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KŲ KOOPERATYVAS SĄJUNGOS ORGANAS *-

Eina nno 1915 m.

VISŲ SALIŲ KATALIKAI 
DARBININKAI VIENYKITĖS!
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TIKRU PRIETELIU ŽMOGUI. — Young.
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Balsų skaičius pa 
trigubejo

AMERIKIEČIŲ KANDIDATAI Į LIETUVOS 
PREZIDENTUS
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Suv. Valstijų ledų laužytojas. Tas laivas vadinas Ossip pee. Kai upė Penobscot ties 
Bangor, Me. ėmė užsikimšti !e dais ir kai gręsė baisus potvinis, tai šis laivas buvo panaudo
tas ledams daužyti ir padaryti vandeniui išėjimų į jūrę.
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Rusų kongresas nenusiseke
<

Paskelbus “Darbininkui” šiaudini balsavimą ant įdė
tu vos prezidentei. Amerikos lietuviai labai susiindomavo ir 
sujudę) diskusiieiti. Diskusuoja ir siunčia “Darbininkui” 
balsus. Pradžia jau padaryta, štai kaip Amerikos lietu
vių simpatijos ikšiol apsireiškė, tai yra štai kokius kandi
datus pastatė ir pe> kiek balsų jiems teko:

A. Smetona___ ____
E. Galvanauskas_ __
Kan. J. Tumas........_...
Dr. J. Basanavičius ... 
Gen. S. Žukauskas.....
Kun. Krupavičius.....
Prof. M. Biržiška.....
Adv. M. Sleževičius ... 
Kun. A. Šmulkštys.....

Amerikos lietuvių balsų šiame balsavime turi suplauk
ti ne* šimtai, bet tūkstančiai. Balsuoti, žinoma, gali ne 
vieni “Darbininko” skaitytojai, bet visi lietuviai — vyrai 
ir moterys, nepaisant pilietystes, nei pažvalgų.

Balsuokite* už tą Lietuvos veikėją, kuris jums labiau
sia patinka.

Veiklesniųjų “Darbininko” skaitytojų prašome pa
rinkti balsų tarpe* savo pažįstamų ir atsiųsti “Darbinin
kui.” Ant kortelės bereikia parašyti prezidentinio kandi
datei vardą ir žemiau balsuotojo vardas.
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KklSANTMG BLANKA

NORIU, KAI) LIETUVOS PREZIDENTU BUTU

Balsuotojas

Adresas....

KUNIGAS MAJORU
DAGGET, VIieb. — Šio 

miestelio majoru išrinktas 
kataliku kunigas Krank A. 
Sefert. Veik vienu balsu jis 
buvo išrinktas. Už kitus kan
didatus krito tik trys balsai.

P0TVINIAI MAŽOJOJ 
AZIJOJ

LONDON. — Iš Bagdado 
gauta žinia, kad Tigro upė 
labai ištvino. Toks buvo pa
lvinis, kokis retai te*atsitin- 
ka. Prigėrė, kaip ikšiol ži
noma. 35 žmones.

EX-KAREIVIAMS PALENG
VINIMAS

IVASIITNGTON. — Imi
gracijos komisija patvirtino 
atstovo Tilsono bilių, kuriuo 
nepilečiai ex-kareiviai nuvy
kę Europem gali atvykti A- 
merikon be atsižvelgimo Į 
kvotą.

NIEKO NEIŠĖJO
PARYŽIUS. — Iš 

monareliistų kongreso, laiky
to Paryžiuje* tikslu organi
zuoti savo je"*gas sovie*tų val
džiai Rusijeij nugriauti ir ca
rizmui atsteigti, niekei neišė
jo. Kongre*sas pasibaigė, ne
pajėgęs susitarti ded kovos 
prieš bolševikus. Pasirodė, 
kad vieni eipozicijos sovietiz
mui nepakako* surijai daik
tai! visus tuos Įvairių nuomo
nių skirtumus ir sudaryti 
benelrą jungtinį frontą prieš 
sovietų valdžią.

D. K. Nikedai Nikolajevič, 
kuriam buvo pasiūlyta atsto
vybė* monarchistų jėgomis, 
visai nedalyvav<>. .Jis laikė
si nuošaliai. Ne*dalyvavo ja
me* ne" D. K. Kirilo šalinin
kai. nekalbant jau apie* ru
su išeivius, priklausančius 
tokioms partijoms kaip Mi- 
liukovei, Kerenskio ir Černo- 
vo.

Visa, ką kongresas pajėgė 
padaryti, tai sutaisyti tuščią 
manifestą “visiems Rusijos 
žmonėms.” kuris baigiama 
žeielžiais: “komunizmas tu
rės žlugti. be*t Rusija gyvuos 
amžinai.”

rusu
SUKILIMAS FILIPINUOSE 

STIPRĖJA
MANILA. Filipinai. — 

Laikraštis La Opinion gavo 
iš Lanao pranešimų, kad vi
sa provincija sujudus dėl 
morų sukilimo, kuri guber
natorius Johnson. daro pa
stangų su čia buvusių milici
ja patrempti.

Sunaikinimas (į^ejų 
tininkų tvirtovių’ ‘ 1 
padėjo, h* 
Johnson telegrama kreipėsi Į 
Manilą, prašydamas, kad 
jam ūmai pasiųstų sustipri
nimu.

Maištininkai turi įsisteigę 
jau septynias savo tvirtoves. 
Pastarajame* susirėmime 
dvylika morų buvo nukauta. 
Du milicininkai buvo skau
džiai sužeisti. Patsai guber
natorius Johnson buvo taip
jau lengvai sužeistas.

l mais- 
ko ne-
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TAUTŲ SĄJUNGA PAVO
JUJ, SAKO MacDONALD
LONDONAS. — Buvęs 

Anglijos darbiečių premje
ras Ramsay M acDonald pa
ra vienam anglu laikraščiui 
straipsnį apie* pastarąjį Tau
tų Sąjungos susirinkimą Ge- 
neveije.

MacDonald, kuris yra stip
rus Tautų Sąjungos šalinin- 
kasysavo'straipsrry je^sako. 
kad ta Genevos konferencija, 
pasibaigus dideliu fiascei. bu
vus traginga kemiedija ir ji 
pastačiusi 'Pautų Sąjungą 
pavojuje*. Pati Sąjunga pa
tapus lizdu pasivy dėjimų, 
rungtynių, intrygų ir grūmo
jimų. <i Leikarno paktas, sako 
MacDonald,—aš matau jį sa
vo pypkės dūmuose kaip ka- 
'žin kokį graži), bet tolimą 
sapną.

Nelaime dirbtuvėj

ylKaina 5 centai

“Saušas ”už “ šlapumą”
METĖ “SAUSIEMS” 

BOMBĄ
AVASHINGTON .— Gen. 

Lincoln C. Andre \vs, (eelera- 
lis perelėtinis prohibici jos jė
gų, iškirto “sausiems” špo
są. .Jis buvo ate"jęs į senato 
komisijos posėelį pareikšti 
savo nuomom; apie* prohibi
ciją. .Jisai pareiškė* savo nu<>- 
jnonę labai navatnai. .Jisai 
sakė, kai prohibicijos pasise
kimui reikią leisti išdirbinė
ti ir pardavinėti alų. Saliū- 
nu, vienok, nereikią leisti 
atidaryti.

Iš tokio pareiškimo labai 
nustebo Anti-Saliūnin^ Ly
ga. Nustebo, kad viršinin
kas je“*giĮ, vykdančiu prohi
bicijos įstatymą, išdrįso pa
reikšt i už alaus legalizavimą. 
Sausieji nutarė gen. An- 
elrevs’o pareikalauti pasiaiš
kinimo. .Jei negaus tinkamo 
pasiaiškinimo, tai varysis. 
kael jis būt iš vie*tos atstatv- 
tas.

MOTERYS IR PROHIBICIJĄ
AVASIITNGTON. — Sena

to prohibicijos komisija, ku
ri visų praeitą savaitę klausė 
••slapiųjų” argumentų, da
bar pradėjo klausinėti jų 
priešininkų, taigi prohibiei- 
jos išlaikymo šalininkui, Įro
dinėjimų. Komisijai prisi
statė visa kapa su viršum į- 
vairių moterų organizacijų 
atstoviu, kurios Ii ūdys, kad 
visiškas svaigiųjų gėrimų už
draudimas yra geras dalykas 
ir kad prohibicijos Įstatymas 
turi būt išlaikytas ir vykdo
mas.

ŽUVO DU LAKŪNAI
Peruvijos. pietų Ameri

kos respublikos, žuvo du gar
siausieji lakūnai — Protzel 
ir Podesta. Jų orlaivis neti
kėtai padangėse užsidegė ir 
tokiu būdu abu žuvo. Nelai
mė atsitiko laike audros.

BŪTLEGERIŲ APSIRIKI
MAS

NEW Y0RK. — Per kini 
dą būtlegeriai buvo atgabenę 
Nevv Yorko universiteto mu
zikos departmentui 18 dėžių 
džines. Kai pasirodė" klaida 
ir būtlegeriai sugrįžo tavom 
pasiimti, tai buvo suareštuo
ti.

TRUMPAI TEVIEŠPATAVO
J ugo-Sla vi jos ministerių 

kabinetas teviešpatavęs ko 
turias dienas rezignavo, 
atsitiko po to,
Radič- sodiečių partijos 
das įrodė, kad 
ministeris užpirko netikusiu 
augliu.~ *■

/ ■

Tas 
kai Stefan 

va-
siisisiekime;

KODĖL NUŽUDĖ PAČIĄ
BLAIRSVILLE, Pa. — 

Raymond College, 23 m. am
žiaus. nužudė* savo pačią ir 
po to pats nusižudė*. Palikei 
raščiuką, kur parašė, kad to
dėl nužudęs, kad ji rangusis 
jį nužudyti.

STAIGA MIRĖ
NEW IIAVEN, Ct. — R. 

Byron Treat, turtingas pra
monininkas iš Rhode Tsland 
valstijos, tik ką apsiženijęs 
grįžo namo iš Atlantic City, 
ten prabuvęs su jauna pačia 
dvi savaiti. Ant traukinio 
staiga sunegalėjo. Čionai 
traukiniui sustojus, buvo nu
gabentas į ligoninę, kur tuoj 
mirė. Jis buvo 58 nt. am
žiaus. Pripažytfi. kad turė
jo širdies ligą.

MIESTO DARBININKŲ 
STREIKAS

DOVER, N.TT. — Visi šio 
miesto gatvių šlavėjai buvo 
sustreikavę. Iš viso išėjo 
streiką n 38 darbininkai. Ta 
da majoras sutiko pakelti al
gas .

NUVIRTO DIDELIS 
KATILAS

PEABODY. Mass.—Odos 
kompanijos dirbtuvėj virto 
milžiniškas katilas, talpinąs 
15,000 galionui. Nelaimės vie
toj žuvo vienas darbininkas 
i r šeši sužeist i.

Kubilas buvo veik pilnas 
vandens. Vanduo ūžtelėjo 
ant dirbtuvės sienos ir van
dens smarkumas buvo toks, 
kad pramušė sieną. Pinigi
niu nuostoliu padarė už. $30.- 
000.

Katilas buvo 70 pėdų aug- 
v v • scl< >.

UŽ PAČIOS NUŽUDYMĄ
STOUN CIT Y. lovva.— 

George Solonmn. 73 m. am
žiaus nuteistas kalėti iki gy
vos galvos už pačios nužudy
mą. .Jis ją nužudęs sudegi
no krosnyje.

AGITACIJA SU ŽMOGŽU
DYSTĖMIS

ITARRIN. TU. — Einant 
vietos rinkimų agitacijai 
frakcijų vadai taip išsikar- 
ščiavo. kad pavartojo vieni 
prieš kitus ginklą. Riaušėms 
kilus žuvo šeši žmonės. Daly
kų padėti pablogino Įsimai
šymas kukluksų.
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NECENZURU0S FILMŲ
Ne\v Yeirkei valstijos gu

bernatorius Smith pasirašė* 
atšaukimą įstatymo, kuriuo 
buvo įvesta filmu cenzūravi
mas. Komitetas, kurs judo- 
mųjų paveikslų filmas cen
zu ra vo pa na i k i nt a s.

t

MUSS0LINI BIJO UŽSIE
NIŲ OPINIJOS

1 ’AR YŽJ l’S. — Gauta čia 
žinių, kael Italijos užsienių 
reikalų ministerija užgynė 
užsieniai laikraščiu korespon
dentams Italijoje* savei pra
nešimuose* paelueiti ištraukų 
iš fašistų laikraščiu. Jiems 
paaiškinta, kael ką rašą Ita
lijos laikraščiai, jie rašą Ita
lijos žmonėms, o ne užsienių 
žiniai.

1 mpe*rialistinis, arogantin- 
gas ir karingas fašistų lai
kraščiu tonas per pastaruo
sius kelis mčne*sius sukėlė" vi
soj Europoj prie-šingumei fa
šistinei Italijai.

Tele*gramos užsienio spau
dai vis dar aštriai cenzūruei- 
janios. Italijos pašto vyriau
sybė dažnai atidarinėja net 
privalių žmonių laiškus, tiek 
siunčiamus į užsienį. tie*k pa
reinančius iŠ užsiemio į Ttali-
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RIAUŠĖS RUSIJOS 
KALĖJIME

MASKVA.—Baltos mies- i 
te. Ukrainoj, kalėjime būvy 
ištikęs maištas. _Sumi£iv .

v . . r-' •

užmušta 3 kareiviai. Kai ka- į 
linini buvo nuranmti, tai bu
vo jiems teismas. 15 kalinių, 
buvo nuteisti miriop.

RADO NEGYVĄ MOTERĮ
NE\V BEDEORI), Mass. 

— Leda Noel Deschamps, &5 
m. amžiaus moteris, rasta 
krūmuose negyva. Policija 
pradėjo tyrinėjimus. b<‘t per 
dvi dieni jokiu pėdsakui pik
tadariu nesiisekė.
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NELAIMĖS KASYKLOSE 4

AVASIIINGTON. — Suv. 
Valstijų kasyklų biuras skel
bia. kael per vasariojiičmosi 
darbi ninku kasyklose* žuvo 
Ki4.

i

I
8uv. Valstijų senato pažai. Jie senatorių ofisuose suren-

NUSIŽUDĖ
CLEVELAND. Obio. — 

Price McKinney. plieno 
kompanijos prezidentas pa
darė sau galą. Jis nusišovė.

išplaukėTeuropą
Edsel Ford, garsaus Hen

ry Kordo sūnus, išplaukė Į 
Europą.

PASIKORĖ SU PANČEKA
S H ELTON, Ct.-llarrict 

Brovvn. turtinga moteris, be
santi pasikarusi su Silkino 
pančeka. .

i
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PAKĖLĖ ALGAS
BALTTMORF. Md.—Lai

kraščių spaustuvių darbi
ninkams pakelta algos ant 
š| .50 savaitėje.
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VAGYS - BESOČIAI

CHICAGO. III. — Plėši- 
kai yra besočiai, štai fak- | 
tas. I vienos apelraudos kom- > 
panijos ofisą i nėjo trys gra- ? 
žiai pasirėdė jauni vaikinai.^ 
Jie neva darbo ieškojo. Bet ; 
tuoj atstatė revolverius ir ' 
pareikalavo piniirų. Mana- š 
džierius paklausė jų: “Kiek : 
jūs norite.'" Plėšikai atrė-j. 
žė: •• Visų. kiek tik turi.” ‘ |

Plėšikai iš ofiso paliego sltj 
$500.

MUSS0LINI AFRIKOJ , 
TRIPOLIS. Lyln.ia.—Lai 

vu Gonte di Cavoiir. viso lai 
vyno lydima^. Italijos dikta- 

j torius Miissolini atvykę 
rl'ripolį. “Tai diena# ku 
visados pasiliks istorijoje, 

ka laikraš&us, nuplėšo kalendorius ir kitais būdais prirengia ^didžiai pasakė diktato 
ofisus darbui. • - ’ - > ,viiouo jssedęs krantam
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nios iš Lietuvos

pa
risi
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Iškilmingas vainikavimas Indijos didiko Hari Singh, Ta g vainikavimas įvyko Jammu 
mieste. Vainikuojamas didikas sėdi viduryje po baldakimu.

I UŽDARINĖJA VIL 
S KR. LIETUVIŲ 
MOKYKLS

■ ŽVCBČionių “Ryto” protestas 

jŲILNIL’S. III 25 (Elta).
Švenčionių “Ryto” švietimo 
diUĮUgijos valdy ba “Vilniaus 
Aide” paskelbė tokį pratęs-’ 
tą: “Šių meti] vasario m. 2S 
ir-kovo m. 8 d. lenkų valdžia 

Į uždarė 36 lietuviu “Ryto” 
F laikomas mokyklas Švenčio

nių apskrity.): būtent Kuni
giškoj, Pasaulinėj. Kalniš
kėj, Laužėnuos, Karklyiiė-į, 

. Kančiukuos. .J uršūnuos. Gir 
miniuos, Kicriškėj. .daly
kuos, Gilumos. Kaneišiuos. 
Targūmios, I ‘alūšėj. 
liuos, Maksi ūmios, 
suos. Ramaniūniios. 
nvsc. Bukliškėj. 
Kretonyse.
Mežonyse. Dainiuos. Staniu- 
nuos, Antakmenėj. Kiekiuos. 
Mvkalave. Sabališkė.j. Ber
notuos, Didžiasaly. Astrav iš- 
ky, Sabališkė.j ir Kiškiuos.

Apie pusantro tūkstančio 
mokinių nustojo mokslo pri
gimta suprantama savo kal
ba, kuri yra garantuota Ver
salio traktato apie mažumų 
teises. Ten lenki] valdžia pa- 
siketino leisti laisvai vystytis 
kitataučių mokykloms, 
joms pinigais padėti.

Uždarymo priežastį

K 11 k - 
Gailiu- 

I Jiiko- 
•J acūinios.

J aiikauščy znoj.
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KETURIS PLĖŠIKUS ŽY 
DUS NUTEISĖ

1925 rugsėju mėli, slaptai 
įierėję sien.ą atvyko iš Lenki
jos Lietuvon “gastrolėms” 
keturi žydai: Garšanav ičius 
Šlioma, Garšanavičius Šimt
elis, Zlatkinas šlioma ir 
Garšaiiovas Ic ikas. Su savi • 
mi turėjo jau iš anksto pri
rengtus vitrikus (otmički) ir 
kitus reikalingus spynoms 
atidarinėti Įrankius.

Manė gerokai pasiplėšę ir 
praturtėję vėl tokiu pat bū
du grįžti Lenkijon. Bet po
keletos jų žygiu, veikiai bu
vo sugauti nakties metu, kai 
jie su grobiu rengėsi smukti 
į priemiesčius.

\ akar kovo 25 d. Kaimo 
Apygardos 'l'risnias nagrinė
jo jų bylą.

Garšanavičius šlioma. Gar
šanavičius Šimtelis ir Zlatki- 
nas šlioma gavo po 4 metus 
sunkiųjų darbu kalėjimo, o 
Geršanovas- lcikas. dėl liepi! 
m] meti], gavo 3 metus sun
kiųjų darbu kalenimo. Vi
siems keturiems Įskaitytas 
atsėdėtas laikas.

val
džia nurodo stoką cenzuotų 
su pilnomis kvalifikacijomis 
mokytojų, kurių nereikalau
ja bendros valstybinės teisė-;

1928 m. ir .juo labiau, kad 
lenkiškose valstybinėse ir 
privatisko.se mokyklose, ku
rių. yra Švenčionių apskrity 
apie 300. o kvalifikuotų mo
kytojų jose tėra vos apie -»<>. 
Taigi toks uždarymas lietu
viškų privatinių mokyklų ir 
išmetimas apie pusantro tūk
stančio vaikui ir mokslo Įstai
gų y rat i kt<ri ryškiausias per 
sekiojimas ir poras užkil si i 
kelią lavintis mokiniams pri
gimta kalba ir noras kuo 
greičiausiai juos sulenkinti. 
J*l*i<‘š tokį nežmonišką perse 
kiojimą. tarptautiniu pasiža 
dėjimu laužymą ir žiauru 
lenkinimą kito griežčiausiai 
protestuojame.”

l'

MONUMENTAI KUDIRKAI 
IR DAUKANTUI

Ruošiamasi statyti Karo 
Muziejaus sodnely du pagar
bos ženklai — monumentai 
Kudirkai ir Daukantui. 
Abiejų biustu modelius pa 

' darė dail. Zikaras, o užsieiiv 
jie nulieti iš bronzos. Daili 
11 inkll i Zikarui pritariant 
atatinkamos biustams bazes 

; gaminamos ar< liitcktoriaiis 
DHlbeneckio nurodymais. At 
Vėžtas iš Papilės nuo Simą 
J16 Daukanlo kapo akmuo, 
leuris. arcliit. Dubeneckio 
ftUoiiionc. tikti] padedamas 
bazės laiptelių priešaky. Mo 
humentai turi būt pabaigt i 
ligi gegužes mėn. 15 d. ir per 

[tautos šventę at idengli.
Be t<». šiomis dienomis Ka 

FO Muziejus įsigijo iš -kulp 
toriails Rimšos vieną iš jo 

paskutiniųjų ir didesninji] 
•kuriniu — “Kovas,” Mikli r

• *

t* kovos už Lietuvos m pri 
klausomybę motyvais. Tą 
skulptūros kūrinį visuomene 

matyti, pabaigus Karo 
“jaus pertvarkymą.

BAŽNYČIŲ PLĖŠIKAI
Pereitų meti] vidurvasari. 

Mariampolės bažnyčios sar
gas. anksti iš ryto atrakinęs 
bažnyčią, didžiai nustebo pa
matęs ant altoriaus užtiesalo 
išbarstytą šv. Sakramentą. 
Iš visų pėdsakų buvo matyti 
padarytas plėšimas. Pikta 
rių su rašpiliu. kuris čia pat 
numestas, atplėšta altoriaus 
cimborija. ir išvogta du auk
siniai ki< likai, kuriuose buvo 
laikoma Ostija. Apie plėši
mą policija tuojau pradėjo 
tyrinėjimus. Nepraši i n kit
ur menesiui. Mariampoiė- 
mirste buvo sulaikytas Vin
cas Berkevič-ius. kuris prisi
pažino. kad jis sykiu su pa
bėgusiu iš Kauno sunkiųjų 

• darbu kalėjimo kaliniu Pi iu 
Samuoliu sykiu apiplėšė baž 
nyri,]. Kaip pasakoja Bal
kevičius, tai jis su Samuoliu 
iš vakaro susitarę apvogti 
bažnyčią, nuvyko i vietą. Sa
muolis Įėjęs i- bažnyčią, pasi
slėpęs laukė iki sutemus už 
darys bažnyčią, o tuomet at
lupti rimbo! iją i r. pagrobę.'-, 
kūlikus, iššoko pro lange, 
kur kielikus padavė Berkr- 
vičini. Samuolis neprisipa 
žino dalyvavęs plėšime, n 
daugiau įrodymu nebuvo. 
Abudu kielikai pagal Berki4 
vič-iaits nurodymu buvo ras 
ti užkasti žemėje netoli jo 
narni]

M a riampelės A py ga rites 
Teismas rado kaltu tik Vin
cą Brrkcv ičiii. kuriam pritei 
sė šešerius metus sunkiu jn 
darbu kalėjimo. <> Samueli 
dėl šio plėšimo išteisino.

Vyriausi* Tribunolas p<. 
raitame šeštadienyje palvir
tino Mariampolės Apygar 
įlos Teismo sprendimą. tik 
sumažino Berkcvičini baus 
mę iki betveriu metų sunkiu 
jų darbu kalėjimo.

DIDŽIAUSIAS SOCIALISTU PASISEKIMAS LIETUVOJE
Lietuvos socialistiškoji spau

da pr.meša, k;i<l katalikiško
sios piirtijos ja i subankrutii'.o. 
Amerikos socialistai bei sam'.a 
riečiai tą p;itį nupranašavo. Ir 
tikrai jie nė1 kiek neklysta.. So
cialistams labai "’s 'kiisi.” štai 
kaip atrodo jų veikimas pavie
nėse vietos*1.

Žarėnuose ('l'elšių apsk.) ko
vo iiiem 14 <1. įvyko didehiiu- 
sias įiijoiio katalikiški] ergam- 
z.iicijų susirinkimas. Turinin
gus pranešimus padarė p. 
banauskaitė ir p. Valatka,
maičiai atydžiai iškiause karš
tai pritarė vyriausybės dar
bams.

Nevarėnuose (Teišii] apskr.) 
taip pat kovo m. 14 d. Įvyko 
ra.jonifH-s katalikišku organiza
cijų suvažiavimas. Pranešim’1 
jo p. Masaitis ir stud. Gaba- 
liauskas. Gausingas susirinki
mas griežtai pasmerkė socializ
mo apaštalų darbus.

Šiauliuose socialdemokratų 
markė \ isai baiikrutija. l\ev-> 
U d. socialistai sušaukę bedar 
Kiu susirinkimą buv. kino “Da
laso" s<ilčje mčaino šnekėti m 
pie bedarbiu reikalus. Bet 
pradėjus Som|cc|.;iui (mie-to 
burmistrui sociaklemokr:1.
tui) šnekėti bedarbiai imdavę 
nė pradėti šaukdami “šaltu

NAUJI ALEKSIO MUZIKOS 
VEIKALAI
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prigavikai, saliu Rusijos agen
tai;” Policija, matydama, kad. 
miesto ponams -- socialdemo- 
kratams gali būti riestai nuo 
darbininkų, pa-iskabino susi
rinkimą uždaryti. Sondeckiai 
dar pūeš tai dingo kažkur iš 
.-Čilė-, o bedaribai dar ilgai 
tarp savęs skir.-tydamiesi ne 
nurimo. Kovo viii, pačių be
darbių iniciatyva Darbo Fede
racijos mie-io skyriau- valdy-

La-^ba -ušauke vis miesto bedarbi'] 
Že- sii-irinkimą .)uozapiečių salėje.

I Bedarbiai, smerkdami miesto 
ponų (somaldemukratų) neti
kusį šeimininkavimą, ilgai ta 
rė.-i savo reikalais. Galop išrin
ko -avo reikalam- komisiją i< 3 
asmenų prie Darbo Federaci jos 
apskrities sekretoriato. kuri 
nuo šiol rūpinsis visais bedar 
bių reikalai.sj. Taip pat priėmė 
pasmerkimo rezoliuciją miesto 
valdybai. Bedarbiai skirsty
damiesi ilgai dar kalbėjo api<* 
šeimini ūkavimą sociali bu nokia
te -iilygmdami jį su buvu-ii: 

r’edcrai-ijos Šeiminink;'.
< i i <li. socialdemokratai 

au prisidėjo, o l’ede- 
i. <lirh«lanii su mažesnė- 
Igomi-. vi- dėlto darbi-

I

I;

I ‘a rito 
vinių.
tik algas 
rantai. < I; rh< ta nu su 
mis al'J'.otni-. vi- dėlto darbi
ninku prie nedarbo neprivedė. 
Taigi Šiauliuose sorialdemo-

Rcinoldas šikzalas ir Gemšyca:

TEMPLIERAS ADELMARAS
APYSAKA Iš ŠV. KRYŽIAUS KARŲ

Vertė A. Blažys

(Tę-invs)
PASIUNTINYBĖ

Sėdėjo savo šėtroje templieil] oldelio inagisl ras 
Zir Gilus Amaiira-. Rytų gražybėmis buvo išpuošti 
jo kambariai. Didelė- šėtros sielio- išimi-to- aukso 
mibalėliais iš-agst v t u. tamsiai raudonu samnita. Vi
duryje stovėjo, iš hraimaiis šdko ir ypatingo pavy 
<!alo sėdynės -ošia-, ant kurio viršūne- kyšojo rau 
donas ordeno ženklą- kryžius. < ia buvo nema
žai m blizgančių vilyčių ir puikiu ginklų ir garbingų 
pergaliu ženklu.

Gar-ii.-i- ordino viršininką- buvo žmogų- au
galotas ir jau gerokai nuo karo riipe-niu bei vargu 
padžiūvęs; sumali is karuose. Jo veidą- išrodė Lai 
-ils. kad pergą-dindavo ne viena drąsuoli. Ji- troš
ko padidinti savo ordeno galybę, kuto rankose bu
vojo vadovavimas ir ne karta lm\o barniai pagiumo 
jo- tiems, kurie bandydavo kištis į jo daly kus. Tok s 
jo užsidarymas ir slapta- ordeno valdymas silkele 

•i iteriiio-e baimę, ar 
• Imu. Riteriai kla i-v da v o jo < 
gll iŠ meile-. Nebuvo a pl e/.t a 
no draii'.’jįo- -ąimrio. ką ii- i-akydavo 

jjvti. prieš gi i--itarimn- aiba fei-inima-i- Inivo.-kai 
loma pra-ižciigimii.

\ iena da ną, apie kurią me- papa-ako-ime. jis 
pb mą kart;i -ii-aiikė prie -avo -osto \ ii šininku-. va 
du-, maršalka- ir k it u - ordmio garbing«-sniuolius ko- 
v o-e pa-ižv mėįu-iu-. Rifermi nusigandę sit-irinkoi 
aplinkui -avo viešpatį ir m kantriai laukėj ką jis 
jiems pramš. I’erbėgu-i akimis silsirinklliiltosiūs. 
pakilo nuo sėdynes, dešinėje lankoje laik

slapta- ordeno mas
ji- nešimineša .-u sultonu Sala- 

latigiau iš baimės. ne 
įo valdžia nė ant vir

tu įėjo pil-

P. 0. Box 332, Waterbury, Ct,

I

I

kratai darbininkų tarpe neturi 
jokio Įiasitikėjimo.

Utenoj kovo mėn. 14 d. įvy
ko Lietuvos Darbo Eederacijos 
apygardos gausus susirinki
mas. Pranešimą padarė Dr. 
Ambrozaitis. Federantų ūpas 
pakilęs. Nusistatę rinkimus 
būtinai laimėti. Socialistai 
traukiasi.

Marijampolėj kovo m. 14 d. 
dideliausiame susirinkime kal
bėjo p. j). M misteriai Krupavi
čius ir Karvelis. Pritarinuug 
didžiausis. (“ Lietuvos Žinios” 
kitaip rašo, bet tai jų juk pu
rei taip rašyti, tai liūdija ir 
teismo sprendiniai.) Į pakltiu- 
simus dūliai laiko stokos nespė
ta atsakyti. Pažadėta kitą 
kart.

rjcxKT.xr>TENTS. rvi aNd. te. iom 

tvūrtai laikosi, nors socialistų i 
gaujos sukasi apie juos.

Šakiuose kovo m. 14 <k kata
likiškų organizacijų susivažia
vimas pasisekė puikiai. Prane
šimus darė Si'iino atstovas Dr. 
BtejMinavičius ir kiti. Po par- 
’nešimų zanavykai užpylė 
■klausimais. Išsiaiškinus 
skirstėsi pasiryžę neduoti 
cialistamį; valdyti kraštą.

Šeduvoj (Panevėžio ap.) 
vo 14 d. dideliame susirinkime 
kalbėjo Seimo atstovas Ateliū- 
nas. šeduviškiai pilnai prita
rė atstovui. Valstiečiai pozici
jų neišlaiko.

Ukmergėj kovo m. 14 <1. Pleč
kaitis visiškai Įsitikino, kad jo 
markė ne tik Vilkavišky, bet ir 
l’kmergėj suvis krito. Mėgino 
net du kartu daryti mitingą ir 
kiekvieną kartą su skandalais. 
Policija turėjo Įsimaišyti ir mi
tingus uždaryti.

Užpaliai (l'tenos apskr.) II L 
14 d. v.dstiečių liaudininku 
partijos Fžpalių skyrius šaukė 
visuotinį narių ir prijaučiančių 
susirinkimą. Pasirodo, nei na-

Šaukėnuose (Šiaulių ap.) ko
vo inen. 14 d. rajoniniame kata
likiškųjų organizacijų, suvažia
vime kalbėjo Seimo atstovas 
Šukys ir kiti. Tokio nuvažia
vimo (organizuoti] atstovų ir 
tokio skaičiaus). Šaukėnai dar 
nebuvo matę. Po ilgų ]>raneši- 
iiiu skirst^.-! yisi su didžiausiu 
entuziazmu dėkodami prele
gentams.

Telšiuose kovo m. 14 d. Dar
bo Federacijos apygardos suva
žiavimas praėjo pakilusiu ūpu. 
Iš centro buvo-atvykęs atsl. 
Ka>akailis. kuris darė prane
šimą. Žemaičiai ledcrantai

>nl

įzjS

ils

mi

nai. nei prijaūčiantiėji neatvy
ko.. T«į pačią dieną pavasari
ninką susinę hnvo pilna salė. 
Lžpaliečiai supranta, kokiu va
du reikia klausyti.

Pavandenio apylinkės (Tel
šių apsk.) gyventojai, susirin
kę apie 400 žmonių su energin
gu tos apylinkės veikėju mo
kytoju p. Marčių, pasipiktinę 
Telšių apygardos valstiečių 
liaudininkų vado d-ro Mikuls
kio. šaikūno ir Vaitkevičiaus 
darbais, pareiškė nenori nieko 
bendra turėti su valstiečiais 
liaudininkais, kurie buvę šio
kiu ar tokiu būdu prie jų prisi
dėję. ir išeinu iš jų partijos ir 
esančias Pavandenyje įstaigas, 
kuriomis visad valstiečiai liau
dininkai didžiuodavosi, kaip 
smulkaus kredito bankjj ir pie
ninę, nutarė iš socialistiškos 
Žemės Ūkio Draugijos pervesti 
į Ckininkų Sąjungą.

Tai reiškia, socialistai visur 
bujoja, visur stiprėja! Jeigu 
ir toliau jie taip stiprės .tai 
gelbėk Dieve (juos, o ne kata
liku-) nuo tokių “sniiitkų.”

YRA DĖL KO SUSIRŪPINTI!
Lietuvoj Seimo rinkimai jau paskelbti. Ar tams

ta kaipo katalikas norėtumei, kad jūsų tėveliai, bro
liai ir seselės pasiliktų ir toliaus ištikimi Dievui ir Tė 
vynei? Jei taip, tai žiūrėk kad jie paduotų savo baisa 
už katalikų sąrašus. Kas juos paragjs?

“Darbininkas” gali ir ragina, nurodinėdamas be
dievių prieštautinį ir prieštikybinį veikimą, ko tamsta 
laiškuose neturite galimybės parašyti.

Jei tamsta nesirūpinsite tinkamai apie Seimo rin
kimus, tai jūsų mylimiausi gentys pateks soical-bolše- 
vistinėn Įtakon ir išbalsuos Dievo ir Tėvynės priešus ir 
įsteigs kraujuotą bolševistinį rojų.

Dabar laikas apsaugoti juos. O kaip? Užrašy
kite saviesiems į Lietuvą “Darbininką.” Jame ras 
daug naudingų patarimų, persergėjimų ir nurodymų 
už ką balsuoti.

“Darbininkas” Lietuvon kainuoja PENKIS DO
LERIUS IR PUSĘ. Kas iki gegužės 1-mos užprenu
meruos savo giminėms ar draugams “Darbininką,” tai 
mes pasiųsime dar DOLERIO vertės knygų.

Neatidėliokite, nes perdaug svarbu. Siųskite če 
kį ar money orderį dabar. Adresuokite:

“DARBININKAS”
366 West Broadvvay South Boston, Mass.

galybės l.rzdą majestotiška ligura ir balsiai šiais žo- 
džiais prabilo į i iterius:

- “šventojo karsto liteliai! Paklausykite .-avo 
viršininko bal-o ir gerai įsidėmėkite. Aš nesenai bu
vau kunigaikščių ir visi] kryžuočių susirinkime ir su
žinojau k;is ten buvo nutarta. Kadangi sergančio 
stovykloje Anglijos karaliaus Riclmrdo Liūtaširdžio 
stovis kiekviena dieną blogėjo, kad baigiii naikinti 
jo jėgas drugis. kuris gal būti ant visados sulaikys 
ji nuo kovo- kinko, kad į ritelių širdis braunasi kas
kart didesnis nusiminimą- ir užsivilimas. kad Fran- 
ciTZijo.- karalius. Augustas Pilypas, vidujinių vaidų . . . .dėlei nori grįžti savo tėvynėn, kad kiti kunigaikščiai 
bei kryžiuočiu vadai, kaip austrijietis Leopoldas ir 
montzeral iet is Konradas, šitame momente yra silp 
ui ir kad ilgiau karo tęsti nebeįstengsime, visų vien
balsiai. išskyrus Anglijos karalių Richardą, nutarta 
prašyti Saladino taikos ir išvesti kariuomenes iš Pa
lestinos krašto. Nors mano politika ir nepavelija 
pritarli tai nuomonei, kad būti] daroma taika .-u 

'račiau geriau Ims. jei visi tie. 
. sugrįš į savo kraštus, nes 

neatneša, bet priešingai 
labiau pasitikiu savo jėga 
kurie neturi nei drąsos. nc: 
Tiktai reikės dar pažymė

ik tikėliais .šunimis, 
taip vadinami kryžuoeiai. 
i.ekiek jie mums naudos 
greičiau mes jiems. Aš I 
mis. negu 1ų 1 ūksiančių. I 
ištvermės, nei vienybės. 
t> sąlygos, kuria- mes duosime Saladinui darant tai 
I ą. Tam aš panaudosiu laiminguosius laikus. - 
Man patarė kunigaikščiai išrinkti iš jūsų vieną įxi 
-mutiniu, Grafe I lentike ardai niet i Ryt ank<t’ 
al-iii-k pa- mane savo sūnėną, aš jam įduosiu nu 
nešti pasiuntinybę.“ Grafas nieko neatsakęs. že 
mai nn-ilenkė.

‘"Dabar jau e-ate lino-i." kreipėsi ant galo 
-ii-ii inkiisiuosias viršininką- ir v i-i naujais jspn 
ožiais apleido šėtra.

Isakvlaine laike pribuvo ir Adelmarns.
“ Riteri aš tau dar neatsilyginan už paskutiniuo

sius tavo garbingus žygius,’* tarė jam viršininkas.

“ Viešpatie, aš turiu pildyti savo pareigas,” at
sake riteris.

“Tai daryti yra garbė kiekvienam Dievo karei
viui. Tačiau eikime prii* dalyko. Aš esu tavimi la
bai patenkintas ir neturėdamas kito žmogaus, ku
riam galėčiau pasitikėti taip svarbiuose daly kuose, 
siunčiu tave pasiuntiniu pas Saladiną taiko- prasv- 
ti. štai du laiškai: šitą, ant pergaineiito parašy tą, 
paduok Kngados ty ruose gyvenančiam vienuoliui 
broliui Teodoriclmi. tą gi. Šilkuose ir ause įviniotą. 
nunešk Saladinui. Pasiimk kokį dešimtį lengvai 
ginkluoti] raitelių ir keliauk pirmiausia į lunggidos 
tyrus. Kelias tau bus svetimas ir nežinoma-, už tai 
reikalinga geras vadovas, palauk aš tau jį -urasiu.”

Magistras susimąstė ir pradėjo greitai vaikščio
ti nuo vieno šėtros galo į kitą. Staiga atėjo jam į 
galvą mintis ir tuojau sušuko:

“šventas Jurgi, ką aš prisiminiau. Ką įū- ma 
uote apie vergą, kurį laikot*1 -avo Šėtroje. Žino
ma. jis yra netikėlis, niekšu sūnus, bet ir gyvulv- 
lieka dėkingas, kuonnd sergantį ka-globoja. Kaip 
manai, bus ištikimas ta- -ar.-mėnas. jei jį -au vadovu 
pasiimsi

“Aš juo pa-itikiu.” at-akė Adelmaia-.
“I^abai gerai, imk ji drauge; bet jei jis pi-i- 

lodytjj tau neištikimas, užmušk jį ant vietos. Tu 
turi'Apvilkti jį krikščioniškais rūbai.- ir vienas pa
lydovų todifboja netikėli. Kad jis tyrų bei kelio į 
•Engados dykumą nežinotų aš visai neabejoju, ne
kaip juityrian iš tavo kalbo-, kiekviena lyrų suli
jo tėvyne*- Žinių tolimesnei kelionei gau-i |>a- T<-o- 
dorichę; tas žmogų- m* tik krikščionių bei saracė
nų bet ir paties Saladino yra aukštai gerbiamas pra
našavimo gabumų dėlei, kuriuos suteikia vienuoliui 
.langus. Saladinas sutiks jus, kaip tinka (atsiunti- 
ninms. Tik visuomet prisimink, kad oš tcmplivrų 
ordeno riteris. Dabar keliauk su Dievo javgalba.”

(Bus daugiau)
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Kunigo N. J. Petkaus 
atsisveikinimas
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Paskutiniuose laikuose į- 
ėjo į paprotį, jog kiekvienas 
šioks-toks visuomenės veikė- ; 
jas, pagyvenęs ilgesni laiką 
Amerikoje, išreiškia viešai 
per laikraštį savo draugams 
ir pažįstamiems atsisveikini- i 
mą. Taigi ir aš žeminus pa
sirašęs pasirįžau pasekti tą 
pagiįtiną paprotį.

Amerikoje išgyvenau 19 
metu. Maspethe, N. Y. kle
bonavau 6 metus ir Švč. Pa
nelės apreiškimo parapijoje 
Brooklyne,,X. Y. dešimtį me
tu. Ant galo apie du metu 
buvau Šv. Jono Ligonbučio 
Long Island City. X. Y. ka
pelionu. Apart to, pertą vi
są laiką prigulint prie įvai
riu organizacijų, prisiėjo da
lyvauti įvairiuose susivažia
vimuose, seimuose ir kongre
suose; užtatgi prisiėjo susi
pažinti su daugybe lietuvių 
iš visų Amerikos kolonijų. 
Taigi šitiem visiem artimes
niem ir tolimesniem pažįsta
miem ir draugam noriu šiuo- 
mi tarti viešą atsisveikinimo 
žodį.

Dalyvaujant kokiose nors 
organizacijose prisieina kar
tais išreikšti savi individua- 
les nuomones, skirtingas nuo 
kitų nuomonių ir tokiu būdu 
priseina įgyti sau arba drau
gų pritarėjų arba priešinin- 
kų. D ra ugams-pri ta re jams
išpuola pasakyti viešą 
“ačiū,” o priešininkams rei
kia palinkėti geresnio susi 
pratimo arba net pasakyti: 
“Dieve, atleisk jiems, nes jie 
nežino ką daro!”

Rengdamasis Lietuvon va
žiuoti, apturėjau iš Klaipė
dos valdininkų-veikėjų pa
kvietimą. kurs šitaip skam
ba :

‘•Gerbiamas Kunige:
Mums žemiau pasirašiusiems de

juojant. kad Klaipėdoje trūksta ku
nigo lietuvio, kuris suprastų lietuvių 
katalikų reikalus ir globotų žmonos, 
atvykusius iš Didžiosios Lietuvos, 
vietinis Guliernatorius. |M>nas Žilins, 
patarė kreiptis j Tamstų, prašant 
kuogreičiausiai atvykti K)ai|*ė<lon.— 
l’ailėjimas čia toks: iš Didžiosios 
Lietuvos kunigo negalima gauti, nes 
Klai|»ėda įuo tarpti priguli vokiečiu 
vyskupijai. Vietinis kietumas, augęs 
su vokiečiais, nepažįsta musų žmo
nių psichologijos ir todėl negali j 
juos Teigiamai veikti. Žmonės netu
rėdami dvasiško vado ir gyvendami 
tarp svetimų tikybų ir tautybių žmo
nių. puola moralini ir tautiškai atša
lu. todėl reikalas susirūpinti Klaijie- 
dos katalikais skubus ir svarbus.

Prašytumėm mums skubiai praneš
ti. gal net telegrama, ar Tamsta ga
lėtum atvažiuoti globoti lietuvių ka
talikų dvasinius reikalus? Be to v- 
rn čia lietuvių gimnazija, kurioje 
darbo gerbiamajam kunigui taip pat 
gal nemažai butų.

Liekame gerbdami: (pasirašo) 
T. l.iasfisbcręf it nč. Lietuvos Ban

ko. KlaiĮtėdos skyriaus direktorius.
•/. I.i'intluhcrpis, Lietuvos Ūkio 

Bankas, Klaipėdos Skyrius.
(Parašas neaiškus), Klai|>ė<los 

Traukos ruožo Viršininkas Inžinie
rius.

(Parašas neaiškus). Gelžkelio Re- 
vizorius.

.1. lamas. Klaipėdos Krašto Apy
gardos Akcizo Inspektorius,

/niinieritts \(. .Kockcri.'iiis. Mui
tinės Viršininkas.

•/. Aupunas, Pašto Viršininkas.

Apturėjęs viršminėtą pa
kvietimą aš jiems atsakiau, 
jog aš dabartiniu laiku para
pijos neieškau, nes nebetu
riu užtektinai sveikatos. Bet 
Klaipėdon trumpame laike 
parvažiavęs ir užtektinai pa
siilsėjęs ir si it virt ėjęs, pa si 
stengsiu ant kiek tai galima 
bus, su vietinio vyskupo ir 
klebono žinia, jiems dvasios 
reikaluose patarnauti.

Atsisveikindamas su drau 
gaiš ir pažįstamais turiu gar 
lies štai ką pranešti:

1. Jog aš ištikrųjų manau 
Klaipėdoje gyventi, nes ten 
turiu šiokią tokią nuosavybę. 
Jeigu kas turėtų j mane kokį

reikalą, tai nors smulkesnio 
antrašo ir nežinotumėte, jei
gu tik parašysite kunigui 
Petkui, Klaipėdoje, Lithua- 
nia, tai aš vistiek jūsų laiš
kus gausiu, nes kunigas vis
gi ne žvirblis, Klaipėdoje 
neprapuls, ypač jeigu turės 
pažinti su Pašto Viršininku.

2. Teipogi noriu viešai pa
reikšti. jog aš dvasiškos val
džios nesu nuskriaustas ir 
pragyventi turėsiu iš ko, nes 
Brooklvno Vyskupijos val
dyba pripažino man pensiją 
po $500.(X) į metus ir intenci
jų ant mišią tiek, kiek norė
siu. štai vyskupo laiškas i 
manę:

‘•Reverand įlear I-’atber Petkus;
Allow tne to acknovvledge receipt 

of Yottr It-tter ->f Noveinber Z.Oth .imi 
to inform ¥<>u. tliat tlie Roard <>f 
emisultors latvė approveeed ilie 
arrangemem »»f giving i<> You in 
Yottr rel ireinetit irom nei i ve iiriesi ly 
service in ibis dioeese ihe eom|H*nsa- 
lioii allthorized by ibe diocesan sta
lines. namely j’ive hundred dollars 
t.$.Ka year.

Tite diocesan ehaiieery office \vid 
also semi to Yon as Yreųiienily . s 
Įmssible :my neeessary <>r desired in- 
teniioiis.

I vvoiild snggest tliat ¥<>n 
seenre a projier celebrei irom 
■ bam-ery otTice.

\Vith best vvispes. I am 
Silicerely Yonrs. 

T įnamis M oi Iiii.
Bisliop <>f Br<xd<lyn."

Ant galo atsisveikinda- 
su jumis Amerikos be

noriu ir jumis para-

i he

•>.

mas 
tuviai, 
ginti, kad ir jūs. kuriems ap
linkybės pavėlina. Lietuvos 
tėvynės neišsižadėtumėte, 
bot Lietuvon grįžtūmėte savo 
amželį pabaigti. Apsvarsty- 
kit tik gerai mintis išr<»ikštn« 
šitose eilelėse:
Tx?iskit į tėvynę, leiskit pas savus!
Ten pradžiugs krūtinė, atgaivins jaus- 
Pirm negu aušrelė skaisti užtekės. | mus. 
Ten mano'dainelė linksmai suskambės.

'."‘ia iaiisin;.! man žūva, suspausta širdis. 
Leiskit į Lietuvą akys ten nušvis! 
Kai Lietuvos medeliai linksmai 

sušlamės
Mano širdies stygos tuojaus suskambės.

Nors gražu gyventi, liet eikim iš či 
Nes laime suteikia tikinu tėviškė! 
Nemuną dabina gražesni žiedai 
Ten širdį ramina saldesni jausmai.

Svetimoj 'šalelėj' jausmai pražūsta 
Ir žmogaus sveikata kaip žolė džinsų 
Svetima šalelė ne maloni, ne, 
Tėviškę aš brangią vis matau sapne!. .

Viršminėtos eilelės yra la
bai gražios ir jausmingos, bot 
jos nėra originalūs, yra tai 
liuesas vertimas lenkiškų ei
lelių. kurios skamba šitaip:
Daiciež mi \V<>lynia. mily laiciež. nii. 
Ia \vam z nad Horykia Vodki 

przeszlesry m.

iltim

mint ink sDuvrotiek I dą spie\val 
tam.

I nitu blysnie <lzi<>nek novv • piosnkn

fa

l

I.

tu tne.i piersi ciasko. ,ią •■•.dega mrok. 
I >a.i<-iež giiitizdn \vlaske sm: ,lej sp<>.

??r<*k
lėly riHlzinnego tlrzetva za ■ taruje 

szatn.
Ser<-e nie zaspimvsi imte to knyelt .lam.

7 y

□

Teisėjas Ernest Odeli Patter- 
son, dabar paskirtas Viduriniu 
Reikalu Departmenta solicito- 
rium.

guv. Valstijų postmaster General New sveikina lakūną paš
to orlaiviu iš Chicagos i New Yorką lėkė 4 valandas 35 minutas 
ir padarė 756 mailes.

l’ickiie eudze kr:i.i<‘ lecy iickodzmi zlnd 
l.<> xw<>IhhI<‘ dnje tylk<» \vlnxii.\ kąt 
Na Dtibisie rodzi •.lorodiiie.jszy klos 
Tam šie z piersi zrodz.i i razbn.ja -.'los.. .

Lietuvon raginu grįžti vi
sus tuos, kurie turi iš ko ir 
nori ūkį nusipirkti ir mėgsta 
ūkininkauti. Ypatingai ge
rų. pavyzdingų ūkių galima, 
nusipirkti Klaipėdos krašte. 
Xusipirkdami tenai ūkės, 
atliktūmėte sykiu ir patrijo- 
tingą darbą: sustiprinūmčte 
ietuvišką elementą Klaipė

dos krašte.
b) Lietuvon turi grįžti vi

si tie, kuriems nusibodo ka
syklose arba dirbtuvėse dirb
ti ir jaučiasi užtektinai kapi
talo turi, kad galėtų ant se
natvės sau ramiai iš procen
tų pragyvent i. Tiems nerei- 
<čtų čia Amerikoje su kapi
talu pasilikti, bet reikėti] 
nuvažiuoti Lietuvon i r tenai 

sau mieste arba bažnytkai
myje namus nusipirkus savo 
kapitalą naudoti. Lietuvoje 
bankuose galima gauti dides
ni nuošmtį, nė kap Ameriko
je ir užtat iš savo kapitalo 
galima plaeiaus gyventi, ne- 
gut Amerikoje. Jūs parva
žiuodami Lietuvon su kaj>i- 
talu padidinsite savo tėvynė
je pasiturinčiu žmonių skait
lių ir padidinsite* Lietuvoje* 
gerbūvį. Lie*tuvos bankams 
trūksta pinigu apyvartai, už
tat ūkininkai, skolinelamiesi 
iš banko ūkio pagerinimo rei
kalams, turi pe-relaug dide* 
liūs nuošimčius mokėt i. ir tai 
su vargu tegauna pinigų kiek 
re*ikia: kael jūs Lietuvon su 
pinigais parvažiuosite*, iš vi
si] atžvilgiu bus LietTivai 
nauda: ar jūs ką pirksite*. ar' 
jūs restaurane pavalgysite. 
ar jūs IJe'tuvos geležinkeliais 
va žinosite1, vis bus Lietuvai 
pliusas (nauda). Be* pasitu
rinčiu žmonių kraštas negali 
būti laimingas.

Xe*kurie sako, “aš nenoriu 
Lietuvėm parvažiavęs po 
purvą braielyti!” Kam turi 
po purvą braielyti: apsigv- 
\e*nk Lietuvoje* kokiame kul- 
tūros e-e*nl re. kaipo tai: Kau
ne. K lai pėdoje*. Šiauliuose-, 
Panevėžyje*, tai ir nereiks 
po purvą braidyti. Žinok, 
jog Klaipėelos miestas yra 
laip pat kultūringas miestas, 
kaip ir Ame*rike»s miestai: 
namuose* yra maudynės, ap
švietimui e*le*ktra .virimui ga- 
zas. Yra taipgi namu ir su 
eentraliu apšildymu, (latvė
se yra elektriški tramvajai 
( st ryt kariai). Vasara čia 
pat jūros maudynės, vienu 
žodžiu nieko netrūksta, ne 
bent tiktai vištos pieno!. .

c) Ant gale> čia Amerikem*

m;

iyra daug senyvą, o pasitu
rinčiu mergini], kurios pas 
polius tarnaudamos ir imda- 
nios dideles algas, yra dikeiai 
prasigyvenusios, nes neku- 
rios turi po 7. S arba nei 10 
tūkstančiu doleriu. Bet joms 
jau prie ponu tarnauti nusi
bodo.
rikoje jos nelabai riebiai te
galėti] gyventi, o Lietuvoje 
parvažiavusios galėti] poniš
kai gyventi ir dar šiek tiek 
kraštui pasitarnauti. Gal 
jūs gerbiamosios, apijausite, 
tai ką mes veiksime f Ot štai 
yra vienas dalykas, kur jūs 
galite būti labai naudingos. 
Dabar visuose 
miesteliuose yra 
arba progimnazijos.
yra daug studentą, kurie y- 
ra ne \ ien iš miestelio, bet ir 
iš tolimesniu sodžių ir kurie 
iš narni] negalėdami kasdien 
mokyklos pasiekti, priversti 

1 yra miestelyje sau buto ir 
valgio ieškoti. Taigi jūs, ger
biamosios. tam- tikslui labai 
tiktūmėte: jūs niokale ir na
mus atsakančiai užlaikyti ir 
valgyli gerai pataisyti, 1;u 
prie jūsų studentai, kaip mu
sės prie medaus, kiblu. Jūs 
galėtūmėte ar savo namus Į- 
sigijusios arba pasisamdžiu- 
sios nuo kiti] didesnius ir 
švaresnius namus, k va-erai i- 
tus užlaikyti. Jūs galėtu
mėte ir naudingą užsiėmimą 
ir pragyvenimą sau turėti. 
Jeigu .jums reikėti] pagelbės, 
lengvai gaiitūmėte. ims Lie
tuvoje 1a>nailčs yra n< bran
gios. I ‘n>diik1 us valgiui pa- 
tvs mokiniu tėvai pristato.

I .-il gi \

Ii. marš 1 
jūsų visu, 
diev!”

Iš procentą čia Anie-

didesniuose 
gimnazijos 

Tenai

BANKŲ NAUDINGUMAS
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sirink banką, kur turtingi 
žmones deda savo pinigus.

Jeigu po ištyrinėjimu ne
žinai kokiam banke dėti, tai 
geriausia Įdėti Į Suv. Valsty
bių Pašto Taupymo Skyrių 
už antrą nuošimti, vistiek ge
riau negu laikyti pinigus sa
vo kišeniuj arba namie.

Kaip pasu i h /. Ii banką pipi- 
1/0IIIS laitpijli.

isi i r visos, kas g.i- 
ietnvon! Linksiu
Tuom tar pu “Šu

Lietuvos
ženklai

• •'era - tėvynainis privalo 
t ttrėt i

C
Uitis. \ i-.i imlumu >u jais 
sltsipaž ini. .Itms galima 
vartoti ,.aip atvirutes, žen
klai \ r. tam tikrame sqsiu- 
vin\ į.-, t vis<> yra l<» ženklu.

I.'iina '/O <mh(.

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

(U

! icuivo* inicsių žcn-C

Skaitydami laikraščius, re- 
ai rasime žinias apie apvogi 

mą turtingu asmenį], arba 
<ad jų pinigai sudegė, (bd 
u brangmenos ar drabužiai 
sti pu^ogti. bet ne didelė- 

sumos piYiigų. Kodėl ( To 
dėl, kad su savim nesinešio
ja dideliu suinu.

Bet beveikJuLsdien 
jos De] lartainciitanis 
šama apie lai. kad 
žmonės apvogii arba 
pinigui žuvo gaisre.

Išmintingi žmonės laiko 
savo pinigus bankuose. Jei
gu išvažiuoja kur nors, ne
ima dideliu sumą pinigu, bet Į priausti kuodaugiausia ats- 
vartoja banko čekius arba 
keliautoji] čekius. Jie mi
muose nelaiko pinigu. Jei 
juos apvagia, arba namai su-j 
dega, tai viskas gali žūti - • 
bet pinigi liks liaukoj.

Xešioti pinigu nereikia. 
Pilna apsauga užtikrinta pa
dedant pinigus Į Suv. Vals-I 
tiji] Pašto Taupymo Skyriu. 
Visi paštai po visą šalį pri
ima pinigus. Pati valdžia 
saugoja tuos pinigus. Daug 
gerinus .juos len padėti, negu 
su savim visur nešioti arba 
namie laikyti paslėptus.

Pašto Taupymo Skyrius 
(Postai Savings Aeconnt) 
moka tik antrą nuošimtį už 
pinigus, kuomet Bankai mo
ka trečią arba ketvirtą nuo
šimti. Beveik visi bankai 
saugūs, bet gali atsirasti vie
nas kuris ir nesaugus. Kaip 
tą žinoti ?

Pinnon vieton reikia suži
noti kas yra banko savinin
kas. koki d i rėkt < iria i ir dar
bininkai.

Jeigu akcijonieriai ir di
rektoriai turtingi, jeigu turi 
didelius privaiiškus biznius, 
tai bankas nesnsibankrutys. 
ims toki žmonės pirmians ap
saugoti] depozitorius su savo 
turtu. Tš kitos pusės 
bizniškaiš patyrimais 
žino kaip, vešli banko 
bis.

Xors yra daugelis 
naujai Įsisteigusiu banką, 
bet senesni bankai goresni, y- 
pat ingai .jeigu višgmga.

Paprastai kiekviename 
mieste randasi kokia nors 
bankierią organizacija vadi
nama “clearing houso.” kuri 
atsargiai tyrinėja narių rei
kalus. Bankas, kurs pasi
duoda tokiam tyrinėjimui, v- 
ra daug saugesnis už-.banką, 
kuris netyrinėtas. Geras 
bankas pageidauja tyrinū.ii-

- mu. nes viskas bus rasta gė
ralui* padėjime, ir jeigu vis
kas nebūtą kaip pridera, ii 
tą nori žinoti kad pataisius.

Bankas su dideliu pervir 
šių ir kapitalu g(*rt*snis už 
mažą. Sužinok kiek kapita
lo ir perviršio turi bankas 
pirm, negu Įdėsi savo pini
gus. Gal tau patogiau laiky
ti pinigus mažesniam banke, 
bei kuris arčiaus tavo biznio 
ar namą, bet persitikrink 
kad būti] saugus.

Žmogus kuris gyvena 
te per ilgą laiką žino 
daugiau apie bankus, 
įlinkus ir direktorius, 
naujai atvykęs žmogus, 
klausk savo darlblavio.

. jis pataria įdėti pinigus, ar

PRANEŠIMAS
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Polici 
prane 
biedni 

kati į u

Xe\v Yorko ir Xe\v Jersey 
LDKS. Apskričio priešsei- 
minissuvažiavimas įvyks ge
gužio lb, 1926 m. 1-mą vai. po 
pietų, Linden Hali, Wo<mT 

Avė. ant Kiti) Stri'et. Linden. 
X. J. Kuopos malonėkite

Itovu. 'Te-ipgi ir svarbiu ine- 
I.. ‘
smili.

Kuopos, kurios nepriklau
sote* Į apskritį arba esate* iš
stoję iš apskričio ele*l kokių 
kliūčių tai malonėkite* pri
siųsti savo atstovus, o mielai 
būsite* priimti su lygiomis 

į teisėmis kaip ir kitu kuopa.
L. D. K. S. Xe\v \’ork’o ir 

Xe*\v Jerse*y apskričio rašti
ninkas.

r. Flsdba
109 Xe\v York Avė.. 
Xe\vark, X. .J.

LAIMINGOS KELIONĖS
Veikėjui, gerb. šimučiui 

Redaktoriui “Garso”

savo 
gerai 
reika.-

£01*11

Mes. žemiau pasirašę Pliila- 
tlelpliijos. Pa. liolnviai \t‘ikėj:ii 
irtaipjau ūkėsai linkime kolai- 
mingiausios kelionės garsiam 
mūsų veikėjui, gerbiamam L. 
Šimučiui — Redaktoriui “Gar
so.” Kartu meldžiame .\p-' 
veizdos Dieviškos, kad Jinai ji 
— g'.erh. Šimutį — už jo dideli 
pasidarbavimą Bažnyčiai. Lie
tuvai ir mūsą ta itai. Lietuvo
je iškeltu ant kiioaiikščiaiisio 
laipsnio visuomeniniame gw'. 
ninie.

Pasirašo: Kazys Vidikaus 
kas, Dr. Petras V. Montvilla, 
S. Bairūnas, Kun. Ign. Zimblvs, 
A. Banys, Petras Staniškis, 
Franciškus Kundrotas, Pranas 
Pūkas, J. Poškienė, Juozas Poš
ka, Ona Unguraitė.

Sutemus, bedievis tampa 
pusiau tikinčiu. — Ynu n g.

Į IR Iš

LIETUVOS
PER RREMEN’Ą

Dhlžlanslu Ir greičiausia
Vokiečių garlaiviu 

arba kitais žios linijos laivais 
Tik 8 Dienos Vandeniu 
l'atogųs Mos klesos kambariui 

I ABI PI SI NUMAŽINTA 
I.AlVOKARi1U KAINA

Dt l informacijų kreipkitės pas 
N O R T H G E R M A N 

LLO YD 
15 \Vator St., Uor. Devoiishire 

St., Boston, Mass.
arba pas bile vietinį agentų

I

GUNARO
Į LIETUVĄ
(per Angliją) 

sumažinta kaina 3 klesos sugrąžtinlQ 
laivakorčių

------ — Į KAUNĄ IR ATGAL

BERENGARIA ir 
MAURETANIA............ $211
AQUITANIA..................$215
I LIEPOJĄ IR ATGAL UAI8 

LAIVAIS — $186. 
Iš Bostono:

Samaria_____ Balandžio 18
Caronia_________ Gegužės 2
I Lietuvą greitu laiku. ISplaukimal 
kas seredtj. Keleiviai nepiliečiai i- 
leidžiami be kvotos varžymų. Visi 8 

I klesos keleiviai turi kambarius. Ne
prilygstamas švarumas. Puikus mai
stas. Kreipkitės prie vietos agentų 
ar į
CUNARD LINE
126 Statė Street

Boston, Mass.

PARANKIAUSIAS 
" KELIAS 

' LIETUVĮ

$107 -
TIESIOG Į KLAIPĖDĄ

3-čia klesa
KALT ĮJOK AtfPItJKOS IAXIJA

GEGUŽIO 18—LIEPOS 17
Ir Specialė Ekskursija į Klai
pėdą 27 Balandžio laivu “Litu- 

ania”
Užsis.-ilo kir vietas šių išplaukimų 

$181.00 Abi Pusi
Trečia turistinė klesa (buvusi 
antra klesa), tiktai $10 virš kai
nos paprastos 3-čios klesos 
vienpus, $15 abipus.

.JEIGU NORIT VAŽIUOT 
Į LIETUVĄ 

pasileirankit ir važiuokit 
Baltijos Amerikos Linija

Sekantis išplaukimas laivų :
Estonia”_______ Gegužė 18

* ‘ Lituania ”_____Balandžio 27
žiniom kreipkitės j vietos agentus, 

;ir stačiai j kompanijų:— 
8-10 Bridge Street, New York

c c

VAŽIUOKITE TIESIOG Į KLAIPĖDĄ
AMERIKOS LIETUVIŲ EKSKURSIJA

Po A. L. R. K. Federacijos atstovo priežiūra rengiama 
ekskursija Lietuvon TIESIOG &LAIPĖD0N, 

BE JOKIO
LAIVAKORTĖ I

G KLAIPĖDON, 
PERSĖDIMO
ABI PUSI $181.00

įmes
ti au g 
s.n \ i- 
ni'git

Pa- 
kur I

Neveiklumas ir stoka inlcia* ha paklausk iždininko, kur 
tyros, dideli prieito > pažangos, fabriko pinigai laikomi. Tš-

Baltijos-Amerikos linijos laivas LITUANIA išplauks ii 
New Yorko BALANDŽIO 27 d., 1926 m. Ekskursijai 

vadovaus p. L. ŠIMUTIS, “Garso” Redaktorius 
Ekskursija Lietuvon nuvažiuos gražiausiu laiku, ge 

gii/.ės mėn. pradžioj. Bus Kaune ir matys dideles iškil
mes, parodą gegužės mėn. 15 d.. Lietuvos Nepriklausomy
bės šventėj.

Ekskursantams nebus jokio apsunkinimo atgal su
grįžti, nes visi sugrįžimo raštai bus išrūpinti.

Infarmaeihf kreipki!.'»;

A. L. R. K. FEDERACIJA
222 South Ninth Street Brooklyn, New York



D A R B I K INK A S

BESIŽVALGANT
I

savo 
apie

Daugel kartui Federacijos 
Kongresuose, buvo' keliama 
mintis, kad geresniu santi-

S Lol!
Skirmuiit. atsakyda- 
"Alanehestcr Guard- 
kaltinimus. lame pat

ir nepagrįstas. n< s 
esanti vienintelė 

, sąmoningai misi- 
Tautų Sąjungai.

nnd suburbs . ..
• ■••iiulries yeMrl'

D A
i <ves> Bruadvvay

; “Darbininko” skaitymas ir 
rėmimas, tai darbininko susi
pratimas.

čiais siiseiti 
aptarimui, 
g v veli i man 
niškos demokratinės dvasios, 
reikalinga Lietuvos valdžios 
įstaigose turėti ex amerikie
čių. kurie tą deniokaat inę 
dvasią perneštu Lietuvon.

Atsilankius Lietuvio Sei
mo atstovui gerb. kun. A. 
Šmulkščiui į pereitą Bcdcra- 

• rijos Kongresą I’liiladelplii- 
jo.j ir padarius plati] prane
šimą apie Lietuvos kataliku 
darbuotę. Kongresas išklau- 

Garsus visame pasaulyje milijonierius John D. Rockefeller. SVS pranešimo užgyre šitokią 
Jis čia parodomas perkantis lėlę jo draugo mylimai mergaitei, rezoliuciją : 
Jis gyvena dabar Ormond Beach, Fla.

DARBININKAS
THE W 0 R K E R)

Published every TUESDAY and FRIDĄ Y 
---------- b y-----------

tAINT JOSEPH’S UTHUANIAN R. O. A8S00IATI0N 0F LAB0B
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šiuos faktelius ir Seimo nutarimus paminėjome tam. kad 
visos kuopos tai įsitėmytų. Dabartinis laikas, tai auksu lai
kas atnaujinti savo veikimo dirvą.

Kada visur bus vaikiam a, panašiai kai Montelloje ai' bos
tone, tai dėl išeivijos likimo būsime daugiau-mažiau apsidraudę. 
Idėjos darbas, katalikiškos organizacijos stiprinimas ir tos pat 
organizacijos spaudos platinimas sudarys didelę atsparą išeivi
jos pūzrų išnaikinimui. Tad į darbą!

t * Homo

Berods, nėra mažiausio reikalo aiškinti apie organizacijos, 
bei katalikiškos spaudos naudingumą mūsų gyvenime. Mes vi- 
si aiškiausiai matome, kad be jėgų sujungimo nenugalėsime tų 
išeivijos pūzrų, kurios nuolat ėda mūsų idėjinį ir tautinį gy
venimą. Tą aiškiai matydami tverėme savo įstaigas, draugi
jas, sąjungas ir visokeriopas organizacijas. Tam mes stengė
mės laikraščius, kuriems daug pinigo idėjome. Ir iš tikrųjų, 
daug darbo nuveikta, daug padaryta, bet dar tikslas nepa
siektas. Mūsų išeivijoje atsiranda spragų, atsiranda tokių bai
sių dalykų, prieš kuriuos mes turime kovoti. Laisvamnija 
skverbiasi į dorus žmones ir tvirkdo juos. Nelemtasis blaivy
bės įstatymas pagimdė didžiausią girtuoklybę. Tėvų ištižimas 
nutautina jaunąją kartą. Visa suglaudus sudaro labai menką, 
lietuvį griaudinantį vaizdą, kurį sudaro mūsų .blogosios pusės. 
Tiesa, turime ir gražių gyvenimo atvaizdų, bet juk jie būtų 
daug gražesni, jei iš savo gyvenimo pašalintume tas prižėlusias 
usnis. Kitados tuo rūpinomės. Kitados mūsų sielos buvo jaut
resnės ir idėjos darbas malonesnis, bet šiandien gyvename ko
kios tai stagnacijos laikotarpy. O tas labai bloga. Jei kada 
nors mūsų išeivija buvo reikalinga ypatingo pasišventimo, tai 
juo labiau šiandien. Bet, deja, kai tyčia gyvenimas apmirė, 
veikėjai kapituliavo. Lietuvių didžiuma užsivėrė keturiose sie
nose nuo visuomeninio gyvenimo, o mažuma grumiasi su sun
kiomis apystovomis.

Tai taip, maždaug, šiandien išrodo mūsų amerikiečiai. 
K£ip* prisižiūri i tai, tai nenori tikėti, kad šiandieniniai ame- 
rkiečiai tiek aukų būtų sudėję Lietuvos nepriklausomybei at
gauti, kad tiek patvarumo būtų parodę jai išlaikyti. Anądien 
išsijuosę dirbome užjūrio Tėvynei, o šiandien patys apie save 
neapsitvarkome. Kodėl?, dažnas paklaus. Į tą “kodėl” la
bai sunku atsakyti, nes labai tvirtų ir rimtų priežasčių sunku 
rasti. Taip yra ir gana.

Tasai bendras apsnūdimas užkrėtė ir organizacijas. Tū
los jų miršta, o kitos dar galvoja apie mirtį. Ne dėl kitokių, 
kai dėl tų pačių gyvenimo aplinkybių, susivaidijo A. L. R.'K. 
Susivienymas. Pristigo tolerancijos ir idėjiškumo ir panėrė į 
gyvenimo dumblą. Ne dėl kitokių priežasčių merdėja kitos or
ganizacijos ir lietuviškoji spauda. Tos pačios aplinkybės ap- 
migdė ir mūsų L. D. K. S. kuopas ir pavienius narius.

Jeigu tokiam ūpui nusileisime, tai visą išeiviją gyva pa
laidosime. Daugelis to nori, o daugelis idealistų su tuo ko
voja. Prie tų idealistų priklauso ir L. D. K. Sąjunga. Jai vi
sa tai apeina, todėl ji sielojasi išeivijos likimu. L. D. K. S. 
sielojasi ne tiek savo likimu, kiek pusmilionio lietuvių likimu.

L. D. K. S. dar jaučiasi gana stipri kovai su tokiais gyve
nimo nelabumais, todėl ji drąsiai stoja už idėjinį darbą ir ko
voja nedorybę, girtybę bei ištautėjimą. Mūsų eilėse daug ve- 
teranų kovotojų, bet ir daug atsarginių veikėjų. Tik, deja, 
atsarginiai veikėjai pamiršo veteranus ir įsisenėjo neveiklumo 
padėty. Vienok, mes į desperaciją bei nusiminimą neįpuolame. 
Juoba tada, kai randasi atkaklių idėjos darbuotojų, atkaklių 
spaudos platintojų, lietuvybės gaivintojų.

Su pasigerėjimu perskaičiau Montelliečių korespondenciją, 
kurioje jie šv. Juozapo dienoje ruošia katalikiškos spaudos va
jų. Tą dieną jie pašvenčia savo organizacijos Globėjui Šv. Juo
zapui, nes jis darbininkų užtarėjas. Montelliečiai nesidrovėjo 
priminti kitoms kolonijoms apie tą dieną ir apie jos kilnius 
tikslus. Matyt jiems rūpi L. D. K. S., todėl jie ją brangina 
ir nuoširdžiai remia. “Darbininkas” jų sielos maistas, o L. 
D. K. S. gerovės rūmai. Tuo srūmus gražinti privalo ne vien 
Montelliečiai, bet visos kolonijos. Ne tik geras ir nuoširdus 
noras, bet ir šventa pareiga L. D. K. S. stiprinti ir auklėti. Są
jungos atstovai, susivažiavę IX seime nutarė:

“L. D. K. S. daro savo metinį vajų tą mėnesį, po Velykų, 
Jruirame pripuola šv. Juozapo Globos diena, trečią nedėldienį 
po Velykų. Vajus tęsis ištisą mėnesį.”

“šv. Juozapo Globos dieną kuopos yra raginamos užprar- 
šyti savo organizacijos intencijai šv. Mišias, prašyti kunigų 
klebonų pažymėti darbininkų šventę savo dvasišku paragini
mu bažnyčioje ir kitais galimais būdais. Vakare reikia sureng
ti tam tikras apvaikščiojimas su pritaikintu programų.”

“Visą mėnesį kuopos įgaliotieji darbuotojai eina per na
mus, užrašinėja laikraštį, prirašinėja narius, pardavinėja kny
gas ir t. t.”

“Pastaba: Tos kuopos, kurios dėl kokių nors vietinių kliū
čių negali vajaus daryti viršminėtu laiku, jį (tą vajų) gali nu
kelti į sau patogų laiką. ’ ’

Montelliečiai stengiasi savo organizacijos seimo nutarimus 
įkūnyti. Girdėt, kad Bostono l oji kuopa taip pat apie tai gal
voja. Bostonas tuo atžvilgiu jau vejasi Montellą ir žada jį pra
lenkti. Kas darosi kitur, mes žinių neturime.
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Eų SU Lietuva užmezgimui 
reikalinga, kaip Lietuvos 
taip ir Amerikos liet u viii 

i darbuotojams, bent retkar- 
bendrų reikalų 

Gi kad Lietuvos 
įnešus ameriko-

NIEKŠIŠKAS PASITYČIO- .“Tėvynės” redaktoriaus si( 
JIMAS Ha, neturėdama jokios toli

“Tėvynės” apžvalgoje ra Tancijos kitų įsitikinimams 
soma: 'kitaip apie katalikus negal

“Kun. Kemėšio ir kitų jam aLi^eldi- Mums labai natų 
artimų žmonių įkurtos Lietu-P a^a* ariodo, kad anarcho- 
voje Vilniui Vaduoti Sjųjujp jtaitis gali iškone-
gos Kaune skyriaus valdy- P net ii tokius lietin iui
bos susirinkime, Įvykusiam jelltus dal v kus, kai A ilniu.-. 
pereito vasario mėn. 12 d., Iį^aPi° Linkinių vadai imas, 
tarpe kitko padaryta ir seka-J broli A itaiti, ne Lie
mas nutarimas." jtuvos katalikai krečia kome

"Malilą <lel Vilniaus at”aviin>> )<•'.- 
kalu nutarta : pi:iš\ii vykdomąjį ko
mitetą. kini susižinoti.! m Lietuvos 
episkopatu t|el įtraukimo i tam tik
ras maldas (litanijas, t aplikacijas, 
gegužines ir kt.) atatinkamu posmu 
dėl Vilnimis ir. jei ;raliitm. įvesti 
liaują iuo reikalu maldą į s\<ai<"iau- 
siąją Aušros Vartą Panelę.'

\ adinasi. kun. Kemėšiaus 
diriguojama Vilniui Vaduoti 
Sąjunga rengiasi Vilnių va
duoti maldomis. Tikri juok
dariai tie mūsų klerikalai 
Bet šituo atveju komedija su 
maldomis labai nevietoje. 
Vilniaus atvadavimo klausi
mas perdaug rimtas, kad iŠ 
jo sau komedijas pasidaryti. 
Visas pasaulis seka kiekvie
ną lietuvių žingsni Vilniaus 
atvadavimo klausiniu ir kuo
met patys lietuviai pradės 
komedijas lošti šituo svarbiu 
klausiniu, tuomet ir visas pa
saulis pradės juoktis net ir iš 
rimčiuasių lietuvių tauto- 
pastangų 'Vilniui atvaduo
ti.”

dijas, bet tamsta, klouno ke 
pure pasipuošęs, neva tautiš 
kimiu apsišarvojęs, spjaudai 
tautiškumui Į akis.

Prisimink tamsta 
prakalbi] repeticijas 
Lietuvą, apie Vilnių, tai ta
da žinosi kas su Vilniumi ko
medijas krečia.

SUSIVIENYMO SEIMAS
Tik keturios dienos beliko 

iki A. L. R. K. Susivienymo 
Seimui. A’isose kuopose pa
sireiškia smarkus veikimas 
'ir ruošimasis į tą Seimą. Pa
starųjų dienų Susivienymo 
Centre Įvykiai gerokai pa
veikė tam sambrūzdžiui. Ma
noma, kad šis 40-as jubilie
jinis Seimas būsiąs vienas iš 
triukšmingiausių seimų, nes 
jame bus svarstomi opūs die
nos klausimai. Nuo to sei
mo priklausys Susivienymo organizacijų likimas imu 
Centro likimas. Tas seimas 
duos naują centro valdybą, 
ir, aplamai, išspręs daugeli 
svarbių iki gyvo kaulo Įkirė- 
jusii] klausimų.

Kaip visuomet, taip ir da
liai". prieš tą Susivienymo 
atstovų susivažiavimą cirku- 

gan-
I langelis jų gal pama- 
o daugelis gal — ne. 

tarpi* tenka nugirsti 
pasipiktinimų dabar- 
sekrelorimn Šaliūnu. 

valdv bos narių 
I ’askut iniame

"Tėvv nes” redaktoriaus 
supratimu ( 1 Joja, menku 
Red.) tikintieji Lietuvos 
žmones, Vilnių savo maldos* 
minėdami darą komedijas. 
Mums atrodo, kad tuo klau
simu "Tėvynė” labai klysta. 
Tikintieji Lietuvos žmonės, 
sudedami maldas Dievui, ir 
minėdami Vilnių bei jo Auš
ros Vartus, kaip tik ne ko
medijas krečia, bet giliai i 
savo širdis skiepija mei’ę 
prie Vilniaus, prie Aušros 
Valtį] ir prie viso lenki] oku 
piloto krašto. Lietuvos ka
talikuose tos maldos sukelia 
didesni pasiryžimą dėl Vil
niaus kovoti. Sudiržėjusi

kę tų komedijų, kurios da
bar Susivienyme vaidina
mos. Seimas, tą atminda
mas, privalės duoti gerą, val
dybos sąstatą. nes kitaip Su
sivienymas galės pairti. Sei
mo atstovai, i jubiliejinį Sei
mą vykdami, turi tai įsidė
mėti. Senoji Centro Valdy
ba nesugebėjo palaikyti Su 
sivieiiymo Tvarkos, tavi nau
joje valdyboje senieji veikė
jai neprivalėtų rasti vietos. 
SusivienymV prižėlė iisniu, 
sakoma, kad dar liūdnesnių 
dalykų pastebėta. Tad visos 
usnys, visos žaizdos, visi ne
normalumai, kurie graužia 
Susivienymo stiprybę, turi 
būti be jokio' pasigailėjimo 
išrauti ir pašalinti, nes ki
taip Susivienymas žus.

Tatai sakome todėl, kad 
Susivienyme daugiausia su
sispietę darbininkai, kurie 
deda savo skatikus, kurie pa
laiko tą organizaciją savo 
triūsu. O darbininkų ir jų

i’.S

MOSy PAGEIDAVIMAI 
PILDOSI

namas i
Lenkija 
valstybė, 
kaitusi
Kaip tokia ji negalinti reikš
ti .jokių pretcnizjų patekti i 
tarybą.

Lenkijos ministeris 
dom
inas į 
ian ” 
laikrašty bando išrėdyti, kad 
Lenkijos žygiai dėl Vlniaus 
yra pateisinti, nes Ambasa
dorių Konferencija Vilnių 
priskyrė galutinai lenkams. 
Faktas, kad Lietuvos vyriau
sybės bandymai iškelti Vil
niaus klausimą 'Pautui Są
jungoj ligšiol buvo nevaisin 
gi rodo, kad T. Są ga San
tarvės sprendimą priėmė.

I uios Skirmanto tvirtini
mus " Manidiester Guardiau' 
pareiškia, kad Ambasadorių 
Konferencijai dovanojus nc- 
Iegalini V i bliaus okupavimą. 
Tautų Sąjunga atsisakė pra 
dėti tuo reikalu naujas dis 
kusijas. 'Panti] Sąjunga, rei
kia manyti, nurijo aiškiau
sią ir nepateisinama savo au- 
t ori t (‘t ui a frontą. Kaktas pa 
silieka. kad Lenkija sulaužė 
savo pasižadėjimus 'Pautu 
Sąjungai ir jėga neteisėta' 
pagrobė Vilnių. .Jos smurto 
keliu pasiektus laimėjimus 
legalizavo ne 'Pautu Sajų h 
ga. o prancūzu lenki] diplo
matines intlig

"Garso” redaktorių Be- 
Vice-Pirmininką 
i šimuti, kaipo 

būsimaji l.ietii- 
I *. šimučiui sii- 
Lietuvoii, k'i-

" /\a<l į Liet liros Senini i!' 

/,'ili^s raidžios įslo.ii/iis bida 

Įiastaljila ir lol.ni žiiioiihį, 
kurie aru i/< rm susi pa :i aę sic 

lai! a ros išt i r t jos . 1 uir riboje. 

HHri u i m u."

Liet. Seimo atstovas gerb. 
kun. A. Šmulkštys, pilnai 
pritarė šiam Federaci jos 
reikalavimui ir prašė lAdr- 
raci.jos tokius žmones reko
menduoti. Lede racijos val
dyba rekomendavo geriausia 
Am. lietuviam žinomą nenu
ilstantį visuomenės darbuo
toją
deracijos 
p. Leonardą 
kandidatą į 
vos Seimą, 
tikus vykti 
kščioiiii] demokratų partija 
]>. šimučio kandidalūrą už
gėrė. Ir štai, balandžio 27 
dieną p. šimutis apleidžia 
Jungtines Valstijas ir vyks
ta Lietuvon, nes ateinančio 
gegužės mėn. S ir 9 <1 ienomis 
Lietuvoje įvyksta linkiniai Į 
1 rrt vjį Seimą.

Bcderacija džiaugiasi sa
lėdama suteikt i Lietuvai ne
nuilstantį visuomenės dar- 
biiotoją asmenyje p. šimu
čio. bei kartu turi išreikšli 
didžiausi apgailestav imą nu 
stodama ir atsiskirdama su 
daugelio meti] bendros idėjos 
darbo darbuotojum. Ameri
kos Lietuviu R. K. Ecdera' i- 
ja linki gerbiamam darbuo- 
lo.jui ir blausiam idėjos sa- 
(larbininkui laimingos kelio
nės ir tėvynėn parv v kils seL- 
ininsai darbuotis Dievui ir 
'l'ėv v nei.

r t d. >< I. i i lori jnlus

labai apeina ir rūpi.
• -----——----------

NEOKUPUOTOJ LIETUVOJ
2,203,312 GYVENTOJŲ

■Centrai, statistikos biuro 
žiniomis, 192”) m. sausio mūi. 
1 dienai visoj neokupuotoj 
Lietuvoj buvo 2.203,312 gy
ventoji], iš jų LO5O.649 vyrai 
ir 1,152,663 moters. Per 1925 
metus gyventoju priaugo 26,- 
564 žm.: 13.367 vyrai ir 13.- 
197 moterys. Tuo būdu 1926 
m. sausio 1 dienai visoj ne
priklausomos Lietuvos terš 
tori joj buvo 2.229.S76 gyven
to ja*i.

Apskritimis abieju lyčių 
gyventojai skirstomi šiaip: 
Alytaus apskr. — I 13,569 gy
ventojai, Biržų Pasvalio — 
11R.OS4, Kauno — 102,8*2. 
Kauno mieste — 94,405. Kė
dainių apskrity — 88.23!) 
Kretingos - 96.771. M a
riampolės — 102.147, Mažci 
kili — 72.971, Panevėžio — - 
123.04 1, I kmev ežio mieste -- 
19.700. Raseinių apskrit) —

liuo.ja Įvairiu gandų ir 
dėlių.
t įloti]. 
Narių 
baisiui 
tiniu
kitų criitro 
lėtumu ir 1.1.
Naujosios Anglijos Suvažia
vime pasipiktinta daktaru 
kvotėju \Vėberi u ir Centro 
netaktiškumu Centro kėlimo 
byloje. Sunku supaisyti vi
sli gandų. Seimas visa išaiš
kins. visa nušvies. Bet t" 
neužteks. Seimas, mūsų ma 
n.v imi, t urėtu rimtai nusista
tyti centro vietą ir naujos 
\ ald\ bos klausimu. .J uk nuo 
to priklauso organizacijos 
gerovė. .Jeigu senoji valdy 
ba būtu buvusi-kvalifikuota, 
idejiškiau ir katalikiškiau 
nusistačiusi, tai nebūtų įvy

MYLINTIEMS SKAITYTI 
DORUS RAŠTUS

I'nsiiilotne vl-ii'tns gerą raštą tnčgė

Jane- i-iu.vli ih i geras Ringas: pirmi) Ir 
mitrą tomą

Nei viena tania m iii kilti kultūrom ir
Kiekvie

rus ir mokėtas moteris. Ta liet uv ia<ip ir
turi būt i.

turi žiliui i apie savo
tautos vai ils.

South Boston, Mass.
“DAR

Taip rėdosi nuotakos kaiku- 
riose Vokietijos dalyse. Ypa
tingiausias daiktas, tai galvos 
parodas. Tas parodas susideda 
iŠ stiklinių ir kitokių karieliu. 
Sveria nuo 6 iki 10 svarų.

APMĄSTYMAI 
visiems metams ir šventėms

I Kilis o.VT'į cotlij. dailiais kietais ap
darais |h> ,'mi) $uviršiini puslapiu. Spau
da aiški. Tikrai ,tiuu<Jlu^L ^iiivmHi.į 
>pa<x dl<>\nt|ęrJt‘
tomą s.ttio. Jšptrklto pašte “jykArd 

<>rder" ir siųi&lte:

“Darbininkas”
UGO W. Broudvny, So. boston. Mass.

ANGLAI Už LIETUVĄ

-Juo toliau, tuo labiau A’ii 
niaus klausimas išplaukia i 
tarptautinę politiką, Šaltie 
ji anglai, ilgai 1) įėję dėl !•» 
reikalo, prašneko. Kita in 
formuoja, kad "Mandicsb r 
Guardiau” vedamam straip 
si iv "Lenkijos šokinėjimai” 
nurodė, kad lenkai neteisei’.! 
keliu pagroliė l.ictuv <»s ><»11 
ne Vikiių ir tilo labai misidč 

PaiĮtų .Sąjungos 
M Lenki, 
išrinkt i j

ąjiūigos tarybos nuolatinįir 
puriu, yra nieku nepulta si-

,'366 West Broadway'
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UŽSIENIŲ REIKALŲ MINISTERIO PROF. REINIO PRA 
NEŠIMAS SPAUDOS ATSTOVAMS APIE NEPA

Kovo 23 d. I vai., Užsieniu 
Reikalą Ministeris plok. 
Reinys savo kabinete priėmė 
mūsą spaudos atstovus ir pa
darė smulki] pranešimą apie 
tik pasibaigusią nepaprasta■ 
ją 'k. S—gos sesiją, plačiai 

i1

nušviesdamas tuos klausi- riais 
mus, kuriais ypač teko susi
rūpinti Lietuvos delegacijai 
Ženevoj. Spaudos atstovą 
prisirinko nemažas būrys, 
kas lodo didelį mūsų visuo- 

• menės domėjimąsi užsieni’] 
politikos klausimais.
Delegacijos sudėtis ir T. S-gos 

sesijos programa

— Lietuvos delegaciją su
darė. — pradėjo p. Aliu i sto
ris,— keturi žmonės: pats p. 
Al misteris, kaipo delegacijos 
pirmininkas, Lietuvos įgalio
ti ministeriai Paryžiuj ir 
prie 'Jaut'.] Sąjungos p. p. 
Klimas ir Zaunius, ir p. Sa
kalauskas — delegaci jos sek
retorius.

Nepaprastosios 'T. S-gos 
sesijos dienotvarkę sudaro 
keluri punktai: l ) priėmi
mas Vokietijos T. Sąjuu- 
goii: 2) 'T. S-gos 'Tarybos
praplėtimas: 3) papildoma
sis biudžetas: 4) 'T. S-gos rū
mu statymo klausimas. Be 
Šią klausimi], tiesioginiai ar 
netiesioginiai liečiančiu visas 
valstybes. Lietuvos delegaci
jai dar teko iškelti byla prieš 
Lenkiją dėl incidento ties 
vKernava. kur lenkai vra su-• • 
laužę <lemarkacijos liniją.
Vokietijos priėmimas T. S-gon 

ir Tarybos praplėtimo 
klausimas

\’okiet ijos priėmimas 'T. 
S goti niekam neiššaiikč jo
kiu abejojimu ar pasiprieš; 
niimi, taip kad pirmoji, poli 
line komisija, kurią buvo se
sijos plenumas paskyręstam 
klau.-sinmi 1 i rli, be jokią Šim
kumi] priėmė rezoliuciją, rc- 
kom< ndiiojaiičią plenumui 
priimti Vokietiją Sąjungom

'Tačiau kitas klausimas, 
būtent. 'Ta r v bos pra plot ima <. 
sukėlė daug ginčą, ir <lel m - 
galėjimo susitari i. kaip ži
noma. turėjo be jokiu vaidu 
pasibaigti pati sesija, net ne
priėmus S gon Vokirlijos.

Įvairios pažiūros į Tarybos 
praplėtimą

- Į 'Taią bos praplčl imo 
klausimą iš karto pasirodė 
esama kelios Kairios, \iena 
kilai priešingos pažiūros. 
Kai kurios didžiosios valsty
bės, kaip aulai Anglija ir 
Prancūzija, buvo nusistačiu- 
sios už Tar\ bos didinimą 
tam 1 ikrą linkme, būtent, bu 
\ o kalbama, kad dar per Lo 
cai no <|t r\ bus jos buvę pa/a 
dėjii'io' duot i 'Taryboj \ iet :i 
Lenk ij.i i.

\ įsai priešingos ni|oinoi:e< 
buvo S\e<liju. kuri principiu 
Inkai pareiškė eMinti prie
šinga 'l;)r\!)<>•> pra pie! i n m l.

Sa\oi nko- \ i<Iu i im"s poz.i 
< ijos laikai \ dvTeTTja. kuri 
bu\ o p r i < • -111 ; i nauju na i m 
l -1 lėni l imi i i Ta i \ b;i. 1 ;ieia II 
lai kėši l.ltll likto ||i 11 ra I lt e1 o 

l.laimmii. k;n l>u- Tar\ b ij 
nariais. ne<| n 11 na Iii ju -kai 
čiails.

Padėtis sitis ompilkavo 
dar dėlto, kad . kurios

. -į/į-sr j*, y

valstybės, turinčios nenuola
tines vietas, kaip antai Ispa
nija ir Brazilija, buvo užsi
spyrusias gauti nuolatines. 
( Mat 'T. S-gos Tarybą suda
ro nuolatiniai ir nenuolati
niai nariai. Nuolatiniais nu

yra dabar didžiosios 
valsaybūs Anglija. Prancūzi
ja, Italija ir Japonija, o ne
nuolatiniais nariais yra še
šios valstybės, nuolat per
renkamos. Red.).
Lietuvos nusistatymas Tarybos 

praplėtimo klausimu

— Lietuva, kaip ir dauge
lis kitą valstybių yra prie
šinga Tarybos praplėtimui. 
Be to. Lietuvos nuomone, 
Tarybos nariais negali būti 
valstybės, kurios yra pasižy
mėjusios tarptautinės teisės 
laužymu. Todėl kilus Len
kijos kandidatūrai ir nenuo
latinius 'Tarybos narius. Lie
tuvos delegacija įteikė 'Tary
bos nariams tam tikra memo
randumą, kurį per Sekreto
riatą pranešė visiems sesijos 
dalyviams.’

Alemm^mLmnas. kurs jau 
yra pasirodęs spaudoj, buvo 
įteiktas geru momentu. Kaip 
tik antrajam plenumo posė
dy buvo iškilmingai minimas 
žinomas prancūzu vvia-; 
Leoji Boitrgeois. daug pasi
darbavęs 'T. S-gos idėjai ir 
buvęs 'Tarybos pirmininkas 
kaip t ik Želigovskio avantiū
ros laikais. 4is. kaip žinoma, 
buvo griežtai pasmeigęs t j 
grobuonišką įmiki] žygį. Lie
tuvos memorandumas kaip 
tik atminė S-gos nariam^ 
Lemi Boiirgeois padarytą 
Želigovskio žygio kvalifika
cija. drauge pabrėždamas 
faktą, kda tas smurtminkąs 
Ž< liv<»\skis. kurio anuo metm 
oficiališkai buvo užsigyniHi 
Lenkijos vyriausybė, šian
dien yra Skž.ynskio kabinot: 
krašto apsaugos mmisteriu! 
'Tas faklo konstatavimas pa
darė įtakos i S gos narius, 
nes kai kurios valstybes ta:

3 Aukso Dovanos 3
L. D. K.S.VAJUSI

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

Narys, prirašęs didžiausį naujų narių 
bei skaitytojų skaičių, gaus

AUKSO DOVANĄ
---a .na** . h

Mrs. William M. Jardine, agrikultūros Departmento sekretoriaus pati, surengusi gėliti 
vadinamu A m a r y 11 i s paro dą.

sužinojo pirmą kartą. Ne
nuostabu tad, kad memoran
dumas sukėlė kai kuriose 
sferose nepasitenkinimo, ir 
net buvo daryta pastangą, 
kad Lietuvos delegacija savo 
memorandumą “atsiimtu.”
Mėginimai išspręsti Tarybos 

praplėtimo klausimą

— Kai pasirodė, kad visos 
pastangos padidinti 'Tarybos 
nariu skaičių ir tuo būviu i- 
vesti Lenkiją į Tarybą, neat
sieks tikslo, buvo sugalvotas 
tam tikras savo tiškus “kom
promisas:” Švedija ir Čeko
slovakija, katros yra nenuo
latiniais Tarybos nariais, su
tiko atsisakyti nuo savo vie
ni. kad davus galimybes ple
numui rinkti naujus narius į 
ju vietas. Per rinkimus į Če
koslovakijos vietą turėjo bū
ti išrinkta Lenkija, o Į Šve
dijos — Šveicarija ar Olan
dija. Vokietija su tokiu 
klausimo išsprendimu buvo 
sutikusi, nes ji pasisakė lai
kantis principo, kad nebūtu 
didinamas Tarybos nariu 
skaičius, bet. ji esanti neitra- 
linga. kas bus išrinktas ne- 

ąuiolal iniais nariais. 'Tačiau 
Aį kombinacija netikėtai iši
ro dėl Brazilijos reikalavimo 
suteikt i jai nuolat inę vielą 
kartu su Vokietija. Kadan
gi 'Tarybos nutarimai priva
lo būti priimami vienu balsu, 

jtai Braz.il i jos atstovas pas:-

sake balsuosiąs 'Taryboj I jos ties Kyšbala, netoli Ker- 
prieš Vokietijos priėmimą hiavos. Čia reikia pastebėti, 
Tarybom O Vokietijai, iei-1kad lenkai pirmieji Įiaskelbė 
nant T. S-goti, kaip tik svar i 
bu gauti sau nuolatinę vietą 
'Taryboj, be ko jai nėr pras
mės stoti S-gon.

Tuo būdu \ okietijos [iri- 
ėmimo klausimas visai atkri
to, ir nepaprastoji sesija 
turėjo išsiskirstyti, nieko ne
nuveikusi. Neįvykus Vo
kietijos priėmimui, nebuvo 
prasmės svarstyti ir kiti] -:u 
tuo sujungtu klausimi], kaip 
antai, papiklomads biudže
tas.

Bet kadangi Vokietijos 
priėmimas T. S-gmi yra pi r 
maeiies svarbos dalykas, tai 
plenumas prieš išdskirstyda• 
mas, nutarė sudaryti specia- 
linę komisiją 'Tarybos pra
plėtimo klaiksi-Hrtuūštirti, ku
ri turinti parūksti raportą 
tuo reikalu paprastai sesijai 
rugsėjo mėnesį. I tą komisi
ją. be 'Tarybos nariu, tintai- 
ta pakviesti dar A okietija. 
Lenkija. Kinija, šveican ja 
ir Argenlina. kuri tačiau at
sisakė. nurodydama, kad ji 
nesant i S gos narys.

Incidentas ties Kernavą 
Taryboj

— Be šią bendri] \ įsiems 
S-gos narinius klausimu. Lr- 
Iltims delegacija dar iškėlė 
bylą pi reš lenkas dėl ją per
žengimo demarkacijos tini 

apie tą incidentą savo spau
doj jau vasario 17 d., kas aiš
kiai Įrodo ją pasiruošimą 
pult i.

Buvęs Tarybos pirminin
kas p. Seialo.ja mėgino kon
fliktą likviduoti neįkeliant 
jo i Tarybą, tačiau pasiro
džius. kad lenkai neįvykdė 
p. Scialojos rekomendacijų, 
Lietuvos delegacija pareika
lavo klausimą svarstyti Ta
ryboj. Kovo 18 d. popieti
niam Tarybos posėdy tas 
klausimas buvo svarstomas, 
'karybos pirmininkas p. Ishii 
perskaitydiim jo paruošta 
pranešimą, kuriam suminė
jęs visą bylos eigą. pataria 
tuo tarpu klausimo iš esmės 
nesvarstyti. Tarybos nariai 
su šiuo pasiūlymu sutiko ir 
Lietuvos atstovui nebuvo 
duotas žodis platesnicms pa
aiškinimams.

'koks pirmininko elgesys 
yra priešingas 'T. S-gos sta
tuto § I ( kuriam nurodoma, 
kad susiginčijusios Šalys ga
li duoti paaiškinimą posė
džio metu svarstant ją bylą 
'kar\ boj i r reiškia pi rminiti- 
kas turėjo atsiklausti dėl sa 
vo pasiūlymo taip pat lietu
viu ir lenku, 'kodėl pirmi
ninko elgesį tenka laikyti ša
lišku. ir Lietuvos atstovas 
prie T. S gos artimiausiu lai -

-

GERB. KUN. J. DAGILIO 
DARBUOTĖ

Amerikos lietuviai tėvy
nainiai gerai supranta, kad 
Lietuva tiktai tuomet kils 
kultūriniai ir stiprės ekono 
miniai, kuomet Lietuvą vai 
dys tikrieji jos šeimininkai 
lietuviai katalikai, todėl kur 
tiktai gerb. svetys atsilanko, 
žmonės skaitlingai jo prakal
bas lanko ir visomis išgalė
mis jo misija remia.

Indiana Harbor, Ind. ko 
vo 10 d., lietuviai katalikai 
sekdami gerą pavyzdį savo 
klebono gerb. kun. K. Bič
kausko, kuris paklojo penk- 
dešimtę ir parapijom s neap 
sileido suklodami viso $142.- 
85.

Chicagos West pulmanie- 
č-iai sudėjo $34.40.

Chicagos R < >s( “1 a n d i eč i a i 
suaukojo $35.05.

Springfield. III. kovo 14 d. 
katalikiškos Lietuvos reika
lams sudėta $00.00.

St. Loiiis, Mo. kovo 10 d., 
paramai Lietuvos katalikui 
ji] kovoje su bedievija suau
kojo $70.45.

E. St. Li’mis, 111. gerieji 
žmoneliai atjausdami reikalą 
remti Eidavos katalikus su
klojo $95.45.

Melrose Bark. III. labai 
gerai pasirodė sudedami 
$07.10.

Spring Valley. III. surink
ta $41.05.

Ke\vanee, III. suąukojo 
$41.00.

Sheboygan. Wis. Labai 
puikiai $77.90.

Kenosha, Wis. irgi gerai 
$09.25.

AVestville. Tll. kovo 28 d. 
prakilnios sielso žmoneliai 

ku Įteiks atatinkamą protes
tą. Kadangi Lietuva laiko 
konfliktą dar nelikviduotu, 
kol lenkai neišeis iŠ pagrob
to miško, tad gal teks byla vėl 
iš naujo iškelti artiinaiisiam 
Tarybos posėdy birželio mėn.
Kiti klausimai. Klaipėdiečiu 

skundas T. S-gai

I ’asinaudodami proga, 
spaudos atstovai plačiai pa- 
siinformavo ir kitais svar
biais užsieniu politikos klau 
simais. Buvo iškelti Pabal
tos valstybių bendravimo 
klausimai, ieškant kelią tar 
pusavio santykiams sustip
rinti : taip pat pasiteirauta 
dėl klaipėdiečiu skundo 'k. 
S-gai. kurį p. Ministetj^ api 
budino kaipo nelojalu /.ings 
ni Lietuvos alžv ilgiu ir prie 
šingą Klaipėdos Konvenci
jai. ir daugeliu kiti] licčiaii 
Č-ni Lietuvai klausimu. P. M i 
lusteliui maloniai alsakinė 
jaut į paklausimus, pasikal
bėjimas nusitęsė gerokai li
tam paskirto laiko, ir spali 
dos atstovai išsiskirstė labili 
patenkinti suteiktomis inl'or 
maci jomis.

t “ Lietuva”)

“DZIMDZI-DRIMDZI" MARŠRUTAS
GEGUŽĖS MĖN.

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

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

■

*

žinodami, kad su jų pagalbia 
Lietuvos katalikai tikrai lai
mės, taigi jie nešikštavo ir 
sudėjo $101.91.

Iš Dievo malonės gerųjų 
žmonelių remiami žengiame 
pirinin. Valio prakilnios 
širdies katalikai.

Ved. Sek re t orijalas

Mėnesinis Muzikos Leidinys. Me
tinis $2.00. Už tų pučių kuiną 
siunčiam ir Lietuvon. A. BAČIU
LIS, 421 GtU St., S. Boston, Mass.

CHORO REPERTUARAS!!

' Kodėl 
Bambino?

Todėl, kad Bambino sure
guliuos jūsų kūdikio sistemą.

Todėl, kad Bambino paleng- 
vin., užkietėjimų vidurių, mėš
lungius ir dieglius.

Todėl, kad kūdikiai mėgsta 
Bambino už jo saldumą. Jie 
net prašo daugiau I

Todėl, kad Bambino yra 
kūdikių Geriausia Draugas.

Jūsų vaistininkas parduoda 
Bambino po 35c. bonką, arba 
galite gauti tiesiai iš labora
torijos.

Pavyzdinė l><>nkntė siunčiama 
veltui ant pareikalavimo.

•-%—
F. AD. RICHTER & CO."

Berry & So. 5th Sts.
Brooklyn, N. Y.

LIETUVON TR Is
LIETUVOS •

PER HAMBURGĄ
M-i.i v.-uyklių garlaiviais 
Al.iihKI l:\l-I.IS. ilAMBl'BG 

KLSOI I I K. KI I f AME 

m.; t siu.AM>

<a.E\ l.l \ s n. \\ IS I l’HALIA
I II I KIM.IA 

Saoiiiiniai išplaukimui iš
Xew Y'irk’o ■ irarlaivais 

Tu i k:sta a ir VVestvii ai.ia 
Suploja BoOone 

Asmeniška i vadovaujamos 
Europinės keliones

$203
Iš NEW Y0RK0 i

Kauną ir Atgal
(K;i)čs tiiksH ekstra)

Išplaukia kož.uą savaitę
Šilin į žiniiii h i'liinii ir kitų 
iu Im linu i ji/ 1.1 < i/ikih < pns

United American Iines 
(Eirriaac Line) Jo;.-.: Service with 

HamburgAmerican line
L’«1 Skilu St.. Mas*.

BAY STATĖ NOVELTY CO.
Siirenc'č i:i i ir 1 s<lirl»*.j:ii įvairiausių 
Lošimu l’iknik:im>. K n rnivalams, F&- 

lains ir t.
Vigeli ir Dia- 

lonini i>ai:ir- 

nau iaiua M’.i- 
tiuirai l.ieiu- 
\ių Katalikų 
parapijom fč- 
ių. joinarkij f 
ir t. t. renc 
nio. nes B\ 
st vii: x < 
v i: i. i v <. 
dalinai \ r 
liottn io kai; 
liko j-taiua.

Paddle \\ liccle and Gams 
liiritm* didelj '..-indėli forams daiktų, ;> 
kaip tai- Blankintų. Karicllų. LalkTO* 
tižių. I'ypkių. Lempų ir lt. ir tt.

BAY STATĖ NOVELTY 00. 
248 Elm St.. Westfield Mass.

Pilone 14B2

s.
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14—Scranton, Pa.
18—Bridgeport, Conn.
20— New Haven, Conn.
21— Ansonia, Conn.
23—Waterbury, Conn.
25— Hartford, Conn.
26— Worcester, Mass.
27— Boston, Mass.
28— Laurence, Mass.
30-MonUUo, Mass. __
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tarp kitu

ir Pž- 
“Tb<* 
Kirst 
Kirst 

Baby.'

Šis žode
li gal i r vi-

Sveikatos Dalykai

Jauja 
oro. 
vežti 
leisk

tik laikysi švariai 
kitas kūno dalis 
siekti, nieko ne-

Kūdikius.” 
“Baby's 
“ Baby s 

“Feeding the

KAIP KŪDIKĮ UŽLAIKYTI 
ŠVEIKĄ IR LINKSMĄ
Kiekvienas kūdikis turi 

teisę turėti sveikus tėvus. 
įKaip tik motina pajunta, 

kad laukia kūdikio, tai pra 
yartu nueiti pas gydytoją. 
Jei neturi savo gero gydyto 
jo miestuoes ir m lestoji u ose. 
tai yra taip vadinamieji 
“maternity centers.” ar des- 
pensariai. kur galite eiti ir 
kur daktarai ir slauges pa
tars kaip sveikai pačiai užsi
laikyti ir kaip kūdikį sveiką 
užlaikyti.

Valgyk gerą, paprastą val 
gi, gerk daug pieno. gerai 
pasilsėk, sek gydytojo ar 
slaugės patarimus ir tai bus 
jums ir kūdikiui lengviausia.

Kuomet kūdikis užgims, 
tai jūsęi gydytojas ar slauges 
‘‘maternity” centruose pasa
kys kaip jį prižiūrėti. Dalv- 
kai, kokius jie pasakvs, gali - - , .

................. ' I prietarai nieko nepagelbsti. y \ i I
* t

gerokai skirsis mm to. kaip 
kūdikius užlaikydavo tanu* 
krašte, iš kur esate kilę. Vis-i 
gi dėlto atsiminkite, kad gy-| 
dytojai ir slaugės yra jūsų 
kūdikio draugai ir kad jie 
daugiau žino apie kūdikio 
tinkamą užlaikymą, negu 
jūsų. kaimynai.

Motinos pienas geresnis už. 
visokį padirbtą kūdikiui 
maistą. Krūtimis penimas 
kūdikis šešis kartus daugiau 
turi progos gyventi, negu 
bonkute penimas. Kiekvie
na motina, jei tik gali, turi 
savo kūdikį krūtimis penėti.

Maitink kūdikį reguleriai
K'dikts turi būti penimas 

reguleriai paskirtu laiku — 
kartą i keturias valandas 
dieną ir vieną kartą naktį, po 
pirmų dvieju ar trijų dienu.

Geros- penėjimo valandos 
esti 6 ir 10 vai. ryto. 2 ir (i 
vai. po pietęi ir 10 \;jJ. \aka-* » re.

Jei negalite kūdikio peno 
ti, klauskit gydytojo, kokios 
rūšies pieną priruošti. Ne
mainykite maisto be daktaro 
žinios. .Jei penite karvės pie
nu, jis saugus atvirintas. T<» 
daryt nereikia, jei perkat 
pastrurizuotą pieną. Jūsų 
kūdikiui reikia apelsinus ir 
tomatės sunkos. nežiūrint 
kokiu pienu įiepenėtūmėt, 
kaip tik sulaukia t riju mėne
sių. Pradėk vienu šaukštu 
sunkos-dienoj ir vienu van
deniu, nuolat didinant ikekį.

Jūsų kūdikis nuo krūties 
t turi būt nutrauktas po 9 ar 
F 10 menesiu. Vasaros kai- 
* ščiuose krūtimis penėjimas 
7 galima keletui savaičių pra- 
Į tęsti. Jei nutraukimas rei- 
t kalingas anksčiau, reikia pa 
E si tart su gydytoju.
R' Duokite kūdikiui ataušyto 
L.virinto vandens reguleriai. 
g Jei jis įpranta gerti

; kūtės ar puoduko, 
^.lengviau nutraukti. 
Tdikį nite krūtimis, 
į šia pamainai pratinti prie 
L bonkutės. Nutraukimą rei 
' kia tęsti per dvi savaiti ma-i 

Šiaušia. i

Duok kūdikiui dauug gero 
pieno

Jei gydytojas leidžia, pra 
dėk duoti farinos. avi/ęi. 
miežių ar ryžiu košukę a- 
'tuntam mėnesy; mėsos ir 
daržovių sunkos. zwiebaek, 
Melisos duonos devintam tnė 
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buolių košės, slyvų sunkos, 
minkšta virto kiaušinio arba 
bulvių košės. Apelsinų ar 
tomatės sunkos visuomet kū
dikiui duoti yra patartina. 
Mėsos neduok, kol kūdikis 
neturi dubeltavęi dantų.

Kūdikiui svarbu neįprasti 
valgyti tarpe reguliarių val
gių. .Jęi pilvukąi reikalauja, 
poilsio. Po metų amžiaus 
tris kartus duot valgyt už
tenka. duodant stiklą pieno 
prieš piet ir pavakary.

Atsargumas dantukams 
dygstant

Sveikam kūdikiui nepride
ra sirgti, kuomet jo dantu- 

jkai kalasi. Nesveikatos ga
li būti dėl negero maisto, šal
čio. ar nešvarios bonkutės. 
Dygstant dantims kūdikis 
gali greičiau apsirgti, todėl 
motinos turi būt atsargios su 
valgiu. Syrapai ar kokie

mui naudojamos tik saugio
sios sagutės (safety pins).

Vaikams reikia liitosų, pa
prastų, švarių drabužių. Va
sarą, jei 
pilvuką, 
oras gali 
kenks.
Duok kūdikiui saulės šviesos 

ir oro

išvirink boiikutę popaudoji- 
mo- * *

Mažų kūdikių geriausia 
neimti visos dienos ekskursi
joms. Kūdikis gali užsikrės
ti kokia liga lienešiojant po 
minias. Kiekvienas kūdikis 
turi būti jeiepytas prieš pir
mus amžiaus metus.

Atsimink, atsargi motina 
gelbsti pdaryti kūdiki svei
ku.

ĮSPŪDŽIAI jaunuomenės teismo, įvykusio 
KOVO 20 DIENĄ

PAVOJAI MOKYKLŲ 
VAIKAMS

I

reguleriai. 
iŠ bon 
tuomet 
Jei kū- 
gerimi

Atsargiai motinai nėra 
baisios “antros vasaros.” 
(i era i penimas i r prižiūrimas 
kūdikis laimingai praleis 
antrą, kaip ir pirmą vasara. 
Kūdikio maistą laikyk šva
riai, šaltai ir uždengk.

Maudyk kūdikį kasdien

Jei kūdikis švarus, jis yra 
geras kūdikis. Vartok balta 
muilą kūdiki maudant ir iš
tirk vandeni Įkišant alkūnę. 
Jei kūdikis karščio išbertas 
Įdėk vandenin arbatos šaukš
tuką . “baking sodą.” Iš
plauk gal vilkę atsargiai.

Palutės turi būt muilu iš
plautos. išvirintos.

■ -----

Vaikai, kai'augalai, reika- 
saulės šviesos ir tyro 
.Jei negali kūdikio iš- 

parkan ar šiaip oran, 
jam miegoti saulėtam

kambary prie atdarų langu.
Neleisk saulei siekti akis, 

kuomet kūdikis miega. Pra
tink kūdikį miegoti tuo pa
čiu laiku dieną ir naktį. Jei 
galima, kiekvienas kūdikis 
turi miegoti vienas.

Atsargumu užlaikyk kūdiki 
sveiką

Jei kūdikis serga tuoj 
gydytoją, ar nešk klinikom 
Jokiu vaistu neduok be gė
dytojo patarimo, išimant 
arbatinį šaukštuką kasteri
mo aliejaus.

Pasverk kūdikį kas savai
tę. Kiekvienas kūdikis turi 
užmigt ketvirtdalį svaro kas 
savaiti*. pirmais šešiais mė
nesiais.

Neduok kūdikiui nutildy
mui daiktų. nes gali suga
dinti jo burną, užkrėsti. 
Sveikas kūdikis to nereika 
Jauja.

Saugok kūdikį ir jo mais
tą nuo mušiu, kuriu kojos 
aplipę purvais kas gali kūdi
kį užnuodyti.

.Jei kūdikį penite bonkute. 
išvirink spenelį ir užlaikvk 

Sagstv- švariai. Visuomet išplauk ir

Sekančias knygas anglu 
kalboje galima gauti veltui iš 
Metropolitan Lite Insurance 
(’ompanv. \Velfare Division. 
1 Madison Avė.. Ne\v York 
Citv, “ Kaip Maitinti 
laįkyti 
Cbiid.” 
Davs.”
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Ši moteris, 35 m. amžiaus, 
nušovė savo švogerį. Jos švo- 
geris jos vyrui pasakojo, kad 
ji savo vyrui neištikima. Už 
toki šmeižtą ji šmeižikui palei
do kulką tiesiog į širdį. Ji vra 
iš Pikesville, Ky.

Apie pusę aštuoniu salė 
jau pilna publikos, daugiau
sia jaunuomenės. Juk kiek
vienam Įdomu už kęi ir kaip 
bus teisiamas jaunimas. 
Teismą suruošė L. Mok, 
Prof S. Kaimo skyrius.

Paskutinis skambutis, ir 
teismo pirmininkas Seimo 
atst. 'Toliušis atidaro posėdi. 
Sekretorius perskaito kalti
namąjį aktą, kur
punktų išlindo ir kaltinimas 
už davatkiškumą, 
lis jau daugeliui, 
siems. davė suprasti, koks
tas teismas bus ir kokį jau
nimą nuteis.

Davatka (klerikalas) ir 
bedievis, tai šięi dienu nuval
kioti agitacijos žodeliai, to
dėl jų pasirodymas kalboj 
aiškiai parodo jos kryptį.

P<> perskaitymo kaltina
mojo akto prasidėjo kaltin
toju ir gynėjų kalbos. Kaip 
vienų, taip ir antru tonas ir 
turinys nedaug tesiskyrė. 
Beveik kiekvienas kartojo 
lapkričio 8 d. incidentą uni
versitete ir nors išsyk buvo 
pradėta kaltint bendari vi
sas jaunimas už ištižimą, pa
sileidimą irt. t.. bet paskiau 
pereita prie kaltinimo atski
ru grupių, nešiojančiu spal
votas kepurėles ir galų gale 
viešai išvilktas ateitininku 
vardas ir gerokai pavalkio- 
tas po purvyną. Laisvama
niškoji jaunuomenė, kaip jie 
vadino pažangioji, pavadin
ta deimantais. f Purvai ir 
deimantai ne mano prmna-

nyti, bet paimti iš teisėju 
kalbu ).
. Po tokio teismo gauni i- 
spūdžio. kad čia ne bendrai 
visuomenė teisia jaunimą, o 
tik atskira partija smerkia 
savo priešus. Todėl šis teis
mas. aš manau, apvylė ne 
vieną klausytoją, laukusi ne 
partinės agitacijos, o objek
tyvaus jaunuomenes nuteisi
mo. Juk priklausymas prie 
vienos, ar kitos organizacijos 
bei partijos dar nėra nusikal
timas, o jis teatsiranda tik 
pas pavienius asmenis, pra 
si lenkiančius su dorovės 
principais, o tokių pasitaiko 
visose organizacijose Imu par
tijose. Todėl smerkimas, ar
ba pagyrimas atskiru jau 
miomenes sroviu in corpore 
nėra objektyvus teismas, o 
dalykas kvepiąs agitacija.

Man ne visai aišku, kokiuo 
tikslu šis teismas buvo su
rengtas. Jei auklėjimui ar 
ba švietimui, tai savo tikslo 
neatsiekė, lies buvo pasmerk 
ti. arba išaukštinti ne atski
ri jaunuomenės darbai. <> 
bendrai, ištisos srovės. Ta
čiau jei agitacijos tikslais, 
tai gal ir pavyko. Publikos 
buvo labai daug ir 4 valan
dų kalba galėjo duoti ši tą 
teisėjęi partijos naudai.

SKAITYMUI AKINIAI 
SIUNČIAMI DYKAI

Visame
rūkytojų pasauly 

nėra kito tokio draugo 
kaip Camel

Visame cigaretu sviete nėra kito tokio 
linksmo, tokio raminančio draugo, kaip 
Camel. Jokis kitas cigaretas nepasidarė—ir 
nepasilaikė—tiek daug draugu. Camel ne- 
paalsina jūsų skonio, nežiūrint kaip dažnai 
rukytumėt juos. Jie yra taip gabiai sumai
šyti, kad nepalieka cigaretinio atsidavimo. 
Užsidegdami Camel, jus traukiate maloniau
si durną, koks kada nors išeina iš cigaretu.

Padaryme šio vieno cigareto sudėta troški
mas jus užganėdinti, visi gabumai jums 
patarnauti didžiausios tabako organizacijos 
pasaulyje. Niekas nėra pergeras dėl Camel.

Ar tamstai reikalingi skaitymui arba 
prie darbo akiniai? Aš tamstai atsių
siu 10 dienų išbandyti, mano stebėtinus 
skaitymui akinius su paauksuotais ce- 
luloitio rėmais, dideliais stiklais, torte 
lenses. Jie pagelbės skaityti mažas rai
des arba tverti siūlų į adatų.

i/
10 dienų bandymui

NESIŲSK PINIGŲ
Tamsta išbandyk juos per 10 dienų. 

Jei tamsta sepasitetikinsi. tai gražink 
atgal ir nereikės nieko mokėti. Jei pa
tiks, tai laikyk ir atsiųsk -$4.(>5. Mu-ų 
urmo kaina. Aš nesiunčia akinių žmo
nėms kurie neturi 40 metų. Aš siun
čiu jiems per paštų dailias akinių dėžu
tes dykai, šie yra tikrai toric lensee, 
kurie parduodami nuo nštuonių iki dvy
likos dolerių, ir tai puikus pirkiny* Šff 
tokių kainų.

Nailonai Safety (’oiincil 
statistikos parodo, kad mo
kyklas lankantiems vaikams 
gresia Įvairūs pavojai. Ta 
organizacija kas mėnesi gau
na raportus apie nelaimingus 
atsitikimus ant gatvių, mi
muose ir darbo vietose, iš 
dauginus kaip aštuoniasde- 
šinits miestų, Pereitais me
tais beveik 10.000 pradinių ir 
parapijiniu mokyklų vaikę? 
mirė be laiko nuo Įvairių ne
laimingų atsitikimų. Nailon
ai Saloty Couneil sako, kad 
tie vaikai neatsargumo au
kos.

Iš to skaičiaus 3,500 vaikę’ 
automobiliu užmušti. J.ISO 
mirtingai apdeginti. l.OSO 
prigėrė. 100 nusmuodino, 
585 mirtingai sužeisti puo
lant, 100 uždusintu Kad tė
vai vis leidžia vaikus bovy- 
tis su revolveriais parodytas 
faktu kad 720 vaikų besivo 
\ inant su jais nusišovė.

Paprastai žmonės domės 
nekreipia į statistikas. Bet 
tegul viršminėtos statistikos 
tėvams parodo kad jie labai 
atsargiai turi prižiūrėti savo 
vaikus.

Mažus neleisti ant gatvių, 
visokius ginklus paslėpti 
nuo vaiku: neprileisti vaiku 
prie guzo prietaisų. Kiekvie
nas vaikas ir mergaitė priva
lo mokėti plaukti: visus 
nuodus reikia laikyti užtaiky
tus: mažus vaikus neprileis
ti prie langų, tik jeigu lan
gai tinkamai aptaisyti: am 
pečiaus nelaikyti skauradų ir 
puodu, jeigu pečius šiltas ar
ba karštas, nes vaikai besi- 
bovydami gali save apside
ginti.

Vaikai m* tik nuo ligęi tu
ri būti apsaugoti bet ir nuo 
kasdieninių nelaimingi] atsi 
tikimu.

NEATATINKA

i

Rinktininiausias Turkiškas ir Amerikoniš
kas tabakas. Gabiausias sumaišymas. Pui
kiausia cigaretinė popiera pagaminta Fran- 
cijoje. Joks kitas cigaretas nepanašus i 
Camel ir puikesnio cigareto net negalima 
padaryti. Camel yra mylimiausias pasirin
kimas patyrusių rūkytojų.

Jei dar nežinote Camel kvapingumo ir 
skonio, atidarykite vieną iš tų garsių pakiukų 
ir pabandykite juos! Mes kviečiame jt?s 
palyginti Camel su bi kokiu cigaretu paga
mintu už bile kainą. Imk Camel!

Camel
CIGARETAl

H'. Z.'. Coffcc Optical €<>..
Ih pt. 2’/. Hor 60', Rocl,- !xlantl. IH.

Atsiųskite paštu apmokėt:) vien.) 
por:) paauksuotų Zylo kevalo aki
nius.. torio leusos. tlailia akinių <lė 
žtite. Bandymui lt) dienų. Jei patiks 
tai atsiųsiu pilnų mokesnį $4.t>5. Jei 
nepatiks, tai gražinsiu atgal apmo
kant pašto išlaidas. Aš busiu spren
dėjas.
Mano metai .
Vardas I‘av. .
Gatvė ...........
Miestas

Keliauninkas užsuko i Bosto
no viešbutį ir paklausė kamba
rių kainas:

— Dešimt doleriu pirmam 
••flooiK” — atsakė jam.—sep
tyni — antram, 
čia m ir keturi —

— tarė

penki — t re 
ketvirtam.

— Ačiū. — tarė keliaunin
kas ir pasiruošė išeiti.

— Ką, jums nepatinka? 
užklausė patarnautojas.

— Ne. jūsų kainos neblo
gos... Bet jūsų viešbutis por- 
žemas...

Ypatingas
RYŽIŲ PUDINGAS

Valst

Tai teisybė, bet tai dar ne visa tei
sybė. Tas tirštas, švelnus pienai 
yra geriausias visur, kur tik reikia 
pieno ir cukraus.
Pareikalauk iš Bordeno, 350 Madi 
son Avė., New York, vartojimo nu
rodymų knygelę, o tuo tarput jos be 
laukdamas ryto išbandyk konden
suotą pieną kavai baltyti.

' J AUGELIS patyrusią virėju sa-
* ko, kad Bordeno kondensuo

tas pienas (pasaldytas) padaro gar
džiausią pasaulyje ryžių pudingą.



IR BLAIVININKAI

ST. CLAIR, PA.
5 ik balandžio š. m. Šv. Kaz. 

parapijos choras, vadovaujant 
varg. J. .Januškevičiui, surengė 
linksmą vakarą naujai pribu-

Abe Hummel’io ofisas po gaisro. Suminei buvo New

PENKTAt>IĖHTŠ, ŠALAM&. 18. 1928

Pilnieji blaivininkai, ban
dykime ir hies plėsti pilnąją 
blaivybę Amerikoje, kaip 
ketina darbuotis mūsų bro
liai lietuviai blaivininkai 
Lietuvoje. Tai geriausis su
manymas suorganizuoti abs
tinentų kuopas koūperaty viu 
būdu, anot išsireiškimo prof. 
Kruizo: “Kooperacija gali 
kilti kuomet tauta yra tur
tinga, o tauta yra turtinga 
kuomet ji yra blaivi.” Kaip 
tik ir tiktų padaryti du cent
ru pilnųjų blaivninkų, vieną 
kur Bostono apylinkėje, o ki
tą Chieagos apylinkėje. Ko
operacijai tiktų ne vien pirk- 
lyba bet ir industrija arba 
pramonė pradedant ši karto 
bent su mažu kapitalu pama
ži ji didinant. Mažos kuo
pos ir mažose vietose galėtu 
pabandyti nors mokykloms 
reikmenų Įsteigti pardavinė
jimo krautuvėlę etc. Mano 
nuomone štai kas būtų labai 
naudinga, kad pilnieji blai
vininkai čia Amerikoje susi
organizuotų i kooperacijas 
arba korporacijas ar bendro
ves ir išsilavintų tokių ama
tų katrul dabar Lietuvoje lie
tuviu tarpe trūksta, kaipo tai 
plytninkų. mūrininku, taisy
mo kurpiu su mašinomis, 
kai}) šičia Amerikoje via vi
sur matoma. Dabar Lietu
voje daugiausia prie šilti 
darbų yra priversi i traukti 
amatninkus iš Vokietijos. 
Dabar daugumas sako: Ai
man abstinentai teiks maisto, 
kam aš turiu daryti Įžadus 
abstinencijos l Jie nenori su
prasti kiek sutaupina susitu
rėdami mm svaigalų. Kiti 
sako: Ką abstinentai d;m 
giau nieko nežino tiktai 
rengti prakalbas, paskaitas, 
rodyti alkohloio kenksmin
gumą l Tų dalykų dalyku 
net nusibosta beklausant’ 
Sujungus abstinenciją su ko
operacija i r amatais, kad vie
nas ir tas pats tikslas iŠ visų 
pusių doras, turi būti ir nau
da tautai dviguba, ir spėkos 
dvigubos! <> tame visa svar
ba kiūto, kad Įžadai daromi 
is liuosos valios. Nors labas 
sunku suprasti žmonių prie
šingumą proliibicijai. kaikll- 
rie labai
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facto pripažįsta kad svaiga
lai kuriuos jie slapta daro 
namuose yra netikusiu įrau
kiu tvirkinimo jaunimo. Pri
pažįsta netikusiais, o vienok 
patys daro ir geria juos, o 
drįsta kitus kaltinti už tai. 
Tai kai}) žydas muša ir rė
kia! Kiti neva teisinasi būk 
jie negalį išsimokėti skolų be 
išdirbinio ir pardavimo slap
ta svaigalų, o nei tiek nenori 
suprasti kad jie daro dau
giau skolų slapta dirbdami ir 
parduodami nuodus. Dar 
kiti teisinasi kad milionie- 
riai kurie kitiems uždrau
džia gerti ir pardavinėti 
svaigalus, o patys juos geria. 
•Jei mato juos geriant, kodėl 
nrapskundžia: o jei iš kitu 
girdėjo kad geria, tai kode! 
aniems nepasako kad juos 
apskųstų valdžiai, juk val
džia jau yra nubaudusi net 
vieną kongreso narį apie tri
jų metų kalėjimu, tai be abe- 

ir kitus nubaustų!
Pilnasis Blaii’uiiiila?', i 

________________•__________________ l

WORCESTER, MASS.
Extra susirinkiynąs

Nedėlioj, balandžio 18 d. 2 
vai. po pietų bažnytinėj salėj į- 
vyks LDKS. 7 kuopos ekstra 
susirinkimas. Visi nariai pra
šomi būtinai sueiti. Turim la
bai svarbų reikalą aptarti. Rei
kalą reikia visiems apsvarsty
ti, kad paskui nebūtų rūgonių, 
jei nepatinkamai bus nutarta.

Valdyba

.i"

A’eltui statysite bažnyčias, 
veltui rengsite misijas, kursite 
mokyklas, darysite visokios 
rūšies gerus darbus — visi jū
rai rūpesčiai eis niekais, jeį ne
mokėsite vartoti apsiginamojo 
ir puolamojo ginklo — geros 
katalikiškos šitam los. —Pijus X

SUne tkyrhrfe mes laikas 
aso Miko grSdessime rei
kalas jiamnu ^asfenfioms 
■kotiooas ir BN^aoms jaa- 
nų kūdikiu.

Kūdikių sprūpiohaas ir pe- 
nijimas yra dalytos ęrros 
svarbos Šeimynai jff tentai 
ir mes jaučiame, kad tai 
yra Adytas* korį mes tu
rime rcfufiartfkais ckiko- 
tarpUis atvirai tr iBisvaA 
ycr<wS«MC&..
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kUDIKIv
GEROVes skYRIUS
DĖL APRŪPINIMO 
• MOTINŲ IR JŲ •
KŪDIKIŲ SVEIKATOS

vikiam į mūsų parapiją, gerb. 
kun. V. Matulaičiui.

Chorui sudainavus pasveiki
nimą, Tdmaqua’ės, Pa. klebo
nas kun. K. Klevinskas, pasakė 
gražią prakalbą.

Choras scenoj suvaidino 
dviejų veiksnių vaizdelį “Ir aš 
nepaisau.” Tame dalyvavo 
astuoni lošėjai ir savo užduoti 
atliko energingai.

Vietos klebonas kun. V. Ma
tulaitis ir kun. Karalius, Mi- 
nersvillės pasakė po gražią 
prakalbą kame pilnutėlė sve
tainė linksniai džiaugėsi. Bai
giant vieto schoras sudainavo 
keletą gražių dainų. Toliaus tę
sėsi šokiai iki po 11:30 nakties, 
parapijos Komitetas noriai uo
liai darbavosi visuose* reikaluo
se.

NBW HAVEN, 00NN.

Kartu su gamta atgijo ir niū 
sų. jaunimas ir stojo į darbą. 
Vasario 26 du š. m. pasidarbavi
mu kun. V. P. Karkausko ir 
kun. J. Valantiejaus ir darbš
taus būrelio AVaterbury vyčių 
tapo suorganizuota Vyčių 50 
kuopa. PKsirąššs35 nariai. Jan . 
pradžia padaryti graži, dabar 
tik reikia pasidarbuoti ir supa
žindinti šios kolonijos jaunamą 
su Vyčių organizacija.

Nors dar kuopa nesenai susi
organizavo, bet jau pradėjo 
stoti į darbą. Pirmas šios 
kuopos parengimas bus tai ba
lius, arba šokiai, kurie įvyks 
šeštadienį, balandžio 17 d š. m.

Vyčiai deda pastangas kad 
padarius šį balių pasekmingą.

Korespondente

auto- 
gč lė
bavo

^omaidi/oįamas 

ir išrašomas į Į • »

pasau^ 
maitinimo kadi

J 
JI

Priežiūra Indų Po Vartojimui
Tuoj po v;ti-|ojimo prašalink čiulpii- 

ką ir perplauk .iį šaltame ar 
Vimleiiy. l’airilik išorinę pn-^ 
piičiuku valdomos <lru<kos. ir 
jurplauk ir patrink su druska, kad tiu- 
•'•nu;s pieną, ir pavirink penkias mii’U- 
i.is. čiulpikas įuoj bus sausas kaip ,ik 
išini<i iš verdančio vandens. Įdėk .ii į 
stiklinę, kuri buvo pervirinta ir kietai 
prisuk dangti ir laikyk jį kur nėra datm 
švi»>sos. Pirm vartojimo čiulpiką reikia 
vėl į>erplauti. Uenu.^ra. turėti įtrtreng-. 
.a keletą čiulpiką, kadangi juos paliuką . 
įvairios nelaimės. Turėtum turėti ant 
laukit šešias botiktiles ir dvyliką čiulpi
ku. l’rio io. vieną aštitoniij unciją luie- 
r;,. ir bokutei trintuką.

šilinuie 
•u :ru- 

iš\ er-k.

Tadas

SOHENEUTADY, N. Y.
Šiuomi turiu garbės pranešti 

apielinkių kolonijų lietuviams 
kad J. M. H. F. (iibbons Alba- 
ny’s Vyskupas atvyks Į šv. 
Kryžiaus Lietuvių jKirapijąne
dalioj, 25 d. balandžio š. m. 3-30 
vai. po pietų (Dayliglit Saving 
— nauju laiku) ir suteiks Sak
ramentą Dirmavor^s, talpos 
pašventins bažnyčios varpą. 
Toms iškilmėms pritaikintą pa
mokslą sakys vienuolis kun. 
Dr. Bružas. Tat visus maloniai 
kviečiu dalvvauti minėtose iš-

DETROIT, MICH.

T ra u k i n y s s u važinėjo 
mobilių, užvažiavusi ant 
žinkelio. Automobiliuje
lietuviai. 3 žuvo, o 2 sužeisti. 
Nuo naujų metų per automobi
lių katastrofas jau žuvo apie 10 
lietuvių.

Fin. Rast

CLEVELAND, ohio 
A

Balandžio 2 d., komunistai su
rengė prakalbas “garsiam” 
Bimbai. Tas sudužęs barška
las pripasakojo tiek kad ir pa
prasčiausia bobelė negalėtų iš
galvoti tokiii niekui, kokius tas* 
komunistas išgalvojo, 
minusia kalbėjo apie savo bylą, 
kur tapo nubaustas, čia 
ko visokių juodašimtiškų var 

kilmėse ir naudotis Dievo ma- 'dų kaip katalikams tai}) ir 
lonėmis. incnševikains ir tautininkams.

Kleb. Kun. M. F. Daumantas Taipgi nepamiršo ir ‘‘Keleivi ”

i
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Yorko advokatas.

1

karščiuoja kad pro- 
liibicija dabar taip gadina 
jaunimą, o nenori supras* i 
kad jie palys kalt i. kurie di r- 
ba savo namuose slapta svai
galus, ir jais patys gadina 
savo vaikus ir mergaites, 
kaltina valdžią būk ji jiems 
lieptų tai}> daryti. Norėda
mi atkeršyti valdžiai už už- 
draudinių svaigalų, patyssau 
kers i na i r nenori to suprasi i!

Sulyg prof. Krnitzo saki 
n i u. “tauta yra turi inga kno- 
irrH ji yra,blaiva.'Mauta nie
kad negali būti turtinga. *jei 
ji niekad nebus blaivi. Ka^ 
padarys tautą blaiva, ar plė j 
t imas girtybės ar blaivybes, 
arba gi l iaus abstinencijos f 
'Piktai pačioje \ ienoje absti-i 
nencijoje randasi vilt ies nu-1 
blaivinimo visu tautų, l'žta 
tai visos pastangos privalo 
būti kreipiamos į apšvietimą 
žmonijos o v pae jauni mo. A r 
stengiasi apšviesti jaunimą 
tie. kurie savo namuose dir
ba nuodus i r duoda jauni 
nmi .' Jeigu jie kali ina vai 
džią už draudimą svaigahj iŠ 
dirbimo ir pardavimo, būk 
pati valdžia tvirkinanti jau
nimų, tai jie patys jau ipso

»

1

jeaolie branto
CONDEN6ED MILIA

I Ž Kl 
kuponu 

g a u a i t • 
dykai Dr t U - 

viškai pamokti 
kaip prižiūrėti 
penkti aavA ir 

Jujrj kūdiki- Iškirp
to ‘ir prisivykite 

šfandio eu jūsų vardu 
ir adresu.

THE «HDEN COMPAS'f 
l-.onlrn Tldg. New York

Kaip Prirengti Kūdikio Maisto 
Bonkutę

lTiv :\:i|-um<> kil;i< :-v.-|ibiu!i>i:i< >l:l- 
l.\ k;is \ rn ii-isinums niisiiikaviniim ir 

< inkiiiim- .n iniešinm?-. Kuomet \ ;irt<>.i;i- 
mn p:r~:i hIinl;is kondensuotas pienas, jis 
turi būti .-itniieruotas pilant iš kelio i 
Šiukšta, žiūrint, kad prihėetii pilnas, 
bm t.eper\il'š. I.etitžvai ;_'aIitua supta'li. 
kodėl nereikia šaukštą kišti i kelią, .jei 
p;is\arstysį kiek prie jo prilips pienu 
\is.ii nereik.-ilinu'o. l’.-unokj inai kaip |>e- 
tieti sako imli tiek ir tiek šaukštu i 
tiek ir tiek unciją vandens: todėl reikia 
labai atydžiai atsaikttoti kiekvieną 
šaukštuką kondensuoto pieno kaip pa- 
mokitiinitii rodo. Atsaikavęs reikttlau- 
iatną kieki yra svarbu pm-plnuti stiklą 
st: virintu vandeniu, kad išsėtinis pri
lipusią dali. Alidarvlas kelias turi Im
ti laikomas šaltoje t tetoje ir kietai pri- 

• lete-rtas puodeliu ar stikline. Vartoja
mas pienas turi turėti Smetonos varsą 
ir Imti liuos.-is nito siikrekėjimu.

A t sa i kttok tiriiitii vandenį Ine van
deni. kuris verda, bet lokį, kuris buvo 
pirma al\irimas ir dabar vėsus) ntiero- 
ie. Ten i>ilk pieną tik žiūrėk, kad pie
no l\_inal<- butą su saiku, o ne per vir
žį. Išmaišą k viską- ^erai iki išsilcis. Iš 
mielos pilk ailtj maišymą į sterilizuota 
bonkutę ir užilėk 1it<>j:ius sterilizuotą 
čiulpiką. Siuimiš.vk lik tiek, kiek reik.t- 
kalinga vienam penėjimui.

Kiioiih‘1 M-i'.iciii.-i ifi k.-t l:i< jšsoikl.'t i 
.iii’.ii kiidikU i sli|>riįi<. s\i-ikus vs rus 
iH-i nioicri •, niekus ur|-;i taip sMirlitts 
iii pirmiio'i- veninio žiimsniuosc. kriin 
ni:ii<l;i'_ Todėl žmonės j.-m senui pnnie- 
lė eksperimenl :i \ e. Išmintingi Žmonės 
nėr i zi k m > i;i. lei motinom pieno "ėr;i. j:e 
nesi k \ ;i išimi, bet im>j Inmsi F.ordeii’s 
1 ’.-mle l’.riind l’ieno. l’nsinniidok priix- 
rimii tiekos niiliomj kndikiij per pušku- 
I ines | l is gelit kurtes.

>/.////.’»/ v// <»//></////\ /.//< stn'tf-tr
i r /*// /. n h n m i.

THE FEATHERHEADS
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Skaitytinos knygos
Gavėnia, tai doru žmonių sąžines apyskaitos 

laikotarpis. Žmogus privalo-būt žmogum. Kad 
tokiuo išlikt, tai reikia skaityt geras knygas.

“Darbininkas pasiūlo sekančio turinio gerų 
knygų:

“Darbininkas’’ pasiūlo sekančio turinio ge
ru knvgų:
DANGAUS KARALIENĖ___ ___ ___ ______$1.00

Mylintiems literatūrą patartina
BEN-HUR _ ......_........... ‘____ ___

Ekonominio turinio Įdomi knygutė
TURTO NORMA

Politinio pobūdžio
BOLŠEVIZMAS...... .................. _...._

$1.50

.45

.15
Geografinių žinių mėgėjams tinka

KELIONĖ APLINK PASAULĮ ..............  $1.00
Lengvo turinio skaitymėliai

TRYS KELEIVIAI.............
TRUMPI SKAITYMĖLIAI

.45

.45
Kas užsisakys visas čia paminėtas knygas 

$0.00 vertes ant syk ir atsius nmney order’Į, čeki 
arba apdraustame laiške penkinę, tas ir gaus 
paštu visas knygas lik už $5.00. Galima užsisa
kyti ir po vieną.

Siųsdami užsakymus adresuokite:
“DARBININKAS”

366 W. Broadway South Boston, Mass.

gerai patarkuoti, o Lietuvos 
valdžiai ir dvasiškijai, tai jau 
šimtus perkūnų siuntė per ?.t- 
lantiką. Ir ištikrų.jų klausant 
,jo kalbos, rodosi, kad jam tik
roji vieta tai beprotnamis, šo
kinėjo ant estrados;kaip gaidys 
ir ti-esiog nebuvo galima su
prasti ką ta^imdkis norėjo pa
sakyti. Tik tas aišku buvo, 
kad jau reikės krapštyti kiše- 
mus. nes vei kė, kad reikia pi
nigui dėl apsigynimo nuo tų 
įprakeiktų klerikalų. Pakalbė
jęs apie valandą darė pertrau
ką ir jo vietą užėmė mažiukas 
Perauskutis. Tas ir pradėjo sa
kyti. kad jūs girdi turite duoti 
pinigus, nes tie klerikalai mu
sų draugus visus iškarę ar su
šaudys. Antru atveju Bimba 
})lei Į)ė apie Sovietų Rusiją. Ten 
tai esąs jau tikras “rojus.” 
ToliaHs savo blevyzgose prime
tė, būk visi klerikalai kurie y- 
ra priešingi jų }u’i tijai esą kri
minalistai ir moonsliines pabri- 
kantai.
kad vien 
pat i ijos 
mūušainės platintojai. Jeigu 
norėtų žinoti, tai būtij jam ga
lima ir vardais išskaityti tuos, 
kurie ir Šiandie randasi val
džios kalėjime už razinkirię. 
'J'oliaus kalbėdamas apie liudi
jus dabartini rojui sakė, kad ten 
visi esą lygūs kaip vyrai taip 
1r moterys, visi dirbą ir visi 
gauną lygiai apmokėti. Mote
rys girdi gauną du menesių 
prieš gimdymą ir du mėne-iu 
po gimdymo atostogų su pilna 
užmokesčia. Kuomet jis taip 
pasam’, tai jam pabaigus ka! 
bą viena moteriškė ]>astatė štai ( 
kokį klausimą. Sako: “ Ar ga-j 
Ii motel is išauklėti gerai Šeimy
ną. kuomet einant Rusijos Įsta
tymu motelis turi eiti į darbą 
fcartu su vyru.’” Čia nabaglu- 
žis atsake, kad taip, moteris tu
ri dirbti, nes ten Rusijoj kas 
ne dirba tas ir nevalgo. (JinIi. 
tos moterys, kurios turi mažus 
vaikus, tai jos dirba dirbtuvėj.

I

Bimba pamirš;), 
vi<i jų 

v ra l ik

Tai
Clevelande 
šalininkai 
platintojai.
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o vaikus paimanti valdžia ir 
auklėjanti. '

Dabar jūs, mano mieli, kurie 
skaitysite šią mano žinutę ‘gi
lai sau išsivaizdykite, kai}) ma
li motina, jaustis kuomet jos kū
diki valdžia atima vos dviejų

TIKRAS PALENGVINIMAS 
NUO NERVIRŠKINIMO, 

IŠPŪTIMO IR UŽKIE
TĖJIMO VIDURIŲ 

Daktarai, kurie daug metų 
praktikavo, nusistebėjo, kaip 
greitai tos gyduolės veikia 
tokiuose atsitikimuose.

.įeinu jusi.i daktaras dar neužrašė 
jums m :rydtioiią. tik >im*ikite i aptiek*! 
ir /aukite butelį ; jos vadina^: Nugu- 
Tone. .b>s j ra malonios vartoti ir ,‘Iį.š 
yalite /auti visam mėnesiui tų /ydilolią 
apie \:7. doleri, .ląs pasistebėsite kaip 
/teitai jos veikia. Kito nevirškinimo, 
kraujavimo, užkietėjimo, neveiklią ke
penų. prasto apetito, /aivos skaudėji
mo. stoka ambicijos, prasto miegojimo, 
it <. t. nieko nėra "eresnio kaip Mos ;or- 
dtsolės. Pabandykite jas tik keletu die
ną ir jąs nusistel>ėsite. kaip ęreit .
atnaujins jt'.są stiprumą, ambiciją, pep 
ir liūneli. Jos suteikia malonu ir atšvlt- 
-.iiiantį miestą ir jus pradėsite jaustis 
tariau beveik tuojau. Išdirbėjai Nuga- 
'i o;;e žino labai .eefai ką jos padaro to
kiuose atsilikimuose, jie privertė visus 
aptiekorius suteikti trarantiją ir sugrą
žinti pinicus .ieijąs nebusite užganėdip- 
t::s. Rekomenduojamos ir pardavinė
jamos pas visus gerus aptiekorius.

■5TT

iiI (VERACKA)
LIETUVIS ADVOKATAS

PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE ’ 
OFISUOSE

SOUTH BOSTON MASS.: 
414 W. Broadway

Tel. S. B. 0948

BROCKTON MASS.: 
684 No. Main Street 

Tel. Brockton 7180
KESIDENCTJOS Tel. S. B. 8429-W

-----------------------------------

B7AUJAS IŠRADIMAS 
» uEKSNIO GALINGA MOSTIS*

Gydo, Reumatizmą. Ranku. Kojų, 
Nvęaroa skaude įima. Salti, Ranku* 
Kojų, tirainr.a- OumuK. Galvot zkao- 
dejima. ir teip visokius akaodkjūnus 
(tik ne ronas L
Tukstočiai žmonių yra išsigydė o 
onKiona) dar nežino apia tai.
Deksnio Galinda Mostis yra tiek 
verta avkso. kiek ji pati sveria sw* 
Kft naudos gydymo.
Kama 75 centai. $1.50 ir $3.00, 
ir 10 centu eztra ui persiuntimą.

Klauskite pas aptiekorius teip 
deken s new discovery

O1NTMENT.

Deksnis Oiatmoat Co. 
S1B MAIN ST. BOK 3SS
HARTFORO, CONN. U. S. A.
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(PATRIOTO DAY)

VIETINĖS ŽINIOS
5

J. J.

]fe)i</c jai

BALIUS! BALIUS!

g

Zyliukas

RENGIA MOTERŲ SĄJUNGOS 13-TA KUOPA

OPTONETRISTAS
South Boston, Mass.

Pradžia 7:30 vai. vakare. Įžanga paprasta

PIRMAS SO. BOSTON’E LIETUVIŠKAS PLUMBERIS

L kuris lanko Suffolk Teisių mokyk-Į 
V1q Ir užsiima Reni K*tnir pardnvl- X

Įdomus 
valio i

J

» J 
j 
I

So. Bostono šv. Petro lie
tuviu parapija rengia nepa-

WATERBURY, CONN.

protą, naudotis lietuvio plumberio pn 
vamzdžius. šilumai, gan, ir šilto viln

onu žodžiu viski), ką tik plumltcrio dar- 
nndėlj j vairių reikmenų reikalingų prie 
tįsio. Ofisas atidarytas vakarais Iki 9 
roiuhvay. So. Boston, Mass.

(lininiais žmonės labai paten
kinti. todėl nuolat juosna gau
siai ateina.e

I

dešimtinių žemės, netoli Panevėžį'. 
Yra irę- 

Parduosiu už c.-ish arba mai- 
Platesniu žinių

SEKMADIENY DIDIS VODEVILIO PROGRAMAS
Savaitė Garbingo Programo

Tel. S. B. 2805— R. !

LIETUVIS i

IŠ VILNIAUS

VARGONININKAS 
norint is užimt i vietų lietuvių bažnyčioj. 
Baigės konservatoriją Peterburge. A. 
GA1VRONSKAS. 1’72 Broadvvay. < ’hel- 
sea. Mass. (B.-9-1<’o

O
li:is

pbi7.nl ir X mIuInvk po 15 kam-
bariu ir sykiu visas fornlčins. Savinin
kas serga dėlto nori viską rreital par
duoti šj tn«'n«*Hj. m«s turi eiti j, hospiiol). 
Galima matyti visada: \. \V.. RA lt st.. 
So. Boston, Mass. (R.-16-20)

20
Geros trobos ir didelis sodnas, 
ro miško.
nysiu ant ••propertės." 
kreipkitės j>er laišką. .L .lASll’NAS. 21 
< ’ongress Avė.. AVaterlmrv. Conn.

(B. 13)

Bostono ir npiollnkės lietuviai turi 
tarnavimu, štai <lel ko: Mes įvedamo 
■ Ietis, guzus, maudynes, skalbyklas, vi 
Ims reikalai'ja. Mes užlaikomi' urmo s 
plinnlteryslės nuo mažiausio iki didžia 
vai. GF.O LAIKAITIS .A 1<’.2 f.

St.. tadgi žinokite visi, kad 
So. Bostono moterukrs, pa
rapijos gaspadinčs. moka 
puikiai ir geriausiai paga-

Petras minti visokiu valgių — ska-

PARSIDUODA PULRUIMIS
Ketini stnl.-ii. k.-is tik priklau

so prie jo. \t-.i-mukiie -greitu laiku. Pi
giai pal’Kdiioda. BRo.\D\\A). S.
i:< isti»x. mass. i p. • n; go>

Gėlių Šokiai su Laimikiu

Tel. Brockton 5112
DANTISTAS

DR. A. J.GORMAN
(GFMAFSKAS)

Sekmadieniais po pietų
705 Main St., Montello, Mass.

(Kampa* l’.road Street >

BROADWAYTHEATRE
South Boston, Mass. BroacUvay and F Street

ANT RANDOS
3 ruimai su kaip kuriais iaiisytnais. -.-e 
roj vietoj, palei kalinimą, arti l.y.-itt 
S Xati<>nal St.. So. Boston, Mas<.

t IIC.-9-li’.l

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda C> šeimymt namas ir irara- 
džitts ueroj v.H'toj, Harvard CoUey'e. 
1524 (’amhridtre St.. Catnl.ridtre. Mass. 
Kaina S2f>.Ooo. įnerti Ss.ltoo. Hondos į 
metus atneša S3.34S. Savininkas .1. BE
ŽINĄS. 1<» Berkshire Si.. <’atnl.ridue. 
Mass. Tel. Viii versite S374. t B.-G-'.t-l', i

PIGIAI PARSIDUODA
naujos puikios stnbos po 3 šeimy- 
ir po 15 katniNirių. vėlInusinK jna- 
visi įtaisymui, prieky Ir užpakaly

!

paBBININ S
-

PENKTAblESlS. }UT.AXI>. IR 192CMetinis Balius ir Šokiai įSv- Petro Parapijos Svetainėje
Rengia Šv. Petro Parapijos Bažnytinis Choras Prasidės 4 vai. po pietų baigsis 11:30 vai. vakare.

So. Boston, Mass.Pirmadieny, Bal. 19-tą d. 1926 m. 492 E- 7-th st”
CHARLIE FITZGERALD’S GILLETE ORCHESTRA

mėnesių amžiaus ir 
dirbti kartu 
vyrais? 1 
daine ir 
laikuose.
jis virtęs

ją varo 
su visais tvirtais 

Tokio Įstatymo neran- 
didžiausios vergijos 

bet Šiandie Rusijoje 
legališku istaty luti. 

Mat rojus ir lygybė.
♦

Bolševikai turės sau šventąjį.
Čia buvo \ ienas geras bolše

vikas. kuris platino razinkinę 
ir valdžios agentams nusibodus 
ji varinėti po miesto teisinus ir 
bausti pinigiškai. netekę kan
trybės at idavė ji į Eederališką 
Teismą. Nuteisė ant penkių 
šimtą <lol. ir penkių mėnesiu Į 
fetlerališką kalėjimą Daytoii. 
Oltio, Tas nabagas ten išbuvęs 
tris mėnesius gavo laišką nuo 
ljeniim ir >upykęs pasiuntė sa
vo dūšią Leninui debatų valyti. 
Dabar mūsų bolševikčliad keti
na ji apšaukti savo šventuoju, 
tik dar nežinia kada įvyks tos 
jų ceremonijos.

MIRĖ Iš BADO
CAMBRIDGE, Mass.— 

Policija rado James J. 
O’Brien, 65 m. amžiaus ne 
gyvą, o jo pati 63 m. amžiaus, 
vos gyva. O’Brien, kaip pa 
sinode bedarbiavo nuo pei-ei- 
to rudens. Namo savininkas 
Peter Mareinkie\vicz sake, 
kad tie airiai per tris mėne
sius raudos nemokėję. Dak
tarai pripažino, kad tas airis 
mirė iš bado ir mirtinai jo 
pati susirgus teipgi iš bado.

niausiu ir moderniškiausių 
pagaminimų. Taipgi bus ir 
saldžių gėrimų, kaip tai: so
dos, tonikų ir lemonadų ir t. 
t. Kas ateis ant to baliaus 
tas nesigailės.

Žinomieji I iz.imdz.i-Drimdzi 
artistai pagaliau vėl aplankys 
mūsų koloniją. Jų vaidinimas 
įvyks, sekmadieny, balaml. Iš 
d. naujoje auditoijjpjo. Žada 
daug fonių pakrėsti. Progra
moje1 net trys komedijos —- 
“Pasiutusi uošvė,” “Nusižudė 
lis” ir “ By<*, bye.” Be Dzim- 
dzių Dikinio, Dineikos ir Pil
kos (ką tik atvykusio iš Lietu
vos) dalyvauja dar žinomos 
Bostono artistes, pp. M. (Iry-i 
baite. M. Sakalauskaitė, o taip-1

M oicesterio bosas I pras|:l gegužio 1 d. sa-
Dzimdzijii žada ir voj svetainėj. 492 E. Seventh

KLAIDOS ATITAISYMAS
“ Darbininko" iiuin. 28 pa

skelbtame LDKS. nariu vajuje 
pasakyta, kad Juozas Aida- 
činskas ir Br. Bartusevičius yra Į 
lludson'o. Mass. kuopos nauji j 
nariai. Turi būt Providencc'o. j 
R. 1. kuopos nauji nariai.

A. Dz.

gi garsusis
II. Juška.
daimi padainuoti. Iš visko ma
tyt. kad tai bus labai 
parengimas, tat visi 
Itzimdziu vakarą.

M0NTELL0, MASS.
-- Putkvadžio (> r. Įvyko mė

nesinis LDKS. su.-ii inkimas. 
Nors narių atsilankė nedaug, 
bet mėnesinių duoklių surinktai 
163 dol. Būtų surinkta dau-į 
gian. bet dabar šiais laikais 
Montviloje bedarbė. Vienok 
nežiūrint į tai L. I). K. S. 2 kuo
pa nemiega, šiame susirinki- 
mo apkalbėta Naujosios Angli-' 
jos Apskrities išvažiavimo rei
kalai. Bematant išrinkta ko
misija. kurion įėjo J. Dangel“- 
vieius. K. 11 l ygtis. B. Bartkevi- 
cinkas. M. Jonis ir B. Mieški- 
nis. Tą pati vakarą į išvažia
vimą įsirašė lb žmonių. kurie į- 
niokėjo iŠ kalno dalį pinigu už 
treką. Montellieriai išanksto 
ruošias užpulti NVorcest.•;į bent j 
su dviem t rokais, lodei taip 
smarkiai ruošia>i.

— 2 LDKS. kuopti balandžio 
18 dieną nutarė iškilmingai ap
vaikščioti, nes ta diena, tai šv. 
Juozapo, mūsų organizacijos 
■globėjo diena. Kuopa tą die
ną užpirko mišias šventas. Va
karop ruošiamas vakaras, ku
ris skiriamas katalikiškos 
spaudos, ypatingai “Darbinin
ko” platinimui. ‘Tas nutaria 
7 seimo. Viso- kuo|w>s tą die
ną turėtų paŠvę'-fi br.anuiai L. 
D. K. Sąjungai.

— Balandžio 11 dieną L. D. 
K. S. kiiojia -m uoše “ IL/.imdzi- 
Drimdzi" vaidinimą. Publika 
salėje netilpo. Dzimdziu vai-

Tel. S«>. IhMoii X*>3O

A. 0. ŠALN A-SHALLNA
LIETUVIS ADVOKATAS

IhiigcH du l'uiv i-i'-itelu 
CORNEI.I. I MVEIISITY su A 1*. 
O. \VASI 11\< ;'| «i\ |\|\. ;.ti I | |;

" D n r l> i n i n l, '1 \ :l m e 
(nnir<>*< IiiIhis)

366 Broadway, So. Boston 
r
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»D(5 Hniv.-ud si. «nii.iyn,SM

TvL UuivorFlty 1463—J.

AUTOMOBILIAI

CHARLES B. DAILEY

IĖGA, GREITUMAS, DAILUMAS, IŠTVERME ir 
STIPRUS SUBUDAVOJIMAS, tai kelios pažymės ver
tės, dėl kuriu šie automobiliai pagarsėjo ir tapo popu
liarūs.

REIKALINGAS GABUS LIETUVIS AGENTAS 
ATSTOVAUT MUS

452—454 BR0ADWAY SO. BOSTON, MASS.
Taisymo Stotis 628—644 Fourth Street 

Telefonas South Boston 2238 ir 0986

NASH ir AJAX

ŠEŠTADIENY, BALANDŽIO-APRIL 17-TA D., 1926
PARAPIJOS SVETAINĖJ, 492 E. SEVENTH STREET

DEBATAI
Balandžio 8-tą dieną buvo 

laikomi L. V. Debatai temoje 
‘‘Ar užlaikyt ar atšaukt pro- 
hibiciją,’’ Afi'irmatyvę pu
sę (kad užlaikyt prohibiciją) 
gynė garsingas lietuvių jau
nimo debatorius, Antanas 
Ruseckas, kuris dabar lanko 
St. Michaelį’s kolegiją. Ne
gatyve pusę (kad atšaukt 
prohibiciją) gynė Ona Šul- 
čiūtė, kuriai reikia ištart ge
rą žodi, nes ji tik viena iš \ i - 
su išrinktųjų debatoriu at 
lankė. Gal tie debatoriai. ku 
rie neatsilankė, nusiginu! > 
išgirdę pribuvimo sdč! a. 1^, 
kleriką S. KneižĮ ir kirt iką 
J. Skalandis.

Faktai dėl užlaikymo pro- 
liibieijos buvo gerai išduoti. 
Nors Ona Šulčiutė, pirmą 
kartą debatavo, drąsiai gynė 
savo pusę ir parode savo ak- 
vatumą tame dalyko.

Iš publikos daugelis išreiš
kė savo mintis, ypatingai 
svečias klerikas Kneižvs ir 
nariai iš Cambridge'io, kurių 
buvo nentažai atvvkusių.

z T i ♦'

Teisėjai pranešė, kad af- 
firmatyvę pusę (užlaikyt 
prohibiciją) laimėjo.

BALANDŽIO 19—20—21 
Pirmadieny, Antradieny ir 

Trečiadieny

T U M B LEWEE DS
su William S. Hart

MEMORY LANE
su Elenore Boardman

BALANDŽIO 22—23—24 
Ketvirtadieny. Penktadieny 

šeštadieny
R AIN B O W RILEY 

su Johnny Hines
THE NORTH STAR 

su Strongheart
NEVER WEAKEN 
su garsiu pasauliniu komedi- 

jantu Harold Lloyd

Sekmadieny didis koncertas su 3-mis vaidinimais: 3 
vai. po pietų, 6:30 ir 8:30 vakare 4 dideli vodevilio vaidi
nimai.

Kiekvieną pirmadieni progų vakarai. By kas gali 
dalyvauti vaidinime.

Penktadieni o vakare—populerus JAXAD—Groseriai 
duodama dykai.

Du vaidinimai kasdien: 3 valandą po piet ir 7 vai. va
kare. Įžanga: po piet 10c., vakare 15c., 20c. ir 25 centai.

BOSTON’O DRAUGIJŲ 
VALDYBŲ ADRESAI

Lietuvos Dukterų Draugystės 
Po Globa Motinos švenčiausios 

Valdybos Antrašai
Pirmininkė — Teklė Aštnenskienfi,

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

Vice-I’irm. — Zofija Kėšienė.
59 Gatės St.. So. Boston. Mass. 

Prot. Raštininkė — Ona Siaurienė,
443 E. 7th St.. So. Boston, Mass. 
Telephone South Boston 3422-R.

Fin. Raštininkė— Bronislava CiunlenP,
29 Gould St.. W. Roxbttry. Mass. 

Iždininkė •— Ona Staniuliutė,
K>." \V. Gth St.. So. Bostou. Mass. 

ivarkdarė — Ona Mizgirmenė.
1512 Columbia Rd„ So. Boston. Mass. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrų utarninką kiekvieną mėnesi 

Visais dr-jos reikalais kreipkitės į pro
tokolų raštininkų laišku ar telefonu. 
'•30 vakare, pobažnyttnėj svetainėj 
Fifth St., So. Boston. Mass.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP. 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI
Pirmininkas — M. žiobn.

539 E. Seventh St.. So. Boston. Moša. 
Vice-Firmininkas — .T. Petrauskas,

250 Gold St.. So. Boston. Mass. 
Prot. Raštininkas — J. Glineckis,

5 Thomas J’k..- South Boston, Mass. 
Fin. Raštininkus — M. šeikis.

40 Marine Rond. So. Boston. Mass. 
Knsierius — A. Naudžinnas,

8X5 E. Broad'vay, So. Boston, Mass. 
Tvarkdarys — .1. Zuikis,

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

mslėldienį kiekvieno mėnesio. 2-rą va
landą po pietų, parapijos salėj. 492 E. 
Seventh St., Šo. Boston. Mass.

Gerb. kun. Strakauskas, 
ant užbaigos debatų davė ge
ru patarimų.

Cambridge'io kuopa yra 
kviečiama lankyti šiuos de
batus kaipo mūsų jaunimas.

Daifjas

SVEČIAI Iš KLAIPĖDOS
Į Bostoną atvyko brangūs 

svečiai iš Lietuvos, Klaipė
diečių veikėjai. Vienas tų 
svečių nebuvėlių yra p. Jan
kus, Mažosios Lietuvos lietu
vių pat ri arkas ir p. Brakas. 
.jaunosios kartos veikėjas.

Abu nori susi pažinti su a- 
merikiečiais. papasakoti apie 
progas amerikiečiams Klai
pėdos krašte. Tuomi indo- 
niaujantieji būtinai turi su
sipažinti su tais veikėjais.

Svečiams plačiau su visuo
mene supažindinti Bostono 
lietuviams yra šaukiamas 
masmitingas pėtnyčioj, ba
landžio 16 d. vakare* Lietuvių 
Salėj. Visi lietuviai prašo
mi skaitlingai atsilankyti.

DEBATAI
Balandžio 8, L. V. 17 kp. 

turėjo savo mėgiamus deba
tus. Bet ši kartą jau pasi
girti negalima. Pasirodė jog 
tik viena p. Onutė Šulčiutė 
kareiviškai stojo ginti savo 
poziciją. Kiti pasidavė dis- 
honorable surrender. Vietoj 
jų. stojo moksleivis Rusec- 
kas ir laimėjo teisėjus savo 
pusėn. O p. O. šulčiutė lai
mėjo publiką. Kova debatų 
dar ris toliau savo nutsatyta 
tvarka.

Pašai i c f /s

Mes našlaičiai. Antanas ir Ona Did
vyžiai. paieškome savo tėvo Martino 
Didvyžio. išėjusio į Amerika iš Morka- 
Vos dvaro. Būdviečio vai., bttv. Kalvari
jos apskr. Išėjęs i Ameriką prieš ka
rą. Visi kas žinote* kur yra musų tėvas 
praneškite mums, o mes Imsime jums 
gailestingi amerikiečiai, labai dėkingi 
Antanas ir tina Didvyžiai. Miltas apie 
tėvą musu rašykite šilto antrašu: I.iih- 
tmnia. j>er Lazdijus. Rudamina, Kum
žai. .1. Lisauskas. (?)

DR. J. C. LANDŽIUS
(SEYMOriD

LIETUVIS GYDYTOJAS
381 W. Broadway, S. Boston
VAL. 9 iki 9 TEL. S. B. -lUeo į
_________________ ____________ i

— — —j
Ofiso Te). Res. Tel.

University 8831 Prospect 0415-Mi

D. A. ZALETSKAS
Graborius ir Balsamuotojas I 
983 Cambridge St., Cambridge I

18 METŲ SOUTH BOSTONE

D R. H. S. STONI
AKIU SPECIALISTAS

899a W. Broadvay, So. Bostoa
VALANDOS: Nno 9 r. iki 7 t. rak.

PIGIAI PARSIDUODA 
LIETUVOJ OKIS

 !■ IW . .... .. "■M- It f. f  i ■ —■
Tel. So. Boston 0823

LIETUVIS DANTISTAS

DR, M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway( South Boctoa 
0/««o valanda: 

nuo 9 Iki 12:00 ryte ir nuo 1:80 
iki 5 ir nno 6:00 iki 8 ral. vakare. 
OffRas uždarytai naba»o« vakgrala i 
Ir nedėldieninis. tnip-gl seredomts ; 
nuo 12 dieną uždarytas. I

I J. L. Pašakarais, O. D.
I 447 Broadway, So. Boston.

; IAegzamlnnoJn akla, priskirto aki
nius, kreivas akis atitiesinu ir 

i ambl (Joniškose (aklose) akyse su* 
J grąžinu šviesą tinkama laiku.

P. J. Akunevičius

OFISO IR GYVENIMO ANTRAŠAS:

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

Suteikia geriausį paskutinį patarnavimą, todėl verta 
pas jį kreiptis

LIETUVIS GRABORIUS

I

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

BOSTON, MASS.
Pirmininkas — V. Zalieckns,

514 E. Broadtvny. So. Boston, Mass. 
Vicepirmininkas — Povilas Rnka,

95 C Street, So. Boston. Mass. 
Prot. Rn.št. — Antanas Mncejunns,

450 E. Seventh St.. So. Boston. Mass. 
Fin. Rakt. -- Juozapas Vlnkevlčius,

906 E. Brnathvny. So. Boston, Mass. 
Knslertus — Andriejus Žali orkas,

<U U E. Fifth St.. So. Boston, Mass, 
Maršalka — Kazimieras Mlknllonls.

9<><J E. Bmadtvny. So. Boston. Maus. 
D. U K. Kelatuėlo Draugija laiko savo 

mėnesinius susirinkimus kas pirmų 
ncdėldlenj kiekvieno mėnesio, |x> nu
meriu 694 Wnshfngton St 
Mass. 1 :3O v»1. po pietų.
ant susi r i

i
rijos nrt

.. Boston. 
Ateidami 

;mo ntnlveslūte fu tmvlrn 
to naftų pyle musų drau-

ofi«.> Tol. So. Boston 1.V32
Namų Tvl. So. BoMon 1G9G 
Ofiso Tel. I.lberlv 7290
ANTANAS F. KNEIŽYS 
Real Estate & Insurance 

414 Rmndvrnv, South Boston 
811 812 <»M South RMr.. Ro^ton

Gyvenimo rieto
308 E. NTNTH ST.. SO. BOSTON

^I.ilM'rtv 7296.

f GEORGE H. SHIELDS i 
| ADVOKATAS £ 

J 811-812 01d South Building^
294 \Vashiugton Street $ • 

Boston, Ma ss. x Į
^Valandos- 9 A. M. iki 5:30 P. M. X 

X i'GYVENIMO VIETA 5
$ 37 Gorham Avė., Brookline £ 
V Telephone llejn'nt (VkiS C
$ ANTANAS F. KNEIŽYS į

• */ • I I I.^t.tlr J*.i
nė.llnm. bunn mano ofis'C kasdien A- 
nu<« 3 iki 5 valandos p<> pietų iisky- \ j 
rus Aventndieni«n«. Lietuviai, kad ir I 
mažai sukalbantieji ancllAkai gali I 
kreiptis jv -ilriais reikalais pas nev \ Į 
nę. A. F. Knettlo adresas vra toks: y t 
398 E. Ninth St.. Tel. S.

!
fi TEL. So. Boston 0506— W.

8 UETUVYS DANTISTAS ž

A. L. KAPOČIUS
251 Broadway, So. Boston z 

(“Keleivio'’ name) 9
Onao Varjurpoe: nno 9 iki 12, nao 2 
1:8G M 6 ir ntio 6:30 Iki 9 vakare. 3
Seredomls nno 9 Iki 12 vai. dlen^ J 

^Suimtomis nno 9 Ik! 6 rak. Ne<M 
/įlomis nno 9 Iki 12 (pagal ratartj*

Naujas Lietuvis Dentistas

DR. ST. A. GALVARISKI
(GAL1NAVSKAS)

|414 Broaduay, So. Boston 
H <*fisns atdaras nuo 9 va,, ryto Iki 
S 12 Vai. ir nno 1:30 vai. po pietų 
s iki 5:30 vai. vak. Ir nuo 7 iki 9
■ vai. vak. Sventg dieni, pasrnt imal- 
B ta r f m,. Tel. S. Boston 2300

K^shlcnrij<w Tolophonn*: 0779-H. K. 
Ofiso IVIcfonas So. 077^\V

S. BARUSEVIČIUS
T.Wwv1Rka« Grabortna, balmaooto- 
jaa, Real Bmt» Ir PuNlc Notaru*.

258 w. Broadv&y 
8outh Boston. Mmi.

Reatdendja 838 Tiorcneater Avuuoe

pbi7.nl

