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Krikščionių-Demokratų b’
Nau- “Bet krikščioniškų grupių 

susiren- nusistatymas tuo reikalu, be- 
Kabine- 
gegužės

KAUNAS (Elta), 
jam Parlamentui 
kant birželio antrą, 
tas atsistatydino 
trisdešimt pirmą.

L i et u vos 1 ’asi u n tinybč 
Amerikai 

Washington, D. C. 
1926 m. gegužės mėn. 31 d.

- ---
SEIMAS VEIKIA 

(Kablegrama)
KAUNAS. — Seimo

miuiųkas Dr. Jonas Staugai
tis. Romanas

pir-

Iš pranešimo iš atstovybės 
žinome, kad Lietuvos 3-čia- 
sis Seimas susirinko birželio 
2 d., o iš Romano kablegra- 
mos matome, kad Seimo pre
zidiumas be jokių trukdymų 

. išr^iktaą. Romano kabiggra- 
'atejb birželio T cl/lY všl.

, j pietus. Iš to aiškiai ma- 
■^TįJsįjietuvos partijų susi-

Pagal tarp civilizuotų tau
tų įsigyvenusio papročio sei
mus atidaro seniausias pa
gal amžių atstovas, o sekre
toriaus vietą užima jauniau
sias pagal amžių asmuo.Taip 
be abejones buvo ir šiame 
Lietuvos Seime.

Kad pavyko greit išrinkti 
Seimo prezidiumą ir kad iš
rinko liaudininką į Seimo 
vedėjus, tai aišku, kad kri
kščionių demokratų blokas 
valdžioje nedalyvauja ir kad 
antrojo Seimo opozicija pil
nai yra susitarusios ir veikia 
harmoningai liaudininkai, 
socialdemokratai, tautinin
kai ir Ūkininkų partija pri
dedant kurią nors tautinę 
mažumą, gal vokiečius.

Viskas matyt_ išanksto jų 
nustatyta ir nusitarta dėl 
augštųjų valdviečių. Netru
kus gausime žinią apie prezi
dento išrinkimą ir apie nau
jo ministerių kabineto suda- 
jymą.

Kad krikščionių demokra
tų blokas neis valdžion, tai 
Lietuvos katalikų laikraščiai 
išanksto rašė. Dar gegužio 
9 d., tai yra paskutinėje rin
kimų dienoje, “Rytas’’ 
reiškė:

“Mums pralaimėjus 
džiumą—irgi niekas mus
riš su dabartine opozicija. 
Tada mums tektų stovėti 
o|>ozicijoje."

Taip “Rytas” rašė, kai 
dar nebuvo rinkimų rezulta
tai žinomi. Gi gegužio 15 d. 
kada rinkimų daviniai 
buvo žinomi, “Rytas” 
dalyvavimą valdžioje 
šitaip:

rods, tegali būti vienas, aiš
kus ir nepakeičiamas. Nė 
viena krikščioniškų grupių, 
manau, nenorės likti ‘atpir
kimo ožiu’ už visus ikšiolinės 
opozicijos būsimus darbus." 

Nusistatymas aiškus. Bu
vusios opozicijos laikraščių 
tonas teipgi rodė, tą, kad ne
pageidavo bendrai sudaryti 
valdžia su krikščioniu demo- l *•
kratų bloku.

Netrukus gausime prane
šimą apie prezidento išrin
kimą ir naujų ministerių pa- 

paduoda 
kabinot* 
esąs nu-

7,000 ŽMONIŲ BE PASTO
GĖS

MASKVA. — Viatkos gu
bernijoj sudegė miestelis Ko- 
peln. Be duonos ir be pa
stogės liko 7,000 žmonių.

TARIASI APIE FINANSUS
Londone ir Paryžiuje šio

mis dienomis eina pasaulio 
didžiųjų finansininkų pasi
tarimai. Gal bus susitarta 
dėl rėmimo kaikurių valsty
bių valiutos. Tuomi dau
giausia pasinaudos Franci ja, 
Italija ir Anglija.

statymą. “Rytas" 
būsimo ministerių 
sąstatą. Štai koks 
matytas: .
- >Min. > Pirrbin^kas
Sleževičius, Užsienių M. —*
A. Smetona, Vidaus R. M.— 
Žalkauskas, Finansų M. — 
Voldemaras, švietimo M. — 
Kvieska (kaligrafijos moky
tojas), Teisingumo M.—Ski
pitis, Susisiekimo M. — Na 
ruševičius, Kr. Apsaugos M.
— Papečkis, Valst. Kontro
lierius — Bielinis, Žydų R. 
Ministeris numatoma po N. 
Metų, naują biudžetą pri
ėmus.

Tik valstybės 
rilis Bielinis yra 
cialdemokratas. 
liaudininkai ir 
(pažangininkai).

ŽUVO PROFESORIAUS 
ŠEIMYNA

BALTIMORE, Md. — Dr. 
=į=

... ‘

0J

pa-

di-
ne-

jau 
apie 
rašė

kontrol jo
niškus so-
Kiti yra 

tautininkai

V'*
:’Z *

J

r1
v 1

i___ -

f-
ii

i 
>4 1

I

I
4

4
II

tetarą Joną Staugaitį
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&ns Hop- 
į profeso- 
Bužsidegė. 
|e .profeso
rių: “Tu 
I o aš kūdi-

Aaron En^ier, J 
kilis univensitet 
riaus namai nak 
Pajutę besą ugrų 
liaus pati tarė v 
gellM’k savo raštu 
kį.”

Bet gaisras jaĄ perlabai 
buvo namus apė 
si gelbėt i. Profes 
apdegęs mirė lig 
degė jo pati su 
tarnaitė.

Žavusis prof 
egiptologas ir jis 
šęs knygą apie, 
kalbą. Tą knyg 
jam truko 10 me 
nuėjo dūmais. J 
čiais metais j 
spauzdinti tą kn;

kad iš- 
baisiai 
j. Šu
kiu ir

ANGLIŲ GREIT NEPRI
TRUKS

CHEYENNE, Wyo. — 
Wyomingo valstija turi mil
žiniškus anglių depozitus. A- 
pie tai susekė ir paskelbė A- 
merikos geologas Bartlett. 
Jis sako, kad sakytoje vals
tijoje esą tiek anglių, kad jų 
užteksią Suvienytoms Vals
tijoms per 2,000 metų.

UŽSISAKĖ SUBMARINŲ
Rumunijos vyriausybė I- 

talijoj užsisakė penkis slib
iną rinus.

NEĮSILEIDO SOCIALISTO
Airijos vyriausybė neįsi

leido Amerikos soči jai isto C. 
E. Russell’io. Valdžia pa
reiškė^ kad užtektinai turi 
savo kurstytojų.

LENKIJOJ TĘSIASI 
NETVARKA

Lenkijoj niekada nebuvo 
prideramos tvarkos, bet nuo 
Pilsudskiuos revoliucijos da
lykai tik dar labiau painio
jasi ir darosi įspūdis, kad 
pats Pilsudskis nežino ko no
ri. Jis sušaukė Lenkijos 
Seimą ir paliepė jam rinkti 
prezidentą. Pats pastatė sa
vo kandidatūrą. Seimas jį 
išrinko. Po to jis nuo pre
zidentystės atsisako ir liepia 
rinkti kitą. Išrinko kitą —

Už pasaulinę taiką
DARBUOSIS DĖL TAIKOS nų salų, Australijos, Rytiniu
GENEVA. — Čionai pra

sidėjo tarptautinis darbinin
kų organizacijų atstovų su
važiavimas. Australijos dar
bininkų atstovai pareiškė, 
kad darbininkų organizaci
jos privalo labiau susirūpin
ti pasaulinės taikos, palaiky
mu. Sakė, kad Australijos 
darbininkai vra nusistatę su- 
šaukti Ilonohilu mieste visų 
aplink Pacifiką apsigyvenu
sių tautų darbininkų kongre
są tartis apie taikos palaiky
mą. Tą suvažiavimą šauk
sią dėlto, kad sekantis karas 
gręsiąs kilti kur nors Pacifi
ko pakraščiuos<‘.

Honoluln miestas yra Ha
vajų salose. Tos salos yra 
Pacifike ir priklauso Suv. 
^Valstijoms. J tą kongresą 
suvažiuotų darbininkų atsto
vai iš Suv. Valstijų, Meksi
ko, P. Amerikos respublikų,
Japonijos, Kynijos, Filipi- icut upėj.

Indijų ir Pacifiko mažesnių
jų salų.

Dabar daugiausia kalbama 
apie galimybę karo tarp Ja
ponijos ir Suv. y aisti jų. Jei 
tos valstyliės susikibtų, tai 
nedyvai, kad įsivels ir kitos 
valstybės ir galop kils dar di
desnis pasaulinis karas, negu 
buvusi s. .

Prie karo yra rengiamasi 
ir jis bus, jei taikos šalinin
kai neveiks kad užbėgti, tai 
nelaimei už akių. Kol kasto
je linkmėje mažai tėra dir
bama, o karo pri rengi nuli 
dirbama daug.

buvo 
para- 

ptiečių 
parašyti 

Dabar 
&teinan- 

ngėsi

•

Mosčioki, nublukusi socija- 
listą. Naujojo prezidento į- 
kurtuvės tuoj turėjo būti, bet 
tapo atidėtos.

Dabar vėl Pilsudskis sva
joja apie Seimo pabudimą, 
apie naujo Seimo sušaukimą 
ir konstitucijos pakeitimą 
tuo žvilgsniu, kad preziden
tui būtų suteikta daugiau ga
lios.

Tai Lenkijoj dedasi tas, 
kas Amerikoj vaidinasi 
“monkey business,” o Lietu
voj jovalas.

RADO PRIESPILSUDSKINĮ 
VADĄ

Lenkijos dvarininkai pa
galios rado vadą kovai prieš 
Pilsudskį. Stronski apsiėmė 
vadovauti* JJilsudskio prie
šams. •^Pf’arininkai kvietė 
Galicijos buvusį regentą Bo- 
brzimski. Bet tas sakė, kad 
jo amžiuje, 70 metų, esą svei
kiau ūkininkauti.

RADO VETERANO 
LAVONĄ 

W.SPRTNGFIELD, Mass.
Walter Largo, pasaulinio 

karo veteranas, iš ligoninės 
išnyko gegužio 15 d. Dabar 
jo lavonas rastas Connoct-

VĖL ŽIAURUMAI PRIEŠ 
DARBININKUS

PASSAIC, N. J. — Per 
keletą savaičių streikuojan
tieji audėjai buvo ramybėje. 
Birželio 2 d. ištiko naujos 
riaušės. Policija suareštavo 
ginčijo sii polieistais ir sekė 
riaušės. Poliicja suareštavo 
septynis pi k ietninkus..

K i virčiai ištiko, kai pikiet- 
ninkai norėjo sulaikyti sko
bus nuo ėjimo dirbti.

LONDONE DAUG AMERI 
KIEČIŲ

Nesenai Londone padaryta 
gyventojų statistika rodo, 
kad ten yra apsigyvenusių 
Suv. Valstijų pitieSių 6,700.

Keršto darbai
gUDINAMITAVO NAMĄ

IF. Bridgenater, Mass. — 
Naktį iš pariedėti o į utamin- 
ką baisiu trenksmu tapo su- 

_ Jtuot^ jjatęaai Samuel 
obnsono ant Mhpfe ’

mai buvo veik visiškai skar
dyti. Trenksmas buvo toks, 
kad trys kiti netoli stovėju
sieji namai tapo sugadyti. O 
gyventojai dešimties mailių 
rate nubudo ir telefonąvo po- 
icijai klausdami kas atsiti

ko, ar žemės drebėjimas ir 
ar reikia kas daryti.

Tuose namuose, kurie ta
po sudinamituoti miegojo 
septyni žmonės — trys suau
gę ir keturi vaikai. Vaikai 
buvo nuo 4 iki 14 metų am
žiaus. Tiesiog stebūklingu 
būdu visi išliko gyvi ir tik 
kaikurie po truputį sužeisti. 
Visi iš griuvėsių išlindo — 
išlindo pats namo savinin
kas, jo motina, jo pati ir jo 
keturi vaikai. J is turėjo dar 
lierną. Kambarys kur l)cr- 
nas gulėdavo buvo visiškai 
sunaikytas. Bet ant laimės 
bernas buvo išėjęs pas gimi
nes ir nenakvojo namie.

Dinamitas buvo pridėtas 
prie namo kampo. Eksplio- 
zija nugriovė visą namo prie
šakį ir visame name plasteris 
nugriuvo. Nukrito visi pa
veikslai nuo sienų. Antroj 
gatvės pusėj buvo daržinė. 
Jos durys tapo ekspliozijos 
ištrenktos. Naminis sandė
lis kieme buvęs nugriuvo. 
Hale namo įuvo didžiulė 
vinkšna. Tai nuo tos vinkš
nos visi lapai nubirėjo. Bu
vo teipgi didžiulis bežibi 
krūmas. Tai visas krūmas 
tajio nublokštas.

Nelaimės priežastis
Yra spėjama, knd Samiud 

Johnsono namo sudinaniita- 
vimas yra raudonųjų kerš
tas. Yi» spėjama, kad ker
šijama už nuteisimą dviejų 
italų socijalistų Sacco ir 
Vanzetti. Tie socijalistai y-

ra pasmerkti miriop. Tai 
norėta atkeršyti liudinin
kams. Bet piktadariai apsi
riko.
Samuel Johnsono šeimyna* o

PAKORĖ 500 KOMUNISTŲ
MASKVA. — Rusijos ko

munistų valdžia buvo užve
dus bylą prieš keturis caro 
buvusius korikus. Valdžia 
įrodė, būk tie korikai per 
pastaruosius septynis caro 
laikų metus pakorę 500 revo- 
liucijonierių. Jie nuteisti po 
10 metų kalėti atskirti nuo 
visokio susisiekimo su pasau
liniu Korikai prisipažinę. 
prie savo darbų.

Liudininkais buvo ne+Macbado
r > __

• * »J • • 4 ■ ’ : ' L< C< z *' "

Bylos istorija
Tos garsios bylos istorija 

tokia: šeši metai tam atgal, 
bal. 15 d. penki automobili
niai banditai So. Braintreej, 
Mass. nužudė Fred Pannim- 
terą ir atėmė vežtus $20.000 
išmokėti kompanijos darbi
ninkams algas. Poljcistas. 
kurs gynė užpultąjį teipgi 
buvo nužudytas.

Sąryšy.įi* su ta piktadary
be buvo suareštuoti Sacco ir 
Vanzetti. J*rieš juos liūdi- 
jo Simon Johnsono pati iš 
W. Bridge\vater. kur dabar 
namas buvo sudinamituotas. 
Po metų laiko buvo byla ir 
abu italu nuteisti miriop. Bet 
buvo, apeliuojama ir Massa- 
chusetts valstijos Augščiau- 
sysis Teisinas pernagrinėjo 
bylą ir pripažino kaltais. Jie 
turi žūti elektrikinėj kėdėj. 
Todėl spėjama, kad raudo
nieji keršija už nuteisimą tų 
cicilikų. Tie cicilikai bus nu
galabinti, jei gubmaiatorius 
nesuteiks malonės.

ir."

KARINĖ VALDŽIA 
PORTUGALIJOJ

Portugalijoj įvyko per- 
versmės. Valdžią nuvertė 
kariuomenė ir pastatė mili- 
tarę valdžią. Prezidentas 
________ > rezignavo. Tos 
nerversanės iwk<rke

LAIVO NELAIMĖ
NEW YORK. — Laivas 

IVashington Irving. plaukęs 
upe Hudson į Albany. miglo
je susikūlė su žibalo laivu ir 
ėmė skėsti. O ant jo buvo G00 
ekskursantų. Visi jie buvo 
paimti į valtis ir laivas plau
kė pakraštin. Bet nesuspėjo 
ir grimzdo. Atsisėdęs ant 
upės dugno veik visas panė
rė. Būsią galima jį ištrauk-, 
ti ir pataisyti. Nukentėjusia 
laivas vertas $1.000,000.

4,000 ŽMONIŲ LIKO BE 
DARBO

PAWTl (’KET. R. IĮ — 
.J. A P. Coates Co. didžiausia 
pasaulyje verpykla .uždarė 
savo dirbtuves. 4.ĮMM) darbi-' 
ninku liko be darbo. Kompa
nija skelbia, kad pritrūkę už
sakymų. Bet birželyje tiki
si vėl pradėti darbus.

Užsidarė Lorraine M (g. ir 
AVautoiset Mfg. kompanijų 
dirbtuvės. >

Paroda atsidarė
/
PASAULINĖ PARODA 

ATSIDARĖ
PIJ.ILADELP1IIĄ, Pa.— 

Pasaulinė Paroda paminėti 
150 metų sukaktuves nuo pa
skelbimo Suv. Valstijų ne- 
prigulnivbės tapo atidaryta 
gegužio 31 d. Dalyvavo dau- 
gyliės žmonių, miesto majo
ras. valstybės sekretorius 
Kellogg. komercijos sekreto
rius Iloover ir kiti augšti 
valdininkai. Paroda tęsis iki 
lapkričio mėnesio pabaigos.

Pradžia buvo nekokia, nes 
lijo ir trukdė ceremoiųjas.

Tik tuo buvo gera, kad laike 
ceremonijų saulutė buvo 
prasimušus pro deliesius.

Philadelphijos majoras 
Kendrick gražiai pareiškę 
taip:

“Mano širdingas troški
mas yra tas. kad iš šitų iš
kilmių kiltų naujos neprigul- 
mybės paskelbimas svarbus 
visam pasauliui, paskelbi
mas taikos ant žemės geros 
valios žmonėms."

Formai iškas parodos ati
darymas ,bu* liepęs 4* d., ką-* 
da bus pats prezidentas.
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tfesmųjų susisiekimo ministė-

Šielskaus ir adjutanto pulki 'ipeidaš paaiškina štai ką:

mas, išvyko iš Telšių ir ge
gužes 8 d. lytą grįžo į Kauną.

DĖL PlįVEKiŲ PRADEDA
MŲJŲ MOKYKLŲ MOKY
TOJŲ MURSŲ MOKINK) 
K. B ATJ^O NUKOVIMO
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Pil < Apsatigos ■ Depafta-
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k. J i Gegužes irlen5d. Yįika re 
& > > Respublikos Plvzidentas 
Up. Sli- 
f jŪo, falštybės kbiitioEeriaus 

Starkaus, Prezidento kau- 
celiarijoš direktoriaus d-ro

r į Tamašausko, taip pat auks- 
? ’ tfcsmijjn susisiekimų ministe

rijos ^aįdininkų lydimas, iš-i
į i į-Telšių-Amalių gele- 

Žmkelid atidarymo iŠJdlmes. 
jakeliui apžiūrėta" daug į- 
domių geležinkelio statinių; 
p. Prezidentas LĮbiškiobaž-

» nytkairiiym plauke' mokyklą, 
kįir šnekučiavo su mokiniais. 
’ Į Telšius traukinys atvyko 

I gegužės ni. 7 d. 11-vai. Čia 
| p. Prezidentą ir svečius pasi

tiko sų, raportu Telšių sto
ties, apskrities ir mobilizaci- 

[ jos rajono viršininkai, taip 
I ; pat orkestrai ir didžiulės vie- 
s tos gyventojų mini__ 1 A—

nas kun. Kurzonas

FA a

A

minios. Deka
nas, &ipi. Kurzonas atliko ge
ležinkelio pašventinimo apei- 
gas, savo kalboj telšiečių 
vardu pareiškė didelį džiau
gsmą dėl naujojo geležinke
lio atidarymo ir padėką vy
riausybei. Respublikos Iht1- 

; Ridentas, perkirpęs per gcle-
( žinkelį pertiestą juostą, pasi-
[ kvietė Telšių visuomenės ats-
I ’ . tovus į salonvagoną ir tran- 
t : kinys įvažiavo į stotį, lydi-

mas triukšmingo valio. Sto
ty, p. Prezidentą sutiko įvai
rių organizacijų atstovai ir 
visų Telšių lietuvių ir žydų 
mokyklų mokiniai su moky- 
t Prie iškilmingi] vair
iu P- Prezidentą sutiko Tei
sių miesto ir visuomenės ats
tovai. Burmistras p. Abro
mavičius, įteikdamas p. Pre
zidentui raktus 
tinkamą kalbą.
bėjo vyriausias rabinas. P. 
Prezidentas atsakė į kalbas, 
nurodydamas į to geležinke
lio faktą, kaip į naują Lie
tuvos laimėjimą. Orkestrai 
sugrojo tautos himną.

Pasisveikinęs su gausiai 
susirinkusia Telšių mokslei
vija ir į jų atstovo kalbą at
sakydamas p. Prezidentas 
reiškė džiaugsmo ir vilties, 
kad toji moksleivija pasiruoš 
naudingam tėvynės darbui.’ 
Moksleiviai ir organizacijos 
ceremonijaliniu maršu, or
kestrams grojant, praėjo 
pro p. Prezidentą ir svečius.

Vėliau p. Prezidentas ap
lankė Telšių apskrities ligo
ninę ir nuvyko į apskr. val- 
dybos būstą, kur laukė susi
rinkę valdžios ir visuomenės 
Ištaigi] atstovai.

3-čią valandą svečiams pa- 
■ gerbti miesto klūlie buvo su- 
rttošti iškilmingi pietūs, kur 
p. Prezidentas savo kallioj 
pabrėžė bendrą pokarinį viso 
pasaulio nuskurdimą, dėl ko 

h ir kyla nepasitenkinimų 
- ir suiručių. Tokiam pat 
y;j|tairdžiam padėjime buvo ir 
®’’*fetūva, kuri dabar nietrti iŠ 

IBetų sveiksta ekonomiškai, 
pat ir morališkai. Baig- 

įflĮnnas kalbą p. Prezidentas 
tJ»ikėlė taurę už IJetuvą. Po 

g prasidėjo gausingos kal- 
ir tostai. Tarp kita ko 

yo paskaityta Telšių vys- 
t į^KIįmi Staugaičio sveikinimo 
f ^tBlegrania. sukėlusi didelį 
f Qituziazmą.
L- * 57-tų valandą p. Preziden-
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Į \ ‘Prieš gegužės, m. 1 d. Vil- 
kaviškio:aps. vii-šininkas ga
vo agentūrinių žinių, kad 

^gegužės iii. 1 d. Vilkaviškio 
Įapskr. bite rengiamės prieš
valstybinės demonstracijos 
ir platinama nęlegalė litera
tūra. Apie tai buvo praneš
ta visiems nuovadų viršinin
kams ir kartu perspėta, kad 
būtų vengiama galimų aš
tresnių ekscesų.

Pilviškių nuovados virši
ninkas balandžio mėn. 30 d. 
painformavo apie tai savo 
policijos tarnautojus ir apie 
10 vai. vakaro išvyko Į kiek
vienam paskirtas vietas sek
ti nelegalūs literatūros pla
tintojus, kurie turėjo būti 
suimami ir pristatomi į nuo
vadą.

Neilgai trukus buvo sulai
kytas vienas mokiniu iškabi- * . * - 
nęs prie vienos krautuves 
priešvalstybinio turinio atsi
šaukimą “Darbo jaunime ir 
kareiviai” ir bandęs pasi
slėpti šventoriuje. Tuomet 
nuovados viršininkas pastatė 
šventoriuje slapuką polici
ninką Gilicką, o patsai nu
ėjo tikrinti kitų sargybų. 10 
minučių praslinkus į švento
rių Įėjo du vyrai, kuriuos po- 
liieihiukaš Glicka sulaikė ir 
tikrino jų pasus, iš pasų pa
sirodė. kad tai yra Skučas ir 
Batisa. Tuo tarpu atėjo nuo
vados viršininkas; jis suim- 

norūjo iškratyti ir 
Bekratant

Skučą. Batisas, griebęs iš jo 
rankų savo pasą, leidosi bėg
ti. Policininkas Gilickas 
šaukdamas “stok” ir per
spėdamas šausiąs nusivijo jį 
per šventorių, bet šis nesto
jo. Kaip tik tuo momentu, 
kai Batisas šoko per tvorą, 
ko nakties tamsumoje nega
lima buvo matyti. Gilickas 
paleido šūvi, kuris, pasirodė, 
pataikė tiesiog Į Batisą. Nuo
vados viršininkui, šaulių va
dui ir kitiems nuvykus Į Įvy
kio vietą, buvo rasta aplink 
nukautąjį pluoštas išbirusių 
proklamacijų “Darbo jauni
me ir kareiviai” ir kitų, ku
riomis kurstoma kariuomenė 
ir visuomenė nuversti esamą
jį valstybėje visuomenės su
tvarkymą.

Apie šį įvykį tuoj buvo 
pranešta teismo tardytojui, 
kuris atvyko įvykio vieton ir 
veda tardvnia.• *

pasakė ata-v-tuosius ] 
Paskum kali grąžinti pasus.

NAUJOKŲ ŠPOSAI
LEKĖČIAI (šakių a|>s.) 

Gegužio l d. naujokai va
žiuodami į Ijekėčins, kaipo 
susirinkimo punktan, pavijo 
lydint j kapus merginą iš Zi- 
zų kaimo, 
p i-a važiavus, 
eitis kolioti. 
t i šlykščias

■ 1 |T—ftl asu ' 1 t Į ’ • • • « J> » »< »»
sfilrr ^raou^ sPa^"

ši fotografija nuimta Varšavoj pri

isiausia, netįi tie 
tesnieji liaųdiiiin- 

įp galvoja — “o kas bus, jei 
ė paimtų valdžią Į savo ran-

KJJ5K2UVŲ SUGAŲJĄ
a ; -Per sausio,ir vasarip mėn. 

po. Lietuvos pajūriupsejsu- 
ąuta įvaįiių žuvų — 579'480 
I£r., o pačiu, taiklu 1^925 

m' ty- 466;36G klgr. \ { 
L -. E, / . i *

MOJAJIĄ 
ĄTOS ,•

Biuro ’ su-
J i? • r- •* ■ V •

žinę lenkų demonstraciją. Tie “patriotiigi” lenkai už kelių dienų liejo brolišką kraują. 
Matomi čia “tankai” po kelių dienų skerdė “priešus” Varšavos gatvėse. ,

e v Z ' • ‘

nė.ties Gubavos dvanv Eže~ 
rėnų apskr., šiomis dienomis 
mėgino užimti dalį mūsų že
mės. Gubavos dvaro miške 
lenkų kareiviai pradėjo kirs
ti 5 metrų pločio liniją ir bu
vo perkėlę mūsų pusėn de
markacijos linijos, ženklus, 
nukirsdami kelis mums pri
klausančius nedidelius me
džius.

Tačiau mūsų policijai pa
sipriešinus, senas padėjimas 
demarkacijos linijoj buvo at
statytas, o nukirsti medžiai 
buvo sugrąžinti.

darbus, kaipo socialistinės 
valdžios pavyzdi.

ATSTATO MIESTĄ

KALVARIJA (Mariam- 
polūs apskr.). Miestas, per 
karą išdegintas, atsistato. 
Pirmiau, net juokinga, vidu
ry namo tarp mūro sienų me
deliai žaliuodavo. Žmonės 
juokdavosi, kad kai suaugs 
medžiai, tai tada pradės tai
syt apdaužytus mūrus. Bet 
dabar atsistato visi, kiek ga
lėdami.

Labai negražu, kad gatvių 
vardai parašyti netaisyklin
gai. Pa v., Ugniagesių g-vė, 
parašyta visai ne šitaip; ro
dos, tie ponai gramatikos bū
tų nesimokę.

siimdamaš kultūringais dar
bais, tenkinasi nors vakaruš
komis. Yra sodžių, kur kiek
vieno šeštadienio ir sekma
dienio vakarais rengiamos 
vakaruškos. Pusė bėdos bū
tų su v t 
pasižymėtų padorumu. O da
bar nieko geresnio negalima 
matyti, kaip prirūkytą kam
barį. biaurias kalbas ir kit. 
panašius dalykus! Tą nege
rą paprotį turėtų mesti. Gė
da vyžuoniškiam atsilikti 

j nuo kitu parapijų jaunimo! 
I .

ra k a raškomi s jei jos

*

" -Cfebtra 
vestomis 
i <.< *

aybąfės būMb iš^va rstyta 17, - 
234 klg,; ū tjro pačiu Jąiku 
i§25 k ^14,249. klg.

nių lenkų mokytojų senūna 
rijoj, Daug mokinių poliui 
ja dar ieško.

Suireįnęjimai taip pat ei 
na ūkininkų tarpe, . Šiomi 
dienomis suimtas ūkininką 
Zaborauskas Anupras. Tiel 
mokinių, tięk ūkininkų su 
iminėjimo priežastis nežino 
ma.

Pradėtos’ smarkios repre 
sijos ir prieš kunigus. I 
daugelio jų atimamos kuni 
gavimo teisės, kiti ištremia 
mi net iš kunigavimo vietų 
Policija yra įsakiusi pašiša 
linti iš Dnbičių, klebonu 
kun. Paplauskui. Iš Nočio- 
dėkano kun. Kuzmiųskio at 
imta dekanavimo teisės.

NAUJI LIETUVIŲ PERSE
KIOJIMAI IR SUIMINĖ- , 

JIMAI
Vilniausu endekų šulo Ob- 

sto puolimų ir provokacijų 
sėkmėj visam Vilniaus kra
šte prasidėjo Hau,n, lietuvių 
Į>ersekiojimai ir suiinineji- 
mai. Švenčionyse suimta 10 
lietuvių gimnazijos mokinių 
Įvairaus amžiaus, pradedant 
nuo 2 klasės. Be to, suimta 
3 lietuviai, mokęsi Švenčia-

RUOŠIAMAS KAUNE P02E 
MINIS TELEFONO 

TINKLAS
Dabar esamas ant siulpi 

telefono laidų tinklas padi 
dinti negalima ir, kad to iš 
vengus, manoma pravesti 
požemini telefono tinklą.

RUOŠIAMA LIETUVOS 
SPORTO ŠVENTĖ

Šventė numatoma rugpiū 
čio pabaigoj. (kirbės komi 
tetą šitai šventei remti suda 
ro ministeris pirm. dr. L

SULAIKYTI LENKŲ 
ŠNIPAI

Balandžio mėn. 21 d. Uk
mergės apskr. sulaikyti pe
reinant demarkacijos liniją 
lenkų šnipai, Eroniuš Vance
vičius ir Stasyš Šocikas, abu
du kilę iš Lydos apskr. Tar
domas Pancevičius, prisipa
žino, kad nuo 1923 metų, 
drauge su Šociku, gyvenda
mas Lietuvoje, suteikdavo 
lenkų žvalgybai žinias per 
Šociko brolį, gyvenantį Dūk
štų miestelyje.

RENGIASI VILNIEČIAMS 
PADĖTI

MARIAM POLE. Moks
leiviai 5 d. gegužės įsisteigė 
Vilniui Vaduoti sekciją. Vei
kimas numatytas toksai: 1) 
atliekamų mokslo vadovėlių 
siuntimas (vilniečiams) 2) 
aukų rinkimas ir 3 J užuojau 
ta.

Būtų gera, kad ir kitose 
mokyklų^tokios ^sekcijos į- 
sisteigtų.O vilniečiai džiaug
sis iš to, kad mes jų neuž
mirštamo, ir dar labiau juo
se suliepsnos tėvynės meilės 
ugnelė, matant, kad ir įneš 
ta mintimi gyvename, už tą 
pat kovojame: -

“Už Aušros Vartus, Gedi
mino Pilį, Vytauto Grabą.”

I

Geležinkelių Valdybos žinio
mis, per 1925 m. mūsų geležin
keliais pervežta 4,000,060 ke
leivių; privatiški keleiviai 
pravažiavo, bendrai 230,000,- 
000 kliu., taigi, vidutiniškai 
imant, 1 keleivis pravažiavo 
58,0 kini. 1924 metais per
vežta 3,370,463 keleiviai, jų 
pravažiuota 198,480,226 klm.- 
kurių kiekvienam keleiviui 
tenka po 60,2 klm.

Bagažo per 1925 m. per
vežta 13,5(M),000 klg., o,ben
drai krovinių — 1,068,000 to
nų.

/ SODINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS
.. , Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir 
gerovėje be mokytų vyrų ir moterų. Kiekvie
na kultūringa tauta gerbia savo mokytus vy
rus ir mokytas moteris. Taip ir pas lietuvius 
turi būti.-
. . Kiekvienas lietuvis turi žinoti apie savo 
tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis 
pirvalo supažindinti sayo vaikus su lietuvių

PER DAUG VAKARUŠ- 
KAUJA

VYŽUONA (Utenos ap.). 
Vvžuoniškni jaunimas, neuž-

IR VĖL LENKAI BANDĖ 
UŽIMTI MŪSŲ TERI

TORIJĄ
Lenkų pasienio kariuome-

1 «

RINKIMŲ AGITACIJOS 
AUKA!

Gruzdžiuose (Šiaulių ap.) 
gegužės mėn. 3 d. kilus laike 
viešo pranešimo triukšmui, 
socialistai įtūžę, kad jiems 
nesiseka, su akmeniu pik 

| Barborai Mykolaitienei pra-

f ( pirvaio sumažinamu savo vaisus su lietuvių 
--k tautos? -vadais.'- --rredkrotaia; takTeifcia • 

nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimą Ame- y 
L Tikoj.
1 APIE LIETUVIŲ TAUTOS VEIKĖJUOS 
I YRA IŠLEISTAS PUIKUS VEIKALAS VADINAMAS

I LIETUVOS ALBUMAS
Veikalas turi 436 puslapių, iš kurių 288 puslapiai 

L užimti paveikslais
\ Kaina $3.50 Užsisakykite

1 “DARBININKAS”

f 366 West Broadway South Bdšton, Mass.
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Reinoldas Šikzalas ir Gemšycas

TENPLIERAS ADELMARAS
APYSAKA IŠ ŠV. KRYŽIAUS KARŲ 

Vertė A. Blažys

leivis žiūri Į Viešpaties miestą. Tai

✓ 

užmigsiu — netoli, nebeilgai su jumis čia pasi
liksiu. Tikras ir aiškus balsas man sako: “Iš čia 
toliau nebeisi.’’ Bus ir mano karstui .Jeruzalėje 
vietos, kur mirė Išganytojas, toji žemelė dengs 
kuri laiką mano lavoną.’’

“Neverkite sūneliai, jūsų tėvas yra senas ir 
silpnaš, jo kojos liotagu sukapotos ir nepavyde- 
kite jam, kad linksmai žiūri į šviesos angelą, 
kuris jo akis užmerks.’’

Adelmaras su Jonu nė žodžio tėvui negalėjo 
atsakyti. Ją .širdys dreliėjo nuo kiekvieno jo 
žodžio, kurį jis rimtai ir nesuprantamu amžiny
bėn ilgesiu ištarė. ,

Jau senai saulutė buvo nusileidusi ir aukštai 
pakilęs mėnulis. Visi trys’keleiviai atsistojo ir 
leidosi ženn’n nuo Alvvu kalno. Greitai jie atsi- 
dūrė prie Jeruzalės mūrų, kuriuos Gotfrydas 
Boulkinietis buvo atnaujinęs, dabar gi ji<> vėl li
ko sugriauti. Tik kur-ne-kur dar kyšojo iš pele
nų sargybos lw>kštų likučiai. “Tai miestas, ku
ris savo tobula gražybe buvo pasaulio šviesa,’’ 
taip skundėsi kitados ant Jeruzalės griuvėsių 
pranašas Jeremijas; ir ištikrųjų jos grožyliė iki 
šių dienų nebuvo atstatyta.

Ties vartais Balel-Zidi-Mariam, jau gero
kai vėjo apdulintais stovėjo marguose rūbuose 
saracėnų kariškiai. Pamatę prisiartinant kelei
vius išbėgo priešakiu ir norėjo pastoti jiems ke
lią. Bet jmrodžius Teodoriehui Saladino raštą 
žemai nusilenkė ir vienas jų palydėjo svetimša
lius iki šv. Karsto bažnyčios.

Nežiūrint daugelio persękiojimų. kuriuos 
tuo laiku krikščionims toko pernešti, visi šventų
jų vietų vienuolynai laikėsi gerai. Vieni tokiu 
buvo l&v, Pranciškaus asyžiečio onleno broliai.

le Sijoną su Kajifo namais, rūmų griuvėsius, 
kur valgė Kristus paskutinę vakarienę ir Dovy
do palociaus likučius. Iš ten į pietus randasi 
Bcn llinono slėnys su vieninteliu, trykštančiu 
miesto šaltiniu; tanu* slėnyje yra Kraujo laukas 
su karalių kapais. Per vidurį miesto ėjo ilga, 
nuo Piloto'iūmų iik Šv. Karsto bažnyčios skai
toma apie 500 sieksnių, “Skausmų” gatvė (Via 
dolorosa), kuria Kristus ėjo mirti.

Kaip Mpzė kitados imdamas ant Perėjos kal
no Dievo pažadėjimus, jautėsi Teodoriehas tu
rėdamas prieš akis Jeruzalės vaizdą. Jausmin
giausiais žodžiais jis dėkojo Dievui už suteiktą 
jam ir jo sūnums tą malonę. Po ilgos atgailos, 
gale savo, pilno garbingi] užsitamavimų, draug 
ir nuodėmingų pasielgimų gyvenimo jis pasiekė 
šventąją vietą, ant kurios dabar klupiojo. Ka
žin koks vidujinis jam balsas sakė: ‘‘Tu toliau 
nelieisi. toje vietoje galėsi pasakyti: “išsipildė.” 
Senelis jautė, kad greitai laikas ateis, kada per
siskirs jo siela su šiuo pasauliu ir nukeliaus amži
nau tėvynėn, kad greitai švilpinamos vakaro ve-, 
jelio arfos stygos išduos griaudžias akordus, ku
rie pereis jo širdį. Taip sujaudintas senelis įki
ši liko ant visados.

Jis padėjęs ranką Adelnuirui ant jieties gal
vą gi įrėmęs Jonui krūtinėn balsiai tarė: “Mano 
vaikeliai. numylėtiej\sūneliai aš neliegnliu liepia - 
slėpti jausmų, kurie, perrtne mano kūną. Bet 
stengsiuos juos skydu apdengti, kad jumis smū
gio neuždavus. norėjau valios jėga pergalėti su
jaudintą tėvišką širdį. Dangaus ti’vas, kuris 
mus visus sutvėrė nori vėl surinkti į pėdus: bet 
jei Jis šaukia mus pas save, ko liūstnmcf Jūsų 
vaikiškos meilės ašaros rodo, kad mane gerai su

(Tęsinys)
JERUZALĖ

Netoli šventojo miesto .Jeruzalės aukštai iš
kėlęs galvą kyšo Alyvų kalnas. Laikuose, kada 
įvyko mūsų aprašomieji nuotikiai jis r<xlė liūd
ną šalies sunaikinimo vaizdą. Visi kitados den
gę jo viršūnę puikieji medžiai dingo karų metu, 
kurių ten nemažai buvo, tik kur-ne-kur dar ma
tėsi liūdnai siūbuojantis, apnykęs medelis. Daug 
nelaimių siautė tą vietą, kur vaikštinėjo mūsų 
Išganytojas. .Jeruzalės reginys puikiai yra ma 
tomas nuo Alyvų kalno. Su kokiu džiaugsmu, 
po tūkstančio Įvairių pavojų stovėdamas čia ke- 

tolimo-
sios tėvynės liksiąs ir jo dvasia paskęstu giliose 
mintyse. Iš jo krūtinės išsiveržia skausmas ma
tant apleistą, griuvėsių pavydale Dievo miestą. 
Kolonos išverstas, t Gobėsi a i sugriauti, tik dar 
riogso pajuodusios .sienos. Senovės Jeruzalės 
grožybė buvo dingusi, bet kokia kita pasauly vie
ta su ja susilyginti galės? Joje klūpo tūkstan
čiai iš Įvairiu šalių suplaukusių keleivių ir kiek
vienas akmenėlis ten yra šventas.

.Jau livre saulelė paskutiniuosius spindulius 
ir Palestinos šalis pasinėrė purpuro šviesoje, kai 
apsistojo su sūnumis Teodoriehas ant Alvvu kai- • ♦ * 
no. Trūkb jiems žodžių išreikšti jausmams, ko
kius sužadino juose miesto reginys: jų Ąkys la
kiojo po šventąsias vietas. Netoli Alvv ] kalno 
matė Alyvų darželį, Get sumano sodą ir Šv. M-

»

Vietoj’* rainiai 
pradėjo lydin- 
keikti. dainuo- 
dainuškas, šū

kauti. pliaukšti ir tyčiotis iš 
tikinčiųjų jausmų. Atvykę 
Į Lekėčius neišmanėliai taip 
pat šūkavo ir tyčiojos, kad 
net ir bažnyčioje buvo girde-

• • • * 

t i jų dainuškų ir klyksmų ai
das. Nelie reikalo vietinis 
lUębonas sekmadienį per pa
mokslą priminė jų šlykščius Panelės koplytėlę; toliau geltono kalno užsilikusias šventas palosimą-

>-

pratote ir nujaučiate, ką jums noriu pasakyti, kurie bevęik per ištisą šimtmetį su didžiausiais 
Taip mano mylimieji, valanda, kuriojeamžinai pavojais globojoL? ‘

*



PENKTADIENIS. BIRŽELIO 4. 1926

Bistras, švietimo minist. dr. 
Jokantas ir "Kauno miesto 
burmistras p. Vileišis.

KĖSINOSI NUKAUTI RA
SEINIŲ BURMISTRĄ

Gegužės 11 naktį nežinomi 
piktadariai užpuolė Raseinių 
miesto burmistrą p. Stankai
tį ir šovė Į jį tris kartus. Kul
ka pataikė į ranką alkūnėj. 
Prieš pasikėsinimą p.‘ Stan
kaitis gavęs kažkieno grąsi- 
nančių laiškų.

KIEK IŠSIŲSTA PINIGŲ 
UŽSIENIN

Iš Lietuvos užsienin pašto 
perlaidomis išsiųsta 1924 m. 
1,242,569 litai, o 1925 m. — 
5,751,343 litai. Daugiausia 
Į Vokietiją ir Latviją. Iš už
sienio Lietuvon pašto perlai
domis atsiųsta: 1924 m. 236,- 
080 lit. ir 1925 m.—1.788,192 
lit.

per pačią širdį. Nusikaltėlis

DARBININKAS

ieškomas.

gris

šauliai buvo
blaivus, rimti ir tvarkingi ii

Radio prietaisos Ąlaskoj. Ten t 
Suv. Valstijų laivyno žinybai 
suplenavo daryti šalies tyrini 
j imą per tris metus. Darbą 
ves 135 vyrai. Tyrinėtojai su 
centru susižinos per ši radio 
aparatą.
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LTŠKEVA, Alvtaus apsk.
Balandžio 5 d. Ricieliu mo-
kvtojams padedant vietos
šaulių būrys surengė ^akar 
Vaidino: “Auksą* pelenu

vieno veiksmo linksma
farša ir, “Baudžiavą įiebe-

vąizdelis. Be to puvo

• i

 —

sakomi monologai ir eiles.
Vakaras įvvko pilniausioj.
geriausioj ir pavvzdingiau-
sioį tvarkoj, o kas svarbiau
sia, kad būrio šauliai galėjo
po ilgų lenkų trukdymu iri
vairių pafrontėje gvvenant
neramumų surengti ant pat
demarkacijos imij pirma
ir ]nuodingą vakarą.
visa vakaru

ĮSAKYTA POLICIJAI SU
IMINĖTI PAGRINDINIUS 

FAŠISTUS
Rinkimų metu kai kur bu

vo išplatinta’ slaptai kažko
kių neaiškių asmenų, pasi va
dinusių save fašistais burno- 
jančio turuinio proklamaci
jos; dabar policijai yra duo
tas Įsakymas konfiskuoti bet 
kur pasirodžius šitų fašistų 
proklamacijos ir suiminėtų 
tuos asmenis, kurie jas pla
tina.

ligi demarkacijos linijbs 494 
kilom, ilgumo ir tinka upių 
laivams plaukioti, bet tani 
tikslui Nemunas naudojamas 
tik nuo Klaipėdos iki Birš
tono, viso 345 kilom. Nevė
žiu laivai gali plaukti 35 ki
lometrus. be to dar kanalu 49 
kilom. Praėjusiais metais 
vandens keliais plaukiojo 94 
garlaiviai. Per visą naviga
cijos (plaukiojimo) laiką 
pervežta 122,388 keleiiviai. 
Kroviniui iš • Kauno išvežta 
2.563,570 kilogr. o atvežta 
17.357,292 kilogr.

Vaičiūnas, klaųiėdiškių kul- iš p. V. Radvilavičiaus buvo
tūros organizacijų pakvies 
tas organizuoja visam kraš
te lietuvių chorus. Dabar 
Jau yra suorganizuota ketu
ri dideli chorai: Klaipėdoj, 
Pagėgiuos, Šilutėj ir Rus
nėj.

SUMAŽINO NAUJOJO GE
LEŽINKELIO TARIFĄ

M misterių kabinetas nuta
rė už pervežamas prekes Tel
šiai—Klaipėda padaryti 40 
nuoš. bendro tarifo nuolaidą.

pavogti du arkliai 3000 litų 
vertės. Policijos pastango
mis vagis susektas ir sulaiky
tas balandžio 26 d. Vagimi 
pasirodė esąs Krakių mieste
lio žydas Binū Kobelskis. 
Uždarius jį daboklėn, jis 
mėgino pasikarti ant diržo, 
bet diržas pakaruoklio neiš
laikė ir trūko. Taip ir nepa
vyko Kobelskiui įvykdyti sa
vo sumanymą.

I
I . .... ------------ ■

I

savo geru pavyzdžiu suįdo
mino vietos gyventojus ir 
tuo pačiu pakėlė* šaulių var
dą. Vakaro pelno dalį būrio 
valdyba pasiliko būrio reika
lams, o dalį paskyrė* Vil
niaus vadavimo naudai.

z

Amerikos delegates į pasaulinį moterų kongresą Paryžiu- 
Tame kongrese svarstoma apie iškovojimą moterims lygiųje. 

teisių po visą pasaulį.
■

KAUNE PABRANGO MĖSA
Uždarius miesto gyvulių 

skerdyklą dėl netinkamo jos 
skirtam tikslui kai kurie mė
sininkai sumanė sau iš to pa
sipelnyti ir pakėlė mėsai kai

........ , 
savo bizniui didinti ir neata- 
tinka tiesai. .“Maiste’’ gy
vulius skersti ne brangiau 
apsieina.

į pelnyti ir pakele mėsai kai- ųlT
ikgr_hūk tlel to, kad ^JVTąis-J ^11° dainos.

PAŠALPOS KIAULIŲ VEIS
LEI GERINTI

Žemes ūkio ministeriją nu
tarė duoti ūkininkams,1 tu
rintiems nedaugiau, kaip 80 
ba žemės pašalpą grynos 
veislės kiaulių įsigytų Pa

talpa duodama 50 nuoš. par-

BIRŽAI. Gimnazijos mo
kytojai, sudėję pinigus, įsi
gyju radio aparatą. Balan
džio 30 d. galutinai buvo jis 
įrengtas ir mokytojai ir mo
kiniai išgirdo koncertu iš i- 
vairių valstybių. Girdisi ga
na gerai. .

skerdykloj esą brangiau 
isieiną gyvulius skersti. Pa- 
Jm.1o, kad šis mėsininkų

DIDINS MUITUS KAI KU
RIOMS VALSTYBĖMS

Finansų ministerija mano 
pakelti muitus 30 nuoš. toms 
vaistytiems, su kuriomis Lie
tuva neturi sudarius preky
bos sutarčių.

_________________________________ /

TINKAMŲ LAIVININKYS
TEI UPIŲ ILGIS

Nemunas nuo Klaipėdos

0RGANIZU0JAMI LIETU
VIŠKI CHORAI

Žinomas chorvedys p. A.

UKMERGE. Naktį i ge 
gužės 1 d. nežinomų piktada
rio ranka užkliuvo už žuvu
sioms už Tėvynę kariams pa
minklo. Buvusi akmens kry
žiuje Kristaus galva išmušta 
ir užkarta raudona vėliava.

Vietos pulku kariai ir šau
liai labai tuo pasipiktinę.

KRAKES. Naktį balan
džio iš 24 i 25 d. Vizbaru k.

TON1ŠKIAI, Klaipėdos 
krašte. Vietinis gyventojas 
pil. J unkaraitis mirtinai pri
mušęs savo žmoną norėjo iš
bėgti Vokietijon, bet*poli('i- 
jos buvo sulaikytas. Ištar
džius šito kivirčio priežastį 
paaiškėjo, kad Junkaraitis 
santy-kjavęsį su savo dukteri
mi jau jiūo*12 metų jos am
žiaus. Junkaraitis pasodin
tas į Šilutės kaįėjimą.

f I

š EŠT() K AI. Ma ria mpol es 
npskr. Gegužes 5 naktį be
vežant Lazdijų paštą iš šeš
tokų, nukautas pašto vežėjas 
Pašukoms Vincas. Paimta 
150 litų, sudraskyta siunti
niai ir keletas apdraustu 
laiškių Trūksta dalies siųs
tų daiktų. Vežikas nukautas mais aprūkyti vaiką, 
is užpakalio, matyt, lx»ndra- iškasė ir “gydė” 
keleivio, nes kulka perėjo tąjį sulig patarimu.__

Juos palaike geradariu aukos, kurios be paliovos 
plaukė ten iš Europos. Atsižadėdami jie pašau 
lio laimės dirbo vien tik Dievo garbei ir teikė i< 
tolimų kraštų atkeliavusiems keleiviams prie
glaudą. Kryžiaus karu laike jų skaičius žymiai 
buvo sumažėjęs, nes kilus dideliam persekioji 
mui užkrito ant jų sunki našta, bet persisunkti 
sios širdys giliu tikėjimu viską pernešė ir iki ga
lui ištvėrė.

Maloniai buvo sutiktas Teodoricbas su sūnu
mis dievotų vienuolių. Pavaišinęs juos vienuoly
no gvardijomis tėvas Leodegaras nuplovė kelei
viams kojas ir nurodė nakvynei kambarį. Pa
vargę riteriai ir įvairių priepuolių prislėgta dva
sia atsigulė ant krūvos lapu ilgėdamies išvysti ką 
jiems parodys rytojaus diena.

VIETA, KURIOJE VIEŠPATS VAIKŠTINĖJO

Vos tik pasirodė aušra rytuose, kaip vėl su
kilo visi keleiviai ir apleido kambarį. Greitai jie 
atsidūrė kreivoje, aštriais akmenimis užvestoje 
gatvėje. “Tai gatvė, kuria nešė kryžių Išgany
tojas ant Kalvarijos kalno,” tarė į nepažįstamuo 
sius gvardijonas. “Ties šiais vartais sutiko Jį 
moterys savo likimą apverkusios; — čia Jis išvy
do neapsakomuose skausmuose ir savo motiną, 
kni matė už viską jaj branginusį, mylimiausį sū
nų budelių apsuptą vedant mirti.’’ Negalima į- 
si vaizduot i koks buvo Teodorichui skausmas, sto
vint ten su savo sūnumis. Jis giliau jautė il
gai vojo už kitus ir vidaus balsas jam sakė, kad 
Jeruzalės daugiau jis nebeapleisiąs ir griuvėsiuo
se būsiąs palaidotas.

Beveik kiekvienas akmuo, kuris radosi gat
vėje, einančioje į teisėjo Piloto namus turėjo ko
kią nors istorinę reikšmę. Nuliūdę sustojo ke
leiviai priešais rūmus, kuriuose buvo pasmerktas (no sodas radosi ties Cedrono upeliu.
Kristus; tarsi'milžinų galybe riogsojo išgriautos Į apyrusi akmens tvora. J o didumas sieke keletu

KRAŠTAI, kaimas. Duse- 
tų valse. Čia yra labai ra
mioj ir puikioj vietoj, vidu
ry kaimo prie pat vieškelio 
aukštoje vietoje kapinės, bet 
jos nepaprastai apleistos. 
Kapai liko visai be tvoros, 
vasaros metu eina gyvuliai. 
Žodžiu sakant, nėra žymes 
jog ir kapai, tik keli kryžiai 
supuvę pasviri? beriokso. 
Kaimiečiai kapais visai nesi
rūpina, nors medžio užtekti
nai turi ir beveik visi dar me
džio svetimiems parduoda. 
Kaimas didelis ir visiems su
sidėjus visai mažai atsieitų 
aptverti kapines.

DADATNUPTS, kaimas, 
Garliavos valse. Nesenai vie
no naujakuriož. šuo pasiuto 
ir apdraskė Ž. sūnų. Šunį 
užmušė ir užkaso, bet kažkas 
patarė, kad sūnus nesusi rg- 
tų ta baisia liga, reikia pa
svilinti šuns plaukų ir (lū

šimi
apilrasky-

ĮVAIRENYBES
--------- 1
pataria atminčiai pagerinti* 
valgant daugiausia paukštie
nos, vištienos, jaunos gai- 
dienos, mažų paukščiukų ne
virtą, bet iškeptą mėsą. Silp
ninanti atmintį aviena, žu
vimą, išimant saldžių vande
nų žuvis. Toliau reikia veng
ti garuojančių valgių. Švie- 
ži kiaušiniai yra atminčiai* 
sveika, bet jie turi būti^vit- 
ti, bet ne kepti. Iš vaisių jis* 
pataria valgyti tik obuolius 
ir riešutus, o iš gėralų vieri 
raudona vvna.* • *

Žmonės, prisilaikydami 
šių imi tarimų, nesiskūsią nie
kad savo atmintimi.

• KULKA
Bielgrade (Serbijoj) nuy 

si žudė vienas žandajinerijos 
pusk. Roden. Jį apžiūrėjus 
gydytojai rado jo širdy kul-’ 
ką, kuria jis italų fronte bu
vo sužeistas prieš 10 metų/ 
Minėtą visą iaiką kulka išsi
laikė* jo širdy, kuri, žinoma, 
nemažai paveikė jo sveika
tai. ši kulka yra paprasta 
kulkosvaidžio kulka.

šis atsitikimas atkreipė di
delį Bielgrado gydytojų dė
mesį.

BŪDAS SIBIRO ŠALČIAMS 
SUŠVELNINTI'

-ienos bei kolonos. Didelės krūvos gulėjo akme
nių kurios reikalavo Viešpaties kraujo. “Te
būna Jo kraujas ant mūsų ir ant mūsų vaiku.” 
taip šalike žydai. Nelaimingi, apako reikalavo 
Dievo bausmes ko ir susilaukė ir viskas liūdnai 
užsibaigė.

Keleiviams miestas atrodo lyg išmiręs tik 
kur-ne-kur dar matėsi ant senovinio pamato su
lipdyta pirkia. Vienoji* vietoji* stovėjo gerai ap
siginklavę ilgais, baltais rūbais tyru sūnūs. lš- 
1 roškę jų akys žiaurumo sekiojo nepažįstamuo
sius. Veltui troško Adelmaras ir jų tarpe pama
tyti rytų gražybes, kurias jau buvo matęs Sala- 
dino stovykloje.

Teodoricbas ilgėjosi pamatyti Getsemano so
dą, kur dažnai apsistodavo su savo mokiniais Iš
ganytojais, ir ten Jis prieš mirtį meldėsi, kąd 
pašalintai Tėvas nuo Jo tą taurę; ten Jį pabu
čiavo Juda^ išdavikas, nes buvo pasakęs žydų 
vyresniesiems. “Tas, kurį aš pabučiuosiu bus 
mokytojas, suimkite Jį.” O kaip sunkiai nusi
dėjo tie, kurie reikalavo iš Piloto Viešpaties mir- 
t ies!

— Išdavė JĮ pabučiavimu, ypatingai rytuo
se vartojama pagarbos ir meilės ženklu. Kas ne
pažįsta kilnaus ir malonaus rytiečio charakte
rio? Tyrui liedujinaš, kaip liūtas yra plėšrus ir 
godus kito mirties, tačiau nors priešu jam bū
tumei, jei tik su juo drauge valgysi ir jį pabu
čiuosi atleis jis tau ir bus prieteliumi. — Judas 
gi Iskarijotas po duonos laužimo su savo Viešpa
čiu ir Mokytoju išdavė jį — prikalti prie kry
žiaus. — Kokį įspūdį padarė tas sodas į keleivius, 
kuris buvo baisaus nusidėjimo liūdytoju ?. .

Vedant broliui gvardijonui. jie žengė toliau 
pro tuos vartus, per kuriuos buvo įėję. Getsema- 

Jj juosė

dešimtų kvadratinių sieksnių. Viduryje augo 
aštuoni dideli alyvmedžiai, žemę gi dengė suvy
tusi žolė. Šone pamatė keleivinį-vietą, kurioje 
miegojo mokiniai. Kuomet Kristus jautė di
džiausius skausmus, jie kietai miegojo. Guolį 
ant kurio gulėjo apaštalai sudarę akmenys, jie ir 
šių dienu keleiviams yra rodomi.

Netoli tos vietos parode jiems gvardijonas 
grotą: ten meldėsi Kristus. .1 i išrodė taip, kaip 
ir Kristaus laikais, tai buvo p] inkščia uola ant 
kolonų pasirėmusi. Viršuje buvo iškalta skylė, 
pro kurią krito vidun šviesos spinduliai. Išsky
rus paprastą altorių, joje beveik nieko nebuvo. 
Teodoricbas parpuolė ant kelių pasimelsti, su 
juo gi drauge gvardijonas Adelmaras ir Jonas. 
Čia jie ilgai meldėsi apmąstydami skausmus, ku
riuos Jėzus buvo iškentėjęs.

Apleidę grotą nuvyko netoli esančion vieton, 
kur .Judas išdavė Kristų. Tai buvo nedidelis a- 
piy dvidešimt sieksnių, tarp dviejų mūrų skly
pelis. Čia buvo užsidegusi Kristaus širdis šven
tu pykčiu ant išdavėjo, kuris didžiausią Švente
nybę po kojomis pamynė. Nelaimingas buvo mo
mentas, kuomet išniekinus Mokytoją, stojosi 
priešais jo sielą visokios baisenylies. Čia subliz
gėjo vakaro prieblandoje, derVos šviesoje bude
lių ginklai, pats jaunikaitis nešė šviesą, nes pa
sirinko savo niekšingam darbui nakties laiką. 
Jis priėjo pire Jėzaus ir tarė: “Sveikas mokyto
jau” ir J į pabučiavo. Jėzus viską žinodamas at
sakė: “ Prieteliau, ko atėjai.” Tada priliego ka
reiviai, šukavo Jėzų ir uždėjo ant Jo rankų re
težius.

Giliai sujaudintas Teodoricbas sugrįžo su 
sūnaiti į vienuolyną ir sekančią dieną praleido ap
mušti įėjime apie tai ką buvo matęs.

(Bus daugiau)
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Ramiajam vandenyne nuo 
Kaničatkos pusiasalio ligi 
Aliaskos iškišulio tęsiasi 
grandis iš 150 smulkių salų, 
vulkaniškos kilmės, vadina
mų Aleutų salomis. Kai ku
rios salos apgyventos; bend
rai jose gyvena apie 4,000 
žmonių. Seniau salos pri
klausė Rusijai, 1867 m. ji jas 
pardavė* Amerikos Jungti
nėms Valstylx“ms. Bendrai 
Aleutų salos Amerikos men
kai vertinamos, nes nieko 
gera neduoda nei politiniu, 
nei ekonominių atžvilgiu. 
Be to, jos dar trukdo preky- 
biniams laivams plaukti į 
šiaurės vandenis ir sulaiko 
šiltą vangus tekėjimo srovę, 
kuri, nesant salų, tiesiai te
kėtų į Beringo sąsiaurį. 
Spėjama, kad šitos šiltosios 
srovės turėtu nemažą įtaiką 
šiaurės vandenynui, nes kai 
kurios Ledynuotojo vande
nyno vietos neužšaltų ir pats 
Sibiro oras žymiai atšiltu. 
Rumunų inžinierius JanovU 
nesenai kreipėsi į Tautų Są
jungą, prašydamas leisti jam 
“pašalinti,” tas salas, t. y, 
išsprogdinti jas. Savo ra
porte Janovič tvirtina, kad 
išsprogdinus Aleutų salas, 
šiltos japonų jūros srovės ga
lės laisvai plėstis į šiaurės 
Ledinuotąjį vandenyną, ir 
Sibiro Aliaskos oras turės 
žymiai suminkštėti, atšilti, o 
šiaurinės Kanados upės ne 
užšals per visus metus. Tau
tų Sąjunga turės perduoti ši- 
tą sumanymą jieržiūrėti A- 
merikai. Jeigu pasiūlymas 
bus principe priimtas, tai 
Jungtiniu Valstvbiu valdžia“ * • * 
galėsianti pareikalauti iš 
Rusijos ir Kanados tam tik
ro pinigiško atlyginimo. Ta
čiau visas rumunų inžinie
riaus planas rinlosi laimi fan
tastinis. Sunku gerai išskai
čiuoti, kokioj gilumoj reiks 
pakišti minas, kad išsprog
dintų povandenini salų kete
rą, ir tuo |>ačiu atidaryti ke
lią šiltai srovei.

VALGIAI ATMINČIAI 
PAGERINTI

Vienoje knygoje, kurią 
1523 m. snnraše daktaras 
Imurenso Priešo, duodama 
patarimų atminčiai pagerin
ti. Jo nuomone, esą valgiu, 
kuriais galima sustiprinti ar-

JIS PASUNKĖJO 13 SVARŲ 
Jaučiasi Labai Dėkingu

•».. K. Tayh.r iš \Villow W. Va.
rašo: “Aš dėkavoju Jums už paftelb^, 
kuria ošini apturėjęs iš Jūsų gyduolių. 
\š netiktai atgavau sveikatų. I»*t ir IMt- 
-•uiikėjaii 1.3 svarų. Aš dabar jau imli ■ 
ketvirtų įmuktu v Nujrtt-Tone. Mano 
vnstis priklauso nuo Nuga-Tone, todėT 
aš,Jaučiuosi htbai dėkingas."

Musų skaitytojai titras Xugn-Tone 
neblėilin^ų. malonų ir veiklų įlydytoji}, 
kuris padidina stiprumų ir jmjėfrų. tai- 
<o apetitų, nervus, kraujų ir kūnų. Ji
sai suteikia tinkamų niie^ų. stimuliuoja 
kepenis, ir labai gerai resruliuoja vidu
rius. Nuga-Tone yra gura lituota* Jog 
patenkins jumis, arba gražinama jūsų 
pinigai. Pasteliėk garantijų ant pakin
ko. Uekomenduojamas. garantuojamas 
ir pardavinėjamas |»er visas aplietas: 
arba prisiųsk ir gausit tiesiog 1A
Natiomd Labarntory. 1U14 So. \Vahash 
Avė., ('hii-ago. III.

**
Veltui statysite bažnyčias, 

veltui rengsite misijas, kursite 
mokyklas, darysite visokios 
rūšies gerus darbus — visi jū
sų rūpesčiai eis niekais, jei ne
mokėsite vartoti apsiginamojo

ba susilpninti atmintį. Jis

I

r. •
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DARBININKAS”
ay South Boston, Mass.
Telephone South Boston 0620

Reikia taip gyventi, kad 
kiekviena vakarvkščia diena • • • » 
galėtumei prisiminti su pasi
tenkinimu ir džiaugsmu.
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Lietuvos rinkimu į IlI-iąjį seimą rezultatai verčia užsimąs- 
įtyti kiekvieną lietuvį. Krikščionišku partijų blokas nuo 40 ats- 
? tovų nukrito iki 30 atstovų (sumažėjo 25 nuoš.), gi social-de- 
; mokratų ir valst. liaudininkų sutartinė pakilo nuo 24 iki 38 at- 
£ stovų (pidadėjo 58 nuoš.).

Žinoma, bus mėginta visaip aiškinti tokio nepaprasto reiš- 
j kinio priežastis. Jąsias suprasti — tai visų mūsų uždavinys. 

Visų-pirma pradėkime nuo klausimo, ko tie daviniai nereiškia.
Rinkimų rezultatai nereiškia, kad kraštas politiniai nukai- 

rejo. Anaiptol to nėra. Gal dar niekuomet kraštas taip ne- 
F pageidavo pastovumo, jamumo, kaip dabar. Net komunistai 
V /

Į ne tik nekelia revoliucijų, bet visu frontu užgiedojo vienybę su 
į liaudininkais. Gegužės 1 d. praėjo be demonstracijų, daug ra

miau, kaip Amerikos didmiesčiuose.
Tie rezultatai nerodo ir to, kad tauta būtų nukrypusi nuo 

? tikėjimo ir bažnyčios. Didelė didžiuma tų, kurie balsavo už 
£ socialistus, kaip ėjo taip ir eina į bažnyčias ir nei nemano už- 
F miršti poterių. z

' Nereiškia rinkimų rezultatai ir to, kad katalikų partijos 
į (kr. dem., ūk. sąj. ir D. F.) būtų silpniau dirbusios laike rin- 
* kimų. Jos ir agitatorių daugiau turėjo ir pinigų nemažiau, o 

ir daugiau paleido, kaip socialistai (Ypač stipriai veikė 
į krikščionys-demokratai).

- Tai ką gi tasai rinkimų pralaimėjimas reiškia ir kokios 
>uvo jo priežasjtyš? i

" Moji pralaimėjimo priežastis, tai DVEEJŲ METŲ 
JUS ir iš to kilęs ekonominės padėties pasunkejimas. 

f lįsti litų ųėra,, sunku gyventi, tada valdžia kalta už viską. Ta- 
» d£ pozicijai sunkios dienos, o opozicijai — nors mandykis ar- 
| gumęntuose prieš valdžią. Tada ir tautai gali užeiti nenugali- 
s ma pagunda pakeisti valdžią, pamėginti valdiško viralo iš ki- 

to bliūdo.
Tai buvo viena didžiųjų priežasčių, nors ir nerimta, pa

viršutiniška. Tačiau buvo ir gilesnių priežasčių. Jų plačiau 
šitame straipsnyje nenagrinėsiu, palikdamas tai tolimesniems 
Straipsniams, čia pasitenkinsiu tik išvardydamas kai-kurias 
svarbesniąsias tų priežasčių. Ir taip:

2) KATALIKŲ POLITIKOS NEREALUMAS. Mūsų kri- 
y kščioniškos partijos kūrėsi, gyvavo ir veikė ne tiek ekonomi- 

niai-socialiams žmonių reikalams aprūpnti, kiek kovai už tikė
jimą, už pasaulėžiūrą. Daugelis aršiausiųjų kovotojų už pa- 

. saulėžiūrą politikoje, gyveno ir elgėsi visai ne sulig savo išpa- 
j žįstama pasaulėžiūra, žmonės iš partijų, iš politikos, iš seimo 
1 laukė didesnio duonos šmoto, geresnės tvarkos, tikresnės lais

vas, — o vietoje to gaudavo karštų kalbų ant temos apie pa-, 
saulėžiūrą.

♦ 3) KUNIGŲ VALDŽIA. Reikia konstatuoti faktą, kad
tikroji Lietuvos valdžia buvo kunigų valdžia, šalies finansų 
galva, ministerių kabineto stipriausioji galva ir tvirčiausioji 

/valia, valdančios partijos galva — tai vis kunigai, nekalbant 
jau apie antraeilės svarbos vietas, kunigų užimamas. Rinki
mų eiga rodė, kad krikščioniškosios partijos, valdžią vėl ga- 
vusios, vėl kunigus statys atsakomingais Lietuvos valdovais. 
Buvo tai kerikalizmas de facto, nors ir ne de jure, nes nei Lie
tuvos hierarchija neįgaliojo tų kunigų valdyti Lietuvą bažny
čios vardu, nei didžiuma' Lietuvos dvasininkijos nepritarė tai 

valdžiai. Uždavinį išrišo dabar savo balsavimu pati 
pasakiusi per rinkimus, kad ji skaito savo kunigus tik 
vadais, gi kišeniams ir kitiems ekonoftiiniams ir poli

tiniams reikalams tvarkyti ji bevelija matyti pasaulinius vei
kmių dabar ir katalikų tarpe nebestinga.

£ • 4) ŪKININKŲ SĄJUNGOS UžGUJIMAą. Ligšiol ūki-
• Sąjunga buvo krikščionių demokratų politikos vyriau 

fla sekėja ir įrankiu. Stiprių, savarankių vadų ji neturėjo, 
ekonominiai reikalai buvo stipriai ir garsiai apšhe- 

i, bet gana menkai teaprūpinami praktikoje. Tuo tarpu 
Sąjunga, nežiūrint tų nedateklių buvo labjausia mė- 

Kma Lietuvos ūkininkų organizacija šių metų pradžioje or- 
ija tvirtai ryžosi nusikratyti nesavaranke valdyba, už 

tvirtą poziciją rinkimų kamnanijoje, ir sudaryti žymiausią 
ją seime. Krašte buvo labai palankus tam reikalui ūpas, 

kr. demokratai prie" to neprileido. Jie panaudojo visą savo 
kad tik neprileidus Ū. S-gos prie apsisprendimo. Vai- 

išrinkta sulig Kr. Dem. Centro norais. Grįžo atstovai iš 
fcnferencijos be ūpo; liaudininkų agitacijai buvo duota nau- 

ir naujų argumentų. Rezultatas buvo tas, kad 
garbingai naga , tflu. ne socialistu, o ūki

nd nemanė skirtis nuo kr. d&nofcralų — tikybos ir bažnyčios 
laisvės reikalais,ar tautybės reikalais. JLkovęjo tik už ko- 

1 -'-‘-tonini apsisprendimą, kurą *yta nepagėi- 
iems tiems biznieriams 

iš ūkia o kurie su-
prie kr. demokratų.

Ig&S VADŲ ANTI DEMOKRATINĖ TAKTI
itija remiasi žmogaus gerbimu, jo gerųjų pajėgų 

' aisvu ugdymu.^ Katalikų politikos kai-kurie veikėjai ir vadai, 
jolševikų pavyzdžio- pamokinti, įprato žiūrėti į liaudį, kaip į 

nesusipratėliu minią. Viešosios opinijos sudarymo vengta, sa
vųjų inteligentų balsai jeigu ne labai palankūs, buvo cenzūruo
jami, nepraleidžiami. Spaudos tonas, visa priešrinkimmė tak- 
ika rodė, kad į sodiečius žiūrima, kaip į mažus vaikus, kurie 
nieko neišmano. Kalbų ir raštų tonas buvo nenuoširdus, ne- 
pagarbingaą, nekultūringas, nepakantus. Sodžių buvo apny
kę studentai ir net gimnazistai. Jų kalbos dažnai tik erzino 
sodiečiui, šie gi parodė, kad'jie nebe maži vaikai ir savaip 
pareiškė protestą.

Buvo ir kitų priežasčių, bet kol kas užteks.
Kas valdys Lietuvą? Valdžios negali sudaryti nei vienos 

krikščioniškos partijos, nei vieni liaudininkai su soc.-demokra- 
tais. Šie pastarieji vargiai ar eis į valdžią. Nuo senai jie pa
reikšdavo savo nusistatymą neiti į valdžią, kol neturės atsto
vų didžiumos. Jei šie atsisakytų eiti su liaudininkais valdyti 
Jietuvą, tada liaudininkai tik su krikščioniškomis partijomis 

tegalėtų sudaryti didžiumą. Jei ir su socialdemokratais susi
tartų, tai dar bent mažumas reikėtų prisitraukuti, kas nebūtų 
jiems per sunku. Krikščioniškos frakcijos tik tuomet tegalėtų 
likti valdžioje, jei susitartų ir su mažumomis ir su Klaipėdos 
vokiečiais. Bet tokia sutartis neįtikėtina. Perdaug reikėtų 
daryti nusileidimų.

Sutartis liaudininkų su krikščionimis demokratais nebūtų 
gražus dalykas iš katalikų pusės, nes ji rodytų, kad mums 
yra artimesni liaudininkai, negu tautininkai, ir kad asmeniniai 
nesusipratimai mūsų vadų politikoje daugiau turi svarbos, ne
gu visi pasaulėžiūros skirtumai. Tačiau praktikos atžvilgiai 
gali paimti viršų ir blokas su liaudininkais, dar nesenai pačiu 
krikščionių demokratų suardytas, gai ir vėl įvykti. Jei ne
įvyktų ir jei social demokratai neitų valdžion, tuomet reikėtų 
daryti naujus rinfcmus. Tačiau ir naujų rinkimų pasekmės bū
tų tur būt beveik tos pačios.

Kalbama dar apie galimybes susitarti liaudininkams su Ū- 
kininkų Sąjunga, kuriai dabar gal vadovaus savarankus žmo 
gus ex-prezidentas Stulginskas. Jeigu Ūkininkų Sąjunga ei
dama valdžion, sugebėtų apginti bažnyčios laisvę ir auklėjimo 
krikščioniškus pagrindus, tai projektas sutarties su liaudinin
kais gal ir būtų svarstytinas. Tik sunku tikėtis, kad liaudi
ninkai sutiktų dar keliems metams paslėptigeluonį.

Katalikų reikalų žvilgsniu gal būtų geriausia dabar neiti 
valdžion ir likti vien opozicijoj. Jei liaudininkai su soc.-demo- 
kratais ir mažumomis arba klaipėdiečiais imtų valdyti Lietu
vą, tuomet beliktų mūsiškiams tik registruoti jų klai
das ir prasižengimus prieš tautą, bažnyčią, prieš teisėtumą, 
konstituciją. Tų klaidų beabejo būtų daug daugiau, negu bu
vo padaryta krikščioniškų pąrtijų.

Iš antros pusės, atsakomybės už valdžią nebenešant, būtų 
mums gera proga imti tvarkytis ir stiprėti iš vidaus, daryti pa
grindinę reviziją savo nusistatymų ir taktikos, daugiau kreipti 
energijos į kultūros ir ekonominės organizacijos darbą. Tuo 
žvilgsniu rinkimų pralaimėjimas gali mums net su nauda būti.

*

“Jis (Kryžanovskis) nu- 
r<xįė^ kad zlotas, gimdamas, 
būro vertas du syk tiek, kiek 
Lietuvos litas. Litas pasili
ko kai granito uola tvirtas, o 
zlotas jau nosia žemę bučiuo 
ja. arba, sako, paimkijne ly
ginti Lietuvos geležinkelius 
su Lenkijos:

“ ‘Pasirodo, kad pereitais 
metais maža Lietuva, su 
menku tinklu geležinkelių^ 
turėjo gryno pelno 20 inih-jo 
nų litų, o mes turime defici
tą. Tai gėda. ’ ’ ’
Na, o kas Lietuvą valde, 

kuomet litas buvo tvirtas, 
kaip granitas ir geležinke
liai pelno nešė ? Kas tuos val
dytojus be gėdos ir be sąžines 
puolė, niekino, šmeižė, jų 
darbą trukdė ?

■*-1 -.. -- --------------------J

Nauji Smūgiai. Vilniaus lietuviams

CHICAGIEČIATREMIA 
KLAIPĖDIEČIUS

Iš rytinių valstijų Klaipė
dos Krašto veikėjai p. .Jan
kus ir p. Bruks (Ihicagon nu
vykę matyt rudo tokį prita- 
inną, koki jie tuivjo Bos
tone. “ Draugas” apie lai ši
taip rašo:

Sekma4ieny.į<‘, 23 g<\g. die
na. Porsliing l’laco (Mtli and 
(,'otlage grove) viešbutyje į- 
vyko Klaipėdos vadavimo 
komiteto ir platesnis Cliiea- 
gos inteligentų susirinkimas 
7 vai. vakare.

“Susirinkime dalyvavo 
garbingi lylaip'dos Krašto 
darbuotojai ir kulturingųjų 
dr-jų atstovai Martynas Jan
kus ir Ad. Brakas.

“Susirinkimas praėjo gra
žioj nuotaikoje. Sutarta* mi
nėtąjį komitetą palikti veik
ti ir toliau, jMiremta gerk 
svečių atstovaujamos drau 
gijos žymia auka $15'5.00 dol. 
ir sutarta suruošti gerh. sve
čiams prakalbas lietuvių ko
lonijose.’’ v'

—

RINKIMAI ĖJO RAMIAI 
f ‘ ‘

Rinkimų j Lietuvos Seimą 
agitacija laivo labai žiauri, 
bet, kaip Kauno “Lietuva” 
Skelbia, rinkimai į

L, ——
Sunkūs snmgiai vėl palietė 

Vilniaus krašto lietuvius. Šį 
kartą jie mūsų tautiečiams 
ypatingai skaudūs, nes yra 
nukreipti ne tik prieš švie
timą, bet ir aidimą liaudžiai 
dvasiškiją bei pačią liaudį.

Lietuvių mokyklų pasise
kimas Vilniaus krašte senai 
bado lenkams akis. Siekda
mi pavergtąją liętuvių da
lį, kaip ir kitas tautas, su
lenkinti, okupantai Vilnijoj 
žiauriausiomis priemonėmis 
stengiasi įvesti savo dvasią ir 
kultūrą. Tai vvkdytį jiems 
iki šiol daugiausia trukdė lie
tuviškos mokyklos, randan
čios liaudy gyvo pritarimo ir 
užkertančios kelią varu bru
kamam per mokyklas lenki
nimui. Dėl to lenkų valdžia, 
matyt, yra užsimojusi jas 
visiškai panaikinti.

Dar gyvas atmintyje bar
bariškas lenkų pasielgimas 
su 37 lietuvių mokyklomis 
Švenčionių apskrity, o iš 
Vilniaus krašto vėl ateina ži
nių, kad valdžia ne tik užda
rinėja naujas mokyklas, bet 
pradeda suiminėti ir moks
leivius, neatsižvelgdama net 
į amžių.- Naktį į gegužės 3 d. 
Švenčionyse padaryta eilė 
kratų pas lietuvius gimnazis
tus ir 15 jų suimta. Suim
tųjų tarpe yra daug II kla
sės mažamečių. Lenkai kal
tina suimtuosius ruošime su
kilimo ir. savo spaudoj pra
neša, kad radę gimnazijos 
bendrabutv 19 šautuvu. Aiš-•> «■ 
ku,, kad tuos šautuvus bus 
pakišę lenkų provokatoriai, 
^fad tuo niekingu būdu ap
kaltinti nekaltus gimnazis
tus. Vaikams lenkų paki
šami pasirfašyti suklastuo- 
ti protokolai. Kadangi su
imtieji mažamečiai, aišku, 
negalėjo daryti tokių darbų, 
kurie būtų pavojingi lenkų 
valdai, tai jų suėmimas rei
kia laikyti pradžią jų 
žygių prieš Švenčioniųlietu- 
vių gimnaziją, jau kartą už
darytą.

Nepasitenkindami švieti
mo persekiojimu, lenkai 
paskutiniuoju laiku susido
mėjo “ir lietuviui dvasiški- 
ja.” Nelaukdami naujo ar
ei vyskupo, jie jau pradeda 
vykdyti savo endekiŠkas re
formas ir bažnvčioj. Lenkų 
spaudoj nesenai buvo begė-

diskai iškoneveikti lenku ap
skričiu kunigai lietuviai.. To 
vaisiai buvo atėmimas iš 
kun. Raupelio kunigavimo 
teisių ir ištrėmimas į Lietu
vą A7asiūny klebono kun. Ar
čiaus,* parapijiečių išlydėto 
su ašaromis. Šiandien jau 
matome naujus lenkų žygius. 
Valdžia, susitarusi su vys
kupo kurija, atėmė kuniga
vimo teisę iš visos eilės lietu
vių kunigų, jų tarpe Nacius 
dekano kun. Kuzminsko. 
Dubičių klebonui kun. Pa
plauskui neleista net pasi
likti ikišiolinėj jo kunigavi
mo vietoj. Draudimas lie
tuviškų pamaldų grynai lie
tuvių parapijose duoda pa
grindo manyti, kad lietuvių 
kunigų šalinimas, kai Į) ne
reikalingo “priešvalstybi
nio gaivalo,” kaip lenkai 
mėgsta juos vadinti, ir toliau 
bus tęsiamas.

Nepraeita ir pro lietuviš
kąjį sodžių. Jau kelintas 
mėnuo kaip Punsko, Seinų 
ir Vvžainiu apylinkėse siau- 
čia lenkų policijos ranka. Be 
jokios kaltės eina kratos, su- 
iminejimai. Iki šiol suimta 
daugiau kaip 50 jaunų vyrų. 
Sodžiai, mano lenkai, pasili
kę be energingiausios gyven
tojų dalies — jaunuomenės, 
veikiau pasiduosiu lenkų 
meškerei.

Visa tai rodo, kad lenkų 
pasiryžimas sunaikinti Vil
niaus krašte lietuvybę yra 
tvirtas ir vykdomas barba
riškiausiu būdu. Jų drą^j, /

“LIETUVIŲ DIENA” PHI- 
LADELPHIJOS PARODOJ

Pasauline Paroda Phila- 
delphijoj neformaliai jau at
sidarė. Oficiališkas jos ati
darymas dalyvaujant prezi
dentui Coolidge’iiu'Į^ksrlitf^ 
pos~4 d.

Lietuvių skyriaus šioje pa
rodoje nesurengta, o suma
nyta turėti “Lietuvių Die
na.” Tos “Lietuvių Dienos” 
Pasaulinėje parodoje reika
le “Garsas” šitaip rašo:

“Pasaulinės Parodos Lie 
tuvių Skyriaus Komitetas 
paskelbė, kad Lietuvoj Die
na įvyksianti rugpiūčio 28 
dieną.

“Laikas ruoštis. Jokio 
‘Seimo,’ mūsų manymu, 
rengt nevertaJBus geriausia, 
jei Komitetas paruoš keletą 
atatinkamų rezoliucijų, kaip 
dėl patikimybės šiai šaliai 
pareiškimo, dėl pareiškimo 
dėkingumo už moralę ir ma
terialą paramą Lietuvai; to
liau pareiškimas protesto dėl 
lietuvių imigracijos varžymo 
ir k.

“Priėmimui šitų rezoliuci
jų užtektų kelių valandų se
sijos. Iš anksto nužiūrėti 
kalbėtojai (geriausia nuo Į- 
vairių srovių) pasakytų tin
kamas tos dienos ūpui ir 
dvasiai kalbas, griežtai nusi
stačius vengt mitinginio į>o- 
būdžio kalbų.

“Darant ilgą seimą galima 
sumanymui tik pakenkt. 
Nieks negarantuos, kad sro
vioj žmonės, ypač ‘raudonie
ji,’ nesi vežtų į Seimą 
srovinio ‘krūmelio.’ ”

Mes pritariame “Garso” 
nuomonei. Teesti e “Lietu
vių Diena” tikrai lietuvių, 
visų srovių lietuviu, Laibū- 
nie priimta tani tikra rezo
liucija bei pareiškimas, soli
darizuojantis su /parodos 
rengėjui mintiifilH-ir šios ša
lies “tėvų” dvasia. Labai 
būtų nemalonu, jei pasiro
dytume esą kyniška siena at- 
sidalinę vieni nuo kitų.

Po šio bendro paseinmvi- 
ino srovė? turi visišką liuo- 
sybę savo srovinius seimelius 
ar suvažiavimus turėti.

Kad bendras seimavimas 
būtų kultūringas, sklandus ir 
tvarkus,, tai išank^to reikia 
tam posėdžiui £j*frfmgti die
notvarkę ir rezoliucijas, lx i 
pareiškimus. Reikia tąip pa
vesti, kad nei vidnai srovei 
neužkliūti ir kad visi paten
kinti išsiskirstytų.

Dėl vardo nereikėtų gin- 
čiotis. Mums rodos, kad ga
lima tą suvažiavimą lietuviš
kai seimu pavadinti, o ang
liškai “convention,” arba 
‘ ‘ con ferenec.' ’ Atsimenant, 
kad- Lietuvos •, pnrlninpi|tns 
vadinasi Seimu ir turi todėl 

tą” palyginęs Igilią, apribotą, savotišką

BESIŽVALGANT
ramiai ir tvarkiai. Rašo ši
taip :

“Netikėtas lietus šiek tiek 
sutrukdo valsčiuose rinki
mus. Vyriausioji Rinkimų 
Komisija todėl rado reikalo 
pratęst i rinkimus dar ir šian
dien. Bet apskritai balsuo
ja gana. Pasirodo, kad pro
vincija kai kuriose vietose 
parodo net daugiau gyvumo, 
negu Kaunas. Pavyzdžiui, 
Kaurui I apylinkėj per abi 
dkutds balsavo 86 nuo.. H — 
82 nuoš., o tuo tarpu Kretin
gos mieste 90 nuoš., Vilka
viškio mies ,,i apie 90 

ai eina rinkimai irnuoš. (Iv 
valsčiuo/, jwiv., Pasvalio bal

 

savo 80 nuoš., Vilkaviškio 
80 nuoš. Apytikriais davi 
n’rnis, |mt pirmas dvi dienas 
valsčiuose1 balsavo apie 70 
nuoš.
“Bendrai, rinkimai eina 

ramiai, sklandžiai, be kokiu 
nors žymesnių incidentų.”

LENKO NUOMONĖ APIE 
LIETUVĄ

B rook lyno “ Vienyliė ’ ’ f>a- 
minėjo, kad‘Lenkijos sena
torius KrVžimov^ki.s k«Jlx"-| 
damas Var?“~: ’ 1>u
su^skio “ 
Lietuvos ir'!

me seimu vadinti. Pavadin
kime' konferencija.

“Garsas” siūlo pareikšti 
protestą dėl lietuvių imigra
cijos varžymo. Mūsų žvilgs
niu tai būtų mažiausia ne 
taktinga prie tokių aplinky
bių tokią rezoliuciją prųmti.

“Garsas” neužsimena, kad 
bendroji konferencija galėtų 
įsileisti į kokius nors svars
tymus ir rezoliucijas mūsų 
lie tuvių liendruosc reikaluo
se. Mums rodos, kad ne tik 
galima, o ir reikia. Pavyz
džiui menininkų rėmimas. 
Turime iš Lietuvos profesio
nalių vaidintojų dvi gnųies 
— dzimdzius ir Vaičkų. Tu
rime Babravičių. Šitokie ta
lentai yra remtini. Kodėl to
kiame liendramc suvažiavi
me nc|msiketinti tokius rem
ti. Galima ir reikėtų parsi- 
kyi^sti augšto mokslo, gerą 
tėvynainį laikyti paskaitoms 
apie lietuvių istoriją, litera- 

r toks gaištų į

vyriausybės tolerantinguma 
vi i'iikų atžvilgiu
ri< ai besivystanti
vo mokyklose iki šiol dal 
varo lietuvių lenkinimo dar
bą, o spaudos tonu nieku ne
siskiria nuo Vilniaus lenkų 
d i en rase i ų, rungtyn i uo j an
čių dėl pirmenybės puoli
muos ir šmeižtuos prieš Lie
tuva.4.

Šiandien mūsų dėmesys 
nukreiptas Į vidaus politinį 
momentą!—Seimo rinkimus, 
tačiau dėl to nė vienai aki
mirkai neturime užmiršti 
okupantų engiamos Vilni
jos. Paskutinių dienų įvy
kiais joje reikia ypatingai 
susirūpinti, jų griežtumas 
verčia mus daryti išvadą, 
kad lietuvių persėk lojimas 
Vilniaus krašte tegali būti 
sustabdytas tik energingais 
mūsų vvriausvljės kontr-• • • 
žygiais Lietuvoje, kurių pra
šyte prašosi niekeno nesu- 
draudžiami apjakėliai oku
pantai.

(“Trimitas”)
•

"Dirttatniai”

1
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Atsakymas į Užklausimą
• * ______ ———

Tie įstatymai žmogaus liuo- 
sybės nevaržo, nes laisvė 
reiškia liuosų pasirinkimų 
veikimo būdą prigimties ir 
Dievo Įstatymų ribose.

3) 1\ Vietinis toliaus taip 
rašo: “Lietuvos dvarponiai 
mokyti buvo. Tai kokia nau
da visuomenei .buvo iš 
jų?..” Šioje vietoje turiu 
p. Vietiniam priminti, kad 
yra.pasaulyje dalykėliai, ku
rių mes jokiu būdu negalime 
maišyti, k. t. cukrų su pipi
rais, kavą su degutu... ir vy
ną su pienu, kitaip susilau-

J

Straipsnyje “Kodėl nely
giai mokama už vynies ir 
danties ištraukimą ?” gvilde
nau TEISINGĄ' ATLY GI
NIMĄ, kuris priklauso pro- 
fesijonalams, inteligentams. 
Į 2 numeryje, “Darbininko” 
skiltyse tilpo p. Vietinio pa
klausimas liečiantis SU
VARTOJIMĄ ATLYGI
NIMO.

Kadangi paklausimas lie
čia visai skirtingą klausimą, 
gi tilpusiu straipsnio mintis 
p. Vietiniam priimtinos 
(“nes savo paklausime rašo,
kad “visai su tuo sutinka- kiame visai nepageidaujamų 
me”) tai man visai nebūtų 
reikalo atsakinėti, — vienok 
atsižvelgus taip į p. Vietinio 
reikalavimą, taip irgi Ger
biamosios Redakcijos pasta
bą esu priverstas tame klau
sinio atsiliepti.

1) Jei p. Vietinis sutinka 
su pagrindine straipsnio 
mintimi, kad “mokyto žmo
gaus darbas turįs būt bran
gesnis negu paprasto darbi
ninko,” — tuo būdu p. Vieti
nio nesutikimas liečia nau
jas mintis, nes negalima juk 
vienlaik tam pačiam dalykui 
pritarti ir jį neigti; sutikti ir 
ginčyti. Alano supratimu, p. 
Vietinis, savo x\užklausime” 
nenorėjo paaiškinimo, bet jis 
paduoda naują mintį kitam 
straipsniui: “Apie suvarto
jimą gaunamojo teisingo at
lyginimo.” Prisitaikindamas 
prie gerų p. Vietinio pagei
davimų aš pasistengsiu prie 
pirmos progos jį patenkinti, 
jei <

‘tos.

Vietinis savo už- 
Aji<frfausiinc taip rašo: “Visa 

bėda tame, kad p. Ziutis ne
pasakė mokslavyriams, kaip 
jie turi tą mokesnį sunaudo- 
doti. Čia išvada tokia pasi
daro — kaip patinka. Ar ne. 
p. Ziuti ? Aš su tuo nesutin
ku.” Ir aš su tuo būdu pro
tavimo nesutinku. Taip stai
giai daryti išvadas lygiai y- 
ra nelogingai, kaip kad kam 
nors pasakyti: Tamsta su kc- 
pure, — reiškia esi plikas...

- V. Žadeika

Muzikos Menas Latvijoje
-

Latvių tauta muzikos me
no srityje turi analogijos 
mūsų tautai, nes tiek vienų 
tiek kitų pagrindinis toje 
srityje pradas yra liaudies 
dainos.

Kartų su tautišku atbudi
mu yra gaivinama ir muzi
kos meno kultūra, kuri kai
po iššaukta tam tikrų aplin
kybių yra daugiau priemonė 
tautiškiems jausmams gai
vinti kartu su nepriklauso
mybės išgavimu įgauna mu
zika daugiau meniškos ver
tės, tačiau savo charakteryje 
turi tautiškumo pobūdį.

Šiais laikais, tuos charak
teringus tautinės kūrybos 
bruožus slopina tarptautinis 
lųoderniškumas, tačiau tas 
kas ir primityvus liaudies 
dainoje glūdintis elementas 
įstengia išlaikyti savo savai
mingumų.

Šios savosios medžiagos su- 
loma imti domėn ne kaiku-1 nauduojime jos apdirbime ar 
rias ypatybes, bet visas . originalioje kūryboje lat- 
Kad Lietuvos dvarininkai viai yra nužengę gan toli, o

pasekmių. Tas pats irgi yra 
su mintimis: nesuderinamų 
minčių, -r- nesurišamų saki
nių nevalia jungti į ki*ūvą, 
nes kas to dasileidžia, tas su
daro netvarką ir sąmyšį taip 
savo galvoje, taip kitų pro
tuose. Todėl diskusijose pri
valoma kiekvieną dalyką 
svarstyti ne vienšališkai, bet 
vispusiškai, gi priešo priva-

Šiandien vienas svarbiųjų 
muzikos meno kultūrai kelti 
centrų'yra Nacionalė Opera, 
kurios repertuaran įeina žy
miausi ankstyvesnių ir pas
kesnių laikų kompozitorių 
veikalai; jų tarpe yra ir po
ra operij latvių kompozito
rių.

Šiuo laiku operos repertu
are priskaitoma su viršum 40 
operų. Operą veda direkci
ja iš dviejų žmonių. Meniš
kos operos dalies vedėju yra 
Žabtas kompozitorius ir inu- 
zikalogas buvęs “Jauhaka 
Žinios” bendradarbis. Žab
tas yra vedęs operą apie tre
jetą metų jos įsikūrimo me
tu. Ūkio ir administratyvi- 
nės dalies vedėjas yra Gul- 
bins, sumanus ir darbštus or
ganizatorius.

Šiuo metu yra du operos 
dirigentai Rejteris ir Medis 
taip pat nuo ateinančio sezo
no pakviestas Kuperis. T. 
Reiteris yra laikomas ge
riausiu šiais laikais latvių 
dirigentu; jis šalia darbo o- 

L savo nuolatini 
chorą, kuris šiandien Latvi
joje yra geriausias choras. 
Nuolatinis operos orkestro 
sąstatas — apie 70 griežikų; 
kai kurie jų yra ir su didele 
orkestrine praktika.

Juozus, gabus muzikas, 
vargonininkas, yra operos 
vių sąstatas — apie 45 žmo
nės. Trys dekoratoriai; jų 
tarpe jaunas, gabus meninin
kas Išbertas, jau pasižymė- 
chormėistęris. Choro daly- 
jęs savo paveikslais, stiprios 
individualybės ir- naujos 
krypties adeptas. Režisie
rius Melninacas, turįs Ma
riukes operos keliolikos metų, 
praktiką, o už savo didžiai 
menišką darbą tiek visuome
nės tiek savo bendradarbių 
tinkamai įvertintas.

Operos premierai — Breli- 
įnan-Štenze, Rebane ir Kak- 
tinš. Stengei ir Kaktinš mū
sų visuomenei yra gerai žino
mi, kaip dideli menininkai 
dainininkai ir vaidylos.

Operos baletas ir baleto

Valparaiso, Ind. pagarsėjo greitumu civilio šliūbo teikimu, čia parodomas teisėjas J. 
E. Borhold “vinčiavoja” tris poras kartu. .
-- ■ - J ~ ~

i

Vadovaujant įgudusiam 
toje srityje menininkui Za- 
litui latviui opera, be abejo, 
susilauks dar didesnių rezul
tatų.

Paminėtina, kad nuolati
nė opera yra ir Liepojoje.

Konservatorija. Muzikos 
meno mokslas šiuo laiku yra 
tinkamai suorganizuotas tiek 
planingumo tiek sistemingu
mo atžvilgiais.

Toje srityje pirma vado
vaujamoji vieta tenka Muzi
kos konservatorijai, kuri Pa
nties kraštuose jau yra įgi

jusi rinito muzikos meno ži
dinio autoritetą. Konserva
torijos direktorium yra prof. 
Vitolis senas įgudęs iš Petra
pilio laikų pedagogas, todėl 
konservatorijos sėkmingas 
klestėjjmas yra užtikrintas. 
Konservatorijoje darbuojas 
si 35 pedagogai, mokinių 
skaičius siekia iki 350. Be 
konservatųrijos Rygoje yra 
dar visa eilė privačių mokyk
lų bei įvairių muzikos studi
jų. Liepojoje, Mintaujoje 
ir Dvinske yra po vieną liau
dies konservatoriją. Muzi
kos mokyklos — Volniare ir 
Vendene, kurios yra subsidi
juojamos. Matom, kad šis 
muzikos mokymo planas, 
apima tinklu visą Latviją ir 
varo nuosekliai ir planingai 
muzikos kultūros kėlimo 
darbą.

Bendro lavinimo mokyklo
se muzikos mokslas yla pa
statytas gerai. Ihograma 

studija tuf-Tsu vlršiirh 50 šo-1pėi rinatna—panašiai—maž- 

 

kikų kuriuos veda baletmeis-Įdaug, kaip paruošta kompoz. 
terė Fedorova. Baleto reper- 
tuareyra jau ir tokie baletai. 
kai]> Čaikovskio “Gulbių 
ežeras.” Operos spektakliii 
savaitėje esti 7. Jų tarpe 
vienas jiopuliarus spektaklis 
su pirmaeiliais dainininkais.|Jic tiek pačioj Rygoje tiek 
šie spektakliai yra tuo geri, 
kad atitraukdami žemesnius 
sluoksnius nuo kitų mažos 
vertės pramogų skiepija 
jiems operos meno pamėgi
mą.

Operos vadovavime pirme- 
nylie, kaipo dirigentui, ten
ka 'l’cod. Raitel iui, kurio di
deli toje srityje gabumai vi
suomet teikia didelių išdavu. 
Jo didžiai prityrusio nieni- 
n inkovadova ujamos operos 
darnumo atžvilgiu rodo dide
lio tobulumo.

Mažiau klusnus yra šis di
dis kolektyvas dirig. Medin- 
šo vadovylx"je. ypač orkes
tras dinamikos ątž\ ilgiu daž
nai nustelbia vofcalę pusę.

Solistų, be aukščiau pa
žymėtų. Įiainįnėtini Berzinš. 
Verner. Gi liausia latvių o- 
ęeios pusė tai jmstatymtti ir 

t dekoracijos, tiesiog luksusi* 
nės, todėl

blausiu dalvku via tai choro• v

dalyvių kultūrinis šio muzi
kos meno žanro tinkamas į- 
vertinimas.

Neatsilikusi taip pat ir 
simfoninė muzika, nors nuo
latinio si m foninių^ vadinamo 
filharmonijos orkestro nėra, 
tačiau toje srityje darbas va
romas.

Žiemos sezono savaitėje es
ti |m> porą simfoninių kon
certų: vasaros metu D. Vert 
mano parke esti nuolatiniai 
popularūs simfoniniai kon
certai. pirmaeiliams solis
tams dalyvaujant. Edinbur
ge pajūry je visą vasaros se
zoną taip paČ esti nuolatiniai 
simfoninio orkestro koncer-

muzikos formos veikaluose
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Redakci j a užleis ’ tamfbuvo blogi profesi jonalai, j ei I ninku kartos auklėtoj as, įžy- 
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būdami mokytais (ne visi) savo kompozitorių dideliuose ^el-oje turi

Žmo-

DANGAUS KARALIENE

Kr

BEN-HUR

buvo tikrai daugumoje Tau
tos išsigimėliais, Valstybes lyra akivaizdžiai pareiškę sa- 
išdavėjais, visuomenes iš- vo tautos savaimingus bruo- 
naudotojais ir nedorus, — tai žus.
tas dar nereiškia, kad moks- Čia nors trumpai, suginus
ias kekvieną tokiu pat pada- tai noriu paminėti apie esa- 
ro. Pagalinus visos tos ne- mą dabar Latvijoje muzikos 
dorybės Lietuvos dvarponių meno padėtį.
tarpe pasireiškusios nušvie- Muzikos meno srityje va
ria jų sielos ir būdo ypaty- das yeteranas, panašiai kaip 
bes, 'bet ne profesi j o s mūsų Naujalis latviuos yra 
bei m o k s 1 o žymes. Jie J. Vitolis g. (1863 m.) uolus 
buvo blogi patriotai, bet ar darbuotojas, naujos meni- 
*■' •• ' • * ' A ’ ’• • *4 • • • I • ■ l. ■ _ . • •1'' i • u . * • . _

Skaitytinos knygos
Pavasans, tai patogus laikas lavintis.

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

knygų:
Darbininkas pasiūlo sekančio turinio gerų

Darbininkas” pasiūlo sekančio turinio ge-

$1.00 Į

Mylintiems literatūrą patartina
_________________________ •• -___________  

rr -i . ._______________'

Jei aš pereitame straipsnyje 1 
nepareiškiau, kad “moksla- 
vyriai” privalo sunaudoti 
gaunamąjį atlyginimą, tai 
dar nereiškia, kad aš taip 
maniau kaip kad p. Vietinis 1 
man prikiša, o jei tylėjau a- 
pie tai, tai ne dėl to, kad pa
taikavau “mokslavvriams v 
bet dėl tos paprasčiausios 
priežasties, kad norėjau lai- 
kyties vadovaujamos min
ties rybose ir vengiau pasi
rodyti “Darbininko” skaity
tojams plepančio niekus se
nio rolėje. TEISINGO AT
LYGINIMO klausimas taip 
platus, kad jį ganėtinai išaiš
kinti dviejuose straipsniuose 
yra begalo sunku, gi prie to 
įvėlus dar naujus klausimus 
vieton susipažinimo skaity
tojai gaut ii t ik suklaidinimą. 
Dabar trumpai pažymėsiu: 
Kiekvienas žmogus, kurs tu
ri prie ko nors teisę, tas ir
gi turi su ta teise surištą 
priedermę. Jei profesijona
lai turi didesnio atlyginimo 
teisę negu paprasti darbinin
kai, tai jie turi irgi prieder
mę tinkamai sunaudoti savo 
atlyginimą. Naudojimasis 
priklausančiomis gėrybėmis 
yra nurodytas taip prigim
ties; taip Dievo Įstatymais.

kaikurie iš -jų tarpo tokiais mus kompozitorius šiuo me- 
iko, negalime sakyti. O tu Rygos konservatorijos di- 

juk profesijonalas ima atly- rektorius, kuris ir yra latvių 
ginimą ne už savo sielos pri-1muzikos tikrasis reiškėjas, 
valumus, bet už atliekamo Vitolis yra parašęs daugelį 
darbo ir patarnavimo vertę. įvairiose muzikos formose 
Jei tat p. Vietinis mane klau
sia, kokia nauda visuomenei!: 
buvo iš jų, — tai aš turiu pa-1: 
•sakyti, kad iš jų, kaipo Tė
vynės vaikų, Valstybės pi
liečių naudos nebuvo, ir 
anaiptol, užuot naudos susi
laukėme didelės žalos; — bet 
kaipo iš profesijonalų buvo 
didelė nauda, nes gydytojai 
gydė ligonius, advokatai gy
nė skriaudžiamuosius, kuni
gai skelbė Dievo žodį.. .

4) “Teprasmenga mokslas 
doleriu, o ne artimo meile 
paremtas.” Gražus išsireiš
kimas nušviečiantis p. Vieti
nio skaisčią sielą, bet,. . bet 
nevisai teisingas. Jei tas pa
sakyta toj prasmėj, kad 
mokslas paverčiamas GOB
ŠUMO tikslams, tai tas pil
na tieša; — bet jei tas priva
lo reikšti, kad “mokslavy- 
riai” turi siekti mokslą išim
tinai iš artimo meiles pobū
džių. tai tame yra klaida. 
Artimo meilės įsakymas juk 

, tai]) skamba: “Mylėk savo 
; artimą, kaipo patsai save.” 
• Žmogus siekdamas mokslą!

vientik dėl artimų, pamirš-! 
: damas save, eitų ne. papras- 
- tos dorybės keliu, 1x4 didvy

riui takais. Gi prie tokio pa
sišventimo net Kristus mus 
neverčia, bet tiktai ragina 
Beabejo. būtu labai gerai, 
kad visi viską iš meiles arti
mo darytų, bet klaida yra 
prievarta ir keiksmais prie 
to versti.

Šiuo baigiu savo pastabas, 
tikėdamas dar pasikalbėti 
“Darbininko” skiltyse su jo

veikalų, ypač apsti jo voka
lus muzikos kūryba, taip pat 
žymią vietą jo kūryboje už
ima instrumentalė muzika — 
fortapioninė, kamerinė, sim
foninė. Paskutiniu laiku y- 
ra parašęs operą.

Paminėtina, kad dar prieš 
karą Vitolis yra buvęs Pet- 
r a p i 1 io konservai o r i j os ] >ro f. 
kompozicijos klasės vedėju. 
E. Viegneris — įžymus diri
gentas ir muzikalogas. Anks
tyvesnių kompozitorių tarpe 
pirmą vietą užima trys Ju- 
rianai; iš jų Andrius talen
tingas kompozitorius, o Pa- 
vuls vienas įžymiausių dar
buotojų latvių o|x*ros inicia
torius ir simfoninių koncer
tų organizatorius.

Opera. J ar i a no p. inicia
tyva 11)12 m. pastatyta pirmą 
katrą Latvijoje opera “Eu- 

I genius Onieginas.” Tačiau 
be šio pastatymo buvo dar 
aukščiau pastatyta latvių 
kalba opera ( Ereischutz), a- 

I pie 1880 m. Nuolatinė latvių 
Opera Įkurta tiktai išgavus 
nepriklausomybę (1918 m.), 
kuri, pradžioje dėl įvairių 
išoriniu kliūčių gvvavo kiek* * ~ •
silpniau, o tik nurimus ka

lninis už nepriklausomybę 
1(1920) pradėta sėkmingai 
varyti toje srityje darbas.

Žilevičiaus mūsų mokyk
loms programa,- kuri latvių 
.jau ne pirmi metai vykdoma 
gvvenime.

• *

Dar vienas žynius muzikos 
kultūros veiksnys tai chorai.

X

Ekonominio turinio |domi knygute
TURTj NORMA_______________________

Politinio pobūdžio
BOLŠEVIZMAS________________

X

.45

Geografinią žinių mėgėjams tinka 
KELIONĖ APLINK PASAULĮ________

Lengvo turinio skaitymėliai
TRYS KELEIVIAI________________________  .45
TRUMPI SKAITYMĖLIAI________________ .45

Kas užsisakys visas čia paminėtas knygas 
$6.00 vertės ant svk ir atsiųs inoney order’i, čekį

.$1.00

arba apdraustame laiške penkinę, tas ir gaus
pastų visas knvgas tik už $5.00. Galima užsisa
kyti ir po vieną.

Siųsdami ūžsakvmus adresuokite:*

“DARBININKAS
366 W. Broadway South Boston, Mass

skaitytojais dėl naujai iški
lusio klausimo “ATLYGI-: 
NIMG SUVARTOJIMAS.’

JitUis 
Niagara Falls, N. Y. 
Gegužės 26 d., 1926.

provincijoje yra susibūrę į 
tam tikras dainų draugijas, 
arba šiaip prie įvairių drau
gijų varo intensyvų toje sri
tyje darbą.

Geriausiu Latvijoje choru 
yra laikomas Teod. Reiterio 
choras, su kuriuo ir mums 
Kaime prieš porą metui teko 
susipažinti. Taip pat yra 
chorų, kurie gyvuoja po kele
tą dešimčių metų. Vien Ry
goje priskaitoma į 20 atskirų 
savaimingų chorų. Ir pro
vincijos miestuose, kiekvie
name yra po keletą chorų. 
'Taigi kaip matom, vokale 
muzika Latvijoje užima kul
tūros gyvenime didžiai reikš
mingą vietą ir tikrai ne vel
tui gali būti pavadinta dainų 
Šalimi.

Toks chorų apstumas turi 
pagrindo tame tikrame, na
tūraliame dainos pamėgi- 

įspūdis me. Prie to | 
aplinkybės.

Visi Skaitykite

Jono Rinito

Tai Didelė Knyga 192 Poslapiu.'

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

originalės
Apdaruose $150, be apdarų $1.00

“DARBININKAS”
366 Broadway, So. Boston, Mass.
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gal prisideda iri 
teras. aplinkybės. Ta&Au svari
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PENKTADTENIS. BIRŽELIO 4. 192$

KUDIKlų 
'GEROVės SKYRIUS 

DĖL APRŪPINIMO 
• MOTINŲ IR JŲ • 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS

l Musų Busimieji Vadaii' su įvairiausių veikalų 
ograma, su pasaulinio var- 

jjo dirigentais priešakyje, 
igi nors nėra nuolatinio 
foninio orkestro, tačiau 

šios rūšies muzikos menas 
UŠkiasi sėkmingai.

BJFf* '

*įi Latvių muzikos kūryba 
tbendrai imant, jau yra išėju- 

’ si iš siauros patriotinės ten
dencijos ribų, iš tu ribų, ku-

■ iios yra pagristos tautinės 
ideologijos tendencija ir daž; 
Aai taikosi tam tikriems rei
kalavimams.
y

' Tam tikra muzikos kūry
bos dalis šiandien jau vra i-• * 
gavusi didelės meniškos ver
gės ypač dideliuose muzikos 
meno fęrmos veikaluose 

4 - ■

'(oratorijos, operos simfoni
jos) A. Jurianas. Vitolis, 
jKalninš. Mengailis yra lat- 
(viu muzikos kūrvbos vetera-

■ K t

i. Inai.
h

j • Simfoninės muzikos kūry- 
, b(>je yra pasižymėjęs kom- 
| pozitorius Medinš. Kompo- 
vTdtoriai, kurie be šiaip Įvai

rios formos veikalų yra rašę 
ir operas — Kalninš. Vito], 
J. Medinš. Pastarasis yra 
parašęs operą iš lietuviu gy
venimo “ Vaidelutė.“

i Vokalus muzikos'kūrėjai 
r- Meingalis, Kalninš. Zalit 
vienas ižvmiausiu liaudies
> * • * 

dainų rinkėjas — A. Jūriam 
Čia pažymėtini žymesnieji 
kompozitoriai, kurie yra 
komponavę įvairiose muzi
kos mimo formose veikalus, o 
Savo kūryba yra Įgiję pirma
eilių kompozitorių valda. 
Stropiai ruošias latviui tauta 
dainų šventei, kuri Įvyks šių 
metų birželio mėnesio 19-20 

d. Ši dainų šventė yja 
iš eilės. Pirma dainų 

šventė įvyko 1873 m. o pas
kutinė (penkta 1910 m. ku
rioje dal yvavo apie 4.000 
dainininkų.

Šioje šventėje buvo numa
toma į S.04M) dainininku, bet 
kadangi šiai šventei dainos 
yra originalios kompozicijos 
labiau sudėt ingos, tuo pačiu 
ir technikiniai išpildyti sun
kios, tad dalis choristu, arba 
net atskiru clmrii. nepajė
giančią tobulai atlikti, at
puola. Tokių netinkamu bus 
apie trejetas tūkstančiu. Va
dinasi. ši dainų šventė su- 

’ burs apie penketą tūkstantiu 
į dainos meno mylėtojų. I Šią 
i jdainų šventę įeina ir simfo- 
6 ninis orkestras (150 žm.) ir 

pučiamųjų instrūme 
kestras ( KMM> žm.).

s metu įvyks 
u spektakliu, 
is koncertas, 

Mendelssohn’o oratorija 
, 4<Elias” Sain-Saens’o opera 
/“Samson ir Balda.” Forte- 
pįoninė “Klavieraliend,” ka
merinės muzikos koncertas, 
V -bažnvtinės muzikos koncer- AM ’ '
tas, įdomi senovės latviu nm- 
fcikos instrumentu paroda ir 
koncertas, vargonų koncer
tas, taip pat išimtinai latviu 
kompozitorių veikalą kon- 

Ąjertas. Taip kad šios dainų 
Šventės trys dienos parodys 
“tisą mūsų kaimynu muzikos 

Kultūrą. Mums todėl. kaipo 
[iminėnis. pravartu matyli 
r pažiniu ką tikrai mūsą ar- 

i kaimynai yra toje muzi
ku rybos ir jos kėlimo 

vje yra nuveikę.
(Iš “ Lietuvos”)

K

Visos kultūringosios tau
tos stengiasi turėti tam tik
ras įstaigas — mokyklas, kur 
lavintųsi augančioj i jaunuo
menė sulig savo gabumų, pa
linkimų ir tt., nes norint tu
rėti kokios nors mokslo šakos 
žinovą-specialistą, visų pir
ma reikalinga, kad tos spe
cialybės kas nors išmoktų ir 
liktai tuomet jį arba ją gali
ma skirti tą darbą dirbti, ku
rio jis specializavosi mokino
si.

Taip ir visuomenės dar- 
buotojai reikalingi tam tikro 
lavinimosi ir patyrimo, kad 
galėtu ir mokėtu vadovauti 
visuomenei — minioms. Ne
laimei. mūsų tauta savo mo-

. »kyklą neturėjo, jai prisiėjo se keletą jaunuolių ir reikia 
savo vaikus — būsimus va- pripažinti, kad Amerikos be
dus auklėti svetimos dvasios^tuvių visuomenė kas 
mokyklose ir dėl to. nors mes mažiau kreipia domės, kas 
ir turime mokyti) žmonių, 
bet neturime vadą, nes tie 
mūs mokslo vyrai prisigėrę]šelpimo

viii tarpe vadovaujant lietu
vių visuomeniniame gyveni
me? Ne. Juos visus leng
vai ant pirštų galėtume su
skaityti. Ir kodėl taip yra ? 
Todėl, kad mes jų nemokė
jome taip auklėti, kad jie 
mus pamylėtų ir norėtų eiti 
su mumis ir būti mūsų va
dais. Nors mūsų tarpe ne
trūksta ir tokių, kurie norė
tų eiti su mumis, bet mes 
juos nenorime pažinti, kri- 
tingiausioje valandoje neno
rime ateiti pagalbon ir duoti 
progos pasekti to laipsnio, 
kad galėtų būti mūsų vadais.

Jau kelintas metas kaip 
Federacija šelpia besimoki
nančius Amerikos mokyklo-

svetimos mokyklos dvasios 
su mumis labai mažai arba 
suvis nieko nenori turėti. Jei 
mes galėtume surankioti ir 
išskaitliuoti visus Ameriko
je augusius lietuvius profe
sionalus, inteligentus, mes jų 
rastume labai daug. lx*t ar} jie užbaigę mokslus dirbtų 
daug iš jų mes matome lietu lietuvių visuomenei, jei toji

kart darosi šaltesnė ir 
žiaus atjaučia tų moksleivių 

reikalingumą. Ar 
mes galėsime rūgoti, kuomet
jie baigs (jei ištesės) moks
lus ir nusigryš nuo mūsų, jei 
mes jų neparemsime, kada 
jie pašalpos labiausia reika
lauja; ar turėsime drąsos ir 
moralės teisės reikalauti, kad

visuomenė jų dabar nenorės 
pažinti.

Dabar, kuomet ateina va
sara ir visos draugijos daro 
išvažiavimus, rengia pikni
kus, taigi iš tų visų parengi
mų skirkime nors mažą dale
lę moksleivių sušelpimui; jei 
,kur galima, tai vienų moks
leivių naudai tokius išvažia
vimus parengkime. Visi, kas 
kuo galime, paremkime mok
sleivių šelpimii darbą.

Visose kolonijose didžiau
sia stoka mokytų lietuvių in
teligentų, stoka visuomenės 
vadų, taigi šelpkime besimo
kinančius mūsų jaunuolius, 
auklėkime savo tautai būsi
mus visuomenės vadus. Su
šelpdami juos besimokinant, 
turėsime moralės teisės rei
kalauti iš jų. kad jie užbaigę 
mokslus dirbtų su mumis, 
vadovautų lietuvių tautai.

Šel pki me bosi mok inanč i ą 
jaunuomenę.

Fed. Šeirei ariat as

Ieškok Dievą savyje ir at
rasi Ji... Su Juo atrasi ramu
mą... Vienas Kristaus žkdis’ 
nuramino audringas jūros 
bangas... Vienas Jo žvilge
sys pajėgs grąžinti tavo sie
lai ramumą ir džiaugsmą.

Visi nepasisekimai organi
zuotam darbe, paeina nuo ne
veiklumo.

LAWBENCE, MASS.

(Šią korespondenciją skiriu 
pagerbimui gerb. ktm. F. A. 
Virmausko jo 10 metų kuniga
vimo sukaktuvių)

i SedEiu vienas savo kamba
ryje ir cituoju savo vaiden
tuvėje pamokslo mintis, iš
reikštas gerb. jubilato Šven
tos Trejybės dienoje gegužės 
30 d., 1926.

“Dešimtį metų atgal, Švč. 
Trejybės valia tapo man ne
vertam uždėta ta sunki ir at- 
sakominga kunigo pareiga, 
kad jūsų broliai ir seserys 
sielas, taipgi ir savo saugoti, 
ganyti ir jas Dievui sugrą
žinti. Per visą tą laiką su 
nusižeminimu ir meile pil
džiau man uždėtas kunigiš
kas pareigas ir troškau iš gi
lumo širdies, kad visas šioje 
parapijoje mano globai pa
vestas sielas nuvesti į dangiš
ką pokilį prie Švenčiausios 
Trejybės sosto. Kad nei vie
nas iš šio būrelio nepražūtų 
ir jeigu Aukščiausiojo tokia 
būtų valia, kad nebegalėčiau 
sulaukti kitų 10 metų dar- 
buodamos jūsų tarpe ir lik- 
čia pašauktas išduoti skaičių

L . * 
iš savo darbuotės, kad galė- 
čia drąsiai be baimės stoti 
prieš Aukščiausiojo teismą, 
nereikalaudamas sumažinti 
teisyliės Jo Ištarmėje. Bet 
kadangi esu silpnas žmogus 
ir vienas be Dievo pagelbos 
nepajėgčia tos sunkios pa
reigos išpildyti,' tad meldžiu 
nors viena kita'maldele užC 4. L

mane paaukuoti, prašant 
man malonės, kad galėčia sa
vo pareigą tinkamai atlikti*, 
etc.”

Bemąstant man apie auk- 
ščiaus išreikštas mintis, ma
no akis atkreipė ant sienos/ 
kabąs paveikslas. Tas pa
veikslas atvaizduoja Kristų 
klūpantį Alyvų darželyje, 
sudėjus rankas ant kietos, 
erškėčiais apaugusios uolos, 
šviesos stulpas nužengiantis 
iš dangaus apsupa Kristų. 
Aplinkui užgulę tamsūs nak
ties debesys, tarytum sten
giasi tą šviesos spindulėlį 
nustelbti, užslopinti. Tečiaus 
nežiūrint to Kristus meldžia
si. apsipvles kruvinu pra- " . . .skaitų. Aukščiausio dangiš
ko karaliaus sūnus, pirmas 
Naujo Įstatymo kunigas 
Kristus, rengiasi atnašauti

cC Tht Boito**

Jusu Kūdikis Turi Turėti Pieno

Vardas Skoitf/k Uit nu
ir pfljidfl' ntrii'-ini.

sanitarius kenukus. Jis ateina pas; 
jus gryniausias taip kaip tą pačią 
dieną padarytas. Kiekvienas kenu- 
kas garantuotas, kad yra geriausiame 
stovyje. Jus galit pirkti jį pilnu už- 
sitikėjimu. Borden’s Eagle Pienas 
šiandien yra vartojamas tukstančių- 
tukstančiais jūsų draugių ir tautie
čių. Jos sužinojo iš patyrimo, kad 
tai yra vienatinis maistas dėl penė
jimo kūdikių. Jums apsimokės vi
suomet atsiminti ir pasakyti Bor
den’s Eagle Pieno.

Jei jūsų kūdikis neauga kaip reikia^ 
jei nemiega naktimis ir nerimauja, 
jei jaučiate, kad dabar duodamas 
maistas jam ne tas, kuris reikia, 
išpildykite kuponą šio paskelbimo ir 
pavelykite mums jums patarti kaip 
penėti kūdikį su Eagle Pienu. Bor
den’s Eagle Pienas išris jūsų sun
kenybes kaip išrišo tūkstančiams ki
tų motinų, negalėjusių krūtimis pe
nėti kūdikius ir neradusių tinkamo 
pavaduąjančio maisto, iki nepradėjo 
vartoti Eagle Pieną. Nevilkinkite, 
bet siuskite kuponą šiandien.

Pienas yra svarbiausias maistas dėl 
jūsų kūdikio ir nieko nėra geresnio 
pasauly kaip penėti kūdikį savo krū
timis. Bet yra daug motinų kurios 
negali peneti kūdikių savo krūtimis 
ir turi surasti tinkamą maistą, kad 
atstovėtų motinos pieną.

Per tris-ketvirtadalius šimtmečio 
vienas labiausiai žinomas vardas 
kuris stovi už gerumų ir grynumą 

jjieno, tai yra vardas Borden’s. Tai 
yra senas ir labai garbingas vardas. 
Kuomet Amerikiečiai mano apie 
pieną jie nejučiomis mano apie 

"Borden’s. Borden’s Eagle Pienas 
yra išauginęs milionų-milionus A- 
merikos kūdikių. Daugelis moterų 
kurios yra močiutėmis šiandien, pa
čios buvo užaugintos ant Borden’s 
Eagle Pieno. Jos atsimokėdamos 
augina savo kūdikius ant šio daug 
sykių išbandyto Eagle Pieno.

{Borden’s Eagle Pienas yra puikiau
sia ir gryniausis farmų pienas iš 
geriausios pieno sekcijos šalyje, su
maišytas su tinkama apštimi cukraus 
kondensuotas ir gerai uždarytas į
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Priežiūra Kūdikio Akiu, Ausų, 
Nosies ir Gerklės

Yru pirmos svariais įlalyku nžlniky- 
. i kūdikio akis, ausis, nosį ir gerkle 
svariai. Kiekvienas menkutis aust] už
degimas. arba tekėjimas iš ausų, nors 
ir manytum nesvarbiu, reikalauja tuė 
molinės gydytojo apžiūros. Greitas gy
dymas g.-di išvengti apžabaltum, arba 
apkurtinto. Priprastas ir geras vanduo 
dėl akių plovimo yra Imrakso rūgštis 
(l>ora<- atidi. Jos imsę šaukštelio rei
kia įdėti į paintę virinto vandens.

Adresas

I^ithuanian. • •»»••• • • • • • •

Pasikalbėjimas Su Amerikos 
Motinoms

Tikslas šio apskelbimo taipgi ir tų kurie seks po šio 
skelbimo laiks nuo laiko, tai kad suteikus motinoms 
informacijų dėl penėjimo jų kūdikių kuomet pačios 
negali penėti savo krūtimis. Jus surasit, kad šitie 
skelbimai j* žingeidus, nes jie išaiškins suprantamoje 

, laiboje daugelį dalyta; kur jus turėtumėt žinoti apie
kūdikių penėjimą ir apie Borden’s Eagle Pieną, 
pasauly geriausio kūdikių maisto.

Dantys
Sveikas kūdikis sūri prasikalti ilnn- 

iis tarp šešto ir septinto mėnesio. I>vi- 
dešitnts liautų sudaro, pirmi) setų, arba 
• pieninius.“ ir ji) pasirodymas labai j- 
vairuoja. Priežiūra šitų laikinių liau
tų yra labai svarbi. Juos reikia iltį sy
kiu į dienų apvalyti švelniai trinant su 
minkštu audeklu arba vata, pavilgsta 
su lmraksinės rūgšties mišiniu. Kūdi
kiui augant didyn, reikia jį pamokinti 
vartoti dantų šepetukų, nes sveikumą 
antrųjų dantų priklauso žymiai nuo 
priežiūros “pieninių.“

Antrieji arba amžinieji dantys pasi
risto apie šeštus arba septintus kūdikio 
metus. Sete, pareina dantys. Prie
žiūra šitų dantų yra pirmaeilės svarbos. 
Tra saugus jmprotis kas šeši mėnesini 
duoti geram dantistui apžiūrėti kūdi
kio dantis.

savo Dangiškajam Tėvui 
pirmą nekruviną, šv. rniš^ii 
auką, kad išnudsti dovano
jimą kalčių nusidėjusiai 
žmonijai. Tolumiųe mato
si prisega sugulę Jo mokyti- y' 
niai, kurie tarytum nemato'7 
ir nesupranta savo mokyto
jo troškimo, kuris atėjo čion 
ant žemės, kad išsklaidyti 
tuos tamsius keršto ir neapy
kantos debesis, kurie kaipo 
kokia tamsi naktis laikė už-, 
gulus žmonijos širdis, o jų 
vieton uždegti šviesią ramy
bės ir meilės ugnį, kuri suar
tintą atgal žmoniją su Die
vu.

Panašus tam paveikslui 
reginys susidaro mintyje, 
kuomet pradeda mąstyti a- 
pie gerbiamo kunigo F. Vir
mausko i La\vrencą atvyki
mą. Prieš dešimtį metą at
vykus čion gerbiamam jubi- 
liantui ir laikant pirmąsias 
šventas mišias, galima buvo 
įsivaizdinti, kokie tamsūs 
keršto ir neapykantos deb<‘- 
svs buvo užgulę La\vrenco 
lietuvių katalikų širdis, kad 
vos tik keli žnioneliai teatei
davo mišią klausyti. Kiti vi
si pilni kei’što ir neapykan
tos klaidžiojo kur po atska
lūnų prasimanytus teatrališ
kus vaidinimus. Atrodė kad 
paskutinė tikėjimo šviesos 
kibirkštėlė užges Lavrenco 
lietuvių katalikų širdyse ir 
užviešpataus amžina tamsi 
naktis. Bet pradėjus čionai 
da rbnot i s n usižem i n ilsi am 
ir pilnam Dievo ir artimo 
meilės kunigui F. Vinnaus- 
kui, šiandien jau ačiū Die
vui prie parapijos priguli šū
vi rš aštuoni šimtai žmonių ir 
jų skąičius_kaskai±.didįn«iusi. 
Nežinodamas iš kokios pai 
pi jos iš Lietuvos gerb. k- 
F. Virmauskis P«u‘iĮži"_ 
kaip jis praleido savo 
sias jaunystės dienas, nega-. 
liu suteikt apie jį platesnių 
žinią. Tikiu kad kas kitas 
parašys plačiaus ir šiuos trū
kumus užpildys. Gerb. kun. 
F. Virmauskis buvo dar klie
riku, kuomet turėjau laimę 
su juomi susipažinti ir paži
nęs jį nuoširdžiai pamylėjau. 
Negalima praleist nepaminė
jus ir jo pagelbiįlinko gerb. 
kun. F. M. Juro, kuris taip
gi deda visą savo energiją 
dirbdamas Lawrenco lietu
vių naudai, ypatingai orga
nizuodamas ir šviesdamas 
mūsą jaunimą. Tad mes 
Lavvrenciečiai privalėtumėm 
džiaugtis ir dėkoti Dievui, 
kurs mums davė tokius pra-

i

KUPONAS
Už čj kuponą galite gauti lietuvSU 
kai pamokinimus, kaip penėti ir 
užlaikyti save ir savo kūdikį. 
HldrpMt jį ir atsiuskit mums 
šiandien su savo vardu ir adresu.

, <* k

Nėra kilnesnės misijos už 
laikraštininko misiją. įbaimi
nu Šį tavojo pašaukimo ženklą. 
Mano pirmtaku n ai laimindavo 
krikščionių karžygių kardas ir 
ginklus, aš beveliju melsti Die
vą palaimos katalikiškojo rašy
tojo plunksnai. — Pijui X

» Net didžiausias ištvirkėlis 
kin galvą prieš skaisčią, 

i% kuklia moterį. <

»
•«

Vismine savo kūdikiui duok gprhnisj 
nutįsti). Jei neguli ftindyti sitvo kltili- 
kio. neeksjM'riinentnok su (vairiais pre
paratui*. Ix*t pm<lėk tuo} gerai — duok 
Jam ta, nutįsti}, kuris, pmlnrė dauginu 
sveikų ir vikrių vyrų bei moterų, negu 
visi kiti kūdikių prepcnitnl krūvon su
dėti —- duok savo kūdikiui Bonlen’s 
Eagle Braitd Pienų, maistų, kuris ji- 
auklėja vikrias kojas ir sveikus kilnus. 
Jis remiamus ir rekomenduojamas gy
dytojų delei Jo nueitos kokybės Ir vie
nodos sudėties. Miliūnai Ir mlllonni 
kūdikių iiaugo j vikrius- Itemltikus nei 
mergaites dėl motinų geros prieiluros 
Ir maistingumo, kur, suteikia Borden’s 
Eagle l’lenns.

Negras Henry H. Prodor, 
kongTegacints bažnyčios pasto
rius. Jo tėvai buvo vergai, o 
jis dabar yra vienas žymiau
sią dvasininkų kongregadnžs 
bažnyčios, nors toji bažnyčia 
daugumoj susideda iž baltąją.

•.•-•■-i..--
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Mūsų laikais daugiau___ ,,,
linga tiesos gynėjų plunksną, į 
negu jos skelbėjų iš sakyklos. •

Popiežius Pijus IX '

ir Viktorus Preikšą iš Chica- 
gos, p-nia Palubeckienė ir M. 
Juga iš So. Boston'o.

Komedija išėjo puikiai, tik

btemAtmąž. fet&giia. t^ 

kilnius kunigus. Tačiaus ir 
mes neturėtumėm būti to
kiais miegančiais mokyti
niais, kaip kad aukščiaus 
minėtame paveiksle, kurie 
nesuprastume savo mokyto
jų ir vadų prakilnių troški
mų, o tie jų širdingiausi troš
kimai yra tai užbaigimas sta
tomosios bažnytėlės. Todėl 
ir mes broliai ir sesės paro
dykime savo gerus norus ir 
troškinius ir švęsdami savo 
gerbiamo klebono 10 metų 
kunigystės sukaktuves, dar 
sykį parodykime savo dos
numą ir susipratę visi kaip 
vienas suneškime trumpame 
laike dar nors po $25.00. Ir 
jeigu dar kiekvienas parapi- 
jonas po tokią sumą paau
kuotų, tai iš 8(X) žmonių su
sidarytų 20 tūkstančių dole
rių. Su ta suma bažnyčia 
kelių savaičių bėgyje galėti] 
būti užbaigta. Šitaip pasi
elgę padarytuinėm džiaugs
mą sau ir savo gerbiamiem 
vadams, 
mes nei
tuos $25.00 vėl užsidirbsime. 
Užbaigę bažnytėlę mes susti- 
prėsime visais žvilgsniais ir 
mūsų parapija pradės smar
kiai kilti.

Baigdamas šiuos savo kelis 
žodžius linkiu gerb. j ūbi hi
tui kuoilgiausių 
sėkmingai savo
pareigas ir nešti i Lavvren- 
ciečių širdis Kristaus šviesos 
ir meilės dvasią. Kad ta 
Kristaus meilės dvasia sulie
tų visų širdis i vieną galingą 
kūną ir kad sulig Jo pareiš
kimo stotųsi viena avydū ir 
vienas ganytojas. Tuos vi
sus savo linkėjimus remiu 
kftįršfet malda kacLjie*išsipiL- 
_dų.

o Dievui laiminant 
nepasijusinie, kaip

metų eiti 
kunigiškas

dėti ne vėliaus kaip pusė po 
septynių. Podraug nekurie at
silankę debatų laike pradeda 
karščiuotis, nes girdi kodėl de- 
batoriai nekalba taip ar taip. 
Debatorių pareiga yra laikyti 
temą, kuri yra pabriežta. Jei- 
gi kurie iš narių norėtu deba 
tuo!i, tai visados pilnai bus 
priimti, bet reikia pirmiaus už
siregistruoti pas debatų rengi
mo komisija tai yra pas M. Ar- 
;!zĮ ir A. Padegimą. Debatų te
mą visados paskirs debatų ren
gimo komisija. Taigi dar kar
tą primename nepamirškite 
kad 10 d. birželio Įvyks vėl mil
žiniški debatai (diskusijos) sy
kiu tą pačią dieną ir susirinki
mas LDKS. 51 kuopos.

Debatų Rengimo Komisija

i
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Vokietijos karo laivas Hamburg, at
plaukęs į Los Augeles, Cal. Tai pirmo 
Vokietijos karo lalvp atplaukimas 1 
Su v. Valstijas jx> Didžiojo Karo. Tas 
karo laivas yra daly varęs Junj mūšyje 
prie Jutlandijos. Ant to laivo yra 100 
kadetu. Laivas plunkia;aplink pasauli.

tė iš Lietuvos, Jodas Sankūnas užduotis gerai ątlikti. jinai y- 
. Um.*. *" ' ' - k. ■ • vš‘ W • r 4 1 • * * ••#■<• T~Xra mylima jaunimo. P-nas 

Jakštys labai gerai nudavė žy-J 
dą. Tai.žymiausias vaidila žy
dų rolėse.

gala, kad mažai žmonių tebuvo.
Vakaro vedėjas buvo kun. F.

Virmanskis.
Pasidarbavo surengimui p-lė 

Ivaš'kiutė, p-nios Brūzguiienė 
ir R. Knklienė.

falangos Juzė

tuomi mūsų scena būtų pi 
nė? <

Labai 
smui
ku ris

PROVIDENCE, R. I.

Gegužes 16 d. 7 vai. vak. 
bažnytinėj svetainėj buvo 
i

S. B-tis
' ------------

CLEVELAND, OHIO

Gegužės 13 d. L. D. K. Są
jungos 51. kuopa laikė savo mė
nesinį susirinkimą, kur ramiai 
svarstė kuops reikalus. Po ap
svarstymo kuopos reikalų ir už
baigus susirinkimą, kaip ir vi 
sados, prasidėjo debatai. D*- 
batų tema buvo, “Ar yra reika
lingas pasauliui karas ir kokią 
naudą jis neša pasaulio darbi
ninkams ir kokią kapitalis
tams.” l.'ž reikalingumą ka
riavimo stojo M. Ruseckas, ku
ris gana aštriai statė savo ar- 
g.umentus priparotlydaųias tą. 
būk tai valstybė įšaukia karą 
ir kapitalistai jį dėl to remia 
kad praplatinus savo išdirbys- 
t<*i platesnę rinką, kad* tokiu 
būdu duoti savo darbininkams 
geresnį pragyvenimą ir geres
nes sąlygas ir t. p. Cž panai
kinimą kariavimo stojo A. Pa
degimas, kuris priparo*lė, jog 
kardas atneša jiasaulio darbi 
ninkams vien tik skardą, ligas, 
sužvėrėjimą sąžinės ir t. p. Ga
lop pareiškė, kad jei kapitalis 
tai taip jau rūpinasi darbini n 
kų likimų ir stengiasi prapla 
tinti savo pramones rinką, lai 
kodvl pasibaigus., pasauliniam 
karui, kuomet kareiviai sugrį 
žo iš karo lauko, tai mūsų kapi 
talistai net ir to paties darbo 
nenorėjo duoti kareiviams, ku
rį turėjo prieš įeisiant'į karą 
i r <tt. . >-

Fo šiam pareiškimui visi su 
sirinkfį priėmė aplodismentais 
kaipcFpergalę cHmtų: i r

Ateinantis sustrinkųiias į- 
vvks 10 d. birželio. Teniajleba- 
tų’bus’ sekanti: “ Ar$abartinia'; 
kapitalistų patiekti įrankiai, 
bei Ukniškos maŠtnerijosjjM’ša 
naudą <larf»ininkams?M

Taigi visi nariai esate {įrašo
mi koskaiflingiausiai alsilan 
kyti. Debatai prasideda visa- 
dos po siisirtnkimor.užla<l ir pa
šaliniai alsi lankę galėsit pasi
klausyti debatų.

Pareiškimas valdybai. — Su
sirinkimai tūri visados prasi-

ĮKI
ŠU- 

engta vakarienė pagerbimui 
<klebono L. Kavaliausko. Jam 
<ukako 15 gegužio vieni metai 
debonavimo šv. Kazimiero 
parapijoj. Nors oras buvo jly- 

baikžiuonelių- aeap^a|<y- 
iai daug susirinko. Kada fcve- . »• ....
lame prisirinko pilnutėlė žmo-' 
•įių ir susėdo už stalų. Tai 
pasirodė mūsų gerb. klebonas. 
Tarpduryj jį pirmiausia patiko 
>anelė Dzekevičiutė ir Sinkevi

čiūtė, ajįjuosdamos kleboną šil
tine juosta rožėmis apsagstyta. 
O choras uždainavo “Ilgiausių 
metų.” Kada gerb. klebonas 
mvo atvestas ir pasodintas ant 
tedės, kuri buvo labai gražiai 
išpuošta gėlėmis, tai B. Valai
tis pratarė keletą žodžių, pri- 
aikant tom sukaktuvėm, svei- 
<imlumas vardan visos para

pijos gerb. kleboną ir velyda
mas gyventi ilgiausius metus 
ir darbuotis su mumis, skleis
damas Dievo žodį ir vesdamas 
prie įiu'iles, dorybės ir vieny- 
>ės. P. Valaičiui Į>abaigus Rai
toti, tuoj pasirodė dovanos. 
Pirmą dovaną aukavo nuo pa
rapijos, labai graži] “radio se
tą“ pavydale gražaus staliuko. 
Antrą dovaną suteikė vietinis 
chorhs, labai gražią kašiukę gė
lių. Padavė p-lė Sinkevičiūtė 
su tam tikrais linkėjimais. Tre
čią dovanėlę įteikė nuo mažų 
mergaičių choro, taip pat gra
žią kašiukę gėlių. įteikė p-lė 
Lukšiutė. pratardama keletą 
gražią žodžių. Ketvirtą dova
ną įteikė nuo Vyčių kuopos, 
gružlį vaisių gurbelį. įteikė p-l<* 
Stoniutė. linkėdama geriausios 
sveikatos ir jtasisekimo.

Po dovanų gerk, klebonas pa 
di'kojo visiems susirinkusioms 
velydamas geriausios sveika
tos, vienybes ir meiles |x*r ilgus 
metiH. Ir tuonrTart pasteltė 
jo, kad šule klebono sėdi Simu
kas kleltono tėvelis, kurį' par
vežė iš VVestfield, Mass. A. Ka
revičius, klebonui nieko neži
nant. J’odel gerb. klebonas la
bai nustebo pamalęs seną tėvu-, 
ką. Vos neapsiv<*rkė iš džiaug
smo, nes tai buvo reginis neti
kėtas. Pasisveikinęs su levu
ku ramini šnekučiavo sėdėdn- 
np, už stalo gėlėmis apkaišyto.

Tolinus prasidėjo progm- 
mas. Pirmiausia sudainavo ma
žų mergaičių choras koletą gra
žių dainelių. Potam sngricŽū 
orkestta susidedanti iš 8 ypatų.

- r

Toliau buvo sudainuota duetas 
iš p-lės Dzekevičintės ir Sin
kevičiūtės, akompanijuojant B. 
Valaičiui ant pijano. 
puikiai pasirodė jaunas 
kini n kas Kacevičiukas,
sugriežė maišą ant smilikos 
pritariant pianu p-lei Sinkevi
čiūtei. Toliau taip pat labai 
jausmingai deklemavo p-lės 
Kuksiutė ir Zedeckiutė. Po to 
programas buvo p<‘rtrauklas, o 
mūsų apsukrios gaspadinėlės 
Įiradėjo nešioti valgius ir gėri
mus ant stalų. Po vakarienės 
dar buvo sudainuota du kvar
tetai: “Sugrįžk” ir “Myliu.” 
Labai gražiai sudainavo p-lės 
Kliorikaitė ir Sinkevičiūtė, Gi- 
cevičia ir Valaitis. Tuom mi
nėta vakarienė ir pasibaigė.

G<*rb. -klebonas* atsisveikino 
dėk įlodamas visiems už taip 
garbingą par(*ngtą puotą, nu, 
ėjo į kleboniją šnekučiuodamas 
su savo tėvuku.

Garbė be abejonės priklauso 
visiems žmonėms kurie ten bu
vo susirinkę ant tos vakarienės, 
nes tuomi prisidėjo jprię nupir-s 
kimo dovanėlės, kuja įįivbjpa-

I
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dovanoti, gerb. klobdntffj’ kalt, 
po pirmų meti] sukaktuvių 
dienoj. Rengimo vakarienės 
komitetas susidėjo iš šv. Kazi
miero ir šv. Onos draugysčių 
narių: Alekas Vantkus, A. Ka- 
levičius, A. Dzekevičioš, Anta
nas Avižinis ir Bronislovas Va
laitis. JŠ moterų: Mag. Kliori- 
kaitienė, B. I'rnikienė, A. Avi- 
žinienč, M. Dzekevičienė ir p-lė 
Verbickiute.

Dar reikia priminti, kad A. 
Kacevičius atliko didžiausią 
darbą, būdamas komitete. Jis 
su savo automobiliu parvežė 
klebono tėvuką iš AVestfield, 
Mass. Reikia žinoti, kad į 
abudu šonu yra arti 2(M) my
liu. Tai labai būtų sunku su
rasti kitą tokį žmogų, kuris no
rėtų pasiaukoti ant tokios ke
lionės. Garliė Kacevičiui.

Ten buvęs 
----------- 1

CLEVELAND, OHIO

16 d. gegužės aplankė šią ko
loniją svečiai, Martynas Jan
kus ir Adoiūas .Brukąs. Nors 
mums cl<*v<*landieciams ir ne
buvo tinkamos progos patikti 
svečius ir suruošti atatinkamas 
vakaras, nes laiko teturėjom 
keturias dienas, bet naudojo
mės, vakaru kurį buvo suren
gę Lietuvos Vyčių 25-ta k p. ir 
čia kartu davė progą ir sve
čiams kalbėti. Kalbėtojai 
mums nušvietė daug dalykų, a- 
pie kuriuos mes pirmiaus ne
buvom** girdėję. Jų kalbos jmi- 
siliks ilgai mūsų širdyse ir il
gai minėsime svečių atsilanky
mą.

Publikos atsilankė nedaug, 
viena kad laikas neleido išgar
sinti, o antra tai atšalimas 

įrnfisų žmonių linkui savo tau- 
| tos. Tapo kreiptasi pas kebo- 

ną, kad užsakyti] išsuk y k los jų 
prakalbas, bet nežinia kodėl 
mūsij klebonas tai n<‘pa«larė ir 
nepagarsino. Taipgi negalime 
praleisti nejmininėję ir kitų 
mūsų vadinamų tautiečių ir fa
natikų. kurie sako, kati nėję 
ant prakalbų vien dėlto, kati 
ton buvę vyčiai, ir nenorėdami

»

Toki pasakymai nepateisina jų, 
tik duoda suprasti, kad žmo
gus, kuris taip sako ir mano, 
tai yra niekas kitas kaip tik di
džiausias famsūna-s ir žemiau
sios rūšies išgama. Juk turė
jo suprasti, kad ir Vyčiai yra 
lygūs kitiems geros valios žmo
nėms. Antra pasakius, kad 
vyčiai turi .lygias teises dirbti 
lai kas neša naudą lietuvių tau
tai. ir šiame atsitikime nepri
derėjo daryti jokio skirtumo 
tarp* draugijų ir ypatų. Kar
tais žmogus varo pragaištingą 
darbą ir jis žinomas kaip) ž<‘- 
mos rūšies gaivalas. Tad nie
kas nekreipia atydos, bet kad 
tokios vpatos. kurių vardai 
tenka matyti net laikraščiuos.*, 
ir yra skaitomi už inteligentus, 
o pasirodo taip žemai. Tai lai 
pati publika spuaiilžia koki tie 
mūsų inteligentai. Jeigu pub
lika žinotų tų ypatų vardus, tai 
turėtų didelį nusistebėjimą. Bet 
ką padarysi kad taip yra.

Nors publikos atsilankė ma 
žai, bet aukii visgi sumetė arti 
70 dolerių ir aukavusieji buvo 
liiiksnii ir patekinti;
fcl^MartynaslhHdcus if Ado-

HARTFORD, CONN.

Gvgųžes 26, čia buvo risty- 
nės. Ritosi J uozas Komaras s u 
W. Zbvszko. Komaras pagul
dė lenką Zbvszko j 29 minutes. 
Iš antro sykio išėjus lenkas ma
tė, kad kitokiu būdu- Komaro 
nepaims kai suktybe*. Tai tai
kė tik ranką ar koją laužti. 
Taip žiauriai koją, prilaužus, 
Komaras turėjo pasiduoti.

Komaras ne tik. kad gražiai 
atrodo ir drūtas. Ix*t labai dai
liai ir imtis išmokęs.

Ten buvęs

CLEVELAND, 0HI0 
Teatras ir prakalbos

Š. m. gegužės 16 d. L. Vyčiu 
25 kp. buvo linksmas vakaras 
iš vaidinimo teatro, dainų ir 
prakalbą. Vakaras buvo 6S35 
Sup*rior Avė., Lietuviu Salėj**. 
Pirmiausia vaidinta “.Meilu
tė,” dvieju akli] veikalas. Vai
dino: Alemitės rolę p-lės A. Ste- 
nulioniutė, Banaitienės — p-lė 
V. Simonaitė. Igno - p. J. l’so 
lis. Našlutės — p-|ė J. Beržins- 
kaitė, Žydo — p. A.v Jakšįys, 
Kulbienės — p-lė M. Mikelio- 
niutė, Tai-škaus — p. A. Bąl^- 
nis. Adomuko --- p. J. Simonai
tis. Teatro mokytojas p. Jur
gis Venslovas. P-lė Stepuiio- 
niutč turėjo žymiausią rolę ir 
.ą girtinai atliko, stebindama 
mbliką savo pritaikintais nu- 
avimais. P-lė V. Simonaitė 
urėjb atsakomingą rolę moti

na — atliko gerai?. P-nas J. 
dsolis vaidino gyvai jaunikai
čio rolę. P-lė Beržinskaitė tan- 
<iai matoma scenoje ir vyksta

<

,—xus if Ado
mas Brikas, gyviioja ir dirba 
tų darbą ilgiausias metus, tol. 
kol bus apvalyta mūsų tėvynė 
nuo visokių išgamų.

: M Garleviškiš

(

LAWRENCE, MASS.
Koncertas irsY aičkus

Gegužio 23 d. įvyko “Žfienios 
darželyje” šv. Cecilijos koncer
tas po vad. varg. Jono Banio. 
Nekurie išsireiškė, būk geriau
sia užžavėjo tai dainos “Vil
nius,” “Smuikas” ir “Karve
lėlis.” J

Šiame koneerte'niūsų koloni
ja ir svečiai turėjo progą išgirs 
ti gerb. Antaną Banį iš Phila- 
delphijos, kuris turi 
balsą su kuriuom visus 
sančius žavėta žavėjo.

Taijiais išgirsdavome 
jaučio smuiko griežimo, 
pa s i rodydavo 
gerb. prof. Zi 
Čiurliute.

Stungiai dainavo p-lės Kašė
taitė ir M. Arlauskaitė. Taip gi 
vietinė p lė L. lMHzl>erkiutč, 
kuri apturėjo dikčiai aplodis
mentų.

“Kas ant Žirgelio” gražiai 
sudainavo p. Kazlauskas, kuris 
neapsakomai mėgsta dalyvau
ti dailės srityje.

Koncerto rengimo komisija 
buvo p-lės Marytė Aurvliutė, 
Emilija Šimoniutė, Juzė Kri- 
viutė.

Šiame koncerte kalinėjo gerb. 
klebonas kun. I*’. A. Virmaus- 
kis,

.Svečiai dalyviai: gerb. kun. 
Švagždys. kun. Jušknitis, Petro 
Kiburio šeimyna, ]>-nia Stra- 
kauskienė, p-lė M. Sakalaus
kaitė, būrys iš Montello, lx)\vell 
ir llav<*rhill.

Tą jNičią ditmą ryte giedojo 
bažnyčioje 

^>. Duetą, 
Jziai giedojo' 

su p-nia

/.avo
kada 

ant estrados 
Zidanavičius su p-lo

šv. mišias mūsų,. 
Montelio tlalh fnpn 
“O Salntarfs’’ gftlž 
p-lė M. .Šilanskiuj^ 
i*erulienr. fį

Graužėsi35 <!• jy>k< 
rijos svetnTnĄje dram 
Nabašninkai.”

duoti progos vyčiam porinai!- ** Vai 
dotiužtai nėję ir wrt pmtadbtJ.lVai«k

> ’ - ’ . - j. •** -i
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P-lė M. Mikeliomu- 
tė kaip visuomet, taip ir dabar 
vaidino gerai. Jinai turi duūg 
prityrimo vaidinime. P-nas 
Buknis nudavė natūrai į. senę 
žmogų. Tai vienas uolesnių 
scenos darbuotojų. P-nas Si 
monaitis vaidino jauno vaikino' 
rolę.

Veikalas užimantis, Įdomus.

Dainos
Po teatrui atvyko Į salę 

Klaipėdos’ atstovai gerb. Mar
tynas Jankus ir Adomas Bru
kąs. Svečius priėmė L. Vyčių 
25 kp. choras giedodami Lietu
vos himną. Dar choras šauniai 
sudainavo “Spragilu dainą” ir 
“Jaunimo dainą.” Choras iš
šauktas atkartoti, vėl sudaina
vo “Spragilų Dainą.” Dar ke
letą dainelių dainavo pagarsė
jęs vyrų kvartetas. Kvartetas 
sudainavo gerai ir laimėjo 
daug plojimų. Pakartojo. Vy
čių chorui ir kvartetui vadova
vo niiiz. V. (iraičius. Pagalios 
Juozas Šeštokas padainavo ke
letą dainelių pritaikydamas su 
balalaika. .Jo dainelės labai 
patiko dalyviams ir kelis sy
kius iššaukė atkartoti, šešto
kas tik vienas panašios rūšies 
vaidila-artistas. šeštokas turė
tą tankiau rodytis scenoje ir

nė.' w
Tarpe programo 

gerb. Martynas Jtuikus ir į 
Brakas. ' , ,

Vytie

CHORO REPERTUARAS;
Mėnesinis Muzikos Leidinys. Me
tams $2.00. Už t3 pačią kainą 
siunčiam ir Lietuvon. A. BAČIU
LIS. 421 Gth SL. S. Boston, Maaa.
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JUOZAS M. VERVEČKA
(VERACKA)

LIETUVIS ADVOKATAS
PRAKTIKUOJA DVIEJUOS®
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SOUTH BOSTON MASS.:

414 W. Broadway 
Tel. S. B. 0048

BROCKTON MASS.: 
684 No. Main Street

Tel. Broekton 7180 
RESIDENCIJOS TeL S. B. S429-W

LIETUVON IR IŠ
LIETUVOS <

PER HAMBURGĄ
Msų 3 varyklių garlaiviais 
ALI’.EItr HAI.LtN, HAMBUBG 

BESOI.VTE, KELIAME 
DECTSHLAND

CLEVELAND, VVESTrUALIA 
T1IVKISGIA 

Savaitiniai išplaukimai iš 
New York'o—garlaivais 

Tiiubingia ir Wf.stphalia 
Sustoja Bostone 

Asmeniškai vadovaujamos 
E u ro] >iiičs keliones

l IR Iš

LIETUVOS
PER BREMENĄ 

' Didžiausiu Ir greičiausiu
. vakusčiu ^gadaiviu 

arba kitais šios linijos laivais 
Tik 8 Dienos Vandeniu 
PfttAgijs Šios klesos kambariai 

Į ABI PUSI NUMAŽINTA
LA1VOKARČIU KAINA 

Dcl informacijų krcipkitčs pas 
N O R T H G E R M A N 

L L O Y D 
15 IVater St, Cort Devonshire 

-SL, Boston, Mass.
ąrba pas bite vietini agentu

$203
IŠ NEW YORKO i 

Kauną ir Atgal 
(Kares„taksai ekstra)

Išplaukia kožną savaitę

' infoiUjacijų kreipkitės pas-. -
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„Plauk po Amerikos Vėliava“

Nupiginta ten ir atgal kelione į

LIETUVĄ * 
tik $203.00 »ir . "brangiau 
per Bremen ar Chėrboar^

DŽIAUGKITĖS sarųzfįmu ir 
patogumais laivų, kurius val

do ir operuoja Suvienytų Valsti- , 
j*j Valdžia. Pasinaudokite spe- 
cialėmis ekskursijomis, neprilyg
stamais parankamais bjle laivo 
Uniteo Statės Linijos—Maivai ku
rie plaukia po Amerikos vėliava.

ė 
Ruoškitės dabar ekskursijai 

ant ' "f
'S.S. GEORGE WASHINGTON 

via Bremen
kuri išplauks iš New Yotko Lie
pos 7. Važiuosite kartu su savo 
tautiečiais po asmeniški prie
žiūra p. Jono W. LutK Vedėjo II 
Lietuvių Skyriaus -prie United 
Statės Linijos

Dcl pilnų informacijų apie iš
plaukimus l’nitcd Statės Linijos 
laivų—Lcviathan. George VVash- 
ington. America, Rcpublic. Prcs- 
ident Rooscvelt. Prcydent Hard- 
ing—klausl^Jusų Agentą antrin
tos, arba šiandie rašykite pas J r

iUmted Statės lines*
75 Statė St. Boiton, Masa. 4$ Broadway. New York Cfty

Umied Americaa Uoes 
(Htnlmaa Line) Joint Servise with 

HamburgAmericanline 
| 131 Stato St., Boston, Mass.

ko šv. Ml*;
ta, *‘G.yvi‘ 
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CUNARD
Į LIETUVĄ
(per Angliją) 

sumažinta kaina 3 klesos sagrąžtinin 
, laivakorčią

| KAUNĄ IR ATGAL

BERENGARIA ir 
MAuRETANIA............ $211
AQUITANIA..................$215
l LIEPOJĄ IR ATGAL ŠIAIS 

LAIVAIS — $18A 
Iš Bostono:

Samana—Birž. 13, Liepos 11 
Laconia—Birž. 27, Liepos 25 
Į Lietuvą greitu laiku. Išplaukimai 
kas sored:). Keleiviai nepiiiečiai 1- 
leidžiamt be kvotos varžymą. Visi 8 
klesos keleiviai turi kambarius. Ne
prilygstamas švarumas. Puikus mai
stas. Kreipkitės prie vietos agentą 
ar |
CUNARD LINE 
128 Statė Street 
Boston, Masa. f t
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JEIGU JŪS NORITE VYKTI LIETUVON 

Ruoškitės ir prisidėkite prie ANTROS Milžiniškos
Vasaros Ekskursijos

1 <■

i

TIESIAI I KLAIPĖDĄ
Laivu “L1TUANIA” Liepos 17
Ekskursiją Rengia BALTIC AMERICA LINE ir Kurią Palydės Pačios Kompanijos 

Atstovas. Mes ar Jūsų agentas pasirūpinsim išgauti pennjtus ir pasus.
f f ‘

RcikiilniitJiunl smulkesniu ž.inhj Ir Informactjij krHfkltAs ) jt^\Tnnnt| Ju<*j npielinkvjr tk*«i*i i

BĄLTIC AMERICA LINE, / J
8-10 BRIDGE STREET NEW YORK CITT
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Penktadienis, btbželid 4. uea

TUOJAUS YRA REIKALINGAS

VARGONININKAS
Sąlygų dėlei 'kreipkitės prie: 11EV. A. 
PETRAITIS, 105 Alain Street. Alhol. 
Mass. ’ (G.-25-2S. B.— 1 >

Paieškai! savo brolio Aibini Duška. 
Paeinąs iš kaimo Duški. valsčiaus Man- 
kevičių. apskr. Vilniaus—Vilnijos, ži
nau jog gyvena Bostone ar apie Bos- 
•ton'ą. Jei kas žino maloniai prašau 
pranešti, ar jis pats, prašau atsiliepti. 
Esu dideliame varge tarp svetimųjų. 
Mano antrašas: Juzė Duškaitė. Kairė- 
nių kaimo. Dusetų paštas, Ežerėlių ap
skritis. LITHUAN1A.

— M .

TeL So. Boston 0828
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPABAVI6IŪ8)

426 Bro&dwayt South Bogtoa 
Ofiso valandos: 

nuo 9 IH 12:00 ryte ir nuo 1:80 
iki 5. ir nuo 6:00 Iki 8 vaL vakare. 
Ofisas uždarytas subatoa vakarai* 
ir nedSldieniais, taip-gi seredomis 
nuo 12 dienų uždarytas.

Nekaltink Kūdikio
Verksmas yra vienatiniu bu- 

du, kuriuo kūdikis gali jums pa
sisakyti, kad jis jaučasi nesma
giai.

Kiekviena motina žino ar jos 
kūdikis verkia dėl išalkimo, 
skausmo ar pykčio.

BAMBINO
Kūdikių Geriausia Draugas

nepatenkins kūdikio alkio, tačiau 
jis tikrai palengvins jo skausmą 
ir apgalės jo pyktį, jei vidurių 
užkietėjimas yra to priežastųni.

Pareikalaukite veltui siun
čiamos pavyzdines bonkutės.

Bambino galite gauti pas savo 
vaistininką arba tiesiai iš labo
ratorijos po J5c. už bonką.

richter co,
1 _ Berry aftd So. Sth Sts. 

’ l BrooUyn. N. Y.

KAZYS POVILAITIS
Važiuoja i Lietuvą birželio 10 d. laivu Columbus su Dzimdzio 
V. Dineikos ekskursija. Bostoniečiai netenka dar vieno ramaus 
būdo rimto veikėjo, aktyvaus dalyvio chore, L. D. K. S. ir Vy
čių 17 kp., ypač pasižymėjęs vaidila rimto inteligento rolėse.

DR. J. C. LANDŽIUS
(SEYMOUR)

LIETUVIS GYDYTOJAS
381 W. Broadway, S. Boston
VAL. 9 iki 9 TEL. S. B. 4000

GERIAUSIA PROGA
Su $1509 gali pirkti naują su nau

jausios mados jtaisais dviejų šeimyną 
kumpiui mimų labai gražioj lietuvių 
užgyvento) apielitikėj ,\lattapau, laibai 
■ atikus dėl gyveninio ir genis kai|*o 
“Itivėstimmt.” Turi būti greitai par
duotas ir .odei už žemą kailių.

STEBĖTINAI PIGIAI parsiduoila 
3-jų šeimvni) si yliaus namas.
|h> 5 kambarius ir riavpt imi Imli su 
elektros šviesom, prieš ir už|iakaly pisi- 
zuis ir visais kitais naujos mados |- 
taisais. kiekvienai šeimynai. Daug že
mės aplink namą Ir gartulžlus. Savi
ninkus prisiims $3000 ir mortgą-
gv’ius jeigu kokias turite.

Pilnesniu informacijų klauskite 1.1 E- 
TI VIV ARENTI Ro.l. 361 . C.ro.id-
way. Soinli Boston. Mass. (B. lsl

Paieškai! vyro Antano Mikolaičio. 
]>eriiai metais apsivedėm, gyvenom vi
sai trumpai, nuskriaudė mane ir pa
liego. Jis esąs ved^s Lietuvoj. Mane pri
viliojo antrą apsivesti. Aš esu ant ke
lio. Sakėsi gyvenąs (ibio valstijoj, l’ra 
neškit šiuo antrašu: <>. A. MIKOl.Al- 
TIE.Nfi. 9S79 Baltimore Avė., J’.alti- 
more. Md. (1)1)

(GALINAUSKAS)
414 Broadway, So. Boston

Telopliotio S<>. Boston 2300 
Ofisas atdaras nito lo iki 12 ryto, 
nuo 1 :45 iki 5:20 po piel ir nuo 7 
iki 9 vakare, šventą dieną pagal su
sitarimą.

■SDBUOK

ŠLAPIAS PIKNIKAS
*ereitą panedėlį buvo 
gtas t raidomis X. A. L. 1).
S. apskričio piknikas, 
įrengimai atsakančiai 
»padaryti, šiemet tasai

^piknikas buvo rengtas AVor- 
;.«ėsteryje.

■i Iš rvto buvo labai graži, 
^Jsaulėta. Išrodė, kad pikni
kas bus geras. Bet jau apie 
11 valanda ėmė linoti, Ir Ii- 
iįojo per visą dieną, iki juo
dam vakarui. Prie tokių ap- 

’ linkybių pasisekimo negalė
jo būti.

Pikui ko l ėmimu labiausia 
pasižymėjo So. Bostono lie
tuviai. Iš So. Bostono nu- 
pyškėjo trys dideli, žmonių 
kupini, busai. Iš Montello ir 
iš Lo\velli<> teipgi po busą 
atėjo.

Iš pikniko pelno nebus, bet 
gal nei nuostolių nebus.

SUGRĮŽO
Šiomis dienomis sugrįžo i 

So. Bostoną Feliksas žfaliec- 
kas. Jis čia buvo populerus 
vaikinas, o tiesiog pagailėjo, 
kai susidėjo su garsiaisiais 
dzimdziais. J iems l>ešofe- 
riaudamas keletą svkiu vos* • * , 
pats sau sprando nenusisu
ko ir dzimdziams vos gak 
nebuvo. I >aug avantiūrų tu
rėjo pasileidęs su p. Vana
gaičiu ir Dr. Pakštu Į vaka
rines valstijas. Iš ten sugrį
žęs gyveno Cbicagoj.

---------------•

BAŽNYTINIS KONCERTAS
Gerai garsintas ir puikiai 

surengtas bažnytinis koncer
tas įvyko pereitą nedėlią šv. 
Petro lietuvių bažnyčioje. 
Programas buvo rinktinis ir 
rinktines niuzi kalės jėgos 
buvo sutrauktos. Dalyvavo 

k vietinis bažnvtinis (-boras, s * ' ’p-lė Blažauskaitc, iš Ne\v 
į, Britaino, Ct., p. R. Juška iš 

Worcesterio, p-lė M. Grybai
tė iš So. -Bostono ir žinomas a
So. Bostono smuikininkas ir 

i muzikos mokytojas p. A. Ži- 
danavičiuus.
, Programas susidėjo iš 19 
punktų ir penkiuose * punk
tuose dalyvavo gerb. smuiki- 

r r ‘ V 7

^ ninkas ŽiJanavičius su savu 
? įstabiu smuiku. Panelė M.

Grybaitė pagiedojo “Avė 
: Maria,” p-lė Blažauskaitc 

giedojo “Cujus Animam” ir 
“Už klystančius žmones.” 

r. Toks šaunus koncertas ir 
į turiningas programas Įvyko 
I. p. M. Karbausko dėka. 'Pe

čiau reikia pastebėti, kad ue- 
£ žiūrint į didelį garsinimą 
| žmonių nedaug tebuvo.
| Programo viduryje* gerb. 
įi kun. J. Švagždis pasakė pa- 
’ mokslėlį apie muziką. ^Kon

certe buvo ir gerb. kun. Taš- 
kūnas, kurs pabaigoj sutei- 

L. kė palaiminimą Švenčiausiu, 
i. Matėsi svečių iš Brightono 

ir Cambridge'o. Koncerte 
i; buvo p. J. šaliūnas, S. L. R. 
į K. A..sekretorius, iš Brook- 

lyno ir džiaugėsi puikiu kon- 
S certu.

DZIMDZIAI BOSTONE
Šiomis dienomis pagarsė

jusieji dzimdziai dzinidziuo 
ja So. Bostone ir apylinkėse. 
Tai jau jų atsisveikinimo 
parengimai. Pereitą savaitę 
jau jie dzimdziavo parapiji
nėj salėj, o ketverge, birže
lio 3 d. dzimdziuos Lietuvių 
Salėj.

Kas buvo jiy vaidinimuose 
pirmiau ir dabar, tai galėjo 
Įsitikinti, kad dzimdziai yra 
nelyginant kaleidoskopas. 
Su kiekvienu pasirodymu jie 
išeina su naujomis keisteny
bėmis ir naujais “triksais,” 
“šposais'’ ir “fonėmis.” Ne
mažai nustebino pasirody
mas lietuviško nigerio, ku
riuo vi a artistas Pilka.

Dabar su dzimdziais yra ir 
dzimdzių tėvas ir jų karalius 
p. Vanagaitis.- Jis ir p. Pil
ka grįš netrukus Chicagon, o 
p. Dineika su būriu lietuvių 
ekskursantų pasileis į kitą 
pusę — per Atlantą, į Lietu
vi). Ar iš ten grįš, tai nei 
jis pats nežino, o aš tai dar 
mažiau tegAliu apie tai žino
ti. Tepasiseka jam kelionė 
kuogeriausia, o likusieji 
dzimdziai mūsų tarpe te
randa dar didesnio popule- 
nuno.

Ten buvęs

Kep.

? LANKĖSI “DARBININKE”

Utaminke “Darbininke” 
telaukėsi p. J. BaltTomaitis, 
į vienas žymiausių Worces- 
t terio lietuviu biznierių. Jis 
| ten turi modernišką pirmos 
F klesos “dry goods” krautu- 
Hę- Jis savo automobiliunii 
t atvežė iš Worcesterio užsi- 
I’.svečiavusius po L. D. K. S. 
į pikniko So. Bostoniečius, 
r tarp kurių buvo ir p. P. Gli
fe das.

k

■

Tel. So. Boston 3520

A. 0. ŠALNA-SHALLNA
LIETUVIS ADVOKATAS

Rnlgos ibi Universitetu 
CORNEI.L CMVERSITY su A. R. 
G. YVASIIINGTON I NIV. Mt I.LB.

•‘Dnrblnlnko'' Nnme 
(nnjros lnl*>«)

366 Broadway, So. Bostoi
Rezidencija

806 HarvHrd St„ Cnmbridgc. Mnss. 
■/ Tel. tlnlverslfy 14®*—J.

ŠALIŪNAS BOSTONE
Penatą nedėlią So. Bosto

ne buvo p. J. šaliūnas, S. L. 
R. K. A. raštininkas, ir 
“Garso’* administratorius. 
Jis čia davė paaiškinimų S. 
L. R. K. A. nariams apie tos 
organizacijos Įregistravimą 
šioje valstijoje. Legalę įre
gistravimo pusę veda adv. 
George* JI. Shields. P. Ša
liūnas nariams paaiškino, 
kad yra viltis jregi.stnioti tą 
organizaciją šioje valstijoje 
ir patarė nariams laikytis 
duotų nurodymų.

P. Šaliūnas lankėsi “Dar
bininke” ir sakė Susuivieni- 
jimas krizį Laimingai pergy
venęs Įstojo Į normales vėžes 
ir augąs gerai.

• «

į1H

siusti Klaipėdon $500.00.
Kadangi pastaruose Seimo 

rinkimuose iš Klaipėd/JS 
Krašto Seiman pateko visi 
vokiečiai, tai tas parodo, 
kaip daug lietuviams ten 
reikia pasidarbuotų kultūros 
dirvoje, kati lietiririŠkąjį ele
mentą atgaivinus. Todėl nu
tarta dar atsikreipti į drau
gijas laiškais prašant para-

jai................................. • - - -

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

gėjas gaminti lietuviškus ju- 
domus paveikslus. Jis susi
dėjo su žymia amerikoniška 
tos rūšies korporacija ir ga
mina paveikslus Ilolly- 
vvood’e, Gal., kur didžiausi 
judomieji paveikslai yra ga> 
minami. Vieną filmą jau pa
gamino ir daugelyje koloni
jų jau rodė. Bostone nega
lėjo rodyti, nes staiga buvo 
pašauktas Į IIollywood.

z

ATLETU SUVAŽIAVIMAS
Praeitą subatą geg. 29 d. i 

So. Bostoną buvo suvažiavę 
Naujos Anglijos Lietuvos 
Vyčių Baseballo komandų 
manadžieriai. Jie tarėsi a- 
pie dalyvavimą L. Vyčių 
Tradiciniame Išvažiavime, 
Liepos 5 d. Norwoode. Visos 
komandos nori būtinai daly
vauti principalėse rungtynė
se ir tūkstantinėms minioms 
parodyti savo miklumą ir ži
noma, kartu laimėti skiria
mą dovaną — $50.00 auksu. 
Bet tose principalėse runiA 
tynčse tegalės dalyvauti tik 
dvi komandas ir tai geriau
sios. O kurios geriausios ? 
Kiekvienas manadžeris bei 
kapitonas ]>agatavas buvo 
galvą guldyti, kad jo koman
da geriausia. Gegužinės vy
riausi gaspadoriai nežinojo 
kam tikėti/ Kad tą klausima 
bešališkai išrišus, tai nutarė 
išbandyti visas.

Taigi, birželio 5 d. 5 vai. 
po pietų (’anibridžiuje ant 
Cambridge Field ir Įvyks tas 
jėgų mieravimas. Visos ko
mandos tai^) savęs persi ims. 
Tr dvi geriausios gaus progą 
dalyvauti principalėse rung
tynėse už garbę ir už dovaną 
Fiks Parke, Norsvoode, kur 
Į^ks tas milžiniškas sujung
tas L. 3£yčių Naujos Angli
jos Apskričio ir Norwoodo 
Lietuvių Parapijos Išvažia
vimas. Begalo indomu ku-

Lilierty 7296. 8
GEORGE H.SHIELDS I 
ADVOKATAS | 

811-812 Old South Building j
294 Washington Street ! 

Boston, Mass. ]
Valandos' 9 A. M. Iki 5:30 P. KfJ

GYVENIMO VIETA ■

37 Gorlųun Avė., Brookline;
Telepbąnc Regent 6568

H

Šiomis dienomis So. Bos
tone lankėsi Valuskis, įstei-

ANTANAS F. KNEI2YS; 
kuris lanko Snffolk Teisių mokyk-V 
lą Ir.užsiima lleal Estą te pardavk- S 
nėjlmn. būna mano ofise kasdiena 
nuo 3 Iki 5 vnlnndos po pietų ižsky-V 
rus šventadienius. TJetnvial, kad Ir S 
mažai sukalbantieji angliškai gali J 
kreiptis Jvalrlals reikalais pas ma-Y 
ne. A. F. Knelžlo adreso* yra toks; T 
308 E. Nlnth St., Tel. S. B. 1696. y

SVEČIAS IŠ KALIFORNI
JOS

.. \

-a.fe,y X..

rioms Vyčių kuopoms teks ta 
garbė persiimti minėtame iš
važiavime ir ant galo kurios 
kuops baseballo komanda i j 
gys Naujos, Anglijos čampi-1 
jonatą. Perilgai laukt i ne
reiks — 
sime.

už mėnesio pana t v-*• * i
I

Tru m pako ’>'■

IŠ KLAIPĖDOS L. R. K-TO 
SUSIRINKIMO

Gegužės 28, 1926 Vaizbos 
Buto kambary įvyko Klaipė
dos Lietuviams Remti Komi
teto susirinkimas. Susirin
kimą atidarė ir vedė gerb. M. 
Venis.

Išduota raportai iš Komi
teto darbuotės ir smulkme
niška finansinė atskaita. At
skaita liujurta paskelbti 
spaudoje. Nutarta tuoj iš-

’ Kast.

PAVYZDINGOS LAIDOTU 
VĖS

Pirmadieny, gegužės 24 d., 
1926 buvo laidojama a. a. Ve
ronika Verbauskaitė, gyve
nusi 110 Gold St., So. Bos
ton’e. Turėjo 53 metus, pri
klausė prie Šv. Pranciškaus 
Trečio Zokono ir prie Lietu
vos Dukterų po Globa Moti
nos. Dievo. Kaipo tretinin
kė, buvo parėdyta pranciš- 
kiečiiĮ rūbais. Atvežant la
voną į bažnyčią, tretininkės 
sutiko su žvakėmis rankose. 
Laike gedulingų pamaldų į- 
spūdis buvo labai puikus. 
Žmonių priėjo pusė bažny
čios. Po pamaldų, nulydė
ta į Ncvv Calvary kapus ir 
nalaidota svetimoj žemelėj.

Šermenims patarnavo lie
tuvis gi*alx)rius Petras J. 
Akunevičius, kaipo Betur
čiams patarnavo labai už 
prieinamą, kainą, ir už, tai ta
riame jam širdingiausį ačiū.

Paulina Benzinienė

ALBUMAS
Retoj lietuvių šeimynoj ne

rasi kokio nors albumo. Bet re
toj lietuvių ^šeimynoj terasi 
Lietuvos Albumu, kuriamų yra 
Lietuvos didžiųjų veikėjų aV

DR. L.-G0HEJ!1

-«

LIETUVIS DENTISTAS

DR. ST. A. GALVARISKI

,ts

t|
I

I

KELI DALYKAI DĖL KVRIŲ PRIVALYTUMĖTE PIRKTI SAU 
BALDUS-FUR.N1TURE IŠ

THE JAMES ELLIS FURNITURE COMPANY
2) Kn<! aukštos rūšies kiek- 

ktiina už sv-
1) Kad krautuvė gyvuoja virš 45 metų, 
vienas daiktas ir baldai garantuojanti. 3) Kad žemiausia 
riaitsios rūšies baldus. Kad didžiausis pasirinkimas.

KELI I.š NUPIGINTU PIRKINIŲ
Dailus iš 5 šmotų pusryčiams setas. 4 kedčs ir stalas.........
Eddy šaldytuvas, kaina $23.-.iO parsiduoda už .......................
Patogios kabamos lovos, su stogeliais ir parankios
sėdynės poilsini išsinešt į orą. įvairių rusių nuo................. $1O.(M) iki $35.(k)

The James Ellis Furniture Co.
405 MEST BROAIHVAY SOVTH BOSTON. MASS.

$29.75
$16.50

v

X
A

NAUJAS LIETUVIŠKAS GELEŽINIS ŠTORAS
162 W. BROADWAY' PALEI B STREET

M»><, atidarėme So. Boston’o naują lietuvišką «el««žin| storą. Dabar visi 
lietuviai^Aaip Boston’o. taip ir apielinkės uirės progą gauti visokiu geležinią 
aainains reikmenų už pigiausią kainą.

Mes parduodam Įientus. varnišius po $1.50. $2.25 h- .$3.65 už galioną. Ir 
namams maudynes. Itoilerius.- skalbyklas, gazo pečius. visokius vamzdžius 
(piĮH's). sijukus. Vienu ž>xlžiu. ko tik reikia <lel namo, tai mes tuojaus |Kirupin- 
sime ir musų trekas atvež j namus. Taipgi atliekame visą pluniberio darbą. 

•K1 " GE0. LAUKAITIS & COMPANY

162 Broadway, South Boston, Mass. Tel. So. Boston 2373-M

Ofiso Tel. So. Boston 1532
Namų Tel. So. Boston 1696
Ofiso Tel. LIMrty 7296
ANTANAS.. F. KNEIŽYS
Real Estate & Insurance

414 Broadtray, South Boston 
811—812 Old South Bldg.. Boston

Gyvenimo vieta
SOS E. NINTH ST.. SO. BOSTON

■-------- r —r-r-

Neveiktamas ir stoka inicia
tyvos, dideli priešai pažangos. 
■ u* į,,

7 ?

BOSTON’O DRAUGIJŲ 
VALDYBŲ ADRESAI

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

‘ BOSTON, MASS.
Pirmininkas — V. Zalieckas,

514 E. Broadtvay, So. Boston, Mass. 
Vice-Plrmininlsas — Povilas Rrika,

95 C Street, So. Boston. Mass. 
Prot. Rašt. •— Antanas Macejunns,

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

906 Ę. Broachvay. So. Boston. Mass 
Kasteriąs — Andriejus Zalieckas.

011 E. Fiftli St., So. Boston. Mass. 
Maršalka — Kazimieras Mikaiionis.

906 E. Broadvva.v, So. Boston. Mass. 
D. L. KL Keistučio Draugija laiko savo 

mėnesinius susirinkimus kas pirm;; 
nedėldienj kiekvieno mėnesio, po nu
meriu 69-1 AVasliington St.. Boston. 
Mass. 1:30 va). jx> pietų. Ateidami 
ant susirinkimo atsiveskite su savim 
daugiau naujų narių prie musų drau
gijos prirašyti.

BOSTON’O OFISAS
99 GREEN STREET
Tel. Haymarket 2238

3 iki 4 ir 7 iki S valanda vakare 
sekmadieniais 3 iki 4

R0XBURY’I0 OFISAS
16 CRAM'FORD STREET 

(arti \Vaslrington St.) 
Tel. Rovbttry 0131

S iki 9 ryte. 1 iki 2 ir 9 iki 10 vakare, 
išskiriant penktadienio ir sekmadie
nio vakarus.

i

QBHD flBERSHHH HBK flHV
Ofiso Telefonas I’nivorsitv SS-’ll-lvI
Rezideneii<>s Tel. I.'niversi!v RS31-1:

D. A. ZALETSKAS '
Graborįus ir Balsamuotojas

Gyveninio Antrašas:
4 IS (’ambridge St.. Canibridge. Mass.

I
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Tel. S. B. 2805—R. |

Lietuvis
| OPTOMETRISTAS '

SĮ IBegzamlnuoju akta, priskiria aki- O 
& trina, kreivas akis atltiesina ir a ( 
® amblljonlškoee (Aklose) akyse au- () 
X gražinu Šviesą tinkamu laiku.
i J. L. Palakantis, O. D.
| 447 Broadway, So. Boston. * Į

Lietuvos Dukterų Draugystes 
Po Globa Motinos'švenčiausios 

Valdybos Antrašai
Pirmininkė — Teklė AšmensklenS,

93 G Street. So. Boston. Mass.
Tel. South Boston 4474-M. 

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

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

*in. Raštininkė — Bronislava Ciunlenft.
29 Gonld St.. W. Rozbury. Mass. 

Iždininkė — Ona Stnnlullutė,
105 \V. Gth St.. So. Boston. Mass. 

Cvarkdarė — Ona MlzRiraicnė.
1512 Columbla R«L. So. Boston. Mass. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą utnminką kiekvieną mėnesi 

Visais <lr-jos reikalais kreipkitės j pro
tokolą raštininkę laišku ar telefonu. 
’-.30 vakare, pobažnj’tlnėj svetainėj 
Flfth St.. So. Boston. Maso.

16 METŲ SOUTH BOSTONE

D R. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS

S99a W. Broadway, So. Bostoa
VAIANDOS: Nuo 9 r. iki 7 v. rak.

Tel. Rrockton 5112
DANTISTAS

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

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

(Kampas Broml Street)

< i t f

LIETUVIS GRABORIUS

P. J. Aknnevičins
H

Suteik&| ------geriausi paskutinį patarnavimu todėl verta 
pas jį kreiptis

Cih80 IR GYVENIMO ANTRAŠAS:

820 l-brth St., So. Boston, Mass. TeL 8. B. 4486
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ŠV. JONO EV. BL. PASELP. 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI

Pirmininkas — M. klota.
539 E. Seventh St.. So. Boston. Mns 
Telephone Šou t h Boston 3552-R. 

Vice-Plrmlnlnkas — J. 1‘etmuskna,
250 Gold St.. So. Boston. Mass. 

Pmt. Raštlninkns — J. Gllneekls.
■5 Thomns Pk_ Soti t h Boston. 

Fin. Raštininkas — M. Aeikis.
40 Marine Road, So. Boston. 

Kasteriu* — A. Naudžtunaa.
885 E. ■Broadnrny. So. Boston. 

Tvarkdarys — J. Zalkls.
7 TCInfteld St.. So. Boston. Mass. 

Draugija laiko susirinkimu* kas trečią 
neJMdleni kiekvieno mėnesio. 2-rą va
landą pr> pietą, parapijos salėj. 492 K 

, Sevanth 8L, So. Boston, Maus,

I
TEL. So. Boston 0606—W.

LIETUVYS DANTISTAS Į 
A. L. KAPOČIUS į

251 Broadway, So. Boston j 
X'KeMriow name)

Omeo VALAtroon: nuo 9 Iki 12, man I i 
1M M e ir nw 8:30 »! 9 vakare. J 
SeredomU nuo 9 iki 12 vaL dieną į • 
SubatomU nuo 9 Iki 6 enk. NedŠ ! 
domia šuo 9 Iki 12 (pagal sutarti; į
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Mas
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Masu.
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