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AMERIKOS LIETUVIŲ R. K ŠV.

Lietuvai Reikalingas Amerikos Kapitalas

yra mūsų 
klausimai

KETURIS METUS Į E 
JIMĄ Už PAVOGS!

$17.81
PROVIDENCE, R. 

James Cassilyiš Clevel 
už įsilaužimą į namus i 
vogimą $17.81 gavo 41 
kalėjimą. Jo draugas 
anksčiau gavo 6 metu 
Įėjimo už to patį prasi-

- >1 •ma.

Trys lietuviai pakli 
bėdon

Krutamu paveikslų kom
panijos po šio išbandymo 
planuoja siųsti paveikslus 
apie • kasdieninius atsitiki
mus. kad juos būtų galima 
rodyti tą pačią dieną.

Buvęs Graikijos diktato
rius generolas Pangalosas, 
ilgą laiką kietai valdęs grai
kus ir be kaltės sodinęs ūki- 
ninkų-vadus į kalėjimus, už 
savavališką valdžios pasisa
vinimą ir vyriausiųjįj įsta
tymų (konstitucijos) laužy
mą seimo nutarimu suimtas 
ir patupdytas Atėnuose į 
sunkiųjų darbų kalėjimą.

• •
Buvęs diktatorius bus ne

trukus, teisiamas vyriausia
me Graikijos teisme. Jam 
gręsia keleri metai katorgos.

VAIKAS IŠGELBĖJO GY 
VENTOJUS NUO RAU

DONŲJŲ ŽUDYNIŲ

463 komunistus areštavo, 
230 nužudė

CHICAGO, III. — Prane
ša, kad kovo 27 d. tūlas 
John J. Walsh įėjęs į mink- 
štųjų gėrimų krautuvę po 
numbriu 6852 So. Ashland

pusi sutiko paskirti trif 
misijas, kurios veiks B 
ne, Kaune ir Varši 
Joms pavesta svarstyki

- y,f - - ' ’ x ’x’ .; . -'

Sveikiname Su Šventų 
Velykų Šventėmis.

' f - ' . - • '

L. D. S.' Centro Valdytų^, 
Redakcija, Administracija 

Darbininkai 

PITTSBŲRGH, Į 
Praneša, . kad tūkst 
lilinois mainierių iš 
streiką, kad ,page 
Pennsvlvanią ir Ohio 
kuojanticms mainie 
laimėti kova.

Mes laukiame lenkų pasiū- 
lvmų.. Biose dervbose Vii- 
niaus klausimas nebus lie
čiamas, tečiau be to vargu 
bus galima'susitarti.” r. ..

KUNIGAI (IŠTREMTI

Į SALĄ

MEKICOCITY.—Calleso 
valdžia įMeksikos bausminę 
Tres Marias salą išsiuntė 40 

< katalikų, kurių tarpe yra 10 
kimigų. Kartu su-jais buvo 
išvežti keli šimtai krimina- 

kirstų.. . ‘.'.A' - • ••-
y 'Katalikiai kaltinami 
r ‘‘priešvaldiškuose maištuo- 
| se.' ': '
> Dabar Meksikoj katalikai 
į baudžiami ne, tiek už kokius 
į ten sukilimus, kurių vardu 
I tokius Sukilimus tankiausia 
Išpuošia kiti, kaip už laikymą 
B šv. mišių privačiuose na- 
/'muose ir jų klausymą.

neblogesnį investytų pinigų 
saugumą. Lietuvai reikalin- 

van- 
dens jėgos įmonės Nemuno 
išnaudojimui, nes ši. upė sa
vo' didumu užima Europo
je trečią vietą. Tada būtų 
galima elektrizuoti geležin
kelius, teikti šviesą mies
tams ir visoj šaly būtų gali
ma įsteigti pramonės cent-• % rai. ,

“Mūsų kreditas yra geras, 
mūsų balanso sąskaitos svei
kos, nes valstybės išlaidos 
sudaro tik keturis penkta
dalius krašto pajamų. Lie
tuvos pinigai yra pastovūs 
ir pilnai padengti. u '

“Kai dėl naminės politi
kos, tai yra. nesusipratimų, 
bet einama prie konstituci
nės reformos respublikoniš
ka linija, daugiausia Ameri
kos pavyzdžiu.

“Mes turime savo kraštą 
pramoninti, tad ir reikalin
gas Amerikos kapitalas. Dėl 
kapitalo - stokos, 'daugelis 
mūsų sveiki; ir tvirtų darbi
ninkų, negaudami darbo, e-

Ave., ir paprašė svaigalų. 
Jo prašymas buvęs išpildy
tas. Išgėręs vieną paprašė 
kito, ir taip begerdamas ap
alpo.

Krautuvės savininkai 
William Simonaitis, Alek 
Kvederas ir patarnautojas 
Pagojus pagriebę kostumerį 
ir išnešę lauk. . ‘.v

Pagojai patarta nueiti ir
' - • ' i

Karaliaučius, Vokietija.— 
sietuvos premieras-diktato- 
rius Voldemaras, kuris rin gas kapitalas įtaisyti 
yra Lietuvos delegacijos gal
va taikos derybose su Len
kija, Chicagos dienraščio 
Tribūne korespondentui pa
reiškė, kad Lietuva savo e- 
conominį išvystymą remia 
Amerikos kapitalu. Lietu
va lošia svarbią tarptautinę 
rolę. Ji yra bufferštato val
stybė tarp Rusijos ir Vokie
tijos, kurios negalėtų taikiai 
sugyventi, jeigu jų rubežius 
neskirtų Lietuva.

Voldemaras sako: “Aš y- 
pač džiaugiuos, kad turiu 
progą kalbėti su Chicagos 
laikraščio įgaliotiniu, nes 
mes nei vienu miestu užsie
niuose taip nesame suintere
suoti, kaip Chicagaį kur gy
vena 100 tūkstančių lietuvių 
išeivių. Mūsų prekybiniai 
santykiai su Jungt. Valsty
bėmis vis eina didyn ir .ge- 
rvn.

“Dėl pavyzdžio imkime 
kadiriautomobilius: 1926 m. 
mes importavome $50,000 
vertės automobilių, trijų po-1 migruoja daugiausia į Ka 
puleriškiausių firmų; 
metais tų pačių automobi
lių importas padidėjo iki 
$200,000. 1928 metAis paste
bimas importo augimas. >

“Lietuva yra gera dirva 
Amerikos investoriams. Mes 
galime duoti geresnių pelnų, 
negu Vokietija ir pei Įdek

irimo už tai, kad laikeLasir-’’ 
kijos įsu Rusija karo 1920 
metais Lietuva sulaužius ne- 
itralumą. Lietuvos delegaci
ja atsisakė šį lenkų reikala
vimą priimti ir prie tos pro
gos pasmerkė lenkus už glo
bojimą ginkluotų “emigran
tų.” Prem. Voldemaras pa
žymėjo, kad tas darbas at
kreiptas prieš Lietuvą ir 
siūlė išrinkti mišrią komisi
ja dalvkams ištvrti. Žales- 
kis sutiko. Jis pažymėjo* 
kad iŠ Lietuvos “emigran
tai” išlaikomi Lydos karei
vinėse, nes jie neturį pinigų. 
Jie išlaikomi taip, kaip ir 
kiti tremtiniai.

Konferencija turėjo baig
tis, nes pręmieras-diktato- 
rius Voldemaras buvo griež
tai, nusistatęs Vilniaus 
klausimu. Nebegalėdami tai -

KŲ REIKALAVIMĄ 

Paskyrė tris komisijas surasti 
būdus abiejų šalių 

sutaikymui

Karaliaučius, Vokietija, ba
landžio 3 d. — Lietuvos- 
Lenkijos konferencija, kuri 
prasidėjo kovo 30 d. šian
dien (kovo 3 d.) baigėsi. 
Delegacijų nariai kurių bu
vo po 7 iš abiejųsalių, išva
žinėjo į n arpus.

Šioj konferencijoj, galu
tinai neprieita prie taikos. 
Lietuvos*delegacija, kuomet 
lenkai pareiškė norą taiky
tis be Vilniaus, pareikalavo 
10 milijonų dolerių atlygi
nimo už nuteriojimą ir api
plėšimą Vilniaus krašto. 
Lenkai sutiko tą dalyką dis- 
knsuoti, bet pasilaiko teisę

CANTON, Kinija, bal. 4. 
— Praneša, kad 14 metų 
vaikas išgelbėjo šį miestą 
Juib komunistų kruvinų žu- 
dyipų. Jis sužinojęs apie 
komunistų rengimąsi sukilti 
pranešė policijai, kuri gerai 
apsiginklavus, vadovaujant 
vaikui, rado 18 vietų kur ko
munistai turėjo stovyklas. 
Bekrečiant jas, policija a- 
reštavo 463 komunistus. Du 
šimtu trisdešimts, priskai- 
tant astuonias, moteris, nu
žudė. x Konfiskuota daug ko
munistiškos literatūros.

Komunistai buvo pasiruo
šę išžudyti visus gyventojus 
ir paimti miestą į savo ran
kas, kaip jie buvo paėmę 
pereitų metu gruodžio mė
nesy. ' Bet dabar jau maža 
vilties, kad jifc susiorgani
zuotų vėl skersti nekaltus 
žmones. ' "

I ' -____
DEPORTUOJA 300 ATEIVIŲ

NEW YORK.^- Prane
ša; kad iš Amerikos į Euro
pį deportuojama 300 atei
vių. ‘Deportuojami tie, ku
rie yra'kriminaliai nusikal
tę, nelegaliai įvažiavę ir ne
sveiko proto. i * A

MEKSIKOS KATALIKŲ-. KRUTAMI PAVEIKSLAI 
PASIŲSTI PIRMĄ KAR

TĄ PER VIELĄ

CHICAGO, III.— Bal. 4 
■ d. pirmą kartą buvo pada

rytas bandymas siųsti kru- 
tamus paveikslus per tele- 
pono liniją į New Yorką. - 

< Filmą buvo sukarpyta į 
trumpus šmotelius ir pasiųs
ta taip kaip yra siunčiami 
paprasti paveikslai. New 
Yorke tuos paveikslus gavo 
ir po keturiij valandų nuo 
nuėmimo Chicagoje, rodė 
New Yorko teatruose. Vie
ną dalį tų paveikslų gavo ir 

. Bostone.---- ----------

y ‘Praėjus subai&į, 
met aušo pirmoji sa.vatfč&l 
diena, atėjo Marija' Jfa//- 
doleriu ir kitaMdrijapą-\ 
siziūretu kapo. Iršta^ppA 
sidarė didis žemės drebėsi
mas; nes Viešpaties an
gelas-nužengė iš dangaus^ 
prisiartinęs nurito aknie-.\ 
nį ir ant jo atsisėdo. Jo' 
pažvelgimas buvo ' kaip- 
žaibas, ir jo drabužiai;, 
kaip sniegas. Dėliai jo 
baisumo sargai nusigando. 
ir pasidarė kaip-numirę 
A tsiliepda maš gif angelas 
tarė rngterjškėjns: Jūs ne
bijokite; nes aš . žinau,

! kad ieškote. Jėzaus, kurs, 
huvo prikaltas iarit \kry~. 
žiaus. Jo čia nėra, nes jis, 
prisikėlė, kaip yra sakęs.” 
(Mato 27; 1—6)

pašaukti policiją, ką 
padaręs.

Atvykus policija V 
rado jau negyvą.

Policija susekė, kad - 
apalpo Simonaičįo4t 
derio krautuvėje ir k 
jr Pagojus nunešė ir j 
prie stulpo. Jie via 
buvo areštuoti.

Stock Yards teisme 
išklausinėjimas. Teisėj 
sodino j kalėjimą be i 
viino. Vedamas tard 
Valstijas adv. KaB 
juos išklausinėjo. ||

Teismas bus bal. II

nomijos, saugumo įrtatt 
bes klausimus. . Kadai 
komisijos baigs darbą, į 
praneš abiem šalim iOB 
vėl 'suvažiuos delegac® 
priimti ar atmesti komis 
pasiūlvmus. Bet nesifcį 
kad tas galės. įvykti pr 
Tautų -Sąjungos posedžį 
birželio mėn. y ’

Prof. Voldemaras, 
vos premjeras ir diktatori 
taip rašo Ne\v Nork Hen 
Tribūne, reikalavo grąži 
Vilnių sulig pasirašytos-^ 
valkų sutarties, kurią vėli 
Zaleskis pripažino kaipoj 
kine, tarp Lietuvos ir 
kijos armijir ir neturin 
galės ant valdžių;

Dabar pasauliui bus jį 
ku, kad Želigottskis pag 
l)ė mūsų sostinę Vilnią

gg; NORĖJO UŽDRAUSTI KU
NIGAMS LANKYTI ' 

LIGONIUS X ’

E BERLYNAS, Vokietija.
New Koln miestelio ma- 

Eį||joru išrinktas komunistas. 
pruASin valyti ir 

^'spausti tikinčius i Auk
ščiausiąjį piliečius, o ypač 
kunigus. Tuoj paskelbė iš
lėksiąs įsakymą draudžiąntį 

cB kunigams lankyti mirštan
čius ir sergančius’ligonius. 
Piliečiai prieš komunisto 
pasiryžimą pakėlė protestą 
ir nors laikinai „sulaikė jį 

. ? nuo atėmimo laisvės žmo- 
nėms. • . _

1927 nadą ir P. Ameriką.”
Vilniaus ĮOatigirnas

Paklaustas apie Vilnių. 
Voldemaras atsakė:

“Vilnius tai ir yra keb
liausias santykių su lenkais 
klausimas. Tai 
krašto gyvenimo

Kumščiuosią su Tttnney liepos 
mėnesy

NEW YOĖK. — Kum- 
štynių promoteriui Rickard 
pasisekė sutaikyti kumšty- 
ninkus ir padaryti sutartį, 
kad šiais metais davus pro
gą Tunnev pasirodyti. Jis 

_ parinko Tanią Heeney'kųnn 
ščiūotis su Tunney. Kum
štynės įvyks liepos mėnesy. 
Taipgi žada kumštynes Su-’ 
rengti Londone, nes Heeney 
yra Anglų Imperijos tautie
tis.

Rickard padare sutartį su 
Heeney dviem metam. Sa
ko, kad tokią pat sutartį pa
darė ir su Tunney. ‘

vos reikalavimą 10 iųilijonų 
dolerių už apiplėšmą ^ 

Vilniaus krašto

IJETUVTAT - ATMETĘ EEN

SOCIALISTŲ ĘįSVOLIŲCIO 

NIERIŲ-MAKSIMAUSTŲ
■r. i

Kriminalinė policija, nak
tį į kotfo mėn. 15 dieną Kau
ne, pas žymesniuosius socia
listų revoliucionierių—mak
simalistų sąjungos veikėjus 
padarė kratas.

Per kratas pas studentę 
Vandą Mikalaitytę rasta ke
letas kilograimi nelegalių, 
užsienį spausdintų brošiū
rų, sąjungos nutarimai, įvai
rūs nelegališki laikraščiai, 
parabelius su šoviniais ir t. 
t. Pas studentes Navikaitę, 
Murzaitę ir Kudirkaitęjaip 
pat rasta įvairių nelegalių 
leidinių. Studentės iki tar
dymo galo suimtos. Be jų, 
sulaikyta dar keli asmenys. 
Eina kvota. z •

'

'Ik



A. Valsčiai žiuri, kad įstatymai butų vykdomi, 
kalėjimai užlaikomi, pavargėliai aprūpinami, keliai 
taisomi, mokyklos užlaikomos ir tt. •' , . ' •

Savininkai 
tūkst. litų

Jo kūnas 
(Kalvių) 
9 dienų, 

o suvažia- 
ir

OKUPANTAMS GYVENTO
JAI NEMOKA MOKĖS*

NIŲ
I '' '“Sloivo” pranešimu, mo-j 
Į kesnių. mokėjimas Vilniaus 
kraše kasmet eina blogyn. 
1927 m. bendra uždėtų mo
kesnių siūba siekė 27,593,- 
232 žiotų, q įplaukė tik 12,- 
955,318, t y. 44%, 1925 m. 
buvo. įplaukę 55%, o4924 m.

KINIŪNAI, Paringto pat. 
Sodžius turi arti dviejų šim
tų ūkininkų, visi lietuviai. 
Jau antri metai gyvuoja Šv. j 
Kazimiero D-ja, bet iki šiol 
jokio veikimo nesimato. N. 
metuose gavo knygų, kurio-! 
mis galėsim naudotis. Ne-! 
laimė tai ketvirti metai gy
vuojanti lenkiška mookvk- 
la, kurios mokytojas su vai
kais elgiasi nepuikiausiai. 
ĮLaikas būtų susiprasti ir rū
pintis savo vaikų ateitimi ir 
žmonišku išauklėjimu, nes 

j arti^ šimto vaikų (rtdgiarrta 
nutautinti.

NAUJAS LAIKRAŠTIS
, vnAtoJ \

Vilniuj pasirodė naujas 
mėnesinis moksliškai visuo- 
tnfeųiskas lietuvių laikraštis 
‘rVilnlmi^Švi^.”-Dabar 
Vilniaus kraštė eina penki 
lietuviu laikraščiai.

P~ _ M . *1 I įMI II" '
P04SAVAiTE 5 įL Al KOJjy S ^SURADOT, < 
P ROG Jpe RTIKRIN^MERGIN^ 

SĖDĖ JOTE .V AS AUNA MY.IR DABOJOTE) 
URULIO*PATEKĖJIMU

PAPILĖ, Šiaulių apskr. 
Vasario inėn. 27 d. .Šiaulių 
apygardos teismas nuteisė 
pasodinti i kalėjimų devy
niems mėn. siuvėjų Vincų 
Šemėkli už tai, kad neteisin
gai liudijo teisme. Šis žmo
gus jau keli metai vertėsi 
melagingo būdytojo amatu.

MIRĖ KLEBONAS

KALVIAI —> Trakų aps- 
kritips Kaišiadorių Vyšku- 
pijos bažnytkaimis. Čia ko
vo m. 6 d. mirė po sunkios 
ir. ilgos ligos vietos klebonas, 
kun. Ignotas Kazakevičius, 
sulaukęs 66inetų amžiaus. 
Velionis buvo kunigu įšven
tintas 1885 metais. Kal
viuose išklebonavo 18 metų. 
Buvo žmogus malonaus bū
do, geros širdies, 
palaidotas vietos 
šventoriuje kovo 
Laidotuvėsna buv 
vę 6 kunigai kaimynai 
susirinkę daug šiaip žmonių, 
kurių ne vienas ašaromis 
palydėjo savo ilgametį dva
sios vada i amžino poilsio 
vieta.

Ilsėkis ramybėje!

BETJnEPASTEBiJjUS^TAMSOJE 

j 
visK^yisDAVET

rūmui

PO^SUSIP AZ t Nl I^SD^AjįsJpASTE^ 

BĖ JOT,’ KAD TETaTsOFIA*VIS NUOLAT 
SO JAįSYKIU Ift NEPALEIDŽIA MERGINOS 

V-

ję, nes čia yra daugybė ^.va
rų dvarelių, kurie ir nulen
kiau žmones, bet jie ligšiol 
neiš parceliuoti. Dvarponiai 
griežtai laikosi savo lenkiu
ko nusistatymo, o nuo jų 
neatsilieka smulkioji bajori
ja, kuli • vengia mokslo, 
šviesos ir kultūrinių organi
zacijų.

Valsčius paskendęs skolo
se, nes žmonės stengiasi išsi
sukti nuo savo pilietiškų pa- 
deigų, vildamiesi. sulaukti 
Psavo Mesijo... ■'— -—--—

PERMAINOS VIDAUS REI
KALU MINISTERIJOJ

Spaudos referentu paskir
tas p. V. Jocaitis. Senasis 
referentas p. M. Šalčius nuo 
eitųjų pareigni atleistas.

'* Atariampolės apskr. poli
cijos I nuovados viršininkas 
p. Ant. Olšauskas, patrauk
tas i teismų už išaikvojimų 
valdiškų pinigų, nuo eitųjų 
pareigų atleistas.

• “Prezidentas Smetona” 
laivo laisvai samdomu kari
ninku paskirtas ats. vyr. 
Įeit. Jonas Kiauroms.

TETA'SOFIJA NEŽINODAMA KUR' 
MERGINA’ RANDASI .VISUR JOS AP1EUNKUE 

’jESKo’ ..--5- |

IR’ MER6IN aM BRAU KUOJOMIS*! V 
i SAVOJ SURAŠO,' JODE L’,KAD*JYSf 
NEftUKOTE*OlO*GOLtV

GRĮŽO VALKININKŲ KLE 
BONASKUN. JONAS

L \ > KARVELIS
* VILNIUS; Kovo 6 d. grį- 

įžo iš Neprikl. Lietuvos per* 
nai rudenįištremtas. Vaiki - 

i ninku klebonas kun. Jonas 
Karvelis. Grįžope^ demar
kacijos linija, per Vievį. Į- 
domu, ar'kun. J. Karvelis 

Igrįš į Valkininkų parapija, 
iš kurios-neteisčtai buvo iš-1 
tremtas. Kun. Karvelį iŠ-j 
trėmus, arkivyskupas pa
skyrė laikinai į Valkininkus 
Mohilevo arkivyskupijos ku- 

Įnigą šekšnelį. Dabar į Val- 
kinykus atkeltas vikaru 'klc- 

I bono brolis VI. šekšnelis.
Reikia tikėtis, kad visos 

parapijos mylimas kunigas 
Karvelis sugrįš į savo vietą.

— i—■—; -

NELAIMINGAS ĮVYKIS

Kujanų dvaras (Kėdai
nių apskr., Suviliškio vals
čiaus). Šių’ meti} kovo mė
nesio 2 dienų dviem šūviais 
per krūtinę ir per- gerklę 
mirtinai nusišovė savo kam-

GRAŽiAUSI < mergina'KOKIOJ ySKADA 
NORS* ESATE MAT§ ATVAŽlAVO y 
VAKACIJp rešoRt^ ir j ys mus areno 
ET^ BŪTINAI. SUS (PAŽINTI „SU JA

LIETUVIU DARBININKU SĄJUNGOS

■ ■> W

~8.QD6efthis

■><

7. K. Kokia žmonių užduotis valsčiuose ir mies-

c. -y? \ -įi V . .. y ,* •**•< < • -

8. K. Jeigu valdininkas nepildo savo priedermės^

e to, žymiai yra pabran- 
;y4ulĮai,.ypač arkliai ir 
vęs. .Prieš.porų mėnesių 
ridutinį darbo arklį mo-

550 lt., dabar už 
|f pat arklį mokama 
-700 It. ; už vidutinę pie- 

karvę mokėta 270— 
it., (jabar mokama 300— 
;it. kiaulių kaina vieno- 
g&aaa. 1
irių pluošto paklausimas 

kaina aukšta: už ge
imų- centneri moka iki

►r

the people. ~ • i •
. 6. Q. What is a “business-mihager” of a dty?

" A-~Ą Rii-M7iPA.ą TnAHAfM> ją an Jgpnt uppninfpd hy 
thte eommission to fun thė aftoir&.of the city just the 
same'aš the head of'a store or plant runs the bus- 
mess. » , ■' •i. . - r *. . .. i • -

Lietuvos nepriklausomy- 
bėsr’lO metų sukak t u vėiųs 
minėti'paštų valdyba išlei 
do jubiliejinius pašto ženk
lus po 5, 10, 25, 50, 60zct 
iri lt

r.'"' - SKYRIUS VIII.

i 1 »TE7ISMAI IR JŲ UŽDUOTIS . .

■ . ■ Pamoka 1. 1 ■ ;•

1. K. Delko turime teismus? ~ \
is done A. Turime tdsmhs, kad teisybe būtų daromą tarp^ 

■ žmonių..
~ 2. k. Kaip teismai daro teisybę? - -

charged A. Jie tyrinėja žlpOgaus, apkaltinto laužyme įsta- 
ment of. tymo, reikalą ir skiria bausmę tiems, kurie randami ' 

: - V - -

(Bus datigiou) "V ’r -i ?

TAIPGlfPERBĖGA IR PER VASARHAfe), 
rlNEPASTEBlfjUSy»TAMSOJE;fBETZ ' 

JUTlKEYAlTsUKOŠEJdTAt^į

A. Miestai renka Majorą ir kitus valdininkus ar- — 
ba komisiją. -
- A k kbkia.fra kųmfeljoG jonnš v&Hme miesto 
reikaių? - . -

A. Komisija iš 3 ar 5 narių, kurių kiekviena^' 
veda atskirą miesto departamentą, yra žmonių reri. 
karna. . .*

6. K. Kas tai yra miesto “business manager?” <■.
' i** ■ jp;t■ f\ ‘1Zv '

" A. Business manaęer yra agentas, skirtas komi
sijos, vesti miesto reikalus taip, kaip krautuves 
ar dirbtuvės galva veda, jų reikalus.

GAMINIŲ KAINOS 
EfiS/Kretįiigds aps. 
rio sėjai artėjant ii- 
K* užsienių didėjant, 
iiųttf laiku mūsų apy- 
k ^astetak gyvas 
judėjimas ir žymus 

rių žemės, ūkio pro- 
tų kainų kilimas. Y- 
r tai pakitėjo per pe- 
asario mėnesį. Taip, 
Mui, vasario mėnesio

j

A. Taip, daugelyje vietų yra planas vadinamas 
“atšaukimas^’ (rečall), prašalinti valdininkus. \

9. K. Kaip valdininkas gali būt prAšaltatas tnę/f < 
planu? . ,J 'V?

A Jei kokis žmonių skaičius nori prašalinti vaK’ -^^^, 

dininką, privalo pasirašyti po prašymu reikalaiijan- ' 
čiu jį prašalinti, ir tuomet leidžiamas visų nubalsa- '
vimuL . .

1d K. Kokis yra labiau‘vartoj amas būdas praša- 
lint valdininkų?

A. Valdininkai, piliečiams nepatinkami, papras
tai prašalinami iš valdžios per-regulerius rinkimus, 
kada išsibaigia jų terminas./‘‘ - ' ’ ‘

..............*. < \ ,SpSgsI*
^JrTINGA. Vasario 26 
Būdviečių kaime kilo di
ls gaisras. Sudegė ūki- 
iri)'Riaukus klojimas su 
ds-ūkio padargais ir pa- 
& /Nuostolių padaryta 
k^G,OOO~ litų. Gaisro prie- 
bts/-- padegimas, tur būt 
reišto, ' Dar vasaros me- 
mmėtam ūkininkui buvo 
lė|$as radio įžeminimas, 
rėja, mat, perkūno pagal- 
Sfflieginti. Piktadarybę 
ctt*. pastebėjus, nelaimės 
mgta. Dabar padegtas 
oii&s, savininkui namieje 
aift. Policija ieško pik-

Hamburg AmnAcnn Lifte Laivai Albert Bailiu
/ B New York’o į Kauną ir Atgal $20^.00

Valdžios Taksai Atskirtum •
lokiais kelionė* relknlnfs kreipkitės pas'rMįds laivakorčių .agentą 
M pas Lietuviu Prekybos B-vę parelMdami. kad norite valiuoti 
Ir D. & ekskursija laivu ALBERT BALLIN.

BAMfcURG AMERICA LINE
< United American Lines Ine.

General Agentu ;
H Stato Street Boston, Mass.

DIDELIS GAISRAS PANE

MUNĖS VALSČIUJE 1
>• r-   * ’ z Z U r

Kovo 12 d. apie 7 vat. ^l t 
m. Kaune buvo- pastebėta 1 
gaisro prošvaistė Panemii- s 
nės pusėj. Kaimo gaisriniu- k 
kai nuvykę rado liepsnojan
čius Panemunės valsčiaus! 
Rokių kaimo ūkmiiAo Kai
riūkščio trobesius. Gaisri
ninkams sunkiai pavyko iš- 

; gelbėti tik malūnų ir klėties 
sienas; visi kiti trobesiai 
(kūtės, daržinė, gabenama
sis namas, sudegė. Nuosto
liai dar ne apskaičiuoti,z bet . bary V. Čemauskas, 21 me 
sprendžiama — labai dideli, tų amžiaus ūkųiinkas. Nu

Iš gyvojo inventoriaus su- sišovimo priežastys girtuok 
degė telilikas, paršeliai ir kt. liavimas ir skolos.

Gaisro priežastis nežinok -Štai prie ko priveda deg 
ina.’ <T~'. ■' \T-|tinč.
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VALIO!!

Pirksiu sau žirgelį 
Greitą juodbėrėlį,. 
Josiu pas mergelę 
Anksti rudenėlį.

Gal sėdi nuliūdus — 
Rymo prie langelio, 
Laukia numylėto 
Sugrįžtant bernelio.

Vėl mano namelyj 
Suskambės dainelės, 
Žydės po langeliu 
Darželyj gėlelės.

Greitasis paukšteli , 
Nešk linksmą žinelę, 
Suramink mergelės 
Liūstančią širdelę.

Pas manę jaunoji 
Nekentės vargelio, 
Nudžius ašarėlės 
Nuo balto veidelio.

2—13—28 
Waterbury, Ct.

Imsiu už rankelės 
Eisim per laukelį, 
Vesiu man žadėtą 
Į savo dvarelį. ,

Nuo senų tėvelių 
Prašysiu dukrelės, s 
Nuo savo brangiausios 
Nekaltos širdelės.

Šių nakcialy (dzūkiška) ------ —
Jojau dieną (augš|am balsui)— 
Ko liūdit sveteliai___________
Siuntė mane motinėlė-------- —
Vai aS pakirkčiau---------------------
Saulelė Raudona —--------------- —

KOMP. VAIČIŪNO DAINOS 
Jau kelias Lietuva!-----------------
Dvi dainos------------------ -------------
Mūsų šokiai L________________
Mūsų Šokiai H.________________

GUDAVIČIAUS DAINOS 
Astuonios Įvairos dainos ____
Trys dainos —__________________

VAINIKUONIES
Mtteų šokiai —____ _ -1________

„■t

Grįšiu į Tėvynę 
Greituoju laiveliu, 
Vesiu numylėtą 
Iš sunkių vargelių.

7 - I IR IŠ

LIETUVOS 
, Per BREMENĄ 
DidŽian.«iuir Greičiausiii*.

Vokiečiu Garlaiviu 

COLUMBUS 
arba kitais Šios linijos J 

laivais 
. Tik 8 dienos vandeniu 
Pulkus 3-čios klesos kajtabo- 

nal—tik miegamieji 
PaM bite vietinį agentą 1 
65 STATĖ ST^ BOSTON 
NORTH GERMAN

Kardinolų kolegija, žymiau^ 
sias Bažnyčios korpusas, su
daro Šventojo Tėvo Tarybą ar
ba Senatą. Karichfaolo titulas 
jau prie Imperatoriaus Teodo- 
zijaus buvo duodamas aukš
tiems valdiniukarrfe. Pradžio
je krikščionybės’buvo vadina- 
jni kardinolais kunigai, kurie 
turėjo nuolatinę .buveinę prie 
kokios bažnyčios’. Apie kar
dinolu/ jau minima Popiežiaus 
šventojo Siksto Pirmojo sino
de, laikytame Kopoje, 324 me
tais; Dgamiui £a$,XituJaš bu? 
vd duodamas tiktai tiems ku
nigams, kurie turėjo nuolatinę 
buveinę prie kokios bažnyčios 
Romoje. Vėliaus-pradedama 
šiuo vardu žymėti tiktai auk-* 
ščiausią ir garbi regiausią Ka
talikų Bažnyčios kolegiją, ku
ri sudaro Šventojo Tėvo .Se
natą. Anot, Dantės, kardino
lai yra šv. Petro,luotelio irk- 
lininkai, kurio luotelio* virši
ninkas yra Popierius." Sikstas 
Penktasis 1586 m. nustatė kar
dinolų skaičių, būtent 70, kai
po atminčiai-70 Senųjų, su ku
riais Mozė valdė Izraeliaus 
tautą arba 70 Jėzaus Mokinių.

i Reikalaujamas amžius — 30 
'metų. Jie yra paskirstyti į 
tris ordenus. Pirmasis —'Vys
kupu ordenas, kurių yra 6; jie 
vra* vyskupais diecezijose apie* 
Romą. Antrasis — kunigų' or
denas, kurių yra 50; jų dalis 
yra arkivvskupafe arba .vys
kupais įvairiose pasaulio die
cezijose, dalis gi darbuojasi 
Romos Kurijoje; šie. pastarieji 
yra tiktai kunigais.

1928 n etais kardinolų kole
gijos narių yra < 66. Iš jų
33 italai ir 33 priklauso ki
toms tautoms, būtent: Pran- 
edzams — 7, Ispanams — 4, 
Jungtinėms Amerikos Valsti
joms — 
Anglam 
Lenkam 
Brazi liečranis 
kams 
Olandams 

’— 1 ir Vengrams 
ordenus skirstosi šiaip: Vys
kupų — 6, kunigų — 51 ir di- 
jakonų — 9: o pagal užsiėmi
mus: — 32 Romos Kurijoje ir
34 diecezijų valdyme: i. yl — 
arkivyskupai ir vienas vysku
pas.— Brezlavijos (Vokietijo
je). Ifr^vienuolių Šeimų yra

11: Benediktinų —^2, Domi
ninkonų — 3;Le$eraniečių ka
nauninkų — 1, Jėzuitų —- 1, 
Redemptoristų — 1, Pijorų — 
L,- Servitų — 1 ir Saleziečių

i ’■ 'ri /ri > .

gils esąs žmogaus tikslas. Ti
kėjimas mokinį kad žmo
gaus gyvenimas tartum koks 
sapnas, turtai tik šešėlis; 
garbė tik duona, kad žmo- 
gus privalo taip gyventi, 
kad visuomet būtų pasiren
gęs mirt; geiduliai gi sako, 
kad reik naudotis gyvenimo 
valandomis, nes jos greit 
praslenka, įsigyti kuo dau
giausia turto, kad patenki
nus kpno reikalavimus, gy
venti neatsižvelgiant i Die
vo ir žmonių teises ir min
tyti apie mirti tik tuomet 
kai mirtis ateis. Tikėjimas 
sako, kad tikyba Įkuria pa
ties Jėzaus Kristaus, kad y- 
ra pragaras nedorėliams 
bausti, kad žmogaus siela 
gyvena po mirties; geiduliai 
gi tvirtina^kad tikėjimas 
žmonių padaras, - kad siela

I Milionai vyrą ir moterų visokio am
žiaus laike paskutinių 35 metų surado 
J Nuga-Tone tikrai ptfiikas gyduoles su
teikiant jiems naujų sveikatų, stipru
mų ir daugiau energijos. Niekas negali 
susilyginti su jomis dėl pataisymo

I kraujo, sustiprinant nervus ir daugiau 
jėgos Svarbesniems kūno Organams.

Jei jus esate silpnas, turite įvairius 
I nemalonumus, prarandant svarumų, sto- 
| kų jėgos ir energijos, arba turite chro

niškų užkietėjimų, galvos skaudėjimų. 
Į svaigulį, silpnų pūslę arba inkstus, esi 

Dervuotas ir nemiegat naktimis, tikrai 
pabandykit Nuga-Tone. Jos turi pagel
bėti jums — arba jūsų pinigai bus grų- 
žinami. Būtinai reikalaukit Nuga-Tone 
— nieks negali užimti jų vietos.

b

KOMPOZITORIAUS A. ALEKSIO DAINOS

Vienam Balsui Prie “Fortepijono
1. Ak, myliu tave____________________ .75
2. ’ Bemužėl, nevesk pačios ________ . ■ .50
3. Graži čia giružė_________________  .50
4. Meilė___ ___________________________ .40
5. Meile uždegta krūtinė___________ .65
6. O pažvėlgki ._________ _______ ‘ , .50
7. • Visuomet širdis surakinta_________ .60
8. Penkios linksmos dainos $1.00

Duetai - V
9. Moterą Sąjungos luinas _______ _ .50

10. Skrenda, lekia musų mintįs______  .75
111 Trisdešimt- dainą.________ ■._______$1.50

, Maram Chorui -
12. Ginkim šalį Lietuvos________________ .50
13.. Giesmė į Šv. Kazimerą___________  .50
14. Lietuvos Vyčią hunas___________ .25
15. Pirmyn į kovą-------------------------------.50
16. Mes grįšim ten-------------------------------.75
17/ a) Išauš vasarėlė, b) Tu mano mer

gelė, e) Išbėgo mergytė______ ;__ .50
18. a) Kaip aš buvau jaunas, b) Žiu-

rau anksci- rytą, c) Aš užganiau 
Lietuvoj___ ___ ________—_________ .50

19. a) Eikš mano mergele, b) Aš suti-
’ kau žydeli, c) Kam anksci kelcis .50

20. a) .Miela tėveli, b) Oi skauda gal
velę, c) Atsigėriau žalio vyno _ ___ .50

21. a) Oi džium-džium, b) Už jūrių, e)
Kalbin jaunas bernužėlis, d) Aš tu

rtėjau vištą----------- ?___.........  .50
22. a) Tvkusis rytelis, b) Oi laksto va

nagėlis, c) Kur Nemunas, d) Oi čiu- 
čiajiulia--------------------------■ ... .. , ,50

ri '

b 10-ties Metų Lietuvos Nepriklauso- 
. mybės Jubiliejaus Apvaikščiojimui

I. •. ' '

Visos virs paminėtos dainos galima gauti “Darbininko” Knygine. Siųsda
mi užsakymus drauge prisiųskite ir pinigus. Visuomet adresuokite taip:

“DARBININKAS”
366 W. Broadway, ' South Boston, Naša.

Management, Circulation, etc., 
Reąųired by the Act of 
Congress of August 24, 

1912,
of Darbininkas published Semi- 
weekly at Boston, Mass., April 1, 
1928, Statė of Mass., County of‘ 
Suffolk. x ' •

Before me, a Notary Public in 
and for me Statė and country aforesaiū, 
nersonally appeared Mary F. Dusey, 
who having been dūly sworn aecording 
to law. dęposes and says that she is the 
Manager of the Darbininkas and that 
the following is, to the best of her 
knowledge and belief, a true states- 
ment of the ownershĮp, management 
etc., of the aforesaid publicatlon for 
the date shown in the above caption, 
reųulred by the Act of August 24, 1912, 
embodied in section 443, Postai Laws 
and RegnlationsTprinted on the reverse 
of this form, to wit:

1. That the narnės ahd addresses of 
the publlshers, editor, and business 
managers are: Publisher St Jos. Lith. 
R. ę. Ass’n of Labor, 366 Broadway, 
So. Boston, Mass.; Editor A. F. Knei- 
Žys, 291 Pleasant St, Canton, Mass. 
Business Manager, Mary F. Dusey, 9 
Ferndale Rd., Roslindale, Mass,

2. That the owners are: Saiht Jos. 
Lith. R.. C. Ass’n of Labor, 366 Broad- 
way, So. Boston, Mass.

Juozas Trainavįčius — President, 175 
Ames St, Montelio, Mass.

A. F. Kneižys — Secretary, 291 
Pieasant St,z Canton, Mass. x

Antanas Vaisiauskas — Treasurer, 
.371 Port ta nd St, Cambridge, Mass. .

3. That the known bondhoiders, 
mortgagees, and other secąrlty holders 
owning or holding 1 pev cent or more 
of totai amount of bonds, mortgages 
or other seenrities are: ‘/autos Fondas, 
Brooklyn, N. Y.

Mary F. Diizcy'. Business Manager
Swom to antį subscribed tefore me 

this 4th day of April, 1928?
• - Sunanne Pnishca-Shallna

Notary Public 
(My eommission evpires Oct 23, 1930)

spuogas ant tos kūno dailei j 
negi ja ir neprapuola. Vėžys? 
ant lūpos dažnai pradžioj^ 
išrodo kaip paprastas slogįK 
spuogas, tik žinoma, jia įh| 

prapuola taip kaip dįBM 
spuogas, kuris trumpu 1^ 
ku pranyksta.

Vėžys ant liežuvėlio
nai apsireiškia iš nuolatųiip.| 
trinimo negerai pritaikinįų^| 
arba susprogdinėjusių dirte^ 
tinių dantų, aštrių šuki^3 
išpuvusių dantų ir L t RM 
kymas, kaipo chemiškos iri-3 
tacijos rūšis, kaikada vra/į 
priežastimi chroniško liežuvi 

~ vio uždegimurir pa^iiLaiyjiįj« 
mažų plyšių ar spuogų;^ 
Kiekvienas liežuvio skaudu-^ 
lys, kuris nepaeina iš sifilio^ 
ir kuris negi ja, kuomet gyš3 
domąs turi būti skaitomi^ 
ūž nelabąją peraugą, kol jis, 
tikrai ištyrus, nepasirodys^ 
kitokiu esantis. Liežuvio | 
vėžys greitai auga dėlto jo^ 

' operacijos esti sunkios if?
pavojipgos, ir tiktai jei lai-t 
ku patėmytas, ir tuojau ar
domas, yra užtektinai vilties < 
kad jis daugiau neątsikar^j 
tos. Sidabro nitrato arba kP’; 
to kokio deginančio akmens/ 
nereikia vartoti, gydant 
vairius skaudulius ant liežu
vio nes pasitaikius jbi taš< 
skaudulys būtų nepažintas! 
vėžys, toks gydymo būdas 
tik apsunkins visą dalykų./^ 

. F. L,

Gal skaudus likimas — 
Daug sunkią vargelių. 
Spaudžia ašarėles .
iš meilių akelių.

; Arkivyskupas ir Lenkijos 
Prima (palies vyskupų jr^r- 
lątyškupų valdylojau). v - 

1927 metais mirė septyni ir 
vienas atsisakė iš kardinolų— 

- Tėvus Tiindvilras Billrtr jfem- 
i’ itas; septyni naujai pakelti į 

kardinolus; du konsistoriuje 
birželio mėnesy ir penki gruo
džio 19 dienų. ’

Būtų malonu, kad ir Lietu
va turėtų savo patarėją prie 
Švęstojo Sosto nors dabar, 
kuomet jau susitvąrkė Lietu
voje* Bažnyčios reikalai ir kon
kordatas jau vykinamas. To- 

| dėl nielskiųie. Dievo ir rūpinki
mės ne tiktai išprašyti, bet ir 
užsipelnyti: geru pavyzdžiu, 

į uolumu BafJnyčios, ir sielų rei- 
į kalais ir tvirtu mokslu. “Jei 
r kas rirokšta' vyskupo* pareigų^ 

trokšta gero darbo...” (1 Tirt. 
3, 1) ne dėl mūs, bet dėl Dievo 
garbės ir pakėlimo vis labiau 
Šventos mūsų Bažnyčios. “Š.”

-7,.: - „ --------- _
. malone ? Ar Jis baudžia* už 

£ nuodėmes ? Į ' tuos klausi- 
mus žmogus atsako kaip jis 
pats nori, neatsiklausdamas 
'Dievo valios ir apreiškimo. 

Wf^^ienus priima, kitus atme- 
ta sulig to kurie jam patin- 

|^|vka. Yra žmonių, kurie sta- 
IBf,/to save teisėjais šv. Rašto, 
Bažnyčios, kunigijos, tšv. Tė- 

) ir'net paties Dievo. Jie 
igštesni už viską.

Žinoma, tokia* puikybė 
IHevūi nepakenčiama. Jis 
atima nuo žmogaus tikėjimo 

lįnialonę, o kądangi tikėji-

-i, Vokiečiams — 4,
— 3. Austrams — ž,
— 2, 'Belgams- —,1.

,1, Čekoslova- 
1, Kanadiečiams — 1, 

1, Portugalams
1. Pagal

> r . ,? . . ■ ’ * - < > • i

brangus daik- griežta puikybe ir dėl jįavo 
-^didumo-aUkilniniHi Knta- 
likų Bažnyčios irf patraukė 
savo klaidon milijonus žmo
nių.

Antroji priežastis tikėji
mo praradimo tai geiduliai. 
Kiekvienas žmogus turi sa
vo geidulių, ir jie visi kovo
ja prieš tikėjimą, o tikėji
mas prieš juos. Jei tikėji
mas auga, geiduliai mažėja; 
jei geiduliai ima viršų, tikė
jimas silpnėja. Tikėjimas 
sako, kad Dievas mūsų tiks
las, dorybė” mūšų-prieglau
da, dangus mūsų tėvynė; 
geiduliai gi skelbia, kad že- 
mė mūsų buveinė, smagu-

PRALEISK SAVO ATOSTOGAS LIETUVOJE
KIEKVIENAS LIETUVIS privalo aplankyti savo gimtąjį kraStą. 

Kas metai vis daaglac ir dan^iau amerikiečiij važiuoja atlankyti savtt- 
klns Lietuvoje arim taip sau Lietuvoje pasisvečiuoti. Lietuviai deda 
visas pastangas. ks>d tie svečiai butų gerai priimti ir lfcrtvežtą malo
nius įspūdžius IS Lietuvos.

Tas važiavimas tiesiog J Klaipėda ant Baltiko-Amerfkoa TJniljoa be 
Jokių perso limą p»1e dabartinių aplinkybių yra mnlonna ir visiškai 

‘ keleivių nevargins:. »-
•

Patartina visiems, kurie trokžta pamatyti gimtųJI kražtą neatidė
ti, bet važiuoti savuosius Mų vasarų su vlensr 14 virihnlnėtų eka- 

, kursi Jų iš Amerikos tiesiog J Klaipėdą. •
, /.iniom KrcipHtfg f Vieton Agentą ar f Bendrovę

BALTIO AMERICA LINE
8 Bridge Street New York, N. Y.

- , Union Trust Bldg., Pittubnrgh, Pa.

SUTARTIS SU VATIKANU] 

z Čekoslovakija, kur dmįįJ’ 
yra nekatalikų ir soeialisčųj 
sudarė konkordatą su Vafi> v 
kariu. Tik mūsieji socialia- 
tai, matyt; , teBijo Popiet 

žiaus ir katalikų tikėjimo^/ 
kaip velnias šermukšųi^ 
lazdos."

po mirties ' išnyksta kaip 
kvapas, kad nėra jokio pra
garo bausti už blogus dar
bus. Kaip matome, tikėji
mo ir geidulių reikalavimai 
yra vieni kitiems griežtai 
priešingi ir kovoja tarp sa
vęs kol žmogus gyvena. Jei 
duosime geiduliams sustip
rėti, tikėjimas tuomet suma
žės arba visiškai, išnyks.

Pagaliaus žmonės rikėj i- 
jimą praranda dėl pasaulio 
su vadžiojimo. Nūnai pa
saulis pilnas visokių klai
dingų mokslų -‘Ir principų, 
kurie veikia ant silpnesnių 
protu kaip kokia pragaiš
tinga degtinė. Reikia daug 
stiprybės ir geros valios, 
kad prieš juos atsispirti ir 
tikėjimą išlaikyti.

“Viešpaties Prisikėlimo 
dienoje turėtume ir mes 
prisikejti ir sustiprinti savo 
tikėjimą, kad jis kaip skais
ti žvaigždė, žibėtų ant mūsų 
padangės ir vestų mus prie 
amžinojo garbingo prisikėli
mo.

i 
Į rytą šalelę <
Skrisk mielas paukšteli, 
Nešk mano mieliausiai 
Nuo širdies žodelį.

/. •
Gal rūtą darželyj ' 
Kasi ją dainuojant, 
Apie manę jauną 
Bernelį svajojant.

tas, bet žmonės jį taukiai 
praranda. Dėl kokių priė- 

y • žąsčių ? Pirmiausia dėl pui
kybes bei išdidumo.

^Žmogaus protas labai ša
lvimi pasitiki, bet ištiesų ma- 
/ žai tegali. Jis viską nori 

pažinti, bet mažai ką pažįs
ta ir tai tik paviršutiniškai. 

W Neįstengia pažinti savę, o 
v Bori ištirti Dievą. Pakilęs 

savo išdidume jis tekia iki 
AugsciatĮSiojo Sostu ir twt>- 
jau stato klausimus: ar iš- 
tikrųjų yra Dievas?-ar jis 
valdo pasaulį? ar Jis reika- 

’ lauja sau garbes, ar jOš rirt 
-4/ paiso? ar Jis kalba per sa- 

vo tarnus-kunigus^ ar Die- 
'/-ri vas vra ant mūsų altorių?
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dėl visų veiduose, spindi ta- AliėlįUja, Allėliuja!' Alleliil-

šalin negrūstų.
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Kur broliuką sutartinė, 
Ir sesutės mūs gyven.

Aš ten trauksiu garsią dainą 
Girioj, pievoj ar lankoj/ 

Ten man mintis atsimaino 
Toj bakūžėje menkoj...

("Trimitas”)
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. Tik tas Žmogus yra gražios dva. 
šios, kuris su artimu gražiai elg- 
damasis, graliai gyvendamas, gra
žina pasaulį.—R. Suluptai
rya,^, Į r-.- ... ,| Jum
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Ljąoo

___uz- 
mezgė ir išsiskirstė. Toli
mesnį, darbą pavedė varyti 
trims komisijoms ir dviem 
subkomisijom. Viena tų ko
misijų svarstys^ Lietuvos ir 
Lenkijos ekonominius santi- 

roji riš mažumų klausimą ir 
nustatys vienos valstybės pi- 
liečiu teises- apsigyventi ki-

\ sui^šyentomiR—3

. Linkėkime visam. pasau
liui ramybes, taikos, kad 
būtų žmonių kraujas berei
kalingai liejamas ir tūriai 
naikinami, kad viri karai 
būtų užbaigti kogreičiausja; 
kad idėja amžinosios rainy- 
bes būtų kogteičiausią rėalf- 
zuota, įgyvendinta.
. Mūsų tėvynei Lietuvai 
palinkėkime vystytis derho- gL 
kratiniais, S t. Seimo kon-

' štitųcija , pagrįstais, pama- 3 
tais. Tegul ir valdantieji 
pavaldiniai, ir pozicija ir d-7 f 
pozicija, ir kairieji ir dešu - 
irieji, ir tikintieji ir priešu y 
tikybiniai, visi kogiričiauMS j 
suranda vieną bendrą liežu
vį, kad susikalbėtų ir visi : 
išvien bendrai dirbtą tėty-'- 
nės naudai ir gerovei. Kad 
brolis lietuvis į brolį llėtii- 
vį nežiūrėtų kaip velnias į 
savo motiną,r kad opozieijtk- V 
pozicijai nerodytų per kiše
nių špygą, kad kiekvienas 
tiek tekąstų kiek apžiot va- * - 
lioja ir kaip kiaulė kitų nuO ' ■ _ 
valstybinio lovio su snukiu;

juk šv. / .: 
Lietuvos žemelėje visiems 
duonelės ir darbo’yra užtek- * 
finai? tik reikia tiiioširdžiai.

darbininkėlis vargdienėlis, 
išnaudojktatuį ga- 

Inūbįjamas, ujamas. skristo 
džiamas, užsimiršta visas 
skriaudas /ir veizėdamas; | 
dangų, į linksmi), pavasario
rytą auksu ir purpuru žė
rinčiu padangių ryto aušrą, 
į tekančią šviesiąją saulutę 
motinėlę ir visą pasaulį nu- 
šviečiančią, sakauj prisime- 
na Viešpaties Kristaus šv. 
mokslą, Jo šventūs meilės į- 
sakymtisj Jo mirtį už žmo- 
nijos nuodėmes ir jo garbin
gąjį iš numirusiųjų — kaip 
tos saulutės užtekėjimą — 
prisikėlimą, susikaupęs dva- 
sioje jis linksmai ir nuošir-' 
džiai su visu pasauliu kartu 
šaukia giedodamas linksmai

.T? j

jfr ūi žJH luiifiHiHir'H'flMirji.?

i n > 1 f ii g Tm
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. Valdovai visuomet norė
jo ir nori, kad linkimai bū
tų ne tautos valios pareiš
kimų,-bet jų, t. y. "valdovų, 
norų atbalsiu.

{domūs tie metodai, ku
riuos jie rinkimuose pavar
toja. Bolševikų ir fašistų 

ranasūsr’Ir' 
pas vienus ir pas kitus neva 
tai žmones renka, bet tikru
moje partijos nuskiria ats
tovus, žinoma, savo partijos 
žmones.----- ■ ■■, —

Buržujai.nedrįsta dar taip 
autokratiškai? pasielgti ir 
pavartoja kitokių šposų. 
Pav. Anglijoje duodama tei
sė du syk balsuoti tiems, ku
rie turi rezidenciją vienoje 
vietoje, gi biznį kitoje vie
toje. Jie, žinoma, nėra pro
letarai. Dabar ketinama su
teikti tokias pat privilegijas 
ir jų žmonoms.

Įdomu, kokį šposą su rin
kimais iškirs diminutyvus 
Lietuvos diktatorius. Jo gal
va pilna įvairių įvairiausių 
idė jų, tik, deja,'jos ilgai ten 
nfesilaiko. Paskiausia ten 
gimusi yrą Gdsudarstvennij 
Soviet idėja. Kaip ilgam— 
nezmia. > a f V
; . yėliaų_g^tančį^_tęn i- 
dėjns jrrg'yjs la Wu ir la- 
biam p’alfe^bg^t Mussolinio 
galvos produktus. Nelabai 
tenustebtum išgirdę, už mė- 
riesio-kito, jog i žmonėms 
rinkimų nenorint,” paveda
mą^ tautininkų partijos vy
riausiai valdybai... išrinkti 
Seimas.

Būtų visai Mussoliniškai 
ir tautininkai tikrai bus iš
rinkti ir -pasiliksi valdžioje 
ir bus Įgyvendinta neparti
nė era! - — . .r

—-----  ,■■■■■ ■ — ——r

V
v J. Juknevičius

Ko Sulaukiau?
———_ \•

Ko sulaukiau aš šiandieną? 
Ko. sulauksiu aš rytoj ? 
Žinią linksmą gaunu vieną/ 
IšVažiuoju ašai tuoj...

• * ’ "I ■ ‘ ’ ■

* Išvažiyoju į gimtinę, 
Į gimtinę brangią ten,

įį.Afeilė savęs žmogui būtinai reikalinga. Još netureda- 
Iš, žmogris nebūtų galėjęs likti pergalėtoju kovose su 

ir su skaitlingais savo priedais. Sveika savymei- 
Uaudinga, bet virtus siauru egoizmu^ pasidaro pra- 

’ j°je gludi mirtis.
Kristui ateisiant žmonija ėjo žiaurios savymei-
i, nes kitokio kelio nepažinojo. Eina ji ir da- 

T Savymeilės keliais, nors ir pažįsta tikrąjį kelią— 
kelią. Atsisako eiti Kristaus kryžiaus keliais, 

joizmo keliu, bet nuo kryžių pabėgti negali it neša 
įf srtvo pečių nesuskaitomą daugybę kryžių, kuriuos 

pasidirbdino ir užsikrovė sau ant pečių. Ir tie 
no kryžiai yra kurkaš sunkesni už Kristaus kryžių 

ęikia ne gyvybę, bet mirtį kryžiuotojaipš.
f * . ■ *

v

* * 'f: • '

Kas pagimdė tą baisųjį didįjį karą? Kapitalistų ir 
altaristų egoizmas. Kas pražudė tautas? " Kieno nors 

as: gal vieno žmogaus, gal kelių žmonių, gal viso 
egoizmas,—bet visviėn egoizmas. Kas įvedė vėrgi-

? Irgi egoizmas. Beveik visos pasaulio belaimės iri 
sdos—o jų yra milijonų milijonai—plaukia iš to paties 

to-^ėgoizmo. ' • -
f m Kristui ateisiant pasaulis manė, kad laimingas 

kryžiuotojas, persekiotojas, valdovas^ turtuolis, abel- 
?ilis. Kristus tečiau visai ką kitą pasakė. 
iaują,'ligtol negiTdėtą įsakymą. : Jis vadino 
ne pasaulio galiūnus ir turtuolius, bet pa- 

10 mažutėlius, beturčius, persekiojamuosius; verkian- 
ėnčiančius, romiuosius- gailestinguosius ir nesutep

us širdies. Ne Herodui ir ne Pilotui Jis pavedė savo 
stės platinimo darbą, bet šienis mažučiukams.

;.AJis Pats Savę leido prikalti prie kryžiaus ir tuo pa
kari keliu į laimę, į prisikėlimą eina ne kryžiuoto^ 

bėt kryžiuojamieji. Bet pasaulis to dar nesuprato 
it" suprasti nenori. Pasaulis nepajėgia suprasti, kad be 

siaus nėra prisikėlimo, nėra dvasinio atgimimo, nėra 
fcro progreso. Pasauliui kUrkas labiau patinka būti kry- 

ojamuoju, bet-jis atsiduria abejose rolėse.
' ■ j

.. .* *
O mūsii 'tėvynės kryžiai it kryžiuotojai?.. Netrūksta 

ši -jų; Kryžiavo ją partijos—dabar kryžiuoja diktato- 
i. Ir vienų ir kitų egoizmas tas pats. Diktatoriai tu- 

' daugiau galimybių parodyti savąjį—ir rodo: ne tik 
tiropos, bet ir Amerikos lietuviams.
,gO kryžiuojamieji?.. . Paimkim^ kad ir partijas, ar- 
sį spdUdą. Ar dabar partijos yra tokios kaip kad buvo, 
Hdomet jos buvo kryžiuotoji) rolėje? Spauda irgi visai 
toniška. Nebėra tų pigių ir tulžies pilnų asmenišku- 

Spauda surimtėjo ir ne cenzoriaus^čia nuopelnas. 
; cenzorius dziatigtūsi, j ei“ Rytas” ir “Lietuvos Ži- 
” vėl imtų šaudyti į kits kitą senovės šatrais. Tulžis 

^ asmeniškumai cenzoriaus nevaržomi if juos liejama bet 
diktatorių spaudoje. > . /

Taigi dabar Lietuvoje kryžiuojamieji eina keliu į 
limą, kyla doriniai aukštyn. Na o kryžiuotojai 
a visų egoistų keliu ir prieš tą patį galą, ką visi 

ai—kryžiuotojai neišvengiamai prieina. r : ~
į TaŪta gi neša egoistų ant jos dedamus kryžius ir mm 

ir eina kryžiaus keliais į prisikėlimą. ,
-t »

Į ^Darbininką žmogų skaudžiai paliečia kitos rūšies ego- 
as—kapitalistų egoizmas. Jie yra artimiausi jo ir 
r ‘ ros kryžiuotojai. ' _ ' -

-feusija per amžius vargusi po kkpitaiižtao‘if carižiUO 
jįgu pakeitė savo kryžiuotojūs. Dabar ją kryžiUoja iie- _

i biurokratai bet rauddfli čekistai; bėt kattČibs tošį luomų, tautų ir visos žmonijos nelaimes; kad kelias į

ta ir kooperacija užims ekonominių ir politinių dik 
mito.

toje. Trečioji gi komisija 
gvildėhs nepuolime klausi
mą. jos stibkomišija svar
stys indemnifikacijos, t.' y. 
atlyginimo Lietuvai už Len- 
ku jai padarytus nuostolius. 
Užbaigus pavestą joms dar
bą komisijos raportuos ant
ru atveju Karaliaučiuje su
važiavusiems lietuvių lenkų 
delegatams. Nesitikima, kad 
remisijos bus pasiruošusios 
tą padaryti prieš 'tautų 
Lygos Tarybos posėdį birže
lio mėnesį. x . .

Ligšiol gautomis žiniomis' 
Vilniaus klausimas nebuvęs 
keliamas Karaliaučiuje nė 
vienos, nė kitos pusės. Tas 
klausimas buvo paliestas tik 
netiesioginiai, kai Voldema
ras užsiminė, kad į derybas 
reikėti! žiūrėti kaipo į Su
valkų sutarties 'tąsą. Su tuo 
Zaleskis, žinoina, nesutiko 
ir pareiškė, kad Suvalkų su
tartis, turėjusi laikinos ar
mijų sutarties pobūdžio ir, 
esą< ambasadorių nuospren
dis esąs galutinas. Be kit
ko Voldemaras pareiškęs, 
kad tesutiksiąs priimti Len
kijos ambasadorių tiktai 
Lietuvos sostinėje, Vilniuj, 
t y. kuomet Vilnius bus grą
žintas Lietuvai.

Iš tų derybų, nėr ko daug 
tikėtis. Apie Vilniaus grą
žinimą lenkai nenori nė kal
bėti,‘o be to negalima laukti, 
kad'lietusiai sutikti) suda
ryti normalius diplomati
nius santikius. Negalima ir
gi nustatyti sieną neatsiža
dėjus Vilniaus. Visa, kas 
galima laūkti iš - komisijų 
darbuotės ir derybų — bus 
gal tik sutartis dėl mažumų 
ir palengvinimai dėl ekono
minių santykių ir susisieki
mo bei sunurmavimas de- 
marklinijos perėjimo netoli 
niio jos gyvenantiems.

Lenkai be intrigų derybų 
laiku ne apseis. ,Jau ir da
bar jie pasiuntė plečkaiti- 
ninkUs daryti avantiūras 
prie ;deinarklinijos andt 
spaudos pranešimų. Dery
bos bus ne be pavojaus Lie
tuva^ ypač, kai ją atstovaus 
ne tautos atstovas, bet tau- 
toszdiktatorius.
e-———-———:

,k.

• T , '
‘ > ■ r.-

Tautos/ ir luomai susideda iš ašmenų. Kokie asmenys 
—toki tauta, toks luomas. Tuomet tik tautos ir luomai 
rodys mažiau egoizmo, kuomet asmuo pradės geriau su* 
prasti, kad asmens egoizme gludi kūno ir dvasios mirtis,

prisikėlimą, į tikrą 
nukryžiuoti 8dvd

ių;tkadreilp& 
iėškant tikros

pastovios laimės.
3Įtai iMatoriua laimes; laimes,

ia!
Nuo Velykų iki Velykų 

prabėgo vieni metai, prabė
go kaip vanduo, nei nepaju- 
toirie nors tuose metuose ne 
vienas prityrėme datig link
smybių, džiaugsmu, laimės... 
bet ar daugelis rasis?—gal 
vienas iš šimto dr tūkstan
tis iš šimto tūkstančiutis iš šimto tūkstančių—d 
visi kiti savo dienas skai
čiuojame savo vargais ir a- 
šaromis, savo nelaimėmis ir 
kruvinais sunkiausiais dar
bais, po ktirių našta mūšų 
kupros sulinko sušikuprino,. 
mūsų rankos sukietėjo, su
rambėjo, kruvinomis pūslė
mis apsidengė, mūsiį raume
nys suliesėjo, ’ išdžiūvo, su
kietėjo; mūsų veidai suny
ko, akys įdubo, kaktąs var- 
go bruožai išbraižė išrai
žė.. . ir ką gi Už tai įgijo- 
Me? kį sutaupėme? ką turi- 
me?—džiovą ir kitas ligas— 
o ne kartą ir moralį pąkri- 
kimą—nutautėjimą, nuo ti
kėjimo atsitolinimą ar atša
limą. Tai ir viskas,.

Baisios nuolatinio ’ sun
kaus darbo pasekmės o gero 
nieko — bet kasgi čia dau
giausia yra kaltas?’ Kaltas 
netikęs pasaulio surėdymas,~ 
kaltas žiaurusai nepasotina
mas kapitalizmas, kaltas 
mūsų pačių nesusipratimas, 
tamsumas, 'tinginystė, nepa
stovumas geruose pasiryži
muose ir noruose.;. Gal ki
tas dar pridėsite kad kaltas 
it Dievas, ir velnias ir ne
lemtas likimas... Taip, tik
ri) ir į si vaizddojamų kalti- 
nihkų yra daug ir labai 
daug... beti.. nors mes jų 
priskaitytume ir dar devy
nias galybes, tas mums nie
ko geto neduos ir mūšų var
gi) bei nelaimių nesumažins 
if prie velykinio džiaugsmo 
padidinimo neprisidės.

Mes žiūrėkime kas mums 
reikia ateityje daryt, kad 

vargas, skurdasiri£nau- 
Jojimas kas kart eitų taa- 

ir mažyn, o kad j*erbft- 
jr didyn. Štai 

kūr mdm) iuir būt koncen- 
tniojamos mintyB ir pastan
gos dedamos.

Kas įMevui—Dievui, kas 
Bažnyičai—Bažnyčiai, kas 
Tautai^Tautąi, o kas sau 
tai sau. "

Sau talka ir susipratimas,

tinai,: tik reikia nuoširdžiai, 
teisingai *ir su tikrąja meile 
bendradarbiaut; vieni 
tiems nepavydėt, neke 
neskriau^t, neišnaudotu 
persekiot. .. nežiidyt... /

Savo Šeimynėlėms palin
kėkime sveikiems augti,- 
tarpti, stiprėti ir kitų metų. 
Šv. Velykų .sulaukti o LDS;

• iš visų skolų kogreičiausid 
. išsikasti, koplačiau “Darbi- 

ninką” paskleisti, kad JUūįįĮ.,įTy 
rikos lietuvių tarpe nebūtų .

> tos šeimynos, kurioje “Dar-, . 
bininkas” nebūtų nuolatinių

; svečiu, svečiu uoliai laukia- 
- mU ir mielai skaitomu, kad— 
r pati organizacija žymiai iš

augtų narių skaičiumi, y- , 
pač kad kodaugiausia į or
ganizaciją rašytūsi jauiriio- 
menės, neš jaunuomenė tai 
organizacijos energija, Or
ganizacijos judrumo dvasia; £ 
kuri sujungta šu sėiięširiųjtf^ 
subrendimu, protu ir prak
tiškojo gyvenimo prityrimų.. 
—gali stebuklus nuveiktu.. -■ 
ir nuveiks, tik drąsiai vistM|b 
pirmyn į kovą sil visu tuo, 
kas kataliko, lietuvio darbi- 
hinko vardą žemina, kad',, 
skersai kelio į gerbūvį’ reto W 
so, petys į petį visi bendrai > 
išvien viską pergalėsime; 
garbihgo tikslo atsieksime, . 
o atsieksimi greičiau negu 
manome, jei tik nuoširdžiai 
ir uoliai visi kiėkviepte - 
vo srity ir rybošė dirbsime.

Allėliuja! Visiems linky L 
mų Velykų. Nors laike Svai
tės vargus užmirštų " o 
džiaugtis viltimi į geresnę 
ateitį kurios niekas, kitas,., . 
tik mes patys sau išsikovo
sime ir susikursime, b

sidžiaugsime. Allėliuja!



1830 Mereditli Avė.

jis man

aukusį dangų* ■ Kuomet 
§s, medžiai, vanduo,

Pranyk'ir tu; žiariri į 
Daugiau manęs tn nek 
Sugrįžk jaunų dienų h! 
Gyvenimo takus prask 

Viktoras 1

kad kų
!> tam suteikia

iugą. Kolonija buvo už
miesty. Nuvažiavę radom 
didžiausią minią susirinku
sių lietuviu — senų, jaunų,

pr m <la-
lyvauj a tik valdančios par
tijos žmones (kokia valdžia, 
tokia arbata). Poincare 
taipgi informavau apie Lie
tuvą. Aš jam pasakojau, 
kaip mokėjau ir prašiai!, 
kad jis užtartų Lietuvą tai
kos konferencijoje. • Jis pa
žadėjo, liet neisiešėjo.

Iš Paryžiaus vykome į Ro- 
mti, kur prel. Olšauskis 
ko Šv.Tėvui memorialą 
Lietuvių 'dienos reikalu..

Iš įo viso gali būti aišku,

PC **
. i

(Tęsinys)

nių klesos.

priėmimas deldviepjpriej 
iių: viena, kad daugiau pj 
nininkų nebus galima itn 
sutalpinti antestm^B^ 
rii iF svarbiausia* 
arba birželio mėnesyje fc 
dainininkai negalės suspėti 
sakančiai išmokti dainų; & 
mylėtojai nuiz i kos,

Kas sužadina krūtinę 
Jei ne dainos Lietuvos;, 
Kaš duod džiaugsmą bėgsi 
Dėl nuvargintos sielosi.%;

delegacijų aš patekau. Jai 
vadovavo p.. Protopopovas. 
Londone ai maniai!' ir. šį? ii?

* ■ £ . f •*'' *Rg

tą nuveikti. r ‘,
Nu v ažia vęs pasiunči au ‘te

legramą kun. Matulaičiui, 
lietuvių kolonijos parapijos 
klebonui, kad jis suruoštų 
mitingą, kuriame aš: pasisa- 
kiau norįs ką nors papasa
koti. Į tą įpitingą aš pa
kviečiau ir. rusų delegaciją, 
kuri nuvykti mielai sutiko. 
Susirinkimą • atidarydamas 
kun. Matulaitis turėjo~pasa- 
kyti rusiškai uekstra” kal- 
t>ą.
---— Ką darytų 
sakė, — kad aš per savo bu-| 
vimo Amerikoj ir Anglijoj 
laiką Vistli rusų kalbą pa-į 
įniršau? 'A . J
.į Iš šios sunkios padėties aš 
jį išgelbėjau: parašiau jam 
oraciją, o jis ją išmoko.

Paskirtą , dieną aš ir visi
-P9 au-

2 ■ »a_ 4 ■ VT f» t .■ • ' •

laškiausi kaip sužeistas! 
aukštis norėdamas kur 
tors pasislėpti nuo medžio-1 
ojo, bet negalėdams, muša! 
pamais iš paskutinių jėgų] 
natydamas savo prapultį... Į 

Vakaras. Buvau viena na-1 
nuošė. Lauke buvo ramu. Į 
Iš savo kambaryje sėdėjau! 
prie lango ir įsmeigiaM akis Į 
į tą paslaptingą tolUibą, ir] 
be vilčiai Iriuktair'kądą talpi 
liūdnas man vakaras atsi-| 
sveikins su paskutiniais, iri 
jau gęstančiais saulės spin
duliais. Ir prisiminė man 
kūdikystės metai. Ten Lie
tuvoje randasi vienuolynas, 
kuriame rrian teko būti 2 
metu. Prisiminė tas vienuo* 
lyno varpelio balsas. Toks 
neva nedrąsus, bet skamban- 
tis. .Neva iš ano pasaulio, 
bet paliepiantis.. .

Tenai tai girdėjau, kad iš 
Visų šio pasaulio daktarų 

į Dievas užima pirmą Vietą.— 
Nes Jisai gydo netik kūną, 
bet it sielą/ Tenai pakarto- 

’ tinai' girdėjau
Dievas 
kančios, ir. kad už tai rei-| 
kia būti dėkingiems. < Ką?l 
TJž kančias dėkuoti? JūkĮ 
Dievas ttir būt tiktai užsi-1 
rūstinęs man suteikė kan-Į 

. Čias. Ir vėl rodos girdėtis ! 
balsas vienuolės, jau taip I 
daug meti) atgal ištartas: 
Kad greičiau pritruks jūroj] 
tysis iš sielos gelmių .prie! 
ttuks saulės spindulių,-^-rie- 
gu Dievo malonės tam, ku-' 
ris šaukiasi Jo... .

.■ <*■

Pakėliau akis ten kur ka-r 
bojo Viešpaties paveikslas. 
Tą paveikslą atsivežiau iš 
Lietuvos. Tai atmintis iš

Pranyk tamsioji haktužejgį 
Lai šviesi saiilė
Nudžius Hlsota girušėlė?^»j 
Paukšteliųdaittosstisk^M

šių lietuviu 
mažų, motinų su vaikais ant Į' 
rankų ir tt. Mus pasitiko 
baltai apsirengusios mergai-r 
tės ir įteikė visiems delega
tams po bukietą gėlių. Tas) 
padarė į rusus didelį įspūdį.

Prasidėjo susirinkimas. Į 
Kun. Matulaičiui kalba pui- 
kiai pavyko ir rusų delega- Į 
cija, jos klausydama, susi- ’ 
jaudina Delegacijos pirmi
ninkas ir kiti delegatai, pa- Į 
ėmę žodį, kalbėdami tarp ko I 
kita palinkėjo lietuviams 
laimingai grįžti į laisvą Lie-į 
tuvą. - ' ' . Į

Susidarius tokiai nuotai-| 
kai man jau ir nebebuvo rei
kalo perdaug ilgai kalbėti. Į

Protopopovo delegacijos I 
pirm, pasakyta mintį apie! 
laimingą grįžimą į laisvą! 
sietuvą teko plačiai <pa-Į 

skleisti pasaulinėj spaudoj. Į 
Kbdel jis taip pasakė, neži
nau. Gal jis laisvę suprato, 
kaip išsivadavimą iš oku
pantų vokiečių, bet iriau pas | 
jį prašyti'komentarų nebu-Į 
va reikalo, aš ir norėjau vi
siškaikitaip tą laisvumą su-1 
prasti ir todėl paskelbiau,! 
kad rusų delegacijos pirmi-1 
ninkąs, Protopopovas Lon
dono lietuviams palinkėjo 
laimingai sugrįžti į laurų 
Lietuvą.

Giedrute Siame susirinkime atsitiko 
. •' * vienas kuriozas. Po susirin-
r J kimo salės seniūnai atnešė! 

delegatams paltus. Delėga- 
-JtlH tt* rijos pirm, vienam jų dė- 

kodamas padavė ranką, o 
.J Šia, lietuvišku papročiu,

inėnesį;
?< *• J

Varpai vakariniai... Bet, 
jog jie taip pat skamba kaip 
anatae vienuolyne,-Lietuvo
je. O aš, aš vis dar melstis 
negaliu, <> varpai taip grau
džiu, taip majestotišku to
nu skamba. Nežinau kas su - >- -į-* •
manim tuomet atsitiko, tik 
atmenu, kad kokigf tai jėga 
taip staiga paklupdė mane 
[aht kelių, ir ištiesus rankas 
[šaukiau - Viešpaties, pagal
bos,.. Af buvo tai malda? 
Tai buvo skundas, Vetžian- 
aysis iš sielos gelmių “prie 
Augščiausiojo tribunolo inel- ■ 
džius užtarimo, ir teisybės.

Tas truko gal tik vieną 
minutę, po tam kaš gi pasi-

Į Štai nejaučiu Jau ^kąųs-. 
rmo. Įr vėl šypsotis galiu, ir 
vėl sveika mano širdis!

Brangus skaitytojau, ne
įmanyk kad tai buvo sapnas, 
ar kokia pasaka, ar prasi- 

I manymas. Ne, ne sapnas, ir 
Ine prasimanymas, ir nedrįs- 
tu pavadinti tą stebuklu. 

Į Bet tai btiVo nepabaigtos 
| meilės Viešpaties malonė. 
I Jisai tai pasigailėjo manęs, 
tnesJamtoje nors trumpo- 
Įje valandėlėje sudėjau ja- 
Imę visą viltį, visus skattš- 
|mus.

Nuo to laiko praėjo* jau 5 
metai. Tas mano kambarys, 
kuriame kreipiau savo min
tis prie Aukščiausios Esy
bės, laikau lig šventyklą. Ir 
|teri savo varguose, skubinu 
prie to Viešpaties paveikslo, 
ir , įsigilinus į Jo gražiausias 
dangiškas akis, maldauju 
padėti man nešti tą labai 

įsunkiu gyvenimo naštą. 
Į tr tu broli sesuoj jeigu 
[tave atstums tas nedėkingas 
Į pasaulis, ir rodos jąu nie- 
| kur Užtarymo nerasi, nenū- 
Įliūsk! Žinok kad tttri'ge-’ 
iriausį iš visų sutvėrimų 
|draugą, draugę kuris nelan 
linėje tave neapleis, bet sii- 
Į teiks taū pagelbą. Kreipkis 
prie Jo, maldauk Jo pagel- 
bos, Užtarymo, tik pilnai pa
sitikėk. Jisai savo dieviška 
širdžia atjaus, taveį' Bet 
daug daugiau malonių , su
teiks tau negu brasai*

Kenmdte 33I4-M

P. S. Gerb. svečiai-deli 
ribtinti imti dalyViimą ti 
te kaipo solistai arba di^ 
mūsų chore, teiksitės dril 
nią iškalno čia paduotu i 
ŠU. - ' v-
r—•'-'-rrsr-iJi-Į ; -pįįj

t’*'' . ' ' <
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įnyb^ tai; nę “dėtis ėk iria- 
ėhįna,’ ’. bet? tik nuolatinių 
k ru t e j i i n o irdąrbštumovai- 
sius.' Mes panaudodavome 
kiekviehą, kad ir mažiausią, 
progą savo tikslui siekti.

Galopjietuviai saVo tikslą 
pasiekė jr paskelbė nepri
klausomybę. Liko tik, iš-: 
spręsti, kokia ta Lietuva 
turi būti valdymo formos 

! atžvilgiu. Galvojom, kaip 
sugebėjom; sprendėm, kaip 
mokėjom. Berno konferen- 
čijay po ilgų gincų, padarė 
išvadą, kad Lietuva turi bū
ti konstitucinė monarchija.

* Kitokią valdymosi z formą 
Liėtiivos Taryba tuokart 
rado nepriimtina.

(Bus daugiau) :

būoįi. Sukėiiihu finaiišų, gal*2 - 
šii>iihd įr abriųai sp^dosAidąf- 
hu smarkiai darbuojasi Seimo 
Rengimo,Komiaija. Taipgi va
ro savo darbą pirmyn lošėjai 
ir dainininkai. <

Išpildymui kbncertinio Va
karų 'programo Seimo Komisi- 
-jaryra užkvielusi-visus ęhp- 
rus: C. L Teat chorą, L. y. 
25ukp. chorą ir šv. Jurgio pa- 

šrapijos bažnytinį chorąr kad 
Landaryti vieną didelį Suvieny- 
tą Seimui Chorą . Mokytojas 
nuo saVęs taipgi širdingai Vi
kris prašo prisidėti prie Suvie
nyto Choro.

.Jog. šis Bendras Choras bus .
milžiniškas tai jau galima 
spręsti išanksto, nes jaujisir J “kfo 
dabar yra skaitlingas įr tvir- ’
tas gerais balsais, o iki gegu
žės mėnesio tikimasi jį padvi
gubinti. Visi choristai pilni ė- 
nergjos iri gero ūpo pasiryžo 
be dviejų šiintų neriurimti.

Seili-jauni, Vedę arba neve
dę, kurie kada nors dainavote 
bent-kuriame minėtų chorų ir 
tie, kurie da višhi nedainavo- 
te, bet jaučiatės turį Vidutihišr 
ką balsą ir mylite dainuoti? 
stokite į dainininkų ėile? ir 
prisidėkite prie Seimo CHlOrO. 
Savo skaisčiais' veideliais? ir 
maloniais balsaiš ateikite pa
puošti šitą pujkiausį Clevelan- 
do dainininkų bukietą. <Balso 
ar šiaip muzikaliu imštrumen- 
to solistai taįp-gi esate malo
niai kviečiami, nes būsite rei
kalingi ptogramo papuošimui. 
^Suvienyto Seimui C3foid)d^~

[.-J&O?
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rų Krautuvę po numerra w
8orSt., Cambridge, 7 u. bąWd 
Dienoj atidarymo su- k&Mį 
pirkimu gaus atatinkamą. dw 
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PARSIDUODA LABAI
• JPIGIAI . 7^

bužių krautuve. Biznis išdirl _
Namas UUUjaU —^hesenūi'stsij^^.5

S

drauge it
skrido aukštai, a
pasaulio JF- ~ < A _ ,

Programą užbaigė choras.ar 
publika sugiedodami; “Lietu
va tėvjmė mūzų.” Choristams

Sv. Cecilijos choras 
JM|į$»; 50. ateįdž kaipo

rim&nas didelis bukietas ant akompaiavo p.'B.^
^^SičiaUs, nes, vienodas apsitai- 
B^įm vyrų ir merginų bu gy- 

gėlėmis prie krūtinių,
_ tai buvo maloniausias, vaizde- 

^Afer-^et daug daubai maloniu 
; ^no patyrė klausytojo ausis Ir 

 

gausmo širdis klausant gerai 
it tų mūs jautrių liėtu- 

^> ' viškų dainelių. . ?? 
-Ž.’.Vakarą pradėjo choras su- 

dainuodamas: “Lietuviais esa- 
fne. mes gimę,” & Šimkaus; 
po tam sudainavo ąpife tuzinų 

^vaįrių-įvairiausių dainelių.

ad t&ip choras nepasi- kyta, daug linkėjimų suteikta, 
įėjo, kaip šį kart. ; Sude- y 1 ‘ *•
1 balsai, geras balso išlą^; vėlybaTnakčiai.'

inimas, aiškus žodžių ištari.
J&s, tas Viskas sudarė hahno- 

b* tikrąją dainą. Vedėjas 
i'Sio choro yra p., K. Bazys, fcu- 

ris gerai suprato dvasią it 
y; rtnintį kiekvienos dainos, ir su-

-> 
<v

takis. ; , ,
Gilų įspūdį , paliko šis vaka

ras, tai buvo tikrai muzikalis 
vakaras/ gerai pasisekę iš 
kiekvieno atžvilgio:-——

O, kaip mums miela mūsų 
dainų pasiklausyti, tų dainelių 
taip gražių L. - _

R> - koncerto gerb. klebonas LDS. oi^anizacij 
kun. J. Kasakaitis gražiai pa- Prirašyliejimu
vaišino visus giedorius, mat, 
buvo išvakarės, jo varduvių 
dienos. Prie skanių užkandžių 
daug gražių prakalbėlių pasa-

įr maloniais įspūdžiais daliu-
• r-- ** .

- / Jautri Siela

toltiįu, bet dabar, afeil 
y žsi tn'nkėkitę. ■ '. -į

Apart ‘ to,, mūsų • kuopa,_pa- 
skelbė naujų narių vajų. Va
jus tęsis -visų balandžio mėne- 
4,- Gera progą piisirašylij^^^Kbtrirhriife  ̂
nupigintų mokestį. Visi na* " 
riai privalo pasidarbuoti ir 
prikalbinti savo (draugus prie 

S----- ’•’* * - - \ ' .’J" *
įjos.

Fourth 
St., So. Bostone mirė Ringli- 
goninėje, Arlingtone. Jis. tu
rėję 62 metu amžiaus. Mirė 
širdies liga. > ;-

vo nulydėtas į ;šv: į Augūs tino 
bažnyčių prie Dorcliester St..

metų.'-
; .Paliko. —,—— . .... A, —.

Jataakir *
^B^^ųniaVo 10g^da^d)raję pdr 

šfešioHkų metų. Jis buvo vie
nas iš įžymiausių oratorių ir 
atstovų. : 'Visuomet buvo pd- 
lankus darbininkams ir jų rei
kalus gindavo.

Jo laidotuvėse dalyvavo tūk
stančiai žmonių, kurių tarpe 
buvo Jungt. Valstijų atstovai, 
šios valstijos atstovai ir mies
to viršinmkai.
^So. Bostone ant šalygatvių 

ir iš namų buVo iškeltos . vė
liavos šn fėdjile .ženklu.

ris gerai suprato dvasių it

lig to pasistengė išlavinti gie- 
jautėsi, kad jisai veda 

valdo gabiai chorų sulig sa- 
^.^p'.noro.' ' ■

§io vakaro papuošimas m 
W. vo tai solistė p-nia S. Gręicie- 

m Cleveland, Ohio, kuri sa- 
išlavintu, nepaprastai švel- 

' ■>uein/ balseliu prie to gražio- 
aiM, parinktomis dainelėmis' 
vėjo publikų.

X; Josios jau paviršutinė ’ i£ 
~ nors moferis, bet nier- 

as1 vikrumas, nuoširdumas, 
, natūralūs nudavi- 

prie kiekvienos dainelės 
enų verste-Verčia jų pa- 
L Nenuostabu, kad pu- 
jų lydėdavo Jfflo stei- 

Žiaus triukšmingais, ąplodis- 
1 itais ir suteikė gražų gyvų 

'X požių bukietų.
Gerb. Greičienei akompana

vo josios 1‘2-os metij dukrelė 
Begina. Stebėties. reikia, kad, 
tokio amžiaus mergaltė-taip 
gabiai, atjaučiančiai ir jautriai 
Valdo pianų. Yra vilties^ kad 

2 iš jos gali išeiti’ su laiku gera 
įr |irtistė. .

fe vietinių solo dainavo p. 
. A. Šlapelis ir V. Danielius. 
/Abu baritonu; kaip . vienas 

taip ir kitas išpildė savo daly
kus gana gražiai. Ypač p. Da
nielius turi platų, stiprų ir ma- 

-|onų balsų. <

Taipgi smuikavo p. J. Že- 
fnaitis, kuris reikia pripažinti 
yfa -ųau gerai išsilavinęs, ga
biai r jautriai valdo savo in
strumentų.

/ Paskutinis ir gražiausias so
listų dalykėlis, x tai buvo:

•------- . ——. .
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..Or

|bfių bukietų.

ynėjimū-harlų daug 
darbo pašvenčia mūsų kuopos 
raštininkas p. J. Jaskevičius. 
Pas jį galite gauti informaci
jų apie prirašymą ir prisira
šymų. 'Jį galite rasti namuose 
šventadieniais. Kreipkitės pas 
jį asmeniškai arba laiškais, O 
jis kiekvienų aplankys ir pa
tarnaus. Jo adresas : J. Jęske- 
vičius, 92-Sawyer Avė., Dor- 
chester, Mass. A. v

kn J. Savicko 19 M- sūnus 
Antanas pagriebęs tėvo Ą- 
600 W M auksi
niai pinigais leštasi bėgfrf 
Braziliją. Sau draugą pa
siėmė Kazį NordOną, kurs 
jau buvo b^mettis ištupėjęs 
kalėjime už žmogaus užmu- 
ŠiBią. - , .

Bet vargšui iki Brazilijos] 
neteko nukeliauti, nes jo pa
lydovas K. Nordonas, paly
dėjus; jį ;tik iki Lihkaičiųj 
gelžk. stoties} šešiais revol- Į____ _ _ „
vęrioi šūviais palydėjo į am-1 turi Šešis kambarius bu visais mo-
žiną Braziliją. ’Tai taip J. derniškais įtaisymais, kaip 

- i -t a 1 plektrų, gaoą, šiltą Vanderiį,Savicko sūnus Antanas ge-1 bynes, maudynes, Bteairf. heat 
ra pąlydovo dėka kovo 13 d.|mantuot4 skiepą. Taipgi yra

vietoje Brazilijoslito i^K’^J^SSSŽŠ'IS!Į1 ' i' T .1

BRUZDA VOKIETIJOS 
c ' VALSTIEČIAI ;

BERLYNAS; — Vokieti
jos valstiečių subruzdimas 
pasireiškė visuose jos kam
puose.- Daugely vietų įvy
ko. milžiniški valstiečių su
važiavimai it demonstraci
jos, kuriose dalyvavo po 50,- 
000—200,000 tūkstančių val- 

■ stięeių.' ,;
Susirinkimudsfe. išnešta •' <r.’. ‘ .'"■.'■''B’' "

reikalavimo rezoliucijos,val
džiai j iŠ kurios reikalaujama 
susiriūpiiiti kaimo žmonių 
veikaiais. __ Taipgi reikalau
jama sumažinti mokesnius.

Nauštadte susirinkimas 
pradėtas muzika, kuri grie
žė psalmę “Dievas mūsų 
apgynėjais/’ o vėliau gedulo 
maršą griežiant -padaryta ei-

. Lukewalde valstiečiai jįA-- 
darė eiseną per fabrikų ir 
darbininkų

UŽMUŠTAS
FAŠISTŲ ŠNIPAS

PARYŽIUS. — Kovo 13
d. Paryžiuje dviemisrevol-i. . ... i2f_.. . r . . ., , L1U0 litų sunkiai uždirbtuveno suviais nukautas italas . ,
fašistas Bovoleri.

Sovpleri nesenai atvyko 
Paryžiun, hėva pas savo, 
draugą, o spaudos žiniomis 
šnipinėjęs Italijos emigran- 
tus. \ ■

dusių tėvų ir giminių palai- žasties. s.” komenčiŲ 
dotas Šeduvos parapijcfc ka- AmesSt., Montello,Mass. 

puoBe, ir tėvai nebeteko dar

U - .mižPalydovas K. NordOlias fežSį
Šeduvos pbliėnob ettehpn-£*> 
goms pastangoms dėka j att j gatvių South Boston, Mass; (^6) > 
sėdi Šiaulių kalėjime. ' . : .

Minetasai K. NordonašĮ , fTRA PRAHA

buvo veiklus Kultūros būre-j UtllA IltUvA
Parsiduoda 1

Priežastis part

toto,MASS,'
■' ' . ■' » > .■ • • 

Vyrai gražiai pasirodė

Kovo ’ 25 cL Šv. Juozapo 
Draugijos nariai, laike savo 
mišių “in corpore” ėjo prie 

ri-jKomtmijoš. Buvo pasipuošę 
^Draugijos* ženklais; Žmonių 
buvo pilna bažnyčia. >• Mat ki
ti iš žingeidumo ėjo, pažiūrėti, 
kaip, gražiai Įvytai pasirodys.

Klebonas yra išsirei^kęs, j'“ _ __ ____________

garsūs kareiviai nesidrovi pa- Ibus antri metiniai Šio apskri- 
sirodyti savo karžygiškumu.
Jie už savo idealų y^.P^i^y’Iščiai.šokiai, bus pusiau forma- 
žę^gyvybę Aukoti Taip ir Šv. h^ (sernifotmal). Kurie bi> 
Juozapo pašelpinė vyrų drau- galės atvykti formaliai ap- 
gija nesidrovėjo pasirodyti Lirengę su'“frakais” o mer- 
žmonių akysė esanti katalikiš-1gailės su• “pv^ning 'gowns.’^ 
ka.. Savo metinėje iškilmėje Iggf kurie nenorės galės ir pa- 

svetaines į bažnyčią, uzeme Igę ateiti: Visiems aisilankin- 
pirmutines .sėdynių eiles Įsiems bus duodama dovanėlės 
tuoini pasirodė esu ištikimais 
Kristaus kareiviais.

_-< Lietuvių parapija 
bujoja .į

Parapijonys nuo senai klau-1 
sinėja klebono ar riebūtų gali
ma kaip nors nupirkti šalę 
bažnyčios' esantį ‘ ‘ jūnk ydrdų’ 
ir nuvalius padaryti šventorių. 
Dėl esamų bedarbių klebonas 
abejoja apie esamas galimy- 

. bes. Bet žmonių priežodis sa-j 
ko: “Kur yra oras, ten ran
damas išėjimas.” .Dabar kle
bonas išdalino žmonėms paža
dų lapelius. Ant jų katalikai 
pareikš savo norų, nes klebo
nas žingeidąvo didžiumos; nu
sistatymu. Dabar žmonės ei
dami pro bažnyčių ir žiūrėda
mi į “džiunkais” užverstų §a- 

■ le bažnyčios lotų,, sako: “jau 
lotas kaip ir mūsų. Tik ka- 

: da risime jį čystytit Juk jau 
pavasaris. Šventorių reikės 
žolele apsėti*, medeliais apso- 

I dyti...” 

Į; Iš ten esamojo, matarijolo 
I gal. vyčiai sumanys pasistaty- 
I ti sau “klubrumius.” 4

< «

’ f.

s, jog

* <
JAUNIMUI NAUJIENA
Gal kai-kuriems dar nėra ži

noma, -kad L. Vyčių .Naujos 
Anglijos Apskritas ruošia he- 
papfhstai' gražius ir didelius 
šokius. Tie šokliai įvyks pir
mą subatij po Velykų, balan
džio 14 d., 1&8, gražioj ir di
delėj Perkins Post Salėje, E. 
Brt>adway (prieš Municipal 
įBuilding) Soutli Bostone. Tai 

Į čio šokiai. Šie, kaip in pemyk- 

tlūs (seriii-fornial). Kurie Uo

si rengę su “frakais” o mer-
7K" ■ ■-s-

.. .1
V-' -

• l

•»

lio naiys (kurs paskutiniu Parsiduoda toniki 
laiku buvo likviduotas) k Priežastis pardavin 
socialdemokratų partijos 
valdybos darysi <

ITALIJA IR GRAIKIJA 

PADARĖ SLAPTĄ 
SUTARTĮ

VIENA, Austrija. — Pra
neša, kai Italija it Graiki
ja padariusios slaptą drau
gingumo ir neitraluino su- 
tai-tį. Sako, kad einant šia 
sutartim Graikija turėsianti 
padėti ltalijai, jei tarp jos 
ir Jųgoslavijds kiltų nesusi- 
pratimai. į
į Ligšiol 
goslavijos pusėje, bet paša- 
inus diktatorių Dangalo ji 
pakrypo prie Italijos.

—'i' •

NEI KASYKLŲ, NEI KAL

NŲ, O ŽMOGŲ UŽGRIU- 
. < s VO ŽEMĖ

Sartininkai (Prie Pagė
gių apskr.).—Praėjusią sa
vaitę Putubkšlių kaimo gy
ventojas B. vežė iš Sartinin
kų žvvrąi Kadangi pavir
šium žemė įšalus,, tai teko, 
truputį jų prakirtus, kasti 
žvyrą Iš apačios. Taip be- 
kasdamas minėtas gyvento-

481 Nahatan Street, 
Mass. x

Į

i

BERLYNAS. — Prane-
Šimu iš Varšuvos, į lenkų se-1 ■ motm ons 
natą Pilsudskio blokas pra- 50 skėrių žemės, 30 myF 
veda 48 atstovus, mažumos Bostono. Labai geroj vk 

- - - - miško d likusi gar
Virš 100 vaisinių—21, tarp kurių 5 vokiečiai, 

dešiniųjų Opozicija—16> so-
akerių 
laukas.
Namas 9 kambarių. Yra ba

cialistai—1D, kairiųjų ūki- yištininkas, kiaulininkai, ledaum V 
kun neša gerą pelną. Yra yiet A 

J padargams sudėti; Telefonai yi 

Įli-yra. Vi^v-grAŽi .fikininkmri 
]Priežastis perdavimo—turiu Jo 

platesniu' infortaaei

ninkU partija—7--ir komu-
'/ >-4
va•. ■•• •

kuri neša, gerų pelną. Yra yiet 
padargams sudėti: Telefonai yi ‘ 
ir elektrą galima įvesti, neš neti 
« • . . • .2 'it t i

kvartalus J demonstruodami 
darbininkatns savo bėdas. 
Brandenbutgo srity demon
stravo apie 150,000 valstie
čių. '

Kai kuriose vietose įvyko 
valstiečių susirėmimų su 
policija. 7. '

* A • .? * ? *

Lietuvos krašto apsaugos|biznį- Dėl ^platesnių infortnaei 
ministeris pulk. DaukantasĮk^^l^įAntajM.Jto 
perdavė Kr. Ąps. ministeri
ją Ministeriui pirmininkui 
p. A. Voldemarui ir su 
žmona, išvažiavo Aigiptan 
atostogų. Aigipte p. Dau
kantas žada išbūti apie- mė
nesį laiko.' rr£r.*X’'

J « ’2" . < - J *,_____.. ' . 1

, (favorš). : Orchestra bus klą- 
sįška—Eugeneo Singing Or
chestra. %

Svarbiausia, kad tuose šp-
I Iriuose dalyvaus gražiausias 
jainrinias iš visos Naujos Aūg-

I lijos. ' Pavyzdin: Nashuaiečiai 
(N. U.) praneša, kad jau vie
ną busą jaunimo suorganizavę, 
ir užtikrina, kad ir antras bu- 
sas bus pilnas. AVoteesterie- 
čių, jei ne daugiau, tai vienas 
busas talpinąs nemažiau kaip 

[40 ypatų tikrai atvyksiąs. Net. 
iš tolimo Atholio gauta žinia, 
kad apie pusė tuzino makabi- 
lių su Atholio gražuolėmis ir 

| gražuoliais.atp^škės į šiuos šo
kius. O iš artimesnių koloni
jų kaip Lawrence, Norvood, 
Montello, Loveli, Lynia, Cam- 
bridgė, Stoughtoii ir kitų mies
telių, visa, taip sakant jauni
mo “smetona” atvyks.-. C 

Šiuose šokiudse bus įteiktos 
dovanos ($17) L.,Vyčių N., A. 

IBaše-ballo Lygos rateliams lai- 
|mėjušiems pirmą ir antrą vie- 
tą; Jos teks Nashttaos lt So. 
Bostono rateliams. Dovanas į- 
teiks Vyčių Centro pirminin-

Reportėris kas Kazys Viesulą, kurs par- 
y '*■ ■■■'»■* vyksta iš Chicagos.

Tikietus dėl minėtų šokių 
galite gauti pas. Vyčių kuo] ' 
narius.

V . .-.»■■,— • _ _. . , 

PAVYZDINGAS SUMRIM-
I . KIMAS

_Bal? 1 d. įvyko šv. Petro ir 
Povilo dr-jos.susirinkimas Na
riai rimtai svarstė bėgančius 

I - T . 11 IĮ _ r'- —r__ f į__ ____

marina, 33 Taft SU UptiMb »*
L • ■ . ....

” ANTRENMSį 
Didelė krautuvė dėl drabužių:; ir 
po 3 ir 4 kambarius. Geroj vie
toj. įlenda pigi.“ Kreipkitės pas 
savininką: 8 Arthur St., Moptdld, 
Mass.' ' -
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garėtus—nėra nė kosulio veži
me. Siame laikrašty nuolat teb 
pa komiški Aelbimai įžymaus 
kartiinisto Briggs. Sek juos... 

juos ir persitikrink,

M—

TeL 3. B. 0441 . ’

♦*9

Ji
i .ą

-MOJU VENĮ
SAUJOS KAINOS

Slubd iCht. orderio po $30.00 Ir 
aukiaan. _ lMipc< senos taisome, 
pRMtname Ir valone. Padaroma

SM.Bi

Apdrandžiu visokias nuoff

: _ ,#£r. Ž.”
v

4

OMtJiANOE) 
Bot

(VAKARAIS ATOAUA J KI ’ 7:45 VALANDAI)

iptispi G.at 
iisĮr^
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v

Bes. Tel. Norwood 1130-W
Lietuvis Advokatas

BEHJAMN G. SYKES
!- - . v (sttudmcftTs)
E 1134 Washington Street 

' Nonvood, Mass. 
Ofiso Te!. Jtorwood 0830

EKSTRA!
TURĖK MALONUS KANOS
Namai malonūs ir linksmi yra tuomet, kuomet.

jie tinkamai papuošti. Tad .papuoškite savo nų-f K 
' mus geriausiais ir gražiausiais rakandais. z' "

štai mes darome didžiausį Jaupiginimą ant 
PAKLOK ir DINING ROOM BETŲ. Jubs ga
lite įsigyti nebrangiai it puoš jūsų namus. Mes I 

< priimame senus rakandus ir duodame naujus, n 
Užeikite pasitarti ir persitikrinkite- ..

UTHUAH1AN FOtNITURE tO. 
326-3R8 BllOADVAY SOUTH BOBTON, MASS. 

raspiunk Sstth BortAti <01BW

SOVIETŲ VALDŽIA PRIEŠ 

SOVIETUS .

TALINAS. — Volyniaus 
gub. atiduotą teisman visa 
eilės vietos valstiečių sovie
tų įiž “kontrrevoliucinę 
kryptį.” Tie sovietai buvo 
kaltinami sabotavimu val
džios parėdymų ir agitacija 
neduoti duonos. SSSR vy
riausybe žada išvaikyti Val- 
stiečius, ir jų vietoje pasta
tyti valdininkus iš centro.

Komunistų fcpouda pažy
mi, kad nežiūrint į visas pa
stangas į suvirtus vis daž; 
nfatt »prariskVerbiąs 'komu- 
nižmtfi priešingas gaivalas.

'*- • .. ..-1 A •'

TIK ® a ISO MERGINI 
SUTDnU APSIVESTI - 

r^ų kuopto | SU LtNDBERGHŪ _ 
ieng^ Į vG0LUMRU,.Mo. - čią 

Step^ens* Kolegijoj studeh- 
' tns bUvo, įcUtote paklausi
mas:‘Ar sutiktumėte apsi- 
vusH 8U Lindberghti, jeįgn 
batų Ųfūgpt”- Tik & ifaer- 
ginos atsakė, kad sutiktų^!? 
atsakė, f kod? Lindberghąs 
perdaug populeriškas, 63 at
sake, kad. jos jautilri numy
lėtinius, 12 atsakė, kad jos 
visai

KAfi MttUctAs
fcw4way,So, Botf

(Art “J” Street)

jas visai nepatėmijo, kad JfeŽoji Matytė
jau labai filiai pasikasęs ir 
prisikrovęs pilnų Vežimą no
rėjo dar ryt dienai išmesti 
kiek žvyro viršun, bet ant 
tiek giliai pasikasė, kad su
šalusi žemės pluta Iperlūžo 
ir užgriuvo jį kasusį. <

Matyt, žeihė griūdama sma
giai jį pridaužė, kad jis pa
liko febai gulėti. Namiškiai 
nebesulaukdami sugrįžtant, 
atėjo jo ieškoti ir rado ne
gyvų po žeme.z Nabašninkas 
paliko našlę.su šešiais vai- 
kais,

“Gerai ka<Ųaš

Vėlinį drešę, nes šliūbinė tiek 
daug kainuoja. *. i z>J

KriattOot) — “^aiib panele,’1

” Mamy
te! Jeigu aš būčiau dievaitė aš 
viską permainyčiau į keikę iri 
su valgyčiau.’’ |

Motina: — “Aš bijau kad 
nespsirgtum tiek daug keiko 
privalgius!” 'i

Mažoji Marytė: — Bet aš 
pirmiau save permainyčiau į 
slonių. .

Nuotkka: 
sumaniau apsivesti į savo Įtra-

daug kainuoja.

ir kitų kartų .kada norėsi dė
vėti jau bus gal iš mados išė
jus.” z

■ 1 ■■ |l I ■ —• • •
Jiliai:, — “Nei Aš ištikrųjų 

negaliu, jau šitų Šūkį šokti stt 
Tamsta, bet aš tave supažin- 
dyriu su gražiausia panele šia
me kambary!”

Jišai: — “Bet kad aš neno
riu šokti su gražiausia panele. 
Aš noriu šokti su tamsta.”

... , X.

te 
_ bV

— .• oš at- 
sakė, kad joa nenoriu būti 
žmonomis pa®

UtSIDEGŽ, TRAUKINYS
Radfo pranešimu 8 Aigip- 

to, tfes Kaiftt Užsidegė dtt 
traukinio' miegamieji vago
nai, kuriais važiavo ameri
kiečiai turistai. , Traukiniui 
einant visu smarkumu,'ke
leiviai a negalėjo pranešti 
konduktoriui apie įvykusių -4^7 * ■ <

nelaimę. Palydovams tai pa^ ...Beje, rūkyk Old Gold Ci- 
Vyko padaryti tik po kėlio- 
likos* minučių ir kai trauki
nys būvosustabdytas, visi a- 
meriktečiai beveik ' viekai

$25.00
SPECIALIS PASIULY- 

MAS VELYKOM

Mes pristatysim jums ge

rų. Player Pianų 
o likusius galėsit ii 

pagal sutartj.

Atvvater Kent
• Model #0. 37—$88.00.

rašykit. ‘

B. SIMONAVldTOi 
GARDtttfcfc MANOJ0&

121 Empire Street

# i ’ *

MsMKSBMtMt!

na%25c5%25a1l%25c4%2599.su
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Pažaislio Dievo Motinos Paveikslas-Rubenso Darbas,

Berlyne, Vokietijoj, apie 
800,000 mergaičių ir moterų 
dirba už algą.

SPECIALISTAS 
nuo nerviškų ir chroniškų Ii* 
gų per virš 25 metus, prityręs 

DR. KILLORY 
60 Scollay Sąuare, Boston 

Olympia Theatre Kdg.

to, daugelis daktarų, ad- 
ątij ir mokytojų. Sekta 
įstatė svarbiausiuoju su
tiksiu grąžinti jaunimą 
kybinį gyvenimą. ■*

Panamas kanalo 
yra 10 mailių pločio.

more ir Johnson iš . s • < 
buvo siuvėjai.

Tirščiausiai apgyventa val
stija šioj šalyj yra Rhode 
Island. Kiekvienai mailei 
pripuola 566 gyventojų.

KIEK KAINOJA MOTERIS?

Pas mus motėrys ne tik' 
turi lygias teises kaip vyrai, 
bet dar laikomos pagarboj. 
Visai kitaip į moterį žiūri

ir'evakuodami vienuolyno ge
rybes, pirmon galvon išvežė šį 
stebuklingąjį paveikslą.

Jog tai Rubenso dirbtuvės 
kūrinys, rodos, niekas iki šiol 
nežinojo. Kitaip gal būtą bol
ševikai pritaiką paragrafą, 
draudžiantį išvežti iš Rusijos 
dailės brangenybes. Dabar, 
kai visi tie šventumai ir ste
buklingumai jiems ne galvo
je, nieko nesipriešindami, su- 
grąžino Lietuvai jos evakuotą 
turtą. . 2— ------ . iį—į

Apie Pažaislį mums dar teks 
kalbėti. . * T

Komiteto pirmininkas
kan. J. Tumas.

ks- 
Madona su Kūdikiu, o

murinai. ie su dideliu pa- 
sitėnkimu gražiausią pa
nelę parduoda už dviejų šo
vinių tūteles, maino už vinių 
pakelį arba už kelias ada
tas. Pietų Afrikos negrai 
kafrai yra nusistatę; kad už 
moterį nesą galima daugiau 
mokėti, kaip vieną avį. No
rėdamas vesti, kafras nuve
da tėvams avį jr gauna už 
tai dukterį. Dar kitaip žiū
ri į moteris Tūrkestano uz
bekai. J ei kuriam vyrui pa
tiko savo gražuiflu moteris^ 
tai jis pirmiausia kreipiasi 
į gražuolės tėvą arba į kitą 
“savininku.” “Savininkas”* ,» 
padeda tąją moterį' ant 
svarstyklių, pasveria ir pa
sako kainą. Čia jaunikis už
simoka ne auksu ir sidabru, 
bet sviestu, sūriais, dešro
mis, agurkais ir kitais pro
duktais. Nelaimingosios mo
terys ir su tokiom sąlygom 
priverstos sutikti.

WASHINGTON UNIV. su LLB. 
"Darbininko'’ Nam.^ 

(antros lubos)
16 Broadway, So. Bostoi 

Rezidencija
5 Harvard St, Cambridge, Mass. 

TeL University 1468—J.

ANTRAS*) RUBENSAS 
LIETUVOJE

Laikraščiai jau yra padavę 
žinią, kaip mūsą atstovybė 
Maskvoje atsiėmė iš “Donsko
vo Manastyria” Pažaislio ste
buklingąjį Dievo Motinos pa
veikslą ir' parvežė Kaunan. 
J. Ąf- Metropolito įsakymu šis 
paveiksiąs bus labai iškilmin
gai parvežtas Pažaislin, tur 
būt, - gegužės 17 d. O tuo tar
pu sudarytas komitetas toms 
iškilmėms suruošti ir pačiam 
paveikslui restauruoti.

Pats elipsio formos paveiks
lai
aplink labai artistiškai pieštas 
rožių vainikas. Drobės pakra
ščiai jau sudūlėję. Visa dro- 
bėjožklijuąta ant kitos drobės, 
kuri irgi sudulėius. Visas fo
nas aplink figūras subadytas 
daugybe vinių. Kai kurios 
vinys tebėra- paveiksle.,'' Tai 
liekanos barbarų darbo, suma
nius šį labai gražų paveikslą 
“pagražinti” prasto darbo si
dabrine skarda. Visaip ją ka
linėjau t, ir susidarė, daugybė 
skvlių.
}Restauravimo darbas bus ši
toks: nuvalyti dulkes, knriij 
ten per*pusketvirto šimto me
tu yra prisirinkę galybės, už 
taisyti kiaurynės; Visas pa
veikslas priklijuoti* prie nau
jos stiprios drobes: visa tai 
pritaisyti prie naujos lentos: 
padėti po šlifuotu stiklu . ir 
aklinai užkituoti pelčiuose, 
ke(d drėgmė nepagautų. Seno
vinius pelčius turės peraūk- 
sinti Zinkevičius, o patį Pa
veikslą restauruoti p. I. Ru- 
dolffas Kaune Duonelaičio g. 
savos namai priešais Ministe- 
rią Kabinetą.

Nuvežęs iš pelčių išimtą pa
veikslą artistui, aš gavau re
versą, kurs mane nepasakomai 
-nustebino ir pradžiugino:

“Gavau restauruoti Kame- 
dulų Dievo Motinos paveiks
lą, pieštą Povilo Rubenso, ap 
lenktą gėlių vainiku, pieštą 
Jono Breigelio de Velur. 1928 
m. kovę 1‘ d.

’ Ignas Rudolfas”
Restauratoriauš išmanymu, 

negali būti jokio abejojimo, 
iog tai P.-P. Rubenso darbas 

; ir tokfios vertybės, kokjos ant
ros visoje Lietuvoje nesą. Jis

REAL ESTATE ANT ' 
PARDAVIMO 

L-* So. Boston, Mass.

Dviejų šeimynų kampinis namas 
įųkrautuvė, su įtaisymais.
? /Šešių šeimynų namas su dideliu 
.lemu, elektra, gasas, skalbynės.
Trijų šeimynų medinis namas' 

-4-4 kambariai, su įtaisymais.
Naujas dviejų šeimynų namas 

U naujausiais įtaisymais gražiau- 
»j vietoj ant Marine Road.
w. ' Medford’ė
Dviejų šeimynų namas, su vieta 
Selei dvięjų garadžių ir naujau- 
toais įtaisymais.

Readville
uyiejų šeimynų namas su įtaisy 
Jfigfe, ViŠtininkai ir daug žemės.

Randolph
jMtuoųių kambarių namas su visu 

i nrnišiumi, ir šeši akeriai žemės. 
E. Bridgewater 
50 akerių žemės, 22 kar- 

dįt, 1 bulius, arklys ir 10 kam: 
jdMfln stuba, visokių farmos maši-

Jei nori pasiekti auk 
ščiausią, pradek nuo že 
miausio.—Svrus.

. ♦) Vien aš Miešto, Mušėjuje 
Kristus ant kryžiaus. z

) (“Liet. Aidas”) <

_ I LIETUVĄ IR ATGAL -
Užlaikau

Laivakorčių pardavimo ir 
pinigų siuntimo skyrių.

Inšiūrinu tik Mass. valstijoj 
Nuo ugnies ir nelaimės: au
tomobilius, forniČius, gyvas
tį, namus, stiklus, sveikatą 
ir t. p. * *

Parduodame Anglis ir 
Malkas 

Pristatom netoliau kaip 12 
mailių nuo Bostono.

Turiu
Daugybę namų, farmų ir 
krautuvių ant pardavimo -ir 
mainymo, kurių čia negali
ma suminėti.

Galima Kreiptis 
Ypatiškai, laišku arba per 
telefoną. *

Ofiso Valandos
Nuo 9 vai. ryto iki 9 vai: 
•vakaro.

Suvirš 20 Metų
JUOZAS P. ŠARKIUNAS 

---------------DARBUOJAS SU

VOSE & SONS PIANO 
KOMPANIJA

—Jungtipįų Amerikos Val- 
stybių du prezidentu Fill- 

amato

py -■rtTĮ.omm-..

AUJA ŽYDŲ KRIKŠČIO-
NIŲ SEKTA

Budapešte įsteigta nauja 
ybinė sekta subūrusi apie 
L žydų. Sektos nariai ga- 
ęiti abiejų lyčių žydų kil- 
s asmenys, kurie tikybos, 
kslo ir doros pagrindan 
la ant Senojo Įstatymo 
rtatytąjį Naująjį Įstaty- 
ir Jėzuje Kristuje mato 

Dieviškąjį—Vadą, naują 
Biją. Nelaikoma piktu, 
narys yra žydų tikylą 

netęs ir perėjęs į,katalį- 
ae ar protestantizmą. Šios 
kos pirmame susirinkime 
beta “Tėvę mūsų.” Sek- 
priklauso žymus talmu- 
žinovas Felks iš Buda-

įvertina tą paveikslą 30,000 1915 m. liepos niėn. rasai vie- 
dollarą, nors taį virš bet km nuoliai, bėgdami nuo vokiečių 
rios kainos. ' *

Rubensas *— olandas, gyve
nęs 1577—1640 m. Iš jo dirb
tuvės išėję apie 1200 paveiks
lų, kiti savo netapįe1,500. Dir
bęs su savo mokiniais. Kai 
kurie mokiniai buvo lygiai ta-, 
lentingi, kaip ir pats meiste
ris: van Deik, van Huk, van 
Egroont, van Tulden, Soutman 
irk. 'c' '

Komiteto narys dailininkas 
Vytautas' Bičiūnas, Šv. Luko 
Cecho Pirmininkas, palyginęs 
Kamedulą paveikslą su esa
mais Berlyne ir kitur Ruben
so darbais, jo Madonas, * sako* 
esą skirtumo! Kamerinių Ma
dona esanti pafiasešnė į Ru
benso bendf^fetbio Danieliaus 

Seghers’o‘ (1590—1661), tikro 
gėlių meisterio, piešinius;

Dailininkus prašom tą' pro
blemą išspręsti. Šiaip ar taip, 
tai Rubenso dirbtuvės kūrinys 
ir be savo, šventumo įgyja dar 
paprastos materialės vertybės.

Kaip jis pateko Pažaislin? 
Kristoforas-Zigmuntas. Pats 
(taip prof. Jaunius liepdavo 
mums rašyti šią pavardę, be
ne pačią seniausią Lietuvoje. 
Sulygink: Vieš=pats)—ir jo 
žmona Klara - Tzabelia . De 
Maillv Pažaislio vienuolyną ir 
barokinę bažnyčią pradėjo sta
tyti 1664 m., o pabaigė ją 
1712 m. vadinas, statė 48 įme
tus (dvi pačių kartos). Kai 
visa buvo gatava. Pats nuva- 
•žiavo į Rymą savo Kamedu- 
lams patvirtinimo. Popiežius 
Aleksandras-XII tai mielai pa
darė ir nuo savęs vienuolynai 
atsiuntė brangią dovaną—vie
no garsiųjų to laiko artistų 
pieštą Dievo Motinos atvaiz
dą. * ■ ’ \

Pažaislio Kamedulų.paveiks
las ėmė garsėti stebuklais. 
1832 m. rusui Kamerinius pa
naikino, vienuolyną ir brangią 
bažnyčią pasisavino, brangu 
gryno varia ąuksintą stogą 
nuplėšė, save savo monachus 
čia pasodina- Paveikslas gar
sėjo stebuklais ir jų laikais. 
Dažnai if atveždavo. Kąmidn 
epidemijų, laiku, darydavo su 
tuo tam tikras precesijas, ve
žiodavo prie,, sergančių į pri
vačius namus. Pagaliau,

KAS DARĖ SĄMOKSLĄ

NUVERSTI SOVIETŲ 
VALDŽIĄ

* *

Komisarų tarybos pirmi- 
nkas '• Bykovas Maskvos 
ryboj pareiškė, kad są- 
^kslui Doneeo anglių ka
iriose vadovavę monar- 
istai ir kitos kontrevoliu- 
neš grupės, turėjusios 
sslo nuversti Sovietu vai-* 

zaą ir atstatyti kapitąlisti- 
ę tvarką. Sąmoksle, esą, į- 
teišyti taip pat ir užsienio- 
peeialistai, kurie suimti ir 
tiduoti teismui.
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