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AMERIKOS LIETUVIŲ ROMOS KATALIKŲ ŠV
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das Prieš Lietuvą
J

LAKŪNAMS NESISEKA

WASHINGTON, D. C.— 
Orlaiviu St. Raphael du la
kūnu ir prineesė Lowen- 
stein-Worthei, 63 metų am
žiaus rugsėjo 1 d. išlėkė iš 
Anglijos Amerikon. Kelio
nėje visi žuvo. Dar vis te
beieško jų Atlantiko pavir- 
šy ir Newfoundlando padan
gėse. Bet vargu beras.

TŪKSTANČIAI BADAUJA 
NUO POTVINIO

GREENVILLE, Miss. — 
Nuo buvusio pavasary po- 
tvinio tūkstančiai įmonių 
pusbadžiauja ir skursta. 
Prekybos ministeris Hoover 
praneša, kad Raudonasis 
Kryžius tebemaitįna apie 

• 60,900 žmonių.

TEISĖJAS THAYER 
SVEIKSTA '

WORCESTER, Mass. — 
Teisėjas Thayer, kuris nu
teisė Sacco ir Vanzetti, buvo 

- sunkiai susirgęs- gripo liga,
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APLINK ŽEMĘ

KAUNAS.—“Id. Štime” 
žiniomis Tautų Sąjungos 
Tarybai Klaipėdiečiai vėl ir 
teikė naują skundą prieš 
Lietuvą dėl vokiečių mokyk
lų slėgimo Klaipėdos kraš
te.

Žinoma, tikri klaipėdie
čiai tokių komedijų nelošia, 
bet tą daro vokiečiai, kurie 
visomis, keturiomis dirba, 
kad Klaipėdos kraštą grą
žinti Vokietijai.

Du lakūnu Brock ir Schlee Detroitu Mich. leidosi kelionėn aplink žemę. Jiedu savo kelio- 
. Dabar jiedu yra Mažojoj Azijoj, šis vaiz-nę pradėjo iš Harbor Grace, New Foun

das juodu ruožu parodo kelią, kuriuo jiedu pasiryžo aplėkti žemės kamuolį.

Romanas Keliais Šūviais Nukovė Dr. Brundzą

Vilniaus klausimas 
Tautų Sąjungoj

• w 
, . t -

GENEVA. — Suvažiavu
sieji Tautų Sąjungos tarybi- 
įlinkai turi išspręsti begalo' 
daug įvairių klausimų. Dar 
pirm susirinksiant turėjo a- 
pie 30 svarbesnių klausinių. 
Tarpe tų visų bus paliestas 
ir Vilniaus klausimas.

_____________________________

SOVIETŲ RUSŲ PROTES
TAS . '

KAUNAS. — Nesenai ne* 
žinomi nenaudėliai nuplėšė 
ir sunaikino keletą iškabų 
nuo SSRS, atstovybės namo 
durų.

“Koenigsb. Allg. Zeitung” 
pranešimu. Sovietų vyriau
sybė per savo atstovybę 
Kaune dėl šio įvykio įteikė 
Lietuvos vyriausybei protes
tą.

MAINIERIŲ STREIKAS 
DIDĖJA

DENVER, Col. — Colo- 
rados valstijos anglių kasė
jai rengiasi paskelbti strei
ką reikalaudami pakelti al
gas. Ligšiol darbininkai 
gauna nuo $5.25 iki $5.52 į 
dieną. Reikalaus $7.75 į die
ną, nes tiek gauna kaimyni
nėj Wyoming valstijoj dar
bininkai už tokį pat darbą.Ką tik gavome iš Lietuvos j Brundza neturėjo prie savęs nė 

laikraščių, kuriuose aprašo, 
rugpiūčio 21 d. baisų atsiti į 
kimų Palangoje.

Kaiuio “Lietuvis” iš 
piūčio 22 d. paduoda: 

“Romanas nušovė d-rą 
Brundzą.

“Vakar, 2 v. po piet, p. Ro
manas sėdėjo savo sodely. Tuo 
metu Birutės prospektu ėjo dr. 
Blažys ir dr. Brundza. Kada 
jie priėjo prie p. Romano so
do vartelių, p. Romanas šovė 
į juos. Dr. Blažys pabėgo į 
šalį, o dr. Brundza susikibo su 
p. Romanu ir, kiek pasigiii- 
męs, pradėjo bėgti. Tuo tar- 

į vieną kiemą ir ten pervirto. 
Tuojau jis buvo nugabentas į 
Karo Sanatoriją, kur per dvi 
minutes mirė. „Netrukus atvy
ko policija su nuovados virši
ninku ir, sužinojusi reikalą, 
nuvažiavo Į Romano vilą jo 
areštuoti. Apie 6 vai. v. areš
tuotą Romaną. išvežė Kretin
gon.”

Klaipėdos “Lietuvos Ke
leivis” rašo šiaip:

“Palangoje nukovė. Ameri
kietis Romanas, kuris savo lai
ku daug prisidėjo Lietuvoje 
įsteigti Amerikos^ Lietuviu 
Prekybos Bendrovę (kuri ir 
Klaipėdoje turi Fordo Auto
mobilių ir Fordsono Traktorių 
Sandėlį), nukovė Dr. Brundzą, 
Karininką Gydytoją, kuris sa
vo atostogas praleido Palan
gos Karo Sanatorijoje. Roma
nas iš ryto nugabeno savo vai
kutį į Klaipėdą į laivą, kad 
išvažiuotų Amerikon. Apie 
pietus jis grįžo į Palangą Į sa
vo vilą, kurią jis turi Bįrntės 
Alėjoj 2 Nr. Tik ūmai pasi
girdo gatvėje šeši brauningo 
šūviai: Romanas šovė į Dr. 
Brundzą iš užpakalio. Trys šū 
v i ai pataikė. Dr. Brundza pa- 
'hėgėjo dar kokhis 50 žingsnių, 
norėjo pasiekti Karo Sanatori
ją. Bet nehį stengė. Sugriuvo 
gatvėje ir turėjo jį parnešti. 
Parnešė jau negyvą. Romanas, 
matyti, ant tiek buvo susiner
vavęs. kad ir Visai arti būda
mas, iš 6 šūvių tepataikė tri
mis. Sugrįžęs savo Vilon^ brau
ningą atidavė moteriai, kuri jį \iusti į Ameriką.

PARYŽIUS. — Prane- suvyniojusi į kokį tai skepetu-
šama, kad atėjusi į Sovietų 
Rusijos generalinį konsula
tą Paryžiuj moteris nušovė 
to konsulato kurjerį. Poli
cijai ji paaiškino, kad no
rėjo našauti pirmą sutiktą 
valdininką, bet atsisakė pa
sakyti savo vardą ir pavar
de. Policija daro kvotą.

'JAPONIJA\UŽIMS 
MANDŽURIJĄ*

TOKIO. — Tarpe Japo
nijos ir Šiaurinės Kipijos 
diktatoriaus maršalo Chang 
Tso-link eina derybos dėlei 
įvežamų Japonijos prekių 
Kinijon.

Jeigu tik Japonijos reika
lavimas nebus išpildytas, tai 
ji pasirengusi ginklu užim
ti Mandžiurijos ir Mongoli
jos svarbesnes vietas.

ADVOKATŲ SUVAŽIA-

Sugrįžus į Palangą ir įvyku-
‘jokio ginklo. Nabašninkas bu- si baisioji drama, kurios tiks- 

štas vyras, vi- lios aplinkybės dar nėra pa- 
dutinio amžiais. Priežastis ši- Įaiškėjusios. Vieni sako, kad 

drama įvykusi teniso aikštelė
je p. p. Vailokaičių viloje, ki
ti — kad beeinant p. Brunazai 
keliu. Paskutinioji versija be- 
ųe bus tikresnė.”

Toliau tas pats “Lietu
vis” rašo:
“Papildomos žinios apie Dr. 
Brundzos nukovimą.

“Kaip vakar buvo pranešta, 
p. Romanas sėdėjo savo sode- 
lyj prie gatvės. Gatve ėjo dr. 
Brundza ir dr. Blažys. Praei
nant pC Romanas šovė, taiky
damas Brundzai į koją. -- Dr. 
Brnndza atsigręžė-rir—suempo- 
už rankos p. Romaną ir išmu
šė jam iš rankos revolverį. 
Taip jie susikibę stumdėsi ko
kią pusę minutės.

“Po to Romanas, kita ran
ka išsitraukęs kitą revolverį, 
pradėjo šaudyti. Brundza per
šautas pabėgo ir, Romano tar 
naitės pasakojinui.~ Romanas 
vlar kartą šovęs į dr. Brundzą. 
Vailokaičio vilos kieme di^ 
Brundza pargriuvęs ir jau ma
žai bebuvo gyvybės žymių. Ne
šamas sanatorijon. pakely mi
rė. Romanas, grįždamas nuo 
vartelių, užtaisinėjo revolverį, 
bet tarnaitė iš jo revolverį at
ėmė ir Romanas įėjo į butą be 
revolverio.

“įėjęs į butą, Romanas taip 
pasakęs: ‘Žmones už dešimtį 
litų sodina kalėjiman. o jis 
man gyvenimą suardė ir aš jį 
pašoviau.” Jis norėjo skambin
ti policijai/ pranešti atsitiki
mą. bet kiti jį sudraudė. Ne
trukus atėjo policija ir prane
šė, kad Brundza mirė. Roma
nas iš pradžių netikėjo, pas
kui nustebo ir nusiminė.

“Nuovadoje iki 6 vai. gali
ma “buvo, su p. Romanu pasi
matyti.- bet niekas jo nelankė. 
Po 6 vai. jį
Tardė Kretingos teismo tardy
tojas. Romanas prisipažino 
nušovęs dr. Brundzą šeimyni
nio gyvenimo motyvais. Kon
statuota. kad vienas Romano 
revolveris buvo 6 kalibro, kr- 
tas — 7. Mažasis revolveris 
užsikirtos, iš didžiojo iššauta 
6-7 kartai. Trys šūviai patai
kyti į dr. Brundzą; 2 šūviai 
pataikyti į dešinę koją, o 1 — 
pagal pečius. Romanas dabar 
laikomas Kretingoje kalėji- 
me. >

ivo stiprus, a
< .r į

į to įvykio, kai> kalbama, biuro 
ru”'_ kokie nesušip»timai Romanokokie nesusipratimai Romano 

 

šeimynoje, kiĄiu būk* nukau-
jSS

uvis” iš rugp.
tasis buvęs

Kauno “Li
23 d; paduoda papildytas ži
nias šiaip: į
“Dėl Ps^įįįįįo^ dramos.

kiiriiyįvykoPJlangoje, sekma- 
dienyję, ' - * J
žastis, k 
ti iš 
šeina

skėtį priežastys, dėl 
to Palangoje, sekma- 

rii drama. Prie- 
įima buvo spė- 

rayįojy. p. Romanų

CHICAGO TEATRŲ DARBI
NINKŲ STREIKAS 

PASIBAIGĖ
, CHICAGO, III. — Kruta

mu Paveikslų Operuotoji} 
Unijos darbininkai streika
vo. Reikalavo pakelti algas, J 
ir grąžinti prašalintus dar
bininkus.

Kompanijos sutiko unijis-. 
tų reikalavimus išpildyti ir 
streikas baigėsi darbininkų 
naudai.

> ----- ----------------

SUDRASKĖ AMERIKOS 
VĖLIAVĄ

UŽDRAUDĖ PARDUOTI, 
GINKLUS RUSIJAI '

WASHINGTON, D. C.— 
Rusijos bolševikų agentai 
buvo.užsakę Jungt. Vaistu 
jose 150,000 šautuvų, bet

rmuotų

’ BTTFFALO. — Čia įvyko 
Jungt. Valstijų advokatų 
suvažiavimas. Svarstė apie 
pertvarkymą įstatymų, o y- 
pač kriminalių. Be to, pa
lietė ir naujokų, einančių 
teisių mokslus, klausimą. 
Nori suvienodinti įstatymus 
ir pravesti, kad į teisių mo
kyklas būtų priimami tik tu
rinti du metu kolegijos mok- 

i slą.

-* J.

MANO, KAD BUV. CARAS 
NIKALO JUS ESĄS GYVAS
KOPENHAGA. — Radio 

pranešimu, pavojingai susir- 
- go buvusi rusų carienė našle 

■Marija, kuri yra tvirtai įsi
tikinus, kad jos sūnus, buvęs 
rusų caras Nikalojus tebėra 
gyvas ir gyvena Sibire.

V *

VOKIEČIAI ATSISAKĖ 
GELBĖTI LENKUS 

Prancūzijos
praneša, kad Dancigo uoste
Vokiečių laivas “Sachsen” 
apvertė valtį, kurioje važia
vo dvylika lenkų mokytojų. 
Laivo kapitonas Spethos at
sisakė jas gelbėti/ Pagelba 
joms suteikė lenkų motori- 

, nė valtis.

laikraščiai .DOVANOS HINDENBURGUI 
DVARĄ

Vokiečių ūkio draugijos 
ragina Vokietijos gyvento
jus rinkti aukas tikslu nu
pirkti dvarą Rytų Prūsijoj 
ir padovanoti prezidentui 
Hindenburgui jo 80 metų 
sukaktuvių dieną.

• i Lenkija Grąsina 
Lietuvai

KAUNAS. — Lenkija į- 
davė ultimatumą Lietuvos 
militario kordono viršinin
kui; kuriame reikalauja tuoj 

, . paliuosuoti tris Lenkijos 
kareivius, kurie buvo areš
tuoti perėjus demarkacijos 
liniją.

Reikalavimas griežtas. Jei
gu areštuoti kareiviai nebus 
paliuosuoti į 48 valandas, 
Lenkija būsianti priversta 
imtis griežtesnių priemonių 
prieš Lietuvą.

' Lietuvos valdžia po to į- 
teikė memorandumą diplo
matiniams atstovams Kau
ne, nurodydama Lenkijos 

• sabotažiškus darbelius.

Areštuotieji yra ne pa
prasti kareiviai, bet šnipai, 
ėjusieji Lietuvon, matyt, su 
Lenkijos žinia.

»-------- . — .

MOTERIS NUŠOVĖ SOVIE
TŲ KONSULATO PARY

ŽIUJ KURJERĮ

savaičių atgal p. Romanas bu
vo atvažiavęs į Palangą apsi
lankyti savo šeimynoje. Jis 
turi Palangoje savo vilą., ku
rioje ir gyvena vasaros metu 
jo žmona su 7 metu sūnumi 
Jonuku. .

“Jam beesant, buvo atneš
tas laiškas, kurį paėmusi žmo
na. Turėdamas jau patyrimo 
iš praeities, jis pareikalavęs, 
kad jam būtų parodytas laiš
kas. P. Romanienė nesutiku
si. Kilęs tarp ją susikirtimas. 
Laiškas buvęs perplėštas pu
siau. Vieną pusę paėmęs p. 
Romanas, kita pnaė palikusi p. 
Romanienės rankose, kurią ji 
įkišusi į bumą, kad vyras ne
atimtu. P. Romanas pažiūrė
jęs į žmonos biurą, kuriame 
atradęs kelis laiškus, rašytus 
žuvusiojo J. Brundzos. AL 
plėštoji pusė buvusi ta pačia 
ranka^rasyta, vadinasi Brun
dzos. ; •

“Tada kilusi p. p. Romanu 
tarpe sunki šeimynine scena, 
po kurios buvę susitarta skir
tis. Sūnus buvę sutarta pa
siųsti į Ameriką p. Romano tė
vams, gavus iš jų telegrama 
sutikimą. Romanas tuojau iš
sikėlęs iš savo buto iš vilos į 
kurhauzą gyventi. Buvę su
tarta, kad per 10 dienų žmo
na turėjo apgalvoti, kaip pa
sielgti: ar pamesti santykius 
su Brnndza, ar galutinai skir
tis. .
“P. Romnas sugrįžo į Kau

ną. čia išsirūpino reikalingus 
dokumentus ir vizas vaikui iš-

Gauta žinios, kad 
įvyko gausingas radikalų su
sirinkimas. Bekalbėdami a- 
pie įvairius reikalus, prisi
minė ir Saeco-Vanzetti už
mušimą elektros kedėje. At
keršijimui sudraskė Ameri
kos vėliavą.

ŽODIS Iš P. BLAIVININKŲ 
SEIMO

da abi pusi turėjo atsisaky
ti nuo sutarties.

Matyt Rusija ne judkais 
ruošiasi prie skerdynių.

ką, išnešė, ir paslėpė. Pats R., 
susinervavęs, su kepure ant 
galvos, vaikščiojo savo kam
bary. Buvo tuoj pašaukta po
licija. Romaną suėmė ir nu
vedė policijos nuovadom Jis 
aiškinosi, kad Dr. Brundza no
rėjęs jį nukauti ir todėl jis šo
vos besigindamas. Tą patį tvir
tinusi ir jo tarnaitė; Bet, kiek 
teko patirti, nukautais Dr.
• ■ \

“Pereitos savaitės penkta
dienį p. Romanas vėl sugrįžo 
j Palangą Tenai jau buvo ir 
p. Brandžiu Prieš porą savai
čių jo Palangoje nebuvę. Žmo
na pareiškusi, kad ji nutarusi 
galutinai skirtis. Sekmadienį 
vaiką ahndn išvežusia į Klai
pėdą jr ten pasodinusiu jį į 
iriivą ‘Estonia/ atiduodamu 
pažįstamiems nuvežti į Atrie

LONDONAS.—Sulig gau
tų žinių. Lenkijoj Rumuni
jos pasieniu įvyko didelis 
potvinis. Žuvo apie 300 žmo
nių ir apie 10.000 neteko.pa
stogės.

Pilnųjų Blaivininkų Šei
mas buvo Rūgs. 5 d. Law- 
rence, Mass.__^JByasidėjo su 
iškilmingomis šv. Mišiomis, 
kurias cclebravo kun. P. 
Saurusaitis. dijakonu buvo 
kuq. J. Jakaitis, subdijako- 
nu kun. F. Virmauskis. Pa- 
mokslą sakė kun. S. Knei- 
zys. . . .

Delegatų buvo 20. Sve
čių buvo daug.

Seimo pirm, buvo kun. J. 
Jakaitis, vice-pirm. O. Ado
maitienė, rašt. kun. S, Knei- v zvs..
•"I

Padaryta daug gražių, 
praktiškų nutarimų. Skai
tyta kun. K.'Urbanavičiaus 
turininga paskaita apie 
Blaivybę ir būdus jos plati
nimui. Paskaita sukėlė da
lyviuose dvasią rimtai svar
styti Blaivybės reikalus.

Plačiau apie Seimą bus 
vėliau.

Nauja Centro Valdyba t- 
Dvasios vadas kun. P. Sau
rusaitis, pirm. kun. S. Knei- 
žis, vice-pirm. Jakutis ir 
Baubinienė, rašt J. Svirs
kis. iždininkė Sidabrienė. Iž
do globėjai: Tatulis, Mau
kus ir Adomaitienė;

■ Delegatas

PERKŪNAS PRITRENKĖ 
45 LENKŲ KAREIVIUS'
Nesenai ties Krokuva 

trenkė į beeinantį 16 pulko 
vieną batalioną kareivių 
perkūnas. 45 negyvai nu
trenkė. o likusieji gyvi išsi- 
slapstė. Ir tik po kiek lai
ko griebėsi nutrenktuosius 
gelbėti. -Atgaivinus paaiš
kėjo. kad iš visų nutrenktų 
15 sunkiai sužeista.
----------------------------------- . .<

Ilgiausią Metu
Rugsėjo 8 d. š. m. šv. Jur

gio par. bažnyčioj, Brook- 
lyn, N. Y., klebonas kun. N. 
Pakalnis surišo moterystės 
ryšių p-lę Kazę Tamošiūnai
tę su Matu Zuja “Garso” 
redaktorių.

P-lė K. Tamošiūnaitė yra 
nesenai atvažiavus iš Lietu
vos. įgaliota “Vaikelio Jė
zaus” draugijos, rinkti au
kas našlaičių reikalams.

P-nar Matas Zujus jau 
nuo senai yra pasižyrnėjęs- 
mūsų visuomeniniame veiki
me. Jis dūlio dienraščio 
“Draugo” redakcijoj ir ke
lius metus redagavo mūsų 
jaunimo organizacijos orga
ną “Vytį.” Po karo grįžo 
Lietuvon ir pastojo į karo 
mokyklą. Atvažiavęs Ame
rikon stojo prie “Garso,” p. 
Šimučiui išvažiavus į Lietu
vą. ir po šiai dienai labai 
gražiai jį teberedaguoja*

Mūsų jaunavedžiams lin
kime ilgiausių metų.

*»
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Jh MAČERNIUI UŽDRAUDĖ 
I SUSIRINKIMUS

< Valstiečių liaudininkų or-
“ Žemaitis” Nr. 28 

ėdamasis praneša; kad 
karo komendantas, 

karo stoviui esant, uždrau
dė daryti bet kokius susirin- 
kimus J. Mačerniui. Už- 

’ draudimas padarytas dėl to, 
kad J. Mačernis, kaip Tel- 

|p; šių. apskrities Krikščionių 
Demokratų komiteto pirmi- 
ninkas, turėdamas politi- 
niams susirinkimams leidi- 

\ mą, padarė porą pranešimų 
apie* Krik. Demokratų pasi- 

/itąjįkimą iš valdžios prie- 
žągįtis. Kaip uolaus kovoto- 
jęęgu bedievybe labai neap- 

. kSStė socialistai; jis buvo 
vienas pirmųjų p. Čepinskio 

^’Į^ų. '- v

gh ---------
NUTEISTI MIRTI,PLĖŠI- 
** KAI

^KAUNAS. — Karo teis- 
nusprendimu nuteisti mirti 
įgarsėjusieji Marianipolės 
apskr. plėšikai žmogžudžiai 
broliai A. ir J. Gerbutai. ,

. HERBŲ KOMPOZICIJA
Dr. Gaigalaitis .nupirko 

nuo vieno ūkininko Butri
monių kaime, Alytaus ap.j 
krosnies koljlį, kuriame la
bili dailiai sukomponuoti e-'( 
ši Lietuvos iždininkų herbai. 
Koklės paimtos iš buvusios , 
Punios" pilies. Šį koklį da
bar įsigijo miesto muziejus.

e • " -

DIDELIS GAISRAS
Sudegė 16 trobesių. Ka

tinų kaime Kriukių val
sčiaus kilo gaisras ir sude
gė ūkininkams 16 trobesių. 
Nukentėjusieji nurodo, kad 
gaisras kilęs iš vieno ūkinin
ko klojimo, kuiis,,matyt bu
vo padegtas. Policija daro 
šio įvykio tyrinėjimų. ■—

-•
Į TRĄŠAI. — Š. m, rug- 

įlučio mėn. 15 d. prie de
markacijos linijos Traki) 
ap. sulaikyti pervažiavę mū
sų pusėn pil. Petrauskas 
Vladas ir Jablonskis Anta
nai, abudu kilę iš Kaišia
dorių miestelio Trakų apsjk. 
1919 m. abu juodu priklausė 
slaptai lenkų “P0W” orga
nizacijai ir buvo pabėgę į 
Lenkiją, kame ir gyveno iki 
šiam laikui. Pil. Jablons
kis Antanas be to dar kalti
namas buvęs lenki) partiza
nų vadu ir dalyvavęs kovo
se prieš mūsų ginkluotas jė
gas. Abu minėti piliečiai su
laikyti ir pristatyti į apskri
tį. Vežimas ir arklys, ku
riuo jie pervažiavo per się- 
na, o taip pat vežikas Stru
mila Justinas iš anapus de- 
marklinijos iš Kužių” dvaro, 
Vendžiogalos valse, atiduoti 
Vievio muitinės kontrolės 
punkto žiniai.

J liepos 27 suki
metai kai lj 
d.
SbeHiardaa fon į _y , 
tu su prdeho pilimi Memėl-

žemėje įkūrė Klaipėdą.

SA'VSffiEM. A.......
MANDAGUMAS—įvairūs patarimai užsįlaįkymo draugystėje ir 

vimiomeniniame gyvenime. Parašė Kun. A Staniukynas ‘JOfl 
tie Katalikų jskybos TiKiVHĘ^Ažiniim-itfkybos^ 

privalumų, ypatybių ir tikrojo kataliko priedermės. Parašė 
Kun. Jėzuitas Feliksas Cozel___ _____________________ 30a

TRETININKŲ'JUBILIEJUS1—700 metą-sukaktuvėms paminėti 
aprašymas t^v. Pranciškąus vįenuolijų ir 3 vienuolijų įstatdL^ Sa ,

HUC^CLEBERRY. EIlSNAS-rlabai įdomi apysaka _________ 75c. • -
PATARMĖS MOTĘRIMS—pamokinimas.moterims jų asmeninia

me, šeimyniniaine ir visuomeniniame gyvenime. Parengė Khn. 1 :
V. Kulikatrikas -. i : ■________ ‘ 115a t

BEN-HUR—Istoirjos apysaka iš Jėzaus Kristaus laiką. Labai 
įdomi.ir plačiai žinoma knyga (audiniais apdarais). Vertė Jo
nas Montvila < .1.50

4 r 
>1

Irime ministerijos, einaųį 
miniserijos p. Mimserio kp- 
linkraščiu Nr. 57 deliai nę- 
išlaikymo kvotimų iš lietis 
vjų kalbos tapo paliuosuęti 
iš tarn/bos apie 84 larnau- 
tojai.

Iš laikiusiųjų kvotimus 90 
asmenų išlaikė tik 6. Visi 
paliuosuotieji; išskiraut 1, 
tarnavo Klaipėdos krašte. 
Panašūs kvotimai gresia ir 
Didžiojoj Lietuvoj tarnau
jančius 'ir silpnai lietuvių 
kalbą žinančius valdininkus.

■ . —— /
Delegacija į\Tautų Sąjungos 

pilnaties posėdžius^ kurie pra
sidėjo rūgs. 5 d- numatyta 
šios sudėties: minist. pirm, 
ir užsienio reik/ min. prof., 
Voldemaras, užs. reik, minis
terijos administracijos de- 
partmento direktorius Dr. 
Zaunius, mūsų atstovas Vo
kietijoj p. Sidzikauskas* ir 
užs. reik, min-jos pdlit. ref. 

’ dr. Sakalauskas. . .

| '*"1 »jin c n
'.'3

■-

o įpištraa 
eyne kaistu

burgu užgrobtoje Lietuvos 
žemėje įkūrė Klaipėdą. - ’

Nuo to laiko Klaipėda iš
augo į didelį ir gražų mies
tą, nors daug visokių per
versmų turėjo pakelti. Ji 
buvo centras, kuriame šimt- » • 
mečiais tęsėsi kovos su lie
tuviais, danais, švedais ir 
rusais. Ypatingai narsiai 

 

kovodavo su vokiečių orde
riu lietuviai, stengdamiesi 
jos 
1323 ir 409 m. lietuviai 
Klaipėdą buvo visai sunai
kinę. Po Žalgirio kovos, ei
nant sutartimi, Klaipėda bu
vo. palikta vokiečiams. Na
poleono karų. laikais Klaipė
doj buvo Prūsijos karaliaus 
būstinė. Rusai Klaipėdą bu
vo užėmę Napoleono laikais, 
ir pasaulinio karo metu. Po 
pasaulinio karo Klaipėdos 
kraštą valdė prancūzai, kol 
1923 m. vietos gyventojams 
sukilus jis susijungė vėl su 
Lietuva.

LENKŲ ORLAIVIAI LIETU
VOS TERITORIJOJ

Rugp. 19 d. apie 11 vai. 
dienos iš Lenkijos—per Va
rėną atskrido 4 lenkti karo 
orlaiviai. Minėti orlaiviai 
skrido per Varėną link Aly- 

, taus į vakarus, paskui pasu
ko į žiemius nuo Alytaus ir 
virš įųūsų teritorijos lėkė lig. 
Aponiškių, nilo kurios vie
tos, matomai, pabūgę mūsų 
orlaivių pasuko vėl i . rytus 

i ir nuskrido Gąsdino link. 
I Ką tas reiškia ? ——

>
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Jeigu pats nesudarysi ki
tiems aplinkybių, tai būsi kitų 
sudarytų aplinkybių žaislas — 
Kun. VI. Mažonas.
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BIRŠTONAS. — Staiga 
širdies liga mirė Bulottų 
Putriškių k. ūkininkas, tik
ras adv. Andriaus Bulotos 
brolis.

Dr. Med. Švarcienės-Fin- 
kelšteJnaitės- sanatorijoje 
rimtai serga Tomas Norus- 
Naruševičius. z.

įdomi,ir plači 
naa Montvila

TEN GERAI KUR MŪS NĖRA—p^^kojimas kaip mūsų išei
viams sekasi Amerikoje. Parašė Kro J. Tumas__L:________ 50c.

atgal atsiimti. | TRYS KELEIVIAI—Krikščionis, žydas ir turkas/ Pamokinanti 
apysaka. Parašė T. Vyniauskas. Vertė P. B.________ 40c.

TRUMPĮ SKAITYMĖLLAI—labai gražūs pasiskaitymai apie įvai- • 
rius gyvenimo atsitikimus. Parašė J. Tarvydas____________45c.

TURTO NORMA—moksliški pasiskaitymai. Parašė Uosis 45ft.
KELIONĖ APLINK PASAULĮ PER 80 DIBNŲ^ipie vienas de

rybas h ė galo įdomūs nuotikiai kelionės per įvairius kraštus. 
Parašė Julius Verne. Vertimas J. Balčikonio....... ..........    1,00

PRAMONINĖS DEMOKRATUOS PAGRINDAI—parašė Uosis_75c. 
DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAL-su paveikslais iš 1914—16 met;.

Parašė P. Žadeikis._____________ - ■ - ' /-i-lSe.
GERUMAS—aprašymas apie gerumą per Tėvą Faberą-Filipiną.

Vertė Kun. P. L. ___________ _________ _______________ 15c.
< « •’ te * • '»/ . 1 ’

TARAKAS—NTTODAT—rūkymo kenksmas; pagal d-rą Nikolskį - 
parengė S. Kaimietis ___ ______ ________________ 15c-

UŽKEIKTA MERGELE SU BARZDA IR BARZDASKUTIS— 
_a p y s a k a_____________ ;________________________ _ ■

- - r te <■ . . * .. - •

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

APAŠTALYSTĖS MALDOS Statutas—vertė Kun. P. Saurusaitis 25c. 
EGUŽĖS MĖNUO—Kun. Pr. Žadeikių _____ L---- 50e.

i

ĄRITMETIKOS UŽDAVINYNAS ; . 25a
VAIKŲ DARBYMEČIUI—Rinkinėlis kalbos mokslui_________ 50c.
PETRIUKAS—laiškai vieno vaikelio. Vertė S. Rakauskas______15c.
BOLŠEVIZMAS — Kas tai yra bolševizmas ir jo vykdymas 

Rusijoje _______________________ ;________ ________ 15c.
ŽAIDIMŲ VAINIKAS—Savybės vakarėliams ir gegužinėms su 

gaidomis. Sutaisė Matas Grigonis ______________________ 50c.
_ ' ■ t . j. '*■*;

LAIMĖ—(poema). Parašė Vaitkus ------------- ----- -----------50c.
MŪŠŲ TIKĖJIMAS-^Išaiškiniinas pagrindų mūsą tikėjimo. Ver

tė Jonas M.^irvintas_________ fl ■ u ‘ 50e.
BITININKAS:Parašė Tėvas Jeronimas Pečkai6s_—___ .. -^ž.' '

LIETUVOS ŽENKLAI. Išleido J. Šeškevičius ir B-vė, Kaunaa_40e.

ĖMUS IR KALBĖK: Deklamacijos, Monologai ir Dialogai Pa
rašė Juozas V. Kovas. Kaina_______________________ -—30e.

GRAUDŪS VERKSMAI. Vertė Vysk. A Baranauskas------------- 18e.

EUCHARISTIŠKOS STACIJOS. Sulietuvino Kun/p. Juškaitis__15e.

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

-'*r / -’r 9

IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI—atėjimas ir gyvenimas ant žemės 
Jėzaus Kristaus. Vaidinimas su gaidomis -______ - 75c.'

DANGAUS KARALIENĖ Surinko Kun. M. Gavalevičius; be ap
darų 75 centai, su apdarais----------------------------:-------------$1.00

POEZIJA, DAINOS IR EILĖS
VYČIŲ HIMNAS—Parašė Aleksandravičius ________________Ke.
BLAIVININKŲ HIMNAS—Česlovo Sosnausko ___ _15e.
EGLĖ,''ŽALČIŲ KARALIENĖ-Opera Miko Petrausko 500
ŠIŲ NAKCELY
siuntė Mane motinėlė
VAI Aš PAKIRSČIAU__
UŽ ŠILINGĖLĮ ' . ■
SKYNIAU SKYNIMĖLĮ
LĮGHO (latviška) _______

KIEK SUSITUOKĖ PEREI- 
x TAIS METAIS

Per ištisus 1926 metus vi
soje Lietuvoje, įskaitant ir 
Klaipėdos kraštą, susituokė 
19.066 poros įvairių tikybų 
Lietuvos gyventoju

ATLEIDO VISUS NECEN- 
ZUOTUS MOKYTOJUS

Nuo šių metų pradžios iki 
•rugpiūčio 1 d. švietimo mi
nisterija atleido, apie 300 
mokytojų, neįšigijusių rei
kalingo mokslo cenzo. Į jų 
vietas paskirti visi eenzuoti 
mokytojai.

SUŠAUDĖ PLĖŠIKUS
Rugpiūčio 5 d. karo lauko 

teismo sprendimu Marįam- 
polėje sušaudyti du žmogžu
džiai broliai Antanas ir Juo
zas Geibudai, kurie išėmėt 
kovo 23 d. Liudvinave žvė-, 

J riškai nužudė ir apiplėšė

SUĖMĖ DOLERIŲ PADIR- 
BINĖTOJĄ

Kriminalinė policija suse
kė vienam Biržų apskr. kai
me dolerių padirbinėtoją, 
latvį Joną Zvaigzaę. Jis ne 
legaliai atvykęs Lietuvon, 
pradėjo padirbinėti dole- 

j liūs. Padirbinėja tikruosius 
• pav., vieno dolerio skaitme- 
inį, keitė į <£10” arba net i 
L‘50.” Paskui juos platino 
įtryš jo bendrai. Viši kalti į krautuvininke Šapirienę ir 
fnamieji suimti. Į Vinsbergienę..

KAUNAS. — Buv. Seimo 
narys ir Dotnuvos akademi
jos docentas Dr. Raulinai- 
tis priimtas i prisiekusiųjų 
advokatų padėjėjus.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
» ADRESAI

4 ‘ • l ; ' ■ . ’
fe. . * zi *'
‘ - V '

ŠV JONO EV. BL. PAŠELPINeS 

DEJOS VALDYBOS ADRESAI

Pirmininkas — M. Žioba, 
S39 E. Seventh St, So. Boston, Man 
Telephone South Boston 3552-R.

Vice-Pirminlnkas — J. Petrauskas, 
Įy Vale St, South Boston, Mass. 

Prot Raštininkas — J. Gllneckis, 
'G.ThOpas Pk^ South Boston, Man

Fjn. Raštininkas — M. šelkis,

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
‘ P OGLOBA MOTINOS Š.VČ. 
f . VALDYBOS ADRESAI

Pirmininkė — J Ieva Marksienč, 
623 E. Eighth St..-So. Boston, Malte 

Prot Raštininkė — Ona Sianrienė, 
443 E. Tth St, So. Boston, Masa. 
Telephone South Boston 8422-R.

In. Raštininkė — Bronislava Ciunieoc 
29 Goold St. W. Roibnry, Mass. 

Iždininkė — Ona-Stanluliutė,
105 W. 6th St, So. Boston, Masa. 

Tvarkdarė — Ona Mizgirtdenė,
1512 Columbia Rd.. So. Boston, Masa 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą utamlriką kiekvieną mėnesi 
’fiSO vakare, pobažnytinėj svetainėl 

Visais dr-jos reikalais kreipkitės pas 
protokolų raštininkę laišku ar telefonu.

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

Pirmininkas — Jonas Adomavičius, 
-280 E Street, South Boston, Mass. 

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

Prot Raštininkas — Ant. Macejunas,
450 E. Seventh St, So. Boston, Masa. 

i,, Fln. Raėtininkas — Pranas Tulei£13,
109 Bųwen St, So. Boston, Mass. 

Karterius — Andrius Zalleckas,
611 E. Fifth St, So. Boston, Mass. 

Martai ka — Kaz. Mikaiiionls,
806 E. Broadway, So. Boston, Masa 
lt. K. Keistučio Draugija laiko savo 

Vėnslnius susirinkimus kas pirmą 
Ąedėidienl kiekvieno mėnesio 2-rą 
ttieriu 694 IVashlngton St. Boston, 
Mass., 1:30 vai. po pietų. Ateidami 
dnt susirinkimo atsiveskite su savim 
daugiau naujų narių prie musų drat> 
|Ųw prirašyti

\tfri . ------------ ------—

ŠV. KAZIMIERO R. K. D-JO8 
VALDYBOS ANTRAŠAI 

So. Boston Mass.
Pirmininkas — Jonas JaroSa,

225 L Street South Boston, Masa. 
t VUe-Plrmlnlnkas — L Avngždys, 

' 111 Bowen St, South Roston, Masa 
'P*t Raitininkas — V. Mickevičius, 

mirti St, South Boston. Mana 
Hmm) Raitininkas — M. teikis,

IV. Bnonrfsrny, So. Boston, Moša 
IMtolnkas — V. Balutis.

96 Mercąr ?treet, So.' Boston, Man. 
MtriaTkn — P. I-oočka,

■8 Fifth Street. South Boston, Masa 
Driragfjn laiko susirinkimus kas antrą 

nedCfctlenj kiekvieno mėnesio, po no
tai, po platų. Parapijos Salėj, Septln

Tai švelnesnis ir geresnis cigaretas
4

■ 4

TEATRAI ’ '
GILIUKINGAS VYRAS—2 aktą komedija; parašė S. Tarvydas_25e. 
ELGETŲ GUDRUMAS — trijų veiksmų komedija. Parašė Sei

rijų Juozukas .. . - . ' . x 25a.
•UBAGŲ AKADEMIJA IR UBAGŲ BALIUS—komedijos po 1 ak

tą ; parašė Seirijų Juozukas____________ 35a
SNIEGAS—Drama 4 aktą.- Vertė Akelaitis ______ --
ESUMAS—3-čia dalis dramos “Gims Tautos Genijus.'* Parašė 

Kun. L. Vaicekauskas__________ " :______ 10a
\ * • -

ŽYDŲ KARALIUS^-drama 4 aktų, 5 pav. Vertė j. M. Širvintaa_30a
VISI GERI—Trijų veiksmų vaizdelis; parašė F. V. - , JOa

_ .'•Ii: l *'

PATRICIJA, arba nežinomoji kankinė—4 aktų, drama Vertė Jo
nas Tarvydas_______________ ' ' _______10a

i t - * < / v K* *

PILOTO DUKTĖ—5 veiksmų drama. Vertė Jonas Tarvydas^—85a 

DRAMOS: 1) Germaną; 2) Fabiola—5aktų; 3) Liurdo Stebuklas 
4 aktų; patašė Jonas Tarvydas__________ ' ,66c

Jono lai- 
C- 15a H 

' i.
 15a

latHji lute-__ $
' - K’< - l?i

VAIKŲ TEATRAI; daU>.-Is « Pagirok k».d»rai; 2)
; m«; 3) Tfarfyt mano laimę: Surinko S. K, D. irN..________

VAIKŲ TEAitf&I: dalis U: lj Hdfrime jf&irai; 2) Antanukas
' į nažlaitis; 3) Mėginimas. Surhdr^S/EL. D. irN. 'TUA II

; ~ • luuMddiStiis
PULKIM ANT KELIŲ-;"D-k»" sęrala. Odai »XS0 ir WJO1.

Sėsdami jfegkymns art>ą pįnigiif, visuonjet adresuokite taiptį

» DABItHIiriAS -
36j6 t:34U4>il Boston,

■n»
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Dėl Dievo

LIETUVIAI!!

Kaip tyruose jauku: 
Aure, matau Jo veidą, 
Girdžiu Jo žodžiu aid? 
Su Juo kalbu, šneku.

Dabar išvydęs Kristų 
Išgirdęs Jo žodžius, 
Apleidžiu talmudistu 
Isakvmus klaidžius.

Dievą persekiojau 
žudant mokini,

DĖL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS

— Pasižiūrėk kada 
Į auštančią dievą 
Ir klauski <r>ūnesien;t:
Ką kaib* žvaigždžių malda

Nūn siela atsidarė, 
Ir apsiautė mane . 
Šviesus beribė marė; 
Aš-maudaus tam tvane.
Te kriokia marių bangos, 
Te žvėrys skatina, 
Tikiu viltim pilna — 
Nelies pavojai vangūs: 
Nes jis man Širdį kelia 
Ir stiprina jėgas, 
I toli tiesdamas kelia —
* v . *

I vakaru tautas.

Trečia klesa __ $107.00
Ten ir atgal tiktai----- $131.00

Turistinė III klesa ___ $117.00
Ten ir atgal tiktai ^$19tkOO

Valdžios taksai atskirhiBi.» '. r , jv «

Malonė — kęst už Kristų 
Ir mirti varguose, ..
Kad tik greičiau'nušvistų 
Pasaulis Jo dvasia.

“Plaukite po 
Amerikos Vėliava1

BALTIKO AMERIKOS LINIJA 
tai pirmutinė laivinė bendrovė 

Kurios Laivai Pralaužė Kelią K 
Amerikos New Yorko 

TIESIAI Į LIETUVOS KLAIPĖDĄ 
. siunčiant du laivu pernai o jau net

Aš
Jo
Rublis šalia dabojau. 
Pats sviesdams akmeni

Du šaukštai javi- 
košelių su 8 uncijomis 

šmotukas ' rūkoriaus.

Išplaukia kiekvieną savaitę 
Sugrįžimui leidimu ir kitų 
informacijų kreipkitės pas:

Hamburg-American Line 
United American Lines, Ine.

General Agcnts
131 Statė St., Boston, Mass.

JI. Gustaitis Į

KALĖDŲ Laivas “POLONIA” 6 Gruodžio-Decembųr 
Žiniom Kreipkitės j Vietos Agentą Ar į Bendrovę

\ Labiau negu kiti
> J i sąi mylėjo^Krist ų. 

Kurio dėl neišdrįsiu 
Sau vargo mažinti.

..............ji " -g*— ------------  
kainos Laivakorčių į 

KLAIPĖDĄ

Kiek tai reikšmės turi tie 
Izaijo pranašo žodžiai : “ūž-Į 
merkė savo akis, kad kartais! 
nepamatytii akimis ir‘neiš-į 
girstų ausimis ir nesuprastu! 
širdimi ir nesugrįžtų, ir aš I 
jų nepagyAyčiau!’ Užmerkė! 
savo akis, uždėjo ant jų sa-| 
vo pačių išgalvotus ar nuo 
kitų paskolintus juodus, ne
permatomus akinius ir | 
džiaugiasi nematą Kirstaus 
meilės. Vieni — tankiai vos] 
temokėdami paskaityti—sa-] 
kosi žiūrį į Kristi! per mok
slo akinius. Nesupranta jie, 
kad-į Kristų žiūri ne peri 
mokslo akinius, bet per savo 
smulkią ir kvailai juokingą 
puikybėlę. Kiti vėl dedasi 
geriau suprantančiais arti
mo meilę net už patį Kristų

> ir vardan tos neva artimo 
meilės žudo ir kemša į kalė
jimus savo artimuosius. Net

■ ir tarpe* tų, kurie didžiuoja
si esą Kristaus sekėjai —. 
krikščionys — kiek daug ra
sime tokių, kurie nenori, 
kad Kristus juos pagydyti!, 
kuriems patinka sirgti ne
apykantos, gobšumo, tingėji
mo, puikybės, paleistuvystės, 
girtuoklybės ir kitokiomis 
ligomis. Nuo tų ligų ap
temsta jų sielos akys, ap
kursta ausys ir užkietėja šir
dis ir nebepažįsta Kristaus, 
išveja Jį iš saVo gyvenimo 
ir mano, kad užteks, jei Jį 
retkarčiais išvys ištolo Baž
nyčios apeigose. Jie pa
miršta, kad Bažnyčia rodo 
mums Kristų apeigose kaip 
tik tam, kad mes kviestu- 
mčm jį pas savę ir gvventu- 
mėm su Juo kasdieniniame 
mūsų gyvenime.

Pasaulis bando užmerkti • _ 
akis, užkimšti akis, užkietin
ti savo širdį, užmiršti apie 
Kristų, pabėgti nuo Jo, gy
venti sulvg savo išgalvotų i- 
dėjų, “mokslų,” bet užvis

Kai pirmas spindulys 
Atkaklią veda kovą 
Su tamsybe rasota — 
Katras katrą nuvys

=== ‘
STRAIPSNIS 27

Kas Reikalinga Jaunu Vaiku 
Augimui

Dabar pasiekėme vietą, kur kū
dikiui duodama kietesnių valgių. 
Laimi svarbu Įdiegti maisto pa
pročių kol kūdikis jaunas. Nes 
šiandieninis kūdikio valgis nule
mia kokis jis žmogus bus ateity.

Maistą kūdikiams nereikia ap
rinkti tik iš vieno ar dvieju val
gių. Įvairumas reikalingas, idant 
kūdikis gautų. Įvairią būda vejan
čią medžiagą. Vienodas maistas 
irgi nusibosta. Paprastai po 12 
mėnesių motina turėtų nusistaty
ti valgių sistemą ir pridaboti, 
kad jos kūdikis kietai laikytasi 
to. Kiekvienas naujas valgis tu- 

Įri būti atydžiai padaromas ir .iš 
pradžių teikiamas tik mažais kie
kiais. Visados reikia penėti regu- 
liariškomis valandomis ir neduo
ti nieko penėjimo tarpais. Pas 
daugeli kūdikių kitokia permaina 
ir paplatinimas duodasi sunkiai. 
Jie pilnai .pienu patenkinti ir at
sisako nuo kitų sotęsnių valgių. 
Tokiais atvejais neduok pieno iki 
nebus suvalgyta kietesnioji dalis. 
-Jei abi dalis duosi sykiu, tai kū
dikis pasirinks pien. o išgėręs ji 
neims kieto. Sekanti sistema pa
velys motinai pasirinkti tinkamų 
valgių penėjimui. Nepatartina da
ryli permainų valgiuose labai 
karštame ore.

Vienas šaukštukas Eagle Brand 
kondensuoto pieno pridėtas prie 
vienos uncijos virinto vandens mi
šinį sotumu vertą sveikam pienui. 
Kur tik vartojama "žodis pienas 
sistemoje, reikia miežti Eagle 
Brand minėtu buJu.

Maistą reikia duoti nuo 12-to 
iki 15-to mėnesio — po penkis sy
kius i dieną:

7 rvte. •—• Oatmeal, miežiu ar

TIKYBINĖS IŠKILMĖS Dievui už maro sustabdymą,
PRANCŪZIJOJ pasižadėjo kiekvienais ino-

% Nesenai Lyone įvyko 6-tas tais viešai pareikšti Dievui 
prancūzų eucharistininkų; 
kongresas, kuriame dalyvavo ! 
47 vyskupai, 10 vienuolynų 
viršininkų ir 100,000 katali
kų. Kongresas, neskaitant 
labai reikšmingų "darbo po
sėdžių, buvo ypač įdomios 
iškilmes. Pavyzdžiui, 4,000 
vaikų atnešė ir padovanojo 
500.000 kosti j ii, 95 klg. sni.nl- 
kalti ir 4,000 frankų Lyono 
katedrai. Kitą dieną ligo
nių prižiūrėtojai ant neštuvų 
atnešė iš Liurdo 600 ligonių, 
kuriems Lyono kardinolas į- 
teikė komunijų ir juos palai
mino.

Miesto Mąrssele gyvento
jai 1722 metais dėkodami

nių, bet Kristaus išvyti iš 
savo gyvenimo, negali ir rieė 
įgalės. Nenori Jo mylėti — 
į tai Jį .keiks, bet pamiršti Jo 
„negulės niekados. Nenori į- 
eiti į Jo Karalystę ir gyven
ti Jo^meileje — ir susikūrę 
[savo karalystę, apie kurią 
Kristus yra pąsakęs, kad te
kiai bus verksmas ir dantų 
griežimas. \ tr pasaulis ver2 
kia įr dantimis griežia, bet 
jo aklumas neleidžia jam ęį^ 
ti Kristaus nurodytais ta- I •*
kais. Nepatiko pasauliui 
Kristaus atneštoji meilė ir 

I pasaulis lieja kraujo upes- 
I beieškodamas tos pačios 
I meilės, bet ją vadina viso
kiais izmais, nors ištiktųjų 

I tetarnauja vienam izmui — 
I egoizmui, savvmeilei. Čia 
tai ir gludi pasaulio dvasi
nio apjakimo priežastis, nes 

I savymeilė ir dvasinis apja- 
Ikimas reiškia tą patį.
| Kiek tai savy meilių mes 
[sutinkame! Jei jie mus už
gauna savo pasipūtimu, mės 

f paprastai supykstame; liet 
I jei jie mus neliečia, mes vi- 
Isuomet iš jų juokiamės.
“Kvaily, tu kvailyP — mes 

Isau manome — “nematai tu, 
I koks esi apjakėlis. Giri pats 
[save ir peiki kitus, bet-ne-! 
I matai to, kad tu pats esi ap-! 
>|jakelis. Giri pats savę ir 
I peiki kitus, bet nematai to, 
|kad tu pats esi kvailas, kiti 
gi daug už tavę išmintinges
ni.” Ypač aiškiai parodo 
savymeilis savo kvailumą, 
kuomet jis užpyksta. Taip 
pat ir pasaulis pridaro dau
giausia kvailybių,. kuomet 
užsidega pagieža. ; „

“Jitms duota pažinti dan
gaus karalystės^-paslaptis.” 
Taip pasakė Kristus savo 
apaštalams. Tą suprato 

i šventieji ir ieškojo dangaus 
karalystės ir jos teisybės. 
Visupirma išsižadėjo jie sa
vimeilės ir stengėsi mvlėti 
visa savų siela. Dievo švie
sa nušvietė jų protus, užde
gė jų širdis ir nešė jie lai
mę kitiems ir gayo jos ap
sčiai sau. Apvalę savo šir
dis nuo savvmeilės, jie paži
no pasaulį kaip jis ištikrųjų 
yra ir patį Dievą išvydo, nes 
tik “nesuteptos širdies Die
vą regės.” t. y. nesavymei- 

| garbės vainiką.

Galąskiįe kardus, . 
Darykitės žabangų: 
Man kalavi jas bus 
Raktu į trečią dangų. 
Aš tikras ir neklystu, 
Kad po visi} kančių 
Regėsiu Jęzii Kristi! 
Aiškiau negu jaučiu.

(“Rytas”)

LIETUVON ir iš LIETUVOS 
per Hamburgą, 

Mūsų 3 vary kliu “garlaiviais; 
New York (naujas), Ham
burgu Deutschland, Albert 
Bailia, Resolute, Reliance, ir 
popui iariški vieno kabin lai
vai: Cleveland, Westphaha, 
Thuringia. Savaitiniai išplau
kimai iš New York’o — gar- 
laivais Thurmgia ir Wespha- 
lia, kurie sustoja Bostone.

Asmeniškai vadovaujamos 
Europinės kelionės

$203.00 iš New York’o į 
Kauną ir atgal 

(Karo taksai ekstra)

»'• W Gorios; O'višūs
-ta jautienos sosu.t /Jįį 

3 j)o pietų — -Jautienos, vištos, 
ačba avienos ’ buljonas, jtra- 

• pinus ryžių ar senus duona* 
Šešios uncijos pieno* jei rei
kalaujama. Duona su svies
tų, arba cukorius. Daugelis 
to amžiaus vaikų jau ims. ir 
suvirškins bolienę, ar slyvas. 
Jei to duodama, apleisk piea 
na.

6 vakare 
nių 
pieno 
Pasenusios duonos ir sviesto.,

10 vakaro — šaukštas košelės 
s su 8 uncijoms pieno.

Vaikai po 15-tam mėnesiui rei-‘ 
kalauja daugiau pridėčkų prie 
valgių. Kitame straipsny apie tai 
pakalbėsime.

Skaitykit šiuos straipsnius kas 
savaitę ir pasidėkit ateičiai.

Kas vargas ir skausmai,- < 
Kada liepsnoja meilė, 
Masinanti linksmai i
Į darbininkų eilę:
Aš žengsiu kalnus, jūres— 
Lig žemės pakraščių, ,

“""Atvesiu bjirių būrius 
■Šventovei! Jo slapčių;
Nebus po saule miesto 
Kur Kristaus spinduliai 
Žmonių širdims nešviestų. 
T darbą tik, uoliai!
Kad priešai nesišlykštės 
Už mokslą teikiamą 
Paskirti pančius, rykštes^ 
Jie bus malonė man.

>z<K<įDIKių

Važiuokite į Lietuvą 
just? tėvynę puikiausiais laivais Kiti išplaukimą
Plauty valdomais ir operuo- g g 
lamais Suvienytą Valstijų vai- __ _įižįcs. S.S. Pres. Harding .

Špecialė ekskursija, vedama S.S. Republic--------
Mr. J. A. Peont. United Statės S.S. Pres. Roosevelt
Lines atstovo, išplauks laivu S.S. Leviathan 

S.S. George Wažhington *
iš New Yorko Spalio 12. . Klausk:*.c vietos

Planuokite važiūoti smagioje informacijų ir kam: 
drangoje "Justi tautiečiai. Kitę-pas:

Daug yra žmonių, kuriems 
Kristaus mokslas yra nesu
prantamas. Jie ne tik kad 
nesupranta, bet dar kiek į- 
manydami bando tą mokslą 
sugriauti iš pamatų, visa sa
vo; siela jo nekenčia. Mato- 

' me tai dabar, buvo taip pat 
ir seniau. Netrūko tos rū
šies žmonių ir pačiam Kris
tui ant žemės begyvenant.' 
Nors jie girdėjo Jo mokslą 
iš Mo paties lūpų, nors ma
tė Jį stebuklus darant, bet 
netik kad neįtikėjo, . netik 
kad nesuprato Jojo mokslo, 
bet šmeižė Jį ir laukė tik 
progos^kad Jį užmušus, ir 
galų gale Jį užmušė, — pri
kalė prie kryžiaus.

Kristus žinojo, kad Jį pri
kals prie kryžiaus; žinojo, 
kad daug, daug bus tokių, 
kurie nesupras Jo mokslą, ir 
žinojo, kodėl taip, o ne ki
taip bus. Antriems Kris- 

.taus apaštalavimo mętams 
beinant Jis buvo apėjęs 
daug Galilėjos miestelių, 
buvo porą kartų aplankęs 
Jeruzalę, bet* visur sutiko 
daug nesupratimo ir net 
pasipriešinimo, ypač iš fa- 
rizėjų pusės. Tuomet tai 
Jis pasakė prilyginimą apie 
sėjėją ir sėklą ir, paaiškinęs 
jį apaštalams, pridūrė :

“...jie žiūrėdami nemato
, ir klausydami negirdi ir ne-

• į supranta. Juosė įvyksta I- 
zaijo pranašystė, kurs sako: 
Girdėti jūs- girdėsite, bet ne
suprasite, ir žiūrėte jūs žiū
rėsite, bet nematysite. Nes 
šitos tautos širdis nutuko; 
jie vargiai girdėjo ausimis 
ir užmerkė savo akis, kad 
kartais nepamatytą akimis 
ir neišgirstų- ausimis, ir ne
suprastų širdimi ir nesigrįž- 
tų, ir aš jų nepagydyčiau. 
Palaimintos gi jūsų akys, 
nes mato, ir jūsų ausys, nes 
girdi.” (Mato 13, 12-16).

įjMidėką su pagarba. Nuo 
11876 nif>tų tuos pažadus pil
dyti pasiėmė miesto preky
bos rūmai. Šiais metais pa
dėka ir pagarba buvo pa
reikšta ypač iškilmingai. 
Šventėje dalyvavo Mai’sse- 
lio žymūs prekybininkai ir 
prekybos teismas. Vreky- 
hos rūmų jiirmininkas įteikė 
vyskupui žvakę su miesto 
herbu. ’ .

1887 metais Rouen kardi
nolas apvainikavo tenykščių 
šv. Mykolo stovylą su Popie
žiaus Leono~NITI palaimin
ta diadema. Tuomet iškil
mėse dalyvavo 1,100 dvasi
ninkų ir apie 20,000 maldi- 

• ninku. Šiais metais sukako 
nuo tų iškilmių 50 metų. 
Paryžiaus kardinolui ir dau
geliui vyskupų dalvvaujan 
nesenai ivvko tų iškilmių at
minimo švente.
'Pereitais metais -mieste 

Rouen buvo Įkurta draugija 
dovanai pristatyti kviečius 
reikalingus hestijoms ga
minti. Nesenai įvyktu tos 
draugijos metinis susirinki
mas, kuriame 900’ūkininkų 
■atstovavo 6,000’ -draugijos 

. narių. Iki šimn laikui drau
gija pristatė 3.300 centnerių 
kviečių, kūriii didesne dalis 
teko dvirrn kunigų seminari
joms. Tuo būdu seminarijos 
sutaupo beveik 250,000 fran
kų.

- _ u‘--- A’ ■- •

užVAI8žDlų
. “Žvaigždė’? kas mėnesį lankydama Jūsų na

mus, kiekvieną kartą Jums atneš malonių dvasi
nio turinio paveikslų, 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 toli
muose stabmeldžių kraštuose, kame darbuojasi 
tūkstančiai pasišventusių katalikų misijoni erių, 
teikia žinių apie paskutinių laikų šventuosius ir 
tt. ir tt

“Žvaigždė” yra Švenč. Jėzaus Širdžiai pa
švęstas laikraštis. Ją leidžia Tėvai Jėzuitai 
Kaune. •. -

Per iftisus 1927 metus “ŽVAIGŽDĖ” teokšta ir 
jums nušviesti klaidžios dvasinio gyvenimo7 kelius ir, 
lyg toji Trijų Išminčių žvaigždė, ji nori ištikimai J118 
vesti prie karalių Karaliais ir viešpataujančiųjų 
Viešpaties.

“Žvaigždės kaina metams —-10 litų, o užsa
kydami savo giminėms Lietuvoje siųskite po 8 li
tus metams. - __
' Adresas: “žvaigždės” Redakcija, Jėzuitų Namai, 
KauBas^ Lithuania.
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i^kyvų vad^r 
~ kovoSnasaį 

vo jaunimo ^iedąA po sveti
mom vetiay^a, svetimi] rei-

■ - r ę "■- '•*“ * * t-

kalų ginti,. : tai . netolimoj 
ąfeity grešiapčiąm kare jai 
noroms-neno%oms teks vai- 

ųs vaidęnuo. Ir 
gn dėl to, kad mūsų 

tautos ąspitącijos 'nepaten- 
4 kiūtos — mūsų sostinė Vil
nius dar vis baltojo erelio 
naguose, 
mūsų 
padėtis, tąrp Rytų'ir Va
karų Europos nuo neatme
namų Istorijos laikų darė 
Lietuvą lauku aršių kovų, 
nuo kurių ji žiauriai nuken-

’• - ’ ■*•

aukomis ir pa-J -, r-. '**^t*‘- -T 
sišventimu -Lietuvos., sūnų, 
nęs mįsų kraštą, bę abejojį: 
ųio, kėsinsis užimti mųsų 
stipresni , fadmyųai, įaip 
strategijos ^atžvilgiu labai 
svarbų, kaip tatai atsitiko 

m. su nepris i rengusia 
Belgija (Švęicąiijos VoMer1 
čiai nedrįso pulti vięp dėl 
to, kad jos kariškas atspą- 
nimasliuvo daug didęspis už 
Belgijos, nors pastarosios 
neutplybč buvo garantuota 
galingosios Anglijos).'

Šios gadynės kare lemian
čios rcikšmės turės ne vien 
di’Jjsą ir pasišventimas kovo
jančių, bet ypačiai karo 
teclmikos priemonės; tų 
priemonių tarpe šiandien di
džiausios reikšmės turi or
laiviai ir -nuodingos duįos.
< Baisus ir nuožmus žada 
būti dujų karas: nuodingų 
dujų bombos, einant naujos 
strategijos dėsniais, bus 
svaidomos-iš orlaivių ne tiek 
ant kariuomenių, kiek ant 
taikių gyventojų, ypač svar
biuose centruose: sostinėse, 
geležinkelių mazguose ir ki
tur, dezorganizuoti priešo 
kariuomepes užpakalį ir tuo 
priyersti priešą greičiau pa

rsiduoti- Vienintelė priemo-^ 
nė apsiginti tegalės būti sti
prus oro laivynas, neprilei- 
džiąs - priešo orlaivių, dujų 
bombų nešinų. .

Mūsų kaimynai: lenkai, 
rusai ir vokiečiai didžiausio 
dėmesio kreipia į orlaivių ir 
nuodingų dujų.. gaminimą; 
visi jie turi galingus oro lai
vynus ir- nuodingų dujų 
dirbtuves; Maža to, jie yra 
prisigaminę pakankamai 
kaukių, apsaugojimui nūo 
nuodingi] dujų ne tik ka-

lY*> prarastas 
vpiiįL'ys ir ofea- 
i- vyricMsybet

jį atsitiko įūl8 ir 192Ū m., 
kada dėl nesakai ~

riausyfe ’ 
Vilpid 
komyb&Ą 
yra 'milžiniškas, jai į pagal
bų turi eiti visi Lietuvos pi
liečiai/ risi lietuviai, kurie 
gyvena svetur, ypač Amen 

; koj, žodžiu, visi, kąm til 
' yra brangi Lietuvos ųepri 
klausomyhe.
'Vyriausias mūsų tauto 

uždavinys šią valandą tui 
būti mūsų karo jėgiį stipri 
nimas ir ypačiai galingo or 
laivyno įkūrimas. Turim 
nemana drąsių, gabių, pąsi 
šventusių lakūnų, bet laku 
įiai nieko nepagelbės, jeigi 
Snūsų orlaiviai bus pasenę i 
nebus pritaikyti prie paskt 
tiųių oro technikos išradi 
mų,. mūsų lakūnai tik pei 
niek žudys savo brangas g$ 
vybes, kaip tai nesenai ats 
tiko su mūsų lakūnais Mi 

; čioku, Mackum, Leončik 
ir perpai su Dobkevičium.

Šie paskutinių dienų n< 
laimingi atsitikimai rod 
kad mūsų aviacijoj yra ka 
kas negera.

Yra kuo susirūpinti. 
Mums reikalingi galingi, t 
buli, modemiški orlaiviai, 
nesenas nuo kitų atlik 
laužas.
siekti, kai viršuj minėja 
vyriausybei turi eiti pagf 
bon visuomenė, nes tik i 
sos tautos pastangom gal 
sime atremti stipresnių m 
sų kaimynų pasikėsinim 
ant mūsų nepriklausomybi 

Praktiškai sprendžiant ( 
klausimą priderėti]:

f) Kuo greičiausiai įstęi 
ti. Kaųnė “Oro laivynui s 
printi komitetas,” klr 
rinktų tam tikslui aukų;

2) Skyriai to komiteto t

jojo gatbinttjjų/ kine sako, 
kadi ; jėi ūe Wheėler, prbįi- 
tiicijos patąizą nebūtų buvu
si pravesta į J. Valstijų 
konstituciją. ĮSs įinjoina ne
tiesa. Nėra tai vieno žmo
gaus darbas. įteikia -tečiaų 
pripažinti, kad 2is labai 
daug prisidėjo. 5 , ' i

Sakoma, kad garsusis po
litikierių “bosas,” Mark 
Hanna, prasjtar^s apie tuo
met jauną Wheelerį, kad jis 
geriau tiktų prie bažnyčių 
ne politikos; Haiųia apsiri
ko. ^Vheelef mokėjo užkin
kyti į probibicijos vežimą 
netik protestantų bažnyčių 
prįčeriųs, bet ir politikie
rius netik valstijų ir miestų, 
bet ir Senato ir Kongreso.

Sakoma, kad besidarbuo
damas Anti-Saloon Lygoje 
jo pastangomis surinkta virš 
35 milijonų dolerių.
' Nors jam niekas nėra i- 
rodęs valdininkų papirkinė
jimą, - tečiau jis p'ats atvirai 
prisipažindavo, kad tikslas 
pateisiną įrankius, ir pariau- tininkaį taiko į savę antrąjį 
dodavo savo tikslui atsiekti 
tokius būdus, kurie geriau 
atrodė patamsiais.
,, P^bar smėliuojama, kas 
užims jo vietą. Viena ne- 
abejotink, kad prohibicijos 
priešai jo nepasiges. -

F7^v

Boštoų Hęraįį teisinėti 
pastebėjo, kad Amerikoje 
mduo prasideda ne tuomet, 
kada astronomai sako, .hūk 
ruduo prasidedąs, bet nuo 
Labor Day. Anot astrono
mų šiemet ruduo prasidės 
nuo .Rugsėjo 23-ios- dienos, 
bet faktįnaį-mes jau jį ]>ra- 
dėjome praeitą pįrmądieųį. 
Mokyklos atsidaro daugiau
sia. antratįįenį, kurortai gi 
tą pačią dieną užsidarė. Ato
stogos pasibaigė. Visi grįž
ta prie darbo, o jei ir ne
grįžta, tai įgauna įlai-bo ūpo, 
feel likę working.

Taip atrodo žiūrint pavir
šutiniai. Amerikai priduo
da toną buržujai, nes Čia 
buržujų šalis. Kuomet jie 
važiuoją ątostogoSna, laikra
ščiai apie tai pamini. Kuo
met grįžta, laikiųščiai irgi 
pažymi, kad Mr. ir Mrs. 
Smith ir Jopes sugryžo. Tų 
Jonesų ii* Smithų yra daug 
ir užtat susidaro ūpas, kad 
visi piliečiai yra Smithai ir 

i^nėEėįnva k^ fonėsaiir. yię išvažią- 
- “ atostogosna ir

Labor Day visį fcugryžo ir 
stvėrėsi darbo. >

Yra vienok didelė piliečių 
klasė, kurie atostogų nepa
žįsta, o jei ir gauną, tai ne _  . w •«» • t
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Seimas
—

. Šių metų LDS. Seimas, 
'* galima sakyti, buvo visai 
'’ **neseiminis” Seimas. Buto y, L y.. '
.* tikriau sakant biznio

is. > Seniau Amerikos
£ lietuviai seimuodavo lyg tie 
r ieškai Varšuvoje: triukšmo 
k 'begales, bet naudos beveik 
iri nieko. Tuomet būdavo “ba- 

inriški” seimai: daug karš- 
F- tų žodžių, bet mažai šaltai 

apgalvotų praktiškų nutąri- 
r mų. Būdavo tai tankiai dau- 
t giau burleskai negu seimai. 

Tiesi, L. D. S. neturėdavo 
burleskii, bet tik gal dėlto, 

i - kad organizacija negana toli 
| išleki a į senatvę. Šiandien

- “burleskų” vietą — pas mus
- bent — užima “kompanijos 

| 'direktorių posėdžiai.” Toks 
L tai -šaltas biznio ]xfeėdis bu- 
| vo šių mėti] LDS. Seimas, 
t peštis- nebuvo nė reikalo, ne 
| noro. Nebuvo reikalo, nes

Paskutinieji mietai parodė, 
LDS. žymiai pasivarė

- bet ir dėl to, kad 
krašto geografinė

visuomet ^manydavo ir .tebe
mano įkelsiu patys šavę į 
Olympą ..betempdami savo 
batų aulus aukštyn.

Netęnka stebėtis, kad taip.?
elgiasi autokratai, bet kad 
tąip darytų, dvidešimtojo 
amžiaus respublikos partija, 
tai beveik netikėtina. O vie- 

f 

nok taip yra. Lietuvos tau-

Dievo įsakymą I- Neimk tau
tininkų vardą ne tik be rei
kalo, betir.rejkalųi esanti. 
Faktas t Štaięįredymas.

Šių metų “Ryto” 184-me 
; numery . telpa straipsnis: 
Pažinkite patys sąvę. Jis 
baigiasi šiaip:

“Labai ironinga yra, kad 
' - šaukia “vienybe,

vienybė,” bet nenori žinoti, 
kad toji vienybe tegalės bū
ti tada, kai, ji e turės gerus 

i norus, o ne~.”

Cėnzorįo išbrauktoje vie
toje matomai turėjo būti 
tautininkai, bet jų vardo mi
nėti nevalia..

«

tebėra, bet turinys visai kliokis, ir tebeskaito jį kaip skaitę.

V

• *-.-A- .*

ĮF Jos apie smukimą aĄpl, bet 
apie tai, kaip sparčiau žen- 

[ gus pirmyn, aukštyn.- Tą 
į optimistingą ūpų galimą 
| buvo pastebėti ir dalyviu 1 
f veiduose, jų kalbose. Be to 
| dar nebuvo įneštą pernyk- 

šeios Valdybos asmeninių 1 
| kivirčių dėl tos labai pa- 
/ prastos priežasties, kad jų 
| pebuvo.
| ' Pernykštis LDS. Seimas 
| buvo atmetęs pasiūlymą 
£ samdyti nuolatinį agentą, 
b “D-ko” platintojų. Šių me- 
I * tų Seimas tą pasiūlymą: 
I vienbalsiai užgyrė. Jau tas 
■ vienas nutarimas parodo. 
| kįek dabartinis bizniškas ū- 
k pas ir nusistatymas yranu- 

žengęs pirmyn nuo senobi- 
EVnio chaotiškai entuziastingai 
K . raginančio ūpo. Pirmutinis 
j; ir svarbiausias dabartinės 
L į Valdybos rūpestis bus su

rasti agentą platintojų ir ne- 
f* tęnka abejoti, kad Valdy- 
E bei ateis į Talką Kuopos ir 
t šiaip “D-ko” ir LDS. drau- 
H* gai ir padės kuoveikiausia 
jp’ surasti tinkamą' “D-ko” 
s- agentą-]dalintoją.

” Kiti Seimo nutarimai pa- 
| Aiškūs iš Seimo protokolo, 

tnotarpu tik pažymime, kad 
? L. T>. S. žengia pirmyn, kad 

"‘D-ko” ateitis yra šviesi* ir 
. kad šis Seimas pasiliks L. D.

8. istorijoje epokiniu Sei- 
į fnu. Apie kitus svarbesnius 
[. Seimo nutarimus pakalbėsiu 
| me vėliau. Tuotarpu kyįe- 
y^liąme visus mūsų prieteliuš 
> padėti mums kuogreičiausia 

surasti atsakantį “D-ko” 
agentą-platintoją, kurs Irtą- 
kytų viens lietuvių kolonijas 

r ir- visus, kiek galima, lietu-

nuo -Birželio pradžios iki 
Liepos pabaigos, bet tik vie
nai savaitei, bet ir tą savai
tę tankiausiai dirba už dvi
gubų, arba ir paprastų mo
kestį. Tiems Labor day te
reiškia tik vienos dienos po
ilsį ir jie bevelyti! tą .dienų 
pavadinti Best Day — Poil-

x Dieviškoji Komediją
• ■ ■

Romos Cezarai buvo “die- 
’Vai.” Taip bent jie liepda
vo savę vadinti. Ir. dabar 
dar yra tos rūšies “dievų.” 
Yra tai įvairių rūšių despo
tai pradedant nuo impera
torių ir baigiant laukiniais 
kacikais. Mat samodieržcai

ISTRAUKOS IS REFERATO
1627 MĘTV L. p. S. SEIME

“Darbininko” Rolę ĮĘęįyįjoję

Bostonas yrą jei ne lopšys, tai amerikiečių spaudos 
aukle. Čia įsikūrė pirmieji įtakingešni laikraščiai. Pra
džioje jie buvo neyą katalikiški, bet neilgai trukus nuėjo 
tarnauti syetįųiię]fis dįevams.. Ilgą laiką jie neturėjo arti
mų konkurentų. Tas jiems davė progos įsigalėti, prisima- 
sinti skaitytojų, kurie, įgudę skaityti laikraštį nešiojantį 
tą patį vardą, nei nepastebėjo, kad vardas nors ir tas pats I 
tebėra, bet turinys visai kliokis, ir tebeskaito jį kaip skaitę.

Visokių.pakraipų laikraščiai ėmė kurtis kituose mies
tuose. Kūrėsi ir katalikų laikraščiai, bet-tolokaknuo Bos
tono, nuo Naujos Anglijos. N. Anglijos vietos reikalai juo- 
se'mažai teatspinejėjo. Iš kitos gi pusės N. Anglijos lietu
vių gyvenimas.rado nemažai vietos mūsų priešų laikraš
čiuose einančiuose-iš Bostono. Buvo tad gyvas reikalas tą. 
spragą, katalikų spaudoje užtverti kuoveikiausia. Tai pa
darė “D-ko” įkųripias. Tekią tai rolę lošia “D-kas” atsi
žvelgiant į vietą. ' . ; t ' \

' Idėjiniu žvilgsniu “D-kas” irgi išdirbo sau ypatingą 
vietą mūsų spaudoje. Jei tafcp bus valia pasakyti, “D-kas” 
veik visuomet |>uvq “ųpnuojama,” kuris nepasitenkina se
nais išmintais takais, bet ieškojo ir ieško naujų gyvenimo 
takų, yra pijonierius.. Prie|o prisidėjo ir LDS. narių dva- 
SBKti gal da? daugiau radikaHskas nusistatymas tų žmo- 

kuriems daugiausia tebebūti prie “D-ko” vairo. Ne
teikia tėčiai! sumaišyti jų radikališkumą su pav. bolševikų, 
radikalizmu. ,Ir gUįniąį hpfševikai, ir jų vadai Ameriko
je yrą aklį Maskvos girėjaLi Jiems geriausiai tiktų fanati
kų uę radikalų vardas. Radikalas tikroje to žodžio prasmė
je, yra žmogus, kųp norėtų radikaliai, t. y. su šaknimis blo-

gą išrauti. Radikalas, geriausioje žodžio prasmėje, ne pa
sitenkina vien blogo iš pašaknų rovimu, bet į blogo vietų 
sąmoningai sėja gerą. Toje tai prasmėje vadinu LDS.. va
dų didžiumą radikalais. Suvaržymų, kurie gal kaikuomet 
pančioja kitus laikraščius, “Darbininkas” turi kurkas ma
žiau, nors ir negalima sakyti, kad jų visai nebūtų; tiek 
tik, kad prieš juos lengviau atsispirti. Ta laisve naudo
damasis “D-kąs” galėjo apaštalauti naujoms idėjoms it 
tankiai pakišti veidrodį po nose net ir privilegijuotiems 
žmonėms. j . •<

“Darbininko” Idealai

Nėra čia reikalo'plačiatkalbėti apie “D-ko” idealus, 
nes kartkartėmis buvo apie tai rašyta ir visiems yra gerai 
žinoma, kad tįe idealai yra: Katalikybė, Tautybe, Koope
racija ir Pąrbininkų sąmonės kūlimas, ^ią reikią tarti žo
dį kitą paskutiniuoju punktu. Mums kaikuomet prikai; 
šioja, būk mes mažai terašą darbininkų klausimu. Mes ra
šome ir paduodame svarbesniam žinias. Bet ką gi rašysi a- 
pie sniulĮcmcnas, jei mūsų korespondentai rašo apie viską 
kitą;, tik ne ąpie tas darbo sąlygas, kuriose jie patys ir jų 
draugai lietųyįai dirba. J>aino§, šokiai, teatrai,- baliai, 
piknikai, draugijų ir parapijų vaidai, klebonai, vargoni
ninkai, ir tt/įr it7 bet apie dirbtuves veik jiįįį nieko. Atro^ 
do, kad jie dįrbtuvėinjs ir darbais nesiintęresuoją Tai 
kaip čia dar -skolinsi s žinių ąpie tai, kaip dirba angiai,' pi- 
geyiai, aųsĮtiįlįečiąį, jąnkįąi, airiai,, jei- jie nė^ą skan
dalingai blogi- Sąmojingai, ar nesąmoningai dagininkai 
suprato, kad visa dabartinė tvarką yra paniątĮnįai bloga. 
UžtąĮ jų domey’ra nukreiptaTWkąip ir kga tvar
ka ją pakeitus; Vieni norjbdlše^izino, kiti ąpcią|izjnp, dan
ginu uždirbantiems atrodo kaį kada, kad gal ir knpįtaliž- 
mas nėurt perĮHugiausįas. Mes sakome,tik'kope|aeija

žastys, kurių dėlei dabar; 
ir teįdomaujama darbo ir 
tat daug kalbama ir rašom 
timą iš pamatu.

‘ HEDAKCIJ
1. Korės]

Kaip jau mūsų skaity 
esame demokratijos šalini 
korespondentai supranta 
keistai. Anot jų Ęedakci; 
kiai klausys korespondeni 
dentas ką nors iškėliotį—1 
kaip parašyta, tik ištaisę 
Hai to — esi caras. Jięn 
rius ir yra Ramdomas kai] 
ru, nes, jei jis bus visų p 
reikalingas. Tuomet jo vii 
ar,dėžutes. Atėjo korespi 
kui imk iš apačios ir taip 
tam paskirtą puslapį, iru 
daktorius ?

Jei mes būtumėm tai 
“taip, kaip parašytos,” 
keliolika bylų. O koresp 
W ir vadina mus carais 
dentai nieku būdu negali 
yra samdomas, kad būtų 
laikraščio savininkams n< 
do kitų carų. Bet toks 
atstatyti nėra joks cara? 
valdžius i r pa žabo jus car 
bis ir bendradarbiu^ ka 
šaudytų į visas pūses»
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Marino* / 
šaųdū’ socįąJistinės iįbių 
priešininkus. Įrdriū^|fi|S 
kvųs budeliai raudą 
pyįtąrimb sąvp nįękri^M» 
dąrbams yį^ų sūciąlistų iįg 
be. PFąnąrphirius'sfljgflS 
t»i ląikft 8Au artymais 
ųęmto, įr dėlto dėl jų 
sinm geibią rp^to reikįr^S 
dyti nekalti žmonės. Štai l&l 
me reikia ieškoti tų ppdįjfgiį 
priežasties. Taį socialiriį^6 
teisybės dvejopas 
kųrįs socialistams yrą yiį . 
nųks, o pe. soęialistomą jfe

■....... - ......

ĮULYVAU8 JV-TOJE g|* 
LŲ KOMFBRHf CUait 
Lietuva pakviesta ,dahĮ 

vąuti ketvirtoj tarptautbftį 
sėklų konferencijoj, ktli 
šaukiama Romoj 1928 ntš

s s- t

Šią bylą, mes vis dėlto no
rime pažymėti čia vįeĮįąne-. 
paprasta rei^fanj. J Būtent, 
štai jau dešimti metai, įai 
Maskvos kraugeriai bolševi
kai kas dieną ir tai be jokio 
I^siup žudo suptus ir tūks- 
|ąpčids nekalčįąu^ių žmoųįų, 
o tuo nąętu pasaulio galiūnai 
netik kad nekelia protestų, 
bet dargi kartu su jais puo
tauja. Vienų darbininkų 
Rusijoj yra sušaudyta apie 
pusantro milijono žmonių ir 
tuo pačiu rųetu nei Europos 
nei Amerikos socialistai ne
šaukia prie visuotinų strei
kų, prie protestui įjungi 
dviejų italų anarchistų gy- 
vyhė'yra brangesnė už'mili
jonus rusų darbo žųioųių 
gyvybes! Nejaugi Europos 
ir Amerikos socialistai /la-•<. < • 
biau tiki bolševikų budelių 
sprendimų teisingumui, ne
gu Amerikos prisiekusių po-

W ųįąkkmp netrųkd^maį 
čafcto IV^kti toMriški W- 
rinkimai, kojicertoį, y^di- 
nįmai,. totorių meuuTr ki
tokios kūrybps papojos, i^A- 
€ Tai būtų ne vien žymus 
reprezentacijos veiksnys, tąi' 
būtų prūsų lietuvių tautinės 
gyvybės ir .atgimimų įpus
tas. Mes jį turisie ąufetii 
Bendromis yįsi^tuųtos dalių 
jėgomis tai turime padaryti.

2) Daromas m^sų bro
liams. skriaudas neturime 
taip sau nutylėti. Štai kiek 
vokiečiai ir net vokiečių val
džia rėkia dėl kiekvieno 
menkniekio Klaipėdos kraš
te ar Silezijoje. Lenkai, da
nai ir kiti taipgi netyli dėl 
savo tautiečių. Ar yrabent 
vieną kartą mūsų. valdžia 
gyūusi prūsų lietuvius prieš 
vokiečių valdžią! kelios no
tos dėl toyrapąsiųstos, ar 
kiti panašūs žygiai daryti! 
Tai būsiąs įsikišimas į sve- 
fimoš'valstybės reikalus, sa
koma. Bet kiek kartų įsi
kišo jau vokiečiai, o mes 
juos net — patenkinome! 
Toliau sakoma, tai gadinsią 
gerus tarpvalstybinius san
tykius. Vargu. O jei pasi
gadintų, tai ir vėl pasitaisy-

'Įyrwpški&1 ri^diiiįvfrąį' ongįą 
ĮįęfaiįCTtefL Karaliaučins • ir 
Berlynas tai pakenčia. ’ Tas 
ualaidūmas savaip elgiasi su 
kitatąumai8ir 4ą_ ląisvš.!»' 
tiems nusStatytf taisykles, 
žinoma,'■greit pavirto į šiyk- 
ščiąųsį ^aiivąliavįmą. Im
kim pavyzdį. dei kuris prū
sų valdininkas lietuviui tren- 
kįū į galvą, tai tas įvyko be 
vąldžios įsakymo. Bet ^al- 
dintokas, atlikęs tą “oper# 
ciją,” galėjo būti tikras, kąd 
aukštesniųjų.valdininkų bus 
už tai. pagirias. Dar šian
dien, dešimtį metų po karo, 
Rripriisių ~ valdininkijoje 
vyrauja karingumo ir kerš
to dvasią^ Kai Berlyne, Va
kari} Europos buvusieji 
priešai paduoda Adenas ki
taip ranką, tąi Rytprūsių 
valdinhikija dar jaučiasi 
stovinti sargyboje prięš ne- 
pakenčiamus Rytiečius, tąrp 
tii ir lietuvius. 1918—1Q me
tais kiekvienas prūsų lįeįu- 
viš vokiečių buvo laikomas 
- ‘vaterlando’? .išdavikų. Vp- 
liaū taip baisiai nebežiūrėta 
į lietuvius. Bet neapykan
ta prieš lietuvius ir lietuviš- 
kupią ridena toliau ir ėda. 
prūsų tietūvių kaulus. Re
tas valdininkas, kuris šiek

prū- viri nustebo/ kai 
“ Rinta parimtinę < 

gėja&įį praneš? .
ti žpdėtos salės, ^piriamąs 
pasiaiškinti’ pareiškė, kad 
jam it vokiečių puses gpąąi- 
panąa ir jis, nenorėdamas 
pakenkti savp ateičiai, ne
galįs lietovill įsileisti į sa
lę. Asmeniškai jis nieko ne
turįs prieš lietuvius, bet įš 
šalies yerčįaipas negalįs at
sispirti.’ Arčiau dalyką pa
nagrinėjus pasjrodė, kad vi
sas tas trukdymas (kaip ir 
panašūs elgesiai Anksčiau) 
atsitiko ne be žinios valdiš
kų įstaigų. Įš gerai infor
muotos tilžiškės pusės tenka 
patilti, kad kai kurios val
diškos įstaigos čia tikrai y- 
ra įsimaišiusias nęgarbingai. 
Minėtas salės savininkas bu
vęs padavęs vienai "valdiškai 
įstaigai prašymą savo biz
nio reikalu. Atatinkami val- 
-dininkai tuoj jam davę su
prasti, jei duosi lietuviams 
salę— prašymas bus atmes
tas. Salės savininkas, žino
ma, nusprendė taip, kad jo 
reikalai nenukentėtų ir ant 
jo ūž tai pykti negalima. Su 
pasibiaurejimu, betgi reikia 
pa^AKyti, Irid Wnęčių v«- 
din inkai iš neapykantos 
prieš lietuvius, net iš pasa
lų puola lietuvius, stengda
miesi jiems pakenkti kur tik 
gali. Yra žinių, tvirtinau- 
čiip, kad taip elgtis paliepu
sios net aukštesnės sferos ir 
žemesnieji Tilžės valdinin
kėliai tik pildą įsakymus iš 
aukšto. Gal dalinai taip V- 
rą., Ret mes. daugiau ėsąme 
linkę manyti, kad aukštes
nės valdžios įstaigos tokių 

Į persekiojįmo įsakymų nėra 
I davusios, nes ir be jų Rytų

w- 
^^ėpedo^ ka^sa. nuo Vokiętljoe 

liko ...Rytprūsių provincijos 
-^xBį^jose, jau šimtas metų jam

< čįą vokiečių valdymo šiurkš- 
tomą ir engimą. Lietuvių

. tauta savo visumoje, deja, 
: \ mažai teatjaučia mūsų te- 

nykšeiu'Kroiių vargams. Bet
1kada tas šiurkštumas virs-

"V • v

ta skandalingais pasikėrim- 
“mais,. tai jau nebegalima 

•" / taip .sau tylomis praeiti pro 
■ / tai-; Juk mūsų pačių krau- 
; ■ jas teka gyslose Uno-krašto 

J? brolių ir seserų «— ar inee 
t jų galime išsižadėti! Juk tuo

X paneigtum patys save! Tas
< ne lietuvis, kam visvien, af 

Jį j Vilnijos ir Prūsų lietuviai
žūna ar būna.

Kąs gi dabar^toje Prūsų 
Lietuvoje atsitiko! Geri). 
Vydūno vedamoji Tilžės 
Lietuvių Giedotojų Draugi- 

~ . ja ir Pr. Liet. . Susiyieniji-
< mas rugp. 7 d., norėjo su- 

/ rupšti sįąųpą, tąriųnt naci
nę 4aiųų švę^ę — &wwto-

; > vįąą ~ bifyų privengto?; to* 
šveptės įvykdymas vėl - 'ąm'- 
,'Įo^e-

poteri#;' neužgavo 
Z. Jprięš Įietuvius stambįąis 

4, ginklais, kaip 1925,m. Ne- 
z . mųųyne (kur net kraujas 

liejpsi), šį karią policinin
kai nevartojo pei guminių 
pagalių, kaip tai darė‘Til
žėje, bevaikydami ramius 
lietuvius. Šį karią pasirin
ko kitą būdą sutrikdyti

. Prūsų lietuvių ramų kultū- 
v ros darbą. TJž tai pasiekė 

savo tikslą aplinkiniais ke-
\iiąis.

Šventa — koncertas ture-i
’ * - • I * ,

jo įvvkti minėtą dįeną ‘

; *x Yral[o>respondentų, kurie norėtų, kąd laikraštis būtų 
3U privatinė nuosavybe. Patalpinti jų pagirunų ir papei
kimų kritiką, tai tikra beda. Jie atsakys,, paąkui ame ąti 

v sakys, ir tiems atsakymams nėra galo. Jei tie ginčai būtų 
ųž'idėjas, tai tiek to, bet visuomet ginčijamasi dėl asme- 

x nų. Ypač viena kolonija yra daėdusi-mums širdį- Ten yrą 
. . du veikėju. Vienas ką padare, tuoj gauni dvi korespon- 

dėncijąs-Vienas korespondentas rašo, kad tąi genijaus sielą 
< f pasireiškė; kitas, kad žioply s surik i a vo liurbius ant e s tra- 

' - dos! Ir žinok tu, žm gus, ką su tokiomis korespondenci
jomis daryti! Phtalpinsi vieną — protestą’- Patalpinsi ki- 

~ tą — dar didesni protestai. Patalpinsi abi —• kraustykis 
iš proto nuo protestų. Netalpinsi visai.—tai susilauksi dvi 

«bombas—- laiškus nuo abiejifferespondentų. Daug yra pa
našių kolonijų ir panašių korespondentų. Į ką laikraštis 
pavirstų, jei jos visos tilptų! /

, * . , 3. Ginčai Su Klebonais .
. — ' .« / v.. . .'

Kaikurie mūsų korespondentai ginčijasi ir pešasi su 
savo klebonais ir būtinai užsispyrė, kad mes jiems padė
tum. Nebūdami teisėjais, mes nežinofne, kas kaltas, bet 
korespondentas jau yra nusprendęs, kad klebonas kaltas 
ir reikalauja? kad mes jo nuosprendį paskubtume pasąu- 
liui! Klebonai irgi turbūt nusprendžia^ katras parapijo- 
pas yra kaltas, bet mums savo nuosprendžių neprisilinčia 

i r paskelbimifi; o jei ir prisiųstų, visvien neskelbtume. Tąi- 
: gi ir parapijiečių nuosprendžių neskelbiame ir neskelbsi- 
.v nie, j ar jie pyfes, ar nepyks. Nesame nei teisėjai, nei vys- 

; kupai, t nei ktvirčių inčgąfopai. M<« tečiąu turime savo 
. • ppomopes ip ąpię klęį>ouus įr apie parąpijį^jus ir jas pą- 
, reiškiame progai esant — ^abęlnai.v Neiųūgstomę pirštąja 
- badyti asmenis. <
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l tuviams, _
rina,” o kartais ir sulaiko.

tempę šauk ilsu prieš 
“lenkiškąjį terorą” Silezi
joje ir kitur, bet patys jie 
nuodugniai terorizuoja prū
sų lietuvius ;4r trukdo net 

j paprastą kultūros darbą. Y- 
ra gan reikšminga kad šian
dien net jau mūsų Vydūnas, 
visad linkęs gerbti vokiečių 
kultūrą ir jos įdėti į žmo
nijos lobį, šiandien su šird
gėla’ jau pripažįsta: “Turi
me vokišką terorą” (sk. 
.“Prūsų Lietuvninkų Drau
gas” Nr. 3—xį64); Toliau jis 
sako, kad vokiečių' teismai 
lietuvius palieka he apsau
gos, sprendimai šališki, o 
lietuviškumo griovimas lai
komus valdininko nuopelnu. 
Vokiečių pusėj esąs gyvąs 
poras' lieįuyių kalbą ir ypa
tingumą visiškai užgesinti. 
Vydūnas paprastai labai at
sargus tokiais žodžiais. Ūž 
|aį galįma jam įsivaizduoti, 
kaip, skaudžiui turi paliesti 
prūsų lietuvius tasai, anot 
Vyclūiip, “vokiškasis tero
ras.” •
■ palyginusį' kokiomis pla
čiomis laisvėmis naudojasi 
vokiečiai KJąipėęįos krašte

■ • ' * *T“' į __ ' * 1 * 1 ~r. !»' V S "1

link lietuvių. ' , r • -

Nors tenykščiai lietuviai 
vigais atžvilgiais yra paklus
niausi s valstybės piliečiai, 
yisigį su jais apsieinama lygi 
su laukiniais antros rūšies 
sutvėrimais Kai nesenai vie
nos parapijos, ~ kur daugu
ma- lietuvių, prašė prūsų 
bažnyčios valdžią lietuviškų 
pamaldų ir lietuviškų kunį- 
gų ir kai daugybė gyvento
ju pasirašė tam tikrus pra
šymus, tai —2 policininkai ir 
f* ’* •’ z ’

gų ir kai daugybė gyvento-

policininkai ir

■»•
M

APSIŠAUKITE

tų nekąs kita, kaip prekia
vimas tautine prūsų lietuvių 
gyvybe. Argi mes Jokūbo 
sūnūs, kad broĮį Juozapą 
parduotum^? Paveikimas į 
Berlyną pamažu duotų gerų 
Vaisių. Rytprūsių valdinin
kija bent šiek tiek liktų su
draustą ir sauvaliavimas 
•prieš lietuvius sumažėtų.

3J Prūsų lietuvių skriau
dos turį įūtį patiekiamos 
plačiojo pąsąulįo sąžinei. 
Tasj. labai paveiktų ir į vo-

L. D. S; vajaus laike pri 
siraŠiųsiems naujiems na- 
yįąųis buvo

Vėpie tįeifcj, „kurie užsimokė
jo iš anksto bent už tris mė
nesius, pusę metų arba lne-

Jeigu dar yra naujų na
rių, kurie prisirašė tarp

X“

kiečius, nes jie pasaulio są
žinės ir viešosios nuomonės 
prisibijo.

O visų pirma: susidomė- 
kim, kas dedasi Prūsų Lie
tuvoj ir gyvai susidomėki
me!—‘•Trimitas’”

gų, tai atsišaukite ir maul 
pasiųsime dovaną sulig Mlįh į 
mokėjimo. - z
z ■ / ----------- ----

Yra naudinga it reikštiną 
gą ^š^elbtį organe - ‘ ‘ DsįjK|

?r c* i_______ '• - * ~ ./-*ninker” LDS. kuopų 
kimij laikas. Tad ti 
kuopų raštininkus 
pranešti kada ir kur kuc^ĮĮį 
laiko susirinkimus reg(d|> 
riai, kad mes galėtumė 
mėnuo, permainę laiką w 
skelbti.

. -- ----- 7-------- --

Į ‘

šitą savo nežmonišką skriau
dą nepatiekia plačiojo pa? 
šaulio sąžinei. Juk tas bar
bariškas vokiečių elgesys su 
prūsų lietuviais šaukiasi sta
čiai dangun pagiežos, o mes 
tylime! / ■'

-Akivaizdoje jaudinančios 
prūsų lietuvių būklės mums 
kyla bent trys svarbūs užda
viniai. ; < . x

■ S - ■ - • • ♦

1) - Lietuviu tauta ir vai- 
z

stybe turi ateity daugiau 
susidomėti ta skriaudžiamą-

' 4 n ” ——.. ■ •. ■ • ",JT
4. Ginčai SiTEedaktoriais

Tų ginčų- vengiame kiek galėdami. Mūsų priešai re
daktoriai tankiai mus provokuoja, bet pieš arba netiesio
giniai atsakome idėja už idėją, arba visai nutylime, arba 
pašiepiame be tulžies, ramiai. Esame nuomonės, kad ini- 
cijatyVa turi pasilikti pas mus. Mes kelią pravedame^Mes 
einame'savo keliu. Te jie ant mūs kolioja. Tuo būdu mes 
garsiname savo įdegąs ir per mūsųląikraštį ir per jų spau
dą ir vengiame neskanių ginčų su redaktoriais dėl redak
torių kvalikaėijų. Mūsų priešai tai daro perdėm. Jiems 
tai paliekame. / — ; - '■>

Praeities Liekanos

Seniau “D-kas” jnėsykį atsidurdavo tokioj padėty, 
kaip anas vežimas Krilovo, pasakėčioje, į kurį buvo įkinky
ti gulbė, lydeka ir vėžys ir kiekvienas trankė vežimą į sa
vo pusę. “D-ko” štabo kivirčiai yra nemažai sutrukdę jo 
pirtnynžangą. Malonu pažymėti, kad dabar nieko pana
šaus nėra ir visi mes dirbame pilniausioje santaikoje ir su
siklausyme. Reikia čia dar ir tai pažymėti, kad mes da 
bar neturime nė ypatingų prietelių, kuriems pstaikauja- 
pe, nė bosų, kurių prisibijome, nė priešų, kuriuos norė
tumėm persekioti. Vienintelis mūsų draugas yra tiesa" ir 
vieno .tik priešo nekenčiame ir kovojame su jbo — tai ne
tiesa. Mums visupįrmarūpi idėja — nežmogus.

Vienok senovės simpatijos ir antipatijos ir asmenišku
mai kaikuomet atširaugsti. Tie aidai kyla ne iš mūsų tar
po, bet ištąlo ataidėja. Vienas kitas žmogus,i kurs st^fijau

■

|>ar Redakcijoje ir Administracijoje
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aų.t mūsų, ąhpx pips nesąiiĮę tokie šališki, kaip kaikune 
mūšį pram^ejąi, ir smerkia mus, jie norėtų, kadrines 
būtumėm ne vežėjais, bet arkliais paklusniais jų botagui. 
Bet tos praeities liekanos neilgai tekuždės. Čia apįę jas 
primenu tik dėlto, kad, gudinĮ pasalingus smerkimus, bū
tų žinoma iš kokių šaltinių jįe plaukia, nes tikri kritikai 
kritikuoja atvirai, o ne kandžioja iš pasalų. Mes ramiai 
žengiame pirmyn. ■ ~

Lietuvos Ppl#ipe Padėtįs ir “Darbininkas” '

Nuo pat Lietuvos partijų įsikūrimo “D-ko” simpati
jos būdayo su krikščioniškai'tautiškomis partijomis, ypač 
su Darbo Ėederącįją^ <Tiį paskutiniais laikais prie p. Gu
do ‘D-kas” buvo belinkstąs labiau prie tautininkų. Gruo
džiu perversmui įvykus, mes negalėjome nepritarti tiems, 
kurie, nors iy pervęrsmo keliu, išgelbėjo Lietuvą nuo blo
gesnio raudau jų perversmo. Laikui bėgant tečiau pasi
rodė. kad perversmo vykintojai yra pasiryžę gelbėti Lie
tuvą ne tik nuo raudonųjų, bet ir nuo-visi] kitų partijų ir 
užkrąųti savo partijos diktatūrą. Tam pritarti, žinoma; 
negalėjptoę? Buvome priversti išeiti į opoziciją — ne parti
nę, b°t objęktįngą opoziciją. Sakoma, kad tautininkai 
yra padarę daug gęrp Lietuvai. Tam pilnai tikime, bet tas 
dar nearišltia, kąd turėtūipem jiems pritarti ir girti visus 
jų Užmanymus.' Kaizeris įrgi yra padaręs daug gero vo- 
kięĮįįapis? lx-t kaizeris visųorpet paliks kaizeris, ar jis bus 
su vieną, ar sU'jĮaųgel gąl vą. Jis turės daugiau galimybes 
padarytį gera, bet dar daagtoū galimybės padaryti^blųga, 
neąpęak^mąį dąųįiąų btogo.- Užtat mes esame šaliiųnkaiB 
de^fd^tUO? to ve$i^ Lie-
tuvos valdovus, .jei gigm8 įtoodo,- kad jie pamina demo- 
^^atybės e^mę, p jie tik formą. Link Lietuvos valdžios mes 
užimame Uūkuriojaičių kritikų posicŲą, tariant Wil»ono

F0RW00D,
LDS .3 kp. susirinkną^ 

• * ivyks sekmadieny, rugsėjai 
d. tuoj po sumos. KvitifiįiĮ 

visus narius ateiti, nes tfttį | 
duotas raportas iš LD^Sį 
mo. -Ž-,

CAMBRIDGE,

Susįrinkite.

LDS. 8 kp. susirinkimą!^ 
vyks rugsėjo 11 d., pobafe^ 
tinėj svetainėj, tuoj po saaią 
Kviečiame visus narius ato| 
ir taipgi atsivesti savo dpj 
gus prirašyti prie Šios orga||į 
žarijos.

Šiame susirinkime busfi 
duotas raportas iš Seimo. 4| 
to nepamirškite duoklių. . \'į

*

ĘĘpOĘLTO, N. X >
LDS. 12-tąs kuopos sunĮri 

kimas ^us 12 diepą rug£ 
7:30 vai. vakare, paprastoji 
toj. Malonėkite pribūti 
nes turėsime* progos S|p| 
4wg
VISUS

“i VSt

piai kaikuomet atširaugsti. Tie aidai kyla ne iš mūsų tar
šo, bet ištąįo ataidėjo. Vienas kitas žmogus,i kurs softiau 
ošė s vartosimi rolę pTię ^DMeo” negali pakęsti, kad da

los .eina sfcįan*
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Radiolas

Vokietijoj ir Estijoj taip pat, kaip Lie-

P-li 
tė bu 
žaisls 
mont< 
du ac

Žai 
prast; 
nepai

V Austrą.

1. Ak, myliu tave ............
2. Bernuži!, nevesk pačios ...
3. —Graži šm

4. Meile ...........................................
5. Meile uždegta krūtinė........
6. O pažyelgki................... ,..
7. Visuomet širdis surakinta .
8. Penkios linksmos dainos .

■ / 

DUETAI -
9. Mot erų Sąjungos Imnas ...

10. Skrenda, lekia mūsų, mintis
11. ' Trisdešimt dainų................

DETROIT, MICHIGAN 
Vieša Padėka Visiems Mano 

Prieteliams ir Geradariams, 
kutie mane nepamiršo ligoje po 
sunkios operacijos. Pirmiau- 
sįa tariu širdingą ačiū“ vieti
niam klebonui kun. J. Olšaus
kui, kuris lankė mane būnant 
ligoninėje. - Taipgi širdingai 
ačiū daktarui J* Jonikaičiui, 
kuris man darė operaciją. 
Šiandien jaučiuos visai kitaip 
po sunkios ligos. Patarčiau 
visiems Detroito lietuviams 
kreiptis pas vjetinį daktarą J. 
Jonikaitį, kuris atlieka savo 
priedermes kogražiausiai ir pi
giau negu kiti. Taipgi tariu 
nūoširdą ačiū visiems, kurie 
mane apdovanojo, laike ligos, 
gėlėmis ir kitokiomis dovano
mis ir kitokiais būdais man 
padėjo išsikasti iš šios nelai
mės. M. N. Uždavinienė

judino prie didesnio veikimo 
su visais iš vieno darbuoda
masis. Dievui padedant per 
keletą mėnesių parapijos sko- 
ias sumažino net iki $4,000. 
Apart to dar ir svetainę iš vi
daus puikiai pagražino.

žada Statyti Mokykla
Klebonas sakė, kad kaip tik 

parapijos skolas pabaigsime 
mokėti, tai,tada pradėsime rū
pintis ir darbuotis prie staty
mo mokyklos, kuri būtinai y- 
ra reikalinga. . Aš tikiu, kad 
kun. L. Vaiciekauskui taip 
gražiai iš vieno su visais dar-' 
buojantis pasiseks viską įvy
kinti. Svečias

Rugsėjo4! d. iškilmingai bu- 
vb palaidota a, a. A. Alęksiū- 
nienė. Iškilmingas mišias lai
kė vietinis šv. Jurgio parapi
jos klebonas kun. N'. Pakalnis, 
asistuojant, kunigams.'ir klieri
kams. A. a. Alėksiūnienė iš- 
sirgo ir ant patalo išgulėjo su 
yirš metus ir pagalios po sun
kios ligos 29 d. rugpiūčio per
siskyrė su šiuo pasauliu, palik
dama dideliame nuliūdime vy
rą, tris sūnus ir dvi dukteri. 
Vienas sūnus yra klierikas, ku
ris už metą bus kunigu. Ji 
labai -troško prieš savo mirtį 
pamatyti jį prie altoriaus, bet 
Dieyo buvo kitaip lemta. A. 
Aleksiūnienė buvo gera ir pa
vyzdinga “motina, taigi laike 
jos laidotuvių buvo daugybė 
žmonių privažiavę, nors ir lijo, 
kaip į bažnyčią taip ir Į kapi
nes palydėti, taip pat ir J. 
klieriko draugu klieriką buvo 
nemažai privažiavę, atiduoti 
savo draugo motinai paskutinį 
patarnavimą. Svečias

Korespondentą Trūksta
> * J f ‘ Z * ■ »

Čionai kaip ir(kitur yra vei
kiama ir dirbama,- kaip dėl 
vietinės parapijos taip ir tė
vynės labo, tik mažai kas ra
šo Į laikraščius apie šios ko
lonijos darbuotę. Gal čionai 
korespondentą trūksta arba 
jie nenori pasirodyti su savo 
darbais peT laikraščius..

Nesenai Klebonauja

Čionai dar nesenai klebo
nauja ,kun. L. Vaičekauskas, 
bet jau spėjo pasidarbuoti dėl 
parapijos, nes per trumpą lai
ką jau daug nudirbo. Pirmiau
sia atgaivino tarp žmonią nu
puolusią dvasią, su gražiais-^koncertą atskirai 
pamokslais ir pamokinimais. 
Sužadino žmonėse meilę ir di
desnį prisirišimą prie hažnv 
čios, atgaivino draugijas, su
organizavo jaunimą ir visus iš- vo gera.

MIŠRAM CHORUI.1 j
12. Ginkim šalį Lietuvos...............       .50
13. Giesmė į Šv. Kazimerą ........................... 50.
14. Lietuvos Vyčių Imnas ... ............ .25
15. Pirmyn į kovą..................v......... .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 anksc^rytų,
c) Aš užgimiau Lietuvoj...................... .50

1,9. a) Eikš mano mergele,
b) Aš sutikau žydelį,
c) Kam anksci keleis.......................... .50

20. a) Miels tėveli,
b) Oi skauda galvelę, ,
c) Atsigėriau žalio vyno. ......... .50

21. a) Oi džium-džium,
b) Už jūrių, / .
c) Kalbin jaunas bernužėlis,
d) Aš turėjau vištą . ..................r.... .50

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

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

BROOKLYN, N. Y.
1. Liudviše ^Tamošiūnienė, 

29 metų amžiaus, mirė liepos 
25-tą, Greenpčint ligoninėj. Pa
laidota liepos 28-tą, Alyvą kal
no kapinėse.' Gyveno 35 Devoe 
St., Brooklyn, N. Y.

2. Antanas Diktonis, 41 me
tų amžiaus, nevedęs, mirė rug
pjūčio l-mą,< šv. Jono ligoni
nėj, palaidotas 4-tą rugpiū
čio Kalvarijos kapinėse. Gy
veno 33 Bradlev Avė., Bliss- 
ville, L I., N. Y.

3. Juozas Blužas, 37 metų 
amžiaus, mirė rugsėjo .21, 
Kings. Park ligoninėj, palaido
tas 24 rugsėjo Alyvų kalno 
kapinėse. 1

4. Jonas Simokaitis, 40 m. 
amžiaus, nevedęs, mirė rugsėjo 
22-trą, palaidotas rugsėjo 25 
Alyvų kalno kapinėse.

Šermenimis rūpinosi grabo- 
rius Alex Radzevičius, 416 
Metropolitan Avė., Brooklyn, 
N. Y.

DETROIT, MICHIGAN
ALRK Moterų Są-gbs Seimo 

Įspūdžiai
Susirgus artistui J. Alsaus- 

kui, vietoj jo vedamo ' choro 
koncertą atidarė šv. Jurgio 
par. choras, vedamas B. Ne
krašo. Dainavo gerai. Ge-

piknikaą nelabai nusisekė, nes 
Detroito lietuviai neturi yie- 
nybės. Kad ir remia, tai tik lo- 
kales draugijas. Turėtą susi
prasti ir visi eiti :į vienybę. 
Pelno liko' $55.00. Klebonas 
kun. J. Čižauskas piknikui 
darž^ davė dykai. Tai graži 
auka kuopai.

Dar norėčiau priminti, kad 
yrą-rehgiamas 171 kuopos te
atras. Už tai visi nariai ir na
rės nepamirškite šio teatro.

Šios kuopos darbštūs nariai, 
kurie šioje parapijoje daugiau
sia^ pasidarbuoja yra Šie: K. 
Petrokas, E. Pauražienė, J. 
Valiukas, M. Bukšaitis, P. Ta- 
meils, P. Medonis, S. Bridze- 
vaitfs, A. Belieka?, S. Paura- 
zas, V. Mikalauskas, J. Joku- 
baitienė, .T. Alauckiutė, M. Pe- 
trokienė ir M. Navikienė.

72 kp. korespondentas

“DARBININKAS” vra j 
nių, kaip sodžiaus, taip ir i 
gyventojų laikraštis. t Jis tei 
reikalus, Seimo ir vyriausvt 
bes vidaus ir užsienio politik

“DARBININKAS” visu 
teisingus darbo žmonių reiki 
į geresnę ateitį.

“DARBININKAS” rašo 
mų, patarimų ir straipsnių t 
jakurių, mažažemių, smulki 
tų žemininkų būvį ir reikalu

“DARBININKAS” duo< 
dinių (teismo dalykais) pat 
klausimus savo nuolatiniam!

“DARBININKAS” taip 
mėlių ir naudingų skaitymų 
ir jauniems, kaip vyrams, 1

“DARBININKAS” yra 
draugas ir patarėjas. Kiek 
tyti ir kitiems patarti išsira

“DARBININKO” kaina 
pusei metų 4 litai. Ameriką 
bai. ,

“DARBININKAS” &it> 
dažnai su priedais.

“DARBININKO” Reda) 
jos adresas: Koanas, Nepri 
t-ra,LITHŪANIA. . -

Vestuvių Linkėjimas M. Zūjui 
-M f-fel Kazei Tamošiūnaitei i

Mes, žemiau pasirašę Phila- 
jjefphiečiai siunčiame viešą — 
MM* laikraščius koširdingiausį 
Mokėjimą p. Matu Zujui, da
bartiniam “Garso” redakto
riai,” žymiam veikėjui ir tė
vynainiui Lietuvos, bei išrink- 
tąjai jo šrdies, p-lei Kazei Ta
mošiūnaitei, vėlindami, kad 
jie vienybėje, sujungti Šven
to Sakramentu Moterystės, 
gyventą laimingai koilgiausius 
metelius! AČL multos annoš!... 
FitL. Fiat!!...

Pasirašo : ;Kun. I. Zimblys, 
Kun. J. J. Čepukaitis, A. Užu- 
meekis, Kaz. Vidikauskas, M. 
V. Vidikauskas, J.ĮMikaszaus- 
kas, Al. Suriaučiu 
A Sheffeldas, J. Maslauskas, 
A V. Vidikauskvtė, J. Turniš
kes, J. K. Čiurlionis, P. Ja
neliūnas, L. Janeliūnas, Peter 
Janeliūnas, Jr., St. Bairūnas, 
Pr. Pūkas, A. Kraujutis, Ig.. 
Misiūnas, J. Klevas, J. Kalė
da, O. Burbienė, O. Jungaitie- 
nė, M. Žalnieraitienė, AŽ. Fa- 
bijoniutė, M. Vidikauskienč, K. 
Dtmulevičienė, M. Čiurlionie
nė, M. Z. Vidikauskvtė, M. K. 
Vidikauskas, St. Damulevičiu- 
tė, Ed. Damulevičia.

riausia mano supratimu daina
vo nuo senai laukiama šioje 
kolonijoje dainininkė p-nia E. 
Rakauskienė iš Chieagos. Ji 
savo, patraukiančiu balsu pu-i 
bliką sujudino. Aplodismen
tams nebuvo galo. P-nia Ra
kauskienė net šešius kartus 
buvo iššaukta pakartoti. De- 
troitiečiai planuoja jai ruošti 

Gerai su
dainavo ir kiti, ypač p-nia M. 
Čižauskienė, kuri irgi buvo iš
šaukta keturius kartus. Ahel- 
nai šio koncerto programa hu- 

Duldelė

Diena po dienos oras, darosi 
vėsesnis. Po kelią savaičią pri- 
seis grįžti į sales ir ten ben
drai laiką praleisti, kaip tai: 
prakalbose, teatruose, paskai
tose, šokiitose ir t. t. Meno, 
dailės artistai ir mėgėjai darą 
planus dėlei rengimosi priė 
vaidinimą, dainą,- kad atėjus 
rudens ir žiemos laikui būtų v
galima kuomi pasirodyti ir da
lyvius vakaru patenkinti. Cle- 
velando lietuvių katalikų dai
lės jėgos koncentruojamos: .6, 
L. T. D-jos korė, Bažnytinia
me korė, L. Vyčių 25 kuopoje 
ir kitos grupės kartais užsi
ima daile, bet mažai. Dailės 
jėgų turime nemažiau kai ki
tos didesnės lietuvių koloni- 
jos, tik gaila, kad nėra suta
rimo ir tas trukdo vystyti dai
lę pilnybėje.

Puikybė

Puikybė žmogų klaidina ir 
tuomi puikybės auka — vyras 
arba moteris minty savo pasi
kelia aukščiau visų kitų, nie
kindami kitą, o tuomi' pačiu 
laiku sau pagarbos trokšdami 
klaidžioja ir ramybės neturi... 
Vargas puikybėje paskendu
siam!

PHILADELPHIA, PA.
Broliar'ir sesės — lietuvi ai, 

jei nūdien brangi mūsų tėvv-. 
nė — Lietuva gyvuoja ir tai 
dar kaipo laisva ir neprigul- 
minga ne nuo ko valstybė. Tai 
dėka tilj Dievo Apveizdai ir a. 
a. daktarui Jonui Basanavi
čiui, nes jei jis nebūtų lietu
vius pri ruošęs prie to tautinio 
susipratimo, kad progai atsi
radus, reikia stverti ginklą ir 
kariauti už savo laisvę ir val
stybės įkūrimą, tai nūdien lie
tuviai būtų vien tik vergais 
vienos-kitos arba trečios kai
myniškos tautos. Todėl dabar, 
kada Lietuvių Mokslo Drau
gija, Vilniuje prašo auką pa
statymui paminklo ant kapo 
Basanavičiaus, tai ir mes phi- 
ladelphieeiai nebūkime kurti— 
prtsidėkime prie pastatymo 
patninklo tam mūsą garsiam 
didvyriui, tėvui ir įkūrėjui da
bartinės laisvos Lietuvos. Aš 
gi iš mano pusės pasižadu 
kiekvienam, kuris norėtų auką 
nusiųsti tam tikslui į Lietuvių 

į Mokslo, Draugiją — į Vilnių 
i patarnauti. Teateina pas ma 
I nę, o aš išrašysiu aplikacija 

dėl MoneV Orderio ir viską 
ką reiks atliksiu veltui. Ir au- 

Į kotojas pats per paštą (gi jri 
Į jis nogrės/būsiu kartu su juom) 
į nusiųs auką ir .pats už tą auką 
į be jokių tarpininkų apturės 

iŠ Vilniaus pakvitavimą Tad 
j broliai ir jsęV«. atminkite, kad 
! per paštą jtu galima nusiusi 
Į ir komažiausią auką ir toji au- 
! ka neprtųmls. t
I - Kszyz TOHaos^as 

[2833 Livinyston St, I
' Philadelphia, Pa. j

DELPHIA, PA. Į CLEVELAN
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' Būna datbštnmei, nnodemin- 
gesnio už tinginį/ir esti dyku 
liūdesių, blogesnių. už tuščias 
linksmybes.—EI. Ožeškienė.

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

PIRMIEJI PLAUKO UPE 
VENTA

Suvirs 20 Metų
JUOZAS P. ŠARKHJNAS

DARBUOJAS SU 

VOSE & SONS PIANO
KOMPANIJA

Rugpjūčio mėn. iš 13 d. 
4 vai. p. p. i 14 dienų Viekš
nių penki jūsų skautai va
dovaujant slft •f:-' Stoniui, 
irkline valtim, nuplaukė upe 
Venta Papilėn t. y. pirmieji 
kurie parodė tiek patvaru
mo ir drąsos daryti toki žy-

ši kompanija Išdirbinėja pianus 
Bostone per 75 metus suvirs. Lie
tuvis Ponus Sarkiunas daro specia
li raginimą dėl lietuviu biznio.

Aukščiausios rūšies Planai. Vik- 
troial ir Radios žemiausiom kai
nom. Mainome senus pianus. I ta
šyk dėl katalogo. Pristatyjnajs visur 
dykai. Prieš plrkslant matyk Toną 
karktum).

Vose & Sons Piano Co. 
leoC BOYLSTON ST. BOSTON

yra 'madoje ankštos, 
o d-ruskinvčios dėl 

Jos būna arba stiklinės ar-

pasiskaitymus, todėl yra mylimiausias’darbo 
žmonių laikraštis.

Redakpijo sir Adtninjst racijos antrašas: “Išeivių 
Draugas,“ 281 A Epiinton Str. viasgov, &-S. Scot- 
land.

VYČIAI IB BLAIVININKAI
- BUVO.LAWBENCE

t *•> • • . ,* I - • ' • į •«t , t

Rugsėjo 5 d.-Ltnyrence bu-, 
yo Pilnųjų Blaivininkų Sei
mas ir, t L. .Vyčių Naujos 
Anglijos išvažiavimas. s

Kadtmgi tą dieną įvyko ir 
daugiau ISv^žiavimų ir kito
kių pramogų, tai Lawrence 
Vyčių išvažiavimas - nebuvo 
gausingas. Suvažiavo rink
tini ausis jaunimas.

Blaivininkų Seimas buvo 
gausus ne 'tiek delegatais 
kaip svečiais. South Bos
toniečių buvo irgi nemažai. 

liep.

'■iriais. Yra šilu- 
Netoli k raut vi n. 
Savininkas išva- 

parduoda pigiai. 
Gencva 5327.

Teisėjais gražuolių kon 
teste buvo^tp-lė O. Bugailai- 
te, pp. K. Pilkoms, V. Gru- 
dzinskas, A. Paplauskas. J 
Zavadskis, A. Dubosas ir P 
Voveris. •

RODYKLĖ No. 97
Virimo Receptas Į kys jame

Jjemonai ir Graudžiai turėtų už- V.’*1, 
imti svarbia vietą maiste. Lemo- ' *-a *' 1 tl 
iiai turi druskas ir rūgštis reika- CU'*j- 
lingas budavojimui kūno. Tie. vai- <uls 1 
šiai veikia kaipo apetizuotojai ir Naro 
virškintojai. Lemono skystimas 
vienas imant yra perstiprus. Ji r,auA> 
reikia sumaišyti su kitu vaisiu Pamatysi 
skystimais kuomet naudojama gč- ne<liu>s v 
rimui. Daug yra atsitikimu kur ldhu a
galima panaudoti lemeną kaipo linoleume
naudingą prie virimo ir kepimo, n*\ 
Vienas iš populiaringiausių vai- Šveičia
gių kur lemenąs panaudojama y- trmto
ra Lemeno Meringųe Pajus. Va'ksas ai 

- ’ Lemono Meringue Pajus -ju
% puoduko evaporated pieno • sl 
IĮ puoduko cukraus ‘ Nuolat
4 J šaukštų komų krakmolo nors i vii 
% puoduko karšto vandens >,r-;(liia
1 šaukštas sviesto arba kitų '' '

riebalu .
2 kiaušiniai + . T‘<?k,a
1 keptas tešlos lukštas ls
Dviejų lemonų skystimas *
1 lemono tarkuota žievė - *U’S- (
Biskutis druskos. in'o
Supilk pieną ir vandeni dubel-j^i. .w 

tavo virdulio viršuje, dadčk euk- ’
rų ir kornų krakmolą, gerai su- <1u(;)i k( 
maišytą sykiu, ir virk lo miliutų, sf!!!i)|,jĮIs 
laiks nuo laiko pamaišant, lšskirk A ’.n 
klausimus, suplak trynius lengvai, sf„])U . , 
sumaišyk juos su biskiu karšto j\T“y, j,-., 
pieno, Įmaišyk į -sutirštėjusį nri: I p„irinin •' 
šinį nuolat maišant. Po to-dadėk į 
druską ir kuomet atvės danrfSisyki s,,.i.tsįU 
lemono skystimą ir tarkinį, su- ,Y'. '
pilk i tešlos lukštą, uždengk kiau- 
Simų putomis iš dviejų kiaušinių ' ‘ 5
ir trečdalio puoduko miltinio enk. ,
raus, ir kepk neperkarštame pc- .* 
eime iki putos sutvirtės ir gra- „ *
žiai paruduos. ' Jenas s’

Virtuvės Patarimai las’kokb
Išvalymui vidaus drožto stiklo <vinančių 

vazos, paimk saują druskos, ir mcs į 
biskį acto, supilk j vazą ir dera- Jausaus 
tyk gerai, po to išplauk tyruvan- per ^eir 
deniu.

Dabar 
vazos pavidal 
stalo 
ba sidabruotos.

Jeigu jūsų arbatinis indas yra 
metalinis ir nebuvo naudotas per 
kokį laiką, gali būti kad pašilai-

y ■ •'« "Ii > ' y i. > , - | •

Pereitą sekmadieni įvyko 
s v. Petro lietuvių parapijos 
piknikas D. L- K. Kęstučio 
draugijos parke. Diena bū
vį) graži ir už tai žinomų 
lĮriyažiayo apie porą tūks
tančių. Buvo daug jauni- 
nįo. Visi linksmai žaidė'ir 
Vbišiuosi skaniais valgiais ii' 
s&ldžiais gėrimėliais. Para
pijai liks geras pelnas. Kiek, 
parašysime vėliau.

Dalyvis lr. Gruilzinskas

Kiekvienas BontatuLeibCIfS kaip ntvniftčhiotn turi dhkMę premi
ją vertę. Atlankykite artimiausia .prekijų krautuvę Ir p.ižiu- 
rvkite kaip lengva pnnni sPlahrinlnolaJtitą. lėkščių. laikrodžių Ir 
daugelį puikiausių dalykų. pYKAljt ik šn Eorden ieibclmis nuo 
šios rūšies Pasaldyto lyondcnsUoto I’ieno. Pradėk taupyt Ieibe- 
llus šiandien. Tamsta džiaugsies.' Jei patogiau, reikalaukit 
DYKAI iliustruoto katalogo? kurkime; randasi įlaug premijų.

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

. V KJTO$ Kit^'ruvus
FALL RIVIiR. Mass. BIUDG^qRT.,xjt< rUOVIDRNCE. ILL 
11—<J-rd Street in* ('ougt^šs S t 49 Akom Slrcet .
arti Bedfoftl St. ? arti Mnin Street. arti IVasliington St.*• *

Įsigyk šių Stebėtiną Knygų
-ahn ltaA^BJSUJS5R>king." panty* Mrs. Bentl.v. Tai be 

.abvjouės pttlkįumi ^tpyutė apie iJenų įr Jo nirtejltkij nunuiose.
Tik atsiųsk siiv»i vardą. :ufr< <ą '1r kartu Pašto ženklelį ui 10c. 
aptnokėjliuti paKivtmo. •|<er*iuntlr*o U.
THE BORDEKlCnrP.yNT. RORDEI.BLDd.. NETC TORK 

, i • I ,

Rūkytojai visur.pripažįs- , 
ta, kad OLD GOL cigaretei 
yra geriausi . iŠ visų kitų ci-j 
garėtų kuyie buvo išleisti.
.Jeigu dar neesi rūkytojas, 

šių cigaretų. dabar jau lai-, 
kas pradėti, nes rasi,jąirą\ką 
nprs naujo.

Tabakas yra puikus ir tu-, 
ri savyje tą malonumą,, lįu- 
rio niekuos pirmiaus netu
rėjai. Dar prie to jie. ne- 
kandžioja liežuvio ir nedras
ko gerklės. Gali OLD 
GOLDS rūkyti, ryte, .dieną 
ir vakare be jokios gerklės 
irįtacijos. Nėra nė kosulio 
vežime.

Skaityk OLD GOLD.ci- 
garėtu skelbimą šiame nu- 
mt/ry, Rasi jame daug juo
ko ir malonumo dėl savo* 
draugų ir šeimynos. Jie tel
pa nuolatos.

"JO<-
; gį- Reikia pasakyti, kad

kelionė yra be galo .sunki, 
nes pakely yra4-ri pylimai 
ir kelio virš 50 kilome!.-, ir 
kaip teko jiasiinfornuioti 
Pas Pat'ius plaukikus, valtis 

neš*i P° kilometnr, kol 
| būtų galima Įleisti į vandenį

ir toliau plaukti.

GERAPROGA
Turime gerą progą lietuviui 

jaunikaičiu, kuris su pilnu noru 
norėtų dirbti dėl automobilių biz
nio. Domės nekreipiama į pirmes
ni patyrimą bile tik turi laipsnį 
moksle ir taipgi ypatiškumas rei
kalingas idant kad susipažinti ir 
parduoti lietuviams vieną iš ge
riausių automobilių Amerikoje. 
Pageidaujama kad mokėti kalbė
ti ir lietuviškai, bet visų svar
biausia turėti norą dirbti.

Jeigu gali šį reikalavimą išpil
dyti, mes parodysime kaip būti 
pasekmingu. Visi atsakymai į šį 
skelbimą bus užlaikomi slaptybė
je. Atsakymus siųskite taip: 
“Darbininko” ofisas, Box 20, So. 
Boston, Mass.- (?)

ŠEIMININKĖMS KELRODIS
s,. Rašo ISABELLE ĘAY {j;

Lietuvė Seimininkė Ameboje visados tfoklta gaut! patarimų 
pagerinimui Jos žinojimo atllkiučjant pareigus kui|>o šeiminin
ke ir ja^tina. Ritose skiltyse kas savąitę tilps straipsneliui ku- 

' rfe bus lndomųs kožiud Lietuvei šeimininkei.

«
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YNO ^lętba^ surikus, nes reikh^e- 

Mauti aukštais .kalnais, tuš
čiomis dietomis, kuriuose %e; 
sunkiai pakeičiamo 
pikiui oro^ siaučia dar žiau
rių plėšikų gaujos.

^toš ’kliutys^ nors ir sin
kiai būtų nugalimos, bėt ke
lione pasunkėja tuo, kad; tų 
Azijos vietų ^yyentoąai, | į 
kurias IK'dyuas vyksta, /Vi
siškai neįsileidžia, europie
čių. Tai yra Tibetas, daug 
didesnė šalią,_kaip, Praneū; 
zija, iš visų pusių aukštais 

Pasiekus 
tibetiečių gyvenamas vietas, 
jie kiekvieną europietį jėga 
grąžina atgal. Daug keliau
ninkų mėgino įsiskverbti i 
Tibeto gilumą, bet visus ly
dėjo nepasisekimas. Tas 
pats ’ir Sven Hedynas jau, 
antrą kartą vyksta į ten. 
Pirmą kartą jis į Tibetą ke
liavo prieš kokią 20 metų ir 
tik dėka jo gabumams ir su
manumui pavyko tada jam i 
•krašto gilumą įsibrauti ir, 
nors tibetiečiu varomam, at
likti daug moksliškos reikš
mes darbų. Be kita ko jis at
rado didelius Tibete kalnus, 
kuriuos pavadino Transhi- 
malajais. apie kuriuos anks
čiau visai nežinota. Tačiau,

TįjAUJA SVEN
" KEUONpĮAZIJĄ

/^Žinomas ^vedij keljaunįn-
v Jas Šven Hedynias, pagarsė
ję savo kelionėmis į įvai-

- nęs kraštus, vęl .Išvyko’, su 
71ęftĮele moksliška ekspriliėija 

Apačią Azijos gilumą. Ilgai
7 šiai ekspedicijai Hedynas 

luošėsį. Daug kliūčių jai
* -radosi. Pradžioje lėšų rei-
? kalas, paskiau karas, o dar

. paskiau kiniečių tarpusavio
r riaušes, kurių galo nesulau- 

k^ driisus keliauninkas lei-
7 Josi pasitikėdamas vien tik kalnais apsupta. 
| sąvimk j •
p : Tas kelias, kuriuo dabar 
i Hędyno ekspedicija* eina,

i-tenp 
ginklo

• •Jg'

Lama
X»3QJ.<

ekspedicija
h365 kupramiga-

Keliauti į -Tijx^R galima
Dėl ti> 

Sveu, į H< y 
susideda
rių, aųt kurių sudėta 400 dė
žių su maistu ir įvairiausiais 
įrankiais'moksliškiems tyri
mams ątlikti ir meteorologi- 
josstotims pastatyti. / 

•: =Hedyno ekspedicijos ap
sauga už vis įdomiausia. Jis 
nusamdė 22 raitus mongo- z
lūs,Jkurie seniau buvę tose 
vietose, kuriomis dabar ten
ka ekspedici jai keliauti, plė
šikais. <_

. Kokiu būdu Hedynas” ma
no į Tibetą įeiti, geruoju ar 
bloguoju, nežinia, bet jis ten 
nusistatęs atlikti daug mok
sliškų darbų. .

Iš Tibeto Hedynas keliaus 
Azijos viduriu į rytus ir mė
gins seniau rastas senovės 
miestu vietas tirti.

AUKŠČIAUSI IR SENIAUSI 
MEDŽTAT

Aukščiausi medžiai auga 
Australijoje. Jų aukštis sie
kia virš 200 mepų., Taip 
pat yra daug aukštų ir dau
giau kaip tūkstantį metų gy
venančių medžių Brazilijoje. 
Šiltuose^ kraštuose yra me
džiu lotyniškai vadinamu 
‘ ‘ Seguotb ~ gigantia ’ ’ gyve
nančių nuo 4000—5000 rtie- 
tų; jie išauga virš 100 met
rų. aukščio 15 metrų storio.

GRABORIAI

ŽENKLAI
Geras tėvynainis privalo 

turėti Lietuvos miestų žen
klūs. Yra Indomn su jais 
susipažinti. Juos galima 
vartoti kaip atvirutes. Zen
itini yra tam tikrame sąsiu
vinyje. Išviso yra 40 ženklų.

Kaina 40 centą 
“DARBININKAS” 
366 W. Broadway 
S. Boston, Mass.

ma, kaip kas. išmano. Svar
iausias atsitikimo kaltinin
kas yra nedidelio Kurioze \ 
miestelio kalvis Andrius 
Gorgeli. Jis jau trečias me- 
nuo be . žadu-^gūli ligoninėj 
išsiskėtęs ir rankas viršuj 
galvos iškėlęs, kuriose lai
ko taip kietai geležies gaba
lus sugniaužęs, tarsi jie bū
tų prie kaulo priaugę..

Visatai atsitiko nepapras
toms aplinkybėms dšūsįde- 
jus. Buvo taip. Kalvio svai
nis, ūkininkas Kis, išvykęs 
1912 m. Amerikon ir ten su
taupęs nemaža dolerių, pra
nešė žmonai atvažiuojąs ir 
prašė, kad .pasitiktų jį. Ki- 
sienė tuo metu‘sirgo ir ne
galėdama atsikelti prašė 
brolį, kad tas sutiktų atva
žiuojantį vyrą. Kalvis su
tiko. Traukinys atėjo vėlai 
vakare. Abu svainiaLsusiii- 
kę pasisveikino ir linksmi 
važiavo namo: Tik kiek pa
važiavus mišku, staiga kal
vis sulaikė arklius ir liepė 
svainiui išlipti. Šis manyda
mas, kad tai-juokai; neno
rėjo klausyti, liet kalvis jėga 
ji iš vežimo išstūmė. Nežiū
rint tai, Kįsas vis dar manė, 
kad tri juokus svainis kre
čia; bet tuoj nusivylė. Kal
vis išsitraukė iš vežimo ge
ležines šakes ir jomis'užsi
mojęs sušuko: “Dabarmir
si; pasiruošk!” Kisas ke- 
liaklupščias pradėjo prašyti 
pasigailėti, įdėdamas pusę 
savo pinigų, bet kalvis biivo 
ne permald^ŲĮpnas. 7 Griebęs 
Kišą, surišo ir vėl šakėmis 
užsimojęs riktelėjo — “Nu
mirk.” Vargšas “amėrikon- 
tas” iš baimės apalpo nesi
tikėdamas gyvas ištiksiąs, 
bet kiek pagulėjęs ir nesu
laukęs kalvio smūgio pradė
jo abejoti, ar Jis vis dar gy
vas ar jau miręs, o gal tik 
siela ^vena. — Pamažėli 
pasukęs galvą pamatė kalvį 
vis dar tebeužsimojusį ša
kėmis. ir lvg sustingu^, ne
paprastu akių blizgėjimu į 
jį žiūrintį. Kisas įausda
mas, kad kažkas su kalviu 
nepaprasta atsitiko, tuoj at
sipalaidavo nuo virvių ir nu
bėgęs i gretimą kaimą pasi
kvietė keletą vyriu Griže« * * t

rado taip pat kalvį bestovin
tį, kaip ir paliko. Įverię jį, 
kaip kokį rastą vežiman nu
vežė Kurtoso ligoninėn. Iš
keltomis rankomis jis taip 
stipriai laikė šakes, kad.teko 
jii kotą nuplauti.

Taip ir dabar, po trijų 
mėnesių, kalvis sustingęs, 
lie žado, 1x4 gyvas, guli ran
kas iškėlęs ir josę laiko ge
ležinių šak,in " koto gabalą. 
Gydytojai mano, kad kalvis 
sirgo-arterijų sukalkūjimu. 
kuris ?ir pandižafh jį tuo 
metu, kai jis šakėmis užsi
mojo svainį. '
' i

DŽIOVININKŲ IZOLIACIJA 
Anglijoje įlesenai priim

tas ’ naujas įstatymas, ka
rino kiekvienas sergąs džio
va, kad neužkrėstų kihj, ta
ri būti izoliuojamas. Be to, 
sergą tuberkuliozu nepri
imami tarnyixm į pieno, 
maisto ir maisto gaminių į-, 
mdnes. ,-Gyvuliai sergą tu- tininkm mnioniai sntin* pinunr«. tim- 
berkuliozu tari,būti žudomi.............

4- f * *
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Jau pp “prizavai” vyras, 
Esu labai “ščyras,” 

'^Noriii merga ąvesti,
Bet kur gerą rasti?

Aviena be pasogos, 
Kitai sąlygos, blogos; 
Trečia man netinka, 
Nes greitai supinka; 
Ketvirta — Barbora
Iširus, it tvora; 4 
Penkta yr’ Onutė, 
Jsors dailiy kresnutė, 

' Bet yr neturtinga —-
Drąsos ją vest stinga. ‘ 
Šešta gi Verutė, • , • 
Aukšta ir Dailutė,.
Valcųs gerai šoka, * 
Klausk, ko ji nemoka! 
Bėda, kad ant būdo 
Jinai yra “kūda.’* . 
Septinta — paskutinė 
Alano išrinktinį 
Yr’ gelsvo plaukę,’ 
.Kartais pasirauko, 
Bijau aš ją 'vesti,

.'C-*? • 4Ę -4
Kad nereiktų'mesti! • 
Daug yra panelių 
Ir skaisčių mergelių; 
jei ne tos “pričynos,” 
Kurios dabar pinas, 
Būčiau senai vedęs...

J. Žvangutis
’ c- (“Pavasaris”

C • -<5,t -f■ ; 1 : '■...'Kti. , . • 
? ' ■ . - • , ' . ’ • i

< NEŽINO/Į KURIĄ PUS£
1 . S tJ/?JOS „ t;.

/ — Staseli, juk tu atžagariai, 
balną užsidėjai?

— O ką tu žinai, į kurią 
pusę aš joėiu?
-A ■ - x :

svečių, kurie vieni antrus ve4 
dindavo ‘‘lamista.” Tai įsi| 
žiūrėjęs 5 metų berniokas, apĮ 
sirišo ‘kaklą skarelė', užsidėjo 

tėvo skrybėlę, priėjo prie moi 
tinos, nusilenkė ir tarė: . >

— Afama, šiandien iras

; Naktį keliauja du ubagu, ir 
gėrėdamiesi žvaigždėtu dangu-
' f-. jį*ę- r tsneš>*«.■*■ ~ --
mi svajoja:
. —> Ak, kad turėčiau tokią 
puikią lanką kaip dangus, ter- 
bų as nevalkiočiaii!

— O aš kad turėčiau tiek 
jaučių, kiek danguj žvaigždžių, 
su tavim n esi įrituočiau: 
šmakšt -savo jaučius į tavo lan
ką ir sugenu!

,— Artu be mano žinios po 
mano lanką jaučius ganysi? Se 
tau!

.Ir ėmė šveisti sū lazdomis
L • • • ■ ' 4

per nugarą.

7 .Tėvas vaikštinėja po kam
barį susimąstęs. \ Pagalios sa 
kt>;: ' •

— Šiandien ryte turėjau ką 
pasakyti, bet dabar visiškai 
užsimiršau. ’ *

•— Jau aš žinau, tėveli; no
rėjai su mama pasibarti.

L

tamsta.

VARGONININKAS
Paieškau vietos, turiu gerus paliu
dymus nuo kunigu ir muzikos pro- 
fesoriiĮ. Vedu chorą ir orkestrą. 
Gerbiami klebonai malonėkit atsi
šaukti: V. GEGUŽIS, Box 139, 
Mohawk Avė., Alplaus, N. Y. (R9)

J. PETRUŠKEVIČIUS
Laisniuotas Graborius•

Laikau automobilius dėl veseli- 
jįj, krikštynų ir šiaip pasivaži

nėjimo, pigiau nė kiti.

162 Broadway, S. Boston, Mass. 
Ofiso Tel. So. Boston 0304-W

‘ Ros. Tel. S. B. 0304-R.

KOKS YRA TOLUMAS 
/•.TARP BEPROČIO IR 

j IŠMINTINGO? <
Scotus Eringenas buvo gar

sus viduramžiu išminčius. Jis 
mėgo juokas ir šposus krėsti. 
Sykį karalius Karolius Plika
sis pasikvietę išminčių pas sa
ve Į rumus, pasodino jį už sta
lo, o pats atsisėdo priešais. Iš
minčius ilgai pasakojo ,apie 
mokslą. Karalius klausėsi. 
Galu gale karalius paklausė: 
“Pasakyk, išminčiau, koks y- 
ra tolumas'tarp išminčiaus ir 
bepročio
Išminčiaus tolumas nuo bepro 
čio yra toks, koks yra šio sta 
lo platumas.”

Jūsų Didenybe!

SUS1PAŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS
/

Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir 
gerovė je be mokytų vyrų ir moterų. Kiekvie
na kultūringa tauta gerbia savo mokytus vy
rus ir mokytas moteris. Taip ir pas lietuvius 
turi* būtu

Kiekvienas lietuvis turi žinoti apie savo 
tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis 
pLrvalo supažindinti savo vaikus su lietuvių 
tautos vadais. Jei taip nedaroma, tai reikia 
nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimą Ame
rikoj.
APIE LIETUVIŲ TAUTOS VEIKĖJUS 

YRA IŠLEISTAS PUIKŪS VEIKALAS VADINAMAS

LIETUVOS ALBUMAS

(WBUBLIAUSKAS)
LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS

117P WASHINGTON STF

Norwood, Mass.

MELUOJA
į savo giminaitį: — 
išgirstu apie tavo lat- 
tai net man plaukai 
t galvos.

t
litis: — Jaunemeluo- 
;dyte. — juk nė vieno

JTUSILPO KOJOS
— Pats nebežinau, daktare, 

kas man daryti su savo kojo
mis... Susilpnėjo... Ligi smuk
les tai prieinu, o iš smuklės 
pareiN jau nebepajėgiu.

— N<% tąi pasisamdvkit've
žiką ir paprašykit, kad jis 
tamstą... prilaikytų—------------

NEPAPRASTAS DALYKAS
Šiomis dienomis pas mus pate

ko ant pardavimo dvieju šeimynij 
medinė stuba su penkių automo
biliu garadžium, City Point, ant 
E. 6th St., netoli L St. Keturi 
kambariai ant pirmo aukšto ir 
penki ant antro. Maudynės, šil
tas vanduo, elektra, priešakiniai 
piazai. Gera proga žmogui kuris 
turi vieną arba daugiau automo
bilių arba užsiimantis aūtomobi- 
liųtaisymu. Rendą atneša netoli 
$100 į mėnesį. Preke $8,800 .Ma
tyk A. J. KUPSTĮ, Savininką.

GUDRIAM ŽMOGUI 
proga papirkti, gerą (trijų šeimy
nų namą visai prieinama kaina, 
ant 2J0 Silver^St., So. Boston. 
Yra gazas, elektra, skalbimo vie
tos, (set-tubs), viskas naujai įtai
syta. Pirmas morgedžius $2,500 
Co-op Bank. Į , mėnesį randos 
atneša $57.45. Prekė $4,200. Su- 
sineškit su savininku A. J. KUPS
TIS.

NAMAS SOUTH BOSTONE- 
šešių šeimynų,.— dvidešimts sep
tyni kambariai. Rendų atneša 
$780 į metus. Prekė $4,500.

$4,500.00
Medinis šešių šeimynų namas ant 
Silver Street, So. Boston. Yra ga
zas, atskiros paredalinės kiekvie
nai šeimynai. •” Raudos atneša $75 
i mėnesi. Pirmas morgedžius 
$3000.

LAIKAS PIRKTI ANGLIUS IR 
MALKAS!

Neužmirškite jogei rudens ir žie
mos laikas artinasi. Paprastai i- 
mant, angliai ir malkos .pabrangs
ta, taigi neatidėliokite, įduokite 
savo “orderius.”

J

Kreipkitės pas:

A. J. KUPSTIS

♦

g (GUMAUSKAS)
1 705 Main St, Montello, Mass.' 
O (Kampas Broad Street)
$ Ofiso valandos:
£ R y't e nuo 10 iki 12 vai.
X Dieną nuo 2 iki 5 vai.
i* Vakare nuo 6 iki 8 vai.
■v
£ Sekmadieniais pagal sutarties.

SPECIALISTAS 
nuo nerviškų ir chronišku li
gų per virs 25 metus, prityręs 

DR. KILLORY 
60 Scollay Square, Boston 

Olympia Theatre Bldg.

—-------—- ■
DĖL NEVIRŠKINIMO, ŠIRDIES 

DEGINIMO IR PRASTO 
_ 7 '. APETITO

5,’n^n-TonCyrn .«ntelkuwlos tikrą pn- 
infmą mllionnms vyrą ir moterų Įnikę 
paskutinių SSĄuotų. Jos suteikė jiems 
dane turtingo raudono kraujo, padidi
no Jų Širdies velkifoų. sustiprino jų 

, nervus ir raumenis, suteikė naują stip
rumų <W --kepenų, inkstų Ir’puMes ir 
dpf kitų Svarbių Irano Organų. Toks su
stiprinimas viso knncrjpntSalIna prastų 
ppetltų. nerviškumų. Sintim degtnfmų. 
praSallnfl gnsns W vMUrfų. mttvos skai 
dėjimų, nemalonų kvapų H burnos, d? 
kietėjimų, inkstų ar pūslės neveikimų, 
štokų nbrlnos energijos nrtm nusilpimo. 
Jnntim) nuvargusiu ir kitų riemąlonn- 
mų H prMtastks nusilpimo a^ehml VS 
so Kūno. 1

Nnslplrklt bnteij Nnga-Tone Šiandie 
—persftikrinktt lų.sveika tų ir sttrrnmų 
budavnjimų ir jėgų ant savęs. Jei Jos 

I irautelks tikro ntganėdlnlmo. Jūsų vale- . k ----•«---i“*------
taii itiurėklt, tad. hutų Nujra-Tone--pa- 
vaduetojos jrntoeatMklnčkM. ų '

V


