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NUSPROGO BANKAS
Belgijoj subankruti jo Ant- 

verpe Gredit Foneier ban
kas. Kapitalo turėjo 10,000,- 
000 frankų. Įvairiose vieto
se Belgijoj tas bankas turėjo 
100 skyrių. Banko atsako
mybė siekia 20,000,000.

PAKORĖ NEGRĄ
GEORGETOWN, Dėl. — 

Harrv B'utler, - negras tapo 
kalėj im6 kieme pakartas. Jis 
rastas kaltas išgėdinime 12 
metų mergaitės. Pakorimo 
ceremonijų buvo susirinkę a- 
pie 5,000 žmonių. J kiemą 
buvo įleista 100 žmonių. Po 
pakorimo kiti buvo įleisti 
pasižiūrėti.

MOTERŲ PROTESTAS
Meksiko Katalikių Moterų 

Sąjunga pasiuntė protesto 
telegramą prezidentui Calles 
už persekiojimą katalikų. 
Nurodoma, kad katalikams 
atimama teisės tikybą prak
tikuoti. - į 1 - ; ;

jis atvyks su delegacijaiš 
750 ^maldininkų. Kadangi 
šutalpyti 1,000,000 žmonių y- 
ra neišpasakytas darbas, tai 
CIevelando vyskupas sumanė 
palengvinimą. Jis vyks lai-

— Gėneral Electric kompa
nija išmokėjo dovanas darbi
ninkams. 3433 darbininkai 
gavo $38,938. Kompanija 
mokėjo dovanas tiems darbi
ninkams, kurie kompanijai 
pasiūlė naudingi) patarimų.4 
Per 1925 metus tokių patari- 
mų buvo 11,325..

Angliakasių streiko Pennsylvanijoj pabaig 
ban. Paveikslas po dešine atvaizduoja Richat 
pasijos, kurs daug prisidėjo^ kad streikas baĮj

lių yra ant 5,000,OOO.mąžir 
negu prieš. 10 metų. ĄuĮ 
mobilių išsiplatinimas išsi 
mė arklius iš marketo.

RADO ĮŠALUSĮ VAIKĄ
HARTFORD, Ct.—James 

Deverv, 10 m. vaikas, buvo 
prapuolęs vas 7 d. Dabar jis 
rastas ant Ridgewood vieš
keli o. Jis besąs sniege įšalęs. 
Rastas netikėtai/ Rado mer
gaitė, kuri rogutėmis čiuži
nėjo.

SUMAŽĖJO 
; SKAĮČ

B-v •' .
MIRĖ Iš GAILESČIO

CAEN, Francija.—Čio- 
r nai nore j o įstoti į vienuolyną, 
^‘buvusio Belgijos agrikultū- 
f' ros ministerio Van de Vy vė

rė duktė. Prieš įvilkimą ir 
y apžadų priėmimą buvo atvy- 

kę tėvai. Ryte, kada cere- 
įi monijos turėjo įvykti duktė 

inėjo į motinos kambarį atsi- 
sveikinti ir ją prado negyvą* 

/ Daktarai pripažino,z kadnkk 
į tina mirė iš gailesčio — jos 
r širdis neatlaikė. Ceremoni

jos dėl šio įvykio nebuvo su- 
3 trukdytos.

-Mysore

Catherinė JSroph^’ per 
metu .praktikavo advokžŪ 
vis su bedidejančiu pasis 
mu. Bęt Jąs jos nepate: 
no ir ji į Dubu*

SLAUGĖMS REIKIA TRUM
PŲ DRESIŲ

- LONIKIN.—Tarp slau
gių prasidėjo agitacija nešio
ti trumpas dreses.. Tas atsi
tiko peT vieną nelaimę. Vie
na slaugė ligoninėj beeidama 
sti savo padelkomis parvertė 
butelį su greit užsidegančiu 
mišiniu. Tai dėlto kilo gais
ras. Kadangi to gaisro prie
žastis buvo ilgos padelkos, 
tai dabar pasiryžta jas nu
bausti ir patrumpinti.

TIKISI DAUG MALDI
)

GAISRAS KONGRESO
NAME<r<\.;

AVASHINGTON. Kon
greso namo pietiniame spar 
ne įvyko gaisras. . Jis pra 
sidėjo virtuvėje. Bet gaisri 
ninkai greit su gaisru apsi 
dirbo. .

UŽGYRĖ PLEBISCITO^ 
f U W ^TAISYKLES *

Prez. Coolidge užgyrė pa
darytas žmonių balsavimo 
•teisės Takna-Arikos provin
cijoj. Tas provincijas var
žosi dvi P. Amerikos respub
likos Čile ir Peruvija. Da
bar tas provincijas valdo Či
lė.

čius nugalės”—tvirtina bos
toniečiai.

Mūsų eilės tvirtėja, prie
šas gniūžta. Valio, į darbą!

Vajaus plunksna

ris prekėms. i s'^Turkijos. 
Turkai dėlto sujudo ir reika- 
auja uždaryti duris prekėms 
iš Rusijos. Rusija dėlto už
darė duris prekėms iš Turki
jos ir Italijos prekės ėjusios 
jos i rltalijos prekės ėjusios 
Rusijon, kaipo Turkijos pre
kės.

ŽMONĖS SUSIRGO GYVU
LIŲ LIGA

PINE BLUFF, Ark. — 
Ištisa šeimyna susirgo tri- 
chinosio liga. Taja liga ser
ga tik gyvuliai. Labai retas 
atsitikmas, kad ja žmonės 
apserga. Sakytos šeimynos 
motina mirė, o kiti visi sun
kiai serga^

Rusi- 
jo* kooperatyvai imu įsitai
syti amerikoniškas? duonos 
kepimo mašinas. Palengvi- 
nę ir papiginę duonos kepi
mą, galės jos kainą numušti.

ir iš kitų miestų. Ir Bostono 
maldininkai rengiasi laivais 
plaukti į Chicago Jr apsigy
venti laivuose. z ’

Iš Detroito laivais plauks 
5,000 maldininkų.••

KENČIA KATALIKAI IR 
PROTESTANTAI

Meksikoj persekiojama ne 
vien katalikai o ir kitos ti
kybos. Juartzo mieste tapo 
uždaryta dvi katalikiškos ir 
dvi protestantiškos mokyk
los. Iš tų mokyklų išvaryta 
gatvėn 800 ipokinių.

PARYŽIUS. — Rušija ir 
<•' Francija pradėjo derybas 
įd- dėl caro Rusija Fran-

ei^r skolinga 12,000,000,000 
g^/auksinių frankų. Rusija bu- 
&£ vo atsisakius senąsias caro

®ąr,prigdbės Rusijai ekono
miškai atsigauti. Rusija no
ri gauti daugiau kredito ir 
tada ji pripažytų senąsias 
skolas. ! 3$. fcflj

mokin
.2 Iš Rusijos atvyko Ameri
kon ttys delegatai ištirti A 
ųierikps duonos kepimą 
Tuos delegatus siuntė Petro 
grado kooperatyvės draugi 
jos. Kadangi Rusijoj duo 
noslabai < 
tai svąrbu 
duodas ke

-..IV . -—- . - ! . •
DAR DTŠIMTS NAUJŲ NARIŲ IR TRYS SKAITYTOJAI
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Valio Bostoniečiai!

jo moterys. Valio moterėlės! 
Be čia suminėtų narių Su
jaukėme daug naujų skaity- 

Tai vis bostoniečių 
riūsas. - Išsijuosę dirba du 
iruzdelnikaiJ. Guzevičius 
ir V. Tarrioliūnas. Ir kiti 
žada juos pasekti. Tai tik 

Galas tada bus,

NAUJAS IŠRADIMAS 
f •

Vienas Vokietijos mokslo 
& vyras skelbia, kad jis anali- 
% zuodamas' žmogaus kraują 
• |: gali pasakyti tautybę to žmo- 
L* gaus. Skelbia, kad jam pa
rvyko atskirti pagal kraują 

. -japoną nuo kiniečio ir vokie- 
a ti nuo lenko.
. * ' ■ A

‘ MAS p j 
- - Ut a minkė, kovo 9 d. Šv. 

Petro lietuvių. parapijinėj 
salėj 492 E. 7-th St. So. Bos
ton, Mass. įvyks. Lietuvių 
Prekybos Bendrovės šėri- 
ninkų metinis suvažiavimas. 
Visiems šėrininkams yra pa
siųsti tam tikri apie tai pra
nešimai. Pradžia 9:30 vai. 
iš ryto.

M. Grybaitė,
L. Pr. B-vės-raštininkė

,tūri -įstatymų SyeČiai — ypač 
amerikiečiai pasibiaurės ir 
apleis Franci ją. Tuo tarpti 
Vokietija visokiais būdais 
bando svečiams įtikti ir tur
tingi amerikiečiai pasileis į 
^Vokietiją. ..

BALTIMORE, Marvland. 
— Weštem Marvland Dairy 
kompanijos algų išmokėto- 
jas^buvo plėšikų užpultas ir 
iš jo atėmė $13,000. Apvog
tasis ir su juo vykęs policmo- 
nas buvo /plėšikų pašauti. 
Plėšikai pabėgo automobi-

Z ■ ' '■ ‘ ‘‘f*’* * *: X jTĮ .

BAISUS tig
BOMBEI, Indija.

valstijoj atsirado drąsus tig
ras, kurs užpuldinėja žmo
nes. Per keletą mėnesių tig
ras nusigabeno 17 žmonių. 
Žyęris esąs raišasi Jįs.nega- 
1 ėdamas paprastu būdu sau 
peni susigaudyti išdrįso žmo
nesužpuldinėti.'

■kP PAKELS MUITUS
|^ĮTFrancijos vyriausybė pa/ 
V ■ skelbdino, kad muitų tarifą 
^ pakels ant 30%. Tą daro 

dėlto,kad valstybės iždas
S : reikia kaip nors gelbėti. 
f -—-

SUDEGĖ MIRIOP ’
NEW HAVEN, Ct.—Mary 

7aletta, 73 m. amžiaus mote
ris, žuvo liepsnose. Jos 
drabužiai užsidegė nuo gazi- 
nio pečiaus ugnies ir pagel
ia pavėlavo.. Jos vyras buvo 
ant vifšauš rir. nieko kito na- 
tne nebttvd. Jos sūnus buvo 
ąųkė H-/trįųsęjo garadžiuje. 
Išgirdęs motinos šauksmą, į- 
bėgo, bet jau buvo pervėlu.

CHICAGO, III. — Katali
kų vadai rengiantieji Euka- 
rištinį Kongresą tikisi iš vi- 

J so pasaulio 1,006,000 maldi 
ninku. Kongresas, įvyks bir

BYLA PASIBAIGĖ
BROCKTON, Mass. — 

'Angliškų laikraščių be mie- 
ros išpūstoji byla pasibaigė 
pereitą subatą. Teisėjas sa
vo ištarmę išneš utaminke 
kovo 2 d. Kokia bus ištarmė 
žinoma negalima žinoti. z

A r r 'ii 2 V' x . v. CL)' .4 .< ’ > A J

I kuopa, So. Boston, Mass. 'čius. Šiuo kartu naujų bro 
ne juokais užsispyrė pirmąją uių sąjungiečių skaičių virži 
vajaus dovaną laimėti. Kuo
pa įsisiūbavo. Paskntinianfe 
kuopos susirinkime įvyko vi- 
suotina pa jėgų-mobilizacija. J tojų. 
Pasirodo, kad anūsų armija] f 
tvirtėja. Pirmrttinis stipriu 
antpuolis padalyta So. Bos 
tone. Laimėta.1*- Laimikis 
dešimt naujų narių* štai jie: pradžia 
Zofija Kasienė, Liūda Ka- kai bostoniečiai montellie 
pienė, Viktorija Liančiaus 
kiepė, Gertrūda Žiromskie 

New Yorko mieste gyvena nė, Domicėlė Pakalnienėj Ol 
5% visų Suv. Valstijų gv- ga Zaleckienė, Mykolas Am 
ventojų

SUDEGĖ 20 AUTOMOBILIŲ
ST. JOHNSBURY, Vt.— 

Ištikus gazolino ekspliozijai. 
ištiko gaisras. Sudegė gara- 
džius ir 20 automobilių. Nuo
stolių už apie $20,000. <

MOKESČIAI SVEČIAMS 
į/ į^ančijds valdžia įvedė 
0 mokesčius ateiviams gyve- 

i nantiems Franeijbj. Parla
mente tas įstatymas priimtas 

“pasipriešinimo. Vienas 
senatorius tam įstatymui 

■K-Lfc-’c * ir • '■ 1 5 ^'4 i * ■» «

ŽUVO SEPTYNI NUO 
TORNADO

Tennesse'e valstijoje bt£^i 
ištikęs tornado. Nuo jo žuvp 
7 žmonės. Apie pora desefc 
kų žmonių buvo sužeisti. MĄ» 
džiaginiai nuostoliai gandį- 
deli bvuo.

SIS Dilbęds KEPTI PRASIUtis^IESOS-iįtt 

PYMO LAIKAS '

Šiemet Franpijoj švies 
taupymo laikas prasidės bž 
17, o Belgijoj bal.18 d. ? i:

$15,000,000 PARKAM?* 
ALBANY, N. Y/-44® 

valstijos legislatūyą pąsąf 
$15,000,000 parkapįs it 
riškoms vietoms.x Tpkįų vi 
tų New Yorko vąląfijbj f. 
apie 50. Žmonių referend 
mas tam pienui pritarė ji 
du metai tam atgal. Reik 
1 ingiėji pinigai bus šukei 
parduodant tkm tikrus b 
nūs. ' *' : < ‘ “
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vas nusiperka ■ netinkamų 
prekių, tari jis jomis savo 
pilkėjų neapgaudinėja. Jos 
arba grąžinamos tuč tuojau.

negu kuriais nore kitais lai
kais, kad višą gyvenimų,pą- 
kreipti reikiamojon pusėn. 
Taip, reikia daug ir daug vi - į 
sokiariopo darbo įdėti, kad M-

/£-
■ riK- t *

Iii ’

pįe kitus motyvus, kurie 
mums liepia gera daryti, ku
rie įprasmina mūsų gerą da
rymą. Taigi mes turime rem-

ropos gyvenimui baisiausios
katastrofos, nekalbant jau a-J atsitikimų^ kad kooperaty-

i
• • • į Į r

Kad kiek vien s as- l

os darbai sveikatos B^ąntąį,, Pa.

litai: 
riet

irimas

1 r

, tai yra,

\Kooperacija.!
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i .z' »ry-

os žiniomis, pnešvi-
zūota (patvirkuri).’ veju nei

gyveritdjų
kūriš Vilniaus krašte

nepageidautų; vaisių.

įvilios'dviejuos dideliuos
biriuos tie vienas gyventojk

vadino lenku. Dėl to

CJVIŲ SPAUDOS PĘR-

v C?
Imas nagrinėjo tris — Lietu- 

Kelio” bylas’; - Teisman 
o ^patraukta tędaktorė- 

_ęt ėja Oną Zavišaitė. Vie- 
4pj byloj ji išteisinta, antroj 
ir trečioj teismas pripažino 

altę ir paskyrė piniginę 
aūdą 200 auks. ir 400 auks., 
atidėjus teisino išlaidas. Ne- 
įmokėjus pinigų, bausme 

eičiama trims mėnesiais 
įėjimo.

— . .

liti i GAMYBA LIETU
VOJE

'Kadangi Lietuvoje nėra 
ūglių, 6 miškai per okūpa-’ 
j Js metus gerokai prhretin- 

pradėjus patiems sa-1 
škoj šaly ūkininkau- 

i^kiiro klaiišimša tapo lat- 
Si opus. Kad nereiktų per 

mesti pinigų į ūžsie-' 
ųūž anglis pramonei ir sū- 

id, pradėta skatinti

viett^se • pradėtų 
; anksčiau. Pa- 

ui, Vilkaviškio apskri- 
jbu prieš karą ūkininkai 

io kiiro kaip durpės ne- 
bjo.; Todėl dabartiniu lai- 

ten*jaučiamas durpy- 
as. Mažiau ūki

ai durpių vaitoja ir ki- 
-vietpse, pav., apie Tel- 
» Pramones reikalams 

įė gamyba pradėta 
m. Tail metais maši- 

pagaminta 4500 tonų 
00 pūdų), o rankomis 
tonų—; viso 43,000 t.: 

1; masmomiš pagamin - 
>00 t.r rankoiųis 43,000 

. _so — 56,0001.; 1923 m.
27,000 t,-Tan

ią 45,000 t. iš viso — 72?- 
5JL1924 m. mašinomis 27,- 

^rankomis 50į00 €r vi- 
■^- 77,5001.; 1925 m. maši- 

40,000 t., rankomis

kąi..; j Netruktm taip
paftbiųj'pąrnoštas sanitarinis su ^kitituHngbji “Europa. Ko $ūo kftūšunū" keletą Žodžiri

rusiškasis.

mačiusi puyeikti .daug^darbų
ir planuoja juos taip, jog ir
letatafe.’kreditais juos- ištesė-
tų. Kitas aktualus reikalas Betvarkės verpetii&ė trągin-

1 šiais lžii-

netikrais

—H viešieji darbai ir bedarbių’
aprūpinimas. Didesni dal 
bai numatomi Kauno, Šiau
lių ir Panevėžio miestuos

Be to, vidaus reikalų mi
nisterija sueina į kontaktą
su žemės reformos valdyba 
padėti naujakuriams tinka
mai sunaudoti teikiamas 
jiems statybos reikalams pa
skolas. . i > . r

< Statybos inspekcija
bendrai su žemės ūkio m-jos 
atstovais s’pecialistais. ruoš, 
reikalingų * ūkiui trobesių 
planus. Planai bus 4 tipų ri
kiams : *. smulkesniems * ir. 
stambesniems. Naujakurys,, 
gaudamas: iš žemės reformos, 
Valdybos Statybai paskolą, 
gaus ir paruoštą trobesių 
planą, sulig kuriuo jis būti-, 
nai;turės ir statytis... Byąr-, 
biausias tokios sistemos už
davinys — sutaupyti miško 
medžiaga,, statant trobesius; 
iš nedegamos vietinės me
džiagos, be ;tp, pradėti ata
tinkama kultūringiems;. ū- 
kiams statyba. < Netrukus 
prasidės tų planų ruošimas 
ir tipų nustatymas ir po po-

. 3. J- .. . - . .

UŽ APIPLĖŠIMA6 met'ai 
KALĖJIMO

Šiomis dienomis Kauno Apy
gardos Teismas nagrinėjo Vin
co Paukščio bylą, kuris kaltina
mas apiplėšime.

1918 metais jisai su 3 drau
gais pasivadinę belaisviais is 
Vokietijos užėjo pas ūkininką 
Matulevičių ir jį apiplėšė.

Tnla Frendzinlierfė po kiek 
laiko pranešė, kad jos giminė 
Cepkauskas dalyvavo apiplėši
me. Suimtasis Cepkauskas iš-, 
davė visus dalyvius, tarp kurių 
buVo suimtas ir Paukštis, kuris 
dabar teismo nutarimu nubaus
tas 6 įlietus kalėti.

go galo nesulaukta. Veltui
šiandieną kai kuriu moksli
ninkų išvedamos trtirijos 
būk Europa su savo nūdieni-
hė kultūra, jos visais pada
vimais turi neilgai laukys žū
ti. Ar tikrai to susilauksi 
mė, sunku, ką nors tikro pa- 
sakyti. Tai priklausys, ku
rią krypcią eis toliau feuro- 
įos gyvenimas.. Man rodos, 
kad me$ visi turime būti už- 
intėresuotį kad Eūrppos 
venimo ta baisioji katastrofa 
(smūgis) nepasiektų, nes 
pastarųjų laikų civilizacija, 
jos aukštoji kultūra labai 
daug davė ir gražaus,., didin
go, kuriems šimtmečių dar 
bo reikėjo įdėti. To mes ga
lėsime išvengti užgleinžus, 
sulaikius ivsa, kas žmonijos 
gyvenime 'l yra neigiafnd, ir 
paleidus gyvenimo priekin 
visa, kas tik gyvenime* yi^v 
gero. Tai padalyti reikia be
galinio darbo, pasišventimo, 
pasiaukojimo ir išminties. 
Reikia išnagrinėti gyvenimą, 
kad aiškią! 'matytume,1 kas 
leistina, kas draustina vi- 
suošė gyvenimo pasireiški 

tiri

svoris, apgaudinėjimas, įglfd- 
rios derybos it 1.1, prekybb- 
jel Jeigu korimą kę nors nū 
sipirkti, tai, užėjūs parduo
tuvėn, reikia labai ir labai 
žiūrėti, kad jiavyzdin vietota 
Vilnonės medžiagos nerfusi- 
pirktum iš kokių nors supu
vusių augmenų išaustos, kad 
nėįaūtiinr mažesnį saiką, 
ka'd nesumoketumei kelis 
kartusj brhngiau,' negu kad 
la prekė yra iš tikrų jų ver
tai Reikia pripažinti, kad 
prekyba besivercią žmonės 
tiek šiuo atveju išgudrčjo, ir 
didelė jų dalis tiek nesiskai
to su’sąžine, teisingumu, ir 
jie taip gudinai moka šį savo 
suktybių amatą varyti, jog 

••(retai kam pavyksta laiku su
sigriebti ir neduoti būti aki
plėšiškai apgautu. Neveltui 
šiandieną yra plačiai išbujo
jusi visuomenės tarpe nuo
monė, kad prekybininkas tai 
yra sukčius, neteisingas žmo
gus. Taip negalima pasaky
ti,1 tote gražu; visems, bet žy
miai prekybininkų daliai vis 
tik anoji nuomonė' pilnai ata- 
tirika? . • ,

Dabar,1 •'jeigu ■ paimsime 
koopbratytiis, tai šiuo atve- 
jii rasime Visai priešingą sto
vį.- Kbopėtącijai suktybės

solidarumą tai yra mokėti 
Sutartina/ ” tteiiirų1 y tiksli! 
siekti, ko* šioje gadynėje , 
trūksta žmdnijos gyvenimui, 
b Vpdč i»ūsųf tėvynfebiieįs-

.• •< 1 * te ' • • ! k ’ r >

į Taigi matome,1 kad kpėpe-? 
kėijA jdą’ib didelė visuortį  ̂* 
įfcš&iMėtOji, if todėl jautri . 
įjiiid žvilgsniu j¥ yra -vėrtaį,-' 
k&d jon kuoplačiausiai dėtū- 

Si, kad jį kūodaugiausifei 
remtų.—“.Kooperacija.” - /

21 i ; i*7i■■

\ PAIEŠKOMA
1) Tauza; Pranas, tūlą laiką 

gyvenęs Hartford, Conn., vė
liau IVilkes-Barre, Pa. -

2) : Rataminskas, Aleksas,būk
tarnavęs Ameriko skariuome- 
neje. /... . - - v

3) Jankevičius Antanas, at-
— ^ddO'toti'ų. '^yitęs Amerikon 1910 metais, 

būk tarnavęs Amerikos kariuo- 
inehėjė, paeina iš Pasvalio aps- •'v*'* ‘cncio. •

4) Merkevičius ar Morkėvi- 
čius,1 Juožaš, gyvenęs Pitts- 
burgh, Pa., apielinkėje. Būk 
tarnavęs Amerikos kariuome
nėje. Paeina iš Marijampolės 
apskričio.

.5) Petruševičius ar PetruŠen- 
tis, Jokūbas, paeinąs iš Panevė
žio apskričio; būk dirbęs ang
lių kasyklose—kari ten apie

’6) Dūlinsiąs, Motiejus, atvy
kęs Amerikon 1898 lietais ir il
gą laiką gyvenęs pQ antinu 
\Vine St., PhilMlelphia, Pa.^ 
, J)Kraulaidis, Simonas, atvy
kęs' Amerikon prieš 25 mėtis; 
paeinąs iš Lydos apskričio. *

Ieškomieji arba tahl'ftpte j®°R 
žinantis prašoma atsiliepti žilio-

38 Bark Row. Kew York, N. Y.

Jei skaitysi “Darbininką,

basi, gamyba kasmet 
; Be namų ktfrb, jšs da
irioj a plytinės, elektro 
dalinaigelžkdliai i,f p;

uhi VIDAUŠREI 
MINISTERIJOS - 
AI SVEIKATOS 

SRITY
UNA$, II-3 (Elta)., 

minusieji vidaus reikalų

-r- taiį ptatymos namo 
klinilįai. Tam namui 

_ ita greta karo li
ti o statybai skiria- 

0,000 litų kredito. Be 
metais Varėnoj bus 
statyti džiovimi 

sanatorija. Psichiatri-
Kalvajpi-^rašuiLithuaniauConsul^e, 

. .. .i" ..1*x>n_Xi>  ----a-—i_ xt
L paigiamąs įrengti

JB^frbtt'rper-
d į Kalvariją Taura- Tavo laikas neis už dyką.

'Senoviškas namas Washirigtdne. . Jame, gyvena dabar 
Massachnsetts valstijos senatorius Butler.-

-t

Į f; te< V.-£ tžte 
r ' ' - JT/ 1 ’ 5 ■ ’

tokiais keliąis: jų atsikrato-j poliau visokios ; derybos, 
beį kitokios rūšies ąpgaųdį-: 
Dėjimai naudojami daugelio 
privalių pirklių. . Kiek jie/ 
šitokiu keliu neteisingai, tie
siog -begėdiškai prisilupą iš* 
žmonių turto,!. Jųk-iik pa- 
mąjhkite, kad jie . kartais? 
užsiprašo, du kart tįek, o gąt 
ir daugiau, negu prekę jis 
gali su pelnu parduoti., s 0 
kiek žmogus pas juos nuside
ra Viens kiek daugiau, kits 
mažiau, bet nuo kiekvieno jis 
{gerą dąlį* pinigų nusuką, ar-" 
ba, tikruoju, žodžiu sakant,' 
pavagia. Z_„___ __________
milo žinotų, kibk jis šitokiu 
keliu bereikalingai per savo 
gyyeni mą yrą sukišęs pinigiįj 
tai j is tiesiog už galvos nusi-• . • I . 1 I * •
tvertu. • . , .. . . i:

• Kbopemhfve tpinėra^.tKgr 
i:-i

ma. .Kas kita privačiose pąr-. 
(įuotuvėse. Y'rą pirklių, ku
rie tyčia perka blogą prekę, 
erzacus, kad juos pardavus, 
kaipo gerą prekę, ir to dėlįaį 
trumpesniu laiku prąlobus. 
Taigi, pirkdami kooperaty- 

gausime gerą prekę, lėurdg- 
in i kooperat yrą ai liksime di
dį teisingumo darbą. Šitos 
dvi sąlygos teikia yi'suome-. 
nės^gyyenimui didelės reikš
mės geriems, teisingiem^ 
santykiams išsivysty'ti.

. ^Bet tai dar toli gražu ne 
visa. Daugelis privačių pirk
lių vartoja neteisingą svorį,. 
Kartais tas svoris sudaro ne
didelį skirtumą, bet vis - tik 
jau- jis yra neteisingas.; Ir;

idęįįs

Pasiulo^ne visiems ^ėrij raStt) mSgg-' . 
jame įsigyti dvi geras knygas: pirmą ir

■A p s r
i yiįsięnismetams ir fvenlįems^; 
Dydis 5X7% .colių, dailiais kietais aą-^ 
darais, po 500'suvirŠūm puslapių, sįjati-1 

da aiški. • Tikrai* naudingi skaitiniai,- 
J (Ųęvotiem žmęngm, kaina, aMeljJį 
tomų $3.00. Išpirkite pašte “Monėy 
Drder” ir siųskite: • *’/

3Č6 \V. Ėroadvvay, r’So. Bošton, MajsŠ.'
i- t T-

.1
Geras abelnam naudojimui 

i. J lwitnenti^< , į . • -

Pain-Ęxpeneris
' ' Kuomet ;,rėit£>«t>ziaas ar! neiiralgija 

vargina jus, .ištrinkite skaudamas
1 vietas šiuo <atsakamfiu .šeiminiai u 

linimentu ir tuojas pajausite paleng- 
ykūmą. f ; . f ; 't •» .> '■ • >
35c ir 70c bonka vaistinėse. Ttay- 
kitę, ;k*d jjutų Inkaro
\ F. AD. RICHTER &.CO. 
W}1 J Bertfrj& South 5th Sts. 
HA ‘ . Brocklyn, N. Y.,

f I i
l'N C 3b 1.^

i

siiotinuo ikstipdšitaudbjimo 
Kooperatyvai' laiko specia
listus, kurie pirkdami pre
kes žiūri, kad. jos būtų geros 

išvengti besiartinančios; Eu- rūšies, kad jos būtų tuo, kuo 
‘ jos turi būti. Jeigu ir būna

kurį laiką jam nukrauna di
delius turtus... O kiekvienas 
asmuo, pirkdamas pas .tokį 
pirklį, visai gal pats nejaus
damas per kurį laiką susida
ro sau didelių nuostolių.

Kooperatyve to nery. Čia 
svoris visuomet teisingas. 
Kiekvienas gauna tiek, kiek 
jis perka. O tai jau daro di
dėlės teigiamos reikšmės vi
suomenės gyvenimui." ' *~

t .

I

i

i

;V

'Kiekviena sumoka tiek, kiek 
perkamo ji.-.prekė^yrą- ver^L.
Tuo koopercdįpvas ,tietuviųr šeimynoj j/terjąsp
gyvenini y praktikoje teisinį 
gumą ir kitus aukįėja.',, ., .

visa tai, ko kooperaty
vai gera padaro, reikalauja-^ 
ma tik viena tai,, kad kuor 
daugiausiai dėtus kooperatv- 
vin judčjiman, o prisidėję jį 
visomis išgalėmis remtų ir 
visa, kas tik reikalinga, ko-

r x

ti visa, kas tik duoda gyventam, iš ko-pirkta, arba ki-

V
ISTORINĖ JAPONŲ APYSAKA ATPASAKOTA SULIG MISIONIERIŲ UŽRAŠŲ 

J. špilmano, S. J.—Sulietuvino A. Blažys.

i Sėtoj lietūviti šėimyūpj tiięą 
rasi kokio, nore; albumo. Bet rę^ ■K i. • v •______ • _
Lietuvos Albumą, kuriamą 
Lietuvos didžiųjų .yeįtejų .ąją 
vaizdai ir jų gyvenimų aprašy
mai Kiekvienas laikąs save 
tikru lietuviu,’ patnot^'įfivar; 
lo turėti t£ LietuVdfc Albumų

Kaina $3.50 ,
“DARBININKAS”^

366 Broadreay, So. Bosfcm,

sodirięš koks tai jų dievas. ). Senelis gi mirė jau kris

(Tęsinys)
3. KUNIGAIKŠTIS IR PAŽAS-) , *

Dar ilgai žiūrėjo Sikatoras nuo kalno iŠ kara
liaus parko į plevėsuojančias karo laivyno bures. Pa
galiau pamažu jau nyko iš jo akių ir saulelė užsileido 
už Azojanios kalnų. Tada, dar kartą pažvelgęs į ra
mią jūrą ir puikią šalį, grįžo namo. Rimtai užsi
mąstęs apie dienos'įvykius atmirolo laive, ėjo kuni-

• k . * t

gaikštis gražiais sodo takeliais, kurie iš-abiėjų šalių 
juvo apaugę kvepiančiomis gėlėmis. Susitiko jį pa
žas ir tarė: , . * ‘ -

“Kunigaikšti, tavęs ieško karalienė. Ji su ku; 
nigaikštytėmis yra prie ozijodorijų prūdo naujajame 
vasarnamy.” -  ...... .. -—y------- y—~—7—

“Nuvesk mane pas ją,” atsakė kunigaikštis. 
“ Aš gerai dar nežinau to didelio sodo supaipiptų ta
kų. Rodosi, kad ozijodorijų prūdas randasi ąnapus 
calnų, slėnyje, netoli žynių giraites. Kad, jį pasie
kus reikia pusvalandžio;laiko.”

“Vienuoliktą valandą kunigaikštį aš nuvesiu 
vieton”—atsakė pažas, “nes aš gerai žinau tą so
dą. Jis yra labai didelis ir gražus, kas pritinka tu
rėti galingam karaliui/’

Pamojus Sikatorai, kuris už savo palydovą tru
putį buvo jaunesnis, vaikas tylėdamas ėjo| piram, 

i anie poKiek paėjus metėsi jie kitan takelin, einanč 
tamsiais kiparisais, prie griovio, kame tari) sama
notų uolų ošė skaidrus upelis. Džiaugėsi Sikatoras

gražiais vaizdais; nes-kiekvienas japonas visa širdi
mi atjaučia lauko gražybę ir ne be skonies ieško sa
vo soduose kalnų ir slėnių, uolų ir grotų,, miškų ir 
upių. Šito parko dalis jam dar nebuvo matyta;,Si
katoras pasižadėjo ją dažniau aplankyti. Rames
nės vietelės, kaip čia, ant uoluotų upelio krantų, 
tarp vėjo blaškomų paparčių kunigaikštis negalėjo 
surasti; dar labiau jį džiugino, kad toji vieta būvą 
netoli triukšmingai jo gyvenamos pilies.

“Tie grioviai, lyg kad būtų žmogaus padary
ti”—užklausė savo palydovo Sikątoras., , v-

“Jie jau senai yra”—atsake pažas.- “Ar.tams
ta matai ten, labai senos milžiniškos eglės šakose 
mažą namelįl Kitados ten .gyveno senas, . Jevasr 
Kiekvieną dieną vienas žynių mokinys, jaųi nuleis 
dus vTrvaifę, pririšdavo puodą su r įsai s; j Tąi-buvo 
keistos atgailos kvailybė, i.Jj^iprisiekėjKvtammii, 
kurį budistai vadina erdvės.yię^ačiu, daug uietų ne^ 
apleisti to medelio. Iš ten jis tegalėjo matyti tiktai 
savųjų stabų žinyną, kurį- mes tuojau užeisime.” .,

Ištikrųjų matėsi pusiau paskendusį.juodai ža. 
liuose ėgliuose, maža, iš nendrių pastatyta lindynė, 
kuri labiau tiko vergui, o ne žmogaus gyvenimui. 
Sikatoras galva linguodamas žiurėjo į tą keistą var
go bakūžėlę ir užklausė palydovo.^ar jis ten.dar te- 
begyvenąs. (

. “Ne,”—atsakė pažas—“Senis .Ievas buvo }>as- 
kutinis budistų atsiskyrėlis, .kuris šeimininkavo šio
medžio šakose. Jani mirus tie medžiai buvo žynių
prakeikti, nors pirmiau ir sakė, kad tuos ėglius pa

kščioniš.” * ■* ę y-oii gautai
“Krikščionis!”—nustebęs sušuko kunigaikštis;

—“Tu taipgi esi krikščionis,”-—paklausė pažo.e m;i 
“Kunigaikšti, ir mano tėvai jau buvo krikščio

nys. Manė dar mažą pakrikštijo ir..labai,gražiu vai’- 
d.u—Steponu, taifffeiškta vainiką;” : t .

’ .'“Stebėtinu greitumu čia platinasi naujdštikė- f 
jimas. Tūtavęs nėra ko stebėtis, bet iš senelio! kaip 
tas galėjo atsitikti; juk< pirmiau visą savo gyvenimą 
praleido tarnaudamas Budai T”. J •'.*’# į;v-teta- . , 

> •Dievo mai(mMrga'jfestmgimtasyraii«šlnatt»  ̂
jamir^ .Gal jo atgailos jpriežtumas tarnavo teisybės 
pažinimui ir 'šaukė ptte tikroj tikėjimo./ Nes kasi . J , , 
ieško tiesos,* tas' ją rauda.< Kacta jis jau žuvo^gat - y / 
Dievas pasiuntė angelą, kaipteako mūsą kunigai, 
kad jį išgelbėtų. Jo atsivertimo istorija gana įdorak 
Čia gyvena aklas senelis' Tobijaus vardu, pirmiaU 
buvęs garsus Funajos ’ žynių vienūolyfib mokytib

•- **Itodosaš ^ įsažystu; iT^se “ *“** >ja
žus vaikas, kuris vadinėsi ųsve Prančiš^ r \
ka»s-vardu?/:n/M'.«i^\

■ tai yra, jo snūėflas. .vardą
ėmė gerbdamas <lidį jį Dievo pashfttttinį, kuris pirmas 
atnešė Japonijon Kristaus mokslą. Ir Tobiįts bu- 
vo, kai šv. Pranciškus Ksaveriėtfc stri 
žyiiaisidnūsų'■ karaliaus, 8ivano ■ akyvaizdoje vedė 
pdukau;. dienas aštrius > ginčus ji. patgaiiaša nugalėjęs . 
/žynius. įrodė krikščionių tikėjimo teisingumą.' -2SJ 
noma, ir jis pate tuose ginčuose dalyvavo, dAltyda- 
maš? žagtajam sunkiausius užmetimus priėš kTD 
kščiohiją, apie ką vėliau pasakddftto, kadtuibut^ 
ne jo darbas, bėt piktosios dvašfo< Bet Tobijas bff- 
<lanias teisingas, pripažJrto pergtdę ŠvtltitająmlrAtr- 
taręs sekti Dievo malonės balsą i j jo runku' pričtn# ,y 1 
krikštą. Kno: to taiko rtebeapkė^a jolyntat ir89f~

•) Valkas tarnaująs kunigalkičlul.
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Didelių žmonių garbė ir 
didybė neduoda ramumo pa- 

- prastiem mirtiniem, žmo
nėm. Jie niekaip negali su
tikti, su tuo kas jie yra, bet 

~ vaizduojasi didesniais, man- 
dresniais.

Koks nors plunksnagriau - 
žis, kelis eilėraščius suraitęs, 

- ■ įsivaizdina save antruoju 
MžStbpiū. ‘ Koks nors politi- 
kieriukas, nevykusį “spy- 
čių” ištėžęs, dedasi Lokiuo 

į, nors Bismarku arba Lloyd 
George Tu. Menkutis farma
ceutas (aptiekininkas, kai A. 
A. Tulys), kelias filozofijos

Rašo Homo
/ • --

iė’ 
v/.**’

knygapalaikes perskaitęs, 
pasivelyja sau kritikuoti 

. Kantą, Aristotelį ar kitą ku
rį žymų pasaulinį mokslin- 
V • cių.

Visur taip. Visur didelių 
intelektų laurai neduoda 
žmonėms ramumo ir sukelia 
garbės bei didybės troškimą.

NepraustaburnisBimba 
vaizduojasi nauju žmonijos 
išliubsuoto j u, ^cr tikrenybėj e 
tikį paprastas kriaučiukas, 
nemokąs tinkamai guziko į- 
siūti. Štai vėl kitas Bimbęs 
pasekėjas, garsusis Lietuvos 
keikūnas graborius Liūtas 
(Liutkauskas) manąs Lietu
vą valdyti, bet faktinai su
gebąs tik mirštančias orga
nizacijas (kai “Sandara”) 
laidoti. Turime dar taip va
dinamą “generolą Porkčia- 
pų,” būk tai Klaipėdą išva•/<-
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SU pakrikusia 
visa. Į Napoleono 
smulkmenas nesigilindami, 
vistik turime pastebėti, kad 
Napoleono armija turėjo tik
rą ūpą ir siekimą. “Darbi
ninke” — “Kultūra ir moks
las” skyrime kiek plačiau 
buvo įvertinta Napoleono žy^ 
gių pasėka. Napoleonas nėr 
še laisvės obalsį; .visur, kur 
tik jb armija ėjo, buvo pa
naikinama baudžiava.

Mussolini gi, kaip tik at
bulai, Napoleonogarbės vir
šūnių siekia priešingais Na
poleonui keliais. Kaip jau • _ ' , . ~ L--1 _
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Jeigu “Vienybė” visame^ 
tokią teisybę skelbia, kaip; 
pie tas prakalbas, tai jaf 
menka garbė. - * 7;^

Mes manome, kad mūsų ? 
centro sekretorius p. J. Dikįį|| 
nis apie tai pasisakys. . Žai

beansiniNkai PYKSTA
Beansininkų organas “San^į 

daiul’ labai pyksta, kadi-- 
“Darbininkas” perspau^di^ 
no iš “S-ros” straipsnį^ 
“Daugiau rūpinkimės savek^ 
reikalais’ ’ir prie jo pridėjo^ 
savo pastabas. “S-ra” nebd^ 
galėdama atsikirsti, 
save tuo straipsniu 
kavo, paskutiniam 
deda tokį atsaką ?

“Pas lietuvius yra’sako
mą kad alkanas visuomet,.5> 
kalba apie duoną Tas pats. ) 
yra ir su ‘Darbininko’ re-$ 
daktorium.Tas žmogelis pas- 
tarų laiku susirūpino apid -7 
Sandaros Cent ro žmones, ' 
buk jie esą alkani ir neapsi- y 
rengę tinkamai. Mums 
rodo, kad Gudas tai rašė ary«^ 
ba keno kito parašytų raštą , 
įdėjo turėdams mintyje pats X 
ijave.”
Šiuo rašiniu “S-ra” baur^ 

do padengti pirmykštį savo 
straipsnį, iJet tas jai nevyksi 7 
ta, todėl ji bando ant Gudo ; 
išlieti savo pyktį. Mūsų mie
li vaikučiai! Ko jūs pyksta- .j 
te? Gudas nesigiria milio-X 
nieriu esąs, bet katalikišką/ 
širdį ir j ausimis turėdamas 
rūpinasi tais, kurie šaukiasi ? 
pagelbos. Nors, anot jūs*- 
Gudas “turėdamas minty,, 
pats save” tuds žodžius raš 
bet, vienok, reikią pasakyt 
^■^ėraTjn. ŽŽlA 
‘fMylėk artimą^ave^i^^^ 

pats, save. ” Tais sumetimą^ 
vaduodamasis, jis jūsų bė
doms atjautė. Jeigu norite. 
įsitikinti jo nuoširdumu,, tai 
užeikite “Darbininkan” ir 
jis jums paaukuos ne vien’ 
beansams, bet ir geriems 
“sandvičiams.” ■.

' f 7?! lŪIT.•• į * *.-* ~ •M5- Tir
PAftATTT.ngTS KATALIKŲ 

KONOBKSAS• 9 .
Dvidešimts Aštuntasis 

(XXVIII) Tarptautinis 
Eucharistinis Kongresas, 
kurs, kaip numatomą, su
trauks daugiau vienomilio- 
no vizitorių Chioagon atei
nantį birželio mėnesį, prasi
dės birželio 17, vietoj birželio 
20, kaip pirmiau buvo skel
biama, anot monsignoro C. J. 
Quille, Kongreso generalio 
sekretoriaus.

TaLbus vienas didžiausių 
ir svarbiausių įvykiij, kokių 
Chicago ligšiol neturėjęs ir 
neturės, sako monsign. Quil- 
le. -- •

Kadangi pramatomas skai
tlingas žmonių suplūdimas, 
sako generalis sekretorius, 
mes nutarėme Kongreso mi
tingus pradėti ketvirtadienį, 
birželio 17. Birželio 18 turė
sime pilietinę demonstraciją. 
Mišios bažnyčiose ' prasidės 

pusiaunakčiu

—: ‘-'A i -i
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Lili*sus ir visas pasauks ir jis ti
ki, kad tada pasiseks paža
boti anglų apetitas dėl Vi
duržemių jūros. '

Gal būt ir taip,. bet kyla 
klausimas — ar Prancūzija 
panorės panąšiosvxsąjungos. 
Priseina paabejoti, kad ša- 
lis, kuri tiek roiė pa- 
įžangos troškimą, grįžtų į 
viduramžių feodalizmo lai
kus. Prancūzai pasilieka 
prancūzais — ta tauta, kuri 
negali ilgai būti rami ir pa
kęsti visokių nenormalumų. 
Tą charakterizuoja dabarti
nis Prancūzijos gyvenimas. 
Jeigu Prancūzijos vietoje 
kuri nors kita šalis būtų išė
jusi su tokiuo laimėjimu, tai 
galima būti tikrais, kad gy
venimas toje šaly plauktų ty
liai ir ramiai.

Pergalės džiaugsmu ap
svaigusi tauta neprieštaraus 
tų, bet džiūgautų.

Dabartinėje Prancūzijoje 
. to nėra. Tenai, kaip ir pir- 
111 ma, visi ūžia, regis, daugiau šeštadienio 

kai nugalėtoje Vokietijoje, prieš sekmadienį, kas bus 
Ministerių kabinetų gyveni- nepaprasta. Sekmadienio ry- 

nė mo dienos trumpos. į te bus iškilmingos Aukšto-
Išrodo, kad Mussolini ne- sios

S • J ( •

nialiu, kaip prancūzų karve
dys, - :

* Ypatingai užsisvajojo a- 
pie tai Italijos diktatorius 
Muęsolini. ; Mussolini pano
ro tapti Napoleonu. Bet jis 
dar gerai nežino ką geriau 
pasirinkti: ar Julių Cezarį, 
ar Napoleoną. Jis mano I- 
taliją padaryti galinga ir di-» 
dele valstybe; trokšta nuga-'pastebėjau, jis vis labiau ir 
lėti pasaulį. Tuo tikslu, ma- labiau užgula liaudį. Jis 
tomai, Mussolini įveda griež- tvirčiau surakina- žmones 
tesnius ir aštresnius įstaty- diktatoriškose replėse. Štai 
Ynus.Spiaut į viską: jis be jo- > koks iš jo Napoleonas. O gal 
kių ceremonijų atmeta de- Lietuvos ex-diktatorius Sle- 
mokratybės ir parlamenta- ževičius geresnis už Mussoli- 
rizmo principus. Plunksnos ni ? Dieve apsaugok! Anas 
skriptelėjimu palaidojama savo tikslo siekia atvirai pa- 
šalies demokratybė. Tik susakydamas, o mūsiškis iš 
karalius! Liaudis, jos valia pasalų meluodamas ir šmeiž- 
Mussoliniui — tuščias daly- damas. Lietuvos socializmo 
kas. Jis. pasijuto antruoju fašistai pašliaužininkai ir jų 
Napoleonu, todėl deklamuo- talkininkai biauresni ir už 

kokia-Mussolinį. _ ' *
Taigi,... reiškia, kad i 

mussoliniškiai juodmarški-1 Išrodo, kad Mussolini ne- sios Mišios katedroje ir 
niai, nė pašliaužiniškiai rau labai gali Prancūzijos drau- kiekvienoj katalikiškoj baž- 
donmarškiniai nė Napoleo- gingumu pasitikėti, nes tarp nvčioj Chicagoj. 
no puspadžio nėra verti. To- Italijos ir Prancūzijos yra 
kiais keliais išplaukti į Na- didelių skirtumų/^Tiesa, ki}- 
poleono garbę, nei Musoli- nie vieni ir kiti l^bai artimi, 
niui, nei Sleževičiui nepasi- bet politiniam gyvenime toli- 
seks. Be reikalo jie apie tai mi. L
svajoja. Jeigu jiems ir pa-j Beje! Pamirsįome apie Be
siseks įeiti į istorijos lapus, tuviško “diktatoriaus” Sie
tai tik su gėdos ir žiaurumo ževičiaus sąjun 
pasekmėmis. solinį sekdam

Palikime saviškį, čiupki- ko svetimos a

v •

proto žmonių, betneapsimo-
Sr-j ...............................

ja: “O, Napoleonas 
išdidi figūra!” Prie topTi- 
duria, kATt^jis daugiau nie
kam nesilenkia, kai tik prieš 
Napoleoną. ~

Apie Napoleono laurus pa
svajoti, žinoma, niekam ne
draudžiama. Apie jį svajo
jo Trockis, dabar, turbūt, 
svajoja koks nors Vorošilo- 
vas, arba Kapsukas, o gal 
net Mizariokas. Reiškia, 
kad ir Mussoliniui valia apie 
Napoleoną pasisvajoti. Agi, 
tiesą pasakius, ir mūsiš
kiems, lietuviškiems dikta
toriams a la Mykoįąs Sleže-

“• L. B. K. S
SEIMAS

Paminėtos organizacijos 
seimas pagreitintas. Šiais 
metais jis įvyksta nepapras 
tu laiku. Prie to pastūmėjo 
4 ir 5 apskričio išsišokimas. 
Šis seimas žada būti labai į- 
domus, nes tai jubiliejinis 
seimas. Susivienymo kuopos 
sparčiai prie jo ruošiasi. Tai 
matyt iš kuopų pranešimų.

“ GARSO” REDAKTORIUS 
IŠPLAUKIA

- “Garso” redaktorius p. L. 
Šimutis visiškai apleidžia A- 
meriką ir ketina apsigyventi 
Lietuvoje. Prie šios progos 
L. R. K. Federacija organi
zuoja amerikiečių ekskursi
ją, kuri Amerikos pakraš
čius apleidžia balandžio 27 
dieną laivu “Lituania.”Eks- 
kursija be jokio persėdimo 
plaukia į Klaipėdos uostą. Į 
ekskursiją užsirašo daug ke
liauninkų, nes tas laikas vie
nas patogiausių panašioms 
ekskursijoms.

■**«£ 
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“VIENYBĖ” IR “LAISVĖ” 
keistai suisgiminiavo. “Vie
nybė” 19 Nr. paskelbė, kad: 
“Prieš Bimbą jau išėjo 
“Darbininkas,” ir jo redak
torius p. Bikinis važinėja su 
prakalbomis ir aukų rinki
mu, kad Bimbą pasmrek- 
tų.” Bolševikai, “Vieny
bei” patikėję, “Laisvės” Nr.
aso:

“Škaplieminkų organo 
‘Darbininko’ redakcijos na
rys iš So. Bostono tiksliai va
žiavo į Montello į d. A. Bim
boj prakalbas ir tenai statė 

ųs.klausi-
i--’ > -'

KATALIKŲ SEIMAI
Chicagos ir Naujosios An

glijos apygardų Katalikų 
Seimai praėjo didžiausiu pa
sisekimu. Chicagos seime 
dalyvavo 326 delegatai. Tas 
parodo ypatingą katalikų su
sidomėjimą katalikybės rei
kalais.

Naujosios Anglijos Sei- 
d^legatųturejo kiekma^.

Idenjokra- j apygardoje lietuvių žymiai
• 1 • u °Jan?iaiS mažiau negu Chicagoje.

'a7a77’._ ,"drTal.Pr Abudu seimai priėmė visę ei-
;lę reikšmingų ir naudingų 
• rezoliucijų. Seimai dar kar
tą patvirtino katalikų vieny
bės stiprybę. Valio lietuviai 
katalikai!

r;
. Jis, Mus- 

taip pat ieš- 
mos, bet ne 

me už makarono. Europos svetimųjų valstybių tarpe, o į 
spaudos atstovai, labai susi- lietuviškų , 

Jeidaąijm,ą^^B^^;Admnavę MiKsolinm paągy- J^lia
1. rimais, padarė keletą pašne- kon eina su sc 

kėsių. Spaudos atstovai pa- tais ir bolše 
statė kelis klausimus, Itali- g; 
jos garbę ir didybę liečian- vadinti “opozicija.” Irmū- 
čius. Į tai Mussolini paša- siškieji siekia mussolinįados. 
kė, kad visus savo planus re- j Mussolini ir Sleževičius, 
mia. ankšta Italijos Prancū- savo garbes atsiekimur, sėda 
zijos sąjunga. “Tos dvi ša- į svetimas roges, bet tai la- 
lys turi gyventi kaip dvi tik- bai pavojinga, 
ros seserys,” — pareiškė 
diktatorius.

Italijos Prancūzijos sąjun- kaip sako,

parto kepurę pasapnuoti. 
Bet svajonės svajonėmis, 
prieš jas nieko turėti negali
mą bet turi jose gi būti kas 
nors tikrai napoleoniško. At
randame tą pas Mussolini? 
Ar panašus jam lietuviškas 
diktatorius Sleževičius? Vi- 

Mussolini išviršiniai

^grupėje
X •r- •• •'"'•A 
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ka tokias smulkmenas liesti. 
Tuos didelios manijos mažiu
kus žmones palikę, eikime 
prie didesnių.

Ypatingos išdidybės mani
ja serga valstybininkai. • 
Tiems Napoleono Bonoparto ■ sai ne. 
laurai nė užmigti neleidžia, j kiek atrodo į Napoleoną, bet 
Visi svajoja patapti tokiuo tai imitacija. O Sleževičius 
garsiu, tokiuo išdidžiu ir ge- nė Mussoliniui neprilygsta:

" I
.Tie turėtų atsiminti, kad - ------------------------- s---------------

tokiose rogėse pasivėžyti, iki Napoleono Bonoparto da- 
, “mažnėtų,” bet važiuoti — sunku.
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sekiodami nekartą grasino mirties pavojumi; bet 
• Viešpaties angelas jį gelbsti. Jis tarnauja svetim

taučių mokytojams padėdamas jiems mokinti žmo 
nes naujojo tikėjimo. Tobijas jau daug šimtų pri
ruošė prie krikšto ir tas darbas jam geriausiai seka
si, nes nieks geriau žynių melo nežino.”

“Vaike, aš dar nesu krikščionis,” pertraukė ne
patenkintas Sikatoras palydovo pasakojimu.

“Bet greitai būsi”—atsiliepė pažas ir maloniai 
pažvelgė į kunigaikščio akis.—“Tamsta ieškai teisy
bės, o mes melsimės, kad ją rastumei.—Tačiau žy
niai vis dar tebepersekioja aklą Tobijų ir paskuti
niais metais vėl buvo pareikalavę, kad jis atvyktų į 
susirinkimą prie šių griovių, pasikalbėjimui apie ti
kėjimą Tame susirinkime galėjo dalyvauti ir senis 
Jevas. Bet šį kartą nutarė žyniai kovoti ne vien žo 
džius. Būrimo mokslu pavyko jiems atšaukti pa
galbon anksčiau čia gyvenusias piktąsias; dvasias; 
šios norėjo atsisakiusį dievams tarnauti Tobijų žiau
riai nubausti. Senelis visą tai nujautė, bet nenusi
gando. Pranciškaus vedamas drąsiai jis atėjo kovos 
vieton; čia atsisėdo ant samanotos uolos, o žyniai 
aplinkui jį apstojo ir .daugelis pašalinių žmonių pri
sikimšo tarp uolų ir medžių. Priešais savo bakuž 
lę glostydamas barzdą sėdėjo senis Jevas; užpaka
lyje jo po tamsiomis ėglio šakomis buvo palindę du 
burtininkai, kurie ruošėsi išmėginti savo juodo moks
lo jčgą ant aklo senelio.

Pasikalbėjimas prasidėjo paprastu būdu. To
bijas aiškiai įrodė žynių melą—kunigaikšti, nepyk, 
tamsta ir pats greitai sužinosi—ir taip griežtai ir į- 
tikinamai jis kalbėjo apie krikščionių tikėjimą kad 
klausytojuose kilo didelis bruzdėjimas prieš žynius, 
kurie visą laiką juokais atsakinėjo aklajam. Tada 
išėjo aikštėn žynių vyresnysis ir baisiai .susikeikęs 
pareikalavo senio Jevo, kad jis perduotų nusidėjėlį 
Kvanono pykčiui. Bet senelis nei nepasijudino iŠ 
vieton ir nekeikė aklojo. Jevas pirmą kartą išgir

tęs skelbiantį Kristaus mokslą, labai susijaudino. 
Tada'turėjo prasidėti stebuklas. Abu burtininkai 
^radėjo savo darbą; pasigirdo grūmojantis halsas ir 
taip sujudėjo ėglio šakos, lyg kad didžiausios vėt
ros būtu blaškomos. Visi ten buvusieji persigando 
nanydami, kad žynio grūmojimas kris ant aklojo. 
Pranciškus iš baimės drebėdamas tarė: “Tėveli, 
melskimės!” Bet Tobijas ramiai atsakė: “Nebijok, 
jie nieko mums nepadarys. Persižegnok ir kalbėk 
•Jėzaus yardu!” Tuo tarpu vis labiau ir labiau di
dėjo medžių viršūnėse kaukimas. Pasakojama, kad 
tai buvę demonai ir kaikurie net kūniškomis akimis 
juos matę, kurie apsupę akląjį. Bet Tobijas ramiai 
stovėjo to triukšmo viduryje. Jis pakėlė į dangų už
merktas akis, persižegnojo ir kalbėjo Jėzaus vardu. 
O kas tada atsitiko! Atsitraukė nuo Tobijaus pik
tosios dvasios ir pilnos keršto sugrįžo pas tuos, ku
rie kovojo prieš Kristų. Išlindo iš po medžių abu 
burtininkai ir leidosi bėgti per minią, kuri iš baimės 

įai sukliko, prie aklojo. Persimainė jų veidai 
uolę po Tobijaus kojų, lyg nuomaru mirdami 

viniojdsi, dejavo prašydami jo išvaduoti nuo pik- 
dvašių, kurios juos baisiai kankino. Senelis gi 

padarė kryžiaus ženklą ant abiejų nevidonų ir stai- 
ga jie atsikėlė nUOžemės?------

“Pamanyk kunigaikšti, kokį įspūdį galėjo su
kelti ten buvusiųjų žmonių tarpe! Dauguma jų at
sisakė tarnauti stabams ir metėsi prie Kristaus, ku
rio kryžius, pergalėjęs velnią, triumfavo. Naujai ap
sikrikštijusiųjų tarpe buvo ir senis Jevas, kuris tuo
jau apleido bakūžėlę ir prašė Tobijaus pakalbėti a- 
pie krikščionių tikėjimą. Tiktai žyniai kovodami 
prieš teisybę, pasiliko užsikietinę sakydami, kad tai 
esąs akių monas ir Tobijaus velniškas darbas. Ka
da Jevas tapęs krikščionim staiga mirė; žyniai pa
leido po visą šalį gandą, kad tai esąs viešas įžeistų
jų dievų kerštas ir dar labiau užsikietino.”

Sikatoras labai atydžiai klausėsi palydovo pa
sakojimo. Ištikrųjų, kaip paduoda savo laiškuose 
šv. Pranciškus Ksaverietis ir jo įpėdiniai pasakoja, 
tuo laiku’būta Japonijoje labai liūdnų nuofikių apie 

(velnio apsėdimą, nuo kurio išliuosavo mus Kristus. 
Jau ir pat sSikatoras buvo girdėjęs apie nelaimingus 
piktosios dvasios apsėstus žmones. Ir apie šį nuoti- 
kį jis buvo girdėjęs, tiktai dabar išgirdo jį priešin
gai pasakojant. Už tai jis žingeidaudamas daugiau 
ką naują išgirsti .klausinėjo vaiko, o šis jam išvar
dijo daug žymių vyru to nuotikio liudytojais. Ku
nigaikštis gi nutarė atrasti tikrą tiesą.

Taip besikalbėdami jie priėjo stovinčią ant upe
lio kranto Kvanono maldyklą Pažvelgus kunigaik
ščiui į vieną susirangiusią stovylą pirmą kartą kilo 
jame stabų pasibiaurėjimas.

“Žiūrėk, koks biaurus pakrypęs velnias”—tarė 
jį kryžiumi paliesdamas Steponas. “Akys išpūstos! 
Pilvotas! Koks begalinis rankų skaičius apsupo sta
bą kaip stipinai ratą; kiekvienoje rankoje laiko dar 
kitą mažą stabelį.”

Tos 36 rankos reiškia tiek pat vėjo krypčių, ku
rios priklauso Kvanonui kaipo erdvės viešpačiui”— 
atsiliepė kunigaikštis. ‘ ‘ Bet aš nenoriu, kad tu ty- 
čiotūmeis iš šito paveikslo, kurį mano proseniai gar- 
birurTrapTe til dar mažai turi supratimo. JukIr 
krikščionys laiko savo bažnyčiose stabus.”

“Kunigaikšti, bet jiejų negarbina ir tamsta tu
rėjai pastebėti, kad jie yra daug gražesni už tą vel
nią.—Bet atleisk man, aš tamstos nenoriu supykin
ti! Tiktai vieną aš dar paklausiu. Gal kunigaikš
tis matei mūsų bažnytėlėje gražų, moteries su kūdi
kėliu ant rankų paveikslą? Ji vadinasi Marija. Mes 
ją kiekvieną dieną sveikiname, kaipo dangaus ka
ralienę ir yisa širdimi prie jos šaukiamės: “Marija 
padėk r^ums surasti tiesą! Nes žinome, kad tu jos 
trokšti, ’f

tartų prieš šios šalies įstaty
mus ir už tai būtų galima 
areštuoti.”.
Tuo tarpu, nei p. Dikinis, 

nei kitas kuris “Darbinin
ko” štabo narys ne tik kad 
su prakalbomis nevažinėja, 
bet apie jas “Darbininko” 
žmonės yra tos nuomonės, 
kad perdaug būtų Bimbai 
garbės, jei kuris nors “Dar
bininko” štabo narys rūpin
tųsi tokiais šarlatanais kai 
Bimba.

Kad “Laisvė” visokias ne
sąmones apie “Darbininką” 
pina, mums nenuostabu, jai 
“Darbininkas” “ne košer- 
nas tinksas,” bet kad “Vie
nybė” pasekė bolševikų me
todą ir prasimanymais ėmė 
skaitytojus vaišintai tai vis-

t

(Bns daugiau)

Jūsų groserninkas 
. šviežio steko
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Geriausis Pasauly 
Ryžių Pudingas

I
Ryžių pudingas su Borden’o 

Kondensuotu Pienu yra ne

paprastai skanus, sveikas ir 

maistingas



(Išangii&ko vert ir skyrė darbo žmonėms A. K. Tauragis)

duokime Lietu-

Centro Valdyba

ts tuos, kurie 
yaizdoje de-

bailus, baimės 
susitraukiąntis

spaudos žiniomis, 
s skaityti regionu 
Įfijos lekcijas Lat-

vėliava su užrašu: “Amerikos lietuvių dovana Lietuvos 
Ari!” A

“Jau nekalbant apie tai, 
kad toks p. Slęežvičiaus el
gesys—’ puikiausia medžia
ga visokiems Schall’iams 
skelbti naujų (ir jau tikrai 
pamatuotų) sensacijų apie 
panašius Įvykius užsienyje, 
jisai taipogi mūsų vidaus gy
venime rodo aiškrj tariamų 
‘teisybes ieškotojų’ puvimų. 
Dar taip nesenai p. Sleževi
čius stovėjo laikinosios vy
riausybės pryšakyje. Jis ir 
šiandienų, be kbęjojimo, dar 
ne^iistoja vilties vėl atsisto
ti prie valstybės vairo. Bet 
ar gali tauta pasitikėti to
kiais žmonėmis,' kuriuos pi

ies.
advokato

“Tik-pagalvokime — ką 
reiškia p, Sleževičiaus“ pa
tarnavimas’ svetimos valsty
bės finansininkų interesams 
nūn susidejusiomis sąlygo
mis? M. Sleževičius yra ne 
vien Lietuvos pilietis, ku
riam visų labiausiai turėtų 
rūpėti savo tautos, savos val
stybės reikalų gynimas; M. 
Sleževičius yra Seimo narys, 
tautos atstovas. Jis yra da
vęs iškilmingą pažadėjimų 
sąžiningai eiti tautos atsto
vo pareigas. Bet ar suderi
namu yra* t uodu dalyku: są
žiningas tautos atstovavimas 
ir, tur būtA ne mažiau ‘uo
lus ’ 'ir ‘ sužvingąs ’ atstova
vimas svętin 
pitalui, kub 
išskaičiavim; 
tautos ir va] 
Tur būt kieį 
kankamai ai 
pareigi sąžiį 
negalima. I 
negali būti J 
eiūs tas bare

kuri išmėginti) tavą jėgą, esi 
iš kalno nfepasisekimui skir
tas.

Man prisimena dar labai 
gerbtinas žmogus, virš pen
kiasdešimts metų amžiaus, 
kuris į buvo pritamautojas 
nuo vaikystes, tiktai dėl to 
kad jis\ niekados neišdrįso 
užsiimti?bile kuo vertu. .Jis 
turi nemažai gabumo, bet ne • 
turi menkiausio savimi pasi
tikėjimo. Jei paprašysi jo 
atlikti ką nors nepaprasto, 
jis tau pasakys net savo bū
do susitraukimu:

“O, surask ką kitą tą tą 
atlikti. ^Aš neturiu reikalin
go prityrimo nė gabumo tą 
padaryti. ” Jis visuomet at
sakomybės išsisukinėjo — ir 
taip darydamas save pa
smerkė žemesniojo gyveni
mam

Išslinkimas iš atsakomy
bės, nežiūrint kuriuo tikslu, 
ar iš meilės asmeninės liuo- 
sybės i rlengvumo, ar iš drą
sos stokos, neprirengs žmo
gaus nė už šimto metų stoti 
pramonėn sau arba užimti 
jokią garbės arba kiltumo 
vietą. ;• . *-
-Asmuo, kuris bijopasitikė- 
ti savo jėgomis, kuris visuo
met atsakomybės vengia nie
kuomet nepadarys pasauly 
jokios žymės, niekuomet nie
kur nenužęngs, niekuomet į- 
tękmės neturės, arba bus-ka
da nors kokios svarbos savo 
bendruomenei.

Jis niekuomet nebus pil
nas, užbaigtas žmogiis.

Jo jėgoS* paliks visuomet 
neišvystytos.

Jis bus tiktai neūžauga te 
žmogaus kuriuo jis galėjo 
būti.

| L. D. K. S. PRAKALBOS
D. K. S. Centro Valdybos sekretorius J. picinis nuo ko- 

^džios lankys Bostono ir jo apylinkės kuopas ir darys 
Ipnmus apie mūsų orgknizaciją.

Visos kuopos prašomos tas prakalbas gausiai aplankyti, nes 
l-fdoretorius įdomiai ir gyvai darbininkų reikalus apipie-

Dainų nusipynę 
| Liksim tarp gelių. 

Žaliais žaliumynais

buvo na
“Papi 

honoraras) ’ be abejojimo, p. 
M. Sleževičiui duoda dau
giau pelno, negu Seimo na
rio alga. Kiek gi tatai p. Sle
ževičius buvo sulygęs su 
‘Fouūdation Čo.’ už pravedi- 
mą jųjų paskolos reikalų 
Lietuvoje? Girdėti gandų 
(bet visai patikimų^gandų). 
kad p. Slėževičaus honoraro 
suma būtų skaitoma ne vie
nu šimtu tūkstančių litų.

“Ką gi būtų turėjęs dary
ti p. Sleževičius už tąjį hono
rarą, jei derybos su ‘Foun- 
dation Company’ būtų davę 
teigiamų rezultatų ? Jisai ne 
tiktai būtų atstovavęs tą už
sienio kapitalistų koncerną 
oficialinėse įstaigose, bet ir 
savo frakcijoje, Seimo komi
sijose plenume. Jisai bū
tų turėjęs naudoti visą savo 
partijos politinį kreditingu
mą ir asmeninį autoritetą, 
kad tik jo klientai būtų pa
tenkinti. Tokią tatai misiją 
p. M. Sleževičius patsai bu
vo liuosu sutarimu pasirin-

; Advokata&p. Mykolai Sleže
vičius.

gui gal reiškinys pw 
rodys beveikrpąteisinamas ir 
natūralūs.* M. Sleževičius 
advokatas? Tad- ar ne* Vis 

"vien kiend bylįi ginti, kokią 
firmą atstovauti, su kuo de
rėtis. Bet labiau įsigilinus į. 
£į nepaprastą faktą nesunkų 
įsitikinti, kad p. Šleževičiaus 
misija ne tiktai niūriom 
spalvom nudažo jo personos 
dorinę fizionomiją, bet kelia 
rimtos ir'visai pamatuotos 
baimės, 
yisuomęi
dasi (tižiausiais teisėtumo ir 

. sąžiningumo apaštalais, yra 
paslėpti baisūs puvimo nuo- 

-dai. -

kęs. Seimo narys, buvęs* 
premjei is ir žymios visuome’- 
nės dalies vadas, svetimo ka- 
pitalo, svetimos valstybės 
gynėjo rolėje! — tai ne tik 

'Jfiidna, bctlr baisu.

Vieną dieną tulas-^Nęw 
Yąrk’o pramonės žmogus 
pasišaukė savo ūžveizdą ir 
paklausė jo kocįel jis nepasi- 
nąųd^o didele' pirkiybos 
proga kurią turėjo.

Kuomet užveizda perstatė 
įvairias priežastis ir padarė 
kelerius išsiteisinimus savo 
neveiklumui, jo vadas įsi
maišė : .
r » ■ • .

■ “Yra kita priežastis ku
rios tu nepaminėjai,” jis sa
kė. “Tu netikėjai kad tas 
tau buvo galima. J ei būtum 
tikėjęs, nestovėtum čia su iš- 
siteisinimais. Būtum veikęs 
ir dalyką atlikęs. Bijojai sa
vimi pasitikėti, bijojai atsa
komybės prisiimti.

Tūkstančiai — ne — mili
jonai žmoniij kurie galimi 
didelių daiktij randasi šian
dien žemesnėse vietose, bevil
čiai prirakinti prie pusėtinu
mo, nes jie negalėjo sukelti 
drąsos stoti sau vieniems.

Jie nedrįso nepriklauso
mai išsišakoti -■— atlikti bile 
ką kas įvėlė menkiausią as
meninę atsakomybę.

Aš tikiu kad ši apverktina 
žmogaus silpnybė — pagun
da atsakomybės išsisukti — 
yra daugiau atsakoma arba 
kalta nei bile kuris vienas 
daiktas už suturėjimą tautos 
nuo josios aukštynžangos.

Jei esi atsakomybės išsisu
kinėtojas — 
pripildytas,

lis, kalios viduje, po oruti- 
nu dorovingumo skiautu, yra 
paslėptos dvasinės puve- 

1 nos!”
Iki šiam laikui amerikie

čiai statę sau klausimą: Ko
dėl laisvamaniai nesiuntė sa
vo atstovų į Ameriką Seimo 
rinkimų akcijai ? Dabar vi
sa paaiškėjo. Mat tikėtasi 
kitokiais būdais, tas lėšas 
gauti, tikėtasi gerą komisu- 
ką iškaulyti ir visas skyles 
aplopyti, bet tas nepavyko, 
o nepavykus negi kas kita 
pasilieka, 'kaip tik Šunis 
karti ant krikščioniškų par
tijų.

Štai kokia supuvusi lais
vamanių politika. Negeres
nė ir sandarokų politika, nes 
ir šie pašliaužininkų puve
nas klampoja. Kitos ameri
koniškos “opozicijos” gru
pės torfs puvenoms pritaria.
———— - 1 ■   :---------------------------------

Niekas iš mūši) nežino ką 
mes galime iki nesinaudoja- 
me savo paslėptais šaltiniais. 
Kiekvienas žmogus yra sve^ 
timas savo didžiausiam stip
rumui iki išmėginimas cįicLę- 
lės atsakomybės arba auk
ščiausias jo gyvenime krizis 
tą stiprumą neiššaukia. įuo- ' 
met kada jis priverstas veik
ti, kuomet jis turi skęsti ar
ba plaukti, jis atlieka daly
kus kurių jis niekuomet ki-1 
taip nebūtų bandęs.

Yra daugelis Robinsonų 
Krušų tikrame, gyvenime a- 
pie kuriute nebūt niekuomet 
išgirsta -jei ne tą išrodanti 
nelaimė kuri privertė juos 
šauktis savo glūdinčios jė
gos, kuri tik laukė jo pašau
kimo.

Kuomet sudaužtalaivis Ro
binsonas Ki-usas atsipeikėjo 
ant tuščios salos ir rado kad 
jis neturėjo nieko kito kaip 
tik savo rankas ir smegenis, 
savo išmaningumą ir prigim
ties įrankius, kuriais pasi- 
liuosuoti iš savo baisios pa
dėties, jis pirmu syk pradė
jo mąstyti ir veikti nesirem
damas jokia išorine pagelba. 
Kiekviena prievolė buvo iš
mėginta.

Ilgiau jis negalėjo remtis. 
Nebuvo nieko ant ko remtis. 
Nieko kuriuomi galėtų pasi
tikėti, nieko jam pagelbėti 
kaip tik Didžiosios'vidujinės; 
Galės., .-■■t

Tuomet pirmu syk jis pra- ; 
M? jeitikrinti tuopiį kas..

APIE PASKOLĄ LIETUVAI
Viename pastarųjų “Dar

bininko” numerių pažadėjo
me plačiau tuo klausimu išsi
tarti. Reikia ištesėti.

Ne taip senai,, visi ameri
kiečiai, su didžiausiu atsidė
jimu sekė Lietuvos-Ameri
kos paskolos derybų eigą. 
Gražiausiai prisimename 
laisvamanių džiaugsmą dėl 
“Foundation Co.” padarytų 
pasiūlymų. Atmintinas tri- 
umfališkas laisvamanių dr. 
Viniko vainikavimas ir kiti 
prajovai.
' Katalikiškoji spauda į tuos 
vaikiškus kairnyų <lžWigs- 
mugižiūrėjo gana skeptiškai į 
ji pasakė, kad iš didelio de
besio bus mažas lietus. Taip 
ir išėjo. _ Pastaruoju laiku 
Lietuvos bevielis pranešė, 
kad dervbos su “Foundation 
Co.” visai nutrukusios. Bet 
tai nereiškia, kad su tuo pa
skolos klausimas tapo palai
dotas.

— 4

Nors Lietuvos pašliauži- 
ninkai ėmė gvolto šaukti ir į- 
rodinėti, kad “Amerika lau
kia Lietuvos seimo rinki
mų,” kad “kol Lietuvoj kri
kščionių blokas viešpataus— 
tol užsienių paskolos ne
gaus,” bet Lietuvos vyriau
sybė tos isterikos nepaisė ir... 
paskolą geresnėmis sąlygo
mis gauna. Dabar jau siūlo
ma ne viena paskola?bet dvi. 
Anglai duoda 100 mil. litų, o 
amerikiečiai 150 mil. Kurių 
pasiūlymas bus tinkamesnis, 
iš tų paskola bus paimta.

Nežiūrint į tuos rimtus pa
skolos pasiūlymus, opozicija 
negali nusiraminti, negali 
dovanoti, kad “The Founda
tion Cę.” derybos išsiblaškė. 
Kaip paaiškėjo, liaudinin
kams ne tiek rūpėjo pati pa
skola ir Lietuvos gerovė, 
kiek geras biznis savo parti- 

į gražų, patogų stadioną, ant kurio nuolatos ple- niam kromuL Paskolos mar-

gyvenimo žingsnyje 
ir moterys kurie 
aukštyn pastūmėjo” 
darni kiekvieną atsakomybę 
ant savęs kuri jiems papuo
lė išvystė savą nepaprastą 
stiprumą, gabumą ir savimi 
pasitikėjimą kovodami sun
kias padėtis ir jas pergalėda/ 
mi. Jie įgyjo stiprumą tų 
kliūčių kurias pergalėjo.

Ar nori praleisti savo gy-’ 
venima kaipo neūžauga nyk
štukas kuonjet . randasi tąvy- 
je tas kas tave milžiml pada
rys? « j

(Kitą syk to paties ražėjo 
“Dtiysis Gyvenimo Baisias) '

r ■ v v '7 ■ ’ ""niau nepažino.. (
Ten, vienas sau ant tuščios^ 

salos, jis surado savo neIar-< 
mėje tą žmogų kurio jis nie- s 
kuomet nerado laimėje.

J o beviltinė padėtis pri
vertė jį milžiniškai kreiptis- 
prie savo iniėijatyvos, savo 
sumanumo, savo savimi pa- 
sitikėijmo. Ji išvilko tą žmo
gų, kurį Dievas padare — 
Dievo padarytą žmogų kurio 
niekas negali nugąsdinti.

Apgailestaujamas dalykas 
matyti .daugybes kurie, iš 
priežasties savo vengimosi 
atsakomybės niekuomet ne-- 
surado geriausio savyje 
daikto. ' ‘ ”

Anksti gyvenime jie įsi
vaizdina kad jie turi kitiems 
dirbti, kad jie niekados ne
gali stoti sau j pramonę, arba- 
palikti nepriklausomais.

Jie traukiasi nuo visų vie
tų kurios įima menkiausią 
inicijatyvą arba išpildomfc. 
gabumo vartojimą.

Milžinai kaip Lincoln’as; 
milžinai pramonėje ir pinį-t 
guose; milžinai kiekviename

— vyrai 
pš vietą 
apšurri-

ungas
ps valstybės ka- 
[ mažiausia turi 
Išpaišyti mūsų 
styoės interesų ? 
vienabuyrą pa
ku, kad tiedvi 
ingai suderinti 
|er tat abejones 
kad p. Sleževi- 
gas sąžiningiau

.nęs

.vijosJTniversitete Rygoje.
Laibai malonu pastebėti, 

kad svetimtaučiai domisi 
HeĮuvos mokslo žmonėmis. 
.-“^aįĮaros” pienburniai 
ir “Nątįjienų” palaidbur- 
niai nesidrovėjo dr. Pakšto 
iškoneveikti. Amerikiečiams 
laisvamaniams ‘mislinčiams’ 
drovu, kad jie katalikų ne
gali pasivyti, todėl juos ko
voja.

Paskutiniu laiku “Naujie
nos” ėmė pulti daktarą Bag
doną. Bet tie jų plūdimai 
ankščiau, ar vėliau jiems at
sirūgs.

mąlienę labai vykusiai nu
šviečia “Rytas,” kuriam už
leidžiame savo skiltis:

“Finansinės su ‘Tlie Foun
dation Company’ derybos iš
kėlė aikštėn • vieną nesitikė
tą, nepaprastą ir be galo liū
dną faktą; tos svetimos vals
tybės finansininkų kontra 
geniu (juriskonsultu) pasi- 

x rodė esąs buvęs ministeris 
pirmininkas ir užsienio rei
kalų ministeris, o dabar Sei
mo narys, tautos atstovas ir 
vienas aktingjausių opozici
jos srovių lyderis prisiekusia

Robert Blair iiDetroito su savonaujai iirastakanuole Sau 
ti i orlaivius. -Be’kttko HkaauoU'turi'dtktrildni'Ivyttui A

s.



Rašo Ziutis

įsiems Didžiojo Karo metu. Paminklas

Detroit, MichigaS

paskutinė proga Amer: 
lietuviams tą Dzimdzių j 
pamatyti. /

“Darbininko’; skaitymas ii 
temimas, tai darbininko 
ęratimas. . ' f

VENCIUS 
Latfręnce,

VLADAS JAKAS
177Windsoi-Strwt— ------- — *

J. GAILIŪNAS
The Lithuanian Store A

likau arti 
1 (5,000) 
un i n ari jos 
fiijų graži

AINORIUS
Loveli,

SKARULIENĖ
NevHaven,

JULIJONA
80 James StreetIeškau DOBILO Antano, jis 

iki l-VI-22 m. gyveno 15 Mill- 
bnry St., Worcester, Mass. Jį 
prašau atsiliepti arba žinančius 
ką nors apie jį man pranešti. 
Būsiu liegalo dėkinga. " Jo mo
tina. Antrašas: Kaunas, Že
maičių g-ve 14 Nr. būt. 3, Ma
rei Dobilienei. LITHUANIA.

ių karalijoj vienakis yra karalius.

L. ŠIRVAITIS
9258 Cardoni Avenne ; ~

riu A. Vanagaičiu ir jau pil
name sąstate trauks nuo Chi- 
eagos ligi Bostono užkliudy- 
dami visose didesnėse lietu
vių kolonijose. Reikia tikė
tis, kad tas jų maršrutas bus 
labai pasekmingas, nes dau
gelis kolonijų išskyrus Chi- 
eagą ir Bostoną, juos tik vie
ną kartą tematė.

Po tų gastrolių art. V. Di
neika, birželio mėn. 10 d. iš
plaukia Lietuvon iš kur jau 
Amerikon nebegrįš. Tai bus

feHICAGOS |

< Eiųa gandas, kad ĮChįp&y 
gos dainininkė p, Rakauąkię* 
nė žada aplankyti Bostoną^ 
jo apylinkes. Kaipinatyt-i£ 
Chicagos ; spaudos, p. Rą* 
kauskienė yra viena žymėsią 
nių ir geresnių vokalių paj^ 
gų. Laukiame atvykstant.:?:

1 ‘ i ’: ■i .. . r V* ' iŽS

rauskas, ALBabrauskienė,*X 
Voikauskas. '

Po $1.00: J. Gintinas, J. Lipi
nas, Makalavičius, P. Baliuko- 
nis, J. Orintas, Grigaliūnas, J. 
Tunisą, A. Nemunavičius, A. 
Atkočaitis, St. Danyla, Al. At
kočaitis, Pr. Kazlauskas, A. 
Tųnišienė,. P. Žibutienė, Belly 
Beour, Va lauš kas, A. Jonaitis, 
K. Mokytis, vargonininkas, K. 
Masaitienė, J. Urbaitis, J. Sta- 
nislovaitis, O. Vertelkienė.

Smulkiais surinkta $34.00. 
Taigi išviso $172.00.

Montello, Mass.: Julė Moni- 
kaitė (boną) $100, kun. J. 
Švagždys $7.00.

Po $5.00 aukojo: P. Aįomai- 
tis, T. Kubilius, E. Juvėnienė. ir 
X.

Po $2.00: K. Oksas, P. Bud- 
reckis, R. Eitavičiutė ir Petkie-

V. GĮLEVIČIUS ;
216 Elm Street ' New Britais, Comu

DZIMDZI-DRIMDZI
Iš tikrų šaltinių sužinota 

kad Dzimdzi-Drimdzi artis 
tai pabaigoje balandžio mėn. 
apleidžia Bostoną ir važiub-

nę ir demagogija stengiasi 
patraukti savo pusėn plačias 
ir skaitlipgas darbininkų 
mases. Šiuo straipsneliu no
riu bešališkai apsvarstyti tą 
klausimą ir atrasti tikrą tie
są.
Pasiruošimas Fiziniam ir Pro

tiniam Darbui

katą, pasidaro raudonvei
džiais, sveikais. Bet štai, 
grįžta vėl į mokyklos suolus, 
praeina mėnesis, antras ir 
vėl išblyškę, nudžiūvę. Prie 
dalgio, arklo ii- spragilo pa
sitaisė, o prie poros knygelių 
vėl nuVyto. \ Kiekvienas, 
kurs turėjo reikalo su knyga, 
supranta mokslo sunkumą. 
Tatai patvirtina, pagaliaus, 
ir moksliški tyrinėjimai. Jie 
nurodo, kad žmogus prie 
protinio darbo nuo 3 ligi 5 
kaitų daugiaus pavargsta 
negu prie fizinio darbo. Tat 
prisiruošimas prie protinio 
darbo kainuoja daug dau
giau j ėgli, negu prie rankų 
darbo. Jei tikslas sunkiau 
pasiekiamas, tai jis bran
giau ir vertinamas. Iš to 
mums aišku, kad protinis 
darbas yra brangesnis už fi
zinį. /išyW ,

prielankumo atradau. Ger
biamieji klebonai priėmė 
kuosvetingiausiąi, seminari
jos klausimą rėm# ir reko
mendavo tikrai prielankiai. 
Westfielde (17-11-26) su
rinkta $170, o Montello (17- 
11-26). surinkta $222. Iš to 
džiaugiuosi ir darau išvadą, 
kad ir čia darbas klosis. Tik
rai mūsų tautiečių svetingu; 
mas ir duosnumąs nepapras
tas : tiek ir tiek yra vietinių 
reikalų, o dar vis išsitesa ir 
Lietuvos reikalams. Nuošir
džios padėkos ir didelės pa: 
garboš jie tuomi užsitarnau
ja!

Štai smulkesnis aukų iš
dėstymas.

Westfield, Mass.: Kun. K. 
Strimaitis $100. «

Po $3.00: Ant. Klebauskas. 
Po $2.Q0: Vafekuvienė-, ' Atko-

’ Kaip laimingas 'būčiau, 
kad galėčiau nors vieną, pra
eity dingusį, pavasarį grą
žinti. Tą vieną—nedaug... 
Dar labai gerai pamenu... 
Buvo gražus, gražus pavasa
ris. Žalios pievos pasipuošė 
geltonais purienų vainikais, 
miškai kvepėjo nuo pirmųjų 
sužydusių žibuoklių, lapuo
tieji medžiai Šlamėjo .savo 
jaunučiais lapeliais... Vis
kas gimė naujai, puošėsi ir 
garbino Kūrėją.Į. Ir mes 
buvom tik ką atgimę ir taip 
jauni, taip drąsūs, tiek vil
ties ir norų turėjom," kad 
mums ribų ir kliūčių nebuvo. 
Alės bėgom iš pelėsėtų namų, 
kur kalėjom ilgą,žiaurią žie
mą. Bėgom ~į kalnus, prie 
upės krantų, į miškus, į geliu 
pięvąs... _ Męs,;sveikinom

kia aukštesnio kultūrinio' 
laipsnio. Pav.. Danijoje pa
geidaujama, kad kiekvienas 
pilietis būtų baigęs “colle- 
gia.”

Dabar, fiiznio darbo rusis 
perkratę, panagrinėkime 
protinį darbą. Pastatykime 
klausimus: Kas reikalinga 
kunigų, gydytojų, advokatų, 
laikraštininkų, inžinierių 
laipsniui ? Ar čia pakanka 4 
mokslo metų? O, ne.. Jei 
taip lengvai būtų tie laips 
niai pasiekiami, tai kunigų 
būtų daugiau negu parapijo
nų,*’ o daktarų daugiau negu 
ligonių. Tos rūšies profesi
joms reikalingas ilgesnis 
protinis paruošimas^ makau
lės išmokslinimas.

Kad tų laipsnių pasiekus, 
visi žinome, reikalinga už
baigti 8 metų gimnaziją, pąs- 
ikaus, kunigui 4 metai semi
narijos, gydytojui 4-6 metai 
jihiversiteto, advokatui ar 
inžinieriui 4 metai aukšto
sios mokyklos ir t t. Kar
tais dar ir to neužtenka: rei
kalinga praktika ir patyri
mas. Galiausiai jaunikaitis, 
mokslus baigęs, priverstas 
dar lavintis, kad knygų

džiaugėmės. ? /-Nelaukėm ry
tojaus, neieškojo! i kelio, kad 
nuvykus pavasari o šventėn: 
platūs laukai, Klampynės, 
plačios upės, tamsūs miškai 
mums buvo atviri^ Nuo auš
ros lig vėlaus vakaro mes 
šventėm. Tik spėjo saulė 
apiberti žemę spinduliais, 
mes braidėme po rasotas pie
vas, vilgėm basas kojas, gai- 
vinom sielą... Mūsų buvo 
daug — visi buvoinė. Bet 
mūsų tarpe buvo tokių, kurie 
nesidžiaugė pavasario šven
te, kurie pasiliko klampynė
se klaidžioti, nors ir buvo 
laisvi kaip ir mes...

Daug buvo tokių, kurie, 
kada mes gaivinomės saulės 
spinduliais, — nuodijosi... 
Nors kvietėm ir juos kariu 
*su-mumis, jie nėjo...

“GENOVAITĖ”
Kad “Genovaitę” norima 

pastatyti kaip galima pui
kiau, galima spręsti net iš 
to, kad yra sumanymas pa
kviesti joje, dalyvauti at
vykstantį iš Lietuvos Valst. 
Teatro artistą S. Pilką. Jei 
tai tikrai taip — bus dvigu
ba šventė—pamatysime gra
žiai pastatytą gražų veikalą, 
ir turėsime progos susipažin
ti sų ką tįk atvykusiu iš Lie
tuvos artistu Pilka!

Tikietai jau išdalinti ir 
sparčiai pardavinėjami; kas 
nori apsirūpinti rezervuoto
mis vietomis turi tai padary
ti iš kalno, kad paskui gai
lėtis nepriseitų!

Vaidinimas įvyks kovo 
mėn. 14 d.

J. Jonušienė, A. Viščiuniutė, AI. 
Kašėtienė, P. Tukienė, M. Šve
dienė, Ot. Rapolienė, AI. Ūsai- 
tienė, K. Sokienė, R. Švedkai- 
tė, B. Ligeikūitė, A Kašėta, 
Klimavičienė, AI. Puidokienė, 
S. Pikeliutė, Čiučiuvienė, Bo- 
bulienė, A. Šilanskienė, V. Ro
dyte, Kuklinskienė, S. Gobu? 
žaite, J. Statkaitėj-PeL Tūbelis 
Tr ^ nežinomi asmens. •

Smulkiais surinkta $47. Tai
gi išviso $222. . •

. Kun. A. Steponaitis
Seinų Vysk. Kurijos Kancle

ris ir Įgaliotinis Amerikoje.

KUN. J. BAKŠYS .
46 Congress Avenuę Waterbnry,

Tas ilgas mokslo laikas/ 
tai sunkaus darbo laikąs. 
Kad tai tiesa, o ne tuščias 
prasimanymas, pažvelgiame 
į tuos, kurie eina mokslus. 
Po 10 mokslo mėnesių jiems 
fizinis darbas atrodo poilsiu. 
Lietuvoj iš gimnazijų paleis
ti mokiniai atrodo lig nuvytę 
rudens lapai. Per vasarą, bū
dami tėviškėje, dirba lait- 
kuose, šienauja, aria; kulia, 
iri sunkaus fizinio vasaros 

nebodami pataiso avel
iu 1 ' Jf/* • 1 ■—. s

Pora dožų Hill’s sustabdo žaltį — 
24 valandas.

Sustabdo ir galvos skaudėjimu, kį 
tj, paliuosuoja vidurius, suvik
na visą. kūnų. Ir nepalieka blogoj 
sėkmių. . ■

šaltis, dalykas rimtas. Kasmet n 
šalčių priežasties miršta virš 150/H

Nežaiskite su šalčiu. Nusipirkite ii 
rų Hill’s ir vartokite šalčiui užklupl 
Visos aptiekos parduoda HU1 ’s,

Tikrai Gauk Kaina a

! . .8T.Mją4 ■' i.
į Kovo mėn. 1 d. laivų S. S.
France Amerikon atvyko 
^Lietuvos Valstybinio Teatro

• artistas Stasys Pilka.
’ Šiomis dienomis jis žada 
atvykti,! Bostoną, pa# savo 

i teatro draugus, mūsų links
imuosius Dzimdzius. Gali
mas daiktas, kad ari. Pilka 
Bostone užsiliks ilgesniam 
laikui ir mes bostoniečiai 
pirmieji turėsime progos pa
žinti dar vieną rimtesnių 
Lietuvos Teatro artistų.

/ĮSaąmūsų nęgii*dėjo daž- 
nai keliamų skundų ant gy
dytojų, advokatų, inžinierių, 
kunigų, mokytojų^ir 1.1, kad 
už mažą savo darbą,—.iižke- 
letąžodelių, už vieną, antrą 
paeiupinėjimą, už menką iš
matavimą reikalauja aukšto 
užmokesnio. Tuo tarpu sun- 
kiai dirbąs, paprastas dar- 

’ bininkas už visos dienos triū- 
są gauna daug mažesnį atly- 

/ ginimą. Tie poneliai mažiau 
i s dirbą, o didesnį pelną trau- 
č kia, ir tai iš vargšo darbį- 

įlinko. Ar tai neišnaudoji- 
B mas ? Tiesa, darbininkas 
B dirba rankomis, o tie visi 

‘‘inteligentai ” dirba “gal- 
į va” (protu), — bet kaip yįe- 

ni, taip ir kiti žmonės lygūs 
(demokratybe ir Dievas taip 
mums aiškina); jei lygūs 

y- žmonės dirba, tai ir dalbas 
y jų yra lygus; reiškia ir už- 

mokesnis privalo būti lygus. 
T Taip šiandiena * moko ir 

garsiai kalba neva darbo 
žmonių “prieteliai.” O tų 
kalbų išvada viisems jau ma
toma, kad visuomenėje su
daroma klaidinga nuomonė. 
Ką gi, ištiesų , mes galime 

* pasakyti tuo klausimu ?
Aš šiuo nemanau ginti to 

apsireiškimo, kurs, deja, 
kariais gyvenime įvyksta, 

g; ,kad tūli “inteligentai” (pro- 
.fesijonalai) begalo nesąži- 
nin^ai lupa vai-gsus žmones.

’ r 1
Bet be čia suminėtų da^bų, 

turime dar kitos rūšies fizi
nių darbų, kuriems atlikti 
reikalaujama ne vien jėgos 
ir menko patyrimo, bet. gero 
pripratimo ir nuodugnaus 
pasimokinimo. Tai darbų rū
šiai priklauso amatai. Jei 
kas nori pramokti siūti ava
linę — turi pramokti batsiū- 
vystės; kas bando pasidary
ti stalą, tas privalo mokintis 
dailydistės amato, nes kitaip 
gadins medžiagą, o reikiamo 
darbo nepadarys. Reiškia, 
kad čia vien fizinės jėgos ne
beužtenka, .nes reikalauja
ma tam tikro pasirengimo, 
kurį pasimokinus galima į- 
gauti. Kad patapus geru 
amatininku, pakanka 2-3, il
giausia 4 metų mokslo. Per 
4 metus prąmokinamą ne 
vien rūbsiuvystės, kalvystes, 
bet net skulptūros, aukso- 
riaus ir juvilieriaus darbo. 
Po 4 amato mokslo metų, mo
kinys įstengia tokį pat gerą 
darbą atlikti, kaip ir jo mo
kytojas. Be amatinio moks
lo, amatininkai privalo mo
kėti skaityti, rašyti skai
čiuoti, nes tas palengvina jų 
darbą. Vienok yra amatinin
kų beraščių. Sų šiuo feika- 
lavimu rJeganma tada pfrasi-

mos tos sunkios pastangos į- 
gyti mokslą? Juk ne tam, 
kad tik pasikamavus? Ar 
daug tėvų leistų į mokslus sa
vo vaikus, ir ar daug jauni
mo siektų mokslą vien tik dėl 
mokslo fanaberijos ? Žino
ma, yra žmonių kurie mo
kinasi- tiktai dėl žinojimo, 
bet daugumą (mokslus eina 
tam, kad paskiaus iš to moks
lo pelnytų >. pragyvenimą. 
Kas iš jų mokslo naudosis, 
tas suteiks jiems pragyveni
mą. Tat matome, kad mes 
inteligentiškų žmonių patar
navimais besinaudodami 
prie jų paprasto darbo,, (lai
ko gaišinimas, kalbėjimas, 
rašymas, važiavimas) dar 
turime pridėti už dalį to 
triūso, kurį jie padėjo tam, 
kad mokslus įgijus. Jei pa
imsime domėn, kad gydyto
jas savo mokslui turėjo pa
švęsti 12 metų dirbdamas ne 
po 8 valandas į dieną, bet 
daug ilgiaus, nes tiek buvo 
reikalinga jo pamokų pa
ruošimui, jei atsižvelgsime į 
tai kad jo darbas buvo bent 
£ kartus sunkesnis už pa
prasto dąrbinįnko darbą, ir 
uf jį jam nieks neatlygi
ni atbulai, - dar jis turėjo

atliktu Tąm.reikalaųjams 
pripūtimu, ^ebėjį^ kį 
ris įgija^nąą . ^ir 
pasimokidiųm
mų.t

P. LUKSĮS
1 190 Van Buren Street Newark, NewJ<

TARPTAUTINIS CĘORJ
KONCERTAS

.Vasario. 22 d. Bostoi 
Simfonijos salėje įvj 
tarptautinis chorų kontest 
kuriame dalyvavo So. B 
toh’o šv.- Petro liet, para 
jos choras. Už dainų išj 
dymą buvo skiriamos do' 
nos, bet lietuviams jos jm

ne.
Po $1.00: K. Rapolas, P. Pau- 

likas, A. Petkus, P. Danyla, j. 
Rastokas, J. Kemešys, A Ra
kauskas, R. Danielius, Drevins- 
kas, Steckienė, AI. Klimavienė, 
Aleksandravičius, S. aKšėta, 

Taip, rodos, visai nesenai M. Abračinskas, P. Atkiiuenė, 
tas buvo... Nois kaž kaip 
norėtum grąžinti bent vieną 
pavasario šventės dienelę, — 
ji nebegrįš..^Veltui..Kas 
praėjo—pradingo amžinai?..

lį Kavoliai

' , a) Gabumu bei i.šaikvotų 
jėgų skirtumas prieš pasi
ruošimą darbui.

Kad darbą gerai atlikus, 
, "kiekvienas turi prie jo prisi

ruošti. Aiškumo deliai turi
me pasakyti, kad protinis 
darbas nėra paprastu galvo
jimu, nes kiekvienas, kiek
vieną darbą atlikdamas gal
voja. Gi, protinis darbas 

, reiškia ką kitą, jis ženklina 
profesionali protavimą, t. y.: 
planingą mąstymą tūloj 
mokslo ar žmonių r<^|bi 
sryty.

Jei taip tą protinį darbą į- 
vertindami, pagalvosime a- 
pie pasiruošimą prie jo, tai 
mums paaiškėja, kad tarp fi- 

t zinįo ir protinio darbo pasi
ruošimo yra labai didelis 
skirtumas. Alės turime la- 

__ bai daug ranką—darbų—ku
riems visai jokio pasiruoši
mo nereika. Kad, pav. gatve 
nušlavus, tai' prisiruošimo 
nereikia: pagriebei šluotą ir 
varyk. Tą ir vaikas patai
kys.

Bet mes turime ir tokių 
darbų, kuriems reikalauja
ma didesnių jėgų. Pavyz- 

’-džiui, anglies vagonėlių stū
mimas, šienavimas, javų kir
timas, kūlimas, pakinkyto 
arklio valdymas... Tokiuos 
darbus ne kiekvienas sugeba

’ t • -----

T • VAKARAMS
Jau skelbiaalą|kraščiuose 

kad Chiedgoj * sali 
penkių tūks*tei^aį 
dolerių Sęiniri ta 
Statybai; Taiištlį 
pagalba minėtajai seminan- 
Jal! ■

Dabar atvyku į Rytus, į 
Naująją Angliją^- čia geri 
Įspūdžiai. Dar tik dvi kolo
nijas spėjau atlankyti, bū- 

į tOUt VVęętfieid,;? Mass.. h* 
. Afontcllo, Maąs., o jau daug 

malonumo patyriau,z daug

- 'm“ -” -

■ ~ -w - ,.5» • c . _ .

ARTISTAS J. OLŠAU^J® 
SUNKIAI SERGĄ? '

Po So. Boston’o vaidinięr^ 
14 Vasario/ “Dzimdzi-Drtįž^ 
dzi” dalyvis- J. Olšauskai^ 
sunkiai susirgo ir po šiai d^^ 
nai nekelia iš lovos. , t jįjį

Laikas būtų ir jam pasejtM 
ti prezidentą Coolidge- 
slogavo, bet pasveiko. 
kvkis Dzimdziau! > • • r

J J



pudingai netinka

paprastos sodos; 
saulėj per ketet-j

Duonas peilį galima dalinai pasiga- 
ląst smarkiai pabružinant abiem pusėm 
per kraštą geležinės sinkus arba meili
nio slenksčio.

Jis kalbėjo. Bė

Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus:
Kiekvienai šeimininkei reikalinga virtuvėje tūlos virtuvės reikmenoft ir 

kiekviena šeimininkė gali gauti jas visiškai dykai, jei Ji pirks Standard ir 
Cballenge Kondensuota Pieną, kurie duoda vertingas premijas už leibelins, 
apart gausimo geriausios rūšies pieno Ir cukraus. Vist grosamlnkai parduo- 
■ ’) gerąjį Kondensuotą Pieną.

BRIGHTON, MASS.
. Mėnesinis susirinkimas L. D, 

K. S. 22 kuopos bus kovo 5 d., 
1926 m., 7:30 vai. vakare, 26 
Lincoln St., Brighton, Mass. 
Visi nariai malonėkite atsialn- 
kyti ant susirinkimo,’ nes bus 
duodamos nariams užsimokėju
siems knygos, katras eent ras“ 
mums duoda už- dyką.

Valdyba

NEWARK, .N. J.
Newarkiečiai iškilmingai ap

vaikščiojo 8 metę sukaktuves 
Lietuvos Nepriklausomybės. 
Tas j vyko vasario 16-tąšv. Jur
gio Dr-jos salėje. Vakaro ve
dėjas buvo A. Masandukas. Da
lyvavo “Varpo” choras. Kal
bėjo Lietuvos viee-konsulas ad
vokatas P. Daužvardis iš New 
Yorko, M. Kazlauskas iš 
Brooklyno ir Newarko miesto 
konrisijonierius J. F. Murray, 
kuris išreiškė daug simpatijos 
lietuviams. Publikos atsilan
kė skaitlingai užtat ir pasek.-, 
mes puikios. Buvo renkamos 
aukos. Aukavo sekančios vpa- 
tos: J./Kasparaitienė $5.90, A. 
Šiugžda 4$.00; po $2.00: J. .Ju
cius, J. Bugauskas, A. Vaiva,

Naminiai Pasigelbėjimai •
Nnsakimui standaus viršaus nuo bon- 

kii stiklinių indų naudok riešutų 
;.pa ūdytojų.

Prašalinimui žymių nuo mnliavotų 
sienų padarytų degtukų braukymu 
trink-so pefpjuatu lemonu, paskui nu- 
šveisk kreidos dulkėmis. Numazgok su 
šiltu vandeniu ir muilu ir paskui nu
šluostyk greitai švariu skaruliu nugrę-ž- 
:u tyrame vandenyje.

Medicinos šėputė pridėta pirmos pa
galbos reikmenimis privalo rastis'kiek
viename name.

Maža plieninė yla sujungimui svete- 
rio siūlų atliks dariu} gražiau negu di
dele akia adata.

Keli lašai ammonijos vandenyje ku
riame mazgojama vilnoniai ir flanelini 
padarys jų spalvų aiškiu ir palaikys 
audimų minkštu. (

’ • “j

Grožės Patarimai .
Pamanyk kokias skirtingas išraiškas 

padaro klaunas su maliavomis. Pasuki
mas į viršų ar žemyn lupų šonuose pa
daro dideli skirtumų. Peraugę, storos 
lupos {rodo žemo tipo žmogų. Be iš
raiškos lupos jrodo aršų, žiaurų pobū
di. Lupos kurios perplonos Įrodo suve
džiojimų, savimeilę ir žiaurumų. VIe- 
nok, daug žmonių ir su gražia burna 
padaro jų Įrodančia tuos nemalonius 
ženklus, tik dėl to kad nežino kaip iš- 
sidailint. Nedažyk kampų savo bur
nos. Sek tik burnos linijas jeigu burna 
graži. Jeigu ne. naudok mažai raudonų 
lupų dažalų ir apdailink savo lupas Jei
gu jos yra perstoros.

______ YpatHka Sveikata
Vienas iš populiariškiauslų ir nau

dingų namų reikmenų šiandien yra 
druska. Druska yra dvejopai skirtin
gu; padūsavo tyrumo ir pagal savo 
smuiku ujo.' €. Visiems tikslams reikia 
naudoti tyriausių kokių tik galima gau
ti. Ligonio kambaryje druska daugeliu 
atvejų naudinga. Skaudančias akis 
reikia plauti silpna sollucija druskos 
kelis sykius per dienų ; ji palengvins už
degimų. Nusldeginime, mišlnpyk drus
ka Ir apdėk apdegusių odų kas sulaikys 
odos nusilupimų.

ra tpksrcSM V 
ladelphia, Pa.

HARTFORD, CONN.
Vasario 21 d. mūsų kolonija 

minėjo Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimą. Tas įvyko 
mokyklos salėj.* Žmonių buvo 
gana daug. Susirinkimą pra
dėjo gerb. kun. Ambotas. Po 
to parapijos choras sudainavo 
Lietuvos himną. Po to F. Mon- 
čiūnukas padeklėmavo tinka
mas eiles. Prakalbas iškilmei 
pritaikytas pasakė vietos kle
bonas ir svečias kun. Dargis. 
Viskas nusisekė labai gerai.

Čionai katalikiškos draugi
jos susibūrė į “Vienybę” ir. 
darbuojas. Darbuojasi vietos 
lietuvių visuomeniniems dar
bams. Pirmas “Vienybės” 
darbas buvo tai sausio 30 d. su
rengtas pasilinksminimo vaka
rėlis. Pelnyta iš to $160. Se
kamas “Vienybės’ ’darbas yra 
tai paskyrimas trijų gabalų 
aukso išlaimėjimui. Tas įvyks 
bal. 10 d., subatoj po Velykų, 
mokyklos salėj. Tai bus nepa
prastas vakaras.

NEW HAVEN, CONN.
Dar nesenai aš apsigyvenau 

Connecticut valstijoj ir nedaug 
dar apsipažinau su šitos valsti
jos lietuvių apgyventais mies
tais. Kada gyvenau tolimuose 
vakaruose, teko laikas nuo lai 
ko darbuotis lietuvių tarpe; 
taigi atvažiavęs į rytus noriu 
apsi pažint i su šios apielinkės 
veikimu. Vietoj, kurioj apsi
gyvenau, labai mažai yra veiki
mo lietuvių tarpe.

Netikėtai sužinojau, kad 14 
d. vasario, New Haven, Conn. į- 
vyks Moterų Sąjungos vaka
ras. Taigi būdamas išsiilgęs 
lietuviškų vakarų, sumaniau 
nuvykti į tą vakalą. Lietus li
jo visą dieną, vakare dar la
biau lijo, ir važiuodamas sau 
maniau, kad gal visai mažai 
žmonių bus ant to vakaro. Bet 
t _ i/' "-'A' ' 'T-Ą'A » Ji 1

au pilną salę žmonių.

Ar Jūsų Vaikas Tinka 
Mokyklai?

Tūkstančiai vaiku šiose dienose neturi tinkamos 
sveikatos atlikti mokyklos darbus, dėlto kad ne
valgo tinkamo jų sveikatai maisto. O to gali
ma išvengti duodant jiems tokių valgių kaip 
Standard ar Challenge Kondensuotas Pienas. 
Čia yra lengvai suvirškomo pieno ir cukraus, 
kurie duoda laikams pilną sotumą.

' MONTELLO, MASS.
Vasario 14 d. buvo surengtas 

akaras šv. Roko parapijos mo- 
yklos vaikų'mūkytojo Igno 
►alkaus pastangomis. Studen
tą ĮBarkus jau kelinti metai 
aipmokytojauja čia. Progra- 
ntetbuvo ilgas, įvairus ir gerai

J Virimo Receptai . -
>

Vienas iš populiariškiausių pajų šian
dien yra kokonnto smetoninis pajus. 
Visada tokio valgio reikalaujama knr 
neisi. Saldus, riešutinis skonis pienuo
to koko-riešuto branduolio turi priimnų 
ir sultingų skonį burnoje. Jeigu koko- 
nutų sezonas praėjęs, juos galima pirk
ti kartone arba dėžėj pas bile atsakan
tį groserninkų. Išmok kaip padaryt ge- 

kokonnto smetoninį pajų. ,
.... ,v. >•

KOKONUT SMETONINI S * PAJUS

1 dėžė kokonnto . '
1 puskvortė pieno - • ;
1 kupinas šaukštas krakmolo
3 kiaušinių baltymai

V» puoduko cukraus . , > >
1 šaukštas sviesto . >
1 šaukštas vanilos.
Ištiesk gilių pajų lėkštę su paprasta 

tešla, kepink greitai pečiuje per 15 iki 
20 minutų. Kuomet gatava, atidėk i 
šalį.

Supilk pienų į dubeltavų virdulį, su
šlapink komų krakmolų su biskeliu šal
to pieno, įmaišyk įverdantį pienų, ir 
maišyk.nuolat iki sutirštės. Tada su
dėk cukrų, sviestų ir kokonutus. Su
plak kiaušinio baltymus į tirštas putas 
ir suleisk atsargiai įverdantį nrišinį. 
Nuimk nuo ugnies ir dadėk vanilų. Su
pilk' į tešlinį lukštų tų mišinį ir kepk 
vidutiniškame pečiuje per 20 miuntų. 
Duok valgyt šaltų .

Virtuvės Reikaluose
Užlaikymui duonos Ir pyragaičių in

dus arba dėžes.šviežiai, išmazgojus ver
dančiu vandeniu išplauk vandeniu ku
riame indėta biskis 
■mskui padėk lauke 
valandų.

Sunkus žieminiai 
vasariniams nžkandžhitns T-engras ša i- 
.a košės ar paprasti vaisai arba kiauši
nienės .»sti patraukiantesni.

šmotas vaškuoto popierio padėtas 
virštorielkos kurioj laikomą benaudoti 
kiaušinių tryniai apsaugok Jtihff nuo su
džiūvimo.

Jeigu parafinas ant viršaus vaisių ko
rtelių yra perstorns nuėmimai viso, pa
pildyk peilį ir snpjanstyk pa ratinį Į 
Jek šmotelių kiek reikalinga išėmimui. 
Parafinų galima vėl naudoti jeigu per
pilsi karštu vandeplu, nuo ko jis nusi
valys ir sukietės. —.

PHILADELPHIA, PA.

Nelaime veikėjai

Nedėlioj, 21 d. vasario tuo- 
jaus po sumai gerb. Ona Ungu- 
raitė, žymiausia veikėja tarp 
Philadelphijos- lietuvių pasi
skubino iš bažnyčios (Šv. Ka
zimiero), kad sugavus vaikų 
pardavinėjimui “Darbininko”

Sir Arthur Calthorpe, kurį 
Anglijos karalius pakėlė į ad
mirolus. Jis yra pasižymėjęs 
karo metu laivynų mūšyje ties 
Jutlandija.

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

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

rie bus indomųs kožnai Lietuvei- šeimininkei.

•' -• ■< J <. ■. U /.

Taupykit Leibelius

NEWARK. H. J. Ž
Trumpai pažymėsiu nors sa

vaitės nuotikius. j? v
Vasario 14 d. įvyko Švč. 

Trejybės parapijos vakarienė. 
Nors taip didis lietus lijo ir pa
dangėmis žaibai ir perkūnija 
daužėsi, bet parapijonų prisi- / 
rinko pilnutė svetainėj Visais 
atžvilgiai^ buvo puiki vakarie- 
nė.

Vasario 15 j d. apvaikščioji- gi 
mas 8 metų sukaktuvių Lietu- šį 

Lietu- 
vių patrijotų buvo pilna svetai- 
nė. Vakaro vedėjas buvo J, Že- '/ 
maitis. Dainavo vietinis šv.

džiame visų narių atsilankyti, 
nes užginsite daug naujo. Yra 
jau parėję kalendoriai šių me
tų ir daug knygų iš centro, ku
rios nariams bus sųteiktaTaip- 
gi bus atskaita išduota nuo te
atro. Ir svarbiausia bus rapor
tas iš apskričio atstovų.

I. V. Kulikaitis, pirm.

►vėliai džiaugės žiūrėdami 
savo vaikų kaip jie savo ro- 
itliko savo tėvelių, kalboje, 
yra garbe tėvams, kad lei- 
,į mokyklą ir teipgi garbė 
Įauso mokytojui už teip 
ų mokinimą vaikų. Bė
jau trečias metas, kaipšv. 
i> paarpijoj jis mokina ir 
Ja surengtų vakarų skait
lį atislanko. > Nemažai liks 
i> dėl mokyklos.
far parašysiu kasi ink Mon- 
6 lietuvių gyvenimo. Dau- 
į žmonių apleidžia Monte- 
f kraustos į kitus miestus. 
ffia darbai mažai teina ir 
tių dirbtuvių nėra kaip tik 
fių dirbtuvės. Tai ir Mon- 
Įb lietuvių stubos pratuštė- 
Ąpskaitliuojama, kad abel- 
Įroektone ir Montviloje ap- 
ii virš 600 šeimynų. Taigi 
Hina iš kitur čia darbo ieš- 
ne važiuot i. < ,

' tROCHESTER, N. Y.
t uOerb. čižauskienes koncertas

J.

^ Vasario 7 d. šios kolonijos 
:‘lie|pviams buvo tai nepapras- 

grožės nruzikalis vakarėlis. 
'Programą išpildė gerbiamoji 

HpĮjstė Marijona Oįžauskienė iš 
SCleyeland, Ohio, ir vietinės mu- 
Kaęš^jėgo^.

g'Buvo dainuojami klasiniai 
veikalai, kaip t(ii: Aria i§ ope- 
^os Barber of Seville, Rossini, 

‘Traviata,” “Carissima,” 
Verųin,” Milardo ir ki- 

toš^ iš lietuvįškų sudainavo: 
“Mano Gimtinė,” “Ar skauda 
.žnan širdis,” “Mano rožė,” ir 
daug kitų juokingų dainelių. 
IBM*- solistė ir savo balsu ir 
išpildymu pilnai gali patenkin- 

aštrų kritiką. Yra tai pil- 
yaoj žodžio prasmėj artistė, tai 
įtikreji eoloraturo, -karių retai 
■tenka išgirsti.
^^sdėjau, kad p-ia Čižaus- 
įkįehė labai myli klausytis ka- 

čiulbesio. Nebereika- 
Jo^fnes josios, kaip to kanar- 
■kuČių,. švelnutis, maloniai vir- 
^pantis, drebantis, pilnai išla- 
'yihtas balselis giliai įsminga Į 
.Širdį, užavi klausytoją. Tu- 
jrėtų nei viena lietuvių kolonija 
^nepraleisti progos išgirsti šią 
garsią mūsų giedorę.

Iš vietinių programe dalyva • 
vo niūsų gabioji dainininkė p-lė 
3£.’Saunoraitė, kuri įspūdingai 
^udąmavo kelis solo, ir su gerb. 
•^Kžauskiene davė porą gražių 
šduętųr “Vilniaus kalneliai” ir 

Geismai ir svajonės. ’ ’
| - Tžiipgi p-lės M. Pikūnaitė, S. 
Ivanauskaitė ir 0. Želnytė gra
znai sudainavo kelis duetus ir 
fes, .ypač trio labai klausyto- 

patiko. Gabioji, pianiste

vo suloštas tikrai artistiškai.- ^ 
Drabužiai, scenerija; ypatingai - 
ištarmė žodžiuose įspūdį didelį ^' 
padarė. Be to gerb. varg. Jo- & 
nas Banys su savo stipriu ža- 
vejančiu balsu suteikė keletą 
dainelių, akomp. p-lei A. Piniu- į2 
tei. Taipgi padainavo p-lės 0- 
nutė Rakauskaitė, Stasė ir Va- • į- 
lerija Lenzberkiutės, akompa- 
nuojant varg. J. Baniui. Mo- ki
nologus sulošė labai gerai p-le'..^ 
Gurskiutė “Plungės Platnosė, 
p-lė M. Zekevičiutė “Nepaisv- 
toja.” Giedu dainelę padaina- | 
vo Z. Rimaitė. į

Vakaro vedėja buvo dr-jos 
pirm. O. D. Sideravičiutė. i;

T. Ąsa

merijk 
kitro 
retų "prisidėti prie mūsų mieste 
rengiamos parodos ateinanti 
pavasarį. Sąmonių- buvo daug 
ir pramoga.n^Bisekė.

x 1 ♦< Ramusis 4 ? .. .

P* - -
Pasidarehnąn linksma ir Širdis 
pradėjo plaktk ^markiau iš 
džiaugsmo būnant .tarpe savų
jų. ' .'•«

Septintą valandą ant estra
dos pasirodė vakaro vedėja p-lė 
M. -Jokubaitė, kuri aiškioje lie
tuviškoje kalboje paaiškino va
karo tikslą ir pakalbėjo apie 
Moterų Sąjungą. Išgirdus p-lę 
Jokubąitę kalbant, prisiminė 
jos patrijotiška prakalba, ku
rią teko girdėti gyvenant Ra- 
eįne, Wisi,: kada ji dirbo prie 
Lietuvos Misijos. Ištikrųjų ta 
mergaitė yra vienatinėj mūsų 
tautos veikėja, kuri niekuo
met nenuilsta dirbant tarpe lie
tuvių; ir kalba gražiai sayo 
prigmta kalba.

Šioj kolonijoj lietuviai turi 
jauną kleboną, kun. - Karkaus- 
ką, kuris matyti yra darbštus* 
Jis labai gražiai pakalbėjo a- 
pie sąjungą. Matyti kad lietu
viai savo mažas dukreles ir; sū
nelius augina gražiai, nes šia- 
jne vakre išpildė muzikaHšką 
dalį. Gražiai pianą skambino 
ir dainavo kelios mergaitėj ir 
vienas vaikelis gražiai pagrie
žk ant smuikos. >

Svarbiausia programo dalis 
buvo tai teatras, “Kuprotas O- 
želis,” kuris buvo suloštas tik
rai profesijonališkai. Aktoriai 
buvo visi j^ūmi, gyvif-ir savo A’osniepriklausomybės; 
roles gerai mokėjo. Žmonės 
prisijuokė iki ašarų/

Onytės rolę atliko p-lė E. Ši-

moliūniutė labai gerai ir gyva?; .

§ė’ Vincas Burdūfiš; kuris turi 
stiprų tenoro balsą.

. Motinos, rolę gražiai ir tikrai 
motiniškai lošė E..- Daukšienė.

Piršlio rolę tikrai juokingai / 
atliko J. Butkevičius. Jam.tik*. /•/■■i 
rai pritinka būti piršliu.

Našlio rolę atlošė J. Šimoliū- 
nas, kuris atrodė kaip tikras 
seiiis ir mokėjo adilintiš prie 

u-l ''-u: • ; >jaunos merginos.
Jau daug mačiau visokių te-u b 

atrųi bet šitas tai vienas iš gy^: 
viąuSių. Su tokioms pajėgoms1 
kaip šie lošėjai gali :statytr dį^ -> 
džiausius veikalus. Prie šio? . 
veikalo kaip girdėjau daug pri- » 
sidėjo p-lė Jokubaitė, mokydą- ./ 
ma ir tvarkydama. .

Gyvuokit visi jaunieji ir 
dirbkit gražų darbą. Sūrefigki- 
te daugiau tokių vakari}.

Jurgis Stašauskas '

LAWRENCE, MASS.
Vasario 16 d. atsilankė šv._ ' 

Pranciškaus parapijos svetai-" 
nėję gerb. kun. Urbonavičius, * 
So. Bostono lietuvių klebonas. 
Jis pasakė turiningą prakalbą, u 
pritaikintą 16 d. vas. Jo kalba <: 
įvairi, pritaikinta jaunimui —. . 
mūsų tautos žiedui, kurio mes 
viso neturime. Bet visgi dėka 
L. Vyčių 70 kp., kuri stęngėsi 
suruošti viršminėtą vakarą aiš
kiui pasirodė jog vyčiuose ran
dasi tikrų tėvynainių.

Kalbėjo, ir vietiniai: gerb. 
kun. Virmauskis jr Steponas • 
Būgnąitis.

Padainavo gerb. varg. J. Ba- - 
nys akompaniuojant p-lei Ade- , 
lei Pikiutei, p-lė Izabelė Zala- 
biutė, akomp. varg. J. Baniui.

P-lė Emilija Šimoniutė prira
šė sekančius narius: B. Baubiu- 
tę, S. Šimoniutę, M. Šešeikiutę, 
S. Kosmaneiutę, B. Zalabiutę, 
V. Puplauskį, K. Amšiejų, j. ’ 
Strielčiūną, J. Geeevičių, Ed. 
Nubortą, J. Juknevičių, A. Ri- ; 
maitį. - • ■ ’et

r Vakaro vedėjas buvo kuopos 
pirm. Ipolitą Aoleva. ■. ''
Lu:
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Artistai s

Kortom ir pinigais losiam 
Kol nusilpę atsilošiam.

  "Keiertom!
-}f ’ '

* • ♦ • ",i'> >•«•>? z-i i*r"

Antras, dėl malonumo.

kė mūsų bendrovę teis
ėk mes jam kalti už ką' 

ir kur čia teisybė ? jis

smulkūs,;

Kur prisrebia skystimėlio, 
Jei ne iš mūs’ sklepužėlio?!-

«

; šis himnasmumslabai ‘ ‘ vož- 
nas/V' Taigi jo' sugiedojimui

Mųąų dariTUfgū<hįUūmmsyisi' 
privelėti! nusilenkti.

t , įj f “J ė
Tau tiek k mūsų pusmetinio 

rapotro. fci mūsų aštrios gir
nos ąagromuliuos per kitą pus
metį | tą ateitis parodys. Meti
nis rbsortas pasakys. > * ; i

Keturlus vakarusį savaitę jose 
gali atsėdėti tyras, o tris ^tnbl 
na.

Dieną šis reikalas pats savkL, 
nie išsiriša, nes abu dirbk, ,0 
dirbtuvėse vietos stokos nėra.

Kiek sunkėliau su tais, kurie 
turi vaikų., Kai vaikai paakį 
ga, tai juos gąliriia sukišti 
miesto skaityklas, arba į , 
kiuos nors “apšvietos” klubus, 
kur'jie gali kas vakaras sueiti 
ir visą naktį šokti.—: nereikli 
pnkį^štuoke; butuose^; sėdėti, 
bet kai

'Vietas KežeTvaeloS/ Bilietus galima gaut “D^įbninke” ir pas
______________  „ . ......... .................... ... - o ■ •f

Cecilijos choras vedamas gerb. 
varg. A. Stanšausko. Atikų su
rinkta $68.51, kuriuos pasiųs 
per'L. Atstovybę' dėl Vilniaus 
vadavimo.

Vasario 21 d- buvo protes 
jimąs toks, pat kaip ir .15^ tą.

Vasario 21 d, "buvo ė‘protes
tas prieš Lietuvos.; valdžią.’’ 
Rezoliuciją perskaitė 9-nių prą-

kurių ir “ Varpo’.’phorąs), be.t 
.vados priešingų. -% Tuomet de-

Mbb^dnbbfa,—HES

Ang^jos karalius ir karalienė 
novišku būdu. Paveikslas nuimta

• • ~ I-v ■ ■ - • r

siu nukirptplaukių bobų ir ke
lių saliūninkų. Taipgi turi- 
mes eks šaliūnininką “propeso- 
rį ” A. Medžibletą.

; . ?.: . J c t 4 i » į
Musų choras kai užgiedojo; 

savąjį, himną tai salės sienos 
pradėjo drebėti ir į sklypą van
duo b^gti. Šiam pavojui pašaį 
lin, išsigelbėti nuo “neščėsly- 
vo” nuskendimo, nusipirkom 
pompą, užmokėjome $470.00. 
Dabarį pumpuojame, linguoja
me ir dainuojame.

Būtų viskas ,QK., kad ne tas 
nevidonas sal^s kontraktorjus; 
patra " 
man, 
tai. Xa.
to neihato, kacį -ųuis nelaimė 
patiko jo statytos sienos neat
laikė, ęiūsų cŽėro galybės. Ply
šo siėųos, vanduo užliejo, pum- 

• pą pirkti reikėjo, ktek čia išlai
dį}... j ^Kadetas .finis —iGalas,

Mūsų ‘ lietuvių- dįdyyrių dvi

skiepo "saliūno

kampo į kampą.'' Kaisušilsit 
tai perduokite savo žmonai, t 
gul.ji vaikščioja. O paskui va 
kams. 0 paskui veb nuo save

TūztėDTviėatr
■r. »'

žiemoms.
v • ‘

i

gus, kad jis savo gyvemm&dar 
aezudtiO’io kas xax •> visa ■ tum-i ■
W ‘ ‘ Kur, sako, mums bied- $ 
niems malonumas... ’ ’

Niekai! Tr Liėdhaš Smogiui ’ 
gali turėti malonum^ T5k rei- cį 
kiamdkėti. - ‘ j' '

Reikia išrasti. Kai dėl.ma- 
nes, tai aš niekuomet jo nešto- 
kuoju, nes aš mokti jį pasidėk “ 
ryti;

^Pavyzdžiui:
.Šaltą naktį (dabar jų pakto 

karnai yra) tokią šaltą, kada''- 
net ir žiurkės bijo iškišti savo 
nosis iš urvų, tokią naktį, sk- ® 
kąu, aŠ iškišu koją iš po aį$^į 
klodės ir tol ją laikau, kol ji vi-M 
sai riėpamėlinuoja. Paskui vėl' 
įtraukiu po šilta antklode. Tai 
ne bet 'koks malonumas palai-i 
kytihabą koją šaltyje, o pašk€i‘; 
padėti Į šiltą vietą;”'

Tokį gyvenimo malonumą^ 
gali pasidaryti kiekvienas 1O 
mūsų, kad ir biedniausias.

. PRAKTIŠKI PATARIMAI
Pirmas, dėl anglies. . - 

- Kitais žodžiais: kaip šildytis 
r nemokėti po du doleriu už 
ikihens maišą. .
.fparomataip: 
j TPtekutinį kartą; to'Tapens 
paspirkite ir daugiau ąieparkiĮ 
te. Į&skui apsivH&t&^tbfą

timėliui, didelis baras. Kūnui 
pastiprinti ir sąžinei nuramin
ti. O dvasiškam penui “Kelei-, 
vis^’,“Laisvė” ir visa virtinė 
šlamštų. Šiame rūsyje atsilan
kę, randa širdies patieką, sąži
nę ir pinigus teipgi palieka!

Didesųiai mįisųvgarbęi pasi- 
gabinom L. L- Bendrovės him- 
hą-:-;^. .

» <

. Mūs Laisvės Bendrovė,
’ Į Skolom apsikrovė,
. iBetnesigraudinaiu 

Čion širdis raminam.
Per dienas ir naktis, 

' Ne viens plikaktis.Si

Trečias, kai dėl butų ankštu-' :i 
mo. Butai kartais būna tiek ’’ 
ankšti, kad net bevaikai porai 
nėra kur išsitekti. Tuo atveju- 
labai gerą patarnavimą sutei
kia nemokamos miešto pirtyfe. / 
T - Jtl . ... • -1 _i_ 2 A Ą

' -ų Jaunesnėji sesuo vyresniar

. — Onute, būtinai šiandien 
- nupirk man šokolado plytą air- 
lįa saldainių paką! .

? Vylesnioji sesuo I: '; .
3 — Už ką gi, mąno.pięitųte,
• toks griežtas ir būtinas reika- 
] lavimas!

; man iienupirksi šokolado plytą 
ar saldainių paką, tai kąi išei-. 
ši su Jonuku pasivaikščioti —' 
aš nė vienai valandėlei nuo jud
viejų neatsitrauksiu. Z.

KAUNO STOTYJE
* -V ' w • / < -

Gerokai įsikaušęs policijos 
viršininkas Puikaitis, skubėda
mas į traukinį, paslydęs aukš
tininkas pargriuvo. Čia jį pa
matęs gelžkėlio policininkas at
bėgo pagelbon. : . -

Policininkas — (norėdamas 
viršininką pakelti) Atsiprašau!- 
Aš ponui viršininkui pagelbė
siu.- ■*

Viršininkas — (gulėdamas
• aukštininkas sukamąncĮąy^įo) r 

Ramiai!

% niekas nematė ir negiį-dėjo.Tad 
musų saliariio^aos gąlyos su-, 
manė pąkviesti iš Brookh’np. 
“ VienyWLięžuvninkų” ąpašn 
taląpkuria »p8kelbė:inūsų' did
vyriškus darbus ir teikėsi mūs 
tavorš^ų-būrį<apkrikštyti (tik 
be Vandens!). ‘ *

Tavorščių. būrį padare:, — 
“Lietuvių .Laisvės Bendrovė” 
—- vardas good! Free country. 
Pas mus priklauso, apart lietu- 

• vių, — žydai, rusai, kinai ir ki- 
; ■■ ti, žodžiu, kas tik nori. Bud- 

naj,— veikeme gudriai, i bazr S*. z. ■ •• , ■ • ; ■ .nycią ejoine, net ir poterius 
kalbėjome, (tik žydai muąų ta- 

< VQ3$Mų;pgjo.ąbązųyoią). Ne- 
k mažai .i stenėjome, kol. keĮętą 

katalikų draugijų > pergalėjo- 
į me. Na ■ 'pasisekus pakin- 

kytidabar galim šū botagu pa- 
vatytii * 'T^iikiifi važiuojame, 
net ir ant. sį^randcF pajdjame! 
Juk įatali^ai*gėri žmonės, ką 
mes pasakom į tai šventą! arba 

\ aklai tiki. Perka mūsų Šerus, 
~ \ kloją idėšTmtines; nesigaili ir 

šimtinės! O dabar, jeigu ku-

Geriam visi ir dejuojant, 
Verkiam, rėkiam ir dainuojam

i
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Mylintis debat/its

Pašalieti

EKSKURSIJA

NORTH GERMAN LLOYD

LIETUVIS GRABORIUS

P. J, Akunevičius

LITHUANIAN SALES CORP
366 Broadway,

negatvvę Mass.

juagos^bet ir Darbininkų, 
ta

Saranka, A. Ka 
mskienė, I). Ša

raudes. Ji pa-

Pradėkite rengtis tuojaus, kad suspėti atlikti visus for 
malamus. ~

Dokumentus mes išrūpinsime. Kreipkitės į

susirgo. Yra viena iŠ veik- 
liausių narių irs didelė, dar-

patiek- 
visuomenei 

laikraščių. —

gabiai pasirodė Skatikiutė n* 
o.
; Debatus garbiai vedė Q. AJ 
lasevičiutė,' raštininkavo AL 
brilevičiutė.*

Po debatų tuoj-įvyko De
batų Ratelio susirinkimas, 
kuriame išrinkta tema ir dę- 
batoriai sekantiems deba
tams.

Reikia pažymėti, kad de
batus daugiausia lanko ir de- 
batuoja čia augęs jaunimas. 
Garbė tokiam prkilniam jau
nimui, kui-s nepaisydamas 
nei blogo oro n ey kitokių-ne
patogumų, lankoki ir lavina
si tvarkiai 
reikšti 
kalboj.
i .

_____su visais įtaisymais, 
elektras Šviesa, skalbynė. 
2 anglies pečiai ir guzai.

446 E. Gth St., So. Boston. Mass.

Fte- Badttntoke BrromrtVHmtene,
29 Gould SU W, fanitarfr, Mass. 

Iždininkė — Ona Staniulintė,
465 W. Gth St, So. Boston, Mass. 

Tvsrkdarė — Ona Mizgiroienė.
1512 Columbia Rd.. So. Boston. Mass. 

Draugija savo susirinkimns "laiko kas 
antrą utaminką kiekvieną mėnesį 

Visais dr-Jos reikalais kreipkitės į pro
tokolą raštininkę Taiškn ar telefono. 
’rSO vakare, pobažnytinėj svetainėj 
Flfth St., So. Boston, Mass.

Laivu COLUMBUS
ši lietuvių ekskursija bus labai įdomi ir linksma, 

nes jąja vadovaus gerai mums žinomojo “DZIMDZI- 
D R I M D Z I ” vodevilio dalyvis artistas V. DINEIKA.

IJAUNIMD DARBUOTĖS

Lietuvos Dukterų Draugystes 
Po Globa Motinos švenčiausios

Valdybos Antrašai
Pirmininkė — Teklė Ašmenskienė.

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

Vice-Pirm. — Zofija Kėšfenė,
59 ‘Gatės S t., So. Boston. Mass. 

frot Ražtininkė — Ona Slaurlenė,
443 E. 7th St, So. Boston, Mass.

kis. -' i* ‘ Z ■ 'P-
Viso surink te $40.41., 
BrightonOĮkorporacija siun

čia visiems ^erus veiinimus už 
aukas. f.

PIGIAI PARSIDUODA
3 šeimyną, 18 kambarių narnai su vi
sais improvementais, skyrium šildo
mais pečiais, elektriku ir dideliu jar
du, vienoj iš geriausią apielinkių. prekė 
tik $12,500. A. IVAS,. 361 IV. Broad- 
way, So. Boston, Mass.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP.
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI
' t , 4 * Z * ' ’ »

Pirmininkas — M. -žiobsi,
539 E. Seventh St.. So. Boston, Mąsk 

Vice-Pirmininkas — J. Petrauskas, 
250.Go1<l St., So.'-Boston, Mušk 

Prot Raštininkas — J. GlfnecklitSi
5 Thomas Pk.. South Boston, Alass. 

Fln. Raštininkas — M. šeikis., • 7.
■■40 Marine Road. So. £oston, Mass. 
Kasierius — A. Naudžiūnas,

885 E. Broadway. So. Boston, Mass. 
Tvarkdarys — J. Zaikis,

7 IVinfiėld St.. So. Boston, Mass. 
Draugija Taiko susirinkimus kas trečią 

nedėldienj kiekvieno mėnesio. 2-rą va
landą po pietų, parapijos salėj, 492JC.

. Seventh St, So. Boston, Mass. .

NEBOT BEDARBIU
PARSIDUODA So. Bostone bučernė 

ir grosernė. Kampinis Storas, biznis per 
daug metų išdirbtas, įvairių tautų ap
gyventa apielinkė. Nuo ineigų palieka 
apie $160 savaitėje. Gali pirkti ir ne
mokantis. aš apsiimu išmokyt. Atsi- 
šaukit į “Darbininko" Administraciją. 
:16G Broadway.‘So. Boston, Mass.

-----------------------u.,........ .. -—:------------ -------

PARSIDUODA krautuvė mėsos ir 
grOšerio, PuikįoJ, vietoj. Dikčiai tur
tingų žmonių.^lgvy«rtn. Tokių krau
tuvių arti#nėrgV begali būt. Priežastį 
parrkivimo pr^neStn asmeniška f. Pa
skirta ant greito pardavimo. Kreipki
tės: 4078 IVnshington St. Roslindnfe, 
Mass. ' (K—5)

įfi, rkad savo- 
kilnius dva

sios vadus ir visuomenėje savo 
darbais pasižymėjusius vadus
— asmenyse gerb. klebono kute*

į m Pa
duotojo kun. F. Strakausko. 
Jiems, ypač gerb. visuomet sve
tingajam ir maloniam klebonui
— tariu mano dėkingumų už 
teiktų prielankumų ir Įvairią 
paramą.

Su pagarba,
Kun. Stasys Pavilanis, 

Šv. Kaz. Dr-jos Įgaliotinis A- 
merikoje.

• > • •—

savo mintis iš- 
prigį nito j 1 ietuvi(>

tusų jaunimas daug vei- 
bet dar žada padidinti 
oVeikimą. Teko sužinoti, 
Į būry s gabių panelių str 
Mttiute, Švagždžiute, Gri
ciūte ir Jankauskaitėms 
ešaky, žada surengti po 
įrku keletą vakari) su in- 
atatisiais programais. Ko
si rūšies tie programi bus, 
palieka slaptybėj.
ttaill d. vasario Vyčių 
batų Ratelis buvo paren- 
i debatus, temoje “Ar ruo
niški drabužiai yra tinka- 
sni už senesnių laikų? 
^firmatyvę pusę laikė A. 
okevičiutė ir V. Tamoliū-

F. Urboną-

Į? SO. BOSTON, MASS. y 
Susipratę įrduo

3 Paskutinioji sausio niėn, 
diena anaiptol nepasižjhliėjo 
ro gražumu, nes buvo atodrė- 
kiš, šlapia,5 kiek vanota 
nojo. Ta susirinkimams nepa
lankia diena, Šv. Petro lietu
vių parapijos, gražioje elektra 
gerai nušviestoje pobažnytinė- 
je svetainėje Įvyko mitingas. 
Nors oras buvo nepalankus, 
žmonių vienok prisirinko daug. 
— Neilga liet gražia prakalba 
mitingų atidarė visiems po.pla- 
ių Ameriką žinomas veikėjas, 
;erb. klebonas kun. K. Urbopa- 

Buv.o kalbėta apie

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

BOSTON, MASS. r
Pirmininkas — V. Zalieckas, <

514 E. Broadway, So. Boston; Mass. 
Vice-Pirmininkas — Porilae'Ruko, 
. 35 ,Q Street, So. Boston, Masę. ~ 
Prut.Rašt. — Antanas Macejaęaš,'

450 E. Seventh St, So. Boston, Mass. 
Fin. Rafit — Juozapas Vlnkevlčlfis,

906 E. Broadvvay. So. Boston; Mass. 
Kasierins — Andriejus Zalieckas,

611 E.JFifth St. So. Boston, Mass. 
Maršalka — Kazimieras Mlkalionis.

906 E. Broadway. So. Boston. Mass. 
D. L. K. Keistučio Draugija laiko savd 

mėnesinius susirinkimas kas pirmą 
nedėldienj kiekvieno mėnesio, po nu
meriu 694 Washington St, Boston. 
Mnss. 1:30 vai. po pietų. Ateidami

- ant Snširtbkimo fttftlVORKIte su savim 
daugiau naujų narių prie mnsų drau
gijos prirašyti.

’s ?<fi4iūgijos narės lin
ki: jųi kuogreičiausią. pą 
sveikti ir vėl pradėt šu’mu- 
SJŠtSžyfr*>3i?I#* - ’ m

.. . r >'Xt ?• . i ■

alyvaus garsiausi Naujos 
itės, (Instrumentalis Kvai

FARSTDUODA iš VARŽYTINIŲ 
(Auction Sale) Biliardų stalai (Pno! 
Tnble) lazdos, bolės ir kiti įrankiai. Se- 
gėdpj. kovo X' 1Ž26. 1-mų mt. po pietą. 
N. M. HATCTt t63 Colnmbus AVe.. Bos
ton,

T 'i a

BAYSTATENOVELTYCO.
Surengėjai ir Išdirbėjai Įvairiausių 
Lošimų Piknikams. Kamivalams, Fė

rams ir t. t
Pigiai ir ma-

parapijom fė-

liko įstaiga.
Paddle Wheele and Gams 

Turime didelį sandėlį fėrnms daiktų, 
kaip tai: Blartkietų. Kartelių. Laikro
džių. Pypkių, I^mpų ir tt ir tt

B A Y STATĖ 4K> VELTY CO. 
248 Elm St., Westfield Mass.

‘ Phone 1402

pietus 21 vasario naudai Tau
tiško namo. Nors buvo nema
žai atsilankiųsiii svečių, bet vis 
ne tiek kiek buvo tikietų. Buvo 
svečių ir iš kitų miestų. Buvo 
adv. Šalna, d-r. Pašakarnis ir 
graborius Zaleckis. Jie v -lino 
geni pasekmių Brightono Ii, t i 
viams. Džiaugiasi, kad turi pa 
sistatę gražų-namą ,tai yra sve
tainę, kad Brightono lietuviai 
visi sutikime sugvvena.

Per piėtn^- buvo sumanyta 
parinkti aukų dėl patai5«io. 
namo. Aukavo: dr. PaiZ^gr- 
nis $5, M. I^Uodienė ir J. Gen- 
čauskienė p-o $2.00. Po $1.00: 
Adv. Šalna.. B. Ajauskas, grah. 
Zaleckas, j] ^Šlageris, D. Meš^ 
kauskas, Kf Afeškauskienė, S. 
Uždavinis, K. Tekutis, S. Ku-= 
darauskas, 
dzis, P. Tai 
rauskienė, 
šiene, PrPk 
liene, P.. Paabienė ir K. Vas

it. £>ira-( Brightono lietuviu-Jcpppera- 
vinskieif^ - pastaruoju laikrt ei ja buvo surengus iskifiningus

PARSIDUO^jį—^gerai pabudavotas 4 
šeimynų namasę arti Inman Sąuare. 
Cambridge, geroj Vietoj, rangos $90 mė
nesini. Kaina.$Šv500, morgičlų $6.000. 
geras pirkinys darbininkui žmogui, tu
ri įtaisus. - Telephonas Somerset 85ŠG-R

LAIVININKAI SUBRUZDO be*. - . i .
bostono Blaivininku kuo- 
Suturėjo savo mėnesinį susi- * 
mkima, kuriame buvo iš- 
Bodami raportai, iš kurių 
aaiškejo keli įdomūs daly-i 
ŠBL Kaip tai — Blaivinin- Į 
U N. A. Apskr. suteikimų 
100 dėl išleidimo idealūs 
iaivybę nušviečiančios lite- 
atūros; nutarimas rengti iš- 
ažiavimą Bostone ; užpirki- 
ias- šv. mišių Sopulingos i 
|g|įnęs Šyų. dienoj ir naujų I 
Bėrių prisaikinimas. Poni 
fecmlienė paaukavo $2.00 
lisių užpirkimui.
Valdybai pavesta surengi ’ 
įūikių pramogą. Jei gavė-J 

tai judomus paveikslus, 
pei po Velykų tai šokius.. |
KH. • Naujokas

SUSIRGO

ten) Sąjungos 13-tos

i)rimdzi, Žydanavičius, Jenkins, Tataroniute, Mitrikaite, ir Riviera Mer-I
T *•" ■ - -■ ■ — . V •' 4 a. *. * . ; r .* <> • v

kąlno pąs mus arba pas aptiekoriu K. Šidlauską. Tikietai nuo 50c. - r

“DARBININKE" ?

< 
g' 
virius, 
spaudą, ypač apie šv. Kaiim. 
Dr-ją, t. y. tų organizaciją — 
kurios uždavinys, ir visas jos. 
rūpesnis buvo ir yra 
ti lietuvių plačiajai 

,— gerų knygų ir 
Suprasdami doro spausdinto 
žodžio vertę nevien atskiro as
mens bet ir visos tautos gyve
nime, susirinkimo dalyviai 
tvėrėsi rašytis į šv. Kazimiero 

Dr-jos narius. Štai tautos my
lėtojų ir doros spaudos rėmėjų 
pavardes: Pranas Lingis $37.

Po $35.00: Kun. Pranciškus 
Strakauskas (įžymus — tarp 
kitko ir vyčių organizatorius), 
Eleonora Mačiulienė, Magdale
na Pajaujutė, Antanina Staniu- 
liutė, Agota Karnilienė, Mari 
joną Paliukevičienė, Barbora 

’Znotinienė.
Povilas Kazirskas $5.00.
Po $4.00: Juzefą Gudaitė ir 

Jieva Jankauskienė.
Jonas Gintalas $3.00, Vincas 

Gradžinskas $2.50.
Po $2.00:- K. Dadūlioniene, 

F. Vizgirdas, V, J. Bru
žinskas, ' J. Antanavice; M. 

Jahkevičiėne, M. Dragūnas, V. 
Trakenavičiuš, A. Milkontienė. 
M. Kriaunelienė, A. Paidavs- 
kas, E. Draugelienė, St. Žu
kauskienė, M. Kilmoniutė, T. 
Jakavcnis, A. Kalinauskaitė.

Po $1.50: P. Mikalauskas, V. 
Mačiulaitis, Pr. Steckas.

Po $1.00: D. Bučys, A. Ben- 
doraitis,’Pr. Mizgiras, P. Gied
rai taitė, R. Saulėnienė.

Visiems išvardytiems asme
nims tanu didį padėkos žodį — 
lietuviškąjį “.ačiū.” Jūsų gau
si, nors ir ne aukomis teikta 
spaūdai parama y ra-btangi vi
sai lietuvių tautalfnes spaus
dintas žodiis — knygos ir laik
raščiai tuč tuojau žadins žmo-

& VALIO BOSTONAS!

28 vas. š. m. S. Bostono pa- 
? ^pijoj padaryta rinkliava 
į Seinų seminarijos naudau 

tųojaus surinkta. $937.45 
į.IŠkimasi ir daugiau. Taigi 
|l^mažas pavojus gręsia Chi- 
įį dfigos Westsaidei, Jcirri ikšiol 
klaike pirmenybę aukuojusių 
t jp^apijii tarpe, nes suauko
jo $1028. Bravo Bostonie- 
fčiai! Jums teikiu nuošir- 
$j|šausią padėką! Smulkes- 

aprašymas bus vėliau.
< Kun. A. Stepo nait is, i

Seinų Vyskupijos Kurijos 
^Kancleris ir įgaliotinis A- 
-ineriko je.

■' ■_________________________

^fVYčIAI RENGIASI PRIE 
gĄ < 4 LIEPOS

|L. V., N. A. Apskritys tu- 
; Tėjo susivažiavimą So. Bos- 
? 4 Liepos išvaižavimo
E alų. Atstovai buvo atvy-

š. Boston 'o, Cambridge, 
rrence’o ir Noivvood’o. 
žin dėl ko nebuvo Wor- 

, eester’io, Montello, Provi- 
diante’o ir Nashna’s.

^^Suvažiavusieji gyvai gvil- 
xjeiio išvažiavimo reikalą ir 

^^>tįĮgos kritikos sutarė iš- 
jMnm*komisiją susižinot su 
|^orwood’u apie vietą ir są- 
Oygas. Jei tik išrinktoji ko- 
^ą^siją su norvvoodiečiais su- 
ĮMaŽaa^ tai vyčiai žada paro-

Suteikia geriausį paskutinį patarnavimą, todėl veria | 
pas jį kreiptis* |

OFISO IR GYVENIMO ANTRAŠAS: I

’F--- ‘...... ---■
T^čiutėlr V. Bingilas. Abu 
paikinu'išAinnbridži aus.Su-

Jrtvo ' būdomus, bubtoja ne tik Moterų. Są 
5|ors visi ^debatoriai rodos 
įrmu syk debatevo^t-gana 
puikiai argumentavo, o ypa
tingai iSlatkeriįptė,
Juoko žinoma netrūko. ' e

Galop, teisė jai išnešė; n 
spr^dį-jo^ afirnfiatyvžfŠ^ę 
laimi debatus, i -Sekė ptftdi- 
kos diskusijos. Čia jau pasi- 
reiske įvairią^ąių nUomoanij 
tame klanrimęl ' BendmTutis 
gana gudriai įanjė'pašiepti

r ĮyyMo t. V. 17-tios kuopos 
debatai vasario 25-tą dieną, 
savuose, kambariuose. Nors 
irtMiyo'št6ktas' oras, skaitlin- 
gas bū iys ątsilaukė. Tema 
dėl to va^ato^'buvo tokia: 
“Ar viesūs šokiai pavojingi 
jaunimui F’ Afirmatyvei pu
sei (už, privatiškus šokius) 
d ebatavo. vytą Bobi nsk i i it ė i r 
vy tis Mikakųife£ęąs. Negaty- 
vėi.pusei, (už viesus šokius) 
dėbatavo vytė Švagždžiutė ir 
vytis Ivaškai*§ie'mriai j(iš- 
skyrus vytį Ivašką^esąpir
mą kartą debatavęišąme ra
telyje. Abi pusės turėjo ga
mą kartą debatavę šiame ra- 
bąi gražiai gynė savo puses, 
^ėiąėjai nutarę kad ’ viesūs 
šokiai nėra pavojingi jąūūi- 
įmuu

Sekanti efebatai bus laiko
mi kovo 11-tą dieną, 8-tą va
landa vakare." Kviečiame vi- 
sus vyčius dalyvauti. s

S^kla

nėse tautinį ir dorinį jausmų. 
■j Malonu pa 

ii tarpe turite*

Penki kambai 
kaip tai: 
mandynė,
Randa maža. Kam retka kreipkitės į 
K. R ------------------- " ~

(V.-2G)


