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Eina nuo 1915 nu

60

BALSAVIMO BLANKA

NORIU, KAD LIETUVOS PREZIDENTU BŪTU

Rinkimai prezidento eina 
vis smarkyn

NEDAUG LAIKO BELIKO
“Šiaudiniai” balsavimai 

ant Lietuvos prezidento tęsis 
tik iki gegužio 6 d. Norin
tieji balsavime dalyvauti su- 
juskite.

Ikšiol gautieji balsai ši
taip skirstosi:

TA. Smetona __ _____
Kun. M. Kruoavičius__165 
Adv. Tumėnas_______ 96
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Balsuotojas

Adresas... .

GINA LENKUS
M. Briand, gindamas len

ku . interesus Tautų Lygoj,
paataptifr

kad Franci j a trokšta suteikt 
vietą Lenkijai, kuri nesiprie
šina Locarno dvasiai. Jei 
Lenkija nebus įleista į plenu
mą, tai bus Francijos parei
ga, reikalo apginti ją nuo 
Vokietijos, kas aargiai bus 
palanku taikai.”

Iš to viso aišku, kad mili- 
tarizmo vėžys ėda vidurius 
kaip Lenkijos taip ir Franci
jos.

Franci,ja neturėdama šalę 
silpnesnių kaimynų, kur.ji 
galėtų pakreipti viešą ap
kaltinimo nuomonę už nepa
sisekimą vidujiniame tvar
kymosi, tai sumanė gelbėtis 
ubagavimo būdu. Gi Lenki
ja turėdama po šonu neap
kenčiama Lietuva smarkiaiK »■

kylančią negali būt rami.Vie- 
na, kad ima pavydas jog 
“hlopai’’moka valdytis ge
riau negu ponai. Antra, vė
žio — militarizmo ėdami ne
randa kito pateisinimo, kaip 
tik mest pragarišką dervą į 
įdėtu vos skaistų veidą.

Jei tik lenkams nenusiseks 
išprovokuoti Lietuvą į karą, 
tai netrukus Lenkija save su- 
ės ir Vilnius su jo žemėm 
pats ateis Lietuvos močiutės 
prieglobsti n. Bet kultūrinis 
Vilniaus vadavimas turi eiti 
pirmyn visu smarkumu, be 
galo ir krašto.

GELBSTI FRANCIJĄ

i
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ADOMAS BRAKAS,

Klaipėdos Krašto jaunimo ir apskritai jauno
sios kartos vadas. Jis yra išėjęs dailės moks
lus Paryžiuje ir yra dailės mokytojas Klaipė
dos lietuvių gimnazijoj. Dabar kartu su p. 
M. Jankum lanko Amerikos lietuvių kolonijas

kareivių 
frankų.

Vienas aukštas afrikietis! 

rašteliu: “Mano visi broliai i 
musilmonai iš Šiaurinės Af-1 
rikos paseks mane kad išgel
bėt mūsų nemirštamos Fran
cijos franką.” Tai skaudi 
pašai|>a.

Perskaičiusiam šią žinutę, 
lengva suprasti, kad Franci
ja tveriasi už šiaudo. Vis tai 
militarizmo vaisiai.

Reikia atmint, kad Pran
cūzai gauna karo atlyginimą 
iš vokiečių ir tas nieko ne
gelbsti. Kas-gi kaltas? Jei 
dar sykį prisiminsime Fran
cijos militarizmą tai vėl per
sitikrinsime kad visos šalies 
gerovę suėda gaminimas ka
ro pabūklų, užlaikymas arti 
milijono vynj po ginklu. Vis 
tai eina apsunkinimui šalies.

našlės davė 100

Rusija ir Vokietija pasiža
dėjo nekariauti

Lietuvių tautinio atbudimo vienas didžiausiu 
veikėjų. Jis buvo-svarbiausias “aušrininkas,” 
veikiausias lietuvišku knygą kontrabandos or
ganizatorius ir buvo veikliausias laike klaipė 
diečįu sukilimo. Dabar lanko Amerikos lietu
vių kolonijas.

-

Maskvoj dėl palvinių liko
«

POTVINIAI RUSIJOJ
Maskvos upė užsikimšo le

dais ir vanduo išūln-jo ; 
l'.ran’us. Dotvinis buvo di
desnis, negu kitais im tais.

K-tos Rusijos upes teipgi 
šiene, t buvo labai išt vii tusios 
ir pridarė daug nuostolių. 
Nukentėjo Riazan. Pskov. 
Smolensk.

Vien Maskvoj liko 2<>.0(»0 
benamių.

ŽUVO 6 DARBININKAI
TOKIO, Japonija.—Sprog
stančios medžiagos dirbtuvėj 
buvo ištikus ekspliozija. Vie 
toj žuvo 6 darbininkai, o .16 
darbininku sužeista.

i

PASIRAŠĖ SUTARTĮ
BERLINAS. — Rusija ir 

Vokietija pasirašė naują nu
tartį. Sutarė, ka(l nei viena 
iš jų prieš kitą nekariaus. 
Vokietija šita sutartimi 
džiaugiasi ir sako, kad ji da
bar jaučiasi stipresnė ir jos 
šansai patekti į Tautų Są
jungos Tarybą padidėjo.

Prie šitos sutarties vokie
čių užsienio reikalų ministe
ris pridėjo laišką, kur sako
ma, kad Vokietija griežtai 
nusistačius prieš komunizmą 
ir prieš pasaulinę revoliuci-

ISPANIJA SKIRIA PINIGŲ 
BURGOS KATEDRAI

Ispanijos ministerių kabi
netas savo posėdyje nutarė 
gelbėti Burgos katedrą, vie
ną dailiausių Ispanijos baž
nyčių, kuri buvo pradėta 
statyti vyskupo Maurico 
1221 m. ir pabaigta 1537 prie 
karaliaus Ferdinando, šven
tojo.

Tuo tikslu Ispanijos val-

J 7

KATALIKŲ JĖGOS ANGLĮ 
JOJE AUGA

Laisvos Tautinės Bažny
čios Taryba turėjo savo su
važiavimą Llandrindod 
Wells.

Diskusijų metų daug kal
bėtojų nurodinėjo į smarkiai 
augančias katalikų pajėgas 
ne vien Anglijoje, l>et visoje 
Europoje ir Dominijose. 
Anglijos kolonijose.

Vienas atstovas ragino Ta
rybą neleisti anglo-katali • 
kams įžengti į protestonų 
maldnamius.

■»

Basil Zaharoff, “Mistiš
kas Eiii’o|m>s Vyras,“ dova
nojo $33,800, kad išgell>ė 
Francijos franką. Pinigai 
bus naudojami apmokėjimui 
valdiškų skolų.

Amerikietis viešbučio JJ^I 
vminkns dovanojo $600. Net

PERKĖLĖ Į KITĄ VIETĄ
ST. PALTE. Minu.— Val

stijos pataisos namuose 15 
kaliniu buvo sustreikavę nuo 
valgio. Tą darė dėlto, kad 
valgis buvęs negeras. Tai 
,tie kaliniai tapo perkelti iš 
valstijos pataisos namu Į val
stijos kalėjimą.

RUSIJOS FINANSŲ KRIZIS
RYGA. — Rusijos slapto

ji policija daro uolius paieš
kojimus jau ne sovietinės 
tvarkos priešų, bet smegenų. 
Maskvos valdžia smarkiai 
pareikalavo, kad visi gabiau
sieji Rusijos finansistai bū
tinai padėtu jai sutvarkvti 
ir palaikyti staiga puolan
čius valstybinius finansus ir 
pramonę. Finansų ministe- 
ris-komisaras Stalių pareiš
kė Leningrado darbininku 
susirinkime senos pakraipos 
caro laikų finansistai ir pra
monės vadai turbūt užims at- 
sakomingiausias vietas ir 
karštai prašė darbininkus 
nesipriešinti “naujiems” va
dovams ir specialistams.

Nuo balandžio 23 dienos 
vertė červonko susimažino 
per pusę. Maskvoje areštuo
ja s|M‘kuliantus. bet Rygo. 
pats rusų valstybinis bankas 
nenori pirkti sovietinių pini
gų.

POTVINIAI BRAZILIJOJ
Šiaurinėj Brazilijoj buvo 

užėję nepaprastai dideli lie
tūs. Lijo per ilgą laiką ir li
jo smarkiai. Iš to kilo dide- 

i pot viniai. Nukentėjo 300,- 
000 žmonių. Milžiniški nuo
stoliai miestų ir sodžiui darbi
ninkams ir visokiems gyven- 
ojams. Kaikurios upės iš
dilo net 33 pydąs nuo savo 
normalia stęvio. Kaikurios 
upes kai ištvino tai buvo 30 
mailių pločio. Ne vienas 
miestelis buvo visiškai nu
šluotas nuo žemes paviešio.

!
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NEIS Į RABINUS
NEW YORK. — Stephei 

S. Wise yra veik garsiausias 
žydų rabinas Suv. Valstijose 
.J is yra vienas garsiausių vi 
so pasaulio žydų labinu. J< 
sūnus pagal tėvo norą moki 
uosi į rabinus. Jau du me 
tu buvo išbuvęs rabinų semi 
narijoj. Bet dabai- jis iš tei 
išstojo ir sakė nebūsiąs rabi 
nas. J is pareiškė, kad juda 
izmas (žydu tikyba), kaip< 
religija nustojo vaidint 
svarbiausiąją rolę žydit gy
venime,’’ ir kad judaizmą 
kaipo religija negali išlikti 
Kokia tikybą žydai priims 
tai rabino sūnus nepasakė.

gų sumą
PAVADAVO PATI

PITTSFIELD, Mass. — 
Kauntės iždininkas 
Marton sunkiai susirgo,
pareigas eiti paskirta jo 
ti.

Wni. 
•Jo 

pa-

UŽSIMUŠĖ
RIVER. Mass.
Rezendes, 65 
moteris, išgirdus

FALU
Jacintho 
amžiaus 
vo kianti vaiką apačioj, bėgo 
tropais žemyn, virto ir persi- 
skėlė galvą. Vietoj mirė.

m.

ČEKOSLOVAKIJOS KATA
LIKAI BUS EUCH. KON

GRESE CHICAGOJ
DRAGA. — Į Tarptautini 

Eucharistini Kongresą iš Če
koslovakijos atvyks devyni 
vyskupai, du vienuolijų vy
resnieji vadovai, apie 50 ku
nigu ir daugiau 100 pasaulie
čiu žmonių atstovu.

SENAS VAGIS
CARVTFF.—Henry Fitch, 

90 metų, uždarytas kalėji
mai) šešiems mėnesiams už 
kišenvagiavimą. .Jis per 37 
metus buvo ant kriminalio 
rekordo.

IŠŽUDĖ ŠEIMYNĄ IR UŽSI
MUŠĖ

BERLINAS.—Leon Pol- 
zenius, paleistas iš kalėjimo, 
parėjo namo, nušovė dukte
rį, mirtinai pašovė pačią, 
uošvę ir švogerį. Po to pats 
nusižudė. Jis išbuvo kalėji
me šešis mėnesius. Kalėjo 
už užpuolimą ant dukters.

Kun. Reinys atsistatydino

IŠVAŽIAVO INDIJON
ROMA. — Arei vyskupas 

Mooney. nešimai paskirtas 
Rytų Indijai Apaštaliniu 
Delegatu, buvo priimtas pas 
šv. Tėvą audiencijoje ir jau 
išvyko Neapoliu kartu suga
vo sekretoriumi mgr. Cereo 
ni.

Iš Neapolio J. E. vyksta į 
Rombay.

MEKSIKOS KATALIKAI 
DALYVAUS EUCHAR. 

KONGRESE

ČIGONŲ VADO LAIDO
TUVĖS

SAN FRANCISCO, Gal.
— Mirė čigonų karalius var
du Mikloas I. Jis tapo labai 
iškilmingai palaidotas. Jo 
pasekėjai paskelta" ištisus ge
dulo metus.

UŽ KRIMINALISTŲ DE
PORTAVIMĄ

AVASHINGTON. — Ats 
tovų buto ateivybės komisij 
inešė bilių, kuriuo reikalai’ 
jama, kad ateiviai krimina 
liškai prasižengę būtų depo? 
tuojami. Visi ateiviai ]>e 
pirmuosius septynis savo bu 
vimo metus užsitarnavę vie

SUTARĖ PASKOLINTI
New Yorko finansistai su 

tiko pask<dinti Argentina 
$20.000.000.

MIRĖ 6,000 VETERANŲ
Įvairiose Suv. Valstijų Ii 

gobinėse per du metu mir 
6.000 Didžiojo Karo vetora 
nu.

TIKYBINĖS RIAUŠĖS
Kalkutoj. Tu i jos sostinė? 

tikybines riaušės atsinauji 
no. Kaujasi indusai su ma 
bometonais. Riaušėse krif 
6 žmonės ir apie 80 žmoni’ 
sužeista.

SMARKI VIESULĄ
DALLAS. Tex. — Pieti 

nėj ir (’entralinej Texas 
valstijos dalyse buvo kilu 
baisi viesulą su perkūniji 
Žuvo šeši žmonės ir 
nuostolių pridarė.

dau

ŽUV1

Meksikos valstybinių gele
žinkelių valdyba praneša, 
kad Į Tarptautinį Eucharis
tinį Kongresą Chicagon at
vyks daugiau 900 meksikonų 
maldininkų specialiai tam 
tikslui paimtais traukiniais.

(’hieagoje jie bus anksti 
rytą 20 birželio d. Iš stoties 
tvarkoje nueis į artymiausią 
bažnyčią išklausyti šv. Mišių 
ir priimti šv. Komuniją.

Kartu su šiuo meksikiečiu 
būriu atvyks J. E. arkiv. 
Oasac’os G. Otton ir Aguas 
Calientes vyskupas J. E. Ig. 

I Valdespino y Diaz.

SUŽEIDĖ KONGRESMANO 
SŪNŲ

IVASTIINGTON. — Kon- 
gresmano Undervoodo sū
nus, 4 m. amžiaus, tapo aiito- 
mobiliaus sužeistas. Auto
mobilių draivino moteris. 
Vaikas sunkiai sužeistas.

STATYDINS DIDELĮ 
STADIONĄ

ANN ARBOR. Mieli. — 
čionai valstijinis universite
tas paskelbė, kad nutarta sta 
lydinti stadioną, kurin tilptų 
75.000 žmonių. Stadionas 
atsčia $1 ,500.000.

NUO AUTOMOBILIŲ
16 ŽMONIŲ

Pereitą savaitę nuo 
mobilių Massachusetts vah
t i joj žuvo 16 žmonių. Per 
kiais daugiau, negu užperei 
tą savaitę.

aut<

KLAIPĖDIEčiy PRAKAL
BOS

Lietuvių tautos atgimim 
tėvas M. Jankus ir jo pah 
dovas dailininkas A. Brakr 
kailis šiose vietose: 
Mass.

Balandžio 29 vakare, Lav 
rence, Mass.

J gerbiami) svečiu praka 
bas raginame skaitlingai lai 
kytis.
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ATSIRADO PLĖŠIKŲ
DARBĖNAI (Kretingos 

apskr.). Antradieni š. m. 23 
d. Darbėnų link iš Palangos 
važiavo vaistininkas Vyški- 
nas. Netoli Žebininku iš miš
ko staigiai išpuolė nežinomas 
plėšikas ir atėmė iš jo pini
gus.

LIETUVIO SPORTININKO 
LAIMĖJIMAS BERLYNE
Kovo 21 d. pačiūžą greitu

mo lenktynėse Berlyno spor
to rūmuose (ant dirbtino le
do) Charlottenburgo sporto 
kluboudalyvavo aukšt. teeini, 
mokyklos studentas Keistu
tis Bulota — laimėjo antrą 
vietą (sidabrinę taurę). Pir
mą vietą, po sunkios kovos su 
K. Bulota, vos-vos laimėjo 
švedas J ohannnsson į 57 sek., 
trvs ratai—480 m.•>

K. Bulotos laimėjimas 
Berlyne pačiūžą sporto srity 
jau nebepirnias. .Jis gana 
gerai konkuruoja su geres
niais tos srities Berlyno 
sportininkais ir skaitosi ge
ru hokėjo lošėju ant ledo 
Charlottenbuigo sporto kiti- s&sbe. r- ' 1

PADOVANOTOS ISTORI
NĖS PATRANKOS

Šventosios uoste* tuo tal pu 
užkraunamas ąknienimis 
pietinis molas, taip pat ruo
šiami Įtaisai ir medžiaga 
šiaurinio molo statymui. 
Pats statymo dalbas prasi 
dės po Velykų, kai tik nu
rims jūra.

Baigiamos statyti tam tik 
ros valtys jūros dugno mata
vimui. Poste pastatytas lai
kinas siaur. geležink. garve
žiams depo. Miško medžia
ga atatinkamai išpjauta 
sudėta Į dengtas pašiūres.

ir

I- 
cilę 

I Tintais 
manoma į- 
Telšiuose,

Mariampolūjc,

DARBININKX«
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numatė i>akartoti Sofijos is
toriją. kuomet per laidotu
vių pamaldas buvo susprog
dinta katedra. Are. (’ieplia- 
ko laidotuvių dieną Vilniaus 
katedros kvartalas buvo ap
suptas kariuomenės.

f . 1 * • •

anIriMenis. balandžio .•jy. uec

Iš to galima spėti, kad Pa
kuonio gyventojai nėra tai
kingi žmonės, nemoka patys 
tarp savęs užbaigti 
pratimus, o 
menkniekį 
Kiek išlaidi! 
praleidžiama

liesus!- 
už kiekviena 

siekia teismo, 
ir kiek laiko 
veltui !

RASTA ISTORINIAI MŪRAI
Vilniuje, pradedant kana

lizaciją. po Aušros Vaidais 6 
metru gilumoj rasti Bari ja
kulio mūrai, kurie minimi 
1640 m. Vilniaus plane. Sie
nos išliko visai sveikos. Tam 
tikra komisija daro iškasomi 
tyrinėjimus.

NAUMIESTIS (šakiu 
apskr.). Kovom. 19d. (per 
šv. Juozauo atlaidus) ugnia
gesių salėj Įvyko didžiulis Ū- 
kininkų S-gos skyriaus nariu 
ir prijaučiančiu susirinki
mas. Nors salė ir ne visai 
maža, bet žmonės nieku bū
du negalėjo sutilpti. Paskai
tą laike Dotnuvos žemes ūkio 
akademijos stud. P. šalčius 
apie ekonominę bei politinę 
šiandienę šalies būklę.

Žmonės pilnai patenkinti, 
kad išblaško rūkus, kuriuos 
kelia priešvalstybiniai gaiva
lai. žydu socialistu blokas, ir 
atidaro visiems akis, kokius 
turi tikslus ir koki jau pasi
reiškė šių žmonių dalbai.

Žydeliai paskaita pasipik
tino, 
kė.

I‘AKPONIS (Kauno ap.) 
Ir Pakuoųis susilaukė pas 
save teismo. .Jau antrą kar
tą atvažiavo iš Aleksoto tei
sėjas vietoje spręsti bylas. 
•Jis ir toliau kiekvieną mėne
si čia atvažiavo. Daug buvo 
susirinkę neišspręstų bylu. 
Sausio mėli, buvo daugiau 
500 pakvietimu Į teismą. Iš 
Pakuonio valsčiaus. Bet ne 
visos Pakuonio valse. bylos 
sprendžiamos Pakuonyje, — 
jų via ir kitose apygardos!1.

dantį naujai nustatytą tvar
ką. lenkė AVilk. matyt, kitą 
pakurstyta, nuplėšė ir nume
tė.

Kovo m' 29 d. į Vilniaus 
vyskupą buvo atvykusi šven- 
čioniškią lietuviu delegacija, 
susidedanti iš (j asmenų. De
legacija atvežė vyskupui Į- 
teikti švenčioniškią skundą, 
pasirašytą apie 500 asmenų. 
'Lačiau delegacijos vyskupas 
nepriėmė, teisindamas per 
tarną nesveikata. Skundą de
legacija įteikė kanclieriui 
kum Clialeckiui.

gumą, už geresnius karves 
skiria premijas. Pirma, prie 
pirmo laipsnio pagyrimo la
po. piniginė premija už kar
vę — 200 lt., prie antro 150 
lt. ir prie trečio 100 lt.

Ūkininkams, turintiem" 
virš 80 ha. išduodama tik pa
gyrimo lapai.

Piniginė premija negali 
būti vienam ūkininkui išklo
dama daugiau, kaip už. 4 kar
ves.

Premiją laipsniai ir ją 
skaičius skiriami taip, kad 
imprašoktų tani reikalui ski
riamos sumos 40.000 lt.

Nauja aukso kasykla. Ji randasi ties Kramer, Cal. Ta vieta randasi tyruose ir kai ži
nia apie aukso buvimą toje vietoje pasklido, tai daug žmonių nepaisydami vargo leidosi 
per smėlynus į tariamą aukso vietą.

t ■ I................. - -

NAUJAS KANDIDATAS Į 
VILNIAUS ARCIVYS-

KUPUS
- . . v . . .šiomis diemunis Vilniaus 

lenki] organizacijos įteikė 
švietimo ministeriui Grabs- 
kiui memorialą, kuriuo rei
kalauja iš valdžios, kad Vil
niaus a re i vyskupu būti] pa
skirtas Lomžos vyskupas 
Jalbžykovskis. Naujas kan
didatas memoriale didina
mas “ pat l iūtišku organizato- 
riuni.”

AMATŲ MOKYKLOS
Vyi iausybė projektuoja 

steigti Lietuvoje visa 
amatu mokyklų.
— 1926 metais 
steigti mokyklas 
1 ‘aiie\ ežyje,
Kaišiadoryse ir Seirijuose: 
1927-ais — Šiauliuose. Ute
noje. Kėdainiuose . švėkš 
noje. Kaune: 1928-ais— Uk
mergėje. Biržuose, Alytuje. 
Tauragėje: 1929-ais — ša
kiuose. Kelmėje, Mažeikiuo
se; 1930-ais — Rokiškyje. 
Vilkaviškyje, Kretingoje;
1931- ais — Raseiniuose. Kže- 
rėnuose, Aukštadvaryje:
1932- ais — Varniuose, Piie- 
nuose. Skuode; 1933-ais — 
Vištytyje. Anykščiuose. .Jo
niškyje: 1934-ais— Plungė
je. Pasvalyje, Kalvarijoje; 
1935-ais — Kupiškyje. Pil
viškiuose. .Jonavoje: 1936-ais
— Rozalime, Malėtuose.
Viekšniuose. - . - .

I

o socialistai neatsilan-

ATVYKO SUOMIŲ MOKSLI 
NINKAS

Kovo 30 d. į Kauną atvy
ko jau žinomas lietuviams 
suomiu mokslininkas “Suo
mei! Laulu" pirmininkas 
d-ras Mansikka.ASvečias vie
šės Lietuvoj ištisą mėnesį. 
Per tą laiką jis pasiryžęs stu
dijuoti lietuviu k; 
jau dabar kiek A

jalbą. kal ios 
noka, liau- 

vestuvių apei
gas, raudas. Įnirtus ir ben
drai — lietuviškąjį folklorą.

į 4 kategorijas. 
(> 

nukentėjuisems
vi-

NUKENTĖJUSIŲ NUO PO
TVINIO ŠELPIMAS

Apskaičiuota. kad mm šio 
metinio potvinio Kaune nu
kentėjo daugiau kaip 700. o 
apskrity — 200 šeimyną. Vi
si nukentėjusieji, atsižvel
giant į ją nuostoliui didumą, 
paskirstyti
Kovo 30 d. įvyko centralini 
komiteto 
nuo potvinio šelpti prie 
daus reikalą ministerijos po
sėdis. kuriam nutarta prašv- 
ti vidaus reikalui ministerį iš 
Ministerių Kabineto tam rei
kalui paskirtu 100.000 litu 
duoti avansu Kauno miesto 
nukentėjusioms 50,000 lt., o 
apskrities — 12.000 lt. iš tą 
pinigą komitetas tuo talpu 
nutarė suteikti avanso I ka
tegorijos nukentėjusioms po 
100 litu, o II — 75 lt.

ŽEMĖS RŪŠIAVIMAS
Kadangi Lietuvoje žemė 

yra tik pripuolamai išrūšiuo
ta ir dėl to kyla daug nešusi 
pratimu, mokant mokesčius, 
tai nuo šios vasaros žemės ū- 
kio ministerija pradės tikrą 
žemes rūšiavimą, t. y. ištirs 
kiekvieno ūkininko žemės 
rūšį. 'Tam darbui k\ iečiami 
agronomai, studentai ir liau
dies mokytojai.

Kiekvienoje apskrity tuo 
reikalu rengiami kursai. O 
dabar žmonės nepatenkinti 
Jei nustatytos žemės rūšies 
gali iluoti skundus apskrities 
mokesčiu komisijoms, šie 
"kliudai seniau buvo sustab
dyti, dabar vėl priimami, kol 
žemės bus galutinai išrūšiuo- 
I < IS.

ŠVENTOSIOS UOSTO STA
TYBOS DARBAI

Ilzenbergo dvaro ( Rokiš
kio apskr.) savininkė p lė 
Livija Dimšaitė paaukojo 
Karo Muzėjui 3 istorines pa 
traukas.

ATSIŠAUKIMAS Į PASAULĮ
Vilniui vaduoti sąjungos 

Vykdomasis komitetas krei
pėsi j Lietuvos Draugijos 
Tautu Sąjungai remti valdy 
btj, prašydamas su pa žirni i n 
ti kitu kraštu Tautų Sąjun 
gai remti draugijas su h<ikn 
žygiais prieš Vilniaus lietu
vių kultūros dailią.

Savo rašte komitetas api 
budina lietuvių mokyklą už 
darymą, kaip lenku valdžios 
Dirginimą suprovokuoti 

f priklausomą Lietuvą, 
valdžią ir visuomenę.

ne

.jos

VIETINĖS VEISLĖS KAR
VIŲ KONKURSAS 

Žemės ūkio ministerija, 
vietiniai Galviją Gerinimo 
Draugijai padedant, rūpina
si išvesti pastovią, produk 
tingą, sveiką ir tinkamą Lie 
fuvos sąlygoms vietiniu gal 
vijų veislę.

'Tuo tikslu žemės ūkio de
partamentas. norėdamas iŠ 
aiškinti mūsų vietiniu galvi 
jų produktinguiną. Šiais tne 
tais skelbia tos veislės mel 
žiamąją karvių konkursą.

Vielinėmis karvėmis lai 
komos ^veikos. Įvairiu spal 
vii karvės, neturinčios aiškiu 
kultūringąją veislių žymiu, 
žymiu, kuriu pieno riebu 
mas nėra mažesnis, kaip 3.5 
mioš.

Žemės ūkio dep te sudary
ta f am 1 ik ra konkurso komi 
"ija iŠ 3 žemės ūkio sperialis 
tą peržiūri suteiktus kolikur 
"o karv iii davinius ir. alsi 
žvelgiant į kal viu produktin

PASIUTĘS ŠUO
.JON ION 18 ( Liškevos v.) 

Nepersenai šiame sodžiuje 
pasiuto Šu<>. lšt rūkęs aprie
jo mergaitę, vaiką ir daug 
Šimą. Žmonės kreipėsi i 
“Šeptūnus“ pagelbos. kad 
užkalbėtą! ligą, kad ir šuiies 
nesiustų. P <> 1 i <• i j a. s u ž i n o j u s 
apie aprietus Šunis, juos iŠ 
Šaudė.

Lietuvos
ženklai

Geras tėvynainis privalo 
tureli Lietuvos miestu žen
klus. Via indėnui su jais 
."fiSTpilžinti. .Juos galima- 
vartoti kaip atvirutes, žen
klai yfn tam tikrame sąsiu
vinyje. išviso yra lo ženklu.

Kaina .įO centų.

‘ ‘ DARBININKAS’ ’ 
366 W. Broadway 
S. Boston, Mass.

TRIUKŠMAS ŠVENČIONIŲ 
BAŽNYČIOJE

K<>vo m. 25 d., einant nau- 
I jai nustatyta tvarka, patnal-NAUJAS LENKŲ GRASINI

MAS LIETUVAI 7
ąios apskr. prie demar- 

lijos ties Lokajos 
kaimu ir ežė i mūsų pusėj y- 
ra nedidelis tiltas. Gauta ži- 
inų, kad lenkų sargybos p;i- phngi friMuvrah-fat

•« « * j v i " • ivvii <11 l'do 1 v «v

2.

■-•kffrfs v i (• t i lu tjjiaž>i vįm.r*t n rrj <5

reikalavo iš mūsų sargybiniu 
pasišalinti mm tilto, priešin
gų atveju grasindamos užim
ti jį jėga.

I

- . * <
būti lietuviškos, tačiau kele
tas vietos lenką agitatorių to 
nežiūrėdami pradėjo bažny
čioj giedoti lenkiškai. Ka-

kilo triukšmas, kuris l)e ma- 
! ž.a ko nevilto tikromis riau- 
I .įše-mis. Džiakopo iškabinta 
j bažnyčioj skelbimą, nui’o

N0RĖJ0 NUŽUDYTI LEN
KIJOS PREZIDENTĄ

Vilniuj komunistai ruošėsi 
nužudyti Lenkijos valstybės 
prezidentą AVojcieckovskį ir 
ministerių kabineto narius, 
kurie buto atvykę į arcivvs- 
kiipoGiepliako tektotafes... 
Sąmokslas susektas dvi die
nos prieš laidotuves, suėmus 
nežymu komunistą, pas kuri 
rastas sąmokslo planas. .Jis

Nėra kilnesnės misijos už 
laikraštininko misiją. Įbaimi
nu ši. tavoio pašaukimo ženklą. 
Mano pVrintakūnai laimindavo 
krikščioniu karžygiu kardus ir 
ginklus, aš beveliju melsti Die
vą palaimos katalikiškojo rašy
tojo plunksnai. — Pijus X.

Reinoldas Šikzilas ir Gcmšycas, mane Maloningasis, kati pakilčiau Amkiausias ko- 
į vas. kurios tiiojau prasidės ir paguoski Adelmaro 
, dvasią, nes tęva." užduos jam smūgį; tiesa, aš turiu 
stengtis, kad jis nepažintą nelaimingoji vardo, ki
taip g.i kentėtu skausmus per visą savo gyvenimą 
Anum.’’

I aip meldėsi vargšas 1’eodoi ichas. paskui atsi
stojo. užėjo už altoriaus ii- atidaręs mažas duraites 
susilenkęs įlindo jier jas savo kambarin. Neužilgo 
\el sugrįžo ir nuėjo į tą lindynę, kurioje miegojo sve- 

j ciai. Abu buvo gliame miege.
I Pajutęs Adelmaras ranką ant krūtines, pabudo. 

• lis staiga pašoko ir buvo Ivepradedąs šaukti. ka< 
lai Imtą, kai pravėręs aki", pamatė šalia lovos klū
kiantį smrlį. kuris vieną ranką pridėjo prie savo 
krutinės, kita laikė mažą lemputę.

“Buk ramus.“ tarė jam patylomis vienuolis, “aš 
noriu su tavimi pasikalbėti, kad niekas negirdėtą. 
Pasiimk savo apsiaustą ii- pama/.ėlio sek paskui ma- • * *
!!<••

Adelmaras atsistojo ir pasiėmė kardą. “Tas 
nereikalingas.“ šnypštė jam 'L'odoriehas. “mes 
sime ten. kur yra galingas tik dvasiškas ginklas, 
gi lygus jaunai nendrių.’’

'I emplieras vėl pastate kardą Šalia lovos, o 
sieme kinžalą, su kuriuo jis niekada neĮHu-siskirda- 
vo tuose pavojinguose kraštuose ir sekė aklai paskui 
šeimininką.

\ iemiolis. riterio sekamas, pamažu slinko pir
opu; t< nipl i era s dar nebuvo gerai iš miego prasi Idai 
ves ir pradėjo abejoti, ar tai ne sapnas ir ar toji juo 
da ligura. kuri priešais eidama jam rodė kelią, nėra 
Šmėkla. I»vi sapno padaras.

J'Taip šešėlis išėjo jie iš lindynės, kad nė' sara 
eonas, kuris ramiai miegojo, nepajuto. Priėjęs prie 
altoriai!" I'eodoiii ba" at"iklaup' ant aštrią akmenai- 

iu. kuriu daug buvo paberta aplinkui altorių.‘ir da 
ve ženklą klaupti" riteriui. Ji" atskaitė iš maldak 
nyg.es keletą maldą ir pusbačiai. Šiurpulio krečia 
ma". viliai ai"idiisdama". atgiedojo Iri" atgailos 
p-almi’": puikiai buvo galima matyti jo gilu diev iš 
k«>" poeziįo" "iipralimą. Adelmara" atydžiai ir vi 
-a "irdimi pritarė jo maldom" l»ei giesmėms ir tokią 
nuomonę į"idirbo apie tą senelį, kad pradėjo abeji)- 
t i ar .ji" neia šventas, f odei paklius jiems nuo žemės 
Movėjo prieš jį tehiplicros, kaip mokinys prieš aukš

I

TEMPLIERAS ADELMARAS; 
apysaka IŠ šv. KRYŽIAUS karų 

Vertė A. Blažys
>1

(Tęsinys)
PASLAPTINGA KOPLYČIA

Vidurnaktis .jau buvo praėjęs. Išorinėj - iin<iy-| 
dalvje, priešai" altorių silpnai degė* maža lenu j, 

mišiolą' gulėjo atvmstii" irant žemė" buvo pa- 
iš vi ‘iu ir v i r v ią

m
putė; 
etas, iš vi ‘ią ir virvių, .atgalio" notaga.". čia pat. 

ant aštrią akmeiią klūpojo Teodoiirha": ji" kmk ga
lėdama" kankino "a\ <> kūną laik<-apimi"!\ mą. Sc 
colio veidas buvo paraudonavę." ir "ii-paiidii- "opu- 
iiaui" jo "ielą. "linkiai atsidimdavo.

“šventa", t ria."mcni Deve.“ taip ju mo|<|č"i.“at 
kreipk "uvo gai l<*"t i ligas akis ir pasigailėk manęs, aš 
-linkiai nii"idc|aii siamo pasaiiiv.pa atleisk man. kad 
.iesiu karštoje maldoje prie tavęs rankas, kati ka
poju botagu "avo blauzda." ir kankinu kima. Aš jau 

kurioje galėtu nu."i- 
Ton lindynėje guli mano .-n 

numylėtieji vaikai. Adomam

”m. kad dar neatėjo \aland 
laminti mano "iela. 
ui", inano brangus
-irdi" išvvdii- mam' i n -1 inktiviai jaučia paslaptį; iš

• I 1 . \ • ...
mano padrikn."ią veido bruožą jis prmimmė >avo tė
vo vaizdu, tačiau pirmam žodžiui iš-prūdii" iŠ jo bur
nos vėl \ i"kas dingo. Nnbaiėdiiia- gi savo tėvo vi 

■ai nebeprisimena: 
ling.o tikėjimo b-d 

I lipyti. \ a įga
li". negaliu "3\o 
m”t 1. Į Hie t ev i"ko" 
g ia u b<’\ a< 11 iii i.

.dčšta -. < 1 vai
•tą. vaikiu •r ”;
;eil\ Sužinoję tavo niekšybę 

•,.d)<ėg.|il<|- - pilni m op\ kanto" 
* • re /111 ir "l'U’id/iai j" 11 " I 11. 
vi"l.ą mulai ir žinai, ką p.- 
lai ramioje md. f yje I. lupanti t ie- - 
v e i k " 111. z i m u kali - m 11", k 
rn-noi i mui'lėielio mirt ie-.
ji, pa.-ibii ,'lu " toliau 

duok <|al> vjiuli I uo"o

N u ha rė<|i na
: jo ši rdi" tebėra apka lįst v ta Idai 
ai - , bet mano pi i •derme juo" iš 
man! I’.-u nelaiming;i" muidejė 
vaikant' vadovauti, ją paglamo 
"irdies priglaudi, nė vaikai" dail

ias žodi" ant v i ado" iš manės iš 
2Še žmogau! ! 'fu pametei "avo žino 
di HK'kade" ju m liri"V\ -1 i šiame pa 

kurio joki atgaila 
ji-- lino tave" mi'i 

I aeiau 'Iii \ uk-č-iaiue 
dariau.. r| n mane ma- 

avo "imaii" pa 
mie lemia mano "irdi. Tu 

11 k kantriai laibi, L a 1 
gv Veniu. Atleį-k man i, 

džiamuilino^', kuriuo" siiruo 

Šei teisingiesiems ir atgniluojunlieins. Stiprink

s 
I

ei

tas

pa-

tai gerbiamą mokytoją. Vienuolis kurį laiką už'i- 
mąstę." tylėjo.

“l’ažvelgki į tą keitę.“ mandagiai tarė ji-, “ra
teli skraistę; atnešk ją čia.“

Riteris paklaiuė ir apsidairę." rado kampe lo
pais apsiūtą skraistę ir atnešė jam. Senelis ka/.in- 
ko labai susijaudino ir norėdama." pasulėpti nuo 
Adelmaro pradėjo vartyti sulopytą skraistę; paga
liau nubraukęs nuo "kruostą ja ašara." tvirtu tonu 
tarė:

“Riteri Adelmarai iš Arštaino. ar turi tiek vy- 
i iškas drąsos, kad ištversi, jei aš tau paruošiu sun
kia valanda I r ar tavo ištikimvbė Kareivi ju Vieš- 
pačiai yra pastovi ir amžina.’“

Nors ir labai nustebo jo tokia kalba Adelmani", 
bet tvirtai atsiliepė: “Garbingasai seneli, žinoma esu 
dar jaunas ir dar neužsigrūdinusi mano širdis žiau
riose likimo kovose, bet kaip aš galiu nepasitikėti 
Viešpačiui, kuris iki šiol gelliėjo mane nuo visokiu 
nelaimiu ir mirties. AŠ nebesuprantu, ką jiu mano
te apie mane? Aš ir tavimi pasitikiu. j<u ką nors ir 
"kamlauš padarytumėte.“

“Tai gerai.“ pridūrė Teodoriclias. “tu pamaty
si brangiausi, koks tik tau begali Imti ant žemė" tur
tą; vargas man. kad aš nesu velta." jo pamatvti! 
Ak aš esu bloga" ir neapkenčiamas. nors ir teikiu 
. ainią. nepavojingą vietą pa varginiems keleiviam". 
:>ats gi neturiu pastogės. Veltui atbėgau viduriu tu 
'yrą ir giliai įlindau uoloti. Ii čia surado mane prie
šas tiesa jis, kurio aš užsiginiau tejHisekio jo ma 
:e tik iki lindynė.".“

'Taip sau kalindama" ir modama" riteriui "ekti 
i. vienuoli" atddiirė Šone altoriau" prie nia>i dil
eliu. i tamsybę einančią. I’erlindę |ier dūri" leidosi 
iaurai". uoloje iškaltai", laiptais žemv n.

“Paimk iš manę" tą "krai'tę.” melandrolingai 
irė ’Teodorielia". “ir užrišk man ja akis, nes aš uii 

iiuidėįėli" ir negaliu Žiūrėti į tą tirtą. kiti i tu tuo 
m išv\"i.“

Nieko n<at"akę"
’orieho galvą, kuri" pirma 
elią. li|H' žemv n ir 
lipią laip"iiiai" priliko" "okė paAui. 
ii"ilaikė mažame, netai"\klingO" fonuos |ųi"kliaus-
yje. kur senieji laiptai baigėsi ir antroje pusėje pra- 
ivlejo nauji. Trečiame i»askliausčio šone radosi go-

H

riteri" apviniojo >1,raute Teo 
", kai|*o geriaiuini žinąs 

švietė Adelmariii. kuri-, keliais 
Pagaliau ji«'
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DEMOKRATYBE

1

Rašo Zintis

dos valsčių valdymas 
vadinamas “politea.” 
juk nevisus pasaulis

buvo 
Bet , 
taip 

tvarkosi, kaip kad graikai 
12 šimtmečių tam atgal, val
dėsi. Kitos tautos sudarė 
begalo grandiozines valsti
jas. Graikai savo valseiuo- 
čiuose turėdavo po keliolika 
tūkstančių gyventojų, tuo 
tarpu kai dabartinės valsty- 
l)ės turi po keliolika milijo
nu. Aišku, — mažos valsty
bės turi mažiau reikalų, o di
delės nesulyginamai dau
giau: prekyba, pramonė*, 
bankai, mokyklos, apsauga, 
susisiekimas, susinėsimas su 
užsieniu ir t. t. .Jei visi tie

Jei tat šiandiena, socijalistai 
šūkauja, kad kunigams ne
dera dalyvauti politikoje*, tai 
jie privalo Įrodyti tuos du 
dalykus: 1) kad kunigai po
litikoje* nenusimano ar 2) 
kad kunigai yra nedeyėliais 
ir piktadariais. Kitokių prie
žasčių, kurios verstu mus ša- 
linti kunigus iš politikos, ne
galima numatyti, nes šalin
ti kunigus vien tik dėl te), kad 
jie* kunigai nėra pamato; — 
tuo keliu eidami mes turėtu
mėm iš Įjolitikos prašalinti 
visus ii*g'i gydytojus, advoka
tus, inžinierius, agronomus, 
— reiškia visus inteligentus 
žmones. Jeigu tat priešai da
lyvavime) kunigų politikoje* 
neprirodžius virš paminėtų 
motyvų laikosi savo nusista- 

tai tuo būdu jie pa- 
demokratybe

(Tęsinys)
Sulig to, kas ligšiol pasaky

ta apie ‘demokratinę lygybę 
mums yra aišku, jog dėme
le ratvbe sulygina visus žmo
nes visuomeniniame gvve- 
nime; demokratybe neskirs
to žmones sulig to, ar kuris 
jųjų yra gydytojas, ar advo
katas, ar kunigas; demokra
tinė lygyltė visiems teikia pi
lietinės teisės sulig asmeni
nės vertės. Bet štai vėl gir
disi priekaištas: jei pasauli
niai žmonės dalyvauja vals
tybės valdyme, — jei advo
katai, gydytojai, politikai 
stoja prie valdžios nukalu 
tas yra suprantama, bet KU
NIGAMS politikėm maišytis painūs lx*i skaitlingi reikalai 
nedera. Kunigai lai daboja 
altorių, jų darbas bažnyčioje, 
jiems privalo rūpėti dangaus 
reikalai, pasaulinius reikalus 
mes ir be jų sutvarkysime, 
šalin ’-'unigus nuo politikos.

Kad išaiškinus minimus 
priekaištus, mes privalomo 
gerai suprasti, ką reiškia žo
dis “POLITIKA.” Politi
ka reiškia rūpinimąsi, kad 
valstybėje būtų geriau žmo
nėms gyventi, o ne blogiau. 
Politikos žodis paeina iš 
graiku žodžio “polis’’/— 
miestas, gardas; ir “politea’’ 
—teisė arba priedermė geri
nimo miesto padėties. Seno
vėje graikai savo valstybę 
buvo padalinę Į mažyčius 
valsčius; kiekvieno valsčiaus 
centru buvo miestas; gi kiek
vienas miestas su visa savo 
apielinke tįurėjo plačiausias 
savivaldos teises, kuriomis 
naudojosi visi laisvi val- 

pitiečhd:

bus gerai sutvarkyti, tai tuo
met vaistytoje žmonių gyve- • 
nimas bus geras; jei nevyku
siai, tuomet gyventojams 
vargas. Sutvarkymas gi tų 
visų valstybės reikalų vadi
nasi politika. Juo ma
žesnė valstybe, juo lengviau 
sutvarkyti jos reikalus. 
Daug lengviau buvo politi
kuoti graikams tvarkant*'sa
vo valsčius, negu kad šian
diena mums lietuviams tvar
kytis Lietuvoje prie kelių 
milijonų gyventoji] skai
čiaus. Jei senovės graikai 
dabojo, kad politikos imtųsi 
nusimanantieji žmonės, visu 
gerbiami, teisingi vyrai, tai 
mes tuo ypač privalomi* susi
rūpinti, kad prie valdžios ne
pakliūti] žmonės politikoje 
nenusimanantieji, ar dar la- 
biaus, kad politikos mūsų 
šalies nevesti] asmenys abe
jotinos dorovės bei aiškūs 

Tų savivaLjvHrtnfatniap "rr- piktadariar?

• v

tymo, 
reiškia, jog 
jiems nerūpi, jog jų siekiu 
grąžinti barbarizmą ir prie
spaudą, jog jie* bandee laisvės 
gadynėje* pažymėti vergų 
žyme* tuos, kurie* jiems ne
tinka. Jei demokratybe" 
kiekvienam piliečiui užtikri
na laisve; ir teises dalyvauti 
save) šalies politikoje*, tai ir 
kunigui, kaipo tos šalies pi
liečiui negali drausti. Ir aš 
sakyčiau, kad KUNIGAS 
DIDESNĘ TEKT TEISĘ 
KTŠTIS POLITrKON NE
GU PAPRASTAS PILIE
TIS. Kuo būdu, pasiklaus 
dabar išsigandę* laisvama
niai.

Št a i.
Demokratine teisių lygybė* 

nepraustaburnių agitatorių 
elėkai, kurie* vartoja ši žoeli 
tankiausiai je> nesuprasdami. 
e> tankiai irgi tyčia kraipyda
mi kurstyme) elėliai to žodžio 
prasme, šiandieną klaidingai 
suprantama. Demokratine"

teisių lygybė todėl reikėtų iš
reikšti aiškesniais žodžiais: 
būtent, VISĘ NAUDOJI
MASIS T E I S Ė M I S 
J 1 E M S PID K LA ESAN
ČIOM! S. Sulig to išeina, 
kad kiekvienas valstybės pi
lietis privalo turėti sau pri 
klausančias teises.

Paimkime pavyzdžius ge
resniam išaiškinimui auk
ščiau pasakyto. Visi šeimos 
nariai turi pilnas teises prie 
savo tėvų. Reiškia visi turi 
teisę, kad tėvai juos rėdytų, 
mokytų. Bet ar visi vaikai 
tin i vienodas teises ? Daleis- 
kimi* ar visi vaikai turi teisę 
prie vienodų rūbų t Kaip 
tas atrodytų, jei tėvai vi
siems pirktų vienodas keli
nes, arba visiems vienodus 
sijonėlius. Mergaitės juk 
nenorėtų dėvėti tokių pat ke
linių, kaip kad berniukai dė
vi. gi berniukai nesi rėdytu 

Isionėliais. Tačiaus 
'gerbdami savo vaiku 
kiekvienam pritaiko 
sulig lyties, amžiaus 
g lo
si*

tėvai 
teises 
rūbus 
bei ū-

I)irbtuvėsi* visi turi tei
sę prie užmokesnio už savo 
darbą, bet' ne visi lygi] užmo
kėsiu gauna; dirbtuves di
rektorius daugiau apmoka
mas, negu paprastas darbi
ninkas. Kariuomenėje kiek
vienas kariškis turi teisę prie 
dėvėjimo uniformos, bet ne 
visi gauna generolo unifor
mą. Mokytojauja liaudies 
mokyklos mokytojas, moky- 

i tojau ja irgi profesorius uni
versitete: bet visgi liaudies 
mokytojui neleis mokytojau
ti universiteto 
Taip yra visur ir 

j“ Keleivio” arba 
Į nu” redakcijos sargas neuž
ima vietos Michelsono arba 
Grigaičio, lygiaU^kaip kad

katedroje, 
visuomet. 
“Naujie-

Lenino vietos nepaveda Bim
bai. Sulig to matome, kad 
risi turi teises, bet ne risi ftj- 
<ji((s. Nuo ko tas priklauso ! 
Nuo asmeninės vertės ir nuo 
darbo vertės. Mokesnis pri 
klauso nuo porduktyvumo 
darbo, kariškas laipsnis, mo 
Lytojo vieta nuo asmen nės 
proto vertės. Panašiai pri
valo būti ir politikoje*; kas 
Jaugiau vertas, kaipo valsty
bės pilietis, kas gerinus at
liks politini darbą, tas dau
giau turi teisės politikoje (ki
ly vant i. .V/m ho priklauso 
2nio<jaus vertė? Nuo proti
nio žmogaus išsilavinimo ir 
nuo tobulybės būdo. Kas mo- 
Fytesnis, kas daugiau išma
no tas daugiau vertesnis nuo 
to, kurs nieko neišmano ar
ba mažai mokytas. 'Pas pats 
ir būdo išsilavinime arba są
žiningume. Nors žmogus bū
tu ir labai mokytas, o nesą
žiningas, tas vertas beabejo 
tiktai didesniu kartuvių i r il
gesnio kalėjimo.. . .Jei pro
tas ir būdas turi vertę kas
dieniniuose* reikaluose*, tai 
beabejo jis privalo turėti ir 
tikrumoje* turi verte; politi
koje, kuri apima visus val
stybės reikalus. Tat mums 
pasidaro aišku, kad tas, kurs 
turi didesni proto išsilavini
mą ir nesuteptą sąžine; tas 
politikoje turi daugiau tei
sių. tas privalo greičiau būti 
daleidžiamas prie* politike

Nemanykime*, 
“klerikališkas” 
lis..
aukštai vertinama, 
“teisių lygybė” yra

v •

>s.
kad tai 
gudrumė-

Ten, kur demokratybe 
ten, kur 

visokį)
pagrindu mokyti vyrai turi 
platesnes teisės prie balsavi
mų negu paprasti pilioriai. 
(Belgija) Imkime vėl pavyz
di. Štai balsavimuose į Sei-

tiško stiliaus, paprastais vingiais ir Įvairiomis figų 
romis išpuoštos durys. Svyruodamas prisiartinę.** 
prie jų vienuolis tarė* savo palydovui:

“Nusiauk avalines, nes žemė, ant kurios stovėsi, 
yra šventa ir ištremk iš vidaus visas blogas mintis, 
su jomis eiti i tą šventą vietą, būtų mirtinoji nuo
dėmė.“

Kaip buvo liepta’, nusiavė* riteris avalines, vie
nuolis gi stovėjo tylomis melsdamasis ant vietos. 
Prieš atidalysiant duris Įsakė* jis templierui tris sy 
kilis i jas pabarškinti. Kiteris tai padarė*. Duris 
atidarė* pats Teodoricbas. Adelmaras pajuto skais
čius šviesos spindulius ir skverbiantis Į nosis bran
gių smilkalų kvapą. Jis greitai atšoko keletą žings
nių atgal ir tęsėsi minutė* laiko kol priprato jo akys 
j rie staigaus, iš tamsos Į didelę šviesą, perėjimo.

Priėjus kambarį, kuriame buvo toji šviesa, pa 
stebėjo ten Adelmaras nuleistą iŠ lubų mažą sidabri
nę lemputę, kuri buvo pripilta gryno aliejaus; nuo 
jos sklvdo Į visas puses šviesūs spinduliai drauge iš
nešiodami malonų kvapą. Toji vieta žymiai išsisky
rė* nuo kitų vienuolio lindynių, tai buvo daili go
tiško stiliaus koplytėlė. Visos iki šiolei riteriui ma
tytos vietos buvo nedailiai uoloje iškaltos, čia gi 
radosi jau naujų išradimų ir Įvairių, gabių arelii 
toktorių papuošimų. Puikiai išpuoštas lubas rėmė 
dvylika kolonų. Toji dailė atstovauja vieną pui
kiausių, anų laiku architektūros stilių.
viena kolona stovėjo viena dvylikos apaštalų sto- 
ryla.

Pytų pasėji* radosi aukštai iškeltas altorius, po jo 
kažin-koki duobė uždengta brangia, aukso šmotai) 
išdabinta, persiško šilko uždanga; tai neabejotina, 
kad ten buvo arba koks nors paveikslas, 
t ingos pagarbos verta, tos vietos garbei 
relikvija.

Atiduodamas pagarbą Adelmarase 
prieš ją ant kelių ir karšiai meldėsi.

Ties kiek-

arba ypa 
pastatyta

parpuolė'* 
Bet jo uolus 

darbas buvo sutrukdytas staigiai kažin kam uždan
gą nutraukus; dabar jis pamate" stovinčią ant dram 
blio kaulo kojų, mažą, pavydale gotiško stiliaus, su 
dvipusėmis durelėmis. sielabrinę spintelę.

Išsigandus jam domiai į ją žiūrint, atsidarė" abi 
durelių pusi ir pasirenk" didelis medžio šmotas su pa 
Tašu: “Vera Crux.” )

• ) TlkrriM kryžių*.

Pamačius visųšvenčiausiąją relikviją ]H?rėjo jo 
pajautas šventas reginys. Medžio gabalas, ant ku
rio pasaulio atpirkimui paaukojo savo gyvybę Die
vo Sūnus! 'kyliai pagerbil.-ųnas nusilenkė Ad<*lma- 
<as iki pat altoriaus laipsnių; paskui iš jo lūpų iš
siveržė karšta malda: “Tu stebūklingasai ir palai- 
mintasai medi, ant kurio numirė* mano Išganytojas, 
aš esu laimingas, kad savo akimis galiu matyti; 
prieš tave esu tik dulkė, 'fu pastatei prieš mano akis 
.Ligotą, kame stovėjai kryžiaus pavydai.* ir ant ku
rio paaukojo Išganytojas Tėvui savo sielą. Pasigil
ins .Jo skausmui ant kryžiaus liko sujudinta visa 
plinta: patento, kaip naktį, dangų ir žemes skritulį 
iptraukė gili tamsa. O Tu gi Dievo Sūnau, nors bil
ai nuo žaizdų pabalęs ir Tavo sąnariai aštrių iečių 
utriuškinti. meldeis už savo piktadarius: ‘Viešpa- 
ie atleisk jiems, nes nežino, ką daro!' Sudunde
ns tolumoje perkūnijai, per sekundą nušvietus žai- 
nii tamsybes iš Tavo burnos pasigirdo: * Išsipildė.’ 
— Taip tu išpildei. kas tau Tėvo buvo pavesta. (ly- 
ybi* žemės vaikams parodei Savo ir Jo meilę; .Jis 
iuntė savo vienturtį sūnų, kaipo auką žmonijos at- 
•irkinmi. Pasaulis gi iš piktosios dvasios nasrų li- 
;o išvaduotas; ant susmukusių pagonijos griuvėsiu 
riumfuoja skaistus Kristaus tikėjimas. Bet neti- 
ėliai dar vis tebevelka kardą prieš kryžių ir tūks- 
ančiai aukuoja garuojančią gyvybę šaltai mirčiai, 
i'aeiau praskynė platų kelią ant Golgotos kalno auka 
r dar nekrito jai panaši antra, kuri tokias paseli
nęs būtų turėjusi. Dangiškasis Tėve, išklausyk šio- 
e valandoj,* mano maldavimų, tesustiprėjo Tavo 
iengimy sūnuje mano širdis; suteik man jėgų ko- 
oje prieš mano tikėjimo priešus ir jei krisčiau kru- 
iname mūšyje, priimk mane savo pricglobstin. — 
’ennšvieeia Tavo veidas kelius mano brangiausiam 
ėvui. ffu jį |>agiiosk. jei vienas sėdėti] kokiame 
iois kalėjime ir ilgėdamas verkti] savųjų bei nešti] 
vrgišką jungą. Nuvesk pas jį mane, kad galėčiau 
į paliuosuoti iš retežių, kuriais yra sukaltas. Ta 
•iau Viešpatie tebūna ne mano valia, bet. tavo. 
\nien.”

I’žbaigęs maldą atsistojo Adelmaras ir norėjo 
ipleisti koplytėlę, tačiau, -kaip supainiotas pasiliko 
int vietos stovis.

___ Pamatęs iijitrijoj.^Uisėje koplytėlės atdaras du 
is. nuėjo j menkai apšviestą kamliarėlį, kuris buvo 
rgi uoloje iškaltas tik neturėjo tokių gražių, kaip 

koplytėlė papuošalų, čia taipgi kabėjo maža lem

pute. kuri vargiai apšvietė duobėtas uolos sienas; 
jos buvo kieto, juod akmens ir sunkiai davėsi iška ? 
linėti kokį nors paveikslą bei šiaip pagražinimą; už 
tai žymiai skyrėsi nuo gražios koplytėlės. Pamanė 
Adelmaras. kad ten turi būti palaidoti lavonai ir 
drąsiai žengė šaltam drėgnan kambarin. Pirmas 
.jo žvilgsnys buvo i dailiai iš balto marmuro padary
tą. viduryje kambario gulintį karstą. Puikiais ara- 
lieskais ir lig,liromis išpuoštame sarkofage pilnuose 
šarvuose, uždengtu veidu, sunėręs ant krūtinės 
rankas velionis, apie jo kojas šliaužiojo gyvatė, ku
ri išgirdusi ėjimo bildesį, iškišus liežuvį pakėlė* gal
vą aukštyn. Dėkingai ieškodamas parašo Adelma
ras apėjo aplinkui sarkofagą ir staigiai sustojo ties 
juoda lentele, ant kurios aukso raidėmis buvo ūž
ia švt a:

čia ilsisi Atpuolėlis 
Grafas Vcndelinas iš Arštaino

'< C.

Dieve* būk jo sielai maloningas, 
kęs jaunikaitis parpuolė 
<avo tėvo vardą..

Atsipeikėjęs, po didelio širdies skausmo. Adei- 
maras pasijuto vėl besąs koplytėlėje*, o šalia jo klū
pėjo senas drebant is senelis, kuris plovė* gardžiai kve
piančiais skysčiais jam smilkinius. “Kur aš esu?” 
'kandžiai sudejavo Adelmaras. “ir kas tu esi seneli, 
kurs pažadinai mane, aš tavęs dar nesu matęs?” 

— “ Dar nesi matęs ?”--atsakė jam linksniai dreban- 
•iu balsu žilagalvis. “Junkeri Adebnarai. nejaugi 
aip greitai pamiršai senį Lutardą?”

Kaip stiprios rankos pastūmėtas pašoko nuo že
li ės templieras ir verkdamas apkabino seneli. “Tai 
u čia. ištikimiausias mano namų tarne!”—.sušuko 
is. “Tai fu čia. kurs su mano tėvu iškeliavai į tą 
.ventą žeme; ir <lar dabar. pasilikęs ištikimas, ateini 
įlie jo karsto verkti. O sakyk, kam leidai jam čia 
'liti, kodėl neparvedei atgal i tėvynę??”

Taip skaudžiai dejavo netekęs tėve) vargšas 
\elelmaras. Malonus suradimo vilties sapnas, kū
lis iki šiolei pildė* džiaugsmais jo širdį dingo. amži
nai dingo. Lutarelas stengėsi paguodos žodžiais su
raminti nuliūdusį jaunikaiti. Bet vos tik buvo pra- 
" jusi pirmoji audra. griežtai užsigeidė Adelmaras 
mžinoti tėvo likimą ir senelis turėjo jį patenkinti. 
Grafo Veiielelino Dieni ją. kurią papasakojo jo sūnui 
senelis.

Garsiai suri-
ant žemės. jis perskaitė

> ’ •

m įpasakosime sekančiame paragrafo. 
( Bus daugiau)

tną stoja universiteto profe
sorius ir sargas to paties ti
ni versiteto. Profesorius nu
mato kiekvieną valstybėje 
trūkumą, žino kiekvieną 
priežastį to trūkumo ir spė
ja, kas padėtų trūkumą pra
šalint i. Sargas tuo tarpu jo
kio tankiausiai nusimanymo 
neturi apie* politiką, o jei 
kartais ką nors žino, tai iš lū
pų agitatoriaus, kuris savo
tiškai stengėsi jam visą daly
ką nušviesti. Dabar pagal
vokime, ar lygią vertę turi 
balsas profesoriaus ir balsas 
sargo. Pagalinus imdami do
mėn, kad neišmanančių sar
gui yra daugiau nė kaip “pro
fesorių,”—skaičius balsų pa
duotų nesąmoningai ilgi bus 
didesnis, ir tuo būdu valdžia 
renkama nesąmoningai, — 
tokia valdžia bus, kokie dau
gumoje buvo agitatoriai... 
Pasekme ta, kad yra pavo
jus išrinkti netvarkingą Sei
mą nuo kurio priklauso ša
lies likimas ir gerovė. Kad 
tokių dalyki] išvengus,kultū
ringi kraštai (m* kunigai) 
turi tokios rūšies įstatymus, 
kurie mokytiems vyrams už
tikrina jiems priklausančias 
teises.. . Reiškia, tikroji de- 
mokratybč* ima domėn ne tik 
žmogų, kaipo fmoy/ą.bet dar 
ir jo asmeninę verte. Jei tai 
dar šiandieną ne visi paste
bėjo, tai pasauliui kultūrė- 
jant neužilgo tas visu bus 
riebiai pabriežta. Lygybė 
remiasi teisingumu, ir kiek
vienam teikia tai. kas jam 
tikrai priklauso sulig jo as
meninės vertės.

Turint visa tai omenyje, 
mes esame priversti pasisa
kyti, kad kunigai visur pri- 
skaitomi prie i 
taip protiniai, taip doriniai. 
Visi neginčijamai (net prie
šai) dvasiškiją priskaito prie 
mokyti].. . Ir teisingai, nes 
pirm negu jaunikaitis Įstoja 
seminarijon privalo baigti 
gimnaziją, o daugel kunigu 
baigę seminariją, dar studi
juoja aukštesnėse mokslainė- 
se, — universitetuose. Reiš
kia, protinį išsilavinimą ku
nigai turi gan aukštą. Kas 
link dorinės kunigų vertės 
jau pats faktas, kad jie stovi 
sargyboje žmonių sąžinių ir 
visuomenio padorumo yra 
begalo reikšmingas. Nes by 
lik kurs nors jųjų kame nors 
prasižengti], kai tuojaus iš 
tūl^tanties lūpų išgirsta 
šauksmą: “Gydytojau, išgy
dyk pats save*.” Kunigus da
boja visuomenės opinija, 
vyskupai, pagalinus jie pa
tys savi* priversti daboti. Ir 
dėka tų visų aplinkybių, nors 
tikėjimo priešai visa savo 
gerkle rėkia, tačiaus kunigų 
visuomenė su nežymiomis iš
imtimis kurios visur atsitai- 
ko, yra dora, sąžininga. 
Dvasiškijos eilės tai armija 
doriausių šalyje žmonių. Tai. 
kas bando susiaurinti dvasiš
kijos teises politikoje, tas tuo 
būdu Stengiasi sulaikyti nuo 
politikos arba nuo valdymo 
krašto sąžiningiausius pilie
čius. ir tas privalo įsitėmyti 
ar patsai daug turi smegenų 
galvoje ir ar jo rankos nesu- 
biaurintos kartais nešvariais 
darlh'liais.

B<4 dar yra vienas ypat in
gus motyvas dėl kurio kuni
gams priklauso didesnė teisė 
politikoje, o kurio dar nesu 
paminėjęs. Labiausiai už vi 
sus žmones politikoje nusi
mano pats Dievas, kuris vi

sai žmonijai nustatęs yra tei- 
s<*s o žmogaus širdyje išspau- i 
dč nenudildomus jausmus 
supratimo teisybės ir juos 
apskelbi" 10 savo Įsakymų, 
kurie vi rto Įstatymais ne vie
nos tulo.< valstybės, bet viso 
pasaulio. Pasiuntinyla" kiek
vieno kunigo, kaip kad ir 
Bažnyčios, yra pritaikinti 
tuos Dievo Įstatymus gyveni
me, — juos įgyvendinti. Tat, 
kunigai apart asmeniniu v- 
patybių Įgyjami] gyvenime, 
turi dar vieną skirtingą ypa
tybę Dieviškos pasiuntiny- : 
bes. Katalikų Bažnyčia nuo 
amžių tilo mokslu naudojasi, 
o gyvenimas pri pa rodo to 
mokslo teisingumą ir nau
dingumą. štai kur tik Baž
nyčia pastate savo pirmą 
žingsnį visur vielos gyvento
jams suteikdavo pirmąsias 
mokyklas. Tose mokyklose 
greta bažnytinio mokslo irgi 
pasaulinio. Paskiaus moks
lui besivystant sutvėrė “tri- 
via & (piadrivia,” kur pla
išaus buvo aiškinamos gyve
nimui reikalingos žinios. Pa
galinus, kuomet ir to nebe
užteko, Bažnyčia pradėjo 
steigti universitetus ir laikui 
bėgant pastebima, kad veik 
kiekviename žymesname 
mieste atsiranda tie mokslo 
židiniai. Bet sti laiku pavel
dėtojai parapijinių mokyklų, 
dabartines liaudies mokyk
los, uepagerbi" paveldėtojo 
turto. Gimnazijos, kurios 
išsivystė iš“trivijų ir quad- 
riviji]” taip pat pasielgė*. Gi 
universitetai, kurie valsty
bėms ir tautoms privalėjo su
teikti gerovę ir mokslą, liko 
lizdais materijalistinos epi
demijos bei valstybinės anar-
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inteligentų chijos. Tas visas mokslo, ge-_ 
rovės ir kultūros šventyklas, 
kurios begaliniai veikia į vi
suomeninį gyvenimą sugebės 
pataisyti vien tik bažnyčia, 
kuri yra jų motina o nuo ku
rios tos įstaigos liko atimtos. 
Bažnyčia gi kunigams palie
pia stovėti sargyboje visuo
meninės gerovės, saugoti tei
sėtumą ir sielų išganymą. 
Gyvenimas mums aiškiai 
pri pa rodo, kad kunigų did
vyri]] netrūksta. Sunkiau
sioji* tautai valandoje atsi
randa kunigų, kurie savo au- 
toritate apsišarvavę užstoja 
kelią nesąžiningiems visuo
menės išnaudotojams ir drą
siai, kaip kad .Jonas Krikšty
tojas mūsų laikų Erodams 
pasako: “Nevalia.” Ir su
laiko gadytojų pragaištingus 
darbus.

Taip tat. sulig aukščiau iš
dėstytų minčių matome, kad 
kunigams priklauso pilna 
teisė dalyvauti politikoje ir 
kad jų teisė lame yra dides
nė nū kaip 1ų. kurie jos jiems 
neigia. Vienok kunigai no
riai atsižada savo teisių nau
dai pasaulinių protingų bei 
sąžiningi] veikėjų, ir tiktai 
kartais tų pastarųjų stokos 
dūliai priversti būna naudo
tis jiems priklausančiomis 
teisėmis. Lai visi pagerbia 
ir įvertina demokratybetaip, 
kaip kad ją Įvertina ir pager
bia Katalikų Bažnyčia, gi 
tuomet pasaulis tikrai susi
lauks geistinas lygyliės ir 
demokrat i ngumo.

( Pabaiga)
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Mūsų laikais daugiau reika
linga tiesos gynėjų plunksna, 
negu jos skelbėjų iš sakyklos.
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“TAUTININKŲ” KANDIDATAS Į LIETUVOS 
PREZIDENTUS
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Tai mat kiek ir kaip Šliupas ‘ ‘ ausrininkavo. ’ ’ Didžiausias 

Šliupo “Aušrai” pasitarnavimas, tai jo pasinaudojimas tikro
jo aušrininko p. Jankaus gearširdyste.

Ne tik šliupas, bęt nei Basanavičius nebuvo ypatingas 
“aušrininkas.” Su savo turtu, triūsu, pasiaukuojimu, prisi
rišimu prie “Aušros” pasižymėjo tik p. Martynas Jankus.

Tai mat kiek išminties ‘ ‘tautininkai” parodo piršdami šliu
pą į Lietuvos prezidentus.

ANTRADIENIS. BALANDŽIO 21. >»X
-v

Brooklyno “Vienybė,” paskelbusi šiaudinį balsavimą dėl 
Lietuvos prezidento, kartu pradėjo kampaniją už vieną kandi
datą. 0 kas tas jų kandidatas? Ne kits kas, kaip Dr. J. šliu
pas. šitos agitacijos pasekmės, žinoma, ne be “vaisių.” Nau
jausiame “Vienybės” pranešime už šliupą balsų paduota 21, 
už Smetoną 11, už kitus po mažiau.

“Tautininku” šliupo piršimas į Lietuvos prezidentus pa- 
rodo, kad jie kaip žlibi buvo, tai tokie ir tebėra.

Šliupas turėjo gražiausios progos iškilti į Lietuvos aug-- 
ščiausius diplomatus. Jam buvo duota proga ne sykį. Geriau
sia jam buvo proga pasirodyti tada, kai jis buvo paskirtas Lie
tuvos atstovu Latvijai. Jis buvo šalininkas Lietuvių-Latvių 
respublikos su sostine Vilniuje, Rygoje arba Karaliaučiuje. 
Latvių diplomatai buvo vienodų su juo pasaulėžiūrų, šitokio
se tiesiog idealėse aplinkybėse šliupas pasirodė tokiu gremėz
du, kad Lietuvos vyriausybė, kuri tada toli gražu nebuvo “klie- 
rikališka,” turėjo šliupą atšaukti iš Rygos. Tuomi šliupo di
plomatinė karjera ir baigėsi. Dabar Lietuvos liberališkosios 
partijos šliupo ne tik neperša jokion diplomatinėn tarnybon, 
bet nei į savo partijas jo neįsileidžia, nei į seimo atstovus kan
didatu nestatė ir nerinko.

To viso Amerikos lietuvių “tautininkai,” matyt, nežino ir 
Šliupą perša net į Lietuvos prezidentus.

Toliau “tautininkai” piršdami šliupą į prezidentus paro
do tokį aklą fanatizmą, kokio yra pilnas pats Šliupas. Kiek
viena kultūringa tauta bei partija stato į prezidentus, kadir 
jiartinį veikėją, bet taktingą, d^entelmonišką, niekam ypatin
gai neįsipykusį. Juk prezidentui pridera pagarba nuo visokių 
piliečių, nuo įvairių tautinių mažumų, nuo piliečių įvairių pa- 
saulžiūrų. Amerikos lietuvių “tautininkai” ir perša į prezi
dentus savo kraštutiniausį žmogų, kurį sunkiai toleruoja ir jo 
kultūringesnieji bendraminčiai.

Tūlas Sandarietis Brooklyno “Vienybėje,” agituodamas to 
laikraščio skaitytojus duoti savo “šiaudinius” balsus už šliu
pą išrodinėja, kad šliupas tinkąs į prezidentus dėlto, kad jis 
“aušrininkas,” Dr. Basanavičius, kitas “aušrininkas,” esąs 
nusilpęs sveikatoj ir todėl netinkąs. Gerai, bet kas per “auš
rininkas” yra šliupas? šliupas tiek prie “Aušros” prisidėjo, 
kiek katinas prie sunaudojimo palieto pieno. Žiūrėkime.

Mintis nubudinti Lietuvą atsirado, kai ten prasidėjo lietu
vystės persekiojimai. Tada Didžioji Lietuva kentė nuo caro, 
o Mažoji Lietuva nuo kaizerio. Mažojoj Lietuvoj mokyklose 
buvo uždrausta lietuvių kalba, o Didžiojoj uždrausta ir knygos 
spausdinti lietuvių kalboje. Tuo pat kartu pasirodė lietuvių 
kalboje vertimas iš lenkiškos kalbos Juozo Kraševskio “Vitolo 
Rauda.” Išvertė Vištaliauskas. Tas pat Kraševskis ir pada
vė mintį leisti lietuvių kalboje laikraštį. Mintis prigijo, suma
nymas buvo vykinamas ir sumanytam laikraščiui buvo duotas 
“Aušros” vardas. Tada jau ėjo “Lietuviška Ceitunga’ ’ ir gy
vavo lietuviška literatiška bendrovė. Per tas įstaigas Višta
liauskas suėjo į pažintį su Dr. Basanavičium ir kitais. Pirmas 
“Aušros” redaktorius ir leidėjas buvo Miksas, kurs pasirodė 
nerimtas ir nepastovus. Todėl jis ir neišėjo į lietuvių tautos 
atgimimo tėvus. Jo vietą buvo lemta kitam užimti. Mikšovie 
tą užėmė p. Martynas Jankus. Tuo tarpu vis mes nematome 
Šliupo prie “Aušros.”

< Kaip p. Martynas Jankus paėmė “Aušrą” į savo žinią, tai 
jam reikėjo korektoriaus, šliupas tada iš Rusijos buvo pabė
gęs Šveicarijon ir ten jau buvo beatsiduriąs bėdon. Jau buvo 
besirengiąs emigruoti į pietų Ameriką farmeriauti. Tas neįvy 
ko dėlto, kad gavo nuo p. Jankaus pakvietimą prie “Aušros,” 
ne ją redaguoti, bet tik korektuoti. Bet šliupas tada nei kelio 
nei pinigų neturėjo. Tai p. Jankus jam pasiuntė 100 markių. 
Šliupas, gavęs pinigus ne tiesiog prie darbo važiavo, bet dar 
užvažiavo pas Dr. Basanavičių, kurs tada buvo Pragoj. Dr. 
Basanavičius nuo “Aušros” jau buvo atsisakęs, šliupas, ma
tyt, svyravo vykti ar nevykti prie “Aušros,” nes iš Basana
vičiaus nuvyko pas Višteliauską į Poznanių. Iš Poznaniaus 
šliupas visgi nuvyko prie “Aušros” į Bitėnus.

Tai gi Šliupas netyčia pateko prie “Aušros.”
Prie “Aušros” Šliupas būdamas algą ėmė, ponavo, na ži

noma ir šiuo tuo prisidėjo. Bet raštų gavimas, laikraščio iš
siuntinėjimas, kontpbandos organizavimas, lėšų gavimas ir tt. 
gulėjo ant p. Jankaus pečių.

Bet netrukus šliupas į lenkų laikraštį “Dziennik Poznans- 
id” parašė apie lietuvių ir lenkų prietelystę. Girdi lietuviai ir 
lenkai kovoją už tą pat idealą. Vokiečiai dėl peršamos lietu
vių-lenkų unijos šliupą ištarabanijo iš Bitėnų.

šliupas prie “Aušros” tebuvo apie 3 mėnesius.
K .

AMERIKOS LIETUVIO SUSIARTINIMAS
Visokios lietuviu organizacijos didina ryšius Amerikos lie

tuviu tarpe. Kad lietuviai išsilaikytų, tai reikia, kad tie ry
šiai būtų kuoartimiausi. Didžiųjų organizacijų seimai yra pro
ga įvarių ir tolimų kolonijų lietuviams susipažinti, užmegzti 
draugingumo ryšius. Bet tuose seimuose nedidelis žmonių skai
čius tedalyvauja. Kas kita yra vasarinės pramogos.

Turbūt niekur Amerikoj nėra surengiama tokios didelės va
sarinės pramogos, kaip Pennsylvanijos valstijoj. Ten anglia
kasiai jau per eilę metų yra pagarsėję savo Lietuvių Dieno
mis. Tokios tai pramogos, į kurias suvažiuoja iš įvairių kolo
nijų daugybės žmonių yra geriausia porga susipažinti ir už
megzti prietelystės ryšius.

Naujojoj Anglijoj prigijo Lietuvių Darbininkų Sąjungos 
kuopų rengiamieji piknikai. Jau per eilę metų šitokie pikni
kai buvo laikomi Vainikų Dienoj. Visi turėjo pasisekimo. Šie
met tasai tradicinis piknikas įvyks nepaprastoje vietoje — 
Worcesteryje, Maironies Parke. Toji kolonija lyg skyrium sau 
gyvena nuo kitų Massachusetts valstijos kolonijų, šiemet iš 
visų Naujosios Anglijos lietuvių kolonijų Vainikų Dienoje, ge
gužio 31 d., turės puikią progą suvažiuoti Worcesterin į Darbi
ninkų Sąjungos tą dieną rengiamą pikniką. Teestie ta pramo
ga tikrai didžiulė ir lai viršija visas kitas gegužines, buvusias 
ne vien šioje valstijoje, bet ir visas buvusias Suv. Valstijose.

«v“Mes Galime Pagydyti Piktadarius Tiktai Praktiš
kų Krikščionybės Taisyklių Pritaikinimų”

įgyvendinamos Svarbiausias valdžius dar-piktiems pragaru, tai yra, 
bas tai auklėjimas. Tiktai bausme gausina, 
pritinkamu auklėjimu geri 
piliečiai padaromi — pilie
čiai galimi pasekmingai lais
vai šaliai vadovauti.

Piktadariai tai nurodymai 
nenusisukimo mūsų auklėji- 
mo sistemoj, ne tiktai nonų 
sisekimo mūsų įstatų siste
moj.

Ir piktadarių skaitlius nu
rodo nenusisekiino siekį.

Mes negalinu* piktadarybę 
bausme pagydyti, bet tiktai 
auklėjimu, ir praktišku pri
taikinimu Krikščionybės tai 
syki i ų.

Mūsų visa bausminč siste
ma sutriuškėjo, nes ji buvo 
ant smilčių pastatyta — pa
statyta ant spėkos ir prievar 
tos pagrindo vietoj, ka dant 
pagrindo Krikščioniškos 
priežiūros mūsų artimo, kad 
ant moraliu ir protinio išvys
tymo, kad ant sąžiniško val
stijos savo pareigų savo pi
liečiui atlikimo.

Mes negalime žudybę žu- 
dybe pagydyti.

Mes turime pasiskirti kitą 
ir geresne sistema.

O 4- V

Mes turime mėginti ne tik
tai piktadarybę bausi i, bet 
piktadarybei užbėgti, gerą 
pilietybę auklėti, gerus pilie
čius daryti, išpuolančiomis 
apystovomis. išpuolančiomis 
aplinkybėmis. išpuolančiu 
auklėjimu.

Ta nėra tiktai valstijos 
pareiga; tai valstijos saugy- 
bė.

Ištikrųjų, tai valstijos ir 
draugijos IŠGAN YMAS.” 

Willia)n liandolpli lleąrfit..

Jis žinojo apie ką. Jis kalbė
jo, ir kad Jo teorijos yra į- 
gyvendi narnos ir jas galima 
įvykdinti žmonijos naudai, 
taip šiame pasauly kaip ir 
būsiančiame i

Aną dičfią Geraldas Chap- 
inanas buvo pakartas; o tas 
reiškia, kad jis raitėsi per 
kokias devynias arba 10 mi
nui i] baisioj kankinėj ir pa
sibaisėtinuose sutraukimuo
se pirm nei ant galo mirtis jį 
frribaigė.

Geraldas Chapmanas atė
mė žmogišką gyvybę — bent 
valstija buvo įsitikinusi, kad 
jis tą padarė, nors jis užsi
gynė — ir valstija atėmė Ge
raldo Cliapinano gyvybę, 
žiauriai, šaltu krauju, su ap
svarstymu. prirodymui, kad 
atėmimas žmogiškos gyvylx's 
buvo netiesa.

1 >et pirma.'Geraldas (’liap- 
manas buvo valstijos išauk
lėtas ir baigtas kaipo pikta- 
daris.

Jo levas ir motina mirė 
kuomet jis buvo jaunas; ir 
jis liko, bent moraliai, po 
valstijos priežiūra.

Kuomet buvo 17 mėli] jis 
pavogė $500 vertės žemčiūgų 
ir buvo pasiųstas į Elmiros 
Pataisų Namus. Po 10 metu 
pasmerkia.

Čia jis įgyjo pradžią sa
vo auklėjimo ir pasitvirtini
mo piktaryhčj.

Kuomet jis baigė šį moks
lą. .jis dirbo gatvekary kaipo 
konduktorius. Jis pavogė 
nuo bendruomenės kirk pi
nigų ir liko pasmerktas kale
li 10 metu Sing Sing kalėji
me.

I ’ilim laiku baigė ten su vi
su tuo mokslu, kinį 1a įslai- 
ga galėjo jam sutrikti, ir pa
stojo arkipiktadaris, kuris 
atmokėjo savo piktadiybes 
savo gyvybr.

Kirk šiame žiogiškame 
nepasisekime yra' (Jhafm tu
nas kalias ! Kiek šios kaltės 
priklauso valstijai !

Kiek kaUtčs y ra stokoj į-

Sr
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•■Paltiiiilititl 3!iile.~liiiį.'i. nes jie 
laimės gailesįiiigtitao." (Mato V. 
7 t.

".lųs iri n Įėji it e. ktul buvo pasa
kyta: Akis už akį ir liautis už 
dantį. Aš jutus sakau: Nesiprie- 
šinkite piktam." (Mato V. 38. 39)

■•Jus įrirdėjote, kad buvo saky
ta: .Mylėsi savo artimi} ir nekę
si savo neprietelio. Aš «i jums sa
kau : Mylėkite savo neprietelius, 
gera darykite tiems, kurie jūsų 
nekenčia,'ir melskitės už jierse- 
klojančius ir šmeižiattčius jus, 
kad būtumėte vaikai jūsų Tėvo, 
esančio danguje, kurs leidžiu sa
vo saulei užtekėti ant gerųjų ir 
jiiktt.lji.l. ir lydina ant teisiųjų ir 
jieleisiųjų." (Mato V. 43-43)

•'.\es jei jus atloisite žmonėms 
jų kaičias, ir jusi) dangiškasis l'ė- 
\.-is jums atleis jttsų miodėiiii's. 
Jeigu gi iųs lietu leisite žmonėms, 
tie jusli dtiligišktisis Tėvas jums 
neatleis iusii nuodėmių" (Mato 
VI. I I, 1.5 i.

".Neleiskite. kad nebūtumėte 
teisiami. .Nes kokillo teismu tei
siate. tokiuo ir jus busite teigia
mi ir kokilto saiku seikėjai!-. io- 
kiuo ims ir jums atseikėta.

Kam gi tu įimtai savo brolio
i-

i 1u sa- 
aš išme
ti-. štai. 
' (Mato

tu matui savo 
akyje krislų. ir nematai rusto 
vo ūkyje? Arba kaip 
kai savo broloiti : Leisk 
siu iš tavo akies krislą 
tavo ak.v je v ra rustas' 
VII. 1-3).

“Ir kiekvienas kars 
tuos mano žodžius, bet 
r,>. Ims .panašus 
kurs pastatė savo 
smilčių. I.ijo lietus 
no. putė v ėjas i r į m. >U' 
mtj. ir jie sugriuvo. <i 
mas buvo iliilelis” t Mato V II.

1 •
Šie žodžiai kįla iš Kristaus 

pamokslo ant Kalno; ir tame 
pamoksle Jis išreiškė esmę 
viso Savo mokslo, ir tą pa
tvirtino jis Savo aukščiausia 
auka.

Šie žodžiai buvo ištarti 
prieš devyniolika šimtų me
tų, ir buvo mums mokomi 
per devyniolika, šimtmečių 
viltv mūsa suminkštinimo, 
mūsų apšvietimo, mūsų išgrl-. 
liejimo.

Ar jau ne laikas kad mes 
įgyvendintumėme lieku r i uos 
iš jų i

įstatai išmėgino teoriją, 
kuri sako: “akis už akį ir 
dantis už dant į ” per tūkstan 
čius meti], išliktųjų nuo ka
da įstatai veikia, 
ri] Įiasekmii].

Ar kada puola 
nims mint in. kad 
buvo pas Kristi] !

Ar kada ateina minim 
tiems, kurie tiki Kristaus i 
kvėpimams. Jo dieviškumo, 
ajba nors Jo išmintin, kad

a kv je?

uir<li ši- 
ji.l

j p;iik<j žiii<»uij. 
mumis :iih 
Upes p; ii vi

nį! i n ii:i- 
jiį irriuvi-

1><4 Im* gi’-

vykdinimo
Krikščionybės gyvenime ir 
Įstatuose šios Krikščioniškos 
šal ies ?

‘‘Akis už aki ir dantis už 
dantį” nenusisekė — visuo
met nenusisekė. Ir dar kiek
vieną dieną nenusiseka.

Tikrenybėj, toj pačioj die
noj, kurioj Chapman^ turė
jo būt pakartas už policinin
ko užmušimą, kitas polici
ninkas buvo kito piktadario 
užmuštas.

K a rt u včn i is gra si n i mas 
nėra piktadarybės suturėji
mas.

Žiaurumas ir piktumas nė
ra žiaurumu ir piktumu pa
naikinamas — nė net ir įsta
tymišku žiaurumu ir piktu
mu.

Didesnis aštrumas pikta
darybių nesuturi, jis pikta
darybes tiktai pavaro pir
myn.

Laikas valstijai apsisaugo
ti save prieš piktadarį pirm 
piktadarys padarytas.

Didžiuma piktadariais ne
gimsta; jie tokiais PADA
RYTI.

Piktadarybė yra svarbau- 
siai auklėjimo dalykas — 
auklėjimo piktadarybėj — 
stokos auklėjimo geron pu
sėn.

Franklinas sakė, kad 
“kaip šakele lenkiama medis 
linksta.” Piktadary šakelė 
lenkiama neteisingon pusėn.

Tai valstijos pareiga šake
lę palenkti teisingoji pusėn.

Valstija negali savęs apsi
saugoti prieš piktadarį pa
tenkinamai, kada piktadai is 
padarytas. Ji gali tiktai 
bausti.

Ir ką valstija ištikro bau
džia piktadarį, tai savo pa
čios apsileidimą, savo pačios 
nenusisukimą savo pareigos 
piliečių atlikime.

Yra sakoma, kad purvas 
tai tiktai nesavoj vietoj me
džiaga. Piktadarybe, tai tik
tai suvedžiotas plotas.

Narsumas, gudrumas, su
manumas piktadario vi a blo
gai nukreiptas, blogai sunau
dotas; ir daugelis ypatybių 
kurios sudaro nedorą pikta
darį galėti] eiti padarymui 
gero piliečio.

Perskaičius virš verstą e- 
dilorialą. kuris til|x> “/></- 
roH Tketvirtadienio, 
bal. S dienos laidoj, randame 
daną' ka pamokinančio, pil
nai priimtino ir Įgyvendina
mo irto kas yra priimt ina su 
išimtimi.

Rašėjas rašo kad bausmė 
nėra piktadarybei suturėji
mu. Tas nėra aiisoliučiai tei
singa, nes mes žinome kad 
Pats Aukščiausias Teisėjrls 
ir Valdytojas geriems ir išti - 
kimiems dangti prižada, gi

Skaitytinos knygos

t

I

I

Pavasaris, tai patogus laikas lavintis. Žmn 
gus privalo būt žmogum. Kad tokiuo išlikt, tai 
reikia skaityt geras knygas.

“Darbininkas pasiūlo sekančio turinio gerų 
knygų:

“Darbininkas” pasiūlo sekančio turinio ge
ru knvgu:
DANGAUS KARALIENĖ_________ __ ______ $1.00

Mylintiems literatūra 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... .. ............    .45
TRUMPI SKAITYMĖLIAI . .............  .45

Kas užsisakys visas čia paminėtas knygas 
$6.(X) vertes ant syk ir atsius money order’į. čekį 
arba apdraustame laiški' penkinę, tas ir gaus 
paštu visas knygas lik už.$5.00. Galima užsisa- ' 
kyti ir po vieną.

’ • i
Siųsdami užsakynnis adresuokite:

“DARBININKAS” ,
366 W. Broadway South Boston, Mass.
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Kas butų, pasiklausk ime, 
jei tos amžinos bausmės visai 
nebūtų i Kuomi pasaulis 
virstų f. Amžinasis pragaras 
jau čia pat žemėj prasidėtų.

Tad bausme yra žymiai 
piktadarybėms suturėjimu, 
kad ir su išimtimi, nes yra 
tokių kurie jau taip žemai 
nupuolę kad niekas jų nesu
taręs nuo tolimesnių pikta
darybių kaip tik pabaiga pa
naši į Gcraldo Cliapinano 
pabaigą.

Bet tas mums tiek nesvar
bu, kiek svarbu abelnos žmo
nijos supratimas, kuris daž
niau ir dažniau viešai apsi
reiškia net ir nekatalikiškuo
se laikraščiuose, kad vien tik 
pi ldymas, įgy vei idi n i mas 
Kristaus mokinimų mūsų 
gyvenimuose, tegali žmoniją 
apvalyti nuo visokio žiauru
mo ir piktumo.

Šis rašėjas, it būt nesenai 
praregėjęs, mato kad moki
nimas tų tiesų, kurias Kris
tus mokino, bet kurios jau
nuolių atiklėjiine per dažnai 
visiškai apleidžiamos, atliks 
daugiau nei kokia gręsianti 
bausmė.

I r kurtą mokslą Įgyti .'
Katalikui Bažnyčia, nno 

visli savo gyvavimo amžių, 
laikė ir laiko tą nuomonę, 
kurią šis svetimtautis neka- 
talikas savo rašte išreiškia. 
Todėl ji ir rūpinasi kad kiek
viena parapija tureli] nuosa
vas parapijines mokyklas, 
kur Kristaus mokinimai mo
komi. Todėl Ji ir reikalau
ja. kad katalikai tėvai limi

tų tokias įstaigas ir siustų sa
vo vaikus ten kur jie bus do
ros mokomi ir doran kėliau 
vedami. Ji ištikro, gali bū
ti pavadinta, piktadarybių 
pagydytoja arba geriau pa
sakius. piktdarybiu užbėgė
jo. Jos mokslas tai Kristaus 
mokslas. .Josios mokyklose 
paguldomas gero gyvenimo 
pagrindas. Tą nujaučia ir 
šio editorialo nekatalikas lo
šėjas nors to atvirai ir nepa
sako.

Skaitant tarp eilučių, rasi
me pas jį pageidavimą kad 
valdžios Įsakymu ir ragini
mu. jaunuoliai visose auklė
jimo — mokslo įstaigoje bū
tu Krikščionybės taisyklių 
priversiinai mokomi.

Tą visi protaujanti, geru 
noru ir\u.'ios valios žmonės t 
supranta ir mato ir pradeda 
laipsniškai grįžti prie to 
mokslo kuri Kristus skiepijo 
žmonių širdv sna.

Tik raudonieji laisvieji, 
mažos apšv ietos žmonės to 
nesupranta, nemato, ir neno
ri suprasti nė matyti. Ta
čiau ir jų nebūt buvę jei 
Kristaus mokslo būt visuo
met ir visur laikytasi ir jį 
mokinta.

Duok. Oieve. daugiau ir 
daugiau lokiu Įslaigų prisi 
laikančiu K i ikščionybės ta i 
sykliii. kas pagreitinti] pi a 
regėjimą ir supratimą ir 
žmones suartintu ii- subrolin ■ 
tų K ristu je i r Jo religijoje. o 
ramybę ir santaika greičiau 
tarp visu užviešpataus ir pa
saulis paliks gej-esim visiems 
gyvenimui v ieta.

.1. l\ . Ttlll l'ff'lis
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O už gūbrėtų, uoluotų kal
nų, toli, — buvo žemės kraš
tas, už to krašto begalinė jū
ra siūbavo; savo putojančias 
vilnis į uolas plakė..

Slinko metai, o aš makli
nėjau vakarais po įkyraus 
dienos darbo. Nenorėdavau 
nieko susitikti iš žmonių, nes 
jie man rodės daug svetimes
ni už tolimą vakarų pašlaitės 
krūmelį.

Raukšles išvagojo paakius 
ir veidą, akys pražiūrėtos ta
varavo. Ar dienos rūpesčiais 
kaimynai sielvartavo, ar 
naktį pilnatis šypsojo,—ma
no veidas buvo nukreiptas į 
vakarus.

Gi kada mėnulis nespėda
vo ant tamsiai mėlvno dan- v
gaus užkopti, — vakarinę 
man rodė šalį, į kur mane į- 
stabi jėga traukė.

Nepaviliojo atsigrįžti ir 
nepaprastai mirgančios uo
los viršūnės, nei jų didingi, 
tamsūs kedrų vainikai. Ne
traukė galinga, berybė jūra, 
jų žalsvos putojančios aud
ringos bangos, kurios nuola
tos plakės į uolas, ten toli, to
li, už žemės krašto.

Ar kada didele auksinė 
saulė, Aušrinės lydėta, tekė
jo, ar, skaisčią dienos kelio
nę baigus, ji nakties patalan 
leidos. — mano išvargusios 
akys tik begalini vakarų tolį 
vėrė.

Buvusio Lietuvos Seimo Atsto
vo Gerb. Kun. J. Dagilio 

Prakalbų Maršrutas

Baland. 29 d. tVorcester, Mass.
Baland. 30 d. AVestfield, Mass.
Gegužės 2 d. Harftord, Conn. ir 

Nevv Britain, Conn.
(1 egužė
Gegužės 6 d. Minerville, Pa.
Gegužės 9 d. Malianoy City ir 

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

Fed. sekretorijatas

UOLUSIS KRIKŠČIONIS, MOKINAMAS 
KRISTAUS TIKĖJIMO RAŠYTU ŽODŽIU

l

(Angliškai parašė Rt. Rev. Dr. Jurgis Hay; 
vertė Kun. Antanas M. Karužiškis)

4 d. Mt. Carinei. Pa. l,ats-

ALBUMAS
Retoj lietuvių šeimynoj ne

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

Kaina $3.50.
“DARBININKAS”

366 Broadway, So. Boston, Mass

KIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS 
įa tauta negali kilti kultūroje ir 
mokytų vyri] ir moterų. Kiekvie
na tauta gerbia savo mokytus vy
tas moteris. Taip ir pas lietuvius
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•nas lietuvis turi žinoti apie savo 
s. Kiekvienas Amerikos lietuvis 
nžindinti savo vaikus su lietuvių 
is. Jei taip nedaroma, tai reikia 
įėjus apie lietuvių išlikimą Ame-

ĮTĖVIŲ TAUTOS VEIKĖJUS
S'I'AS ĮTIKI S VEIKALAS VAl»tA-WAS

J VOS ALBUMAS
i 436 puslapių, iš kurių 288 puslapiai 

užimti paveikslais
Užsisakykite

DARBININKAS” 
oadway South Boi

(Tęsinys)
Kl. 11: Kas reiškiamapasakymu bė

gai in a i g a i lesti n gus 2

At. : Reiškiama kad Dievas turi kuo- 
jautliausią sąjausmą savo sutvėrimų var
gams, žinodamas jų netvirtumą ir silpnybes, 
ir labiausiai geidžia ir pasirengęs juos pa- 
liuosuoti nuo jų; “nenorėdamas, kad kas 
nors pražūtų, liet kad visi grįžtų į atgailą,” 
(2 Petro III, 9). Adėl “maloningas ir gai- j 

testingąs Viešpats, kantrus ir pilnas malo
numo. Viešpats meilingas visiems, ir jo pa
sigailėjimai ant visų jo veikalų.” (Ps. 
CNLIV, 8) ir “nes jo pasigailėjimas amži
nas'' (Ps. CXNXV). Nes “kaip tėvas pa
sigaili vaikų, taip Viešpats pasigaili tų ku
lio jo bijosi, nes jis žino mūsų prigimtį, at
simena, kad mes dulkės.. . Viešpaties gi pa
sigailėjimas pasilieka nuo amžių ir per am
žius ant tų, kurie jo bijosi." (Ps. CII, 13). 
Todėl “tu visų pasigaili, nes visa gali, ir 
apsimeti nematąs žmonių nuodėmių dėlei at
gailos. Nes tu myli visa, kas yra, ir nelai
kai neapykantoje nieko iš to. ką esi padaręs, 
nes ne neapkęsdamas tu esi ką nors pasky- 
įęs arba padaręs.. . Tu pasigaili visų, nes 
jie tavo. Viešpatie, kurs myli sielas.” (Iš
minties XI. 24, 25 ir seka).

Kl. 12: Kas reiškiama pasakymu be
galinai šventas!

At.s Reiškiama kad Dievas yra pats 
šventumas, begalinai tyras, ir liuosas nuo 
visokio taško arba dėmes, arba šešėlio neto
bulybės. Todėl Jis Rašte Šventame vadina
mas Šventųjų Šventasis, ir palaimintieji 
danguje nuolatar garbina Jį po šiuo vardu, 
sakydami, “Šventas, Šventas. Šventas Vieš-

. kareivijų Dievas” (Izaijo VI, 3).

Kl. 13: Kas reiškiama pasakymu be
galinai tiesios?

At.s Reiškiama kad Dievas yra pati 
Lesa: ir Jis niekad negali būti pats apvil 
tas, ir kad negalima kad J-is apviltų savo su- 
1 vėrinius: nes. “Dievas yra tiesakalbis. kiek
vienas gi žmogus melagis“ (Rom. III. 4). 
“ Dievas ne kaip žmogus kad meluotų” (Sk. 
XXIII. 19), “Viešpats ištikimas visuose 
savo žodžiuose" ( Ps. CXLIV. 13). Ir “dan
gus ir žemė praeis, mano gi žodžiai nepra
eis." ( Luko XX I. 33).

Kl.. 14: Kas reiškiama pasakymu be
galinai g ražus:>

At. : Reiškiama kad Diedas yra pati 
urožė. begalinai mylima, begalinai prakil
ni : kad visa grožė ir tobulyliės kurias sutvė
rimuose matome, tai tik atspindžiai jo die
viškos grožės; ir kad. mes visos grožyliės vi
so pasaulio būtų surinktos į vieną, jos būtų 
begalinai mažesnės nekaip ugnies kibirkštis 
prieš saulę, arba vandens lašas prieš jūrą, jei 
sulyginta su Dievo grože. “Tegul žino, kaip 
daug gražesnis už juos jų Valdovas: nes gro
žės gamintojas yra visa tai padaręs’’ (Iš
minties XII I, 3). Nes. “nuo saulėtekio iki 
saulėleidžių, iš Siono spindi jo gražumas" 
( Ps. XLIX, 1). šis dieviškas gražumas y- 
ra taip didis, kad visi palaiminti angelai ir 
šventieji danguje sužavėti neapreiškiamu 
džiaugsmu Jo apdūmojime, o pasigerėjimas 
tuomi padaro pati Dievą begalinai iresminai 
laimingą. Todėl Raštas šv. sako “paragau
kite ir matykite, kad Viešpats saldus: palai- 
n autas žmogus kurs pasitiki juomi." ( Ps. 
X X X 111. 9). “J ie gausiai geria iš tavo ap
stumo, irtu girdai juos iš savo gėrių ujielio: 
nes pas tave gyvenimo šaltinis, ir tavo švie
soje mes matome šviesą." ( Ps, XXXV. 
10). “C ’ 
V iešpal ie. 
.1" tavęs!. % 
šlepinėjo.”

Ki.. 15
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ką sako Aukšciausis ir Kilnusis, kurs gyraj. 
na amžinybėje," (Izaijo LVII, 15).
esi tas pats, ir tavo metams nebus galo.^| 
(Žyd. 1, 12). “Aš esu pirmasis ir paskuti-*^ 
uis — ir štai CSų gyvas per amžių amžius.’*! 
(Apr. 1, 17).

Kl. 18. Ar Dievas pradžios neturčjdilįįĮ

At. : Ne. Dievas vra pats per save, 
kalinga esybe; per save patį, ir visiškai neO 
priklausomas nuo nieko kito; ir, todėl, ine-S 
kuomet neturėjo, nei negalėjo turėti pra-g 
džią ; bet turėjo būti nuo visų amžių. Tada 
J is sako Moizei apie save, “AŠ ESU. KUR-S 
S AI ESU; taip sakysi Izraelio sūnums^ 
KURSAI YRA mane siuntė pas jus” (Isejla 
III, 14). Idant parodžius kad tiktai Jisai|| 
vienas esminai esti, ir kad visi kiti daiktaO 
tik menkas niekas sulyginus.su Juomi, pa-2 
gal to, “Štai tautos vra kaip kibire lašas ne
kaip svarstyklių grūdelis; štai tsalos kaift 
smulkios dulkės... Visos tautos jo akyvais^ 
doje lyg kad visai jų nebūtų ir jam tiek veri 
tos, kaip niekai ir tuštvJiė.” (Izaijo XL, 15* 

i7)-. . . 1
Kl. 17: Kas reiškiama pasakymu Di&* 

vo didenybė2

Ar.: Reiškiama kad Dievas pripildo vi4į 
sas vietas ir visus daiktus ir kad Jis artimai 

sutvėrimuose; “Nes jame mesr 
judame ir esame.’’ (Ap.

esti visuose 
gyvename. 
XVII, 28). “Jis augštesnis už dangų, ir ką’ ;; tu darysi ' gilesnis už pragarą, ir iš kur tu. 
pažinsi t Jo mastas ilgesnis už žemę ir pla^ 
tesnis už jūrą" (Jobo XI, 18). Tad kara-^ 
liškas Pranašas sušunka Dievui, “Jei žengi; 
č-iau į dangų, tu tenai; jei nusileisčiau į po
žemius, tu čia. Jei imčiau, brėkštant, savoj 
sparnus ir gyvenčiau jūros pakarščiuose, tail 
ir ten tavo ranka lydės mane ir tavo dešinėj 
laikys mane.” ( Ps. CXXXV1II. 8, 9, lO/.į

Kl. 18: Ar galima mtim-s Dievą sti^i 
prasti! j

At. : Ne. ne. Nėra galima jokiam SU*- 
tvėrimui Dievą suprasti; nes kaip galiapry-į 
bojamas suprasti begalinį? kaip gali šutvė* 
rimas suprasti Sutvėrėją ? -Tad Raižfa 
sako: “Štai, Dievas didis, perviršyjąsmū| 
sų žinojimą; jo metų skaitlius nesuskaito-- 
mas" (Jobo NNNVI, 2(>). Jis “gyvenasi 
neprieinamoje šviesoje, kurio nematė nė vie*< 
nas žmogus, bet ir negali matyti” (l Timotl 
VI, 16). “Būtu dar daug kas pasakyti, ii* 
mums pritruktų žodžiui: mūsų gi šnekos iš—J 
vadas: Jis yra visuose dalykuose. Girdami' 
,ji ką mes galime padaryti ( nes J is Visagalis,-! 
perviršyjąs visus savo darbus. Viešpatsbai.4| 
sus ir begalo didis ir stebėtina jo galybe*-. 
Aukštinkite Viešpati uvrimui. kiek jūs gali*.

stei

ir
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Kaip gi didi datyryliė tavo saldumo.

. tavo paslėptojo tiems, kurie bi- 
Tu slepi juos savo savo veido 

( Ps. X XX. 20. 21 ).

K f t s reiškiama pasai, y/ma Die
vas yra a m ž> nūs y

At. : Reiškiama kad Dievas neturėjo 
pradžios, ir neturės pabaigos; kad Jis vi
suomet buvo, yra, ir visuomet bus; “Nes štai

te, jis dar bus augštesnis. ir jo didenybė 
būtina. Garbinkite Viešpatį, augštinkite 
kiek tik galite, nes jis didesnis už visą, gy~ 
rin. Aukštindami ji surinkite visas jėgas? 
nevarginkite savęs, nes jo nepasieksite’^: 
( EklL XL1I I. 29 ir seka). J

i 
Kl.. 19: .Ir Du ras a!mainą gahmaSfĄ 

Ar.: Ne: Dievas yra visuome vienodas^ 
visiškai jokių atmainų negalimas. Šiaip:

Raštas šv. sako. “1 lievas nekaip žmoguskad 
meluotų, ir ne kaip žmogaus sūnus, kadmai-į 
nytūsi" ( Skaitl. X X111.19). Tad Karalius! 
Pranašas parodo ištą dideli skirtumą tarp3 
Dievo ir sutvėrimų kad. “jie pražus, tu gi| 
pasilieki: jie visi pasens kaip a [įdaras, it t® 
permainysi juos, ir bus permainyti. BettCU 
esi tas pats, i r tavo metams nebus galo” (Ps|j 
( I. 27. 28). O šv. Jokūbas sako, kad pači 
Dievą “nėra nevienodumo, nė pasikėitunįs 
šešėlio’ (Jok. L 17).

K L. 20: Kodėl sakoma Dilias gaili&įg 
atgaili, pyksta, arba tam panašiai ?

Ar.: šie yra tiktai vaizdiniai &
pritaikinti mūsų a|H*iuopim<i būdui, irrei 
kia tiktai kaib Dievas taip veikia savo 180! 
niame pasielgime, it šitokios [MTinainosiii 
tai atistiktų Jame: bet kaip “visų Žmoni 
darbai jo akyvaizdoje. ir nėra nieko pasle] 
t<» nuo jo akiu. .Jis žiūri |ht amžių amžių 
ir nėra nieko stebėtino jo akyvaizdojO] 
( Ekli. XXXIX. 24." 25). taip niekas negi 
būt naujas Jam: praeitis, dabartis, if lM 
lis. visi mmlatai J<> akyvaizdoje esti; įdeki 
negali atsitikti laike, liet jis mato 11U0 BU 
žili; tad niekas negali padaryti Jame DUMI 
įspūdį, arba atnešti Jme jokią 
gailestį, piktumą, arini atgailą.
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BALTINOSE, MD.
Opera “Birutė” suvaidinta 

puikiai. Publika netilpo 
salėn.

Rašo ISABELLE KAY
I.iftiiM- šviiiiiiiinkp Amerikoje visados trokš*:! Ratili paturimi; 
paaei ininiiii .jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šeiminin
kė ir molina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straipsneliai ku

rie ims indoniŲs kožnai Lietuvei šeimininkei.
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ŠEIMININKĖMS kelrodis

CLEVELAND, OHIO

Sąjungiečių jubiliejus

t

-)

[T

HUDSON, MASS.

Šokiai ir teatras

f

BAYONNE, N. J.

Atlaidai

In <1. balandžio įv\k<» 15 Lp. 
Moli ni Sąjungos vaikui iii b-nl 
įas po vadovyste lino." Stanio 
iH'. Publikos pii'-irinko pil 
nuli1 svetaine. Nebebuvo kur 
>< '1i>. Kitiems teko pa-tovi ti. 
Prasideda teatras. Išeina pul-

EASTON, PA.
Lietuvių Darbininką Sąjun

gos 40 kp. laikys savo susirin
kimą gegužio 2 <1. tuoj po su
mos šv. Mikola >v< tainejjL M;i 
lont'kite visį nariai atsih^kyti. 

Nrpamii škite 
vesti. .

ĄNttibifenS; feliANbžIO 2V, 19*6
' • ► X/ « I Bis te B IN iv K X 8 \

kas vaikučių. Visupirmiausia 
dainuoja Lietuvos himną. Žo
džiu sakant, taip puikiai sudai
navo, kad publika privertė ke
lis kartus kartoti. Tai buvo ne
išpasakytas rankų plojimas. 
Teatras irgi puikiai nusisekė. 
Visi labai gerai savo roles atli
ko: J. Aukštuolis, J. Saperac- 
kas, .J. Staniūnas, M. Silevičiū
tė, .J. Staniūtė, V. Staniutė, A. 
AukŠtuolaitė, A. Sebeikiutė, 
M. Jakeliutė, O. Šataitė ir kiti. 
Peikia pasakyti (>. Stanienei 
ačiū už toki gražų išlavinimą. 
Paskui prasidėjo šokiai ir tęsė
si iki vėlumai, (artima sakyti, 
kad kuopai liko gražaus pelno, 
šiame baliuje pasidarbavo šios:'

A. L. R. K. Moterų Sąjungos 
kuojia 26 laikė iškilmingą pa
minėjimą dešimts metų kuopos 
gyvavimo balandžio 18 <k Pra
dėta su šv. mišiomjs šv. Jur
gio bažnyčioj anksti ryte, kur 
dalyvavo 180 sąjungiečių. Se
kė pasveikinimai, rajiortai, te
atras, dainos, vakarienė ir šo
kiai iki vėlyvam laikui naktį.

Vakaro programas buvo il
gas ir Įvairus. Miesto majoras 
Jobu Marshall ir kleb. kun. V. 
Vilkutaitis pasveikino są^un- 
gietes. Ona Mihelicli'ieiiė nu
piešė gana plačiai kuopos pra
džia ir istoriją.

. * . . Ikienė jiagerbė organizatores ir 1U-., 
senas nares, suteikadma aliniu- ■ I1(-ų 
čiai gėlių bukietus. P-lė .1, Šal-1 vičienė. Rengėjos 
ciute ir jos drauges pašoko ke-Į publikai ačiū už atsilankymą, 
lėtą klasiškų šokių. Dvi ma-j Kurie buvo šiame baliuj, tai 
žos mergaitės sudainavo porą manoma, buvo visi užganėdin- 
senoviskų vaikiškų dainelių. |p dėlto kad buvo skanių val- 
Buvo perstatyta trijų veiksmų 
tragedija “Pavogtas kūdikis."

Al. .Jankaus-1 jjery Antanina. V. Stasilevičie- 
V. (. indis, L. Sapitavičie- 
P. Staniūnirnė, A. Volka- 

taria visai

i • • i •gili ir gėrimų ir kitokiu pamar- 
Iginimų ir laimėijmų. Publika 

'Lošime atsižymėjo V. Marozie-* skirstantis prašė, kad (langiaus 
ne, broliai Janusaiciai. P. Sut-. tokių parengimų surengtų. Ko
kus. O .KiiĮU-evičiutė. ir Mino-! I!!linistai verkia, laksto po gat- 

e. .Ja- j v,.< į|- (raukia už ranki] sakyda
mi kad neikite pas tas davat
kas. Girdi mes turim kitoj vie
toj šokius. liet niekas jų ne
klausė. Lietuviai aiškitii pa
matė tuos Bimbos pasekėjus. 
Mūsų komunistėliai tiktai pasi- 
dižaugė savam parengime su 
Maynardo rusais ir kitais tava- 
riškiais iŠ kitų kolonijų. 1x4 ne 
hudsoniečiais.

Senas gyventojas

tiem’ principiškose role
žesūes rolės buvo irgi gerai at-! 
vaidintos. Vaidinimas buvo be; 
abejo pagirtinas, bet per neap
sižiūrėjimą tapo išrinktas vei
kalas nepritaikytas jubiliejaus 
programai. Perstatymas buvo 
per ilgas. S. Greičienė negu-j 
lūdama dainuoti trumpai kai ’ 
bėjo apie sąjungos reikalus, 
^pjungietė dainininkė M. .Či- 

dč, dainavo keletui nauji] dainų 
parašytų Vanagaičio ir kiti]. 
Aplodismentų ir bukietų buvo 
daug. Ištikto pagerbimo gė
lių buvo tiek daug« kad seimą 
atrodč4<aip gėlių kermošius be: 
rojus, buizos lietuviškas 
kestra.' užbaigė iškilmes 
naikia muzika dėl šokit].

Publikos at>ilankč 400. Iii 
lubojus nebus greit užmirštas. 
Valio! sąjunginės. Lai gyvuo
ja moterų organizacijos.

Žiburys

(iegižes 2 šv. Mykolo lietu
vių bažnyčioje prasidės 4(1 va
landų atlaidai. Bus svetimų 
kunigų. Dievo žodi skelbs 
garsingi pamokslininkai Nevv 
Vok apielinkės. Dėlto gera 
proga paklausyti anų pamoks
lų, atlikti šv. išpažinti. I žtat 
kviečiu vietinius ir iš kitų apy
linkių lietuvius pasinaudoti to
mis I)ievo malonėmis.

Kun. P. Vanagas

Kai ant šito laivo New Orleans, La. uoste ištiko ekspliozi- 
ja, tai buvo sužeista 20 žmonių. Laivas yra Standard Oil Co. 
nuosavybė. " 7

---- --- - - Į. . *T 
čiutė. Ji savo rolę buvo g.mai 
išmokusi ir tikrai artistiškai 
lošė, ir savo puikiu balseliu dai
nuodama arijas žavėjo publiką. 
Kaip seniau apie ją buvo rašy
tai tai tikrai yra Baltiniorės 
žvaigždė.

Balandžio 11 d., Lietuvių A- 
liieriko.s Atletų Kliubo Choras 
perstatė ** Birutę'4 po vadovys
te komp. M. Petrausko.

Tai buvo jubiliejinis vakaras 
20 metų sukaktuvių kaij> para
šyta ’*i>irutė” komp. M. Pet- 
rausly).

Vaidinimas pavyko puikiai, 
ir susirinkus publika liko pa
tenkinta, dainomis, muzika ir 
lošimu.

i );ir ;ti rmą kurtą 1 mk buvo 
susirinkusios publikos kad ne
tilpo svetainėje ir keletą šimtų 
turėjo grįžt negavė progos pa
matyt tą puiki] veikai;]. Žinio< 
yra kda p. Petrauskas pasiliks 
1 >altimorėje ant ilgiaiis ir pa
statys antru kartu “Birutę.” 
tai tie kurie nematė pilimi tu
rės poigą antru kartu pama
tyti.

Žymiausią rolę, kuri yra Bi- 
. didino Leonora Feravi

RODYKLĖ No. 26
Virimo Receptas

K"žn:i :-einiiiiinkė imi niokoti kopti p. 
•;;-iit' p> riesi!-. Sekantis rooeplii' eri-j 
eilios knip jį .-ipdirii'i kini turėtu ,in- 
k:oii:.i koii;. I'niinię'i knd : \ k.i p.nln- 
, iii'- i p\ rnsij ' i-i 'inniiškiiii ii etiniės-s.

,\l,\l< I > I i il!'l \S 
miiidllko e\Iipornled pieno 
puoduko krekii.i t t ini inii.t. 
,'iuulki.ii siniinii.l ir i"ijo:u 
kilt ■ 111 o I e I i II. 
šmik'l tiku i k'-pulilo pmtderio 
pllodllko kllpollt ;l I luolldu 
šlllol :l i Si d.ollldo 
puoduku' rtlpiuts 
Su liksi ilk" imlioj 
štiukstiiko muloj 
kimišinii.i OMiiui 
ki:Ul'ėiiu bulę imi i

Sudėk i kriiMj krekilj miltus, kepuimt 
sodu ir kupolus ulniomlits. I'n'kui du 
dėk šokolndu. etikrij. prio'koiiitls ir su
pilk i tui kinlišitiitl trynius gerui stp 
pluktus. Išplūk oMipornted pien.i ir 
guliuits suplukus supilk kiniišiniij Imi- 
titr.ii'. Sudėk mišinį į gerui tuiikimiii 
jntdsSH Imkuiio skarMidų išdėtu l»'pier:i. 
ir kepk lipi" mimtlns vidutiniškame 
peėiitie, įmok piipriisotl kaip pyf:ig:j 
apteptą šokolado košele; arba galima 
duot kaiiHi pudingą su o\ apoi iiled pie
nu 
stl

i-pbiklu ir p;i':ililitilu ir uždarbiu 
Miiiila ir apdulkini :j <-imiiimmi.

Virtuvės Reikaluose
|>.il-:;lit iiu'iiiiuiU’ pu.iuK. Imil dildė!

»:ill k'l iik<» k'*p;iui<*' '"d"' k:id Iii'
UI'-I-muile IH-Iiillirul i.l p<-|- pli.jillis lllk'lo 
kiii'iiH.

Mitimmi :iprik<«iii' d:id<-k žlup'iu-li 
s.nl"' i iii"i. ’I’ikI i lu-ii-ik,-' ,|(-i 
dntlU 'ilkliei- b) ilz -.i ld viii ui.

Krinti |>H"<liik:ii milui liv.imi'i
Ii iltį --v m in

K.id Mii'ill 'illli' iu'I'Ih-'jIu j pi'.-iu 
kndit d ir.-ii Miit-ll.i p;i iii'. <|jnin i'\k 
Tiiiilk'li; kiikiirnz.il krnkiiHili. i Mii'be: 
k uilį i u ' Ilki II' lilliiK ■ <I<|> l t'. T:I' 
.III li-'t t’i- -kt'liimj lit’k kud ji tu- 
I, ' Sli-Ri ti.

\n\ aImiiiii tiluiiiiiu. imlu ir hikkIh 
prie kur'ii pilk'-pu imii-l.i' r>-iu<l"k III'- 
dili) dl :i|riiiil pi i-'-l i"t" iu iumr:liii<lx - 
• imi. Ii- u'--u i t iz\- iilumiiio.

Naminiai Pasigelbėjiinai
\||V .ilMIUli l'llllll I1IH2I) IIŽI lll llk.l 11.1

iš|, ra Kmoi i tik iii.< Imlėjii' b<>r;ik'i> i 
Ikriikmolą ir pii'kiii išprii'iiik imi' iki 
Į !<:••» 111:1". .b-i:.'ll ii'.i l':i Ilki l:i i ' l':l |r.l-

MK'ii lllllll;lli:lM>k iii"' Ui'lll bnltll li.l- 
ki’l’it. I< :i imą nišk'.j nmlinvil kr:mt tlM'j 
r;i'ii lokio linki'! " i slmll:i<• i.

I.mm'ii' killioj:inl šniūrui ilui:ni Hi
lo' i'-i išMi.'kuo'it juos '.'kį į moiif'i. 
Vito |o m- lik ii'- iltrinit Inikys. Imi Ii'li-J- 
m.-iii l;iiig::i ;itsi<l:irii>ė'. Nctmmlokit 
imikij :ir li'iiiilit kurio luri tlrti'k"'. m-' 
iliii'ku imikimi šilimą.

KiiIIiiiiiI įpie siilnbrisius iluiklil' !>u- 
muo'o ii'ikiii ilnlinf juos j <l\i nrilpi : 
K;i'<lmii immlojmnU' ir |>:iur:iži!iimni 
Hikomus. VaHut si<bil>ritiius (įniktus 
i-'’iki:t Mil't vienu laiku visus n:imloj;i- 
iiiiis Milįriui. o Įiitcrnžimiiiius užlenk.i 
nin :iIv I l:iik' nuo laiko.

.Iciu'U ištepsi paprastą aliejuotą J*>- 
pieri su lygia dalim varrišio ir molia- 
sii. turėsi neiiU'i'lingą musėm' sulipti 
popierą.

Grožės Patarimai
I žil inta' kojas galima i'gyd't kele- 

.u Kuilaiuii uncija išvenginm
'••rte'iiė svaro gydymą, reikia dėvėi '‘-e- 
'er.'kus kurie tinka ant kojų gerui, tie- 
riitU'ia' immįtii' būda' suminkšl itiimtii 
popttdiniu sukielėjimij ra pamerkiant 
koja' IS miliutu karštame vandenyje 
ka-dien. kur indei |x>ra šaukštuku S" 
In'. Xiišliio't \ k kojas sausai ir trink 
skaiidaUui \ielą pamik"' iikmeliėliu iki 
pasieksi minkštą '»dą. I'ž.dėk biski ■ nld 
• ream ant valos prie žaizdos.- 'Tą rei
kia daryli ryte ir vakare.

Ypatiškfi Sveikata
Iv'-zaas žmoguj’ kiro įef"

'ii.'inenei liandvi įas 
kinii'ia kaip tralii 
b, ' prasideda nu 
'' :< rij' k temai. Š 
sv n rbiau ia viso, 
reikia t u rei 'v a r 
k" bei ir - veika.- 
nuda' .ižl.iikym 
įiev ir'kinimo. 'I 
imu.d pa-i i r-u k.i n i v.ilyęi'. 
valui' x|| DeperilailU mė'((S 
lai', daržovėmis, urėdais, ir 

-Kr.-i lai visą iiiiml.'ianm' 
virškinimą beveik visi turi tl.ilil |.> 
venuli pii'ireiikliiit t.'kilt' inai'lii' ku
rie Mitinki! 'ii jtl'ij skilviu.

n ir \ i 
nž^i l;i i k \ t sx <*i- 

Miimj :i i "ii k<»lny- 
>\nri|x ii:ini:ii. 

; b»’t
v kuiKis Kinu) 

lik š\ aru*- iš laii- 
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i»vf he- 
iš-

Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus:
Stiih'l:ir<l ir * Ti:iIh’iiu'* |»i»*ii:i

tik rrikm kurtu pieno ir vtikr.iu*. 
gl;t» urvini ja*

I: l <*: i k i ti' vi'ii' miiiim-s ifikiiliiv imli', kur 
Tumulu guli sutuupytl lelbviiU' ir gauti broli-

Tėvūnas, Birutės tėvas, — 
.Juozas Neikus, senai žinomas 
lošėjas atliko gerai savo rolę. 
Birutės Broliai: Nadas Raste
nis ir Matas Butkus, labai tin
kamai išrinkti brolių rolėse, nes 
abudu dideli vyrai ir dideli 
skambanti balsai. Krivė — 
Kazys Liutkus, irgi gerai suki 
nosi vaidiliučių tarpe. Krivių- 
Krivaitis — Jonas Galinaitis. 
Aukininkai — J.%Neikus ir I 
Urniežius, Senas Aklas Vaidy- 
la — Matas Butkus, Bmniu- 
kas. Senio Vedėjas — -Juozas 
Aleknavičius. Vaidiliutės So
listės — )>. P. Kaseriauskienė ir 
p-lė O. ('esniutė, abidvi turin
čios gražius balsus puikiai gar
bino senovės dievulius. Vaidi
lutės lošėjos — 1 Helena Vasi
liauskaitė, Emilija šimanskai- 
tė ir Ona Lukoševičienė, gan 
gerai išpildė savo roles. Keis-; . 
tutis, Lietuvos kunigaikštis —jkia pilnus imiodynuis apie 
Pi anas G inkus, Žundšteinas, 
vokii'čių pasiuntinys — .Juozas 
Balčiūnas, irgi didelę rolę tu
rėjo kurioje buvo daug daina
vimo ir lošimo. Choras suside
dantis iš apie 50 asmenų sutar
tinai išpildė visas dainas daly
vaudamas scenoje.

Po lošit ui “Birutės” da 
buvo pridm(.: M. Petrausko 
konipozicije - la>a Nd. 3, susi
dedanti iš i.ei ul ių dainų, ku
rias sudainavo choras irgi du 
diadai ir \-imas solo, pritariant 
orkestrai kuria vadovavo kom
pozitorius M. Petrauskas,

Užsibaigus vaidinimui ir 
publikai išsiskirsčius L. A. A. 
Kliubas pakvietė vakaro veikė
jus ir daugel svečių i surengtą 
vakarėlį. Garbės svečiai buvo

’ «4——•■■I > 
komp. M. Petrauskas ir art. J. < < 
Babravičius. Susėdus už stalo ’ 
kliulvo pirm. J. Milunaitis par 
prašė visus sustot ir pagerbt v 
komp. M. Petrauską už jo ilgų 
metų darbą ir už taip gražų ir 
gerą išniekinimą choro. Laike 
užkandžiu pirmininkas jrersta- J 
tė daugel kalbėtojų ir visi g»r6- - 
josi vakaro pasisekimu ir lin- 
kūjo p. Petrauskui geriausios 
kJoties.

Helena

j
r**r- •

PATRAUKIANTI LAPELIAI DĖL PLAČIAI-REGINČIŲ 
KELEIVIŲ Į GIMTINĘ ŠALĮ

Cunard. Line išleido pa-’bę žinių pasų bei atgal grįži- 
traukiančius lapelius kreip
damasi Į žmones susidomėti 
kelione Į gimtinę šalį. Šutei-

| laivu tiekiamus keleiviams 
patogumus. Duoda daugy-

mo alidavitų reikale ir susi
siekime Į visas gimtinės ša
lies dalis.

Reikalaujant ir nurodant 
antrašą bus išsiųsta bile kam.

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

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

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

Norite Būti Svieki 
ir Laimingi

Tat turite apsaugoti save nuo li
gų valgydami sočius valgius. Dėl 
stokos maisto ir sotumo visas kū 
nas nyksta. Nereikia rizikos im
ti. Tinkamas maistas ir tinkamas 
gyvenimas padarys jus ir jūsų 
vaikus _ sveikais ir laimingais^ 
Daktarai Ądo, darydami bandy " 
mus, kad kondensuotas pienas y- 
ra vertės maistas budavojimui 
vaikų sveikatos.

Pagaminkite savo šeimynai Įvairių valgių, ku
riuos žinote jie mėgsta, vartodami Challenge ar 
Standard Condensed Pieną, pavyzdžiui, pudingu, 
keiksų, kepsnių, košelių, pasigardžiavimų ir t. t., 
ir kitur kur reikia pieno ir cukraus sykiu. Paban
dykite kavoje, šokolade ar su koko. Apsimokės 
blešinę laikyti ant ledų visados po ranka. Nepa
ges ir tuoj galima pavartoti.

DYKAI

>

Visi Skaitykite

Tai Didelė Knyga 192 Puslapių.

KILIU .JO.JE YRA VISOKIE 
įvairių — pat lietingų, 
juokingu, rimtų, bot 
visiems visos supran
tamos. Veik visos yra 

originalūs
Apdaruose $150, be apdarų $1.00

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

I
T

I V illlo ll|:| isl o UŽ M> pi
ją' <!:ir .mumine hriiii^iu 

iloMini.i už. Icilivliii' iiii<< lueši- 
nii.i. Taupios ši-iiiiiiiinkčs ,:iii- 

l«i leiui'liits ir išmaino :inf 
brnnL'iit iIomiiu.i <l.\k;ii. Miitote 
:ini paM-ik'io r.-tnksliiost i. 
lito p..uiti toki už •‘•■"i leibvlill'. 
I‘r.ulok i t<* siu ik | i<-u i;iup\fi l<i- 
bi-tius ir nitne.'Uih' j ;irėi;iii'i:j 
• loMiiui krnutiisp ■ uI.'u ;i<11 <‘sii 
žeminu.

Taupykit Leibelius
Dėl Brangių Dovanų

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

KITOS PREMIJŲ KRAUTUVES,
JALE KIVEK. MASS. 

14--3r<l Street. nrti I’.otlfonl St. 
m:vv iivven. < <»nx. 

Temple Street, nrtl ('m\iii Street 
imiiMjEi’tntT. <xwx. 

Ugi t'iinurv" Stris-t, prtl Mulu Street 
1‘ROVIDENCE. R. J. 

49 Alx>m Street. arti \Vn'bingh»n St.

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 jif paduotų savo balsą 
už katalikų sąrašus. Kas juos paragįs?

“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 Lmavą “Darbininką.” Jame ras 
daug naudingų patarimų, persergėjimų ir nurodymų 
už ką balsuoti.

“Darbininkas” Lietuvon kainuoja PENKIS DO
LERIUS IR PUS?. 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
ki ar money orderį dabar. Adresuokite:

“DARBININKAS”
366 West Broadvvay South Boston, Mass.

kiikiirnz.il
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Rengiasi prie baliaus
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PARSIDUODA DR. J. C. LANDŽIUS
Dan

elio-

i

z

I

Visi nepasisekimai organi
zuotam darbe, paeina nuo ne
veiklumo.

KĄ DĖDĖ TADAS GIRDĖJO

Laimėjo $200.00

ANTRADIENIS, BALANDŽIO 27. 1926

F. AD. RICHTER & CO.
BERRY * SO. Sth STS. BROOKLYN. N. Y.

nedidelis SVORELIS. Užpakaly trys gy
venami kambariai, šiltas vanduo, skal- 
b.vnės, didelis. gražus kiemas (yaril). 
Kaina labai pigi. Kreipkitės: .TOSEI’II 
PAVIS (Davičiktis), 150 \V. Third St.. 
So. Boston, Mass.

(SEVMoUR)
LIETUVIS GYDYTOJAS

381 W. Broadway, S. Boston
VAI,. I) iki !» TEL. S. B. 4ttOO

.z JUOKELIAI

MATTAPANF parsiduoda: namas dvie
jų šeimynų 4 ir 5 kambariai, maudynė, 
šiluma, elektra ir kitokie patogumai. 
Mėnesinė randa $75. Kaina $6,tMM). 
įnešti $1.500. Kreipkitės į savininkų 
ANTON1 MORAUSKI, 13 Boston St.. 
Te). So. Boston 3076. (B.-27)

PAIN-ENPELLERIU
Vaizbažcnklis jrtg. J. V. i’at. Biure.

^MJJAS IŠRADIMAS
• RĖKSNIO GALINGA MOSTIS* 

Gydo, Reumatizmą. Ranku, Kojtu 
Nugaros skaude ji ma. Šalti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dy»uli, Galvos skau
dėjimą, ir teip vtaokiue skaudėjimus 
( tik ne romu ).
Tūkstančiai žmonių yra ii si gydė o 
milijoną? dar nežino apie tai.
Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta avkso, kiek ji pati sveria su
lig naudos gydymo.
Kaina 75 centai. $1.50 ir $3.00, 
ir 10 centu eztra ui persiuntimą.

Klauskite pas aptiek orius teip 
DEKEN’S NEW D1SCOVERY 

O1NTMENT.

Deksais Ointmeat Co.
518 MAIM ST. BOX 352
HARTFORD, CONR. U. S. A.

DR. L GOLDEN.
BOSTON’O OFISAS ?

99 GREEN STREET
T.4. H;i\mmkft 22ss

2. iki I ir 7 iki S val.-indų vakaro 
sckinailiciiiai< 3 iki 4

R0XBURY’I0 OFISAS
u; < RA\VI‘< »RI> STREET

( art i IVa-binetoii St. i
Tol. It.i\lmry

s iki 9 ryto. 1 iki 2 ir iki lt> vakare. I 
išskiriant ponktailionio ir sekinailic I 
tiio vakartis.

PARSIDUODA BUČERNĖ
l’ar<hio<lu valgomų daiktų krautuvę 

— bučertię. Biznis išdirbtas p- • dau
geli tnelų ir Itpveik visas bizte ■ -I iri
mas cash. Daroma tarĮH* 6 ir 7 šia:' i 
savaitėj. Vieta tarjH.* maišytų žmonių 
S<>. Bostone. Gali pirkti ir nemokan
tis. mes apsiimam išmokyti. Priežastis 
pardavimo — sergu, nėra kam prižiūrė
ti. Parduosiu už mažiausių prekę. At
sišaukite i “Darbininko" Administraci
jų. (B.20-27)

vikriai patrynus krutinę ar pcė. :< pagelbės kraujo cirkuliacijai, 
nedaicidžiant Į>isenė:i ir j igaiėa pcjšalimams.

35c. ir 70c. vaistinėse.
Tirkras:.; pažymėtas INKARO vaizbaženkliu.

FARMA ANT PARDAVIMO
Gerai išdirbta farma, žemės 36 ak

rai. naujus namas iš i>enkių kambarių, 
elektros šviesa. 59t> viščiukų, 25 vištos. 
2 karvės. 1 tely/ia. 1 arklys, 3 kiaulės. 
Kaina $£.250. įnešti $2,000. Randasi W. 
AbingtoB. netoli nuo Montello. Kreipki
tės: 3OSEPH ŠORIUS, 414 \V. Broad 
vvay. So. Boston. Tel. So. Boston 4371.

; (G.-4>

”»■ * 1 ■■ ' M ■ -................

TeL So. Boston 0823
LIHTUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadwayt South Bortoa 
Ofito valandoa:

□no 9 Iki 12:00 ryte ir nuo 1:80 
iki 5 ir nuo 6:00 iki 8 vai. vakare. 
Ofisas uždarytas 8uba*os vakrrais 
ir nedėldienials, taip-gi seredomls 
nuo 12 dienų uždarytas.

INFLUENZA
S«n.-:yna tavo jėgai; ir gyvnnvii^^^

Palieka tave silpnu ir bejėgiu per ilgą laiką.
Apsisaugok nuo ii’.fhr.’n'o'. išsigvdydainas nuo peršalimo 

pačioje pradžioje be atidėliojimo.

S}

I Naujas Lietuvis Dentistas |

IDR.ST. A. GALVARISKI!
(GALINAUSKAS)

J414 Broadway, So. Bostoną
g Ofisas atdaras tino 1 :45 vai. |m> pie- a
5 tų iki 5:3t> vai. vak. ir nito 7 iki 9 a 
H vai. vak. šv.-ntą dienų pagal susi- B 
a tarimų. Telephone So. Boston 23OO a 
^miiiiiuntit;i:fii»MHOi^MHffli»t}Hj|dtmHtW'uti!iiiln.„.aį 111 'iu

REIKALINGAS BUČERIS
suprantąs krautuvės darbų ir mokan
tis t rokų "tirą i vyt i." Norintieji darlio 
platesnių isformacijų kreipkitės pas: 
\V. .1. JAKŠTAS. 308 Fourth St.. So. 
Boston. Mass. Te). 2491-R. (G.-G

VIETINĖS ŽINIOS
SVARBUS SUSIRINKIMAS

Bal. 29 d. paprastoje vie- 
toje Įvyks LDK S. 1-mosios 
kuopos mėnesinis susirinki
mas. Visi nariai prašomi su
sirinkti.

Bus skaitytas laiškas gau-

Tikiu, kad Vyčių kuopos ko
respondentės plačiau apie šį- 
vakarą parašys.

Valdui)"

VYČIŲ SUSIRINKIMAS
L. Vyčiu 17-tos kuopos 

mėnesinis susirinkimas įvyks 
šiame ketverge, balandžio 2$) 
d., parapijos salėj ant Sep-

y tintos gatvės. Prasidės 8 v.

PIRMUTINĖ PERKŪNIJA
Nedėlios ryte Bostoniečiai 

pažadinti iš jautraus miego 
girdėjo pirmutinį šią metą 
griaustinį. Buvo gan smar
kus i r.t ik jo negirdėjo, kurie 
kietai miega. Kartu smar
kiai lijo. Melro.se’o miesto 
perkūnija trenkė į metodistu 
bažnyčią ir nuostoliu padarė 
už apie $300.

Naujas Sporto Vadas

— 1
Lietuvis Atsižymėjo

Balandžio 23 Philadelphi- 
joj So. Bostonietis Antanas 
Plaskis laimėjo Declathon 
lenktynes. Pernai metą An
tanas irgi laimėjo. Lenkty
nėse dalyvavo apie 3<MX) bėgi
kų.

SULIG SKELBIMO
— Pasakykite, meldžiamoji, 

tamsta toji poni, kuri pasigar
sino ieškanti žmogaus, kuris į- 
neštu šviesą į jos gyvenimą’

— Taip.
— Tai štai... Aš — elektriš

kos kompanijos atstovas.

DRAUGIŠKAS PATARIMAS
— Žinai, mano mielas, *— ta

rė Džanas, — aš galiu vesti t lie
tingą našlę, bot aš .jos nemyliu. 
Vietoj jos aš nuoširdžiai myliu 
neturtingą, bet gerą mergina. 
Pats nežinau, ką daryti ?

— Klausyk, — tarė draugas, 
— širdies balso ir vesk tą, ku
rią myli, o man išpiršk tą tur
tingą našlę.

Kiekvieno kataliko šventa 
pareiga remti kataliku sjiaudą.

Leonas XIII

gegu - 
reikalus. 

; Turėsime išrinkti atstovus į 
L. Vyčių N.'A. Aps. suvažia
vimą, ir daug kitų reikalų, 

r Po susirinkimo bus pirmu
■ kartu “šunim burum,’’ pro- 
gramėlis. Visi ateikite.

I 'aldula

Šv. Petro lietuviu parapi
ja So. Boston, Mass. laimėjo 
$200.00 iš Bostono Legal 
Stanų> vajaus. Laimėjo tre
čią dovaną. Čionai garbė be 
aliojo pripuola visoms mote
rims, kurips per savo taupu
mą ir gerą širdį nepasigailė
jo pasidarbuoti parapijos 
naudai. Valio.

Galinauskas (Gaiva
liški) sporto mėgėjas, paėmė 
j savo rankas lavinti vietos 
Vyčiu 17 kuopos base bąli ra
teli. Dr. (Jaivariskis moks
lus eidamas prigulėjo prie 
Pere Marąuette sportininku 
kuopos. Laike savo lošimu 
atsižymėjo kaipo gabus spor
tininkas.

NEGIRDĖTAS APSIREIš 
(IMAS

PABAUDA
Svečias. — Paklausykit! Ma

no ice eream’e musė...
Patarnautojas. — Taip jai ir 

reikia... Teug.1 sušals! Ta 
niekše vakar buvo sriuboje, o 
dabar jau keberiokš!..

Jūs vaidinate 
Ar negalėtumėt

ĮVYKO PRAKALBOS
Kun. Dagilio prakalbos 

So. Bostone įvyko pereitą 
nedėlią. Žmonių prisirinko 
pusėtinai. Auką surinkta a- 
pie $200. Programinę dalį 
puikiai išpildė šv. Petro lie
tuviu parajiijos choras. p. M. 
Karbausko vedamas.

Kun. Dagilis kalbė jo La\v- 
rence’o lietuviams. Kadan
gi tai įvyko šiokią dienią, tai 
žmonių nedaug tebuvo. Au
kų surinkta apie $40.

Šv. Petro parapijos meti
nio baliaus komisija dirba be 
perstoji n m. Sakoma, kad jie 
šį metą žada pralenkti visu 
kitu metą pelnus.

Gegužinė procesija

Jauni] Merginą Sodaiicija 
ir Marijos Vaikeliu Draugi
jos rengiasi prie undinės Ge
gužinės Procesijos. Norima 
ši metą padaryti procesiją 
vieną iš gražiausią.

Choras rengiasi

PUIKIAI PAVYKO
Į^įT-tos kuopos Megė- 

š,“ Įvykęs nedėlioj, 
ha lytinėj salėj, puikiai pa- 

/ko. Žmonių buvo pilna 
>alė. O programas, tai tik
rai buvo ir už genį maiges
nis. Tą programą prirengė 
jaunos vytos. Žmonės dau
giau prisijuokė negu Dzim- 
dzių vakare. Garbė toms lie
tuvaitėms, kurios per keli< 
menesius vargo, triūso ruoš
damos šio vakaro programa.

Šv. Petro bažnytinis 
ras rengiasi prie metinio pa
rapijos bažnytinio koncerto, 
kuris bus gegužės 30 dieną.

NEGAUS PENSIJOS
Ne\v Yorko miestas turi 

pensijos įstatymą, pagal ku
rį pensijos mokamos valdi
ninkams. Tai pensijos parei
kalavo ir buvusis airišis ma
joras Ilylan. Kilo abejone, 
ar jis gali gauti pensiją. Da
lykas atsidūrė teisman. Teis
mas nepripažino ex-niajorui 
teises gaut i pensiją.

Vyčiu Base Bali Ratelis
Jauni vaikinai Vyčiu Atle

tiško skyriaus rengiasi prie 
sporto sezono. Kas diena 
McNarv darže lavinasi. Iš 
sąstato lošėju, matyti kad už
tekti nai yra geros medžiagos 
iš kurios galės išdirbti gerą 
Base Bali ratelį.

Jauni Berniukai Nuliūdę
Jauni berniukai irgi troš

ko turėti savo base bąli rate
lį. Bernai vasarą Altoriaus 
Berniuką Base Bali ratelis 
gan gerai atsižymėjo savo lo
šimuose. iš 28 lošimą iškil
niojo 20. Šį metą jaunąją 
ratelio turbūt minis. Ber
niukai kalba, kad kun. Stra- 
kauskas pasakęs, kad negali
ma užlaikyti ratelio kadangi 
visuomenė finansiškai neno
ri remti ratelio.

PAKAITOMIS
Kasierius.
steiciuje.

kada nors gauti dėl manęs ne
apmokamą tikietą teatran?

Artistas. Mielai, jeigu tams
ta atsiteisi tuo pačiu: duosite 
man porą neapmokamu došimt- 
doleriniu...

GERAI ŽINĄS
— Ak, kaip gaila! Vaka- 

kščiani susirinkime nė vieno 
gaus nebuvo.

- - O tamsta buvai ?
--Ne! Aš pavėlavau.

SUMINKŠTINANČIOS 
APLINKYBĖS

— Pono teisėjau, atkreipki* 
domę, kad po manęs jšaikvoji- 
mų nebebus.

‘'—O kodėl?
— Mat aš visa iki 

niam centui išaikvoji 
giau nėra ko aikvoti.

ROSTON’O DRAUGUI! 
VALDYBŲ ADRESAI

Lietuvos Dukterą Draugystės 
Po Globa Motinos švenčiausios 

Valdybos Antrašai 
Pirmininkė — Teklė AšmensklenP.

98 G Street So. Boston. Mass. 
Tel. Soutli Boston 4474-M.

Vice-Pirm. — Zofija Kėšienė.
59 Gatės St.. So. Boston. Mass.

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

’in. Raštininkė— Bronislava Ciunienė, 
29 Gould St.. IV. Roxbury. Mass.

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

Tvnrkdarė — Ona Mizgirtrtenė.
1512 Columbia Rd.. So. Boston. Mns«. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrų utarninkų kiekvienų mėnesi 

Visais dr-jos reikalais kreipkitės j pr;s 
Tokolų raštininkę laišku ar telefonu 
'’t.ųo vakare, jiobažnytinėj svetainėj 
Fifth St.. So. Boston. Mass.

!EXTRA! EXTRA!
Lai būna žinotina visiems

Kad

Švento Petro Lietuvių Parapija
Rengia

Milžinišką Balių

MŪSŲ VAIKAI
— Tėtuši, duok man tą kvo- 

:erį, kurį žadėjai, ha dabar aš 
jau mokykloje nė ant paskuti
nio suolo sėdžiu.

— Labai gerai, sūneli, bet pa
sakyk, kaip tai atsitiko.

— Paprastai, paskutinį suo- 
ą nudažė.

NUKENTĖJO DĖL 
PARTIJOS

Komunistas: — Ot. brolau, 
nukentėjau dėl partijos.

Draugas:, — Nugi ?.. I 'ž ko
munistinę ?..

Komunistas: — 0. ne! Parti
ją batu pavogiau.

A

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP. 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI
Pirmininkas — M. žioba.

539 E. Seventh St.. So. Boston. Mass. 
Vice-Pirmininkas — J. Petrauskas,

250 Gold St.. So. Boston. Mass. 
Pror. Raštininkas — J. Glineckis.

5 Thomas I’k.. South Boston, Mass 
Fin. Raštininkas — M. šeikis,

40 Marine Romi. So. Boston, Mass. 
Kasierius — A. Naudžiūnas.

8S5 E. Broadvva.v. So. Boston, Mass. 
Tvarkdarys — J. Zuikis,

7 AVinfield St.. So. Boston. Mass. 
Draugija laiko susirinkimus kas trečių 

nedėldieuj kiekvieno mėnesio. 2-ra va
landų po pietų, parapijos salėj. 492 E. 
Seventh St., So. Boston, Mass.

D. L. K, KEISTUČIO DE JOS 
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.
Pirmininkas — V. Zalieckas,

514 E.. Broadvva.v, So. Boston, Mass. 
Vice-Pirmininkas — Povilas Kuka,

95 C Street. So. Boston. Mass. 
Prof. Rast. — Antanas Macejunas.

450 E. Seventh St.. So. Boston. Mass 
Fin. Rašt. — Juozapas Vinkevičins.

906 E. Rroaduay. So. Boston. Mass. 
Kasierius — Andriejus Zalieckas.

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

9<M> E. Broadvvny. So. Boston. Mass. 
D. L. K. Keistučio Draugija laiko savo 

mėnesinius susirinkimus kas pirma 
nedčldieni kiekvieno mėnesio, po nu
meriu 694 IVashington St.. Boston. 
Mass. 1 :30 vai. po pietų. Ateidami 
nnt susirinkimo atsiveskite su savim 
daugiau nauju narių prie musų drau
gijos prirašyti.

Ofiso Tel. Res. Tel.
Unlversity 8S31 Prospect 0415-M

D, A. ZALETSKAS
Graborius ir Balsamuofojas
983 Cambridge St., Cambridge

I

Neapleiskite Savo Galvos
Odos

„Gražus veidas, bet o, kokia galva!“ 
Ar kuomet nugirdote ką nors taip sa

kant apie jus?
Nagams palitura. pudra, lupoms ir 

veidams d .žai... visa tai randa vietą ant 
jūsų pasidabinimo stalelio. O kaip su 

RįtffleS
Pleiskana mirtinas priešaa

Lybiai tiek pat reiikia turėti neJvary veidą, kaip ir nešvaria galvos 
oda. todėl kad pleiskanos nesislepia.

Ruffles pagelbės jums atsikratyti pleiskanų j savaite ar dešimti dieni} 
laiko. Pamėginkite jj.

65c. vaistinėse, arba prisiekite 75c. tiesiai j laboratoriją.

F. AD RICHTER & CO.
BERRY * SO. Sth STS. BROOKLYN, N. Y.

PIRMAS SO. BOSTON’E LIETUVIŠKAS PLUMBERIS
Bostono ir apielinkės lietuviui turi progų naudotis lietuvio phinilsTio patarna
vimu. Taipgi laikom visokio phimlieriško tavom nuo didžiausi., iki mažiausio 
dalyko. Taipgi laikom pilimi geležiuj storų visokio tavoro kas tik reikalinga 
dėl minto: jiento. aliejaus, iarnišiaits. vienu žodžiu, visko. Penias parsiduoda ]*> 
S1.5O. $2.25 ir $3.<V> už galionų. Musų "pmisni" vrst žemesni negu kitur. GE<> 
LAI KAITIS & CO.. 162 Rrotidvvn.v, So. Boston. Mass. Tel. S. Boston 2373 M.

18 METŲ SOUTH BOSTON®

D R. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS

199a W. Broadway, So. Borto*
VATANDOS; Nuo 9 r. 1B 7 ▼. vak.

iTel. Brockton 5112
DANTISTAS

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

Sekmadieninis po pietų
705 Main St., Montello, MassJ

(Kampas Broad Street)

1

B

TEL. So. Boston 0006—W.
LIETUVYS DANTISTAS 5 

A. L. KAPOČIUS
251 Broadway, So. Boston 5 

(“Keleivio’’ name) f
Ofiso Valandos; nno 9 1M 12, n* S 
140 M 6 ir nuo 6 r90 fkf 9 vakaK « 
Seredomts doo 9 Iki 12 rak diena 

tomis nuo 9 Iki 6 rak. Neda 
domis ano 9 iki 12 (pe«al sutartį?

*

tGegužio-May 1-mą d., 1926m
PARAPIJOS SVETAINĖJ

492 E. Seventh Street, South Boston, Mass
Pradžia 6-tą vai. vakare

LIETUVIS GRABORIUS

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

pas jį kreiptis

OFISO IR GYVENIMO ANTRAŠAS:

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

Residencijos Telepbonns: 077! v R. K. 
Ofiso Telefonus So. Boston 0779-W

S. BARUSEVIČIUS
LletVYlUkM Grabortas, balaavooto- 
>«, Real Rstats Ir Pubilc Notaras.

258 W. Broadway 
South Boston. Mass.

Realilencda 838 Dorcneeter An

1


