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IŠ BADO LENKIJOJ MIRŠ
TA ŽMONĖS

kompanijos nori numušti, 
angliakasiai tegautų po 
$1.06.
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Paskutinėmis dienomis po 
keletą balsų atėjo ir už adv. 
Leoną, Mai tiną Jankų, Ado
mą Bruką ir Dr. Grinių.
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PABĖGO NUO TEISMO V 
ST. LOUIS, Mo.

Thompson, 1

I

visų Savių katalikai
DARBININKAI VIENYKITĖS
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EINA ANTRADIENIAIS, IR 
PENKTADIENIAIS

TADIENIS, Nr. 37

kas tvirtai laikosi
l - _—_ ____

LAUKIAMA GREITO GALO
Anglijoj generalis streikas 

tvirtai laikosi. Valdžia ir 
darbininkų vadai tvirtai lai
kosi ir nešneka apie derybas. 
Bet yra nugirsta, kad strei
kas gal baigsis panedėlyje.

Valdžia varosi už tai, kad 
generalis streikas būtų at
šauktas ir po to sutinka už
vesti derybas.

Yra patvirtinama, kad 
Daily Mail spaustuvės darbi
ninkų atsisakymas spauzdin- 
ti laikraštį su nepatinkamu 
straipsniu suerzino valdžią 
ir padarė valdžią griežtesnę;

Lloyd George, liberalas, 
karo laikų premjeras, kaltina 
valdžią už perdidelį griežtu
mą.

Streikas Anglijai atseina 
labai daug. Aprokuojama, 
kad atseis po $1,000,000,000 
kiekviena diena*.

Streikas kol kas gan tvar
kus.

Bizniai veik visai sustojo. 
Savininkai biznių pasakė sa
vo darbininkams, kad gali 
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BĖGA Iš ANGLIJOS
Amerikos Juristai, esantie

ji dabar Anglijoj pradėjo 
bėgti iš tos šalies. Tą daro 
dėlto, kad bijo “trubelio” 
generaliam streikui einant. 
Kadangi dėl streiko susi- 
trukdė traukiniai ir laivai, 
tai turistai lekia orlaiviais į 
Paryžių.

Lenkijoj maisto produktai 
visur labai pabrango. Did
miesčiuose trūksta maisto. 
Neturtingieji gyventojai vis
ką iškeitę maisto^-dilykais, 
badauja. Vien tik Varšuvoj 
per paskutines dvi savaites 
badu mirė 500 žmonių ir 17,- 
000 gresia tokia pat mirtis. 
Varšuvos gatvėmis slankioja 
pageltusiais veidais, sulysę, 
kaip šešėliai žmonės, tarsi 
Rusijoj bolševizmo įsigalėji-

ati darį»Hx siies jU>fciQse. inakias»M^iT-p^š<V-.vrlidžj0s
aplinkybėse mažai biznio tė
ra.

Valdžia iš visų jėgų sten
giasi palaikyti normali stovi. 
Todėl samdo savanorius. To
kie savanoriai daugiausia 
dirba susisiekimo srityje. 
Busų, strytkarių ir trauki
niu judėjimas didėja.

Pi adėjo atsirasti ir laikra
ščiai, bet nepaprastuose pa
vidaluose. \

Londone astuoni teatrai 
užsidarė, bet kiti atdari ir 
pusėtiną biznį daro.

Reguleriai išeina darbi
ninkų laikraštis Daily Her- 
ald ir valdžios laikraštis 
British Gazette.

Valdžia pasiryžus vartoti 
kariuomenę,^ jei kur kitaip 
nebus galima reikalingiausių 
darbų atlikti.

Streikan išėjo šitiek darbi
ninkų:
I

Angliakasių...............
Geležinkeliečių........
Gelžkelių. klerkų....
Statybos darbininkų 
Transporto darb...., 
Jūreivių.....................
Spaustuvninkų..........
Geležies darb.............
Elektrikininkų.........

duonos, bet vietoj duonos 
nusipenėjusi policija juos 
daužo guminėm lazdom.

IŠKILMINGAI PRIĖMĖ

BERLIN.—Amerikos ho- 
telių savininkai, skaičiuje 
300, buvo čia iškilmingai pa
sitikti. Juos sveikino prez. 
Hindenburg.

M

1,120,000
410,000 
*60,000 

300,000
330,000 

60,000 
120,000 
100,000
25,000

mo pabaiga
PASKUTINIAI REZUL

TATAI
Išanksto lAivo pranešta 

skaitytojams, kada “šiaudi
nis” balsavimas baigsis. To
dėl uorėj usis dalyvauti, turė- 

’j o progą tą da ryt i, o pervėl a i 
atėjusieji balsai turi eiti per
niek.

Galutini rezaltatai Šitokie:
Kunigas Krupavičius .... 408
Advokatas Tumėnas
A. Smetona.............
E. Galvanauskas ..
Gen. Žukauskas....
Kan. Tumas..........
Dr. Basanavičius ..
L. Bistras...............
Dr. K. Pakštas ....

“AŠ MYLIU TĄ BRANGIĄJĄ ŽILĄ GALVEL1 TĄ SURAUKŠLĖTĄ VARGŲ, RŪPESČIU,
BUČIUOJ AŠ PIRŠTUS KĄ DIRBO DĖL MANĘS. $ELĄIMIN DIEVAS TAVE, MANO MOČIUTE.”

Į PIKNIKĄ RENGIASI VYK
TI VISOKIAIS BŪDAIS

1 Darbininku Pikniką, i- 
vyksiantį Maironies Parke, 
AVorcesteryje, gegužio 31 <1. 
š. m. rengiasi lietuviai vykti 
iš visų kolonijų. , Vyks viso
kiais būdais. Gal iš kaiktir 
ir orlaiviais atlėks.

Montelliečiai rengiasi su-

Nelaime teatre
ĮGRIUVO LUBOS

WILKES BARRE, Pa.— 
Savoy teatre rodant judo- 
muosius paveikslus įlūžo tu
jos. Viskas griuvo ant žmo
nių. Užgriuvo 30 žmonių. 
3et kai jie buvo atkasti, tai 
dar tebesą gyvi. Vienas, vie
nok, mirtinai sužeistas.

Kai lubos įgriuvo, tai kilo 
baisus sumišimas. Žmonės 
grūdosi prie durų. Per pus
valandį tęsėsi sumišimas.

Y ra spėjama, kad lubos 
griuvo dėl vargonų didelio 
dundėjimo ir ūžimo.

GRIAUS GARSŲ NAMĄ

NEW YORK. — Garsioji 
Aeademy of Music, kur kon
certavo geriausieji muzikai 
ir dainininkai, dabar bus 
griaujama ir jos vietoj stato
mas gazo kompanijos namas.

STAIGA IŠĖJO Iš PROTO

CHICAGO. — Emily Cas- 
lan staiga išėjo iš'proto nušo
vė savo dukterį, mirtinai su
žeidė vyrą ir sūnų. Po to pa
ti nusišovė.

KIEK ŽMONIŲ SULAUKIA 
ŠIMTO METŲ

SACRAMENTO, Cal. — 
Iš kas 100,000 gyventojų 
Suv. Valstijose tik 4 žmonės 
tesulaukia 100 m. amžiaus. Iš

Kaina 5 centai
-------

baisa vii
•a x
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•
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KIEK VAIKŲ ŽUVO
CHICAGO, III. — Per pe

reitus metus per įvairias ka- ’ 
tastrofas žuvo 21,000 vaikų. f

— — —— —- , 
, — John

W. Tlionipson, turtingas 
kontraktorius, buvo po teis
mu už vogimą veteranų pini
gų. Tai jis nuo teismo gud
riai pabėgo — jis mirė.

NUŠOVĖ UŽ KENDES’ • f
PHILADELPHIA, PaA* 

James Carney pagriebė su_ 
sauja kendžių nuo stando iy4 
bėgo. Savininkas Josėn»\ 
Dennist šovė Į jį ir vietoj ūz-' 
mušė. j ‘ h

SUSIMUŠĖ TRYS AUTOu’ i
MOBILIAI , : 1 į j i

PAWTUCKET, R. Į.’ Uį 
Trvs automobliai susikūlė*.!

* ' * t • * f

Pasirodė, kad visų trijų a|ij- 
toniobilių draiveriai lx‘sągi?r-| 
ti. . ’ , .

MENKOS DARBININKŲ 
ALGOS

Angį i jos angliakasiai, ku
rie sustreikavo, nenorėdami, 
kad algos būtų nukapotos, 
gauna labai menkas algas.

Anglijos angliakasys dau
giausia gali uždirbti savaitė
je $13.00. Tuo tarpu Suv» 
Valstijų angliakasys uždirba 
dienoj po $7.50.

Vidutiniškai Anglijoj ang
liakasys uždirba dieno, 
$1.85. Numušus tiek, kiek

REIKALAUJA PAGERI
NIMO

CHICAGO, III. 
karių konduktoriai ir motor- 
manai pareikalavo pagerini
mų. Senoji sutartis baigsis 
gegužės 31 d. Reikalauja, 
kad algos būtų pakeltos pen
kiais centais valandoj. Aug- 
ščiausia alga būtų 80c. valan
doj. Tolimi darbininkai rei
kalauja, kad kompanija mo 
ketų $1,000 pomirtinės ir $20 
savaitėje ligoje. Kondukto
rių ir motormanų Cbicagoj 
yra apie 14,000.

Sryf-

ŽUVIS ĮTRAUKĖ VAIKĄ
MANCHESTER, Ct. — 

Lester C. Sampson meškerio
jo valtyje bjšdhmšs, Užkibo 
smalki žuvis ir timtelėjo, 
kiiomet vaikas nebuvo atsar
gus.' Tai vaikas griuvo eže
ran ir prigėrė. t

daryti keletą busų,
Norvvoodiečiai vyks į pik

niką busais.
Lo\velliečiai jau sudarė du 

busu. o kol piknikas ateis, 
tai' gal ii* trečią busą sudarys.

South Bostoniečiai, Cam- 
bridge'iečiai, ir Brightonie- 
čiai turbūt isusidėję vyks 
strytkariais, specijaliai pa
samdytais.

Na, o žinoma privatiškais 
automobiliais pyškės tuzinai 
iš kiekvienos kolonijos.

AVorcesteriečiai, pas ku
riuos tas piknikas įvyks, vis
ką, kas reikia rengia. Vietos 
gerb. klebonas kun. Vasys 
širdingai Darbininkų Pikni
kui pritaria ir remia.

vo automobifiuje su flat tai- 
ru. Tą matė policistas. Tuo 
tarpu vienas tekinvs nušoko. 
Bet automobilninkas neatbo- 
j<>: Tai policistas ant motor- 
ciklio pasivijo ir sakė, kas 
jam atsitiko. Tai draiveris 
pasakė, kad nei ne jutęs, kad 
taip atsitiko.

REZIGNAVO LENKŲ 
KABINETAS

Lenkijos ministerių kabi
netas su Skšynskiu priešaky
je rezignavo. Prezidentas jo 
rezignaciją priėmė. Rezig
navo dėl nesutarimo finansų 
politikoj.

KIEK ŠUNŲ

NEW YORK. — šunims 
laisnių išduota 67,153.. Tai 
ant 16,908 daugiau, negu bu
vo pernai.

NEPAJUTO, KAIB TEKINYS 
PABĖGO

LEOMINSTER, Mass. —
Ed\vard H. Bolhwick važia- smith.”

išgelbėjo nuo nusi-
SKANDINIMO

BROCKTON. Mass. — 
Grace Snow. 51 metų am
žinus, serganti moteris, no
rėjo nusiskandinti Flagg e-

• /S4
žerčiyje. Jai bebrendant j 
ežerėlį, buvo pranešta poli
cijai. Polieistai .njlėkę iš
vedė ją iš ežero. - '

kas 160,000 sulaukia 70 m. 
40,751.

SUPLIEKĖ FRANCŪZUS
Sirijoj dmzai atsigriebė ir 

užpuolė francūzų jėgas, ku
rios buvo druzų sostinėj. Mū- 
šys buvo didelis. Francūzai 
buvo labai sumušti ,neteko 
daug ginklų, amunicijos ir 
tankų.

BRANGUS PERLAS
Nesenai jaunas 18 metų 

naras turėjo laimės Pietų 
Australijos vaųdei»X^ję®™T= 
vieną sraigę, bm^jiįy
galo brangūs perlasr matnųs 
blizgutis su žalsvais atspin
džiais iš 30 karatų svorio. 
Tučtuojau iš jo šitą retą per-, 
lą nupirko už £10,000. Nors 
dažnai ieškotojai atranda 
brangių perlų. lx>t panašių 
dar iki šiol niekam nesisek- 
davo surasti. U

Lengvai laimėjo streiką

NEPRIĖMĖ DOVANOS

NEW YORK. — Garsiam 
rašytojui Sinčiai r Lewis pa
siūlyta buvo Pulitzerio dova
na iš $1,000. Rašytojas atsi
sakė priimti, sakydamas kad 
dovanos, kaipir titulai esą 
pavojingas daiktas. Tam ra- 
šytojui dovana skirta už pa
rašymą veikalo “Arrow-

STREIKAVO TRIS VA
LANDAS

Meksikos sostinėj telefo- 
nystės buvo susrreikavwdos. 
Bet streikas tęsėsi tik tris 
landas. Jos reikaląv<> algų 
pakėlimo. Streikas taip 
greit pasibaigė dėlto, kad abi 
pusi nusileido.

ADVOKATAS IŠŠOKO PRO 
LANGĄ

. ALBANY. N. Y. — Mer 
win H. Nellis, advokatas, iš
šoko pro savo ofiso langą ir 
užsimušė. Šoko nuo trečio 
augščio. Jis buvo 40 m. am
žiaus.

Suvažiavimas
Naujosios Anglijos L. D. 

K. S. kuopų apskričio prieš- 
seiminis suvažiavimas įvyks 
nedėlioj, geg. 23 d. Lietuvių 
pobažnytinėj salėj, Nashua, 
N. IT. Pradžia 2 vai. po piet.

Tai yra privšseiminis su
važiavimas ir kartu prieŠ- 
piknikinis. Kaip apie Sei
mą, taip ir apie pikniką ap
skričiui reikės pasvarstyti.

Darbininkų piknikas į- 
vvks gegužio 31 dienoj Mni-

ronies Parke, AVorcester. 
Mass. Visos Naujosios Ang
lijos LDKS. kuopos privalo 
atsiųsti delegatus į’šuvažih- 
vimą, kad glalutinrtr ūžrik- 
tuotumc milžinišką darbinin
kų važiavimą į pikniką.

Dėl seimo tcipgi turėsimo 
pas va rstyt i. At vyksiančių 
delegatų prašoma atsivežti 
seimui įnešimų.

MIRĖ DIPLOMATAS
NEW YORtt. — Mirė 

OscaT S. Straus, žymus Suv. 
Valstijų diplomatas. Jis y- 
ra buvęs ambasadorium ir 
kabinętd nariu. Jis lurvo žy
diškos kilmės. ’•

— - l - - -

IEŠKO PASKOLOS

Kubos vyriausybė panori 
jo pasiskolinti pinigų. Su 
New Yorko finansistais de
rybos jau vedamos. Pinigai 
bus sunaudoti viešiems rei
kalams. Norima pasiskolin
ti $200.000,000.

j-

. »

REIKALAUJA ALGAS - 
PAKELTI

AURORA. III. — Staty
bos darbininkų unija reika
lauja algų pakėlimo. Vie
niems reikalaujama pakelti 
10c., kitiems 15c. valandoj.

KLAIPĖDIEČIO PRAKAL
BOS

Kadangi gerb. Mažosios 
Lietuvos atstovai vidurvaeakj 
ry turi grįžti atgal, tai visli, 
kolonijų negalės atlankyti. 
Atlankys tik didžiąsias,

Vėliausiai nustatvtas mar* 
srutas vra šitoks: .

GEGUŽĖS MĖN. .
9—Providence, R. L po piet 
9—Worcester, Mass., vak.

11—So. Bostone išleisUrvčs ■;
13— Amsterdam, N- Y.
14— Rochester, N. Y.
16—Cleveland, Ohio
16—Detroit, Mich.
20—Chicago, IU.
Paminėtų kolonijų 

viai turi skubiai subrusti ir 
pasinaudoti iš taip didžiu 
svečių atsilankymo, t. y.įsi
rengt i didelius masinius mi
tingus bei prakalbas, . J.

Al. IraHta, 
361 W. Broaduvav♦
So. Boston, Mass.
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į Atsilankė prancūzų I žaislais ir
SENATORIUS

Balandžio pradžioje buvo 
« į’LtotViją -žynius 

Mmcūzų politikos ir pran- 
Ą&ii penato narys Reinald. 
Mūsų vyriausybės kviečia- 
mąs, jis atsilankė ir Kaune, 

jo atsilankymas turi 
tikslą sustiprinti gerus san
tykius tarp Lietuvos ir 
Šęžancūzijos,

SUGAUTAS SPARNUOTAS 
rįl t . lenkų šnipas 
k' JNeželiai Kaune sugautas 
st JęSkiT paŠtinis balandis, ku- 

rid sparnuose vra . išspaus
iu Mta ’ pažymoj imas: * ‘ Gardi- 

nas. Saiiitarinis balonas.” 
Antroj bs žiedas.

i- , • r ■ :
? DRAUGIJĄ EMIGRANTAMS 
|PADĖTI

'^ąjŲye įsikūrė tuo vardu

v

g
PADĖTI

JT-'.
apvija,-kuri rūpinsis lietu-' 
į išeiviams vargingoj pa- 
ty užsieny šiaip ar taip pa-

visokiomis
pn

įsteigta savišalpos sekcija, 
prie kurios priklauso daugu
ma narių.

••Trimito” būrin ateiną 20 
egz. 16 vasario būrio pa
stangomis buvo surengtos 
viešos iškilmės, kurios. vi
siems paliko /gražaus įspū
džio. Vakarė buvo vakaras, 
kurio pelnas jiaskirias kny
goms pirkti. Manoma steig
ti knygynas. Darbas pradė
tas ir sekasi sėkmingai. Nuo 
nauju metų .įsteigtas klūbas. 
kuri išnuomojo iš varžytinių 
už 800litų. Ūž tų pinigų da
lį Inuys įsigijo gražią vėlia
vą kuri per 16 vasario iškil
mes buvo pašventinta. Nors 
ir prie sunkų sąlygų, bet, ga
lina pasakyti, būrys nemaža 
nuuveikęs, nežiūrint to, kad 
daug kliūčių daro įvairūs ne
susipratę gaivalai.

f

L > t&jrpu Šaulių Sąjungos buste, 
r 'BĮUG NORINČIŲ Į SEIMĄ 
i . JKandidatų į renkamąjį sei- 

įiuį sąrašų Įteikimas užbaigę 
Beveik kiekvienoj rin- 

£ laibų į i apygardoj
■-ir’* < I

K v '

A. • ,<

dvigubai 
glifu kandidatų sąrašu, 
u jų buvo patiekta pra-: 

bfiįų,Šeinio, rinkimo metu.
►> ‘‘ < J ;1 j j • ; •L Karti! Visose rinkinių apy- 
y gardose kanddatų sąrašų 
| skaičius didesnis, kaip 200.

• j ' ■

K
PriųiHiMjos įgaliotas 

iris Lietuvai p. Ptiaix. 
BaŲdŽio-6 d. iškilmingai 
pi Respublikos PrĄi- 

žtui Savo įgaliojimus. Iki 
I buvęs Lietuvoje Prancū- 

jqs įgaliotinis p. Uadovani 
išvyko Paryžiun.

ŠANČIAI, Kauno prie
miestis. Vietos kariuomenės 
intendantūros dirbtuvėse ke
lerius metus dirbo svetimša
lis — Rusijos pilietis .Jonas 
Kulcvičius. Balandžio K) d. 
jis sugautas bevagiant val
dišką odą. Kratant pas jį 
rasta šovinių ir revolveris.

Balandžio 11 d. Darželio, 
vietos šauliai sušaukė per 

•• Vieny- 
organi- 
susirin- 
Vilnijoj

1 *I §
■ > s

r - rniai^TAl
1 Hlr 

veik nesiigę mirti. Taip ne
senai staiga pasimirė Vidgi- ; 
rių kaimo Valaitienė ir Lip- 
kų kaimo Pranas Sederavi
čius. Apie pastarąjį vaik
ščioja žmonėse visokių kalbų, 
bet nežinia, kas kaltas, nes ir 
jisai pats buvo daiig'įsigėręs 
ir nusišaldęs. Būkim visuo
met pasirengę prie mirimo, 
nes nežinonie n'ei dienos, liei 
valandos, kuomet 'Viešpats 
Dievas mus pdšaūks:

Z A V YŠKIO apyl inkese,
pradėjo sirgti ir mirti vaikai 
nuo 1 iki 6 metų, 
sako tai esanti ‘‘španka.’

kDJENIS, ČEGVž£$ .Z, UjM ,
t?.... f"'- i 1 j .
leido kalbų ant policijos dėl 
jos neva elektrizavimų, kan
kinimų ir pan. Pasirodo, 
kad šis komunistės gynimas 
buvo neteisingas, ir jos neva 
pamišimas — tai tik apgavi
mas, tai aiškiai rodo ir šis 
jos bėgimas į Rusiją.

Tai dar kartą patvirtino, 
kad mūsų socialistai vra ko- k •
munistų gynėjai ir tarp jų y- 
ra kažkokų slapfų santykių.i

Suv. Valstijų kariniai balandžiai. Čią parodoma balandžiai paleidžiant į lenktynes.

turtingas salomis Rubikių e- 
žeras. Tarp dvieju sali] yra 
gili vieta, kuri ir žiemą retai 
užšąlą. Senesnieji žmonės 
pasakoja, jog toje vietoje 
buvusi bažnyčia ir tik kaž 
kodėl nuskendusi. Dar nese
nai toje ežero vietoje atras
davo bažnytinių daiktų. Ir 
dabar Kalėdų rytą, kaip 
žmones tikina, skambinant 
Anykščiuose varpais. tiiTp 
pat pradeda skambinti ir 
•‘Šventavaitėje.” Žiemą ta 
vieta lyg paslaptingai atro
do. Ne veltui jai toks ir var
das duotas! Sakoma, ji tol 
įieužšalsianti, kol kas nors 
gvvas padaras ten nepriger
si a.s.4

vežę turgaus dienomis javų 
ir juos pardavę, pusę-gautų 
pinigų beveik visuomet pra
geria. Geria šiaip dienomis, 
o jau per jomargus tai visur 
gėrovų kimšte prisikimšę. 
Daug kas ir jomarke lanko
si vien tik kad galėtų pagir
tuokliaut!. Pasigėrę keikia, 
nepadoriai rėkauja, o kaliais 
net ima bonkomis galvas

A*

vietos organizaciją 
bes Komitetą” visų 
zaci.ją ir gyventojų 
kinta apsvarstyti
lietuviu mokvklu uždarvina *- • 4. » »

ir paskutinių dienų pykins 
demarkacijos linijoj. Dide
li mokyklos rūmai tur būt 

matę tiek
savo 
darė

Namunas pla- 
kraštus, užlie- 
ir dirvas, su- 
daugumoj

(
r u
k
l- 1
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^PARDUODAMI PANEVĖ- 
žV VAISINIAI MEDE-

S liai
f • . Y -

' pLik v i duo j a m a m va ist y bi - 
mam aigyne Panevėžy išpar- 
dttodami pigiai vaisiniai me-
daliai.
t _________

tfilSIA NEKALTUS 
^7. LIETUVIUS 
skardine okupantų teisinas 
tpfesgnerkė kalėti prieš metus 
(įsiustus visai nekaltus ketu- 
; rlMifctuvius. Vaznelis nu- 
| 'bttftstas4 metams kalėti. Sta

čius Staškevičius
reišis — 2

' f W
MPERSEKIOJA MOKI
AS IR MOKYTOJUS 
trpaiifai visais būdais 
jasi varžyti A’ii niaus 

Vytauto Didžiojo 
ftihazijos teises. Praėju- 

fiiais metais jie nedavę baigti 
gimnazijos paėmė kariuonie- 
JlSumokinius, dabar vėl pu

ls kariuomenėn I 
mokinys Jasiulionis.

^Kmenos apskrity 
nubaudė lietuvį mokytoja 
50G sdotų už tai. kad jis Imi 
VO v suruošę* suaugusiems 
kursus be okupantų leidimo.

-—
VIEVIS. Miestelis ir apv- 

linkė gerokai aplenkinta, liet 
JBw4pratusieji lietuviai susi 

į gausų šaulių būrį,g^ 
Veikia.

J^lBU’inkFmai daromi kas 
inSnuo, kuriuos nariai gan 

lanko. Per paskutini 
rinkimą nutaria ateity 

jų«8 įvairinti paskaitomis,

jiči'a 
susirinkimo 
i baiješimus

kiek stovi
gausaus 
sienose.
vietos šaulį] būrio ii- kiti] or
ganizacijų atstovai. Susirin
kusieji. išklausę pranešimu, 
baisiai pasipiktino okupantu 
(laibais Vilnijoje, uždarine- 
jant be jokios priežasties lie
tuviu mokyklas ir dėl to pri
ėmė griežta n sta.

Susi rin

ŽEM. PANEMUNĖ. šiais 
metais buvo toks didelis po
tvynis. kokio nuo senai žmo
nės neatmena, 
šiai išsiliejo Į 
damas lankas 
naikindamas
žiemkenčius rjatvuSy nes'van
deniui nupuolus, liko; didelės 
krūvos ledų.

Kauno Slabados tilto dalis 
randasi ties Panemune ir 
Belvederiu už Seredžiaus. 
Žmonės bandė nuplėšę blan
kas gabentis namo, bet poli
cijai sulaikius keletą asme
nų. ir kiti pabūgo.

mui pasibaigus.
visi sugi/dojo tautos himną 
ir ‘•.Mes 
rimsim.”

e Vilniauus nenu

-JANKUČIŲ k., Žeimiu 
vai., Kėdainių ap. Vandens 
kibire prigėrė 6 metų vaikas. 
Motina, išplovusi skalbinius, 
išėjo iš kambario jų džiauti. 
Sugrįžusi rado vaiką įkritu
si į kibirą galva žemyn jau

NELAIMINGAS ATSITIKI - 
t MAS

PUŠALOTAS (Biržų ap
skrities). Jakūlionių kaimo 
piliečiams kertant miške me
džius per neatsargumą nu
kirptas medis nukrito ant pil. 
Zabarausko Kazio, kurį vie
toje užmušė.

mas, tad'a. jis- atstūmite savo 
tėvams laišką, prašydamas 
užpirkti mišias už jo dūšią. 
Kai gyvąst ir Šveikas buvo, 
tai jam nereikėjo nei Dievo, 
nei bažnvčios! O kai i akis• • *■ 
pažiūrėjo mirtis, tai šaukiasi 
prie vysų! »

ĮLŪŽO IR PRIGĖRĖ '
VEISĖJAI (Seinų apsk.),

Nesenai du žmonės važiavo teškintis. kas policijai tenka 
per Veisėjų ežerą. Vienoje numalšinti. Tokių atsitiki- 
vietoje, kur per šį ežerą te-j mų daug. Tikri dyvai! Sun
ka upelis, ledas buvo nestip-.kiai uždirbtus pinigus silki
nis ir užvažiavusieji įlūžo. 
Vienas spėjo laiku iššokti iš 
rogių ir išsigelbėjo, o .kitas 
šoko į vandenį, norėdamas 
ištraukti arklius. Vienas ar
klys, pa vyko išgelbėti, o su 
antruoju pats gelbėtojas pa
skendo.

-a

t
I

ša žydams už baisiausius 
nuodus ir jais silpnina savo 
kūną ir sielą, o paskui “bėda- 
voja,” kad sunku gyventi, 
nėra litų! Ar ne laikas susi
prasti?!

SMUKLIŲ MIESTELIS
ŽEIMELIS (Biržų aps.). 

Žeimelio valsčiuje daug yra 
sulat ve jusiu lietuvių ir dau
giausiai. oią^yruoja latviai. 
Lietuvių tautinis darbas nie
kam nerūpi. Žeimeliečiųkul
tūros laipsni rodo smukles. 
Žeimelio miestely yra du 
traktieriai. viena smuklė 
( klubas) ir dar mano atida
rei i degtines sandėli.

VAGYSTĖS
BIRŽAI. Skraf iŠkių kai

me nešimai iš nakties rado 
pil. Vasiliausko Kosto išplėš
tą klėties stogą ir nežinomais 
piktadariais išvogta javų. 
Nuostoliui padaryta apie 5(X) 
litų. Tą pačią naktį pil. Vie- 
derio Miko taip pat išplė
ši a ui klėties stogą 
vairių drabužių,
padaryta apie 3<M) litų.

išvogta į- 
Nuostolių

KOMUNISTAI “DIRBA”
Paskutiniu laiku visoje 

Žmonės Lietuvoje smarkiai platina
ma komunistų literatūra lie
tuvių ir lenkų kalba. Ypač 
daug komunistų literatūros 
platinama Kėdainių apskri
ty.

BYLINĖJASI
TITKONIAI (Vaškų 

B.-Pasvalio apskr.). Tikto- 
nių kaimas gana didelis, bet 
susipratusių žmonių jame vi
sai maža. Dėl menkų niekų 
.jie tuojau piaunasi, mušasi 
arba net į teismą viens kitą 
traukia. Nesenai čia sude
gė ūkininko .Juozo Maskoliū
no tvarias ir daržine. Gy
vulius ir vis;] kitą spėjo ' iš
gelbėti. Sudegė tiktai patys 
namai ir pašaras. Pats ūki
ninkas, žmonės sako, parėjo 
namo nuo kuliamosios maši
nos ir parsivedė arklį. Jį 
leisdamas tvartant netyčia 
išmetė iš pypkes žarijų, ir 
už kokio pusvalandžio užsi
degė minėtieji namai. Subė
go kaimynai ir spėjo viską 
išgelbėti. Dabar nabagas ne
turi iš ko pasistatyti naujo 
tvarto. A]baltino padegime 
savo kaimyną ir padavė jį 
teisman. Jei pats kaltas, tai 
gėda taip daryti* ' •

v..

ARBATINĖ
LUKŠIAI (*šakių apskr.) 

čia “•Žiburio” dr. Daniuose 
nesenai M, ’Mailiėnė atidarė 
arbatinę, kini labai yra rei
kalinga. Dabar jau bus ir 
blaivam žmogui kur užeiti ir 
pasivaišinti. Be to, arbati
nėje ‘‘Pavasario” kuopa ža
da įrengti ir skaityki;).

• »
/ . ......... • —

DVĖSTA AVYS
VEROBTEJAI (Alytaus 

apsk., Kriokialaukio vai.). 
Pastaruoju laiku šioje 'apy
linkėje ėmė dvėsti avys: Kai 
kuriu ūkininku jau nė vienos 
neliko. Sakoma, kad to prie
žastini! esanti lietinga ir ne
pastovi vasara: Ūkininkai 
susirūpinę, kaip išvengti šios 
nelaimes.

y. > .•

JOMARKŲ IR TURGŲ 
NUOSTOLIAI '

PILVIŠKIAI. Nuo pe
reitų metų rudens, čia tapo 
įvesti jomarkai kiekvieną 
trečiadieni. Šie jomarkai 
dabar jau pavirto ne tai tur- 
gais, ne tai jortiarkais. Žmo
nės kalba, kad tai padaryta 
žydit smuklių palaikymui 
'(šventadieniais jiems per 
maža laiko“turgavoti”). Iš 
tikro, kiek tai žmonės su
gaišta. kiek litų praleidžia ir 
kiek nelaimių padidėja! -Jei 
paskaitysime, kad i mūsų 
turgų (jomarkai* jų ir va
dinti neverta) sueina tik 700 
žmonių dienai, tai per metus 
52 jomarku X 700 žm. bus 
36.4<X) žmonių, kurie sugaiš
ta tiek pat. t. y. 36,400 dienų. 
Skaitant dienai tik po 5 litus 
bus 182,000 litu. -Jeigu ir 
per turgus bent pusė žmonių 
degtinę gėrė, ar papirosus 
rūkė, ar saldainius ar niekus 
pirko ir jei tik po 1 litą die
nai prapliko, tai per metus 
jau bus 182,(XX) litų; pridėję 
.182,(XX) litų gauname arti 
2(X),(XX) litu. O kur nuosto- 
liai visokių vagysčių ir kito
kių nelaimių? Kas ir su
skaitys! Tik už vienų metų 
niekais praelistus litukus 
kaip puikiai galėtų sutvar
kyti vietines mokyklas, ku
rios čia skurdžiai gyvuoja, 
arba vieton supuvusios medi
nės bažnyčios galėti] pastaty
ti gražią mūrinę. Todėl Įsi
žiūrėjus į šias skaitlines ir 
rimtai apsvarsčius dalyką, 
reiktų kuo greičiausiai jo- 
markų skaičių sumažinti, 
paliekant 2 mėnesiams 1-2 
jomarkus. o tąsyk bus jie ge
resni. prekyba eis gyviau,' 
mažiau žmonių sugaiš laiko 
ir neturės liereikalingų nuo
stoliu.

4

AMERIKOS VAIKŲ 
DOVANOS 

PAžT^O^^SlL^ Šakių 
apskr.; Nesenai Amerikos 
vaikai per Lietuvos Raudo
nąjį Kryžių iš Kauno pri
siuntė Pažiegždriu mdkvklai 
įvairių dovanų: spalvų, pai
šelių, muilų, nosinių, koji
nių, žaislų ir kitokių daiktų. 
Tosios dovanos buvo išdalin
tos vaikams vasario 20 dieną. 
Lietuvos vaikai taria širdin
gą ačiū Amerikos vaikams.

T

Kodėl
E&mbino? '

iCi j.iv |_wę.-į Jį I i, . f,.

Todėl, Vad •Bambino sure-
- guliuos jūsų kūdikio sistemą.

Todėl, kad Bambino paleng
vins užkietėjimą vidurių, mėš
lungius ir dieglius.

Todėl, kad - kūdikiai mėgsta 
Bambino už jo saldumą. Jie 
net prašo daugiau!

Todėl, kad Bambino yra 
kūdikių Geriausis Draugas.

Jūsų vaistininkas parduoda 
Bamlūno po 35c. bonką, arba 
galite gauti tiesiai iš labora
torijos.

Pavyzdinė lsuikutė siunčiama 
veltui ant pareikalavimo.

________ *

f

D-RO MATULAIČIO 
PĖDOMIS

VILKAVIŠKIS. Prieš 
porą savaičių staiga dingusi 
komuniste O. Šmoigauskaitė 
pasirodo pabėgusi į Rusiją. 
-Ji, matyt, paseko pirmiau iš 
Vilkavišika pabėgusį koin. 
-Jurkūną. O kiek socialistai 
Seime ir visuomenėj kai liejo 
dėl jos nekaltumo, kiek pa-

F. AD. i«eriTĖR & co.

Berry & So. 5lli Sts.

ATSIMINĖ DIEVĄ
Skapiškio valsčiaus vienas 

vaikinas už žmogžudystę bu
vo nuteistas sušaudyti. Kai 
jam buvo praneštas sprendi-

«

• • • • •

ŠVENTAVARTĖ
RUBIKIAI. Anykščūyv.

Prie raudasi

te. Jisai yra iš Chicagos. Jir 
Floridoj ketino vesti, o tuo tar
pu jo pati atsiliept iš Chioagos.

GIRTUOKLIAUJA
SI MNAS ( Alytaus apsk.) 

Čia žmonės labai įpratę gir
tuokliauti. Ūkininkai, atsi-

tolto agentas Mianri,Fla. mies

SKAITYMUI AKINIAI
SIUNČIAMI DYKAI

Ar tiimstni reikalingi skaitymui arba 
prie <i:irlx> nkiniaf? Aš tamstai atsių
siu 1O dienų išbandyti, mano steiiėtinus 
skaitymui akinius su paauKkuotais ce- 
iul<^įio rėmais, dideliais stiktate. torte 
lensį^ Jie ,wigell>ės skaityti mažas rai
des arba įverti siūlą i adatą.

turi būti.

6 .
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tA ji

Dukterys Japonijos ambasa
doriaus Woshingtone. Jos A- 
merikos sostinėj lanko kvake> 
nų mokyklą.

SUSIPAŽINKIT SU LIETUVŪS VEIKĖJAIS
Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir

gerovėje lie mokytu vyri\ ir moterų. Kiekvie
na kultūringa
rus ir mokvtas moteris.

ia savo mokytus vy
Tai}) ir pas lietuvius

Kiekvienas lietuvis turi žinoti apie savo
tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis

>’ .$irvalo supažindinti savo vaikus su lietuviu
Jei taip nedaroma, tai reikia

liustoti kalbėjus apie lietuviu išlikimą Ame
rikoj.

APIE LIETUVIU TAUTOS VETKĖJUS
YltA JM.EISTAS riHKl S VEIKALAS VAI >1 NAMAS

LIETUVOS ALBUMAS
Veikalas turi 436 puslapiu, iš kuriu 288 puslapiai

užimti paveikslais
Kaina $3.50 Užsisakykite

DARBININKAS”
366 West Broadway South Bostou, Mass.

« • *

STAIGA MIRŠTA ŽMONĖS
GRIŠKABŪDIS (šakių 

apskr.). šią žiemą Griška
būdžio apylinkėje išmirė 
daug žmonių, ypač senų. l)a- 
bąr pradėjo net štai , be-

W. E’. Cnffrr Ofiliml Co„ 
l>cpt. 221. Hor 607, f'ock lilnu/i, Ilk 

Atsiųskite ptiSfn apmokėtą vieną 
porij |«tiniikMnHU Zyle kevalo aki- 
nlns.. torte len*w. rlnilin nkinių <!ė 
tilte. Ramty raiti 1O Hienų. Iri patik* 
tni atsiųsiu pilni) mokonj M.(W Jei 
ncpntik*. tiri jrrijttnaln alsui apmo
kant palto iilaiUas. Al busiu spirti-, 
dėjho.
Mano metat i 
Vantas l*nv. 
Gatvė .
M lenta a

10 dienu bandymui 
NESIŲSK PINIGŲ

Tupistn i ši Mindyk Ju<» per 10 dienų. 
.Tol temsta sepasitenkinsi, tni grąf.itik 
atgal Ir nereikė* nieko mokėti. Jei pa
tiks tai laikyk ir atsiųsk $4.G5. Mji.-u - 
urmo kaina. Aš nesiundhi akinių fmo- 
nėm.s kurie neturi 40 metų. Aš siun
čiu jiems per pultų dailins akinių <NMht- 
tes dykai, šie yra tikrai toric lensM^ 
■kurte pnniiiodnnii nuo astuonių iki d<£ 
likos dolerių. Ir tni ^uiku» pirkioj^ V 
tokių kain*. •
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Sutemus, bedievis tampa 
pusiau tikinčiu. — Young.

**Kj *
K.'.

PENKTADIENIS, GEGUŽfiŠ 7, 1028
* ■ ■ ------------- ----------  ■ - —

LENKŲ SMURTAS

cunard
Į LIETUVĄ
(per Angliją) 

sumažinta kaina S klesos sugreitiną) 
laivakorčių

į KAUNĄ IR ATGAL

BERENGARUir 
MAURETANIA............$211
AŲUITANIA................. $215
l LIEPOJĄ IR ATGAL tIAJS 

LAIVAIS — $18$. 
Iš Bostono:

Samaria Gegužės 16, Birž. 13 
Franconia_____ Gegužės 30
I Lietuva greitu laiku. Išplaukimai 
kas sereilij. Keleiviai nepiliečiai i- 
leidžiaml be kvotos varžymu. Visi 8 
klesos keleiviai turi kambarius. Ne- 
prilygetamas švarumas. Puikus mai
stas. Kreipkitės prie vietos agentą 
ar į
CUNARD LINE
128 Statė Street

Boston. Mass.

>

i

s

Kas yra lenkai lietuvių 
tautai — mes gerai žinome: 
amžiais mus jie stengėsi pa
vergti ir ligi paskutinės die
nos neatsisako nuo akiplėšiš
ki] darbų prieš lietuvius.

Paskutinių dienų įvykiai 
okupuotoje Lietuvoje užda
rant lietuvių mokyklas be 
mažiausios tam smuidjū prie
žasties, lietuvių mokytojų 
jiersekiojimas ir varžymas 
jų žmogiškų teisių, mūsų ga
li būti sutiktas tik pasibjau
rėjimu ir griežtu protestu.

Prieš dvasinius siekimus 
leista kovoti dvasiniais l>ei 
kultūriniais būdais. Vadi
nas, jei lenkai įtikins stebuk
lingu būdu visą, lietuvių tau
tą, kad tik su lenkiška kalba 
mes būsim danguj, ir žemėj 
išganyti, tai jie laimės. Bet, 
žinoma, to niekados negali 
atsitikti, nes kiekviena kalba 
turi savo teisių. Visa lietu
viui tauta turi protestuoti. 
A/cx protestuoki™ prieš len
kų žiaurumus Vilnijoje dar
bais, pasriyžimasi ir minti
mis. Atminkim, kad ir gilus 
minties protestas nenueina 
niekais. Mūsų pasiryžimus 
turi pasaulis išgirsti.

Vieno biauraus darbo su 
lietuvių mokyklomis len
kams per maža. Juo toliau 
— juo aršiau jie laužo žmo
niškumo ir teisingumo pa
grindus. Jau mes gerai ži
nom, kas atsitiko vasario mė
nesį su Pagojų miškeliu. Ar
tinantis Tautų Sąjungos po
sėdžiams, jie puolė tą miške
lį, paėmė* nelaisvėn mūsų po
licininkus, 5 atkėlė demarka
cijos liniją .giesų pusėn ir;į- 
knse stulpus su parašais, kad 
čia, girdi, lenkų “siena” ei
na, ir ėmė visam pasauliui 
aimanuoti, kad lenkelius na
bagėlius lietuviai skriaudžią, 
iš jų mišką atėmę ir kitus 
niekus. Smailios lenko akys, 
net nė nesusiugėdo prieš 
Tautų Sąjungą, kai buvo jos 
išakyta senon vieton grįžti; o 
miškelis lig šiai dienai dar 
nėra grąžintas.

Lenkams sutartis laužyti 
ir pažadų nepildyti virto ant
ra jų prigimtim, juoba nusi
politikavusi lenko dvasia 
jokios doros nesupranta.

Pasidrąsinę lenkai, 
niekas jų nebaudžia dėl 
gojui šunybės, nesenai 
mėgino ties Malėtais užimti 
tiltą. Ką gi tai reiškia? Tai 
reiškia tolimesnius smurto 
žygius, kurių galutinas tiks
las eiti gilyn į Lietuvą. Ne
nubausti už Pagojus, nesu
drausti už norą, tiltą pagrob
ti, — nėra laido, arba garan
tijų, kad rytoj ar poryt jie 
nepanorės pasistumti kokį 
kilometrą ar daugiairper vi
są demarkacijos liniją, užim
dami sau tinkamas pozici
jas ? Tik reikia šaltai pagal
voti, — argi tai nesirengimas 
karau prieš Lietuvą? Juo 
labiau kaip praneša iš Vil
niaus krašto, kad palinyj sti
prinama sargybos, manev
ruojama.

Lietuvi, budėk! Lenkai 
puola, jie kėsinąs Lietuvos 
nepriklausuomybę toliau ter
šti.

Lenkai mūsų suimtus po
licininkus žiauriau laikė, ne
gu karo belaisvius arba nusi
kaltėlius. Skaitvkim, kas 
rašoma ąpie tai “Policijos” 
3 nr.: ‘^Policininkai grąžin-

kad 
Pa
dai*

i

ti be ginklų ir apšarvavimo. 
Apklausinėjus policininkus, 
paaiškėjo, kad gautos savo 
laiku žinios apie marinimą 
jų badu, tikslu išgauti len
kams geistinų parodymų, pa
sitvirtino. Po suėmimo visą 
parą laikė* nevalgiusius. Vil
niuje pavalgydino kažkokio
mis pamazgomis, šaltos žir
nių sriubos pavidale, nuo 
kurios visi mūsų policininkai 
sirgo. Tardė* daug kartų: 
kas buvo mūsų policininku 
prašoma Įrašyti, to Į proto
kolus lenkai n?*rašydavo, iš 
savo pusės protokolan pridė
davo ir versdavo juos pasi
rašyti. Daugiausia domėjos 
kariuomene ir šauliais.”

Paskutinėmis žiniomis len
kai norėjo pagrobti žemės 
sklypą ties Dūkšto ežeru; 
ties Švenčionių apskrities li
nija kasnakt perkediami į 
mūsų pusę sienos kuoleliai. 
Tai vis lenkų provokatorių 
darbai, kurie rodo, kaip mes 
turim budėti.

Tuo metu, kai mūsų bro
liai Vilnijoje lenkų žiauriai 
persekiojami ir kankinami, 
kada kulkai smurto keliu 
verždamiesi per demarkaci
jos liniją,mūši] žemę skly
pais grobia, mums netenka 
ramiai sėdėti rankas sudėjus 
— reikia budėti, uoliai dirb
ti ir greičiau ruoštis gali
miems pavojams sutikti. 
Taip pat reikia viso pasaulio 
akyse prieš tas nepabaigia- 

visumas lenku šunvbes • *■ * . 
smarkumu protestuoti.

(“Trimitas”)
J?

New Yorko ir New Jersey 
LDKS. Apskričio priešsei- 
rninis suvažiavimas įvyks ge
gužio 16,1926 m. 1-mą vai. po 
pietų, Linden Hali, Wood 
Avė. ant 16th Street, Linden, 
N. J. Kuopos malonėkite 
prisiųsti kuodaugiausia ats
tovi]. Teipgi ir svarbių įne
šimų.

Kuopos, kurios nepriklau
sote į apskritį arba esate iš
stoję iš apskričio dėl kokių 
kliūčių tai malonėkite pri
siųsti savo atstovus, o mielai 
būsite priimti su lygiomis 
teisėmis kaip ir kiti] kuopų.

L. D. K. S. New York’o ir 
New Jersey apskričio rašti
ninkas,

v •

P. Elseika
109 New ^"ork Avenuo. Ne-.vark. N. J.

Prinoesa Aleksandra Canta- 
cnaene, didžiausia veikėja mo
terų tarpe Rumunijoj. Už savo 
darbus yra gavus dr.ug meda
lių.

• -

■f

Amerikos masonų statomas paminklas Jurgiui Washing- 
tonui mieste Alexandria, Va.

I .. ________ ________ ______________ JU________ .__________________

Kryžiuočių Susikūrimas Prūsuose
Prieš tūkstantį metu visas drąsinę ii 

šių dienu Rytų Prūsų kraš- kad jie 
tas ligi Vistulės ir (iledainių ordeno ritieriams nė pajudė- 
(Dancigo) buvo lietuvių gi
minės prūsų gyvenamas.’ Į 
pietus nuo prūsų gyveno len
kai mozūrai. Jau tuomet 
lenkai dėjo pastangų pa
grobti prūsų žemę. Pirma- 
sai žinomas istorijai atvejis, 
kaip lenkai norėjo pavergti 
prūsus, tai vadinamojo Bo
leslovo Drąsiojo viešpatavi
mo laikai. Tas Balėslovas, 
surinkęs dideli; kariuomenę, 
puolė prūsus ir naikino juos. 
Prūsai įnirto dėl to, susibū
rė ir išgujo jį i^savo krašto.
Tuomet Balėslovas rvžos k i-

• ' 1 * •

taip pavergti prūsus. Jis 
prikalbėjo Pragos katalikų 
vyskupą Vaitiekų vykt: 
skelbti kataliku tikybą prū
sams, o kartu apsižvalgyti 
po prūsų kraštą ir jam pra
nešti, kad jis galėti] leng
viau .juos nukariauti. Prū
sai. pastebėję Vaitiekaus 
žvalgybą, ji nukovė. Tas 
davė progos Baleslovui ap
skųsti prūsus prieš visą tuo
metinę Europą, kad jie žiau
riai nukovę nekaltą tikybos 
skelbėją, ir surinkti daug 
žmonių ir lėšų karui prieš 
prūsus. Vėl Balėslovas Įsi
grūdo į prūsų žemę ir baisiai 
ją nuniokojo. Tuomet prū
sai tiek įsiuto, kad visi su
kilo kaip vienas žmogus, ir 
ėmė negailestingai pulti ir 
niokoti Lenkiją. Ypač jie vi
siškai sumalė mozūrų žemes 
ir jų kunigaikštį Konradą. 
Konradui feko lx"gti iš namų 
ir šauktis pagalbos prieš visą 
Europą, 
nusiskųsta 
gauta iš 
zuoti prieš 
karą.

• prityrę kovosi*, 
veik nedavė visai to

Ypatingai prūsais 
. šventam tėvui ir 

jo leidimas organi- 
prūsus kryžiaus 

Konradas susi kvietė 
kariautoju iš Silezijos, Sak
sonijos. Čekijos ir leidosi 
prieš prūsus. Bet nepažįstan
tiems kratšo ateiviams sun
ku buvo kariauti prieš prū
sus — jie jų įveikti neįsten
gė. Tuomet Konradui atėjo 
į galvą mintis įkurdinti pa
sieny su priešais nuolatinį 
kovotoju ordeną, tokios rū
šies. kaip jau buvo įsikūrę?* 
Rygoje. Tno-tikslu jis suda
lė* dalimi iš lenkų, dalimi iš 
vokiečiu vadi narna į i “Kris- 
taus ordeną” ir dovanojo 
jam Dobruinės pilį. Suer
zinti pirmesniais lenku puo
limais, prūsai tiek buvo įsi-

t i iš savo pilies: lig tik jie iš
eidavo iš jos, krisdavo nuo 
prūsų rankos. Konradas pa
matė, kad jis nedaug tegali 
pasikliauti “Kristaus orde- 
nu” ir nusprendė pasikvies
ti kitą, tikresnę jėgą. Tokia 
jėga tuomet buvo “Dievo 
Motinos ordenas,” susikūręs 
1192 metais užkariautojo 
Palestinoje.

Jo nariai nešiojo juodus 
rūbus ir baltą «skraistę su 
juodu kryžium ant kairiojo 
peties (nuo to jie praminti 
t‘kryržiūočiais”)r^-J šitą bi*-- 
deną kreipėsi Konradas, 
kviesdamas ji persikelti iš 
Palestinos Į jo žemes kovoti 
su prūsais. Pradžiai jis 
jiems dovanojo Kelmo ir 
Kalino ginčijamas tarp jo ir 
p rusi] sritis ir iŠ anksto pa
žadėjo pripažinti jiems visas 
žemes, kurias jie nukariaus 
iš prūsu, o taip pat visaip 
padėti jiems tame darbi*.

1228 metais ai vyko magis
tras Baigai su pirmuoju ri- 
tieriii būrin, galutinai pasi
rašė* sutari Į su Konradu ir 
1230 metais pradėjo savo 
darbą.

Kryžiuočiu vadovybė iš 
karto numanė*, kad su įnir
šusiais prūsais slinku kas bus 
padaryti atskirais puolimais. 
Ji nusprendė* visai kitaip 
varyti jų šalies pavergimą. T- 
ženge į prūsų kraštą, kry
žiuočiai toli nėjo, bet čia pat 
tuojau statė stiprią pilį ir 
taip kas žingsnis, tai vis nau
ja pilis. Pirmiausia kry
žiuočiai įsikūrė* Vistulos pa
kraščiais.
Tarėmės.
mo). Marienveliderio, Elbin
go pilis: toliau—Marien
burgo, Karaliaučiaus ir vė
liau Ragainės, Klaipėdos ir 
kitų. T pastatytąją pilį tuo
jau parsii.virsdavo šiaip vo
kiečių g\ ventojįj. dovanai 
dalindami aplink pilis pa
grobtąsias iš prūsą žemes ir 
padėdami pasistatyti ton ma
žesniąsias pilis ir ūkius. To
kių vietų gyventojai prūsai 
buvo dalimi išžudomi, dalimi 
išvaikomi, dalimi pavergia
nti ateiviams. Tš pasilikusių 
gyventi tarp vokiečiu prūsų 
buvo atimami iš mažens vai
kai ir, išsiunčiami mokytis j 
Vokietijos gilumą, o paskui

* fekr

.grąžinami tėvams, kad jie 
juos prikall)ėtų krikštytis ir 
vokietėti.

Pavergti?*ji prūsai nmiorė- 
davo pasiduoti atėjūnams ir 
dažnai sukildavo. Tik nelai
mė, kad jie buvo labai susi
skaldę sritimis (viso 11) ir 
turėjo per daug vadovų, ku- 
Yie riejųs tarp savos. Jiems 
n<* karta pavykdavo v<*ik vi- 
siškai kryžiuočius išmušti iš 
savo krašto, bet prasidėjus 
vadovų kivirčiams ir gavus 
krvžidočiams pastiprinimo iš 
vakarų Eur-opos. nepavyk
davo išlaikyti laimėjimų. To
kių prūsų .didelių sukilimų 
bu vapenki. Paskutinysis jų 
pasižymėjo nepaprastu žiau
rumu. Sambijos prūsai pir
miau išnaikino visus savo 
tautiečius, kurie buvo vokie
čių šalininkai o paskui, ėmė 
kariauti ir su vokiečiais ri- 
tieriais. Ritieriai papirko 
k(*l(*tą vadų ti<* perėjo ji] pu
sėm, išdavė* visus kitus suki
limo sumanytojus, ir sukili
mas buvo numalšintas. Tuo 
tarpu prūsų likučiai, ben
draudami su atėjūnais vokie
čiais, priprato į ju kalbą ir 
tikybą ir ėmė* vok i (‘tėti. Suki
limai ėjo silpnyn ir pagaliau 
apiel280 metus visai nurimo. 
Tuo būdu kryžiuočiai per 52 
metus įveikė prūsus ir galu
tinai įsikūrė* su savo parga
bentais vokiečiais ji] krašte.

Apsidirbę su prūsais, kry
žiuočiai kreipėsi prie* savo 
kvietėjus lenkus ir per kitą 
50 in?*tų prisistatė* pilių po 
visa mozūrų kraštą. Lenkai 
tuomet susigriebė*, ką jie pa
darė ir ėmė ieškoti sąjungos 
su lietuviais. Po ilgų pastan
gą jiems pavyko, o 1410 me
tais Vytauto Didžiojo gabu
mu ir mokėjimu suburti gu
dus. totorius ir lietuvius, pa
vyko sutriuškinti- krvžiuo-

čių ordeną ties Žalgiriu. Or
denas ėmė nykti’ pę to įvykio, 
lx*t nei prūsą, nei mozūrų 
kraštų išvaduoti nepavyko,* 
ims jii* buvo jau per daug ap
sodint i vokiečiais. Iš jų at
sirado šiandieniniai Rytų 
Prūsai.—“Trimitas.”

ii ’ * t

| i Mėnesinis Muzikos Lel
i tams $2.00. . Už> p,
j į siunčiam ir Lietuvon. k BkČt 
t LIS, 421 6th St, S. Boston. MoM.
SU®®®®®®®®®®®®®®©®®®®®®#*

.Tie čia pastatė 
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TjEROVžs sk/RIUS
DĖL APRŪPINIMO' 
♦ MOTINŲ IR JŲ ♦ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS
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Kada Duoti Kitus Maistus 
Apelsinos Sunką

Apelsino sunka. — Kūdikiui nukakus 
keturiems mėnesiams, duok vieny šiiuk- 
’ielj |H*ri;ošt<>s ipeisino sunkos, atmieš
us su .iek pat virinto vandens, vienų 
syk j dieną pirm maitinimo. Laipsniš- 
nai didink kiekį iki jau duosi vaikučiui 
neatmieštų slinkų pusės ,ų>elsino. .Tas 
davimas galima tęsti iki kūdikis jau ga
lės valgyti ir kitokių vaisių.

Aritinė J\o.šč. — Kada kūdikiui su
kanka neliki mėnesiai, pridėk prie kiek

vieno įsmėjimo ih> šaukštukų avižinės 
Košės. Laipsniškai didink kiekį iki duo
si \aikui kiekvienų sykį po trisšaukš- 
• elius avižinių miltų košelės. Tos ko
šelės padarymui, paimk keturias unci
jas oatmeal prie kiekvienos puskvortės 
vandens. Virink visky dulieltavame 
nuode tris valandas: pridėliok kiek 
vandenio Kad pasibaigus virimui gail
ium skystų košelę. Kol ji šilta. j»er- 
leisk per koštuvų, ir atvėsink. Ta koše
lę galima dumi iki vaikas galės valgy
li gerai išvirintus kitus javus.

i J J r i ' ( :
PER BREMEN’Ą

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokiečių garlaiviu 

arba kitais šios linijos laivais 
Tik 8 Dienos Vandenin 
Patogus 3ios klesos kambariai 

Į ABI PUSI NUMAŽINTA 
LAIVOKARčlŲ KAINA 

Dėl informacijų kreipkitės pas ■ 
N O R T H G E R M A N 

LLOYD 
15 VVater St., Cor. Devonsliire 

St.. Boston, Mass.
arba pas bile vietinį agentų

1

Graži duktė Egipto atstovo 
Washingtone. Ji susižiedavo su 
tos atstovybės sekretoriumi.

viežiai pagaminto kalkinio vandens 
galima gauti aplinkose. Padarymui jo 
fornmla yni sekanti: pridėk šaukštų 
gesintų kalkių (galinamų aptiekoje) į 
kvortų, virinai vandenio (arba disti
liuoto) : užkorkuok ir smarkiai snkrn-1 

 

,yk keletu sykių į valandų. Lai kalkini 
nusistovi dugne ir įsi 2 
nuo viršaus vaistų 
mitelį ir užkorkuok stiklu. 
ioje vietoji-, gerai užkištų.

Vartojant kalkinį 
vienų šaukšteli pire kiekvieno penėjimo 
iM-r pirmų savaitę.
didink kiekį, jei reikalas yra. iki duosi 
vaikui penkis šaukštelius kiekvienų sy
kį‘iki pabaigos |v\ likto mėnesio.

Vartojant kalkinį vandenį, reikės ma
žiau vartoti virimo vandenio. Pavyz
džiui. jei sakoma kad 12 mėnesių kū
dikiui reikalinga šešių šaukštukų kon
densuoto pieno prie 7 uncijų virinto 
vandens, o jus norite duoti 5 šaukštu
kus kalkinio vandens, tai vietoje 7 an
ųjų virinto vandens imkite tik -5, o 

pieną uncija susidarys iš 5 šaukštukų 
Kalkinio vandens, taip kad vandens vis- 
, iek mis 7 uncijos.

valandą nupilk 
imą j švaru 

Laikyk šal- 

vandenj uridčk imk

<> paskui laipsniškai

iiikšidius kiekvieną
i

I

I 
į 
I

PARANKIAUSIAS 
kelias

LIETUVON IR ‘
LIET

' FER HAMBPTtGĄ -
Msų 3 varykliy garlaiviais
Al.BERT BALIUM, HAMBURG 

BKSOLUTE, RF.LIANCE 
1>EI T.SHI.AND

CLEVELAND, tVESTPHALIA 
THURINCLA 

Savaitiniai išplaukimai iš
Nevv York'o—garlaivais

TltURlNOIA ir IVestphai.ia 
Sustoja Bostone 

Asmeniškai vadovaujamos 
Europinės kelionės

$203
IS NEW YORKO į 

Kauną ir Atgal 
(Karės taksai ekstra)

Išplaukia kožną savaitę 
Sugrjiim'ui leidimų ir kitų 
informacijų kreipkitės pas

United American Unes1
(Sairimaa Line) Joiat Service with l

HamburgAmerican line
131 Statė St., Boston, Mass.

conden$eė
PASALDYTAS

JMr jrrw 
kilok ių h*dų 
rn riejimui 
Kondensuoto 
pieno

AOR.VC duona 
puodukas komy miltą 
puodukas miltą 
arbatiniai šaukštukai 

bn klnff ]>oxvderlo 
n risi t. šaukštuko" druskos 
puoduko Rordeno 

Kondensuoto Plono 
puoduko vandens

1 kiaušinis. biskį itafdnktas 
S šaukštui llrpyto sviesto 

Išsijok sausus daiktus. Henri 
sumaišyk plėny .ir vandeni. 
Dėk mišinį ir kiaušiu) prie 
sausy daiktą ir gerai suplak. 
Pridėk sviestą. Kepk seklioj * 
Remi imsviest uoloj Mėtoj 
knrštnm pečiuj.

VARTOKITE PASALDYTĄ KONDENSUOTĄ PIENĄ 
KORNŲ DUONAI KEPTI

I

•%

i
I

Skaitai: šituos straipsnius kas tarai
tę ir patidčk ateičiai.

I

$107
Į TIESIOG Į KLAIPĖDĄ

3-čia klesa
BALTIJOS AMERIKOS UNIJA

Ir Specialė Ekskursija į K 
pėdą 17 Liepos laivu “L 

ania”
Užslsakyklt vietas šių Išplaukiau. 

$181.00 Abi Pusi
Trečia turistinė klesa (buv 
antra klesa), tiktai $10 virš lc 
nos paprastos 3-čios kle 
vienpus, $15 abipus.

JKTGIT NORIT VAMUOT
Į LIETUVĄ . 

pnsiteimuklt Ir važiuokit 
Baltijos Amerikos Linija 

Sekantis Išplaukimas lain): 
“Estonia”................Gegužės

“Lituania”..............-BirifeUt
žiniom kreipkitės J rlftns a«vntt 

ar mačiai | kompaniją:— 
’ 8-10 Bridge Street, New Y

5
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L
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Gegužės mėnuo

J. T.

'L

»

įpt

L -paskelbtas visuotinas streikas.
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Marija Tu mūsų viltis, paguoda. 
Nelaimėj ir varge šaukiamės į Tave. 
Skaisčiausioji Žvaigždė mūs kelius apšviesk. 
Paduok Savo rankų ir vesk į dangų.

MOTINOS DIENA
Šiemet Motinos Diena pripuola gegužio 9 dienoje.
Suv. Valstijose Motinos Diena vis didesnio populerumo ir prita

rimo įgija.» Kasmet toji diena labiau pabriežiama, širdingiau pami
nima. Tai "šventei vis daugiau prasmės priduoda bažnyčios, mokyklos, 
laikraščiai, vyriausybė ir bendrai visuomenė.

Kiekvienoje gadynėje žmonės pasižymi tam tikromis dorybėmis 
ir kartu apsireiškia savotiškų skaudžių ydų. Mūsų gadynėje ben
drai imant, gal būt žmonės nėra nuodėmingesni, negu praeitos kartos. 
Bet mūsų gadynėje šeimyninis gyvenimas netvarkingesnis, negu buvo 
praeityje. Moterystės ryšiai dabar labai trapūs, divorsai labiau pra- 
siplatinę negu bile kada seniau. Mes lietuviai šioje šalyje gyvendami 
nesame liuosi nuo tos skaudžios šios gadynės ydos.

Niekas neginčys tos tiesos, kad žmonių laimė ir tautos stiprybė 
priklauso nuo gražaus šeimyninio gyvenimo. Kiekvienas žmonijos ge- 
radėjas stoja už šeimyninę laimę, už malonų šeimyninį sugyvenimą. 
Jis mums tvirtins, ir , teisingai tą darys, kad šeimyninė laimė yra pir
mutinė tautos gerovės sąlyga. Tautoje, kur gausiai randasi divorsų, 
kur šeimynų ryšiai visokiais būdais traukomi, tai joje stiprumas turi 
mažėti.

Tikriej šios šalies patriotai šeimynų griuvimo baisias pasekmes 
mato ir kad piktą sumažinus ir jam už akių užbėgus remiama ir po- 
pulerizuojama Motinos Diena.

Motinos svarbą nusako priežodžiai; kįlantieji iš žmonių patyrimo. 
_ Gražiai tą nusako lietuvių posakis, kad vaikas be tėvo — pusė našlai- 

> čio, vaikas be motinos — pilnas našlaitis.
šioji Motinos Diena tepadidina supratimą motinos reikšmę ir lie- 

į • tuviuose, tesupranta ir gerbiamos motinos savo aukštą ir atsakomingą 
darbą.

“ŠIAUDINĮ” BALSAVIMĄ UŽBAIGIANT
Su šiuo “Darbininko” numeriu užbaigiame “šiaudinį” balsavimą 

dėl Lietuvos prezidento, šį balsavimą paskelbėme balandžio 9 d., o 
nutraukėme gegužio 6 d. Taigi visuomenė turėjo laiko veik ištisą mė 
nesį.

~ > traukėme pačiame įsisiūbavime.

J?

E •

O Motina Dievo ir Motina mūs,
Sergėk mus, globok mus, nekaltais laikyk, 
Ir kuomet užbaigsim gyvenimą čia, 
Marija, nuvesk mus dangun prie Jėzaus.

J. T.

K
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Mano Motina
Kartą Šventas Stanislovas Kostka, susirin

kusiems kunigams ir Broliams Jėzuitų brolijos, 
sakė pamokslą apie garbę Marijos.

Perdėjinis didžiai nustebo išgirdęs, šu ko- 
ki u-dievotumu ir iškalba šventasis kalbėjo.

Po pamokslui, jis nusivedė Stanislovą nuo- 
šaliai ir paklausė: “Stanislovai, ar tu labai myli. 
MarijąV’

“Myliu Ją!” jis tarė. “Kam klausi-? Kaip 
I gi aš Jos nemylėsiu, jog tai yra mano Motina.” 
| Ir jo akys apsipylė ašaromis.

11
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Ne vienas gali pasakyti, kad, kaip matosi iš skaitlinių, nu- 
Bet turbūt ne visiškai taip yra. Iš- 

anksto buvo paskelbta, kada baigsis, ir skaitytojai sujudo prieš pat 
pabaigą.

Kaip kiekvienas “Darbininko” skaitytojas žino, mes jokių kan- 
didatų į prezidentus nešfatėmė, nei už vienį sei žodeliu nepa&gitevo- 
_me. Kaikurie prikiša, kad toks mūsų nusistatymas nebuvo getras. Gir- 
di reikėję įvardyti keletą Lietuvos veikėjų kaipo kandidatų. Mes su 
ta nuomone griežtai nesutinkame. Redakcijos nesikišimas ir priduoda 
visą svarbą ir indomumą. Mūsų žvilgsniu Redakcijos arba autoritetin
gų asmenų vieša agitacija už tam tikrą kandidatą ir smerkimas kito 
ar kitų kandidatų ne vietoj būtų. Jei-gi tas pats autoritetingas asmuo 
pats balsus rinktų ir imtų tik už patinkamus jam kandidatus, tai tas 
irgi mažina balsavimo vertę. Ne žmonės tada reikš savo nuomonę, o 
tas kuris agituoja ir balsus renka. Kiek mes žinome, tai į mūsų bal
savimą šitaip viešai įsikišo tik kun. Dagilis, kurs už Krupavičių pasi
darbavo, o Smetoną niekino. “Garsas” ir “Draugas,” paminėdami a- 
pie “Darb.” balsavimą tarė po nepalankų žodelį Smetonos adresu.

Buvo ir iš pačių darbininkų, kurie už tam tikrus kandidatus pri
rinko balsų. Bet darbininkų šitoks pasidarbavimas yra vietoj. Jei 
darbininkas savo draugo yra paprašomas balsuoti už tam tikrą kandi
datą, tai darbininkas savo draugui turi drąsos pasakyti.priešingai, jei 
tą jis jaus. Ir reikia pasakyti, kad visų darbininkų rinkėjų pasidar
bavimas buvo bešališkas, nes didžiumoje balsų rinkėjai atsiuntė už 
įvairius kandidatus. Buvo LDKS. kuopų susirinkimų, kur buvo bal
suojama ir balsai krito už įvairius kandidatus. Aišku, kad ten “steam 
roller’is” nebuvo vartotas.

Jei Redakcija būtų nuskyrusi kandidatus, ir už tūlą ar tulus būt 
vedus agitaciją, tai toks atsiklausimas būtų taip yidomus buvęs, kaip 
atsiklausimas apie tai “ar rytoj saulė užtekės ar ju nebeužtekės?” 

Visi balsuotojai, kurie savistoviai, drąsiai padavė sai% balsus už
sipelno pagyrimo.
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ŠVENČIAUSIA PANA
\

Sveika Pana Švenčiausia, 
Gražioji Lelija.
Marija maloniausia,
Tu mūsų Motina.

Prie Tavo mes altoriaus«* 
Nužemintai klūpom.
T mus pažvelgt iš*Dangaus, 
Marija, mes prašom.

Sveika Pana Švenčiausia 
Gražioji Lelija,
Marija maloniausia,
Tu mūsų Motina. 

Išgirsk mūsų meldimą, 
Nuo nuodėmės sergėk. 
Mokvk mvlėti Dievą, 
Nuo prapulties gelbėk.

Sveika Pana Švenčiausia, 
Gražioji Lelija, 
Marija Maloniausia, 
Tu mūsų MOTINA.

I ijįlįMtfi I1 » II ,1" ■ -—■ I ■■■ ■■ I
Viešpats suteikiau^alybę Savo Motinai, tačiau Į 
taipgi, nusprendžiau, idant Ją visi garbintų.

“Ar tur mano sūnau, garbini Mano Moti-1 
taą i Ar garbini Ją, ne vien kad apturėtume! Jos Į 
užtarymą, bet iš tikros meilės ? Ji yra Mano Mo-1 
'tina, tavo prievolė Ją garbinti. Ji yra Manoj 
Motina, Mano Bažnyčia, Mano šventykla, ta-1 
tai, tu privalai Ją pagarbinti. Ji yra Karalienėj 
ir užtarytoja Šventųjų. Ji yra tavo užtarytoja. ] 
t.avo Motina, tu turi Ją gerbti, mylėti, prie Jos I 
šauktis. , I

“Tas patinka Tėvui, kurs myli Jo Dukterį I 
Tas patinka Sūnui, kurs myli Jo Motiną. Tas 
patinka Šventąjai Dvasiai, kurą pamylėjo Jo su- 
žiedotinę. Būk ištikimas Marijai, o būsi malo
nus Tėvui, Sūnui ir Šventąjai Dvasiai.

“Marija yra Mano Motina. Aš įsakiau, kad 
visos kartos vadintų Ją palaiminta, ir Ją garbin-1 
tų, nes Aš, kurs esu galingasis, Joje padariau l 
didžius daiktus. Kaip Aš įsakiau, taiu turi būt/ 
Mano Bažnyčia visados Ją garbina. Kaip tan
kiai esti Jos šventes, kokios gražios giesmės, gie
damos Jos vardu, Jos garbei. Aš įsakiau Ją 
garbinti.

“Ir tau, Mano sūnau, įsakau garbinti Ma
riją. V isuomet ir visur skelbk Jos garbę, aukš
tink Jos vardą, ragink kitus garbinti Mariją.

Taip kalba Viešpats Jėzus kiekvienam iš 
mūsų. Bet ar klausome ar pildome Jo įsakymą, 
ar garbiname Mairją, ar raginame kitus garbin
ti Dangaus Karalienę.

Palaiminti Marijos garbintojai, palaiminti 
tie, kurie ragina kitus garbinti Mariją, palaimin
ti, nes jie apturės palaimą šiame gyvenime ir am
žinąją garbę ateinančiame. Marijos tarnas nie
kados nepražus.

O! Marija, priimk mane už savo tarną, būk 
man tikroji Motina, išklausyk mano maldų. O 
Mano Motina, tu gali mane šventu padaryti, ir 
tos malones aš Tavęs prašau!

Pana galingoji, kuri žaltį sutrynei, sustip
rink mane, idant galėčiau pergalėti savo silpny
bes, 'pergalėti piktas pagundas ir nuodėmės iš 
vengti. O Marija, į Tavo paišymus dangaus 
turtai esti išdalinami, apturėk man reikalingų 
malonių, padaryk mane ištikimu Tavo tarnu, pa
dalyk mane šventu.

O Švenčiausioji Pana Marija, Tu esi Kri
kščionių pagelba; padek man visuose mano-dar- 

‘ buose, apsaugok mane nuo pavojų dabar ir ma
no mirties valandoje. Visa širdimi garbinu ir 
myliu Tave Nekalčiausioj i Marija, teikis išmels
ti man nuo Dievo malonių, kad Jį karščiau my
lėti, Jį garbinti, ir Jo įsakymus pildyti.

Marija, nusidėjėlių ginėja, visi žmonės te
garbina Tave ir Tau tetarnauja: “Visos kartos 
levadina Tave palaiminta.”

Teesie visur ir visados žinoma, garbinama, 
šlovinama ir laiminama ir mylima Švenčiausioji 
Pana Marija.

Pavyzdingiausia Motina Marija
Kadit Šventoji Dvasia nužengė ant Marijos, 

ir Aukščiausiojo galybė apdengė Jų savo šešėliu, 
įėjus Ji į Zakarijo namus, anose dienose, pasvei
kino Elzbietą. Ir tarė Marija: “Štai, nuo da
bar visos kartos vadins mane palaiminta.” Ir 
šiandiena, Jėzus Kristus kalba į mus ypatingai 
per šį Gegužio mėnesi ir nori uždegti mūsų šir
dyse didesnę meilę prie Marijos, sykiu ir ragi
na inus garbinti Jo Motiną Mariją.

“Aš,” sako Vešpats Jėzus, “Aš esu amžino
ji Išmintis, gyvenąs aukštybėse. Iš meilės atė
jau Aš į ši pasaulį. Atėjau per Mariją. Pėr 
Mariją atnešiau žmonijai išganymą: per Mari
ją, mano sūnau, duktė, nutariau ir tave apdo
vanoti malonėmis.”

“Tu esi Mano sūnus. Ašai būsiu tau Tėvas; 
Marija, tau Motina. Tu esi silpnas. Aš esu ga- 
ybių Viešpats, tavo prieglauda ir stiprybė. Ma
rija yra tavo užtarytoja, tarpininkė, Ji išpra
šys nuo Manęs tau reikalingų maloniu, Ji Mano 
Motina, tačiau, Ji ir Tavo Motina. »

“Tu trokšt i dangaus ? Aš esu dangaus Vieš
pats. Marija yra dangaus karalienė. Ji tave ga^ 
Ii įvesti į mano Karalystę.

“Ar trokštį, mano sūnau, apturėti maloniu, 
dorybių i '-Atsišauk Į Mariją, melskis prie Ma
rijos, per Ją Aš išklausysiu tavo maldas. Mels
damasis prie Jos, pasirodysi Jai tikru sūnumi, 
o Ji bus tikroji Motina.

“Mano Motina yra Dangaus vartai. Per Ją 
Mano dovanos liejasi ant žmonių, per Mariją 
šventieji užžengia pas Mane.

“Kiek nusidėjėlių, esu atvertęs per Mariją: 
kiek atsivertėlių apdovanojau malonėmis; vis 
kurie šaukėsi prie Manęs per M.uiją, tapo iš
klausyti.

“Prisimink šventuosius: Augustiną. Joną 
Damaskietį, Germaną, Ansebną, Boneventurą, 
Bernardą, Domininką, Vencentao Ferrari 
Pranciškų Ksaverą, ir tūkstančiu skitų. Jie vi 
si buvo Marijos tarnais, prie Jos jie šaukėsi, Jr 
jie garbino, per Ją jie įėjo į Mano Karalystę.

“Ar ne per Marijos užtarymą jie tapo šven 
tais? Ar jie pt*r kitus vartas įėjo į Mano ka 
ralvstę ? Kitų vartų nėra. Marija yra Dangaus 
vartai.

“Suskaityk, jei galima tuos, kurie Marija 
išgellx"jo nuo pavojaus, nuo pražūties, nuo mir
ties, nuo nusidėjimų.

• “Marija yra galinga. dangalu,^ žemes
*J ■ > M 'fc

Marija Marija
Marija, Marija, Pana nekalta, 
Dievo išrinktoji, Kristaus Motina. 
Štai Angelai Dangaus,
Tau garbę duoda,
Ir visa žmonija Tave garbina.

KRIZIS ANGLIJOJ
Šiuo tarpu viso civilizuoto pasaulio akys nukreiptos į Angliją, kur

Šitoks dalykas yra retenybė visame 
| pasaulyje. Reikia spėti, kad Anglijos darbininką radai turėjo rimtą 
p priežasčią tokį žingsnį daryti. Reikia spėti, kadir valdžia turėjo rim- 
* tą priežasčią nesutikti su darbininką vadą reikalavimais, 
k Anglijos darbininkai ir ją vadai nėra kokie karžtagalviai revoliu- 
L cijouieriai, kuriems rūpėtą bi tik sukelti kodidžiausią streiką, bi tik 

padaryti kuodaugiausia riksmo ir skandalo. Bet ten ir valdžios vir- 
r- ifinėse ne kokie gaidžiai, o parinkti vyrai, didelio proto ir išmanymo, 
f .Taip dalykams esant kodėl neišvengta tokios baisios nelaimės, ko

dai išmintingos Anglijos valdžios viršūnės nesuritarė su atsakomybę 
h’.- jaučiančiais darbininką vadais? Pernašai informaciją apie dalyką 
k" aCdvį teturime, kad galėtume pasakyti.lėčiau Štai kas galima pasakyti, 

ši katastrofa Anglijoj turėjo įvykti jau pema| vasarą. Tada Ang- 
Mos angliakasyklą kompanijos paskelbė, kad turinčios numušti anglia

is kariama algas ant 13 1,3 nuoš. Sakė, kad ntramštos algos būsiančios 
ant 20 nuoš. didesnės, negu ^ad buvo 1914 m. Be to kompanijos no
rėjo įvesti 8 vai. darbo dieną. Ikšiol buvo 7 vai darbo diena. Tada 
angliakasiai griežtai atsisakė priimti numuštas algas. Tik valdžiai su
tikus iš iždo subsidiją duoti, kad senos algos galėtą būt išmokamos, 
išvengta tada to, kas dabar įvyko.

Išeina, Kad šitą baisią katastrofą iššaukė palyginamai maža ki
birkštis. Gal ne vienas paabejoti begu galėjo užtekti tos kibirkšties 

=< tokiam gaisrui sukelti. Turbūt apie ką nors daugiau čia einasi.
Yra labai galimas daiktas, kad čia einasi prie k» nors didesnio. 

*' Ma einasi apie pamatinį principą. Darbininką organizacijos Anglijoj 
' varosi prie suvalst^btnimo didžiąją pramonią. Dabartinė valdžia 
, griežtai tam priešinasi. Dėlto tai ir prieita prie genoralio streiko.

Kaip ten nebūtą, bet yra daug vilties, kad ten baisonybią ir teroro 
L ' nebus. To bus išvengta dėlto, kad ten valdžioje skU išmintingi vyrai 

ir kad darbininką vadai yra smegeningi žmonės.
* ~ \. t ' *
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0 Karaliene
O, Karaliene! Tu viltis mūs, 
Sveika Marija išklausyk mus! 
Motin n’apleiskie Savo tanių 
Maloniai glą^skie po savo sparnu. 
Tu.Marių žvaigžde! Tamsoj švieti! 
Varguos' pagUoda, poilsis nakty! 
Dabok mūs sielas sunkiam mege. 
Švieskie ant mūsų Meilės Žvaigždė.

Ko mums bijoti tamsioj nakty ? 
Kai Tavo šviesa prie mūs arti. 
Šviepon mus veskie, tamsa lai žūn' 
Kol nenuvesi visus dangun! 
O kuomet rytas skaistūs nušvis. 
Pakelk į dangų mūsų mintis! 
Pakreipk mūs laivų, kad plauktų ten, 
Kur mūsų Dievas danguj gyvtif.

Gegužes Menuo
gražiausias mėnuo — tai 

Marijos, gražiausios ir nekalčiausios Panelės, 
Dievo Motinos, mėnuo. Jame vis^s sutvėrimas 
"rodos naujai užgimęs. Visa gamta pasipuošus 
gražiausiais parodais, — apsikaišius puikiausiais 
įvairių įvairiausiais gėlelių nupintais vainikais. 
Oras pripildytas saldžių, malonių gėlelių kvaps
niu siekia patį dangų... Kur tik pasisuksi ten 
gražu, miela j malonu. Viskas tartum gyvu žo
džiu apsakinėja visam pasauliui, kiekvienam su
tvėrimui, Dievo galybę, suteikiančią gamtai to
kią grožybę, kuri taip maloniai papuošia šį mė
nesį pagarbai Marijos, dangaus ir žemės Kara
lienės.

Jeigu, tad, Augščiausis Dievas papuošia vi
są gamtą tokiomis neišpasakytomis grožybėmis 
idant atsakanciau pagerbti savo Vienatinio Sū
naus Motiną, kaipgi kiekvienas iš mūsų, paei
nantis juo tojo viso pasaulio Sutvertojo, vaike
lis, — sūnus ir duktė, negalime tikėti, kad Jisai 
mums suteikia dar gausesnes savo malones šį mė
nesį ? Papuošia daug puikesnėmis dvasiškomis 
grožybėmis mūsų sielą, ir uždega kiekvieno šir
dyje karštesnę meilę dėl atidavimo didesnės pa
garbos Marijai Jėzaus, Sūnaus Gyvojo, Moti
nai, podraug" ir mūsų dangiškai Motinai ?

Tikrai reiktų didelei užšalusios širdies, vi
sai silpno protavimo žmogaus kitaip pamanyti.

Tečiaus, kaip Viešpats Dievas, pirm papuo
šimo visos gamtos, visųpirmiausiai gražiu gaivi- 
na&ČMr-jpavasrio oru atšildo atšalusią žemę, jų - 
atgaivina skaisčios, saulutės spindulėliais, pa
liesdamas josios veidą savo Dieviškos palaimos 
ranka, ir taip prirengia ją prie tinkamų parėdų 
ir iškilmingo apvainikavimo... Taip ir mes pri- ' 
valome prirengti savo sielą ir širdį — per gerą 
išpažintį nors šį menesį, kuriame dar leista mums 
atlikti ir savo velykinę. Turime apvalyti save 
nuo visokių dvasiškų purvų ir subiaurinimų; at
šildyti savo žieminiu atšalimu uužšalusią nuo nu
sidėjimų širdį; atgaivinti savo mirtinais nusidė
jimais sužeistą ir pąmarintą sielą: įleisti jon pa
ties Dievo meilės spinduliu ir uždegti savo širdį 
neužgesinama Dievo meile, o tada papuošti savo 
sielą ir širdį patinkainiausionps Dievui dorybė
mis, kaipo puošniomis, kvepiančiomis puikiai žy
dinčiomis rožėmis išbarstyti visus savo takus, 
vedančius prie Marijos, gyvomis dorybių ir ge
rų darbų gėlėmis, apvainikuoti kiekvieną savo 
žingsnį aromatingais kvepiančiu maldų vaini
kais, ir padaryti save tinkamiausiais dėl atidavi
mo atsakančios garbės MARIJAI.

O Dievas už tai mus dar didžiau palaimins 
ir pripildys mūsų širdis didesniu džiaugsmu. 0 
Marija —- galingiausioji užtarytoja pas Dievą — 
užtark už taus ir išmelsk mums čia laimingą gy
venimą, pilną gražių vaisių, ir tuomi prirengk 
mums amžiną laimės vietą dangiškojo mūsų Tė
vo rūmuose — danguje* — kur Jįjį apvainikuos 
mils dangiškos garbės vainikais ant visados.

M. J. Urbonas
(13 “AfoterŲ Dirvos"")

Myliu
Kartą mažoji Anvlytė žaidė kainlntryje: jos 

motina sėdėdama prie lango siuvo, liet karts 
nuo karto ji meilini pažiūrėdavo j savo dukterį. 
Staiga, Anelytė palikus savo žaislus, pribėgo 
prie motinos, užlipo ant jos kelių ir, apkabinus 
saldžiai pabučiavo savo motiną. Paskui priglau
dus galvutę prie motinos kriitipėstarv:- ..

“Brangioji motinėle, aš myliu, labai tams
tą myliu.” •

Motina pabučiavus ją. užklausė:
“Kodėl gi tu taip labai mano myli t"
“O, mama, ar-gi nežinai?” Ir jos šviesiai 

mėlynos akelėj pilnos buvo ašarą.
“Kada aš'buvau dar maža, nemokėjau tams

tos mylėti, bet.tamsta mane mylėjai visados, už
tai dabar aš tamstų myliu ir visados mylėsiu.”

jonai Tarvydai
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MOTINOS MEILE . j
Viena našlė turėjo sūnų kurį labai mylėjo. 

Nuo mažens, dora motina išauklėjo sūnų gražiai, 
išmokino mylėti Dievą, darė viską, kad jos sū
nus būtų doras žmogus pasaulyje.

Vienok sūnus užaugęs nebeklausė savo mo
tinos, susidraugavęs su nedorais draugais leido 
laiką vėjais. Jo širdis kasdiena darėsi blogesnė, 
ir visa, kas buvo jame gera, rodėsi, išnyko. Mo
tinos, kuli jį taip mylėjo, kuri tiek dei jo vargo, 
jis netik ką neguodojo, neklausė, bet kartais pe
ši gėdijo mušti vargę-senutę.

Taip slinko diena po dienos, savaite po sa
vaitės, taip nedoras sūnus vis brido gilyn ir gi
lyn nedorybėn; nekartą jis apvogė krautuves, ne
kartą primušė silpnus, bet atėjo diena... štai jis 
sėdi tamsiame kalėjime.

Vieną dieną, atėjo kalėjiman sena, suvar
gus nioterškė. Pamačius sargą, tarė silpnu, dre
bančiu balsu:'

“Aš noriu pamatyti savo sūnelį.”
Sargas pažinęs moteriškę, tarė: 
Sargas pažinęs moteriškę, tarė: 
“Ką, tu dar nori matyti tą paleistuvį ? 

užmiršai kaip jis tave mušdavo ?”
“Aš... aš visa žinau,” tarė verkdama senu

tė,” aš žinau, bet jis mano sūnus.”
“Sūnus!” tarė sargas, “nebevertas jis to 

vardo! Jis atėmė nuo tavęs paskutinį skatiką.”
“Taip,” ji atsake, “bet jis vistiek mano sū

nus.”
“Jis tave mušė, paniekino, apleido;; toks 

sūnus nebevertas motinos meiles.”
“Žinau, bet vistiek jis yra mano sūnus, o aš 

jo motina.”
Ir kada sargas pradarė duris, motina puolė 

prie sūnaus, apkabino ir prispaudė prie krūti
nės parodydama kad motina visuomet myli savo 
a aikus.

S
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Guodok Motiną JSavo
Buvo graži žiemos diena. Barniai šypsojosi 

saulutė, nors ir ne tokia linksma kaip vasarą. 
Sniego nedaug — gražu. Tolumoj' matės būrys 
važiuotų žmonių^ Ant laukų visur tyku... ra- 

__ Aplink apjuosę laukus miškaijiuliūdę snau-
. ^dė aptraukti sniego sarmalais.

Tokioje dienoje traukte žmogų traukė išeiti 
į laukų.

Einu... Kaip malonu, linksma! Paėjęs 
keliu atsisėdau ant šalykelio akmens.

“Dieve, jųano. Dieve!” pasigirdo skaudus 
dejavimo balsas... Pakėlęs akis pamačiau išlen- 
gvo einant vargšę senutę.

“Tegul bus pagarbintas Jėzus Kristus,” tą
jį prisiartindama prie manęs.

“Ant amžių.. . ” atsakiau.
“Ar nebijai Tamsta šalčio, plonai apsivil

kęs, ant lauko ? mat vis jaunas, nei jam šalta... ” 
kalbėjo liūdnai senute.

“Nešalta, motut, bet kuirgi tamsta eini?” 
Čia senutė nieko neatsakė, tik galvą palenkė 

ir ašaros pradėjo riedėti jai pėr.veidą. Supra
tau jos nelaimę. O, beširdžiai žmonės. O, nedė
kingi vaikai, kurie atstumia nuo savęs, savo mo
čiutę, beširdžiai. \

“Turbūt nelaime atsitiko,” paklausiau se
nutės. Ji nubraukė nuo skruostų ašaras ir tarė:

“Ne, vaikeli, Dievas dar ligšiol gelbėjo nuo 
nelaimią, gyvenom iš Dievo Apveizdos tvirtai, 
visko buvo, jei tik būtą meilė namuose buvusi. 
Sūnus apsivedė ir nebenori toliau motįnos užlai
kyti, varo iš namą, sako aš tik jo duoną val
gau!” Ir vėl vargšė senutė pradėjo verkti. Bliz
gančios, kaip stiklas, ašaros krito ant baltos že
mės.

“O, Die,” tariau aš, “globok ją! Kad ga
lėčiau priglausčiau ją, 1x4 ir aš esu menkas, silp
nas, neturiu kuo jos sušelpti. Ištraukęs pasku
tinį dolerį padaviau senutei. Jinai padėkojo ir 
melsdamosi nuėjo... kur? \

Praslinko daug metą, kada aš vėl aplankiau 
savo gimtinę. Senutės jau neberadau, nes jos 
vargo kelionė užbaigia buvo. Jos sūnus, tas lx’- 
širdis, kurs išvaro motiną iš namų ir-gi jau pa
senęs.
nūs dar mokslus/jo, bet toks buvo tinginys, iš
tvirkęs, sėdėjo kiekvienoj klesoj po dvejus me
tus. Kitu du srtnu buvo prie ūkio, liet kadangi 
liko praskolinti namai-, nelierimo ir jie, tėvo ne
klausydavo skriausdavo senelį, galop abu išėjo 
į miestą gyventi, paliko vargšą tėvą vieną. Li
ko vieną-vienas senelis, kaip stuobris, visų už- 
mirštas. Po namus skolininkai vaikščiojo, jo 
laukus dirba. Vargas seneliui. Irtas mokytas 
sūnus, — taip ir jis užmiršo savo tėvą.

“Visų likau apleistas, užmirštas,” ašaroda-’

Buvv 8

Vaikai jo suaugę — vyrai. Vienas sū-

D1S
mas kalbėjo senelis. “O, Dieve brangus, delko 
taip vaikai mane užmiršo ? Juk įsakei: ‘ ‘ Guodok 
tėvą ir motiną savo! ’ ’

Ant žodžio ‘‘motiną savo,” senelis ‘sustojo 
kalbėjęs, ir liedamas graudžias ašaras meldėsi, 
kad jam Dievas dovanotų už motinos išvarymą. 
Atsiminė jis tą nelaimingą dieną kada savo mo
vi utę-sengalvėlę išvarė iš namų, ir verkė, 
josi, bet pataisyti klaidą buvo negalima.

gailė-

J. T.
"»Z
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Mamos Reikalavimas
•U

Vieną kartą Pranukas, dešimties metų ber
niukas, girdėjo spvo tėvelius kalbant apie kokius 
tai pinigiškus reikalus, neužmokėtus dalykus. 
Jam tas įstrigo galvoj. Jisai, apsvarstęs, irgi 
nutarė pasiųsti savo mamai sąskaitą visų skolų, 
kurias jam mamytė privalo apmokėti. Mat ma
mytė Pranukui kalta už visus darbus, kokius ji
sai dėl jos atliko. Sekantį rytmetį Pranukas su
rašė viską ant popierėlės ir padėjo ant stalo. 
Laiškutis buvo šitaip surašytas:

Mamyte skolinga Pranukui:
1: už atnešimą anglių 6 sykius... .30c. 
2: už prakirtimą malkiydaug sykių 30c. 
3: už parnešimą iš krautuves valgių 15c. 

Viso........... 75c.

Mamytė, radus Pranuko raštelį perskaitė, 
bet nieko nesakė.

Tą patį vakarą Pranukas atrado ant stalo 
reikalaujamus pinigus ir kitą laišką. Paėmęs 
džiaugėsi, bet rūpėjo kas tame laiške būtų para
šyta. Paėmęs raštelį į rankas, štai ką skaitė:

Pranukas kaltas mamytei:.
1: už linksmą jo gyvenimą per 10 m., .nieko 

 

2: už jo valgį ir dihįpanas........... '.......... nieko.
3: už priežiūrą .lai ligos....................nieko
4: už mamytės gerumą bei meilumą. . nieko

Visas užmokestis, nieko, nieko, nieko, .nieko

Kuomet Pranukas perskaitė savo brangios 
mamytės laiškelį, — jo akutės prisipildė ašaro
mis ir lūputės pradėjo virpėti. Paėmęs pinigus, 
tuoj atidavė mamyte ir, drūčiai ją apkabinęs 
pradėjo graudžiai verkti. Pranukui buvo gėda 
ir gaila už tokį pasielgimą. Jisai vien meldė ma 
mytės atleisti jam ir prisižadėjo visuomet kuoge- 
riausia tarnauti, nereikaaudamas nei jokio už- 
mokesnio.

* Putinėlis

Mano Angelas
Garsus Amerikos vadas ir Prezidentas Ab

raomas Lincolnas turėjo ypatingą meilę prie sa- 
vo motinos. Visuomet ir visur jis žiūrėjo į ją su 
didžiausiu pasitikėjimu ir pasimokinimu. Kuo
met turėjo keletą miliutų liueso laiko visuomet 
parašydavo jai laiškelį. Jai pasimirus, jo gy
venimas buvo ypatingai apsunkintas, kadangi 
brangiausias jo turtas buvo nuo jo paimtas. Tau
kiai žmonės rasdavo jį klūpantį ant motinos ka
po, graudžiai ašaras liejant. Norėjo ant jos ka
po pastatyti paminklą ir uždėti parašą kuris bū
tą tinkamiausias išreikšti meilę prie jos. Jis ta
rė: “Taip, ji buvo mano brangi motutė, mano 
brangiausias nenuperkamas turtas, ji turėjo gra
žu vardą, “MOTINA.” Turiu jai atarsti dar 
gražesnį vardą, kuris turi išreikšti tą ką ji man 
gero padarė.” Vėliau ant kapo akmens davė iš
kalti žodį, “MANO ANGELAS.”

Čionai matome tikrą supratimą apie motinos 
meilę. Lincolnas žinojo kad jeigu jis tokią gar
bingą ir svarbią vietą pildė, tai tik ačiū jo bran
giai motutei kuri jį taip gražiai išauklėjo. Keli 
randasi pasaulyje šiandieną kurie moka apkai- 
-ųuoti savo brangių motinų vargus ir rūpesnius.

Putinėlis

Tėvynes Meile
“Vytautei i, tu taip dažnai kalbi apie Lietu

vą. Kode! tu ją taip myli?” užklausė Jonukas 
10 metų berniukas, savo brolio, kuris jau buvo 
suaugęs, gražus jaunikaitis ir lankė kolegiją.

‘ “Aš myliu Lietuvą,” atsakė Vytautas;” kad 
mano mamytė lietuvė, kad mano gyslose teka 
lietuviškas kraujag, kad Lietuvos žemėje palai
doti numirėliai, Jcurių mūsų mamytė verkia ir 
kuriuos tėvelis gerbia. Kad mūsų kalba, gimi
nės ir draugai, — lietuviai.

O! tu dar negali atjausti tos meilės, tu pa- 
steliesi. tą jausmą kuomet užaugsi. Kuomet nu
važiuosi į Lietuvą ir jmt traukinio langą pama
tyt į tą gružlį šalį, apaugusią žaliais miškais, iš-

i

---------y— . . .
įvargintą ežerais, pievas pilnas įvairiausių žoly
nų; ir išgirsi malonų visokių paukščių čiulbėjimą. 
— tu pastebėsi tą jausmą.

«•

Dievobaiminga Motina
i
X

nulį Sv. Liudviką šalę savęs tarė jam:
į Brangus mano vaikeli, myliu tave kaip sa

vo brangų turteli. Tave auginau, mokinau vien 
trokšdama kad būtumei teisingas pirmiausiai 
Dievo akyse. Geriau, būtų man tave Šiandiena 
matyti negyvu prie savo koją negu kad-žinočiau 
kad tu Dievą užrūstinai su sunkiomis nuodėmė
mis.”

rkį Šv. Bronislava pasiklupdžiųsi savo sū-

D. T.

Mano Močiute
y ... , ....

Y r vieta širdyje kurios nieks neužims, 
Yr sieloj paslaptis kurios nieks nežino, 
Yr vieta mintyse kurią tu pripildai, 
Niekas kits neužims, nieks kits negalės.

Aš myliu tą brangiąją žibi galvelę, 
Ir kaktą suraukšlėtą vargų, rūpesčių, 
Bučiuoj aš pirštus ką dirbo dėl manęs, 
Telaimin Dievas tave mano močiute.

•
Visi liūdesiai, vargai, jaąnystos dienos, 
Greit išnykdavo man pažvelgus į tave, 
Kaip šviesa naktyje veda keliauninkus, 
Tavo meilė mane ved’ tiesos keliu.

Jonas Tarvydas

Brangioji Močiute
Vakaro kartais tylioj tamsumoj, 
Kada y r’ rainu sieloj,
Man dainos tavo prisimena 
Mažam vaikui dainuotos.

Mažas šviesaplaukis berniukas, 
Senai, buvo jis tavas;
Ar kartais kažin atsimeni tu jį, 

T/T O Brangioji Močiute1. . f.r

Ir štai jis jau suaugęs vyras, 
Toks gražus, didelis, sveikas. 
Vargiai bepažintum jog tasai 
Ką tu auginai, vargai.

Meta jį, gyvenimą atmainė.
Bet dar laiks širdies nepermainė 
Visad jis yr’ tavo mylimas sūnus.
O brangioji Močiutė—o brangioji.Močiutė

Jonas Tarvydas

O Motute!
Kad aš būčiau visų apleistas. 

O, Motute!
Žinau kas manęs neapleistu, 

O, Motute!
.......4r.

Kad nuskęsčiau jūrdsį luinoj, 
O. Motute!

Aš žinau kas apverktą mane, 
O, Motute!

Kad aš būčiau pasmerktas žmonių. 
Žinau kas mane mylėtų,

O, Motute!
Jonas Tarvydas

Motina Siunčia Tau Rožių
Imk nuo manęs tu dovaną šią rožių, 
Iš darželio pririnktų gražiausią.
Kad nors vieną ją prie širdies nešiosi, 
Aš žinosiu, kad dar mane myli.

Motina siunčia tau štai rožių, 
O, kiek jos neša meilią žodžių!
Tik viena motina težino...
Aš tavęs, vien prašau:

Kad tu mane tankiau atmintum, 
Kad labjau mane pamylėtum, 
Kad tu už mane pasimelstum. 
Aš prašau, motina, motina.

Tu užaugęs išėjai į |>asaulį. 
Ir gal savo motutę užmiršti.
Aš lietgi tavęs niekad nepatnirštuu: 
Ko trokšta Širdis rožės pasakys.

Jonas Tarvydas
i

Mano Brangiai Motinėlei
Kas * duoda žmonėms paslaptingą' gyvybę, •’ Jį 
Kas gimdymo kenčia kantriausiai skausmus, 
Kas žino tikrai pilną meilės gilybę, 
Kieno karšta malda niekuomet nežus 
Kas yra vaikeliui Šioj žemėj meilesnio/ 
Kas moka jį meilės karščiau glamonėt, 
Kas gali būti už moliną brangesnio, 
Kas motinos gali tikros nemylėti'? 
Kas gali iš meilės karščiau pabučiuoti ? 
Kaip motina vaiką bučiuoja karštai, 
Kas gal prie krūtinės jautriau pamyluoti, 
Kas ašaras gali prašalint ūmai ? 
Tai motina brangi — tie vartai gyvybės. 
Kurie mus gyveniman veda mažus, — 
Tai gali tik motinos meilės gilybė, 
Tik motina ruošia gyveniman mus. 
Laimingas, kurs motinos meilę pažino, 
Kurs žino karštosios krūtinės jausmus, 
Kurio jauną sielą vis meilėj augino 
Gimdytoja motina, — kentė vargus, * 
Visus motinėlė mumis išpenėjo ‘ 
Maistinguoju pienu krūtinės karštos, 
Su juo į mūs’ kūną jos kūnas parėjo. 
Ji davė mūs’ kūnu gyvybės jėgas. 
Laimingas, kurs motiną tikrą turėjo, 

... Kuri jį bučiavo, karštai glamonėjo...
Vargo Poei
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(Iš ‘‘Moterų Dirvos”)
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Metams praslinkus vėl len
kiame su pagarba galvą prieš 
tą, kuri pasaulyj labiausia 
pagarbos yra veidą — prieš 
Motiną, ir tiems kurie nie
ko nebenori pripažinti ir 
gerbti apart savo pliko “aš’.’ 
— ir jiems motinų dienoje 
suskamba šventoji styga, ku
rią tegali jiems paliesti moti
nos .atsiminimas. Žmogaus 
širdis sutverta meilei; O po 
Dievo meilės nėra pasaulyje 
gražesnės meilės, kaip toji, 
kurija tarp motinos ir jos 
kūdikio. Gxąžiai. skaisčiai 
ir giliai myli jaunikaitis savo 
inviima mergaitę. Tos mei- 
lės pamatas — tai lyčių pa
traukimas, Dievo Apveizdos 
suteiktas. Bet be palygini
mo tyresnė ir gražesnė ir gi
lesnė vra meilė kūdikio prie 
savo motinos; čia kalba gy
vybės paslaptis, giliausis 
jausmas dėkingumo už gautą 
gyvylię tai, kuri pati savo 
gvvvbe rizikavo, kad šutei-

« • «•

kus gyvybę, bet kad prisi
ėmus ant savęs ilgų metą 
kentėtojos pareigas — silpną 
gyvybę auginant, saugojau! 
ir auklėjant.

Šią dienų žmonija viskam 
prirodymų reikalauja: nu
puolusioms ir užmigusioms 
širdims net ir Dievo buvimą 
reikia įrodinėti. Tik nebe 
reikia niekam įrodinėti, jog 
reikia motiną mylėti: visi tai 
žino ir supranta. Ir tie, ku
rie mano, kad neapykantos 
skelbimas išganys pasauli, 
kurie spjaudo su panieka į 
visa tai. kas kitiems šventa 
ir brangu, už ką išgamą ver
dą gal ir teisingai gauna. — 
lai ir jie nenusimena pato! 
|>akol motinos atsiminimas 
ją sugeltą širdį įstengia su
žadinti ir į prakilnumą pava
dinti. Išgamos vardas jiems 
tik tuomet pilnai pritfcs, 
kuomet jie ims savo motiną 
keikti. Bet lai bfinie praga
ro gyventojų likimu, lai nei 
vienas iš gyvųjų prie tos ne
laimės neprieina.

Motut brangioji! Vis vien, 
kur Tu esi, šiandieną išnyks
ta ribos tarp Tavęs ir Tavo 
kūdikio. Štai Tavo dienoje 
Tavo kūdikis stato prieš 
dvasios akis Tavo paveikslą. 
Su šventa pagarba ir nebe- 
žeiuiška meile glaudžia jį

t-

MOTUTĖMS ,
(Jausmų žiupsnelis—Motinų Dienai)

prie savo lūpų ir širdie 
Taip norėtųsi išbraukti': 
gyvenimo knygos lapų save 
keletą atgyventų kryželių, ii 
vėl pasijusti tik kūdikiu, pri
siglausti prie savo motino! 
krūtinės, įsižiūrėti į jos mei
lingas akis... Motut mieliau 
si, kodėl Tavo akys tau 
liūdnai žiūri ? Kodėl karšt? 
ašara vilgo Tavo bląkstie 
nas ? Tu mini kūdikiui savu 
troškimus ir lūkuriavimus 
savo maldas ir atdūsiUS,- sa
yo y dr gus ir^stąngas^:^ 
kvoti kūdikio praeitį, tįri jd 
širdį, stengiesi į ateitį įžvelg-ę 
ti. Tu pasiryžusi esi daič 
daug sykių suliepsnoti antį, 
pasišventimo aukuro, kad tik/* 
Tavo kūdikiui būtų gera, ka£ 
išsipildytą Tavo visi šventa 
troškimai.

Motut mieliausi! Tž 
k votimi] neišlaikęs, kūdi 
nuleidžia akis, jisai i 
skundžia ir ant žiauraus 
mo. blaškusio jį begailes 
gai gyvenimo verpetais; 
ant pagundą gausybės ir sui 
kybės. kurių varginamas 
sykį joms pasidavė; ir 
beširdžiu žmonių, pavydėj 
siu jam laimės ir ramy 
Bet kodėl. Motut bran 
šia, visos tos kūdikio 
dos Tavęs nesuramina; kodį 
Tavo žvilgsnys vis pilnas 
mes ir liūdesio? A, 
motut! Tu lauki iš kū 
lūpų tikro, nevei 
išpažinimo, lauki 
žodžio. Taip, motut, tu 
tą tiesos žodį ištarti, 
kuo, Tavo kūdikis p 
to prieš Dievą ir prieš 
nes. Bet didžiausias jo ptn 
kaitimas buvo tame* kad j 
sai kartais pamiršdavo 
nos meilę. Kiek kartų 
ją atmindavo, tiek kartų £ 
sigaudavo, sustiprėdavo. G 
pamiršdamas ją jautiesi M 
netekęs stebuklingojo ta 
mano, saugojančio jį nuo 
šokio pikto, ir vargasnea 
laikydavo, parpuldavo. . 
ir parpuldamas, ir vėl a 
keldamas, ir taip nuolat 
veninio Imagų daužoma®, 
savo širdies gilumoje 
jautė, kad ten kur ne 
jo vienas ir tikras pri 
kurs jo niekuomet nei 
ta, kurs viską dovanoj 
savo maldomis ir Dievu

• . .v

♦ V

< •



laoda ramybės ir galutinai 
žprašo. ko nori, jei ne pa- 
Kį-tiesioginiai, tai per Die- 
R) Motinos Marijos užtary-

■ Motut. brangioji! ši Ta
voji diena — tai diena atnau- 
įBnimo mudviejų meilės ry- 
Šių. .Tavo dienoje dar sykį 
išpažįstu Tau, savo amžiną 
Tau meilę. Noriu nubu
čiuoti Tavo ašaras, trokštu

v

grąžinti Tavo širdžiai pilnuma mus, nežinojo kas yra 
ramybę ir stiprią viltį. Tavo linksmybė bei ramus poilsis, 
kūdikis nebeužmirš savo Mo
tinos ir jos meilės. Net ir ka
da nueisi. Motut, pas Die
vulį (gal būtų geriau, kad Tu 
pati savo kūdikiui akis už
merkt umei), ir tada jisai gir
dės Tavo balsą, žiūrės į Tavo 
aks ir jaus Tavo meilę.

* Uoris
(Iš “Moterų Dirvas")

Mano Mažytis
Kuomet pirmą kartą išvy- laikas prabėga! Rodos 

dau io veideli. — neimliu iš- vakar jo galvelė gulėjo

ir*
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fe. Kiek valandų praleidome 
Ibežaizdami: kėlė kojales sa- 

K»rvo man bučiuoti —bučiavau 
ekvieną pirštelį atskirai, o 
t pažinęs savo motiną links

imai juokėsi, kol iš nuovargio 
rneužmerkė savo akyčių. Ma
stomos brangios valandėlės — 
.ar galėčiau jas užmiršti ?
Į& Susirūpinusi begau prie 
^lovutės, kuomet suvirpo ma- 
Kno mažyčio balselis — spau- 
iddžiau jį prie krūtinės. (įle
dijančiomis rankomis glanio- 
|aėjau ' jo kūnelį, bučiavau 
Bąšarotą veideli — nekantriai 
^ieškojau priežasties, kuri 
^pravirkdė mano mažutėlį. 
^Pasauly nėr motinai bran
gesnio daikto už jos kūdikį... 
Į Nors daug vargo lemta 
SfTTTotinai kęsti auginant mažu- 
ftelį, vienok kaip greit tas

tik 
ant 

mano krūtinės—šiandien jau 
jis suaugęs Į vyrą neša gv- 
venimo vargus.. . Ar aš, io 
motina, tokios troškau jam 
ateities ? Aš, kuri vien apie 
laimę jam svajojau.. . Šian
dien jis toli, toli nuo manės 
ar pamąsto nors retkarčiais 
apie savo motiną ? Nutilk, 
širdie mano, gal perdaug aš 
iš jo reikalauju.. . Juk ir jo 
gyvenimo kasdieniniai reika
lai užima jo laiką. Bet nors 
žodeli galėti) parašyt, ar svei
kas. ar linksmas — kaip ma
lonu, linksma man būtų! 
Laikas it upelis bėga, ar be
teks jį man dar kada pama
tyti ?

.Per ilgą persiskyrimo lai
ką gal pamiršo jis maut*, ne
pažins.. . neatjaus tų nuobo
džių. ligų ilgėj i mos valandų, 
kol pats nepataps tėvu ir ne
užaugins sūnų.. . O man jis 
visuomet bus tik mano mažy
tis. . .

O likime — ar teks man 
dar nors karią tą numylėtą 
galvą priglausti prie savo 
krūtinės ?

jos akys, jos mintys nė va
landėlės negalėjo nuo mūsų 
atsitraukti.

Kuomet mes augome ir 
stiprėjome, motina buvo pir
ma, kuri Įskiepijo Į mūsų 
širdis artvino ir Dievo meilę. 
Ji buvo pirma, kuri pamo
kini*. kaip reikia katalikiš
kai melstis, kaip apsieiti 
draugijoje su draugais, kaip 
būti gerais ii* dorais žmonė
mis.

Kuomet jau paaugome ir 
pradėjome lankyti mokyklą, 
kaip tuomet linksma buvo 
motinai matyti mus bėgan
čius mokyklon. Tat nekartą 
motina savo širdyje kalbėjo: 
“Ar bus nors vienas iš ma- 
no vaikelių pašauktas j aug- 
ščiausį bei švenčiausi kuni
gystės luomą: ar stos prie 
Dievo altoriaus aukoti ne
kruviną auką Augščiau- 
siarn ? Ar eis apsakinėti ir 
skelbti Dievo mokslą bei Jo
jo teisybę žmonėms ? Ar bus 
iš mano vaikelių nors vienas 
gydytoju ? Ar stos tarpe
žmogaus mirties ir gyvybės ?4 
Ar sumažins ligoniu skaus
mus: ar pailgins' paleng
vins žmogaus gyvenimą i Al
bus nors vienas inžinierius,

Ašara"
(Iš “Moterį? Dirvos")

Mano Motinėlė

£

Mano Motinėlė 
Mažą išauklėjo. 
Švelni jos rankelė 
Glaudė, malonėjo. 
Vargo kiek praleido 
Ašarų i ši i<‘jo. 
Sudžiūvo ant veido, 
Dauge l iškentėjo. 
Pakol dar lopšely j 
Supo ir mylavo 
Mažyti sūneli: 
Tvirtą vilti savo 
Per visą dienelę 
Sunkiai dirbt reikėjo. 
Per kiaurą naktelę 
Dažnai ji budėjo: 
Prie * mano lopšelio 
Šypsojo veidelis 
Meilus, kaip saulelė.

Jei mažas sūnelis 
Ramiai sau miegojo.. . 
šluoste ašarėles 
Ir'tankiai raudojo. 
•Jeigu mažutėlis. 
Ligos surakintas. 
Verkė ir kentėjo 
Skausmų nuslopintas 
Žado neturėjo.
Kas gal apsakyti. 
Vargą moli neles.
Bėdas surašyti 
Alano sengalvėlės!
Už tai motinėlę 
Myliu ir mylėsiu,
Už jos sveikatėlę 
Dirbsiu ir kentėsiu.

,7. Xarašrricin.<t
(Iš ‘•Moterų Dirvos")

■ Motina
Įžodis "MOTINA" yra. 
įęabejončs. gražiausias žo- 
Us visoje literatūroje. Ne 
■rito jis vi a gražiausias žo- 
fes, kad gražiai skamba, liet 
Beito, kad jis daug talpina 
fcvy tikrosios reikšmės ir 
Irito, kad jis turi, galima 
jfcyti, begalinę prasmę. Vie
nus to žodžio paminėjimas 
pimena mums meilius atmi 
■fonus ( .Jis primena mums 
■Bdienas kūdikystės kuomet 
■fes da buvome be jokios jė- 
ps; kuomet be motinos prie 
BŪTOS negalėjome nė valau 
■» laimingi pergyventi; Im> 
■B negalėjome nė pavalgyti. 
■ apsirėdyti. nė pa raikščio- 
K Jeigu ne motinos priežiū 
fe^tai tuomet kiekvienoje 
■landoje galėjome sutikti 
■dėlę nelaimę arba ii pačia

-A *■rtp

Motina yra brangiausiua 
ypata žmonijoje, kuriai mes 
esame skolingi netiktai visą 
tą ką turime, liet ir pačią gy
vastį.

Motina yra brangiausia 
mas. rūpestis, jos per kiau
ras naktis nesiimerktos akys 
užlaikė mūsų gyvastį ir svei
katą pakolei užaugome. Kuo
met mes buvome parblokšti 
ligos ir šalta mirtis laukė 
paskutinės gyvenimo valan
dos. tuomet, jau rodos, nie
kas negalėjo nė pagelbėti. nė 
išgelbėti; bet motina ir tuo
met išgellu’jo: ji savo karšta 
malda, karčiomis ašaromis, 
per savaites nemiegotomis 
akimis ir nuoširdžia meile, 
motiniška priežiūra prašali
no mirties pavojų ir užlaikė 
mūsų gyvybę. Ne kas kitas 
kaip tik motina. beauginda-

pražilę, galva lyg sidabru nu
klota, bet motinos veidas te
bestovi minties akyse. Šian
dien matai ją sulinkusią su
kumpusią; jos veidas rauk
šlėtas, jis aiškiai parixlo ir 
kalbėto kalba į mus,tkad mū
sų motina’ daug privargo^ 
daug iškentėjo beaugindama 
mus ir lieeidama skaudžiu 
gyvenimo keliu. Iš to raukš
lėto, nus(*nus^os veido išskai
tome jos valgus, rūpesčius, 
pasišventimą, nemiegotas 
naktis bei visas kančias, iš
kentėtas dėl mūsų. Ar mes 
užmokant jai už tą vargą, už 
jos meilę, už didžiausi pasi
šventimą dėl mūsų ? Kiek 
kartų mes užgavome jos mei
lią širdį, jos švelnius jaus
mus pasipriešindami ir pa- 
niekindai ją?

Oi! koks jai yra didis šir
dies skausmas, kuomet ji ma
to ir girdi vaikų nedėkingu
mą. Bet ar jinai baudė mus 
už tai. ar piktažodžiavo, ar 
keikė ? Ne! nukentėjo, nu
tylėjo ir atleido mums, nes ji 
myli mus tąja nepaprasta 
meile, kuria motina myli -a- 
vo vaikus.

Dauugel iš mūsų šiandien 
viską prastotumėm. kad tik 
galėtumėm turėti savo tarpe 
motiną ir galėtumėm

. Ig. R-nas

SUŽADĖTINE

Sll į a 
mokytojas arba nors gamtos-kalbėti, ją gerbti, mylėti ir 

noriai pataisytumėm savo vi
sas prieš motiną padarytas 
.klaidas bet negalima.. .

Daugel iš mūsų jau nebe- 
tekom motinos! Ji jau ra- 
»>>ą> SFttli šaltame kape, jos 
vargingas gyvenimas jau pa- 
s i ba i gė.. . La i n i Či i gi esam 
tie. kurių motinos dar tebe
gyvena. Už tad turime būti 
dėkingi Augšfiausiam!

Motina yra mūsų didžiau
sia draugė, užtarytoja, už- 
jautėja bei tikriauisa mylė
toja: ji neapleis mūsų nei 
sunkiausi o j e vai a n do j e. 
didžiausiame, pavojuje, 
jinai yra

tyrinėtojas? Ar stos nors 
viena mano duktė į vienuoly
ną ? Ar paaukuos — pašvęs 
savo visą gyvenimą prakil
niausiam tikslui — auklėji
mui jaunuomenes?. . Tai]) 
nekaruiumotina sau kalbėjo 
ir troško savo vaikus matyti 
einančius prakilniausiais bei 
švenčiausiais takais.

Bet ne visos motinos 
džiaugiasi savo užaugusiais 
vaikais bei dukterimis, taip- 
pat kaip ne visos rūpinasi 
doru vaikų auklėjimu.

Nesunku žmogui užmiršti 
praeities atsitikimus bei į- 
vairius dalykus, bet motinos 
užmiršti 
gal jau

negali, šiandien 
mes esam pasenę. (Is

Motina
šiandieną girdimi1 

kalbant apie Motiną. Klau
simas kyla ar visi moka tą 
brangią ypatų pagerbti taip 
kaip prigulėtų. Perinkime 
visus senelių prieglaudų*na
mus, pasiklausykime tų se
nelių nusuiskundimu apie sa-

Daug

lle
ties

MOTTNA...

Joao.s 7’. Pošl;a
"Moleiit Dirvos”)

vo nedėkingus vaikus. Kiek 
šiandiena rasime vaiki), ku
rie pamiršo visiškai savo mo
linas, visa gera ką jos dėlei 
jų padarė gero. Pasaulio iš
tvirkimas aiškiai parodo kad 
pirmiausuiai ištraukia iš šir
dies žmogiškupną. meilę.

Iš knygų plaukia išminties šaltinis.
Draugai, kuriuos perki už pinigus, gali būt atperkami ir 

nuo tavęs.
Patarimai duodami prie vieno nesuteiks daug gero.

,.Plauk po Amerikos Vėliava" *

Nupiginta ten ir atgal kelione į

LIETUVĄ ’ 
tik $203.00 ir brangiau 
per Bremen ar Cherbourg

DŽIAITGKTTES saugumu ir 
patogumais laivų, kuriu* val

do ir operuoja Suvienytų Valsti
jų Valdžia. Pasinaudokite spe- 
cialėtnis ekskursijomis, neprilyg
stamais parankumais bilc laivo 
Vnited Statės Linijos—laivai ku
rie plaukia po Amerikos vėliava.

Ruoškitės dabar ekskursijai 
ant

S S. GEORGE WASHINGTON 
via Bremen

kuri išplauks iš New Yorko Lie
pos 7. Važiuosite kartu su savo 
tautiečiais po asmeniška prie
žiūra p. Jono XV. Luth. Vedėjo 
Lietuvių Skyriaus prie l’nited 
Statės Linijos

Dėl pilnų informacijų apie iš
plaukimus l’nited Statės Linijos 
laivų—Leviathan, George \Vash- 
ington. America, Republic. Tre#- 
ident Roosevclt. President llard- 
ing—klausk jūsų Agentu ant vie
tos. arba šiandie rašykite pas

ir
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t Siuužetns pagal vienų .XV siu. legendų)

Buvo gegužės 31 d. Saulutė jau buvo 
priešpiečiuos, kaip į staliaus kiemą įjojo ba
ronas ADiertas. 1

— Mūsų šviesylie, barone, tu r būt, at
jojote savo užsakymo atsiimti ? Bet aš, ba
rone, sakiau, kad negaliu greit padaryti. O 
dabar vos trys dienos tepraslinko — pasvei
kinęs baroną kalbėjo stalius.

— Koks tu nemandagus, meistre. — ne- 
pakvietęs į trobą gatvėj nori su manim vi
sus reikalus atlikti. Ar taip žmonės svečius 
priima ? — atsiliepė baronas į meistro pasi
teisinimus.

Tas vargšas nebežinojo nė kas daryti, 
kad taip nieko nemanydamas galėjo užgauti 
žiaurųjį baroną. Atsiprašė, kaip Nemokėda
mas ir pakvietė į vidų.

— Na kas gi čia i Ar šventė kokia šian
dien ar kas, kad troba taip puikiai išpuoš
ta. visokiais žalumynais iškaišyta? — pa
klausė įėjęs baronas.

— Taip, barone, ši diena mums taip 
pat brangi, kaip ir iškilmingiausia šventė. 
Juk išandien mūsų vienintelės dukrelės An
gelės vardo diena, — atsakė tėvas.

— Koks puikus tavo dukters vardas! 
Gaila, nežinojau, būčiau dovanų atvežęs. 
Bet dabar vistiek, parodyk man savo«»Tažią- 
ją. Angelę, meistre, — norėčiau pasveikinti.

— Perdaug garbės mums, barone, tei
kiate. . . O mūsų kūdikis dar negrįžo iš vie
nuolyno bažnyčios. Tiesa pasakius, ji jau 
ne taip arti.

— 'Tai aš palauksiu — nusprendė baro
nas.

Neilgai teko laukti, tačiau staliui ir jo 
žmonai tas laikas nemaža rūpesčio ir susi-

— Sene, nedaug betrūko, kad dabar jau 
būtumei nudvėsus po mano kojų už tokį įžei
dimu Tik angelas, kuris yra tavo rankose, 
tave išgelbėjo. Tikiuos, ji ir majMM^gelbėtų 
iš viso pikto.

— Nebeilgai gyvensiu,

nori iš jų ir dukters žiaurusis baronas ir 
koks likimas jų visų laukė. Gal laimė, o gal 
nelaimė ? bet kas iš tokių žmonių, kai]) baro
nas Albertas. gali laukti laimės ?

Neužilgo pasigirdo žingsniai ir duryse 
pasirodė Angelė. Jos drabužiai buvo balti, 
veidai truputi paraudę, o .rankose laikė 
pluokštelį gėlių.

— Meistre, tavo duktė, tikras angelas! 
sušuki! baronas.

Mergaitė krūptelėjo, pabalo, lyg norė- 
trauktis atgal, bet taip paliko prie durti

aldove, todėl 
dėl anūkės laimės nebijau mirti. O tuos gra
žins žodžius, kuriuos kalbi apie Angelę, gal 
nevienai baronaitei kalbėjai i Gal jų nevie
na žuvo, o Angelė tuo labiau.

— Nutilk, ragana! — suriko įsiutęs ba
ronas. — (’ž liežuvio tave liepsiu pakarti. 
Jei dabar ar kitą kartą tarsi man žodį, kaip 
kirminą sukaposiu, ir už valandos šimes 
grauš tavo kaulus!

— Koks tu žiaurus, ricieriau... senelė, 
teisi.. . Melskis prie Aukščiausiojo, — atsi
liepė mergaitė.

— Tu, brangioji, melskis už mani*. Su 
tavim, nekaltasis kūdiki, prasidės man nau
jas gyvenimas. Išklausyk manęs, brangioji,
— prašė baronas.

'Pyla. Mergaitė prisiglaudusi prie sene 
lės stovėjo akis nuleidus. Jos veide nuskęs 
(iidis skausmas.ir kova. Lūpos virpėjo, tar
si, norėdamos ką pratarti, bet ką ji pasa
kys? Meilės ar neapykantos žodžius ? Ji 
mylėjo jį dabar visa jaunyste irta meilė ne
šė nerimastį ir baimę. Ji jo ilgėjosi, jo lau
kė, jį sapne sapnavo. Štai dabar jis čia sto
vi, žiūri, maldauja. Vienas ir tas pats žo
dis ‘‘myliu” ją gli padaryti laiminga arba 
pražudyti amžinai. Jis sakosi mylįs, o kaip 
ji norėti) jį mylėti amžinai, melstis už jį, pa
siaukoti dėl jo, kad tik jis sugrįžtų prie Die
vo. būti) doras. Ar jis įvertins jos meilę ? 
Gal jis taip gražiai saldžiai kalba, o visai ką 
kita mano? Gal nevienai jis taip kalbėjo? 
kalbėjo aukšto luomo panoms, o kur jų dau
gelis nūnai ? Gal keikia jį ir save pražudžiu
sius skaisčiąją jaunystę? O kas gi jam ji ’
— Niekai. Jis ^Įenu rankos mostelėjimu iš-

Io, pasityčios. Ne: jau geriau numirti, ne
kaip už dienos iš jo paties išeiti supurvinta 
siela, suplėšyta, sumindžiota širdimi, vietoj 
skaistybės rūbų išeiti elgetos skuduruose? 
Geriau meldžiantis tuoj užmigti amžinu mie
gu, nekaip iš mylimo žmogaus patirti tokią 
baisią skriaudą. O dabar jis toks žiaurus -r 
čia jai kalba meilės žodžius, o senelę, rodos?, 
nori kojomis sutrypti, dantimis sudraskyti. 
O kas iš to, jei jis myli ją. Angelę, papras
tą skaisčią mergaitę, skaisčios saulės, lauku 
oro, lankų, miško kvepėjimo ir motinos mei
lės išugdytą ? Kas iš to. jei jis dabar iš šir
dies tiesą kalba ? Gal jam, taip audringam 
žmogui, rytoj širdis ką kita sakys, ir jis ki
taip kalbės, kitaip elgsis? štai ir vėl tas 
pats baisusis elgetos likimas. Bet gal jis pa
sitaisytų paėmęs ją sau į žmonas ? Gal ji jį 
perkalbėtų, perdirbti)? Ne, m*, geriau at
sisakyti. geriau malda prašyti Aukščiausio
jo jam malonės. Geriau atsisakyti, ir nie
kam niekam, nei tėveliams, nei tyliai srove
nančiam upeliui nežinant mylėti jį slapta iki 
mirties, mylėti ir melstis už jį. Jis ]>o mir
ties, jei pasitaisys, pamatys, kaip ji karš
tai jį mylėjo. Taip, ji savo malda išprašys 
iš gerojo Dievulio visokių jam malonių: kai 
numirs, ji danguje bus toks pat nekaltas kū
dikis lelijomis apvainikuotas, ir ji tada 
džiaugsis, matydama jį laimingą.

O ką jautė jis, baronas, šią valandą žiū
rėdamas į tą laukų gėlę ? Taip tikrai ji, bal
tai ąpsirėdžius, jam dabar atrodė tikra lau
kų gėlė, kurios nepalietė jokia dulkelė, ku
rią rytais plovė skaisčios ryto rasos ir kurios 
skaistumu džiaugėsi saulė. Jis matė daug 
žmonių pasauly, matė daug moterų. Ix*t nė 
vienos jis nematė taip paprastos, taip tyros. 
Joks ricierius dainos nesudėjo apie jos gro
ži ir skaistumą, tačiau nė viena iš apdainuo- 
hjjų negalėjo lygintis su ja; r<xlos, jis žino
jo, rodos, jautė, kad tokia turi būti, irstai 
ją rado. Tos a (įdainuotosios gražuolės rodė
si jam. kaip tos jx)pioriix’s gėlės, kurios iš 
lx‘dos dėl akių apgaulės, atstoja tikrąsias. 
Guriausiame atsitikime tos visų garbinamos 
išlepintos aukštos panelės gali lygintis su 
kambarinėmis gėlėmis, kurios nežino, kasy- 
ra tikroji saulė, tyrasis oras, kurias tarnai 
laisto, bot kurios nuolat yra pageltusios ir 
apdulkėjusios. O šis kūdikis tyra, kaip ašara.

J»> 
bestovinti.

— Nebijok, gražuoli*, aš norėjau pasvei
kinti tave vardo dieną, o dovanas vęliau at
siusiu. — vėl tarė baronas, priėjęs prie mer
gaites. '"'-X

— Ji pakėlė galvą, pažvelgė i jį ir gi
liai iš visos krūtinės atsidusus tarė:

—• 1 >ėku. barone.. .
— Meistre, atiduok man savo dukterį į 

žmonas. Tada ir tau nebereikės vargti ir ji, 
tikiuos, bus laiminga. — pasiūlė ricierius.

Ilga tyla viešpatavo staliaus namuose: 
ją nutraukė pats stalius:

— Dėkų, valdove, mums už garbę, jei 
tavo žodžiai nėra pasityčiojimas. O jei bū
tų jie ir iš širdies, tai tu, barone, pats žinai, 
kad apie jungtuves negali būti ir kalbos — 
tu baronas, valdovas turtingas, o aš ir ma
no brangioji duktė.. .

— Bet, meistre, kas savo namuose turi 
tokį angelą, tas turtingesnis ir už baroną.

— Gali kaip nori kalbėti, barone, tačiau 
ne tik aš. bet ir duktė nepanorės sau pražū
ties — vėl atkirto meistras.

— Angele.. . brangioji, būk mano žmo
na.. . Aš pamačiau tave ir pamilau.. . Ta
vo skaistybė atstoja didžiausius turtus ir luo
mo skirtumą.. . Prašau. . .

— Negaliu, barone... vos ištarė mer
gaitė. puolė į ką tik įėjusios trobon senelės 
glėbį ir graudžiai pravirko.

— Meistre, matai tavo kūdikis verkia.
Ar tu gali ramiai žiūrėti ? Aš nors žiaurus, 
bet negaliu — aš žinau jos ašaros reiškia 
meilę, ir aš pavartosiu visi) galią ir žiauru
mą. kad ji būtų mano.,-^*rįsčiai prabilo ba
ronas.

— Tu, barone, jau taip sudrumstė! jos 
kūdikišką ramylię ir dar nori ją visiškai pra
žudyti. Tu ją jėga paimsi į žmonas, liet kas..Ir ricierius nori džiaugtis ir grožėtis ja visa 
tau uždraus už dienos turėti kitą žmoną ar 
gulovę ? — atsiliepė senutė.

Baronas
sukando, net 
apėmė baimė.

iš pykčio pamėlynavo. dantis 
gyslos kaktoj iššoko. Visus 
Tik po kiek laiko jis tarė:

gyvenimą, užmiršti visa, kas aplink dedasi. 
Tik jos klausyti, ją mylėti.

Šalia tų tyriausiųjų jausmų jame šėlo 
žvėris ir tradicijų žmogus, štai tas žvėris 
dar valdėsi, liet nedaug reikia, kad nutrauk-
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NORWOOD^ MASS.
9 d. gegužio įvyks susirinki

mas LDKS. 3-čios kuopos, baž
nytinėj svetainėj, tuo jaus po 
sumos. Visi nariai esate kvie
čiami pribūti, nes yra svarbių 
reikalų. Kurių mokesčiai užsi
likę, tai prašome ateiti ir užsi
mokėti. '

Raštininkė

DETROIT, MICH.

Susirinlpmas

LDKS. 72 k p. susirinkimas 
bus 16 d. gegužės. Meldžiu vi
sus narius būti ir atsiimti kny
gas. Pereitų mėnesį susirinki
mo nebuvo dėl valdybos nepri- 
buvimo laiku. Būtinai daly
vauki! šiame susirinkime ir ne
pamirškit naujų narių atsives
ti.

Mūsų narys 72 kp. garsus gy
dytojas visų vietos lietuvių pa
žįstamas J. Jonikaitis, aplei
džia Detroitą ir išvažiuoja Lie
tuvon 15 d. gegužės. Velinam 
jam geros kloties, taip pat su
grįžti laimingai.

Fin. rast. VI. Jedinkus

BALTIMORE, MD.
LDKS. 30 kp. mėnesinis 

siririkimas bus laikomas balan
džio 9 d. po mišparų, šv. Alfon
so parap. salėj. Malonėkite 
nors karta ateiti bisi ir užsimo
kėti prieš vasaros karščius. To- 

per vasarų susirinkimai 
likomi po srtmos.

Valdyba

SU-

HARTFORD, C0NN.
Susirinkimas

■ Gegužės 9, tuoj po sumos baž 
nytjnėj svetainėj įvyks LDKS 
6 kp. susirinkimas. Pageidau 
įama, kati visi nariai daly vau- 
tų. Yra svarbių dalykėlių ap 
tarti.

Praeitų susirinkimų prisirašf 
du nauuji nariai. Būtų malonu 
matytis kad ir šin susirinkimar. 
nariai atsivestų naujų narių.

Pikniko reikale

Buvo “Darbininke” praneš 
.a, kad Hartfordo dr-jos ben 
drai rengs milžiniškų išvažia
vimą parapijos naudai. Jau 
turėta keletas susirinkimų, bet 
pasirodžius, kad lietuvių par 
ke jau užimti visi nedėldieniai, 
tai Politiškas Kliubas buvo už
leidęs savo diena. Bet apsvars
čius pasirodė, kad panašiam iš
važiavimui, kulius bus pirmas 
Hartfordo istorijoje Lietuvių 
Parke bus perankšta. Bet gau
ta Charter Oak Park, vienų iš 
dailiausių ir didžiausių parkų 
Connecticut valstijoje su visais 
patogumais. Tame parke kas 
metai rudeni būna Statė Perai, 
tai čia Įvyks lietuvių parapijos 
naudai išvažiavimas birželio 
27, 1926. Malonėkite apieiin- 
kės lietuviai nedaryti išvažiavi
mu ta diena bet visi dalyvautai 
čia.

ros” centru, gi laikinai pasilik
ti kaip yra.

į Prisirašė nauji nariai: Ant. 
Rusteika, St. Patrick’s H. S. 
šen., ir Ignas Budreckis — 
Battin H. S.

Balandžio 20 d. vakare įvy
ko milžiniškas studentų balių 
Lietuvių Salėje. Dalyvavo a- 
pie 400 svečių, daugumoje sve
timtaučių. Atsilankė Šios lie
tuvių draugijos: Šv. Jurgio 
l)-ja (skaitlingiausiai dalyva
vo, iškilmingai sutikta salėje), 
Šv. Kazimiero, Šv.
Šv. J uozapo, Šv. P. ir P. choras, 
Us Fifteen (merginos) ir kt. 
Svečių buvo net iš Harrison, N 
J. (vyčiai), Newark etc. Eli- 
zabeth porto lakštingala p-lė 
Vera Pronckietytė sudainavo 
“Kur bakūžė samanotair 
“Cross M y Heart, Motlier,” 
pianu akomponfhvo studentė O- 
na Brajūtė iš Bayonne, N. J. 
Brooklynietė šešiametė Veroni
ka Makutėnaitė gražiai padek- 
lemavo. Griežė garsusis p. 
Treddie Sleckman’o orkestras. 
Publika smagiai pasilinksmino 
iki 12 vai. Prieš užbaigiant bu
vo valso kontestas. 1-jį prizų 
laimėjo M’illiam Rector su Ele
na Mickevičiūte, 2-jį Ray Ga- 
luffo su Ona Tamulevičiumi ~ 
Teisė Vera '
Cobb, Vincent* Liotta ir Ray 
Kehr. Numatoma pelno likę a- 
pie 150 dol. Gera Savišalpos 
Fondui pradžia.

Man malonu pažymėti, jog 
kaip lietuvių taip ir amerikonų 
vietos, visuomenė labai palan- į 
kiai sutiko mūsų kluubo įsikū-

rtsišymęjęs su jgražjtulainavi
sliu ne vien taiį> fietuyių, bęt ŽC 
arp ainerikonų. Ir sį sykį pro
gramą išpildė artistiškai. Pro
gramas buvo ilgas o iš svečių 
programo išpildyme dalyvavo 
;ik vienas solistas p. J. Šprai- 
įaitis iš Paterson, N. J. Jis su
dainavo porą gražių dainelių. 
Didžiulis ir gerai išlavintas šv. 
Cecilijos choras susideda iš čia 
gimusio ir augusiuo jaunimo, o 
iš senųjų giedorių matėsi tik 
keli. Prisirinko pilnu salė pu
blikos ir visi išsiskirstė su ge
rais įspūdžiais.

Balandžio 24 d. buvo rengia
mas koncertas dėl Lietuvos ar
tisčių K. Jozevskaitūs ir L. Si- 
pavičiutuės. Tik gaila, kad la
bai mažai publikos teatsilankė. 
Iš tos priežasties artistės nepil
dė viso programo, o tik tris dal
ias sudainavo. Tas, labai nu
stebino publiką, nes nekariems 
turbūt pirmą sykį teko girdėti 
taip gražiai dainuojant. Vieti
nis klebonas kun. L Kelmelis 
paaiškino, kad koncertas Ims 
surengtas kitą sykį, nes iš prie
žasties neskaitlingumo publi-. 
<os visas programas negalėjo 
būti išpildytas ir su tais 'pa
čiais tikietais bus galima kitą 
svki ineiti. Yra manoma, kad 
eitą sykį publikos prisirinks 
skaitlingai.

Iš darbo lauko
Darbai Nc\varke šiuo laiku 

eina pusėtinai ge’rai. Darbo 
tas nori gali gantui. Užmokes
tis neperdidžiausuis. Nema
tantis daibo daugiau negali 
gauti kai 50 centų į valandą, o 
kaip kuriose dirbtuvėse užten
ka ir 35c. į valandą. Mokantie
ji darbą gauna ir $1.00 į valan
dą ir daugiau. JLLtabelnai pra- 
gyvenimas yra Nevrarke bran
gesnis negu kituose miestuose 
apylinkėje. Ypač rendos už na
mus yra labai brangios.

žvalgas

sus mūsų mitingus ir pramo
gas, draugijos ir biznieriai 
remia mus piniginiai.

Rep. K. JurgSUk
' T T- 2'- - -- -- -------*

NETURTINGO Ž M 0 G A U į ' 
GYDUOLES NUO SILPNŲ kl 

NERVŲ, NERVIŠKUMO *

- Jos atlieka darbų greitai. Nervai tu- 
ri turėti fosforo ir kraujus geležies. Tų 
nuteikia tos gyduolės. Nuga-Tone šutei-, 
kia — geleži dėl kraujo ir fosforą dėl 
nervų. Jos yra mokslinės laidavotojos 
krįiujo, nervų ir viso kimo. Nuo nevtrik 
įininių. iižijet^imo ir nuo išpūtimo, 
vartokite ja$ ir jus pamatysite, kaip 
rreitai jos pagelbės. Jos subudavoja 
stiprius nervus, suteikia atšviežinanti 
miegą ir gerų ajietitą. puikų virškini
mų. reguliari ėjimą lauk, daug cntu- 
.'.iazuio ir ambicijos. Pabandykit jus 
lus nieko neprarasite:

Nuga-Tone yra malonios vartoti; jus 
gausite visam mėnesio vartojimui UŽ 
31. x» ir ios labiausiai užganėdins ju
mis ir jums aieko nekainuos. Vurtokite 
jas koletą dienų ir jei jus nebusite pil
imi užganėdintas Pasekmėmis, atsiųski
te likusius pakelyje kur jų pirkote lr- 
gaukite jūsų pinigus atgal Išdirbėjai 
Nuga-Tone 
tojų, kad jie 
.ttmeris nėra užganėdintas, nes jie ši
ito, kad jos pagelbės tokiuose atsitiki
muose. -

Rekomenduojamos, garantuojamos Ir 
pardavinėjamos pas visus aptiekortas 
ir gyduolių Įtardavėjus.

Visi žino prie kokios progos šita porelė nusifotografavo, bet* ne 
visi pažįsta juos. Taigi susipažinkite: Nuotaka yra Elzbieta Roženiu- 
tė, gyvenusi Montelloj, daug pasidarbavusi visokiose katalikiškose 
organizacijose. Veikė L. Vyčių ir LDKS. kuopose. Nuvykus į Worces- 
ter’į, sutiko laimę—ištekėjo. Jos vyras yra V. Bemlitis, komercinis 
spaustuvninkas, dirbęs “Amerikos Lietuvyje,” tarnavęs kariuomenėje.

J. Simonaitį. Klebonas gyvai 
susiįdomavęs šiuo naujuoju 
jaunimu klubu. bet pareiškė 
negalįs aktyviai su niunką da
lyvauti jeigu mes neprisidesim 
prie “Giedros” centro, prie sa
vo vardo nepridėsim žodžiu L. 
R. K. Komisija nusiskundė,

jog lietuvių studentų yra ir 
taip jau maža, mes neužintere- 
šuoli partiniais ginčais, gi čia 
mus norima skaldyti Į gerus 
katalikus ir blogus, daigi kada 
“Giedra" yra apims, betvarki. 
Nutarta susižinoti Gied-

I

na Tamulevičiui® 
Pranok i et y t ė,

i
i

JUOZAS M. VERVEČU
(VKBACKA.) -j

LIETUVIS ADVOKATAS
PRAKTIKUOJA DVIEJTTOSF 

OFISUOSE

SOUTH BOSTON MASS 
414 W. Broadway 

Tel S. B OJMU

BROCKTON MASS.
684 No. Main Streel

Tei BrocktOD 7180
RESIDEN’CIJOS Tel. S. B. 8429-W

i
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Reporteris
3.

f

Beveik per tris-ketvirtadalius šimt
mečio šalyje, B’orden's Eagle Pienas 
yra žinomas pirmiausiai- kaipo ge
riausias ir gryniausias pienas. Dau
gelis moterų kurios yra močiutemis- 
šiandien, buvo išaugintos ant Eagle 
Pieno. Jos atsidękavodamos augina 
ir savo kūdikius su šituo saugiu

4 

»

»
f

NEWARK, N. J.
Balandžio 18, 1926 m Švč.

• s v. 
Ta<

Kleb. Kun. I. Kelmelis choras yra .jau nuo senų laikų

drįsta priešinii$!
ricieriati... i>crtraukė tylą mer-

1. Dvidešimts Dainų, šešiuose są
siuviniuose. mišriam chorui. .$3.00

2. I’enkios Juokingos Dainos, vie
nam įtaisui prie fortepijano. .$1.00

Penkios Linksmos Dainos, 2 
balsams prie fortepijano.........$1.00

Siunčiant užsakymą ir “Money Orderi,” 
adresuokite:

MR. A. ALEKSIS
P. O. Box 332, Waterbury, Ct.

Reporteris

W0RCE£>TER, MASS. 
Svarbus susirinkimas

LDKS. 7 kp. sekantis susirin-' 
k imas įvyks gegužio 12 d. vi
siems žiimntoj salėj, po ,bažny- 
čiA.8-yąl. vaJC VTšT nariai bu-~ 
tinai sueikite. Žinote, kad pas 
mus, Maironi«‘s Parke, Centras 
rengia gegužio 31 d. didžiausią 
pikniką. Gal būt Centras im
tais ir seimą pas mus laikyti. 
3'odel susirinkimaš )> is labai 
svarbus ir sueikite visi nariai.

Valdyba

CAMBRIDGE, MASS.
LDKS. 8 kp. ture* ekstra su

sirinkimą neilėlioj gegužio 9 d. 
tuoj sumos, bažnytinėj salėj. 
Svarbiausias susirinkin»6 daly
kas bus apsvarstymas vykimo 
į LDKS. pikniką. į \\'or'eest?r. 
Mass. gegužio 31 d.

Valdyba

LOWELL^MASS.
Dabai- pas mus veikimas ne

mažas. Pramogos, baliai, pra
kalbos, koncertai. Žiemos se
zono užbaigimui rengiama kele
tą parmogų.

Bal. 24 d. buvo labai puikus 
balius. Rengė Aušros Vartų, 
Moterų Dr-įa; Taijbuvo šalki) 
balius. Pirmą dovaną, laimėjo 
p-lė Sabaliauskaitė,, antrą — 
p-lė Žemaičiuke. Publikos bu
vo labai daug. Draugija tur
būt turės gražaus pelno. Rei
kia pasakyti, kad minėtoji 
draugi ja yra šiame mieste veik- 
liausuia.

Bal. 28 d. mūsą koloniją ap
lankė svečiai klaipėdiečiai ]>., 
M. Jankus ir p. A. Brakas. Tik 
su tuo dalyku ne1 taip gerai išė
jo. kaip galėjo būt. O tas at 
sitiko per nelaimę svečiams at
keliaujant. Svečiai vyko au- 
-tomobiliimTi ir patiko nelaimę, 
kini ir sutrukdė juos. Tode 
jie vėlai teatvyko. Reikia pri
pažinti. kad p. Brakas yra ta
lentingas kalbėtojas. Kalba 
vaizdžiai ir širdingai. Žmonės 
su dideliu žingeidumu jų klau
sė. Žmonės pagatavi buvo per 
naktį ją klausyti. Žmonės 
skii>tėsi iš prakalbi] labai pa- 
kililsiame ūpe.

-N O
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ELIZABETH, N
Studentų veikimas

sis Liet. St. Draugovės su-• > 
•>

sirinkimas įvyko kovo 28 d. 2 
vai. po piet, ir 4-sis — balan
džio 11 d. 2 vai. po piet Liet. 
Salėje. Daugiausia tartasi dėl 
konstitucijos teksto. Konstitu
cija priimta 1-ju skaitymu.V'ai-- 
das parinkta — Studentų Klu
bas “Jaunoji Lietuva,” angį. 
Neo-Lithuania Studentu’ Club. 
Įstojimo mokesnis, nustatyta 50 
centą. Nutarta organizuoti 
Studentų Savišalpos Fondą.

Komisija iš p. p. Pr. Raudo
nio, K. Brazaičio ii’ K. .Dirgė
los raportavo apie savo atsilan
kymą pas vietos kleboną kun.

Pasikalbėjimas Su Amerikos 
Motinoms

Tikslas šio apskelbimo taipgi ir tų kurie seks po šio 
skelbimo laiks nuo laiko, tai kad suteikus motinoms 
informacijų dėl penėjimo jų kūdikių kuomet pačios 
negali penėti savo, krūtimis. Jųs_ surasit, kad šitie 
skelbimai yra žingeidus, nes jie išaiškins snprsritamoje 
kalboje daugelį dalykų kur jus turėtumėt žinoti apie 
kūdikių penėjimą ir apie Bbrden’s Eagle Pieną, 
pasauly geriausio kūdikių maisto.

r

NEWARK, N. J.
Švč. Trejybės lietuvių para

pijoje prasidės šv. misijos 16 d 
gegužės ir baigsis su 40 valan
dų atlaidais 25 d. gegužės. Šv. 
misijas duos Tėvai Marijonai: 
kun. V. Draugelis ir kun. J. 
Vaitkevičius.

Visus parapijomis ir kaimy
nus kviečiu nauduoti* atlaidais Trejybės parap. salėj įvyko 
šv. misijų. Cecilijos choro koncertas. 1

tų grandinę.. . Jei netenka tos gėlės jam, tai 
reikia sutrvjdi sumindyti, kad niekam ji 
akių'nežavėtų ; reikia sudaužyti visa, s(Uię, 
tėvus ir ją pačią, kas trukdo pasiekti taip 
išsiilgtąją laimę. Juk jis ricierius nusiži'mi 
na, užmiršta save, aukuojasi, siūlo jai lai
mę, galybę, titulus, o ji ir jie visi ne ir ne, 
lyg dm- pasityčioti norėdami iŠ jo nusižemj- 
nimo. Ji tokia švelni, o vis dėlto nesupran
ta, kaip jis ją myli ir kaip dalmr jis kajijii- 
na.si. Ne, ji supranta, ji myli. Ko ji būtų 
aną kai tą pabėgusi, ko ji dabar būtų nuste
busi jį pamačius, |įo jų«kūdikis, būtų vei kti 
pradėjusi ! Taip ji myli, liet kodėl tokia at
kakli ? (lai paimti ją jėga ir išsivežti ! Jei 
lir kvailiai seniai čia visa lemia, tąi galvas 
jiems tuojau nukapoti. Ne, 4ip: ji kūdikis 
ir myli, kaip kūdikis. Jis geriau pakentės, 
ū gli ji pamąsto g;il priprasBet kaip 
jam, baronui,

-
gaitė.

NAUJI ALEKSIO MUZIKOS 
VEIKALAI

— Netiesą kalbi, skaisčioji — aš jaučiu, 
kad myli mane... O jei aš nemylėčiau ta
vęs, tai ką reikštų man jūsų visų prieštara
vimai?.. Dabar aš nenorit* jums jokios 
skriaudos daryti; galiu aš jaust, jūsų paže
minimus, Imt suvaldysiu savo neramią šir
dį. Mcist re, viskas nuo tavęs galo]) pareina 
-- kaip tu sakysi, tap tavo geroji dukra pa
klausys. Duodu tau savaitę laiko pagalvoti 
ir pranešti man. »Jei po savaitės aš nieko ne
žinosiu ir pats turėsiu atvykti, tada jau ir 
pasielgsiu, kaip tinkamas, tavęs nesiklausęs, 
— nusprendė baronas Alliertas.

— Iki pasimatymo, skaisčioji mergele; 
atleisk, jei ką negera pasakiau. Būčiau la
imi laimingas, jei tavo tėvas praneštų links 
mą žinią, —pjudūrę atsisveikindamas.

’— Sudie 
mergaitė. ■

— piudūrę atsisveikindamas.
dicJ, ricieriau!. .—atsakė švelniai
— f/kokia aš nelaiminga!.. ir iš 

jos akiiPpasi^ylū ašaros.

Kūdikio Pirmi Metai Yra Dėl 
Jo Svarbiausi

Jo teisingas pradėjimas gyvenime 
priguli nuo maisto kokį jis gauna 
laike tu dvylikos mėnesiu. Maistas 
kuris padaro stiprius kaulus ir stip
rias kojas turi būt maistingas, riebus 
ir tuo pačiu laiku lengvai ir galutinai 
suvirškinamas., Jei jus negalit penė
ti kūdikio savo krūtimis, Eagle 
Pienas turi būti pirmučiausiai jūsų pienu. Ir taip yra nuo vienos gent- 
minty. Jau virš 68 metų jnotlx>o» larrtėS iki kitds. Eagle Pienas yra 
pilnai jam pasitikėjo. Eagle Pieaas Įbtvirfinęs savo gerumą kart-kartč- 
yra vartojamas visame pasaulyje inisaykių.
i—— i— kad jis yra'

prirengiamas Je* jūsų kūdikis neauga kaip reikia,
* ją nemiega nalftimis ir nerimauja,

__ -j. . Jei jaučiate, kįd dabar duodamas 
yra grynas ni^§tas>5atn ne tas, kuris reikia, 

§Lp0^*i‘wj3»poną šio paskelbimo ir 
mums jums patarti kaip 

penėti kūdikį su Eagle Pienu. Bor
den’s Eagle Pienas iiriš jūsų sun
kenybes kaip išrišo tūkstančiams ki
tų zntftfrių, negalėjusių krūtimis pe- 

us ir neradusių tinklo 
[p maisto, iki nepradėjo 

Pieną. Nevilkinkite, 
Šiandien.

žnotinu, nes jos žino, 
saugus ir lengvai

• maistas.
/

Eagle Brand Pienas 
karvių pienas, prirengtas su cukrumi* 
specialiu Borden’s budu, kurį padaro 
kaip tik tokiu maistu kurio jums 
reikia dėl penėjimo jūsų kūdikių. Su 
Eagle Pienu jus nedarysite jokios 
rizikos dėl permainymo kūdikio ma
isto, nęs .jis suteiks kūdikių kūną 
auginamų substancijų ir maistingu
mo kurio jam reikia. Kūdikis len
gvai galės nešioti savo kūną ant A F 
kojų kuomet tik jis pradės vaiki* ' vartoti 
čioti.

KUPONAS
Vi ij Itupoo* galite gauti lietuvii- 
kai pamoktaitnua, kaip penkti Ir 
užlaikyti save ir savo kūdikį, 
likirpkit jį ir atsitakit mums 
šiandien su savo vardu ir adresu.

Vardas .............

Adresas.............
Lithuaniaa 5?

Ttt BOROCN COMFANY
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■ GEGUŽINĖ PROCESIJA
r ; Šv. Petro Parapijos meti
ne Gegužinė Procesija ši nu*- 

'tą atsibus sekmadieni, gegu
žio 23, 2 vak ]m> pietų.

■ •/

>
J < ATSIŽYMĖJO 

ietuvis Antanas Arent 
mokinvs So. Boston Higli 
School laikė Bostone miesto 
augštesniu mokyklų marša- 
vimo konteste, kuris atsibuvo 
ketvirtadieni, gavoj dovaną.

as

MOTINOS DIENAI
Vyčių 17-tos kuoįios teat

rališka komisija rengia gra
žų vakarėlį atminčiai Moti
nos Dienai. Bus statoma 
gražus veikalas “Pražydo 
Nuvvtusios Gėlės.” Sykiu 
bus ir tam tikros prirengtos 
programo dalys tinkamos 
Motinų pagerbimui.

SKIRIA VISĄ PELNĄ
Visas pelnas nuo Vyčių 

17-tos kuopos rengiamo va
karo gegužio 9 bus skiriamas 
Šv, Petro parapijos naujų 
grotelių fondui. Visi turėtų 
paremti ši gražų sumanymą.

KIEK KURIE GYVŪNAI 
TURI AKIŲ -

Žmogus ir dideli, stanv 
būs gyvuliai, * tun po dvi 
akis. Turėdami galimumo 
judėti ir sukinėti, kaklą jų. 
matvmp. aki ratas dar labiau 
didėja. Mažučių gyvūnų 
akys neguli jųd^Ao jų gal
va stainantiiai'■suaugusi su 
visu kūnu ir kartu tik*u juo 
gali pasisukti. Tokiu būdu 
jie mato tik vieną tašką prie
šais save, o kad matyti kitas 
vietas ir daiktus, gyvūnai tu
ri sukinėti savo visą kūną 
Bet gamta, numačiusi tokius 
nt'patogmnus, • apdovanojo 
juos sudėtinėmis akutėmis, 
nė J<iek neblogesnėmis už pa
prastas akis. Kai kurie gy
viai. pavyzdžiui skruzdė, tu
ri penkiasdešinit akių, o pa
prasta ntftso 
tančius mažulyčių; akyčių, 
šilkų vikšrai daf geresnes 
turi akis, nes jų akis suside
da iš 6,300 akučių. Bet visa 
tai dar piekis palyginus su 
žiogu, kuris turi 12,500 aku
čių.

r

keturius tūks-

nių. Iš užsienio į Angliją 
kiaušinių įvežama daugiau 
kaip 1,800 milijonų. ’ Kiek
vienas Anglijos gyventojas 
suvartoja per metus 110. 

_. kiaušinių. Tuo būdu kiekvie
nas2 -žmogus Anglijoj suval
go pęi- savaitę vien^ naminį 
i r viena i vežta kiaušini.

* <• 4. Ą

' Kanadoj .kiekvienas gy- 
ventojaą'sitvialgo.' įiėi- metus 
313 kiaušinių, Amerikoj — 
180, n Belgijoj — 213. Ang
lija daugiausiąjs|auušinių į- 
veža iš Danijos, Belgijos ir 
Olandijos. MąMau.įveža iš 
Rusijos ir Italijos. Švariau
si kiauušinižtr atvežami iš 
Olandijos, Belgijos. įr Pran
cūzijos. Rusijos, Moroko ir 
tolimųjų- rytų kiaušiniai, y-^ 
ra labai nešvitrūš.

Pagerėjo Airijos ir Esti? 
jos kiaušinių rūšys. Norve
gija, Švedija ir Danija par
duoda kiaušinius sulig svo
riu. '

*4

ENY, Gegužės 8, DIDELIS^HONCERTAS IR 

[S, taipgi THĘ L0VE GAMBLE su Lillian Rich

% Antradienyir,

?
EGUŽĖ$ 10-tą, 11-tą, 12 tą 
THE GRAND DUCHES 

WAITER , 
phe Menjoti 4"

CAMILLE OF THE 
BARBARY COAST 

suMaeBusch

Ketvirtadieny. JĘeįiktądieny 
Šeštadieny

GEGUŽĖS 13-tą, 14-tą, 15-tą 
The Picture of Thonsands 

Thrills and Laughs
B E HIN D m no N T* 

su Wallace Beery

SHAD0W OF THE L0W 
su Clara Bow

»

• . ■
Sekmadieny trys vaidinimai: 3 vaL po pietų, 6.30 ir 

8i30 Vakarę 4 dideli vodevilio vaidinimai.
Kiekvieną pirmadienį progų vakarai. By kas gali 

dalyvauti vaidinime.
Penktadienio vakare — populeptts^JAXAD—Groseriai 

duodama dykai.
Du vaidinimai kasdien: 3 valandą po piet ir 7 vai. va

kare. Įžanga: po piet 10c., vakre 15c., 20c. ir 25 centai.

CITY POINT
'ant BRADOS keturi šviesus kaltum- 
riai su elektra. Kreipkitės l488O»lun>- 
bia Itoad, So. Boston. Mass. (G.-7)

PARSIDUODA STUBA
vT-šių šeimynų su gerutu išlygom ir su 
mažu'įnešimu. Katu reikalinga, savinin- 

725 
ant
■7>

ką gulima uintyti )x» Šiuo antrašu: 
E. Seventh St.. So. Boston, Mass. 
trečių inl»ų. ' (<;

DIDELIS BARGENAS
3 šeimynų medinis namas su visais i- 

iaisyiuais. kaip tai: maudynės, skalby- 
nės. alieji (iečiai, elektros šviesa ir ge- 
sas; didelis puikus .vardas: namas nau
jai nu|»entytiis ir geras rūtas. Kas no
ri dėl gyveninio tai i’ity f-ointe negali
ma geriau gauti. Randų neša į metus 
$i.l52.(M> Morgičiai laimi geri. In.eš- 
ti reikia Kaina $9,">tkt.0U. Kas
dar neaišku tai kreipkis pas JULIUS 
MIKALION1S. 425 Broadvvay, So. Bos- 
tou. Mass. Tel. So. Boston 1607 arba 
2310-J. (<;.-7-ll)

PARSIDUODA NAMAS 
DORCHESTER’Y

Fln. Haftt — Juozapas Vfnkevičttis,' *
906 E. Broadvvay, So. Boston. Mass. 

Knslerius — Andriejus Zalieckas,
611 E-vFifth St., So. Boston. Mass. 

Maršalka — Kazimieras XIiKulionis,
906 E. Broadvvay, So. Boston, Mass. 

D. L K. Keistučio Draugija įniko savb 
mėnesinius susirinkimus kas pirmų 
nedėldienj kiekvieno mėnesio,**po nu* 
meriu 694 IVnsiiington SU, Boston, 
Mass. 1 :30 vnl. imi pietų. Ateidami 
ant susirinkimo utsiv«*sldte su savim 
daugiau naujų narių prie musų drau
gijos prirašyti.

Lietuvos Dukterų Draugystes 
Po Globa Motinos Švenčiausios 

Valdybos Antrašai
Pirmininkė — Teklė AšmensklenB,

98 G Street So. Boston, Muss. 
Tel. South Boston 4474-M. 

Vieevl’irm. — Zofija Kėšleflė.
59 Gatės St., So. Boston. Mass. 

t’rot. Raštininkė — Ona Siaurienė,
443 E. 7th St., So. Boston. Mass. . 
Telepltone South Biaston 3422-R.

'in. Raštininkė — Bronislava CiunienS, 
,29 Gould St.. \V. Jčoxbury. Mass. 

Iždininkė — Ona Stnniuliutė,
105 \V. Gilt St., $q. Boston, Mass. 

įVsrkdarė — Ona Mizginrtenė,
1512 Colutnbia 10).. So. Boston, Mnss. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą utarnlnki) kiekvienų tnėuesj 

Visais dr-jos reikalais kreipkitės į pro- 
rokolų raštininko laišku ar telefonu. 
’iBO vakare, isibažnytinėj svetainėj, 
Fifth St., So. Boston, Mass.

is» 
n

Kiekvieno kataliko Šventa Visi nepasisekimai organi 
pareiga remti katalikų spaudą zuotam darbe, paeina nuo ne

veiklumo.

Parsiduoda 2-jų šeimynų. 14 kniuba 
rių kampinis namas. Vieta gaiadžiui 
pastatyti. Moderniniai įtaisymai. SaVi
liukas Tel. t'olumbia 'M12. (?)

-H

PRANEŠIMAS
Leonas XIII

RENGIASI
Šv. Petro Bažnytinis Cho

ras sparčiai rengiasi prie 
koncerto. Mokosi Gound’o 
“Sanctus” ir ‘‘Benedictus.” I

. KAS LAIMĖS
Altoriaus Berniukų Drauy 

gija kaip visi žino leidžia 5 
tube Radio. Berniukai dar
buojasi parduoti kuodau- 
giausia tikietų. Kam teks 
Radio sunku pasakyti. Kiti 
ima;-po desetką tikietų, khd 
tik išlairhėjus. Laikas paro
dys kas laimingas.

IŠLEISTUVĖS
Gerb. svečiu klaipėdiečių 

p. p. Jankaus ir Brako išleis
tuvių bankietas įvyks j y" 
žio 11, 8 vai. vak. 
svetainėje, 409 W. 
way, So. Boston.
$1.25. Rengia L. Vaizbos Bu
tas. Tikietų galima gauti 
“Darbininke.’’

gegu- 
Bernice 
Broad- 
Tžanga

LANKOSI BOSTONE
Šiomis dienomis vieši So. 

Bostono gerb. kompozitorių^ 
p. M. Petrauskas. Netrukus 
jis čia surengs dideli koncer
tų.

| Naujas Lietuvis Dentistas |

|DR. ST. A. GALVARISKII
(GALINAUSKAS)

|414 Broadvvay, So. Bostoną

(
Ofisas atdaras nuo 1 :45 vai. |m> pie- ■ 
tų iki 5:3() vai. vnk. irimo 7 iki 9 S 
vai. vak. šventi) dieną pagal susi- 9

S tarimą. Telephoiip So. Boston 2300 3
® I

VINCENT B. AMBROSE (Ambn-zai- 
tis) perkėlė savo real estate ofisų į 
"Keleivio" namą. 255 Broadvvay. Sent h 
Boston, Mass. Naujoje vietoje ims •lan
giaus patogumo suteikti tinkamą patar
navimą real i-state ir insuram-e reika
luose. Kviečiu visus atsilankyti. Tel. S. 
B. 0506-.M. i < j.-;-11 >

IŠTIKIMIAUSIAS ŽMO
GAUS DRAUGAS

Vienas ištikimiausių žmo
gaus draugų yra šuo. Tą liū- 
dija daugybė atsitikimų. Štai 
spauda praneša, kad vienas 
šuo midvčsė ant Manavos e- 
žero ledo toj vietoj, kur nu
skendo jo šeimininkas. Žmo
nės per 3 dienas mate minėtą 
šunį, gulintį ant ledo ir žiū
rinti ėisa laika i akete. Žmo- A C. A A f
nes šaukė, švilpė ir visaip 
viliojo jį, bet šuo Į nieką ne
kreipė dėmesio. Kadangi le
das buvo plonas, tai žmonės 
negalėjo prie jo prieiti. Pa
galiau laiveliais, laužydami 
ledus, privažiavo prie minėto 

Dėl to pernai nusi-. šunies ir jau rado jį negyvą, 
džiodamas ar kitu reikalu ei
damas ledu įlūžo.

Kitas šuns ištikimybės įro
dymas nesenai atsitiko Vo
kietijoj, pas Reino upe. Vie- 
naine ūkyje gyveno šlubas 
kareivis, kuris turėjo kalę. 
Dėl lėšų stokos buvo privers
tas kalę parduoti kiton pusėn 
Reino. Kalė naujoj vietoj 
turėjo 7 šuniukus ir norėda
ma pasigirti senajam šeimi
ninkui septvnius kartus per
plaukė upę ten ir atgal su sa
vo vaikais, kad parodytų 
juos pastarajam. Dėl tokios 
meilės nauji šeimininkai vėl 
grąžino kalę senajam šeimi

nio- ninkui.

NELAIMINGU LAIKU GI
MUSIOS MERGELĖS

Japonijoje daugelis žmo-» 
nių tiki, kad visos mergelės, 
gimusios taip vadinamais 

HfietaBs, ištekė- 
vvranis atneša

“Ginoe Pim
« 

j ilsios sav 
nelaimių. Šitie nelaimingie
ji metai būva per GO metų. 
Paskutini kartą jie buvo 
.1905 melais. Tais metais gi
musios mergelės dabar turi 
21 metus ir joms laikas.būtų 
tekėti. Bet daugelis prieta
ringų japomi tų mergaičių 

1 TTX Ii ‘ •neveda. .
žudė 300 jaunų japonių. Ki
tos ramiai perneša tą savo 
prigimties nelaimę, pasišven
čia mokslui arba stoja kovoti 
dėl moterų su vyrais lygybės. 
Yra Įsikūrusios kelios drau
gijos kovai su tuo prietaru. 
Draugijos renka žinias apie 
visas šeimas, kur moterys gi
musias “nelaimingais’’ me
tais. Y'ra daug pavyzdžių, 
kad tokios šeimos gyvena la
bai laimingai.

KAS DAUGIAU SUVALGO 
KIAUŠINIŲ •

Anglija ir Vai i ja kasmet 
gaminai,800 milijonų kiauši- 
-Jo šeimininkas, matyt,

I t

MES NORIME JOSI! PASITIKĖJIMO
v

Jeigu tikras ir teisingas .reiilrnis yra sujungtas su geros vertes 
kiekvienu jurkiniu jums parduoii:. i:.i :pes tikri esam jog gausini jūsų 
pasitikėjimą.

Musų kainos yra visiem lygios, nėra Jokią abeįoniŲ. Mes trokštame 
suteikti tamstai visišką pasitenkinimą, kuomet tamsta pirksi pas mus ra
kandus — Furniture.

Iš daugelio kelis pirkinius lengvai rasi. Sonora 1’liotiografas buvo 
$100 dabar $65. NeĮsmset Karpatai, antraeiliai 9x12 |>ėdų Xlo..5<> stebėti
nos vertės. VAIKAMS KEREčIUKAI STROLLER $16.50.

THE JAMES ELLIS C0MPANY—FURNITURE
405 West Broadway South Boston, Mass.
Tai Krautuvė Prekiaujanti Rakandais Virš 45-kis Metus

f
't 
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I /ĄIF^KA T.ĄĄ l
811-812 6td South Building |

294 Washington Street i
Boston, Mass. x

Valandos-- 9.A. M. iki 5:30 P. M. X
GYVENIMO VIETA |

37 Gorham Avė., Brookline |
Telephone Itegent 656S S

ANTANAS F. KNEIŽYS |
kuris lanko Suffolk Teisių mokyk-v 
lą ir užsiima Real Estate pardavė X 
nėjimn, luina mano ofise kasdien S 
nuo 3 iki 5 valandos po pietų išskv-V 
rus šventadienius. Lietuviai, kad ir X 
mažai sukalbantieji angliškai gali yį 
kreiptis įvairiais reikalais pas ma- X 

ęny. A. F. Kneižio adresas vra toks: 
x308 E. NInth St., Tel. S. B. 1696. < 
X x-

Jei skaitysi ^Darbininką” 
Tavo laikas neis už dyką.

^4"LiiJ

MAUJAS IŠRADIMAS
♦ toEKSNIO GALINGA MOST1S* 

Gydo. Reumatizmo. Ranku, Kojų, 
Nugaros akaudejima. Šalti. Ranku. 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau
dėjimą. ir teip mokius skaudėjimus 
( tik ne ronas ).
Tūkstančiai žmonių yra išsigydė o 
milijoną/ dar nežino apie tai.
Deksnio Galines Mostis 
▼erta aukso, kiek ji pati 
lig naudos gydymo.
Kaina 75 centai, $1.50 
ir 10 centu extra už persiuntimą.

Klauskite pas aptiekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

Seksais Ointment Co.
S18 MAIN ST. BOX 352
HARTFORD, CONV. U. S. A.

yra tiek 
•veria »u-

ir $3.00.

PARSIDUODA
krautuvū-bučernė puikioje vietoje, tur
tingų žmonių apgyventai, 'rakių krau
tuvių arti nėra ir negali imt. Gali pirkt 
ir nepatyręs bizny, nes apsiimu išlavin'. I 
Tūlos priežastįs verčia greit ir pigiai 
parduot. Kas nupirks, bus užganėdintas. 
Et’ONOMY MARK ET. 4O7S Waslnng- 
ton St.. Roslindale, .Mass. Telepbone 
Parkvvay 4134. (<l-7)

Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway( South Bestos 
Ofigo valandai •.

□no 9 iki 12:00 ryte ir nuo 1:80 
Iki 5 ir nuo 6:00 iki 8 vai. vakare. 
Ofisas uždarytas subado* vakarais 
ir nedėldlenlais, taip-gi seredomis 
nuo 12 dienų uždarytas.

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

414 Broadtvay. South Boston 
811—812 Ohl South Bldg., Boston

Gyvenimo vieta - ——
308 E. NINTH ST., SO. BOSTON
------------------ ■

DR. J. G. LANDŽIUS
(SEYMOUR)

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

FLOOD SQU ARE
HARDWARE GO.

.Teigti ką m>ri pirkti, ateik į EJood S<į. 
H:i'-<luare ('<>. Tęs gausi visko, kas tik 
prie namų reikalinga. Mes užlaikome 
visokių įrankių, .ttilšių. taipgi visokių 
petitų, varnišių. stiklų, pleisterio. <•<>- 
niento. Nupirktus .įniktus nuvežam į 

namus.

FLOOD SQ. HARDWARE CO. 
636 Broadvvay, So. Boston 

'Pante I it- K gatvių
Telefonas: So. Boston 27OO-M

Sarinhrl.-ai A. J. Alekna ir ./. <lr< riški^

J.M.JLGLILĘ4
’ BOSTON O OFISAS $

99 GREEN STBEET ' 
Te). Haymnrkot 22X8

3 iki 4 ir 7 Iki 8 valandą vakaro 
M>kma<iieniais iki 4

ROXBURY’IO OFISAS
16 GKAVVEORI > STREET 

( arti U'asliinirton St. i 
Tel. Kovlmry 0131

S iki 9 ryte. 1 iki ? ir !• iki .1<) vakaro, 
išskiriant )>enkia<lienio ir sekmailie- 
nio vakarus.

Ofiso Tel. Res. Tek
University 8831 Prospect 0415-M

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

VYČIŲ KUOPOS NARIAMS
Nedelioj, gegužio 9 <1. pri

puola Motinų Diena. Tai L. 
Vyčių 17-tos kuopos metinė 
šventė. Toje dienoje 8:45 
bus mūsų kuopos šv. misijos. 
Visi nariai atvykite su ata
tinkamomis gėlėmis į pobaž- 
nytinę salę nevėliau kaip 
8:15. Ten susitvarkysime ir 
maršuosirrte in corjiore baž
nyčion. Visi nariai privalo 

-■ atlikti išpažintį ir laike mi
šių priimti šv. Komuniją.

Valdyba

MYLINTIEMS SKAITYTI 
DORUS RAŠTUS

Pasiūlome visiems gerų rafitų mėgė
jams įsigyti dvi geras knygas: pirmų ir 
antrą tomą

APMĄSTYMAI 
visiems metams ir šventėms

Dydis 5X7% colių, dailtars kietais ap
darais, po 590 suvirštim puslapių. Spau
da aiški. Tikrai naudingi skaitymai, 
ypač dievotiem žmonėm. Kaina abiejų 
tomų $3.00. ISpirkite pašte "Money 
Order" ir Siųskite:

“Darbininkas
266 IV. Brondway. So. Boston, Mass.

Mūsų laikais daugiau reika
linga tiesos gynėjų plunksna, 
negu jos skelbėjų iš sakyklos.

Popiežius Pijus IX

NAUJOS KNYGOS LIETU

Gegužiniai Šokiai jgg
Rengia

LIETUVOS VYČIŲ ATLETIKOS SKYRIUS

SUBATOS VAKARE^ GEGUŽIO 8 D., 1926
ŠVENTO PETRO PARAPIJOS SALĖJ

492 Eart Seventh Street South Boston, Mass.
Pradžia 8 vai. vakare

ŽVINGIL0 ORCHESTRA
Kviečiame apylinkės jaunimą atvykti, o vietiniai tai 
kad bus. 1 i

OPTOMETRISTAS

ISegzaminnoju akis, priskiriu aki- *g 
& nius, kreivas akis atitiesinu ir & 
© amblijoniškoae (aklose) akyse su- & 
1 grąžiflu Šviesą tinkamu laiku. g 
| J. L. Pašakarnis, O. D. | 
| 447 Broadway, So. Boston. ® 
*5? S?

žinome,
r ■>

J
4

Tel. So. Boston 3520

A. 0. ŠALNA-SHALLN A
LIETUVIS ADVOKATAS

Bnigcs du Universitetu 
CORNKLl. INIYERSiTY su A. B. 
G. WASHINGTON 1MV. su l.LB.
“Darbininko” N n m e 

(antros lubos)
366 Broadway, So. Boston

Rezidencija
305 Harvnrd St.. <’nmbrl<lge. Mnss. 

; Tel. Uolverslty 1463—J.

ALBUMAS
Retoj lietuvių Šeimynoj ne

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

Kaina $3 50.
“DARBININKAS”

366 Broadvay, So. Boston, Mali

LIETUVIS GRABORIUSk 
t

PIRMAS SO. BOSTON’E LIETUVIŠKAS PLUMBERIS
Bostono Ir nplelinkės lietuviai turi progų naudotis lietuvio plnmherio patnrna- 
vlmu. Taipgi laikom visokio plumtieriško tavoro nuo didžiausio iki mažinusio 
dalyko. Taipgi laikom pilnai geležinį storų visokio tavoji kas tik reikalingu 
<lel namo; jiento. aliejaus, vnrnišiaus. vienu žodžiu. viską Penias imrsiduoda po 
$1.50, $2.25 ir $3.65 už galionų. Musų “praisni” yra žemesni negu kitur. GEO 
LAUKAITIS & CO„ 162 Broadvvny, So. Boston, Mass. Tel. S. Boston 2373-M.

Krtft-ose yra pntnlpfntn dntigM,)jįj)poI-i 
<11. valčių, mazurkų, mar^ųlr dainų. Tu
rime ant smuiko*, kurnėtos ir piano. . 
Sinttikos ir kometos knygos po 75c.. ulo
no knyga $1.25. LONGTN BUINIS. 120 
VVebster Avė., CnmbFidge, Mass.

(G. 7-1 n
P. J. Akunevičius r

i

I

1

16 METŲ SOUTH BOSTONE 

D R. R. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS 

199a W. Broftdway, 80. Boston 
VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 v. vak.

UOSTOND DRAUGUy 
VALDYBŲ ADRESAI

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP. 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAJAI
Pirmininkas — M. žtoba.

539 K. Seventh St.. So. Boston. Masu. 
Teleplione South Boston 3552-R. 

Vice-Pirmininkns — J. Petrauskas,
250 Goid St., So. Boston. Mass. 

Prot. Raitininkas — J. Glineckis.
5 Thomns Pk.. South Boston, Masu 

Fin. Raštininkas — M. teikis.
40 Marine Komi. So. Boston, Mass. 

Kasteriu* *— A. NMidilunaa.
885 E. BroadTčay. Se. Boston, Mass. 

Tvarkdarys — J. Zalkls,
7 \Vlnfield St.. So. Boston. Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas trečią 
nedėMienj kiekvieno mėnesio. 2-rą va
landą po pietų, parapijos salėj. 492 H 
Seventh St.. So. Boston, Mass.

I Tel. Brockton 5112
DANTISTAS

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

Sekmadieninis po pietų
705 Main St., Montello,

1

(Kampas Bron.l Street)

<SOMSBWS«X3SX»«3»
J TEL Šok Boston 0(506—W.
! LDSTUVYS DANTISTAS

Į A. L. KAPOČIUS
j 251 Broadway, So. Boston
\ ("Keletvlo" aau)
j OriM> Varjumon: nuo 9 iki 12. n* 
1130 M 6 tr nw 6 30 fkt 9 vakarai 
I Semtomis oao 9 iki 12 vat d!en«

< ubą tomis nuo 9 Iki 0 vak. NedfN'loafe nuo » Iki U (pagal Mtutf i

®WX3H««SB6SE36ū0«SC^^

Mes našlaičiai. Antanas ir Ona Dl<t 
vyžiui, pateškame savo tėvo Martino 
Dldvyžlo, išėjusio ) Ameriką iš Mockn- 
vos dvaro. Būdviečio vai., luiv. Kalvari
jos npskr. Išėjės | Ameriką prieš ka
rą. Visi kas Alnote kur yra musų tėvas 
praneškite mums, o mes busime jums: 
gailestingi amerikiečiai! labai dėkingi 
Antanas Ir Ona Dldvyžmk^ftims nple^ 
tėvą musų rašykite šiuo antrašu: Llth- 
nsnla. per ledijus, BndAminn, Karu
žai. J. Lisauskas.

4 ?

Suteikia gerinusį paskutinį patarnavimą, todėl verta
4 . .. P*8 ji kreiptis

OFISO IR GYVENIMO ANTRAŠAS:
820 E. Sixth St, S<x Boston, Mftss. Tel 8. B. 4486 

•. • '' į ; .. 4 ” ’ t * p'
„‘i ____ ____ . • ♦ f . i

(?)*

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

BOSTON, MASS.
^trminlnkns — V. Zalleckns,

514 E, Bron<lwn*£o. Boston. Mass,.
Vlce-PIrmlninknM ^M'ovllns Kuka,

96 C Street. S<x Boston. Mass.
Prat. RnAt. — Antane* Macrjunns,

450 E. Seventh St., So, Boston. Mase.

Residencl Jos Teiephonas: 0779-R. K. 
Ofiso Telefonas So. Boston 0779-W 

S. BARUSEVIČIUS
LMvrtfkM GraborftM, tatounoto- 

Real Ritate tr Pablle Notėnai 
258 W. Broadvay 

South Boaton. Mom.
. ReMdenrtje. gg Ponžeęmr Aam


