiais priminti, kas 
buvo objektas ir rezultatai to 
<Hsitaikinbd»>. m-^^dūros.

V. - * A »

kurios dokumentai buvo pra
nešti tarybos nariams.

Vasario m. 24 d. Lietuvos 
vyriausybė pasiskundė, kad 
lenki] pasienio sargyba vasa
rio m. 17 d.
prie Kernavos 
icininkai 

pašalino. 
r<»s vasario m. 
pavo tą plotą, 
aštuonis belaisvius.

Lietuvos vyriausybė prašė 
Sąjungos intervencijos at-; 
statyti stalus <pio ir paleisti 
belaisvius.

A asaro m. 2(> d. lenki] 
\ yriausybč-atsakė, kad vasa
rio m. 19 d. dalis lietuvii] pa
sienio sargvbos užėmė mišką.

įsiveržė Į mišką 
lietuviu po- 

vasarm m. 19 d.
. bet lenku jė- 
. 22 d. vėl okil- 

paimdamos

apie kurį kalbama, ir kad 
naktį į vasario m. 23 d. lenką 
policija atstatė tvarką, suim
dama aštuonis asmenis, ir 
kad mm to laiko nebuvo jo
kio incidento.

Dalis miško, kur ivvko in- 
ridentas, pagal žemėlapį, yra 
plotas apie vieno kilometro 
pločio ir 700 metrui ilgio. Jis 
yra netoli lietuviu kainui ir 
lenki] kaimu, bet mano kole
gos atsimena, kadi dėl... 
Lietuvos vyriausybės pasi
priešinimo tiek tarybos 1923 
m. vasario m. 3 d. nutarimui, 
tiek Ambasadorių Konferen
cijos 1923 m. kovo m. 14 d. 
nutarimui, nėra tarp terito
rijų. lenku ir lietuviu vy
riausybių administruojami], 
linijos, pravestos vietoj.

Ėjęs paskutinėj tarybos 
sesijoj pirmininko pareigas 
•n —l/-»i n n>in njopvmfo dt--i

aiUv i * V y viii
jam buvo pranešta apie inci
dentą, ėmėsi žygiu reikalą 
sutvarkyti geruoju. Nu/jo 
intervencijos pradžios .jėgos 
aktas nebuvo padarytas nei 
iš vienos, nei iš kitos pusės, 
bet tik kovo m. 9 d-., išklausęs 
abieju pusiu pastabas, šiems 
incidento pėdsakams paša
linti p. Scialoja įteikė abiem 
vyriausybėm, per ją atsto
vus Genevoj. du identiškus 
laiškus, siūlydamas tokį iš
sprendimą :

1 )—visi asmenys, plikiau 
są policijai ar ginkluotai jė
gai. Įmaišyti į šitą incidentą, 
grįžta tuojau į vietą, kur jie 
buvo vasario m. 15 d.

2) — visi asmenys, per tą (baigtu.

.Į ii. yn 1 ■ ■
inęidfcotų paimti nelaisvgp, 
tuoj atleidžiami ir pristato 
mi į artimiausią nuo inciden
to vietą.

Be to, jis pridūrė žodžiais, 
kad jei tos s;]lygos būtu pri
imtas iv neatidėliojant įvyk
dytos. incidentas turėtą būt 
laikomas baigtu ir neturėą 
turėti jokią kitą pasekmių.

Lietuvos vyriausybė pra 
nešė apie savo sutikimą laiš
ku iš kovo m. 9 d. Lenki] vv- 
riausyl>ė tai padarė kovo m. 
11 d. laišku. Tie sutikimai 
neturi rezervų: lenkų vy
riausybė apsiribojo pastaba, 
kad lenkų pasienio sargąba 
dabar yra linijoj, užimtoj 
dar prieš 1926 m. vasario m. 
15 d.

Kovo m. 15 d. laiške Lietu
vos atstovas pareiškė, kad. 
jo vyriausybės žiniomis, dvi 
sąlygos, p. Scialoja nurody
tos. nėra dar lenką vyriau
sybės įvykdytos, ir prašė įra
šyti šį klausimą į tarybos 
darbi] tvarką, primindamas, 
kad kovo m. 3 d. laiške, įteik-, 
tam p. Scialoja, .jis savo v\ - 
l iausybės vardu prašė pada
ryti vietoj ankietą.

Kovo m. 17 d. laiške lenkų 
nuolatinis atstovas 'Tautą 
Sąjungoj pranešė man. kad 
kovo m. 16 d. vak. buvo ati
duoti belaisviai ir kad .juos 
grąžinant tarp lenką ir lietu
vių valdžios organu buvo su
darytas protokolas.

Tą pat rytą (kovo m. 18 
d.) aš gavau iš Lietuvos ats
tovo laišką, esantį čia prieš 
tarybos tnariu akis, kuriam 
pripažintas belaisviu atleidi
mo faktas, bet tvirtinama, 
tori Irk-nl-i’ o* v i _

AVttlVtJ. jtęjVC vltll. A-V 
žo į vietą, kur jos buvo š. m. 
vasario m. 15 d.

Aš turėjau po mūsą šio ry
to posėdžio konferenciją tuo 
klausimu su nuolatiniu Len
kijos attsovu gerbiamu p. 
Šokai: jis mane užtikrino, 
kad jo vyriausybė yra pasi
ruošusi patiekti trumpiausiu 
laiku visus įrodymus, ku
riuos ji gali duoti apie sąži
ningą vykdymą patarimų, 
kuriuos ji priėmė ir kuriu 
vykdymas, kiek tai liečia be
laisvius. jau pripažintas ir 
antros pusės: incidentas, pa
stebėjo jis man. tuo būdu ei
nant p. Scialoja pageidavi
mu. turėti] būt laikomas

Aš klausiu tarybos narius, 
ar gavus tokius formalius už
tikrinimus visiško ir lojalaus 
vykdymo p. Scialojos patari
mu, būtų naudinga ir pato
gu iš esmės diskusuoti šis 
klausimas. Aš pats laikau 
nereikalingu pradėti .debatus 
tada, kai išsprendimas, jei ne 
visai, tai didesne dalim jau 
pasiektas. Aš prašau savo 
kolegas pareikšti šiuo įžen
giamu klausimu savo nuomo
nę. ”

i Atsakydami į įžengiamąjį 
pirmininko raporte pastaty
ta klausima tarvbos nariai

* s •

vienu balsu nutaria, kad tu
rint galvoj raporte paminė
tus faktus, nėra reikalo 
klausimas svarstyti iš es
mės.

Pirm i n i n kas priduria, kad 
jei Liet u ros ryriausybė spe
cialiai paprašyt u. lai I,lauši
mas įpilei u būt įrašytas / se- 
kaurais tarybos sesijos darbą 
Parka.

Lietuvos atstovas p. Zau
nius prašo žodį dėl klausimo 
eigos.

Jo nuomone, būtą apgailė
tina, kad taryba galutinai 
nutartu nesigilinti i to klan- v o v
simo esmę. Lietuvos vyriau
sybės nuomone, padėjimas y- 
ra ne be pavojaus. Lietuvos 
atstovas mano, kad jo vv- 
riausyličs padarytas pasiūly
mas buvo ne visai gerai su
prastas. Reikėjo paskirti ko
misija arba rasti bet kuri ki
ta nukirtos rūšis, kad būti] 
padarytas tardymas vietoj.

Pirmininkas pastebi, kad 
taryba jau nutarė varstu.. 
+; iš. - & f* vy *
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primygtinai apeliavus j Lie
tuvos atstovo taikingumo 
dvasią, kuri turi viešpatau
ti svarstant tarptautinės 
reikšmės klausimus.

P. Zaunius pažymi, 
dėl pirmininko pastabą 
gali tik pasigailėti, kad

kad 
ji* 

per 
skubus klausimo eigos spren
dimas neleidžia jam išdėstyti 
fakto padėjimo.

Po to Lietuvos atstovai p. 
p. Zaunius ir Klimas ir Len
kijos atstovas Šokai pasišali
no iš tarybos posėdžio. Elta.

AI ūsu laikais daugiau reika
linga tiesos gynėjų plunksna, 
negu jos skelbėju iš sakyklos.

Popiežius Pijus IX

Reinoldas šikzalas ir Gemšycas

TEMPLIERAS ADELMARAS
APYSAKA IŠ ŠV. KRYŽIAUS KARŲ

Vertė A. Blažys

I-

Sis jaunikaitis vadinasi Bao 
Dai. Jis yra Annamo kara
liaus sfinus. Jis yra 12 metu 
amžiaus ir mokinasi Francijoj.

(Tęsinys)
PAVOJINGA KELIONĖ

Knga<!:» <l\kūmose, tarp uolu pa.-ilodč nedide- 
krikšeioniu kariškiu būrelis.

-Tam-us ir hai-ns išrodė pliku kalnu reginys, 
kuris'sinčiai kilo aukštyn ir sudarė ypatingą kon
trastą priešais tolymą lygumą. Status, uolėli kyšojo 
aplinkui kalnai. Žygiuodami stačiais šlaitais ir 
siaurais pavojingais takeliais, kariškiai ant kiekvie 
no žingsnio sutiko sunkesnių kliūčių. Didelės kiau
rymės ir duobes, iš abeju šalių tako, darė didelį pa
vojų keliauninkams, ir mm plikų kalnu viršūnių bro
vėsi žemyn šaltas oras, kovodamas su dideliais 
lestinos karščiam, kuri slinkiai galėjo žmogaus 
ginti i- pakelt i. *

is ka- kart sunkesni- ir bni-e-ni- darėsi 
I v i ii- kelia-. Adelmara-įsake .-a\ <» įmiI v dovani-nu 
‘-•'.-Ii nuo arkliu ir ve-ti juos rankoje. \ ilk-linč ly 
lomi.- judėjo piriihn. šalia Adelmaro keliavo leng 
vai apsišarvavę- Niihnrė<lina-;. Ji- ištikimai vedė 
.-avo gyvybe- isgellti'jiąą per pavojingu- kraštu- ir 
dabojo kiekvieną jo žingsnį. Nepratęs tviupli<*ras 
prie tuklų sunkenybių ir kainų kelionės imvoii. n<»-

Pa- 
pri-

|MT

žiūrint jo kūno tvirtumo smagiai suvargo ir taip su
silpnėjo jo kojos nuo kieto akmens kelio, kad vos 
besusilaikė negriovęs, bet apkabinęs t viltą ranką 
saracėnas, jį sulaikė.

z“ Mos privalome gerai apsisaugoti tuose tyruo
se,” tarė saracėnas, kai Adelmaras sustojo prie uo
los truputi pailsėti. “Kaip tai.” su nusistebėjimu 
atsakė aplinkui žvalgydamasis templieras. “Nejau
gi rasis dar sunkesniu kliūčių. ncĮmisant kalnuotos 
kelionės pavoju? Gaila, mano drauge, kad tos kiau
rynės ir duobės tarnauja niekšams lindynėmis, ku
rie garbina tamsybių viešpatį Kbliu ir ją amatas- — 
žmogžudystė ir plėšimas. Teisingai sakoma, kad ka
la- — blogybių tėvas. Tarp tą uolu lindi daugybė 
žmonių; dalinai krikščioniu, dalinai mūsiškių iš tė
vą namą išvyti visi jie tapo vargo bei nelaimės ne
šėjais. Jiems nieko (langiau nebeliko, kaip tik plėši 
mu uždarbiauti sau duonos kąsnį. bet mes jau dides
nę pavojingo kelio dalį praėjome ir esame gerai ap
siginklavę. taip kad vargiai kas galės prie mūsų 
prieiti.”

“Pasakyk man.” paklausė Adelmaras. “ar tu 
pažįsti Teodoricbą. pas kurį mes keliaujame ’” 
“Kas jos nepažįsta.” atsakė saracėnas, “kam l»i 
daugiau pranašavimo dovanų yra suteikęs Alachas, 
jei m- jam: nors jis ir yra krikščionis, vienok jį 
c-ibia arabai ir net pats Saladinas. Nemanyk, kad 
Mohomedo pasekėja^ jiersekiotų tą žmogų, su ku
lio išmintimi niekas negali susilyginti. Mes taip-gi 
gerbiame pranašą iš Nazareto ir stebimės jo stebuk
lais, lnd tikra&4ievas yra Alachai, gi vyriausia* jo,

pranašas — Mohomedas. 'Tolo tai yra mūsą tautos 
tikėjimas, prie kurio iras, lig pateksiant i tavo glo
bą. prigulėjau; bet dabar suteikė man daug baimės 
tavo žodžiai ajiie tą tikėjimą, kuriame mftne motina 
išauklėjo.

Visi privalome gerbti Teodoricbą: ji> mėgsta 
taiką ir senai jus niekais būtų pavertęs Saladinas. 
kad nebūtu pasipainiojęs jo žodis tarp jūsų iečių ir 
neišgelbėjęs nuo pražūties. Matyti, kad tas vienuo
lis, kada nors tarp krikščionių Imvo gar>us. Da
bar jis įlaro už. savo nusitlejinius baisią atgailą: su 
dideliu botagu ka|n>ja savo kūną ir ]>er naktis pra
šo dangaus atleidimo.” — “Aš labai noriu pasima
tyti su tuo dievobaimingu žmogumi.“ (arė templie- 
įas. “Kelkimės ir skiilvėkiiue. kad dar prieš vidur
naktį būtumėm vietoje.”

Vakaras buvo tylus ir malonus. Iš tamsiai mė. 
lyno dangaus krito sidabriniai mėnulio spinduliui ir 
nušvietė kalnus, imu- k iriuos nenuilsdamas trankė 
Adelmaras su indydovais. 
bauginantis uolų reginys 
o rungtynių su šviesiais 
iemė užmigo giliu miegu.
ik kur-ne-kur suj įdėdavo dar Šiltas, kaitrių saulė-, 
pindulių įkaitintas, nuo kalnų viršūnių vėjelis.

Ūžėjus staigiai iškilusią uolų sieną, alui įlom
iai sustojo ir dairėsi kaip geriau su ja prasilenkus, 
uo tarpu tolumoje pasigirdo rrloanas ir ginklų žvan

gėjimas. Adelmaras išsigando; jis įsakė saviesiems 
mptį pritikti ir su saracėnu pajojo pirfayn, kad iš- 

tyrus, kas ten per iiaktinia triukšmas.

Dabar susidarė malūnus.
Mirganti žvaigždynai ė. 

mėnulio spinduliais, kai 
Oras malonus ir jaukus 

les
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Plačiai yra. žinoma, kad 
dabarties laikai turi demo- 
kratyliės laikų vardą. Gar
siai kalbama, daug rašoma a- 
pie demokratybę, tariaus la
bai tankiai ji klaidingai, su
prantama. Kitaip sunku 
mums būtu suprasti tą Įvykį, 
kurs deja, begalo tankiai ap
sireiškia. kad "uolūs demo
kratai” savo darbais priešta
rauja pagrindiniams demo- 
kratybės dėsniams ir juos 
mindo. 'Tat, pravartu mums 
Šiame straipsnelyje susipa
žinti su deinokratybės sąvo
ka. jos dėsniais bei padaryti 
praktiškas išvadas šių dienų 
gy veninio kaikuriems opiems 
klausimams išrišti.

Deinokratybės pavadini
mas kilo nuo graiką : "demos 
kratei." DEMOS lietuviu 
kalboje reikia A ISUOME- 
NE-LIAUDIS; gi KRA
TEI reiškia VALDŽIA arba 
VALDYMAS. 'Tuo būdu su
lietuvinus demokratybę rei
kėtų sakyti VISI 0J/7XVŪs 
VALDŽIA

Senovėje pas graikus vi
suomenę sudarydavo tiktai 
laisvi piliečiai, o vergai nesi
skaitė visuomenės dalimi, ir 
todėl vergams nevalia buvo 
dalyvauti valdžioje. 'Tuo 
tarpu šiandiena yra kitaip. 
V patingai pasauliniam karui 
pasibaigus visur daromos 
pastangos, kad laisve visi pi
liečiai naudotųsi ypač tie. 
kurio ligšiol jos neturėjo. 
Tuo būdu šiandieną VISUO
MENIŲ sudaro visi žmonės 
neatsižvelgiant į jų luomą, 
mokslą, turtą arba paveldė
tas privilegijas. Visi skai
tomi lygiais piliečiais, visi 
naudojasi teisėmis, visi yra 
atsakomingi prieš įstatymus, 
visi irgi dalyvauja valdyme 
šalies. 'Tuo būdu Lincolno 
žodžiai pasakyti Gettsburge. 
.jog valdžia privalo būti vi
suomenės vykinama pačia vi 
suomene ir josios labui.. . 
gražiai apibudina demokra
tybę. Lincolnas vartodamas 
žodi VALDŽIA (goveiTi- 
ment) turėjo omenyje visą 
valdžios aparatą. reiškia.

taip vidaus, taip užsienio po
litiką. Lincolno pavartotas 
žodis "PEOPLE" (visuo
menė) reiškė visus be skirtu
mo šalies piliečius. Sulig vos 
tik pasakyto mums via leng
va suprasti, kad tikra demo- 
kratiįbė reiškia risuomenės 
valdpma pačios risuomenės 
pastot i/ta raidžia, ir rišu Iįį- 

ip/be. Mes privalomi1 
demokratybę suprast i. 
mus prie to verčia taip 
vardas, taip aiškinimas 
tų demokratui — vyru kurie 
ją tinkamiausiai Vykino.

Dabar kyla klausimas, ar 
deinokratybės supratimas y- 
ra naujas t Ar visų lygybę 
tiktai vieni "demokratai" 
skelbė, ar dar apart jų, tų 
siu dienų reformatorių, buvo 
kiti jos mokytojai ir skelbė
jai t

Lygybę ir demokratybę se
niai jau yar paskelbusi Ka
talikų Bažnyčia. .Juk ne kas 
kitas, bet V. Jėzus paliepė 
mums Dievą vadinti savo tė
vu. norėdamas tuo būdu nu
rodyti. kad vis žmonės V I E- 
NODAME randasi atsineši- 
me prie Dievo, kaipo Jo vai
kai. Vaikai to paties tėvo y- 
ra lygus broliai, šv. Paulius 
savo laiške pas Efeziečius 
taip rašo: “Ir jūs valdovai, 
darykite jiems tą pat, sulai
kydami nuo grasinu]; žinoki
te, kad ir jų ir jūsų Viešpats 
danguje ir Jis NEŽIPRI 
ASMENS." (ii. 9) Tą patį 
skelbė ir .Jokūbas Apaštalas, 
nes taip rašo: "Mano broliai, 
nejungkite tikėjimo.. . su at
sižvelgimu į asmenis (kitaip 
tariant: nedarykite skirtumo 
tarpe žmonių) “nes jei į jūsų 
susirinkimą įeina žmogus 
turtingas, skaisčiuose rūbuo
se, — įeina irgi ir beturtis 

, suteptame apdare. irjūsžiū- 
> rėdomi i tą. kurs apsivilkęs 
• puikiais rūbais ir jam tarsite 
, tu sėskis čia gražiai, betur

čiui gi: tu sėskis prie mano 
kojų arba stovėk tenai, tai 
argi jūs nedarote skirtumo 
patys savyje ir ar nepasida
rote teisėjais neteisingomis 
mintimis? Klausykite, ma
no mylimiausioji, ar ne Jie-

Vos tik keletą žingsniu pajojo templieras su sa
vo draugu, kaip staiga persimainė siauras takelis i 
didelę. plačią, iš visu pusiu kalnais apsuptą lygumą. 
Mėnulis aiškiai nušvietė tolimą plotį, kad raiteliai 
puikiausiai galėjo matyti jame esančią sieną, kurioje 
ir patys tuojau turėjo dalyvauti.,

Stovėjo i dideli akmeni pečiais atsirėmęs koks 
tai žmogus, kurio puikūs rūbai spindėjo mėnulio švie
soje. Dailiai padarytas paneieras dengė jo krūtinę 

— turbano pavydalo i viršų su 
Kairiojoje rankoje laikė apskri

blizganti skydą, dešinė gi švytavo kardu prieš 
apdriskusiais, gauruotais kailiais prisidengu 
vyrus, kurie su geležiniais kuokais lindo prie 

< Jalas jam buvo neabejotinas, 'račiau ne 
tiems trims ir vis

nors kol pribuvo pagalba, 
ai prispirtas prie ak

1

I

DARBININKAS
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šiedu vyrai yra paskirti i prohibicijos vykinimo štabą.

BALSAS L. D. K. S. ANTROSIOS KUOPOS, 
MONTELLO, MASS.

.Jums gerai žinoma, kaip Pasitikime, kad darliinin- 
kairysis musu išeivijos spai - kai katalikai ne mažiaus turi 
nas, ypač bolševikai, veikia, noro sn/or/no// irėšrū’n dar- 
Jie nelaukia, kad kas juos liitotis mūsų išeiviu darbinin- 
užkliudytu, bet. jei kurioj 
mūsų išeivijos kolonijoj kas 
nors sumano ju veikimui pa
sipriešinti, tuomet jie kelia 
ermvderi 
važinėja

rinko Dievas, kad .jie būtu kelio, kuriuo Bažnyčia bau 
turtingi tikėjimo ?" (2, 5). i de .juos vesti. Žmonės iieito-

11 noriai pasiduoti Dieviš
kam Mokslui, lodei priseina 
.jiems daug nukentėti, pri
vargti. kol pasiekia tiesos ke
lią. 'Tuo būdu pasiekę tiesas 
kelią .jie pradeda manyti, 
kad tai .jie patys išradėjai, 
tu<> talpu kai ta neva atras
toji tiesa buvo seniai Kris
taus skelbiamoji, tik ją nie
kinamoji. 'Ta pati istorija 
atsikartojo ir su (hmiokraly- 
be arba lygybe. Bažnyčia vi
suomet per amžių ją skelbė, 
bet nieks to neklausė. 'Tas 
neklausimas Bažnyčios mok
slo privedė prieto. kad vieni 
viską apžioję laikė, gi kiti ir 
tai dauguma, vargo, badavo. 
Kaipo pasekmė įvykusio ne
teisingumo buvo X1 X am
žiaus revoliucija, kurios lai
ku masės skriaudžiamąją, 
kurstomos nedoru demagogu, 
žiauriai atkeršijo ne vien sa
vo išnaudotojams. b('t ir vi
sai nekaltiems. .Involiucijai 
praūžus lygybę suprato ne 
tiktai išnaudojami, bet ir iš
naudotojai. Dabar gi kaiku- 
rie mano, kad lygybę paski'l- 
bė XIX amžius. XTX šimt
metis davė t iktai skaudu pa
mokinimą. kad Bažnyči >s 

I skelbianiit ji lygybė v ra būti- 
111a žmonių gyvenime, ir kas 

nesaųgoja. tas būna 
skaudžiai gyvenimo pamoky
tas.

( Bus danginu)

'Pat. matome, jog apaštalai 
smerkė daromus skirtumus, 
o paliepdavo vienoda apsėji- 
mą su visais. Ir Katalikų 
Bažnyčia per visą laiką apaŠ 
talų mokslą aiškindavo. 
Leonas XIII taip savo rašte 
moko: "Tiesa, apie lygybe 
mūsų visą Dievo akyse yra 
pamatiniu principu tikėji
mo. — svarbiausiu pamatu 
katalikų dorovės.”

Kodėl gi vos lik pastarai
siais laikais lygybes princi
pai iškilo aikštėn t Kodėl 
per keliolika amžių visur bu
vo privilegijuotos klasės, pa
vergti luomai Kodėl kata
likams viešpataujant nebuvo 
lygybės t ( Komunistas 3).

Ar Bažnyčia tarno kalta,> 
kad jai statomas panašus 
priekaištas. Su Bažnyčios 
skelbiamu lygybės mokslu 
tas pats Įvyko, kas dabar į- 
vvksta su kitais jos pamoki
nimais. Bažnyčia savaip mo
ko. gi 1uo tarpu žmonės sa
vaip daro: Bažnyčia skelbia! 
savo principus, o pasaulis va-| 
dovaujasi savo silpnybėmis.! 
Beabejo, amžinai tas miški
nis nesitęsia. Katalikiško-- 
tiesos Kristaus paskelbtos t.-J 
turi savyje ypatybę, kad jos' 
begalo gerai atatinka 
gaus gyvenimui. .Iri žmonėm 
to mokslo nesi la i ko, t a i gy ve
ninius paskiaus ju priešini 
mąsi skaudžiai nubaudžia, ir 
paskiaus per vargus, nelai
mes bei tam panašias kata-

I
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manęs atvedė. 
iŠ pranašo giminės 
jo noro klauso. Sa 
suteikė Alachai. p: 
iškl;m<o jo prašymi

ii rankas, galvą gi 
smailintas šalmas.
tą. 
1 lis.
sius, 
jo artyn, 
paprasta savo drąsa buvo lygas 
dar kiek galėjo laikyti
Kaip jis nudžiugo, kuomet vi 
men-. pamatė atvykstant Adelmarą su Nuharėdimi. 
Pirm m-gii pastebėjo plėšikai ateinant drąsius vyrus 
ir ją savąją šaukimą, prispirtasis vieną, savo priešu 
parbloškė aid žemės, kai lieveik tuo pačiu laiku pa 
i uošė vienodą likimą likusiems dviems Adelmaras 
-u savo draugu. Pasirodė, kad užmuštieji yra tyru 
plėšiką gaujos vadai, kurie, kaip nupasakojo Nuliu 
lėdinas, neduodavę ramybės praeiviams. Išgelbė 
tasis buvo turtingas saracėnas, kuris bėdų likęs re 
ta auka plėšikams, kad nebūtu pasipainiojęs riteris.

Vos tik pasijuto saracėnas išsigel bėjęs. kaip 
staiga įgrūdo kardą makštin ir su panieka spardy
damas užmuštuosius šaukė:

”8nnės. prisiekiu pranašu, kad nuo jūsų ranką

tokią pasižadėjimu.” at-i

laikąs savo ranki.>e didelę galybę. Pa.- 
kreipęs į templierą draugiškai, bet labai 
im. tarė; “Drąsusis nazarieti, kaip aš t 
siniokėti už mano gyvybe- išgelbėjimą.’ 
las jus ė-ia prie 
turtingas v ra 
ir tūkstančiai 
gą gyvenimą 
nėję ir mielai
galėtą palinksminti tavo 
kas bus išpildyta.

"Saracėnai, nedaryk
liepė Adelmara.-. kuriam nepatiko jo išdidi kalba.
"Kuomet ::š -11 savaisiais -klibinau tau į pagelbą ne 
žinojau nei kad tu esi pranašo giminės, nei kad tu 
stovi Saladino dešinėje; mes <*sam<* šventojo krv 
žiaus rifeliai ir nereikalaujame tavo turtu. Tu bu 
vai kovoje vienas prieš daugelį, kiekvieno gi riterio 
pareiga gelbėti silpnuosius. B<*t, kaip tu dabar to 
linu keliau-i. nor-mum-daug 1 ui t u prižadėjai, pal- 
gi arklio neturi.’" ” K rikseioni. klv-ti.” al-:d<i 
-ai aečnas. " neišminf inga Imtu kauti-ant žirgo, kuo 
ii’et priešai daug, galingesni; a- paleidau savo Žir 
gn. kad užmuša- mane, nepatektu ji> į tu niekšu ran 
ka-. Brange-ni- gyvulys, koki a- turiu, dar nėra 
perėjęs Sitų tyrų."

Run-; prijautimą ;
ir

ir savųjų tarpi' jie 
nemaža nuoširdžiu

. kų labui už mūsų bolševikus, 
| kurie. kaip vienas varo pra- 
įgaištingą darbą visiems 
mums kaipo darbininkams, 
kaipo lietuviams ir kaipooka- 
talikams.

Šilimui tatai pilni pasiti
kėjimo kreipiamos! pirmiau
sia į jus, malonūs U>KS. na
riai. su šiuo prašymu: 1) 
gaukite nuo .jūsų kolonijos 
dvasios vado tam reikalui

2) pavartokite
visą savo Įtekmę, kad .jūsų 
kolonijos LDKS. kuopa su
rengtų mūsų kalbėtojams 
prakalbas ir praneštu mums, 
kada ir kur jiems atvykti, o 
mes, montelliečiai, surasime, 
kaip už tai jums a t ai dėkit ot i. 

Komitetas
save skriausti. Mon- 

lietuviai katalikai, 
rodosi, energiiigiau-

i

visoje išeivijoje: 
su prakalbomis, 

šmeiždami ne savo pažiūros 
žmones i r melo purvais drab
stydami visiems į akis. Ne 
vienam žmogui jiems pasise
ka akis melais užlipdyt i taip, 
kad žmogus gana ilgą laiką 
neįžiūri tikros teisybes
ka jie visur aukas, reikia 
nereikia 
sutinka 
rėmėju.

.Jei mus katalikus kas nu
skriaudžia. tai mes tarsi ne
byliai tylime ir kenčiame ir, 
kas blogiausia, duodamės ir 
toliau 
lelios 
mums
šiai pradėjo kovoti su parsi
davusiais matuškai Bosijai 
mūsų išsigimėliais.

Kaikuriems mūsų bro
liams lietuviams net ir kata
likams. o ypač- tautininkams 
moiitellicč-iu vedamoji su tė
vynės. tikybos i r darbininkų 
priešais kova nepatinka. Į 
Montelliečiai mato, kad mū
są broliai net artimesnieji 
kaimynai apie tą kovą arba 
mažai težino ir dėl to jos 
svarbos nenumato, arba žilio 
iš priešų šaltiniu ir todėl iš
sidirbo sau visai neteisingą 
nuomonę. Gi montelliečiams 
svarbi kovoje, jei jau ne pi
niginė, tai bent moralė para
ma. nors artimesniose kolo
nijose gyvenančiu mūsų bro
liu lietuviu.

M(•ntelliečiai tampresniam 
susiartinimui su artimesnių
jų koloniją lietuviais katali
kais ir teisingam kovos 
mūsą išsigimėliais eigos nn- 
Švieiimui. išrinko iš savo 
1arpo du kalbėtoju, kurie 
pas jus nuvykę, gyvu žodžiu 
nupasakotu apie tai. apie ką 
taip plačiai, bet ne visai tei
singai net visos Amerikos 
spauda buvo prabylusi.

i

Federalis teisėjas
English, kurs tapo intartas ne
teisingume. Dabar jį senatas 
teis ir ieškos kaltės.

a I i -
su

KIEK ŽMONIŲ AMERIKOS 
KALĖJIMUOSE

Indi- . 
ir pa
imt rą
100,- ,

Komercijos Di'Įiartamen- 
tas išleido pamfletą, kuri pa
duoda svarbias suimtu 1923 
m. kalimi statstikas. Kali
nių Suv. Valstybėse sausio 1 

Jd.. 192:1 m., buvo 109,(il9. 
rjVra sumažėjimas 1.77< ”’io 

sausio 1 d, 1910 m- kuomet 
buvo 111.498.

Girtumas, laužymas prohi • 
bicijos Įstatymo, ir netvar
kingas apsiejimas sudarė pu
sę prasikaltimų dėl kurių 
žmones pasodinti i kalėji
mus. 1923 m., 25.6%> visi] 
kalinių pasodinti dėl girtu
mo, 1910 m. 36.6%. 1923 m. 
dėl netvarkingo apsiėjimo 
14.9% visu kalinių, 1910 m. 
19.1 %. Laužymas prohibici - 
jos įstatymo sudarė 11% ka
linių 1923 m. kuomet 1910 m. 
buvo lik l.tiri. Sausio 1 d. 
tik 4.8*7; V'S,J kaliniu buvo 
moterys.

Per 1923 m. pirmus šešias 
mėnesius. 90.496. arba 54.4U f 
buvo vietiniai balti gyvento
jai. 31.054. arba 18.7*%. bal
ti svetimtaučiai, ir 38.821. 
arba 23.3% negrai.

1923 m. didžiausia propor
cija pasodintų ant kas 100,- 
000 gyventoju buvo negrų - - 
797.1 ant kas 100.000. 
jonai, (-Linai, japonai 
našios tautos užėmė 
vietą su 666.9 ant kas
000. 1 ’roporcija dėl baltų
svetliulančių buvo 488.5 aut 
kas 100,000. Vietiniai balti 
gyventojai turėjo mažiausią 
proporciją — 239.4 ant kas 
100.000.

l)el pirmų šešių mėnesių 
1923 m., statistikos dėl Įvai
rių svetimi] tautu buvo se
kančios. Paduotos skaitly- 
nės yra proporcija dėl kiek
vieno 100,000 tos tautos gy
ventoji].

Finlandija.............697.5
Meksika .... 
Airija...........
Austrija ... -r- 
Graikija .... 
Norvegija . .. 
Švedija.........
Lenkija ........
Škotija .........
Rusija...........
Vengrija .... 
Lietuva........
Italija...........
Jugoslavija ............178.8
Anglija.................... 106.7
Danija......................101.5
Šveicarija.................87.5
Vokietija ............... 79.8
Čekoslovakja......... 65.9

. .. .612.9 

. .. .405.8

....296.1 

. .. .293.2 

. .. .287.6 

. . . .274.8 
. . . . 233.3 
. .. .232.1 
. . . .228.0 
. . . .232.1 
. . . .201.8
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T;.i ištarę-. išsitraukė nepažįstamasis sidabrinį ! 
švilpnl.ą ii gar-iai papūtė. \ <>s tik nuaidėjo nak-. 

įlies lainsniiK. ,c gar.as. kaip staiga pasigirdo toin- 
1 moję greitus pasagu mušimas. Nustebęs dairėsi ap- 
| laikui Adelmaras ii pamatė paukščio greitumu le
nkianti šviną žirgą, kuris pribėgęs prie savo pono ut
is.klaupė ant pirmutiniu kojų. "Krikščioni, ka ina 
nai api<' tą gyvulį:’” paklausė jo Alni Bekras sėsda
mas ant aiklio. " P ilkesnio aš dar nesu matės.” .-it- 

,sakė Adelmaras. "Narsusis svetimšali, žinai, kad 
tas žirgas yra garsios veislės ir priklauso Saladinui. 
'Tačiau ne dabar laikas kalbėti apie arklio velto; tu .1 • . . . ‘ ! visą atm<'t('i. ką aš tau žadėjau, kad pasirodytumei 
man dėkingas, bet neatsisakyk priimti mano drau- ‘ 
giskmno ženklą. Imk tą žiedą ir nešiok mano at
minčiai. Tu. kaip aš. (>si karys ir mfisu likimai kei- 
' iasi. kaip debesų pavydalai; jei kada pateksi į ne 
tikėliu rankas ir ka< nor< iš pranašo pasekėju uždė
ti] tau ant sprando kalaviją, parodyk jam tą žiedą 
ir liksi išgelbėtas, štai žiūrėk, č-ia yra Saladiiio pa
tašąs. prieš kinį vi-i nusilenkia ir jau ne kartą jis 
mane išgelbėjo mm mirties. I /.tai dega mano pyktis 
pi ies tas išgamas, kurios č-ia guli negyvos, kad jie 
nieko negerbia, išskyrus tai. ką jiems įsako plėšiką 
v y i iaii-ybė. Dabar mdiev Nazairefi. telaimina tave 
Alachas. imkeliave-< i Saladino stovyklą, kalbėk Alni 
l’ekro vardu, kuris pasiliks tau dėkingas p-r visa 
'•ivo r\ venimą.”

Atsisveikindama^ Abu Bekras padavė* templie- 
l ui ranką ir paspaudės pint ynai* žirgą akimirksniu 
dingo nakties fanisoje.

(Rn< dnugiaii)

i

.$1.0o

.45

.15
Geografinių žinių mėgėjams tinka

KELIONĖ APLINK PASAULĮ____________ $1.00
Lengvo turinio skaitymėliai

TRYS KELEIVIAI_______
TRUMPI SKAITYMĖLIAI
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Gavėnia, tai doru žmonių sąžinės apyskaitos 
laikotarpis. Žmogus privalo būt žmogum. Kad 
♦ okiuo išlikt, tai reikia skaityt geras knygas.

“Darbininkas pasiūlo sekančio turinio geru 
knygų:

“Darbininkas" pasiūlo sekančio turinio ge
ni knvgu:
DANGAUS KARALIENĖ........... ...... _...

Mylintiems literatūrą patartina
BEN-HUR .............................     $150

Ekonominio turinio Įdomi knygutė 
TURTO NORMA.... . .......   .

Politinio pobūdžio 
BOLŠEVIZMAS „............ . ............

.45 
45

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

Siųsdami užsakymus adresuokite:
“DARBININKAS”

366 W. Broadway South Boston, Mass.
<
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SUSIPAŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS
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Kiti rūstaujantieji 
siems, kaip jau buvo minėta, daug maloniau būtų, kad Lie 
tu vos Bažnyčios reikaluose būtų pakrikimas bei chaosas, tuo
met jiems lengviau žmones klaidinti ir vesti į bolševikiškąjį 
rojų. Kad visiškai tame įsitikrintumc, reikia tik perskaityti 
mūsų laisvamanių spaudų: ji sutartinai (neišskiriant bolševikų,

Musele ShoalsĮAlabama. A- 
pie juos daug ginčijamasi kon
grese ir Henry Ford tą vietą 
nori paimti, čia yra didelės 
vandens jėgos, kurios gali būti

žemės 
prieauglius galės 
300 metų.
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“DARBININKAS”
366 West Broadway South Boston, Mass.

A S
South Boston, Mas*

1 ei. ftvutb Buslou 0620

Japonė Sumie Yamamoto, iš 
buvusi Amerikoj 14 metų. Ji 
yra Linfield kolegijos studentė, 

jai į McMinnville, Ore. Ji dabar jš-

'>!<•. t •

Ii. ‘ »’.*>

tautininkų ir socialistų) Lietuvos Bažnyčios reikalų patvarky
mą pasmerkia ir iškuoneveikia. Iš čia dar kartą paaiškėja, 
kaip griežtai prieš tikybą varosi mūsų laisvamaniai; jie nesi
drovėtų nė su lenkais jungtis, kad tik galėtų iš lietuvio krūti
nės išplėšti Dievą ir Jo vietoje įsprausti Marksą.

Bet rūstaujančių pastangos neatsieks tikslo, juoba tada, 
kai Lietuvos Bažnyčia atsistojo ant tikros krikščionybės uolos. 

Homo
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jimu bei darbu, stengsiuos ir 
aš tais pačiais sumetimais 
vadovautis.

“Dėl to šiame ‘Garso’ nu
mery kai kuriu Susivienymo 
bendradarbių, koresponden
tų raštai išeina daug trum
pesni, negu jie buvo parašy
ti. Asmeninis barniais, už- 
sigauliojimais, Įtarinėjimais 
nieko gero neatsieksim, susi- 
pyksim ir užmiršim organi
zacijos gerovę bei katalikų 
organizuotos visuomenės dis
cipliną, susilpnčsim mūsų 
idėjinių priešų naudai ir 
džiaugsmui.

“Rimta, pamatuota kriti
ka visur ir visuomet reika
linga. Su tokia skaitysimos 
ir tokios pageidausim.

“Tikėdamas moralės para
mos visu organizacijos prie- 
telių ir katalikų visuomenes 
darbuotojų, imuosi atsako- 
mingo darbo.“

Be abejonės, p. Znjtis savo 
atsakomingam darbui ras 

!pritarėjų. Pirmiausia, žino- 
“Darbininkui" išrodo, ka<l’ma-.j,J T k,ui<™S

stiprybė. Mes norime tikėti, 
kad p. Zu.jui seksis savo cre- 

“Dnrb “ (^° trsčti, todėl palinkėdami 
1 • pasisekimo, nuoširdžiai trok-Mtuns rupi 1 ’ .

,štame, kad tą jo credo nesu- 
Telšių Vyskupu ir Klaipėdos Prelatu Staugaitis; Panevėžio | j(-į Lietuvos prezi- i1'8*” k°ki(“ 11<)r« "pisoriai’ ar
Vyskupu Paltarokas, Kaišedorių Kukta, Vilkaviškio Karosas1 j^to Geriausia kada pat vs'

, neagituojami, 
tars savo žodį.

Tuo pačiu reikalu “Vieny
bė ’' rašo:

“Visi Amerikos lietuviai 
per savo laikraščius turėtų 
pareikšti nuomonę, ką jie no
rėtų matyti sekančiu Lietu
vos prezidentu. Balsavimus laike paskaitą apie 
siųskite į Redakcijas.

“ ‘Darb.” redakcija, kuri 
pirmut inė tą pradėjo, jau ga
vo sekamai balsų: Smetona 
38, Galvanauskas (i, kunigas 
Tumas 6, Basanavičius ū, ge
nerolas Žukauskas 3. kuni
gas Krupavičius 3, prof. Bir
žiška 1, Sleževičius
“Kviečiame visus ‘Vieny-j 

Lės’ skaitytojus ir pritarėjus' 
siųsti savo balsus dėl Lietu 
vos prezidento į ‘V ienybės’ 
Redakciją 193 G rami St„ 
Brooklyn, N. Y." 

Būtu gera, kad ir kili lai
kraščiai tą ankietą paskelb
tų.

LIETUVOS BAŽNYČIA
Po Vatikano-Lenkijos konkordato sudarymo, Lietuvos 

Bažnyčios santykiai su Vatikanu visiškai pakrypo, ir ilgainiui 
nutrūko. Prie to privedė nelemtas Vilniaus klausimas. Ka
da Vatikanas priskyrė Vilniją Lenkijos Bažnyčios provincijai, 
mūsų užsienių politikai atsiėmė savo atstovą iš Vatikano ir išrė
žė protestą. Tokia įtempta padėtis tęsėsi gana ilgai. Lais
vamaniškos srovės tuomi džiaugėsi, net pradėjo agituoti už tau
tiškos bažnyčios steigimą, gi katalikiškos srovės sustojo kryž
kelėje. Ir nuošaliai nuo Lietuvos būnant, atrodė, kad dar tru
putėlis ir Lietuvos Bažnyčia sutrauks ryšius su Roma. Bet, 
ačiū Dievui, taip neįvyko. Įsikarščiavimas pravėso ir visa sto
josi kitaip. Jeigu Lietuvos Bažnyčios klausimu būtų Rubiko
nas pereitas — Bažnyčia nuo centro atskirta, tai Lietuvos ka
talikybės dienos būtų buvę suskaitytos. Iš čia visiškai aiškus 
buvęs laisvamanių džiaugsmas.

Ilgai tas klausimas tūnojo neišrištas. Tik naujam užsie
nio reikalų ministeriui prof. dr. M. Reiniui paėmus užsienio po
litikos vairą i savo rankas, padarytosios klaidos pradėta ati
taisyti. Mūsų jaunos respublikos diplomatija palinko kitosna 
vėžėsna.

Tuo, taip svarbiu momentu, patsai Augščiausias siuntė i 
mūsų senąją Tėvynę J. E. Arciv. J. Matulevičių, šio kilnaus 
Ganytojo protas ir siela plačiai numatė tas pasekmes, kurios 
Lietuvą būtų ištikę, jei Bažnyčios reikalai būtų nuėję politikie
rių įkarščių keliais. Vilniaus kankinys, J. E. Arciv. J. Matule
vičius, nukentėjęs nuo lenkų tik už tai, kad jis lietuvis, ne
galėjo nesisieloti tą klausimą tinkamai patvarkyti.

Vos spėjo J. E. Arciv. Matulevičius atvykti Kaunan, kai

I---------- -----------  .

s | B E S1Z V A L G A N T
LIETUVOS PREZIDENTO 

RINKIMAIS SUSIĮD0-
MAV0 j

Mūsų laikraščio paskelb
tieji “šiaudiniai” Lietuvos 
Prezidento rinkimai prigavo 
kitų laikraščių pritarimą. 
Balandžio 15 dieną atsiliepė 
“Garsas” ir “Vienybė.” 
“Garsas” rašo:

“ ‘Lietuvos prezidento rin
kimai Amerikoj.’ Tokiu o- 
balsiu ‘Darbininkas’ išspaus
dino ankietą, kurioje Ameri
kos lietuviai kviečiami bent 
‘šiaudiniu balsavimu’ pasi
sakyt, kurį nusipelniusi as
menį norėtų matyt Lietuvos 
respublikos prezidentu. j

“Dabartinis prez. Al. Stul- 
g.inskas yra išbuvęs du ter- j 
minu, tai jo kandidatūra at- 
puolanti. ‘
“Kadangi Respublikos pro.' 

zidentui reik turėt ir ypatin
gos politinės, takto, repre
zentacijos ir k. kvalifikaci
jos, tai ankietos autoriai būt 
gerai padarę, jei keletą tin-J 
karnų kandidatų būt joje iš
vardinę.”

, j- j , i ’ . • apeina katalikiškos srovėsi kandidatų nurodymas bei y , _ -x-
hemsitant -griebėsi sunkaus ir opaus darbo. Bene mėnesį tam j y apibudinimas įneštu į tuos J|es norime tikėti,
atgal laikraščiuose perskaitėme, kad arciv. Matulevičius su balsavimus partinio pobū- i 
kandidatų sąrašais išvyko Romon, o balandžio 7 dieną “Drau- džio agitacijos, ko 
ge” randame kablegramą šio turinio: “Lietuvos bažnyčių pro- nepageidauja, 
vincija sutvarkyta. Kauno Metropolitas Vyskupas Skvireckas; bešališkai sužinoti amerikie-i

jčiuūpadėl Lietuvos prezi- v. .
i - ‘ . ....................... ;<iaip blogos valios žmones,

.kaip tat nutiko su jo pirnita-ir jo pagelbininku Reinys. Vyskupas Karevičius nominuotas skaitvtojai, 
Arcivyskupu Scytopolitanus. ’ ’

Taigi galų gale Lietuvos Bažnyčios provincija tapo gražiai 
sutvarkyta. Kitaip ir būti negalėjo. Iki šiol Lietuvos vysku
pijos negalėjo priklausyti svetimųjų kaimynų metropolijoms. 
Buvusi Seinų, o dabar Vilkaviškio vyskupija buvo priklauso ( 
ma nuo Varšuvos arei vyskupijos, o Klaipėdos kraštas prie 
Varmijos.

Lietuvai atsistačius turėjo susitvarkyti ir Bažnyčios reika
lai Lietuvos. Dabar jau tas pilnai pavyko.

Pasekmės iš to labai aiškios: Bažnyčios provincijos susikū
rimas — Lietuvos katalikybės stiprėjimas, o per tai tautos do
ros ir pilietinės sąmonės klestėjimas.

Keliuose Lietuvos miestuose susikūrė stambūs katalikų 
centrai, iš kurių Lietuvos liaudis semsis sau doros ir tėvynės 
meilės jausmų. Tie centrai, be abejonės, per savo mokyklas 
skleis apšvietą mūsų sermėgių bakūžėse ir ves ją į šviesesnį ir 
gražesnį rytojų. Lietuvos katalikai labai džiaugiasi tuo isto
rišku įvykiu ir daug i što tikisi. Ne mažiau džiaugiamės ir 
mes, amerikiečiai katalikai. Lietuvos gyvenimas mums visuo
met rūpėjo, todėl tokie svarbūs, mus džiuginanti įvykiai visiš
kai mus sujaudino.

Mums norisi nuoširdžiai pareikšti gražiausius linkėjimo žo
džius Lietuvos katalikams naują katalikybės istorijos lapą be 
skleidžiant. Telaimina Augščiausias tuos naujus’Lietuvcs Baž
nyčios kelius!

žale džiūgaujančių turime ir rūstaujančių. Pirmiausia 
lenkai. Lenkams ši nauja žinia — tai medinis piūklas. Juk jie 
niekuomet nesitkiėjo, kad iš tokių “chamų” tautos šv. Tėva3 
paskirs tiek arcivyskupu ir vyskupų. Jiems rodėsi, kad tik 
gerai “išauklėti” lenkeliai tokiems titulams atatinka. 0 ar
žiausia tas, kad Waršuvos arievyskupija nebegalės kontroliuo
ti Vilkaviškio vyskupijos. Su tuo užsiraukia vienintelė spraga 
lenkų įtekmei į Lietuvos Bažnyčią. O jeigu dar prie to pri
dursime, kad tokiųo Lietuvos Bažnyčios provincijos patvarki- 
tuu susidomės visas pasaulis, kuris iki šiol mažai tetikėjo Lie
tuvos susitvarkymui, tai darosi visai aišku, kad lenkai gali 
įpulti į desperaciją. Juk jie iki šiol statė įvairiausias pinkles 
ne tik Lietuvos politiniams reikalams, bet ir tikibiniams Lietu- 
▼os-Vatikano santykiams. Lenkų klastos žlugo.

lietuviškieji laisvinamai. Pastarie-

KIEK VIETOS ŽEMĖJE 
ŽMONĖMS

Berlino geografinio insti
tuto direktorius Albrechtas 
Penk’as mokslų akademijoje 

“Žemės
apgyvenimą žmonėmis." Tą 
klausimą jis pavadina vy
riausia fizinės geografijos 
problema ir mano, kad po 
melioracijos dykumų ir be
vaisiu plotų žemė gali išmai
tinti 8 miliardus žmonių. Da
bar pasaulio gyventojai su
daro arti dviejų miliardų. 
Atskiros kultūringos tautos

lnteligentijos Maskvos gat
vėse nesimato. .Ji yra susi 
liejusi su juodadarbių mase. 
Gaunasi įspūdis, kad visi pi
liečiai perimti uždarbio noro. 
Šis noras susiduria su komu
nistų teorija ir tuo būdu izo-

Dabar Europai kar-huojamas normališko val
stybės gyvenimo ekonomijoj 
galimumas.

* •

jau ir dabar jaučia gyvento
jų perteklių, bet užtat žemė
je yra milžiniškiausi plotai, 
beveik nieko neapgyventi. 
Ateity didžiausia žmonijos 
dalis gyvensianti tropiškame 
(karštame) žemės kamuolio 
plote,

tu su Azija tenka 80 nuošim- j 
čių visos žemės gyventoju 
Afrikoje, gyvena 7 nuošim-1 Europos gyvenimu Rusi 
čiai žmonijos, Australijoj ! .j°.j mažai tesidomi. Kraštus 
pusę nuošimčio, o šiaurės A- k/vena savo gyvenimu ir sa- 
merikoje 9 nuošimčiai, Pietų yais reikalais. 
Amerikoje 3 (A nuošimčių.

Penko apskaitliavimu di- 
deliausios tuštumos Brazili-

1,200 milijonų žmonių, t. \. 
du kartu daugiau, nei Britų 
Imperija, Jungi. Vaisi., Ki- 
tajus ir Rusija. Renkas pra
našauja gražią ateitį Pietų 
Amerikos latinų tautoms. Is- 
nano-amerikoniškos respub
likos (t. y. visos Pietų Ame
rikos valstybės, apart Brazi
lijos, gali suteikti vietos taip 
pat 1,200 milionų žmonių.

Toks žemės gyventojųv uz

. Atsijungimas 
[Maskvos nuo Europos kultū
ringų centru Maskvoj jau
čiamas labai dideliai. Tokiu 

t krašto kultūrėjimo 
darbas eina nesklandžiai, nes 
jam pastoja kelią savaimin
gas, skirtingas iš visos Euro
pos valstybių, vidujis sutvar
kymas.

LENKUS VANOJA
Telegrafo agentūrų Elta 

praneša. kad didžiausias 
Londono laikraštis “Tinies” 
plačiai įdėjo pasakytas per 
debatus anglų žemuosiuose 
rūmuose Lloyd George, 
Chamberlaino ir MacDonal- 
d<> kalbas,*kuriomis jie api 
budino Tautų Sąjungos ne
pavykusius posėdžius Gene- 
voj. Kalbėdamas dėl Lenki
jos liberalu vadas Lloyd 
George tarp kita ko pasakė, 
kad Švedijos atstovas buvo 
išspaustas iŠ 'fantų Są-gos 
tarybos vieno krašto naudai, 
kurs nuosekliai tyčiojos iš 
Tautų Sąjungos. Nebuvo rei
kalo ignoruoti tas laktas. Ar
timiausias priėjimas prie su

kai
Švedija pasisiūlė išeiti iš 
Tautų Sąjungos tarybos ir 
1 u<» užleist i vietą Lenkijai. 
Sulig visų liudijimais šioj; 
'fantų Sąjungos sesijoj Len
kija elgėsi gerai, taktingai 
ir labai garbingai. Bet tai 
negali kliudyti atkreipti dė

mesi Į faktą, kad Lenkijoj 
dabar užima aukštą vietą 
žmogus, kurs pasityčiojo iŠ 
Tautu Sąjungos, paimdamas 
ir aneksuodamas Vilnių ir 
paneigdamas Tautu Sąjun
gos tiesioginius Įsakymus. 
Nebuvo kitos tokios valstv- 
bės, kuri daug buvo kalta 
Santarvei. Kas įvyko pasku
tiniam emancipacijos akle 
'Pautu Sąjunga Įsakė Lenki
jai laikytis tam tikru limita- 
cijos linijų. Vilniui pasilie
kant Lietuvos pusėj. Gene
rolas Želigovskis, pasityčio
damas iš to. atėjo su kariuo
menės divizija ir aneksavo 
Vilnią. Tautu Sąjungą vie
nu balsu priėmė tą akta 
smerkiančią rezoliuciją ir ta
da ir Lenkijos vyriausybė 
pasmerkė savo generolo vei
kimą. pareikšdama, kad ji 
nėra užtai atsakominga.Vci- 
kiai po to Lenkijos prezidmi- 
tas pasakė, kad generolas 
Želigovskis įsiveržė Į Vilnių, 
jam Įsakius.

1923 m. jam kaip Vilniaus 
išgelbėtojui buvo suteikti 
aukščiausi karo ordenai. Da
bar las generolas yra ka.ro 
ministeris. Švedija, kuri vi
suomet buvo lojali savo /<>■ 
džui ir darbui, norėdama iš
gelbėti Tani u Sąjungą, trau
kiasi iŠ savo vietos. Lenkija, 
kuri pasityčiojo iš 'Pautu 
Sąjungos, kuri padarė- išjos 
pašaipos objektą. Locarno 
valstybių veikimu buvo pa
siūlyta Švedijos vieton. Kaip 
gali jie. laip elgdamies, tikė
tis 'Pautu Sąjungos triumfo .'

“GARSO” REDAKTORIAUS 
CREDO

Naujas “Garso" redakto
rius p. M. Zujus, pradėjęs ei
ti savo pareigas, pareiškia 
savo credo:

“Centro Valdybos pa
kviestas imuosi ntsakomingo 
darbo kiek ankščiau, negu ti
kėjausi jį užimti.
“Giliai įsitikinęs, kad dau

guma mūsą organizacijos na
riu nuoširdžiai trokšta 
gerovės ir klestėjimo ir to at- rinkta studenčių organizacijos 

.šaltu gal v o- pirmininke

KOKS GYVENIMAS 
MASKVOJ?

“Klaipėdos Žinios" papa
sakoji! apie Rusijos gyveni
mą. Arčiau to “rojaus" 
esant galima pasemti tiksles
nių žinių. Tas laikraštis pa
stebi, kad vienas svetimtau
tis, gerai pažinęs priešrevo
liucinę Rusiją, nesenai ap
lankęs Maskvą. Šio svetim
taučio žiniomis, esą jaučia
mas didelis savotiškurnąs vos 1 sitarimo buvo tuomet, 
tik peržengus Rusijos sieną. 
Pirmon galvon krinta akys- 
na paprastumas. Geležinke
liai ir vagonai svetimtaučiui- 
duoda gero įspūdžio. Gelžke- 
lių vaikščiojimas punktu
alus. geležinkelių tarnautojai 
mandagūs, bet labai blogai- 
prastai aprengti.

Patekus Maskvon pir
miausia krinta j akis praei
vių apsirengimas. Europiš- 
kas drabužis labai retai tesu 
tinkamas. Vyrai apismovę 
šmulėmis ir kepuraitėmis, 
miestiškos išvaizdos paltų vi 
sai mažai, skrybėlių visai 
nematyti. Moterys dažniau 
šia skepetaitėmis apsigobti 
sios.

Arbatinių viduje išvaizda 
panėši Į priešrevoliucines. 
Didesnėse arbatinėse matyti 
organizacijos stoka i r dangų 
ma jų tarnautojų nešioja ko 
munislų partijos ženklelius 
pažymius, čia komunistai 
sudaro privilegijuotą luomą, 
kurios padėjimas aiškiau 
jaučiamas visur galvoje.

restoraiu'. t «y
'tim^iV^Jcątniuu.stai ’ mq»a =■ 
a|hvtVir dažnai lw .jokio 

Varžymosi viešai pareiškia 
savo nepasitikėjimą.

Nėni kibiom''.' ini>ijos u/. 
<;ik rn.'lininko uii>iją. Laimi 

nu ši tavojo pašaukimo ž<’iikl;i. 
Mano pii mtakfinai laimindavo 
krikščioniu karžygiu k;>r<la> ir 
ginklus, aš 1»<-' eliju ni'Lli l>m- 
vą palaimos katalikiškojo rašy
tojo plunksnai. — Pijus X.

Nei viena tania negali kilti kuli Ūloje ir 
gerovėje l>e mokytu vyru ir motėm. Kickvit - 
na kultūringa tauta gerbia savo mokytus vy
rus ir mokytas moleris. Taip ir pas lietuvius 
turi būt i.

Kiekv ienas lietuvis turi žinoti apie savo 
tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis 
pirvalo supažindint i savo vaikus su lietiniu 
tautos vadais. .Jei laip nedaloma, tai reikia 
nustoti kalbėjus apie lietuviu išlikimą Ame
rikoj.

APIE LIETI \ U TAI’TOS VEIKfcJl’S
V RA lsl.ClS TAS »’! IKI S V I.IK VI V S V Al >I\AUAS

LIETUVOS ALBUMAS
Veikalas turi 436 puslapių, iš kurių 288 puslapiai 

užimti paveikslais
Kaina $3.50 Užsisakykite
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ANTRADIENIS. BALANDŽIO 20,

| TEATRAS IR MUZIKASPORTAS
Vilniaus Ripka

Rašo Karolis Dineika

X.

I
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“DZIMDZI-DRIMDZI” AMERIKOJE IR MAŽOJI LIETUVA,

i
i
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mą, nenutautusi ir narsiai 
už tautos lais\ ę kovojanti sa
kalų jaunimą. Juoba tatai 
mes galime padaryti turėda
mi senųjų idealiai sugalvota 
ripkos idėjai. Tik mokėkiin 
laiku tinkamai ją suorgani
zuoti ir apgaubti tautos in
teresų skraiste 1

Žinojimas, jog mes turime 
savo originalių sporto žaidi
mų, kurie gali konkuruoti su 
kitų tautų sportu, sustiprina 
asmens tautos garbės pajuti
mą. Reikia tik pamatyti su 
kokiu pasididžiavimu jauni
mas kalba apie savo ripką il
su kokiu atsidėjimu ir pergy
venimu seka žaidimo eigą! 
Ir tuo atžvilgiu kaip tik 
svarbu yra visai nepasiner- 
ti kiti] tautų kultūros spor
tuose, kad pagaliau nevirs- 
tunie visai abejingi savo tau
tos interesams ir susportin- 
tai Vilniaus ripkai, tai rip
kai. kurią galime panaudo
ti Vilniaus vadavimo idėjai 
kelti. Žemiau aprašoma 
sporto ripka turi savyje ir 
visus. klasiškojo graikui fizi
nio lavinimo elementus: liū
dimas. šuoliai, metimai. Tai 
yra imturalūs estetingi jude
siai. kurie rėdo ne tik rau
menis. bet stiprina širdį ir 
plaučius. Tuo būdu be peda
goginės įtakos sporto, ripka 
patenkina ir fiziologų bei hi
gienistų reikalavimus.

..( Bus daugiau.)

si< : U':oi>siiis •- Lietuvių 
Initiiško :.|M>rt<> "Vilniaus rip
ka” autoriau', žinomo kinio 
kult liros srities rašjtojo. Lie
tuvos < iiiur.asi ikos ir Sporto 
l'eileracijos pirmininko.

Laiks nuo laiko i.kait.tto- 
jaius patieksime ir daugiau jo 
straipsnių.

sis klausim-is gan aktualus, 
ir juo. ypač miisi.t jaunimas, 
privalėtu susiidoniauti.

1. “iŠ Įuaeities 'Tavo sū
nūs te stiprybę semia,”—štai 
gilus ir nuoširdus V. Kudir
kos linkėjimas, kurį visa 
tauta beveik kasdien kartoja. 
Bet iš tikrųjų, toli gražu, 
mes tuo dėsniu nesivaduoja-

,nie. Įgimtas mūsų tautai tra
dicionalizmas tirpsta ir mes 
daromės paslankesni lengva 
širdim atsisakyti nuo savo 
didelės vertės liaudies dainų 
ir senovės tautiškų žaidimų. 
I maine labiau gerbt i svetimą, 
negu savo ir be reikalo silp
niname tautiškąją sąmonę.

O iš liesu tautos praeitis 
turi, apskritai j^tfint. suda
lyti pereinamąjį tarpsnį į 
dabartį ir ateitį. I r fizinis 
tautos stiprinimas turi būti 
grindžiamas praeities tyrimo 
daviniais. Be to. mūsų tau- 
1 iški žaidimai, kaip ripka bei 
ritinys yra tikras i r visais 
atžvilgiais priimtinas rams
tis plačių masių susportini- 
mo darbe. Per pamirštus, 
bet įdomiai atnaujinamus 
žaidimus, mes įvesime liaudį 
i sveikas poilsio pramogas. 
\Fūo T)ūdu r susidarys'i fed i rb- 
tinas. todėl ir patvarus pe
rėjimas į savaimingą tautos 
kūno kultūrinimą, o tautinė 
dvasia ne tik nebus slopina
ma. bet pagrindiniu būdu 
1 virt inama.

2. Iš atžvilgio į užgrobia.įį
\ ilniij tautiškojo sporto gai
vinimas turi dvejopos reikš
mės: a) Xetiesiogines — kai 
.jaunimas besi versdamas
sveika ir širdį atgaiinančia 
pramoga neaikvos savo bręs
tančiu jėgų ir b) 'Tiesioginės 
— kai stiprūs .jo sąmonė tau
tišku atžvilgiu, augs draus
mingumas, solidarumas ir 
pasiryžimas kovoti ir laimė
ti. veršis energija tautos 
skriaudai atilaisyi i.

i >el ant rojo (l>) at vėjo rci 
kia plačiau pasakyti kas se
ka. Jaunimas kalboms ilgai 
niui darosi abejingas,- nors 
čia būtų pabrėžiama ir labai 
svarbūs ir kilnūs dalykai. 
Psichologinis faktas yra tas. 
.jog per .jaunimą pamainiau 
eius darbus, sakysim per 
sportą, lengviausia yra jis 
auklėti, ruošti simioms žy- 
uiuotes pareigoms, išlavini i 
m-tik fizinius sugebėjimus, 
bet ir tinkamą psichinę Imk 
lę tanios garbei gint i.

Apskritai imant, sportas 
pasak I lelicro 1 uri peri<»r 
mari jos t ikslą, kurio realiza 
v imas remiam idė ja kovo 

1 i su distancija, su laiku, su 
kliūt imi. sii malcrialinc siin 
keliybe. Sii pav ojllllli. Ml prie 
šn ir pagaliau su savimi.

'TeigiaInąją I i/.ini<> lavini 
lito su v v I tę laiku 'ii plati • <'•<• 
kai siitaill imlami vokiečiu 
t u meno pru nioiH '. I r pc. 
m-t u ri da m i g rv na i 1 aut iš]; 
sistemos, bet tik v v kiisįa i j>a 
naudodami svetimąją, ilgai
niui išauklėjo tėvviici ištiki

4 -

niege- 
piriną ir

Pasiūlome vi'ioins gorų raštų 
jams Įsigyti <i\i geras knyga 
antrą tomą

APMĄSTYMAI 
visiems metams ir šventėms

Imli* .">.\7'j coliu, dailiais kietais ap
darais. po ."oo stiviršum puslapių. Spau
da aiški. Tikrai naudingi skaitymai, 
ypač dievotiem žmonėm. Kaina abiejų 
tomų S.'I.ihi. Jipirkite pašte “Motiey 
Oriicr" ir siųskite:

“Darbininkas”
U6G VV. F>roadway, So. Boston, Mass.
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DARBININKE
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Kristaus Kančios vaidinimas Blomington, m. Vaidinta pamėgdžiojant garsiuosius tos 
rūšies vokiečių vaidintojus Oberammergau mieste, čia parod cma paskutinė vaidinimo scena

“Ta vorščij oj e”
Rašo Vargo Plunksna

kū-

MYLINTIEMS SKAITYTI 
DORUS RAŠTUS

Komunistu partijos krizis, 
kuris pasireiškė po Lenino 
mirties, pasunkėjo ir susi
komplikavo, įsivystč į chro
nišką ligą. Pačioje partijos 
širdy yra tokių elementų, ku
rie iš anksto numato pavojin
gą puvimą, bet milžiniško 
valstybinio aparato kontrolė 
dirbtinai palaiko organizaci
ją ir neleidžia .jai pairti. Ko
minterno partinių jėgų per
grupavimas pridavė jo 
nui kokią tai keistą, išsigimė
lio formą, kaip tat būna 
dramblio ligoje. Kailių su
minkštėjimas didė ja i r siula- 
ro sergančiojo vaiko jėgos 
milžino pasigailėjimo vertą 
va i žilą.

Xe koniiiiternas galingas, 
bet galinga ^Rusija su savo 
milioniniais gyventojais, pa
sivergusiais komunizmo dik
tatūrai. 'Todėl kiekviena 
sveika pradžia, stisidūnisi su 
komunizmu, .jei ji atspari 
mm užsikrėtimo, turi atšlyti 
mm komunizmo.

-Jau ant kiek stiprios buvo 
Lenino idėjos Italijoje, vie
nok. stipraus valia Mussoli 
nio atsiradimas pačiose šak
nyse pakirto tą marą. 'Tiesa, 
vieloj komunizmo diktatūros 
atėjo fašizmo diktatūra, a ji 
sireiškimas taip pat nesvi ;- 
kas ir antisocialis. Ih-i jis. 
kol kas. vienintelis chirurgi
nis būdas ĮirieŠ ligą, kuri bodamas

3 Aukso Dovanos 3
LD.K.S. vajus

Iki L. D. K. S. vajus užbaigai beliko tik du mėnesiai. Per tą laiką pasi
žadėkime smarkiai padirbėti, kad busimam seime butų malonu seimo 
darbais pasidžiaugti. Kiekvienas narys - narė privalėtų prirašyti bent po 
vieną naują “Darbininko” skaitytoją ar naują narį. VALIO I DARBĄ!

------------------ — ----------------- —

Narys, prirašęs didžiausį naujų narių 
bei skaitytojų skaičių, gaus

AUKSO DOVANĄ

pranyks tada, kai išgaruos 
visį komunizmo ligos simp
tomai.

atsimet !-
Brazilijos. Argenti ims.

Komunistiškoji drambliš
koji gipert rol'ija :bei komu 
biznio pūsimas prasidėjo. 
IJideliausis smūgis Rusijos 
Kominternui — lai Pietų A- 
merikos komunistu 
mas.
Ekvadoriaus. Čilės. l’rugva 
.jaus, Veiieeiielos. (iuatema- 
los. Kolumbijos ir Meksikos 
komunistai pareiškė apie iš
stojimą iš Koininterno. Dėl 
partinės savynieilės tu ša1 iu 
komunistei dar tebesi vadina 
komunistais, bet nėra abejo
nes. kati Maskvos karingasis 
konmhjTermis paskelbs juos 
visus i\įavįjiąis. Tų partijų 
atskilimas be žodžių pasako, 
kad proletariatu vienijimas 
nėra pagrindine~konnntern<» 
idėja, o kad .jame viešpatau
ja oligarchiškieji troškimai. 
I’asipūtę kominterno nariai 
su Ziimvjevu ir Padėkų prie
šaky stengiasi patremti va
lius ir laisvos iniciatyvą dar- 

Visas ša
lie vadai 
idėjomis.

l»ininku judėjime, 
vo auloriteto ydas 
pavadina partijos 
Rezultalc. nuo jų ai puola v a-
karykšč-iai talkininkai bei są
jungininkai. < > Immintern.-is. 
kai aklas arklys, risčia įrau
kia tarplautiii’<> liaudies ju
dėjimo ra va is ir kelmais ne- 

jokiii pasekmių. 

Skleisdamas terorą kapita
listinėse Šalyse, Maskvos ko
munizmas prieštarauja vi
siems socializmo šalinii-- 
lj^ms. kiYrie socializmą vadi
no i r suprato kaipo ekono
mišką išsiriituliavimą. Ne
gana to. kad socializmas 
pats savaime priverda košes 
darbininkijos gyvenime, ko
munistai dar jį pagilina. į- 
vilkdami į baisios skerdynių 
revoliuci j()S rūbus.

Zinovjevo anarchizmas ir 
yr atoji komunizmą gangre
na. kuri tą komunizmą daro 
išsigimusius, degeneratiškn.. 
I langelio šalių, pirmiau ko
munizmui pritarusiu, atsi
metimas galiausiai at ves prie «
visiškos sovietų komunizmo 
iz.oliiaeijos. J Uo greičiau tas 
Įvyks. 1u<> sveikiau vargstan
čiai darbininkijai.

ženklai
Lietuvos

ller.-l' ičva iiaini- |>ri\:il<> 

imčii I.h-hivo-. nii<*>n.i žen

klu'. Yr.-i imi.>11111 su j:ii< 

Mi'i|>:ižini i. .Iii.,' g:iIimti 

' :i : i "i i l.ti i|> :i t\ i Hile'. Žen- 

kl:ii 1:1 1 tim likr:iIne '.J'iu- 

\ih\ie. i'.. i'.> 5 rn (n ženkli).

A ii i tu! ’fll ii 11/ ii.

“DARBININKAS” 
366 W. Broadway
S. Boston, Mass.

Rašo A. BTr a k s,

Kada mes Mažosios Lietu
vos lietuviai išgirdome, .jog 
gabūs, kilnūs menininkai-lo- 
šėjai apleidžia tėvynę, kad 
“ Dzimdzi - drimdzi ” — ulo
nus varytu Amerikoje, pasi
darė mums skaudu širdyje.

Ar ir nebėra galima meną 
palaikyti tam augštume, ku
riame jis randasi, kada jis 
žmonėms kelią rodo i dorą ir 
gražų gyvenimą i Ar nium< 
jau reikalingi visokie Berli- 
no-Paris'o “Tingel-Tangel” 
veiksinai-veiksmeliai l Arne 
patsai gyvenimas jau gana 
traukia žmogų žemyn link — 
į purvą Kodėl mūsų bran
gūs menininkai dar prigelba 
— stumti — ypač brolius. A- 
merikon iškeliavusius, kurie 
jau savaimi stovi po intaka 
tokios kultūros, kuria mes > *• 
pratę vadinti ‘"didmiesčio 
kultūra”.. . ' Kas pasidarė

Balandžio 14 vakare turė
jau progos pamatyti “Dzim- 
dzi-1 Irimdzi ”... (urbiamas
draugas Jankus i r aš buvova 
kviestu į “Atsisveikinimo 
vakarą.” kursai įvyko Bos
tone statant 3 veikalus: 
“ I turkias," “Xiisižudūlis” 
ir “Bye-B.ve.”

1 ‘eisimame nmunoiie apie 
“dzimdzi-drimdzi.”

Su džiaugsmu turiu pripa
žinti. kad mes Maž. Lietuvos 
žmonės buvome apsirikę, 
vien iš vardo spėdami apie 
veikimo būdą. Mūsų meni
ninkai tebėra tie pat uolūs 
darbuotojai už kūlimą mūsų 
kultūros, kuriais jie buvo, 
veikdami kaipo A’alstybės 
'Teatro nariai tai Kaune tai 
Klaipėdoje“. Kaip tėvynė.įv 
taip ir čia jiems rūpi mūsų 
tautos gerovė.

Tųjų veikalėli ii—užvrady- 
jimas—ne bikoks bet dvasia, 
kuri iš jųjų spindėjo vakar 
vųikare vaidinant, buvo skai- 
st
i'Į/zdrdf/as. 

trūkumas neleido tūlą daly
ką taip parodyti, kaip reikė
jo. Dainelė, kuri — paveiks
lai! — turėjo pirmam veika
le aidėti iš tolumos, iš gilu
mos. iš pro pilį plaukiančio 
laivelio, nedarė tinkamo į- 
spūdžio. (ial kitoj vaidyklo
je tatai seksis geriau.

\ ieną, ką norėčiau dar 
pastebėti: Taip kaip pasku 
tiniuoju du veikalėliu buvo 
sulietuvintu, atsižvelgiant į 
\merikos lietuv iu gv venima 
dar ir “amerikoniškai padai - 
lintu” --iš kokios priežns 
ties juodu ir taip labai gilu 
įspūdį darė net juokais galė
jai stipti ar m- galėtu to
kiu jau būdu Šitą pirmąj' 
veikalą “Durklas.” imtą iš 
senovės prancūzų gyvenimo 
- sulietuvinti ir senovės lie

tuviu gyvenimo puokštele

I aidi ainio bilda* — pti-

I ‘ač-ii>s vaidvklos

“DZIMDZI-DRIMDZI” MARŠRUTAS
GEGUŽĖS MĖN.

2—Cicero, III.
4— Indiana Harbor, Ind.
5— Chicago, I1L
7-8—Detroit, Mich.
9-10—Cleveland, Ohio.

12— Rochester, N. Y.
13— Amsterdam. N. Y.
15— Wilkcs Barre, Pa.
16— Brooklyn, N. Y. 

Lai būna garbingiems 
— lemta, turėti vi- 
geriausios kloties 

ir materialiniu 
Būt gražu, kad 

visi galė-
tėvvnėn. Ji

atvykęs iš Klaipėdos

mis padabinti... Gerbiami 
menininkai tą kimpuikiau- 
siai sugebi atlikti — ir jie gal 
būti intikintais. kad tokiu 
būdu jė.ję giliai į žmonių šir
dis — sužadins jausimi—tik
rai kilnių, gražiui.. . Tada ir 
tūli atsilaikys mm prasijuo
kimo, kur reikia verkti.

Visvien — ne bojant savo 
per daug amerikoniško var
do “ Dzimdzi-Drimdzi” pasi
darė žymiu kultūros veiks
niu Amerikos lietuvių gyve
nime.
draugams 
siir kim 
idėjiniu 
žvilgsniu.
laika |>eisidarbav ę 
t imi g lyžt i - 
mūsų laukia.
■ Mes Maž. Lietuvos žmonės 
ypač pasidžiaugtum. Jau 
melai, kada nieko neberaga- 
vonie didelio — meno žvilgs
niu. “Aukuras,” draugija 
kultūrai kelti, nebeteko lėšų, 
kviesdama opera iš Kauno 
Klaipėdon. Tai toksai būre
lis gerai išsilavinusių lošėjų, 
nereikalaująs daug išlaidu, 
būt mums be galo didi pagel- 
,ba. Mes stovime sargyboje 
prieš tą, kursai pasauli gąs
dino G metus kardu žvangins 
damas, šiandien jis bando 
mus—“kultūriškai” nubaig
ti. Nepasiduokim! Valio tė
vynė !

- e-—i -
Hcd. pastaba. Kosiu bū

du visvokiškosios “Deutsch- 
land nber ai les” — dvasios 
persunkti žmonės Alažają 
Lietuvą bando prispausti ir 
tautiniu kultūros žvilgsniu 
nubaigti, ir kaip ten gyve
nantis lietuviai mano prieš 
tai atsiginti, apie tai bus — 
iš atkeliavusiųjų pusės duo
dama pareiškimai — tai žo
džiu tai raštu.
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PRANEŠIMAS <
Xwv Yorko ir Nevv Jersey. 

LDKS. Apskričio priešsei- 
1 ui n i.s suvažiavimas Įvyks ge
gužio Iii. 1926 m. 1-mą vai. po 
pietų. Linden Hali. AVood, 
Avė. ant IGtli Street. Linden, 
X. J. Kuopos malonėkite 
prisiųsti kiiodaugiausia ats
tovų. Teipgi ir svarbių įne
šimi i.

K u opos, kurios nepriklau
sote i apskritį arba esate iš
stoję iš apskričio dėl kokių 
kliūčių tai malonėkite pri
siųsti savo atstovus, o mielai 
būsite priimti su lygiomis 
teisėmis kaip ir kitu kuopų.

L. D. K. S. Xevv YoFk’oir 
Xevv Jersey apskričio rašti
ninkas.

7’. Elscika į 
109 Xcvv York Avė..
Nevvark. X. J.

į
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14—Scranton, Pa.
18—Bridgeport, Conn.
20— New Haven, Conn.
21— Ansonia, Conn.
23—Waterbury, Conn.
25— Hartford, Conn.
26— Worcester, Mass.
27— Boston, Mass.
28— Lavvrence, Mass.
30—Montello, Mass.
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Pasižymėjęs Lietuvis
1.

DETROIT. MICH.

Pipiras

via darbiniu

galima pirkti

)•)*>

Y.,

Kun. P. Zabiela,
l\ lebonas

ėmimams.
koncertai, dainos, 
k a.
<iim
niški

bulėms. gei mani" i r 
airišiškienis už"i 
Jaunimui nerūpėjo 

maži nm::i
gražios komedijos. i.spu- 

<>s dramos, geri vistiome- 
ii tautiški darbai, Gedo 

ir -kandu buvo i tai

JUOZAS M. VERVEČKA
i VJTT} A A 1

LIETUVIS ADVOKATAS
PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE 

OFISUOSE

SOUTH BOSTON MASS.: 
414 W. Broadway

Tel. S. B. 0948

BROCKTON MASS.:
684 No. Main Street

Tel. Brockton 7180
RESIDENCIJOS Tel. S. B. 342»-W
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Amerikoje lietuviu tarpe 
yra visokiu žmonių, bet via v • • •

ir gerti veikėjų Lietuvos nau
dai, kurie dar ne labai daug 
žinomi lietuviams. Yienasiš 
tu geriausia man žinomu vei- 
kėjų, tai yra mano draugas 
klierikas Francis A. (ieliim- 
bis, A. B., M. A., kuris jau 
ilgus metus darbuojasi Šv. 
Bonaventūro Seminarijoje 
ne tik lietuvių studentų ge
rovei toje mokykloje bet ir 
kitiems moksleiviams, visuo
menei. ir labiausia už viską, 
Lietuvai. .Jis jau daug dar 
b<> nuveikė, bet dar ne daug 
kas žino apie tuos daiktus. 
•Jis per šešetą metų rašė ang
liškai Lietuvos Istoriją kurią 
jau atspausdino. Per jo ko
vą raštais, jo pasidarbavi
mais šiandie yra rašoma 
daug apie Lietuvą ir liet miš
kus (laikius naujoje katali
kiškoje l-'n<-yklopcde.joje va
dinama ” (’niversal Kno\v- 
ledge Foundation," kurioje 
knygoje jis dar teberašo 
daug straipsniu .jam pavestu. 
Daiktai yra aprašomi, ku
riuos pasaulis nei manyti ne
manė vis dėl Liet u vos garbės, 
vis dėl paaukštinimo lietu 
vių vardo. Tai žmogus aukš
tos miniies. Tai malonu su 
tokiu žmogum susieiti, šne
kėtis. Visad ir visur jis už
stoja lietuvius žodžiais ir 
raštais. 'Taigi randame, kad 
jis garbingoje vietoje laiko
mas tarpe žmonių aukštos 
kilmės kaip BuI falo Vysl a 
pas AVilIiam Turner. 
riuo jis jau 
draugas. Xe 
kitąjį Vyskupas pasikvietė 
pas save Į Buf'falo. kur pra 
leidžia kai kada ir keletą sa 
vaieių. Seminarijoje mato
me. kad kada tik Vyskupas 
atvažiuoja, klierikas Pranas 
(relumbis. M. A., tiktai vie
nas iš visu klieriku pašau 
kiamas Į Vyskupo kamba 
rius. Be to dar jo draugai 
skaitosi keletą Vyskupų ir 
daug kunigu.

gara Pails lietuviai susilaukę 
tokio darbininko. .Jau se
niai čia nebuvo gero kunigo, 
žmones nuliūdę, bet daliar 
palaukite tik keletą mėnesiu 
i r jūsų troškimai bus išpildy
ti, bus tik linksmybė. Aš 
.jums Niagara Pails lietu
viams sakau remkite klieriką 
K A. Gelumbi, pilkite, kad 
ir po vieną knygutę ir maty
site koks tai 
kas.

Knygutes
pas gerb. P. A. Gelumbi, St. 
Bonaventūros Seminare, ar
ba " Drauge,“ 2334 So. Oak- 
lev Avė., (’liieago, ••Gaise." 

S. 9th St.. Brooklvn. N. 
arba anglį) k rautu vėst' 

Benziger Bros.. Nevv 
Nevv

pas
York. Kr. Pustet Co. 
York ir " I larbininke.

JT D

ALBUMAS

I
Retoj lietuvių šeimynoj 

rasi kokio nors albumo. Bet re
toj lietuvių šeimynoj terasi 
Lietuvos Albumų, kuriamo yra 
Lietuvos didžiųjų veikėjų at
vaizdai ir jų gyvenimų aprašy
mai. Kiekvienas laikus save 
tikru lietuviu, patriotu priva
lo turėti tų Lietuvos Albumų.

Kaina $3.50.

ne-

s.

su ku- 
seniai didelis 
syki matėme.

“DARBININKAS”
366 Broadway, So. Boston, Mass
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PUIKIOS NAUJOS NUO ŠIR
DIES IR VIDURIŲ 

GYDUOLĖS
Daktarai daug metų praktikos 

sako, kad jos veikia puikiai 
tokiuose atsitikimuose.

Mii."|.i l:i i ki'.išėin sknii yto j:ii be abejo
nės nusistebės k:ii|* <l:isjžinos npie '.i.-,-* 
iltinius u'ydih'les ir ktiip tzreiitii i**s \ei- 
kiti. Jei iii'ii d.-ikltirtis *l;n- iki šjol 
iiini" in m-nžitišė. lik niieikin- i -i|iib-;.t 
ir ištinkite buteli. J<*s vmlintisi Nir.*-i- 
T**ne. .los yra malonios vartoti ir -.-ti- 
lite štiuii \ istim mėnesini -ryiluoliii už 
Sl.no. Tikrai nu"t<*bins iiimi" kai|> ;r*-i- 
.ai iii" |*:i itnisili- išeritiu. Xiio uer*"_ti:!i■■ 
ri*> širdie, veikimo iš priež.ttsi ii-s m*\ i* š. 
kiliimo. už.k o-l ė i i tuo. išplitimo, -nirimo 
-kil\i<* ir žilinti, neveikliu kepenų, -.'ai
vos "ktimlėj iiii**. iiii-k** nėra -:»-r*-s|iio 
kaip šios -šMliiolė" .los v.-iki:i -i-rai ir 
■zreii.-ii. Jos siueiki.-i puiku apeiiln *r 
• nioliit iui '11111:1 l.-iuk. "I imuliiioi.-i kepe
nis ir iiik"tii' ir -iiieikia rtimii. atšvi.- 
žintiuii miešta, 'lik gaukite ias ir var- 
lokite pat'al nuro<Iv ma per keb-iti -lie- 
iii ir jus paiaiisile yeritiu ir iši-o*l\si,-. 

'šėriau. lei nepatik", siišši'ti ž. i 11 k i l *• !i 
knsia ilnli apiii-koriiii. iis aiu'i'tižiiis 'm- 
■ 11 piliiL'il' tilštil. I š*| i rbė ia i \ iil'.'I-'l’oiie 
<ilio labai :_'erai k;i jos nailaro tokiuos-.- 

> t si 1 i l; imliose, ji*- privertė visit" apii*-- 
koriii" suteikti 7:1 raut i.it.t ir t.imitižini i 
oinišii". jei ii.l" nebusite už.-zti nė* I i u t a . 
I ti-komi-mliio ia tuos ir pti r* Iti v inė.ia m**" 
pas visli" ęeril" a pi iekori lt".

.V"

Visiems lietuviams prane
šame. kad apsisaugotumėte 
Motiejaus Bužo, 
realy buvo šv. 
dr-jos iždininkas.

•J is Mont- 
Kazimiero

.J is šitaip1 
pasielgė: Buvo išrašytas ir 
pasirašytas čekis ant $7.5 iš
imti iš banko dėl dr-jos rei
kalų. O Blizgis padidino ta 
sumą ir padarė $175.00. Išė
męs tuos pinigus ant ranku 
laikė $200. Paskuiiniajue su
sirinkime buvo užklaustas ar 
padėjo pinigus bankam Sa
kė, padėjęs. Pareikalauta 
banko knygutė. Sakė, namie 
palikęs. 'Taip dalykas tuo 
kartu turėjo baigtis. Galop 
M. Buzas su $394 dr-jos pi
nigą) pabūgo. Girdėjom kad. 
atsidūrė (’liieagon. .Jam su
areštuoti yra išpirktas ••\var- 
rantas." .Jei kas ji žino, tai 
areštydinkite. jis bus depor
tuotas iš Suv. Yalstijų ir čia 
gaus kas jam priguli už jo 
gerus da rims.
dinimą mes Mntrealio lietu
viai būsime dėkingi.

šitą pranešima apie M. 
Buzą paskelbti viešai nuta
rė šv. Kazimiero dr-jos susi
rinkimas. laikyta" kovo 14d.. 
1920 m.

() UŽ sitarešt v-

Pirm. š. K ri< / l.aiisl, /is, 

I ’a H heliais Si..
Moiitreal. (’anada

Raštininkas ./. (iiris

Iždininkas */. Pihiili'hs.

Tam. kuris tą skriaudika 
suarusiydins, šv. Kazimiero 
dr-ja duos Š25.OO dovanu.

NAUJI ALEKSIO MUZIKOS
VEIKALAI

I tviilošimis I laitui, šešitto"** * 
siuviniuose, mišri.-tm cliorui 
l’enkios Juokinuos Paines, v
Iltim l*:d"i|i prie fot-lepi i.-ino. . St! .0*1 
l’enkios Linksiu**" Ptiin**". '_' 
buIs.-iui" prie l’ol'li-pi itin**........ .'"1.00

Siiinėi.aiil už.s.-ikyina ir "M**noy <>r*leri.'' 
adresuokite :

1.
o

MR. A. ALEKSIS
P. O. Box 332, Waterbury, Ct.

Mes n;išlsiiėi:ii. Aiil:iu:i" ir t»n:i J >i,|- 
vežini. )>nieškome snv<* iėv<> Mnriiim 
J >i>lv\žiu. išėjusio i Amerika i" M***k:i- 
\ o" dvnro. l’.ml viečio v;il.. Imv. K::l\ iri- 
jo" ;i|>"kr. Išėjės i \merika prieš ka
lvi. V i - i kas žinote kur J ra mt|"ii lėt as 
pr.-i nešk i i <• mums, •< tu**" Im-ime jum-? 
Ha i lesi ingi amerikieėiai. labai dėkin.'i 
Amanas ir on.-i l»i<lv\žiai. Mums apie 
tėvą nni"ii rasakile šilu* :ml i*:išii : Lėlį- 
minia, per J.uz.di iii". Kmlamina, Karu- 

.1. Lisauskas.

KAS GIRDĖTI LIETUVIU KOLONIJOSE4*

Daug metų tam atgal čia šau
niai gyveno jaunimu.". Turč- 

energTngą 
buvo laikai 
kun. Keme- 
p. Karoso, 
veikėjams, 

iškriko 
.l.-i ii-

jo gausią, gyvą ir 
N yčių 7!) |<p. 'Tai 
gerbiamų veikėjų 
šio. p. Aleksio ir 
Bet išvvktls tiems
išnyko’ ir veikimas, 
veiklus jaunimo būrelis, 
niin ii užėjo ••nedarbas." () y- 
ra sakoma, kad kas sau darbo 
neranda, tai tam velnias paki
ša užsiėmimą. () jis pakiša tą. 
kas jam patinka. 'Taigi iškri
kę." jaunimas ėmė taip sakant 
įminanti. Jaunimas atsidavė

Miss Minna Lee Jonės, Brvn 
Mawr kolegijos studenčių vir
šininkė.

jaunim.-i" 
žiūrėti.

Vienok
kurie tikėjo i skaistesnę ateiti. 
I r jie neapsiriko, štai kovo d'" 
d. buvo "U."irinkiimi" atgaiv inti 
Vyč-ią kuopą. Subrinko gja 
žu." jaunimo būreli". Susidarė 
kuopa iš apie 5(1 nariu. Pirma" 
"Usirinkimas buvo tok." džiugi
nantis. kad visiem." iižžilič-įo 
vilti" >kaistesnė> ateities.

Naujas vytis

ELIZABETH, N. J.
I’ėlnyčioj. bal. 23 <1. bus I. 

D. K. S. 1(> kp. susirinkimas. 
Visi nariai privalo sueiti 
simokūti duokle". Kitaip 
na." t urė" l>ūt s įlaik\ tas.

Bal. 2-5 d. kuopa turės 
šventė." ap\ aikščiojimą. 
pos susirinkime apie tai reikės 
apkalbėti. Tad \ įsi prašom.* 
sueiti ir bendrai apkalbėti.

Komitetas

clmro vakaras. Vadovaujant 
vargonininkių p. Stanšauskiii 
vaidinta šv. Gerinama. Buvo 
juokingi! dialogų, ypač patilto 
pasikalbėjimas Lietuvaitės su 
1‘aliokaite. ('boras sudainavo 
daug gražių dainą.

Lietuvos Seserims Kazimierie- 
tėms Pažaislyje aukojo:

Rocliester, N. Y. parapijoj 
kun. Juoz. Kasakaitis $15. 
M a r. t ’ ruiulaitė L. B. >11 kup. 
$55. Ant. Apanavičius $10, T. 
Stakaitė $4. Pab. Bilckevieius 
$5, 1'5*1. šlapeli" $:’>, M. Simnas 
$2. S. ('Iiappin $1.25. V. Paliu
kai t e $1.5(1. Kiti aukojo pu ma
žiau. Smulkesniu aukų $70.41: 
viso $203.1 (i.

Visiems aukojusiems, o ypač 
Gerb. Klebonui už svetingumą, 
niioši ėdžiai ačiū.

Kun. V. Dargis

Jurgio Ik C. lietuvių bažiiv 
jv. prasidės 40 vai. atlaidai ir 
trauksis jm*i tris dienas. Bu> 
svetimų kunigų. I /.lai visiems 
paiapijonani". apylinkės ntiv" 
lėliams ir ūkininkaiti", kuriu 
čia daugybė randasi. Ims pato
gi proga atlikti velvkiiię išpa
žinti ir pasinaudoti \ iošįmii i«*s 
malonėms.

I žprašo

Sutemus, bedievis tampa 
pusiau tikinčiu. — Yoiing.

f

i: 
g

Šiame mėnesyje mūsų klie
rikas išleido labai naudinga 
knygutę. 'Ta knygulė yra la 
bai naudinga ir reikalinga 
visiems lietuviams ir ameri 
kieėiams. (''ia lietuviai galė
ti) išmoki i labai daug apie 
savo didvyrius ir galėtu pa

• mokyti arba paduoti knygų- 
tę kitiems, kurie Inos dalv 
kus dar nežino. Vardas tos 
knygutės yra IPAo
aud Wlnil ,\ iiiiDiįi r (Jrtn!

Nen." Kaina tik 50 (en1u. 
Knygutė yra labai pigi. \ i>

į galėti) lengvai po vieną mi"i 
£ pirkti ir apturėti) ibiug Imk. 
į mybės. 'Ten yra aprašyt: 
y visas gyvenimas š\. Kaži 
g miero. Vyskupo Baranauko 
£ Adomo Mieke vič-iaiis. Ilen 

rvko Sinkevičiaus. Tadeu-o k •
: Kosi tiško 1 r I >r. Zameidiol'. 

psperaiilo kalbos, 
pasauliu'. I'egid 

nei \ lel IO I lel II \ io
Darban v 

mūši) didv\ ei

išradėjo 
kuri yra 

J ■nesiranda 
be t< knygutė".

■ si pagelbėti
r kliei’iko užbaigi i mokslą, 
į Ci a noriu pasveikini i v imu 

^Niagara Pall" lietuvius, ku 
Tie neužilgo susilauk" gerb. 
klieriko I-'. A. Gelumbio. 
Girdi •joine. kati šioji' V ietoif 

[‘jis darbiio"i". kad dėl šį",, 

.vietos \'v "kilpa" .ji pul t lauke 
iš Th'lavvaie, kad čia baigiu 

oksla. Laimingi bii" \ia

Paminklas John Ericson’ui. John Ericson buvo Amerikos 
švedas ir civilio karo metu pastatė karo laivą MONITOR. Sis 
paminklas pastatytas Washingtone netoli Lincolno paminklo. 
Paminklo dedikacija bus gegužio 28 d. š. m. 
Coolidge ir Švedijos sosto Įpėdinis su žmona.

Dalyvaus prez.

h. 
I g 
t
L -g

Teikite Savo Vaikams
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Grožės Patarimai

Mes Rekomenduojame

"U v o 
K l K >-

i •:! 
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UTICA, N. Y.
Atlaidai

2*5 balandžio nedėlioję.

n i *10 i 1 .dus Ūla I i 111:1 lill 
III* \ i 111 o 111 i S. \ U I II I /
a b s ka ršt o.r. i s m >: ■! > 
llllšl Uos] \ R s|| "III \ 1'1.> 

S 1: I *i s|, : 11 I el pll 1 i 11. *. 
"II liiskeiill kreid.1. 

* "karulio.
lindo" l.i ik.\ uiiii len-.' 
sienos \ r.i na iiiloja oi

ada I a s .los n*’sii o:id * s

l’tilik •Im i- • »:il»:i! _»t*
k«*l»ii k;'<| įp :.il«,ttt \i-:tt •■Mžiiiii ii i* 

ilint 1 l.-i p:ilik-i ihm m u/«lm \ t.i 
i. t. ..i.i". \ i<|n it- i'ii*. 1 n«li iltim pi i.-
!:■

i r už-

< »r,i < >i,11 • rst v i: i >

L

NEWARK, N. -T.
lažini praėjo, 

švente ajisireiškė žino
ti erl >. k lel >< >- 

dovanų 
tokiem" 
ir klebo-

Velyko." čia ;
l’er tą šventę
nių diiosnumas.

ui kun. I. Kelmeliui
IK |e |< > š 1 .(I i i . Garbe

i i >a i a i >i joną m>. < ■ a rbėi . 1 ’.
imi lakias dovanas gauti.

Kovo d. buvo vaikučiu

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė .šeimininkė Amerikoje visad**" trokšta u'.-mti patu ringi 
ptureriiiiiiini .i**" žinojimo at likiiiė.itint ptireiL'tis kaipo šeiminin
kė ir nioiinti. silose skiltyse kas savaitę tilps si rti ipstiol ia i ku

rie bus imlotniĮs kožntii Lietuvei šeimininkei.

Virimo Receptai
Vieii.-i" iš ,::* u* Ii i-b* n-i ii v.-ii"in ijiim**-

.n,-!:' , r.-* .:ii •iniol.V". I*..ii-/ 
v l'.-i *-***-**|.lil K:ii|> -lUIHili '" ’O v.-il-.-ill". 
,.>■1**1 l.on.-i iii-i .inJ.'i i"ii inki i r*-ri:i'i 
,j. .In-. -;i| b:iin|.'-i vi"okin kiti nšiiii.-n i i* 
l * ll"l:H *l I. bi-l nii-l.:i*l -I* *1:11*1 "II ■*bl|..- 
li:ii". ....................................i i*' *:ik:irb-lh--
i.luivkii ".-k.-'iili .*l>il**liil i'*’*-*-|>l:i 

ii" eiilik".

plloilllkai obuoliu
1 hioi|uka 1 iržx n 1 nio nieno 
.ankštas Ii-iii*.u** "lO'lililo 
kiaušiniai
IHIolIllko < nkraii' 
■ankši 11 |,*■ v aitilos 
alio, lako • n k ra n' 
■auksiniai \aiiilos.

įkapok ii.Uolius -mulkiai kad balu 
u piim Inkai lindėk lemoiio sk>-i ima 
udėk 1 siiesitioia sloikr.l. I’adar' \ 
kšia kiaušiniene papraslll bildu, 
lomiu Iii kiau-mio iianiu. ......

o . Iikraii'. pienu ir vinilą. Supi", 
įsiuiono a 1 d .ibiloliil kupolines ir ,,a 
o pinas is ki.iU'inm bailinu*, oini 
ir -nkraiis Sudek **iH:i" rilil kiaus* 
**.. 11 k*-|'k I ’* mituliu i iilul itii.o io

•ėiilie kai Iio—la Įpina I*" ink *irši| 
1 inoi kli kos.-ie

Virtuvės Reikaluose

Naminiai Pasigelbėjimai
\: m 1 h 1 • 111 i ■ u i" i 

lak* p::\ irsi sii sp 
*laz\ III sjtdžialiu
ku i n i|š I uos 1 - k s n 
Ii*., l’e-š'eisk iii* 
< bu Iii- -is odos.

Apd*-UUsius ,n I111 
\ aI\ 1 1 rimini p!i*-
•_**k :ip*l*'oii~ins .1 
pu I .-m i s i ■ pa s k 111 
i elnei \ i In 11' *-l iii i 
I •.-įskili nilšM-isk 
iii i 11 u a IH m i u k' O

•1 pa 1 i n-s 1:1 ilsins 
vii p. i \ *'i k s| u n u t 
!: 1 bu i didėt 

1 ieiimiii popieru.
leiuu inrii l:iikr*-di kuris reik 

I ie ia v ian*. pameikil šiii**I:j vai**' 
siu*- ir pulikil v iduje ia i k r* *džio. 
■ims prisitia rii**s i laikrodžio n 
ri ■ 1.

JS. V '

111»h*/i* r«’ii, \:il\l •«\ki *•!
I " Gilk \ i-k.l '' i'‘Hi;i7g.»k "»l \ • •• 

it s.oki I ink \i*.išk.u
iirp". |M'|«*xiii k'np”.
i:i«. 1 pi rjiiiki.’imiil «i;il\ki| vip

v r;t 1 11 z 11 lx !• •" * «•• r♦:• 11 -i«»•* * 1 .1
11' k< • •! h111 m• • ž• i’k J«“
.11 • Din* , l, k» ri-k«» ihl m .»
•I 1 i;ii'i|"k .n>iik-!:i Ugi I i:i \ , tint
r Iiipii \ -ii k;i*l t.’ip g.ilinpi 1| 

ktt<*g*-i 1.1 II-IJ
Gl/.«iil|- zil'l r«'lkl.l 11 11| I ' H »\ I ' 1 1 
inill 1 :i Ii k -1 !!• i’1 I •‘l)2\».HI 1.1
imiiifti in_” l:lik\li -tiil»««| pu

1 i ; 11 • I, • 11 n • - I 1 k 1 • 1 1 *• ; 11 - i • 11 n •* 1:1 n

K.iil* i*:il:i|Ui ri*-l>iu > r;i k1.111 ~i 111:1 ■ 
kini** *l:*llu žm.'iiiii nežilu* k.iip :i|*.-Hi. 
It*-i'o:i |-i*uillin**t ni:ii"l:t l:ii|> k.nl \:i! 
”\iiiiii lik tokiii" v.-ilu H" kuri** *li*li*i.-i 
• x;*rn*ii:i V .ilui" turi "it"i*l*-ti i" "**k:i*. 
•in l.-nki.t: I'ti"r.\ *'i;i Ui" *:i*'iu. n**r* i i 1 
-audiniu ’iilįlii.l "II m n'liiu- ir . nkrniii. 
k*-|*ii ki:ii:"i Iii-I i. *lH.*n:i |*i.-n:i- l'u- 
iiiui". utu-iiiK'" iii**'. *:il**tu -u ;i!i*-i:*ii" 
už.iliiru. y*-r:ii "\i*-"l n**t :i *lu<*n:i. |*u*lin- 
■«:>" "ii 7ri«-t i n*'-" "**"ii. *ln "liktai pie.i.* 
V a ka 1 ii-Iii*i. riilu ln*-":i "i| til"lll "**"11. 
in*»rk** kin»'k::i atl.a kai: tii**rai. k*u- 
III;.- linui!:! "l.*ra: "\ii*"lii l*-|*la S**k**la 
*1** |»:i*liii-:*" a’-l r\:*>:i" arl*a ki:ili"it.
u I i k l:i" , *u-ti**

Ypatiška Sveikata
Zub’iii”' i" Khg š:tlin ni’mlvil.t

\ \ <’i ii m ;i *"k iri 1 iu.':j <!:iuir<‘liii :i;
.\il_-iii !*> \ i"ii |‘n^k|>:ik«»i<'i:itn.i 

111.1 i“i :i-" " • * 1111 \ 11 • »■" ;i |»" i \ \ ••!•:•
km \ ri in ir p:i|»i;«'»l;i i hi
11:1 kr:i 111 n\ ••*• kuriom im i ii«*inx priimi 
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i':ii!i.»m khiii.ii*- 11 H;iiii;im l:iil‘** iNf 
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Sekančius Produktus:
".nHinitikr Si andanl 11 < l>.« I 1 \
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Tinkamą Priežiūrą
Tėvai nepamato kada jų vaikai nedavalgę ir neda- 
penėti, iki jau pervėlu. šiandien daug vaikų to
kioj padėty vien todėl, kad tėvai neduoda atsakan
čio maisto. Pasverkite savo kūdiki reguliariškai 
ir jei jis neauga, tuoj atitaisykite dalykus. Dak
tarai, darydami bandymus, rado kad kondensuo
tas pienas svarbus maištas budavojimui sveikatos 
mokyklos vaikų.

Standard ar Challenge Con- 
densed Pieną galite vartoti i- 
vairiai. Pavyzdžiui, košelėse, 
sosuose, pudinguose, keiksuose. 
kepsniuose ir tt. Vaikams duo
kite su koko ar šokoladu, arba 
užtepkite ant duonos ir keiksu- 
kų. Jei jie mėgsta koki valgi, 
pagardinkite ji su Standard ar 
Challenge Condensed Pienu. 
Vartokite rytais kavoje pusry
čiaujant. Ant ledų visados lai
kyk hlėšiinikę. Pienas nepages 
ir visados tinkamas vartoti.

DYKAI
Gamintojai šių rūšių kondensuoto pieno sykiu duo
da brangias dovanas už leibelius. Kiekvienas lei- 
belis vertas dovanos. Pavyzdži u, matote žirkles 
ant paveikslo už 50 leibelių. ši dovana jums ne
kainuoja nei cento. Tik taupykite leibelius. Nu
neškite Į arčiausią dovanų krautuvę sulyg adresų 
žemiau ir išmainykite ant dovanų.

Taupykit Leibelius
iZ/c:

- -

Mūsų Boston’o Premijų Krautuvė Randasi Prie 
89 Friend St.. arti Haymarket Sq. 

KITOS PREMIJŲ KRAUTUVES

i

Dėl Brangių Dovanų

i vi.L tuv i:it. mass.
11 !'t*l Slnvl. ;irti B<"lf**r*l

NF.vv 1IVVEN. eo\X
H*.'* Ti’inpl*' Str*vt. :*rtl <T,*wn 

ititiiHa i'okt, roN\*.
10T* Coniavs** Street. arti Mniit

PROVIPF.NCE. K L
4!) Aboro Str«h*t, arti VVn"hincton St.

s t.

S Ir*'■et

Strv*t
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M. Prūtėnis

Už Tėvynę
Tėvynei reiklu daug aukų 
Joj karo aukuras Heiisnoja. 
Bei tarp plačiųjų jos laukų 
Lietuviai noriai galvas kloja.

J. Daina

Saulė buvo jau nusileidusi, tik jos auk
siniai spinduliai kybojo ant eglių viršūnių. 
Švelnutis vėjelis lengvai dvelkė, nešdamas 
su savim skanų iš sodų ir lankų žiedų kvapą. 
Nustojo ir vyturiukai skardenę dangaus mė
lynėj : dar pakilo viens, suskambėjo oras jo 
dainele ir vėl nusileido. Aplink viskas nuti
lo.. . Netrukus tą tylą perskrodė lakštinga
los, savo skardžiu balsu poetiškų dainelių. 
Tas balsas skambėjo nuo ežero ir miško, o 
laukuose susilieję į krūvą, sudarė gražiau
sią harmoniją.

Ūkininkai, baigę dienos darbus, suvar
gę traukė namon; tik Latų Vytas dar akė 
jo laukuose. Šiandien jis baigė sėti, o uorė . 
damas sesutei linelius gražiau įsėti, pureno 
žemę ligi vėlybam vakarui. Jau gerokai bu
vo pritemę, kuomet ir Vytas jojo namam 
Jis šiandien buvo neramus; jo veidas reiš
kė jo vidujinę kovą, nes raudo, balo, tai vėl 
mainėsi. Ir ne veltui jis taip kovojo su sa
vim. jo užmanymas buvo didelis ir pavojin
gas — jis rengėsi į karą. Ilgai tylėjęs, V^ 
tas, pagaliau pratarė:

— Apleisti tėvus, kuriems veik aš vie
nas likausi.. . Bet ar kitaip gali būti ( Ar 
galima sėdėti ramiai sau namie, kuomet tė
vynei gresia iš visur pavojus.7 Ne! Seno
vės lietuviai taip nesėdėdavo, užtat ir Lietu
va žydėjo. Tatpesėdėti ir man!

— Bet čia pat buvo Vyto ir namai. Jo 
j; nt pro sodą maloniai }>akvipo skanus žie
dui kvapas. Ant kiemo, vartus atkėlusi, lau
kė jo sesuo Elytė. Vytas dar turėjo du bro
liu. jaunesnysis pirmiau lankęs gimnaziją. 
\yresnysis dirbęs kartu su Vytu žemę, dabar 
jau abu buvo kare, 'fėveliai nors buvo dar 
neseni, bet jau sveikatos nustoję, nes tėvas 
už lietuviškus raštus 9 metus sė(dėjo rusų ka- 
jdĮtftusi!, u inutmff nujg itnfrf-Minio vargo ir 

rūjiesčio. ir-gi sveikatos nustojo.
Po vakarienei Vytas. \ ietoj, kad pasi

kalbėti su tėveliu apie lauko darbus, kaip 
seniau darydavo — pasiėmęs kepurę išėjo i 
sodą. Čia atsisėdo, po gražia, žydinčia 
kriaušiu ant suolelio, galvą ranka pasirėmė 
ir giliai, giliai susimąstė.. .

Vur-r-r-r. suurzgė pietuose patranka, 
uir-j'-r r-r. vėl pasikartojo. Vytas pašoko 
ii Įgeltas.

— 'kaip, nuspręsta i r padaryta, ir laiko 
nėra ko gaišti!—ir prasivėręs užpakalines 
sodo dureles, išėjo ten kur širdis jį vedė. 
Jis ėjo ežero link. Bet kas ji ten vedė.7.. 
Ar skambūs lakštingalų balsai, ar ežero gra
žus reginy s mėnesienoje — nežinia 7 Tik ei
damas pro Žūkus. nuolat dairėsi tai Į sodą, 
lai Į pilną gėlių darželi. Ir neajisiriko: dar• 
že|y dar trūsėsi Žūki] dukrelė Verutė, nes 
lai buvo šeštadienio vakaras.

— Labą vakarą Verute—prašneko Vy 
1a> pasirėmęs tvoros.

— Labą Vyteli. Mat tu nepatingėjai nė 
aleiti, <> aš pasidariau visai t inginč, nė dar
želį neišsidabinau. Na eikšią arčiau, kotoks 
nelinksmas, gal labai šiandien nuvargai dirb 
damas.

Kad tu greitai moki ir spėti. Žino 
ina. aš tau neslėpsiu. , Mat naų^ užinauy- 
Inai pas mane. I’žtad ir }>as tave atėjau, r.r 
neitum pasikalliėti, pasiirstyti ant ežero, 
toks gražus vakaras, o aš šiandien tau daug 
ką norėjau pasakyti, pasitarti.

— Pas tave tai amžinai kas nors naujo

Mudu nekuriam laikui skirsi mes Ve- 
rut.

Verutė sudrebėjo. Gražios juodos akys 
sublizgėjo naujo jausmo ugnimi, o veidas 
dirbėjo skausmu. Nuo sunkaus alsavimo net 
krūtinė kilnojosi, kas reiškė begalinį skaus
mą ir vidujinę kovą. Vytas matė kas dėjo
si jos sieloje, ir nieks tiek negalėjo atjausti 
kaip jis, bet tėvynės meilė buvo didesnė už 
viską.

— Ar tik. ir tu ne į karą i — negreit dre
bančiu balsu paklausė Verutė, 
bučių balsu paklausė Verutė.

— Taip, i karą, mano brangioji, todėl 
ir norėjau pasikalbėti.. .

Verutė dar labiau sudrebėjo, o akyse su
žibo ašaros.

— Galim eiti — liūdnai pratarė Verutė 
apsikniaubdama Vytui ant peties...

Nepoilgam nuo ežero kranto pasileido 
valtelė, kuri skrosdama ramu jo veidą plau
kė tolyn. Senelis mėnuo, tartum, maudėsi 
ramiame ežero paviršy, tik vandens pavir
šiumi pasiekę valtelės rieduliai, sutrupino 
gražu jo paveikslą, i tūkstančius šmoteliu, 
kurie blizgėjo, maišėsi vandeny. Vėjelis nė 
neblakt, o skambūs lakštingalų baisai, skam
bėjo. virpėjo gryname ore, tartum, visas pa
saulis būtų pragydęs. O Vytui rodos tas vis
kas kalbėjo:

— Tik jok, jok skubėk ten, kur tavo 
broliai, gelbėk juos!

Argi negaila apleisti ius, sesutę 
visai be globos i— pagali; prašneko Veru
te. Argi negana kad jau du broliu lieja 
kraują.7 . Pagalinus, argi negaila manę pa-j 
likt. Vyteli, kuri taip tave myliu: aš vely
čiau kartu mirti su tavimi, negu likti nuo 
tavęs atskirta — liūdna-i kalbėjo Verutė, o1 
akyse vėl sužibo nauja ašarų banga, kurios ! 
riedėjo per jos, skausmu išraižytus veidelius 
ir krito vilgydamos .jos baitą žiursteli.

— Verute! Tu tik viena žinodavai kuo
met skausmas man varstė širdį ir visuomet 
buvai tokia gera, nes mokėdavai ją pagydy
ti. O dabar pati žeidi jau man ir taip sopan
čią širdį. Ne to aš tikėjausi nuo tavęs, tuvi- 

būtum laiminga, matydama mane lenkų le- 
gi jonuose kankinamą, ar priešams vergau
jantį. ir kas per meilė vergų!:.. Ir aš tave 
nnjiu, kaip niekas daugiau mylėti negali. 
Tu man brangi, kai}) siela! Bet užtat ar ga
lima leisti žūti tėvynei, vos josios rytojui be-- 
auštant 7 . .

Verutė susigėdo savo silpnumo.
— Daryk. Vyteli, kaip žinai, aš nieko 

(langiaus negaliu tau gero padaryti, kaip tik 
likti tau amžinai ištikima. Dovanok man už 
silpnumą.

Ilgai 
nusisuko 
slapstėsi, 
gali] balsai nesiliovė 
džių. 
t ės tarė:

— Aš velysiu mirti ir nematyti šio gra
žaus pasaulio, negu vėl matyti savo tėvynę 
priešų pavergtą. Aš eisiu! Eisiu, tik vie
no aš tavęs prašysiu, neužmiršk manęs, Ve
rute. Ir imk šitą žiedą, kuris seniai tau bu
vo skirtas — nusiėmęs auksinį žiedą padavė 
Verutei, o pats pasiėmęs irklą įrėši i kraš
tą.

Einant namon, nors Vytas kalbėjo su 
Verute, tariaus jo mintys toli skrajojo karo 
laukuose. Kas Verutės širdy darėsi, sunku 
aprašyti. Ji kentė, 
ščiausio laipsnio. 
jo:“7*'’" ;
kentė viena savy užsidariusi, net artimi'au-

(Bus daugiau)
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Buvusio Lietuvoj Seimo Atst„ 

vo Gerb. Kun. J. Dagilio 
Prakalbų Maršrutas 

Balandžio 25 <1. So. Bostone p.
p., Cambridgeiuj 7 vai. va- 
ku re.

Balandžio
Mass.

Baland. 29
Baland. 30 
Gegužės 2 d. Hartford.

Nu\v Britain, Conn. 
Gegužes 4 d> Mt. Carinei, Pa. 
iegužėst) d Minerv:lle, Pa. 

Gegužės 9 d. Mahanoy City ir 
Shenandoah. Pa.

Gegužės 10 d. Pittston, Pa. 
Gegužės 11 d. Scranton, Pa.

Fed. sekretorijatas

Čia matosi sugriuvę po ekspiiozijos namai. Tas atsitiko Braddock’e, Pa Tuose na
muose gyvenusieji žmonės išliko gyvi todėl, kad laike ekšpiiozijos jie buvo “mūviu” te
atre.

JUOKELIAI
KAIP KAS MIRŠTA (lies! Kam peštis? Geriausia

Ciesoriai ir karaliai nužengia
nuo savo sostų.

Advokatai ir dainininkui!
amžinai nutilsta.

Prekėjai, bankininkai ir są
skaitininkai skaitosi su pasku
tine minute, 

j Keliauninkai baigia savo ke- 
Į lionę.
j Teisėjai ir valstybės gynėjai 
šaukiami Dievo teisman.

Gydytojai ir vaistininkai ei
na ten, kur nėra nei ligų, nei 
liūdesio.

Notarai baigiu paskutinį a’.<-
tą.

Skolininkai grąžina skolą 
prigimčiai.

Artistai ir artistės „vaidina 
paskutinį aktą. - .

Vargšai keliasi j geresnį gy
venimą.

Girtuokliai atsisveikina
degtine.

centro raštine Įruošti ant ratu
ką, tada nebus keblumą.

Girdėt, kad ir montelliepini 
į nesusigieda dėl naujos bažny- 
: čios vietos. Vienas juokdaris 
pasiūlė pasipirkti seną lordą ir 
ant jo pamatu išmūrvti bažny

čią.
; M. M.

RESTORANE
— Aš valgau restorane todėl, 

kad mano žmona ne verda, nors 
ir moka virti.

— O aš valgiui restorane to
dėl, kad mano žmona verda, I t 
bet nemoka \ irti.

Ruffles 
“Charlestono 
Šokis. t

Veltu? statysite bažnyčias, 
veltui rengsite misijas, kursite 
mokyklas, darysite visokios 
rūšies gerus darbus — visi jū 
*ų rūpesčiai eis niekais, jei ne
mokėsite vartoti apsiginamojo 
ii- puolamojo ginklo — geros 
katalikiškos spaudos.—P’’jus X
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Lietuvos Konsulatas Čikagoje paieš
ko šių asmenų Amerikoje:

JUOZO RADZEVlčlo, iš Pilviškių 
iiiesto, Vilkaviškio apskr. Gyveno ka-

• laisia fonam, III., ir dirbo .mgiiaka- 
: y k lose.

•K>NO ŽILINSKIO (sūnūs Antano)
Bajorėlių k.. Salaku vai., Kauno

apskr. I’rieš karų gyveno Čikagoje. 
..JUOZO ir KASTANTO ŠVELNIŲ iš 
Naumiesčio, šakių apskr.

ANTANO BARTKAUS iš Daubarų 
k., Kaniygalos vai.. Panevėžio apskr. 
-•imi karo gyveno St. Louis. No.

ADOMO BALU LIO iš Pikelių k., 
Vaiguvos vai.. Šiaulių apsk. Gyveno 
cadaisia Pennsylvavnijos valstijoj.

KOSTO NEVERDAUSKO iš Telšių 
miesto. Gvvena Čikagoje.

MOTIEJAI S ir PRANO MUIZŲ iš 
Armanaiėių k.. Lygumų vai.. Šiaulių 
: psk.. gyvena Amerikoje. Ieškomi jų 
brolio Petro Muizės palaikams gauti.

•JUOZO ir LIUDVIKOS TOLEVI-
• IŲ. Gyveno kadaisia ''ikagoje į>o Nr. 
-1\shlaml Aveniu'.

PKANo SUTKAUS ir Bertuliu k., 
•aežeriij vai., sakių 
:adaisia Čikagoje.

VINCO VALATKA
eno Čikagoje jh> N r.
JONO SEIDAT.

įx» Nr. 4354 S. AVood __
J t )NO SĖJI D AT. Gy.yeno .čjkagojfi po. 

Nr. 4354 So. AVood St.
STANISLOVO MIKALAUSKO iš 

Plungės miesto. 1922 metais gyveno Či
kagoje.

Kas žino apie čia ieškomus akmenis 
it- jie gyvi ar mirę, malonėkite pranešti 
LIETUVOS KONSULATUI. 608 So. 
I>earborn St.. Chicago. III.

Šok ir strepsčk ir palva kraipyk! 
Bet saugokis neprikrėsk savo 
šokėjui akis pleiskanom.

Ištikro yra apgailėtina, kuo
met žmogrus apsileidžia pleiska
nom.

Ruffles
Pleiskanų mirtinas priešas tuo

jau apvalys jus nuo to įkyraus 
ir naikinančio parazito.

Pamėginkite bonka per sa
vaitę ar dešimtį dienų, o busite 
nustebinti.

65c. vaistinėse arba 75c. per 
paštą tiesiai iš laboratorijos. ■*

\F. AD. RICHTER & CO.
Berry and So. 5th Stt. 

Brooklyn, Ji. ¥-■

.ipskr. Gyveno 

(ar Valtka). Gy- 
4354 S. Wood St 
Gyveno Čikagoje 
St.

jos 
bonkos

d;ir jiedu kalbėjosi. Mėnuo jau 
vakaiuosna. Ežero pakrantėse 
paslaptingi .jo šešėliai, tik lakštin- 

žavėję jautriųjų šir- 
. Pagalinus Vytas priėjęs artyn Veru-

Jos kančia pasiekė auk- <|.vbos vietos.
x Jai, tarsi, viskas kalbė ,

Negriž. negriž Vytelis iš karo'*— bet ji ų.ys j YVill-
čitti kviečiasi centrą pa 
Nepasidalina. Juokingi žmo-

su

o •.

- -............-

< 
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TARP JAUNIMO
Ji: — Turiu tave. Džanai. su

vedžioti. Nuo šios dienos aš 
susižiedavau su Džiovu.

Jis: — Tai nieko. Ateinan
čią savaitę turėk mane omeny.

PAPLEPĖJO . . ..
Baltakelnis: Kad aš būrin iš

mokslintas, tai visiem drau
gam ir draugėm paradyčiu, 
kaip reikia organizacijoje dil i)- 
4

I
I
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PASTABA
Žmona pastebėjo, kad 

vyras pripuolė prie 
degtinės.

— Ale tu. Vali, — sako — 
turbūt užmiršai ką tau vaidi 
įlinkas sakė? Jis >akė, kad tau 
valia išgerti čerkutę degtinės, 
bet tik po valgio.

— Et, tuščias galvos 
mas. Juk žmogus negali visą 
laiką valgyti.

ANT RATUKŲ
A. L. lt. I\. Susivienymo Cen

tras ir kelios kuopos niekaip 
negali susitarti dėl Centro Val- 

. Trvs valdvbos v •
nariai traukia i l’ittsbarghą. o 

kes-Bai re. Cliikagie- 
s save.

t J...
Jucdakelnis: O jeigu jie i 

ves nenorėti] klausyti, tai ką 
tada padarytum.’

Baltakelnis: Kodėl nenorėtą 
klausyti.' Tuntų klausyti, jei
gu aš gerai ir razuiimai kulbe- 
čia.

Juodakelnis: Taip? Bet pa< 
mus yra draugu apsišvietusi'] 
ir gerai, kalbančią, bet jūs ją 
nenorite klausyti!

Baltakelnis; Et. ką jie išma
no !

TRUMPI 
SKAITYME LIAI

NAUJA KNYGA 
loję telpa daugiau kaip 
!Q0 trumpų pasakaičių

150 pusi. 45 centai
DARBININKAS 

>66 Broadway, Bostoa 27, Mass

Nėra Nieko Geresnio
PAIN-EXPELLERJ

Vaizbaženklis įrcg. J. V. l’at. Biure.
Trinkite juomi nuo reumatiškų skausmų, pečių diegimo, sus

tingusio,sprando, neuralgijos ir apšlubimo. Pain-Expei!eris pra
vydavo šalin skausmus jau tuomet, kai diedukas buvo dar vaiku! 

35c. ir 70č. vaistinėse.
Tikrasis pažymėtas Inkaro vaizbaženkliu.

SKAITYMUI AKINIAI
SIUNČIAMI DYKAI

Ar tamstai reikalingi skaitymui arba 
prie <l:trlx> akiniai? Aš tamstai atsių
siu to dienų išbandyti, mano stebėtinos 
skaitymui akinius su paauksuotais ce- 
luloido rėmais, dideliais stiklais, torte 
lenses. Jie pagelltės skaityti mažas rai
des nrb-- -..»i <du]n j fldnt"

F. AD. RICHTER & CO. 
BERRY & SO. Sth STS. 10 dienų bandymui 

NESIŲSK PINIGĄ 'j
Tamsia išbandjk jims per 10 dienu* 

Jei tamsta sepu.*tletikitiM, tat gOlRA 
nUul ir nereikės nieko mokėti. Jei p* 
tiks, tai laikyk ir atsiųsk $1.65. MHH į 
urmo kaina. Aš nesiunčia akinių '
tiems kurie neturi 40 metų. Ai afa** 

> čhi jiems per paštų dailias akinių tKte* 
tęs dykai, šie yra tikrai torlc tenai* . 
kurie pardumlami nuo astuonių iki 
likos dolerių, ir tai puikus pirkia va* 
tokių kainų.

<

IV. K. Colfcc Oplieal Co..
D< pt. 221. l>OJr 607. Kori; l^bisd, JflL

Atsiųskite paštu apmokėtų vk®< 
porų po auksuotų Zylo kevalo akF 
nins.. torio lctisvs. dailia akinių d* 
Žiite. Rziti<l>mui lo illcnų. Jei patRA 
tai atsiųsiu pilnų mokesti j $4.65. JŠi 
nepatiks, tai grųžlnslu atgal npM^ 
kntit pašto išlakias. Aš busiu 
dejas.
Mano motut 
Vania.* Pus. 
Gatvfl .........
Miestą* ...
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LINKSMAS BALIUS! lietuvių sv. petro parapijos salėj

Pasaulines žinios

OKĖS DĖL PARDAVIMO
<’oiineeti(-ut valstijoj yra tikiu parda

vimui. Geriausia žemė labuko augini
mui. lies daugiausia pelno. Ilalima' pa

lši rinkti <1 i-lelių ir mažų už prieinamą 
' kuiną. Reikalaukite inl'ormm-ijų ar 
I a patiškai kri ipkilės : J. GENIS. Bo.K 
, ..................................... ( 15.-13-2.: t
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Rengia Lietuvių Darbininkų Kooperatyves Sąjungos 1 kuopa.

Subatoį, Balandžio-April 24 tą, d. 1926 m.
Pradžia 8-tą valandą vakare.

Gerbiama South Boston’o ir apielinkės visuomenė, maloniai esate kviečiami at
silankyti į ši linksmą balių. Linksmas bus dėl to, kad grieš A. ŽVING1L0 viena 
iš geriausiu orchestrų. Kviečia visus RENGĖJAI.

manis. būtu aštriai baudžia- 
mi.

M. LIETUVOS GELBĖT 
KOMITETAS

Aukos surinktos susirinki
me Lietuvių Salėje So. Bos
ton, Mass.. balandžio 15 d., 
1926. Aukavo sekančiai: A. 
Tvas $3.00 pasažadėjo $100, 
F. J. Bagočius $25.00 pasiža
dėjo 75.00. po $25.00: K. Ši
dlauskas, J. Gegužis, po 
$5.00; .J. Kazmauskas. L. J. j 
Pasakarnis, P. Gudas. M. Į 
Venys, P. Kuizinas, G. Stu- i 
kas ir A. Jankauskas Jankui 
už prakalbą, po $2.00 J. Pet
rauskas, A. Jasinskas. J. Šo
kas. J. Voveris, B. B. Šteinu, 
po $1.00: B. Valinskas, K. 
Žibikas. 
Knižiūnas, P. 
K. Vileišis. K. 
Klimą rauskas.
J. Aušketis, D. J. Olkenka. 
A. Ivoška. J. Tarutis. Viso 
aukų surinkta $134.90, pasi
žadėta $175.00. Visiems nu- . 
karusiems širdingai ačiū.

M. L. G. K. Fin. lašt.
T’. !\ Jankus

I ML’.JM

Harry Rogers, Chicagos “Fire Clown” Washingtone mokina vaikus, kaip gelbėtis gais
rui ištikus.

B. Parinskas,
V. P. Jankus. M.

Višniauskas. 
lTatapas, A.
A. Kubilius,

DEBATAI

Ateinantį ketverge) vakarą 
įvyks vyčiii kuopos rengia
mieji debatai parapijos salėj ; 
492 E. 7-th St., So. ’Boston. i 

-Bus. indomu, kaip visada. 
Vietos nariai ir apylinkės 
kviečiami ateiti.

KEIČIAS SEZONAS

Šiemet pavasaris aušta pa
lengva. Bet gal ir gerai, kad 
taip dedasi — kai užstos šil
tas oras, tai neatŠals. i>ūda- 
vo juk taip, kad jau pradžioj 
balandžio šilta būdavo, bet 
paskui imdavo ir atšaldavo. 
Šiemet tebėra vėsu, bet tiki
mės, kad balandžio pabaigoj 
bus gražu ir šilta.

Su ta vilčia rengiama mil
žiniškas lietuvių šv. Petro 
parapijos balius gegužio 1 <1. 
Ta pramoga įvyks salėj aut 

Žinote visi, kad 
r

7-tos gatvės, 
ten yra didžiulis daržas, 
dėl jei oras bus šiltas, 
linksminsimos darže, 
pirmutinis piknikas.

Baliui išanksto viskas 
giama kuost rupiausia.

lt c n jai

SAUGIAUSIAS VAIKAMS 
MIESTAS

SPRINGF1EL, Mass. -- 
Pereitais metais šiame mies
to tik vienas vaikas tebuvo 
automobilio suvažinėtas. Ty
rinėjimai parodo, kad nie
kur saugesnio vaikams gyve
nimo nėra, kaip čia. 'Tas 
taip yra dėlto, kad vaikams 
mokyklose, vasarinėse kem
pėse, parkuose ir kitur mo
koma atsargumo.

NEVALIA PIKIETU0TI 
BALTŲJŲ NAMŲ

AVASBINGTON.—Strei
kuojantieji Passaic’o darbi
ninkai buvo atsiuntę į AVasli- 
ingtoną keletą mažų vaiku 
Prezidento Rūmams pikie- 
tuoti, tečiau AVashingtono 
policija pikietuoti jiems ne
liūdo.

Policija pasakė, kad ji nie
ko nesakytų, jei pikietuotu 
suaugę žmonės, bet, einant 
Kolumbijos Distrikto įstaty
mu prieš vaikų darbą, ma
žiems vaikams tatai daryti 

būsią leista.

manymą, sutaisytą pagal ag
rikultūros sekretoriaus Jar- 
dine rekomendacijas.

Siūlomtt iš federalio iždo 
paskirti KM) milionii dolm ių. 
iš kurių būtų duodamos pa
skolos farmeriii kooperaci
joms draugijoms, pardavinė
jančioms fa rimt produktus, 
o taipjau išleista 1,000 mili >- 
mi doleriu bonu finansuoti 
farmų produktų pardavimą 
plačiausiu maštabu, tam tik
rai, prezidento paskirtai, 
farmerių prekybos komisijai 
vedant.

Tmchero biliaus iikslas y- 
ra pakelti kainas farmų pro- 
diiktams, gamybą ir prekybą :. citANi-.Y. < <>nn 
reguliuojant taip, kad rinkos 
niekados nebūtų perdaug už-, 
verstos ir kad lai mel iai nie- i 
kados nebūtų priversti per ; 
daug pigiai savo produktus 
parduoti.
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DIDELIS BARGENAS

PIGIAI PARSIDUODA
naujos puikios stubos po 3 šeimy- 
ir po 15 kambarių, vėlinusios tna- 
visi Įtaisymai, prieky ir užpakaly

I’.. ’.j

PROVIDENCE. R. L
40 Almrn St . arti IV.-ish St.

PARSIDUODA PULRUIMIS
Keturi stalai, viskas kas tik priklnit- 

;:<> orio jo. Atsišaukite greitu laiku. Pi
giai parisduiHla. 350 BROAIHVAY. S. 
BOSTON. MASS. (B.-KL2O)

IŠNUOMUOJAMA
mm 1 <1. gegužės š. m. šeši kambarini sn 
\ i<aįtaisais, su eli-kira. Įs-čiais. j>ia- 
žais ir kitais patogumais, apart šilumos, 

į M. Z.IoBA. 539 E. Seventh St.. So. Bos-
ion. Mass. ( B.20 23 t

Tel. Brockton .5112
DANTISTAS

DR. A. J. GORMAN
(GCMAUSKAS)

Sekmadieniais |h> pietų
705 Main St., Montello, Mass.

(Kampas Br.m.l Street)

)

progą naudotis lietuvio plumberio pa ' 
vamzdžius, šilumai, carų ir šilto vau- ' 

enu žodžiu viską, ką tik plnrhlverio įlar- 
an.lėlį įvairių reikmenų reikalingų prie 
tįsio. Ofisas atidarytas vakarais Iki 9 
roiuhvay. So. Boston. Mass.

o
t’.ns 
•los 
piazai ir 3 senesnės stiliais <»o 15 kam
barių ir sykiu visas forniOius. Savinin
kas serga dėlto nori viską greitai par
duoti šj mėnesį, nes turi eiti į. bospifolj. 
Galima matyti visada: A. XV.. M5 B St.. 
So. Boston. Mass. (B.-16-20)

I'.-irsidtmda 6 šeimynų namas it- gun
džius geroj voetoj, Harvard ('.diege. 
1524 Cambridge St.. Cambridge. Mass. 
Kaina $26.000. įnešti $S.0oo. Kernio-. į 
metus atneša $3.348. Savininkas J. l’U- 
ZINAS. io Bcrksbire Si.. G>ind>eldgi‘. 
Mass. Tel. Vniversity S374. (B.-6-9-16)

NAUJAS GYDYTOJAS
šiomis dienomis atvyko i Bostoną, lie

tuvis gydytojas.M. KAšUBA. kuris ap
sigyveno So. Boston’,• ir atidarė ofisą 
•114 Rroadtvay t buvusiam l.ithuanian 
Sales <'orporat ion name), ( lydis viso
kias užsisenėjusias arba krotiiškas li
gas.

P.-iieškau savo lu-olio Zigmo Railkans. 
(Lietuvoj vadinosi Kristupu). Pasku
tiniais laikais gyveno l-'il<-hluirg. Mass. 
Tai pats ar kas žinot apie ji malonė
kit parašyt, aš turiu svarbu reikalą i 
tave, broli. ANASTAZIJA ABUGELIE- 
X’£. 1 ivareliškiii sodžius. Auk. Panemu
nės puštas. Kauno apskritis, arba .L 
<;LIXE<'KIS, 5 Tliomas Pk., S"- Dos- 
loti. Mass.

Dv K Al
Taupydami leibelius blešinių gaunate brangių 
dovanų. Kiekvienas leibelis turi didelę vertę. 
Ant paveikslo čia matote gražų ir naudingą 

šaukštuką. Galit gaut už 
20 leibelių.Pradėkit tau
pyt šiandien ir neškit 
leibelius į arčiausią do
vanų krautuvę, pagal 
adresus žemiau. Apžiū
rėkite ten išstatytą di
deli pasirinkimą įvairių 
dovanų. Rasit daug nau
dingų namams dalykų.

NEGIRDĖTAS APSIREIŠ
KIMAS

MATTAI’AN’E parsiduoda namas dvie
jų šeimynų 4 ir 5 kambariai, maudynė, 
šiluma, elektra ir kitokie patogumai. 
Mėnesinė randa .$75. Kaina stl.itoo. 
įnešti $1.500. Kreipkitės į savininku 
A.XTOX1 MORA\VSKL 13 Boston St.’. 
Tel. So. Boston 3o7<5.

—

PARSIDUODA
nedidelis šTORELIS. Užpakaly trys gy
venami kambariai, šiltas vanduo, skal- 
bynės. didelis, gražus kiemas (yar.D. 
Kaina labai pigi. Kreipkitės: JltSEPlI 
DAVIS t Da vi-i kas t. |5o \V. Tltir.l St.. 
S<>. Boston. M.-iss.

GERAS PIRKINYS
S<>. Bostone parsiduoda kampinis me

džio mtm.-ts. 12 šeimynų ir krautuvė po 
4 ir 5 kambarius su įtaisymais, randą 
neša $212 j mėnesį. Kaina $17.500. leng
vos išlygos. Kreipkitės pas: A. I’. DA- 
VVLIS. 3(5<5 Broa.hvay, S. B. 2027.

(B.-16-19-23)

Neapleiskite Savo 
Kūdikių

Svarbiausia priežastis menkos vaikų sveikatos y- 
netikęs ir neganėtinas maistas. Kada kūdikis 

mažas, jis prižiūrimas, dažnai sveriamas ir aty- 
užiai dabojamas. Bet paaugus, tėvai jį apleidžia, 
u turėtų daboti ir atydžiai prižiūrėti, kaip kūdiki. 
A/aKtarai, darydami bandymus, rado kad konden
suotas pienas yra vertės maistas budavojimui vai- 
ku sveikatos.

Geriausia vieta Catnbrid.ge'inj. 3 šei
mynų namas ir krautuvė 20 kambariu. 
Visi įtaisymai iip.-irt šilumos. R; tu: -. 
$2.:>4O j metus. Kaina S14..*<m». Iui.i 
t i S4.5OO.

Išmainau tikės ant namų. namu-, 
ūkių. Jei negali ateiti ypati.škai. 
siųsk pranešima laišku. Visais r 
kreipkitės: PETER <’HEST.X>

- Broadvvay. So. Boston, Mass.
• B. 1662—1373 arba Brockton
i '

bus

SALĖ PAIMTA

Ateinančią nedėlią bal. 25 
d. So. Bostonan atvyks kun. 
Dagi! is atsiųstas iš Lietuvos 
parinkti tam nmerikic’-bi
aukų scimnių l inkimu veika-i 
lams. Tam reikalui paimta 
Municipal salė, visiems gerai 
žinoma. Kun. Dagilis toje 
salėje kalbės 2 vak po pietų. 
Visi skaitlingai raginami su 
ši rinkt i.

GAUSI AUKA

’ NEW IFAVEN. (’t. - Du 
nežinomi geradčįai aukojo 
Vale universitetui $1,000,- 
000. Tik >s pinigus skiria in 
taisymui prie universiteto 
dailės uuiziejHiis.

I

F3
Yra daug įvairių būdų, kuriais 

galite vartoti S t a n d a r d ar 

Challenge Condensed Pieną. Kur 

tik reikia pieno ir cukraus sykiu, 
vartokite ten tų rūsių pieną. Duo
kite ji vaikams ir šeimynai dary
damos keiksus, kepsnius, pudin
gus, sosus, košeles, pasigardžia
vimus ir kitaip. Vaikams duoki
te taip kaip jie mėgsta. Vartoki
te kavoje, koko ar šokolade. Lai
kykite ant ledo blešinukę visados.

J-ALI. RIVER. MASS.
II ■ •i'd S t. irti

NEW IfAVEV.
Temple St . m i i

SUMANYMAS FARME- 
RIAMS PADĖTI

\VASHINGTON. — Kan- 
. as'o valstijos koiigresmanas
Tincher Įnešė farmeriams 
paramos teikti Įstatymo su-

DR. J. G. LANDŽIUS
(SEYMOUR)

LIETUVIS GYDYTOJAS
381 W. Broadway, S. Boston
V AL. 9 iki 9 TliL. S. B. 4000

f<»XX.
< ’mu n SI

9

Mūsų Boston’o premijų Krautuvė Randasi Prie- ’ 
89 Friend St., arti Haymarket Sq. 
KITOS PREMIJŲ KRAUTUVĖS

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

Jeigu ką nori pirkti, ateik t I-'loo.l Sq. 
Harthvare Co. T.-s gausi visko, kas i ik 
prie mimų reikalinga. Mes užlaikome 
visokią įrankiu, .mišių, taipgi visokiu 
penių, varnišių. stiklų, pleisterio. <•<•- 
mente. Nupirktus .laikius nuvežam į 

namus.

FLOOD SQ. HARDWARE CO. 
636 Broadway, So. Boston 

Tarpe I ir K gatvių
Telefonas: So. Boston 2700-M 

L- J; Alekna ir J. Greriškilt

PARSIDUODA BUČERNĖ
I’.-Uįduo.ht valgomų daiktą krautuve 

— ftučernę. Biznis išdirbtas per dau
geli metą ir Iteveik visas biznis daro
mas rasit. Daroma tat-ĮH> 6 ir 7 šimtą 
savaitėj. Vieta tarpe maišytą žmonių 
So. Bostone. Guli pirkt i ir netnokan- 
,is. mes apsiimam išmokyti. Priežastis 
pardavimo —serga, nėra kam nrižiurė- 
t i. Parduosiu už tnTfžititįsią prekę. At- 
: išankiie į ■ Darbininko" Admmistnt<-i- 
ją. (15.20 27 .)

Bostono Ir apfelinkės lietuviai turi 
tarnavimu. Štai dėl ko: Mes (vedamo 
.Ietis. guzus, maudynes, skalbyklas, vi 
Ims reikalauja. Mes rtžlnlkome urmo s 
plum!>ervstės nuo mažinusio iki didžia 

GEO LAUKAITIS A CO.. JG2 B

LIETUVIS GRABORIUS

P. J. Akunevičius
Suteikia geriausi paskutinį patarnavimą, todėl verta 

pas jį kreiptis

OFISO IR GYVENIMO ANTRAŠAS:

820 E. Sixth St., So. Boston, Mass. Tel. S. B. 4486

PRIEŠ LINČO TEISMUS
AVASIIINGTON. — Wis- 

consino kongresmanas V. L. 
Berger. socialistų atstovas 
kongrese Įnešė bilių prieš 
linčiavimus. Einant pasiū
lytuoju biliuni, asmens, daly
vaują bučiavimuose, taipjau 
atsakingi valdininkai, kurių 
priederme yra pavartoti visu 
reikiamų priemonių užbėgti 
už akių govčdų savivalin- 
giems sugautų aukų lineiavi-

Lietuvos Dukterų Draugystės 
Po Globa Motinos švenčiausios 

Valdybos Antrašai
Pirmininkė — Teklė Ašmenskienfi,

9S G Street So. Boston. Mass. 
Tel. South boston 4474-M. 

Viee-Pirtri. — Zofija Kėšienė.
50 Gatės St.. So. Boston. Mass. 

Prof. Raštininkė — Ona Sinurienė.
4-13 E. 7th St.. So. Boston. Mass. 
Telenhone South Boston 3422-R.

Fin. Raštininkė — Bronislava Cinniene
20 Gould St.. W. RoNbury. Mass. 

Iždininkė — Ona Stnniuliutė.
105 \V. fith St.. So. Boston. Mass. 

ivHrkdnrė — Ona Mizgirmenė.
1512 Columbia R'l.. So. Boston. Mns®. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą utarninką kiekvieną mėnesi 

Visais <lr-jos reikalais kreipkitės į pro
tokolų raštininkę- laišku ar telefonu 
*•30 vakare, pobažnytinėj svetainėj 
Flfth St.. So. Boston. Mass.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP. 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI
Pirmininkas — M. Žiohn.

530 E. Seventh St., So. Boston. Maste 
■^ice-Pirmininkas — J. Petrauskas.

T>50 Gold St.. So. Boston. Mnss. 
Pint. Raštininkas — J. Glineckis.

:> Tliomas l’k.. South Boston, 
Fin.,Raštininkas — M. Seikls.

40’ Marine Rond. So. Boston. 
Kasierius — A. Naudžiūnas.

8S5 E. Broadvvay. So. Boston. 
Tvarkdarys — J. Zuikis. *

7 \Vlnfield St.. So. Boston. Mass. 
Draugija laiko susirinkimus kas trečią 

noilėldlenį kiekvieno mėnesio. 2-rą va
landą po pietų, parapijos salėj. 492 E. 
Seventh St. So. Boston. Maus.

Ofiso Tel. Res. Tel.
University 8831 Prospect 0415-M

. D. A. ZALETSKAS
I Graborius ir Balsainuotojas 
1983 Cambridge St., Cambridge

18 METU SOUTH _BOS3MMQį.

D R. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS

S99a W. Broadway, So. Bostoa
VAJANDOS: Nno 9 f. iki 7 vaJk.

Tčl. So. Boston 0828 
..raTOVIS DANTISTAS

OR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS) 

42b Broadway( Soutb Borto* 
Ofito valandom: 

ooo 9 iki 12:00 ryte ir nuo 1:80 
Iki 5 Ir nuo 8:00 iki 8 vai. vakare 
Ofisas uždarytas suha'ns vnk.~ral» 
Ir tiedėldieniais. taip-gl seredomis 
nuo 12 dieną uždarytas.

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.
Pirmininkas — V. Znlleckns,

■ 514 E. Brondwny. So. Boston. Mass. 
Vlce-Plrmlnlnkns — Povilas Buka.

05 C Street. So. Boston. Mass. 
Pmt. Rašt. — Antanas Mnccjunns.

450 E. Seventh St., So. Boston. Mn<s. 
Fin. Rašt. — Juozapas Vinkevh'ius.

906 E. Rroadtrnv. So. Boston. Mass. 
Knsierlus Andriejus Znlleckns.

<511 E. Flftli St., So. Boston, Mass. 
Maršalka -- Kazimieras MlkalionK,

1MM1 E. Broadvvny. So. Boston. Mass. 
T>. L. K. Keistučio Draugija laiko savo 

mėnesinius susirinkimus kas pirm-, 
nedėldieni kiekvieno mėnesio, po nu
meriu 604 U ashtnghsi St.. Boston 
M nes. 1 :5O vai. po pietų. Ateidami 
ant susirinkimo atsiveskite »u savim 
(TrujOi) DtfuTų narių prie musų drau
gijos nrlraiytl.

, I
r rM “Keleivio” nutnet /

»n«<> VAt.ATtnoR* nuo 9 Iki 12, owo i 
81:9C .kl 8 Ir n»o 8:30 Iki 9 mkara / 
jSeredomD nno 9 Iki 12 vai. dieną f 
J Suimtomis nuo 9 Iki 6 vak. Nedą J 
/tlnmlR nno 9 iki 12 (pairai ratartj t

** ■ ~—— — I ■ — ■ . —- X .
aBrenuver/-- x.. .-.i; 4..ijli.l .jiii,— 
I Naujas Lietuvis Dentistas

DR. ST. A. 6ALVARISKI

(GALINAUSKAS)
414 Broadway, So. Boston

Ofisas atdaras nuo 9 vru, ryto iki 
tt tai Ir nuo 1 :30 vai. po pietų ■ 

iki 5:30 vai. vak. ir nuo 7 Iki 9
vak. Šventą dieną parai susl- 

Tel. S. Boston 2306 
KajiaTrž- iirw

8 H5L So. Boston 0506—W
| LIETUVYS DANTISTAS

h. L. KAPOČIUS

Rcsidencijos Telepbonas : 0775-R. K. 
Ofiso Telefonas So. Boston 077O-W

S. BARUSEVIČIUS
Ll*n>nik»ji Gruborloa, balmaooto 
Jau. R*»l Estute Ir PūNIc Notaras.

258 W. Broadway 
8outh Boston, Mass.

ReaMrtK-tJa Dorchsater Avanm


