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RAUDONASIS KRYS

Apie 200 žmonių žtiv<

Meksikoj
f

'■ - ----------------- z

Žada parduoti pasisavintus Bažnyčios turtus
- 4 i 
-L: .
* ; MEXIC0 CITY. — Delei nepaprasto smukimo finan- 

sipdespotas Calles susirūpinęs ir išleido dekretą paskirda-»i
•'i ; ' •. 5 r ■ ' - - - -

į • » nias Montes de Oca, iždo sekretorių, finansiniu diktato- 
• • / rium.

Despotas Callcs besišvaistydamas privedė šalį prie ban
kroto.

Sakoma, kad sulig to Įsakymo gali būti parduos pasisa
vintus Katalikų Bažnyčios turtus.

Įgaliotas diktatorius tariasi su batikomis, kad kaip nors 
išgelbėjus šalį nuo bankroto.
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Japonietė sufragistė Oushigawa, kalba masiniame susirinkime, Stribą parke, Turkijoj. 
Ji ragina valdžią bausti tuos viršininkus,kurie kelia riaušes Kinijoj. Apsiginklavusi poli
cija daboja tvarką.

. WRANGEL’IS ORGANIZUO
JA KAREIVIUS BAL

KANUOSE
f

BELGRADAS. — Baltų
jų rusų generolas Wrangelis 
planuoja pradėti naują kovą 
su bolševikais. Smarkiai or
ganizuoja kariuomenę ir kur 
ją mano siųsti dar tikro ži
nių nėra. Spėja, kad siųs į 
Kiniją ir ten pradės kovą 
prieš bolševikus. Jis prisi
pažįsta, kad dabartiniu lai
ku jo kareiviai yra pasisklai- 
dę įvairiose Balkanų šalyse, 

- bet reikale jis galės skubiai 
sušaukti į vieną dielį būrį. 
Tai tas pats Wrangelis, ku
ris 1920 metais kovose su 
bolševikais buvo sumuštas.

Wrangelis sugrįžotiš neži
nomos vietos ir aplankė savo 
kareivių stovyklą netoli Bel
grado. l>et jis ten praleido 
tik valandą laiko. Apžiūrėjo 
kareivių namus pasikalbė
jo su karininkais.

SOFIA. — Wrangelio ka
rininkai susinešė su apie 9,- 
000 kareivių buvusių netoli 
Bulgarijos sostinės ir išva- 
žiavorbet kuWar nežino.
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DAR VIENA ORGANIZACI
JA LENKYBEI SKLEISTI

Šiomis dienomis Vilniuj 
susiorganizavo katalikų ku- 
nigų sąjunga “Unitas,” ku
rios valdybon įėjo pralotas 
•Liubianiecas,’ kanauninkai: 
Zebrovskis, Maciejevičius ir 
Bojaruniecas (endekai). Są
jungos statute nemaža vietos 
pavesta lenkybei.

AUTOMOBILIU 332 KILO
METRU PER VALANDĄ

Garsus anglų automobiliu 
lenktynininkas majoras Se-

Lenkija
< - -

MEMPILIS, bal. 25 
suvirs 8,000 ketvirtam 
tūkstančius namų.

<—

Skaičius žuvusių p 
ant kiek buvo galima si 
šių viso apie 200 žmoni 
kai, kurie žuvo, kilome 
Winterville.

Miestelis Greenvilh 
žius pasiuntė skubią pa

Apie tuzinas mieste 
ville teritorijos apseml

Prezidentas Coolid; 
ventojus aukoti Raude 
trynio nukentėjusių ži

PREZIDENTAS NESIKIŠ Į | 
VALSTIJOS REIKALUS } 
WASHINGTON, D. C.— 

Praneša generalis prokuro- 
tas Coolidge pareiškęs, kad 
tas Coolidge apreiškęs, kad 
jis nesimaišys į pasmerktųjų 
Sacco ir Vanzetti su valstija 
reikalus.

GAISRAS SUNAIKINO VIRŠ 
1,000. NAMŲ

LONDONAS. — Praneša, 
kad Kanazavos imeste kilo

grave pastatė naują pašau- gaįsras. Daug žmonių
lio rekordą su savo 1000 P S 
Sunbeam motoro. Jis pada
rė pep valandą 332 kilomet
ro, arba kiek daugiau kaip 
200 mylių arba 92,5 metro 
per sekundą. Kai jis lėkė 
savo automobiliu pro žiūrė
tojus, jie nieko negalėjo ma
tyti : pro juos slinko tartum 
kai kokia šmėkla. Tik jam 
sustojus smalsuoliai galėjo 
jį matyti.

žuvo liepsnose. Tūkstantis 
namų virto pelenais ir griu
vėsiais. Padarė žalos už apie 
pustrečio milijono dolerių.

BAISI EKSPLOIZIJA 

žuvo daug darbininkų

DETROIT^Mieh. — Bal. 

23 įvyko Briggs dirbtuvėje 
ekspliozija. Iš 2,000 darbi
ninkų dirbusių tuo laiku žu
vo apie 100<dariniimkų ir 
daug sūžeisnjTNuo ekspliozi- 
jos užsidegė dirbtuvė ir apy
linkės gyventojai turėjo išsi
kraustyti iš namų. Eksplio- 
zijos priežastis dar galutinai 
neišaiškinta. Sako, nuo elek
tros susisiekusios su sprogs
tamąja medžiaga.

JAPONIJA APTAKSUOS 
KANARKAS

PANAIKINAMA LIETUVOS 
ATSTOVYBĖ PRIE TAUTŲ 

SĄJUNGOS

Vyriausybės nutarimu, lik
viduojama nuolatinė atsto
vybė prie Tautų Sąjungos.

TOKIO. — Japonijos gy
ventojai turi mokėti taksas 
už šunis ir automobilius, ta
baką, druską, snapsą ir be
veik už viską, ir dabar pla
nuoja apdėti taksais kanar- 
kas ir kitokius paukščius.

Klysti gali kiekvienas, pa
silikti prie savo klaidų—tik
tai beprotis.. — Cicero. .

Banditai supleški 
no traukinį

SUAREŠTAVO 26 RUSUS 
ŠNIPUS

MASKVA.—Praneša, kad 
suareštavę 26 rusus tarnavu
sius Rumunijos armijos šni
pų organizacijoje Karkove, 
Ukrainoj. Sako, kad jų tiks- 
as buvęs pranešinėti-žinias, 

kad pasekmingiau prisiruo- 
šus sukėlimui kontrevoliuei- 
3ps.

KERŠTAS ŽYDAMS UŽ -JŲ 
PRIESPAUDĄ

spaudą
— - - ■ a
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VARŠUVA.—Lenkijoj į- 
statymais uždrausta vai
kams pardavinėjant laikra
ščius padaryti ištraukas iš 
karščiausių Žinių ir šaukti ir 
taipgi laikraščių leidėjams 
užginta dėti antgalvius di
desnius negu' per vieną ko- 
liuniną.

Seime buvo įneštas spau
dai palengvinimui bilius, bet 
diktatorius Pilsudskis pasi
rūpino tą bilių numarinti ir 
sušaukęs vėl seimą dar smar
kiau suraižė spauda.

' Sulig dabartinio Pilsuds- 
l io patvarkymo laikraščiai 
gali būti konfiskuoti žemojo 
teismo pritarimu, 5?c jokio 
tardymo.

Kiekviena laida turi būti 
pristatyta cenzoriui ir pasi
rašyta atsakoniingo redakto
riaus ir laikraštis, kuris bus 
baustas du kartu, trečiu kar
tu bus visai uždarytas.

Ne tik redaktorius gali 
būti baudžiamas kalėjimu, 
bet ir leidėjas už įdėtą prie
šingą straipsnį arba žinią.

Laikraščiai priverstinai 
turi dėti valdžios atsakymus 
ir pareiškimus.

Tai bent cenzūra.
Matyt Pilsudskis,

socialistas pripažįsta-spau
dos “laisvę,” taip kaip ja 
pripažįsta Sovietų bolševi
kai.

SOCIALISTAS PRI 
SOCIALISTĄ

Gavo 30 metų kalėj i

RYMAS.—Socialisti 
lovas Zaniboni, kuris 
nužudyti socialistą-f 
Mussolinį, buvo teisian 
pasikėsinimą ir nubi 
trimis dešimtimis metv 
jimo.

23,000 ŽUVO NUO AU1
BILIŲ 1926 META

Jungt. Valstijose p( 
reitus 1926 metus auto 
Ii ai s užmušė 23,000 as: 
sulig Aetna Lite Insi: 
kompanijos apskaitlia 
Tai pakilo 5 nuošimčia 
vienus metus.

Iškilmii

N0RW00D, Mas 
Balandžio 24 d. vietos 
pijonys suruošė puikią 
rienę pagerbimui savo 
no jo 20 metų kunig 
sukaktuvėse.

Dalyvavo iš visos a 
kės svečių, dvasiškiai i 
tįškiajr'

Toastmasteriu buvo 
Kudirka. Kalbėjo ku 
K. UrboriaviČims. S. Ki 
Bostono, Jonaitis iš < 
gos, F. Juras, J. Šya 
klerikas F. Norbutas i 
sai jubiliejantas V. K 
kūnas.

Iš svietiškių kalbėj< 
draugijų ir kuopų at 
svečiai ir šiaip vietini 
rapijonys. Visų kalbo 
nukreiptos į klebono 1 
Taškūno nuveiktus ( 
ne tik ^orvvood’e, 
sų visuomeniniuose d 
se. Linkėjo ilgiausių

Negalima praleisti 
žymėjus, kad kun. Ta; 
yra didis pairi jotas,

Maskvoje komunistų teis
mas priteisė • telegrafistai 
Meščeriakov’aitei 6 mėn. ka- 
ėjimo už kerštą žydams. 

Mat, ji žydams telegramas 
savaip pertaisyavo. Pav., te
legrama į Odesą p. Rotštei- 
nui buvo tokio turinio: “Gy
venu gerai, linkiu viso gero 
— Moizė.” Telegrafiste pa
siuntė ją perdirbusi: “Labai 
sergu. Vos gyvas—Moizė.”

Kitą telegramą: “V i si 
sveiki — Dovidaš,” telegra
fiste perdirbo ir pasiuntė: 
“Povojingai sergu Dovi-' 
das.”

• ■ • # r ■, I • • I

Dar vieno žydb telegrama: išgydė aklą ir kurčią. Bet 
“Sekasi kuo puikiausia, ge- 
šeftaa geras, kaip niekumet 

]—Leiba.” Telegrafiste vėl 
perdirbusi pasiuntė: “Gyve-

BUS PRADĖTAS PLUKDYTI
NEMUNU MIŠKAS

KAUNAS, IV-5 (E.). —
Pereitos savaitės gale į už
sienių reikalų ministeriją 
kreipėsi p. Walstad, anglų

• bendrovės “The Intarnatio- 
nal Pulpaud Chemical Co. 
Ltd. London” atstovas, su 
prašymu leisti plukdyti Ne
munu apie 100,000 kietmet- 
rių miško, nupirkto Lenki
joj. Užsienių reikalų minis
terija atsakė, kad tranziti
nio miško Nemunu plukdv- 

t mą reguliuoja vyriausybės 
paskelbtos dar pereitais me
tais taisyklės, o plukdymą 
tvarko ir prižiūri susisieki
mo ministerija. P. Walstad 
platesnių informacijų gavo 
iš vandens kelių valdybos* 
Gautu atsakymu ir informa
cijomis jis buvo patenkintas 
ir balandžio mėn. 2 d. išvy- j episkopato vardu pareiškė, kad prasimanymai būk katali- nu labai blogai, sunkiai ser- 
ko padaryti pranešimą savo jkų kunigai dalyvavę užpuolime traukinio vra be pagrindo tgu, esu prie mirties — Lci- 
bendrovės valdybai. j ir Katalikų Bažnyčia su tuo jokio sąryšio neturi.- ba.”

MEKSIKOS MIESTAS. — Banditai užpuolė Guada- 
lajaros — Meksikos miesto traukinį, jį padegė ir. išžudė 
daug nekalbi žmonių. Despotas Calles pasinaudodamas 
tuo barbarišku darbu puolė Katalikų Bažnyčios dvasiški ją 
ir biauriausiai apšmeižęs Įsakė šešiems vyskupams apleisti 
šalį. Juos įtarė turinčius rvši su tuo barbarišku banditų 
darbu.'

Tai begėdiškas despoto valdžios šmeižtas ir skaudus į- 
žeidimas katalikų.

■■•i

MEKSIKOS VYSKUPAI UŽGINA PRASIMANYMUS

MEKSIKOS MIESTAS.—Arkivyskupas Ruizy Flores

kaipo

AKLAS IR KURČIAS PAGY- 
JO NUO SPINDULIŲ

. LONDONE- Sulig Nott- 
ingham :,Šauįės-spindų1ių 
Klinikos pranešimo, tai ul- 
tra-violetiniais spinduliais

tokių atsitikimų mažai, bū-

irs 50 ligonių sergančių 
miego liga gydėsi ir beveik 
visi šiek tiek pagerė j o. Taip
gi-keletas psKVeiko nuo vč-< 
žio ir kitų neišgydomų ligų.f <**
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ijfatlonus Cigaretas

SAVIŠKIS. Iš po 
■ir žiemos- šalčiu žiem-

iktorius

jamęhet100'1,

Mdbaudė šešiais mene- 
paprastojo kalėjimo, o 

Imsiąsis tribunolas pa- 
£mo skirtą Vilkevičiui

retą, vartojant išimtinai puikiausiątabako 
rušįpagaminamesulig naujo budo, Nedras- 

Gryno tabako
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židinio dūmai

Alexander, rb 
Stanton, lb—

| puoduko ryžių \
3 puoduko sėlenų (bran)
1 puodukas vandens
1 puodukas pjeno arba skystos 

Smetonos, -
\ i * ' C

puoduko druskos.
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Pailsomei ar Pasenome?

(TSlVOBn*)
Publiąhed every TUESDAY and KTtTDAV

i su npfrfHocėgįjft reiškiamomis 
£ už jas atsakęmybės)

pajuokimu. Takiame atvejy 
Redakcija pati turėtų pripildy
ti laikraštį ir lig koki iškeptą 
Myų n Sūfiais “hsking

žiopliais. Taip pasibaigė mūsų Kį

<■

Dr. J. Walter Fewkes, viršininkas Amerikos etnologijos 
biuro, Smithsonijos instituto, Washingtone laiko parodymui 
puikų priešistorini Indijonų molini puodą, kuris buvo rastas 
arti Mėsa Vende, Colo ir kuris kaip apskaitoma yra 1000 metu 
spnumo. Dekoracijos iš vidaus puodo paduoda pasaką lygią 
Orphens legendai iš Graikijos mythoiogijos.

*U* j

“Senas pasakymas, jog mo
kydami kitus, patys mokomės,

■

•t

r Nė vienas tironas nėra pasigyręs, kad jis persekioja žmo- 
dėlto, kad jam taip patinka. Kiekvienas ieškojo pasiteisi

no. Romos Cezarai kankindami krikščionius sakėsi norį sp
irti Romos imperiją nuo pražūties. Jie irgi “saugojo impert- 
p konstituciją” nuo krikščionių “ užpuolimų, ” primetinėjo 
likščionims biauriausius nusikaltimus.
U Lygiai tokias pat pasiteisinimui girdime šiandien iš moder- 
jko tirono, Meksikos prezidento, Calleso. Retas tironas 
įgebėjo gerai tvarkyti šalį ir tai tik neilgam. Tiranija iš saVo 
lnria gimdo nepasitenkinimą ir pasipriešinimą ir Mintą. To 
trilaukė ir Calleso tironiška valdžia. Visuose Meksikos pakam-

Redakcijos pastabos. Ponas
A. Padegimas savo laiške iške- 

gi- dar šauktis tie bendradar- lia keletą klausimų, kurių iš- 
biai į pagelbą? Išrodo vien tik aiškinimas bus naudingas vi-

ATSITIKO...

„Taip tat dalykai tęsėsi gana ilgai. Tačiau lai
kas vykdė savo uždavinį : jis uždėjo Šapui ant pe
čių šešių dešimtų metų naštą ir skubinai stūmė 
jo gyvenimą prie galo.

Buvo šalta žiema. Jonas Šapas persišaldęs 
susirgo. Ilgai gulėjo jis lovoj, lankomas gydyto
jo, ir laukė, koks bus ligos galas. Dabar jis turė
jo laiko4 pagalvot apie'žmogaus gyvenimą ir jo 
galą. Jam pasidaro gaila to amžiaus, kurį jis 
praleido bedievystėje, — jis jaučia, kaip jį pa
ima baimė tik pagalvojus, kas bus po mirties, o 
kažkoks ilgesys Dievo, su kuriuo jis gyveno jau
nystėje, nuolat verčia jį svarstyti savo padėtį.

Bet kaip jis dabar grįš prie Dievo, kurio ne
kentė, kaip jis kvies kunigą, kurį tiek kartų drau
ge su vaikais" keikė ? Jis nedrįsta išsyk vaikams 
apie tai nė užsiminti.

Vieną kartą jis pradėjo nedrąsiai savo vaikus 
bandvti:

•»

— Vaikeliai, jei a^ numirčiau, kur jūs mane 
palaidotumėt?

— Palaidosime tave, tėti, geriausia čia pat 
mūsų sode po obelim, — atsakė vyresnysis, pa- 
sjtairęsįsu kitais vaikais. ,. %

— Ne, vaikeliai. Vis tik bfitii gera, kad švęs
toj žemelėj būčiau palaidotas... " ;

— Tetų kas tau į galvą atėjo? Juk bažnyčios 
kapai tėra tiems, kurie tiki į Dievą ir laikosi ku-

’ ‘ • r . »
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turėti nuolatinius korespon- njekur geriau nėra patikrina- 
dentus tokiose šalyse, kaip pav. nias, kaip ten, kur patys moko-

>
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"DARBININKAS’*
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TonkSi. girdėti kaskart daugiau nusiskundimų, kad gležnė- 
“Veikimo” arba visai mažai, arbadėbSra. Mėginama 

^Brtti “ūpas...” be pasekmių. Kovojctaą paskni dirbome... 
£ dabar, kas? Sustingome? ar pasenome?..

Pirma buvo gyvybė, kova ir poezija. Kovojome kaip vai- 
|B1 • ■ * * mėtėme į kits kitą sniego gabalėlius. Sniegas tirpo, 

turėjome “lots.of fun” ir jautėme, kad gyvename. Tai 
.Bbvo čliupizmo laikai — vaikiški laikai, —- bet energijos netrū- 
jįp. Žaidėme kaip vaikai. Ateitis nerūpėjo.

Prasidėjo pasaulinis karas. Jaunatvės syvai užtrūko. Mes 
pradėjom augti ir “dužėti,” o Lietuva-Močlute susirgo. Sura
si Ji mums savo “gromatą” ir pasiuntė per nevykusį “pašto- 
įtų” Vileišį. Atvežė jis tą mūsų Močiutės laiškų. Verkdami su- 

“paštorių” ir klojome Jai savo skatikus, bet “pasto
rins” panorėjo “vziatkų” savo partijai. Negavo. Bet skriaudą 
įfcvo padaryta. Mes skaudžiai užsivylėme ... ir atlyžon^/

Anais laikais pinigų mums netrūko, bet dar daugiu turė- 
nie Tėvynės meilės ir išsiilgimo, begalinio išsiilgimo, noro 

padėti. Tos meilės stygos įtemptos buvo ųafisų krūtinėse, 
pm ant jų paskambino ... ne artistai. Tie, kp^He galėjo paimti 
itiūsų milijonus Tėvynei, nemokėjo klabini mūgų širdžių; tie 

kurie išgavo juos iš mūsų biznijij<'įįSaudė juos ir patys ta- 
įū arba vagimis, arba ubagais daugįauaia gi parodė, kad tarp 
Žioplių buvo tik nachališkafe 
^jfctrijalis” Tėvynės šėlimas jj- mūsų “lietuviškas” biznis ... 

gedulingu maršu, y
Imigracijapžsidarė Palikome nuo Tėvynės-Lietuvos izo- 

p0*1- L^etJJyybčs syvai—imigrantai—sustojo plaukę į mūsų 
Risiąs. Kaipo lietuviai susidūrėme su laiko ženklu pa- 

geležinkelių ženklus; stop, look and Ksten!
Stop! Sustok! Žiūrėk, kur eini. Jau nėužsimoka peštis. 

*Jąu pradedi senti ir mirties šmėkla jau nebetoli. Look and 
lįstea! žiūrėk ir klausykis, kaip amerikanizacijos banga ar- 
^faasi ir grasina tave ir tavuosius praryti

Retas senis yra entuzijazmo kupinas matydamas mirtį pri- 
Ifertinant. Į ateiti jis žiūri per testamentą.

Pasenome. Mūsų entuzijazmas išseko, arba, tikriau sa- 
^ąnt. tapo užmuštas. Laukėme naujo įkvėpimo iš tėvynės, bet 
Utenai tegauname tik įkvėpimo ... peštis, bet peštis jau ne- 
-benorime. Seniau mūsų laikraštis be karštų peštynių buvo ne- 
^aoiomas. Dabar tik “Laisvė” pešioja, jos žodžiais tariant 

i ^zmalavirių” “Naujienas” ir “Keleivį” ir susilaukia tokių pat 

ritsakymų. Mat tie laikraščiai niekaip negali nuspręsti, kurs iš 
3B yra “istinno socialističeskaja gazėta.” Jiems “vturavoja” 
iBpnu, užkimusiu balsu “Sandara” ir “Tėvynė.” 
HĘ- Sakoma, kad žmogus, kol jaunas, gyvena ateitimi. Kuo

pt pradeda gyventi praeitimi, yra tai ženklas, kad jau ima 
turtL Bet kuomet jis pasižiūri Į ateiti per testamentą, tai jau

__• _ • • • • Elgiasi mirti.
Ątąjo jau laikas, kad mums ateiviams tenka žiūrėti į ateitį 

it testamentą: Pasenome. ’ Seno entuzijazmo nebeatgaiviasi- 
10. Kaip matosi, neikvėps mums jo iš Lietuvos, nes turbūt 
į*reit jie tenai nustos peštis.

fe Ar nuteisime rankas ir nieko neveiksime? Ne! Niekuomet! 
iMrbsime, kiek galėdami. Tik nedarykim klaidos ir nelaukim 
terįilHiit seno entuzijazmo, nes jis nebegržš. Jei lauksim jo 
■grįžtant, nenuyeiksim nieko. Raginimo ir “ūpo sukėlimo” 
■kai pražuvo ant visados. Pripuolamas savanorių “pasišven- 
Ikbas” ir darbas vaisių nebeišduos. Jei norime ką nors nu- 
Mkti» turime pasinaudoti amerikoniško biznio metodais.

Vyriausias klausimas, į kurį mes ateiviai turime atsakyti 
ga tas: ką mes savo testamente užrašysime Lietuvai ir mūsų

nigų-dykaduonių skverno. Mes netikime, ir to
kių dalykų nepripažįstame. Palikime kapus 
tiems, kurie senų prietarų laikosi...

— Ne, vaikeli. Vis tik būtų geriau pašveu- t 
tinto j žemelėj ilsėtis...

— Nesulauksi to iš mūsų! Mus išmokei at
mesti senus prietarus, — mes už tat esam dėkin
gi. Nereikia mums nė švęstos žemės. Palaido
sime sode po obelim. f

Senis s.uprato, kad jis veltui spirsis. Tačiau 
liga eina smarkyn, karštis pasikartoja, kūnas 
silpsta, gyvybė nuo jo tarytum bėga. Taip jaus
damas, senukas stačiai pareikalavo:

— Vaikai, parvežkit man kunigą.
— Tėti, ar tu iš ploto išėjai! Mes kunigus 

keikėm ir keiksim. Visą sodžių padarėm neti- * 
kinti. O dabar jam kunigo reikia. Nesulauksi, 
kol mes gyvi esam.*

Tėvas nutilo. Vaikai jį pradėjo,saugoti, kad 
kariais jis nepaprašytų kaimynų kunigo parvež- 
ti. Bet* ir kaimynai buvo bedieviai. \

Tačiau senukui būtinai reikėjo kunigo: jis 
norėjo numirti, kaip žmogus katalikas*. Todėl 
vieną naktį jis pastebėjęs, kad jo vaikai sumigo, 
atsikėlė os, apsiisautė antklode, įsispyrė 
basnirčia į klumpius ir išėjo į kitą sodžių. Ke
lias užpustytas, šalta. Ligonis nieko nepaiso. 
Svyruodamas ir pa įpuldamas jis nuejoT kitą so
džių ir atidaręs vienų namų duris, įgriuvo j tnį- 
bą ir prarado žadą. Visa šeimyna su nusistebė
jimu žiūrėjo į pažįstamą bedievį. Atgaivino jf 
ir paguldė į lovų.

* * . ./> ’* rt .

kininkas Jonas Šapas. Jis Turėjo nemaža žemės 
ir ūkį neblogai tvarkė. Būdamas jaunas, jis bu
vo dievobaimingas vyras: tada jis nė suprasti 
negalėjo, kaip galima gyvenime' būti bedieviu. 
Baigęs rusų laikais liaudies mokyklą, jis ėmėsi 
lietuviškų knygų. Be galo mėgdavo skaityti. Jis 
skaitė visas knygas ir laikraščius, kurie tik jam 
į rankas patekdavo. Skaitė jis ir tokius raštus, 
kurie šmeiiža ir žemina kunigus, skaitė apie Baž
nyčios “nedorybes/’ skaitė, kad žmogus esąsgy- 

čia Amerikoje? Į šiuodu ldaušmu risime atsakyti vulys, skaitė, kad Dievo nebreikia,—nes Jį ku
nigai prasimanę. Dar jis turėjo ir savo paties 
sąskaitų su parapijos klebonu, kurs jį tėviškai 
įspėjo, kad jis mestų šalin skaitęs tokius dalykus. 
Šapas supyko ant kunigo ir užsikirto. — “AŠ 
galiu ir be kunigo, ir be Bažnyčios gyventi!” Ir 
jau nuo to laiko į bažnyčią nebesilankė. Žodžiu, 
jis tapo “pažangus,” “susipratęs,” “tikras de
mokratas,” — o kunigus — jei tik būtų įmanęs, 
būtų iš karto visus prarijęs. Pagal savo pažiū
ras jis ir savo šeimyną perdirbo. Įtikino žmoną 
ir vaikus, kad Dievo nesama, o kunigai esą di
džiausi nedorėliai. Du savo vaiku dar buvo pa- 
krikštydinęs, o trijų jaunesniųjų nė krikštyti ne
leido.

To dar Šapui negana. Jis pradėjo skleisti be
dievystę ir »vo kaimynų tarpe. Būdamas iSfcal- 
bingas, daug skaitęs ir sumanus, jis greitai įti-

' - );
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Hėtų pripikly- 
ykokį iškęstą 

suvedimą “^-ke,”/|ikm,j^o^c|eriaisM pįlėji antstate, 
^įs tf man leį^ą Sre^ Js tegul slfiitoj^kis
(^tą įnįncių šiuo klaidi- narna, toiųus šposus krėsti gą. 

lėtų rien tik prįv^tirio laikra
ščio lėdėgas^b^t mums ,darbi
ninkams, tbkię skanumynai la
bai greit prisivalgys. " J 

Kas lipk klausimo,kokie raš
tai Būtų “D-kni” tinkamesni, 
tai tas irgi keistas klausimas. 
Argi jau mes pamiršome, kas 
“D-ką” užlaiko, kas juomi tu
ri naudotis ir kukiam tikslui 
šioji organizacija sutverta. 
Man rodos, kad, pažvelgus į 
praėjusį organizacijos gyvavi
me' laiką, pamatysime, kad or
ganizacija buvo pakilusi, kada 
apsilpus. O tas viskas buvo 
vien tik organo gyvume, kuris 
kėlė ūpą patsuose organizaci
jos nariuose ir šiaip skaityto
juose. Aš manau, kad atsiras 
daug organizacijos narių, ku
rie pareikš savo mintis. Tuo
met bus matoma, ko “D-ko” 
palaikytojai nori susilaukti to
lesnėje ateity.

A. Padegimas 
Cleveland, Ohio.

kino kitus. Netrukus beveik visas jo sodžius bu
vo bedieviškas. Kunigas kalėdodamas turėdavo 
aplenkti tą sodžių, nes girdėdavo grasinimų, kad

nąičio nurodymą paremia. Ko
respondencijų bei straipsnių 
rašymas po slapyvarde buvo 
tik tuomet reikalingas, kuomet 
rusų valdžia persekiojo lietu- 
vių spaudą ir kišo rašytojus į 
kalėjimus be jokios kaltės. Da
bar rašytojams toks pavojus 
negresia, ir kiekvienas, kuris 
nori bei myli rašyti, turėtų bū
ti priimtas į bendradarbių sky
rių. Redakcija turėtų visai pa
naikinti slapyvardes nepaisai#, 
kas rašo. Tuomet galėtume tik
rai. sakyti, kad mes esame tei
singi, ir anot Redakcijos pa
reiškimo galėtume daugiau na
mie peštis; ne kad per laikra
ščius.--^

K^is link trumpinimo ir min

ties iškraipymo korespondenci
jose, man atrodo, kad tame Re
dakcija daro didelę klaidą. To
dėl ką gi gelbės laikraščiui toji 
bendradarbių daugybė, jei 
kiekvieno rašinys bus ištemp
tas ant vieno kurpalio? Ir kam

ilL

; A

H

nas . . . paskui Jurgis, Kazys... 
choras... ir tt., ir tt. kartoja ir 
kartoja vis tą patį. Jei tokią ko
respondenciją talpintum taip, 
kaip parašyta, tai užimtų bent 
pusę laikraščio puslapio. Tuo
tarpu čia tik viena mintis tėra 
ir gali būti išreikšta vieniu ar 
dviem sakiniais.

4. “D-ko” Redakcija niekuo
met neklausė savo skaitytojų, 
kas “D-kui” tinka ir kas ne
tinka. Redakcija pati tą gerai 
žiną. Redakcija tiktai atsiklau
sė skaitytojų, kas jiems labiau 
patinka.Muins rūpi žinoti skai
tytojų ūpą ir ko jie labiau no
rėtų “D-ke” pasiskaityti. No
rėtumėm daugiau apie tai už
girsti.

piuose siaučia mažos ir didesnės revoliucijos, bet Calles pasi
lieka aklas ir nesustabdo persekiojimų.

\

Neapsakoma baisenybė įvyko Meksikoje pora dienų atgal. 
Ant pasažierinįo traukinio tarp Meodco ir Guadalapara užpuolė 
banditai-revotiucijonieriai išžudė kareivų sargybą ir nužudė 
pie 50^ niekam nekaltų keleivių. Uždegė traukinį ir šaudė į li
pančius per langus pasažierius. Kiti gyvi sudegė traukiny.

Calles persekioja Katalikų Bažnyčią didžiausiu žiaurumu. 
Tai baisenybei įvykus ką jis sako? O gi, kad tai yra katalikų 
vyskupų darbas! Girdi, trys kunigai tiems banditams žmogžu
džiams vadovavę, gi vyskupai jiems tai paliepę! Ilgai nelauk
damas jis ištrėmė iš Meksikos du arkivyskupu ir keturius vys
kupus. Nėra mažiausios abejonės, kad tas šmeižtas yra tiek 
pamatuotas, kiek buvo pamatuoti apkaltinimai pirmųjų amžių 
krikščionių, būk jie valgą savo susirinkimuose kūdikius. Taip 
mat tuometiniai pagonys suprasdavo komuniją.

Melagiams patiki, kol jie ne perdaug meluoja. Calleso 
propagandai nieks jau nebetiki. Katalikai Meksikoje tuotarpu 
kenčia, bet jie žino, kad Cezarų imperija buvo kurkas galin
gesnė už Calleso kliką, o jos nebliko nei pėdsakų Ne kitoks 
galas laukia ir Callesą. \

Katalikų Bažnyčia neįveikiama,

melnoti. Jos vartojimas pąi > 
rašytojas-F* Mb& & 1 

, arbąnori uįrąipyti ft įĮ 

tuš ir atsakomybę už 'tai: p į. 
mesti l^Žakeijtd; H D-ko”, Į ei- 
daigią* yra „ pareSkt sį 

ins kųrespondehe įu 
ičbį ir "užgaulioje h,- 

cių asmens, jer rašytojas poną 
nepasirašo savo tikros pavar
dės. D&r.sykį tą pakartojame: 

- .J 1 ųcri kritikuoti — pasirašyk ir 
paduok antrašą. Be to netilps.

2. “ Kuris nori bei myli rašy
ti, &retų būti priimtas į ben
dradarbių skyrių.” Toli gražu 
ne v i suome t! Ne kiekvienas, 
kure nori bei myli batus siūti, 
yra batsiuvis, o ką ir bekalbėti 
apie norinčius rašyti! Gerų no
rų neužtenka; reikia dar mokė
ti. Jei talpinti viską į laikraš
tį, ką tik kas parašo, ^uoiųet 
redaktorius nereikalingas, bet 
tai jau bus nebe laikraštis, bet 
jovalas blogesnis.jiet už “Sau
lę.”

3. Korespondencijų trumpi
nimas ir minties iškraipymas. 
Ne redakciją, privalo taikintis 
prie korespondentų, bet kaiku- 
rie korespondentai turi-priaug- 
ti prie redakcijos. Tuomet tik 
jų korespondencijos tilps taip, 
kaip parašytos. Kol tas įvyks, 
redakciją yra priversta jas per
rašinėti, trumpinti ir “mintis 
iškreipti.” Jei korespondento 
mintys važiuoja piktumo ir 
keršto vėžėmis, priseina tas 
juodas jo mintis iš pagiežos vė
žių “iškreipti” ir sutrumpinti. 
Tas, žinoma, korespondentui 
labiausia nepatinka, nes jam 
kaip tiktai ir terūpėjo savo ne
vy donui įgelti! Yra korespon
dentų, kurie taip netaisyklin
gai parašo, kad tiesiog nežinai, 
ką jie nori pasakyti; Talpinant 
jų korespondencijas priseina 
ne iškraipyti,’ bet sugaudyti ir 
atpainioti jų mintis. - ''

Trumpinti korespondencijas 
būtinai reikia, kuomet kores
pondencijoje pilna žodžių, bet 
mažai minčių. Pav. ką darysi 
su tokia korespondencija: Bu
vo surengtas vakaras. Vedėjas 
buvo Baltras. Jis atidarė vaka
rą su prakalba. Prakalba vi
siems labai patiko. Visi plojo. 
Paskui dainavo Magdė. Jos 
daina visiems patiko. Visi plo
jo. Paskui eiles pasakė maža 
Onutė. Jos eilės visiems pati
ko. Visijplojo.' Paskui dainavo Brazilija ir Argentina, kurie me save.” (Dinteris) J
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Vienatie Lietuvos sodžiuje nesenai gyveno ū- sodžiuje žmones nori jį užmušti.

Kitai, teigiamai ir bizniškai, ne žodžiais, bet darbais,
tį - 4 
įį-. *J..
► »

■
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Tironų Keliais

&
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Raulas. Jo dainą... paskui Jo- nušviestų lietuvių padėtį tenai, 
praneštų apie jų draugijas, e- 
konominę padėtį,kokius laikra
ščius gauna ir 1.1. Reikėtų gal 
susižinoti su Kauniške “Emį-__
grantams šelpti draugija” ir 
gal čia sutverti panašią drau
giją. Tuo reikalu turėtų susi
rūpinti ypač “D-kas” ir gal 
pasisektų suinteresuoti šiuo 
klausimu mūsų organizacijas.

Antras klausimas, kuriuo rei
kėtų susidomėti, yra Lietuvos 
darbininkų varginga padėtis. 
Mūsų nusiųsti dolerukai paten
ka į žydų rankas. Žydai išga
bena juos į Vokietiją ir įveža į 
Lietuvą daug nereikalingų, pre
kių: šilkų irjkitokių mažos ver
tės skarmalų ir blizgučių. Dar
bininkams iš to uždarbio nėra. 
Jie skursta ir yra priversti va
žiuoti į svetimas šalis. Ištautė- 
jimo banga baigia jau užlieti 
mūsų išeiviją ir neužilgo dole
riai sustos plaukę iš Amerikos 

į Lietuvą. Tuomet Lietuvos 
darbininkams būS dar sunkiau.

Pabuskim!
Antanas Žukauskas

Detroit, Mieli.

“Darbininko” Redakcija:—
Lietuviai-yra išsiblaškę po 

visą pasaulį.* Laiks-nuo laiko 
gauname žinučių, kad kaikur 
jie labai skursta, girdime bal
sų: gelbėkit, nes papulsim ver- 
gijon. Žinoma, mes negalim 
slėpti tų balsų ir jų neslepiame, 
bet to dar neužtenka. Reikėtų 
dėti pastangų užmegsti tam
presnius ryšius tarp Lietuvos 
ir visų po pasaulį išsiblaškiu
sių lietuvių “D-kas” turėtų
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ir originaliai galvojąs. Tiek
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visus

1912 m. 1. Šventoji

patys ėmė dirbti pastūmei- 1912 m. 2. Šventoji Naujojo
visai Lietuvai.

paskui. juekas nesipiktim

jos darbą
Štai didumas kun. Paltaro-

lais 
Io‘

»
♦.

sĮtuę^npkski mięstp kuni 
tas. Ištisus šešėlius metu 
(1906-yĮI paku gos) vika 
tavo pas seną paliegusį ka 
nauuinka Landsbertri. kai

Įstatymo Istorija. Gimnazi
joms. Jų 1 išėjo 1927 m. V 
laida, o 2—IV laida.

1913 m. ir 1914 m. “ Drau
gijojeėjo “Socializmas,”

” įžangoje, 
ką

V I

Kazimieras joti, kad tdpsrgęn^rėiu.* Dyū- 
Paltarokas gimęs 1875 m. siškajame pašai 
spalių 10 d. Taigi dabar ei- antraip: Įkas k 
na 52-rus .metus'. 1889-1894 skilti vyskupu, 
m. mokės Mintaujoje, vokiė-. Įi|kįdąs. Į v

Linkuvietis ’

na 52-rus metus'. 1889-
fc 'I j

ij anot to anekdoto, ’jne, 
___feriygn para- ven 

šo penktą nevykusią į skir- nes 
.tumo tiek, kad kaįi. Paltaro
kas iš dešimties ir ' daugiau 
dažnokai menkesnių—knygty po--------  —~ ‘ —

parašokelioliktą gerą kny
gą. <... Vadinas, kan. Paltaror 
kas prieš dėstydamas kurį 
dalyką gv'v u ar ypač rašytu 
Žodžiu gįĮįai studijuoja jį, 
ir tai teparodo, ko esti is ki
tų išmokęs. Ir šitą tariamo
sios kompiliacijos darbą, 
(prie :jos Joks kitas , mokslo 
vyras neprisipažintų), pa
dirbti tiek vykusiai, jog tos 
pačios Europos literatūros 
mielai ir su didele sau nau
da šiuos raštus atgal pasi
savintų. Kan. Paltarokas — 
gilus.eruditas, daug mokosi; 
o svarbiausia, kad paskui 
sugeba: tuos pačius dalykus 
“gal kiek aiškiau” išdėstyti, 
mes pasakysime — daug aiŠ- 

e v

kiau ir nuosekliau, be nerei- 
kiamojo balasto. Taip pa
daryti tegali aukštos ihtėli-
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patį r kandidatočių gimnazijoje, 18941898 — 
Žemaičių kunigų seaunari- 
jojg Kaune, 1898-1902 m — 

, kunigų akademijoje. Pėįra- 
'jSilyje ir išėjo ją su teologi- 

\ jos magistro laipsniu.-Kuni
gu įsišventęs kovo 9 (22), 
taigi jau prakunigavęs yra 
pusę amžiaus. Būdamas pa
čiame gražume vyriškųjų 
metų, kada neramiosios die
nos jau pergyventos, o iki 
senatvės lieka antra tiek, 
dar bent. 25 metai, vyskupas 
Kazimieras, tikėkime," ir 
darbų nudirbs antra tiek, 
kiek jau yra iki šiol nudir
bęs iki gavęs ganyti nemaži} 
Panevėžio vyskupiją: 370 
tūkstančių katalikų 69 para
pijose, 39 f iii jose ir 4 rekto
ratuose su 160 kunigų.

Kai 1926 m. balandžio 5 
d. buvo įsteigta Lietuvos 
bažnytinė provincija iš pen
kių ' vyskupijų ir Klaipėdos 
prelatūros, visi vienu balsu 
spėjo vieną vyskupiją tek- 
siant valdyti Žemaičių ka
tedros kapitulos gremialiam 
kanauninkui Kaz. Paltaro
kui. Neapsiriko ir paskui 
niekas netarė prieš tai nė 
pusės žodžio: taip turėjo bū
ti ; tai patvirtino ir anos di-* 
džiulės minios, kurios su ne- 

' paprastu džiaugsmu dalyva
vo iškilmėse, gegužės 30 d. 
sėdant jam savo sostan. Jo 
čia Taukia iš pat jaunų jo 
dienų, gangreit, per>visus 
anuos 25-rius metus, nes 
nuo pat pradžios savo kuni
gavimo kun. Kazimieras ė- 
jo tiesiai į vyskupo sostą. 
Absurdiška būtų manyti 
kun. Kazimierą iš pat pra
džios turėjus vyskupišką 
programą. Nė sunkiausiai 
sergąs megalomanija jaunas 
kunigas neturi tokių ketini
mų; iš paprasto kunigėlio 
nereikalaujama tokių plačių |ko bibliografijos. Smulkme- 
užsimojimų, kaip, iš papras- nU, sulyginti, nebuvo daug 
tojo eilinio kareivio — sva- ir tas. y_ėliau sulasysime:

J

veninio tvarka, tinkamas 
"—o ne užgaidos,

■j** y * r * > *
ne tuščias garbėj troškimas, 
tušoįas pasidžiaugimas titu
lu.

Kun. Kazimierą Paltaro
ką vyskupu būsiant spėjo 
kiti, kurie, iš šaties stoveda
mi, matė darnų jo gyveni
mą, uolų darbštumą ir ypa
tingą palinkimą sistemingai, 
dirbti pastoracijos darbą. Iš 
pat pradžių, ligi tik buvo 
paskirtas mokyklų kapelio
nu ir parapijos vikaru Lie
pojoje (1902), kun. Kazi
mieras pastoracijos tikslą 
pasirenka tuo vienu viso sa
vo gyvenimo* tikslu^ Ima 
šviesti auklėti jaunuomenę 
ir šiaipjau tikinčiuosius Ry
mo katalikų religija ir nuo 
to jau nebeatlyžta per visą 
savo amžių. Tai gyvu žo
džiu. ~

Čia mums bus įdomiau pa
sižymėti literatiškieji kun. 
Paltaroko gabumai, jie įve
dė jauną auklėtoją į plačią 
vagą, kuri palietė ne tą vie
ną Žemaičių vyskupijos 
kampelį, Liepoją ar Survi
liškį, bet perėjo per visą 
Liėtuvą. Kun. Paltarokas 
moko žodžiu, šian ar ten bū
damas, - o jo mokymą girdi 
visi kiti pakraščiai, nes ką 
gyvu žodžiu pasako, tą esti 
pirma ar paskui ant popie
riaus surašęs ir kyngomis' 
plačiai paskleidęs. Aš Stin
gu davinių, kada ir kur bu
vo pradėti ir nudirbti gau
sūs kun. Paltaroko literatū
ros darbai; man tėra chro
nologija jo leidinių? būtent, 
kada jie iš tolimų nuošalių 
išsiveržė į platųjį pasaulį,

^4 Kunigo man reikia, kalbėjo atsipeikėjęs 
ligonis.“ Ašratėjau prašyti parvežti man kuni
gą. Ligšiol bcĮiročiavau, paniekinęs tikėjimą, su- 

Tbedievinau savo šeimyną ir sodžių. Dabar amži
nybes akivaizdoj noriu visa atitaisyti. Tu esi 
bažnytinio komiteto narys. Vaikai man kunigo 
neduoda. Parvežk liian kunigą.

— Gerai,—atsakė nustebęs šeimininkas. Tuoj 
liepsiu kinkyti ir parvešiu. O tuo tarpu pasistenk 
užmigti.

— Ne, ne, — atsakė ligonis. Aš noriu, kad 
man parvežtam kunigą į mano namus. Ten aš 
piktinau kitus, ten ir papiktinimo atitaisymą no
riu pradėti.

Šeimininkas nuvežė ligonį į jo namus ir pa
guldęs lovon, išvažiavo kunigo.

* . R-

l*rašan, kunigėli, pas ligonį, — kalbėjo šei- 
r mininkas, sveikindamas kunigą.

Kas taip susirgo? -
— Pas Joną Šapą.
— Ne, ką kalbi! Juk jo vaikai nesenai grasi

no mane užmušti.
— Aš pats ir atvažiavau. Užtikrinu, nieko 

pikto neatsitiks.
— Kunigas, paėmęs Švenčiausiąjį, išvažiavo.

Nuvažiuota pas Šapą. Žmonių susirinko tie
siog minia,, tarytum J atlaidus. Iš tolimų kaimų . 
žmonės atbėgo pamatyti, kaip garsus bedievis i

Ispanijos valdžia nupirko šį namą, kuris randasi 2701 Six ieenth St.,. Washington, D. C. 
ir pastatytas 1922 m. šis namas buvo pasiūlytas Amerikos va Idžiai vice-prezidento namams, 
bet kongresas atsisakė pirkti. Sako, kad jo pastatymas ateėj o daugiau nė $500,000.

1910 m. 1. Girtuoklystė— ipaskui ir skyrium pasirodę. 
1921 nu A. Petronio knygy
nas jį padidintą iki 306 p. 
atspausdino. :"’

1916 m. Tikybos moks
las.

1916 hi; Tikybos pirma- 
įrtokslis, patvirtintas Lietu
vos vyskupijoms, 32 p. Jo- 
VII laida pataisyta išėjo 
1927 m. (100-120 tūkšt.), o 
VI Laida 1923 m.

Į

nesveikata, 26 pusi. 2. Gir
tuoklystė — neturto motina, 
16 p. A. Petronio knygynas- 
1921 m. visas tris brošiūras 
išleido bendru vaidų: ‘Trys 
tiesos apie girtuoklystę,” 64 
p. Trečioji dalis dar pir
miau buvo antrą kartą iš
spausdinta, tai dabar -ėjo 
trečiu kariu.

1911 m. Sakyklai Vado
vas. 1 tomas 357 p., 2 t. 384 
p., 3 t. 258 p. Viso 138 pa-* 
mokslai, kurių dalis dar pir
miau buvo pasirodę “Vado
ve.” 4 t, Šv. P. Marijos pa
mokslų rankraštis žuvęs ka
ro metu. Šitie katekizmiš- 
kieji pamokslai seniai iš
pirkti ir belaukia antros lai
dos, nes turtingiau ir įdo
miau išdėstyti tikėjimo tie
sos, kaip kad via išdėstęs 
kun. Paltarokas, vargu bau 
kam greitai seksis. Be_kun. 
Paltaroko, mes teturime 
kun. Juozapo Rymeikio 
“Katechetiškus pamokslus,’ 
knyga 1,357 p. 1906, Vilniu
je, ir knyga II, 191 p. Til
žėje 1907 m. Kun. A. Vy
turio (X.) “Pamokslų ant 
didžiųjų metinių Viešpaties 
švenčių,” Tilžėje 1893 m. 
158 p. beveik nebegalima 
gauti.
Senojo Įstatymo Istorija.

ros jo dalys. Tad “Tiesos 
Kelyje:” Vaikų pastoracija. 
Mokvmas vaiko maldos.Vai-v
ko mokymas tikėjimo tiesų. 
Vaiko mokymas įsakymų. 
Vaiko mokymas nekaltybės, 

teisingumo,—mišių klau
syti, — abstinencijos. Vaikų gencijos žmogus, pats giliai 
globos įstaigos.

“Liet. Mokykloje:” Sek- šventraštį ir katekizmą, tiek 
sualinis jaunoumenės švieti-

i mas.
1926 m. ten pat tęsinys.

—“Šventoji Senojo Įstaty- Pagaliau, skyrium 48 p. Ti- 
mo. Istorija. Pradedamo-'kybinis vaikų auklėjimas, 
sioms mokykloms.

1917 nr-Šventoji Naujojo 
Įstatymo Istorija. Pradeda
mosioms mokykloms. 1922 
m. jų abiejų išėjo VI laida, 
o 1927 m. VIT pataisyta Thi- 
da 78 p.: “Šventoji Senojo 
ir Naujojo Įstatymo Istori-
• * *
.]«•

1918 Katalikų Tikybos 
Katekizmas, patvirtintas Že-

Ir skyrium 16 p.
“Tiesos Kelyje:”
1) Našlaičių prieglaudos, 

2) Našlaičių globa šeimyno
se ir. 3) Vaikų draugija.

Visiems šitiems raštams 
sudaryti sunaudota labai 
apsčiai medžiagos keliomis 
Europos kalbomis. Autorius 
labai kuklus. Jis savo “So- 
cialio klausimo

maičių vyskupystei: 1925 m. j prisipažįsta: f “Nedaug 
jo išė j o V lai &vį3& p. čia tepridė jau; daugiausia

“Draugijoje” ir ką kitose knygose radau 
plačiai parašyta, tai trum
piau ir gal kiek aiškiau tam 
tikroje tvarkoje, išdėsčiau.” 
Ir sąžiniškai surašo 
■autorius, iš kurių kiek tiek 
buvęs pasimokęs prieš para
šydamas didžiulį savo vei
kalą. Lietuvių šiuo klausi
mu literatūra griežtai visa 
sunaudota. Kan. Paltaro
kas sakos lyg kompiliavęs 
savo raštus iš kitų. Kritika 
tačiau teisingai nesutinka 
jų vadinti vien tik kompi
liacijomis. Juk ir visi kiti

1920 m. * 
skyrium: Labdaiybės tvar-1 
kymas kitur ir. Lietuvoje.

1921 m. Visuomeninis ku
nigo veikimas. 96 p., A. Pet
ronio- knygyno? leidinys.

19*12 m. Kan. K. Paltaro
kas pakviestas Pastoralinės 
Teologijos dėstyti Lietuvos 
universitete. Dėstė ir savo 
papratimu savo paskaitas 
surašinėjo. Ir ėmė susida
ryti sisteminis ir komplek- 
tinis. to mokslo kursas iš 
naujausiu Europos šaltinių.

1925 m. ėmė rodvtis atski-

priims kunigą. ' Didelė troba ir kiemas pilnas I ant kalno buvo seni kapeliai, kame seniau maro 
žmonių.^^ffičiau vaikų nesimato? j

Ligonis atliko išpažintį ir priėmęs paskuti
nius Sakramentus, tyliai meldėsi. Tik kariais 
ašara riedėjo per jo veidą. Kunigas atsisveiki
nęs sėdo į vežimą. Bet staiga ligonis pakvietė 
jį atgal. . .

Kunigui įėjus, ligonis atsisėdo ant lovos ir 
apsisiautė kailiniais. Iš kiemo pro visus langus 
žiūrėjo žmonės, o troba pilna prisigrūdo. Ligo
nis pradėjo kalbėti. Jo balsas ramus, liet jau
čiama gilaus susijaudinimo. Pasakoja jis, kaip 
jis paklydo, kaip Dievą niekino, kaip Jo bažny
čios ir kunigų neapkentė, kaip jis stengės savo dora nujaiolė, kaip ]>asileidimas. vagystės, kerš- 
sjyžinę nuraminti, kaip jis tame laike visad bu- tas įsigalėjo. Dabar po Šapo mirties ir jiems pa- 
vo nelaimingas, kaip jis dabar, kada prisiartino 
amžinybė, kurion jis netrukus |>ateks, metęs sa- 
yo beprotystę, nori atlyginti Dievui už skriau
das ir atitaisyti papiktinįmą. — prašė sodžiaus, 

‘mesi bedievyb<; ir grįžti prie Kristaus.'— Retai 
kame pamokslininkas taip kalba, kaip kalbėjo se
nelis. Žmonės suklaupę verkė. Nė kunigas ne
galėjo ašarų sulaikyi. Baigus kalbeli, kunigas 
paspaudė senukui ranką ir išvažiavo.

«
• * *

Numirė Jonas Šapas. Jo pašarvotas kūnas 
gulėjo troboj, kurioj jis buvo gyvenęs. Nebuvo 
ten kryžiaus, nei žvakių. Niekas čia nesimėMe. 
Vaikai atmetė “senus prietarus,..” Neleido jie 
savo tėvo nė kapuose palaidoti: neprašė nei Mi
šių, net varpai jo neįmlydėjo. Netoli sodžiaus

socialį ar pastoracijos klau
simą kan. Paltarokas dėsto 
savotiškai, savo metodu, to
li pralenkdamas pirmiau 
dėsčiusius tuos pat dalykus. 
Net jo katekizmai ne sausos 
gatavos formulos, be sąry
šio tekste, o šv. Istorija ne 
kurioziški epizodai, bet tam
priai sumegsti su pirmuti- 
niuoju tikėjimo šaltiniu — 
Šventuoju Raštu. Originale 
autorius ištisus autentiškus 
tekstus deda savo katėkizmi- 
nei formulai pagrįsti. Taip 
tikėjimo ir moralė principai 
juo labiau rodos dieviškuo
ju autoritetu pagrįsti, o ne. 
Šiaipjau katecheto formuluo
ti. Sociali klausimą spren
dė ir eksplikavo, žinoma, or
todoksiškai. kaip didieji Eu
ropos katalikai sociologai. O 
prof. K. Paltaroko pastora
cijos kursas, kai bus pabaig
tas. bus riša to dalyko enci
klopedija, paltarokiškai. iš 
.naujausių šaltinių turinin
gai sudaryta. O pabaigta 
tikrai bus. nes k. K. Palta
rokas pradėtojo darbo nepa
lieka įpusėjęs: arba jo visai 
nesiima, arba pasiėmęs nu
dirba iki galo. '

Per 17 metų K. Paltaro
ko pastoracijos knygos gau-

rhetu Ihtvo Laidojama. Teir bedieviai- vaikai už- ringai skaičium- vardų ir 
kasė savo tėvą. O kryžių ? Ne vaikai jį statys. 
Gailestingai kaimynas pastatė medinį kryžių, 
kurs skeli*", kad Kristus yra mirusiojo viltis. Pa
klydusį avelė dabar jau ilsiai Gerojo Ganytojo 
prieglobsty j... - .

dar gausingiau skaičium eg
zempliorių plito po Lietuvą, 
veikė naudingai ir sudarinė
jo jų autoriui labai pastovią 
opiniją. Lietuvių visuome
ne, žinoma, katalikiškoji, or
todoksinė. ypač arčiau paži
nę jo asmenį profesijos 
draugai kunigai, labai anks
ti ėnu įspėti kunigą Kazi
mierą būsiant “episeopabi- 
lis.” Dar tada, kai ketve
rius metus (1902—1906) pa
sidarbavęs Li'epojbje. liūgo, 
netekęs sveikatos, aš didžio
jo kalbėjimo į antraeilę pa
rapijėlę vikaru, draugai ly 
dėjo jį optimistiškai.
tą pažinęs, tegu dabar ar 
čiau iričįsĮa ganomąjį ką,i 
Wią; tai(bu,s jam reikaliuga 
Kun. Paltaroko karjera ne. 
pasibaigę Surviliškyje!.** I 

,«|(l p«ąskui. jnekas nesipiktinę
— nes savo parapijoj — kad toksai inteligentas, auk 

.»I■ I ’ i- C. L . , . .

•• 1
*

* . t ■ ■ *» ' • ■ •

Namuose slinko liūdnos skaudžios dienos. Su- 
bedievėjęs sodžius subruzdo. Tokia jų buvusio 
vado mirtis padarė neužtrinamo įspūdžio. Senai 
jau sodžius nerimo. Gyventojai jautė, kaip jų

sidarėjlgu geresnio gyvenimo. Slapstydamies < 
nuo kits kito ėmė vaikščioti į bažnyčią ir išpa
žinties. Kiti, bedievybės karštuoliai, keikėsi ir 
grūmojo padegti kiekviena, kurs tik eis į bažnv- 
čia. —.tačiau ne tai nieko negelbėjo. Netrukus ir 

- ‘ '• ' •* I! "‘Iii* «'
patys kaištuoliai pradėjo svyruoti L .
i ,• Sunkiau buvo Šapo vaikams. Du vyresnieji,: 
kurię dar buvo krikštytu pradėjo vaikščioti į to
lesnes bažnyčias, kame jie' buvo nežinomi. Ėet 
ką darys kiti trys, kurie nekrikštyti? — Po ilgo 
krimtimosį. jie nukeliavo toli;į kęlintą parapiją' 
ir ten priėmė krikštą, ■ _
gėda, yisa’Šnpp šeimyna po vargo ir klaidžioji
mo sugrįžo prie Kristaus, kurs inaioniai priėmė 
pakly|liisius sūnus, teikdamas jįeins atleidimą.

Taip nesenai atsitiko vienainė Lii'tuvos kai- tavo pas seną paliegusį ka 
pine, kurio vardo tyčiomis neminime. (“Ž-de’‘)naųuinką Landsbergį, kai

•
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das turėtu kokį ypatingą užsi
’’ • - C.7 t •ėmnyi,_ l__ --------------------------

Šio irto po truputį
k Šiuo tarpu darbai Chicagoj 

nepergeriausiai. Daugiąu 
girdžiama apie atleidinėjimą 
negĮtapie ’priiininėjmią-darhi- 
ninkų. Kurie pakliūva'į nelai
mę netekti dąrbb, tai džiaugia
si gavę Jkųr darbą, kad Ir už

LDS. Chicagos Apskričio pir
mininko R. Andreliūno pagar
sėjusį forduką buvo kasžin ka$ 
pavogę.

y Visai mažai tėra judėjimo 
c-vietinėse LDS. kuopose 20-ioj 

kuopoj vos keli nariai, labiau- 
. šią Ant. Bacevičius (nors šis 
| nenuilstąs darbuotojas triūsia- 
g ši ir įvairiose kitose idėjinėse 
* ^jgdnizacijose), palaiko jos 
F' gyvybę. 25-ta kuopa vos gy- 
t vnojaj Još pasišventęs darbuo- 
^ tojas Jonas Dimša jau pradeda 
įr pavargti, skundžiasi, kad vie- 
r- nas jau neišgalėsiąs taip ilgiau 
Ištęsti, 29-ta kuopa, kuri buvo 
l pagarsėjusi savo Jurgiu Žaku, 

Br. Jakaičiu, J. Pabijonu ir ei- 
L- le kitų, dabar niekuom nesigar- 
psina. Jau 38-ta, 60-ta ir'kitos 
■kuopos vargiai begyvuoja. Iš 
į,' kur kada gali atsirasti koks 
v stebukladaris, kuris vienas 
r', kuopas atgaivintų, kitas išju- 
| dintų Į veikimą?

Čia. tai vos dalelė suminėta 
mūs.'ehicagiečių gyvenimo. ()b- 
jektingiau žiūrintieji patįs chi- 
eagiečiai juo nesidžiaugia.

Rankpelnis

Su LDS. Chicagos apskričiu 
irgi negeriau yra. Nors gera
širdis pirmininkas Rap. Andre- 
linnas nuvažiavo savo lėšomis 
į pernykštį seimą, bet, jam su
grįžus, raportų nebuvo. Berods, 
dar ligi šiol susirinkimo nelai- 
kytą_po priešseiminio.

LAWRENGE, MASS,
Velykos

Šv. Pranciškaus bažnyčioje 
Prsikėlimo šv. Mišios įvyko 6 
vai. ryte, kurias laikė klebonas 
kūn. F. A. Virmauskis, asista
vo kun. Strakauskas, o mažos 
mergaitės barstė gėles. Daly
vavo Altoriaus Draugijos na
riai ir N. P. Dr-jos nap&gk Pri
sikėlimo kryžių nešė* P. Pad- 
vaiskis, Pauliukonis.

Šv. Cecilijos choras po vad. 
varg. J. Banio sugiedojo gra
žiai Šv. Mišias.

Iškilmingos Šv. Mišios įvyko 
9:30, kurias laikė kun. F. Stra
kauskas ir pasakė turiningą 
pamokslą. Laike šių šv. mišių 
klūpojo šalę altoriaus pasionis- 
tas Gabrielius (P. Jeskelevi- 
čiūs).

Gražus būrys priėmė Viešpa
tį savo širdvsna.

Linksminosi

Jaunimas gražiai laiką pra
leido balandžio 18 d. baliuje, 
kurį surengė p-lės Puišiutė, Ši- 
moniutė, . Juknevičiūtė, A. 
Strudsienė, Bill Strudson, Ant. 
Puplauskis, J. Bauba.

- “Palangoje’.’
M • *■ * . ? - , 1

“Palangos” kleboną kun. P.
Strakauską aplankė diakonas 
Steponas Kneižys ir kler. Ska- 
landis. t . _

19 d. balandžio N. P. Dr-jos 
narės po vad. kun. Strakausko 
dalyvavo “Palangoje” su virš- 
minėtais svečiais.

Vytis Medonis, p-lės Kibu- 
riutės su savo draugais daly
vavo jaunimo pokily. Taipgi 
aplankė kun. Strakauską.

' Džiaugiamės

Klebonas kun. Virmauskis ir 
vietos veikėjai džiaugiasi ga
vę jauną, energingą ir malonų 
kunigėlį, kuris mūsų tarpe pra
dėjo darbuotis.

pasirodo -‘insurance”. Paž!sta
kun.-.Strakauską, nes jiems pri
simena dienos kada išpuošė 
Kalėdų Eglaitę viešėdamas pas

Chicagon atvykus buvusiam 
“Darbininko” administrato
riui, Jonui, Červokui, kai-kurių 
būvo manvta, kad štai tuoj bus 
pasirūpinta surengti janr-pa
kalbu maršrutą LDS. reikalais, 
bet delko tas nedaryta, tai kas
žin kas žino. Dabar tas pats ir 
su buvusiu “D-ko” redakto
rium Pr. Gudu

Dabar mūsų Chicagos kata
likai matyt yra nuo laisvama
nių užsikrėtė barnių ir savytar- 
pib politikavimo liga. Gėriau 
yra mums čionai kaip' atrodo, 
turėti savo tarpe karčius, skau
džius ginčus, jėgas skaldyti, at- 
mėtinėti, negu dirbti visiems 
krikščioniškoje dvasioje, sutar
tinai, pozityvų darbą

Čionykščiams apsukriems Irę

agentystė gan pelningasdar
bas. Daug lietuvių paėmė agen
tūras ir gerai uždirba. Net toks 
darbuotojas, elektros inžinie-

WATERBURY, CONN.
- Labdarybės Draugijos vieša 
atskaita ir padėka gerbia
miems jos rėmėjams, draugi
joms ir pavieniams asmeninis. 

Pirm visko turiu pasakyt a- 
pie stovį šios dr-jos. Draugija į 
užlaiko savo namuose šeirny- į 
nėlęiš 21 asmenų: 18 vaikučių, I 
senukę Paplauskienę 112 metų; 
Magde Ačienė, likus našlė su 3 
kūdikiais negalėdama nuo lo
vos pasikelt liko paimta į priec 
glaudą. Namo galva arba ge
riau pasakius vaikelių motina 
Viktė Kazlauskaitė dirba prie
glaudoje su didžiausiu pasi
šventimu ir jai priklauso gar
bė, kad už mažą atlyginimą per 
8 metus tarnauja vaikučiams. 
Lab. Dr-ja susideda iš narių, 
kurie moka mėnesinę auką po 
kiek kas gali, iš draugijų, ku
rios skiria aukas kas mėnuo ir 
jų atstovai turi pilną balsą.. 
Kas metą renka veikiančią ko
misiją kurios užduotis dabot 
ir išnaudot kiekvieną progą pa
rengimui balių-piknikų ir tt. 
Pavasario laike bent 5 poros 
kolektorių pereina visas lietu
vi us-gvvėntojus rinkdami au
kas. Taipgi gauna iš miesto 
valdžios vieną dieną dėl “Tag 
Day.” Tą dieną draugija suor
ganizuoja nemažiau 300 žmo
nių ir paleidžia po gatves, na
mus, biznius ir dirbtuves dary
ti rinkliavas Labdarybės Drau
gijos Valdyba ir visos komisi
jos dirba iš pasišventimo, be 
atlyginimo.

Šių metų valdyba: Dvasios 
vadas ir kasierius — kun. J. J.

t

Valantiejus, pirm. — J. Alek- 
sandravičia, vice-pirm. — Jur
gis Ališauskas, fin. rašt. — .Jo
nas Riktoraitis, nutarimų raš
tininkas — K. Mačinauskas, 
kasos gollbjai — Jurgis Jaru
ševiče ir Juozas Lasąs.

Komisija namo, vaikučių pri
žiūrėjimui 
dravičia,
Marijona Vaitkienė 
Jasaitienė, Kun. J. J. Valantie
jus.

; Veikiančioji komisija: Jur
gis Ališauskas, Jonas Aleksan- 
draviče, Ona Aleksandravičie
nė, Motiejus Boguža, Vladas 
Lušas, Kastantas Burba, Jur
gis Jaruševiče.

Šių metų kolektoriai: Jurgis 
Ališauskas, Jonas Aleksandra
vičius, Juozas Painokas, K. 
Mačinauskas, Kostantas Bur
ba, Juozas Darnusis, Jonas 
Girzijauskas, Jonas Vaišnora, 
Stasė Šerpinskienė, Marijona 
Kašėtienė, Kastulė Jasaitienė, 
Ona Radzevičienė, MarijonA 
Petraitienė, Julijona Staselifi- 
nienė, .Jieva Urbontaitienė, Pe
tronėlė Burbienė.

Draugijų vardai, kurios šel
pia vargšus kūdikius:

Metinė auka
S. L. R. K. A. centras

1925 m____ -__ -------- $85.00
1926 m________ ______ 40.00

RIjRKA, Conn. apskritys
per Sim. Cibnlskį 25.00 

ftv. Kazimiero Dr-ja —__ 6994 
ifiv. Jurgio Dr-ja. . — 76.35

Kolektoriai po namus 
surinko:

Katilius Jonas ir Radze
vičienė Ona__________  80.00

Ališauskas—Jasaitienė 52.42
Lušas—Boguša_________ 96.31
Dapkus - Jaruševiče____ 117.00
Mačinauskas - Urbontai-

t i enė______________ _103.05
2079.74“Tag Day”_____

Ch. K. Kažemėkas, ban 
kierius_____ ,_________

Stasė Šerpinskienė__ ___
Motiejus Krugelis_____

Viso įeigi]
Išlaidos

— Jonas Aleksan- 
Jurgis Ališauskas, 

Kastulė

rius Ant. Žvirblis, metė savo 
profesiją ir ėjo užrašinėti “in- 
sarance.” ,

Daug čionai atsiranda norin
čių važiuoti į būsiantį L. Vy
čių seimą, Elizabeth. N. J. 
Daugelis jų turi ambicijos pa- 

> tekti į Centro valdybos narius. 
Girdžiama, kad ir automobi
liais važiuosią. Gal tai bus tik 
tušti gandai kaip pernai.

WORCESTER, MASS
Užmušė lietuvį

* Šiomis dienomis nežinomi 
piktadariai užmušė Joną Baub
lį. Jis vedė palaidą gyvenimą 
ip turbūt neprigulėjo prie drau
gijų.

Kol kas dar nesušokta, kas 
tą darbą papildė^

Mėnesinis leidinys, TIESOS šviesoje nušviečian 
tis dienos klausimus.

Prenumeratą metams............................ $1.20

Atskira knygelė...............;................................... 10c.
Adresas: “TIESOS AIDAI”

1624 E. Pails St, Niagara Pails. N. Y.

Balansas... ........ $1,134.98

Dėl vietos laikraščiuose sve
timtaučių aukos ir šiaip smulk- 
nięsnes pavienių aukas aplei
džiame. Gerbiamoms draugi
joms organizacijoms, kuopoms 
ir pavieniams asmenims Lab
darybės draugija našlaičių.var
du taria širdingiausia ačiū. 
Taipgi tariame ačiū Lietuvių 
Ūkėsų Politiniam - Klubi 103 
Green St. ir Lietuvių Ūkėsų 
Neprigulmingam Klubui, '4-8 
Green St. už teikimą svetainių 
dykai parengimams našlaičių 
naudai.

Pirmininkas —
Jonas Aleksandravičius

Dv. Vadas ir kasierius —
Kun. J. J. Valantiejus 

K. Mačinauskas.

S10UX CITY, IOWA
Šįmet Šv. Velykos buvo gal 

linksmiausios ir gražiausios 
kokias mes turėjome laike da
bartinio mūsų klebono kun. J. 
Česnos.,Altoriai ir grabas buvo 
nepaprastai gražiai gyvomis 
gėlėmis papuošti. Šv. Cecilijos 
choras vadovaujant panelei E- 
leonorai Grakauskaitei gal nie
kad gražiau nepagiedojo.Mums 
yra garbė, turėti tokį gerą cho
rą- pirmiau išlavintą varg. p. 
E. Šlapelio. Pagirtina būtų jei
gu visas mūsų jauni mas susi-- 
tarti? ir priklausytų prie to cho
ro. Pramoktų giedoti. Girdė-' 
tų tankiau mūsų lietuviškos 
kalbos, pamokinimų. Nuveik
tų parapijai naudingą darbą. 
Taip greitai neištautėtų. Rei
kalinga tame dalyke tėvų pa- 
gelba ir parama. Didelis skait
lius mergaičių pamokintos pa
nelės Vandos Biržė taitės daly
vavo procesijoje Švenčiausio 
Sakramento. Žmonių susirin
ko į bažnyčią taip daug kac 
reikėjo iš svetainės kėdžių at
nešti žmonėms atsisėsti. Nuste
bo patys žmonės kad taip daug 
lietuvių-atsirado ir kurių retai 
buvo matyti. Kad taip būtut 
kas nedėlia tai reikėtų bažnv- 
čią didinti*. Kodel-gi negalėtų 
taip kas nedėlia būti Y Kada 
parapija buvo organizuota ir 
bažnyčia statyta visi lietuviai 
skaitę save katalikais ateida
vo Į bažnyčią ir ją užlaikė. 
Mums yra garbe kad mes turi
me savo bažnyčią ir savo kuni
gą, kad nereikia mums eiti pas 
svetimtaučius ir juos šelpti. 
Turėtų būti pas mus daugiau 
vienybės. Nereikėtų mums pa
miršti kad mes lietuviai ir kai
po toki reikėtų išvien dirbti ir 
didinti čionai mūsų tautai pa
minklą. Buvo laikai kada iš 
mūs lenkai ir kiti juokėsi kad 
mes nieko neturime ir niekaip 
negalime pasirodyti. Nepasi
duokime!___ ss .

• Velykų Vakarėlis

Vakarėlio programą surengė 
mums parapijos pirmininkas p. 
Petras Stakia. Pasekmingai 
vaidinta šį veikalą “Bajoras 
Gaidys.” Po tam klebonas da
lino saldaines velykines. Ant 
galo sekė šokis. Susirinko žmo
nių skaitlingai. Klebonas ir 
parapijonai dėkuoja p. Stakiai 
už programą ir laukia daugiau 
tokiu.

Rast

P. S. Širdingai meldžiame ir 
kitų laikraščių patai pint šį pa
dėkos žodį už ką našlaičiai bus 
dėkingi. :

tėmvti kad jaunimas daugiau- 
ria interesuojasi organizacijos 
gefrovy. ■

Ypatingai daug* vyčiai dar- 
mojasi sporto skyriuose. Hhrt- 
brdo vyčiai-šį metą gražiai 
atsižymėjo Basketball žaidime, 
ir laimėjo apskričio čąmpijona- 
tą. Už atsižymėįimą apskritis 
suteikė 
dabrinę Tauri'” arba “Lovmg 
Cup” Gi

Hartfordiečiai ir savo kolo
nijoj gražiai lošia. Kas svar
biausia, kad tik dar vieną spor
to ratelį turi perviršinti ir liks 
Harford’o miesto čampijonai. 
(Jau jie ir tą'padarė. R.). Va-

■sporte lošia svtfrWą’roię. *wew 
Haven’o-vyčiai ir nenori pasi
likti paskutiniai^. Ųųųg gyvų- 
iUo į -sušivažiavimą įnešė gero. 
muz. A. Aleksis.' Jis visa šir
džių vra atsidavęs Vyčių orga- 
nizacijai. . -<i

Užbaigus sesijas apskričio 
pirm. J.kairys 'pakvietė visny,, 
prie gardžios vakarienės kurią, 
pagamino, .darbščios vvtės, ir . ‘ 
vyčiai. Laike,vakarienės buvo 
gražių, prakalbėlių. Kalbėjo P.uf 
Ješmontas ir J. Braški^ ir niuz. 
A. Aleksis. Visų kalbėtojų kale 
bos buvo turtingos ir apvaini-1 
kuotos gražiais linkėjimais.

Lai gyvuoja vyčiai!
Pumpurėlis

Lietuvos Vyčių Organizacija
praneša

KAD DIDŽIAUSIA EKSKURSIJA ŠĮ METĄ ;
/ - ■ -

- įvyks . .

Laivu “LITUANIA” iš New Yorko Birželio U 
TIESIAI Į KLAIPĖDĄ 
TIE, KURIE NORITE VAŽIUOTI LIETUVON 

ANKSČIAU, GALĖSITE VAŽIUOTI

Laivu “LITUANIA” Gegužes 3 d.
VIENU LAIVU KLAIPeDON

Važiuokit šį pavasarį į Lietuvą su Amerikos lietuvių jau
nimu. Kur jaunimas, ten gyvumas ir smagumas. Išpildy- 
kit širdies troškimus, pamatykit savo tėvynę, brolius, se
seris ir gimines. _

Ką aktinis 'žmogus pamotai, tai amžinai neužmiršti

1 !Kainos Stačiai į Klaipėdą:
TREČIA KLIASA __x__________________$107:00
TURISTINE TREČIA______________ :_____ $117.00

__ Kainos į Klaipėdą ir atgal:
TREČIA KLIASA________________ ____ „$181.00 į
TURISTINĖ_________ _ _______ b.$196.00- į

Revenue Tax ir Head Tax Atskirai |
Sekanti Laivai Plauks tiesiai į Klaipėdą: •

LITUANIA__________________ Gegužės 3-čią 1927 ♦
EST0NIA_..________  Gegužės 24-tą 1927 Į
LITUANIA ___ ______________ Birželio 14-tą 1927 •
LITUANIA_________________ „Liepos 19-tą 1927

Žinių dėlei kreipkitės į vietos agentus ar į 
bendrovę

BALTTC AMERICA LINE
8—10 Bridge Street New York, N. Y.

JEIGU NORI ŽINOTI, kas dedasi Didž. Britani
joje ir kitur; Kaip gyvena Britanijoje lietuviai išei
viai, koks jų gyvenimas ir kultūrinis plėtojimasis, 
skaityk y**-

Parapijonas

WATERBURY< CONN.
Lietuvos Vyčių Conn. Apskri

ties suvažiavimas
Balandžio 10 d. š. m. įvyko 

Lietuvos Vyčių Conn. Apskri
čio suvažiavimas, AVaterbury, 
Conn.

Suvažiavimą atidarė ir vedė 
apskričio pirm. J.-Kairys. JiR 
moka tvarkiai ir rimtai vesti 
susirinkimus. Raštininkavo ga
bi vvtė iš Hartford (labai ap
gailestauju kad pavardės 
menu).

Atstoyu-vių iš 3-jų kuopų 
kuopų pribuvo apie: 25.1 Malt J

“IŠEIVIO BRAUGį"
“IŠEIVIŲ DRAUGAS” yra tai vienintelis 

lietuvių leidžiamas laikraštis Didz. Britanijoje. 
Išeina kiekvieną šeštadienį. Tarnauja lietu
viams išeiviams gyvenantiems Didžioje Brita
nijoje.

“IŠEIVIŲ DRAUGAS” talpina įvairias ži
nias kaip iš lietuvių 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:

Didžioje Britanijoje: Metams 12 šilingi), pusei 
metų 6 šilingai, 3 mėn. 3 šilingai ir 6 penai.

Amerikoje: Metams $3.00, pusei metų $1.50, 
3 mėn. 90 centų. .
’ Lietuvoje mietams 24 litai, pusei metų 12 litų, 
3 mėn. 7 litai.

Redakcijo sir Administracijos antrašas: “Išeivių 
/ flnugM/’ 2W H. EgUnttu Str. Glaifo** S. S. Scot- 
s land*

I
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PAVASARIO BARGENAI

ehinikams

Ak, myliu tave ...... 
Bemužel, nevesk pačios .. 
Graži čia giružė.. .^:.........
Meilė ...................................... ..
Meile uždegta krūtinė .... 
O pažvelgki . .............. .. .. ...
Visuomet širdis surakinta 
Penkios linksmos dainos .

‘ŽEMĖS BOJUS 
PAVYKO

aute — šo
ne — duk- 
draugo, L.

DUETAI 
■£s.

Moterų Sąjungos Imnas ...
Skrenda, lekia mūsų, mintįs 
Trisdešimt dainų.................

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRASAIĮ savo sielos gyvenimą šią 
dienu žmonija žiūri pro mor 
žinomąjį stiklą, o į ją apsu
pantį pasaulį pro teleskopus 
j mikroskopus.

F. W. Foerster

Namas penkių Šeimynų ir dvi 
krautuyfa; rendųisuvirs $100.60 į 
mėnesį, akina $6,700. Savininkas 
turi išeit iš Boston*o dėl sveikatos. 
V. K. LUTKIN, 304 Third Strcėt. 
So. Boston, Maas. , , (O.6)

Dažnai žmogus gyvenimą 
supranta tik tuomet, kai jo 
gyvenimo laivas būna sudu
žęs į uolą ir tik' skeveldros 
V .plūduriuoja vandenyne.

V. Fersteris

vienintelė krautuvė s o. bostone, kuri parduoda viską pigiausiomis 
KAINOMIS IR GERIAUSI TAV0RĄ.

Sekmadieny, bal. 24 d. 4 
vai. po pietų Sąjungietės pa
rūpino vaikučiams krutamu 
paveikslų. Paveikslus rodė 
p. A Potembergas iš Cam- 
bridge.

Vakare, 7:30val. rodF su
augusiems. Žmonių buvo ne-

SOUTH BOSTON HARDWARE CO
JONAS KŪMAS, SiVtainktt

PARDUODAME NAMUS IR 
įp FARMAS ~

Mes turime visokiij namų ir far. 
nnj pardavimui. Taip pat turime 
ir ant maino farmų ant namų ir 
namų ant farmų. Parduodam ir 
mainom krautuves. Jei kas norit 
pirkt ar parduot savo namų, bizni, 
farmų ir tt., kreipkitės prie: Petro 
CHESTNUTS ir Jono KAŠĖTOS, 
684 N. Main St., Montello, Mass. 
Tel. Brockton 7180 arba 346 
Broadway, So. Boston, Mass. Tel. 
So. Boston 1208. (B.26)

379 West Broadway, ■- South Boston, Mass 
Telephone South Boston '0122.

-■K ’

METINĖS PRAKALBOS'
Rengia šv. Vincento Vyrų ir Mo

terų Draugija ir VUkų Skyrius
NEDĖLIOJ, GEGUŽĖS 1-MĄ, 
> 19 2 7 m.

LIETUVIŲ SALĖJE
26 Lincoln St., Brigfaton, Mass.

-3-čių vai. po pietų ___A

Visus kviečiame į šias prakal
bas, kuriose užgirsite kalbų, muzi
kos ir dialogų. Dalyvaus Panelės 
— Adele Barfkevičutė ir Adelė 
Zagurskaitė iš Brocktono, kurios 
išpildys dalį programo. Griežš Bui- 
nio orchestra. Bus visiems gera 
proga kaip suaugusiems taip ir 
vaikams prisirašyt prie draugijos 
už pusę įst ojimo.

Kviečia RENGĖJAI
PASARGA. Taipgi prašome''vi

sus narius, neišskiriant ir vaikus, 
dalyvauti ant Šv. Mišių, kurios į- 
vyks gegužės 1-mų, 8-tų vai .ryte, 
N. P. P. M. bažnyčioje, Cambridge, 
Mass.

• i
Valdyba

I BARBERNĖ ANT RENDOS 
f Puikioj vietoj, prie lietuviškos pir- 
. w tP’™0** rfišies įtaisymai. Rrti- 

da $35.00 į mėnesį. Yra visi įtaisy
mu mai; ši 1 ūmų ir elektrą apmoka sa- 
pv vminkas. Gali atsišaukti gerai mo- 

■a o darbą dirbti Už 
y*¥|Che«ter’Ls nemažas miestelis o tik 
lųią viena lietuviška barbėtu?. Atsi

sukite: 311 KOLAS NAVICKAS, 
623 Potter St., Chester, Pa. (G.10)

Moors 20 spalvii pentas. galionas_________$3.50
Moors 20 spalvų Flat pento, galionas____ 3.00
Screen pentas_______ .....________ ' ________  1.50
Moors grindų vamišius__________ 3.00
Egvptian pentas 24 spalvų_________________2.50
Spėriai Flat pentas____________  1.75
Geras baltas Enamel __ ___________________2.75
Siekas, baltas ir raudonas____________  2.00
fanto ir vanrišiaus renraveris__________ „ 1.50

Šereen pentas.._x.

Vattoišius.

vičiuš yjadarė koaliciją-są- j 
jungą su komp. A. Vanagai- ! 
čiu ir šį pavasarį jiedu pra
dės lankytis po lietuvių ko
lonijas su koncertais. Mes 
turėsime nepaprastą 'meno 
šventę, kuri, reikia manyti, 
suteiks mūsų sielai peno. 
Artistas Babravičius yra 
pasaulinis dainininkas ku
riuo mes turime didžiuotis. 
Jis pasekmingai gastroliavo 
po visą Ameriką su Šaliapi- 
no opera. Mums garbė tu
rėti tokį garsų artistą savo 
svečiu.«

Aneras, tai yra visų mūsų 
mylimas artistas komikas ir 
muzikas, A. Vanagaitis. Jo 
gastrolės su Dzimdzi Drim- 
dzi mums 'neužmirštinos. 
Art. A. Vanagaitis ne tik 
Lietuvoj buvo mylimas, bet 
mylimas ir gerbiamas čia 
Aęierikoj. Jo vienas pasi
rodymas scenoje, sukelia 
juoką ir žingeidumą. Kon
certuodamas su ari. Babra= 
vičium, Vanagaitis, beabej o, 
suteiks mums ką nors nau
jo- '

Asistentu tiem dviem ar
tistams, yra pianistas Mi
kas Yozavitas. Tai yra jau
nas, bet dideliii gabumų pia
nistas, čia gimęs lietuvys. 
Mūsų jaunimas gali didžiuo
tis turint tokį talentingą 
pianistą.

Koncertas, matomai bus 
labai įdomus. Lauksime vi
si tų garbingų, svečių. Su 
linksmu pavasariu,, susilauk
sime linksmų ir mylimų sve
čiu artistu-dainininkų.

M. K.

MIŠKAM CHORUI
12. xGinkim šalį Lietuvos .............................. .50
13. Giesmė į Šv. Kazimerą............................. 50
t4r^Lietuvos-Vyčių Imnas ..... .<....... .25
15. Pirmyn į kovą...........................  50
16. Mes grįšim ten........................................  .75
17. a) Išauš vasarėlė,

b) Tu mano mergelė,
c) Išbėgo mergytė.................................. .50

18. a) Kaip aš buvau jaunas,
b) Žiūrau anksci rytų,
c) Aš užgimiau Lietuvoj..............................50

19. a) Eikš mano mergele,
b) Aš sutikau žydelį,
c) Kam anksci kelcis................... :... .50

20. a) Micls tėveli,
< b) Oi skauda galvelę,

c) Atsigėriau žalio vyno......... .............. .50
21. a) Oi džium-džium, .

. b) Už jūrių,--------  — -------
c) Kalbia jaunas bernužėlis, ■ —.
d) Aš turėjau vištą .... . .......................50

22. a) Tykusis £. *2 3l1
b) Oi laksto vanagėlis, •
c) Kilt Nemunas, d) Oi čiūčia-liūlia .50

Visos virš paminėtos dainos galima gauti 
“Darbininko” Knygyne. Siųsdami užsakymus 
drauge prisiųskite ir pinigus. Visuomet adresuo
kite taip:

’*■ ■ i —- ' ■ ' -
‘.I** • *
SUSIRINKITE SKAITLIN- perdaugiausia, bet tie, kurie* 

"GAI buvo išėjo patenkinti. Są-
Balandžio 28 <L 7:30 vaL>£WWms( liks šiek tiek ir 

vakare įvyks LDS. 1 kp. mė-x , >'

mėtų dalykų, turime visokių įrankių: Pentoriam, Plumberiam ir kitokiems iue- 
fiską veltui pristatome į pirkėjo ąamus. >

Monarch, Carmoliglit flat "arba žibantis
Baltas tyras Lead, Boston Star 100 sv__ 12.50

Stogams smala, galionas______ ___ '_______85c.

Langų sietukams Uratai, pėda__________ 2^4c.

Žolių sėklos, svaras ---------------------------- -— 25c.

Šakės žemei kasti______________________ 90c.

Grėbliai-------------------    65c.

Langams šeidės po-------------- ----------------! 50c.

Sienoms popieros parsiduoda, nuo 5 centų iki
60 centų už rolą. į
i \ ‘ .

Agentai AVhiting Adams hrušių, kurie parsiddrr 
da pigiomis kainomis ir geriausi brušiai. '

Dhržams laistyti aipų ir kitokių įrankių. -

CAMBRIDGE, MASS.
; ; ' r-

Misijos

' Šioje gavėnioje lietuviams
> nuo ko

vo 27 iki balandžio 3. Misijas 
skelbė geri). Tėvas Alfonsas 
Pasionistas. Iš lankymosi žmo
nių galima buvo spręsti, kad 
misijos buvo labai ^pasekmin
gos. Nors misijos dažnai čion 
esti, vienok kasmet randasi ne
mažų atsivertimų.'

Užbaiga misijų buvo įspū
dingiausia. -Užbaigiant irgi 
žmonelių buvo pilnutėlė bažny
čia — taip kad daugelis turėjo 
stovėti per visas pamaldas. 
Prie šv. Sakramentų toje die
noje irgi labai daug ėjo.

r*-

Seserims aukos

Per misijas trečiadienio va
kare buvo daroma kolekta Jė
zaus Nukryžiavoto Seserų nau
dai. Žmoneliai gausiai aukavo. 
Šie aukavo stambesnias aukas:

Kūn. F. Juškaitis $11.00. 
Poni Šiurkienė $10.
Po $5.00:, U. Venskienė, M. 

Norbutas, A. Zableckienė, A. 
Tūlienė.

A Vaisiauskas $3.00.
Po $2.00: P. Bukaveckas, O. 

Smilgienė, O. Bučinskienė,' B. 
Žilienė, V. Šimkus, J. Landžius, 
B. Ribokienė, E. PotembeTgie- 
nė, A Paulienė, N. N.

E. šeškauskienė $1.50.
Po $1.00: V. Dambrauskaitė, 

V. Kačėnienė, E. Bucelevičie- 
nė, B. Pocienė, M. Sundukienė, 
M. Gedžienė, N. N., A Jonikie
nė, P. Kavolienė, M. Ladinaitė,
M. Armanavičiutė, M. Kazlaus
kienė, S. Davydienė, V. Binge- 
lienė, P. Momkus, J. Puzinas, 
J. Baranauskas, A. Jasutis, D. 
Zaletskas, S. Jauga, S. Gend- 
vylis, J. Povilitis, S. Stankevi
čius, Vilkienė, J. Dambraus
kas, A. Ramanauskas, J. Sun- 
dukas, J. Plauskas, J. Mocke
vičius, j. Raudeliūnas, D. Jur
gelevičius, D. Zableckas, J. 
Kapčius, I. Bokaveekas, J. Ta
mošiūnas, J. Santaekas, M. Jo- 
nikis. T. Jankienė, Dainienė, N.
N. , N. N., Skapinskienė, Širei- 

jkienė, M. Bucelevičius, N. N.,

- buto 
jfihL: iivjo. Daugelis §ake ‘ ‘WUip 

gliK • gražiai altoriai mūsij bažuyčio- 
■ je išpuošti dar niekad nebu- 

vo.”.Garbė priklauso seserims.
Velykų ryte procesija ąrėl 

' Ibuvo graži. Dalyvavo visų 
draugijų valdyba su ženklais ir 

s mili- vėliavomis. Ėjo kareiviai su 
lidgiui nniformoms kurie' saugojo Jė- 
L. Che> zaus_grabą. Jie ėjo su kardais, 
gimęs iškeltais."L važiausia dalis pro

cesijos tai buvo mažų vaikaičių 
______  ir mergaičių puikiai papuoštų 

su didelėms l.elijoms rankutėse 
ėjimas; Buvo didelis būrys ma
žų mergaičių kurios gėles bars
tė. Visa procesija buvo taip 
tvarkiai surėdyta, kad negali
ma buvo nesigįėrėti tą visą ma
tant. Vaikučių'procesiją ren
gė ir tvarkė seserys.

Per pamokslą gerb. klebonas 
kun. F. Juškaitis širdingai dė- 
kavojo visiems dalyvavusiems 
ir prisidegusiems prie iškilmių. 
Ypač dėkavojo Seserims užtokį 
gražų pasidarbavimą prirengi- 
nie vaikučių; kareiviams, kurie 
savo lėšomis pasirūpino uni
formas, gi p. Juozui Janeliūnui 
kapitonui didžiausia garbė pri
klauso, nes jis kas met tuomi 
patarnavimu rūpinasi. Dėka
vojo draugijoms už pasirody
mą ir korui kurs po vadovyste 
panelės Onos Grybaitės labai 
gražiai giedojo. Cambridge’io 
koras nors neperdidelis bet la
bai gražiai gieda< Kaip iš mer
ginų taip ir iš vaikinų yra. tu
rinčių labai gražins balsus. Pa
nelė Margarieta Grybaitė, se
sutė vargoninkės, savo gerai 
išlavintu balsu daug prisideda. 
Didelė padėka ir jai priklauso. 

Velykų dienoje po Mišparų 
vaikučiams lankantiems para
pijinę mokyklą ir einantiems 
sekmadieniais' į katekizacijos 
pamokas buvo teikiama “vely
kaičiai,” ir kitokios dovanos.

1 Vaikeliai, kurie geriausiai mo
kinosi ir kure nebuvo nė sykio 
mokyklos-apleidę gavo ne tik 
saldainių bet ir gražių religiš
kų atminčiai daiktų. Jiems Ve
lykos buvo labai džiaugsmin- 

UžbaigianLšieinet mokyk
lą gerb. klebonas pažadėjo vėl 
duoti “praisus” už geriausią 
111 o k in i 111osi. už pa v vz< 1 i ngi au
siu užsilaikymą ir neapleidimą. 
mokyklos. Vaikučiai žiūrėkit 
kad šį sykį nepraleistumėte 
progos gavime dovanų.
' Vietinis

T~;t
l^arch 100% tyras, pentas. 

geriausia varnišius t. 

lannot baltas Enamel______
h"1.1 1 ■■■' f—■■■

Kalinauskienė, E. Pranyčia, ■ 
Motiejūnienė, Zdanevičienė, V. , 
Klevienė, K. Diksienė, V. Cet- 
kauskas, Liančius, Daugvietie- 
nė, Gaidys,N. N., A. Overka, N. 
N., V. Tūla, O. Savickienė, A. 
Nebrienė, O. Liipenė, Stankevi
čius, Navašinskienė, Jankaus
kienė, SarapienėrTalabienė, p. 
Stulpinas, M. Ananienė, Eiro- 
šienė, Kalakauskienė, S. Ajaus- 
kienė, Lenkauskienė, Zaveckie- 
nė, M. Kirslienė, Potembergas, 
Girdvainienė, N. N., A. Paulie
nė, Valatkienė, M. Jezukevičie- 
hė, Šleinienė, Bucevičiutė, 
Kundrotienė, O. Viršilienė, A. 
Daraškevičius, Vaitkūnas, P. 
Radaitis, Preskinis, A. Sarge
lis, Valeika, Z. Kazlauskas, J. 
Daniušis, P. Kisielius, R. Juo- 
zapalis, Ambrazaitis, P. Lipas,- 
B. Burokas, V. Šapotas, Lepeš- 
kienė, M. Glėbus, S. Gailevi- 
čius, J. Praspaliauskas, Jasu- 
tienė, A. Povilaitis, J. Šeškaus- 
kas, Puęys, N. N., Pr. Jarma- 
laitis, Bačinskas, J. Matusevi
čius, P. Jankauskas, E. Povi
laitytė, J. Glebus, P. Bakavec- 
kas. A. Kasinskaitė, O. Savic
kienė. Santaekas, A. Malinaus
kiene, K. Martinkus, E. Tamo- 
lvnienė.

Išviso su šioms ir smulkes- 
nėms aukoms Jėzaus Nukry
žiuoto Seserims Cambridge’ie- 
čiai sudėjo $250. Gerb. Tėvas 
Alfonsas už aukas širdingai dė
kavojo.

Velykos

.Tau kelinti metai kaip Cam- 
. byidge’io lietuviai katalikaiJ? • . ROS.
■ gražiai apvaikščioja Jėzaus iš 
, numirusių atsikėlimo apeigas.

JJ^jtUVOS

nesinis susiiinkimas, parapl- 
jos“ svetainėj, 492 E. 7tll St. 
Besiartinaat LDS.’ Naujos 
Alicijos apskričio “gėguži; 
nei” jkurįme kuosmąi- 
kiaŲsįą prię jos rengti&.Taip- 
fi bus pą^ęlįta ir keletą kiti) 
siurbiu klausimų. Kviečia-^buvo duodamos misijos 
me ateiti.



j PR ASMEGO KALNAS |į gladijatofhj rūngfynes^ > 
^Ttn»rikujer-6il4vartybėje Įi^tmhpa galvoj tampat

Glaro upės krante įvyko keis- gra^nimąi, o ne pats veidro- 
tas reiškiųyjy. Vieną gražią die- * dijsiJŠenpvės romėnai veidro-l 

. ną gyventojai išgirdo garsų, džius laikė dideliu išteklium ir 
požeminį ūžiiną ir. pajųąiįė/kad papuošalų. Seneca

įtvirtinai matęs r tąoįų nbrauffių. 
no ir a , veį<jrodžhj) kurie buvę bran-.

,už Scipįjaus dukters 
kraitį, kurį jaį Senatas davė.'i . -»• k, • *■*".' y

Senovėj veidrodžius daryda
vę net-iš vulkaninio stiklo, Si- 
dono stiklo įmonėse, kurių jau 
Plihijaūs laikais esą buvę. Net

didelis mišta^apat 
kokio kilometro itj_ 
pie tiėlę platumo, bemataht.su- į 
sįlygfob sn žeiriės paviršiumi. 
Tuo laiku netoliese iš upės 

. dįgnoį paviršių iškilo apie 100

.1' ‘ •* ■ »

- ...... , f 1>;X

VEIDRODIS SENOVĖJE ■ bandyta stiklinio veidrodžio 
antroj pusėj uždėti ploną si- 
dabte lapą, kad gavus aiškes
nį šešėlį. Romęnių veidrodžiai 
būdavę apskriti su Rankenomis

■fcLfiKT. r* i . . ■ .

5 . Juk veidrodis — tai neatsto- 
jamas moters tualeto pagalbi- 

. įlinkas ir nenuostabu, kad jis 
*~jau gilioje senovėje buvo var

tojamas. Tais, laikais jie būda- kurių darant tualetą, ^ver- 
gės laikydavo juos prieš savo 

niai arba bronziniai. Sidatao-JP®“35- Tais sieni-
veidrodžius vartojo turtingiaii- veidrodžiu buvę,

gieji aristokratai net.sienas da- 
rydavę iš veidrodžių. Vienas 
istorikas tvirtina, kad Horaci-' 
jaus miegamojo kambario sie
nos vien iŠ veidrodžių buvusios/ 
padarytos, o tai buvę laikoma 
didžiausia prabanga.

vo metaliniai, daugiausia vari
niai arba bronziniai, i
vyxvu.-uyzu.uo vouiuju imujig 
irios romėnės, kuriuos Prasite- 
lis išradęs, bet Plinijus tvirti
na,^reikią abejoti, ar tai. joTš-; 
radimas, nes šidabrt) veidro- 
džius jau prieš tai vartodavo.. 
Plihijaūs laikais juos dirbdavo 
iš’vario ir ėinos mišnio, pamėg
džiojant sidabrinius veidro
džius.

Senovės rašytojai kalba apie 
kaž kokį “aukso veidrodi.” 
Tas pavadinimas bus kilęs, tu
rint galvoj aukso rėmus ir pa
gražinimus, o ne pati vėidro- 

Į&jiS. Taip pat kalbama apie 
*‘‘brangiųjų akmenų’’ veidrodį,

gęs laikydavo juos prieš savo

RUSIJOJ RASTI NEŽINOMI
KALNAI _ >

Sovietų Rusijos geologinis 
komitetas Sibire. Jakutų gyve- 
namoj srity surado iki šiol ne
žinomų kalnų grandinĮ, kuri 
tęsiasi 1000 kilometrų. Kalnai 
vietomis turi 3,300 metrų aukš-kurį Neronas vartodavęs iš sa- 

paaukštintos vietos žiūrėti tumo ir 300 kilometrų platumo.

SUSIPAŽINAI! SU LIETUVOS VEIKĖJAIS*
Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir. 

gerovėje be mokytų vyrų ir moterų. Kiekvie
na kultūringa tautą gerbia savo mokytus vy
rus ir mokytas moteris. Taip ir pas lietuvius 
tari būti.. '*

Kiekvienas lietuvis tari žinotPapie savo 
tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis 
pirvalo supažindinti savo vaikus su lietuvių 
tautos vadais. Jei taip nedaroma, tai reikia 
nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimą Ame
rikoj. v ' ;
APIE LIETUVIŲ TAUTOS VEIKĖJUS.’ 

YRA IŠLEISTAS PUIKŪS VEIKALAS VADINAMAS

Rv?..' "BiM-'S
• % <■

;< Henry .Olin Warren; išOlin, 
N. <J. Amerikos karinių jėgų 
didvyris Kinijoj. Jis pirmas 
davė žinią Amerikos jėgoms ei
ti į Nanking’ą ir paleisti ugnį 

priešą. pį®

Dailininkui Jokūbui Duran- 
diuą 4ępie' mĄ buvo pa-, 
vesta atnaujinti vienoje Pran
cūzijos bažnyčioje vpaveikhlai. 
Pabaigęs darbą, ? ji* patiekė 
debopui sąskaitą sumojo 77- 
Ibrinų ir 10 'saidų, (florinas 
(100 saldą) (3 litai) Klebonui 
sąskaita pasirodė perdidelė jr 
jis pareikalavo iš dailininko 
smulkių- nurodymų, kurie ir^ 
buvo surašyti šitaip: J

1. Pataisymas ir nudažymas>

KAS AUKŠTESNIS Už
' CARĄ?

Kitkart caras, Mikalojus I 
užvažiavęs pas dvarininkų ir 
>aprašęs, kad tuose namuose 
nebūtų nieko už jį aukštesnio, 
ruris galėtų nepripažinti jo 
valdžios. “Kas gi Rusijoje ga-, 
4ėtų būti aukštesniu ųž Jūsų 
Didenybę ir nepripažinti Jūsų 

valdžios ? ” • nustebęs, paklausė 
dvarininkas. -‘Ugi maži vai
rai,” atsakė caras.—

e

k

r

Veikalas turi 436 puslapių, iš kurių 288 puslapiai 
užimti paveikslais 

Kaina^JKL-^^ ——,__ _ . .Užsisakykite
“DARBININKAS” 

366 WestBroadway South Boston, Mass.

DABAR NE SENIAU
Nūdieninis gyvenimas tiek kupinas įvairiausių įvy

kių, kiekvienam gyvam sektina ir žinotina. Laiko ne
gaištant visa kas dedasi mūsų krašte ijryisame pasauly
greit galima sužinoti iš “TRIMITO.JT-------

“TRIMITAS” ne partinis savaitinis šaulių laikraš
i

■

tis, paveiksluotas, trumpai ir suprantamai rašo visais Lie
tuvos ir pasaulio politikos, mokslo ir visuomeninio gyve
nimo klausimais; be to, deda įdomių apysakų, eilių, įžy
miųjų Lietuvos žmonių gyvenimo aprašymų ir 11, o be 
to, dar kas mėnuo savo skaitytojams duoda įžymaus Lie
tuvos veikėjo paveikslą. . ' ’

' Užsisakę “TRIMITĄ” metams arba pusei metų,

rūpi.grašio ^yvcubnas, TOniana 
atvad«vtaM ir tapnoaaės su vi, 
suomene susiartinimo idėja, priva
lo užsįsal^k^nn^ 

w" ■. 

“Karys” Uh aĮųe, įvai
rius Laetūvoą,kąriuoiĮienės reika
lus^ bet ir duoda žinių iš Lietuvos 
ir iš užsienio. . * ’ '

Visiems šviesesniems žmonėms 
svarbu.skaitytį “Karį” nes jis 
gpanadĮna bendro lavinimo raštų, 
jvairenybių iš naujų mokslo išra- 
dinių» Karmomeriės švietimo ko
misijos“ Kary ^skelbia savopra 

dešimties .JJįeyo. įsakymų 0,13. aRĮfe^Ąriuomenės švieti-
- mą, kurie jaomu žinoti kiekvie-

Rastas laikomas žuvęs Rur 
genso paveikslas “Šv. Teref- 
sė.” Rado jį viename priva
čiame rinkiny berlyniškis" me
no žinovas dr. Liudvikas Bur- 
cliard. Radinio autentiškufhą 
oatvirtino taip pat žinomasis 
Willielm Bode. Paveikslas, ma
tyt, tapytas šventosios pripaži
nimo proga 1614 metais Ant- 
verpene ir, reikia manyti, turi 
portretinio panašumo į šv. Te
resę, taip, jog yra pirmas au
tentiškas šventosios asmens 
pavaizdavims.

ORIGINALUS PAMINKLAS.

Garsiajam varpij liejikui Ul- 
ricliui iš Upoldos pastatytas 
ant jo kapo ^Veimare, kaipo 
paminklas, tikras žalvario yar- 

. pas, kokių tas meisteris buvo 
tūkstančius- nuliejęs Įvairiau
sioms pasaulio bažnyčioms.

11 • s
*7 VARGONINKAS ^5 lietuvių Šeimynoj ne.
-4 • t ’• f < V AnUUmN AA& ragi kokio nof^ albuiho. Bet te- 

gojaus atsišaukite sekančiu toj lietuvių šeimynoj terari 
jantašn: KUN. - A. DRISKA, Lietuvos Alhūrną, knriamd yra

k

S. FairfieldJ Avė., Chica- Lietuvos didžiųjų Wkėjų at
vaizdai ir jų gyvenimų aprašy
mai Kiekvienai laikąs save 
tikru lietuviu^ įęfciotu priva
lo turėti tą Lietuvos Albumą, 
t Kaina $350. ......... ’.-~X
“DARBININKAS” -.

l/Jf

PILNŲJŲ BLATV. CENTRO

r*---------’ - E-
Dv. Vačl — Kun. P. Saiuusaitis, ■ 

• . 2334 So. Oakley Avė.“ į 
Chicago,- Illinois. • J . | 

Redaktbriu^—Kun. C? ‘^Matulaitis.
į 2334* So. Oaklejt <Ave.,f;
i Chicago, Ulinois.

I Vice-Pirm. — J. Svirskas,
1Q4 Dorcheąter, Street » ? 
Woreester, Mass. \

II Vice-Pirm. — O. Adomaitienė,
36 Norton Street > 
Dorchester, Mass;

Iždininkė’ — O. Sidabrienė,
6 Commonwealth Avė. 

į Worcester, Mass. ‘ 
Iždo globėjai — .

Kun. P. V.'iStrakauskas, 
50 W. 6th Street—-- 
So. Boston, Mass.

J. Tatulis, 44 Barelay St., 
Woreester, Mass. s 
—- V. J. Blavackas, 
104-Dorchester St., 
Woreester, Mass.

rr

366 Broadway, So. Boston, Man

DAKTARAI^ 

jj METUvEfllDENTISTASl 
8DR. ST. A. GALVARISft 
| (GAUNAUSKAS)

8414 Broadway, So. Boston
Telephone So. Boston 2300 

e Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 ryto, 
Inuo 1:45 iki 5:20 po piet ir nuo 7 
| iki 9 vakare, šventą dieną pagal su* 
1 sitarimą.

nam žmogui švietėjui
“Karys” praneša, -ką Valstybės 

veikia karo srityj, kaip jos gink
luojasi; kokius naujuskaro pabūk
lus išrandą 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’^ aveikslų,
reginių,’ apysakų, eilių, įvaireny
bių, juokų ir-t l.^'"’"

“Kairys” deda daug atsiminimi! 
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 “Karį,” nes jis paduoda 
daug sporto žinių iš Lietuvos ir 
užsienio.

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

Kur tik yra susikūręs koks nors 
jaunimo-ratelis, ten būtinai turi 
būti “Karys,” nes jis be kariško 
auklėjimo rūpinasi kiekvienam 
jaunuoliui Įdiegti tėvynės meilę.

Metiniai ‘‘Kario” prenumerato
riai dovanargauna priedą — gra
žų, spalvuotą sieninį Karių Kalen
dorių. Kalendorius dalininko dar
bo, papuoštas paveikslais ir sura
šyti jame žymesnieji lietuvių gin
klo nugalėjimai nuo pa't senovės 
ligi šių dienų.

_“Kari” redaguoja pulk. įeit. 
Burokas.

“Kario” kąjna metams J5 litų, 
pusmečiui 8"Iitai,' 1 mėn. 1.50 et. 
Užsieny $2.50. >

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

— GrOCtllO Ja * ■

» •
Xlx-

>

2. Pridėjnuąs kaspino Kloto 
kepuraitei A- 4,17 florinų.

3: Pridėjimas uodegos šv. 
Petro gaidžiui’— 2,4 fl.

4. Pririšimas gero žmogžu
džio prie kryžiaus.— 1,8 fl.

5. Pridėjimas Angelui Rafa- 
eliui naujo sparno ir paauksa
vimas — 15,9 fl;

_ 6. Numazgosimas.Kaipo tar- 
naitės — 6 j3 ,€1. - - .
, . 7. Saulės paauksavimas ir 
mėnulio nuvalymas 8,15 Ti.

^8. Pataisymas Herodo drabu
žio skverno, Įdėjimas iam d 
jų dantų ir jojo plaukų ya 
šymas — 5 florinai.

9. Užlopijimas Amano kalnių
— 2^flor.''

10. Padarymas Tobijui nau- 
ų batų — 2,6 fl.

11. Išvalymas Balaamo asilo
ausies ir-5jo pakaustymas — 
V in. S “

12. Įdėjimas Sarai auskarų
— 3,3 fl. ' -♦ ■ - *

13. Įdėjimas r Dovydo šau
dyklei akmenuko ir padidini
mas Galioto galvos — 4,1 fl.
, 14. Įdėjimas dantų Samsono 
asilo žandikfųdiui — 1,2 fl.

15. Sutafcyi»as marškinių sū
naus palaidūno — 3^4 fl.

16. Pridėjimas Samaritonės 
ąsočiui ausies — 1,5 fl.

Viso 77,01 florinai.

* ’ ' *

...Ir ldbaid&H5ūna naudinga, 
kol mes jauni, jei tik mes jos» 
nev.elkamė iki^senatvės.

SVARBUS PRANEŠIMAS VISUOMENEI

Rast.

PAM-EXPELLERffl i
Vaisbaženklis registruotas

S. V. Pat. Biure.

Prašalinkite tuos 
skausmus. Trinkite 

gelenčius sąnarius su 
DR. RICHTERIO 

Inkaro Rūšies

Persitikrinkite, kad In
karo vaisbaženklis butų 
ant kiekvieno pakelio.

Galite gauti Pa:n-Ex- | 
pellerj pas savo vaistin- > 
inką po 35c ar 70c bon- : 
kute, arba iš z

Telephone S. B. 4000

DR-AS J. LANDŽIUS

■r

ICHTER & CO.
& So. 5th Sts.,

Brooklyn, N. Y.-

(SETMOUR)
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Gydo aštrias ir kroniškas užsi- 
senėjušias ligas vyrų, moterų 
ir vaikų, pagal vėliausius me
todus, kaip tai: ultra-violeti- 
niais spinduliais, kvvartz žibu
riu ,thermo therepa, ir kitais 
elektro: medikališkais budais. 
Egzaminuoju kraują, šlapumą 
ir spiaudulius savo laboratori
joje. Nutraukiu X-Ray pa
veikslus. Teipgi suteikiu pata
rimus laiškais.

Ofiso valandos —— 
nuo 9 ryte iki 9 vakare

381 WEST BR0ADWAY 
South Boston, Mass: 

(Antros lubos)
' ' W ■ ■ ■ ..... ■ ■ ■ ■■ I' ■■■ ■ '

ADVOKATAI

.SKILVY 300 ŠPILKŲ
Vienoje New Yorko ligoni

nėje gydytojai, darydami M. 
Burry operaciją, jo pilve rado 
apie 300 špilkų, įvairaus didu
mo.

Ponia Burry papasakojo gy
dytojams, kad ji buvusi dauge- 
lio vaikų-prižiūr_ėtoja ir dažnai 
būdavusi taip alkana,kad ne- 
paisydama, ką turi lūpose vis- 
kĄ p^rydavtHš’^dfeio. - -

’ , — 13 —
BOLŠEVIKŲ “ROJUJE” •
Sodžiuje čer-dat Tomsko ra

jone (Siberijoj) buvo užmuštas 
milicijonierius Jurmagovas. 
Paaiškėjo, kad tą biaurų dar- 
bą -atliko ‘ ‘ komsomolo ’ ’ - ^ko
munistinės jaunuomenės orga
nizacijos) narys Rarinas, kuri
papirko bolševikų valsčiaus
valdybos pirmininkas Basko-
vas. Mat Jurganovas nebuvo
prisirašęs prie komunistų par
tijos, nors labai sąžiningai ėjo
savo pareigas.

1

Gudai apie netikusį pataisy
mą turi tokią patarlę: 
/ Per tvorą landžiojo paršeliai, 
o kaip pataisė, tai ir kiaulė* su
lindo. »

<

■" Šiomis dienomis mes gavome daug g 
namų ant pardavimo visose Bostono O 
dalyse, kaip tai: So. Bostone, Dor- S 
chestery, Rosbury, Roslindale, Cam- x 
bridgiuj ir daugelykitu vietų, kurių 
čia negalima sutalpini;. $

Turime daug gyvenimo namų nuo 3 
vienos iki 50 šeimynų, taip jau daug x 
namų su krautuvėmis. Krautuvės tin- $ 
karnos dėl įvairių bizniu, taip jau tu- 
rime daug namų, farmu ir krautuvių X 
dėl mainymo. Nepraleiskite šios pro- 

-gos.- — - . - . g
Skolinam pinigus ant pirmų ir ant- >' 

rų mortgičių, taipgi mums reikalingi $ 
pinigai dėl - pirmų, ir antrų jmorgičių^ g.

VERACKA IR VIŠINSKAS
LIETUVIAI ADVOKATAI,

PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE E 
OFISUOSE Į

SOUTH BOSTON MASS.: j! 
414 W.Bro&dway

TeL S. B. 0948

BROCKTON MASS.:
683 No. Main Street

TeL Brockton 7180 'yf

i v

-. • •

h

- GRABORIAI
J -

Mes parduodame anglis ir malkas. Išrendavojame kambariuš.~\
Inšiurinąme viską, kaip tai: automobilius, gyvastis, nuo-nelai-.

, mių (narną savininkams) sveikatos, ugnies ir vagystės. Reika-mių (namų s_____
le kreipkitės pas:

■ r.
t

i

CeL Norvood c-

E. V. WARABOW
(WRUBLlAUSKAS)

-LIETUVIS GRABŲRIŲS 
IR BALSAMUOTOJAS

F
A. J. KUPSTIS’ *■

332 WEST BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS. vį
•Office Tel. So. Boston 1662 arba 1373 “ y

JĖL&IJ NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ,

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS
GRASIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTĮ

“Saulute”

1179 VVASniNGTON STREET
Norwood, Mass.

SPECIALISTAS 
nuo nervišku ir chroniškų li
gų per virš 25 metus, prityręs 

DR. KILLORY 
60 Scoliay Sąuare, Boston 

OlympjaJTheatre Bldg.

srlignŠ&fcton 5112 > ’

į DANTISTASI DR./A. J.GORMAN
| (GUMAUSKAS)
1 Sekmadieniais po pietą

1705 Main St., Montello, Mass. 
u (Kampas Broad Street)

Tel. So. Boston 0823 t
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, So. Boston
01 šio valanda:

nwT9 iki 12 ryte ir nuo 1:30 iki K 
ir npp.IUU 8 vai. vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais Ir ne- 
dddieniais, tąip-gi seredomis nuo

- 12-tos dieną uždarytas

- - —
3SX369S3BSX3CSPBS963aS9CKSS ‘ 

TEL. So. Boston 0500—W.
LIETU VYS DANlxlia±A8 !

A. L KAPOČIUS 
^ 251 Broadway, Bo. Boston 
> ("Keleivio" namey
t Onpo Vmakdoo: nuo 9flkil2,_— 
4 rtn M S Ir un» 930 iki 9 vakare, 
J Seredomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 
j Subatomla nuo 9 lk^C enk. NeM 
į domie nuo 9 iki 12 (pagaLeuturtC

B
>

: DAKTARAS EIN, M. D. 
(Europeiškas Specialistas) 

Pirmiau buvęs pirmas asistentas 
Dorpato universiteto klinikoj. Per, 

-11 metų specijalizavosl gertaustuo^ 
•,se vokiškuose, rusiškuose, francu- 
- tUkuose ir amerikoalSMraen tas- 
pltalttaae. GlrtaiMudtfkvb ėUtari. 
Jos.figas. Kviečia 
tus, nepaisant
gilini liga yi*» jsiga 
nlmas pan vMqtio»RąM i^slantaa: 
12—2; 0—8 it pngąi'raettarta* 
S4O Centre St, Jamalca Etato, 
Mass. TeL Jamalca 3975-W. 
.T...............JĄfrf

SSBKS-
Kes, Talbot 5863

J. J.ZABARAUSKAS 
0PT0MfcTM8TAS 

ekzaminuoja akta ir pritaiko
■ akinius ’ r

414 Broadway 8a BdsMn 
Ofise tik takaraiš

Ofiso Telefonas Unlrerslty 8831-W 
Rezidencijos Tel. Unirendty 8S33-R

I,I *

J

v

J gauna_priedo įdomią 160 pusi, knygą “Špionažo paslap- ‘įį,l w . . .

z kinį “Vakaro kaukės.”

't.--

. * T .

ą rie jos 
iausT L

tys,” užsisakę trims mėnesiąms gauna 60 pusi, eilių rin-

*

.

■r-.

* i • .
I “ i -

“TRIMITĄ” dovanai stalčiam kiekvienam surinku
siam penkius naujus prenumeratorius ir prisiuntusiam 
už juos prenumeratos pinigus.

“TRIMITO” kaina Lietuvoje metams 13 litų, pusei 
metų 7 lt 50c. ir trims mėnesiams 3 lt 75c. ‘ Užsieny dvi
gubai. Latvijoj, Vokietijoj ir Estijoj taip pat, kaip Lie
tuvoje. • .

“'TRIMITO” adresas: Kaunas, Laisvės Alėja, 26 Nr.

mas ikiškos
spaudos, nėhiri teisės vadin-

B&^yčios vaiku!”
- Pijus X

DaūgybS.paveikslų! Pasakos, apsakymėliai, eilėraščiai, 
juokai. ^Pięsos vaikų teatrui; Žinutės iš gimtojo kraš
to ir plataus pasaulio. įyąinimėliaL Uždaviniai ir 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, mįslės. Darbeliai 

auspnolio ir kitoki. Laikarščio kaina: metams 
metų ~ 1 doL Eina 2 kartas per mtnesį. 

piešia K. ŠIMONIS ir kiti dailininkaL Lei
džia “ SAKOS” B-vė. Redaktorius A Giedraitis.

• •> * ■ . • ■ ' .
♦

Vienas Nr. susipažinti siunčianfts VeltuL 
t , '• u!; h

Adresas: “Saulutės” Administracija Jurbark®

_ D. A. ZALHSKAS
I Graborius ir Balsamuotojas 
I 983 CAMBRIDGE STREET 
^^cambridGę^ias&^

■ t »,xt v.- Zs


