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Indomybes iš Lietuvos
kūpą Matulevičių, atvykusį Amerikon
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F. Virakas Rašo:

KONGRESO V AKACIJOS
Suv. Valstijų kongresas 

vakacijas pradės nuo birže
lio 18 d.
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VISŲ SAUIŲ KATALIKAI 
DARBININKAI VIENYKITĖS!

EINA ANTRADIENIAIS, IR 
PENKTADIENIAIS

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DA
• BIRŽELIO-JUNE 8 D., 1

GARBINGAS SVEČIAS
Pirmu kartu Amerikos lie

tuviai susilaukė augšto ir 
garbingo svečio, didelio baž
nyčios dignitoriaus asmeny
je Arei vyskupe) Jurgio Ma
tulevičiaus.

Garbingas'svečias, lydimas 
gerb. kun. pro f. P. Bučio at
vyko Amerikon laivu Le- 
viathan Birželio 7 d. Prie
plaukoje jį pasitiko tam tik
ra lietuvių komisija ir apgy
vendino gražiausiame New 
Yorko kotelyje Waldorf As- 
toria.

Tos dienos vakare buvo 
puikus svečiui pagerbti poki- 
lis, kur dalyvavo daug Ame
rikos lietuvių kunigų, atsto
vas Bizauskas, konsulas Dr. 
Bielskis ir būrys šiaip veik
lesniųjų lietuvių. Po vaka
rienės buvo puikus muzikalis 
programas ir prakalbėlės.Vi- 
sas programas ir prakalbos 
buvo paleistos per radi o Į vi
są pasaulį.

Gerb. svečias atvyko Ame
rikon dalyvauti Eukaristi- 

- niame kongrese, prasidedan- 
. čiajĮe šio mėnesio pabaigoje 

•agoje. Jo Ekscelencija 
'•f Uhicago pribus birželio 11 
d., kur teipgi įvyks pridera
mos pasitikimo ceremonijos.

Po didžių Eukaristinio 
Kongreso iškilmių Jo Eksce
lencija lankys Amerikos lie
tuvių didesniasias kolonijas.

Garbingasai svečias arei- 
vyskupas Matulevičius gimė 
1871 m. Mariampolės apylin
kėje. Gimnazijos mokslus 
ėjo Marijampolėje ir Kiel- 
cuose. Seminarijos mokslus 
baigė Varšavoje, augštuosius 
mokslus ėjo Friburgo uni
versitete, Šveicarijoj. Nuo 
1907 m. buvo pakviestas pro- 
fesoirauti dvasiškoje Akade
mijoj Petrograde, o 1909 m. 
buvo paskirtas akademijos 
inspektorium. 1910 m. Įsto
jo Į tėvų marijonų vienuoli
ją, kurios pagaliau šv. Tėvo 
buvo paskirtas būti aug- 
ščiausiuoju viršininku.

Karo metu jisai buvo Lie
tuvoje Mariampolėje. Besi
steigiant Lietuvos nepriklau- 
somylMŪ ir esant Vilniaus 
vyskupijai be tikro valdyto- 

>, tuolaikinė Lietuvių Ta
ryba pastatė marijonų kon
gregacijos viršininką Jurgį 
Matulevičių Į vyskupų kan
didatus. šventasis Tėvas jo 
kandidatūrą priėmė. Per 
audringas, baisias dienas te
ko vyskupui J. Matulevičiui 
darbuotis Vilnijoj. Reikėjo 
didelio takto, kad lenkams 
dūkstant išsilaikyti vietoj. 
Nežiūrint. į viską lenkai Va 
tikane intrigavo prieš mūsų 
tautietį ir pagalios išėdė iš 
Vilniaus. Šventasis Tėvas 
pripažino nuopelnus, mokslą 
ir pasiaukuojimą mūsų tau-

v •

tiečio ir pakėlė Į arcivysku- 
pus. Taip paaugštintas, Jo 
Ekscelencija šv. Tėvo siun
čiamas vyko sutvarkyti Lie
tuvos bažnytinius reikalus.

Toki tai garbingą, daug 
užsitarnavusį, gilaus mokslo 
tėvynainį turime mes ameri
kiečiai laimę turėti savo tar 
pe. Daugeliui iš mūsų bus 
laimė jo viešą žodį išgirsti.

GRAŽIAI PASITIKO
HELSINGFORS, Finlan- 

lija. — Iš Amerikos atvyko 
apie 600 Amerike gimusiu fi
nų. Jie nuvyko aplankyti 
tėvų žemę. Juos pasitikta di
džiausiomis ovacijomis.

ėmimas, šauta iš tvirtoves ar- 
motų, grojo karinis benas, 
sakyta prakalbos. Nepapras
tai daug žmonių buvo prie
plaukoje pasitikti svečių iš 
užjūrio. Dar laukiama kitos 
didesnės partijos, iš 1,000 as
menų.

tižiausiomis ovacijomis. Su
rengtas buvo oricijalus pri-

KIEK ĮLEISTA ATEIVIU
WASHINGTON. — Per 

bąlandžioinėnesų^ 
stijas ateivių įleista 50,997’. 
Tuo |ąrpu ateivių išplaukė iŠ 
Suv. Valstijų 15,769. Iš tų 
ateivių išvyko be manymo 
sugrįžti tik 4,989. Tą mene
sį deportuota 1,052 ateiviu.

ATVYKO SOSTINĖN
Arei vyskupas Caruana, 

apaštališkas delegatas Mek- 
sikon, iš ten valdžios išvary
tas atvyko Washingtonan. 
J išyra Suv. Valstijų pilietis.

SUSIINDOMAVO CENZŪRA
WASIIINGTON. — Val

džia labai susiindomavo Ho- 
landijoj Įvesta judomųjų, pa
veikslų cenzūra. Ilolandijoj 
ta cenzūra Įvesta paralmento 
aktu.

95 DIVORSAI VIENAM 
MĖNESIUI

VESTUVĖS ARBA KALĖ
JIMAS

MIIAVAUKEE, Wis. — 
Josepli Riley, per 47 m. bu
vęs mokyklos principalas, 
netikėtai gavo teisino pasiū
lytą pasirinkimą — ženytis 
arba eiti kalėjimam Auna 
Richter, 23 m. amžiaus mer
gina, liūdijo, kad jos dviejų 
vaikų tėvas yra sakytas mo
kyklos principalas.

GRIUVO SIENA
FALL RIVER, Mass. — 

Naujai būdavo  j amo namo 
plytinė siena griuvo ir už
griuvo vieną darbininką. 
Darbininkas mirtinai sužeis
tas.

PALAIDOJO VALDŽIOS 
LĖŠOMIS

WASIIINGTON. — Feele- 
raliai prohibicijos agentai 
nušovė vieną mūnšainierių. 
Nebuvo kas ji laidotų. Tai ta
po vadžios lėšomis palaido
tas.

VYKS KARTU DVI.

-Field
Museum rengia mokslišką 
e*kspe*eliciją Brazilijon. Eks
pedicijos sąstatai) ineina dvi 
inote*r\^r.

SPRINGFIELD, Mass.— (MM). 
Vietos Superior teisme tarpe 
bylų paskirtų nagrinėjimui 
birželio mėnesyje yra 95 di- 
vorso bylos.

KAUNAS (Elta). 1926m. 
birželio mėn. 2 d. Seimo Pre
zidiumas: Pirmininką*—Jo
nas Staugaitis, Pirmas Vice
pirmininkas— Kairys, Ant
ras Viee-Pirmininkas — Ku
nigas Ste^Minavičius, Pirmas 
Sekretorių?
ro Sekretoriaus 
atidėtas.

Liftu vos Paxi unt i n ybė 
Amerikoje 

Washington, D. C.
1926 m. birželio mėn. 2 d.

Kindėris. Ant- 
rinkimas

sosti- 
. Iš- 

is jau da- 
ke tų ce
riai kėlė

SUKILIMAI 
GALI

Varšuvoj, Le 
nėj telx~ra mak
rinktasis perzider 
ve prisieką, bet l|ū 
remonijų komuifis 
triukšmą. Po tų Įeremonijų 
paskelbta, kad 
trvs vvrai—Pilsudskis, nau-* * » 
jai išrinktas prezidentas ir 
seimo pirmininkas.

Laike prezidento Įkurtu
vių komunistai šakikė: “Te
gyvuoja revoliucija, Laisvė 
politiniems kalini|ms!”

Pilsudskio pastatytieji mi- 
nisteriai buvo atstatyti.

Nei Pilsudskis, nei nauja
sis prezidentas nedrįsta vie
šai pasirodyti, nei^prakalbo's 
sakyti. Bijo savo priešiniu* 
ku. I

* į

Šitoms tuščiomsĮceremoni- 
joms Varšuvoj eiriant atėjo 
kartu žinia apie būntus kro
suose — Galicijoj ir Vilni
joj-

Rytinėj Galicijoj ukrai
niečiai buvo šukė ? demon-

į valdys

KOMPANIJŲ ATSTOVŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Birželio 9 d. Chicagoj tu
rės suvažiavimą minkštųjų 
anglių kasyklų kompanijos.

FORDO PELNAS
DETROIT, Mieli.—Fordo 

kompanija Įvelta tapo teis
man. Darkei* Rustproof 
kompanija reikalauja iš 
Fordo atlyginimo už panau
dojimą jos patento. Tai 
teisme paaiškėjo, kad per 
septynis metus nuo 1917 iki 
1924 m. Fordas pelno turėjo 
$526,441,951.

MOTERŲ STREIKAS
Franeijoj Amerikos suf ra

gi etes pradėjo agituoti už 
moterų teisių sulyginimą. 
Franeijoj moterys neturi ly
gių teisių. Tei oterys ne
gali depozitu bankan pini
gų savo vafdu, negali be vy-

Sveikinu visus, linkėda
mas viso labo. Labai seniai 
jums jau rašiau — neturėjau 
laikę. Buvo įvairiausių nau
jienų ir gerų ir blogų bega
lės, bet argi jas visas sugau
dysi ir bene jos visos jums a- 
merikiečiams įdomios, su- 
prantamos ir atjAučiamos.

Juk nekartą yra buvę to
kių dalykų, už kuriuos gy
venant Amerikoje tiek prisi
ginčyta, prisirieta, tiek 
dirksnių prigadyta, kad oi of 
oi! — o Lietuvos inteligento 
akimis žiūrint atrodo, kad 
tai vis tarsi nesubrendusiu 
vaikų už tuščią maišą varžy
tinės — ginčai, kurie trum
pai tariant nei išvalgyto 
kiaušinio kevalo vertės netu
ri.

Beabejo taip amerikie
čiams atrodo daugelis dabar
tiniu laiku Lietuvos žmonių «. «. *■ 

ginčai, rietenos ir karščiavi- 
mosi — lx*t Lietuvoje gyve
nantiems tie dalykai kitaip 
išrodo ir kitaip suprantami 
ir atjaučiami yra.

Jeigu susidarysiu pinigų, 
tai atvažiuosiu į Ameriką. *u, 

lėčiau būt jums keletą mėne
sių geru pagelbininku pi'io 
“Darbininko.” Jeigu valio
siu, tai norėčiau atvažiuoti 
prieš šių metų seimą. Bet 
jeigu nevaliosiu prieš seimą, 
tai atvažiuosiu vėliau. Da
bar su ekskursija važiuojant 
į abu galu kelionė kainuoja 
200 dolerių. T vieną galą šif- 
kartė neparsiduoda o Lietu
voje sudaryt 2000 litų dabai 
yra sunku.
Jono Glineckio tėvams tur

būt trumpu laiku bus skirta 
žemės sklypas PanemuRiės 
palivarke, o švogeriui Vaiš- 
vydavos dvare*, jau komisi
jos nariai prižadėjo tai pa
daryt. o komisijos posėdis 
bus nepoilgo.

Kunigas F. Kemėšis rin
kimuose nedalvvavo. Jis lai-• » 
kosi savo nusistatymo — ku
nigams nesikišti ]>olitikon.

D r. Pakštas 
agitacija, bet 
sios nepagavo. 
Ii no ja.

J. Ka rosas telM'dirba Elto-

Avietėnaitė LŲp{pat 
je. Iš jos baisiai ktarfra 
bo Federantė.

J. Karosas prie partijų 
nepriklausė., kun. Kemėšis 
irgi, taip kaip ir .aš.

Tarptautinio Banko šįmęt 
nutarta mokėt, dividendai. 
Bendrovės dalykai stovi silp
niau. Bet kol prof. Jurgutis 
savo globoje ir Landsbergis 
Savo saujoje dalykus laikys 
tai vis žmonių pinigai pilnai 
nežlugs, o per ilgesnį laiką 
net galės pradėt nešt ir jm'1-

I

Bendrove

Tarptautyiio Banko ginčai 
manoma likviduoti derybų, 
keliu, kas jau yrą Finansų 
Ministeriui Karveliui tarpi
ninkaujant ir pradėta daryt 
— derėtis. Jeigu pavyktų, 
susitart tai tas ir Tarptauti
niam Bankui ir Audimo 
Bendrovei išeitų ant sveika
tos ir naudos. Aš tikiu kad 
bus susitarta.

Iš amerikiečių Įstaigų 
tuom laiku Kaune gerai sto
vi Bendrovė “Drobe.” Ji
nai šiais metais padarė gry
no pelno netoli 50,000 litų. 
Toliau gerai stovi “Venta.” 
Ji irgi mokės dividendus. Ki
tos visos stovi silpniau.

Pavasaris šįmet šlapias ir 
šaltas, dar ir šiandien dauge
lyje vietų sėt nepradėta.

Aš iš AĮinisterijos pasi
traukiau savo valia dėlto, 
kad veik kasdieną gavau 
kaip amžinas žydas važiuot 
ir važiuot po skirstomus dva
rus. Tas begalo tai į) Įkiro jo 
ir net pradėjo ir ant sveika
tos atsiliept. Tai pasiryžau 
atsisakyt.

DIDELIS GAISRAS
LOWELL, Mass. —A. P. 

Pollard kompanijos sandė
liuose* kilo gaisras ir staiga 
išsiplėtė. Kai namai buvo 
liepsnų apimti, tai vietiniai 
gaisrininkai pamatė neapsi
dirbsią. Pašaukė talkon gais
rininkus iš Lavrence, Dra- 
eut, Chelmsford ir Bellerica. 
Keletas gaisrininkų sužeista.

Aplinkiniai arti stovintieji 
namai tapo sugadyti. Pute 
smarkus vėjas ir kibirkštys 
lėkdamos daugelyje vietų bu
vo sukūlusios nedidelius gais
rus.

Nuostolių už apie $1,000,-
’ i ;

. I. • •

ARCHIVAS UŽ $2,000,000
WASHINGTON. - Tarp 

pienuojamų naujų namų y- 
ra su pienuota statyti archi- 
vą už $2,000,000. J tą namą 

vai-

Govėda

bus sukrauti svarbieji 
džius dokumentai.
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NULYNČAVO NEGRĄ
IVILSON, Ark

iš 2,000 asmenų iŠ policistų 
po smarkaus susirėmimo 
atėmė negrą ir milvncavo. 
Negras buvo padaręs pasikė
sinimą išgėdinti baltą mer
gaitę.

kalavo neprigulmybes Uk
rainai. Tas Įvyko Tamopo- 
lio mieste. Žinoma jiolicija 
tuoj šoko demonstrantų mai
šyti. Ištiko susirėmimas ir 
keljrilis žmonių nukauta. Pa-' 
nasipįs demonstracijos buvo 
Tarnove, Lvove, Jaroslave 
ir kitur.

Lvove apie 1,000 ginkluo
tų maištininkų bandė iš kalė
jimo paleisti politinius pra
sikaltėlius. Žmonės agituo
jami nemokėti lenkų valdžiai 
jokių mokesčių.

Iš Varšavos atėjo Įsaky
mas visoj Galicijoj paskelb
ti karo stovi ir pasiųsta ka
reiviui žmonėms smaugti.

Apie buntus Vilnijoj atėjo 
žinia per Berliną. Praneša
ma, kad ties Vilniumi du re
krutų pulkai susibuntavojo. 
Tuo pat laiku visoje Vilni jo
je eina bruzdėjimas sukelti 
buntą. Baltgudžiai Vilnijoj 
pirmi paskelbė pasipriešini
mą rekrutų ėmimui. Taip 
dalykams esant Vilniaus ka
rinė valdžia telegramų parei
kalavo iš Varšuvos valdžios 
daugiau kariuoumenės, kol 
dar visuotina sbuntas nekilo.

Poznaniaus žemėje ir Po
meranijoj neramumams kį- 
lant paskelbta karo stovis.

Visokiems laikraščiams, o 
ypač svetimtaučių Lenkijoj 
Įvesta aštriausia cenzūra.

streikuoti, kad priversti vy
rus prie nusileidimo ir teisių 
suteikimo. Moterys ir su
žieduotinės nešnekės, nesibu- 
čiuos ir nieko kito su vyrais 
bendro neturės tol, kol jos į- 
gys teises.

PAKĖLĖ ALGAS
PROVIDENCE, R. I. — 

Bricklayers’ unija išsikovo
jo algų pakėlimą. Pakelta 
15c. valandoj.

KIEK LAIKO REIKIA
WICHITA, Kan. — Ex- 

gubernatorius IT. J. Allen 
pasakė, kad New Yorko vai 
stija galima “sausą” pada
ryti per 25 metus.

AUDRA OKLAHOMOJ
Ok labomos valstijoj buvo 

ištikus audra. Burito smar
kus lietus ir baisi perkūnija. 
Žuvo septyni žmonės. Nuos
tolių už apie $300.000.

UŽSIM0K4JD PABAUDĄ
PROVIDENCE, R. I. — 

.ITarris Levinson, krautuv- 
ninkas iš Pawtucket, užsimo
kėjo $250 pabaudos. Jis bu
vo apkaltintas ir prie kaltės 
prisipažino, kad priėmė 
vogtus daiktus.

PASALDYKITE SAVO 
GYVENIMĄ

Jei jūsų gyvenimas jau 
dabar saldus, tai jį verta dar 
saldesnį padalyti. O tą ga
lima padaryti lietuviškais 
saldainiais.

Jei jūsų gyvenimas kartus, 
tai pasaldykite lietuviškais 
saldainiais.

Dar turime iš Lietuvos at
gabentų “Birutės’* saldai
nių.

Dėžės, sveriančios 21X> sva
rų su persiuntimu kainuoja 
$1.60.

Piknikų rengėjams ir ki
tiems perkantiems didesnia
me skaičiuje gera nuolaida.

Užsakymai greit , išpildo
mi.

LIETUVIŲ PREKYBOS
BENDROVĖ

3$6 West Broadvay
So. Boston, Msss.

važinėjo su 
žmonių dva- 
Dabar sargo-

na.
Su Audimo

■* t

liuoja virdama taip Lietuvo
je* kunkuliavo žmonių jaus
mai pirm rinkimų, o elar ir 
dabai- nenurimsta.

Ke> priešininkai neprikal- 
be’je), ko jie* neprirašč* ant 
krikščionių bloko, ant val
džios alx*lnai ir ant ministe- 
rių kiekviene) atskirai, tai 
visko ne* tik į jaučip, lx*t ir į 
velnie) odą. jeigu jis tokią tu
ri, ne'sutalpytum rašydamas. 
Čia buvo viskas ir Petrulio 
milijonai, ir Purickio sacha
rinas ir ūkininku lašiniai, ir 
to ir to miškas, ir ano ir ano 
pirkti dvarai, o ano tūkstan- 
tine“»i algos, valdiški automo
biliai, Me*tropolio šampanai, 
likeriai, minagai... katali
kiškos silkės, cicilikiški pipi
rai, gražiems žyelelkaitčs. pa
nelių trumpi sijonai, raudo
nos pančiakos.. . šve*dų kar
vės. veisliniai buliai, stipen-. 
elininkai. bačkos, dievotu
mas, lx)lševizmas, tautišku
mas, valstybingumas, pilvai, 
barzdos ir pratrintos kelnės 
— viskas maišyta, velta, 
murzinta, kelta, intikinvta, 
spėliota tarsi kokia e*pidemi- 
ja arba beprotiškumas būtų, 
žmones apsėdės... o vis kalti 
rinkimai į seimą.

Jau ūpo kelių mėnesių jie 
liežuviais ir plunksnomis 
dirbo ir dirlx> išsijuosę. Vi 
sijų lyderiai. v,isi mokyti 
žmones buvo įkinkyti į nuo
latinį partijos darkj ir dir
bo.

i Lenkai irgi baisiai daug 
agitavo.

Vokiečiai biskį mažiau, 
lxri gana gudriai ir taktiiv 
gai* -i

(Sekan ant 8 to pusi.) . \
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’ LIETUVIŲ MOKYKLŲ 
' PERSEKIOJIMAS
VILNIUS, V-17 (Elta), 

c ‘‘Vilniaus Aidas’’ praneša, 
< kad suėmus policijai šven- 
f eionių lietuvių gimnazijos 

keliolika mokiniu i Švenčio- 
Dis atvyko Vilniaus mokyk
lų kuratorijos vizitatorius p. 

: Riešas. Vizitatorius, kura
toriui įsakius, pareikalavo 
raštu iš lietuvių gimnazijos 
direktoriausd-ro Rymo pasi
žadėjimo, kod suimtųjų mo
kinių, kai jie bus paleisti. į 
gimnaziją nebepriimtų be 
kuratoriaus žinios. Taigi, 
mokiniai suimti provakaci- 
jos tikslais, be jokio realaus 
pamato, dabar nebegalės 
grįžti į gimnaziją be kurato
riaus leidimo.

“Vilniaus Aidas” prane
ša, kad suiniant ir tardant 
Švenčionių lietuvių gimnazi
jos mokinį P. Laurynavičių 
policijos agentas du kartu 
kirtęs jam ranka per veidą.

re gimnazijos fynokinys I.' 
Bfų*$ĮtsU Dięįą.buyo karš

ta, slopi, ir velionis su dviem 
draugais sumanė nusimaudy
ti. Tik nežinodami gem 
upėš dugno (jie visi Ue vie
tiniai), pataikė į tokią vietą, 
kame verpetas pagavo velio
nį ir nunešė upės gilumon. 
Draugams jo išgelbėti jokiu 
būdu nepasisekė. Tik apie 6 
Yal. vakaro, ^jį ištraukė iš 
vandens, Laidoti nuliūdę,tė
vai išsiyežę į ,tėviškę, į Yla
kių valsčių. A.'a. I. Berųįus, 
mokytojų, liūdymu, buvo vi
sais atžvilgiais paveikslingas 
mokinys. Todėl šis įvykis 
taip jo draugų mokinių, taip 
mokytojų komentuojamas su 
dideliu liūdesiu ir pasigailė
jimu.

IŠMETĖ LIETUVIŲ 
PRIEGLAUDĄ

VILNIUS, V-18 (Elta). 
Vilniaus vaivadijos statybos 
skyriaus įsakymu išmetama 
iš būsto lietuvių prieglauda 
ties Subačiaus gatve. Pasi
rodo,. kad būstas atiduoda
mas lenkų prieglaudai, kuri 
turi labai didelį būstą kitoj 
gatvės pusėj. :-

f

' APIPLĖŠĖ, užmušė ir 
PADĖGĖ '

Š. m. gegužes mėn. 9 d. a- 
pie 12—13 v. Mišiškių km. 
Nemajūnų vaL Alytaus apsk. 
kilo gaisyas pil. Paukštienės 
Marės ūkyje. Gaisro vieton 
nubėgo kaimynai ir iš degan
čios grįčios pavyko jiems iš
nešti iš lovos negyvą pil. 
Paukštienę Marę, 76 metų 
amž. ir kai kuriuos daiktus. 
Užgesinus gaisrą, nuodėgu
liuose atrasta Paukštienės 
giminaitė pil. Lukoševičaitė 
Ona, 13 m .am., kuri visa bu
vo apdegusi.

Nuvykus nusikaltimo vie
ton gydytojui ir Kriminali
nės Pilicijos valdininkams,
pirmas apžiūrėjęs lavonus 
rado, kad Paukštienė Mare 
nukauta iš revolverio. Pa
leistas šūvis į kaklą, kulipka 
Įstrigo strėnų nugarkaulyje, 
kurią gydytojas išėmęs ir 
valdininkams apžiūrėjus pa
sirodė, kad šauta iš revolve
rio 7,65 klb. Vedant valdi
ninkams tyrinėjimą paaiškė
jo, kad Paukštienė paskuti
niu laiku gavo iš Amerikos 
nuo savo giminių 1500 dole
rių, kurie ir yra plėšikų su į- 
\ airiais daiktais pagrobti. 
Kad paslėpti pėdsakus, pik
tadariai padegė namus.

Kol kas kaltininkų nusta
tyti nepavyko. Tolimesnis 
tyrinėjimas vedamas.

Atkartojimas kautynių, buvusių ant White Plains, N. Y. laike revoliucinio karo, 
kautynės matosi viršuje, o apačioje toj pat vietoj moderniški nameliai su “tankais.”
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nimus griežtai atmeta, o sun
kesniuose kaltinimų argu
mentavimuose stengiasi gana 
diplomatiškai į tą, ar kitą 
pusę nekreipti savo išvedžio
jimų mintis. Panašią takti
ką galima: pastebėti kituose 
kalbėtojuose. Įdomu, kokios 
medžiagos svarstymui pa
tieks liudininkai ir kaip tą 
medžiagą kaltinamieji sude
rins su savo pareikštomis 
nuomonėmis. Procesas yra 
labai charakteringas ir įdo
mus, dėl to sutraukia nema
ža publikos. Šios dienos teis
mo posėdžio pradžia taip pat 
8 v. 30 m. ryto Tilmanso sa
lėja

UšALINA ŠVENČIONIŲ 
j j y DEKANĄ 

^įlLičIUS, V-18 (Elta). 
I kudu’’ žiniomis, len-
‘ «į«ią^Įža^t'. pa reikalavo i^>- 

> kurijos tuojau ! 
’IF vietos Švenčion^f 

įekėną kun. Vaišutį. Ko- 
Įjos šios naujos represijos 
griežastvs, valdžia nesako.

KUOPININKŲ BYLA
Gegužio 18 d. kariuomenės 

teismas pradėjo nagrinėti 
garsiąją kuopininkų bylą, 
kurioje kaltinama keliasde- 

į>la- 
z &ad 

nndmmkųjojėyra sukviesta
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: DIDELĖ GEGUŽYNĖ
y. Ukmergė. i-mo pešt. 
$. L. K. pulko švietimo ko
misija, aktyviai dalyvaujantr misija, aktyviai dalyvaujant 
pulko ponioms, š. m. birželio 

' ffi. 3 d. Dievo Kūno šventę, 
miesto sode rengia didelę 
tradicinę gegužinę. Į vairi ir 
įdomi programa: 1) atviroje 
scenoje įdomus vaidinimas. 
2) pulko pučiamųjų dūdų or- 

t*’kestro koncertas , 3) idomi• * * * .
“šaudyklė — tyras, kur geras 
7 sau lys gali laimėti kišeninį 
*gerą juodą laikrodį. 90 litų 

vertės, 4) laimės kioskas, kur 
įgalima viską dėl savęs suži- 
•noti. Visos smulkmenos afi- 

* ; ^sose. Puikiausia proga lai- 
' ^iflę jšbandvti—nepraleiskite 

v* jos ne viena, nė vienas! Vi
sas pelnas skiriamas pulko 
kareiviu švietimo reikalams.

> -.7 ' Birželio m. 3 dieną esant 
Į U blogam orui — lietui, gegu- 
v i. žinė nukeliama į birželio 6 
£ • dieną, sekmadienį ten pat.
f ----------
( - ftUSAI GRĄŽINS LIETUVAI

dFį Dar daugiau varpų

Ypa žinių, kad sovietui va! 
^4žia ketina g . " 
‘f jjedatekl ių varpų apie

- -
■H*“ * _

| ne 300 pūdu,
y 1 klgr., neskaitant liuteronų- 

evangelikų tikybos, kurie vi 
siškai nepristatė šiuo reikalu

■ reikalingų žinių.
Iki šio laiko sovietų vai 

džia Lietuvai yra grąžinusi 
66,631 klgr. varpų.

4
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grąžinti Lietuvai
300 

3 pūdų. Bet tas nedateklius 
* surinktomis žiniomis siekia 
*■ Tie 300 pūdu, bet 13O.9<)7

apie 100 žmonių. Kaltina
mieji turi pasięamdę penkis 
gynėjus: prof. Stankevičių, 
prof. Bieliackiną ir dar tris 
advokatus. Dėl gausaus da
lyvių Šioje byloje skaičiaus 
prisiėjo ir pati teismo vieta 
[įerkelti į erdvią Tilmanso 
salę. Vakar ryto 8 v. 30 m 
prasidėjusiame bylos nagri
nėjime, pradžioje buvo per
skaitytas ilgas apkaltinimo 
aktas (užėmęs net tris valan
das laiko), po kurio buvo 
klausiami visi iš eilės kalti
namieji, ar jie prisipažįsta 
dirbę priešvalstybinį darbą 
ir tuo sąmoningai norėję, ar
ba nuversti esamąją tvarką, 
arba jai pakenkti, ar ne. Nuo 
ekskunigo Adamansko pra 
dedant, kuris toje byloje vi
sada pirmas užkliudomas, ik: 
paskutinio kaltinamojo atsa
kė griežtai neprisipažįsta. 
Toliau iš eiles buvo duodama 
išsitari visiems kaltinamie
siems savęs apgynimui. Tos 
dienos teismo posėdy tesu- 
skubo ta teise pasinaudoti 
vos dešimtis su viršum žmo
nių. Didžioji kaltininkų pu
sė dar kitomis dienomis tu
rės progos duot savus pasi
teisinimus. J*o jų eis gynė
jų kalinis ir liudininkų pra
nešimai. Bylos didumas lei
džia spręsti, kad ji galės už
sibaigti tik po kokios savai
tės su viršum laiko. Pi cinas 
pasiteisinimo žodį gavęs ėks- 
knnigas Adainatiskas kiek 
ilgesnėje kalboje išrodinė.io, 
kad jis nieko bendra su ko
munistais neturi, kad jis te
ginąs vargingųjų valstiečiu 
ir dalim žmonių reikaluį ir 
visus jam primetamus kalti-

LAIVŲ JUDĖJIMAS KLAI
PĖDOS UOSTE

Balandžio mėn. į Klaipė
dos uostą atplaukė 73 laivai 
94,231 cbni. netto įtalpos ar
ba 33,297 reg. tomį. Dau
giausia įvežta :2341 tonų į- 
vairios rūšies prekių gabalų. 
570 tonų druskos, 111 ton. 
cukraus, 11,447 ton. vokiečių, 
ir 66,497 ton. anglui akmeni
nių anglių, 2,245 toli, kalkak
meniu, 2394 ton. cemento, 
4953 ton/Tosl’ato, 1449 ton. 
kai idi liškos. 4,225 t. sieros 
žiezdrų. 1165 ton. geležies. 
280 ton. zalpeterio Iš viso 
37,834 t. krovinių.

Per tą pat laiką iš Klaipė
dos uosto išplaukė 76 laivai 
102,095 chm. netto įtalpos ar
ba 36,076 reg. tonų.

Daugiausia išvežta: 1534 
festm. piautos miško medžia
gos, 155 festmetr. drebulinių 
apvalių medžių, 4,5 mil. (262 
festmetr.) ąžuoličnių stiebų, 
807 festmetr. fanieros plok
ščių, 1,321 erdmetr. popier- 
malkos, 10,780 tonų celiulio
zės, 560 ton. popierio papkės, 
643 ton. linų, 62 ton. kailių 
odų, 6,268 ton. nuodėgulių, 
173 ton. linų sėmenų, 188 ton. 
spirito, 4 ton. sviesto, 6 ton. 
sūrio, 27 ton. įvairios rūšies 
prekių gabalų, 10 ton. tuščių 
dėžių ir 38 arkliai., Iš viso 
per balandžio m. išvežta 21,- 
52 ton. krovinių ir 38 arkliai.

Lenkai rinkinių agitacijos 
lapeliuos giriasi, kad jie iš- 
ėdę vyskil^arevičių. Pasi
gyrimas melagingas; bet ga
li džiaugtis: seiliaus per in-' 
gresus ir vyskupų konsekra
cijas popiežiaus raštai buvo 
skaitomi lotyniškai, lietuviš
kai ir lenkiškai. Dabar po 
to mūsų lenkų nebūto “lai
mėjimo” lenlitf kalbos nebė
ra katedroje...

Lie.tuva pasikeitė su Vo
kietija ekonomine sutartimi.

Reinoldas Šikzalas ir Gemšycas

TEMPLIERAS ADELMARAs
APYSAKA Iš ŠV. KRYŽIAUS KARŲ

Vertė A. Blažys

(Tęsinys)
ŠVENTASIS KARSTAS

Vedžiojome skaitytoją po įvairias Palesti
nos dalhy-po kraštus, kurie teikia kokią nors is
torinę atmintį, 
vo SultonZ) sto’ 
rą, ]nešėme karštus tyrus, įvairiuose pavydaluo 
se Engados uolas ir sekėme senelį Teodoriehą su 
jo sūnumis iki pat Jeruzalės mūrų. Bet neap- 
žvelgėme dar vienos, gal būt garbingiausios, kaip 
deimantas spindinčios ir visų krikščioniškų tau
tų lankomos vietos.

Tai yra šv. Kaisto bažnyčia, didžiausias 
Viešpaties atminimas, kuri apie keletą šimtme
čių ekzistavo. ši bažnyčia apėmė svarbiausias 
ir istorines Kristaus nukryžiavimo, palaidojimą 
ir prisikėlimo vietas. Didumo buvo apie 120 
sieksnių ilgio ir 70 sieksnių pločio. Ji susidėjo 
iš daugelio bažnytėlių bei koplytėlių iki Golgotos 
nusitęsiančių. Vidus buvo apšviestas daugpbc 
žibintuvų.

Krvžiaus karu laike ši bažnyčia dar telx*tu-♦ • • 
įėjo Didžiojo Konstantino suteiktas jai grožylies, 
bet 1808 metais, iškilus dideliam gaisrui, išsky
rus karsto dalį, liko sunaikinta ir dauginu jau 
niekados neliebuvo atstatyta.* 
buvusių korinio kolonų,

keturkampiai stulpai.
i tų nelaimių, kurios siautė anais laikais Je-

. Pasakojome apie galingo valdo- 
stovyklą ir griežtą vienuolio kliauzū-

l

. .
i...

lūs I 
visi]

Vietoje pirmiau 
dabar rūme stogą nedai- 

— Tačiau, nepaisant

I
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Sutartis parašyta Į923 me
tais. Tad jau paseno: dabar 
birželio mėn. bus derybos ją 
truputį pakeisti, nustatyti 
muitus ir mėsos išvežimą iš 
Lietuvos. Sutvarkius tuos 
reikalus Lietuvoje pinigų tu
rės padaugėti.

Lietuvos Banke balandžio 
30 d. buvo aukso, sidabro ir 
svetinių pinigų už 72,594,237 
lt. Popierinių litų apyvarto
je buvo 87,142,871 lt. Tad 
per balandžio mėn. Banko 
kasoje sumažėjo vertybių už 
4 mik, pinigų Lietuvoje su
mažėjo 3 mil. litų. Pavasari, 
mat, Lietuva visuomet ma
žiau teparduoda, tad ir pini
go mažėja.

Ukmergės apskr. suimti E. 
Pancevičius 
lenkų šnipai 
pažino.

Klaipėdos krašte lietuviš
kumas stiprėja. Paskutiniu 
laiku sudaryti 4 nauji lietu
viui chorai: Pagėgiuose, Šilu
tėje, Rusnėje ir pačioje 
Klaipėdoje.

• u-
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ir S. Šocikas, 
Vienas prisi- i: .» »
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KADA NAMAI TAISOMI?
ALYTUS. Nemaniūnų 

valsčiaus savivaldybė dar es
to pinigais yra nupirkusi ir 
pastačiusi Nemaniūnų mies
telyje namą. Namas buvo 
skirtas valsčiaus mokyklai ir 
raštinei. Ligi šių metų na
mas stovėjo nedengtas ir nuo 
oro atmainų visiškai supuvo. 
Valsčiaus savivaldybė susi
rūpino tik-š. m. balandžio 
mėn. 16 d. Visiškai baigia
mas dengti šiaudais namas 
sugriuvo vos ųeužmušdamas 
5 darbhiinkų, viršaičio ir 
sekretoriaus. Pastarieji tik, 
tik liko gyvi nes abu buvo 
atėję pažiūrėti darbo ir buvo 
viduje namo.

Valstybės kontrolė, pada
riusi dvi revizijas,-rado pa
dirbtų sąskaitų, kuriomis pa
imti pinigai, ir dar šio to.

NUSINUODIJO
VEIVERIAI. Gegužės 19 

d. I-jo kurso mokinė L. NąuL 
džiut£--dėifift piliūėsavinio 
jos iš mokyklos ir įvairių tė
vo gąsdinimų — nusinuodi
jo acto esencija.

Prieš mirdama, parašė 
tris laiškus: namiškiams, 
draugams, (ems) ir mokyto
jams.

Silveętravinaitės ' pisįvfvdin- 
gai ' vėdajna j uostų; kilnių it 
kaklaraikščių dirbtuvė, ne
turėdama rinkų, 1923 met. 
pradžioje užsidarė. j/>s bu
vusi vedėja, tos rūšies rtieni- 
ninkė, daliai* mažai darbo te
turėdama — gyvena Skapiš
kyje gana vargingai.

Tuo. tarpu mūsų vyrai už 
mgnkos vertės iš užsienio į- 
vežaunis kaklaraikščius mo
ka po ,1,5—20 litų.

ARKIVYSKUPO J. SKVI
RECKO INGRESAS

Gegužės 13 d. ruimingoje 
Bazilikoje įvyko arkivysku
po Skvirecko ingresas ir Lie
tuvos bažnytinės provincijos 
įkūrimo aktas. Iškilmėse da
lyvavo visi vyskupai, aukš
tesnieji dvasininkai, katali
kiškos organizacijos ir pilna 
Bazilika tikinčiųjų. Per iš
kilmes kalbėjo Apaštališkojo 
Sosto vizitatorius Lietuvai 
arkivyskupas Matulevičius, 
arkivyskupas Skvireckas ir 
Kauno kapitulos pirm. prel.z 
Mačiulis.

Šaulių sąjunga išleidžia 
Didžiajam Vilniaus Seimui 
paminėti medali dvejopo di
dumo: 35 mm. ir 60 mm. dia
metre. Medalius galės įsigy
ti visi norintieji. Jų kainos 
bus maždaug tokios: bronzi
nis medalis 35 mm. diametre 
kainuos 3 lt., sidabrinis—15 
lt. ir auksinis — 300 lt.; di
dysis medalis, 60 mm.) 
metre kainuos: bronzi 
10 lt., sidabrinis — 5 
auksinis 1200 lt.

! dia 
is — 
lt. ir

R >

NUSKENDO
MAŽEIKIAI. Š. m. 

gūžės 18 d., po pietų, besi
maudydamas Ventoje, prigė-

MENININKE
SKAPIŠKIS. Menu Kū

lėju Dr-jos laikoma ir V.

PASIKORĖ’ MOTIN 
DUKTĖ 

"'KRIVASALIS. T 
nu valse. Pereitą rudenį ci«r 
pasikorė vietinės gyventojos 
pil. Romanienės motina. Mi
nis motinai, Ramonienė tol 
sielvartavo iki apsirgo. Ga
lų gale, ilgiau nelMŪškęsda- 
ma ji nutarė nusižudyti ir 
štai gegužės 10 d. š. m. ji ras
ta pasikorusi pirkioje. Ra
monienė paliko vyrui du vai
ku. •

nizalės miestą, Išganytojo karstas liko nepalies
tas ir tai gal dėl to, ka ir Mahomedo pasekėjai 
aukštai statė “Ihanašą iš Nazareto” už jo pra
kilnumą ir išmintį. Tiesa, užkariavę laukinės 
gaujos Jeruzalę bando įmesti bažnyčion degan
čią strielą, kad nepaspruktų iš ten auksiniai bei 
sidabriniai krikščionių įrengti ant altorių papuo
šalai, bet krikščionių uolumas viską išgelbėjo; 
ka jie iškentėjo pasakyti negalima? Tačiau gy
vas tikėjimas daug gali. Žiaurių sultono paval
dinių sumušti nueidavo vakare jirie Kalvarijos 
kalno ir melsdavosi: “Atleisk jiems Viešpatie, 
nes nežino, ką daro.”

Vieno ordeno dvasiškio lydimas Teodorichas 
aplankė su savo sūnais Šv. Karsto bažnyčią. 
Prieblandos šviesa, kuri buvo tame dievnamyj 
darė juose ypatingą įspūdį. Vietomis, kad bū
tų galima matyti relikvijos ir kitos šventmivbes 
kabėjo žibintuvai. Labiau apsipratus su staigiu 
iš šviesos į tamsą jH’rėjimu pradėjo teirautis 6- 
pie ten buvusius daiktus. ’

Pirmas dalykas puolęs jiems į akį buvo iš
lepimo akmuo, ant kurio buvo išteptas brangias 
tepalais Kristaus kūnas, prieš dėsiant karstan- 
šalia kaliojo žibintuvas. Už patepimo akirieffib 
matėsi Kalvarijos kalnas; jis buvo apie 20 metu 
aukščio. Aukštai matėsi trys kopėtėlės. Norę 
darni ir ten keleiviai atsilankyti kopė laiptais 
aukštyn. Vadovo vedami užėjo vienon koplyte 
lėn ir priėjo prie pat altoriaus, “štai po tuo td 
toriumi yra vieta, kurioje stovėjo kiyžius. anJ 
kurio praliejo kraują Išganytojai Tuodu gi ak 
meniu žymi vietas galvažudžių kryžių.” Teodo 
richas ir jo sūnūs fiarpuolė ant kelių pagarbint*’ 
šventoje vietoje Viešpatį Dievą. Tada atsistojo 
ir nuėjo į antrąją koplytėlę, kuri stovėjo ant tos

įįy'-
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vietos, kame kalė prie kryžiaus budeliai Kristų. 
Jos grindys buvo iš raudonų mozaikų, kad ^įžy
mėjus, jog toje vietoje praliejo už žmoniją Jė
zus savo kraują.

Apleidę keleiviai Kalvariją nuvyko mažutėli 
juodo murmuro koplytėlėm, kur buvo labai svar
bi relikivija. Tai stulpai, prie kurių buvo pri
rištas Jėzus, veidan muštas ir spygliuotu erškė
čių vainiku apvainikuotas. Netoli stulpų radosi 
vieta, kurioje meldžiantis Kristui ant kryžiaus - 
už priešus ir Jo motinai nualpus ant moterų ran
kų, metė kareiviai burtus delei pasmerktojo dra
bužių. Tame akimirksnyje, kada akmens širdis 
sutninkštėjusi būtų, jie vaidijosi plėšydami Jo 
rūbus.

Malonų įspūdį padarė keleiviams toji vieta, . 
kur Kristus, kaipo daržininkas pasireiškė Mari
jai Magdalenai. < 

ant žemės,
ėginėjo ir apsakinėjo gyvą Kristų

# • ei

Jis buvo prisikėlęs ir vėl vaikš- 
, tuo tarpu Marija Magdalen-

m.

en riat buvo Pasirodimo koplytėlė, 
Kri.sjhtš'pirtna svk apsireiškė savo motinai.

kur
Di-

i buvo džiaiigsmas po tiek skausmingii die
nų Vėl rnktytt šaVo mylimą jį‘Sūnų, apie kurį visi 
greitai buvo pamiršę.

f IšFjtts iš tam keleiviams puolė j akis apskri
tai, dailaus styliaus triobRys. Puikiai apdailin
tos korinto kolonos, pro kurias skverbėsi vidun 
tviesa rėmė stogą. Vidury radosi geltono ir bal
to hnirn’iiiro kapas* kuriame buvo Kristaus kars
tas.

Iš rytų pusės buvo nedideli varteliai Į Angc- 
’o koplytėlę. Visa ji buvo iš murmuro pastatyta. 
V’idtitt gulėjo didelis akmuo, ant kurio sėdėjo 
kitados angelas, kai atėjo moterys išbalzamuoti
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Knygų ir Laikraščių Skaitymas
Mes gyvename gadynėje, 

kad nieks beveik negali kny
gos ar laikraščio įtakos iš
vengti, jų neskaityti. Užtat 
kiekvienas privalo ne tiktai 
žinoti kaip knyga ar laikraš
čiu naudotis, bet taip pat mo
kėti kuo daugiausia peno iš 
knygų pasemti, kuo daugiau
sia pelnyti, Tas-juo labiau 
svarbu, kad greta gerų kny
gų esama daugyVv iv
dėl to ieškant tiesos žodžio 
dažnai galima patekti į melo 
žabangus, paklysti. Žemiau 
paduodamų taisyklių žiups
nelis, manau, kiek patarnaus 
kiekvienam knygos priete- 
liui, ypač jaunam kariui ir 
padės jam suvokti kelius, ku
rių laikydamasi jis kuo dau
giausia galės pasemti peno iš 
knygos ir tikrai iš jos pasi
mokyti.

Taigi pirmučiausia, jei no
ri būti šviesus ir susipartes, 
skaityk knyuą, gerbk ir my
lėk spausdintą žodį. Tik 
skaityk ne tam, kad daugiau 
knygų perskaityt, o vėliau jų 
skaičiumi prieš kitus di
džiuotis, girtis, jog daug esi 
skaitęs. Skaityk, kad dau
giau pramoktum naudingų 
dalykų, giliau pažintum gy
venimą. Atmink, kad knygoj 
reikia ieškoti maisto savo sie
lai, savo širdžiai, kitaip sa
kant ne vienas skaitymas ne
gali būt pradedamas tik dėl 
to, kad knyga po ranka pa
sitaikė. Nauda ar poilsis 
štai du dalykai, kurių nieka
da nereikia pamiršt imant į 
rankas knygą. Užtat knyga 
žadinanti pikĮų geidulių pa
sauli, erzinanti dirksniusi
' turi—būt skaitoma, -kaip 
./.ogo reikia šalintis, taip ir 
panašios knygos vengti.

I)el to paėmęs knygą į ran
kas pirmučiausia pažiūrėki 
/•'</.<? ją yra parašęs, o ne syki 
iš kalno sužinosi kuo pana
šioj knygoj gali pasinaudoti, 
ką joje rasti. Nuolat atmink, 
kad esama (/erų ir bloąų kny
gų, ir niekad nesakyk kad ir 
bloga knyga nieko blogo ho

. J

daro. Tai milžiniška* pa
klaida. Blogi raštai tai 
da>i ne tiktai sielai, bet ir 
ntii. Skaitydamas knygas 
stenkis suprasti jos autorių 
(rašėją), pažinti jo mintis 
ir pažiūras. Nesiskolink ak? 
lai, neapsvarstęs nė vienos 
minties iš knygos ar šiaip jau 
rašto. Visad ją patikrink^ 
pasverk savo stįžmės svars
tyklėms, pažiūrėk kiek ji de
ra tavo įsitikinimui. Tačiau 
skaitydamas knygas nesilai
kyk ir tokio mąsto, kalk gir
di, visame pats turi įsitikin
ti. Tai irgi klaidingas* po
žiūris. Ne sykį rasi tiesų, ku
rių panašiai sverti visai ne
reikės. Tačiau turi atmint, 
kad surinktieji knygoje nau
jų minčių grūdeliai naujos 
žinios turi būt su atida sude
damos galvon ir stropiai jo
sios laikomos. Geras yra da
lykas daryti iš knygų ištrau
kas, pasižymėti tam tikslui 
paskirtam sąsiuvinėlyj svar
besniąsias mintis, gražius 
posakius. Be to, skaitant 
raštą reikia kreipti dėmesio 
ir i kalbą, mokytis taisyklin
gai rašyt ir kalbėt. Gerą 
knygą ]>erskaitęs stenkis į- 
gautus įspūdžius ir įgytas 
mintis sutraukti į vieną 
vaizdą, dar kartą įsižiūrėti į 
viską, ką panašioj knygoj ra
dai, kad kuo ilgiausiam lai
kui įgytąjį turtą galėtumei 
atmintyje atlaikyti. Venk 
taip vadinamųjų lengvojo 
turinio knygų, būtent: roma
nų, ir šiaip jau plačiai apy
vartai skiriamų raštų, kaip 
sakysim, burtininkai, sapni
ninką^ ir t. t. Kiekvienam 
knygvnetyjYskaitykloj, savo 
lėšomis pirkdamas ii’ krau
tuvėj reikalauk rimtų kny
gų: istoriško ar visuomeniš
ko turinio, o taip pat knygų 
kraštotyros, dorovės, teisės 
klausimais. Tš panašaus tu
rinio knygų galėsi daugiau-- 
šia pasimokyti ir naudingu 
žinių įgyti. Knygos apie ku
rias, iki šiol kalbėjome buvo 
skiriamos įvairiems gyveni-

\

Jėzaus kūno, bet jo neberado. “ 
kote, jau prisikėlė, daugiau Jo čia nerasite,” 
tarė jis veikiančioms. — Dievas siuntė angelą, 
kad paguostų paskutini kartą atėjusias patar
nauti Mokytojui.

Už akmens keleiviai rado nedideles Juraites dinti. 
ir susilenkę įlindo per jas vidun. Tai buvo ma
žas kambariukas, kuriame susilenkę vos galėjo 
sutilpti; jame degė didelis skaičius žibintuvui, 
čia ko ne tris dienas ilsėjosi Išganytojo kūnas. 
Aridus buvo nedailiai uoloje iškaltas, viršus gi 
marmuru apdengtas.

Negalima pasakyti koks buvo Įspūdis esant 
toje vietoje keleiviams. Teodorichas giliai su
jaudintas kruvinomis ašaromis garbino Dieyą. 
kurs čia ji atvedė. - .

' * _ i . .

Apleidus šv. Karsto bažnyčią senelis kreipė 
si Į gvardijoną tardamas: Gerbiamasis, išklausyk 
mano prašymą, palik atdarą karstą ir leisk man 
vienam, kiekvienoje šiandieną aplankytoje vieto
je pasilikti, kad pagarbinčiau Tėvą ir Sūnų, ku 
ris už mus kentėjo. Pats žinai, jog vieno mal 
da — daug karštesnė, tuomet nebejauti jokių 
ryšių su šiuo pasauliu. Prašau patenkinti mane, 
norą, Viešpats jums atlygins už krikščionišką 
meilę.”

(Įvardijimas su tuo sutiko ir tai dėl to, kad 
ta teise visi žymesnieji keleiviai naudodavosi, y- 
patingai naktį, kad apmąstymui niekas netruk
dydavo.

APŠVIETIMAS

Jau buvo vidurnaktis ir Adelmaras su .To 
nu saldžiai miegojo. Tada atsikėle’Teodoriehas 
ir tykiai išėjo oran, kur jo laukė ordeno broliu 
kas. Jis paprašė vienuolio šviesos, kurią su sa
vimi nešėsi ir dar kartą įėjo pasižiūrėti savo sū

Tas, kurio ieš- nų. Atsiklaupę* šalia miegančių ilgai degančia 
meile į juodu žiūrėjo. Aiškiai jam sakė vidaus 
balsas, kad daugiau jų nebematysiąs ir kad jo 
laikas jau pasibaigęs. O kai}) troško Teodorii-has 
dar kartą su jais pasišnekėti, vardai* juos pa va 

Kas iš mūsų nejaustų skausmo amžinai
persiskirdamas su brangiausiu, mylimiausiu as
meninu ! Ilgai prisimintumėm paskutiniąsias 
drauge su juo praleistas valandas.

Teodorichas karštai meldėsi už savo vaikus, 
laimino juos A’iešpaties vardu, kuris kiekvieno 
žmogaus lemia likimą. Bet išmušus bokštui nak
ties dvyliką apleido kambarį ir greitesniais, ne
gu paprastai žingsniais skubinosi su vadovu.

Šv. Karsto bažnyčioje viešpatavo didi tam- 
;a, tik kur-ne-kur silpnai degė, vos žingsnį pir- 
nvn nušviesdamos lempos. Tačiau karstas gulė* 
jo aišįdojemėnulio šviesoje, kuris siuntė savo si 
labrinius sphidulįjjs pro stogo langus. Likę.* 
ienas TeodoricTuį^paskendo šventose mintyse.

“Aš esu pru* savo Išganytojo karsto,” kai 
įėjo sau vienas. “A’isur viešpatauja tyla ir ra 
numas; laimingieji krito giliai miegan ir že * 
niškuose rūpesniuose; bet ki 
ra laimingesnis ? A’iešpatie^ 

Tavo balso “ 
mauksi maiuf pas O teišsipildo ką aš jau-
’iu, priimį/manc į amžiną ramybę. Aš skau- 
Ižiai buvau suklydęs šiame pasauly ir kaip žmog
žudys nusidėjęs šankinus prie tavo mylimojo sū 
mus. Ilgus metus dariau griežtą atgailą ir vis 

’«> išsižadėjau; Tu gi pasigailėjai nusidėjėlio, ii 
itleidai man kaltos. Ir ko aš begaliu norėti iš te 
nasaulio ? Mapo sūnūs pasiliko geru žmonių glo- 

’ooje ir dėl tėvo nuodėmių nešioja ant krūtines 
šžadn kryžius. — A’argšai daugiau jie manęs ne 

beišvvs. Leisk man A’iešpati<* čia numirti, kur 
r

■9 v-..

Kad katalikiškas laikra

Spokane, Wash. buvo sur engta merginų savaitė. Vieną savaitę merginos valdė visą 
miestą — vien merginos dirbo visokiuose ofisuose. Protestantų bažnyčiose jos pamaldas 
vedė, net paštas jų vadymui b uvo pavestas. Čia matėsi merginos dirbančios pašte pataria
mos pašto viršininko ir vyriausiųjų klerkų. Savo viešpatavimo savaitę merginos apvainik 
avo milžinišku paradu.

PROTOKOLASbio klausimams dėl to ir jų 
skaitymai turi priklausyti 
bendrai imant ivairiu knvgu 
skaitymo skirsniui. Tačiau 
šalę knygų, skiriamų įvai
riems gyvenimo klausimams 
yra hftokių, kurios kalba iš
imtinai apie vieną, kurį nors 
dalyką, tai specialūs knygos.-

Jmkime, sakysimi1, žemės 
ūki.Yra visa eilė raštų kalba
mam ūkiui pašvęstų. Tai ku
riuos raštus iš šios rūšies 
knygų skaityti! Aišku, tuos 
kurioje srityje dirbi, ūkiniu Į 
kas — ūkiškas knygas-, tesi- 
ninkas — teisės raštus. Reiš
kia maža bendrai skaityti, 
re^ia nuolat gilinti žinias, į- 
gytas siaurai gyvenimo prak
tikai, tam darbui, kurį dirbi. 
Jei esi ūkininkas, nokia nuo
lat skaityti ūkiškas kn 
kad geru ūkininku būt\m. 
Tas ypač svarbu mums lietu
viams, kai mūsų žemės ūkis 
yra žymiai nuo vakarų. atsili- 
kęs. Reikią, žinoma, ir ka
ro klausimais knygutes mylė
ti. Tiek dėl knygų skaitymo. 
Dabai* dėl laikraščių, bet a- 
pie tai sekantį kartą.

(“Karys”)

s pasauly už mani 
aš nesupratau 

• ant Alyvų kalno? Thjgreitai pasi 
u| pas ’srrvtN^ O teišsipildo ką aš jau
ku

LDKS^NryA- Apskričio nie 
tini* suvažiavijinas Įvyko 23 d. 
gegužės 1926 bs*}>ai'a}>ijo* sa
lėj, Nashua, N. rtr Sesijas ati
darė pirm. J. Jaroša, maldą at
kalbėjo vietos klebonas kun. P. 
Danifinas. Sesijų vedėjais iš
rinkta vienbalsiai senoji valdv- 
ba.

Šaukiami vardai" atstovų. Iš 
viso atstovų dalyvauja 34 nno 
sekančių kuo})ų:

1- mos kuopos — J. ("'d vokas, 
J. Guzevičius, A'. Tamoliūnas, 
M. Šeikis, V. A'alatka. J. Gli- 
neckis. (Nejirilnivo P. Gudas, 
A. Zalieckas ir J. Zaikis).

2- ros kuopos — J. Daugėjcvi- 
čius. J. Jaskelevičius, M. Jas- 
kelevičienė, K.\ Grigas, P. Go- 
tautauti*.

3- čios kuopos — V. Kudirka. 
J. Versiackas.

J-tos kuopos —J. Vaitkus, S. 
Balinskas, E. Balinskienė.

8-tos kuopos — A. Vaisiaus- 
^kas, K. Pilkoms. V. Jakas, J. 

Sinilgis, J. Viiieihntfš.
65-tos kuopos — kun. P. Ra

mūnas. S; Kupčiūnas, J. Over- 
ka, A. Kaimelis, 0. Bugailaitč.

97-to* kuopos — V. Paulaus
kas, .J. Baumila. S. Karsokas, 
J. A. Norkūnas.

’!) Mandatų peržiūrėjimo ko
misijon išrinkta:-!. Daugeliavi- 
čius, J. A. Norkūnas ir J. Smil- 

Komisija praneša, kad 
išski-

Veltui statysite bažnyčias, 
veltui rengsite misijas, kursite į 
mokvklas, darvsite visokios■gis. 
rūšies gerus darinis — visi jū- ■ mandatai visų legališki 
sų rūpesčiai eis niekais, jei ne-jriant 7-tos kuopos, \Voreesb*r, 
mokėsite vartoti apsiginamojo! kur buvo ant vietos padaryta

be kunigo parašo ir paaiškėjo, 
kad minėta kuopa nepriguli 
prie apskričio, bet ant tolinus 
žadėjo prigulėti. Atstovam 
leista patariamas balsas.

4) Skaitytas pereito suvažia
vimo protokolas, kurs priinitas 
su mažom pataisom ant vietos.

5) Raportai stovinčios valdy
bos. Iš raportų pasirodė, kad 
valdyba atliko savo užduotis 
gerai ir dirbo'pagal išgales ge
rovei mūsų organizacijos. Jš 
iždininko ranorto pasirodė, kad 
finansai nesitinka su raštinin
ko. Tam darbui sutvarkyti*iš
rinkta komisija iš šių yjj^tų: J. 
(iuzevičiaus ir J. Jaskeliavi- 
čiaus. Peržiūrėjus atrasta, kad 
nekurios bilus buvo išmokėtos, 
o nebuvo perduotos raštinin
kui. bet tas ant vietos pataisy
ta ir visos valdybos raportą*-’ 
priimtas.

5) Toliau* buvo klausta 
IVorcesterio „7 kuopos atstoviu 
jų darbuotės kasi ink rengiamo 
išvažiavimo 31 d. gegužio. Iš 
atstovų pasiaiškinimo pasirodė, 
kad \vorcesteriečiai dirba su 
pasišventimu ir pasirodė, kad 
viskas gerai sutvarkyta.* Ra
portą.- priimtas su pagyrimu;

Įnešimai
1) Nerinkti Į apmokamą 

vietą prie V Darbininko” tokių 
asmenų, kurie apsistoja prie 
daibo lik laikinai.

2) Nelinkti i centro valdybą, 
ypač Į apmokamą vietą, tokius

prisikėlė Tavo vieiigimis sūnus, teužsibaigia čia 
piano gyvenimo karė.”

Vis karščiau ir karščiau meldėsi Teodori- 
t nas ir jokiu ryšiu nebejautė su šiuo pasauliu. 
Jam pasirodė paslaptinga šviesa, kuri nušvietė 
bažnyčią, debesyse matėsi angelas su pajinės ša
ka rankoje ir giežiojo amžinybės giesmes. Iškars
to išsiveržė skaisčiu spindulių srovė ir atsidarė 
durarTes. Tanelis nenusigando. bet ramiai žiūrė
jo Į aukštą išlendančiu asmens išvaizdą. .Jis bu
vo baltuose rūbuose ir veido, jam panašaus šia
me pasauly nebuvo. Jis ištiesė rankas ant Teo- 
doricho ir laimino ji atleisdamas jam visas kal
tes. “Mano Išganytojau Jėzau Kristau.” pas
kutinį kartą atsiduso senelis ir amžinai užmerkė 
akis.

«

Pabaiga.

Kuomet vienuolis po valandėlė* sugrįžo par 
ivesti Teodoricho, rado jo kūną jau sustingusi 
uit šventojo kursto laiptui. Išgąstinga* broliuko 
auksinas sujudino visą vienuolyną ir pažadino 
Vdelmarą su Jonu. Visi greitai nubėgo į bažny* 
ią. Jo veide švietė dangiško džiaugsmo šviejp. 
‘Jis užmigo Viešpatyje.” guodė verkiančius sn- 
ms gvardijomis. “A’iešpats jam viską atleido ir 
įasišaiiki" pa* save. Tebūna pagarbintas jo var
ias per visus amžius. Amen.”

Teodorichas ilsisi prie Alyvų kalno, šiandie- 
in toje vietoji* neliko nei kryžiau*, nei akmens, 
aikas viską perkeitė. — Adelmaras su Jonu su
grįžo atgal į savo stovyklą. Greitai prasidėjo iš 
įaujo kova tarp krikščioniu ir mobomedų. Abu 
ri broliai riteriškai kovodami su Kristaus prie- 
ais krito kruviname mūšyje.--o jų sielas nuiu^"‘ 
nirties angelas amžinojo Tėvo |)rieglobstin.

Galas.

asmenis, kurie nėra praktikuo
jantys katalikai. f ' '■>

3) Rinkti vienų atsakomą 
redaktorių o jam leisti pasi 
samdyti pagelbininką (Atmes
ta).

P. J)aniūiag cfes
visas pastangas tame darbe ift* 'y 
ką ištarta ačiū. . * a

10) Finansų komisijos kny<fj 
gų peržiūrėjimo .J. Jaskeliavi- 5 
čia ir J. (Juziavičia jmaiškino,

ščius, o labiausia “Darbinin
ką” ir kitokius ge.rus raštus 
kuodaugiausia siųsti savo vien
minčiam* o labiausia mokslei
viams pagal išgales dykai Lie
tuvon.

5) Kad “Darbininko” re
daktorius būtinai būtų renka
mas iš gerbiamų kunigų. To 
nei vykdžius N. A. apskritys 
mato mūsų organizacijai dideli 
pavojų. Todėl būsiančiai^ sei
me tas klausimas turėtų būti 
svarbiausias ir turėtų būti vy
kinamas neatidėliojant.

6) Centro sekretoriui .J. Bi
kiniui suteikti pinigišką pagal
bą jo sunkioji* ligoje. N. A. 
apskritys paskyrė $10.00 iš ka
sos. Taipgi daryti didžiausią 
agitaciją kuopose, rinkti aukas 
ii- siųsti per apskričic^ižilinin- 
ka A". J aka.*• «.

7) Ekstra N. A. apskričio su
važiavimą šaukti tuojau* kai}) 
greičiausia }K> būsiančio seimo.

S) Delegatai išrinkti i bū
sianti seimą: Jonas Jaroša ir 
Jurgis Versiackas. Mokestis 
nutarta delegatams penki dole
riai i dieną ir kelionės lėšos.

9) Nutarta antrą išvažiavimą 
LDKS. N. A. apskričio turėti 
Lo\vell, Mass. Komisijon iš
rinkti J. A. Norkūnas ir V. 
Paulauskas. Komisija pareika
lavus pagelbėti tame darbe, t. 
y. darbininkų prisiųsti. Visi

v.fc
!*<> }x‘rziūrė.jirtip' V:

Jnaf sekretoriaus ir iždininko, 
biskj nesutiko knygos su ma-’ 
žom klaidom. Po jjerziurėjįnįą 
surasta, kad finansai stovi se- ;r 
kančiai: Pas iždininką pinigų* J 
ant rankų randasi $14.74.

• . • I

11. Renkama valdyba. *\Jš- 
rinkta šios ypatos 1926 pirm.Mk 
.Jaroša. vice-pirm. J. Glineckfy, 
rast. K. Pilkoms, ižd. V. Jakas, 

‘ iždo globėjai J. Smūgis, J. Jas- 
!keliavičius. agitatorius .J. Jas- 
keliavičius. ' ,

12) Padėka gerb. Našliuos 
klebonui kun. P. Daniūnui už 
suteikimą veltui svetainės už 
gilų jo pasišventimą iš vien 
dirbti su mumis už gerus pata
rimus išreikšta atgyto ji mu.

Kasos stovis: pas iždininką -»• 
randasi pinigų su Lietuvos bo- 
nu $114.74, 2 kuopa Montello 
pasi mokėjo už 1926 $6.00, viso 
$120.74.

Išėjo: Pirm. J. Jarošai kelio? 
nes lėšos $2.00. rast. J. Versiac- 
kui $3.00, ižd. V. .Jakui $2.00; 
viso išėjo $7.00.

Paliko kasoje su bonu $113.- 
74. Pinigais randasi $13.74.

13) Naujų ir svarbių reikalų 
neradus susirinkimas tapo už
darytas per pirm. J. Jarošą. 
Maldą atkalbėjo kun. P. Daniu-* 
nas.

Valdyba: 
Pirm. J. Jaroša,
Rašt. J. Versiackas

^Ii...................  „lirmfr , |

Obuolių karaliaus sūnus su savo nauja žmona. Jis yra 
William Robert Tyson sūnusu turtininko, kurs milžiniškus so
dus turi ties Gettysburg, Pa. Nuo jo apsivedimo dienos tėvas 
jam pavedė visą savo turtą.

KUN. J. BAKŠYS
46 Congress Avenue Waterbury, Conn.

J. GAILIŪNAS
The Lithuanian Store Athol, Massachusetts

V. GILEVIČIUS
216 Elm Street New Britain, Conn.

VLADAS JAKAS
177 Windsor Street Cambridge, Mass.

L. ŠIRVAITIS
9258 Cardoni Avenue Detroit, Michigan

JULIJONA SKARULIENE
80 James Street New Haven, Conn.
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Kunigų Vaidmuo Lietuvos 
Politikoje
K -----

Pereitame savo straipsnyje “Rinkimą pamoka” aš tarpe 
kitą rinkimu pralaimėjimo jfriežasčią paminėjau ir kunigą val
džią, tą Lietuvos klerikalizmą de facto. Ne tik bažnyčios prie
šininkai, bet ir didelė didžiuma katalikiškos liaudies ir dvasiš
kuos yra aiškiai nusistačiusi prieš kunigą buvimą priešakyje 
valdžios. Jie čia vaduojasi ne tiek teoretiškais galvojimais, 
kiek praktikos patyrimais. Kada Lietuvoje įėjo į madą kuni
gams smarkiai veikti politikoje — bažnytinis gyvenimas ir ti
kėjimas iš to labai nukentėjo. Visa eilė politikos viršūnėse bu
vusią kunigą nutolo nuo kunigystės praktikavimo ir paliovė va
dintis kunigais, o ėmė vadintis ponais; paliovė nešioti kuni
giškais drabužiais. Mišią laikymas irgi žymiai suretėjo. Po
karinis liguistas dvasios ūpas ir mūsą gyvenime turėjo skau
džiu pasekmių. Keletas kunigą metė kunigystę, apsivedė. 
Vienas-kitas ją užima dabar net atsakomingas valdiškas vie
tas. Krikščionią demokratą valdžia juos toleruoja, nes nėra 
stiprios viešos opinijos, kur( tam pasipriešintą. Augštuosius 
kupigus politikus seka politikos veikime daugelis kaimo kuni
gu, kurie daug dirba partijose, savyvaldybėse; bažnyčiose to
lyn vis daugyn sakoma politinią kalbą, ypač rinkimą laiku. 
Žmonės nebe visur girdi bažnyčioje tai, ką norėtą girdėti. Vi
sa tai sodiečią matoma, suprantama ir skaudžiai atjaučiama. 
Čia dar prisideda uouli prieštikybinė propaganda, išplėsta įvai
rią laisvamanišką organizaciją (ypač “Kultūros,” turinčios 
centrą Šiauliuose), žymiai padidėjęs laike karo ir po jo jauni- 
ar dorirA. ištvirkimas, žmonės tikėjimą myli, brangina, ir 
dėlto labai norėtą matyti savo kunigus pirmoj vietoj atsidavu
sius tikėjimo, doros kėlimo, sielą ganymo reikalams. Gi rei
kia pripažinti, kad kunigą intensyvus dalyvavimas politikoj 
bažnyčios ir tikėjimo reikalams daugiau pakenkė, negu padė
jo. Tad rinkimą rezultatai ir parodė neabejotiną tautos tuo 
reikalu nusistatymą.

Teoretiškai imant, demokratijos dėsniu sekant, kunigo tei
sės politikoj lygios yra pasaulinio žmogaus teisėms. Tačiau gy
venimo praktiški nurodymai taip-pat turi didelės svarbos ir į 
juos negalima neatsižiūrėti. Viena, patiems kunigams poli
tikams gyvenimas pakiša daug įvairią pavoją, ir ne vienas po 
jais suklumpa. Antra prie kunigą valdoną prisiplaka įvairią 
aferistų ir biznierių, kurie, katalikybės maska prisidengę, ap- 

' rūpina savo neaiškius reikalus. Visas tas nepalaimas ir krei
vumus bažnyčios priešininkai panaudoja savo akcijai prieš ti
kėjimą ir bažnyčią.

Vis dėlto čia reikia* pastebėti, kad ne tik katalikai inteli
gentai, bet ir daugelis sodiečią gerai supranta, kad Lietuvos 
nepriklausomybės pradžioje kunigą dalyvavimas ir net vado 
vavimas politikoje buvo netik pageidaujamas, bet ir būtinas. 
Reikėjo patiekti šaliai krikščionišką konstituciją, reikėjo parū
pinti įstatymą patikrinančią Bažnyčiai laisvę. O čia pasauli
nių inteligentą kataliką labai maža buvo. Ačiū visą pirma 
amerikiečią aukoms vėliau ėmė rastis daugiau ir ^pasauliniu 
katalikų šviesuolių iš tarpo Tautos Fondo stipendijantą. Tai
gi pradžioje kunigą veikimas pirmose eilėse politikoje buvo bū
tinas. Vienas-kitas Lietuvos kunigas politikoje nusipelnė sau 
nevystančią nuopelną ir savo vardą aukso raidėmis užrašė Lie
tuvos istorijon.. Minės ją vardus ateinančios kartės su pagar
ba, taip kaip ir kitos tautos mini pagarbingai savo kunigus po
litikus (austrai, vokiečiai, olandai ir kiti). Tačiau vis tai bu 
▼o išimtini atsitikimai, išimtinos aplinkybės ir reikalai. . Tai 
negali įeiti į normą. Normalė kunigą veikimo dirva, tai alto
rius, sakykla, klausykla, dar taip-pat ir mokykla, plunksna, 
ar kultūrinė visuomeninė organizacija. Kunigas yra gerą po 
litiką auklėtojas. Išimtinais atsitikimais, kunigas, po pažas 
ties brevijorių pasispraudęs, gali eiti ir ministeriauti, jei mo
mentas to reikalaus. Savo uždavinį atlikęs, jisai ir vėl tik 
Kristaus tarnas ir kareivis. Taip bus ir su mūsą politikos va
dais, kunigais. Tiesą pasakius, šiais rinkimais jau mažiau ir 
bebuvo kunigą išstatyta kandidatais į seimą.

Kad greičiau kunigai galėtu visai iŠ politikos kovą pasi
traukti, reikia skubintis daugiau prigaminti pasaulinių katali 
ką šviesuolių, čia vis dar labai plati dirva amerikiečią Tautos 
Fondui.

*

KODĖL TAIP ANKSTI
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Lietuvos naujai išrinkta
sis Seimas sušauktas grei
čiau, negu bile kuris iš ame
rikiečiu tikėjosi. “Darbinin
ke” esame paaiškinę, kad 
Lietuvos Konstitucijos parė
dymu naujai išrinktas Sei
mas prezidento sušaukiamas 
ne vėliau kaip po 30 dienų 
po rinkimų, 
gėsi gegužio 
mas galėjo 
birželio 10 d. 
po sušauktas birželio 2 d.

Tik ką atėjęs laikraščio 
“Ryto” numeris gegužio 10 
dienos paaiškina, kodėl pasi
skubinta Seimas sušaukti. 
Štai kas ten rašoma:

Rinkimai bai- 
10 d. Tai Sei- 
būt sušauktas 
Bet Seimas ta- 
........... 2 d.

ė

“Neturint oficialiai pa
skelbtų rinkinių rezultatą, 
negalima tiksliai numatyti, 
kada naujasis Seimas bus su
šauktas. Viena tėra aišku— 
jisai turi būti sušauktas ne 
vėliau, kaip birželio 10 die
ną. Tačiau besiplėtoję įvy
kiai Lenkijoj reikalauja tu
rėti Lietuvoje nuolatinius ša
lies šeimininkus, kurie po 
Seimo rinkimu neša atsako
mybę už valstybės likimą. 
Tokio skubotumo visai nebū
tų, jeigu rinkimai būtų pali
kę tuos pačius šeimininkus, 
kurie ligšiol kraštą vti 
da naujas Seimas 
naujos atsakomybės ii- da
bartinis kabinetas 
ateičiai planuoti darbą. Dėl 
to būtų didelio reikalo, ne
laukiant galutinio. įstaty
mais numatyto. Seimui su
šaukti termino, paskubėti 
perduoti valstybes vairą rin
kimus laimėjusioms gru
pėms. šitoks nusistatymas 
anaiptol negalima įtarti no
ru apleisti pasunkėjusias po
zicijas, kaip kad buvo darę 
v. liaudininkai Klaipėdos 
Konvencijos klausimą be
svarstant. Sunkiu momentu 
jW* ieškojo progos ir prieka- 

-4>ių pasišalinti iš l’žsienių R. 
Komisijos. Tiktai Konven
cijos klausimui palengva jus 
vėl grįžo I žsienių R. Komi- 
sijon dirbti.”

ildė.Ta- 
BlJėtll

galėtų

“šlykštybių” ir “baiseny
bių” yra tik šlykštus cicilikų 
išmistas. Juk nėra jokių įro
dymų, kad fašistinis lapelis * * -
tai katamų lyderių darbas, 
kas gali įrbdyti galvojimą a- 
pie diktatūrą, apie urnų bal
sais pripylimą. O skyrimą 
paskolų i¥- pašalpų naujaku
riams rokuoti už šlykštybę ar 
baisenybę tik tas gali pas ku
lį galvoj ne viskas tvarkoj.

Galop “Naujienų” ben
dradarbis štai ką rašo:

’ “Vietomis įvyko ekscesai 
prieš klerikalus. Sumuštas 
atvyko federantas Kasakai 
tis. Dubauskas, Raulinaitis, 
Draugelis ir Šmulkštys esą 
gavę bėgti. Pats Krupavi
čius kokioj tai vietoj vos spė
jęs išnešti kailį, žinomasai 
federantas Ambrozaitis iš 
minios sulaukęs tokią repli
ką, kurios kvalifikavo ji 
kaipo arkliavagi ir panašiai. 
Federantą Kardišauską, su 
mušusi Seime atstovą Sugin
tą, Duguose minia apkūlė ir 
pasakė už ką tai padariusi. ’ ’

i Tai mat Šitokie razbainin- 
I kiški, žvėriški darbai nėra 
nei šlykštybės nei baiseny
bės. nes čia sumušti, sukru
vinti žmonės yra klerikalai, 
o tie. kuriu rankos yra kru
vinos, yra liaudininkų ir 
socialdemokratų šalininkai. 
Todėl šitie kriminališki dar
bai nėra nei šlykštybės’, nei 
baisenybės, o tik ekscesai.

Tai matomi1, kad sori.jalis- 
tų norėta kilus pasmerkti, o 
pasmerkė save.

daug aukų, kol pasiseks Lie
tuvos širdį ir išvaizdų kata
likiškai atstatyti.

“Kaip geležis, ugnyje de
ginamas, sunkiu kūju kala
mas, j plienu pavirsta, taip ir 
Lietuva, iš to pralaimėjimo 
turės išeiti pergalėtoja, jei 
nenorės savo dienoms pama
tyti galo.

“Nenuliūskime, broliai! 
Tik naujiems, didesniems ir 
garbingesniems, negu lig 
šiol, darbams kaupkime jė
gas ir tvirtų pasiryžimų!”

PRIMINIMAS LAIMĖTO
JAMS

Žinome, kad Lietuvos liau
dininkai ir socijaldemokra- 
tai ir jų bendraminčiai Anie- 
rikc be galo džiūgavo Seimo 
linkimuose laimėjimu. Jie 
tuomi iš pat pradžios parode, 

•“(kas jiems labiausia rūpi.

LENKIJA IR LIETUVA

f

Kun. F. Kemėšis
. f

mūsų
• *

SAVE PASMERKĖ
(’hieagos “Naujienų” nu

mery 12!) editoriale sakoma: 
“Kokių šlykščių priemonių 
Lietuvos klerikalai (“doros 
mokytojai’’) griebėsi, kad 
savo pusėn jiakreipns rinki
mus į Seimą, aprašo 
bendradarbis Kunigas.

z

Pažiūrėkime į kitas “šly
kščias” priemones.

Bene pnrviniausias tarpe 
visu krikščionių demokratu 
kovos įrankių buvęs fašisti
nis lapelis.

Girdi žvalgyba kiekvienoj 
rinki mų apygardoj prista
čius visą eilę spekuliatyvų 
neva komunistinių sąrašu, 
girdi kad suskaldyti opozici
ją klerikalai sufabrikavę i 
vairiais gražiais vardais pa
krikštytu sarašų, girdi “kle
rikalai” sumanę gegužio 2 d. 
tautos dieną, prieš rinkimus 
taikę vyskupų šventinimą, 
galvoję apie diktatūrą, su 
manę pripilti į urnas haLų, 
|M>lieija trukdžius opozicijos 
mitingus ir susirinkimus, li
teratūros prigaminę vago
nais, prieš rinkinius atsi radi' 
ir paskolų ir pašalpų nauja
kuriams, paleidę į žmones 
t>00 ar 800 agitatorių.

Tai ir visos krikščioniu 
demokratu šlykštybės ir bai
senybes. Ir dauguma tų

v
KAIP ŽIŪRI I PRALAI

MĖJIMĄ
Mūsų skaitytojai žino, kad 

“Darbininkas” nevengė pil
nai pripažinti Lietuvos kata
likų pralaimėjimą. Sakėme, 
kad su tuo faktu kuogrei- 
čiausra ‘ reikia apsiprasti, 
nors tai padaryti būtų neina 
’on i ausi as’daiktas. “Darbi
ninkas” pripažįsta, kad rei
kia nuodugniai perkratyt i 
savo darbuotę, atitaisyti 
klaidas kad greičiau atsi
griebus. Stačiai j dalyką ir į 
ateinantį slinkų darbą pa
žvelgė ir kiti veikėjai. Nuo 
dugnini tą dalyką aprašinė
ja L. D. K. S. ir “ I kirbiniu - 
le>” įkūrėjas gerb. kun. F. 
Kemėšis ir F. Virakas.

“Šaltinis.” einąs iš Ma - 
: iampolės laikraštis apie ta 
• nl.tn šitaip parašė:

“Kataliką pralaimėjima = 
aiškus. Daug reikės vargo 
pakelt i, daug sunkaus darbo.

Jiems pirmiausia rūpėjo 
augštos vietos ir todėl iš to 
negali atsidžiaugti. 'Taip be
šūkaujantiems laimėtojams 
Kauno “Ryte” šitaiį^rime- 
nania:

■

“Mes niekad nebuvome ir 
ateityje m'norime būti prasti 
pranašai; bet mes taip pat 
neketiname užmerkti akių 
prieš logiškai aiškius faktus. 
Į Seimo rinkimus mes ėjome 
apsišarvoję tam tautos žy
giui priderama, rimtimi. Rin
kimų išvakarėse mes neinu-, 
šerne triumfuojančiai į būg
nas ir ne šokome nugalėtojų 
“kankaną.” Visa tai darė 
opozicija, bet ne mes. Visa 
tai darė jinai ir imti save 
hiimotizuodama vis dar ne
gali atsipeikėti, aprimti ir 
blaiviau pradėti žiūrėti i be
si ratui mojančią porinki minę 
padėtį. Dar galutini rinki
mų daviniai niekam nebuvo 
žinomi. Dar Kauno mieste ir 
apylinkėse nebuvo pradėta 
škšdčiuoti lialsąs, o jau * ‘ L. 
Žinios” trimitavo apie opo 
zicijos absoliutinę pergalę li
citavo nesamus balsavimo 
davinius.

“ Kuriam galui visa, tai da
roma? Juk rinkimai pasi
baigė, agitacijos laikas pra 
ėjo. Jei ojiozicija tikrai lai
mėjo rinkimus, tai jai kaip 
tik pats metas pirmutini'! 
nurimti ir imtis pozityvaus 
krašto valdymui reikiamo^ 
ruošos.

“IŠ provincijos ateina ži
nių. kad ten. kame žmonės 
balsavo už socialistus (ypač 
už liaudininkus), jie tikisi 
grjeito ir būtino tesėjimo visu 
tų pažadu, kurie priešrinki
mines agitacijos metu buvo 
duoti. Žmones reikalaus da
bar iš jūs. mieli ]xmaį — 1) 
pigaus ir ilgamečio kredito. 
2) sėklų ir trąšų už dyką, ar-' 
ba ilgam išmokėjimui. *’>) 
miško kurui ir štatybai 1><‘ 
varžytinių. 4) žemos be iš
mokėjimo, 5) mokesčių nu
mažinimo.

f m
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šitokia aut rašte straipsnis at- 
spausdinta paskutiniam “(įlos 

* lTaudy" numery. Kadangi ke
letas minčių jame griežtai ski
riasi nuo to, kas ligi šiol len
kų spaudoje tekdavo užeiti a- 
pie l.ietuvų. tai matome pra
vartu bus tas strai]>snis pa
tiekti ir musų skaitytojams 
Tmlel išvertę ir dedame.

Pastarųjų dviejų savaičių 
aiku lenkų visuomenes dū

mė buvo patraukta Lenkijos 
nuolatinės vietos Tautų Ly
gos Taryboj. Kadangi visa 
:a: byla atidėta rugsėjo mėne
siui, per keletą mėnesių, ku
riuos turime ligi tol, šis 
Jausimas neišeisSš spaudos 
skilčių ir sprausis i mūsų 
politikos klausimų pryšaki. 
Šitokioj padėty lengvai už
mirštama apie kitas tas po
litikos problemas, kurių, 
svarbumas anaiptol neprisi
leidžia Lenkijos pastangoms 
Ženevos padangėj.

Turime vieną toki nuolat 
užmirštama klausima, tai 
santykių klausimas su Kau
no Lietuva.

Nesenai nuotykiai Lietu
vos Lenkijos pasieny dėl miš
ko sklypelio pas Pagoję; 
prieš tai derybos Stokholme 
( 2 Ne Kopenhagoj 2 Vert.) 
ir Lugano»j — štai atsitiki
mai, /kurie trumpam laikui 
tepatraukia visuomenės do- 
mę to klausimo pusėn, nes po 
savaitės arba dvieju jis visai 
užmirštama. Tas didelis už
maršumas Lenkijos ir Lietu
vos problemos lengva išaiš
kinti. Įkibai gus kovą <lel 
Vilniaus krašto, po geli. Že
ligovskio žygių, po Vilniaus 
Seimo akto, kuris nutarė 
Vihiiaus kraštą prijungti 
prie Lenkijos, galų gale po 
žinomo Fgsiuntinhp Konfe
rencijos nutarimo, pripažįs
tančio Lenkijos rytų^henas, 
lenkų visuomenė visą bylą 
pripažino pabaigta.

Taip i dalykus žiūrint da
roma pagrindinė klaida. Iš 
tikrųjų, Vilniaus krašto by
la jau galutinai išspręsta 
Lenkijai ir Europai, tačiau 
dar neišspręsta mūsų santy
kių byla su Lietuva. Atbu
lai. Lietuva, kuri beveik 
nuo pirmos savo gyvavimo 
dienos iškėlė Vilniaus atga
vimo obalsi. dabar praradus 
ši miestą, pasidarė dar la
biau nepalanki Lenkijai, su
stiprinta energija skelbdama 

ei orbi, jog su Lenkija 
yra karo stovy. Susidarė pa
dėtis, kurioj jokie ginčai ne
begalimi. Lietuva, kaskart 
labiau tolindamos nuo Len
kijos. ėjo savo “globėjų”— 
Vokios ir bolševikui Rusijos
— glėbin. Dar porą metų 
patvertų šis dalykų stovis, 
ir jau ta bedai/nė, sldruuitj 
abi šąli, zuiniai pa<iilėlii, ai - 
nešdama abiem Įiu-sėm neti
kėt h vaisia.

Reikia labai stipriai-pa 
brėžti šie žodžiai. Ir tai 
abiem pusėm, ims atsiekti 
kuo angščiausio susitarimo
— neišvengiamo būtinumo 
reikalas. Užmirškime valan
dai V ilniaus bylą ir pagalve 
kime apie tą svarbiausi dės 
nj. kad Lenkija, ačiū savo 
geografinei padėčiai, tikrai 
yra palikta ilgam laikui Rn 
sijos ar Vokios grasymams. 
<1 rauge abiejų valstybių ar 
katros sau. Kalvinais su sa 
vo pacifistiniais ūbaisiais ji 
privalo akylai žiūrėti savo 
ateit ies. apsidrausdama nuo 
pavojaus. Iš to jos jiastan-
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gos kuoangsčiausiai susiar
tinti ar su Rumunija, ar Če
koslovakija, Latvija ar Es
tija, nekalbant apie 
įnynines valstybes, 
Prancūzija.

Prisipažinkime

liekai- 
kaip

A I

nuošir
džiai, kad Dabaitėj nesame' 
pasiekę tų rezultatų, kokiuos 
norūtuimvnatyti. Tiek Lat
vija,- tiek Estija nors malo
niai šypsosi mūsų pusėn, ne
buvo ir nėra tani tikri Len
ki j os politikos atsirėmimo 
punktai. Lenkų politikos ne
siseki mo priežastys šiame 
bare yra santykiai tarp Lie
tuvos ir Lenkijos. Lietuva, 
kuri žiūri į Lenkiją priešo 
akimis, įsispraudusi kiliu 
tarp Lenkijos ir anų dviejų 
valstybių, yra "natūraline 
kliūtis politiniam ir ekono
miniam susiartinimui. Ta 
kliūtis tuojau pasišalintų lyg 
tik būtų sulikviduotas susi
kirtimas tarp Lenkijos ir 
Lietuvos. Tuojau prasidėtų 
laikotarpis artimiausio poli
tinio, ekonominio ir kultūri
nio Lenkijos bendradarbia
vimo su trimis Pabaltos val
stybėmis. Tuojau būtų iš
spręsta didžiulė problema — 
plačiu baru prieiti prie jūrių 
per Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos uostus. 'Taip apsidrau
dusi šiaurėj, o pietuose susi
rišusi kitomis sutartimis, 
Lenkija tuo būdu apdraustų 
du savo sparnu plačiame So
vietų sienos fronte.

Mūsų vakarų koridoriaus 
padėtis tada persistatytų vi
sai kitaip. Rytprūsiai, kurie 
dabar Lietuvoje turi savo 
“prieteli.Šką Tlinterland’ą,” 
būtų apsiausti iš abiejų*pu
sių. Gavus 15altikų uos 
Danskobyla nebetektų mums 
karšto ekonominio opumo. 
Danskas tada beliktų vienu 
keleto Lenkijos bazių jūrių 
ekspansijai, bet ne vieninte
lė, kada jis daug laimi, atsi
mokėdamas Lenkijai liaka- 
tistine prūsų politika.

Tarptautinėj arenoj Len
kijos susitaikymas su Lie
tuva negirdėtai pakeltų mū
sų reikšmę, kaipo veiksnio 
Europos Rytuose buriančio į 
krūvą visus valstybinius vie
netus. prisipažįstanČius prie 
bendrų ryšiu su likusia Eu
ropa. TautX
Li'iikija taipąiat sustiprintų 
savo vaidmenį.
su Mažąja Antante bendra
darbiavimo ryšiais. Ženevoj 
stotui ne tik kaipo savo inte
resui reiškėją, bet ir tųjų 
Pabaltos valstybių. Pagalios 
išnyktų iš tarptautinės aikš
tės tie nuolatiniai nervuoją 
ginčai, kurie dabąr kas kar
tą. ačiū lietuvių užsispyri
mui, iškyla kiekvieną Tary
bos ar Susirinkimo sesiją.

štai tokių būtu susitaiky
mo pasvkinių. bet susitaiky

Lygos srity

Susirišusi

MYLINTIEMS SKAITYTI 
DORUS RAŠTUS

1‘nsltilotnc visiem* pert) rastų
Janis jsi-\ ti dvi geras knygas: pirmų ir 
mitrų tumų

APMĄSTYMAI
visiems metams ir šventėms

I»y«Hs 5X7% colių. dailiais kietais ap- 
•Jarais, po ."zMi su viršum puslnpių. Spau
da aiški. Tikrai naudingi skaitymai, 
yi'nc' dievotiem foninėm. Kaina abiejų 
tomų $5iio. lšplrkne pašte "Money 
Oriler” ir Muškite:

“Darbininkas”
•66 W. Brvaihray, So, Boston, Mastų
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Reikia taip gyventi, 
kiekvieną vakarykščią die 
galėtumei prisiminti supasi^ 
tenkinimu ir džiaugsmu.

♦
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Leibos Trockio Nuomonė
(K

’ ... . - i į
. < mo suprantamo giliausia ir 

tiksliausia to žodžio prasme. 
Dar būtų viena pasekmė, 
kurios nevalia užmiršti. Tas 
susitaikymas atsilieptų mūsų 
vidaus santykiuose. Lenki
ja taikingai išsprendžiant i 
kaimyninius santykius su sa
vo sunkiausiu priešininku, 
mokės ir galės sutvarkyti sa
vo santykius su tautinėmis 
mažumomis, sudomindama 
jas lojaliu bendradarbiavi
mu su Lenkijos Valstybe.

Kokios gi naudos turėtų 
Lietuva, sulikvidavusi susi
kirtimą su Lenkija ? Ar bus 
suprasta svarbi sąjungos 
tarp Lenkijos 
reikšmė ?

Norint atsakyti į 
klausimus, .reikia taip 
valandai užmiršti apie 
niaus bylą ir apie visą
lenkiška veikimą, kuri Lietu- 
va nuo savo atsiradimo die
nos sistematingai varo prieš 
Lenkiją. Taip pat reikia už
miršti apie nusistovėjusią 
pas mus, bet klaidingą pažiū
rą, jog Ųietuvoj niekas ne
nori susitaikyti su Lenkija, 
kad kas gyvas pąrsidavęs sie
la ir kūnu bolševikams ir vo
kiečiams.

Priešingai šiai pažiūrai 
drįstame sakyti, ir tai rem
damies santykių pažinojimu, 
jog žvalioj lietuviu inteligen- 
tij os daly yra nuoširdaus no
ro susitaikyti su Lenkija. 
Drįstame sakyti, remdamie
si pašnekesiais su lietuviais, 
su kuriais šio straipsnio au
torius yra šnekėjęsis, jog t*y 
diena, kurią susitaikymas 
bus atsiektas, būtų lygiai di
delio džiaugsmo diena kaip 
Varšuvoj, taip ir Kaune.

Lietuviai supranta savo 
' “uygnrgą pulitLig"* padėtį ir-- 

jokių iliuzijų neturi dėl savo 
ateities.

Žino, kad jų likimas, jų 
ateitis yra neatrišamai su
rišta su jų šios dienos “prie
šu” — Lenkija. -Žino, kad 
Varšuvos 1920 m. žlugimo 
diena būtų buvusi ir Kauno 
žlugimo diena, žodžiu, žino, 
kad kiekvienas Lenkijos pra
laimėjimas bus kartu ir jų 
sprendžiamasis pralaimėji
mas. Metų šimtmečių istori
ja suliejo tiedvi tauti. Tos 
istorijos, bendro lenkų ir lie
tuvių kraujo, išlieto kovose 
su Prūsais ir Maskva, tradi
cija, giliai įleidusi šaknis į 
galvojančio lietuvio sielą, 
nors kartais ir rodos kitaip. 
Neslėpdamas baimės žiūri jis 
į savo ateitį, norėdamas 
kiekviena diena, kiekviena 
valandą augti tautiškai ir 
tautos masėj stiprinti lietu
vybės jausmą. Ar gi kas nors 
galvojančiųjų lietuvių ap
gaudinėja save dėl “iškovo
to iš vokiečių” Klaipėdos 
krašto dabartiniame santy
kių tarp Lenkijos ir Lietu
vos stovy / Lietuviai stengia 
si tą sritį sulietuvinti, tačiau 
žino, kad plečiant draugiš
kus santykius tarp Lietuvon. 
ii- Vokios, už tą vokiečiu 
‘draugingumą” reikės vėliau 
ar anksčiau užmokėti Klai
pėdos praradimu. Kaip ma
tyt iš 1o. nežiūrint, kad dėl 
žmonių akių kalbama ir šau
kiama, nuoširdus lietuvių 
patriotas yra karštas šalinin
kas taikytis su Lenkija.

'Pik sąjunga su dabartiniu 
“priešu” atskleidžia Lietu
vai plačios perspi kli\os isto
riniam auginiui.

( I ’abaiga kitam numery )

“Buffalo Evening T 
kurs tankiai talpina žirnių 
}x>litikos vyrų nuomones bė
gamuose-klausimuose (Nitti, 
Lloyd George, McDonald), 
pastaromis dienomis patiekė 
savo skaitytojų domei labai 
charakteringą nuomonę bu
vusiojo “Raudonosios Armi
jos” organizatoriaus, gi da
bartinio Ekonominės Tary
bos Komisaro Leibos Trockio 
apie laimėjimus Jungtinių 
Valstybių ekonomijos politi
koje. Manau, kad “Darbi- 
hhiko” skaitytojams bus in- 
domu sužinoti, kaip tas Bol
ševikų Napoleonas sąprotau- 
ja, ir todėl trumpai atpasa
kosiu jo straipsnio turinį.

‘ ‘ Begalo charakteringai 
atrodo faktas,” — sako Lei- 
ba Trockis,” kad šiais metais 
Amerikos kapitalas briauna- 
si Europon ne pavidale val
stybinių paskolų, bet pramo
nės kreditų. Priežastis tam 
aiški: — Daviau — sako ka
pitalas, — Europai Da\ves’o

jos visos politines geografi
jos.

“Kai kas bando Dilloną 
pateisinti tuom, kad jis sten
giasi sucentralizuoti Euro
pos metalurgijos pramonę ir 
prieš pastatyti ją Amerikos 
plieno trustui, kurio savi
ninku yra teisėjas Gary. Bet 
juk tuo būdu Europa besi
gindama nuo Amerikos plie
no trustoy^rapuola į nasrus 
abiejų amerikoniškų slibinų, 
kurie šiandieną neva rvjasi 
tarp savęs, bet tik tani, kad 
paskiaus susitaikinę sutarti
nai čiulptų Europos paskuti
nes sultis.

“Tame 
mėnesinis 
klausimą :
lon ?.. Kito pasirinkimo nė
ra, — tik juodu. Kuriam at
siduoti?

“Daivos atstovauja kredi
torius apsišarvavusius nuo 
viršugalvio ligi pat pėdu. Su 
juom negalima ilgai derėtis, 
Dillonas gi artinasi, kaipo

dalyke vokiškas 
laikraštis ir stato
Dawes ar Dil-

bendrininkas, kompanijomis. 
Gal ir pasigailės /Todėl klau
simas “Daives ar Diliomis ?” 
yra šią dienų Vokietijai 
klausimu gyvybės ar mir
ties...

“Amerikonai jau įgijo 
stambiausių Vokietijos Ban
kų (taip vadinamų D) kon
trolę. Gazo pramonė jau su
kombinuota su Standard Oil 
amerikoniška kompanija. 
-Švino kasyklos perėjo irgi 
Ilarrinianui, kuris per tai į- 
gijo pasaulinę kontrolę toje 
šakoje. Lenkijoje taip va
dinamas “Švedų degtukų 
trustas” yra Amerikos kapi
talo nuosavybė. Italijoje ta
sai kapitalas dar daugiau už
kariavo. Italai virsta karei
viais Amerikos kapitalo žy- 
kiuose Artimuose Rytuose. 
Jungtinės Valstijos pristati- 
nės Italijai pusiau apdirbtas 
prekes, — gi toji jas galuti
nai apdirbdama pritaikins 
prie rytinių pirkėjų reikala
vimų. Anierikii neturi laiko 
žaisti su smulkmenomis, — 
ji dirba sulig “standard.” 
Tat galingas produktorius iš 
anapus okeano artinasi prie 
[Italijosdarbininko ir taip 
jam taria: — Tau duodu vis
ką, kas reikalinga. Tu tik 

'užbaigi: darbą pritaikinda- 
nepaiso rubežiii taip A okįe- n)as plckes sulig azijatu rei- 

tail/ran.-ū-zijos, kalavinni.
‘•Dillonui ivikaln.ga virš ..j>1.ara.,-|.zij,,j(. dal. pl.i(, (u 

i<> anglis, ir .jei (lai ją gaus nes praneūzi ja dar
savo tikslams, tai tuomet tu- iaikosi s(.nos drąsos. Bet ji- 
rėsimc Vuliinmai-Europi- 1K]i t|ll.(-s Ilasi(iuotL p,,,,,, 
jiską tinstą. 1 elitine geo- (.l-r/įia priversta i-cunliuoti 
gralijatai .............  50 mi- sav,; p,.(.kyl>os balansą, gi la-
lijotių dolerių šiandieną Eu- me Amerikos kapitalui pasi- 
ropoje daugiau reiškia, negu taiko proga.

bilizuoti Vokietijai ir Angli
jai savo valiutas. Pasiryžęs 
esu tą patį padaryti ir Pran- 
cūziįai su tam tikromis salv- 
gomis. Bet tie visi dalykai 
tai tik priemonės pasiekti 
tikrajam tikslui. Mano tiks
las visiškas kontroliavimas 
ekonomijos gyvenimo Euro
poje dar neatsiektas.

‘‘Neseniai tūlame vokiš
kame mėnesiniame laikraš- 
tyj^kurs yra metalurgijos 
pramonės organu, radau 
straipsnį užvaldytą: ‘Vienas 
iš dviejų—Dawes ar Dillon?’ 
Dillon yra vienu ameriko
niškų piniguočių, kurs brau- 
nasi su kapitalu Europon. 
Anglija turi jam panašų as
menį Cecilą Rhodesą, žinomą 
avanturista finansininką,

* s-z

kurs įsteigė Pietinėje Afri
koje naują valstybę. Ameri
koje atsirado irgi panašių 
Rhodesą. kurių veikimo dir
va ne Afrika, bet Europa. 
DiIlonas priskaitomas prie 
jų skaičiaus, nes jo užduotis 
išpirkti Vokietijoje visas 
metalurgijos pramones. Tam 
tikslui jis turi tik $50,000,- 
000. Europa šiandieną išsta
tyta išpardavimui labai pigia 
kaina, ir todėl p. Diliomis su 
50 milijonų dolerių krepšyje

ii i 
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Naujai išrastas laivo varyklis, žibalu varomas. Jo išban
dymas buvo Buffaloj, N. Y. Valdžios inžinieriai.pripažino tin
kamu ir visais žvilgsniais geresniu už visus laitus varyklius. Tas 
varyklis bus naudojamas ant laivų. Tas varyklis žibalo su
naudoja per 24 valandas tik 14 tonų, o kiti varykliai sunaudo
davo 35 tonus.

•į

ninkams ir choristams 
so didelė garbė už paranku 
skričio. Taipogi moterys TČ 
pikniką ir žymesnieji inteli 
tai. Kalbėjo moksleivis Jui 
la iš Elizabeth, N. J. tJis p 
kiai apibudino org; 
reikalus. Taipogi dal 
“Garso” red. Al. Z u.j u s. < 
Bells orchestra griežė iš N 
arko. Žodžiu sakant, 
nusisekė kopuikiausia. ] 
ir pasekmės bus geros.

LDKS. New York’o ir New 
Jersey apskričio piknikas pui
kiai nusisekė geg. 30 d. š. m., 
Progress Club Hali, Linden, N. 
J. įvyko apskričio išvažiavi
mas. Diena pasitaikė graži, pu
blikos atsilankė daug, dalyva
vo 3 chorai. Programo vedėjas 
buvo apskr. pirm. F. Gutauskas 
iš Linden, N. J. Pirmiausia 
programą pildė Šv. Cecilijos 
choras iš Newark, N. J. po va
dovyste varg. p. Stanšausko; 
antras, šv. Petro ir Povilo iš 
Elizabeth. N. J. po vadovyste 
varg. p. Visminė; trečias. Biru
tės choras iš Harrison. N. J.. ]>o 
vadovyste varg. p. (Helio. Vi
si chorai puikiai savo pareigas 
atliko. Svarbiausia tai tas, 
kad tuose choruose matėsi susi- 
spietęs čia gimęs ir augęs jau
nimas. Jie laike programo la
bai įimtai užsilaikė. Pasirodo 
tikri Lietuvos susipratę tėvy
nainiai. Tai yra gerą tėvą sū
nūs ir dukterys. Taipogi yra 
keletas užsilikusių ir senesnių 
choristu, žinoma, žymesnių vei
kėjų. Visgi tie chorai parodė 
didelę užuojautą L. D. K. Są
jungai, nes nereikalavo kelio lė
šų padengimo. Taigi vargoni-
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*LYUJAS IŠRADIMAS
• DEKSNIO GALINGA MOSTIS* 

Gydo, Reumatizmą, Ranku, Koja* 
Nvgaroa skaude ji ma. Salti, Ranku* 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvoa sicau* 
dėjimą, ir teip midui * rTjfa— 
( tik ne ronai ).
Tukatančiai žmonių yra išsigydė <> 
mi&jonai dar nežino apie tai. 
Deksnio Galinga Moatis yra tiek 
verta avkso, kiek ji pati sveria su
lig naudos gydymo.
Kaina 75 centai. $1.50 ir $3.00. 

1O centu citra už persiuntimą*
Klauskite pas aptiekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY < 

O1NTMENT.
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Deksnis Ointment' Co.
518 MAIN ST. BOX 3S2
HARTFORO, CONN. U. S. Ai,

“Tuo būdu, matome Eu
ropa priklauso jau šiandieną 
nuo Dėdės Šamo krepšio.

“O kiek kainavo Jungti
nėms Valstybėms užimti da
bartines pozicijas-/ Kaip 
paaiškėja, ligšiol labai ma
žai. Jei imsime domėn ben
drą Europos turtą, matysi
me, kad Ameriką į ji įdėjo 
tik 1%. Europoje trūksta 
^kapitalo atstatymui griuvė
sių ir palaikymui to, kas li
ko čielybėje. Europoje ran
dame dirbtuves ir įstaigas 
vertas šimtųVnifijoITtT; 
veikimo palaikymui rei 
lingas milijonas. Ateina a-' 
merikonas ir stato savo sąly
gas, duoda reikalingą mili
joną, ir tuo pat lieka savinin
ku bei -valdyf/zhįišimtą mili
joninio turto*. Taip daro Dil- 
lonai.

“Visas Da\veso planas ne
vertas nei cento”—sako Lci- 
ba Trockis, “bet visa Euro
pa negali jo paimt i (nors jis 
ir menkos vertės) plikomis 
rankomis. Tat, matome, 
reikalingas Diliomis, mūsų 
geraširdis bendrininkas. Tas 
“gentleman” taip nupasako
ja Amerikonu geradarystes: 
“Finansuojame valstybes, 
miestus ir privačias įmones. 
Mūsų pinigas (amerikonu 
kapitalas) padėjo Japonijai 
atsistatyti ištikus ten žemės 
drebėjimo kalasi rotai. A- 
merikos kapitalai prisidėjo 
nugalėjimui Vokietijos. Aus
tro-Vengrijos ir sulošė labai 
svarbią rolę Europos atsta
tyme po karui.” Tik tėmy- 
kime atydžiai, ką jie sako. 
Visupirma Europą suard“*. 
paskiaus ją atstatė. Taip 
pirmame atvejuje. taip ant
rame 1 rauke sau begalinį pcl • 
ną. Bet skaitykime toliaus.

“Teikiame pa 
Holandijos koloni- 

Australijai. Argenii-

gos kelintame posėdyje* paci
fistai vadovaujamieji p. 
George Palslie, anglų ekono
mistui, žmogus tai gal tik
riausios inteligencijos, suda
rė planą atstatymo Europos, 
kurio i\akinimui reikėtų 35 *• * *.
milijardų dolerių. Sulig to 
pieno, Amerika turčių įmo
kėti 15 milijardų, gi Euro
pos valstybės 25 mlijardus. 
Tas prakilnus Ir tikras pla
nas nepraėjo. Bet šiandieną 
matome, kas tame kaltas. 
Kam mokėti 15 milijardų ir 
nieko iš to neturėti, kad gali
ma viską gauti už 50 milijo
nų.

“Jungtinės Valstijos lieka 
kontrolierių viso pasaulio 
gyveninio. Užduotis tai pla
ti ir pagrįsta dideliu rizikų. 
Amerikonai gali labai trum
pame laike tatai patirti-... ”

Taip maždaug atrodo pa
saulėžiūra Bolševikų Napo
leono, Leibos Trockio į ame
rikoniško dolerio laimėjimus 
pasaulinėj rinkoj.’ Baugia
me pasireiškia kraštutinumo 
ir nieko tame nuostabaus, 
nes visos jo pažiūros remiasi 
tolimiausiu kraštutinumu. 
Bet keletą gyvenime apsi
reiškusiu faktu jis vokusiai 
nurodė, ir tas mano manymu 
kiekvienam yra svarbu žino
ti.

*

Suv. Valstijų laivyno balandžių mokymas lakioti ir lavini
mas tarnyboj. Balandžiai išvežami laivais ant Potomac upės 
nugabenami pusę mylios ir paleidžiami. Tada jie lekia į savo 
lizdų. Tolumas vis padidinamas iki balandžiai visai sustiprėja.

os Brazilijo- 
gamintojams K<> 
finansuojame sa- 
reformas Perų.

t

i

I

Žiulis

Senatvės laimė, tai saldus 
atsiminimas gerai praleistų 
jaunųjų dienu.

<**■

ką jis rašo: 
skolas 
joms, 
nai,—šelpiame kabyklas Pie
tinėje Amerikoje, skoliname 
Salietros gamintojus Cliili. 
plantacijom kav 
j e. tabokos : 
Inmbijoje, 
nitarines 
bankus Danijoje, pramonin
kus Švedijoje, Čekoslovaki
joje. llidro-Elvktrą Norve
gijoje. v i (‘šus darbus Italijo
je. telefoną kompanijas Is
panijoje. Juk kiekvienas tu
ri pripažinti. jog tai garbin
ga užduotis.”

Tuoj aus- pasauliniam ka
rui pasibaigus Tautu Sajun- ko, kad ne galas jos kelionėms.

čia parodoma 80 metų am
žiaus panelė. Ji vadinasi Cel 
este M. Miller. Ji mėgo keliau
ti po pasaulį ir apvažiavo ap
link pasauli 30 sykių. Ji pada
rė apie 900,000 mylių ir dar sa-

Skaitytinos knygos
-Pavasaris, tai patogus laifeąg lavintis. Žmo

gus privalo būt' žmogum. Kad tokiuo išlikt, tai 
reikia skaityt geras knygas. x

“Darbininkas pasiūlo sekančio turinio gerti 
knygų:

“Darbininkas” pasiūlo sekančio turinio ge
rų knygų:
DANGAUS KARALIENĖ

’ (

.$1.50 V

.15

$1.00 
t

Mylintiems literatūrą patartina
BEN-HUR_____________________________

Ekonominio turinio įdomi knygute 
TURTO NORMA_______ _ - .

Politinio pobūdžio 
BOLŠEVIZMAS?______________________

Geografinių žinią mėgėjams tinka
KELIONĖ APLINK PASAULĮ________

Lengvo turinio skaitymėliai
TRYS KELEIVIAI_________________________ .45 ‘
TRUMPI SKAITYMĖLIAI_________________ .45

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

Siųsdami užsakymus adresuokite:
“DARBININKAS”

366 W. Broadway South Boston, Mass.

Visi Skaitykite . .

Jono Kmito 

Eiles 
Tai Didelė Knyga 192 Puslapių.

EILIŲ JOJE YRA VISOKIŲ 
įvairių — patriotingų, 
juokingų, rimtų, bet 
visiems visos supran
tamos. Veik visos yra 

originalūs
Apdaruose $150, be apdarų $1.00

“DARBININKAS”
366 Broadway, So. Boston, Mass.

.$1.00

i ti



s JiAviena jas pažino, daugiau niekas.

“ šventa jnonkė” su “beibe” 
San Diego, Cal. zoologiniame 
sode. Yra retenybė, kad bež
džionė apsivaikuoja nelaisvėje.

ANTRADIENIS. BIRŽELIO 8 tt. 19KJ

• Mamin-Sibiriak

KARA-CHANYM
Vertė U. M.

I. ,

Achmetas baisiai badavo. Visuomet jis 
^būdavo alkanas ir be pertrūkio galvojo apie 

gi. Nebuvo dienos, kad badas nekankin- 
mažą baškirų “malaiką*’ (berniuką, vai- 

ką). Ir visi malaikos badavo, labiausia žie- 
Fmomis, kuomet suaugę vyrai išeidavo iš na- 
iuj ir maitindavosi rusų kaimuose, o namie 

silikdavo tik seniai, moterys ir vaikai. Ak, 
koks klaikus laikas žiema!.. Maža vaikiš- 
ka Achmeto širdelė alpsta iš baimės, kai ore 
pradeda sukiotis pirmosios žiemos muselės 
snaigės... O. jis gerai žino, kas bus pas- 

i. Jam vis rodydavos, kad žiema — tai 
B^&lta ir išbadėjusi mirtis, kuomet pučia toks 
šaltas vėjas, ir kuomet tyru vilkai apstoję 
baškirų kaimelį staugdavo kiauras naktis.F* c'ir vilkai kęsdavo žiemą badą ir iš bado 
staugdavo. Achmetas dažnai įsiklausydavo 

q t$;A’ilkiĮ staugimą, ir jam rodės staugiant 
^nejšjlkus. bet alkanus žmones. .Jis ir pats 
bnoį^tų staugti.. .

. T *

“'-Kuomet Acbmetui prisieidavo visai rieš
utai“, jis stengėsi svajoti tuos laikus, kai jis 
‘ bus-dideliu, tikrai dideliu baškiru. O. tuo 
įrnet jis darys taip pat. ką daro jo tėvas. Ka- 
fc-raguzas. Kaip tik pradės skraidžioti balto- 
. sios muselės, didelis Achmetas ir beišeinąs 
pš kaimo. Seniai, moterys ir malaikos te- 
£sprogsta badu, o jis prasimaitins kur-nors 
(prie rusu. Gera būti dideliam.. . O stojus 
(pavasariui, sugrįš į kaimą, šildysis saulė- 
ęįe, svečiuosis, vaginės arklius ir muš pačia, 
h Taip’daro jo tėvas Karaguzas.
f*

• Paskutinė“ žiema buvo Aehnietui sun
kiausia. Kitais kartais vyrai vis tik. žiūrėk, 
£ir beatvežą iš kur-nors miltų ar arbatos, ar- 
foair įsą arklį, o šiemet niekas ir nieko ne- 
latveždavo, kadangi buvo nederlius ir rusu 
^kaimai taip pat badavo. Karaguzo trobelė- 

gje, kuri buvo pati galinė, nieko neliebuvo 
Išdaris rudens. Senelė Tuktai sakydavo:

.—Mirsim... visi mirsim...
Į&ęnelė visuomet ką- ^malonaus pasa-

•*’ <4',

kys, nes ji buvo badavus ištisus šešiasdešimt 
temetu. Ji buvo visa žila, susikūprinus, be- 
(dante. blogai matė ir girdėjo ir iš visų pa- 
?jautų liko jai tik bado jausmas. Vakarais ji 
^mėgdavo dainuoti senovines dainas, iš kurių 
(■vieną Achmetas gerai Įsidėmėjo. Toje dai
goje buvo minimi tie laimingi laikai, kai vi- 
fei baškirųj/turėjo arklius, kai viis baškirai 
įpnvo sotūs:
F

jiš taip pat voginės arklius. Kartę Achme
tas tarė Džajikui:

— Džajikai. imk mane su savim arklių 
vogti.

— Tu dar mažas, Achmetai.
— Kaip mažas? — užsigavo mulaika.

— Aš jau aštuonetą žiemų badavau...
— Nu, pabadauk dar aštuonias, tuomet 

vogsime sykiu.
Toks atsakymas Achmetą liegalo nuliū

dino, ir jis spiovė Į Džajiką. Badauti dar 
aštuonetą metų — tai juk tikra mirtis.

Taigi, žiema buvo baisi. Trijose trobo
se visi išmirė. Karaguso troboje maitinasi 
epušii žieve, supuvusiu medžiu, sumaišius 
juos su sėlenomis. Achmetą, motina, Junvs, 
tą visą virdavo špižiniam katilėly: išeidavo 
kari i košė, nuo kurios paskui skaudė j^pil- 
vą. Pirmiausia valgydavo senelė Tuktai ir 
motina Junyš: likučiai tekdavo vaikams — 
Aehnietui. jo seselei Ogolvk ir mažam trei
giui broleliui.Mamyrui. Jei didžiųjų nebū
davo, Achmetas iš brolio ir sesers paveikda
vo karčiąją košę ir viską suvalgydavo vie
nas. Jis buvo už juos tvirtesnis, todėl ir 
žiūrėjo i tai. kaipo Į savo teisę. Jei Ogolvk 
ar Mamyras pasiskūsdavo motinai, jis juos 
skaudžiai apkuldavo, ir jie tylėjo, nenorė
dami vieto je epušinės košės susilaukti muši
mo. Ir. nežiūrint i viską, vis tiktai Achme
tas baisiai alkdavo ir nuolat svajojo apie val
gi. Kartą jis pamėgino vogti mullos Misa
jaus vištą, bet buvo darbininko Azančiejaus 
pagautas ir gerai išpertas. Po šito bandy
mo Achmetas išgulėjo visas tris dienas ir nu
sprendė. arklius esant patogiau vogti, kaip 
daro Džajikas: — arklys nekudakina, kaip 
prakeikta višta, dar ir pati vagi nuneša.

II.
Baisi buvo žiema, pavasaris stojo dar 

baisesnis!
K.iime išmirė apie trisdešimt žmonių ir 

muilą Misajus skundės pavargęs belaidoda- 
mas. .J is ir taip sunkiai vaikščiojo, o čia ly- 
dėk Į baškirų kapynę kiekvieną numirėli.

— T,ai jūs man taip ant pykčio mirštat...
— murmėjo muilą Misajus.

Atėjo balandžio mėnuo. Saulė kepino 
pavasariškai. Sniegas greitai tirpo, irkur- 
r.e-kur pasirodė pirmoji žolė. Seniau jau 
parydavo arklius ganytis,"^urre žiemą ir-gi 
badaudavo, o pavasari vos besilaikydavo ant 
kojų. O dabar visam kaime beliko du arkliu 
mullos Misajaus.

Karaguzo troboje ir sėleninės putros ne
bebuvo. nes .Junyš gulėjo susirgus. .Ji pa
gimdė mažutę mergaitę, Burte, ir negalėjo 

Senelė Tuktai nešiojo ma- 
iš bado kirkiant, niūniuo-

— Eikite šalin, išdykėliai... Jūs truk- 
dot muilai Misąjui mieštis!..

Visgi, kartais, muilą išmesdavo pro lan
gą duonos plutelę; būdavo dar blogiau, nes 
kildavo baisios peštynės. Pešėsi visi ir vis
tiek likdavo alkanais. Labiausia muilą ne
mėgo, kuomet alkani vaikai pradėdavo kar
stytis ant jo lango, vienas antrą pakylėdami. 
Jis girdėjo, kaip vaikų 'rankelės draskosi 
rąstais, lyg- liptų išnikusios peles, ir tas braz
dėjimas erzino senį. Jis girdėjo tą net nak 
timis ir melsdavos. Muilą Misajus nebuvo 

“blogu žmogum ir protaudavo, kaip protau
jama visų sočių žmonių:

— Jei aš viską išdalinsiu alkaniems, jie 
bus sotūs vos vieną savaitę ir vėl badaus, o su 
jais ir aš sykiu.

Atšilite orui, senelė Tuktai kasdien vaik
ščiodavo įjlaukus ir kasinėjo kaž-kokių šak
nelių.
Dalį tų šaknelių senė pati žailas suvalgyda
vo, dalį atiduodavo sergančiai' dukterei, .Ju
nyš, likučius virdavo vaikams. Visa nelai
mė, kad nebūdavo druskos, ir nuo tokios 
putros vaikai sirgdavo viduriais. Kiti ir pa
našios iš šaknelių buzos neturėjo.

Kiekvieną pavasarį visas kaimas gyve- 
mintim apie Džajiką, ir visi kalbėjo:
— Štai atjos Džajikas ir visus prisotins. 
Džajikas paprastai atjodavo vogtu ark

liu, jį papiaudavo ir vaišindavo visą kaimą. 
Džajikas buvo baigušu, t. y. vienišu, netu
rėjo savo trobos, nei šeimos, bet mėgdavo 
vaišinti kitus. Pavogs, o vistiek pavaišins. 
Šieinet kaime tiek ir kalbos, ką apie Džaji
ką. Štai atjos Džajikas ir visus privalgy
dins. Džajikas pavogs arklį ir iškels visiems 
puotą. Gera privalgyti karšto machano (vir-,

no

ta arkliena), salmos (sriuba iš arklienos) ir 
bišbarmako (virta arklena su kleckais). 
Džajikas sugrįžo, bet Im* arklio. Visą žiemą 
jis prasėdėjo kalėjime už vagystę, nusilpo ir 
nieko nebegalėjo sugriebti? Mėgino pake
liui pavogti arklį, bet jį sučiupo, primušė ir 
paleido leisgyvį. Kaimas nusiminė. Dingo 
paskutinė viltis. Kiti baškirai ir manyt ne
manė grįžti į savo gimtąsias vietas,— kadan
gi nebuvo nei į ką grįžti.

— Džajikas atėjo į senelę Tuktai ir 
sako:

— Aš įnirštu, sene... (lydyk mane, jei 
išgydysi, — pavogsiu trejetą arklių ir visus 
privalgydinsiu.

—įGerai, aš tavi* išgydysiu, Džajikai.— 
tarė senelė. • —___

.Ji kasdien tryniojo sergantį Džajiką, 
girdė kaž kokiomis žolėmis, o Džajikas gulė
jo Karaguzo trobelėje ir vaitojo. Aelnnatas 
į jį žiūrėdamas nustojo jam visiškos pagar
bos. Koks gi čia baškiras, kurs arklio nepa
jėgė pavogti ? (

— Džajikai, tu kvailas.. . — rimtai tarė 
kartą Aehmatas. klausydamasis Džajiko 
vaitojimų. — Dejuoji, kaip moteris. Užau
gęs aš tau parodysiu, kaip arklius vagiama.

I Jžajikas tylėjo. J is gulėjo užsimerkęs 
ir vaitojo. .Jam vis vaidinosi vejantys. Štai 
jį prisiveja, jau visai arti, dešimtys rauku 
griebia jį už skvernų, ir jis jaučiu, kaip 
krinta ant jo kirčiai. Joks arklys neiškęs, 
ką pakesdavo Džajikas...

' Ilgai p rasi vartė jis Karaguzo trobelėje, 
kolei senelė Tuktai jam tarė*:

— Tu išliksi gyvas, Džajikai... Žiū
rėk, neužmiršk, ką žadėjęs.

(Bus daugiau)

' t

GALVA DAUGIAUS NEBE
SKAUDA

Skaudėdavo kas dien
Skaityk ką nuims rašo Gj G. Manu iš 

\VooshT. O.: "Aš pradėjau jaustis linus: 
geriau. nuo tada, kaip pradėjau imti 
Ntijra-Tone. Aš nelM-sir^aii galvos skau
dėjimu per šešias savaites. Kolei aš 
neėmiau Nuga-Tone. sirgdavatt galvos 
skaudėjimu kas dien. Daktarai saky
davo. jog priežastis.mano galvos skau
dėjimo. buvo blogas stovis nmno ner
vų."

Musų skaitytojai nusistelH*s. kaip 
greitai Nuga-Tone veikia šitokiuose at
vejuose. .lis padidina stiprumą ir pa
jėgą. greitai pataiso nervus, kraują ir 
kulią: suteikia pailsinami miegą, sti
muliuoja ke|>enis ir veikiai reguliuoja 
vidurius. Nuga-'l’one yra garantuotas 
jog patenkins .Jumis, arba grąžinama 
pinigai. Pastebėk garantiją ant pakin
ko. Nuga-Tone yra rekomenduojamas/ 
garantuojamas ir pardavinėjamas Įier 
visas aptiekus: arba prisiąsk $1.90 ir 
gausit tiesiog iš Natiomil I .ii ha ra t ory. 
1014 So. \Vnbash Avė., i’hicago. III.
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visiems nelaimę lemdavo.

daina baigėsi žodžiais:
Jei ioisdifiui Imsi sotus. - ■ 
Netesėsi ;
Jei snvtiilėj kartą sočiui tteprivalgysi.— 
Negyvensi.”

Seneles Tuktai kaimas nemėgo, nes ji 
Prieis prie tro

bos, palinguos žila galva. — ir baigta. Žiū
rėk, pavasariop troba ištuštėjusi. Visas kai- 
mas staigiai tuštėjo, ir tarpai tarp trobų kas
met didinosi, lyg seniu burnoje dantims by
rant. Ištisos baškiru šeimos išmirdavo badu 

no ligą, kurios kildavo iš tokiu žiemos 
badavimų. Sugrižę pavasari vvrai-baškirai 
iš mitybos rusu kaimuose dažnai neberasda
vo savo šeimų ir kaltindavo nelaimėje pikta 
enelę Tuktai. net nekartą ryžosi ją nudėti, 

tikrai, gal būtu ją ir užmušę, jeigu ne se- 
asmtilla Misajus, kurs sakydavo:

— Nelieskit senės.. . Ne ji. bot jūs pa
rkaiti, nes nenorite dirbti ir žiemą pamė
tė savo šeimas.

? Baškirai su pagarba išklausydavo mul 
Misajo žodžių. I>et sau kitaip galvodavo: 

'Gera seniui taip kalbėti, visko turint — ir 
fklių, ir duonos, ir pinigų skrynioje.’* Mul- 
įMisajus buvo vienintelis turtingas žmogus 

, ir visi jam pavydėjo, kadangi niul- 
Misajus kasdien buvo sotus. Ko gi jis 

štinės iš kaimo, ^kad ir namie jis gali 
Balčyti, kiek lenda. Pirmas kaimo va- 

garsiisis Džajikas, atvirai sakydavo: 
'—Gera pasauly gyventi muilai Misajui. 
jis nenori suprasti, visus negalint muilo 
t>Oti.. . .Jis mano, arklys lengva pavog- 
— tepamėgina. Nėra sunkesnio darlx».. 
kaip skaudžiai muša.. .
Mulaika Achmetas Džajikai pavydėjo 

1, nei turingam muilai .Misajui. Mul- 
isajiis pravalgys savo pinigus ir nieko 
ures. o Džajikas suvalgys pavogtą ark- 

, ir vėl pavogs. O. kai Achmetas užaugs.

iš ligos pasikelti, 
žąją Burte ir. tai 
daro:

Kl> tu tižgimei. 
Ar maža badavo 
Dėl tavęs serga lavo motina Junyš. mažoji 
Gerinu tau bitui negimus.

Kuomet mažutė Burte jau labai 
senele eidavo Į muilą Misajų ir sako:

— Mergiūkštė miršta, muilą... 
na neturi pieno, o mergaitė nori valgyti, 
dar taip kvaila, mažutė Zurte, ir nieko ne
nori suprasti.

Muilą Misajus kiekvieną syki begalo 
pykdavo, koliodavo išgyvenusią iš proto se
nę ir nieko nesuprantančią mažąją Burte ir 
vis tik duodavo mažuti puodeli karvės pieno 
ii koki sausaini.

— .Jūs man ant pykčio gimstat ir mirš
tat, — murmėjo muilą. — Negaliu aš visų 
valgydinti ir girdyti.

Senelė Tuktai buvo sukta ir vikriai nuo 
visų paslėpdavo gautąjį pieną. Veltui Ach
metas ją kas syk sekdavo, kai ji vaikščioda
vo Į muilą. Net naktį atbudęs jis ieškoda
vo. kanu“ senelė slepia valgį, liet senelė nak
timis beveik neužmigdavo ir lazda jį apkul
davo. Todėl Achmetas nekentė mažosios 
Burti“ ir. nesant senelei, ją gnaibydavo.

— šėlau, nedora mergiūkšte, kuri geri 
mullos Misajaus pieną! Še tau dar, netiku
si mergiūkšte, už kurios galvos senelė Tuk- 
tni muša lazda Achmetą.. .

Visas kaimas baisiai badavo ir iš rvto •• 
priešais mullos Misajaus trobą susiriiHcdavo 
peraikę malaikos. Visi prašė duonos, rau
dojo ir slaugė, kaip alkanų vilkiukų gauja. 
Sotus muilą Misajus nors ir buvo pratęs 
klausytis alkanų malaiku kauksmo, liet visgi 
neapsikęsdavo ištisomis dienomis beklausy
damas. Senis ištiesdavo savo kilimėlį ir at
siklaupęs pradėdavo melstis. .Jo darbinin
kas Azančiejus išėjęs į gatvę vaikydavo ma- 
laikas.

innžo.li Burto?
uivo senelė, nuižoji Burte? 

... ’ yš. > 
nuižoji Burte!

Burte...

rėkė.

Mofi-
Ji

Geresnio Cigareto
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JUOZAS M. VERVEČKA
(VERACKA)

LIETUVIS ADVOKATAS
PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE 

OFISUOSE

SOUTH BOSTON MASS.: 
414 W. Broadway

TeL S. B. 0948

BROCKTON MASS.: 
684 No. Main Street

TeL Brockton 7180 
UBSTDENunrus 'tars. b. aes-v

BOSTON’O DRAUGUp
VALDYBŲ ADRESAI

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

BOSTON, MASS.
Pirmininkas — V. Zaliecljas.

514 I!. Broadtvay, So. Boston. Mass. 
Vice-Pirmininkas — Povilas liuką,

95 C Street, So. Boston. Mass. 
1‘rot. Rast. — Antanas Macejunas.

450 E. Seventh St.. So. Boston. Mass. 
Fin. Rast. — Juozapas Vinkeviėius,

906 E. Broaihvav. So. Boston. Mass. 
Kasierius ■— Andriejus Zalieckas,

611 E. Fifth St.. So. Boston. Mass. 
Maršalka — Kazimieras Mikalionis,

906 E. Broadvvay. So. Boston. Mass. 
D. I*. K. Keistučio Draugija laiko savo 

mėnesinius susirinkimus kas pirmą 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, po nu
meriu 694 AVashington St.. Boston. 
Mass. 1 :30 vai. po pietų. Ateidami 
ant susirinkimo atsiveskite su savim 
daugiau naujų narių prie musų drau
gijos prirašyti.

Pabandykit vieną,
Jum patiks!
Pamėgimas iš
pirmo sykio!

OLD GOLD
Naujas ir geresnis cigaretas

SKARB1NIS RŪKYMAS
Iidirbinis P. Lorillard Co., įsteigtos 1780,

Lietuvos Dukterų Draugystės 
Po Globa Motinos"švenčiausios 

Valdybos Antrašai
Pirmininkė — Teklė ASmensklenB.

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

Viee-Pirm. — Zofija KėSlenė.
59 Gatės St.. So. Boston. Mns*z" 

Prot. Raštininkė — Ona Sialtrionl?;
443 JC. 7th St.. So. Boston. Mass. 
Telephone South Boston 3422-R.

’in. Raštininkė — Bronislava Ciunlenė,
29 Gouhl St.. \V. Ros būry. Mass.

Iždininkė — Ona Staniuliutė.
105 W. Gth St.. So. Boston. Mass. 

Tvnrkdarė — Ona Mir.glrnienė.
1512 Colnmbin R<L. So. Boston. Mas*. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą titnmlnką kiekvieną mėues| 

Visais dr-jos reikalais kreipkitės j pro
tokolų raštininkę laišku ar telefonu. 
'’ulO vakare, pobažnytinėj svetainėj. 
Flfth St.. So. Boston, Mas*.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP. 
DRAUGUOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI

I'lrrolnlnkn* — M. tinbn.
539 E. Seventb St.. Soyzftn^on. M)* 
Teleplmne South Bo*6*i»XVk52R.

Vlce-Pirminlnkms — J. Petrauską*,
250 Golrt St.. So. Boston. Mass. 

Prat. Raitininkas — J. Ollneckls,
5 Thomas I'k.. South Boston. Mk 

Fln. Raktininkas — M. Seiki*.
40 Marine Romi, So. Boston. Matot 

Kaslerlus — A. Naudllunas,
883 E. Bnoadvrar. So. Boston. Mass. 

Tvarkdarys — J. Zalkla.
7 IVInfield St.. So. Boston, Mana.

Ttrauitlja laiko susirinkimus kas trečiu 
ned^ldlenj kiekvieno menesio, 2-rų ra- 
l»n<lų po pietų, parapijos salUj, 492 K. 
Saventh St., So. Boatvn, Mm

-»



NUSISEKĖ

J.S

Reikia taip gyventi, kac 
kiekvieną vakarykščių dien; 
galėtumei prisiminti supasi 
tenkinimu ir džiaugsmu.

ninkams ir choristams peikiau 
so didelė garbė už paramą ap 
skričio. Taipogi moterys rėmu 
pikniką ir žymesnieji inteligėu 
tai. Kalbėjo moksleivis Jurgė 
la iš Elizabeth, N. J. Jis pili 
kini apibudino organiąacijo: 
reikalus. Taipogi dalyvav* 
“Garso’’ reik AL Zujus. Sb 
Delis orchestra g 
arko. Žodžiu sakant, 
nusisekė kopų i kiausia. 
ir pasekmės bus geros.

Tai}>ogi
red. M. Zujus.

•riežū iš New
viskam
Ūžti

Leibos Trockio Nuomonė
jfe. SifcfeeįjA Ž

mo suprantamo giliausia ir 
tiksliausia to žodžio prasme. 
Dar būtų viena pasekme, 
kurios nevalia užmiršti. Tas 
susitaikymas atsilieptų įaūsų 
vidaus santykiuose. Lenki
ja taikingai išsprendžiant i 
kaimyninius santykius su sa
vo sunkiausiu priešininku, 
mokės ir galės sutvarkyti sa
vo santykius su tautinėmis 
mažumomis, sudomindama 
jas lojaliu beiįdrądarbiavi
lnų su Lenkijos Valstybe.

Kokios gi naudos turėtų 
Lietuva, sulikvidavusi susi
kirtimą su Lenkija ? Ar bus 
suprasta svarbi sąjungos 
tarp Lenkijos Lietuvos 
reikšmė ?

Norint atsakyti į 
klausimus, reikia taip 
valandai užmiršti apie 
niaus bylą ir apie visą anti
lenkišką veikimą, kurį Lietu
va nuo savo atsiradimo die
nos sistematingai varo prieš 
Lenkiją. Taip pat reikia už=“ 
miršti apie nusistovėjusią 
pas mus, bet klaidingą pažiū
rą, jog I^ietuvoj niekas ne
nori susitaikyti su Lenkija, 
kad kas gyvas pąrsidavęs sie
la ir kūnu bolševikams ir vo
kiečiams.

Priešingai šiai pažiūrai 
drįstame sakyti, ir tai rem
damies santykių pažinojimu, 
jog žymioj lietuvių inteligen
tijos daly yra nuoširdaus no
ro susitaikyti su Lenkija. 
Drįstame sakyti, remdamie
si pašnekesiais su lietuviais, 
su kuriais šio straipsnio au
torius yra šuekėjęsis, jog ta 
diena, kurią susitaikymas 
bus atsiektas, būtų lygiai di
delio džiaugsmo diena kaip 
Varšuvoj, taip ir Kaune.

Lietuviai supranta savo 
(argingą-pelitinę padėtį ir 
jokių iliuzijų neturi dėl savo 
ateities.

Žino, kad jų likimas, jų 
ateitis yra neatriŠamai su
rišta su jų šios dienos “prie
šu” — Lenkija. -Žino, kad 
Varšuvos 1920 m. žlugimo 
diena būtų buvusi ir Kauno 
žlugimo diena, žodžiu, žmo. 
kad kiekvienas Lenkijos pra
laimėjimas bus kartu ir ju 
sprendžiamasis prala ii lieji
mas. Metu šimtmečių istori
ja suliejo tiedvi tauti. Tos 
istorijos, bendro lenkui ir lie
tuvių l^raujo, išlieto kovose 
su. Prūsais ir Maskva, tradi
cija, giliai įleidusi šaknis į 
galvojančio lietuvio sielą, 
nors kartais ir rodos kitaip. 
Neslėpdamas baimės žiūri jis 
Į savo ateitį, norėdamas 
kiekvieną dieną, kiekvieną 
valandą augti tautiškai ir 
tautos masėj stiprinti lietu
vybės jausmą. Ar gi kas nors 
gaivu jančiųjų lietuvių ap
gaudinėja save dėl “iškovo
to iš vokiečių” Klaipėdos 
krašto dabartiniame šauly 
k1ų taip Lenkijos ir įdėtu 
vos stovy Lietuviai stengia 
si tą št il i sulietuvinti. tačiau 
žino, kad plečiant diaueiš
kils sanlykius tarp Lietuvo?. 
ir Vokios, už tą vokiečiu 
‘draugingumą” reikės vėliau 
ar anksčiau užmokėti Klai
pėdos praradimu. Kaipma- 
1yt iš to. nežiūrint, kad <!<•! 
žmonių akiu kalbama ir šau
kiama, nuoširdus lietuvių 
pat l ietas yra karšias šalinin
kas taikytis su Ij nkija.

Tik sąjtmua su dabartiniu 
“plienu" at skleidžia Lietu 
vai plačios perspi kl iv <»s isto
riniam auuimiti.

( Pabaiga kitam numery )

tuos 
pat
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Jersey apskričio piknikas pui
kiai nusisekė geg. 30 d. š. m., 
Progresą Club Hali, Lindeii, N. 
J. Įvyko apskričio išvažiavi
mas. Diena pasitaikė graži, pu
blikos atsilankė daug, dalyva
vo 3 chorai. Programo vedėjas 
buvo apskr. pirm. F. Gutauskas 
iš Linden, N. L Pirmiausia 
programą pildė Šv. Cecilijos 
choras iš Nevvark, N. J. po va
dovyste varg. p. Stanšausko: 
antras, šv. Petro ir Povilo iš 
Elizabeth. N. J. po vadovyste 
varg. p. VisminO; trečias. Biru
tės choras iš [tamson. N. J.. po 
vadovyste varg. p. (Mėlio. Vi
si chorai puikiai savįo pareigas 
atliko. Svarbiausia tai tas, 
kad tuose choruose matėsi susi- 
spietęs Čia gimęs ir augęs jau
nimas. Jie laike programo la
bai rimtai užsilaikė. Pasirodo 
tikri Lietuvos susipratę tėvy
nainiai. Tai yra geru tėvų sū
nūs ir dukterys. Taipogi yra 
keletas užsilikusiu ir senesniu 
choristą. žinoma, žymesniu vei
kėjų. Visgi tie chorai parodė 
didelę užuojautą L. D. K. Są
jungai. nes nereikalavo kelio lė
šų padengimo. Taigi vargoni-

jos visos politinės geografi
jos.

“Kai kas bando Dilloną 
pateisinti tuom, kad jis sten
giasi sucentralizuoti Euro
pos metalurgijos pramonę ir 
prieš pastatyti ją Amerikos 
plieno trustui, kurio savi
ninku yra teisėjas Gary. Bet 
juk tuo būdu Europa besi
gindama nuo Amerikos plie
no trusto, papuola į nasrus 
abiejų amerikoniškų slibinų, 
kurie šiandieną neva ryjasi 
tarp savęs, bet tik tam, kad 
paskiaus susitaikinę sutarti
nai čiulptų Europos paskuti
nes sultis.

“Tame 
mėnesinis 
klausimą: 
lon ?. . Kito pasirinkimo nė
ra, — tik juodu. Kuriam at
siduoti?

“Davės atstovauja kredi
torius apsišarvavusius nuo 
viršugalvio ligi pat pėdų. Su 
juom negalima ilgai derėtis, 
Diliomis gi artinasi, kaipo 
bendrininkas, kompanijomis. 
Gal ir pasigailės /Todėl klau
simas “Davės ar Diliomis?” 
yra šių dienų Vokietijai 
klausimu gyvybės ar mir
ties. . .

“Amerikonai jau įgijo 
stambiausių Vokietijos Ban
kų (taip vadinamų D) kon
trolę. Gazo pramonė jau su
kombinuota su Standard Oil 
amerikoniška kompanija. 
Švino kasyklos perėjo irgi 
liarrimanui, kuris per tai i- 
gijo pasaulinę kontrolę toje 
šakoje. Lenkijoje taip va
dinamas “Švedų degtukų 
trustas” yra Amerikos kapi
talo nuosavybė. Itali j o j e ta
sai kapitalas dar daugiau už
kariavo. Italai virsta karei
viais Amerikos kapitalo žy- 
kiuose Artimuose Rytuose. 
Jungtinės Valstijos pristati- 
nės Italijai pusiau apdirbtas 
prekes, — gi toji jas galuti
nai apdirbdama pritaikins 
prie rytinių pirkėjų reikala
vimų. Amerika neturi laiko 
žaisti su smulkmenomis,— 
ji dirba sulig “standard.” 
Tat galingas p reduktorius iš 

- anapus okeano artinasi prie 
000. Kii><.i>aši:1>1<li<-iuJ]šsta-ĮItalij„sd.u.billillk0 h. tai|1 
♦yta išpardavimu, labai pigiaĮjm„ tal.ia; _ Tau duudu vis. 
kaina, ir todėl p. Dillonas sulka> kas reikalinga. Tu tik 

darl’<‘ pritaikiuda- 
mas prekes sulig azijatų rei 
kalavimų.

“ Prancūzijoje dar prie to 
nepriėjo, nes Prancūzija dar 
laikosi senos drąsps. Bei ji
nai turės pasiduoti. Pran
cūzija priversta reguliuoti 
savo prekybos balansą, gi bi

lijonu doleriui šiandieną Eu- me Amerikos kapitalui pasi 
ropoję daugiau reiškui. negu taiko proga.

“Buffalo Evening Times,” 
kurs tankiai talpina žymių 
politikos vyrų nuomones bė
gamuose-klausimuose (Nitti, 
Lloyd George, McDonald), 
pastaromis dienomis patiekė 
savo"skaitytojų domei labai 
charakteringą nuomonę bu
vusiojo “Raudonosios Armi
jos” organizatoriaus, gi da
bartinio Ekonominės Tary
bos Komisaro Leibos Trockio 
apie laimėjimus Jungtinių 
Valstybių ekonomijos politi
koje. Manau, kad “Darbi
ninko” skaitytojams bus in- 
domu sužinoti, kaip tas Bol
ševikų Napoleonas sąprotau- 
ja, ir todėl trumpai atpasa
kosiu jo straipsnio turini.

i' Begalo charakteringai 
atrodo faktas,” — sako Lei- 
ba Trockis,” kad šiais metais 
Amerikos kapitalas briauna- 
si Europon ne pavidale val
stybinių paskolų, bet pramo
nės kreditų. Priežastis tam 
aiški: — Daviau — sako ka
pitalas, — Europai Davves’o 
planą. Daviau galimybę sta
bilizuoti Vokietijai ir Angli
jai savo valiutas. Pasiryžęs 
\‘sn tą pati padaryti ir Pran
cūzijai su tam tikromis sąly
gomis. Bet tie visi dalvkai 
tai tik priemonės pasiekti 
tikrajam tikslui. Mano tiks
las visiškas kontroliavimas 
ekonomijos gyvenimo Euro
poje dar neatsiektas.

“Neseniai tūlame vokiš
kame niūrėsimame laikraš
tyje, kurs yra metalurgijos 
pramonės organu, radau 
straipsni užvaldytą: ‘Vienas 
iš dviejų—Davves ar Dillon?’ 
Dillon yra vienu ameriko
niškų piniguočių, kurs brau: 
naši su kapitalu Europon. 
Anglija turi jam panašų as
menį Cecilą Rhodesą, žinomą 
avanturista finansininką, *•
kurs įsteigė Pietinėje Afri
koje naują valstybę. Ameri
koje atsirado irgi panašių 
Rhodesų, kurių veikimo dir
va ne Afrika, bet Europa. 
Diliomis priskaitomas prie 
jų skaičiaus, nes jo užduotis 
išpirkti Vokietijoje visas 
metalurgijos pramones. Tam 
tikslui jis turi tik $50,009,-

? r.& SS,)

• s

dalyke vokiškas 
laikraštis ir stato
Bavves ar Bil-

tas laivo varyklis, žibalu varomas. Jo išban
dymas buvo Buffaloj, N. Y. Valdžios inžinieriai.pripažino tin
kamu ir visais žvilgsniais geresniu už visus kitus varyklius. Tas 
varyklis bus naudojamas ant laivų. Tas varyklis žibalo su
naudoja per 24 valandas tik 14 tonų, o kiti varykliai sunaudo
davo 35 tonus.

•JAUJAS IŠRADIMAS
• OEKSN1O GALINGA MOSTIS® 

Gydo, Reumatizmą, Ranku, Koja* < 
Nugaros skaudejima. šalti. Ramini, 
Kojų, tirpimą. Du«uli, GaIvo* A*"- • 
dėjimą, ir teip viseidus 
(tik ne rooai ).
Tukstu»čiai žmonių yra išaitfydc o 
milijoną} dar nežino apie tai.
Rėksnio Galinga Moetic yra tiek 
verta aukso, kiek ji paU įveria So
li g naudo* gydymo.
Kaina 75 centai. $1.50 ir $3.00. 
ir 10 centu citra už persi imtini**

Klauskite pas aptiekorius teip 
DEKEN’S NEW D1SCOVERY 

k. O1NTMENT.

Deksnis Ointment Co.
518 MAIN 8T. BOX 352
HARTFORD, CONN. U. S. A.
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• “Tuo būdu, matome Eu
ropa priklauso jau šiandieną 
nuo Dėdės Šamo krepšiV

“O kiek kainavo Jungti- o 
nems Valstybėms užimti da
bartines pozicijas-.' Kaip 
paaiškėja, ligšiol labai ma
žai. Jei imsime domėn ben
drą Europos turtą, matysi
me, kad Ameriką Į ji Įdėjo 
tik 1%. Europoje trūksta 
kapitalo atstatymui griuv" 
siu ir palaikymui to, 
ko čielybėje. Europoje ran
dame dirbtuves ir Įstaigas 
vertas šimtų milijonų, gi jų 
veikimo palaikymui reika
lingas milijonas. Ateina a- 
merikonas ir stato savo sąly
gas, duoda reikalingą mili
joną, ir tuo pat lieka savinin
kų bei valdyjbghi šimtą mili
joninio turto. Taip daro Dil- 
lonai.

“Visas Davveso planas ne
vertas nei cento"—sako Lci- 
ba Trockis, “bet visa Euro
pa negali jo paimti ( nors jis 
ir menkos vertės) plikomis 
rankomis. Tat, matome, 
reikalingas Diliomis, mūsų 
geraširdis bendrininkas. Tas 
“gentleinan" taip nupasako
ja Amerikonų geradarystes: 
“Ei nansimjame valstybes,
miestus ir privačias Įmones. 
Mūsų pinigas (amerikonu 
kapitalas) padėjo Japonijai 
atsistatyti ištikus icn žemė-. 
drebėjimo kalasi rot ai. A- 
merikos kapitalai prisidėjo 
nugalėjimui Vokietijos. Aus
tro-Vengrijos ir sulošė labai 
svarbią rolę Eu ropos alsia • 
tyme po karui." Tik tčniy 
kimi1 atydžiai, ką jie sako. 
Visupirma Europą suardė, 
paskiaus ją atstale. Taip 
pirmame atveju jr. taip ant 
raine t raukė sau bėgai ini pcl • 

. ną. Bet skaitykime toliaus. 
ką jis rašo: “'keikiame pa 

I lolaiidi jos l.< Joni 
Australijai. Argcmi- 

šelpiame l;;ių kl
’ • Amerikoje, skol 

gamintojus

gos kelintame posėdyje paci
fistai vadovnujautieji p. 
George Balsiu*. anglų ekono
mistui, žmogus tai gal tik
riausios inteligencijos, suda
rė planą atstatymo Europos, 
kurio Įvykinimui reikėtų 35 
milijardų dolerių. Sulig to 
pieno. Amerika turėtų įmo
kėti 15 milijardų. gi Euro
pos valstybes 25 ml i jardus. 
Tas prakilnus ir tikras pla
nas nepraėjo. Bet šiandieną 
matome, kas tame kaltas. 
Kam mokėti 15 milijardų ir 
nieko iš to neturėti, kad gali
ma viską gauti už 50 milijo
nų.

“Jungtinės Valstijos lieka 
kontrolierių viso pasaulio 
gy venimo. Užduotis tai pla
ti if-pagrįsta dideliu rizikų. 
Amerikonai gali labai trum
pame laike tatai patirti-... ”

Taip maždaug atrodo pa
saulėžiūra Bolševikų Napo
leono. Leibos Trockio į ame
rikoniško dolerio laimėjimus 
pasaulinėj rinkoj.’ Baugia
me pasireiškia kraštutinumo 
ir nieko tame nuostabaus, 
nes visos jo pažiūros remiasi 
tolimiausiu kraštutinumu. 
Bet keletą gyvenime apsi
reiškusiu faktų jis vykusiai 
nurodė, ir tas mano manymu 
kiekvienam yra svarbu žino
ti.

Į

Žiulis

Suv. Valstijų laivyno balandžių mokymas lakioti ir lavini 
mas tarnyboj. Balandžiai išvežami laivais ant Potomac upės 
nugabenami pusę mylios ir paleidžiami. Tada jie lekia į savo 
lizdą. Tolumas vis padidinamas iki balandžiai visai sustiprėja.

grmve- 
kas li-

o

skolas 
j< mis. 
nai. šelpiame ka^v kias Pie 
tinūįc Amerikoje, skoliname 
Salietros gamintojus Cliili. 
plantacijom kavos Brazilij 
je. tabokos gamintojams K 
lu n ibi joje, finansuojame s 
nitarines reformas Per 
bankus Danijoje, pramonin
kus Švedijoje. Čekoslovaki
joje. 11 idro-Elekl rą \jtr. e 
gi joje, viešus darbus Italijo
je. telefonų kompanijas Is 
pani.joje. Juk kiekvienas tu 
ri pripažinti, jog tai garbin
ga užduotis.”/

Tuojaus ląisatiliniam ka
rui pasibaigti Tautų Sąjun- ko, kad ne galas jos kelionėms.

Ji vadinasi Cel-

E1L1P
i. >
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Skaitytinos knygos
Pavasaris, tai patogus laikas lavintis. Žmo

gus privalo būt' žmogum. Kad tokiuo išlikt, tai 
reikia skaityt geras knygas.

“Darbininkas pasiūlo sekančio turinio geru 
knygų:

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

t

Mylintiems literatūrą patartina 
BEN-HUR......................................................  $1.50

Ekonominio turinio įdomi knygutė
TURTO NORMA________________

Politinio pobūdžio
BOLŠEVIZMAS_________________

.45

nepaiso ruliežių taip Vokie-l 
t i jos, tai 1 ’rancūzijos.

“Biliūnui reikalinga virš 
to anglis, ir jei dar ją gaus 
savo tikslams, tai tuomet tu
rėsime Viduriniai - Europe- 
jišką t rustą. Politinė geo
grafija tai mažmožis. 50 mi-

I

T v M’■k tz a
F 'I
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a 80 metu am
žiaus
este M. Miller. i mėgo keliau
ti po pasaulį ir apvažiavo ap
link pasauli 30 sykių. Ji pada
rė apie 900,000 mylių ir dar sa-

Geografinių žinią mėgėjams tinka
KELIONĖ APLINK PASAULĮ_________ _$1.00

Lengvo tipinio skaitymėliai
TRYS KELEIVIAI_________________________ .45
TRUMPI SKAITYMĖLIAI_________________ .45

Kas užsisakys visas čia paminėtas knygas 
$G.OO vertės ant syk ir atsiųs nioney orderį, čekį 
arba apdraustame laiške penkinę, tas ir gaus 
paštu visas knygas tik už $5.00. Galima užsisa
kyti ir po vieną.

Siųsdami užsakymus adresuokite:
“DARBININKAS”

366 W. Broadway South Boston, Mass.

Visi Skaitykite

Jono Kmito

Eiles
Tai Didelė Knyga 192 Puslapių.

JOJE YRA VISOKIŲ
Įvairių — patriotingų. 
juokingų, rimtų, bet 
visiems visos supran
tamos. Veik visos yra 

originalūs
Apdaruose $150, be apdarų $1.00

“DARBININKAS”
366 Broadway, So. Boston, Mass. Z.
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lonėkrtė pribūti į Šį susirinki
mu. Turim daug syarbią daly
kų apkalbėti. Atėjo vasaros 
klikas, tad turini nutarti ir pa
daryti išvažiavimą.

===^o
__  _______  _ v ų ItTTTL

J. Čepukaitis ir kWL S. Drauge
lis.

. -e .1

Jonas M- Mikoliūnas

A. B.

JUOKELI AI
* /

— Jeigu i viską tikėčiau, kas 
tau užmetama, tai turėtum są
žinę tokią juodą, kaip tą barz- 
valkata, 
lėtam suprasti žmogaus sąžinę, 
tai ponas sąžinės visai neturė
tum.

1 >
r’i

♦

T Tamošius, kaimynui 
vai Įįas:gydytająt

Jurgis: Taip.
Tamošius; Ar įspėjo kas pas 

tave yra ? .
Jurgis: Maždaug: aš turėjau 

3 dolerius, iš kurių jis pareika
lavo dviejų.

PAGAILO ABRAOMO
Vienam kantriam vyrui pasi

mirė labai pikta žmona. Kai
mynai pradėjo jį raminti:

— Nusiramink, tamsta, ne
liūdėk, tamstos žmona dabar y- 
ra Abraomo prieglobsty.

— O vargšas Abraomas! Prie 
pirmos progos ji be abejones iš
draskys seofidliui akis. x

NEWARK, N. J.
Neivarkiečiai neteko žymių 

veikėjų, LDKS. lietos kp. pirm. 
V. Antulis ir Aug1. Matjošaitis 
išvažiuoja Lietuvon birželio 9, 
1926, laivu Washington. Virš- 
minėti nariai ilgus metus pra^ 
gyveno Amerikoj.,

Linkime laimingos kelionės 
ir gero pasisekimo Lietuvoje.

Rep.

— Lietuvių Muzikalėj Svetai
nėj, Port Riclimond’e ir 23 ge
gužės — Šv. Kazimiero mokyk
los svetainėje. Bet kokios bu
vo pasekmės. Kaip jos daina
vo — ar čiulbėjo kaip lakštin
galos, ar čirikino kaip žvirb
liai, tai aš absoliučiai nieko ne
galiu pasakyti — mat, prieš tą 
jųjų atvyki i Philadelphią, per
kūnas man trenkė Į kišenę •— 
jis gi prakiuro ir... ir, kaip len
kai sako,.patapau plikas, kaip 
turkų šventasis... Tačiau aš 
tvirtai tikiu, kad jos čiulbėjo 
kaip rojaus lakštingalutės.

Antra žinutė, tai ši, kad iš 
mūsų miesto po vadovyste 

kun. Kaulakio ruošiasi

DETĖtilT, MICH.
“Cingu-Lingu” pavyko.

Jaunimas—L. Vyčių 102 kuo 
pa išaugo į milžinišką kuopą. 
Visąj? XVėst Sidės .< veiklesnis 
katalikų , jaunimaši Ipri^lauso 

’ priej
.. 

pri^aūsą-nuo visų gėĄ^. l^el 
ųo kūn. Ig, P'.;^oreiši|, kji ris 
prie kiekvienas progvslragina 
jai__._ x ' ‘
kuopą. Taipgi pasišventę kuo
pos veikėjai vaikščiojo po sta
bas ir prirašinėjo narius. Tai 
jtagirtinas ir garbingas j>asi- 
šventiirtas tokių narių.

Geg. 16 d. L. Vyčių 102 kp. Igerb.
Lietuvių Salėje suvaidino juo- skaitlingas būrys išvykti pasi- 
kingą komediją “Cingu-Lin
gu. Vaidinimas gerai pavy
ko. ypač svarbesnėsės rolės ge
rai atvaidintos. Pažymėtina J. 
Kifikatiskas Jono rolėje, M. 
Andfilioniūtė—Jievos, jg. Nie 
nis — Klebono, O. Valaitė — 
Marės, O. Kaupiate — Angelo, 
M. Šimonis — Maušos rolėj. K i 
tų neteko sužinoti.

Po vaidinimo buvo padainuo
ta pora solių. Programo vedė
jas j>. S. Stejuilionis pradžioje 
prisiminė, kad ši diena, t. y. 16 
gegužio yra Lietuvių Diena }>a- 
minėjfinui 6 metų nuo Lietuvos 
St. Seimo susirinkimo. Kadan
gi jrublikos buvo nedaugiau.da. 
tai aukų nerinkta, m*s oras bu
vo šiltas. Dauguma išvažinė
jo Į laukus. Po programo bu
vo šokiai.

r Garnio vizitą

j Pavyzdingą katalikų šeimy
nėlę gerb. Žizius aplankė gar
nys palikdamas dukrelę. Geg. 

•16 d. buvo krikštynos. Vardas 
'duotas Olesė-Juožapata. Kū- 
*mai buvo A. Bundonas ir p-lė 
r K. Zakiute. Laike jiietų daly- 
Jvavo klebonas kun. J’ Gilius* 
j|kąs ir artimesni dtangai-ės. Ve. 
Vytina jau u ritei flukrįeJoi lą'puiū.

„ ?įai augti tėveliams ant džiaug
smo.

Klaipėdiečių prakalbos

■Geg. 18 d. Lietuvių Salėje ka
talikų inicirttyva buvo sureng
tos prakalbos j>. A. Brakui ir 
M. Jankui. Kalbėtojai publi
ką labai užinteresavo. Pir
miausia gerb. kun. Ig. F. Borei- 
šis jausmingais žodžiais apibu
dino klaij>ėd.iečiii svečių atsi 
lankymą ir jų nuojmlnus lieti 
viii gerovei ir ]>ri<tatč* kalia 
ji. M. Jankų, 
j:. A. Brukąs. 
$51.70.

Svečius prie
L. Širvaitis su
Drauge buvo j>. K. -L Pel rokas. 
Apsistojo j>as kun. BoreiŠi. P. 
Širvaitis svečiams parodė Kor
do milžiniškas dirbtuves, visus 
Detroito jiarkus ir žymesnes 
vietas, kas svečiams labai jiali 
ko. Dar pavaišino svečius 
ji. p. .Širvaičiai. Vakarienėm 
melu vaisius jtan'ipino kun 1. 
.I»o”* išis. Po prakalbų svečiti- 
i >«<»tį nuvežė j>. Steponauska.- 
(.•.i'ihorilis). Todelgi Detroito 
lietuviai gražiai jtasirodė, pri 
imdami klaipėdiškius pasiunti 
jiius. Garbė už lai.

Bijūnas

T - <• vei
iQ Skaitliu- 
lūs kuopos 

' * bo-
i

kvienęs progps|ragina
•S

rie Įdek---- „
unimą spiestis j organizaci jos

_ - - TS — — .. — N — « . v k . 1 r 1 t . .

jeigu iš barzdos ga-WORCESTER, MASS.
Jau metai laiko prabėgo, 

kaip mūsų mylimas klebonas 
kun. J. J. Jakaitis užbaigęs di
džiausius parapijos (kubus iš
važiavo į Lietuvą ant poilsio. 
Čia gerb. kun. J. J. Jakaitis ne
nuilstančiai darbuodamasis per 
trviiką metų neteko sveikatos. 
Gerb. kun. J. J. Jakaitis per tą 
trviiką metų pastatė gražią mū
ro bažnyčią, mokyklą ir vienuo
lyną. Prie to da pasirūpino 
gauti ir seseris iš šv. Kazimie
ro vienuolyno, kurios ir šiandie 
čionai mokina mūsų vaikučius 
ir juos lavina kaip dvasiškai 
taip ir tautiškai. Prie to pri
rengia juos prie pirmos šv. Ko
munijos ir prie sutvirtinimo sa
kramento. Tai-gi mes šv. Ka
zimiero parapijoms reiškiame 
giliausios užuojautos ir linkime 
idant mūsų gerb. klebonas su 
Dievo pagelba atgautų sau 
sveikatą savo tėvynėje*, kurią, 
sunkiai, dėl mūsų dirbdamas, 
prarado.

JĮ mylintieji —
___________ Parapijonys

ALBUMAS

MEILĖS GALIA
Jokūbas, kaimynui: Tai ką^i 

Augustai, jau skiriesi su žmo- 5 
na ? Nuostabu, juk judu i§ mei
lės susituokūt, ar ne? .

Augustas: Iš meilės ir skiria
mės, nes mano žmona iki pa
kvaišimo įsimylėjo į savo būsi; 
mą vyrą.

PADARE GĖDĄ
Važiuoja karfą žydas blogu 

visai pailso ir apsistojo, nebe- 
kuinu prieš kalną, o jo kuinas 
dą, kurią nešioji.

— Ponas teisėjau, — atsakė 
galėdamas vežti. Nors žydas 
ir mušė ir keikė, bet tas nė iš 
vietos. Mato žydas, kad nieko 
gero su juo nebus, išlipo iš ve
žimo iškinkė arklį ir pririšo 
prie ratų užpakalio, o vežimą, 
ima pats stumti, murmėdamas:

— Ir negėda tau, nenorėjai 
važiuoti, eik dabar pėsčias, 
kaip šuo paskui ratus.

SAVAIP SUPRATO 
GYDYTOJĄ

Gydytojas (ligoniui): 
kvėpk, tamsta, laisvai.

Ligonis; Šiandien dar nega
liu.

Gydytojas (nustebęs): Kaip 
tai?

Ligonis: Tiktai rytoj žmona 
išvažiuoja ilgesniam laikui pas 
giminių pasikieminėti.

Atsi-

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

Kaina $3.50.
“DARBININKAS”

366 Broadway, So. Boston, Mass

Kiekvieno kataliko Šventa 
pareiga remti katalikų spaudų 

Leonas XIII

tikt arcivyskujtą Matulevičių. 
Tarju* jų, regis, pagražinimui 

1 žavėjančiais balsais, pokylį pa
ruoštą jtagerbimui didelio sve
čio, arcivyskuĮio Matulevičiaus 
bus ir šie artistai: Antanas Ba
nys. Kamilė Jozevskaitė, Liu
da Sipavičienė, Mickūnaitė ir 
Vitkauskas. 'Pikiu, kad tas bū
rys jiasidvig.ubintų, jei būtų 
jtaprašyti ir čionykščiai ukraji- 
nai; manau, net jų vyskupas 
Bogačevskis neatsisakytų nuo 
pakvietimo ]>asitikti arcivysku- 
pą Matuke ieių, nes mes lietu
viai ji irgi su savo vėliava Į ve
dėme i jo katedrą.

Trečia, ir tuo tarpu jiaskuti- 
nė žinutė, tai ši, kad mūsų mie
šti* broliškos meilės, kur tan
kiai vienas kitam iš “meilūs” 
ir galvą j>erskeliam. šimrt, 23, 
24 ir 25 rugpiūčio bus Moterų 
Sąjungos seimas. Tad moterė
les, gi ypatingai sąjungietūs, o 
ypatingiausiai gražios jiagun- 
dos mergelėm lelijėlės stropiai 
ruoškitės Į tąjį seimą, nes kada 
kada, o šįmet laike visasvieti- 
nčs jiarodos, tai Philadelphijoj 
visokių “(-ūdų” galima bus 
matyti. Prie to gi, mes gra
žioms merginoms;jpuikių ir vai
kinų čia turiine, pavyzdžiui: A.’. 
Banys, garsus dainininkas, P. 
Pilkas. K. Dryža ir daugelis 
daugelis kitų. Todėl gražuolės 
net iš tolimiausių užkamj>ių A- 
merikos dui koskaitlingjausia į 
tą seimą ir prie šios progos ga
lėsite* atlankyti jiarodos pavi- 
Iionus. matyti visokių “sor- 
kių” ant gatvių ir kosvarbiau- 
sia galėsite jiaveržti nuo čio
nykščių išdidžių merginų vai
kinus tai tuomi i r man padary
site* malonumą, nes aš turėsiu 
progą gardžiai jiasijimkti iš 
jiykč-io mūsų čionykščių puikių 
gražuolių.

BARZDA
Prieš teisėją jiašauktas 

kata, 
juodą barzdą,
teisėjas tarė:

I

vai - 
Apskųstasis turėjo ilgą 

Visą išklausęs,

Didžiausia Dievo bažnyčia 
žemėje yra žmogaus siela.

MŪSŲ VAIKAI
Vienoje šeimynoje valgė pie

tus žmogus, su kuriuo šeimi
ninkė nedarė jokių ‘‘ceremoni
jų.’’ Mat jam duota pietūs iš 
malonės. Pietums paduota viš
čiukas.

— Mama. — šaukia 8 metų 
žioplys Kaziukas — ar tai tas 
pats nugaišęs viščiukas, apie 
kuri kalbėjai, kad jis kaip tik 
tiksiąs (am žmogui valgyti.

Senas melagis
--- --- *laivu sutiko p. 

automobi

■*ti 
Autais kalbėjo 
Aukų surinkta

‘ ‘ Gražiausia iš gražiųjų, ’ ’ tai
Meksiko gražuolė išrinkta iš 20 
valstijų. i

$■

nan-
k

n

i

i 
i

i.-mr:) ĮH-ili : pjaustymui kepsnių. 
!<>k ;>eili kurs platokus.

’t

1
I

1

Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus
Jei Imi) rcikitllntm puodeliai Ir i«» rK-lkaitr* ir »k:iiim<lfl*,

kilę Jl.iiulicn tnnpyti Stiimbinl ir riia llonjre Pieno Iclltrlius nt kūrino* 
n>:) zmili bnineliK <1ovnnaft npnrt jjerin n4> pieno ir eukrun*. NnettrltF 
-:i\n sr<><M>i>lnki) ir btaiual popniMvki -,e jo ios rūšie* pieno. Visi zrosernM 
Ji parduoda.

Imi viiii^jjIovmiiK. Kiekvienai
iii L'lltlt už h'illC- 

litis. I ’av y z.-lžini. štai paveikslas
apv alkai.. už <K) leil.eliu. Bile šei
mininkė galėtu t<»kiu apvalkalu 
Mivartoii bent pustuzinį, ’l'ik nu
neškit)' sutaupytus leibelius j ar- 
ėinusiij dovani) krautuvę ir išmai
nykite ant įboani.t. čia tik 'ie
nas iš d.ui^elio liaudiniu daiktu, 
kuriuos gausite taup'danios lei- 
lielius nuo I »leši n it). Pradekite 
: iandien.

k
i inkatnni. tnar- * 

ir ištraukiant i 
išplauk ir

ir uždengk švariu skaruliu; J
p ros.'k ĮK'f tą iki mezginiai ĮS*"® 
Panuit'si kad jie išrodys kaip

įKlltų 
variu «

11—Urtl Stni't. tirti Btslfonl St.
NE\V HAVEN. C(»NN.

Temple Streel. tirti <‘r<>vvti Street
JinifHJEI’OKT. CONN.

ConBres.s Sfreet, uiti Mulu Stnpet

MANCHESTER, N. H.
Jau beveik nii'lųiomet nesi

mato žinučių laikraščiuose iš 
šio miestelio. Teisybė, jokiu 
naujenybių tarpe lietuvių ne
įvyksta. Dar prieš pasaulinį 
J:arą čia lietuvių buvo pusėti
nas būrelis. () dabar randasi 
apie'80 šeimynų ir pavienių vos 
keli. Jaunimas dar nepriaugęs. 
Daugelis lietuvių turi įsigyję 
didesnių ri mažesnių ūkių, kiti 
nuosavų namų įvairiose dalyse 
miesto, 
jale tiek yra išsi 
reikalui esant sunku 
kviesti.

Dirbtuvių čia randasi nema
žai, daugiausiai audiminių. Bet 
yao .11001922 irt-jos 
Šūąiiiė 
giau stalelių, bet^ 
dirbtuvių visai nep’ūleidžianui:

Taipgi čia nemažai randasi 
ir čeverykų dirbtuvių, kurios 
irgi silpnai leidžia darbus, taip 
kad žmogui darbininkui yra 
sunkus gyvenimas.

Dobiliukas

Ta maža lietuviu sau- 
’šsiblaškius, 

yra

Apsaugokite Savo 
Kūdikį

Neda valgymas yra tiesioginė 
priežastis negero maisto. Ne
žiūrint pažangos medicinoje ir 
apšvietos milionai mokyklos 
vaikų yra nedavalgę ir nedape- 
nėti—o jų tėvai to nežino. Kal
tė vyriausia gula ant motinų, 
nes jos neduoda tinkamo mais
to ir priežiūros. Daktarai, da
rydami bandymus, rado, kad 
kondensuotas pienas yra vertės 
maistas budavojimui kūdikių 
sveikatos.

DUKTERS PASITEISI
NIMAS

Motina:- Zosyt, mano bran
gi dukrele! Tu vėl pradedi ges
ti : vėl tave matė besivedžiojant 
su kažkokiu jaunu vyru?

Duktė: Visai ne! Kurtu, ma- 
myt, matei, kad penkiasde
šimt metų vyras būtų jaunas; 
jis tik nori pasirodyti kaij) 
iaunas.

=L- ■— ■ IA
oję Standard and Challenge 

ie^b darant valgius, pradėkite šian-

BR00KLYN, N. Y.
LDK S. 12 kuojos yra šaukia

mas susirinkimas 14 d. birželio, 
7:30 vai. vak.. Parapijos svetai
nėj. Rubliu SI. ir kampas So. 
Itli. Gerbiamieji, būtinai ma-

PHILADELPHIA, PA.
'rikiu, ka<| daugelis “ Ikubi 

įlinko” skaitytojų mano, kad 
Pliiladelphia turbūt skiadzion 
Įpuolė, kad iš jos nematyt nei 
kokių žinelių. Ne, gerbiamie 
ji ji ne tik skfildžion n<‘Įpuo
lė. bet grditu lallM/ laike vKa- 
svielinėsė partūlos' 'pakils iki 
saulės... <) iš žinučių tarjio, tai 
aš jums jiasakysiu tuo tarpu a- 
jtie tas. kad pas mus paskiau
siu laiku flanelės artistės daini
ninkės. gerbiama Kamilė Jo 
z«.*v<kaitė (kurios Širdutės gel
mėse ištikrųjų norėčiau paskęs, 
ii) ir gerbiama Liuda Sipavi 
čieiiė net trijose vietose daina 
vo. būtent: 15 gegužės Lietuviu 
Tautinėj Svetainėj; gegužės 25

Mrs. Olivcr H. P. Belmont iš 
New Yorko. Ji yra viena žy
miausią Amerikos moterų- vei
kėjų ir dabar ji būdama Pary
žiuje prigelbsti Francijos su- 
fragietėms kovoti už lygias tei
ses.

CHESTER, PA.
Gegužio 15 d. mūsų Aušros 

Vartų Panelės švč. parajiiją 
lankė kardinolas Dauglierty. 
Atvyko su savo sekretorium, f 
mūsų bažnytėlę atvyko teikti 
dirmavonės sakramento.

Mūsų parapija maža ir ne
turtinga, bet mūsų klebonas 
kun. Paukštys pasirūpino, kad 
viskas kuogeriausia būtų su
tvarkyto, kad pasitiktume kuo- 
geria'usia. Todėl visi parapijo
nys susirinko su draugijų ženk
lais ir su papuoštais vaikeliais. 
Kardinolas pamatęs tvarkų lie
tuviui būrį linksmai pasišaukė 
artyn ir tris sykius garsiai iš
tarė: “Visi lif'tuviai yra gražūs 
žmones ir gražiai pasipuošę.” 
'Poliau užsiminė api^ mūsų baž
nyčios vardų. Girdi jei jūs rin
kotės Vilniaus 
l’a imies Švč. 
.jūs čia 
prašė, 
rankas, 
klausė
reikia liet aviškai pasakyti. Mū
sų klebonas palakė; “Lai gy
vuoja Lietuva ir lai grįžta Vil
nius prie Lietuvos.” Tuos žo
džius ištarė ir kardinolas lietu
viškai.

Po šilo pasilikimo Ipirdipvlas 
nuėjo klebonijoh apsirėdyti. P<^r 
to su dideliu palydovų būriu 
inėjo bažnyčion. L’asakė ilgų 
pamokslą apie dirmavdnės sa
kramentą. Mūsų parapijoj tų 
dieną suteikė dirmavonės sak- 
./anienlų 35 vaikučiams ir vie
nai sūaugnsiai Bioferei. Po jo 
st’ke jtalaimmnnas Švenčiaimiii. 
Po ceremonijų kleboni joj bufM 
vakarienė. Svečių kunigu bu
vo du airių kunigai, italų kuni
gas, lenkų kunigas, o iš lietu-

Aušros Vartą 
vardą, tai ar daug 

yra iš Vilnijos. Pa- 
kad vilniškiai pakeltų 

Toliau kardinolas 
mūsų klebono kas dar

Cozrae
dien. Valgai įgys naujų skanumą. Išbandykite 

 

daraflt keiksus, pudingus, sosus, kepsnius, koše-
’ • lyt • •

les ir vi^ui^ kur tik reikia pieno ir cukraus sykiu. 

Vartokiteka,voje. Duokite vaikams su koko ar šo
koladu. ‘Padarykite jiems bile mėgiamą valgį.

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patarimu 
pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šeiminin
kė ir motina. Šitose skiltyse kas savaitę tilps straipsneliai ku

rie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

RODYKLĖ No. 32

Klek' ienos 
šeintititikei

DYKAI
Piešinės leio elis
reikalinga <1 .nigeljo daikni, kiniu c

Taupykit Leibelius

Virimo Receptas
e ;<Ti:iiisi<.s vnisii) košelės yra pasal

dintos su ciikritia. Košelės galima pa
daryt verdant vaisius nedaitg.'je van
dens. iš-pamlžiant skystimą ir <lade- 
dant cukraus, paskui išgaruodinant iki 
paliks beveik tiršta. Iš tokią • vaistu 
kaip i>ineappie arba vynuogės ncga’im.i 
padaryt tinkamos košelės nedadėjus ki
tu vaisią sulėią (kaip obuolių, oran- 
džią žievių ir t. t.l. kurie veikia kai- 
|m> kielintoiai kada ją dmledamn. Pa
darius košelę (jelly). naudok ią Pada
rymui blynų su košele. Kožnas pamėgs 
namie darytus blynus stt vaisią košele.

•IEI.I.V SI ETINIS BLYNAS

kiaušiniai
puodukas nukraus 
šaukštai tarpyto sviesto ubu 
:a ieslo išvaduotojo 
puodukai miltų 
šaukštuko druskos 
šaiikštiikms kepamos pudros 
šaukštukai pieno 
šaukštukas lemeno skystimo, 
košelės ar vaistų."

Suplak kiaušinius ir mtkrą į krūva 
)H>r 20 minutu. išimk plaktuvą, išsijok 
miltus, druską ir kepamų pattdorj. da- 
dėk pieną, vaisią skystimų. Ir inrpytą 
•..vjostų. Ištauktmk didelę skarvml.) 
sviestu ar taukais. n|Mlti1kink miltais, 
įpilk mišinį ir išplėtok lygiai. Kepk 
12 minutu vidutiniško knršėio peėiujo. 
Išimk ant ■•nkrtiopr t>opterb>. greit a|>- 
iepk košele ir tuo.ipn susuk. Bhsas 
truks jeigu lepintą'ir sukintą neatliksi 
••reitiii. Supiaitsty^ns toks suktinis y- 
ra skanu- n kiaušiniene.

Virtuvės Reikaluose

Mūsą Boston’o Premiją Krautuvė Bandas! Prie 
89 Friend St., arti Haymarket Sq. 

KITOS PREMIJŲ KRAUTUVES
KAI.L KIVEK, MASS.

PIlOyiDENCE, R. I. 
Aborti Strėet. arti \Vashington St

T-v 1. -
<

Iš'i'iiuitntii Skystimo lipinio prie au
deklo kuomet •Inriii Jell.v :<lrii|N). pir 
.iiinnvin p:iinei-k« uuiišlok^ i venlumj 
vandenį paskui ištrrvnk suusni paskui 
;::ili .tilt |ht jį •kystlllli).

Išvlrlnml trukusio kimininio ~enii. 
prunttišk ir kit:j kitpiAinio šėitt) ir tada 
plėk zreftui ) v<r<1tmt| vnndenf

P«ilivti<>fn skarvuita laikys ilginu jei- 
Ttl įdėsi j skarvndt) su vandeniu. Tegul 
Miiuliio to. verda U- iitšiilu. Tu* neduos 
sknrvatlai sutrukti ir sumažins apie- 
gimus.

Pjovimui nmžij strikt) naudok innžtj

Naminiai Pasigelbėjimai
Išskalbi m u i ’m-zginiit 

kyk mezginius įkišant 
šiltas putas ir baskui 
spausk. Padėk jas am turkiško rankA- / 
lllosėio 
paskui 
džius, 
nauji.

Prašalinimiii pirštą žymių nuo 
dažytų rakandų, trink rakandą :____
skaruliu pamarkytti kerosine ir tttt- įį 
trink kitu skaruliu išgręžtu karštame 
v amleny jo.

Pataisymui lietsargio rankenos kada 2 
l>asj|inosuo.ia. Pripilk skylę kurion ran- 
koba kišama siiiarpytu niurnu ir pas- r’ 
kui greiuti įspaimk rankeną ir laikyk S 
iki užšvis.

Praštoiųiimui purvo plėtotų nuo dm- į 
panų, ištrink drapaną šejiečiu gerai it 7, 
paskui )H-rtrink silpnu mišiniu tuntBO,^ 
nijos ir šilto vamienio. jsį

Grožės Patarimai 4
Pirmiausia pagalba gydymui' fcohj .< 

itžrtinų ir įaugančių nagų yra tai pra- 
šalinimas ..paudimo ir trynimos! tose 
X irt<»m*. Skausmingą užtriną gydytillfr.'36 
dėk kelis sluogsnius limpamo plastrtlo

, t .‘idltesive plaster) kad laitų kai S 
duškitė. Prašalinituui i>o|>adintQ- #6 1 
trinų išnmrkyk koją karštam vandeny W 
ir patrink jaitnika (ĮHtmlre stotie). Da-* 
ry k tą reguliariai iki užtriną pranyks.'3 
l’aliitosiiv Intui imi vargusių kojų relkUh S 
dėlei šviežias patičiakas kasdien.

I
kia mainyt ir •Vverykus kas antra 
ua. Kvnrliu duoti ženiesitei dalini'MFM>jZ 
kimo tokią |sit užžjurą kaip ir Ii koštai 
savo sistemai. '

Ypatiška Sveikata
Pa/.y mus gyilyhijai tankini puota),-g 

kad tik mažiiiua Jmotiit) žino kaip tln- W 
kantai stovėti. i*riežasti- to yra kntfj 
dauguma žmonių vi*ttl apif tai nenannO|jH 
Vienas iš svarbiausią tokio itpfcinHMffįĮ 
nto yra :<II|mios kojos. Stovėjimui tefatta*jĮ 
•ai reikta laikyti kojas taip kntl 
rlnč-s pusės |t»>b) butų tiesioj 
Kurie įaip stovės įtiek.td petiirjet 
Rišusių kailiukų. Ietimi svarbu 
kyti jaunus vaikus kaip atovJĮfl. TtoS 
tikslas v ra kad visas komis g*IWtQ 
gia tini) wp»*k<« ir s|«tiaiimo.



F. Virakas Rašo

Lietuvos
ženklai

LIETUVIS GRABOBIUS

P. J. Akunevičius

Mūsų laikais daugiau reika
linga tiesos gynėjų plunksna, 
negu jos skelbėjų iš sakyklos.

Popiežius Pijus IX

Geras tėvynainis privalo 
turėti Lietuvos miestų žen
klus. Yra fndomu su jais 
susipažinti. Juos galima 
vartoti kaip atvirutes, žen
klai yra tam tikrame sąsiu
vinyje, išviso yra 40 ženklų.

Kaina įO centų.

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

TAI BENT GRABAS
LOS ANGELES, Cal. — 

Mirė Theodore Volanzula, 
didžiausias žmogus pasauly
je. Jam reikėjo specialiai 
dirbdyti grabą. Tai tas gra
bas yra keturis sykius dides
nis už normalį grabą. Velio
nis svėrė 945 svarus.

VAIKAI SU MOTINA
NEW YORK. — Alvvine 

Reut, motina 14 vaiku, parei
kalavo divorso nuo vyro.Tei- 
sėjas bylą atidėjo iki rudens, 
o kol kas vyras turės mokė
ti moterei $30 alimonės. Iš 
14 vaiku 11 vaiku bus liudi
ninkais motinos pusėje.

Suteikia geriausį paskutinį patarnavimą, todėl verta 
pas jį kreiptis

OFISO IR GYVENIMO ANTRAŠAS:
i

820 E. Sbrth St., So. Boston, Mass. T< 8. B. 4486

ATSIIMKITE LAIKUS
Iš Lietuvos:

George Klinga (Vabalninkai) 
Kazimieras Mažiulis (Akmenė) 
Jolin Herbert (Kuršėnai) 
Aleksandra .Juška (Kaunas) 
Jolin Sinkevicz (Ukmergė) 
Jeronimas Stackeje (Alytus) 
Mielinei Coran (Ispanijos) 
A. Treinis (Kybartai)

Iš Amerikos
K. Virbalas (3) ,
J. Jurevičius
Kotryna Dzedulionienė
Krank Tamaskunes 
Peter Tamulionis
Julia Staniulis (2)

KODĖL APLEIDŽIA 
FARMAS

CHICAGO. — Sears-Roe- 
buck Agricultural Founda- 
tion darė tyrinėjimus, kodėl 
farmeriai apleidinėja far- 
mas ir kraustosi į miestus. 
Susekė, kad duona-sviestaš 
farmeriiis vilioja į miestą, o 
ne miesto šviesos ir blizgėji
mas. Sakyta organizacija iš
klausė 100,000 f armėnų ap
leidusiu farmas ir apsigyve
nusiu miestuose. Jie daugu
moj sakė, kad befarmeriau- 
dami subankrutijo ir ėję 
miestuosna uždarbiauti.

SUDEGĖ DEVYNI ŽMONĖS
NEW YORK. — Sudegė 

du gyvenamu namu ir kele
tas sirytkarių daržinių. Ne
laimėje žuvo devyni žmonės. 
Šeši žuvusieji žmonės buvo 
vienos šeimynos. Nuostolių 
už apie $100,000.

APLANKYS PARKUS
Vidurinių reikalų sekreto 

rius per liepos mėnesį važi 
nes po Suv. Valstijas ir lan
kys nacionalius parkus.

SUAREŠTAVO Už BOMBOS 
SIUNTIMĄ

MUSKEGON, Mieli.—Asą 
Bartlett, 25 m. amžiaus vy
ras, tapo suareštuotas. Nu
žiūrėta, kad jis siuntė 
August Krulieach'ui bombą 
per paštą. Bomba sprogda
ma užmušė Kruubeach’ą, jo 
dukterį ir dukters jauniki. 
Vestuvės dukters turėjo i- 
vvkti už kėlėtos dienu.

I’niešknii snvo brolio Adnm Ihiškn. 
1'nrlnijs iš kilimo Jniškl. vnlsčlnu* Mnn- 
kevičlų. :i|i*kr. Vilniaus--Vilnijo*. ži
linu Jog gyventi Boston'e nr apie Bos- 
lon’ų. Jei kas žino malonini pnišmt 
pranešti, nr Jis patu, prašau ntsllloptl. 
E«*u dideliame varge tarp nvellmųjų. 
Mano antrašu*: Juzė DuškaltA, Knlrė- 
nlų kaimo, Dusetų pušta*. Ežerėlių np- 
skrlttv, LITIIUANLA. (?)

FIELD DAY
Nekalto Prasidėjimo Pa

nelės Švč. Cambridge lietu
vių parap. FIELD DAY jau 
prasidėjo. Bus laikomi visą 
Šią savaitę," vakaraiš,“rm£3R) 
sodnelv.

SUS1PAŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS
Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir 

gerovėje be mokytų vyru ir moterų. Kiekvie
na kultūringa tauta gerbia savo mokytus vy
rus ir mokytas moteris. Taip ir pas lietuvius 
turi būti.

Kiekvienas lietuvis turi žinoti apie savo 
tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis 
pirvalo supažindinti savo vaikus su lietuvių, 
tautos vadais. Jei taip nedaroma, tai reikia 
nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimą Ame
rikoj.
APIE LIETUVIŲ TAUTOS VEIKĖJUS 

YRA IŠLEISTAS PUIKUS VEIKALAS VADINAMAS

LIETUVOS ALBUMAS

Arti šv. Petro bažnyčios ant neveik naujas S kambarių narna* *t 
- o *__ o < 1 vl<alM vėlinusios modos Įtaisymai*. Al

I* tt*tox £3.t\ CS 3 MFlHiynŲ 3-4-4 |umn, elektros Aviena. miesto vanduo h 
kambarių namas. 3 toiletai, keturi akcriai vi*ni netoli r<»* 

r.- tono, Bmcktono kelio. Parsiduoda pielektros šviesa. Kama $3800. |r sn lengvom iširgom. Kreipkite 
Telefonas So. Boston 4011—J. m* aarminkų: a. j. kupstis. w \v. 

z d o ii \ Brondnny. So. Bo*ton. Mass. Tol. S.
Boston 1662 arba 1375. (B.Sll)

102 IV. RROADWAY PALEI B STREET
Mes atidarėme So. Boston'e naujų lietuviškų geležinį Storų. Dabar visi 

lietuviai kaip Boslun'o. taip ir npielinkės turės progų gauti visokių geležinių 
namams reikmenų už pigiausių kainų. '

-Mes parduodam pantus. varniškis po $1.50, $2.25 ir $3.65 už galionų. Ir 
namams maudynes, boilerius, skalbyklas, guzo pečius, visokius vamzdžius 
(pipes). sijukus. Vienu žodžiu, ko tik reikia dėl namo, tai mes tuojaus parūpin
sime ir musų trekas atvež j namus. Taipgi atliekame visų plnmlierio darbų. 
Kreipkitės:

GE0. LAUKAITIS & COMPANY
162 Broadway, South Boston, Mass. Tel. So. Boston 2373-M

Liaudininkai gavo tiek, 
kiek norėjo, o mažumos vi
sos gavo mažiau nė kaip rei
kėjo tikėtis, mat tarp savęs 
susiskaldė.

Y ra šnekų, kad v. 1. yra pa
siryžę žūt būt suskaidyt Ūk. 
Sąjungą įtraukiant prie su
darymo valdžios, bet kiek ta
me teisybės dar sunku at- 
spėt. ■

Prezidentu buvo minimi 
keturi kandidatai: Bistras, 
Leonas, J. V i k* iš i s ir A. Sme
tona. Dabar po l inkimų kal
bama tiktai apie Leono ir 
Vileišio kandidatūras, bet la
biau pabriežiama kandidatū
ra Leono.

Eina gandų, kad Smeto
nai pavest Valstybės kontro
lierių vietą, o Valdemarui už. 
reik, ministeriją. Arba Sme
toną už. i', m. o Valdemarą 
finansų minist.

M. Sleževičius numatomas 
premieru, bet jo žmona ser
ga, turbūt priseis vežti į už- 
rubežį gydyt, tai gal ir nega
lės apsiimt — bet tuomet dar 
kita kandidatūra nėra iške
liama.

Šiai]) žmonės užsilaiko ra
miai ir visi spėja, kad kituo
se rinkimuos būtinai laimės 
krikščioniškosios partijos, 
bet žymiai priklausys nuo to 
kaip krikščionys mokės iŠ- 
naudot opozicijos padėtį.

Krikščionys seime žymiai 
sustiprės, nes iš atsakomin- 
gųjų mini.storių ir direktorių 
vidų rimti žmonės grįž į sei
mą prie tiesioginių seimo at
stovų darbų, o rimtesniems 
iaudininkams priseis aplei

dus seimą eit užimt ministe- 
rių ir direktorių vietos. Tuo
met be abejo seime jiems bus 
nelengvas darbas, ypač savo 
partijos k romeli o reikalus 
apginti.

DR. L GOLDEN
BOSTON’O OFISAS ( 

0© G-REEN STREET
Tel. Haymarket 2288 

3 iki 4 ir 7 iki 8 valandų vakare* 
sekmadieniais 3 iki 4

R0XBURY’I0 OFISAS
1G CRA5VF0RD STREET . 

(arti IVashington St.) 
Tel. Rosbury 0131

8 iki 9 ryte. 1 iki 2 ir 9 iki 10 vnkffe. 
išskiriant penktadienio ir sekmadie
nio vakarus.

Visiems pranešamo kad mes 
goriausiai nupentinam automo
bilius, is sVnų padarom naujus 
už prieinamą kainų. Reikale 
kreipkitės pas C. KAVOLIS, 
tarpe 352 ir 354 Broadway, So: 
Boston, Mass. (B.&-18)

Ofiso Telefonas I’niversity SS31-1V 
Rezidencijos Tel. Universitv 8831-E

D. A. tALETSKAS
Graborius ir Balsamuotojas

Gyvenimo Antrašas:
448 Cambridge St.. Cambridge. Mass.
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Pasaulines žinios

I':: TRUMPI :: 
SKAITYMELIAI 

r NAUJĄ KNYGA
Joje telpa daugiau kaip
100 trumpų pasakaičių

i 150 pusi. 45 centai 
DARBININKAS

:Į 366 Bnadw»y, Bttau 21, Man


