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Sacco ir Vanzetti
prašo

Aukščiau

peilio migaron

įp kai kurie 
to, dar ende-

Sušaudė komunistą, o kitų 
mirties bausmę pakeitė 

kalėjimu

RAUDON-SIUVĖJAMS 
“KAPUT”

NEW YORK
siasis Teismas išnešė nuospren
di, kad visiems kairiaspar- 
niarfts bolševikams darbininkų 
unijose nėra vietos ir kad jie 
turi paliauti kiršinę ir kurstę 
darbininkus prieš darbdavius.

■ ĄiškUy kądr.4^g.pgčiu'botagu

CARISTAI PRADĖJO JUDĖ 
TI RUSIJOJ

r LONJM3NL Žinios gaidos

SUAREŠTAVO KETURIS 
KATALIKŲ KUNIGUS

MEXICO CITY. — Tamanli- 
pas valstijoj despoto Calles vir
šininkai areštavo keturius ka
talikus kunigus. Daugiau toje 
vakstijoje nebuvo.,
-rC: .* • — z Z_

išėjo Fštreikų darbdaviams at- 
sisakius duoti trumpesnes dar
bo valandas savaitėj. Ligšiol 
dirbo 48, o reikalavo 44 vai. sa
vaitėj. •

PIRMUTINĖ VALDŽIOS 
PASKOLA.

215 metais prieš Kristaus gi 
mimų Romos piliečiai prAšė pa 
skolos kariniams reikalams ko

VISŲ ŠALIŲ KATALIKAI i; 

DARBININKAI VIENYKITĖS!

TČIČERINAS PABĖGO 
NUO PEILIO

*. > —

NICE, Prancija. — Rusijos 
užsienių reikalų ministeris G. 
Tčitčerinas buvo išvytas iš 
Hyeres ir prigrasintas daugiau 
negrįžti. Mat, ten suvažiuoja 
iš visų šalių žiemos poilsiui, o 
daugiausia anglai.

Jis dabar persikėlė į San Ra-

Sovietų ir-.Lenkijos prekybos 
. derybos būsiančios atnau

jintos

VARŠUVA. — Lenkų užsie-

Prasimanymai apie 
Lietuvą

per pasikalbėjimų su Krokuvos 
spaudos atstovais pareiškė vil
ties, kad Sovietų Rusijos ir 
Lenkijos prekybos derybos bū
siančios atnaujintos šio mėne
sio pabaigoj.

paklusnybę.” Sako, laukių Į- 
sakymo nuo karo departmento 
juos deportuoti.

LIETUVIŲ KRYŽIAUS KE
LIAI LENKŲ OKUPUO

TAM LIETUVIŲ. 
KRAŠTE

VILNIUS. — “Vilniaus Ai
das” rašo, kad atvykus į Su
valkus naujam starostai, pra
dėta rūpintis iš visų lietuvių 
parapijų šalinti lietuviai kuni
gai. Seinuose, kur yra vienin
telis lietuvis kunigas Dvara - 
nauskas, ir kurs turi aprūpin
ti daugiau kaip 3000 lietuvių, 
rengiamasi pašalinti ir tam jau 
paskirta net ir diena. Smalėnų 
klebonui kun. Budrevičiui ne
duodama piletybės, nors jis jau 
ilgų laikų gyvena lenkų valdo
moj teritorijoj. Tuo būdu, jo 
^vimasmetikrąs^irinažiausiai 
^to^ai'^sifaY^iusgali būti iš 
čia pašalintas (du trečdaliu pa
rapijos žmonių yra lietuviai). 
Punske yra 2 lietuvių kunigai.

rė, jis atsakė: “As persikėliau 
dėlto, kad apsisaugojus nuo

UŽ IŠMETIMĄ KATALIKIŠ
KO PAVEIKSLO ŽYDĄ 

NUBAUDĖ 4 MĖN.
KALĖJIMO

VILNIUS. — Šiomis dieno
mis Vilniaus apygardos teis
mas nagrinėjo žydų chedero 
Abraomo Minanskio byla. Jis 
1924 metais išmetė savo tarnai
tės katalikišką paveikslą, kurį 
ji buvusi pasikabinusi savo 
kambary.

Teismas priteisė už tai 4 mė
nesius kalėjimo.

“BANDITŲ” ŠALIS
EL PASO, Tex. — Praneša, 

kad Meksikoje “banditizmas” 
plečiasi. Valdžios “sargai” tai 
vienur tai kitur turi darbo iki 
numalšina sukilėlius. .

Sako, kad Monovoj, Cliihua- 
liuos valstijoj Įvyko kruvina 
kova milicijos su sukilėliais.

Aštuoniolika sukilėlių žuvę, 
o 26 jų paimta nelaisvėn.

VOKIEČIŲ ŠNIPAI NUŽU
DYTI LENKIJOJ

VARŠUVA. — Du lenkų ka
rininku, Pietak ir Urbaniak. 
buvo areštuoti Tliornėj. kalti
nami pristatyme planų neva 
apgynimui Pcznaniaus vokie
čių agentams.

Jiedu buvo tuoj karo teismo 
nubausti ir mirties bausmė at
likta.

stitucijos “laužymą” ir karo 
lauko tesmus.

(Sulig opozicijos, tai Seimo 
narys gali būti didžiausias ša
likas ir šalies išdavikas ir jam 
Konstitucija turi garantuoti 
asmens neliečiamybę. Puikiai

LATVIŲ FAŠISTAI RUOŠIĄ į
SUKILIMĄ

Tasš” pra-

VINČA PAKVIESTAS Į 
TARPTAUT. RUNGTY

NES RYGOJE

Rygos sporto klūbs “Hani- 
medes” atsiuntė Pabaltės bok
so čempionui Vincai pakvieti
mų dalyvauti tarptautinėse 
bokso rungtynėse, kurios įvyks 
Rvgojč balandžio 9 ir 10 d. d. 
Vinča rungtynėse dalyvaus.

Pasiėmusi brolio ‘ ‘ siūtkeisį ’ 
nudūmė į Europą

LIVERPOOL. — Amerikietė 
p-lė Parker .. besiskubindama 
kelionėn, pagriebė brolio ‘snit- 
cas*ų,” kuriame buvo pora kai
riosios kojos čęverykų ir sėdo 
į laivų “Celtic” New Yorke. 
Apsižiūrėjus- pastebėjo, kad ji 
neturi savo “snitcaffo” ir kad 
ne tuo laivu važiuoja, bet jau 
buvo po laikui tų klaidų atitai
syti. ‘

Jos bagažas buvo ant laivo 
“Olympic.”

Visų kelią dėvėjo skolintas 
šliures. ,

bonkas su brangiais gėrimais, 
savo simpatijai ir daugeliui 
matant iš ūnoro daužydavo, sa- 
vo vestuvėms daugiau kaip už 
1000 litų degtinės nupirko ir 
daugiau dar visokių kvailybių '; j 
prjdarė. Bet dabar, anot asi
lo. kūmute, kad tu ji fnatytugjg. z

nueins darbrnjnkains ir įduoda 
darbdaviams ginklų prieš or
ganizuotus darbininkus, bet 
kalti bolševikai, kurie trukdo 
darbininkams ramiai kovoti su 
išnaudotojais.

Teisėjas Tierney pasakė, kad 
kiekvienas už peržengimą teis
mo įsakyme bus baustas kalė
jimu arba deportuotas.

Sukimšo į kalėjimą už mušimą 
• neunijistų

15 darbininkii nubaudė po 
$5.00 ir vieną pasiuntė į kalėji
mų už sumušimų neunijistų 
darbininkų...

Sustreikavo kailių siuvėjai

Apie šimtas kailių siuvėjų

PASIKĖSINIMAS SUSPROG, 
DINTI LAIKRAŠČIO 

REDAKCIJĄ
CJIICAGO. III.—Šiomis die

nomis. jau antrą kartą, mėgino 
susprogdinti laikraščio “Calu- 
met Index” redakciją ir rašti
nę. To laikraščio redaktoris 
Morgan sako, kad šis pasikėsi
nimas bus už tai, “kad aš pa
smerkiau tuos, kurie laužo Įsta
tymus.“ Jis yra gavęs grasini
mų, kuriuos jjerdavų, pol icijąi.

BALANDŽIOAPRIL 12 D., 1927, ANTRADIENIS, Nr. 29

Pietvakariai pasigarsino aukso radiniais. Sužinoję žmonės plaukė būriais iš Arizonos ir 
šiaurinės Kalifornijos valstijų ieškoti laimės “ahkso” kalnu ose. čia matome būrį žmonių 
atvažiavusių tyrinėti žemę netoli Tornado, Arii

t

WASHINGTON, D. C 
lipiniečiai, kurie yra dabar glo
boje Jungti Valstijų,, norėjo-pa
leisti plebiscitui nubalsuoti to 
krašto gyventojams: ar jie no
ri valdytis patys nepriklauso
mai . Bet Prezidentas Coolidge 
sako, kad Pi lipinai dar “nepri
brendę” ir juos gali dar Japo
nija užgrobti ir uždėjęs savo 
veto atmetė jų projektų.

PRIEŠ FILIPINŲ NEPRI
KLAUSOMYBĘ

Pi

LENKIJOS UKRAINIEČIAI 
GRASINA TARPTAU

TINE KOVA
Ukrainiečių laikraštis “Dy- 

lof’ rašo, kad jei proponuoja- 
mi lenkų rinkimų Įstatymo pa
keitimai, kurie esą kreipiami 
prieš ukrainiečius, būsią priim
ti, tai ukrainiečiai nedalyvau
sią tankiniuose ir toliau vary
sią diplomatinę kovą savo tei
sėms apsaugoti.

“Gazeta Warszawska Po- 
rannn” vadina tų ukrainiečių 
kovosią prieš rinkimų įstaty
mo pakeitimų.

SUSIUVO PERDURTA 
ŠIRDĮ

WASHINGTON. D. C.—Du 
daktaru, Jonės ir'Carson. neg
rai kimrgai susiuvo peiliu su
badytą Gibsono širdį ir tikisi, 
kad jis pasveiks.

Operacija užėmė 15 minučių, ^vietoj gazolino

Lietuvos priešai skleidžia vi
sokias nepamatuotas žinias a- 
pie Lietuvą, kad tik užslopinus 
tautiškų dvasių lietuviuose.

Štai-ir vėl iš Rygos (turbūt 
iš Plečkaičio biuro. R.) prane
ša, kad Lietuvoje areštuoja ne 
tik civilius, bet ir karininkus, 
kurie ruošę naujų sukilimų.
- Areštavę net ir Seimo atsto
vų, valst. liaudininkų “lyderį” 
Pajaujį ir delei to opozicija 
(valst. liaud. ir sociald.) aplei
dusi Seimo posėdį neva pa- 
reikšdami protestų prieš Kon- {bandininkas

“supranta” Konstitucijų mū
sų “protestantai’ sandariečiai, 
ar nef R.).

Tiesa, Lietuvoj komunistus, 
kurie kursto ramius gyvento
jus prie ginkluoto sukilimo ar
ba pasižymi žmogžudystėse 
areštuoja ir baudžia, bet už to
kius darbus baudžia ir papras
tus žulikus ir išdavikus.

Jeigu valdžia ir areštavo Pa
jaujį, tai turi būti turėjo pa
grindų, kad jis prasikalto. 
Koks- skirtumas, kad jis valst. 

o ne komunistas, 
jeigu jis veikė prieš valstybę ir 
jos valdžių?

Bet visos tos žinios apie ma
sinius areštavimus ir opozici
jos protestus nepatvirtintos ir 
greičiausia bus Maskvos arba 
Varšuvos agentų pramanytos.

DĖL ADATOS MIRĖ
ALBANY, N. Y. — Apie 36 

metai atgal tūlas August Fish 
nurvjo adatų su siūlu ir nė ne
pamanė kad dėl tos mažos ada
tėlės jam reikės mirti.

Bet štai, praėjo 15 metų ir 
jis pajuto skausmą viduriuose 
ir gydytojai spėjo, kad tai re
umatizmas. Neišlaikė skausmo 
ir po 36 metų kuomet pasirodė 
helendanti iš jo kūno mirė;

Klebonas kun| Švedas yra 
silpnos sveikatos, todri -val
džios ne taip sekamas, bet kun. 
vikaras Vencius Raidžios ir kai 
kurių lenkų kuniįgų yra be ga
lo, nepakenčiama ' žmogus. Šis 
kunigas jau tu ėjo pi Iety be, 
bet vienų gražių dienų policija 
atėmė iš jo pa; ą ir Suvalkų 
starosta pranešė; kad turi iš 
Punsko pasišalinti. Davė, du 
keliu: arba vykti į Lietuvą ar
ba į Lenkiją. Tik ačiū naujam 
Lomžos vys kuprą, tie endekii 
planai laikinai sutrukdyti.

Visi kalbami kunigai nori ina 
šalinti už grynai;kultūrinį lie
tuviškų darbų. į

Lenkų valdž 
lenkų kunigai,

kai užslopinti tautinį lietuvių 
judėjmų okupuotam Suvalkų 
krašte. E.

KAUNAS, balandžio mėn. 5 
d., 1927 m. — Eltos pranešimų, 
karo lauko teismo, dėl. ruošia
mo ginkluoto perversmo ir agi
tacijos kariuomenėje, pasmerk- 

das, Jasmontas ir Krupenis. 
Jasmontui ir Krupeniui, kurie 
įteikė pasigailėjimo prašymų, 
bausmė pakeista kalėjimu. Me- 
lamedas atsisakė įteikti pasi
gailėjimo rašymų jam sprendi
mas įvykdytas.

Liet. Pasiuntinybė Amerikaivoje prieš Hannibalu

POTVYNIS SUGADINO 
GELŽKELĮ

PARSOMS, Kas? — Su pa 
vasariu- ii* nelaimės ant gelžke- 
lio. "Važiavęs pasažierinis trau-^namo (ja|į penki asmeny 
kinvs delei gadinto gelžkeiio 
susikūlė ir mašinistas ir .jo pa
dėjėjas buvo užmušti, o aštuo 
niolika pasažierių buvo sužeis 
ti.

EIMANTAI (Eržvilko vai., dešras ant kaklo kabindavo, 
Tauragės apskr.). Anot patar
lės: “ginti saldu—mokėti kar
tu,“ taip ir šio kaimo vienam 
ūk. Jouui Šauliui tekėjusi iš A- 
merikos tėvelio sunkiai uždirb
tais doleriais laimė šiandien 
virto karčia tulžimi. Mat. na 
bagėlis neturėjo ateičiai pasi
daręs’ jokios sąmatos ir per 
daug drąsiai ir aukštai Jiįkė 
norėdamas, op sau lygius asme
nis prilygti ir pinigus nieku 

Į laikydamas dettd. kad no jo bu- 
fvo uždirbti. Nes tėvas ūkio rei
kalams siųsdavo, o šis vasarų 
gegužinėse, buliams,, maršus 

į pirkdavo, . miestelio šunims

MASKVA
neša, kad gautomis iš Daugav- ’ 
pilio žiniomis? vietos fašistai 
ruošią sukilimų, kuriuo turįs 
būt duotas ženklas perversmui 
visoj Lietuvoj. Sukilimas bu- >

'ftirdetŪ^ mukbmf haūjo prezL^ 
dento rinkimų vaisių. Praneši
me toliau nurodoma Į dalyva
vimą tam darbe lenkų ir į ryšį 
pasiruošinui perversmui Latvi
joj su lenkų kariuomenės kon
centravimu Vilniaus srity.Dau- 
gavpily esama įsitikinimo, kad . 
įtakingos lenku sferos, turin- 
čio sryŠio su latvių fašistais, 
siekia perversmą būdu sukliu
dyti garantijų sutarties- pari-^ 
rašymą tarp Latvijos ir SSSR. .

f % - -K V U. . - -
5 y ieną atvažiavęs antstolis ’

su tūkstantinėmis sąskaitorrtFš • 
net paskutinę karvutę spiras?? V'M 
Kažin, ar jo gražią koloniją 
kiek nesumažins. Tur būt tė
velis už jūrų-marelių nieko a- 
pic sūnelio štukns rtrŽitio. 
la? " • '

KI” BUO?

VILNIUS. — “Dziennik Wi- 
lenski” ryšy su Jjatvijos SSSR 
sutartim gailestauja, kad Lat
vijai esą patekę šeši valsčiai 
kairiajam Dauguvos krante. 
Tie valsčiai Vilniaus kraštui 
turi milžiniškos strateginės 
reikšmės, nes sudarų raktų į 
Vilnių. “Dziennik Wilenski” 
bijo, kad latvių rusų sntarčių 
pasėkoj vienų gražių dienų rau
donoji kariuomenė su Latvijos 
sutikimu pereisianti latvių te
ritorijų ir sakytų valsčių teri
torijoj užimsiant! pozicijas, 
kur pagaliau susijungsianti su 
lietuviais, o per Lietuvą su 
prūsais. Vilniaus padėtis tuo
met būsianti nepavydėtina. E.

LENKAI DVARININKAI 
DARO PRESIJĄ Į LAT
VIJOS VYRIAUSYBĘ

VILNIUS. “Slowo ’ rašo, 
kad latgali jos lenkai, l^enkijos 
piliečiai, kreipėsi Į T^enkijos 
pasiuntinį Lukoševičių, prašy
dami reikalauti iš Jjatvijos vy
riausybės. kad ji juridiniai ]>a- 
tvirtintų lenkų dvarininkams, 
einąnt žemės refohna. laikinai 
paliktų žemės dalį. Be 46;-ten-’ 
kų dvarininkai reikalauja, kad 

Ijiems būtų išmokėtas pilnas al- 
tyginimas už nusavintų žemę ir 
kįtų .turtų. Neįvykdžius jų rei
kalavimų. dvarininkai grųsina 
bylų pavesti spręsti-Tautų Sų* 
jungos tarptautiniam tribuno
lui. E. ;

■— • » f * • . | į ’

NAUJAS IŠRADIMAS
Australijoj stato .didžiausių 

dirbtuvę- dirbimui motorinio 
kuro iš saldžių bulvių ir sira- 
po. šis kuras bus vartojgrūaf

Už Amerikos dolerius bu 
liams maršus pirkdavo

AMERIKOS LIETUVIAI 
ATSIUNTĖ 40 MILIJO

NŲ LITŲ

Amerikos lietuviai per 1925 
.metus atsiuntė Lietuvoti 40

I

I

I
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LYGUMŲ BAŽNYČIA

LIGHO (latviška)

NEWARKIEČiU ATSIŠAUKIMAS

r ir 1 ’M
ŠAULIŲ MANŲ
rAF.^f .MS.-feJ&aai

ENDEKAI GRIAUJA BALT 
GŪDŽIŲ MOKYKLAS

VILNIUS. — “Kurjer Wi

jėgas ir tuo būdu 
ir pačią gininazi-

Tą bažnyčių statė žmonės seni, jauni, maži 
Dabar matot jūs ir kiti, kad ji yra graži.

7 Prašalinkite tuos 
skausmas. Trinkite 

felenčias'sąnarius su 
DR.RICHTERIO 

Inkaro Rūšies .

esanti priešvalstybinė akcija ir 
už tai mokytojai šalinami. Šiuo 
atveju mokyklos valdžia pir
miausia siekianti pašalinti iš 
gudu pedagogiško personalo 
kvalifikuota 
sulikvi duoti 
jų- E.

Didžiausia Dievo Aažnyč 
žemėje yra žmogaus siela.

Vilniaus tai- 
mėn. 10 d. 

‘Vilniaus Aido” 
M. Žukauskaitę 

ir 20 
teismo išlaidų. Neturint 

iš ko sumokėti — bausmė pa
keičiama mėnesiu arešto. Kal
tinama buvo priešingų len
kams raštų skelbimu.
""^•Nutiestoji bylą žada pakelti 
aukštesnėn instancijom

Gelsvų plytų, stogs cininis. vienu angštu bokštu, 
Tartum sako: A šen žmones tlangun kelti trokštu.

lenski,” rašydamas dėl mokyk
lų kuratorijos uždraudimo mo
kytojauti keliems Radoškevi- 
Čių gudų gimnazijos mokyto
jams, pažymi, kad. Vilniaus 
krašto mokyklų valdžių sudarų 
endekai ir kiekvieną sprendi
mą darą jendekiškai. Tos val
džios akvse kova su endekais

GEDULINGOS PAMALDOS 
UŽ A. A. DAKTARĄ 
” BASANVIČIŲ

VILNIUS. — Kovo 18 d., su
ėjus 30 dienų nuo d-ro Basana
vičiaus mirties, šv. Mikalojaus 
bažnyčioj buvo atlaikytos ge
dulingos pamaldos. Mišias lai
kė kun. Čibiras. Per mišias gie
dojo mokinių choras. Žmonių 
buvo pilna bažnyčia. E.

Veltui—statysite bažnyčia^ 
veltui rengsite misijas, kursite 
mokyklas, darysite visokios 
rtSies gerus darbus —. visi jū
sų rūpesčiai ris niekais, jei ne- 

j mokėsite vartoti apsiginamojo 
• ir puolamojo ginklo — geros 
.katalikiškos spaudos.—Pijus X

Stovi mūro jau bažnyčia žmonių pastatyta 
Lygumuose dar ligšioliai tokia nematyta.

NESIBAIGIA LIETUVIŲ 
REDAKTORIŲ TEISMAI

VILNIUS 
kos teismas kovo 
nuteisė buv 
redakt. p-L 
200 auksinų pabaudo: 
auk;

Gerbiamųjų įgaliotųjų rinkė
jų nuolankiai prašau surašyti 
visų aukotojų vardus ir pdvkr- 
tfeš'ir kiek kęjt bus dav^ė Inai 
prisiųsti, gėrailejai iš’dmboao 
bus perskaityti ir už juOs mal
dos atkalbėtos. x • . •

—- ., , TEATRAI . r?
G1LIUKINGAS VYRAS—2 aktų komedija*; parašė S. Tarvydas—25c 

ELGETŲ GUDRUMAS — trijų veiksimi komedija. Parašė Sei
rijų Juozukas________________ ____________________________ 25c

UBAGŲ AKADEMIJA IR UBAGŲ BALIUS-komedijos po 1 ak
tą ; parašė Seirijų Juozukas_____________________ ;_________ _35<

SNIEGAS—Drama 4 aktų. Vertė Akelaitis 4Cc
ESUMAS—3-eia dalis dramos “Gims Tautos Genijus.” Parašė

Kun. L. Vaicekauskas_____________________ j______________ 10<
ŽYDŲ KARALIUS—drama 4 aktų, 5 pav. Vertė J. M. Širvintas—80» 
VISI GERI—Trijų veiksmų vaizdelis; parašė F. V._________ 10<
PATRICIJA, arba nežinomoji kankinė—4 aktų drama. Vertė Jo 

nas Tarvydas_________________, , lOt
PILOTO DUKTĖ—5 veiksmų drama. Vertė Jonas Tarvydas—.35» 
DRAMOS: 1) Germaną; 2) Fabiola—5 aktų; 3) Liurdo Stebftklas

4 aktų; parašė Jonas Tarvydas ___ ,n . 65
VAIKŲ TEATRAI; daliai: 1) Pagalvok ką darai; 2) Jono lai

mė; 3) Pasakyk mano laimf; Surinko S. K., D. ir N_________ 15
VAIKŲ TEATRAI:Malis H: I) Etirsnfte paskui; 2) Antanukas 

našlaitis; 3) Mėginimas. Surinko S. K., D. ir N_______15
MALDAKNYGES

PULKIM ANT KELIŲ—“D-ko” spauda. Odos apdarais $2-50 ir $3J 
Siųsdami užsakymus arba pinigus, visuomet adresuokite tai]

DAltBlNĮNKAB
366 Vest Broadrray South Boston, Mas

=SMK=355=S«S=H!S-!a!terff-

Žumnūu nuodėmes mes i 
rašome į metalų, o jų praki 
ntimų mes piešiame ant vai 
dėtis. — Khakrtpeare.

• tilt i » » i ti A i t • i C ?• » J
; VEGETARŲ DRAUGIJA 

‘-Universiteto Tūmuose kovo
13 (L įvyko studentų vegetarų 
būrelio susirinkimas. Dalyva
vo apie 30 asmenų. Tarp eina
mųjų reikalų vienatį.irodegų 
skaitę .paskaitą:" ^‘Vegetariz
mas gyvenime.” ,,Plačiau pą- 
liesta vegetarizmas Vokietijoje 
ir Lietuvoje. , * ;

Vokietijoje vegetarizmo tė
vas pastorius Baltzer (1814- 
1887). Silpnos sveikatos stu
dentas, mėgino gydytis nątft- 
rale mityba. Pasekmės jį pil
nai patenkino. Vėliau keletas 
vegetaru, norėdami išmėginti 
vegetarizmą, Įkūrė netoli Ber
lyno savo kolonijų “Edenas.” 
Iš karto 18, per kelis metus pa
daugėjo ligi 160 asmenų. Da
bar visuose žymesniuose mies
tuose yra vegetarų valgyklos.

Lietuvoje vegetarai savo 
draugiją Įkūrė 1924 m. Nariu 
apie 150. Žymesni centrai:

KŲ JUBILIEJUS—700 metų sukaktuvėms patarinėti 
iymaš Šv. Pranciškaus vienuolijų ir 3 vienuolijų įstatai 8c. 

HUCfcLHftERRY FlNNAS—labai įdomi apysaka , . 75r.

PATĄ£&I$S MOTERIMS—pamokinimas moterims jų jutmanipU- 
. me, šeimyniniame ir visuomeniniam? gyvenime. .Parengę Kun. 
«Ji Kulikauskas _____________ >__________________ *15c.

BEN-HURr—Istbirjos apysaka iš Jėzaus Kristaus laikų. . Labai 
įdomi ir plačiai Žinoma kųyga (audiniais apdarais). Vertė Jo- * 
nas ^Montvila ~ ..______________________ _______  1.50

TEN GERAI KUR MŪS NĖRA—pasakojimas kaip mūsų išei
viams sekasi Amerikoje. Parašė Kun. J. Tdmas..____________ 150c.

TRYS KELEIVIAI—Krikščionis, žydas ir turkas. Pamokinanti 
apysaka. Parašė T. Vyniauskas. Vertė P. B_______________  40c.

TRUMPI SKAITYMELIAI—labai gražūs pasiskaitymai apie įvai
rius gyvenimo atsitikimus. Parašė J. Tarvydas ______ 45c.

TURTO NORMA—moksliški pasiskaitymai. Parašė Uosis 45<».

KELIONE APLINK PASAULĮ PEfc 80 DIENŲ—apie vienas de- 
' rybas 'be galo įdomūs nuotikiai kelionės per įvairius kraštus.

Parašė -Julius. Verne. Vertimas J. Balčikonio 1.00
PRAMONINĖS DEMOKRATIJOS PAGRINDAI—parašė Uosis—75c. 

DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI—su paveikslais iš 1914—16 met;.
Parašė P. žadeikis.______________________________ ___ . 75č.

GERUMAS—aprašymas apie gerumą per Tėvą Faberą-Filipiną.
Vertė KSn. P. L.______________ ________________ ____________I5ė-

TABAKAS—NUODAI—rūkymo kenksmas; pagal d-rą Nikolskį 
parengė S. Kaimietis-___________ __________ ;__ __________ »____ 15c.

UŽKEIKTA MERGELĖ SU BARZDA IR BARZDASKUTIS— 
a p y s a k a________________ ■........... .................... ...... —-------- 15c.

KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS/-— Parašė Ku
nigas Tarnas Žilinskas ------------------------------------ ------------50c.

APAŠTALYSTĖS MALDOS Statutas—vertė Kun. P. Saurusaitis 25c. 
. GEGUŽĖS MĖNUO—Kum Pr. Žadeikio - -------- ____________ 50c.

ARITMETIKOS UŽDAVINYNAS_____________ ______________ -25c.
į VAIKŲ DARBYMEČIUI—Rinkinėlis kalbos mokslui_______i____ 50c.

PETRIUKAS—laiškai vieno s aikelio. Vertė S. Rakauskas_______ 15c.

BOLŠEVIZMAS — Kas tai yra bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoje_____________ 2________ _____:_____________ _15c.

ŽAIDIMŲ VAINIKAS—Savybės vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. .Sutaisė Matas Grigonis - ~ ________50ę.

LAIMĖ—(poema). Parašė Vaitkus _________________________ 50c.

MŪSŲ TIKĖJIMAS—Išaiškinimas pagrindų mūsų tikėjimo. Ver- 
•tė Jonas M. Širvintas____________ ____________________________50c.

BITININKAS. Parašė Tetas Jeronimas Pečkaitis------------ ---------- 50c.

LIETUVOS ŽENKLAI. Išleido J. SeŠkėvičius ir B-vė, KaunSfiCUOc.

. Pasilieku dėkingas ' visioms
-_ * * t-l -r"* V’ I * ge radėjahis. '

i ' - ' < ; ; • • . | i

Kunigas. Povilas Bvilas,
Lygumų bažnyčios, klebonas. 

1926, m. Gruodžio 13 'įĮieną ' 
Lygumai, Šiaulių apskrit.

L ’• IŠ MARIAMPOLĖS
Lt— Pereitą savaitę “Šešupės' 
spaustuvėje, darbininkas., be
valydamas mašiną. Įkišo ranką 
ir sulaužė. Ligonio paguldytas 
ligoninėn.

Pereitą šeštadienį Įsistei- 
_gę Mariampolės inteligentų 
d-ja. Išrinkta laikine valdyba 
ir Įstatų redakcinė komisija iš 
5l asmenų. Draugijos tikslas 
šviesti ir auklėti tautiškoj dva
sioj liaudį ir jaunimą.

. ’ -------7------—\ ■ •

Kaunas, Telšiai,Tauragėj;Šiąu-x 
zmai. Savo tarpe turi profeso
rių, kunigų, daktarų ir šiaip 
žymių asmenų.

aį šauliai už Kreidoj ;ant J ėsės(

'fifcėjo labai įdomius irĮrairiu« 
Aflievrus. Dalyvavo didelis

ir mergaičių. Pastebėtina, kad 
Hiataievruose mergaitės šaulės 
neluažiau už v v rus pasižymėjo 
tiek šaudymu, tiek kitais ka- 
riskais sugebėjimais. 7

Visiems manievrams vadova
vo p. niaj. šarauskas, kulkos- 

.yydžių gaudyme instruktavo 
p. kap. Bužinskis. lengv. kul- 
ikosv. p^kap. Pabedinskis. sruo- 
tais ir revolveriu šaudyme p. 
maj. Kazitėnas. šaudyta ko- 

VĄs šoviniais t taikinius. Rezul- 
■fetai labai geri, rodantieji, kad 
mūsų šauliai tikrai yra prisi
dengę ginklu atremti visokį 
Tnūsų priešą. Manievruose da
lyvavo kan> orkoms ir sani- 
ftainis skyrius. Patenkinti. ]>a- 
keltu ūpu 17 vai. visi maniev- 
rų dalyviai sugrįžo eenlian. 
Čia. majoras šarauskas - pasakė 
‘gyakalbą ir visi išsiskirstė. 
Šauliai norėtų dažniau pade
monstruoti savo kariškas jė-

KALVA RIJA. Kalvarijos a- 
pylinkėje yra pakankamai žvy
ro, tad plačiai vartojamas ce
mentas statybai, šuliniams ir 
kitiems dalykams. Keletas ū- 
kininkų pasidarė lipdinius 
prietaisus didelėms 16X16 eo
lui dokatkoms dirbti. Yra ūki
ninkų, kurie nuima nuo stogo 
skardą ir dengia cementinėmis 
dokalkomiš. Keli ūkininkai pa
sistatė gyvenamus namus iš l>e— 
toninių plytų. Plytos 50 cnt. 
ilgio ir 25—30 cnt. pločio. To
kių plytų namas labai gražiai 
atrodo. Vieni tokius namus gi- 

4ria, kiti — peikia, sako, jie la
bai drėgni, nesveiki, jų gyven
tojai gaus reumatizmą ir kito
kias ligas. ’

rašė Juozas V. Kovas. Kaina----------------.-—---------- -----------------30c.
GRAUDŪS VERKSMAI. Vertė Vysk. A. Baranauskas--------- —-10c.

EUCHARISTIŠKOS STACIJOS. Sulietuvino Kun. P. Juškaitis__15c. 

KRISTAUS KRYŽIUS, Stacijos. Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužio, Birželio ir Spalių mėnesiams. Išleido kun. K A. yasys—.25c.

IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI—atėjimas ir gyvenimas atat žemės
Jėzaus Kristaus. Vaidinimas,su gaidomis_________ £_______ 75c.

DANGAUS KARALIENĖ. Surinko Kun. M. Gavalevičius; bė ap
darų 75 centai, su apdarais___________________ ________ _

POEZIJA, DAINOS IR EILĖS
VYČIŲ HIMNAS—Parašė Aleksandravičius ______________ _____25c.
BLAIVININKŲ HIMNAS—Česlovo Sosnausko 15e.
EGLĖ, ŽALČIŲ KARALIENĖ-Opera Miko Petrausko .... 5.00 
ŠIŲ NAKCELY________________________________1____30e
SIUNTĖ .MANE MOTINĖLĖ . / ___________________ 20c.
VAI AŠ PAKIRSČIAU __________ ____________ :______________ 120e
UŽ ŠILINGĖLĮ __________ _____________ - 30c

Kiniečių “pašvęstas” bronzinis indas/, turi būti pirmas į 
į šalį atvežtas pateko Chicagos Dailės institutan. Jo ver- 
■ *600^00. u _
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jkantis receptas parodys kaip pa
daryt skanius riešutinius pyragai-

1926 nidenyje, turėdamas

civiliais drabužiai^, srovėjo sistojo V. Tarybos pasėjo. tuvoje viešpataujant studen- kun kas sykis reikėjo saugot
„ T i4' ’ TTV , . , / Ji. , . .. . nuo sumušimo. Šiandien trintos-1 - - r~ -~-T

. I o tas Vincas pastojo jiems ke- suplotos avižos sudėtos beorinėse naudok skarulĮ padazvtą Imu alie

Naminiai Pasigelbėjimai
Jeigu jums reikia, naudoti tan

kiai žvakes deginimui, galit pail
gint jų gyvenimą užtepant ant jų 
eilę balto lekerio (varnišio) ir pa-' 
dėt kelioms dienoms apdžiūti. Tas 
neduosJajui bėgti per kraštus žva< 

.kės ir prailgins žvakės degimą.

Laikė juos zuoti I-jį ^pėstininkų pulką tas.
[ “Demokratijai’* laimėjus

.... Y,
drauge su kr
kariūnais, pęrsirengusiais ryba dėl valdžios, Vincas at- K 1926 pi. komunistams Lie-

: ■ už Lietuvos nepriklauosmy- Už tai buvo areštuotas.
• -

r

Gen. Leit. V. Grigaliūnas-Glovackis
Vincas gimė 1885 m. rug-l Kurortui užsidarius, Viii- 1 

piūčio mėn. 22 d. Trakų (da- etikas grižo namon. Tada'Nuo paskutiniojo sužeidimo 
bar Alytaus) apskr., JeznojJezne stovėjo vienas 106-jo Įteko gydytis apie pusę me-į 
miestelyje. Tėvai Jezno dva-1p. Ufimsko pulko batalija-|tų. Išsigydęs su 4-os armi- 
ro darbininkai. Kai Vincu-Iias, kurio karininkams Vin-! jos štabu buvo- perkelta? į
miestelyje. Tėvai Jezno dva-1 p. Ufimsko pulko batalija-!tu.
.... □ „___  !___ -„r___________________ 't- L-‘_

kui sukako pusantrų-metų [cuko motina skalbė balti-‘Rumuniją. 1917 m. po re- 
t, persikėlė pir-nius. Karininkai, pamatę j voliucijos.

Vincuko gabumus, prikalbi-jmiau į 7-ją, o vėliau į 8-ją 
no motiną leisti jį toliau armiją. Iš 8-ios armijos, 
mokytis. Tuojau kapitonas bolševikams paėmus valdžįą 
Gendzvila dovanojo Vincu-Į į savo rankas, persikėlė į 
kui savo vaikų gimnazistų Poltavą pas savo žmoną 
knygas, o pomčnikai Po-(Vandą ir sūnų Gediminą, 
krovskis ir Gusče mokino, ičia visą laiką dirbo lietuvių 

•Augo, kiek pajėgė, Vasaros metu Vincukas vėl komitete. Kai jau visi pa- 
(pav., .žąsys ganyti) dirbo.'ėmėsi bulkų prekybos Birš- ,bčgėfuu ir ištremtim ai nu
jau šešerius metus eidamas fone, Kunigaikštis Chotins- važiavo Lietuvon. 1918 m. 
tarnavo, savo gerajam klebo- kis- ir generolas Daronovas spalių mėn; pabaigoje ir 

(Birštono cerkvės f undato-1 Vincas su savo-šeimvna grį-

amžiaus, mirė tėvas. Vargo 
vaikas prie našlės motinos. 
Jėzno klebonas, kun. Anzel
mas Kanevičius, matydamas 
sunkų našlės motinos-gyve- 
nimo padėjimą, po 3-jų me
tų paėmė Vincuką Į savo glo
bą. Čia jis buvo visų myli
mas.

• v •■' nuį priejhišių.jų - . . k - - r : ’

..pi.Bet ši. jo laimė .trumpa:, rius) kalbino Vincuko mo- ■ žo i Lietuvą, 
po dviejų metų kun. Anz. įtiną atiduoti sūnų jo glo- pačiu
Nanevįčiiis'buvo perkeltas į Jiou^girdi jis tapęs stačiati- 
Sokolką (Gardino.krašta.11). kiu, kaip gabus vaikąs, iš- 
Vincukas grižo prie savo,vysiąs gražnt-ateitį. - Moti- 
vargdienės motutės’ Motina i 11a'griežtai atsisakė, vėliau 
matydama, kad jos sūnelis net uždraudė Vincukui lan- 
Vincukas nori mokvtis. lei- jkytis pas kunigaikšti dio
do ji į Jezno pradžios mo- 'tinskį ir gen. Daronovą. Rū
kyklą. ’Klokytoju tada buvojgažių su bulkomis nešioji- 
msas stačiatikis Afąnasas pnas. atsiliepė i Vincuko svei- 

■ Smoriga. Jis tiesiog reika- katą 
kaudavo iš mokinių tėvų tam ranka, 
tikros duokles. Kadangi metė ir 
Vincuko motina buvo netur- -motutę.
tmga, tai. kad atsidėkoti j liga — ekzema (šašų liga), 
mokytojui liž Vincuką, i Dėl to Vincuką įtieks tar-
skalbdavo baltinius ir šiaip 'liauti 'nepriėmė;" Bet pasi
tarnaudavo., Žiemos metu gailėjo dvarininkas Pilipa- 

kiniįąyostova-ĮvičiusĮ-paėmė i dvarą.
sąrą tarnaudavo pas ūkiniu- tvaikams mokintu Vincukas 
kils, gaudamas už tai pasi- -mokino dvarininko Vaikus 
sodinti 2 karčiu bulvių. Be- ;ir drauge Išsigydė. Tlgiau 
baigdamas devintuosius me- .pa^ dvarininką nenorėjo už 
tus, Vincukas baigė pra- ’pusantro rublio mėnesini sė
džios mokyklą. Kaip gabus jdėti. Išėjo Į Jezno valsčiaus 
mokinys (I-jų baigęs mo- raštinę raštininkauti, gau- 
kyklą). per visą žiemą pa- [damas mėnesiui penkis rub- 
dėjo tam pačiam mokytojui liūs algos. Pratarnavęs čia 
Bmorigai mokyti mokinius, pusantrų metų, susirinko a- 
gaudamas už tai f>o pusruh- piie du šimtu litų ir išvažia- 
li i menesį. jvo Į Gardiną toliau mokslo

Tsikūms Bii-štone pra- siekti.
džios mokyklai. A inc... mo-1 Mokinosi privačiai. Gyve- 

kytojo Emiljancovo kviečia- no gana sunkiai. Jo maistą 
mas. iiue.jė ten mokinių mo-. sudarė silkė, duona ir arbia- 
kyti. gaudamas už tai po Lr fa. Gyveno taip beveik1 me-| 
rubliu Į mėnesi. Kadangi fns laiko. Matydamas, kad 
mokytojas buvo didelis šyk- jam du šimteliai baigiasi ir

- - — — - - - - - -

buvo puse metų. Prašvitus nuvažiavo į'Baltstogės re- 
vasarai, Vincukas pardavi- alinę mokyklą kvotimų lai-' 
nūjn pyragaičirts Bitštofio kyti.
kni'oi-fe.^gaudahias už tai Į Išlaikęs kvotimus iš ketu- 
desnntąjj nuošimti. Kadan- rių klasių grįžo namon. Čia 
gi A ineukas buvo be galo vienas žemaitis dvarininkas 
vikiais, gyvafc vaikas tai ir pakvietė Vincuką praleisti 
tas prekiavimas jam sekėsi: [pas jį vasarą. Vincukas ir 
kurorfminkai tiejk buvo jį čia be darbo nebuvo: moki- 

vion no dvarininko vaikus ir 
•pats mokinosi. Per vasara

✓

• ju

• v

• V

štuolis, .Vincukas pas ji iš- sveikata silpsta, Vincukas

pamylėjo, kad pereik 
1 tik iš jo ir pirkdavo.

i_______________________ ;_
Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus:

Standard ir Clialtenge pienas patenkins visus vlrms-fe reikalavimus, kur 
tik reikia kartu pieno ir cukraus. Tamsta gali sutampyti ieibelius ir gauti 
brangias premijas.

: pradėjo džiūti kairėji 
A’incukas šį amatą 
grįžo į Jezną pas 
Z’ia prisidėjo jam

•v •

1
t

_ prisiruošė^laikyti kvotimus įsakymu, pradėjo organi-1 riinkas Vincas liko nepakel-' 
iš šešių klasių. T •
19OĮ, rųetų rudenį Vilniuje. yW««ije. Susitvėrus pirma- !
Išląikęa.;įstojo į karo mokyk- iam įMinisterių Kabinetui, Seimo rinkimus, pulk. Vin
ių. [Mokykloje buvo 3 me- l>llJM perdavė .J. Galvy- cas, “kaip visai netinkamas 
tus. Baustas niekada nebu- |džiui;Bykauskui, o pats per- karo tarnybai," tapo paleis- 
vo, nes pasiduodavo draus- tikėlę j 2-jį pėstininkų pul- tas iš kariuomenės, 
meį. Baigė mokyklą labai kįirio, tikriau sakant, ta-j 1926 nidenyje, turėdamas 
gerai ^vienas pirmųjų). Al o- da;'dąr nebuvo. 191H gino- .liuoso laiko, pulk. Vincas į- 
kvkloje, aktyviai dalvvavonu~n. pabaigoje buvo stojo į Lietuvos Uųiversite- 
liėtuyiū 'Iviuipelėje’ sll Di- Paskirtas to pulko vadu su tą studentauti. Tą pačią 

1 džiuliu pryšakvjėv kad nu-Į^v’em karininkais ir dviem rugsėjo mėn. 26 d. iškilmin- 
‘ vertus Rusų valdžią. Beįid- kareiviais pradėjo jo orga- gai įstojo į Studentų Ateiti

mi imant, dalyvavo lietuvių ^iza-vimą Kaune, A. Pane- ninku-Korporaciją. Bestu- 
feikime--Vilniuje 1905 m. .niun^ie- z . geidaudamas* * - organizavo

A^|^įu.4’-Sė^Įie, Į Prasidėjus kovai AI. Sle-'Liet. kariuomenės sava no- ( 
bitais lietuviai^ ževičiaus su Valstybės Ta- rius. Į

lią: ■ pradėjo, leisti “Tautos puškose. Dauguma jų yra užvaš- 
Valia.”- Išleido jos 8 nnme- -kuota ?einatų i vidų drėgnu- 

rius. Nepatiko tiesos žodis mos ir dalinai išverdamps dirbtu-1 
komunistams ir tu laikų įv^e» -vra daug būdų kaip gali- 
T . . i j v ima avižas naudoti namuose. Sc-Lietuvos valdovams: beveik • - - - -
visada-per mitingus buvo 
reikalauta jį suimti.- Reika
lavimas išpildytas: iš gruo
džio mėn. 11 į 12 d. naktį 
areštavo jį ir nuvedė i Kau
no Sunkiųjų Darbų Kalėji
mą. Bet, deja, pasikartojo 
1919 metai; iš gruodžio mėli.
16 į 17 d. naktį garbingoji 
ir narsioji mūsų kariuome
nė nuvertė “(demokratinę” 
vyriausybę, paleido pulk. 
Vincą, iš kalėjimo ir pasky
rė jį Kauno Įgulos Karo 
Komendantu.

Po trijų dienų grąžintas
ypa-

bę.

Baigęs mokyklą, pats pa
sirinko 7-j į Turkestano Šau
lių atskirąjį batalijoną. Vė-- 
liau tarnavo 6;me Turkesta
no šaulių pulke. !Su šiuoi 
pulku išėjo į Didyjį Karą.’ 
Dalyvavo kovose prieš vo-j 
kiečius prie Augustavo, Ly-i"1 ............
ko ir kitu vietų. Tris kar-; ,. . .- . . • ^- • ■ montminKils,
tus buvo smarkiai sužeistas. 1 , ., _ . M., ... . „ :,. sklaidė. 191:

Iš 8-ios armijos,

dviejų mėnesių atėjo 2-sis p. 
pulkas į Kaimą ir savo va
dą Vincą paliuosavo iš areš
to. Tuojau Vincas ir ėjo su 
pulku į frontą prieš bolševi
kus.

Į Kovos ėjo sėkmingai. Bol- 
ševikus lietuviai išvijo iš 
'Lietuvos.' Po šių kovu, Vin- iv-*'* *
cas išėjo kovon prieš ber- ii-. - • • •* • • V. Ir juos is- 
_______ 1919 m. pakeltas į 
pulkininko laipsni.

, 1920 'm. tuo perkeltas į
Vyriausiąjį Štabą. Prasidė
jus kovoms prieš lenkus, bu
vo paskirtas 2-sios divizijos 
vadu. Po mėnesio laiko Ki‘.
Aps. Ministeris ir kariuo
menės vadas pulk. -Žukas at
statė pulk. Vincą iš didžio
jo vado vietos ir perkėlė at- senoj011 savo vieton 
gal į Vyr. -Štabą. Štabe, vi- tingų reikalų karininku prie 
sokias pareigas beeidamas, Kr. Aps. Ministerio briga- 
tamavo ligi 1926 m. spalių dos vado teisėmis.
mėn. 1 d. Vasario mėn. 1926 šiemet vasario mėn. pul- 
m. buvo perstatytas pakelti kininkas Vincas Respubli- 
įi generolo leitenanto laips- Ros Prezidento'aktu iš vasą-

Šiemet vasario mėn. pili-

ni, bet kadangi R. Prezi- rio mėn. 14 d., pakeltas į ge- 
dentąs buvo nusistatęs kelti nerolo leitenanto laipsnį.
Į tokius ' aukštus laipsnius I Tokiam garbingam vvnri P”e ^mės, nes karštas oras 'ja dantis. Nekurtos motinos duo- 

• v--' .v i . • *. būnantis viršuje prezervus raugi- Hn vaitams tnnc
.tik išeinančius iš kanuome- galima tik palinkėti ilgiau- na >gi šaitas oras palaiko iokius

' f

Tų pačių meti} ‘lapkričio
mėn. 1 d. Valstybės Tarybos nės karininkus, tai ir pulki- siu Metų!—“Šaltinis”

E L darote saltakosės ar pyragaičių, pa
vyzdžiui, naudokit Borden’s Pasaldytą ' 
Kondensuotą Pieną. Šeimininkės po vi- 

aTt-nmtleda su nrašt 1 -ej l' - j - - t- j, _ n-
saldytas Kondensuotas Pienas suteikia nepri- 
Ivgstama riebuma ir geruma.

» O *■ * <7’ *

Bet tai ne dėlto, kad padaro vien geresnius užkandžius. 
Bet tai dar ir dėlto, kad tai būdas sutaupyti išlaidas. Ar 
tamsta įsivaizdini, jog Pasaldytas Kondensuotas Pienas 
užima vietą Smetonos ir cukro. Kur receptas reikalau
ja Smetonos ir cukro ten pasaldytas Kondensuotas Pie-' 
nas duoda net geresnes pasekmes.

I

. Pavyzdžiui, paimkime ryžiu pudingą, o ypatingai Į ka
vą. Vienas kenas Pasaldyto Kondensuoto Pieno eis taip, 
toli kaip puskvortė Smetonos ir svaras cukro. Tai reiš
kia suiaupinimą pusės ir daugiau. Tai reiškia suma
žinimą Smetonos ir cukro išlaidu per pus. O šalia to, tas 
reiškia pridėti gerumą.

f\l , '< ^4* " ’IjHALLENGE

Taupykite Leibelius Dėl Brangių Dovanų .
Kiekvienas Bonlen I.eiMIs kaip atvaizduota turi didelę premi
jų vertę. .Atlankykite artimiausią premijų krautuvę ir pažiū
rėkite kaip lengva gauti sidabrinių daiktų. lėkSėių. ląikrmlžlų ir 
daugeli puikiausių dalykų DYKAI tik su Rorden leibelinis nuo 
aioe rūšie* Pasaldyto Kondensuoto Pieno. Pradėk t.*yų>yt kube
lius šiandien. Tamsta džiaugsies. Jei patogiau, reikalaukit 
DYKAI Iliustruoto katalogo, kuriame randasi daug premijų.

. » • - . . •

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

A7TO5? PRE.yur KRAUTUVUS

FALE RIVER, Mass. BRJDOEPORT. Ct. PR0V1DENCE. 'R.T. 
14—3-rd Street 105 < Vingros* St.
nrtl Redford St arti Mala Street

THE RbRDKN COMPANY. RORDI1N

40 Abom Street 
arti Wnshlngton S t.

BLDG.. NEW YORK

ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvą Seimininke Amęrikoje “visados trokšta gauti patarimu 
pagerinimui jos žinojimo atlikinėjanl pareigas kaipo Seiminin
kė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straipsneliai ku

rie bus indomus kožaai Lietuvei šeimininkei.

čius su avižomis:
------ Plotų Avižų Riešutiniai

Pyragaičiai
3] puoduko Plotų Avižų
1 puodukas riebalų“ 
IĮ puoduko cukraus 
3 kiaušiniai 
1 puodukas miltų 
Į šaukštuko sodos 
Į šaukštuko druskos 
1 šaukštukas cinamonų 
} šaukštuko gvazdikų

- 1 puodukas kapotų riešutų 
Į puoduko kapoti} razinkų 
IĮ šaukšto karšto vandens 
Į šaukštuko nutmego.
Sutarpink sviestą, dadėk cukrų, / 

ir plak. Dadėk gerai suplaktus 
kiauišnius. Kellog’s Rolled Oats 
(avižas}, vandeni ir miltus sumai
šytus su likusiais sausais dalykais. 
Dadėk kapotas razinkas ir riešu
tus. ." * *

4 Virimo Receptas
Jūs visi atmenat kuomet grošer- 

ninkas sėmė oat meal (trintas avi
žas) iš bačkos (kuri tankiai bfida- 
ivo neuždengta) ir svėrė popieri- 
niuose maišeliuose. Jus nešėtės 
maišeli namon ir išpylėt į puody-

\ . jvcs ir pruiignis zvaKrs aeguiuf. 
trintos- j Nuvalymui maliavotų paveikslą 

juje. Paveikslas nuo to nesusiga- 
dins (aliejuotais dažais teptas).

Grožės Pataliniai
Kožnas šmotas muilo kurį per- 

kat padarytas tam tikram tikslui: - 
kaip tai valymui, sydynUii, anti- 
septiškam tikslui/arba medika- 
liam tikslui ir tt. Kožnas muilas 
tūri aliejų arba riebalų savo pa
mate. Kastilio muilą? padarytas iš 
alyvų aliejaus. Kokoa muilas pa- 
daryts iš aliejaus išspausto iš džio
vintų kokoanutų vidurių. Kiti 
muilai padaryti iš linų aliejaus, 
oeanaeų alięjaus, etc. Taro mui
lai ir karboliški muilai naudojasi 
dizinfekcijos tikslu; sieros muilai 
odos ligų gydymui. Glicerinas nau- 

jdo.iama pridavimui muilui švel
naus ir raminaničo jausmo. Per- 
fumas arba spalvos dadėta tik pa
tenkinimui nekuriu žmonių skcr 
p.io. Būkit tikros perkant muilą . 
imti tokį' kuris išdirbamas pasiti- 
kėiinu-išdirbyscių ir neturėsit bai- 

[mės su jo gerumu. - “į
Ypatiška Sveikata

Valgiai kurie pagelbsti dantis 
bndavori vra žali vaisiai ir daržo- 
ves, ypatingai siuliniai kaip oliuo

tus. Kabyk šaukštu ir dėk an? Irii, kopūstai ir celeriai. Jie yra 
taiikuoto kepamo pado, paskui ydingi valytojai, ir geistina kad 
kepk vidutiniame karštyje per 10 T . ut^ įvesti duoti po .valgio, 
minutų. Gausi 30 pyragaičių.

Virtuvės Patarimai
Kad zupė turėtų savo skoni, nie- dingų ir pyragaičių. Vaikams rei- ' 

l<ad nevirk jos smarkiai, bet lai po kia duot čielų grudų valgius. Ga- 
biskį Įsįverda ir virena iki gatava, tavi valgymui pusrytiniai maistai 

Nedėk induosr-prezurvų ant vir- yra naudingi kadangi juos reikia 
šutiniu lentynų. Geriausia padėt kramtyti, o kramtymas stimuliuo-

būnantis viršuje prezervus raugi- da savo vaikams tuos grudus sau- 

.Kaip daug geriau jaustųsi musų.
!burnos negu dabar jeigu gale vai- ■ 
| gio duotų anų. vietoj saldžių pu-

kaip buvo padėti.
Sulaikymui vaisių skystiom nuo 

išbėginio per pajaus lėkštės kraš
tus, Įstatyk Į vidurį pajaus mažą 
popierini kaminuką. Skystimas ta
da burbuliuos per viršų, o nebėgs 
per pajaus lėkštės kraštus.

sus tarp valgių .o pusryčiams duo
da su pienu. Kitas maistas būda- • 
vojantis ir* saugojantis dantis yra 
pienas, cod liver aliejus ir saulės 
šviesa. Pienas* turtingas kalkių, o 
cod liver aliejus ir saules šviesa 
pagelbsti kūnui sunaudoti tą kal
ki.

VISI SKAITYKITE, PLATINKITE IR 
UŽSISAKYKITE LAIKRAŠTĮ

' “DARBININKį”
“DARBININKAS” yra plačių jų darbe žmo

nių, kaip sodžiaus, taip ir miestų ir miestelių 
gyventojų laikraštis. Jis teikia žinių apie šalies 
reikalus, Seimo ir vyriausybės garbus ir valsty- 
bės vidaus ir užsienio politiką.

“DARBININKAS” visur atstovauja ir gina 
teisingus darbo žmonių reikalus ir nurodo kelią 
į geresnę ateitį. f

“DARBININKAS” rašo naudingi} nurody
mų, patarimų ir straipsnių apie žemės ūkį, nau
jakurių, mažažemių, smulkiųjų ūkininkų ir ki
tų žemininkų būvį ir reikalus.

“DARBININKAS” duoda nemokamai juri
dinių (teismo dalykais) patarimų ir atsako į 
klausimus savo nuolatiniams skaitytojams.

“DARBININKAS” talpina gražių apsaky
mėlių i r naudingų skaitymų kaip seniems, taip 
ir jauniems, kaip vyrams, taip ir moterims.

r
“DARBININKAS” yra visų dorų žmonių 

draugas ir patarėjas. Kiekvienas privalo skai- 
tytrir kitiems patarti išsirašyti “Darbininką.”

“DARBININKO”- kaina tik 8 litai metams,, 
pusei metų 4 litai: Anfcėkoje,* Anglijoje dvigu- i 
bai.

“DARBININKAS” išeina kiekvieną savaitę, 
dažnai su priedais. * . ~

“DARBININKO” Redakcijos-Administraci- 
jos adresas: Komium, *
2-ra/LlTHUANIĄ,



Balandžio 12 d., 122?

♦

> •

akis: . tankiai ji dėvi spal-. -$4.5<’ Boston’e ir hpyUnteSse

redaktoriaus

I

nustos

Lenkai nori už
• r.

r; >

dės žiūrėdama į Sacco 
Vanzetti.

“DARBININKAS”
Broadway South Boston, Mass.

Telephone Sonth Boston 0620

tuos, kurie kėsinasi “užimti 
klebono vietą ir norėtų “ru- 
nyti” parapiją. Taip pat 
pašiepiau ne visus kores
pondentus, bet tik melagius 
ii- peštukus. Kelmus pašie
piau visus, bet tik kelmas ir

PRENUMERATOS KAINA
Metams............................................... 14.50

r..........S4A-
Tžsleny .............................. $5J5»-

lf»«« Įtlx VICI ■-J ,
.__ 'smerkimas.

Amerikos teisingumo dei- nedirbo, tik ginčijosi su vi-/ 
vė ne visuomet turi užrištas, sais, kritikavo visus, ypač

'itin “karšti,’ o turėjo būti 
šalti.’ Atsiminus WiHiams- 

!towno ir Herrino “teisingu
mą” abejonės savaimi kyla, 
K __ y-  _____ ~ _

Aitvarą Giria ir Peikia paSžs*■ v vinių |siaubūnių, slibinų ir kitokių

inanę rašytą^« •
Aitvare tu nedorasis.-----*** x 4 -> . ', . <: . ; kaulėj, pamatysi, kad as pa-

Kokių, galy, tw rašai šiepiau tik triukšmadarius

----- .. .
Laiškai ir Grūmojimai

Manę gilia ir peikia, bet, j Bet už vis blogiausia, kad 
matomai,, viri pątęmija. Čia tu pašiepi net visą parapi- 

‘ i A rori viftA t
savo makaulę ir, jei turi 
bent unciją smegenų ma-

Škat lauk, štiš Jauk iš “Dari 
bininko.” Tavo raštai ge
riau tiktų ‘^Keleivio” Mai
klui. Kaip tu drįsti pašiep
ti mūsų miegančius draugus, 
vadinti juos kelmais! Tegul 
sau miega! Ar nežinai, kad, tegali .nž;jiina užstoti. A.).

sis. ir principas toli gražu 
ne tas pats dalykas. Tik 
principu tegalinta remtis, — 
obąlsiu galima įtik dengtis- 
Principasj|ra pamatas, 
siela, obalsis —Taikina kau
kė - '
” ATLu^T. Sj ir jos organas paduodu vieim-kitą laišką į! ją. (Ai-gi visą ? Pakrapštyk

- “Sandara” teįgiamo darbo ^ir^.1^ i. SS
— — - — • •. . - —. - - - - . - '

Visi teismai rado 
juodu kaltais. Teisėjų nuo- 

(TKE W0BKEB) - - -sprendžiai buvo kaikuomet
Published every TUESDAY and FRIDĄ Y J-

. ‘ - ----------by----------- -  T" . . [
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Vartotojai- Pas 
tumdėliai

Praneša iš Detroito, kad 
Fordas sutikęs uždarvti •Ji v

; maisto krautuves, kurias bu-
■ vo įsteigęs savo darbininkų 
apsaugojimui nuo išuaudo- 

| jimo. Išpradžios šios krau
tuvės buvo tik Fordo darbi- 

r. ninkams įsteigtos. Kiek vė- 
liau jose, galėjo pirkti kas i 

y tik norėjo. Tas nepatiko ki
tiems krautuvininkams. Jie 

| pet paskelbę Fordo ąutomo- 
f biliams boikotą. Tas, žino- 

Ina, negalėjo patikti'Fordui. 
Jo kompetitoriai, automobi
lių fabrikantai, jau pradeda 

; Fordą pasivyti; kaikurie, 
kaip pav. Clieyrolet, net 

J pradeda pralenkti. Kaip vi
si kapitalistai, taip lygiai ir 
Fordas už vis labiausia my- 

r»’li pats savę, tikriau sakant, 
savo dolerius. Šiandien do- 

L leriai užima pirmą vietą.
Doleriai ir pebias yra dire 

| valčiai, kuriems viskas au- 
kojamaJAnt to aukuro For- 

t das aukoja savo darbinin- 
I. kųs-vartotojus. 
t ~ 

» 8 S 
K.

piginti jiems pragyvenimą, 
bet dabar ponas nebeturi iš- 
rokavimo padėti tiems, ku
rie patys sau nemoka padė
ti, ir. jie vėl palieka ant 
krautuvininkų “loskos.” O 
taip lengva suorganizuoti, ir 
varyti koperatyvą ir papi
ginti pragyvenimą be Fordo 
ir be krautuvininkų “los
kos.” Kuomet pasaulio vieš
pačiai, koperatoriai, 
būti pastumdėliais?

«
į
7

5

vuotus akinius. Įdomu, ko- yra padirbėję ir Lietuvai ir 
kius akinius galutinai užsi- Išeivijai. Nesidrovėjo net 

ir bolševikariis talkininkauti, ė- 
mė nuo jų kritikavimo lek
cijų ir dengės tautybės ir 
demokratybes kauke. Da-S»» • • demokratybes kauke. JJa-

pne I13.UJO .bar, kuomet sandariečių da-

Siuiku yra kalbėti, o dar 
sunkiau rašyti neturint aiš
kiai užsibrėžtos temos: en- 
tuzijazmo nėra, mintys pai
niojasi, žodžiai sakiniuose 
inulenda ne ten, kur reikia, 
ir išeina žodžių ir pusiniu- e ii
čių kratinys. Kitko nelieka,-

I

Lenkų zlotas smunka. Tas 
jiems nepatinka ir jie-riorė- 
tų jį stabilizuoti, bet neturi 

-pinigų. Bando pasiskolin
ti Amerikoje, bet amerikie
čiai nepasitiki lenkų finam 

, ainiais gabumais ir nori tu
rėti keturius amerikiečius 
lenkų Valstybės Banko ta
ryboje. Tas Pilsudskiui ne
patinka: ir sarmata ir rei
kėti], perdaug jiems mokėti 
algų. Lenkai “triksų” pil
ni. Jie atsiminė apie Jere- 
miali Smitli. Jis buvo Ven
grijos finansų diktatorius ir 

> reikiant su-

Darbininkai tankiai vadi
na kapitalistuš darbininkų .fįuansuskaip 
plėšikais. Tas ne tiesa. Ka- ifvai-ke įr. neėmė 100,000, 
pitalistai neplešia darbiniu- ; kurie jam priklausė už pasi- 
kų, tiktai neduoda jiems to, darbavima. Lenkams •toks 
kas jiems priklauso teisiu- labai paf‘iktlL Ir pinigaį 

darbą., Krfpitalistai jfvarkoje, jr “unaras” čielas 
plėšia kiek įmanydami vhr- ,įr niekas nekainuoja. Gut 

gescheft!

gai už darbą. Kdpitalistai |varĮ.oįe • 
plėšia kiek įmanydami vrir- |įr nieką 
totojus. Dėl to jie kovoja’ 
tarp savęs ir verčia tautas 
kariauti. Kapitalistams rū
pi parduoti kuodaugiausia

► ir kuobrangiausiai, kitaip 
sakant, surasti kuodaugiau-

kaip tik kartoti visiems aiš
kias aksijomas, bet nežinai, 
į ką, kur ir kaip jas pritai
kius. Vargiai ką tepasakysi 
apie saulės spindulių grožį, 
jei nematai, nuo ko jie at
simuša, ką apšviečia — į- 
kvėpimo nesulauksi. Kuo
met idealai glūdi kažkur ten 
abstrakcijų aukštumoje, o 
gyvenimas jų neapšviestas 
eina_savo—visai jiems prie
šinga—vaga, tuomet rašyto
jo padėtis pasidaro dar ke
blesnė, jei jam tenka atsi
durti to gyvenimo apologe
tus rolėje.

Tokioje padėty' atsidūrė 
p. Pronskus, nesenai iš Lie
tuvos atvykęs “Sandaros” 
redaktorius. Kaip giliai A. 
L. T. Sandara tesuprato 
principo reikšmę, galima 
matyti kad ir iš p. Prons- 
kaus cituojamos ištraukos iš 
A. L. T. S. programos. Ten 
pasakyta: “...remsimės de
mokratijos- ūbaisiais.” Obal-

kas miega, tas nenusideda. 
Tu juos įerzinsi; jie prisi
kels iš miego ir gali dar ką 
bloga padalyti. Miegojo mū
sų tėvai, ir buvo gerai — 
bus taip pat gerai ir mums. 
Bet jei snaudulys ir nėra 
taip geras, kaip veiklumas, 
gyyumas, budėjimas, tai vis 
gi neišpuola kritikuoti ir 
pašiepti savuosius.

Kokiems galams tu pašie
pi mūsų įsikarščiavusius ko
respondentus. Juk ir čia 
mūsų žmonės. O jei jie ims 
ir sustreikuos, kas tuomet 
bus ? Laikraščiai liks be ko
respondencijų. Prie to nie
ku būdu negalima prileisti. 
Te sau pešasi, be tik rašytų. 
Vis kas nors- gi skaito jųjų 
korespondencijas. Jie pa
tys tikrai perskaito, įgauna, 
dar smarkesnio ūpo ir dar] 
daugiau prirašo. Galima būt 
jiems švelniai patarti, kad 
rašytų apie svarbesnius da
lykus ir lietų mažiau tulžies, 
bet, jei neklauso, nieko ne 
padalysi. Ar šiaip ar taip, 
jų negalima pašiepti ir kri
tikuoti, nes tai savo žmonės. 
Reikia išjuokti lasivamanių, 
bolševikų korespondentus, 
bet ne savuosius, nors jie 
ir visai nevykusiai rašytų.

lis pradėjo blaiviau žiūrėti į 
Lietuvos politinę padėtį, 
“S-ra” kritikuoja ir juos, 
A. L. T. S. gi juos eksko- 
munikuoja. Tas sandariečių 
būrelis, kurs dar liko išti
kimas ‘ ‘ Sandaros ” “ idea
lams” liko nuo visų izoliuo
tas ir keikia visus. Juokin-j— 
gai tad atrodo pono Prons- 
kaus pasigiriibas pirmame 
Redakcijos straipsny: “Vi
sa doroji ir sąžiningai mąs
tančioji tautos dauguma su 
mumis.”. Ne! ponas Redak
toriau! Visi peštukai, ir tų 
nedaug!

Pirmas “S-ros” numeris 
iš po p. Pronskaus plunks
nos leidžia mums paabejoti, 
ar jis panorės pratinti savo 
skaitytojus prie teigiamo 
darbo. Laikraščių Apžval
gos sūriui geriau tiktų už- 
vardvmas: Laikraščiu Pei- * € - 
kimas. Ten visiems tenka. 
Gera tik “►Sandara” ir... 
nieko apie “K-vį.”

Sieksniniai periodai ir to
ki žodžių tvarka sakiniuose, 
kaip pav.: “Tai yra žmoni
jos nuovargio pasekmė, to
lygi kaip nuvargintą auga
lą, kol. jis pasigauna saulės 
kada apsėsta parazitai, sau
sis,” nepadarys “S,” popu- 
lęriškesne.

Norėtųsi laukti, kad nau- duos jį 
jasis redaktorius bus impor- yra keikti be keiksmų.

SIŲ LAIKŲ DIDVYRIS

tavęs iš Europos kultūrin
gesni laikraštini tolią ir pri- 

“S-rai,” bet sunku

r r

prie “
kaip ir kentėjęs. Nei 
talistai, nei proletarai ne- 

■ Tnėgia vartotojų organizaci-

Trys Teismo Budai
šia vartotojų ir atlupti nuo . Leojiold ir Lueb> • mili jo- 

. jų kiek tik galima daugiau. į’deriukai, užmušė jauną vai- 
^loririninkai ėmėJkil“b nols ir U, kurį bu-

į pamėgdžioti kapitalistus. Į'planavę
Jie sau pasakė: ką kapita- prisipažino.
listai lupdavo, mes lupsime. lievrtkė pripažinti net jų tė- 

g a i • i - • • VU ’imcnm/Tvlia-n| Vartotojas kaipjpirma prie 
: kapitalistų, taip ir dabar

darbininkų” kenčia ^ol’ėj° dar patirti, 
kapi- jaučiasi žmogžudis — todėl 

■I ‘J 1 V 1 V’ • -» X

Pamišėliais jų

' pasamdytieji “eksper- 
” Jiedu viską patyrė, 

kaip

* 2. VILNIUJE BOLŠEVIKAMS 
UŽPLŪDUS...

Tuo laiku, kuomet Vyskupas Jurgis Matulevi
čius tildė kerštu apimtus apjakėlius ir ruošė dir-

ir tapo galvažudžiais. Pa
smerkti kalėti “iki gyvos 

Kaip ilgai jie gy- 
įveiLs... kalėjime — pamaty
sime. Juos gynė garsusis 
Clarence Darrow.

Žinomas yra “carbam 
kas, kas tik yra gamina- ^case.” Penki vyrukai supla- 
yra gaminama vartoto- navo apiplėšti “carbam.”; 
, ne vienos ar kitos kla- Beplosiant vienas jų užmušė-: 

pasipelnymui. Visi ži- sargą. Plėšikus pagavo. Jie- 
JMne, kad taip yrą, nes nie- ne milijonieriai. Jie šaltai 
Khs ne gamina tokių daiktų, 'neplanavo nužudyti. Su tais 

ų ųįekas nevartoja. Tai- [greitai apsidirbo. Tris nu- 
vartotojas turėtų būti vy- galabijo, ketvirtąjį patupdė 

nes jis viską perka |kalėjinian iki gyvos galvos.
Visas jKisautis' ^ino apie 

. Jie yra

jų-koperatyvų. Jei ir leidžia kra'vos- 

; joms gyvuoti, tai tik įk> vieš
pataujančios klasės, priežiū- 

ftra. Proletarų priežiūra yra 
žiauresnė negu kapitalistų.

Trubeliai parapijose Buvo, 
yra ir bus. (Buvo daug, y- 
ra dar kaikur, bet nepoilgo 
nebebus visai, taip pat kaip 
kad nėra airių, vokiečių ir 
prancūzų parapijose, nes jų 
triukšmadariai-kelmai jau 
senai yra nusikraustę į kitą 
pasauli. A.) Jei pašiepsi pa
rapijų triukšmadarius, juok
sis iš mūsų priešai. Pamirš
ti, kad ir tie triukšmadariai 
tai mūsų žmonės. (Kažin, ar 
mūsų? Jų darbai parapijo
je labai panėši į bolševikų 
darbuotę. Ir vieni ir kiti 
parapiją ardo. A.).

Dar sykį sakau tau. Ait
vare, eik pas Maikį. O jei 
dar “D-ke” rašysi (Rašy
siu, kol neišvaikysiu iš mū
sų pastogių visus apuokus 

i ir neprikelsiu iš miego visus 
kelmus. A.) tai pašiepk mū
sų priešus, bet apie mūsų 
trūkumus ir klaidas — anei 
cypt!

Senos Gadynes Žntoyus
- - * ~ * * __

AITVARO ATSAKYMAS

' Vieversėlis padangėm, 
padangėm,

Vištos karkia palangėm, 
palangėm...

f

Ar Tamstai teko girdėti, 
kaip seniau kariaudavo ki
niečiai? Prieš prairsiant 
mūšį kareiviai užsidėdavo 
baidyklių kaukes, ant taln

baidyklių, kad tuo būdu į- 
varius savo priešams kuo
daugiausia* baimės. Negaila - ’ 
to, pinu pradedant mūšį 
priešingos armijos, prisiais . -
tinusios viena prie kitos, ge
roką valandą keikdavo vie
na kiti] baisiausiais žodžiais, 
kad dar labiau nugąsdinus 
priešą, Strategija irtaktiką, 
kareivių prirengimas ir ap
ginklavimas nedaug kinie
čiams terūpėdavo.

Europos tautos priešingai 
— pradeda nuo kito galo. 
Joms rūpi ne priešų baidy
mas, bet savo armijos išla
vinimas ir apginklavimas. 
Juo ąrmija geresnė, juo ma
žiau baisus priešas. Jos be 
pasigailėjimo išmeta iš savo 
armijų visus neištikimus, 
abejotinus ir nesveikus žmo
nes; likusius gi atsakančiai 
išlavina ir apginkluoja.

Kinijoje yra daugiau žmo
nių, negu visose Europos 
valstybėse sudėjus į krūvą, 
bet ne kiniečiai užkariavo . 
Europą, tiktai patys ligšiol 
buvo net mažųjų Europos 
vai stv bė 1 i ų past u indėliais.
Baidymas ir keikimas nieko 
negelbėjo.

Mes, Amerikos lietuviai 
katalikai, ilgi vedame žūt- 
būtiną kovą su įvairaus 
plauko liedieviais. Svarbiau
sias mūsų darbas yra su
tvarkyti mūsų “armiją,’ pri
kelti visus apsnūdėlius. iš
ravėti visus parsidavėlius, 
ajišviesti sviruojančius. nu
sikratyti veidmainių parazi
tų, žodžiu sakant, susiri-,r- 
kiuoti į kovą su priešu. Čia 

..be kritikos pačių savęs ne
galima apseiti. Yra žmonių, 
kurių jokia kita, kritika ne- t 
palieši, kaip tik pašaipa.Tai- 
gi nieko nelieka, kaip tik 
pašiepti tuos storodžius.

Nors aš į nieką pirštu i ie
nų rodau. tečiau ant manęs 
pyksta arba neišmanėliai, 
arba tie. ant kurių... kepu
rės dega. Aitvaras

P. S. Daugiau laiškų tilps 
vėliau.—A.

i

} .
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ją” ir leidosi į. Kauną. Kas tuomet galėjo numa
tyti, kad tas nykus “turtas” sudarąs bendrą ver
tę gal vieno tūkstanties dolerių, kad tie “doku
mentai” tilpusieji viename portfelyje, kad toji 
“armija” keliolikos nudriskusių ir nuvargusių 
savanorių — laikui bėgant virs į keliasdešimts 
milijonų dolerių vertės iždą, — i skaitlingas bei 
didžiules ministerijų kancelerijas, — į 50,000 ge-

y?

^k?ia^aHLi^aUln<^ rai išnmnkšrintąArdrąusmįngąJuictuvos kuriuo-
piktų siekių gaivalai nenuilstamai darbavosi, 
kad palaikius nesutikimus bei suirutę, ir todėl 
statė kliūtis kiekvienam Vyskupo žygiui. Jau 
pat pradžioje Krokuvos lenkų laikraštis “Ozas” 
išvadino Vyskupą Matulevičių “lenkų ėdiku,” o 
kiti laikraščiai tą šmeižtą pakartojo. Iš šalies 
kurstomi vietos neramūs gaivalai pradėjo burtis 
bendran frontan kovoti naują Vilniaus Ganyto
ją. Atsirado ir kunigų tarpe parsidavėlių, ku
rie nepaisydami Bažnyčios tiesų ir savo sąžinės 
balso parėmė klastingus tykojimus prieš savo 
Vyskupą. Visos tos tamsios galybės nuolatos 
puldavo Vyskupą Matulevičių iš pasalų,bet nė 
vienas jųjų nedrįso viešai, atvirai, aiškiai pa
reikšti savo siekių. Vyskupas-Kankinys tariaus 
klastos nėpaisė — o tiesos ir meilės savo priešų 
keliu žengė pirmyn...

1919 metų pradžioje Vilniaus padėtis visais 
žvilgsniais pasidalė neaiški. Vokiečiai rengėsi 
apleisti ši miestą, o bolševikai į jį brovėsi. Ga
lop voki(*črai aiškiai pasisakė apleisiu Vilnių, gi 
bolševikų raudonoji armija Kapsuko ir Angarie- 
čio vedama n|>sistojo Vileikos miestelyje, kurs 
skaitosi Vilniaus priemiesčiu. Lenkai nutari; gin
ti Vilnių nuo bolševikų. Tuo tarpu Valstybės Ta
ryba matydama, kad šiąme momente ginimas 
Lietuvos ^įortiiūV y va tuščias darbas ir pavojin
gas žygis, nes JO.OOO gerai ginkluotų bolševikų 
armija jokįu būdu nesulaikoma grynomis kumš
timis neskaitlingo savanorių būrio, skubiai su- 

. . . ..j ...... . _ .

smigusios stubelkos. Aprūpinęs sergančią našlę 
ir jos mažytį sūnelį — kareivių lydimas grįžau 
į namus...

Bolševikai užėmę Vilnių pradėjo ji savotiš
kai “tvarkyti.” Miesto tvarkos palaikymui su
darė “jpiliciją.” ,T tą .milicija galėjo pakliūti 
vien bolševikams patikimi žmonės: žydai, burlio- 
kai-starovierai, kurie, garsūs Vilnijoje, kaipo' 
ųūož’nūs mušeikos ir arkliavagiai, virš to viskio...> 
plauko tamsuš gairijail Tūdjaus ilgi šiisitverė . . 
Revoliucinis Komitetas.‘kurio pirmininku pasi
skelbė pats Kapsukas. Atsirado irgi “Čerezvy- 
čainyj Komitef’? diba' grfi’sr "^čeka. ” k uito prtre 
šakyje atsistojo 22 metų amžiaus Lietuvos dvari
ninko išsigimęs sūnus, o mano gimnazijos laikų 
draugas. Olskis (Kulikauskas). Spauda liko už
daryta, gi jos vietoj pasirpdejiolševikų sjiauzdi- 
nami misų, lietuvių iržvdų kabiomis lapeliai, ku
rių redaktorium buvo Angarietis. Vadinasi, vi- 
sas gyvenimas visai užmirė: gyventojų laisvė ta
po visai Išlaidota.

Kapsukas manydamas visoje Lietuvoje įve- 
siąs Rusų bolševikų Sovietus pradėjo rūpintis 
Vilniaus subolše vi kuriniu. Tuo tikslu jis pavar
tojo Rusijoje prieš tai pritaikintas priemones: 
būtent., pradėjo leisti Iml^evikiškus “dekretus,’’ 
kurių dauguma jmlietė Katalikų Bažnyčią...

Ir poros dienų nepraslinko, kai mieste paskli
do žinia, jog bolševikai aplankė Vyskupo Ma
tulevičiaus rūmus ir jiavogė žiedą, kryžių ir atė
mė kaikurįuos maisto produktus. Savo klelnsio 
lydimas nuvykau pas Vyskupą. Gan ilgai lx\si- 
kalbėjome, bet Vyskupas apie pailan tą jam 
skriaudų nieko neprasitarė. Galop kunigas V... 
užklausė Vyskupą Matuh'viČių. ar ištiknijų bol
ševikai ji nuskriaudė. Tuomet Vyskupas taip 
tarė:, »

— “Tiesa, kdi jų vakaro natų Įėjo į ramus. 
— kalis*josi su manim ir man nežinant paėmė 

Paskiau kitą vakarą nuo Mi
siūno (broliukas Marijonas, kuris patarnaudavo

i

menę, kuri pagarsėjo garbingai laimėtuose mū
šiuose? Nieks to nesitikėjo! Jei kas nors būtų 
tikėjęs tokiai permainai, tai tuo atveju Kauno 
lenkai ir žydeliai nebūtų pasveikinę stotyje atvy
kusios Valstybės Tary'bos akmenimis...

I

Kuomet Valstybės Tarylia apleido Vilnių, o 
iš lietuvių pasiliko vos keli inteligentai ]>asaulie- 
čiai, kunigai ir kultūros įstaigos, — tuomet len
kai pasijuto vieninteliais Gedimino pilies viešpa
čiais ir pasiryžo stoti žūtbūtinėn kovon su bolše- 
vikų raudonąja armija. Išrikiavę visus savo sa
vanorius už miesto, padarė apkasus, įsitvirtino ir 
laukė puolimų. Sausio mėnesio 5'dieną įvyko bol
ševikų žvalgų susirėmimas... Bolševikų žvalgi] 
puolimo lenkai neišlaikė ir pražudę virš trijų 
šimtų žmonių turėjo apleisti apkasus ir ]>asi- 
traukti į miestą. Tame Susirėmime su bolševi
kais žuvo vienas garsus asmuo, kuris kad ir su
lenkėjęs lietuvis, tariaus Lietuvoje yra pasižymė
jęs, — tai inžinierius Vivulskis...

Trijų Karalių dienoje (sausio <i d.) rytmety  j 
visas miestas jau buvo apsiautas bolševikų. Tą 
rytmetį. 5 valandą, buvau pakviestas aplankyti 
ligonį už Rasų kapų. Išėjęs iš namų gatvėse ne
sutikau nė vieno žmogaus. Pasirodo, kad tuo me
tu Vilnius neturėjęs jokios valdžios... Bet už 
Rasų kapinyno pusitikau.su lx»lšeVikų raudonąją 
armija. Su atstatymais durtuvais jie p\iolė.pne 
manęs. Trumpai jiems paaiškinau, kad einu ap
lankyti ligonį.. Nurodyton vieton nulydėjo ma-(žiedą ir kryžių, 

armi- ne du raudonarmiečiai. Įėjome į vidų žemėn į-
į
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iiž viską,užmoka. Deja, Visas pasaulis*apie 
tesugebėjo Imti ne y;a(.(.(> jr Vanzetti. Jie yra 

tešpaeru, bet,tik pastumdė- komunistai. Jie irgi kalti- 
narni žmogžudystėje. Jie ne- 

yTokiais elgetomis-pastuin- prisipažino.. Tikrų prirody- 
is tesugebėjo būti ir mų, kad tai jie užmušė, ne- 
o darbininkai. Džiaųgū^buvo. Tik sprendžiant iš ap- 

kuomet ponas Kordas tei- linkybiiĮ (circumstantial 
si per savo krautuves pa- cvidence) atrodė, kad tai jų rinko visą savo “turtą,” dokumentus bei
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Labai paprastai: laivai

bolševikui

(Bus daugiau)

Vyskupui) atėmė kaikuriuoš maisto produk 
ius.”

džiaugėsi, kad jokios jėgos 
jį tai darant pažaboti nega
li; Tačiau švito žmogaus 
laisvės gadynė. Europoje 
išnyko ; baudžiava ,ir anglai 
nusiuntė savo laivvųą negrų, 
pirkliams išnaikinti. Per 
penkiasdešimt metų anglai 
šaudė negrų pirklius", skan
dino jų laivus su jų kapito- 
nais ir jūrininkais. Prekia
vimas negrais liovėsi. Pa
galiau^ir pati Vergija pa
mažėle išnyko Pietų ir Šiau- 
rėš Amerikoje. Plantatoriai, 
netekę vergų, pavidale neg
ru, ėmė bankrutuoti. Jų 
plantacijos virto dirvonais 
ir tuojau užaugo miškais, 
visokiais lijanais, kur vėl 
pargydo pusiaujo paukštis, 
suriauksėjo 'jaguarai, su
čiauškėjo beždžionės ir su
šnypštė rasto ilguino nuo
dingos gyvatės, arba smaug
liai. Baltasis žmogus, metęs 
plantacijas, bėgp pajūriu ir 
čia ėmė glaudžiau susibūręs 
gyventi. *
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— Dios! — sušuko vienas 
— mūsų žydinčios plantaci
jos jau virto į “tierras des-

Baltasai-žmogus buvo ne
gailestingas, per kelis šim
tus metų. Jis vežiojo iš Af
rikos negrus į Šiaurinę ir 
Pietinę Ameriką, :ten juos 
vertęs vergais ir šimtme
čiais iš jų kruvino darbo 
krovė sau -milijonus, kūrė 
didžiausias plantacijas ir

~ ■ • z ■ ■

. Susėdę banano palmės pa 
unksny, plantatoriai galvo 
jo,,ką čia padarius, kad su 
grąžinus buvusią dūkso ga 
dvnę.

•> f*

poklador,” mes virtome el
getomis, kas dalyti?!

— Diable! — sušuko ki
tas, toli nuspiaudamas be- 
varvgnčias seiles, kurios pri
sirinko berūkant ilgą pypkę 
—neišmanai, kad tave “ver- 
_dugą2, pakartų, žinai, kad 
/netekus negrų reikia skelbti 
Europoje Brazilijos aukso 
gadynę, dykai iš ten vežti 
darbininkus, o čia jie mums 
už kelią bedirbdami... aha, 
cha!., turės tisą amžių dirb
ti ir vis bus skolingi!. . — 
gudriai" nutraukė jist

■- — Madre di Dios ! tai tu 
manai ir baltus žmones ver
gais paversti'lri-su jais, elg
tis kaip s h negrais?.. -

— E... matau? kad tavo 
“Cabeza” tisai, neveikia* — 
ne vergais, bet skolininkais, 
supranti i..

.— Ei verdugo! tai kaip 
tu manai padaryti ?

•sna 
žmo 

>vos birėjo kulipkų sutrtipin- 
o' Vyskupas kelių jaunų kuni-

4 yiaikraseio pagerinimui rei
kalingi bendradarbiai. “D-ko” 
Redakcija sakosi jau turinti ke
letą ir ieško jų datigiaus. Tas 
labai gerai. Bet ar nebūtų dar 
geriaus, jeigu “Darbininkas” 
patsai . pąsirūpintų prirengti 
sau bendradarbių ateičiai, kuo
met senieji bendradarbiai iš
mirs, arba pavargs bedirbda
mi. kad jų vietas būtų kam už
pildyti.

Kad tokių ateičiai bendra
darbių prirengt. aš manau, -kad 
būtų gerai,1 Įvest “D-ke” “Ban
dytojų Skyrių.” Į tą skyrių 
būtų'galima talpinti raštus tų. 
kurie pirmą sykį bando viešai 
reikšti savo mintis, arba kores
pondentų raštus, bandančių 
aprašyti savo kolonijos gyve--Įparasyc 
nimą.. Tame skyriuje galėtų 
būti talpinami raštai tik L. D. 
S. narių. Po straipsniu, ar ko
respondencija liarys turėtų pa- 
sirašytitiJavo pilną vardą, pa
vardę ir adresą, jeigu nori, kati 
jo straipsnis, ar koresponden
cija būtų talpinama taip kaip 
parašyta, be jokių pataisų. Už 
tekius straipsnius ir korespon
dencijas redakcija neima jo
kios atsakomybės. Aš manau, 
kad toki sk’vriu turėti “D-ke”

du žmonėms pagelbėti, begalo varginos! susirūpi
nimu. Jis tankiai tatai pareikšdavo tiems, su ku
riais susitikdavo. Bet kuomet.bolševikai savo be
dieviškais “dekretais” užkliudė Katalikų Baž
nyčią, kuomet jie pradėjo griauti Šventąjį Tikė
jimą ir krikščionišką dorovę, tuomet Vyskupas 
Matulevičius drąsiai pasipriešino nepaisydamas 
pasekmių.

-TSd^nletaiš.
dekretą kuriuo vertė žmones prie bolševikų vedy? 
bu, civilių metrikų, divorsų i r joms panašių *‘do- 
lybiųA—Tuomet Vyskupas Matulevičius išleido 
atsišaukimą Į katalikus žmones, ir paliepė kuni
gams išdalyti žmonėms tą atsišaukimą Kančios 
Savaitėje prie visų bažnyčios durų. Tame atsi
šaukime Vyskupas Matulevičius perspėjo.katali
kus, kad nesiduotų bedievių priespaudai, kad ne
paisytų papiktinančių pavyzdžių, kad nepamirš
tų, jog Kristaus Įsakymai žmonėms visados yra 
privalomi, kad ir dideliausio patvirkimo laikais. 
Bolševikams gi nurodė, kad pasaulio Valdžiai ne
valia griauti Dievo Įsakymų ir neigti krikščio
nišką dorovę, gi jei valdžia drįsta tatai daryti 
gręsia jai pražūtis. Daugel inanė, ir aš tą patį' 
maniau, kad ‘bolševikai už drąsų Vyskupo Matu
levičiaus žygį, pradės Įtini keršyti... Bėt gyve-‘ 
d i mas parode, kad priėjo Švbntų’ rimtų ir ap
galvotų žygių net ir'bolševikų tironai nedrįso 
kibti. Kad ir dantimis prieš jį griežė, bet ran
kos nedrįso pakelti. j£akomay kad dvasiosmilži
nai sugebėdavo plėšrius žverias suvaldyti.. Dar 
didesnę galę parodė Vyskupas Matulevičius, kuo
met jis savo dvasios prakilnybe suvaldė ir pa
vergė sužvėrėjusius žmones

Niekad nepamirsiu tos Didžiosios Savaitės 
Penktadienio; rytmečio. kmunet niekam nesitb 
kint į bolševikų teroru nutildytą Vilnių per 
150 kilometrų pločio raudonvišos armijoj 
frontą prasiveržė lenkų’Taifrdiri'iruzkhipo Vil
niaus bolševikus liemiegančiuj o paskiau# pra?

tuoti Europoje darbininkus, 
o šie furės pasųašyt i sutar
tis. kad atidirbs už atvežimą 
Į Braziliją. Aš juos nu
čežu į provinciją Minos Ge
rais, į savo sopas plantaci
jas, ten valdžia toli, teismai 
už keliu šimtu kilometrų,

< — 

miestų jokių nėra. Aš į- 
steigsiu krautuvę su “vilios

_
būtų naudinga. Kodėl! Mąn j 
tekdavo ir. daliai* dažnai tenka* ."1 
nugirsti žiiionią, £prie 
prielankūs ‘ * D-kui ’ ’ dėlto, kad 
girdi sako.
vietos išreikšti savo, mintims, 
“Parašai, sako, korespondeao- | 
ją ar straipsnį, ąusiunti redahCl 
ei jai, o ji netalpina? o jeigtnir^ 
talpina, tai taip sutrumpina*/ 
kad nieko nebelieką.”

Turint tokį skyrių, už kūjį: - 
redakcija neima atsakomybės, 
būtų galima dė|į raštus taip, 
kaip jie parašyti be jokių pa- ■ 
taisą ir už juose išreikštas mm- | 
tis atsako patsai rašytojas, ku- ' 
ris pojuomi pasirašo. Tas man. | 
rodos būtą geru paakstinimį | 
tiem, kurie nori, kad jų raštai ji 
tilptų laikraštyje -1) "prigulėtiU 
prie LDS, ir 2) pasimokinti lie
tuviškos kalbos rašvnio taisvk- 
lių. kad nepasirodyti viešai vi- Į 
sai bemoksliu ir neišmanėMm.'z

" Jeigu “Darbininko’ redaW 
ei ja sutiktą tokį' skyrių įvesti, 
tai pradžiai į tą skyrių ir aš 

ia šį-tą koliai atsirastų^ 
dauginus norinčių tuomi sky-/ 
riu naih lotis.

Veikas tai* metais praleidome po lenkų glo-

.•*4*. '., ' .

— “Kodėl, Jūsų Malonybė,.tylite?” — tarė 
kunigas V.., — “Juk tai baisus plėšimas ir pik- 
tadauĮsbė...” >■ .

■ —->‘Ką reiškia man padaryta skriauda suly^_
ginus su plėšimu vargingiijų šeimynų,” tarė Vys
kupas Matulevičius. *

įtakingi lietuviai nuvyko pas Kapsuką ir pareiš
kė jam apie įvykusį plėšimą. Kapsukas, kad ir, 

—karštai- gy nėsi, • -įnik: ta& jdėŠimas- nėrar-bolševL- 
kams žinomas, — tačiau po kelių dienų pavogti 
daiktai kito bolševikų komisaro tapo grąžinti 
Vyskupui Matulevičiui. Iš Vyskupo lūpų vienok 
nieks negirdėjo nusiskundimo: jis padarytos sau 
skriaudos nepaisė. Jis vien tankiai kreipdavosį 
I>rie tūlo asmens, kurs turėjo pažintis su bolševi
kų komisarais, kad tas asmuo pasinaudodamas 
savo įtekme užtartų skriaudžiamus žmones.

Bolševikams užplūdus Vilnius neteko maisto, 
' nes ūkininkai nedrįso pasirodyti miesto turguje 

su maisto produktais. Drąsesni ūkininkai pasi- 
. rodži.usieji turguje neteko ne vien produktų, liet 
ir arklių su vežimais. Tuo būdu ir savaitei‘laiko 
nepraslinkus Vilniuje užstojo badas. Taiųe laike 
man pasitaikė aplankyti Vyskupą ir matyti, kai 
vakarienei jis gavo “zacierkos/’ Tūlas asmuo 
sužinojęs apie vargingų Vyskupo padėjimą, pa
sistengė išgauti svarą sviesto ir nunešė jį Vys
kupui. Bet. Vyskupai \MatulevičiiW atsisakė do
vaną priimti teisindamas tuom, kad mieste yra 
reikalingesnių to svaro sviesto žmonių.

Baisus yra badas, liet baisesnis už badą lx>l- 
ševikų t<>roras. Tą irgi patyrė Vilnius. Tūkstan- 

- *jni žmonių atsidūrė Lukiškių kalėjime, kiti tūk
stančiai žtfVo nUTTTrvolverio kiilipkų Žvėryno 

. miškeliuose. Tokių ankųdaidcaTsurado viršJ.bOO, 
Vyskupas ^atulęvičius būdamas liūdinmktt to- 
kide baisios tragedijos ir negalėdamas jokiu bū

siu n s. Bet Vysk. Matulevičius pavojaus nepaisė. 
Kuomet pralotai atsisakė laikyti pamaldas, jis 
Katedros bažnyčioje pats laikė pamaldas tą ryt
metį. Visas miestas buvo apimtas karo liepi 
šaudimosi trenksmas kliudė dagirsti kito 
gaus žodžių. lxi palių 
ti Įaugu stiklai 
gų asistuojamas pildė Kristaus Kančios paminė
jimo apeigas... Perskaitęs pranašystes, puolė 
kiyžiumi prie aukuro popėdžių.— o kunigai gie
dojo. “Viešpatie, pasigailėk. Kristau pasigai
lėk...* Pasigirdo neišpasakytas dundėjimas, 
trenksmas, sudrebėjo Katedros ritinai, paturėjo 
stiklai... Patrankos šūvis pataikė"Katėdfos bok
štam O Vyskupas viš mcldeši. o kunigai vis gie
dojo: “Kad karaliams if'kunigaikščiabiš rarny- 
bę ir tikrąją santaiką dovanoti teiktumeis Tave 
meldžiame, iškfausyk mūs Viešpatie... Nuo ma
ro, bado ir kart... Išgelbėk mus Viešpatie..
Panialdoms pasibaigtu/ valandėlei palūkėjoua? 
j r viskas pradėjo, tilt L Paaiškėjo, kad tuo lajku 
jontaunH kitėjo paspirtis iš Lvdoa, —?■ o bolševikai 
pasidavė jų malonei. Pasirodo, kad VyskujKis 
Matulevičius didžiausio sumišimo laikais pasiti- 
kėdhmas Dievo Apvaizda pajėgdavo bnimėp ir 
misimmimo ūpą apgalėti, o kuomet visi, kiti ne? 
^■kda^ivlygsvaros — jis vienas ją užlaikydavo.

Brazilijos provincijoj Mi- niųH jūsų plantacijoms, pįr- 
nas Geraes, kur prasideda kit ir mokykit pas save dar- 
amžini. miškai^kffikjdu^ ine? bą ’ dirbti. Bizūnų nesigai- 
nesiu lietus lyg iš kibiro pi-«lėkit, ’ lies šie, “juodi vel- 
Ja,4en,-km‘ amžinojo miško niaUVkol pripras, W bi».ū- 

nas yra geriausia priemonė 
išmokyti juos paklusnumo; 

’ikuo daugiau juos plaksite/ 
J tuo jie daugiau darbo pada; 
rys ir jūs būsite turtingi...’!

I

Baltieji plantatoriai tuo- 
jjau negrus išpirko, surišo 
I partijomis po kelioliką žmo
nių ir nusivarė plakdami il
gais, šikšniniais botagais. 
Moteris atskyrė nuo vyrų ir 
nuvarė į kitas plantacijas, 
vaikus čia pat prie laivų iš
žudė, kad jie nerėktų ir ne
būtų sunkenybė plantato^ 
riarns. Negrai šaukė, verkė 
surišti ir bizūnais pęj* pliką 
kūną kapojami, bet baltieji 
žmonės buvo negailestingi, 
jiems rūpėjo auksas ir jie 
kainodami kiekvieną negrą, 

’ vyrą ir moterį, kiek per vi
są amžių jie jam uždirbs, 
džiaugėsi iš nelaimingų neg
rų ašarų.

Varėsi toli, toli. Atvarę 
į savo “haciandas” suvarė į 
daržines, davė valgyti ir ki
tą 'dieną auštant, varė juos 
kirsti miškų ir kasti planta
toriams 'laukus. Daugelis 
nesikėlė, ir. gulėjo vos gyvi. 
Tada plantatoriai pamirkę 
skudurus į sūrų vandenį, 
pašlapino sergančių plikas 
nugaras ir- prižiūrėtojams 
liepė bizūnais plakti. Vieni 
vos gyvi**,nusvyravo į lau- 

mire...

i . .

Kadangi “Darbininko” ris 
dakcija rimtai pasiryžo gerinti 
laikraščio ūifinį ir pi-ašo skai
tytojų pareikšti savo mintis, 
kokių Ayriądabjausiai pagei- 
dauja ‘^Darbininke,” tai ir aš 
norėčiau pridėti savo mintį 
kaulink laikraščio gerinimo. 
I ;
» ..v • i - v v • •• • •'

r i..;-.■■••.'j- -

y liguoros,” skolininkai gers 
ir niekad man skolos nega- 
lės atiduoti, bet juo toliau, 

. tųo ląbiąu klimps į skolą. 
Rūbams aš pastatysiu to
kias kainas, kad už vięųąs 
niėljaias kelnes, kųi’ias atve
ža , amerikonai, ,ųž kurias 
man tenka mokėti 1,5 milreri 
šų, aš liepsiu mokėti 200 
mib’ęjsįj, už/ pusbačius — 
500 milreisų ir, kaip tu ma
tai, jie tos skolos negalės už
simokėti, o kadangi už- sū- 
laužymą šutartieš ir pabėgi
mą gresia kūlėjiihas, tai aš 
juos visada susirasiu, nes 
juk į mišką jie nebėgs, bet 
— prie jūros, į miestus.

— Mio amigo! — sušuko 
trečias plantatorius ir Šoko 
bučiuoti savo Muižį. kuris 
surado išėjimą iŠ susidariu
sio padėjimo.

Jie nuvyko į Sao Paulo, 
paskui į Rio de Žaneiro. ten 
sutiko daugiau savo draugų 
ir visi leidosi į laivų kom
panijų kanceliarijas su savo 
sumanymais.

Laivų savininkai ir kapi
tonai sutiko juos su išskės
tomis rankomis.. Buvo pa
sirašytos sutartys atvežti 
kontraktuotiems baltiems ci- 
viližųotienis darbininkams ir 
atlyginimas-už juos. Kom
panijų direktoriai siuntė te
legramas į Europą savo ats
tovams, išdėstydami savo 
reikalą, o šie paskelbė šią 
naujieną mažai nusimanan
tiems žmonėms Lietuvoje, 
Čechoslovakijoj; - Italijoj, 
Lenkijoj. Ispanijoj: ir Por
tugalijoj. Išgirdę ją darbo 
ištroškę darbininkai ir ūki- 
nin^ąi, akąd. visai Veltui veža 
į Braziliją; suskato “visi ten 
Važiuoti, o tūb tarpti plan-“ 
tatoriai suka senus bizūnus 
i f perka druską Europos 
darbininkų nugaroms rai
šioti. jei šie mėgintų čia da- 
rvti streikus ar profsojūzus. 
Likimas baltųjų vei-gų jau 
iš anksto išspręsta. Tik te
gul jie važiuoja!..

payesy ir ‘amžinos vasaros 
karščio, amžių amžiais vie- 

. nas gyvas sutvėrimas kitą 
ėsdamas gyveno, į ten atėjo 

’ baltas žmogus ir tą-jam ne
įprastą kraštą, ėmė lenkti 
sau, norėdamas iš jo .gery^ 
bių gauti.

r’"' ' ~ "

Gamta žiauri savo kar
ščiais ir nematytais, negir
dėtais gyvais sutvėrimais ir 

skiiiančiais nuo tų. sutvėri
mų, ėmė baltajam žmogui 
tiekti turtus. Tuos turtus, 
pavidalu įvairiausių bran
gių vaisių galima 7rinkti ir 
vežti pajūrin, o čia jau jų 
laukė Europos laivai išvė- 
žiojimui po visą pasaulį. 
Baltasis žmogus pamatė, 
kad jį ši gamta parblokš ir, 

x sunaikins, kad jis vienas, 
visgi, daug turtų nesurinks, 
tai jis nuėjo į lai vii kapito
nus ir sako: “Važiuokite į 
Afriką, prigaudykit ten juo- 

. f dujų negrų, ir duokite, man 
ginklų. Aš negrus priversiu 

? man dirbti, o jums už juos 
gerai užmokėsiu.”

Kapitonai užtempė bures, 
pasuko laivus į Afriką ir at
plaukę ten sukvietė negrus
— vyrus, moteris ir vaikus
— rodydami visokius bliz
gučius, Negrai sulipo į ląi-

jrt vus manydami — svetingi 
y < jūrininkai juos blizgučiais kus, o kiti čia pat 
f- apdčtvanos. Tuo tarpu lai

vų* kapitonai. davėr Ženklą," 
*! jūrininkai puolė beginklius 
-^negrus, surišo, sumetė ant 

_ laivo dugno ir pasukęrlaivus 
nuplaukė atgal į Braziliją. 
Čia negilus surištomis ran
komis ir kojomis išsodino 
ant kranto, sušaukė visus 
baltuosius žmones ir sako: 
“Štai jums, atvežem “vėl-

t



Darbai.

Lietuvos
ženklai

JEIGU NORI ŽINOTI, kas dedasi Didž. Britani
joje ir kitur; kaip gyvena Britanijoje lietuviai išei
viai, koks jn gyvenimas ir kultūrinis plėtojimasis,

24.7 nuoš. vaikų dirba 
ėse. Tuose užsiėminruo-

tnano parašytų Žodį be pertai
symo ir iškraipymo. Sudėkite

JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ. 

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS

Šis paveikslas iš Shanghai parodo dalį minios susispietusios prie svetimšalių koncesijos 
muro sienų ir nori įsigauti į vidų apsisaugojimui nuo Kanton iečių.

John K. Davis, Amerikos 
konsulis Kinijai, laimingai pa
spruko su visa šeimyna ir ki
tais amerikiečiais nuo Kanto- 
niečių, kurie paėmę Nankingą 
ėmėsi žiauriai persekioti sve
timšalius.

ten būtinai turi 
nes jis be kariško 

rūpinasi kiekvienam 
•vnes meilę., 
prenumerąto- 

gra-

Kalbėjo Lietuvos Seimo 
Atstovas

Balandžio 4 <1. bažnytinėj 
svetainėj Įvyko prakalbos.Kal- 
bėjo gerb. L. šimutis. Lietuvos 
seimo atstovas. Pirmiausia 

visuo-

Prenumeratos kaina:
Pristatant Į namus metams 

62 lit., mėn. 6 lit.
Siunčiant paštu metams 50 

lit., mėn. 5 lit
Užsieniuose metams 100 litų, 

mėnesiui 10 litu (Vokietijai, 
Estijai ir Latvijai taikomas 
Lietuvos tarifas)

LOWELl, MASS.
Sužinojus, kad gerb." kun. S. 

Kučas apleidžia mūsų kolonijų, 
ir Važiuoja i Bostono lietuviij 
parapiją, šv. Juozapo didysis 
choras surengė atsisveikinimo 
koncertų, vadovaujant p. R. 
Ainoriui.

Koncerto programa susidėjo 
iš bažnytinių giesmių ir svie
tiškų tautinių dainų.

Buvo išreikšta linkėjimai ir 
taipgi abu choru Įteikė gprb. 
kun. Kučui po dovanėlę^

Naujas klebonas kun. F. Ju
ras atvaživęs iŠ Lawr?nce pra
dėjo smarkiai darbuotis.

Ėmėsi organizuoti jaunimų 
prie Vyrių ir choro.

Žada sūdanti base-ball’io 
“tymų.”

Merginos irgi ruošiasi suda- 
’ rvti sporto ratelį.

Bažnytinis koncertas

Šv. Juozapo parapijos cho
ras, p. Ainoriui vadovaujant 
rengiasi duoti turiningų bažny
tini koncertą tuoj po šv. Vely
kų. Pagelbon kviečia kaimynų 
Šv. Cecilijos chorą iš Law- 
rence, Mass.. kuri veda .p. J. 

’Banvs.

“Nebėra garbingesnės mi
sijos, kaip laikraštininko. Aš 
laiminu jų pašaukimo sim
bolį.” (Popiežius Pius X)

Daugybė paveikslų! Pasakos, apsakymėliai,'eilėraščiai, $ 
juokai. Piesos vaikų teatrui. Žinutės iš gimtojo kraš- _ 3 
to ir plataus pasaulio. Įvairumėliai. Uždaviniai ir g 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, mįslės. Darbeliai « 
iš popieriaus,molio ir kitoki. Laikarščio kaina: metams X 
2 dol., pusei metų — 1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį. & 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir kiti dailininkai. Lei- | 
džia “PASAKOS” B-ve. Redaktorius A. Giedraitis. $

Vienas Nr. susipažinti siunčiamas veltui. v

Adresas: “Saulutės” Administracija Jurbarke x

x Didžioje Britanijoje: Metams 12 šilingų, pusei 
metu 6 šilingai, 3 inen. 3 šilingai ir 6 penai.
* ♦ * *

Amerikoje: Metams $3.00, pusei metų $1.50, 
3 mėn. 90 cen^ą^ g

.Lietuvoje: Metams 24 litai, pusei metų 12 Titų, 
3 men. 7 litai. »

Redakcijo sir Administracijos antrašas: “Išeivių 
Draugas,“ 281 A. EgfintoiUJtr. Glasgour, S. S. Scot- 
land. *

WORCESTER, MASS
Kolegijos rėmėjai veikia

-Tėvij Marijonų kongregaci- 
;os rėmėjų 12 skyrius sitrengė 
prakalbas, kovo13 d. —

Kalbėjo vietos klebonas kun. 
\. Vasvs ir kun. A. Petraitis, 
Atholio parapijos klebonas.

Abu kalbėtoju karštai ragi
no remti vienintelę lietuvių 
kdlegiją. .

šis skyrius yra sutvertas 
geTb. kun. Vasio pasidarbavi
mu ir gražiai veikia.

Prakalbų vedėju buvo p. J. 
Vaitkus.

Šios prakalbos davė moralę 
ir materiale paramą kolegijai. 
Parduota nemažai literatūros 
ir materialo paramų kolegijai. 
Daug knygučių atsivežė gerb. 
kun. Petraitis ir paaukojo.

Žmonės džiaugėsi, nes už do- 
erįjnrkdaini knygų gavo dvie-

12 skyrius per pereitus me
tus yra pasiuntęs $225.03.

Jeigu tų padarytų kiekviena 
kolonija, tai mūsų kolegija ga
lėtų puikiausiai išsilaikyti.

NAMINIS DARBAS MOKYK
LAS LANKANČIŲ VAIKŲ

Tš 1,510 mokinių Jefferson 
Intermediate mokyklos Detroi
te. 28.3 n uos. kokį nors darbų 
dirba. Tų pranešė tos mokyk
los darbų patarėjas J. G lenu 
Longvorth. Iš dirbančių vai
kų 8.8 nuoš. berniukai ir 15.2 
nuoš. mergaitės. Tos mokyklos 
mokiniai paeina iš vidutinės 
kliasos šeimynų, ne labai tur
tingų ir ne labai biednų.

Tš 30 paduotų užsiėmimų, 
daugiausia vaikų. 36 nuoš., 
pardavinėju laikraščius. Antrų 
vietų užėmė darbas krautuvė
se 
krautuv 
se vaikai daugiausiai uždirba. 
Uždarbis mainosi nuo nieko 
(kuomet dirba tėvams) iki $18 
į savaitę. Vidutinė alga nuo 
$3 iki $4 į savaitę. Iš viso vai
kai uždirba $1,500 į savaitę.

Surask dešimt metinii] pre
numeratorių, vienų “Ryto” eg
zempliorių gausi per ištisus 
metus dovanai.

“Ryto” Adresas: Kaunas, 
Ožeškienės g-vė 3, Litliuania.

Pristatant į namus metams 
62 lt, mėnesiui 6 litai.

Siunčiant paštu metams 50 
lt., mėnesiui 5 litai.

Prenumeratos kaina:

Užsieniuose metams 100 litų, 
mėnesiui 10 litų (Vokietijai, 
Latvijai ir Estijai taikomas 
Lietuvos tarifas).

Duosiu litų, duosiu kitų, 
Kad sau'“Rytų” išrašytų 
Motinėlė, tėvužėlis 
Ir jauniausias brolužėlis,

■ O mergužėlei radastai,
Kad mintis manas suprastų 
Ir, kaip ašei, kad mąstytų,— 
Išrašysiu pats jai “Rytą!” 

- “Ryto” Redakcija ir.Admi
nistracija Kaune Ožeškienės gt

čia parodo du “vaikučiu,’ ’ Phillip Himmelfarb, 105 me- 
tų amžiaus, prezidentų Century Klubo, naujame žydų name, 
Dorehester, Mass. ir jo draugų Harry Barat, jaunuolis 94 me''- 

Įg; - tų amžiaus.

Kiekvienas, kam tik rūpi žinoti, 
kas dedasi mūs kariuomenėj, kam 
rūpi krašto gyvenimas, Vilniaus 
atvadavimas ir kariuomenės su vi
suomene susiartinimo idėja, priva
lo užsisakyti kareivių laikraštį

“KARĮ”
“Karys” rašo ne tik apie įvai

rius Lietuvos kariuomenės reika
lus, bet ir duoda žinių iš Lietuvos 
ir iš užsienio.

Visiems šviesesniems žmonėms 
svarbu skaityti “Kari,”- nes jis 
spausdina bendro lavinimo raštų, 
įvairenybių iš naujų mokslo išra
dimų. Kariuomenės švietimo ko
misijos “Karjr” skelbia savo pra
nešimus apie kariuomenės švieti
mą, kurie įdomu žinoti kiekvie
nam žmogui švietėjui.

“Karys” praneša, ką valstybės 
veikia karo srityj, kaip jos gink
luojasi, kokius naujus karo pabūk
lus išranda ir ką pasaulis gali 
laukti ateity, kokie karai gali kil
ti ‘

“Karys” daug rašo dėl visuo
menės susiartinimo su kariuome
ne, nes tik susiartinę tegalėsime 
įvykdyti savo amžiną troškimą — 
Vilniaus Gedimino pily pakelti 
Lietuvos vėliavą.

“Karyj” yra daug paveikslų, 
reginių, apysakų, eilių, įvaireny
bių, juokų ir 1.1.

“Karys” deda daug atsiminimų 
iš Lietuvos kariuomenės kovų ir 
kūrimosi, kurie kiekvienam skai
tytojui parodys, kiek lietuvių tau
ta turėjo pakelti vargo ir aukų, 
kol iškovojo nepriklausomybę.

Kiekvienas sportininkas privalo 
skaityti “Kari,” nes jis paduoda 
daug sporto žinių iš Lietuvos ir 
užsienio.

Kiekvienas jaunuolis, kuriam 
reikės atlikti karo tarnybą, turi 
skaityti “Kari,” kad iš anksto su
sipažintų su kariuomene. Toks jau
nuolis patekęs kariuomeftėn iš kar
to jausis pažįstąs ją ir pasiruošęs 
tai garbingai tarnybai.

Kur tik yra susikūręs koks nors 
jaunimo ratelis, 
būti “Karys, 
auklėjimo 
jaunuoliui įdiegti tėv

Metiniai “Kario” j 
riai dovanai gauna priedą 
živ-spalvu.Qta_sieninį Kariu Kalen- 
dorių.~KaIeTid?yrius dalininko dar-- 
bo, papuoštas paveikslais ir Sura
šyti jame žymesnieji lietuvių gin
klo nugalėjimai nuo pat senovės 
.ligi šių dienų.

“Karį” redaguoja pulk. Įeit. 
Burokas.

“Kario” kaina metams 15 litų, 
pusmečiui 8 litai, 1 mėn. 1.50 et.

žsieny $2.50.

Adresas: Kaunas, Nepriklauso
mybės Aikštė, “Kario” Redakci
ja-

“IŠEIVIŲ DRAUGĄ”
“IŠEIVIŲ DRAUGAS” yra tai vienintelis 

lietuviu leidžiamas laikraštis Didž. Britanijoje. 
Išeina kiekvieną šeštadienį. Tarnauja lietu
viams išeiviams gyvenantiems Didžioje Brita
nijoje.

“IŠEIVIŲ DRAUGAS” talpina įvairias ži
nias kaip iš lietuviu gyvenimo užsieny, taip ir 
Lietuvoje.

“IŠEIVIŲ DRAUGAS” talpina įvairias a- 
pysakas, feljetonus, įvairius straipsnius, iš sve
timų kalbų vertimus, ir šiaip visokius lengvus 
pasiskaitymus, todėl yra mylimiausias darbo 
žmonių laikraštis.

• Jo Kaina Visur Veik Ta Pati:

Darbai silpnai eina ir atva
žiavusiems iš kitų miestų nega
lima gauti." Daug žmonių'ap
leidžia šią koloniją ir važiuoja 
kitur uždarbiauti.

’ •Reporteris

išimtinę Į Lietuvių banką. Iš 
Į savo pusės paširenku'.tarpinin- 

ikąjvątalikų d r-jų sąryšį, o jūs 
I pasirinkite- ką norite.

• 3) Jeigu norite, aš sutinku
eiti ir Į viešas diskusijas, kur 
turi būti liuosas įėjimas. Už 
svetainę užmokės pralaimėto
jas. Turi būti lietuvių svetai
nėj. > t

I iš anksto turime sudėti po 
■ $25.00 pas svetainės užveizdą.
i Pasirenku-Kat. Dr-jų Sąryšį 
ir tas katalikiškas draugijas 
prie kurių aš priklausau, O.jūs 
irgi taip pat turite padaryti.

Abu, prisipažįstame katali
kais, tai laisvamanių neturime 

, prisileisti.
Tikiuosi, kad šį mano pariū- 

, lvmą “C. L. Ž.” priimsite ir 
būsite patenkinti.

Marijampolietis

rraKaibos ir koncertas------

Balandžio 3 d. šv. Jurgio pa- 
rupijos 4 Skyrius surengė pra
kalbas ir koncertą.

------- . . .....
Programo vedėju buvo p. P. 

Petreųas, kuris paaiškino pra- 
■ kalbų, tikslą ir perstatė kalbė- 

ti’advokatą P. V. Česnulį iš 
5- Cleveland, Ohio.

- - . U. V. Cesnulis labai gražiai
. ir aiškiai nušvietė.Lietuvos po

litinę. ir ekonominę padėtį.
t: ’ Bolševikėliai mėgino sukir- 
* sinti publiką klausimais, bet 
F' nepasisekė.

-Publika pilnai pasitenkino 
Jkaibėtojaiis.v.' -;'

'' ' 'Pasibaigus kalboms dainavo
.- Šv. Jurgio parapijos vargonin-

. kas p. B, Nekrašas. Aplodis- 
į; mentų netrūko.

Maža mergaitė Ąug. Dauno- 
gįfe-raitė, 10 matų amžiaus, pasakė 
5 gražią praksilbėlę. Bolševikė- 

. liai raudo iš’ gėdos ir bėgo 
fe«k. ' ' ' .

’ Po to kalbėjo kun. -J. Čižaus- 
fc kas,-

e Taipgi dainavo p-nia M. Šir-

patenkino publiką savo malo- 
niais balseliais. .

- ' . Prakalbos ir koncertine da-
Hs programo puikiausiai pasi- 

U .sekė. Visi skirstėsi patenkinti.
” v. p. j.

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

Kaina $3.50.

“DARBININKAS”
866 Broadway, So. Boston, Man

p CLEVELAND, OHIO
i Atsakymas

. —.I*

. Vietos “Žinios” reikalauja, 
kad aš paaiškinčiau kas link 
korespondencijos tilpusios 

•* “Darbininke” No. 19 ir apie 
spauzdintus parengimų apgar- 

| ginimus Katalikų Fed. 22 sk., 
£ v Naši Fondo, L. R. K. S. A. 8 
* “ip., L. Vyčių 25 kp. ir Lietu-

vos Nepriklausomybės paininė- 
jimo dienos.

f ’ Kad “Žinias” patenkinti, tai 
į reikia . nepaprasto žmogaus.

Šaudyti žodžiais, kaip kad žir- 
® niais į sieną nėra išrokavimo. 
?/ ""■ Mokslas kamuoja—pinųjaL, 

Ą? Jeigu ką nori žinoti, tai turi ir 
fc .nžmokėti.

B Jitislaptis, kurios jas kankina.
f. sekančiomis išlygomis:

_ 1) Turime kreiptis į katali- 
r Acišką laikraštį, kad leistų

'mums tuos klausimus išdisku- 
j| ? suoti. Aš prašau “Darb.”

2) Aš sutinku duoti paaiški- 
nimus net ir jūsų “Žiniose.”

5- - bet turite užstatyti garanciją 
ic $ioo, kad talpinsite kiekvieną j sveikino nuo Lietuvos 

menės ir nuo katalikiškų orga 
nizacijųį ir draugijų. --

Sakė, kad pavasarininkai 
smarkiai ruošiasi iškilmingai 
patikti L. Vyčių ekskursiją.

Apie Lietuvą ir jos politinę 
ir ekonominę padėtį kalbėjo į- 
domiai ir gražiai.

Vakaro vedėju buvo gerb. 
kleb. kun. Pr. Jakštis.

Aukų moksleivių šelpimui 
sjūirinkta $18.20.

Pasibaigus prakalboms jau
nimas ir šiaip veikėjai sveiki
no gerb. svečią ir teiravosi apie 
įvairius dalykėlius.

Po to, gerb. Odelis savo puL 
kiu “limosinu” davė gerą 
“raidą” p. Šimučiui lydint ke
liems vyčiam ir paskui nupyš- 
kėjo į stotį.

Tą vakarą pripuolė L. Vyčių 
kuopos susirinkimas, bet dėl 
šių prakalbų atidėta* ant ba
landžio 11 di

Korespondentas

Teisybė, kad tos parodos nėr 
finansiškai pasekmingos, kar
tais’vos tik už save užsimoka, 
bet imant domėn kiek biznio 
atneša miestams, kur parodos, 
laikytos, nes miljonai svečių 
lankydami Juos miestus pralei
džia daug pinigų, jos yra pa
sekmingos.

Net ir viduriniame amžiuje 
parodos buvo laikytos. Per il
gą laiką didžiulė Nižniojo Nov
gorodo paroda Rusijoj per vi
są pasauli buvo pagarsėjus. 
Pi rma modemiška paroda bu
vo laikyta Paryžiuje 1798 m., ir 
pirma tarptautinė paroda 
Crvstal paloeiuj Londone, 1851. 
m. Bet Paryžiaus parodos 
1855-1878-1889-1900 m. ar ne
bus garsiausios. Kitos Europos 
žymios parodos buvo Londono 
1862 m. ir Vieninos 1^76 m.
‘ Pirma Amerikos- paroda bu-

i
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klebonas kun

ČiapąrodonailiUrttis palydovus iš Governors salos, o paskui veša kūnus driein lakūnu' 
isiŲ Buenos Aires orlaivių nelaimėj, einant NewYorko gatvėmis nuo'laivo’HVauban/’

leidinys, ’TlE?sOS šviesu 
tis dieno* ktaosinras.

L-1-? iJi./
M& lOCUUDB* • «%•••••»*

Žiūrau anksci ryty, 
Aš užgimiau Lietuvoj 
Eikš mano mergele, 
Aš sutikau žydeli, 
Kam anksci keleis ..

C. SASNAUSKAS
LIETUVIS. P ANTERIS IR 

POPLERUOTOJAB '
Pentinu iš lauko ir iš vidaus; taip
gi dirbu karpenterio darbą. Adre
sas: 210 Columbįa St-, Cambridge, 
Mass. Tel. Porter 0755-M.

Nesutikimas su partneriu priver
čia parduoti šį biznį geriausiom 
pirkėjui. Lengvos išlygos. Kreip
kitės: ALEX MATULE WICŽ, 72 
A St., So. Boston, Mass. (B-.12) 
—I______________ ;------------ ... ...i..:.

11
»- 

. jis bus 
šelpimui, 
Vilniaus SODALICIJOS PAMALDOS

Trečiadieny, balandžio 13 d 
šv. Petro lietuvių bažnyčioj į- 
vyks Sodalicijos draugijos jxb 
matuos. Po pamaldų bus susi
rinkimas svarbiais reikalais. 
Sueikite skaitlingai.

FEDERACIJOS SUSIRIN
KIMAS

Bal. 1.1 d. įvyks Federacijos 
susirinkimas, parapijos svetai
nėj, 492 E. 7-th St.'Ateikite vi
si draugijų atstovai.

Valdyba

1. Ak, myliu tave..................
2. Bernužėl, nevesk pačios .
3. Graži čia giružė...............
4. Meile................ ................. ..
5. Meile uždegta kiūtinę ...
6. O pažvelgki .........................
7. Visuomet širdis surakinta
8. Penkios linksmos dainos .

DV. VADAS: Kun. Pranas Juras 
1>4 Br.ulford St., Laivrence, Mass.

PIRMININKAS: J. Tminavlčius, 
175 Ames Street. Montello, Mass.

VICE-PIRMININKfi: M. Blnžauskaitė, 
70 Fairvrew St., New Britain. Conn. 

SEKRETORIUS: Antanas F. Kneižys, 
366 W. Broaihvay, So. Boston. Mass. 

IŽDININKAS: Antanas Vaisianskas, 
371 Portland St., Cambridge, Mass.

LITERATINfi KOMISIJA:
Kun. K. Urboną vyčius, 50 6tb St., 

South Boston, Mass.
Kun. V. Taškunas, 36 St. George St., 

Nonvootl, Mass.
Kun. J. švagždys. 20 IVebster St., 

Montello, Mass.
K. J.-Krušinskjis. 50 Ten Eyck St., 

Brooklyn, N. Y.
KONTROLES KOMISIJA:

’ Jonas Jaroša. 225 “L’ ’Street, 
South Boston, Mass.

S. I’ilkonis, 38-5 Norfolk St, 
— Gambridge. Mass. _? ,..

A. Mlčinnas. 74 Belden St, 
New Britain, Conn.

ATSTOVE Į K. FED. TARYBĄ: 
M. Blužaąskaįtė, 70 Fairviev St, 

” "’NhU1 BliĖMu, Ononr——**

te'finiatLietu vių Komitetas nu
tarė, kad leidžiamoji knyga va
dintųsi: “Sesqui Centennial ir 
Amerikos Lietuvių Iliustruota 
Istorija, vienok knygos leidė
jai griežtai laikysis užsibriežto 
pieno ir nesigilindami nuodug
niai Amerikos Lietuvių istori
nių praeitin, suvartos vien at
vaizdus ir atatinkamus apra
šymus, reikalingus nušviesti 
vien KUO YRA AMERIKOS 
LIETUVIAI.

3. IŠVAIZDA, forma ir tt....
Knyga bus panašaus dydžio 
kaip “Vilniaus Albumas” apie 
300-400 puslapių, gražios po- 
pieros, gal net su paauksuotais 
kraštais ir dailiu viršeliu. — 
Pusė Vaizdų, fotografijų ir pu
sė aprašymų ir statistikos ži
nių., ’ ‘

Taigi gal ji bus vienas iš gra
žiausių ir įdomiausių dabarti
nių Amerikos Lietuvių litera
tūros kūrinių.

4. LEŠOS^dCnvgos leidimui 
lėšos jau numatytos ir pilnai 
galima pasitikėti, kad . šiame 
klausime bus daug mažiau ke
blumų, negu pačiame knygos 
turinio sutvarkyme. Jau šian
die Komiteto žinioje yra virš 
pustrečio tūkstančio dolerių ir 
visas klišes (apie 6€>b) manoma 
gauti veltui. Knygos išleidi
mui galima skirti nemažiau 
$7,000.00-ir klišes.

5. KNYGOS KAINA. Mano
ma, kad knygos bus nebranges
nės kaip po du arba tris dole
rius, kad lengvai būt galima jų 
įsigyti. Apie du tūkstančiu 
(2,000) egzempliorių po vienų 
doleri bus pasiųsta Lietuvon. 
Be to bus veltui išdalyta apie 
vienų tūkstantį ęgz. Amerikos

viams, knygynams ir gal net 
žvmiausiems politikieriams.

* PIRMI ĮSPŪDŽIAI. Iš sa
vo atsilankymo Pittsburgh’e, 
Detroit’e ir Chieago j e su jų a- 
pielinkėmis ir iš pasikalbėjimo 
su visuomenės veikėjais Cen- 
tralinių Draugijų Valdybų na
riais ir stambesniais biznie
riais galiu drąsiai pareikšti, 
kad daugiau patyriau jų prie
lankumo, pritarimo knygos rei
kalais ir turinio projekte, negu 
tikėtasi. Tam paliudyti verta 
priminti, kad Gerbiamųjų Chi- 
eagiečių taipe sukelta $1,1 (M) ir 
$450.00 pasižadėjusių ir iš mi
nėtų kolonijų virš 200 klišių. 
—KN¥_GOSPi:LNAS. Jei sū-

kaip pirmiau jau buvo paskell 
ta apie tai spaudoje, 
sk i rtas: naši ai č i ų 
švietimo reikalams, 
vadavimui ir k. pan...

Kun. S. Draugelis

perziurinejo k lasas ir davė 
naudingų patarimų vaiku
čiams. .. j

Taipgi ir gerb. kun. & Ku
čas,-naujasis vikaras, davė vai-( 
kučiams pamokinimų apie įvai
rius tikybinius dalykėlius.

Rep.

CLEVELAND, OHIO

LDS. 51 kp. nariai biznieriai 
ir profesionalai

♦
Mūsų kuopa nėra didžiausia 

narių skaitlinguniu, bet turi žy
mų skaičių inteligentų biznie
rių ir šiaip visuomenės darbuo
tojų. Aplamai imant visi na
riai yra gerai susipažinę su # x * 
darbininkų pareigomis ir rei
kalais.

SEKMA

NESKAITYKITE IR NE
RENKITE BEDIEVIŲ 

SPAUDOS.
Saldžiausios Širdies dr-jos 

susirinkime,'' bal. 10 svarbiau
siu klausimu buvo spauda. Ka
dangi yra dar daug žmonių, 
kurie perka ir skaito bedievių 
šlamštus ir jais nuodija ne tik 
savę, bet ypač jaunimų, tai bu
vo pakeltas klausimas, kokiu 
būdu galima paliuosuoti bedie
vių spaudos vergus?

- r - “DARBININKAS”
366 West Brosd^ay- SOuth Boston, Mass.

nuems—bedieviams ir leidži< 
save niekinti ir šmeižtu Tok* 
žmones, yra tai mųsų kelųia| ir 
ant jų gali pasisėdėti kas tik 

4 nori. ' '
Zuržoš,tai jų vaifrar.7^

. Praugijos žingsnyj pamo
suoti bedievių spaudos vergus, 
sveikintinas. . ~' hJą

ne vieno asmens, bet' tūkstan
čių brolių darbininkų!

Ar mes esame pavyzdingi?
Susirinkimas

■» •

Š. m. bal. 14 du, 7:30 vai. va
kare, Lietuvių Salėje, 6835 Su- 
perior Avė. L. D. Sųjungos 51 
kuopa laikys mėnesinį susirin
kimų. Nuoširdžiai kviečiami 
visi nariai į susirinkimų. Ku
rie esate gavę atvirutės perei
tų ii; šį. mėnesį su raginimu už
simokėti užvilkti} mokestį", tai 
malonėkite būtinai užsimokėti, 
nes . bus organas stabdomas. 
Kurie negalėtų mokėti, tai turi' 
duoti garbės žodį, kad vėliau 
tų padarys. Tokių-tais palauk
ta. Galima raštu pranešti kuo
pos raštininkui.

Darbininkų Sųjungos vajus 
pratęstas iki gegužės 8 d. Šį 
mėnesį tinkamas laikas gauti 
naujų narių ir “Darbininko” 
skaitytojų. Kiekvienas ndrvs 
pasidarbuokime mūsų brangiai 
organizacijai. -

Kuopos Raštininkas

MIŠRAM CHORUI
12. Ginkim šalį Lietuvos .........
13. Giesmė į Šv. Kazimera
14. Lietuvos Vyčiu Imnas .....
15. Pirmyn ų kovų .......................
16. Mes grįšim ten .
17. a) Išaus vasarėlė,

b) ' Tu mano mergelė,'
c) Išbėgo mergytė......... ,..,

18. a) Kaip aš buvau jaunas,
b)

<0,
19. a)

- b)
c)

20. a) _
— |>) Oi skauda gatvelę___ .... '' —

e) Atsigėriau žalio vyno.... ............  .50
• ■ ' . * • « »

21. a) Oi džium:džium, ,
b) Už jūrių, į' * L r • u

c) . Kalbiu jaunas bernužėlis, -
d) Aš turėjau vištą.................. ‘.............  .50

22. a) Tykusis rytelis, —
b) Oi laksto vanagėlis. <
c) Kur Nemunas, d) Oi čiūčia-liūlia .50

Visos virš paminėtos dainos galima gauti 
“Darbininko” Knygyne. Siųsdami užsakymus 
drauge prisiųskite ir pinigus. Visuomet adresuok ‘ 
kito taip: "

PLĖŠIKAI NESNAUDŽIA
Vietoj plėšikai įsidrąsino 

taip, kad ir ant didžiosios gat
vės Broadway netrūksta api
plėšimų. '

Štai nesenai apiplėšė vyriš
kų drabužių krautuvei: Paul 
Liko ir Kozol.
—Abiem padare žalos už apiė 
$500.

Netaip seniai apkraustė. p. 
M. Trečioko namų ir kaip sako 
pavogė apie $500 pinigais, ku
rie buvę padėti po šaldytuvu..

Plėšikai tų ]>adarė dienos lai
ke tarpe 10 vai. ryto ir 12 vi
durdienio.

Policija nerado jokio ženklo, 
kad galėtų vagilius susekti, nes 
ir pirštų žėnklai neaiškūs.

Nelaikykite pinigų namuose, 
b<‘t padėkite saugiuose ban
kuose. ' .

Čia prie progos paminėsiu 
keletu mūsų kuopos narių inte-1 
llgentų ir biznierių. P. Štaupas ■ 
užlaiko didelę brangmenų' 
krautuvę; pas Štaiųx} galima 
viskų pigiau pirkti negu kitur; 
P. Muliolis, dabartinis L. R. K. 
S. A. prezidentas, parduoda ir 
apdraudžia namus; A. Padegi
mas turi valgomų daiktų krau
tuvę; J. Šeštokas užlhiko sal
dainių krautuvę; P. Šukys 
spaustuvininkas’; M. Ruseckas 
spaustuvininkas; J. Čižauskas 
Greičienė — dainininkė. Yra 
ir daugiau, kurie reikėtų minė
ti, bet tai kitų kartų.

LDS. nariai turėtu savuosius 
remtfTkuomet būna koks reika? 
lėlis.

Būkime pavyzdingi

Kame mūsų pavyzdis turi 
glūdėti ir apsireikšti. Į šį klau
simų galima daug duoti atsa
kymų. Neužtenka būti pavyz
dingų, kad priguli į darbinin
kų organizacijų, remi kitus 
darbininkus, kova vesti prieš 
komunizmų — bedievybę, skai
tai gerų spaudų ir kitus ragini 
tai daryti ir tt. Aukščiau mi
nėti geri darbai, bet dar jų 
permaža. Kų-gi reiškia perma- 
ža ? Reiškia’tų, kad norint bū
ti pavyzdingu organizacijos 
nariu, turi būt moka'iiToš duok
lės organizacijai laiku — neuž- 

I .vaikant, po kęl(4«L,lllTJ??sią<.*
LDS. turi nuolatinių išlaidų 

leidimui “Darbininko,” apmo
kėjimui algų ir dar kitokių, tai 
ir pajamos skubotai reikalin
gos. Dar yra tokių atsitikimų 
— narys neužsimokėjęs gauna 
laikrašti per keletu mėnesių,, 
nes valdyba mano, kad vėliau 
atsilygins, bet tankiai apsirin
ka. Narys gavęs laikraštį vel
tui per pusę metų, atsisako mo
kėti užvilktų mokestį. Tada bū
na skriamlikas!

profesijų' žmones^ turtingi biz
nieriai, bankininkai ir tt— Lie
tuvos Lietuviai įgis tikslesnį 
supratimų, kaip Amerikoje gy
vena jų broliai, sesers, giminės, 
pažįstami ir tt.. Galutinai to
kia knyga gali būti lafiai nau
dinga ir mūsų jaunuomenei, 
kuri aiškiai ir dokumentaliai 
matys sayo tėvai ir pratėvių 
gražias savybes: išmintingU- 
mų, apsukrumų, gudrumų ir iš
tvermę, kas daugeliui neturtin
gų ir bemokslių padėjo prasi
gyventi ir sutaupyti didelius 
tartus. Dabartinės gadynės už
sikrėtusiai (ai-don’t-kierizmo) 
“I don’t care” dvasia jaiflauo- 

i,!^, rtkstLUBUJviepti ne 
abejotinas ateities gerovėn ve- 
dančias priemones ir jas skie
pyti širdyse.

2. TURINYS. Tinkamais 
tiksliai sutvarkytais vaizde
liais it fotografijomis su apra

šymais ir statistikos žiniomis 
nušviesti: .a) Lietuviai imi
grantai Amerikoje ir kovos už 
būvį “Aukso” šalyje: b) tiky
binio it tautinio savaimingumo 

, palaikymas: bažnyčios, mo
kyklos, vienuolynai, organiza
cijos, klubai, spauda; c) profe
sijoj; d) biznieriai ir .biznio į- 
s ta i gos: įmokai, paskolos l>en- 
drovėSį fabrikai, krautuvės ir 
tt; e) darbininkų klasė; f) A- 
Jherikos Lietuviai Suvienytųjų 
Amerikos Valstijų ir Lietuvių 

r Tautos atgimimo darbe.
Turint omenyje, kad Ameri

kos Lietuvių Rymo-Katalikų 
Federacija jau nutarusi yra rū
pintis išleisti nuodngnę Ameri
kos Lietuvių Istorijų ir tų dar
bų jau pavedusi atatinkamam 
Asmenini; antra, kadangi puna- 

Amerikos Lietuvių Istorija 
yra grynai moksliško pobūdžio 
kūrinys neatatinkantis auk
ščiau minėtam tikslui — KUO 
YRA AMERlfcoS LIETU- 

* VI AI, taigi nors Sešqui Cen-

DUETAI
9. Moterų Sąjungos Imnas .......

10. Skrenda, lekia mūsų
Trišdė§inrt~dainn-......... . .

ANT PARDAVIMO
SO. BOSTONE—grosernė ir įvai
renybių krautuvė su pilnu tavom. 
Geras biznis. Kreipkitės; 965 Dor- 
ehester Avė. Kaina prieinama.

PAlEšKAŪ GIMINAIČIŲ
Juozapas Jarmalavičių* paeina 

iš Alytaus apskr , Varėnos parapi
jos, Ežerėkų kaimo.

Damazas Juonis. Alytaus apsk., 
Daugi} parap. ir miestelio.

Abudu pirmiau gyveno Penn- 
sylvanijos Valstijoj; dabar nieko 
nuo jų negirdžiu. Prašau aisišauk- 
ti arba kas juos žinot nuHonėkit 
man pranešti, nes turiu svarbų 
reikalą.

Ričardas. Jarmalavičius
37 Arthur St.. Montello, Mass. 
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SUSIRINKIMAS
------ Lietuvos Dukterų po globa 

Motinos Dievo susirinkimas į- 
vyks balandžio 12 d'pobažnv- 

~ tillėjyatūjyA iiJtr šitai iii ngu ir

ių imistruo- 
Reikalu

PADARĖ GERĄ PELNĄ
Apaštalystės Maldos dr-jos 

suruoštas vakaras davė gerų 
pelnų. Liks virš $100. Kadangi 
veikalas “Patricija” buvo per
statytas ketvirtų karti}, tai ge- 
riau nė nebuvo galima tikėtis..

Rep.

duotis išpildė gerai, ypač gra- 
Flavijus” ir 

*‘P»tricijos,”> taip kad. dauge
lis iš atsilankiusių susigraudi
no ir net apsiverkė. Scenėrija, 
su keliais mažais trūkumais,, 
tinkamai buvo prirengta tam 
veikalui. Perstatyme dalyvavo 
gerb. kunigai
Urbonavičius ir naujas vikaras 
kun. S. Kučas. Iniciatyvų lošti 
tų veikalų ketvirtu atveju pa
davė Apaštalystės Maldos Dr., 
kuri ir reiškia savo nuoširdin- 
giausių dėkingumų visoms lo- 
.šėjorns. •

'Skriaudiku.'

. J
W. ’

.* į i
■’ Oš

' ■ 1

I
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ir kiaule išėjau!
■J.T*

X

■ f r

! 1 kiną mokytojas — labai blogą 
būtų, žmonės ųetųrtįtų • kur: iš
mokti plauktų per fa? Kibai 
daug nūAČęStų. Uis, s verkesnis, n , „ _

žaidimai daro geras įtakos i 
vei.■L- -.2 U .

4

ko galvas Taigi praeiią žiemą 
buvo toks šaltis,’ kad jis nebe
išlaikė,. ir įsikiš# rąųką .Į kiše
ne?-’- —-

,£t ’ jS
PILNŲJŲ. ELARL CENTRO 

r VALDYBOSANTRAŠĄ^4

• - - • . w A

daktarai::;

uuam y į:save vaiįcanis pasKui nuoiai sa- 
Asgias Lamplough j5ra,lo|ky<ia'to--,‘Wž yk rabliusbū- 

'-i, stiklo rtSį, kuru pavadi-’f"1
“vitastikiu.” Tos rtšiea'jT hOc,a“ talp’ ka,I>
aš aras tuo, kad pralei-*?* P?*' 
’SSSomus, taip vadina- ’T1' » sim-
' ult'rafititėtifeiiį--

• savo vaikams paskui nuolat sa- 
kydav»: “Už tris rublius bū
čiau

Julius. Ultrafioletiniai 
dūliai, kaip parodė bandy - 

i, gaivinančiai veikia į žmo- 
; ir gyvulius. Londono žvė- 
ias nutarė žvėrių narvų lan-. 

tse įdėti ‘vitastiklus.” Išra- 
ui pranašaujama graži atei-

-

1 ■ '.^^5 F?MG. ...... ..

TAI BENT ŠALTIS -r
“Ar tiesa? aš girdėjai,"kad 

pas jus žiemos labai šaltos. ’ ’
; “O, taip? begalo šaltos. Tam

sta turbūt žinai aną Lincolrio 
stovylą parkėj ’kurj jis laiko 
ranką užliejęs ant juoduku-vai----

“TEISINGAS GALVOJIMAS vadovauja
Kad vandens nebūtų — aiš-- dorovingame gyvenime/*1 i 

 

Proį. Br. MdliauskiĄ 
n ' » ; u r, !f————i-------- - ... ■ , . ii. „

Su saiku žaidžiant ar

KELIAUTOJAS APLINK 
pasauįĮ

KAUNAS. — Jurgiš. Gate
ris yra padaręs sutartį apke
liauti visą pasaulį per šešij; me< 
tns. Vasarą, pagal sutartį, jis; 
gali važiuoiti dyiračiu, žiemą 
gali važiuoti traukiniu ne dau-

TRIS -RUBLIUS BŪTŲ giau. kaip' 40 kliu. per dieną.
SĖJĘS GARBINGAI, O f Kel i auto jas
Už ŠIMTĄ — IŠĖJO

KIAULE
(Tikras atsitikimas)

y]

■ Kitados, dar ^rusams mūsų 
iraštą valdant, Šventežerio a - ’ 

pylinkės dvarininkai vieną 
gražų žiemos vakarą buvo pa
sidarę, kaip žmonės sako, šut- 
yę-vaišes, į kurias sugužėjo vi
si, kas tik dvarininko vardą ne
šiot norėjo.
\ Vaišės, kaip vaišės — buvo 
ir šokių, ir pasilinksminimų vi
sokių, o seniams — žalias sta
lelis kortomis palošti. Žinoma, 
šoko ir linksminosi jaunimas—

turi —aplankyti 
kiekvieną valstybę ir pabūti, 
kiekvienoj * ne mažiau, kaip 5 
dienas. Jeigu išpildys visas są
lygas, gaus 30,000 dolerių. Pats 

, Gaiseris yra Graco gyventojas, 
dviračių sporto . klubo narys, 
vienus metus neturėjo kitokio 
darbo ir griebėsi keliauti apie 
pasaulį, tikėdamas, gerokai, 
pelnyti, jei pavyks; Kalba tik
tai vokiškai. Kad turėtų iš ko 
gyventi, pardavinėja savo at
virukus. — Pradėjęs kelionę iš 
savo miesto, iš Graco, 1925 m. 
rugsėjo mėn., Gaiseris jau ap
keliavo Italiją, Ispaniją, Por
tugaliją, Prancūziją, Belgiją,

Pirmos divizijos skudurui nkai, armijos “laimužės” nešė
jai nuo gas’o neteko akių ir pirmu kartu po karo susitiko 
New York’e. čia taipgi matom e jų prižiūrėtojus.,

baigtis, pagal sutartį 1931 m. buvau nukeliavęs dangun pra- 
Iš Lietuvos Gaiseris keliaus i syti pagalbos, patarimo. Pir- 
Latviją, kitas Pabaltos valsty- miausia nuvykau į kambarį Nr. 
bes, Rusiją, iš ten į Skandina- 1, pas patį Centro Pirmininką 
vus, Angliją, paskui į Ameri- Dievą Tėvą Žemiausiai nu 
ką.

* RETAI TESIMATO-
•T ■ X . t ‘

“Dabar arkliai tik nuo vie-
\

no daikto tepasibaido. ”
-t; “^o^o gi|’x •
L “Kuomet pamato kit?i ark- 
p . ■
f. — ..

PO MIRTIES TEŽINOS
“Ar čia visą amžhrisgyven- 

nąį?7-
“Jfežinaiu Dar nemiriau.”

plikiai, nieko neturį; pinigin- Vokietiją, ' Austriją, Serbiją, 
gieji gi ir-apžėlušieji susirinko4 
prie žaliųjų'stalelių. Jų tarpe 
buvo ir vienas žydas, 
/ Vakarui įpusėjus, kyla inin- 
’tis, kad reikią sumesti kokiems 
ten galams aukų. Gerai, suta
ria mesti, po tris rublius kiek
vienas.

Dvarininkas žydas neką da- 
pritarė ir jis, bet širdyje 

jain visgi gaila buvo niekams, 
kokiems tai gojij reikalams, 
mesti savo sunkiai uždirbtus 
pinigus ir nutarė kokiu • nors 
įfidu nuo tos priedermes išsi
sukti.. Ir ką jis daro? — Ka
dangi jis savo piniginėje turėjo 
šimtą rublių, tai jis, niekam ne
matant, įkišęs į kišenių ranką, 
stengiasi atsidaryti piniginę, 
šimtinę iš jos išimti ir į kitą 
kišeniii paslėptu o paskui tuš
čią parodyti visiems ir atsisa
kyti nuo aukos, nes pinigus už
simiršęs namieje. Bet kas at
sitinka? — Pinigus išimti iši
ma; bet beslėpdamas netyčia, 
pats nejausdamas, užuot į ki
šenių, išmeta juos žemėn ]x> 

'Stalu. Tą darbą atlikęs, nieka- 
dėjas ir toliau sau lošia ir lau
kia, kada pas jį ateis aukų pr.ą- 
MĮSk

Priėjus prie jo aukų rinki- 
*mi, žvdeiiF"jr uždainuoja iš 

ksto sugalvotą savo dainelę 
viešai atvožia savo piniginę. 
'rb>“ato ją tuščią esant ir pa- 

ydelį ramybėje, 
na vakarienės metas. Vi- 

kviečia į valgomąjį, o tar- 
te, pasiėmusi šluotą, skuba 
iluoti svetainę. Bešluodama 
žiuri po stalu guli šimtinė. 

__.rnaitės būta teisingos. Pa
ėmusi radinį, bėga į valgomąjį 
’r visiems rodydama, ką rado, 
Jansia/kieno^at būtų.

Ponai*vięns į kitą pasižiūrė
jo— nė viens neprisipažįsta, 
lies visi jie gana gerai žinojo 
jog tiekos pinigą nė viens su 
kavimi neturėjo. Vienam tik 
:XAdeliui topt į galvą, ar nebus 

k jo šimtinė? Čiupt, čiuĮit jis 
ktŠenius — gi, brač, pinigų 

! Aišku — jo fa šimtinė, 
taip dabar prisipažinsi, jei 
i valandikę taip kilmingai 
► visai draugijai pareikšta, 
nieko su savimi neturį*? 

*■ pegaila, o Trik tylėti! 
elią nebesitverdamas gai-

; išsinešdinti. Gavęs tokį

RUSŲ CIRKE

Jau bolševikams įsigalėjus, 
viename gausingai lankomame 
Maskvos cirke Įvyko sekantis 
vaidinimas. Pakilus uždangai, 
iŠ viršaus (virve) nusileido 
vaidila. Užklaustas, iš kur at
vyko, atsakė: “Iš dangaus.” 
Toliaus klausiamas^ ko ten bu
vęs ir ką girdėjęs, papasakojo 
maždaug taip:

“Kadangi pas mus, Rusijoj,

Montenegro, Albaniją, Turkiją, 
Bulgariją, Vengriją, Čekoslo
vakiją ir Lenkiją. Viso jau yra- 
padaręs 30,000 klm. Visa ke
lionė turi 143,000 klnj. ir turi dabaf labai sunku gyventi, tad

I SVARBUS PRANEŠIMAS VISUOMENEI I
Šiomis dienomis mes gavome daug « 

inamii ant pardavimo visose Bostono 8 
dalyse, kaip tai: So. Bostone; Dor- X 
ehestery, Roxbury, Roslindale, Cam- v 
bridgiuj ir daugelykįtų vietų, kūnų g 

. čia negalima sutalpinti. g
Turime daug gyvenimo namų nito X

■

1- 
lenkęs prieš Jį. tariau: “Vieš
patie aukščiausias! mūsų gim
tojoj Sovietu Respubliką s,.<i- 
darė nebepakenčiama padėtis: 
badas, skurdas, priespauda, iš
tvirkimas vargina šalį. Taigi 
pasigailėk, ateik mus sutvar
kyti.” Dievas Tėvas atsakė 
man, jog žemiškus reikalus pa
vedęs savo Sūnui, todėl aš tu
rįs pas Jį k kreiptis.

Įėjęs į kitą kambarį radau 
Viešpatį Kristų. Išpasakojęs 
mūsų vargus, maldavau Išga
nytojo pagalbos. Kristus atsi
liepė, jog jau vieną kartį. Jis 
buvo nužengęs žemėn tvarkyti 
žmoniją ir tada palikęs nuro
dymus, kaip reikia gyventi, bet 
daugelis žmonių, tada Jam ne
patikėjo, net užmušti Jį ryžosi. 
Taigi ir rusai pateko į taip di
džią nelaimę dėl to, kad mano 
nurodymų nesilaikė. Man vėl 
nužengus,

Dv. Vad:_—Kun. P. Saurusaitis, 
, 2334 So. Oakley Avė.,

Chieago, Ulineis.

"Redaktorius—Kun. C. Matulaitis, 
•2334 So. Oakley Avė., 
Chieago, Illinois.

Viee-Pirm. — J. Svirskas, 
104 Dorchester Street 
Worcester, Mass.

Vice-Pirm. — O. Adomaitiene, 
36 Norton Street 
Dorchester, Mass.

Iždininke — O. Sidabriene, 
6 Commonvvealth. Avc. 
Worcester, Mass.

Iždo globėjai —-
Kun. P. V: Strakauskas, 

50 W. 6th Street 
So. Boston, Mass.

J. Tatulis, 44 Barclay St., 
Woreester, Mass.

Rašt.. •—■ V. J. Blavackas, .
104 Dorchester St., 
Woreester, Mass.

I

II

PARSIDUODA RAKANDAI
Rakandai mažai vartoti Parsiduos 
visi kartu arba dalimis. Savinin
kas priverstas pigiai parduoti nes 
turi išvažiuoti į kitą miestą. Klaus
kite vakarais nuo 5 iki 8 vai; su- 
batomis nuo pietų. V. ČYŽIUS, 13 
Beckler Aye^(iš K St., tarpe Fifth 
ir 6th Sts.), South Boston, Mass. 

(B.12)
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SPECIALISTAS
4 * -f

nuo nerviškų ir chroniškų li
gų per virš 25 metus, prityręs 

DR. KILLORY
60 Scollay Sųuare, Boston 

Olympia Theatre Bldg.

nuo nerviškų ir chroniškų H-

dOSTON'O DRAUGIJŲ
VALDYBŲ ADRESAI

- — „__ „_ _ -jie -galėtij taip pat u*vienos iki 50 šeimynų, jau daug < ne^mTsvti ir vėl
naimj su krautuvėmis. Krautuvės tin- g manę nepa ausyli, ir veinu
karnos dėl įvairių biznių, taip jau tu
rime daug namų, farnių ir krautuvių 
dėl,mainymo. Nepraleiskite šios pro
gos. - , —’

Skolinant pinigus ant pirmų ir ant
rų mortgičių. taipgi mums reikalingi 
pinigai dėl pirmų ir antru morgičių.

| Alės parduodame anglis ir malkas. Išrendavojame kambarius. 
Inšiuriname viską, kaip tai: automobilius, gyvastis, nuo nelai- 
mių (namų savininkams) sveikatos, ugnies ir vagystės. Tieika-

X le kreipkitės pas :

F A. J. KUPSTIS
| 332 WEST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.
| Office Tel. So. Boston 1662 arba 1373

PATS NEUŽMIRŠK IĖ DAR BENT TRIMS 
2 SAVO PAŽĮSTAMIEMS PASAKYK, KAD IR JIE 

IŠSIRAŠYTŲ 1927 METAMS Iš LIETUVOS PA
VEIKSLUOTĄ DVASINIO TURINIO LAIKRAŠTĮ

7 “ŽVAIGŽDĮ”
•

“žvaigždė” kas mėnesį lankydama Jūsų na- ’ 
mus, kiekvieną kartą Jums atneš malonių d vasi
nio turinio paversiu, dvasią keliančių apsaky
mėlių, rimtų nurodymų vidujiniam gyvenimui, 
gražių atsakymų į svarbiausius skaitytojų klau
simus. \
/‘Žvaigždė” duoda ir daug žinių iš plačiojo 

katalikų pasaulio, rašo apie tai, kas dedasi tolL 
inuose stabmeldžių kraštuose, .kame darbuojasi 
tūkstančiai pasišventusių katalikų misijonierių, 
teikia žinių apie paskutinių laikų šventuosius ir

. tt.drtt.

švęstas laikraštis.
Kaune. • -

Per ištisus 1927 metus ‘"2VAIGŽDS” trokšta ir 
jums nušviesti klaidžius dvasinio gyvenimo kelius ir, 
lyg toji Trijų Išminčių ę, ji nori ištikimai jus
vesti prie karalių ir viešpataujančiųjų "

fViešpaties. • ’ j.. ?
“Žvaigždės kaina metams —10 litų, o užsa- 

kydami savo giminėms Lietuvoje siųskite po 8 li

9^- >* X

Žvaigžde” yra Švenč, Jėzaus Širdžiai pa-’ 
Ją Įęiflžia Tėvai Jėzuitai 

i ? t . - . • ~ \
• »* ■ v, ’
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žudyti, todėl dabar ten man ei
ti nėra reikalo,” užbaigė Kris
tus.

Nieko čia ųelaimėjęs, pasi
beldžiau į trecią kambarį ku
riame gyveno'p.rąnašas Elijas. 
Ėmiau tad jį prašyti, kad gel
bėtų rusus. “Tamstai, turint 
savo arklius ir ugninį vežimą, 
nebus didelio Sunkumo žaibo 
greitumu atvykti pas mus.” 
pridūriau. Pranašas, pakratęs 
galvą, atsakė: “Kailangi bol
ševikai visus geresnius arklius 
su vežimu rekvizuoja, tai ir aš 
su savaisiais bijau ten pasiro- 
dvtt” —----

Trokšdamas būtinai gauti 
dangiškos pagalbos, dar pamė-
ginaū ūžeiTTį -l-lą kambarį, pas 
Mozę. .Išdėsčiau jam, kad mū
sų gyvenimas yra jau nebepa
keliamas, prie to dar paaiški
nau, jog jau esu prašęs jiagal- 
bos ir pas Dievą Tėvą, pas Jo 
Sūnų, ir pas Eliją, bet nieko 
nelaimėjau: faigi kuokarščiau- 
gtiai maldavau, kad nors jis ne
atsisakytų atvykti Rusijon ir 
palengvinti mūsų padėtį. At
sakė: “Užsiiinti jūsų reikalais 
man nėra jokio reikalo, nes te
nai manieji gyvena neblogai: 
jų mažai yra armijoje. Šiek 
tiek d&ugiau milicijoje, kur 
kas daugiau -vojenkome' (Vo- 

- jenkomas — kariuomenės tvar
kymas ir priežiūra, kad neiš- 

(kryptų iš bolševikų kryptięs) 
o už vis daugiau prodkome. 
(Prodkomas —i mįtybęs komi- 
tetas, išdnodųs nųusto produk
tus) Jūs gi‘rusai patys sau 
prisidirbote vargo, tad patys 

‘su juom ir žinokitės,” atsakė 
galutinai Moęė. Po to atsaky

Lietuvos. Duktern Draugystei 
Po Globa Motinos švenčiausiai 

ValdybosAntrašai
Pirmininkė — Jieva Marksienė,

623 E. Eighth St.So. Boston, Masu. 
Prot Raštininkė — Ona Siaurienė,

443 E. 7th St, So. Boston. Masa 
Teiephone Sonth Boston 8422-R.

4n. Raštininkė — Bronislava Ciuniete
29 Gould St, W. Ro±hnry, Mass. 

Iždininkė —■ Ona StaniuIiutS,
105 W. 6th SU So. Boston, Maa.

antrą atarninkų kiekvienų rnėuep 
’:30 vakare, pobažnytinėj svetainė'

Visais <lr-jos reikalais kreipkitės pas 
protokolų raštininkę laišku ar telefoną

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

Pirmininkas — Jonas Adomavičius,
2S0 E Street, South Boston, Mass. 

Vico-Pirmininkas — Povilas Ruka;-
95 C Street, South Boston, Mass. 

Prot. Raštininkas — Ant. M.acejunas,
450 E. Seventh St., So. Boston, Mass 

Fin. Raštininkas — Pranas Tulejkis,
127 Bowen St., So. Boston, Mass. 

Kasierius — Andrius Zalieekas,
611 E. Fifth St, So. Boston, Mass 

Maršalka — Kaz. Mikailionls,
906 Ii Broadway. So. Boston, Mass. 

D. L. K. Keistučio Draugija laiko savo 
mėnsinius susirinkimus kas pirmę 
nedėldienj kiekvieno mėnesio 2-rę 
merfn 694 VVashington St, Boston. 
Mass.. 1:30 vai. po pietų. Ateidami 
ant susirinkimo atsiveskite su savim 
daugiau nauju nariu prie musu dratf 

" gijos prirašyti. ———-—-
X

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP 
DRAUGUOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI

Plrminlnkns — M. žloba,
, 539 E. Seventh SU So. Boston, Mm> 

Teiephone South Boston 8552-R. 
vtce-Pirmininkas — J. Petrauskas,

17 Vale SU South Boston, Mass. 
Prot Raitininkas — J. Gllneckls,

5 Thomas PU, South Boston, Mara 
F|n. Rafitinlnkas — M. šelkis,

366 Broadwny, So. Boston, Maso. 
Kasteriąs — A. Naudžiūnas,

885 E. Broadtray, So. Boston. Mara 
Tvarkdarys — J. Zalkls,

7 Winfleld Su So. Boston, Mass. 
Draugija laiko susirinkimus kas trečh 

nedčldlen] kiekvieno menesio,' 2-rą v* 
landą po pietą, parapijos salėj, 492 B 
Seventh SU So. Boston. Mam.

1

Pirmininkas* — Jonas Jaroša,
225 L Street South Boston. Mass. 

Vtee-Plrmlainkns — L. Svagidys, -
111 Bowen BU South Boston, Mus 

Prot Raštininkas — V. Mlckeviatm,
405 Thlrd St. South Boston, Ma» 

Finansų RafctlninkaS M. Aelkts.
366 W. Broadvray, So. Boston, Mara

lidinlnkas — V. Balutis,
86 Sfener Street So.'Boston, Mūs

»

Tel. Haymarket 1307
Vakarais iki 6—Subątomis iki 10

JDSy KREDITAS YRA 
GERAS

Mes parduodam tiesiai iš musų 
‘Svholesale houses” geriausios rū
šies vyrų ir moterų drabužius, ser
mėgas. kailius, auksinius daiktus, 
rakandus, karpetus, pianus, fono
grafus, radios, ir tt., už prieinamų 
kainų. Išlygos lengvos — pritaiko
mos jums.

L. GOLOSOV CO.
39 Washington St— Boston

(Antros Lubos)
Šitas kuponas yra vertas 

$2.00 kaip pirksit

STeL Brockton 5112
DANTISTAS

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKASį x - 

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

(Kampas Broad Street)

ADVOKATAI

Teiephone S. B. 4000

DR-AS J. LANDŽIUS
(SEYMOUR)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Gydo aštrias ir kroniškas užsi- 
senėjusias ligas vyrų, moterų 
ir vaikų, pagal vėliausius me
todus, kaip tai: ultra-violeti- 
niais spinduliais, kwartx žibu
riu ,thermo therepa, ir kitais 
elektro. medikaliskais budais. 
Egzaminuoju kraują, šlapumą 
ir spiaudtflius savo laboratori-

rimus laiškais.
Ofiso valandos 

nuo 9 ryte iki 9 vakare
381 WEST BR0ADWAY 

South Boston, Mass.
(Antros lubos)
5;-------------------

LIETUVIAI ADVOKATAI
PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE | 

OFISUOSE jį
| SOUTH BOSTON MASS. į 

1414 W. Broadwav
Tet S. B. 0948

BROCKTON MASS.:
• 683 No. Main Street i.

-TeL Brockton 7180 Į
_________  f

g

t

GRABORIAI
TeL Nonvood 1503

L V. WARABOW
'“T. ' ■ / s. - j' ' .. i

(WRUBLIAUSKAS)

Tel. So. Boston 0823 ___
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. GASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, So. Boston
O/sio valandos: U

nuo 9 Iki 12 ryte ir nuo 1:30 Iki 
ir nuo 6 iki 8 vaL vakare. Ofisas | 
uždarytas subatos- vakarais ir ne> ■ 
dėldieniais, taip-gi seredomis nuo B 

12-tos dieną uždarytas H

3T
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LIETUVIS GRABORIUS 
-IR BALSAMUOTOJAS

TEL. Scv Bortai 0308—W.
lietuvysdartistas

1179 WASHINGTON STREET

Norwood, Mass.

i I I ■ . ■!

Of1*> Telefonas University 8831-U f 
Rezidencijos TeL University 8S31-RI

D. A. ZALEISKAS
Graborius ir Balsamuotojas I
448 ir CAMBRIDGE STREET I

Į A L. KAPOČIUS!
1251 Bro&dway, So. Boston |

(**KeMW name)' 9 
i Onpo Vmjjvdm: nuo 9 Dd IX nm B 
i M S Ir a» Si8Q IM 0 vatu* 9 
j Seredomis nno9 Iki 12 vtiL dieną e 

■j SobatoBi8 m» 9 uhl 6 vak. Neda S 
gttanis 300 9 fld 12QMgal Mttąrtt' 9 
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iš dangaus nie-
ž. toki- vaidini. -J"™?■ ^sjąąh Bę®ją M«

iš Rusijos.—.'‘Šaltinis 
‘ ' * • >■* r MMmMNNN

MnrtatkR — P. LauO*. *

Draugija laiko susirinkimus Ims ahtn 
ncdėldfenl kiekvieno mtmnlo. po no
vai. po pietų. Parapijos S^^J. Septte
ta Gatvfi, South Rortan, Mana.

mo aš ir ct
ko nepešęs?,\
mą šis artis^d buvęs ištremtas

»>

tus metams. Av

Adresas: .“žvaigždės
Kaunas, Lithuania.pasistengė kuo greičiau t

I
I

iliš, nebesitverdamas gai- 
pasistengė kuo greičiau 

išsinešdinti. Gavęs tokį. 
ymą jis karmynams_ir{

lės’"Redakcija, Jėzuitą Kamai,
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