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Kardinolas priešin 
gas streikui

KARDINOLAS PRIEŠ 
STREIKĄ

Rymo-Katalikų Westmins- 
ter’io katedroj pereitą nedė- 
lią per sumą sakė pamokslą 
kardinolas Boume ir be kit
ko štai ką pareiškė:

“Laikas, kurį dabar mes 
pergyvename yra nepapras
tas ir dabartinis streikas yra 
nepanašus į kitus piimiau 
buvusius. Būtinas yra rei
kalas, kad katalikai turėtu 
prieš savo akis moralius 
principus, kurie čia pinasi, 
būtent:

1.—Kad nėra jokio mora- 
lio pateisinimo kelti tokios 
lūšies generalį streiką. Tai 
tiesioginis atsistojimas prieš 
teisėtai įkurtą valdžią ir už
traukia be svarbios 'priežas
ties neišpasakytą nėpatogu- 

„ mą ir skriaudą milijonams 
žmonių. Todėl tai vra prieš 
paklusnumą, kurį mes turi
me rodyti Dievui, kuris yra 
šaltinis valdžios ir prieš mie- 
laširdystę ir brolišką meilę, 
kurią mes privalome rocĮvti 
savo artimiems.

4 Žr^K«4jį8ipriyaĮo JpaĮąį-^ 
Lyti ir remti valdžią, kuri v- 
ra teisėtai įsteigta ir todėl 
Dievo vardu veikia.

3—Kadangi tik Dievas te
gali vadovauti valdovams ir 
pavaldiniams ir juos suvesti 
į sėkmingą susipratimą, tai 
visii yra pareiga širdingai ir 
nuolatai melstis, prašant Jo 
vadovavimo, kad greičiau 
ateitų diena, kurioj baigsis 
susirėmimas teisinga ir tve
riančia taika.”

VALDŽIA BANDO IR TIKISI 
, PASMAUGTI STREIKĄ

Anglijos vyriausybė iš vi
sų išgalių bando generalį 
streiką pasmaugti. Tame jai 
pritaria Europos kapitalisti
nės valstybės. Kitos valsty
bės nenori, kad generalis 
streikas Anglijoj nusisektų, 
nes tada ir kitose šalyse gali 
kilti toks pat streikas.

Kapitalistinės žinių agen
tūros skelbia, kad Anglijos 
valdžiai sekasi kova prieš 
streiką. Skelbiama, kad vis 
daugiau atsirandą savanorių 
stoti Į darbus. Traukinių bė
ginėjimas kasdien einąs ge
rvių Tuo tarpu streikinin
kai nediista griežtų pasiprie
šinimų daryti. Valdžia la
biausia išvystė maisto distri
buciją. Streikininkai i tą 
neturi drąsos kištis ir tą dar
bą paraližuoti.

Anglija ikšiol buvo vokuo
jama Europoj kaipo tvirtovė 
prieš revoliucinį judėjimą. 
Dahar-gi kikr4en. generaiisu 
streikas. Tai Europos "val
stybės mato, kad jei ten pa
vyks generalis streikas, tai ir 
kitur tas pat atsikartos. To
dėl Europos valdžios remia 
Anglijos valdžią.
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SVEČIAI Iš KLAIPĖDOS IR BOSTONO REIKĖJAI JŲ MISIJĄ RĖMUSIEJI, SUDARYDAMI KLAIPĖDOS 
' LAMS REMTI KOMITETĄ

Sėdintieji (iš kaires dešinėn): Al. Ivaška 
pirm., Klaipėdietis M. Jankus, Dr. L. J. Pas 
Adv. F. J. Bagočius, A. Jankauskas, B. F. L
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Amerikie
ORLAIVIU f ABJEKėAAL-

Amerikos lakūnas Riehard 
E. Byrd su Amerikoj palai
da votu orlaivjjLuMiss Jose ph- 
ine Ford iš salos Spitzbergen 
buvo išlėkęs j šiaurini ašiga-sz •

Streiko riaušėse nuken 
tėjo lietuvis

į pilt, rast., B. Ajauskas, vice-pirm., Klaipėdietis Adomas Brakas, M. Venys, 
|tarųis, iždininkas, V. P. Jankus, fin. rast. Stovintieji (iš kairės dešinėn): 

i, Pr. Gudas, V. B. Ambrozas, A. Ivaškevičius, K. J. Paulauskas.

šiaurės ašigalyje
OME___
ko-i r apsukęs ašigalį sugrįžo. 
Tą kelionę padarė per 15 va
landų ir 30 miliutų. Jis bu
vo išlėkęs iš King’s Bay ir 
kai ten sugrįžo, tai visi gy
ventojai buvo išėję jo pasi
tikti. Dabar ten randasi ka
pitonas Amundsen, kurs vra 
pereitą vasarą lėkęs j ašigali 
ir tik po baisaus vargo tega
lėjo sugrįžti. Kap. Amund
sen orlaiviu Norge rengiasi 
iš King’s Bay lėkti į šiaurės 
ašigalį.

Londono majoras algos per 
metus gauna $50,000. Ro- 
kuojama. kad tai permaža ir 
ketinama jo algą pakelti.

NEGALI SUDARYTI 
KABINETO

Lenkijoj Į vietą sugrim tį
sio ministerių kabineto nesi
seka sudaryti naujo. Prezi
dento kviestas Witos bandė

tadarvti — nepavyko; buvo
paK vi esras soči j a 1 įsf as r r5t a- 
rek ir tam nepavyko. Dabar 
pavesta Grabskiui.

PANAIKINS “GEMBLERIŲ’ 
LIZDUS

Bulgarijoj prasidėjo Vyk
dymas visokių reformų. Iš
leista Įsakymas uždaryti 
“gemblerių” lizdus.
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KLAIPĖDOS KRAŠTO LIK- į 
TUVIAMS REMTI KOMI- į 

TETO Z'L*
Nuodugniai ištyrę mūsų bro- t 

lių, iš Mažosios Lietuvos atvy
kusių, programą, kursai pa
matuotas ir tvirtai nustatytas 
tam tikrais įgaliavimais ynų
nutarėme, visų lietuviškųjų : 
partijų, čion gyvuojančių, su- -J 
daryti komitetą.

Tiktai tokis komitetas tepa
jėgs privesti prie siekiamojo 
tikslo, nesą atvykusiųjų atsto
vų darbas yra nors tvirtai ap
ribotas, bet visgi labai Įvairus 
ir šiam laike gana sunkus.

Jiems yra užduota, surasti 
priemonių, KAD ATRĖMUS 
VOKIEČIŲ PROPAGANDĄ 
LIETUVOJE.

Tautiškasis gyvavimas Ma
žojoj Lietuvoj labai silpnas. JĮ 
REIKIA BŪTINAI STIPRIN
TI suteikiant pašalpas mokslei
viams, leidžiant jų kraštui ata
tinkamas knygas, steigiant lie
tuviams mokyklas ir 1.1.

Mažoji Lietuva yra tamsiau
sioj savo valandoje — kada ru
sai buvo uždraudę spaudą — 
gelbėjusi Didžiajai Lietuvai at
sigauti, šiandien laikas atsily- f'į 
ginti. Nei vienas lai neatsisa- ’ 
ko, duoti savo auką!!
—Norifflaedftr 
čius dalykus:

Svečiai MARTYNAS JAN
KUS ir ADOMAS BRAKAS — 
atvyko ne vien tautinio pobū
džio reikalais, bet ir ekonomi
nio. 1

Kas su Mažaja Lietuva šian
dien susineš ir ten su sąžinin
gais žmonėmis susiriš, galės sa
vo kapitalo auginimui sulyg jų 
padavimu rasti geros dirvos — 
ar tai pirkdamas ūkės ir mies
to namus, ar tai piešdamas ka- ' 
pitalą Į jų pramones arba ir su- • 
teikdamas 
garantijas.

SAVO 
PADUOS
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REMIA ANGLIJOS 
STREIKĄ

Suv. Valstijų darbininkų 
organizacijos stoja už Ang
lijos darbininkų streiką.Var- 
du Amerikos darbininkų 
prabilti Amerikos Darini Fe
deracijos prezidentas Geen. 
Jis kablegramavo Anglijos 
darbininkų vadams, kad An
glijos angliakasių streikas 
pateisinamas dėlto, kad jie 
reikalauuja padorios algos.

KOVA SU STREIKLAU
ŽIAIS, PAŠOVĖ LIE

TUVĮ -

ieeroj 
eina streikas geležies liejyk
los darbininkų. Streikas ban
doma buvo sulaužyti, suran
dant streiklaužius. Gegužio 
8 d. ištiko streikininkų su

CHICAGO, TU. — Oi

streiklaužiais susirėmimas. 
Vai totą plytgaliai ir revolve
riai. • Nušautas tapo streiki
ninkas Tbomas Ilalhvood. 39 
m amžiaus. K. Šimkus teip- 
gi streikininkas gavo kulką 
kojon. Šimkus sakė, kad dar 
du streikininkai lengvai bu
vę sužeist. Susirėmimas iš- 

^r<‘<>1^(><> liejyklos.

KIEK TURI ORLAIVIŲ

Ttalija turi 800 orlaivių. 
1.200 išlavintų lakūnų ir 500 
lavinamų lakūnų. Iš viso or
iai vininkystėj Italija turi 
13.000 žmonių.

Seimo rinkimų rezultatai

Draiveris su žvir
bliu susimušė

NELAIMĖ PER ŽVIRBLĮ

(’HARLOTTE, N. C. — 
Ralpli Hepburn automobilių 
lenktyniuotojas ir motorcik- 
linis čempionas sutiko nelai
mę per žvirbli. .Jis lenkty
nių rate darė praktikas ir 
jam lekiant 125 meilias va-

trupėjo ir šmotelių pateko 
akiu. Kai automobilius su
stojo. tai jis buvo veik be ža
do. Dėl tos nelaimės jis ne
galės dalyvauti lenktynėse.

*
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paskolų už tvirtas

SUŽEISTA 150 ŽMONIŲ

SAN FRANCISCO, Cal.
— Du žmonių kupini strvt- 
kariai susikūlė ii’ sužeista a- 
pie 150 žmohių. Viena mo
teris mirtinai sužeista. Vie
no airy t kario motormanas 
neteko kontrolės ir strytka- 
ris per keturis blokus lėkė ir 
atsimušė Į kitą strvtkarį.

■ n ■■ ■■■■■■» e*

• DIDELIS VOLGOS IŠTVI 
NIMAS

Rusijos didžioji upė Vol
ga šį pavasarį ištvino taip, 
kaip labai retai tepadaro. 
Tirs Kostroma Volga buvo 
20 mailių pločio. Tš Žemojo 
Novgorodo Volga išsinešė a- 
pir 1,000 namų. Nuostoliai 
kol kas dar neaprnkuoti.

LIETUVA PO / ‘SŪDNOS’ ’ 
DIENOS

Pereita subata ir nedelia 
Lietuvoj įvyko rinkimai į 
•Seimą.

Lietuvoj nėra tafp greitai 
balsai skaitomi, kaip Suv. 
ė/ aisti jose, čia po uždarymo 
balsavimų po kelių valandų 
jau ir žinoma rezultatai. Lie
tuvoj trunka keletas dienų 
iki balsavimų pasekmės suži
nomos.

i Be to Lietuvoj buvo toks 
baisus partijų įsikarščiavi
mas, kad galėjo būt sutruk
dę mų. Gal kaikur priseis iš- 
naujo balsuoti. Teeinu bftnd-

rh^rezultatiis bus galima 
gauti po koletus dienų. Ti
kimės, kad' sekančiam “ Dar
bininko” numeriui būsime 
gavę rinkimo rezultatus.

ANGLIJOS STREIKAS AT
SILIEPĖ AMERIKOJE

PEABODY, Mass. — Ge- 
neralis streikas Anglijoj tuoj 
atsilieja* čionai K irstei n 
Leather Uo. išdirbinėja im
portuotus iš Anglijos kailius. 
Dėl streiko kailių neatgalie- 
nama. Toilelkpmpanija 
nai ir ‘'Salom o atleido 
nuo$ savo darbininku.

NUDĖJO ŽMOGŽUDĮ
NEW YORK. -*J a mes 

O'Donnell tapo nušautas. Jis 
sustabdęs žmogų kraustė ki-
šenius ir tuo tarpu tai paina- landoj pasipainiojo žvirblis 
te policistas. Policistas pa- ir pataikė jam tiesiog Į dide- 
leido kulką plėšikui ir vietoj jlius akinius. Sunkiai sužeis- 
nudėjo. 'ta kairioji akis. Stiklas su-
■ I I ■■■■■ ■ — ■ w ■—

Augšti valdininkai bėdoj
TEISĖJAS ĮSTATYMO 

LAUŽYTOJAS

BIRMTNGHAM. Ala.— 
Kauntės taksų kolektorius 
daines F. IJau kins ir teisėjas 
Tliomas Lee tapo suareštuoti 
kaipo prohibieijos įstatymo 
laužytojai. Su tais augštais 
valdininkais suareštuota dar 
50 civilių žmonių.

vieninteli komunistą parla
mento atstovą Saklatvala. 
.Jis pripažintas kaltu už kur
stančią kalbą. Uždarytas ka
lėjimai! dviem mėnesiam.

NUŽUDĖ TRIS VALDININ- 
KUS

Rusijos vyriausybės finan
sų komisariatas susekė tris 
augštus valdininkus speku
liavusius svetimų valstybių 
pinigais. Už tai jie pnsnTcrk- 
ti miriop.

REZIGNAVO MINISTERIS

Belgijos finansų ministe- 
ris rezignavo. Tą padarė dėl
to, kad finansiniai reikalai ė- 
mė blogėti.

UŽ AUTOMOBILIAUS 
VOGIMĄ

SPRTNGFIELD, Mass.— 
Ernest Vance suareštuotas 
už policijos automobilaus 
bandymą pavogti. Už tai 
kalėjime turės atsėdėti 
mėnesius.

3

GILIAUSIA VIETA 
PACIFIKE

Prie salos Mindanao, 
cifiko vandenyne, rasta gi
linusia vieta. Ten jure yra 
32.088 pėdų gilu. Sala Min
danao yra vienrt iš Filipinų 
salų gtupės. Filipinų salos 
yra Suv. Valstijų globoje.

Pa-

PRANEŠIMUOSE d 
GERBIAMI ATS- J 

TOVAI AIŠKESNIŲ NURO- 1 

DYMŲ.
VELYTINA, KUO SKAIT- į 

LINGĮ AUSIAI JŲ SUSIRIN- 1 
KIMUS LANKYTI. J

LAI SEKASI JIEMS DAR- J 
BAS UŽ JŲ GEROVĘ, UŽ >1 

MŪSŲ TAUTOS LABĄ! <rii <3
VISI MES PADĖSIM!

Klaipėdos Krašto Lietuviam? , J 
Remti Komitetas ' ' J 

KLAIPĖDIEčiyPRAKAI^i 

BOS
Kadangi gerb. MažosRiA.^ 

Lietuvos atstovai vidnrvnsA<.ril 
ry turi grįžti atgal, tai visli 41 
kolonijų negalės atlankyti* -|l 
Atlankysi ik didžiąsi^ '

Vėliausiai nusOh’tajTma* 
srutas vra šitoks:

GEGUŽĖS MĖN.
11—So. Bostone išleistųvū
13— Amsterdam, N. Y.
14— Rochester, N. Y. ' .
16—Cleveland, Ohio
18—Detroit, Mich.
20—Chicago, UI.

Naujoj Anglijoj

čio-
10

- 4
RADO KULTU

Anglijos vaidila įkalino
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Šiemet visuose kraštuose buvo nepaprasti potviniai. čia parodoma, ką potviniai padarė 

pietinėj Kalifornijoj, žemiau priešakyje matosi išgadytas geležinkelis, o toliau matosi už
lieto? gatvės Los Angeles mieste. *

KEISTA MIRTIS
KRIAUNAS (Rokiškio 

apskr.). Bajorų kaime jau
joje rastas negyvas tūlas vai-

KEISTA MIRTIS
ANTAZAVĖ (Ežerėnų 

apskr,). Petraučiškių kai
me staiga mirė ūkininkas 
Bakutis su žmona. Jų mir
ties priežastis tokia: Baku- 

? čiai, būdami turtingi ūkinin- 
kąl, ‘kaip sėlių pažiūrų žmo- 

jp .nėS įiekentė beturčių. . O čia 
L ’ JU vienturte dukrelė sumanė 

ištekėti už beturčio vaikino. 
Dukteriai ištekėjus, sako, tė
vai mirę nuo smegenų užde- 

I gimo.

žą ko nevirto tikromis riau
šėmis. IJžiakono iškabinta 
bažnyčioj skelbimą, ■ 
dantį naujai nustatytų tvar
ką, leųke Wilk, matyt^itti 
pakurstyta, nupiešė irjhūuie-

Kovo m. 29 d. Į ‘Vmnauš 
vyskupą buvo atvykusi švert- 
čioniškių IMuvių delegacija, 
susidedanti iš 6 asmenų. De
legacija atvežė vyskupui į- 
teikti švenčioniškių skundą, 
j >asirašytą apie 500 asmenų, 
'račiau delegacijos vyskupas 
nepriėmė, teisindamas per 
tarną nesveikata. Skundą 
delegacija Įteikė kancleriui 
kun. Chaleckiui.

viščiuukųs ji, negailestingai 
pešė ir varė nuo savęs.

Iš to matyti, jog atskirai 
ji savo vaiktį, nepažino, bet 
ji aiškiai žinojo jų skaičių. 
Žinoma teko senė apgavimu 
priversti priglausti viščiu
kus. Tani reikalui aptęuulin- 
davom visiškai vištininką ir 
tada patamsiai ji negalėdavo 
jų suskaityti ir priimdavo ir 
kitus viščiukus. ’

y

kinas, kuris ten kūreno pe
čių. Mirusio rankose rastas 
rožančius ir škaplieriai. Kai 
kurie piliečiai leidžia gan
dus, būk tą jaunuolį velniai 
pasmaugę. Iš visko galima 
spręsti, kad kieno tai iš pyk
čio jis buvo pasmaugtas ir 
pasityčiojant jam į rankas Į- 
dėtas rožančius.
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MIRĖ KARTU TRYS
ČEKIŠKĖ (Kauno aps.). 

Š. m. kovo mėli. 14 d. Čekiš- 
kėn atlydėjo tris mažus kars
tus. Tai buvo trys vaikai vi
si vienu kartu įnirę nuo skar
latinos.

VAIKAI IŠVOGĖ K00PERA- 
TYVĖLĮ

- LEKĖČIAI (šakių aps.).
Lekėčių mokykloje vaikai 

buvo įsisteigę kopėratyvėli, 
kurį jau nuo rudens nidkyto- 
,jj j>adedami vedė. N,e$enjai 
4 ay 5 vaikai susitarę pavo
gė ii koperaty vėlio apie 50 li- 

. tų pinigų jr išljčgo nežinia 
» kur. Buvo duota žinia jtoli- 

cijai, kuri strojAai ieško ju. 
bet dar nesurado.\Tėvai rū
pinasi ir bijo, kad kas neiŠ- 
vfliottį.jų vaikų i Braziliją.

IŠVAŽIAVIMAS Iš LIETU
VOS BRAZILIJON

Nuo 1920 metų iki 1925 m. 
liepos mėn. 1 d. Brazilijon 
atvyko 2,033 Lietuvos pilie
čių. Kiek išvažiavo pirmiau, 
statistika nenurodo, nes lie
tuviai buvo priskaitomi rusu 
akaičiun.

IŠĖJO Į VAKARUŠKAS 
NEGRĮŽO 

iBalaiį4^i<vi 
‘iių valy; Kai- 
gylen/ojaLl/ 

41’s, fcrččiaus

IR

KAIP PLAUTI PADUŠKAS
Paprastas tos pačios pa- 

duškos vartojamos vasarą ir 
žiema. Ne visos šeimininkės 
žino kaip paduškas plauti. 
Suv. Valstybių žemdirbystės 
Departamentas žeminus pa
duoda kelis patarimus kai}) 
plauti paduškas.

Pasiūk iŠ muslino maišą, 
du arba tris syk didesni už 
padušką. Išaldyk paduškos 
galą. Susiūk tą galą prie 
muslino maišo galo. Pakelk 
paditšką ir ilk plunksnas Į 

 

muslinį/fuii^j. Plauti plunk
snas r fkia pirmiausia musli- 

 

uį maišą su plunksnomis Vėl 
užsiūti, paimk šepetuką ir 
šiūruok su vandeniu kuria
me Įdėta “\vashiiig soda.” 
•Jeigu reikalinga, antrame 
vandenyje galimą šiūruoti. 
Keikia išplauti per. dvįejųs 

rankoms gręžti kiek galima 
ir maišą padėti ant saulės iš
džiūti.

Išskalbiant padušką, rei
kia iš vidaus gerai apkrek- 
molinti. Krekmolas uždarys 
skyleles ir laikys plunksnas 
paduškoj. Kuomet paduška 
sausa vėl reikia plunksnas į- 
dėti.

Galima padušką plauti 
vi i šminėtu būdu nevartojant 
antro maišo.

Patartina vartoti dvieju* 
užvalkalus paduškoms. Vie
nas gali būti prastesnis. Tuo
met viršutinis pasiliks 
rus ilginus i r nereikės 
tankiai plauti padušką.

Keikia išplauti jx r. dviejus 
arba t rijus vai ^erinis. Su

šva- 
taip

ĮVAIRENYBES
LIETUVIAI GYVENĘ APIE 

PSKOVĄ
Pskovo apylinkėje rasta 

labai žilos senovės Įvairių 
puošos dalykų iš bronzos, ku
riuos ištyrusi, Rusijos moks
lo akademija-mano, kad tai e- 
są kūriniai tų lietuviu gimi
nių, kuriu gyventa Pskovo 
žemėje dar prieš ateisiant 
slavams. Tai galėjo būti la
bai senai, gal keliolika tūks
tančiu metų atgai.

ny savo pastebėjimus:
“Aš laikiau dvi itališkas 

vištas, kurios išperėjo vienu 
laiku viščiukų, viena iš jų tu
rėjo keturias o antra septy- 
nius. Viščiukams šiek tiek 
paaugus, viena perekle griež
tai atsisakė juos toliau va
džioti ir visiškai neteko mo
tinos instinkto. Našlaičiai

viščiukai prisiglaudė prie ki
tos šeimos. Senė višta die
nos metu rodėsi jų neatski- 
rianti ir nieko jiems nedarė. 
Tačiau vakare, kai viščiukai 
po vienas kito šoka į slastus 
ir. ieškojo vietos po motinos 
sparnu, tai senė priimdavo 
kiekvieną kartą tik kvturius 
viščiukus, neatsižvelgdama i 
tai, ar tai jos, ar svetimi viš
čiukai. kitus virš to skaičiaus

am-
savo
seną

SUŽVĖRĖJĘS TARNAS
Prancūzijoj 15 metų 

žiaus tarnas pasmaugė 
Šeimininko ūkininko
žmoną, o paskui kirviu nu
žudė ir patį.ūkininką. Tas 
vaikas buvo paimtas ūkio 
darbams iš?. vaikų, pataisos 
namų. Pagrobęs geresnius 
ir brangesnius daiktus, jis 
pabėgo.

AR GALI PAUKŠČIAI 
SKAIČIUOTI?

Nėra lengva gamtinin
kams nustatyti, ar paukščiai 
turi skaičiaus supratimą ar 
ne( Pavyzdžiui višta: ar ji 
pastebi skirtumą, jeigu .jai 
atimama pora viščiukų, ar 
ne {

Šiuo klausimu \ . Luteris 
aprašinėja viename straip*-

SUSlPAŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS
Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir 

gerovėje be mokytų vyrų ir moterų. Kiekvie
na kultūringa tauta geibia savo mokytus vy
rus ir mokytas moteris. Taip ir pas lietuvius 
turi būti.

Kiekvienas lietuvis turi žinoti apie savo 
įtau&s vadus. Kiekvienas 
pirvhlo supažindinti savo vajku§^W**Iieti^Rjį 
tautos vadais. Jei taip nedaroma, tai įteikia 
nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimą. Ame
rikoj.
APIE LIETUVIU TAUTOS VEIKĖJUS 

YKA IŠLEISTAS lŪ’IKl’S VEIKALAS VADINAMAS

LIETUVOS ALBUMAS
Veikalas turi 436 puslapių, iš kurių 288 puslapiai 

užimti paveikslais
Kaina $3.50 Užsisakykite

“DARBININKAS”
366 West Broadway South Boston, Mass.

P Y

LIETUVOS TAURAI LON
DONE ZOOLOGIJOS 

SODE
Angių dienraštis “ 

Morning Post” rašo:
“Porelė gražių ’ Europos 

bizonų tik ką atvyko iš Lie
tuvos. Tai yra brangintinas 
priedelis prie Londono zoolo
gijos sodo. Vietos Zoologi
jos Draugija labai jais domi
si. nes tai yra labai reti gy
vuliai, karas juos dar labiau 
išnaikino ir dabar gal jų te- 
pasiliko tik apie 50. Lietuva 
yra vienintele šalis Europo
je, kur dar užsiliko laukiniu 
bizonų. Alės tikimės, kad 
naujieji svečiai patogiai jau
sis ir veisis Regent ■ Parke. 
•Jie skiriasi nuo savu ameri
kietiškų giminių tuo. kad 
spalva šviesesnė ir nugara 
netokia masyvi.”

. I ---------------------------------- -

£3,600 SVARŲ UŽ VIENĄ 
VERŠĮ

Anglijoje gan dažnai yra 
ruošiamos grynos veislės gy
vu! iii parodos mugės, į ku
rias suvažiuoja daug ■ vietos 
ūkininkų ir kartais jose da
lyvauja geros veislės gyvuliu 
}>irkėjai net iš Argentinos.ir 
kitų įnčsą ^eksportuojančių 
salių. Nesenai įvykusioji? 
Perth grynos veislės gyvuluį 
mugėje anglų ūkininkas J. J. 
Movvbray gavo 3,000 svaru 
už Sliortliorn veislės bulių. 
Keli šimtai svaiiį uą\(“islin-

Du vyrai nustato laikrodi 
Jersey City, N. J. pagal day- 
light saving time. Tas laikro 
dis yra didžiausias pasaulyje.

Kiekvieno kataliko šventa 
pareiga remti kataliku spaudą.

Leonas XIII

SKAITYMUI AKINIAI
SIUNČIAMI DYKAI

Ar (mnsi.ii reikalingi skaitymui arba 
prie ikirbo akiniai? Aš tamstai atsių- 
šiū 10 įlieta) išbandyli. ntauo stebėt imis 
skaitymui akinius su paauksuotais <-•- 
luliiiilo rėmais', dideliais stiklais, toric 
lettses. Jie pagelbės skaityti mažas rai- 

arba iverti siūlą į adatų.ties

10 dienų bandymui 
NESIŲSK PINIGŲ ..
LJaibsta .išbanrlyk juos <Uąnd.

ttrmstA tai grųChifc-
rttjral ir Uereikes nieko mokAti. Jo? pa
tiks, tai laikyk ir atsiųsk .$4.65. Musų 
urmo kaina.’ Aš nosiiinčiu akiniu išmo
nėm* kurio neturi JO motu. Aš siun
čiu jiems per paštų dailias akinių dėžu
tesdyku i. šie yra tikrai toru: lense®, 
kurie parduodanti nuo aštttonių iki dvy
likos dolerių, ir tai /taikus pirkiuys 
tokių kainą.

- A..

<

j

Reinoldas šikzalas ir Gemšycas

gą bulių nėra šičia didele
naujenybė.

Nėra kilnesnės m os už
laikraštininko misiją. aiimi-
nu šj tavojo pašaukimo žhpkla. 
Mano pinntakūnai laimindav 
krikščionių karžygių kardus 
ginklus, aš beveliju melsti Die
vą palaimos katalikiškojo rašy
tojo plunksnai. — Pijus X.

H’. /:. Coffcc. Optiinl c<>..
lXpt. 221. JSo.r CHI. /.’<«/, l.iloml. III.

Atsiųskite paštu npinokėtą vien.) 
|H>rą paauksuotų Zylo kevalo ūki
nius.. lotic len-es. dailia akinių dė 
žiit<>. Bandymui 1<» dienu. Jei ptiliks 
(iii atsiųsiu pilną mokesni $4.65. Jei 
nepatiks, tai grąžinsiu a t era T ttpmo- 
kąut pašto išlaidas. Aš.busiu spren.- 
i’.ėjas.
Mano meta

ardas I’tr
Gatvė ...
Miestas .. Valst.

kiškai -uitonui užanlrašuotą laišką pasikėlė nuo kė- 
oė> ii- nulenki“- galvą mandagiai tarė: “Omaras Kb- 
mis Tahvtas Acdo giminės maloniai sutinka jus savo 
viešpaties šėtrose ir teikia širdingą salėm (pa-vei 
kinimą). Matyti esi žymus nazariečių tarpe vyras, 
kad siuntė ta\e pamatyti žmogaus, ant pranašo sos- 
lo sėdinčio veidą, kurio žodžiai lygsta gėlėms ir 
.-kamba vi,<ame p<i<aulyj vardas. Gal ėsi Prancūzų 
armijos kunigaikštis ir nori pažadėti sultonui savų
jų jmklusnumą

Adelmaro veidas paraudo ir stiegdamas už 
gniaužti pyktį tarė: “Klysti saracėnai, taikydamas 
mane kunigaikščiu ir dar labiau klysti manydami, 
kad apvainikuotasis, kuris namie sėdi, tavo sultonui 
pasiduotų. Esu kryžin>čių jiasiuntinys daryti taikai 
su tavo viešpačiu tarp krikščionių ir inoliomcdi.i.’’ 

“Būk tamsta ramus.’’ atsakė Omvras ir ironiš
kai nusišypsojo, “jei mums suteikė galyl»ę' Alachas 
taikos nereikalaujame, tik ginklų jėga jus p(“igalėję 
išvysime iš mūsų prabočių šalies. Ar nežinai. ka<’^ 
pasiuntus Saladinui savo Jankų ir ietį tyrų vaikams*) 
tiek susirenka karingų vyrų, kad jūsų būreliai, kaip 
}*>lė tarp liūto nagų lieka susj^isti.” •

“Neišmintinga” drąsiai ir kurtai atsakė Adei 
maras, “šmeižtu užgauti žmogų, kurio irgi jiareigū. 
kaip užsitarnavai atsakyti. Laikau tavo-sultoną iš 
mintingu pavirins tau t<‘isę klausyti bylas. ne<i 
vertas ir abejoju ar bus patenkintas, jei pranešiu 
jam Šiuos tavo paneigimus.

Nusigando Omaras paskutiniųjų drąsiai riterio 
ištarti] žodžių. “Drąsusis krikščioni, visai neina 
niau tavęs įžeisti.” švelniai atsiliepė saracėnas, ‘‘tei 
singai jioeta Manzuras sako: dažnai nežino širdis.

ką kalba liežuvis. Imk ranką ir pri.-irkiu pranašu, 
kol busi pas mane, visuomet rody-iu draugiškumą; 
Adelmaras padavė ranką ir .-ararėna< stengėsi drau
giškumu bei malonumu palenkti sveti. Tačiau tą 
vakarą jau nebeprileido riterio prie sultono; ji> ap
sinakvojo pas minėtąjį saracėną, kuris pa.-irūpino 
ir jo rytojumi.

“Alachas-Alachas, vyriausias jo pranašas -- 
Mohomedas, kelkitės tikintieji ant maldos.’’ Taip 
skambėjo iš aukšto, šalia stovyklų esančios maldyk
los bokšto himno žodžiai. Ir priešais šėtras klfųiojo 
}>alenkę į Meką galva* tūkstančiai karių.') Adei- 
maras. kurs jau senai buvo pabudęs visą tai matė 
ir liko labai sujaudinta" arabų uolumu, kuriuo jie 
ypatingai pasižymi savo tikėjime. Ir jis parpuolė 
ant kelių prieš savo karei vijų Viešpatį mesdamas Jo 
palaimos tolimesniems žygiams.

Kiekvieną rytą čia susidarydavo puikus gamtos 
reginys. Kaip ugnies kamuolys kilo aukštyn iš už 
mėlynų kalnų saulele. Išdidžiai švelnaus vėjelio su
pamos siūbavo (mraudusios judinės kedrai ir kipari
sai. Sveikas klimatas, grynas oras, ir daugy In* 
brangių varsių ir gėlių sudarė patogias ’buvein-ei są
lygas. Adelmaras visa tai matydamas netikėjo |«it 
sai sau ir manė, kad tai tik gražus sapnas.

Gerokai išaušus nuvedė ji Onmrhs pas Saladiną.
Riteris jau pirmiau gerai galėjo sau pri.-i.-laly- 

<linti galingojo >ultono gy\enimą. Už tai n«‘hepa 
darė jam tokio Į'pinlžio atsidūrus >u palydovu ver- 
hliūdo kailių šėtroje, kuri pasižymėjo didumu. Ih*-,

TEMPLIERAS ADELMARAS
APYSAKA Iš ŠV. KRYŽIAUS KARŲ 

Vertė A. Blažys
PEČIŲ PRIŽIŪRĖJIMAS 

VASAROS METU
Kada pečius pastovi nckū- 

rinamas kiek laiko, tai jis 
greitai pradeda rūdyti.

Reikia pavasary nuimti vi
sas triūbas, išvalyti suodžius 
ir padėti kokioj nors sausi, j 
vietoj. Durys turi būti pa
liktos atdaros, kad vidus ne- 
sudrėktų. Kalkių šmotas j)a- 
dėtas airt grotu sutrauks vi
są drėgnumą ir neprileis ru 
džių, sako Jungtiniu Valsty 
biii Agrikultūros Departa 
meiito Namų Ekonomijos 
specialistai. Pečius kuris šil
do garu ar šiltu vandeniu tu 
ri būti pripildytas vandeniu 
iki viršaus, vasaros laiku. % 

NAUJI ALEKSIO MUZIKO^

VEIKALAI

?iu/niėn. 5 d. Turž.č- 
•arinelavos kaimo 

aplauskas Sta- 
ifrs, Kitfčiauskas .Jonas ir 
Ručinskas Juozas išvyko i 
itepettolimame už Norit“* 
kilme ruošiamas vakaruškas 
truki šiol negrįžo. Musteikio 
kaimo žmonės pasakoja gir
dėję tą kartą didelį šauksmo 

■s, bet vėliau 
Vėl viskas nusiraminę. Rv- 
tojaus dieną masteikiečiai. 

ilėję į Nerio pakrantę pasi
auti apie nakties tnblkŠ 

ą vietoje neberado dviejų 
litį. Daroma išvada, kad 

vyrukai bus Itesikeldanii 
r Nerį prigėrę.

< —■ >----------------

TRIUKŠMAS ŠVENČIONIŲ 
BAŽNYČIOJE

Kovo m. 25 d., einant nau
jai nustatyta tvarka, pama! 
(los vietinėj bažnyčioj turė
jo būti lietuviškos. Tačiau 
keletą vietos lenkų agitatorių 
to nežiūrėdami pradėjo baž
nyčioj giedot i lenkiškai. Ka
dangi giedojo jr lietuviai, tai 
kilo triukšmas, kuris be ma-

E- liuo Neries pust"
u

r;;

A

1.

•»

»

I >vidi-siinls Oninų. šešiuose sų-
shiviuiiiose. niišriiini chorui. .$3.00
1‘enklos Juokingos f luinos. \ ie-
liHtn luilstll prie fortepi milo.
l’enkios l.iiiksmos I luinos. 2
bnl4ntns prie forlepiJano........ šl.Oo

Siunčia/1* nžsakynuj ir ".Money Onierj,"

MR. A. ALEKSIS
P. O. Box 332, Waterbury, Ct. kymą. Tačiau }>erdavu^ jam Šilkuose suyįniii
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(Tęsinys)
. SALADINAS

K^frip nudžiugo AdelmarasJšvydęs tą pačią dir- 
kurioje apleido Kngmlos tyrus pkičiai išsiplėtu- 

A pi ink ui vieną puikiausių
i akimi nebeįmjitomos šėtrų ei- 

šito galingojo sultono stovyklose spindėjo vi- 
rytų menas, šėtrų -togai buvo .-kaiščiai raudo- 
šviesiai geltoni, žydriai mėlyni ir kitokių į akį 

Stulpjii ri iiiiantieji stogus pada- 
s ir sidah-

pimliilii] pa

ną.
>ias Saladino stovyklas.
rytų aukštumų tęsė
lės.
šaš

ui.
krintančių spalvų.
i<inti auksiniais garnatų bbudiais. delčiomis ir sidab
rinėmis vėliavėlėmis. Aukštai ant ilgų ky* 
vėsavo didžiulės, nuo sėdančios saul
ramlusios vėliavos. Didžiąsias ir grąžinsiąs šėtras. 
jipsuĮM* daugybė prastesnių ir juodi] šėtrų, kuriose, 
kaip sprendė Adelmaras galėjo tilpti apie dvidešimt 
tukstaneių kareivių. Riteris išgirdo didelį triukšmą. 
\ ienur skambeio linksnius kariški] instrumentu: 
cimbolų, būgnų ir dūdų tonai, kitur Imkioiuis ieti
mis žsiiilč karių Imliai ir ir.- vienas tose pavojingoje 
giuiiitynėse palydėdavo savo gyvybe.

Adelmaras prijojo iki pat kiaštinių 
ke aukštai ant ragotinės iškėlė, 
čia vėliavą, kaipo taikos ženklą, 
triukšmu apspito jį 
Ičn. puikiem Šč(roė.
<i<-j<- atsisėdę', puikiuose rūbuose saracėno.
J.erkalbėtoją jis užklausė Adelmarą, apie jotUilan-

,ara-

šėtrą ir Jai 
ęs baltą, ph-vouojan- 

St.liga su dideliu 
sargybos butą- ir nuvedė didi“ 

( ia priėmė riteri minkštoje ke- 
Per

.i

•) l’n« 'traku* buvo tmpmti*. kad suha siunčiu .*nv<
1<‘U Ir lunką v lak “ " " " “ ‘
kad Jau laikas sti

i* tntllnt temti dalyvauti muiyjr primindama*.

*1 Meku ir Mc'liiiu — įviMiti mic-hii

Moliuoti. Tą Jo broliu:! >ir:tl»:ii siolfii.-i "IHM-r.-i’" ir įvirtoje, ksiin 
krlkS»'lon,i * Kri-iau- ; i minią leriĄte įniko.

Turkam- Ir np-krit:ii MotaimeMo |»:iNekėjMms <lr:ui<lži;inm l»L 
kyli i»nvn mnhlykh**' varpu*. TiMtel Saukti ant mnhln* tlklntte- 
alein* įlipa j boWtą (mana* (knnlita*) Ir mukdama* talningul plak- 
takaMento* viri nlnCttls iodilata iaokUk

■ ■- ■l, I » N . 4 .. ■ 2- 4 ....
-



Kas Musų Priešas?
r

Brangus jaunime! Ilgus 
šimtmečius vergavome po 
Rusijos caro geležine ranka, 
ilgus šimtmečius buvo pa- 

(<vergtos mūsų idėjos, mintys, 
jausmai; paskendę buvome 
carizmo jūroj<Aliri kas kart 
skandino gilyn ir gilyn tau
tos branduolį—jaunimą. Su
varžytą buvo jaunuolio-ės 
dvasia, auklėj imąsis, kur, 
girdi, viešpatavo jaunuolio 
širdyje nusiminimas, aliejo- 
jimas, apgalės dar kartą nu
mesti nuo savo pečių juodus 
rūbus, kuriuos caras buvo 
užvilkės. Nesitikėjo lietu
vis, pamatyti savo akimis 
laisvės žvaigždės, nesitikėjo,* 
kad užtekės skaisti pavasario, 
saulutė Lietuvos padangėj ir 
apšvies varggo lietuvio jau- 

, na širdį, atgaivins jojo sie
lą ir galės kvėpuoti savo 
krašto oru. Tr ką gi ? Ar 
taip ir pasiliko lietuvis 
sukaustytas geležies rete
žiuos > Ne! Nors ir galinga 
buvo Rusija, liet turėjo nu
silenkti priešėje kažin kokius 
galiūnus, bet visai prieš ma
žas ii- silpnas fiziniai taute
les: Lietuvą, Latviją ir kitas. 
Pareikalavo jos laisvės, Įsta
tymų, autonomijos ii* joms 
visa tai buvo duota. Kodėl- 
gi Rusija žuvo? Rodos, jai 
privalėjo nusilenkti visi Eu
ropos valdovai. Atsakymas 
aiškus. Todėl, kad nebuvo 
vienybės, drausmės, doros, 
tautinės sąmonės, o viešpata
vo alkoolio banga, kuri turė
jo užliejusi visą valstybę. 
Alos lietuviai pavyzdžio iš jos 
neimkime. Tai ne’do 
piyižūtingas darbas.-■ 
mes seksime jų pėdom 
atprasime nuo tų nuodų, 
rie užnuodijo Rusu valstybę 
— sulauksime tokių vaisių ir 
mes. Daug yra ir pas mus 
žmonių prisigėrusių to rusų 
kvapo, kurį privalom iš
braukti iš gyvenimo. Nėra 
pasaulyje kitų tokių blogy
bių, kaip alkoolis. Kiek jis 
priveda prie paleistuvylM‘s,

l-

• v

nusižudymų, kiek naikina ta
lentingų žmonių, kurie galė
tų daug gero padaryti pasau
lyje. Nekalbant jau apie 
turtų naikinimą. Visos pik- 
tadaryliės, katastrofos fabri
kuose, geižkeliuose ar šiaip 
kur nors, tai alkoolio vaisiai. 
Geriąs žmogus pražudo ne 
tik save, bet ir savo šeimyną, 
ainius, generacijas „ (kar
tas), nes užnuodyti ir vaikai 
gimsta, o užgimę neturi pro
gos. pasidžiaugti pasauliu, 
nes išmiršta kūdikystėje*, ar
ba išauga silpnapročiai, idi- 
jotais (nenormaliais) ir ki
tokiais paliegėliais žmonė
mis, kurie stumuia į pražūtį 
visą visuomenę. Priešingai, 
mažėjant girtuoklybei, stip
rėja žmonių sveikata, jėgos, 
energija, kyla švierimas, ci- 
vilizacja, menas ir t. t. Jau 
beveik aštuoneri metai, kaip 
gyvename nepriklausomu 
gyvenimu ir galinu* patys 
tvarkytis, šviestis, kultūrėti 
ir t. t. Svarbieji išoriniai 
priešai baigiami nusikratyti, 
tik lieka apsiginti nuo vidu
jinio baisaus ir pragaištingo 
priešo — alkoolio. Nors ko
va su alkooliu sunki yrrųjįet 
vis tik galima su juo kovoti 
ii’ tikrai laimėti. Tik tvirto 
noro, pasiryžimo, energijos 
— mūsų bus laimėjimas! Tik 
paklausykime, ką kalba pa
tys degtinės mėgėjai. J ie pa
tys sako, girdi: “Kam val
džia neuždraudžianti, o lei
džianti gerti ? Karo pasau
linio pradžioje neturėjome 
“arielkos,” — nemirėm. Jei
gu neturėtumėm dabar — 

ipgi nemirtumėm.” Tuo 
ar pateisinti negalima, kad 

visai uždraudus, nustotų 
vaitoję degtinę. Ne! Anaip
tol IK*!
drausti], 
bravorų 
nuodus.
ne išsisaugoti nuo nuodų, vi
sai ji] nevartoti. “Taigi, no
rint gyventi nepriklausomoj 
ir nei kieno nevaržomoų tė-

vynėj, atpraskime juos var-. 
t°ję, Nes tai būtina mūsų pa-» 
reiga, kaipo organizuotai 
tautai, o m* kokiai iškriku
siai Azijos liūnų bandai!” — 
Sako Paulius Guga. Dabar 
aiškiai matome, kas mūsų 
priešas. Mūsų priešas — al
koolio nuodai, kurie nuodija 
visą tautą ir visuomenę. Šia
me dalyki* rimto domesio ]>ri- 
valo kreipti visuomenes vei
kėjai ir liaudies švietėjai. J ie 
privalo rodyti gerą pavyzdį 
mūsų liaudžiai, o liaudis, ma
tydama inteligentiją blogu
mams pasipriešinimą, tadair 
jie seks jų ]>ėdomis ir jie stos 
į žūtbūtinę kovą prii*š alko- 
olį. J alinime, jeigu nori būti 
nei kieno nevaržomas, nepri
klausomas, nenori vergauti, 
kaip bočiai vergavo — blai- 
vėk! Nepasiduok savo že
miems geiduliams, nebūk 
geidulių vergu, o būk jų 
viešpačiu — valdytoju. Ne
su valdymą s savo geidulių — 
ženklas silpnybės. Ne! Lie
tuvis niekados to nepadarys, 
niekados nežeiigs į tą begali
nę juodą bedugnę, kuri nuo
lat viliote vilioja ir nori pa
kirsti gyvybės siūlą. Lietu
vis siųirast ir pasitaisys, pa
kils iš šių purvų, kurie pur
vina jaunuolio sielą, idealus, 
nusistatymus ir t. t.

Karoliai

Faminkhnio medžio sodinimas Washingtone. Nesenai ten buvo pan-amerikoniškas,, tai 
yra visos Amerikos laikraštininku kongresas. Tai buvo pirm utinis laikraštininkų kongresas

Išvyko Tėvynėn

■> ■
'■ -T v

=====------ „ ..
metais sušelpti pašalpos rei
kalaujančius besimokinant 
čius Amerikos jaunuolius^

Kcd. Sekrętorijatas,

PRANEŠIMAS

Jeigu valdžia už
tai atsirastų slapti] 
ir vis tik gamintų
Geriausia priemo- Dr. Jabez N. Jackson iš Kan- 

sas City. Jis yra naujai išrink
tas Amerikos daktaru dr-jos. 
Jis yra plačiai pagarsėjęs chi
rurgas.

Am. lietuvių inteligentu 
eilės niekuomet didelės nebu
vo, liet Lietuvai nepriklau
somybę atgavus, tos eilės da r 
labjaus sumažėjo .lies tėvy
nės pasiilgę vienas po kito it 
iie paukšteliai pavasario 
saulutei užšvitus, skrenda tė
vynėn ir mūs inteligentų-va
dų skaitlius kaskart vis ma
žėja ir da metus-kitus ir pa- 
sijusime kaip buvome 25 me
tai tam atgal, kur inbdigc’n- 
tai ant pirštų buvo skaitomi.

štai balandžo 27 d. ir vėl 
netekome vieno iš geriausių 
savo visuomenės darbuotoji], 
tai Federacijos vice-pirmi- 
ninko, “Garso” redaktoriaus 
p. Leonardo Šimučio. Kas 
tik turėjo progos arčiaus su
sipažinti su p. Šimučiu, tas 
negalėjo jo nepamylėti. Vi
sados smagus, su visais turįs 
ką kalbėti, -pilnas humoro 
žmogus. Visuose lietuvių di
desniuose su^irinkimupse, 
kongresuose, seimuose p. Ši
mutis visur dalyvauja nevien 
kaipo paprastas dalvvis, bet 
įvairinsi* komisijose* aktingas 
darbuotojas. P. 
šimučio išvykimas 
vra dideliu nuostoliu 
lietuviams katalikams.

Kartu su p. šimučiu 
ko Lietuvon taiposgi 
užsitarnavusi ypatingai li<‘-

Leonardo 
tčvvi’ėn 

Am.

• v
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tuvių katalikų jaunimo tar
pe. tai mokytoja p-lė Juze 
Leonaitė iš AVorccster, Mass. 
P-lė Leonaitė nors Ameriko- 
je gimusi, bet lietuvius karš
tai mylėjo, visur dalyvavo. 
Federacijos kongresuose, L. 
Vyčių seimuose daugiausia 
užimdama raštininkės tvirta. 
Federacijos Kongrese Pliila-i 
delpliijoj p-lė* Leonaitė iš
rinkta į Fed. valdybą kur 
užėmė 1-jo vice-pirmininko 
vietą, apart to p-lė Leonaitė 
yra ir L. Vyčių vice-pirmi-. 
niekė.

Kad Am. lietuvių katalikų 
svietiškių inteligentų skait
lius visai neišsibaigtų, išsi- 
auklekime (langiaus inteli
gentų šelpdami Išsimokinan
čius jaunuolius. Nors(lesėt- 
kai jaunuolių kas metas šau
kiasi pagalbos, bet, vos kele
tui iš jų Federacija Įstengia 
suteikti pašalpos. Jei visi 
atjaustame moksleivių var
gus, lengvai galėtume sušelp
ti keletą desėtkų vietoje da
liai- kelių šelpiamų mokslei
vių. I laba r kuomet jau taip 
aiškiai jaučiama intrligenių 
>t:»ka, nors dabar susi rūpi n - 
kimo savo likimu. \ isu ko
lonijų katalikui vadai-dar- 
bnoiojai pasistengkime šios 
vasaros metu surengti šiokią-

V •
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tokia pramogėle moksleiviu 
sušelpimo naudai.

Nelaukime ir nesitikėki
me, kad iš Lietuvos priva
žiuos jaunuolių inteligentu. 
Ne, to jau nebus, mes patys 
turime iš savo tarpo sau va
dus išsiauklėti, todėl visi 
privalome susirūpinti moks
leivių šelpimu ir savo darbu 
prisidėkime, kad Federacija 
galėtų ir ateinančiais mokslo

Ne\v Yoiko ir Nc\v Jersey 
LDKS. Apskričio prieššei- 
minissuvažiavimas įvyks gfr1 
gūžio 16,1926 m. 1-mą vai. po 
pietų, Linden Hali, Wood 
Avė. ant Ųitli Street, Linden^ 
N. J. Kuopos malonėkite- 
prisiųsti kuodaugiausia ats
toki. 'Teipgi ir svarbių įne
šimų.

Kuopos, kurios nepriklau
sote i 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 kitų kuopų.

L. I). K. S. New York’o ir- 
New Jersev apskričio rašti
ninkas, «

P. Elseika
10f) Npw York Avonuo. Nexva»-k. N. J.

galiniu vėliavų ir žibintuvų skaičiumi ir garbingu 
pergalių bei pavergtų karaliją trofėjomi.*.

Virš tų papuošalų kabojo vėliava su reikšming; 
parašu: “Saladinas—karalių karalius. Saladinas— 
]nugalėtojų |M‘rgalėtojas ir Saladinas mirs.” Pri< 
durų stovėjo sargyba, puikiai pasirėdę valdininkai ii 
ofieieriai. Pamojus Omarui Ehnui Tabetui įbėgo vi 
dun vienas vergų ir vėl greitai sugrįžo. Taręs- kele 
tą žodžių Adei maro palydovui praskyrė uždangą ii 
suėjo juodu vidun. — Kambario sienas, kuriame jii 
dabar atsidūrė, dengė aukso raidėmis Įvairiais ara 
bu posakiais nurašinėti brangūs divonai.

Kedėje sėdėjo kojas ant kits kitos sudėjęs, bal 
tuose rūbuose ir turbaną ant galvos užsivožęs žmo 
gus. Tai buvo Saladinas. kuris rankomis parėmę! 
galvą atydžiai skaitė pergamento ritinį. Tyliai lai 
kė juodu apsupus sargyba su vyriausia armijos va
du. Sultonas paprašė riteri minutę palaukti, visai 
nepažvelgęs į klūpantį Omarą. Bet staiga sviedė ša
lin pergamento ritinį ir pašoko nuo kėdės. Adelma
ras pamatė visą jo išvaizdą, kurios prigimtyje aiš 
kini parašyta: “tai yra karalius.”*)

Adelmaras išvydęs sultono veidą ir įbestas į jį 
akis vos susilaikė iš išgąsčio nesurikęs. “Dėl pra 
našo išminties,” prablio Saladinas,” tai jis. kurs ma 
ne išgelbėjo! Būk ramus drąsusis krikščioni, nes 
Saladino širdis tau dėkinga. Kai jis manė likti mir 
ties auka, tu jį išgelbėjai. Esu tas. kurį išvadavai 
Engados tyruose iš plėšikų nagi], tik vardo tau ne 
pasakiau. Abu Bekras, kuriuo aš pasivadinau, 
jau senai supuvęs guli Medinoje akmeniniame karste.

Tik dabar pažino riteris tą žmogų. Tai būta Sa
ladino. kurį keliaudamas naktį per Engados uolas 
su Nubarėdinu atgvnė nuo plėšikų ir prisiminė jo

žodžiai gi -- medus.” 'įminu as tuo jų atsakomu 
nepasitenkinau, norėjau arba taikos arba karo. Bet 
kas geiiau

“\ ieną dieną susimąstę* Movėjau didžiojoje sa
lėje ties langu ir žiū.ėjau i tnkštantį šaltinį, is ku
rio mušėsi aukštyn skaidru* vand io. lą dieną įsa
kiau nieko neįleisti ir įnirtęs Šokau, kai 'prasiskyrė 
durų uždanga ir įėjo vidun augalotas žmogus. “Ko 
nori" 'lišukau. “Kas tau pavelijo čia eiti, jei as nei 
su kuo nenoriu šiandieną matyti*!" “Kunigaikščio 
malonė lygsta tam linksmam vakarui." rinitu tonu 
atsakė m'pažįstamasis. l’yktys gi — žaibui, kuris 
nušviečia juodus debesis. Esu Engadas tyrų vienuo
lis Teodorichas ir kam rūstinies išmintingasis sulto
nai. j<*i tavo paties reikalai nulnv čia atvedė!”

— Atvirai prisipažįstu.” tęsė tcliait Saladinas, 
j“las vienuolis nustebino mane savo drąsa ir nuta-

•) Snladlno asmuo buvo labai mnJaRtotingaa.
kn»l Ir išmintimi Ir dr«su ir lUHU'laguinn Jam lyjant tais laikui* 
Turkijoj nebuvę. 1’2 tnl “ 
<lži<M luIpHnj.

Pasakojam n.

Jl« Rroloi Inlkn pnstokč nnkAl'lausj vnl

kalbas apie savo pasiuntinybės pasekmes.
~'“Tu kaip vanduo tyruose atgaivinai mane,” <ę- 

-ė savo pasakojimą Saladinas ir paprašė riterį šalia 
jo atsisėsti. “I’asąkyk, kas labiau galėtų į nuūžiu 
dilti tavo širdį: dėl tavęs atkreipsiu savo ausis kri- 
<ščionių prašymams, nes suprantu, kad jie čia tave 
itsiuntė. — Adelmaras padavėjam laiškus. Salad.i- 
aas greitai akimis juos ]n*rbūgęs. padėjo i šalį ir ta
rė: “Šiandieną, ryt ir u/.ryt tu pasiliksi pas mane, 
nes aš tau tas tris dienas paskyriau. Paskui galū.-J 
*n atsaku grįžti pas savuosius, kurie tau. kaipo pa
siuntiniui suteiks didžiausią garbę. Tu vis dar žiūri 
Į mane su nusistebėjimu, bet dėl ko? — suprantu. 
Tau keistai atrodo, kad galingas Agipto. Svrijos ir 
Palestinos sultonas, kaip paprastas arabas vienas 
keliauja per tyrus ir stato pavojau savo gyvybę: bet 
tą tini turi sužinoti, už tai klausvkis.”* • I

. . . t
Mirus mano tėvui likau visų rytų viešpačiu. Ų-jau aš su juo pasipažinti, kuris lygiai moliomedų ir 

Tada bnv.Tu dar jaunas, godus gąrbės ir vivšpatnvi-, |,-rvžim<-ių gerbiamas. — Pas kiekvieną yra žiaurumo, 
mo, bet širdyje degė pasidavusiųjų tautų meilė. Grei- ' 
tai pradėjau svajoti apie triumfus ir garbingas per
gales. Sušaukiau savo dvariškius ir tariau: “Kai]’ 
manote. ar nevertėtų ugnimi bei kardai pavergti nau- 
;n viešpatijų, ar esatį’ pasiruošę vadovaujant man 
nriešakv mano garbei žygiuoti kovon?” .Jie gi misi 
’enkę iki pat žemės atsakė: “Viešpatie tavo tauta jū 
-ų garbei senai yra ištroškusi lieti kraują, tik reika
lauk ir ji seks paskui tavo.” Bet patyręs, jog pro
tingieji Bagdadas kalifai taika padarė savo kraštus 
laimingais ir galingais, kad ton puikiai klėsti menas 
ir mokslas, kad daugumas žmonių keliauja į Bagda
dą pamatyti jos stebuklų. antrą kartą sušaukiau iš
minčius ir tariau: “Aš vėl įkišau savo kardą makš
tim teina pas mane mokslininkai bei menininkai, ma
no tauta ir po palmių šešėliu bus laiminga.” Išmin
čiai žemai nusilenkę atsakė: “Valdove, tebūna taip, 
kaip tu nori. Tavo išmintis — spindintis deimantas,

Sutemus, bedievis tampa 
pusiau tikinčiu. — Youpg.

visi SkalbjKite

Jono Kmito

Eiles
Tai Didelė Knyga 192 Puslapių.

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

originalės
Apdaruose $150, be apdaru $1.00

“ DARBININKAS”
366 Broadway, So. Boston, Mass.

v Skaitytinos knygos
Pavasaris, tai patogus laikas lavintis... Žino 

gus privalo būt žmogum. Kad tokiuo išliklŲTai 
reikia skaityt geras knygas.

“Darbininkas pasiūlo sekančio turinio geni 
knygų:

“Darbininkas” pasiūlo sekančio turinio ge
ri] knvgų:
DANGAUS KARALIENE $1.00 <F

atsakiau jam ir greitu laiku isileidome i pasikalbėji- 
ną apie svarbius dalykus. Tu pats buvai pas Teo- 
lorichą ir žinai, kad. jo žodžiai — ]>erlai. Jis prano- 
'ė man tai, ko dar nesu Įkainavęs. Tnunpai, grei- 
u laiku jūs iššaukėte’ mano i naują kovą, kurioje ta- 

•><> nulemtas karo likimas. Nuo to laiko nebuvo nie
kada mano kardas makštyje. Griežtai prieštaravau, 
reikalaujant Teodoriclmi, kad įsakyčiau savo tau
toms nusiraminti. Jis gi nenustodamas vilties drą
siai ir iškalbingai gynė jūsų reikalus. Ir prisiekiu 
I ranašu, aš labiau jus gerbiau, negu galėčiau pasi
teisinti prieš Alachą ir tautą. Nuo to laiko dažnai 
mudu vienas pas antrą atsilankydavome. Vienas 
jodavau į Kngardą išsiklausyti jo išmint ies. Kuo
met radai mane plėšiku apstotą, grįžau nuo vienuo
lio. Jau buvau pasiruošęs mirti tarp plėšikų, bet tu 
laiku atėjai man pagalbon ir mano kardas susilaukė 
nno jų gausios pinties. (Rus daugiau)

$1.50

.45

.15
K

Mylintiems literatūrą patartina 
BEN-HUR_______________________________

Ekonominio turinio įdomi knygutė 
TURTO NORMA_______ ________________

Politinio pobūdžio 
BOLŠEVIZMAS__________________________

Geografinių žinių mėgėjams tinka
KELIONE APLINK PASAULĮ_____________$1.00

Lengvo turinio skaitymėliai
TRYS KELEIVIAI_____ -____________________.45
TRUMPI SKAITYMĖLIAI_________________ .45

Kas užsisakys visas čia paminėtas knygas 
$6.00 vertės ant syk ir atsiųs money order’į. čeki 
arba apdraustame laiške penkinę, tas ir gaus 
paštu visas knygas tik už $5.00. Galima užsisa- 
kyt i ir po vieną.

Siųsdami užsakymus adresuokite:
“DARBININKAS”

366 W. Broadway South Boston, Mass.
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Senovės lietuvių giimnės. pabiūra ir grįžusi nuo Rygos

PINIGŲ SIUNTIMAS SUMAŽĖJO

YRA DĖL KO SUSIRŪPINTI!

*
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daug naudingą patarimą, persergėjimą ir nurodymą . 
už xą balsuoti.
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Telephone South Boston 0620
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Tam tikro krypsnio žmonės i 
šaknis yra kapitalizmas. .

Tie žmonės mato, kas dedasi Amerikoj kapitalistinėj ša
lyje. čia teisybė piktadarybių pasibaisėtinai dang. Bet jei šia 
kapitalizmas kaltas, tai piktadarybių turėtų būt daug mųž tiek 
daug ir Anglijoj, ir Francijoj, ir Vokietijoj, ir kitose kapita
listinėse valstybėse, Bet juk. taip nėra. '

Be to juk Rusijoj nėra kapitalizmo, <r ar ten jau nėra pik
tadarybių.

Tik užsimerkėliai gali tvirtyti, kad piktadarybės kįla dėl 
kapitalizmo, ir kad piktadarybių nebus kapitalizmų panaiki
nus.

dŽGtfžAŠ 11 b.. 1826

seimuos su federacija
L. D. K. S. centro Valdyba turėjo susirinkimą gegužio 6 
Be kitko nutarė organizacijos Seimą turėti kartu su Fede- 

racija.
A ■ šxų metų Federacijos seimas bus Waterbury’o mieste apie 
I-Jugpjūčio mėnesio pabaigą. Taigi ten ir tada bus ir L. D. K. 

Seimas.
Į-į'" Šitoks kelių organizacijų seimavimas toj pat vietoj ir tuo 

u patjaiku nėra koki naujenybė. Ta mada yra buvus ir dabar 
ją bandoma atgaivinti. Jei tas seimavimas kartu abiem orga
nizacijom išeis naudon, tai tas bus praktikuojama ir toliau.

SVEČIAI IŠVAŽIUOJA
--- Šiomis dienomis Bostoną apleidžia brangūs ir malonūs sve
čiai klaipėdiečiai — p. M. Jankus ir4p. A. Brakas. Jie vyks 
Uhicagos link, iš kur gavo pakvietimą, develandiečiai ir-gi 
ruošiasi šauniai svečius priimti. Jų pilnesnis maršrutas skel- 
Mamas kitoje vietoje.

Klaipėdiečiai neilgam laikui Amerikon atvyko. Vidurva
saryje grįš atgal.

Apie maloniu^ svečius klaipėdiečius nemažai buvo rašyta 
“Darbininke,” bet laikome sau už didžią pareigą paakinti lie- 

< tuvius tų kolonijų, kur jie atsilankys. Gerbiami M. Jankus 
ir A. Brakas visiškai skiriasi nuo visų svečių, buvusių pas mus 
iš anapus Atlanto. Jie yra skirtingo, savotiško būdo, savotiš- 

ps taktikos, jų kalbos ir'mintys origiųalės. Kiekvienas šiek 
ięk jautrumo turįs lietuvis greit juos įvertins ir pamylės. Jų 

ija lietuvystės ir kultūringumo žvilgsniu be galo svarbi. Iš 
visų spėkų išnaudokime juos ir pasinaudokime jais lietuvystei 
sustiprinti ir kultūragiimą pakelti tautiečių tarpe.

P-nas M Jankus yra sunkaus lietuvių tautos periodo gar-

TIK “GERIEJI” TEGALĖSIU DALYVAUTI
“Tėvynė” užsiminusi apie sušaukimą Visuotino Amerikos 

lietuvių seimo sako, kad tokiam seimui atliktinų “svarbių ir 
visam Amerikos lietuvių gyvenimui bendrų reikalų yra bega
lės.” Ir iš to begalinio skaičiaus nei vieno nepaminėjo.

Toliau reiškiama abejonė, begu suvažiavimas būtų galima 
įvykinti bendrai su klerikalais. Girdi pastarieji statą pirmon 
vieton ne bendrus visų Amerikos lietuvių reikalus, bet tik siau
rus partijinius tikslus norį išstumti į priešakį. Seime galėsią 
dalyvauti tik tie, kurie aiškiai valstybiniai linkui Lietuvos nu
sistatę. O tokie esą “tautininkai-liberalai, sooijalistai ir kle
rikalams netarnaujantieji katalikai.” *

Tai pasirodo, kad tai bus tik “gerųjų” lietuvių seimas. 
Mums rodos, kad “gerieji” lietuviai nemažai dabar galvoja, 
kaip bus galima pažinti katras katalikas netarnauja klerika
lams ir todėl leistinas seiman, ir katras tarnauja ir todėl ne 
įleistinas seiman. Jei jau prie tokio seimo einama, tai “ge
rieji” gali nusiraminti. Prie tokių aplinkybių ir katalikams ir 
netarnaujantiems klerikalams dings apetitas dalyvauti “gerų
jų” lietuvių seime.

Senovės lietuvių kovos su 
kryžiuočiais ir kardininkais
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Pnfrtrinig'laivas atplaukęs iš Vokietijos į Ameriką. Tos rūšies laivą išrado Anton Flettner.

lemus, švelnus senelis. Jis turi pažintį su visais didžiaisiais 
lietuvių tautos veikėjais. Jis pasižįsta su garbingu arcivys- 
knpu Matulevičium, buvusiu Vilniaus vyskupu. Labiausia p. 
Jankaus dėka Didžiojoj Lietuvoj neužgeso šviesos kibirkštis, 
kai caro valdžia ten buvo uždraudusi lietuviškas knygas spauz- 
dinti. * v

Antrasai svečias p. A. Brakas yra jaunas dailininkas. Tai 
kilnios sielos, jautrios širdies vyras. Didelis idealistas. Indo 
miai, jautriai ir įspūdingai mokąs pakalbėti.

Tad raginame visų kolonijų veikėjus uoliai pasidarbuoti 
brangių svečių klaipėdiečių reikalais. Jų prakalbas gerai iš
garsinkite, kad kuodaugiausia žmonių sueitų.

_ X

Lietuvos Centralinis Statistikų Biuras surinko ir suvedė ži
nias apie tai, kiek amerikiečiai pasiuntė Lietuvon pinigų perei
tais 1925 metais. Taigi pereitais metais amerikiečiai Lietuvon 
pasiuntė 30,528,000 litų. 0 užpernai, 1924 metais, amerikie
čiai į Lietuvą pasiuntė 31,413,800 litų.

Taigi pinigų siuntimas sumažėjo daug maž milijonu litų.

KNYGŲ SKAITYMAS PADIDĖJO
Lietuvos valstybės knygynai suvedė žinias apie perskaity- 

tas knygas, žinios tame tokios:) 1924 m. perskaityta 198,423 
L, o 1925 m. perskaityta 233,241. Taigi Lietuvoj knygų 

didėja.
Kaikurie gali paabejoti apie tų žinių tikrumą. Pinigus ga- 
suskaityti, nesunku susekti kiek amerikiečiai pinigų par- 

* jihmčia Lietuvon. Bet su knygų perskaitymu kas kita.
Čia dalykas turbūt šitaip aprokuojamAs. Kas tik knygą

S knygyno imasi namo skaityti, tai tas užrekorduojama. Kiek 
gų per metus imta namo, tiek rokuojama perskaitytų. 
Kad Lietuvoj knygų skaitymas padidėjo reikia skaityti už 

Tuomi galima pasidžiaugti. Lietuvoje minties gyve- 
be abejonės yra turtingesnis, negu Amerikos lietuviuo- 

Visi lietuvių knygų leidėjai skundžiasi, kad knygos neina, 
laug mažiau teina, negu prieš karą. Todėl nei naujų kny- 

| neleidžiama. Visi knygų leidėjai ir pardavėjai žino tą fak- 
k kad jau senai atsirado pareikalavimu* sapnininku. Leidė- 

itą pareikalavimą nesiskubino patenkinti, bet pagalios Ra
tavo (pasidavė). Tapo išleista keletas naujų sapnininkų, 
ta sapnuoja Amerikos lietuviai

PIKTADARYBIŲ PADIDĖJIMAS
Suv. Valstiją valdžios žiniomis pet pastaruosius 12 metą 

tadarybės štoje šalyje padidėjo 350 nuoš. Kalėjimai per- 
kriminalistais. 17 nuoš. visą kriminalistą yfa prohi-
įstatymo laužytojai

prieš vokiečių ordenų įsikū
rimą Lietuvoje iš dviejų šo
nų, buvo iškrikusios ir pasi
dalinusios į daugelį smulkių 
valstybėlių su atskirais val
dovais. Vienos, jungiančios 
visas gimines, valstybės seno
vės lietuviai nesudarė ir dėl 
to kryžiuočiams taip lengvai 
pavyko pavergti pavistulio 
lietuvius, o kardininkams — 
padauguvio. Pa mačiusios 
tokį tų giminių likimą, su
bruzdo viduriniosios lietuvių 
giminės. Geresnieji tų gimi
nių valdovai suprato, kad 
kad gana susiskaldymo, rei
kia sudaryti viena didelė val
stybė, jei norima atsispirti 
puolikams. Tie valdovai su
darė tarpusavy sandaras, at
skirus kitus valdovėlius ėmė 
ką geruoju, ką bloguoju 
jungti į save. Tuo būdu, vo
kiečių ordenų puolimų dėka, 
susidarė .stipri vienybinga 
senovės lietuvių organizaci
ja, primenanti šių dienų val
stybę. Tos valstybės galvos 
buvo: Mindaugas. Gedimi
nas, Kęstutis, Algirdas ir 
Vytautas.

Taip susikūrusiai senovės 
lietuvių valstybei, tuojau te
ko susidurti su abiem susi
jungusiais'vokiečių ordenais. 
Abu orderiu manė vienu ant- 
rtr dideliu karu pabaigti su 
Lietuva. Pirmutinį tokį di
delį karą vokiečiai sumanė 
1345 metais. Susi kvietę i 
‘‘ kryžiaus karą ’ ’ svečių iš' vi
sos Europos, jie įsibruko į 
Lietuvą. Bet Algirdas su 
Kęstučiu laiku sužinojo apie 
ordenų planą. .Tuodu ome 
triukšmingai kęlti prūsų pa
sienio gyventojus, tarsi, 
ruošdamiesi pulti Žemumos 
(Samland) kraštą, bet iš tik- 
njj’J. jip surinko kariuome
nę kitoj vietoj ir kaip viesu
las įpuolė į padauguvį ir ten 
sumaišo su žeme^kardininkų 
būkles. Prūsų pasienio gy; 
ventojai tuo'tarpu susislėgei 
girias ir “kryžiaus” kariaap 
bergždžiai klajojo po tuščią

kunigaikšičo 'kariuomenė 
privertė nieko nepešusius 
“kryžininkus” grįžti namo. 
Dėl to kryžininkų magistras 
Liudolfas Kvenigas buvo at
statytas iš savo vietos ir pa
skelbtas bepročiu.

Čia orderiams teko įsitikin
ti, kad ne-taip jau lengva 
bus su lietuviais apsidirbti. 
Dėl to ordenų vadovybės su
manė pakirsti lietuvių vals
tybę dažnais nuolatiniais 
puolimais, vadinamais “rei- 
zais” (žygiais) į Lietuvos že
mes. Nuo 1345 iki 1377 me
tų tokiu reizų būta apie 70 iš 
prūsų ir apie 30 iš padaugu- 
vio. Reizus darydavo daž
niausiai žiemą ar pačiais vi
duvasariais, kai užšaldavo 
arba išdžiūdavo pelkės.

Reizus pradėdavo iš kurios 
nors pilies, nedideliais bū
riais raiteliu nuo 50 iki 1000 
žmonių. Lietuvoje užtruk
davo apie 10-14 dienų, ne il
giau. Įpuolę į kurią nors a- 
py linkę, riticriai susi skirsty
davo dar į mažesnius būre
lius, iš anksto pasidalindavo 
vietas, kurias kiekvienas bū
relis turės “apsidirbti,” nu
matydavo vietą, kurioj vėl 
turės susitikti visi ir leisda
vosi pirmyn. Užėję lietuvių 
sodybas ar kokį turtą, sude
gindavo, žmones — vyres
niuosius išžudydavo, jaunes
niuosius, kuriuos turėdavo *
viltį dar perauklėti, išsivary
davo į prusus. Ką galima 
buvo pasiimti su savim, tą

MYLINTIEMS SKAITYTI 
DORUSRAšTUS

Pasiūlome vblems ffen) rnltij mėgė
jams Įsigyti dvi geras knygas: pirmą Ir 
antrą tdmą

APMĄSTYMAI 
visiems metams ir Šventėms

Dydis 5X7% colių, dailiais kietais ap- 
-dnmK po 500 suvirtum pualaplą? Spnu-

ypač dieytmctt hnpaifą 
tomą 13.00. Iširkite 
Order” Ir aiąskits:

" ""*■ 1 i, i i‘

pasiimdavo; gyvulių kitime- 
nes taip pat išsivarydavo, ir 
kryžininkų kronikininkai 
paduoda skaičių laimėtųjų 
gyvulių, parvarytųjų vergų 
ir sudegintųjų sodybų. O 
krikštyti lietuvių, niekur ne
krikštydavo.

Lietuviai gyventojai, iš
girdę nuo šauklių ar laužų 
ugnių, pastebėję, suprasda
vo kad kryžininkai ateina, iš-, 
bėgdavo iš namų ir pasislėp
davo miškuose. Kryžininkai 
rado tuščias sodybas sude
gindavo, o miškuose mėgin
davo daryti gyventojų me
džiokles. Tokių medžioklių 
metu jie patys dažnai pakliū
davo į liethvių spąstus. Aps
kritai, lietuviai nuo tokių 
reizų gindavosi daugiausia 
gudrumu: iškasdavo miško 
takuose ir keliuose gilių duo
bių ir apdėdavo šakomis ir 
velėnomis Ot;paskuo pateku
sius į tas duobes ritierius gy
vus užberdavo žemėmis; taip 

at raiti lietuviai įviliodavo 
į /Uįtikrą tiltą pelkėse, kuris 
paprasta aigdavosi ties gi
lu liūnu, kame nugrimsdavo 
kryžiųinkai su visais arkliais 
(IA?1 to šiandien kasant dur
pes randama šarvų, žmonių 
ir arklių kaulų. Aut.); arba 
pakirsdavo medžius ir su
versdavo ant raitu kryžiniu- 
kų; galabindavo juos ir kito
kiais gudrumais. Svarbiau
si ginklai prieš kryžininkus, 
susidūrus akis i aki, buvo 
durklas ir kardas. Durklu 
taikydavo į akį. į tarpušar- 
ves. nugalabindavo arklį, o 
kardu kirsdavo per galvą ir 
sprandą, o kartais kur pa
kliuvo. Kardai iš tų kovu 
metų buvo labai sunkūs. Pa
vyzdžiui, vadinamas Vytau
to Didžiojo kardas, kuris yra 
Krokuvos muziejuje, vos ga
li geras vyras pakelti abiem 
rankom! Žiebus tokiu kar
du neatlaikydavo ir šarvai 
Apskritai, tie reizai išmokė 
lietuvius kariauti ir pakėlė 
senovės Lietuvoje karo tech
niką. lietuviai išmoko pilis 
statyti, šarvus dėvėti ir to- 
bulesnius kovos įrankius var
toti. AtąitnokedamKkryži- 
nįnkams, lietuviai puldavo 
jų kraštus, išgriaudavo pi
lis, išžudydavo gyventojus i r 
išsivarydavo gyvulius. To
kių atmonijimo reizų į prū
sus ir padauguvį lietuviai 
minė

karo grobio. Bet čia jiems ir 
pasipriešinimas buvo dides
nis, dėl to jie būdavo privers
ti pulti didelėmis jėgomis. 
Tuotarpukryžininkamsdau- 
giausiaf tekdavo bastytis po 
miškuotą, pustuštį kraštą, 
kuriame buvo reta gyvento
jų ir prasimaitinti iš jų bū
davo sunku, dėl to tekdavo 
jiem£ imtis su savim hiaisto.

Toki partizaniški kryži
ninkų karai prieš lietuvius 
nedavė jokių apčiuopiamų 
vaisių. Tai rodė, kad lietu-' 
viii jėgos tuomet buvo lygios, 
ar net didesnės už kryžinin
kų i r.plačiai juos palaikiu
sios vakarų Europos. Lietu
viai laimingai atrėmė gro
buonis kryžininkus nuo savo 
valstybės ir,tuo būdu savo 
krūtinėmis pridengė visą ry
tų Europą, jos tarpe ir Mas
kvos Rusiją, nuo vakarų 
grobuonių.

1410 metais ties Žalgiriu 
Vytautas Didis padarė pas
kutinį galą kryžininkų orde- 
nui, bet kadangi ordenas ė- 
jo Lietuvos nukariauti ne tik 
su kardu, bet ir su kultūros 
darbu, tai to darbo vaisių su
naikinti mūsų prabočiai ne
galėjo, ir dėl to vokiečiai 
kryžininkų užkariautuose 
kraštuose išliko, sustiprėjo 
ir galingai pasikėlė 19-anie 
šimtmety į naujus žygius 
prieš vakarus ir rytus, kurie 
ėjo ir tebeina dar mūsą aky
se.. .—“Trimitas”

PRANEŠIMAS LIETUVIU 
VISUOMENEI

kraštą. Užėjus pavasario

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

Popiežius Pijus IX

Nežiūrint partijinio nusista
tymo mes, Bostono lietuviai, 
šiandien — gegužės 2 d. viešai 
suušaūktam ir skaitlingai lan
kytam susirinkime nutariame 
štai ką pareikšti:

Esame gimę lietuviais ir no
rime už savo gimines ir tautos 
garbę stoti iki paskutinio. Kur 
matysime skriaudą darant tau
tai, kaip iki šiol, taip ir ateity
je, atmesdami viską, kas mus 
kliudo, tversimos darbo ir 
besime.

Išgirdę Mažosios Lietuvos, 
Klaipėdos Krašto atstovų gerb. 
Jankaus ir Brako kalbas, mes 
nutariame išreikšti savo giliau
sią užuojautą mylimiems savo 
broliams, kurie per 600 metų 
sunkiai kariaudami su žudyto
jais savo irmuu tautos nepaifccT 
šitoje kovoje, bet tvirtai stovė
jo. Jie pirmu kartu kreipiasi 
su pagelbos šauksmu į mumis. 
Neatsisakykime nei vienas A- 
merikos lietuvis, nežiūrint ko
kių politinių pažiūrų būtumėm, 
duoti savo auką ir remti tą dar
bą, kuris yra naudingas ir bū- r- 
tinai reikalingas dėl labo lai
mėjimo Klaipėdos krašto ir vi
sos Valstybės. Tautybės ry
šiai lai mus vienija.

“Klaipėdos Krašto Lietu
viams Remti Komitetas:” M. 
Venis, B. Ajauskas, V. P. Jan
kus, A. Ivaška, Dr. J. L. Paša- 
karnis, P. Gudas, K. J. Pau
lauskas, A. Jankauskas, V. 
Ambrozas, J. Kasmauskas, A. 
Ivas, Adv. F. J. Bagočius, B. 
F. Kubilius.

Lietuvoj Seimo rinkiniai jau paskelbti. Ar tams
ta kaipo katalikas norėtumei, kad jūsą tėveliai, bro
liai ir seselės pasiliktu ir toliaus ištikimi Dievui ir Tė
vynei? Jei taip, tai žiūrėk kad jie paduotą savo balsą
už kataliką sąrašus. Kas juos paragįs?

Darbininkas” gali ir ragina, nurodinėdamas be
dieviu prieštautinį ir prieštikybinį veikimą, ko tamsta
laiškuose neturite galimybės parašyti.

Jei tamsta nesirūpinsite tinkamai apie Seimo rin
kimus, tai jūsą mylimiausi gentys pateks soical-bolše-
vistinėn įtakon ir išbalsuos ĮJievo ir Tėvynės priešas ir 
įsteigs kraujuotą bolševistinį rojų.

Dabar laikas apsaugoti juos. O kaip? Užrašy
kite Saviesiems į Lietuvą “Darbininką Jame ras

minėtame laikotarpy yra pa
darę apie 30. Lietuviai pul
davo | ordenų žemes papras
tai didėlėmis jėgomis. PiTi- 
sM»se

4°
/• ■ £** *

s* liejimams gy

Darbininkas” Lietuvon kamuoja PENKIS DO 
LERIUB IR PUSę. Kas iki gegužės l-mos užprenu
meruos savo gimininis ar draugams “Darbininką” tai 
mes pasiųsime dar DOLERIO vertes knygą.

* 3$6 Vest Broadvąy

svarbu. Siuskite če-

South Boston. Mass.
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Ig. B-nas

SUŽADĖTINĖ
(Tęsinys)

Prasidėjo rūpesčių ir ašarų dienos. Kas 
bus su Angele ? Ką reikės atsakyti baronui ? 
buvo klahsimai, kurių niekaip nebuvo gali- 

. ma išspręsti. Tėvas, nors iš syk buvo to
kios pat nuomonės, kaip ir jo motina, An
gelės senelė, tačiau diena po dienos mintis 
krypo Į kitą pusę.

—Gal ir laiminga būtų dukrelė likusi 
barono žmona ?. Ji tokia gera, gal ir jį ki
tokį padarytų, tada ir žmonėms būtų geriau 
ir mums būtų lengviau — sakydavo stalius.

— O kur gi tu matei ar girdėjai, kad 
baronas vestų amatininko dukterį? Dar, 
kaip pasaulis stovi, to niekas nematė. Čia 
tik apgaulė, paleistuvystė ir nieko daugiau. 
Kokia gali būt meilė tarp staliaus dukters ii* 
barone) ? — kalbėdavo senutė, ir niekas nie
ko prieš negalėdavo pasakyti. Nors ji ro
dės tvirtai laikosi, bet būdavo valandų, ka
da ir ji suabejodavo.

Tačiau daugiausia kankinosi Angelė ir 
jos motina. Ši pastaroji troško dukteriai 
laimės ir vėl pražudyti bijojo.

— Jei atsakysi baronui, tai jis jėga pa- 
ims' ir tyčiom pražudys. Jei sutiksi geruo
ju dukrelę atiduoti, tai taip pat gali pražu
dyti, — kalindavo motina.

— O jei jau reikia žūti, tuoj atsiliepda
vo senutė, — tai geriau žūti nuo budelio kar
do. ne kaip pačiam Į pražūti eiti.

' šiurpulys sukrėsdavo Angelę klausant 
tokių kalbų ir ji paplūsdavo ašarose. Ji ži
notų,. kas padaryti, jei tik kas pasakytų, kad 
jis už poros dienų jos nepaniekins. *

— Viešpatie, Viešpatie, kuo nusidėjau 
tau. jei taip mane baudi ? Atsiimk pas save, 
leisk numirti, bet neleisk pamažėliui mer
dėti ir taip kankintis, — šaukdavosi Viešpa
ties Angele. melsdavo, vėl galvodavo, verk
davo. vėl melsdavosi, kol pagaliau, viskas 
galvoj susimaišydavo^-i_t=-ji, nuovargio nu
kankinta, užsi i ūsda vo.

__ ; _ . ^ayaiteį_bąigįantis.pąsldidft. žiųia» Kad. 
bhronas Albertas išvyksta į karą padėti ka
raliui. Stalio šeima atsiduso, tačiau ryt 
dieną atvykęs barono tarnas pasakė, jog ri
cierius išvažiuodamas į karą liepė pranešti, 
kad savo sumanymo neatsisako ir tiki suža
dėtinės ištikimybe. Vadinas, klausimas ne
buvo išspręstas, o tik kai kuriam laikui ati
dėtas. Tačiau ir tai daug reiškė. Per ilges
ni laiką baronas, kai]) nepastovus žmogus, 
galėjo sau kokius nors kitus planus ir pi*asi- 
maiųunus surasti, galėjo užmiršti, o galo]) 
galėjo žūti.* Negera trokšti artimo mirties, 
bet kai ji rodos geriausias išrišimas viso bai
saus mazgo, tai kai]) ji gaH neateiti Į galvą ? 
'Liesa, senelė jos kratydavosi, tačiau visai 
atsiginti negalėjo. Tik viena Angelė netroš
ko. Ji priešingai, net bijojo, kad baronas 
Alln itas kur nežūtų mūšy, kad nepražudy
tu savo sielos. Ji prašydavo Dievo, kad tik 
išliktų gyvas ir sugrįžtų prie Jo. J is gali ją 
užmiršti, (gal net geriau kad užmirštų), bet 
ji jo neužmirš. Ji nuolat melsis už jį, — 
tai]) gera už jį melstis, tai]) gera prisiminti 
jo pirmąjį susitikimą, taip gera vaizduotis,-- 
kai]) jis narsiai skraido mūšio lauke. Ji ty
liai ramiai mylėjo jį, pasidarė linksma gal. 
net laiminga, tik retkarčiais kai kada tyliai 
saldžiai aj>siverkdavo. Bet ir tos ašaros bu
vo malonios.

Slinko dienos, slinko savaitės, slinko 
mėnesiai, o bidonas Albertas iŠ karo vis ne
grįžo. Angelės tėvai net pradėjo nurimti ir 
nebotai p rūpintis jos išsiutimu. Tiesa pa
lakius ir išsiųsti toli, kur baronas nepasiek
tų, nebuvo kur — visi giminės ir pažįstamie
ji gyveno čia pat.

Štai vieną dieną iš tolimo miesto atvyko 
staliaus pažįstamas, su kuriuo kadaise pas 
meistrą — mokytoją kartu buvo gizeliais. 
Taigi rytoj tas pažįstamasis ir turėjo išsi
vyti Angelę, kur barono valdžia nesiektų. 
Tačiau tam sumanymui nelemta buvo Įvyk
ti. Lig tik vis;i buvo nutarta, už poros va
landų kieme sudundėjo žemė nuo arklių jo
jimo.
1 renke
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— Ko taip nusigandote? Gal manėte, 
jog čia vaiduoklis prieš jus ? Ne. Aš pats, 
jūsų valdovas, grįžau laimingai iš karo — 
linksmai prabilo įėjęs baronas.;— Ir ko gi 
tu, mano brangioji, taip nusigandai? — 
<reipėsi jis į Angelę, kuri išbalus stovėjo 
ytrie sienos.

— Nesitikėjau, ricieriau, tokio tavo 
staigaus atvykimo, — atsakė mergaitė.

— Kur gi pirma aš turėjau vykti, jei ne 
:en, kur širdis nuolat skrido. Be to, užsa
kymą turėjau pas tavo tėvą; tikiuos jau vi
sa bus padaryta.

Kada meistras parodė padarytas, pui
kiai išpiaftstvtas kėdes, baronas vėl kreipė
si į Angelę:

— O kaip tau, brangioji, patinka šios 
<čdės ?•

-— Kaip gali nepatikti, ricieriau, tęvo
jo darbas, — atsakė ji.

— Jei tau patinka, brangioji, tai ir la
bai gerai — man taip pat patinka. Štai dvi 
gražiausios- kėdės, — kalbėjo ricierius; — 
?er vestuves mudu į jas pirmą kartą susėsi
me greta,’ o paskiau jau visą gyvenimą...

— Ricieriau, ką aš kūdikis tau pada
riau, jei pražudyti mane nori ? Ar gi aš ga
lu būti tavo žmona ? — Skausmingai atsilie- 
ąė Angelė.

■— Ne pražudyti, bet padaryti tave lai
minga noriu.

— Kur nėr lygybės, ten nėra laimės: 
— ištarė per ašaras mergaite.

— Man kraičio nereikia. Aš aukso kal
nus turiu -t- man reikia širdies, man reikia 
naujo gyveninio... O tu, meistre, ką su
galvojai. pbr tuos kelius mėnesius? — krei
pėsi Į tėvą.

— Atleisk, 'valdove, aš 
<ai ji pati nenori.

— Ne ji, bet tu, seni, 
liautai permatau jos sielą.. . 
meistre.
nias. 
au piktai tarė baronas.

— Atleisk, valdove...
— Tylėk sakau, meistre, ir manęs ne

erzink. Bus taip, kaip aš noriu. Jei neno- 
rh^kiid būtų mairb žmona, tai ji bus mano 
gulovė!

. — Kol gyvas, neleisiu savo dukters pra
žudyt i!

— Tai aš dabar ją pasiimsiu ir žiūrėsiu 
ką tu kirmine man, padalysi — tarė Įšėlęs 
laronas ir puolė prie Angelės.

Tuo tarpu ginti mergaitės puolėsi sene
li šaukdama:

— Mano mažytės, mano brangiosios ne
lošiu tau, paleistuvi, pražudyti.

— Ir vėl tu, ragana! — suriko baronas 
trenkdamas ją į žemę ir beširdžiai paspirda
mas. — Sakiau kartą ir savo žodį ištesėsiu!

— Albertai, tu savo mylimosios geriau
si draugą... vos ištarė alpdama Angelė.

ypač 
jo ištartas vardas tai]) paveikė į/baroną, 
<ad tuoj atlyžo iš pašėlimo ir pamatė visą 
savo žiaurumą. Tie žodžiai jam atrodė tai]) 
>ilni meilės ir kartu taip plakantieji, kad 

vargiai kita bausmė jį būtų taip i sąmonę at
vedus. Jis jautė, kai]) leisgyvę senelę gai
vino pats meistras, jos sūnus, tačiau matė 
ik vieną Angelę, kuri išbalusi vos kvėpavo 

verkiančios motinos rankose. Ji buvo už 
viską brangesnė pasauly, ir štai per ji toji 
brangenybė vos gyva.

“O Jei ji dabar numirtų,” dingtelėjo 
mintis galvoj, ir iš žiauriojo ricieriaus akių 
vos nepabiro ašaros. Turėti brangėnylię ir 
jausti, kad per savo kaltę gati jos netekti — 
nieko nėra baisesnio. Ir ricierius nebegalė; 
damas ilgiau žiūrėti į brangųjį kūdikį, tyliai 
išėjo pro duris, užsėdo ant arklio ir pama
žu susimąstęs išjojo namon. Jojo, o atgai
las jausmas spaudė širdį, prieš akis stovėjo 
apalpusius mergelės vaizdas.

Rytojaus dieną buvo kilusi alnjonė ba
rono galvoų: ar tik neatsisakyti nuo savo su
manymo vesti Angelę, 
neapgalvojo.
ne, ne. 
serga ? 
siimti Į vestuves, atsiprašys.
ryti su tais laukiniais žmonėmis, kad jie ge
ruoju j<> nesupranta ? Galop baronas aiš
kiai nutarė, kad K* Angelės gyventi negali, 
to<lel reiika Šalmti bet kokią kliūtį;neatsižiū
rint Į nieką. Tod«*l vadinas, su sene visai 
gerai pasielgė ir taip pat reiktų su kiekvie
nu pasielgti.. O jei vargšės Angelės širdis 
S

r

(
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Tas dundėjimas visus, lyg perkūnas,
— niekas nežinojo ir notai Įliejo apie 

barono grįžimą ir tas dundėjimas, tarsi, vi
sa pasakė. Nujautimas neapgavo — baro
nas Albertas buvo čia. Tėvas atsistojo drė
bdamas ir nežinojo ar eiti svečio pasitikti 
ar laukti jo įeinant : kol nusprendė, svečias 
jau buvo viduj 
f . „ • *•_ z „ v
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negaliu versti,

nenori.. . Aš 
Taip ir žinok, 

kad už dvieju savaičių, per užgavė- 
aš savo sužadėtinei skiriu vestuves, —

Šitie alpstančios Angelės žodži:Wį 
kė i/b;

APHILADELPHIA, PA.

Žada deportuoti redaktorių 
redaktorių

Čia atvažinėja vienas redak
torius ir laikraščio leidėjas. Ap
sistoja surūkusiame kotely ir 
kas rytą atėjęs Į savo sklepeli, 
atsisėda prie lango ir rūko ci
garus.. ,• ..

D^bar pas mus yra misijos ir 
žmonės ryte eidami Į bažnyčią 
žiūri Į tą redaktorių, stebisi ir 
sako: “Argi jam nereikia baž
nyčios, ar jis nėra katalikas? 
Kuomet kunigai bažnyčioj mel
džiasi, tai jis cigarus rūko.”

Ir kadangi tas sklepelis neto
li bažnyčios, tai tas gandas pa
siekė ir patį kleboną.

Redaktorius nėra Pliiladel- 
pliijos pilietis. Todėl katalikų 
tarpe išsidirbo mintis, kad rei
kia kreiptis prie valdžios ir 
prašyti, kad tą “svetimtauti” 
iš Philadelphijos išsiųstų, nes 
jis duoda blogą pavyzdi kata
likams.

Parapi jonas

MONTELLO, MASS.
Šv. Roko parapijos choras 

sparčiai rengiasi prie koncerto, 
kuri mano įvvkdinti š. m. gegu
žės mėn. 16 <.L užbaigimui sezo
no.

Koncerte, be dainų, kurių 
bus sudainuota įapie 20 štukų 
įvairių kompozitorių, bus nu
pintas vaizdelis iš tautinio šo
kio ir dainų, pritariant pianu 
ir kanklėmis. Pasirodys ir se- 
nuks kanklininkas su savo dai
nomis.

Visi montelliečiai nepralois- 
<ime progos pirmą ir paskuti
nį kartą šiame sezone pasigere- 
;i choro dainavimu, artistui J. 
Olšauskui vadovaujant.

' . . Koersp.

nutarime jų neteisėtą protestą 
atšaukti, remianties šiais mo
tyvais:

1. Kadangi komunistai, reng
dami viršminėtą protestą, ku
ris Įvyko 29 spal. 1925 m. mums 
nedavė jokio pakvietimo; 2) 
kadangi komunistai, centristai, 
darbiežiaį, ir 14 kp. S. L. A. su
daro šiame mieste tik mažumą 
žmonių, bet jie vartoja žodi 
‘*Clevelando 1 ietuviai darbinin
kai.” Tas žodis priskaito ir 
mus kartu, nes mes taipgi esa
me darbininkais, bet apie ją 
rengiamą protestą nieko neži
nojom; 3) kadangi komunistai 
ir kiti ją pasekėjai, nėra nieku 
neprisidėję prie Lieutvos atsta
tymo, kaip aukomis, agitacija 
ir protestais prieš Lietuvos 
priešus, kas buvo reikalinga 
Lietuvai laike kovos už jos ne
priklausomybę. Priešingai, dar 
jie rinko aukas Rusijai ir darė 
ką tik galėjo, kad kaip nors pa
kenkti Lietuvai iškovoti savo 
laisvę, kuomet mūsą broliai lie
jo kraują, aukojo savo bran
giausią turtą ir gyvybę. Dabar 
Lietuvai atgijus ir pradėjus gy
vuoti, tie, mūsą tautos išga
mos, varo visokias agitacijas il
sėja neapykantą taią>e Ameri
kos lietuviu, kartu ir tarpe ra 
miu Lietuvos piliečių.

Mūsą katalikiškos draugijos, 
kurias mes atstovaujame yra 
nemažai sudėjusios aukų ant 
Lietuvos laisvėj aukuro, mato 
reikalą išnešti si protestą. Lai 
visi mato .ją daromus neapy
kantos
kaip tie gaivalai nedorai pasi
elgia. išnešdami protestą, pri- 
skaitydami ir mus, geros valios 
lietuvius, prie savųjų išgamą.

Taipgi laikome už garbę pra
nešti Lietuvos valdžiai ir Lie
tuvos piliečiams* kad mes pilnai 
užgiriam dabartinę valdžią, ir 
mes jąr^nsime. kiek mūsą jė
gos tik išgalės, šalin komunis
tai. šalin visokį centristai. Ša
lin ir visi kiti ją pasekėjai!

Lai gyvuoja Lietuva, lai gy
vuoja kr. demokratai, ir vi<as 
krikščioniu blokas.

Katalikišką Draugiją Centro 
Komitetas

M. V. Ardzis, pirm., 
J. Bleizgys, rašt.

darbus ir lai pamato

Penu G. Snyder, garsus Amerikos bitininkas. Jis per 20 
metą.bitininkavo Porto Riko saloj. Dabar jis su trimis mili
jonais bičių atvyko New Yorkan ir jas. pardavinės Suv. Val
stijų bitininkams.

Pasarga: Šiame proteste at
stovaujama 13 draugiją ir šv. 
Jurgio parapija, skaitliumi na
rių 7,000.

CLEVELAND, OHIO

Protestas
Mes Cleveland, Ohio. lietu

viai katalikai, katalikišku <1 -jiL 
sąryšio atstovai, laikydami mė
nesini susirinkimą. 31 dieną ko
vo mėnesio 1926 m., apsvarstė- 
nie išneštą protestą mūsą atža
gareiviu. komunistą, centristu, 
darhiečių ir 14 kp. SLA. prieš 
dabartinę Lietuvos valdžią, ir. 
nunatęjų dideli sauvališkumą.

9 —............... . ■■ ■ —

CHICAGO, ILL,
Lietuvos Vyčių Chicagos Ap

skritys paskutiniame savo mė
nesiniame susirinkime nutarė 
rengti prieš-Seimini Liet. Vy
čiu Vakarinių Valstiją suvažia
vimą. šio suvažiavimo tikslai 
prisrengti Seiman, sukelti Va
kariniu Valstiją jaunuomenės 
ūpą, pasitarti, surasti būdus su
tvirtinimui kuopas j r k ur jos 
nesiranda suorganizuoti naujas 
irt. t.

Vieta ir laikas šio suvažiavi
mo paskirta. Liepos (July) 5-tą 
d., Cicero, Ilk, Šv. Antano pa
rapijos • svetainėj. • Naujoje, 
puošnioje; bažnyčioje iš ryto į- 
vyks -iškilmingos mišios ir pa
maldos, po pamaldų i audito
rium salė posėdis, gi vakare at
sibus ža vejantis koncertas ir 
vaidinimas, šiose iškilmingo
se pamaldose tikimasi, kad da
lyvaus ir Jo Eks. Arciv. Jurgis 
Matulevičius ir kiti svečiai. 
Gerbiamas Kun. Jurgis Raš
kauskas, Liet. Vyčių Apsk. 
Dvasios Vadas, pasižadėjo pa
sirūpinti kas link sutvarkymo 
Bažnytiniu reikalą. Be to tiki
mės sulaukti šiame suvažiavi-

lersilpna. tai jis visai nei 
daro tik jos ir savo labui, 
savaičių, kaip ten bebūtų, 
t i jo. 3

ine tlidi Lietuvos jaunuomenes 
darbuotoją. Lietuvos Pavasari
ninkų Pirmininką, Prof. Dr. J. 
Eretą, kuris galės mums daug 
nupiešti apie Lietuvos jauni
mą. Rengimo Komisija rūpi
nasi ir thubuojasg dėdama vi- 
sas pastangas idant šis suvažia
vimas sėkmingiausiai pavyktų^, 
ir kad būtų vienas iš didžiau
siu. Rengimo Komisija susi
deda iš “Vyties” red*- :Pr. 
Zdankaus. L. V. Apskr. pirnn, 
J. A. Mickeliūno, L. V. Apsk. 
Rašt.. K. Bartkaus, E. Noiyi- 
liutės ir O. Kuizinaitės. Apart 
Cliicagos kuopų Į šį suvažiavi
mą tikimasi, kad ims dalyvu- 
mą-šios kuopos, prLiųsdąmos 
gausiai atstovus. Springfield,
111., \Vestville, III., Rockford,
111.. AVaukegan, 111., Slieboy? 
gan, AVis., Gary, Ind., Indiana 
Harbor, Ind., ii'Sęitos-kuęįOS, 
kurios galės prisidėti prifir šio 
didelio suvažiavimo. Liet. Vy
čiu Ciiicagos Apsk. pasistengs 
tinkamai aprūpinti visus atsto- 
vus-sverius. Apskritys pagei
dauja. kad vi>os kuopos, ku
rios dalyvaus į >uvažiaviiną 
prisi renet u’ i r prisiųstų savo sn- 
manyimi.- ir rezoliucijas iš'ank
sto.

Centrui i i Apskričiui būtų la- 
■ bai linksma, kad jaunimas su- 
Įsijungtą i vieną būrį ir suorga- 
Į nizuolą Lietines Vyčių kuopas 
! šiose vielose. ChieagO lleights, 

III.. Melrose l’ark. III.. Rock- 
dalė. III., ir kitose kolonijose. 
'I'uoiik i valetu su visoms kuo
pom* kariu dalyvauti ateinan-

3 Aukso Dovanos
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Iki L. D. K. S. vajus užbaigai beliko tik du mėnesiai. Per tą laiką pasi 
žadėkime smarkiai padirbėti, kad busimam seime butų malonu seime 
darbais pasidžiaugti. Kiekvienas narys - narė privalėtų prirašyti bent pi 
vieną naują “Darbininko” skaitytoją ar naują narį. VALIO ] DARBĄ! •

Tariau dar to gerai
i. kaip priešinga mintis šaukė: 

Bet gal jis perdaug Įžeidė ją, gal 
Taip jis Įžeidė, 1x4, nuvažiavęs pa- 

1 r kas gi da-
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Narys, prirašęs 
bei skaitytojų skaičių, gaus
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Į ko skaitlingai.
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me Liet. Vi
2įayažiavime Vyčių

14-ta n ic Seime, kuris Įvyksta 
'vėliaus lytuose, \Vaterhury. 
Conn., valstijoje. Norintieji 

i,;-platesnių informacijų kas link
ą organizavimo kuopą kreipkitės 

jas Liet. Vyčiu Centro Rašti
ninkę. p-lę A. Rubliauskaitę, 

»-4736 S. \Vood St.. Chicago. III. 
' .Visi geri tėveliai ir motinos tu- 

Tėtu raginti ir prikalbinėti savo 
vaikelius priklausyti prie ge
resnių organizaciją. Lietuvos 
Vyčiu organizacija yra viena iš 
geriausią, didžiausiu ir garbin- 

. 'gijusiu visoje Amerikoje, nes 
> visuose didesniuose miestuose 

lietuvių apgyventą, galima ras
ti Lietuvos Vyčiu kuopas.

Lietuvos Vyčiai rūpinasi pa
laikyti savo tautą ir bažnyčią, 
duoti jaunimui Įvairiausiu 
sportu, meno ir panašią pasi- 

p lavinimą, ir visokiais būdais 
kėlti lietuviu vardą tarp sve
timtaučiu . Liet. VvČ-iu obalsis - • * e k
“Tautai ir Bažnyčiai."

Visos kuopos rengkitės ir 
ruoškitės Į Ši išvažiavimą idanl 
padarius jį vieną iš didžiausiu.

Kaziimeras Bartkus
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Balandžio 17 d. New York Centrai geležinkelio linija minėjo šimtmetines sukaktuves. 

Tam Įvykiui paminėti iš Albany Į Scenectady ėjo specijalis traukinys iš senoviškų vagonų 
s. čia parodoma tas traukinyir ji tempė senoviškas garvežy s atvažiavęs į Schenectady.

CLEVELAND, OHIO
Moterą Sąjungos 2(i kuopa 

minėjo dešimtie* metu kuopos 
gyvavimą 1S d. balandžio 1926 
m. pradėdamos su iškilmingom 
šv. mišiolu I.. >v. Jurgio bažny
čioj. šv. mišias laikė trys kn-» 
nigai.s Laike mišių gražiai gie
dojo solo sąjungietė Čižauskie- 
nė. Visos narės priėjo prie Šv. 
Komunijos, kartu dalyvaujant 
Aušros V art it Moterą draugijai 
ir Amžino Rožančiaus. Vaka
re .sąjungietės surengė gražu 
ppogramą 1 .iet u vi u Svetainėj. 
Prograine buvo prakaliau dai- 
nŲ, klasiškos šokikės ir teatras

• ‘ ‘Pavogtas Kūdikis.” Progra- 
nias prasidėjo truputį vėliaus, 
nejpi buvo garsinta. Susirgus 
nfeėsto majorui- ir nepribuvus, 
laikas užsitęsė. Jo vietą užėmė 
Jonas Alikelich. miesto tarybos 
narys. Nors trumpai kalbėjo, 
bet gyvai ir jausmingai. Iš- 

? iWišk(>-daug prielankumo ir už- 
;• užuojautos kaip sąjungietėms 

taip ir visiems lietuviams. Kai 
bėjo ir vietinis klebonas kun. 
Vii kutaitis. Jis gėrėjosi satoj 
kalboj. ka<l Clevelamle mo-terą 
draugijos draugiškai sugyvena 
ir pasižymi savo veikimu. Tre
čias kalbėjo kuojios pirm. Ona 
Mikelich ir organizatorė 26 kp. 
Ji savo kalboje gvildeno visus 
svarbiausius kuopos nuveiktus 
darbus.nuo pat .jos Įsikūrimo 
iki dabar iŠ ko visi galėjo leng
vai suprasti kokią pažangą yra 
padarius 26-ta kuopa bėgy je 10 
metą. Sekė klasiški šokiai. Są- 
jungietė* iluktė p-Ir Juze šal- 
čintė ir kitos gražiai išpildė šią 
dali programo įvairiais šokiais.

j kuriu ir vardu negalėjau suži
noti.

“Pavogta.* Kūdikis.” trage
dija triją akt ą sulošta gerai. 
Vaitlvlos buvo pritaikinti prie 

-rplių ir visi atliko gerai savo 
/U&luotį. Vaidylu vardai seka: 

Irana Edmmlienė. bankirriaus 
^moteris — Veronika Mtiroziv- 
ne, Liudvisė. slaugė — ,\|. Mu- 
liolienė. Zosytė. tarnaitė — V. 
.Jokuliėnimiė. Nešioto — A. Str- 
pulioniutė. Jotus, advokatas— 

iyPr. Sutkus. Graborius -■ \’in- 
s Jonušaitis. Lydytojas — 

kA. Buknis. Jonas, liaukos pri
žiūrėtojas J. Kapalinskas. 
Žvėjvs—Pijus Jonušaitis. Pra- 

‘nukas. Iranos aiigiiflinis — P». 
,3okubėnas. Juozas, mylįs išsi- 

rti — J. Medelis. Rožė. Žvejo 
uo — S. Minotienė. Sargas 

- J. Rakandas. Laimutė, pa
vogtas kūdikis - Ona Knpre- 
.Vičilltė, Policistas—luig. Blrz- 

(js. Režisierius, pasižymėjęs 
neno sritvje. Juozas K Įima vi
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saujalės bei keliu nariu išbujo
jo i skaitlingą kuoptu ir šian
dien randasi joje visokio užsi
ėmimo nariu’: garsiu daininin- 
kiu. geru virėjų, geru politi- 
kierką ir visokių veikėjų. Tuo 
pačiu kartu kuopos pirm. O. 
Alikelich Įteikė per komisijos 
pirm. B. štaupienę 26 kuopai 
labai gražią gyvų gėlių beskę. 
kokią retai kada taikosi matyt, 
su geriausiais linkėjimais il
giausių metų. Stasė C r^kbčienė 
su savo malonia kalba giliai 
apvainikavo ši vakarą. Po pa
gerbimui pirmųjų narių, sąjun- 
g.ietė Čižauskienė dainavo AĮo- 
terų himną ir Baimintų Ariją 
iš Lietuvos operos. Išė jo gerai.
)vi mažos mergaitės, muziko 

Greičiaus įiHjkinės. dainavo 
duetą iš dviejų atvejų. Išėjo 
labai gerai ir publikai jos labai 
patiko. rrą liūdūjo triukšmin
gas delnų plojimas. Progra
mai užsibaigus, visi programo 
dalyviai buvo kviesti prie ska
nios vakarienės, kur buvo sta
lai gražiai prirengti ir apkrau
ti skaniais'valgiais pačių są.jun- 
giečių darytais, ši vakarą są- 
jungietės įėmė ne tik darbais, 
rėmė ir gausiomis aukomis. Tas 
parodo kaip sąjungietės myli 
savo organizaciją, ir remia jos 
sumanymus. Ne tik pačios są
jungietės atjaučia nemažai ir 
kiti taip skaitlingai atsilanky
dami į minimą vakarą. Tru
puti pavėlavusieji ir sėdynių 
negavo.

Jubiliejinio vakaro rengimo 
komisija susidėjo iš šių ypatų: 
Paulina štaupienė. \'eronika 
Marozienč, Marė Jankauskie
nė

' 'I
gelis tikrai yra pasišventęs 
skelbti Kristaus mokslą.

Paimkim iš’antros pusės, ar 
visiem tas tinka? Ne. visai ne. 
Yra tokiu, kurie nejiaiso, skai
to paprastu dalyku, arba visai 
be reikšmės.

PHILADELPHIA, PA.
Pietą dalyj niūsiį mieste su

sispietę prie Šv. Kazimiero pa
rapijos lietuviai susilaukė ne
nuilstančio, pasišventusio, tar
nautojo Dievui ir žmonijai 
gerti, kun. S. Draugelio, kuris 
pereitą rudeni atvyko iš Lietu
vos. Jisai pasižymėjo savo 
nuolat prakilniausi pamokini
mais iš sakyklos. Pradėjo žmo
nės tėmyti kun. S. Draugelio 
nedėld.ienius. kuriuose jis sako 
pamokslus ir ją nepraleisti. 
Prieš verbą tą nedėlią laikė ro- 
gulekci jas. kurias zYuonės lan- 

’. Jaunąs dvasios 
bei tikrai yra jiasi- 
tarnystei Dievui ir 

Per visą savaitę lai- 
rekolekci jas kas die- 
pamokslu sakydavo; 
pamokslas vis kito-

jom iškilmingai resurekciją su 
procesija. Visos draugijos in 
corpore dalyvavo. Vaikučiai 
gražiai pasipuošę dailiai barsi
te gėles iš numirusią atsikėlu
siam Išganytojui. Klebonas

Veltui statysite bažnyčias, 
veltui rengsite misijas, kursite 
mokyklas*, darysite visokios 
rūšies gerus darbus — visi jū
sų rūpesčiai eis niekais, jei ne
mokėsite vartoti apsiginamojo 
ir puolamojo ginklo — geros 
katalikiškos spaudos.—Pijus X

f

SCHENECTADY, N. Y.
Vis seku laikraščius ir niektu 

ne matau apie mūsą koloniją. 
Turbūt mūsą koresjiondentai 
visai užmigo. Pffs mus liek 
veikimo kad negalima viską 
kartu ir surašyti, o apie tai nė 
žodis laikrašty.

Štai Velykų rylą sutikom su I
dideliu triukšmu. 6 vai. prade- [veiklumo.

Visi nepasisekimai organi
zuotam darbe, paeina nno ne-vadilvas, 

šventes 
žmonėms, 
kydamas 
na po du 
ir kožnas 
kioje temoje ir vis buvo tikri 
pamokinimai ir nebuvo tokio 
vakaro, kuris būtų praėjęs šal
tai iš jo pamokinimų.

Prisiartino gegužes mėnuo 
tas Marijos mėnuo vėl šaukiu 
prie artimesnės meilės — prie 
Marijos ]>er gražų pamokinimą 
kun. Draugelio.

Pelei to viso, pilnai galima 
sakvti, kaxl gerb. kun. S. Drau-

------ r 
rilis, 
tas.
jetuMjs neprigulinybės tvėri

mo ne tik su darbu, bet ir vi
sada su stambia auka. Lietu
vos ^nuliam jo auka nebuvo 
mažesnė kai $10. Buvo tokių 
sykių, kad p. Šiugžda aukavo 
po $500.00. Jis Lietuvoj ban
dys apsigyventi.

Newarkietis

Duokite jiems tą pieną pudinguose, košelėse, 

skystimuose, keiksuose ir pyragaičiuose. Jei 

mėgsta šokoladą ar koko, vartokit Standard ar 

Challenge Pieną. Tepkite ant duonos. Duoki-

karštas Lietuvos patrijo- 
HĮsai daug prisidėjo prie 
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mil
inių

kaličio žymių nuo 
užpilk keletu 

žymių ir lai prisigeri.

Dėl Brangių Dovan
o

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

KITOS PREMIJŲ KRAUTUVES 
FALE R1VER, MASS.

14—3r<l Street, nrtl lUalfonl St. 
NFAV HAVEN. CONN.

105 Temple Stroet. nrtl f'roivn Street 
BRIIMJEPORT, CONN.

105 Congress Street. nrll Mnln Street 
rnoviDENCE. n. i.

40 A boru Street, nrti \Viisliington Ht.

)*»r 
IIU- 

udėk į randelį sykiu su vntitle- 
virk pa lengvu 1ki 

iki dviejų ir 
dndędnnt (yik.s

Mitinge paaiškėjo, jog keli i 
nariai priversti buvo išstoti iš • 
klūbo jų motinoms Įsakius, vi
sai ne dėl jų pačių noro. Kelios 
moterėles varo agitaciją prieš 
klubą, kam susirinkimai daro- : 
mi Liet. Salėje ir klube nėra 
Dvasios Vado. Turiu pažymė
ti. jog klūbo pirmininkas p. Pr. 
Raudonis (žymus vietos sports- 
nienas) yra L. Vyčių veiklus 
narys, sporto sekcijos vadas, 
laimėjęs Klizal>ethui L. V. N. J. 
Basket holo Lygos čmnpionata. 
Aš—L. V. New York City kuo
pos narys, N. Y. ir X. J. apskr. 
pirmininkas. Kiti nariai visi 
yra katalikai, daugumoje L. V. 
nariai, tik viena mergina, bai
gusi H. School. yra socialisto 
duktė. Mes. aišku, skriausti 
merginos neleisim. Mes. geri 
katalikai, griežtai protestuoja
me prieš kelių moterėlių rodo
mą netoleranciją: mylėk savo 
artimą — liepia Dievas. Mums 
už jas gėda.

Į Konstitucijos Komisiją vie
ton J. Pronokiečio ir H. t minai
tės išrinkta St. Žitavėckis ir 
Mildred Lukšytė. Jospirm-kn 
yra Julius Jurgėla, Colunfbia- 
Un.■studentas. J pramogų ko
misiją vieton J. Pronckiečio ir 
K. Žilinsko išrinkta K. Jurgėla 
ir Ant. Brazaitis.

Debatuose tema “Ar dėtis 
prie “(indros**-centro?” Lai
mėjo affirmatyvė pusė. Tai 
valdyba įgaliota susirašyti su 
“Giedros" valdyba tikslu gau
ti informacijų apie šią organi
zaciją ir įstojimo sąlygas.

Kitas iš eilės mitingas Įvyks 
gegužės 30 d. 2 vai. po piet Lie
tuviu Salėje. Valtlyba tikisi 
iki tam laikui išrišti susidariu
sius veikime keblumus. Neabe
jojami’, jog vietos klebonas, 
jaunas džentelmeniškas kuni
gas. pagelbės išblaškyti rūkus. 
Valdyba žada suorganizuoti 
prakalbas tikslu painformuoti 
plačiąją visuomenę apie klūbo 
tikslus. Dieve padėk.

Rep. Rudyard K. Jurgėla

P. S., Rast.

ELIZABETH, N. J.
Studentai darbuojasi

5-as studentu klubo •‘Jaunoji 
Lietuva” susirinkimas Įvyko 
Liet. Salėje š. m. ge-g-. 2 d. 2 vai. 
popiet. Pirmininkavo pradžio
je p. Pi. Raudonis, vėliau p. K. 
Brazaitis. Posėdi* vedamas 
anglu kalboje, kaip ir ankščiau.

I’o valdybos ir komisiją ra
portu. apsvarstyta visa eilė ei
namąją reikalą. Priimta kon
stitucija 2-ju skaitymu, — vie
ton 12-kos nariu, kvorumo nor
ma nustatyta vienas trečdalis 
klūbo narną.

NEWARK, N. J.

T»al. 3() d. š. m. laivu Loviath- 
an išvažiavo Lietuvon Andrius 
Šiugžda, palydimas didelio bū
rio jo draugu iš Newarko ir 
T»rooklvno. Jisai via .'bkaiie- 
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Maistas, Kurį Jūsų 
Vaikai Visuomet 

Turi Gauti
Atvykus jūsų vaikams į pasauli, pirmuoju mais
tu jūs davėte pieną. Pieną valgė kasdieną. Todėl 
ir dabar nieko geresnio nėra, kaip duoti tą pati 
maistą. Standard ar Challenge Kondensuotas 
pienas yra tik grynas pienas ir cukrus, o suteiks 
jū^ų vaikams tą sotumą, kuris jiems reikalingas. 
Daktarai patyrė, kad kondensuotas pienas yra 
brangus maistas subudavojimui vaiku sveikatos

te kaip jie mėgsta. Jei mėgsti kavą, vartok tą 

pieną. Bus kitoks skonis.

Tiedu vyrai yar Amerikos laikraštininkai. Jiedu pasiry- 
apkeliauti aplink pasauli per 25 dienas. Birželio mėnesyje 

iš New Yorko orlaiviu lėks į Victoria* B. C. Iš ten laivu plauks 
i Japoniją, iš Japonijos i Vladivostoką, iš Vladivostoko per Si
birą geležinkeliu dardės i Maskvą. Iš Maskvos orlaiviu lėks i 
Cherbourgą. Iš ten laivu j New Yorką.

Rašo ISABELLE KAY
Lietuve šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patarimų 
pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šeiminin
kė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straipsneliai ku

rie bus jodomus kožnai Lietuvei šeimininkei.

isiotns vaidyboms ir nioky- 
_ ims priklauso gilios pado 

Ros žodi*.
Po perstatymo sekė 26 l<p. 

■ pirmųjų nariu bei organizato- 
t rių pagerbi n ia*. Pakvietus M. 

anknuskienei. p lė SfrĮmlio. 
nrntė įteikė visom* Įvairią s|>al 

:yų graži ii gyvu geliu pluoštus.
s reiškė, kad kaip iš mažos

įtart u t

RODYKLĖ No. 27
Virimo Receptas

Gydytojai t>:lt»iri:i valgyt šiltas. :k:t- 
■ d:)* ?tipe*. ne* įo* veikia kaip” stiliui- 
hiutai ir leidžia tinkamai veikti lirški- 
iiint” sistemai. Zuįm'* gali Imti Itiais- 
tingso ir skanios jeigu bus naudojama 
daržovės. Kada nežinai kokių z.li|ie da
ri t bandyk sekančia ir lnok į sl:tl:i *it 
džiovintais kreklais vietoj ,nė*<>*.

nžioviNTV šakaliu »xr m z.\
puoduko evaporated pieno 
puoduką* džiovintų *niil!kių 
lialhonų 
kioftos karšio vandens 
supjausi \ to *\ ugnini 
pluošteliai peirušku 
kambliai celerių. sukapotų 
maža morka, i-ukapota 
šaukštai *iie*to ar sviesto pava
duotojo 
šaukštai miltų 
šaukštuko druskos

'...šaukštuko pipirų 
Paprikos kiek reikia skoniui.
Perplauk šalw>llM>nus ir pamerk 

naktį .uitame vandenyje. Paskui 
i;ošk. * 
niu ir daržovėmis ir 
šabullioltai suminkštės, 
pustrečios \ a landos, 
nuo laiko vanden* kad visada butų pil
na kvorta. Paskui Įiertrink šaballMimts 
įh»i- .ietiikų. dadėk evuporatcd pienų >r 
iniaišvk svi<**tų kurį pirmiau reik su 
miltai* sumaišyti į smetotią. Sudėk už
darų ir užvirink, nuolat išmaišant.

Virtuvės Reikaluose

Naminiai Pasigelbėjūnai
U<>iki:i žiūrėt k;t<l sid:ibrini:ii ibtik- 

t:ii likmi Imtų sausi pirm padedant 
juos, šlapiai padėti pa*kui labai sun
ku valyt. <|el niekatiiško* veikmės \ati- 
ilon* ant sidabro.

Nuvalymui naujo liuolenm'.i niišluok 
•u -CĮH'čiii. paskui nutrink šlapiu ska
ruliu. Mažiausia muilo reikia naudoti. 
\epatarl ina linoleumo šveisti su šė|*>- 
čiu. Gera* daikta* valymui linoleumo y- 
■•a kerosimi* ir verdantis linų aliejus 
kuo reikia pa*imarkiu* skarulį trinti li
noleumu.

Išvalymui vaistų bonkos kuri turi 
vaistų kvapsni, pripilk Išnik:) pusiau 
šaltu vandeniu ir dadėk šaukštukų *:m- 
*>s mtištnnlos. 
pastolėt kelias 
j tark Išnik:).

I’raš.iMnimui 
boirany rakandų 
kamparo ant 
Paskui šveisk minkštu skaruliu, trinant 
tvirtai ir greitai.

Grožės Patarimai
Geriausi* bilda* *iipurenimui plaukų 

yra u vamteniu. I'irnui su nuirki k 
plauku* *ii luirengtu trnrblninviniiil 
skystimu arini su karštu įamtoniu. Pa
merk iljmis dantimis šukas į karštą 
vandeni !r šukuok |»er trfnnkusu iki jie 
smlrė^nė*. šukuok plauku* tiesiog Į u#- 
ĮKiktd) su dantimi* einančiai* j užjnika- 
lį nuo šaknų.. Paskui įkišk kitas šukas 
tuoj |s> pirmi) irgi *u dantimis j užpa
kalį 1wt kad dantį* abiejų šilkų sitsi- 
križiavotų kaip žirklės, ir ia«la plau
kai Ims vingiuojami tier šukų dantis. 
Paskui Mt*maigyk .niaukus plonytėm'* 
• pilkclėmis.

Ypatiška Sveikata
Itoktnnd ir slaugė* nuolat gauna už- 

klausinių apie vertę Sėlenų kai|s> virš
kinant maisto. Sėlenos yra viršutinė 
dalis 'kviečių grudų. Sėlenų nauda da
bar tapo pripažinta svartii. Pirmiausn- 
šia. .los turi daug virškinamų dailų ku
rio* sutraukia vnmienj. )m*kui eina pe> 
žarna* nešdamos nereikalingų meileg-j. 
Antra. Sėlenos turtingos mineralai*, ku
rie neduoda viduriams mtltigti. Sėiew»s 
tnri daug •tvletie*. kas labili reikalinga 
kiniui, ir fosforo, kuris reikalinga* kim
iam*. Reikia nors nyki i dieną valgy
li sėlenų gaminiu*.

dykai
Ttnipn<iami Iribc- 

liūs blėšinių. gau
nate brangių dova
nų. Pavyzdžiui. ga
lite gauti S šmotų 
setų peilių virtu
vei. kokį matot aut 
paveikslo už 2-»O 
leilmlių. Ta* setas 
jums nekainuos nė 
cento. Visk:), kų 
jus turite daryt y- 
rn t :i upyti leibe
lius nuo bičšinių. 
Atsilankykite j ar
čiausių d o v a n ii 
krautuvę ir apžiū
rėkite daugybę ten 
išstatytų dovanų. 
Ten rasite kų nau
dingo jusi) na
mams.

pilim:) •liuhiotl spaulN'ttnm*

’V»

n* kurtų kbrihi* csunsmos hrancin* nermljon apari ąvr»» 
\ tBi pn»*criilnk«l p«nlu»wla tų nriią k<ni<ton*u«»tą pienų.

žuvį Kutinai Išdek sknrvntlą 
|K>)>ier:i. I’nmntysit kilti tns 
Jum* d:iuz <lnri»<> sknrvnttos

l*:i t :in hm pirksi! naujus gurnu* užsti- 
kiniam* ' ai*ių stiklu lietoj lininio! še
ini*. Seni gnl Jau silijHfę ir Migittly.* 
,iu*ų prozcrvu<>lamu* vaisiu*.

Kepant 
vaškuota 
sutaupys 
valy m ui.

Skonis
kuomet .IivmII j stulų su gerui sudarytu 
tomaelų sosil Ir tarkuotu *iirin.

Porteriui* keččln* užima vietų moli
nio. ne* .n* yra saniuiriškesni*.

Kuomet venll Imlu** <la«|ėk t»l*ki 
<lru*k<>*. Ta* tusiuos luilvčms per*au«t 
ir «uifupčt.

Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus:
Kiekvienai šeimininkei n'lkallngn to* virtuvėje tūlo* reikmenys Ir kiekvie

na -otmininkd gali gimti tai vl«i«kni dykai Iri ii pirk* Stnmlard ir Chąllenge 
Kon<len*noių 1‘lenn. 
pieno Ir .vilkinu*.

Taupykit LeibeliussRofflet
“Chariestono" 
šokit.
<ok ir ttrrp’n* 'r kraipyki
Brt MUtoki* nrprikrfik «avo 
inkėįui aki* pleilkanom.

Ii tikro yra apgailėtina, kuo
met žmoftui apsileidžia pleiska
nom.

Jlįiffles
Pleiškam) mirtinas prieis* too-

Žau apraly* i«« nuo to jkyrsua 
r naikinančio parazito.

Pamėginkite bnnka per sa
vaite ar dešimti dienu, o busite 
nustebinti.

6Sc. vaistinėse arba 7Sc. 
pait* tiesiai i- laboratorijos.

P. AD. RICHTER A C 
Berry and So. Sth Stt.

v Brookljn, N. Y.

SILPNI, NERVUOTI, SER
GANTI ŽMONĖS PRI
VALO TĄ SKAITYTI

.Inu buvo nlH*ln:ii du rodyta per tuk
siančius sergančių. imi\m-gitslų nervų. 
nu*ilpnsiij. kdičiiinčių žmonių, kad nė
ra kitų gydirolių kurto* suteiktų .<>kt 
greitų paletigvinitnų ir gerų sveikatų, 
kaip \ilga-Tone.

Kuomet iils jaučiatės labai |i.-a«ti<’ 
ir negalite valgyli arba miegoti, visas 
nuvargęs ir šilima* rytmety ir šilimų 
•lervų; kuomet Jūsų vidurini yra visai 
suirę ir jūsų liežuvi* apsivėlęs ir turite 
Inbni |rrn*la skonį burnoje, tuomet jų* 
turite vnrtoti Nug.-i Tone. .los nuste
bins jumis kaip greit jo* pradės ųtgau
ti jūsų sveikatų ir gyveniniu* pnsldaris 
vertu gyvertti. Nuga -Tone veikla gerai 
tokiuose atsitikimuose. Kodcl? Toijrl. 
kad jos v ra moksliniai laidavotojos ner
vų ir kraujo. Steiiėilnai kaip greitai 
Jos grųžlnn i»‘|i. imni-li ir vlgor silp
niems nervam* ir rnnhienitns. .los at- 
btubivojn turpngų. raudonų kraujų. *t|. 
yrius, nuolatlidu* nervus ir padaugina 
puikinusiai jėgų gyvenime.

N'ngn-Tone \ rn pardai inėjnnios su 
absolHiėfn supratlmn. kad b'l tų* vnr- 
.osite Iii* iier koletų dienų, tmgal im 
duota inirodi mij. ir J<>«'ii«**titolks pasek 
Ulių. Jų* milte siigrųžlnll likusia* i>n- 
keh |c ten kur Jų* pirkote Ir imrdavėjas 
niiiloidni gružių* Imu* pinigu*. Jei |ųs 
nesijaučiate gerui, lų* >-*ni«. sau *kolln 
ga*. kad pabandžius Nuga Tone, ne* |ų* ' 
nieko negalite pralaimėti.

Kekomendliolnliio*. -rarnntuojamn* Ir 
pnrdni Inėjnnios pa* i i*u* apitokorlu*,

l’*A^
- s' ■’ ; " •- \ . 7 . ■ ' \ / - ' -
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kun. M. F. Daumantas iškil
mingai atnašavo šv. mišias ku
rioms asistavo atostogoms ap
sistoję kelioms dienoms pas kle
boną klierikai kun. Dijakonas 
J. Balkūnas ir P. Lekšis subdl- 
jakonu. Angelo Sargo Vaikų 
Draugija ėjo in corpore prie 
Dievo Stalo. Šv. Cecilijos cho
ras giedojo naujas mišias. Baž
nyčia buvo labai gražiai pa
puošia gyvomis gėlėmis, kad 
net ir svetimtaučiai klausė kas 
puošė tai gražiai bažnyčią. At
sakymas ne kas kitas kaip ge
ros širdies Schenectael’o lietu
viai. Schenectadiečiai pirmu 
kartu pamatė gražų baldakimą, 
kurio stvlių pats klebonas pa
teikė vienai iš New Yorko fir
mų, kuriai aukavo vietiniai ir 
kitų kolonijų geros širdies 
žmonės.

14 d. š. m. kaip visur taip ir 
pas mus atsilankė kun. J. Da
gilis. Aukų surinkta $43,

.25 d. š. m. pas mus Įvyko iš
darinė diena. Nes minėtoj die
noj J. M. Albany’s vyskupas 
atsilankė su vizitacija ir kartu 
suteikė Dirmavonės Sakramen
tą ir pašventino parapijos nau
ją varpą. Visos draugijos in 
corpore, Angelo Sargo Vaikų 
Dr-ja ir ministrantai iškilmin
gu būdu sutiko vyskupą ties 
klebonijos ir nuvedė jį į bažny
čią. Prieš pradedant iškilmes 
pats vyskupas trumpai pasakė 
pamokslą., Lietuvių kalboj pa
sakė labai gražų pamokslą kun. 
Dr. A. Bružas, vienuolis. Vys
kupui padėjo kancleris Kun. 
Maginu. Kun, Dr. A. Bružas. 
Kunfp. Molekaitis, Kun. Os- 
trowskįs, Kun. Guzielek, Kun. 
Birekler. į minėtas iškilmes su
plaukė didelė minia žmonių iš 
visų apielinkių kolonijų, iš ki
tur kaip ve iŠ Machanecville 
lietuviai net su dideliu troku 
atvyko. Žmonių tiek suėjo baž
nyčion kad nebuvo galima.nė 
pasijudinti, žmonės net'lauke 
stovėję r \ ?
kubuiet nepajnirš^gerias. širdi^ 
tų, kurie dalyvavo tose iškilmė
se. Tai vis dėka jaunam l>et 
energingam klebonui kum M. 
Daumantui, trustistams ir pa
vieniams patupi joninis, kurie 
visa širdimi darbavosi kad vis
kas Įvykti] k negražiausia. Tas 
ir Įvyko! Valio Šv. Kryžiaus 
lietuvių parapija! Valio Sce- 
nectad’o lietuviai!

pirko kelis šmotus rakandų 
kambariams papuošti. Na ir 
per Velykas susiprašęs įžymes
nes ypatus nutarė tuos ųaujai 
supirktus rakandus aplieti. 
Prasidėjo ceremonijos, liejo vi 
si kiek tik kas galėjo. Teatra
liško choro generolas, mažasis 
Feliksiukas, tiek jau vargšas 
pradėjo liet, net per visus»ga- 
lus., Ten buvo ir Clevelando 
garsusis, baritonas su savo žmo
na. Bet kaip jau aukštesnė v 
puta, tai negėrė to paprasto 
gėrimėlio, nes girdi nesveika, 
tai pats prisipylęs uzboną misi- 
nešė į Skiepą, ir ten jxn-virino su 
medum. Tai mat ir Clevelan- 
das progresuoja.

Laisvamanių vežime

Kuomet i>arapijos susirinki
me tapo pakeltas boikotas prieš 
katalikiškus laikraščius, tai ne
kuria tik ir lauke tos progos, 
kad ramiai sau galėtų atsisėsti 
laisvamanių vežinu1 ir dabar 
sau ramiai skaito laisvamanių 
“Dirvą.” Ko gi bijot, nes pa
gal vii-šminėtą boikotą, tai lais
vamanių šlamštai turi būt g<>- 
resni. • Mat kad ir mokyto žmo
gaus, bet puikybė jam pačiam 
iškasė duobę į>o jo pačio namų 
durimis.

Tikras progresas
Beždžionė pamatė, kad žmo

gus nešioja akinius, tai ir ji pa
norėjo kaip nors juos sau pri- 
iaikint. Bet negalėjus niekur 
užkabinti, tai nors ant uodegos 
-au užkabino. Taip ir mūsų 
nekuria ]>«1 rijotai pamatę. k::d 
uekurie lietuviai Įjm u pi na savo 
pavardes. Taigi ir jie >umanė 
sutrumpinti savąsias. Štaįjos: 
M r. Belly Green. M r. Joe Mou- 
ze, M r. Bali y Burkey. M r. .Joe 
Morzey. Na ar ne puikios gi? 
i’a.'tarasi.- Morzey generalis 
“Dirvom” rėmėjas ir korespon
dentas.

Schenectadiečiai iiiei '

Pipiras

CLEVELAND, OHIO.
Randu reikalą čia paminėti 

apie žymiausi mūsų apielinkės 
muzikos artistą p. Vincą Grei
čių ir apie žymiausią soli.-tę p. 
S. Greičienę.

Teko man pilnai susipažinti 
su p. p. Greičių tvarkingu gy- 
vi’iiiimi. Nors p. p. Greičiai tu
ri nemažą šeimynėlę, bet įėjęs 
pas juos Į stubą. tai tuojaus 
matosi pavyzdinga tvarka. P. 
S. Greičienė yra pavyzdinga 
šeimininkė, turi apžiūrėti ne
mažą šeimyną ir dar sugeba 
taip artistiškai atlikti kaipo 
dainininkė savo užduotį beveik 
kiekviename Clevelando lietu 
viii parengime. Ponas V. Grei
čius ne tik kad yra aukštai-su
sipažinęs su muzika. lwt yra da 
gabus rašytojas, n.-s jo daug 
gražių straipsnelių tilpdavo 
“Santaikoje” dargi tos jatčios 
“Santaikos” visą laiką buvo 
redaktorium.’ Podraug daugu
mas / ’levi-lando lietuvių yra 
prasimokinę nuo p. Greičiaus 
taisykliŠkai šiek ti< k parašyti. 
Taigi tarpe- elevelandiečių pir
mutinė garbė priklausuo vien 
tik p. p. Greičiams. Dargi tu
riu pažymėti, kad p. Greičius 
gyvena (’levelande Irena 13 me
tų ir niekas neimi mažiausio 
užmetimo p. p. Greičiams, kad 
būtų turėję pasikėsinimą kam 
nors pakenkti kokiame nors 
darbe- bei užmanyme'. Lai gy- 
vuojbi p. p. Greičiai ir lai dar
buojas lietuvių tarjH- ir ant to
linus.

Reporteris
4 4 - • •

*7 lawrence, mass.
žiemos darželiuose

$v. Cecilijos choras Įx>\ud. 
gerb. varg. -Jono Banio ruošia
si/ prie didelio koncerto, kuris 
Įvyks “AVinter Gardaus” 
(“Žiemos Darželiuose’') sve
tainėje’ gegužio 23 d.

Dalyvaus gerk. prof. Židana- 
virius. IVorcesterio varg. .Ra
polas .Juška ir mūsų Jirangusis 
jaunimas po vad. naujo vado, 
kuris ruošia pirmą koncertą 
mūsų kolonijoj ŠĮ metą. Pri
valau pažymėk kad mū.-ų cho
re priklauso šios kolonijos rim 
ėiaasis .jaunimas, kuris mėgsta 
lavintis liatuviškų dainelių, nes 
jų tėveliai tikri tėvynainiai ir 
dori katalikai.

Veikimas
>Šv. Elzbietos Dr ja vietoj 

baliaus šį metą sulošė, veikalą

Dauganoris” pradžioje pava- Įrimns^1gw€^»•

.ąrio Šv. Marijos svetainėje.
Moterų Sąjungos kp. sekan

čią savaitę suruošė“ Tautišką 
vakarą, kuris buvo įvairus, y- 
oatingai muzikoje.

N. P. Dr-ja laimėjo neapsa
komai puikią dovaną P-lės 
Švenčiausios Liurdos stovylą, 
kurią paaukavo p. Pinas. Jo 
duktė Adelė yra darbšti narė 
Sodalicijos dr-joj. Stovyla bus 
pastatyta priekyje Sodalicijos 
vasarnamio “Palangoje.”

LDKS. narė p-lė Stasė Ado
ma i tė apleidžia mūsų koloniją, 
važiuoja Lietuvon pas savo tė
velius.

Glory

NORWOOD, MASS.
L. Vyčių 27-tos kuopos mėne

sinis susirinkimas .Įvyko gegu
žės 2 d. Šv. Jurgio parapijos 
svetainėj, po sumos. Susirinki
mą atidarė pirmininkas Kazys 
J. Viesulą. Buvo svarstyti įbė
ganti reikalai. Pasirodė, kad 
Noru oodo kuopa pradėjo smar
kiai veikti. Tos visos klaidos

sumažino .bažnyčios ty
šos šutai- do,‘ko

, nuo Ę. D. Apie moteiyst^tūžsilaikymą. J>al«ai nup jvargoaų:
K.-S. ijųvo ^riimtis ir Vyčių Tuęųaus vlęna «ioteris atsįstę- lauki” T X- .
kuopa apsiėmė prisidėti prie jo iri kažką; sako į kleboną. To- kalba. Tada priėjo viena 
kitų organizacijų ir dalyvauti i/ j ‘ Į ■ ■T '' »~j~ ~~ į i 1‘f r'1 ’ * ■ *

Bet ti^k ji -kaiką

LDKŠ. ;milžinikam išvažiavi- 
me, -kurisįvyks’gegužės 31 d., 
AVo^cester/Mass. Taipgi dele? 
gatar^uy^ išrinkti* į L. Vyčių 
Naujosios Ąnglįjoš Apskričio 
suvažiayiriią, kuris įvyks nedė- 
lioj, gegužes 16 d.

‘ Lazda

t

NEWARK, N. J.
Gegužės 2 d., sekmdaienv, ei

nant į lietuvių Švč. Trejybės 
bažnyčią pastebėjau du pulke
liu žmonių sustoję kalbasi ne
toli bažnyčios. Tuoj puolė klau
simas kas tai yra. kad tie žmo
nės beveik visi susirinko, kurie 
Į mūs bažnyčią labai retai teat- 
silanko. Prieš pat sumą išeina 
klebonas T. Kelmelis ir prane
ša, kad šiandie pamokslą sakys 
po sumai ir prašo visų pasilik
ti iki po pamokslui. Pamoksle 
kunigas pasako aiškinant.apie

Nuleidmas į jūrą naujai pastatyto skunerio. Tas skune- 
ris lydės McMillano ekspediciją į šiaurės kraštus. Ekskursija 
išplauks birželio mėn.

teris prie kalbančios, kaž ką jai f 
pasakė. Tada ji atsisėdo. Kle
bonas susnervavęs sakot “Mat'. S 
jau Devas nia parodyt bažny-A-& 
čios priešus, tegul eina į peklųV- 
tokie žmonės, ne į bažnyčią, 
geriau, kadi jie neitų ir kitų ne-- i 
trukdytų. ’ ’ Toliau klebonas są-* 
ko: ‘.‘Aš jums ir daugiau paro- 
dvsiu apie juos.” Tada paima < 
du laišku ir pluoštą popierų. 
Mat tiedu laiškai besama jam' 
prisiųsti lietuvių nenuoramų/ 
Vieną laišką išima iš vokelio, • 
porą žodžių ištaręs susilaiko. 
Sakė, kitą syk jį perskaitysiu. 
Antrą laišką išima ir skaito, 
kur šiaip skamba: “Tu turi iš 
čia j 30 dienų išeiti, o jei n'eiš- 
si Į 30 dienų, tai taip bus su ta
vim kaip su kun. Žebriu.”

Tai mat ko sulaukėme.
Parapijonas

Darbininko” skaitymas u 
rėmimas, tai darbininko susi 
pratimas.

Neveiklumas ir stoka inicia
tyvos, dideli priešai pažangos.

• *
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Lietuviu Darbininkų Kooperatyves Sąjungos Centras
z-

:1P

I Prigelbiamas
r

s

Naujosios Anglijos L. D. K. S. kuopų ApskričioĮvyks Pirmadieny
J

1

IS 1 • k

Velykų puota
'*'lula> žmogelis panorėjo Ve- 
lykų dienoje parengti puotą. 
Betgi turi tam būt kokia prie
žastis. Taigi prieš Velykas nu-

± V-' v-- .LlS- ■ > i

Jei galėtum kiniškai skaity
ti, tai žinotum, ką kinai mano 
apie japonus. Pekine buvo 
anti-japoniška demonstracija ir 
ant demonstrantų siautalų bu
vo užrašyti komplimentai japo
nų adresu.

Bokštas agrikultūros bučiu
ko Philadelphijoj pasaulinės 
parodos darže.

-/ ’ v-

Į
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WORCESTER,

Gegužio 31-mą d., 1926 m
MAIRONIES PARKE

MA SS.
‘ y
■ ■ ' "
t

Pradžia 10-tą valandą ryte.

Tai bus grynai lietuvių darbininkų piknikas, šiais metais pirmuti
'"'‘'.'Į' ’ ’. ’’ fė.

nis. Rengėjai širdingai kviečią visų Naujos Anglijos lietuvių kolonijų!
i • ’ ’ 7 *

vyrus, moteris ir vaikus. Bus proga susipažinti, susidraugauti, nau
jienas sužinoti, pasilinksminti. Bus j vairių žaismių, gražus progra-
mas ir tikras kermošius

•r -•< m-.. ■»¥

LDKS. CENTRAS.



ANTANAS BENDORAITIS

EGUŽĖS16 D., 1926 M.
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LVS1US’ Į šiandiena Lietuvos

t

I DR. L GOLDEN
BOSTON T, OFISAS 1

Didelis Piknikas
PRANEŠIMAS

1

l

Pasalie f is

f

\

Res. Tel.
Trospect 0415-M

gana skaitlingai lanky- 
Vietos klelnmas gerbia- 
Juškaitis, atverdamas

First National Banko sky-į-

Boston’o lietuviu uolus veikėjas jaunimo tarpe. Ypač daug 
pasidarbavo vyčiu tarpe. Dabar vyksta vakacijų Lietuvon. Jis 
ir Bcstonietės Žukauskaitės gegužio 18 d. laivu Columbus iš
plauks Lietuvon.

TEL. So. Boston 0506—W. 

lietuvys dantistas 

A. L. KAPOČIUS
251 Broadway, So. Boston 

("KHetvIo’’ n*me)
Ottro VALAnnoa: nuo 9 Iki 12, nso

savo ir'savo 
broliu valnybės neatboja. T r 
mes laisvę pažinę jungo jau 
nebevilksim. Valio Lietuva !

■i na r

I

Gegužio 22 ir 23 d., 1926
D. L. K. VYTAUTO PARKE, L0WELL, MASS.

Gerbiamieji Lietuviai ir Lietuvaitės kaip tai vietiniai taip 
ir apielinkią kolonijų, visus širdingai kviečiam atsilankyti ant 
šio taip puikaus pikniko, kur galėsit puikiai pasilinksminti ir 
pakvėpuoti tyru pavasrio oru.

Subatoj šokiai prasidės 4-tą vai. po pietų ir trauksis net 
iki vėlumai naktį. Nedėlioj įvairūs pasilinksminimai prasidės 
10 vai. ryte ir trauksis visą dieną.

ĮŽANGA: subatoje 35c. ypatai, o nedėlioj visai maža.

Kviečia visus D. L. K. VYTAUTO KLUBAS

16 METŲ SOUTH BOSTONE

OR. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS

199a W. Bro&dvay, So. Bostoa
VALANDOS: Nuo 9 r. Iki 7 ». vak.

Tel. So. Boston 0828
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. GASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadwayt South Bertos 
Ofiso valandos:

□no 9 Iki 12:00 ryte ir nuo 1:80 
iki 5 ir nuo B :00 iki 8 vaL vakare 
Ofisas uždarytas subado* vakarais 
ir nedPldieniafs. taip-pt seredomls 
nuo 12 dieną uždarytas.

I 1 !M 6 tr nva 6 :30 tkf 9 vakare. x 
t Šaradomis nuo 9 iki 12 vaL dlen* 5

Suimtomis nuo 9 Iki 6 rak. Neda 5 
I įlomis ano 9 iki 12 (parai ratart}' /

Parsiduoda piisnauji. ceri lorničiai 
visai pigiai. Yra "setas." trys 
dės. trys lovos. 1O krėslu, m-ėius ir vis
kas. šeimyna gali ateiti ir uyventi. n.s 
aš turini išvažiuoti. Ateiti nuo 5 vai. va
kare. VINTAS ČYŽIUS. .•>!!» Tltird St.. 
So. Boston. Mass. t G. II -17 t

------------- - ------ ■e—
Resi.lencljns Telephones: 0779-R. K. 
Ofiso Telefonas So. Boston 0779-W

S. BARUSEVIČIUS
UrtvrtlkM Grabortaa. balaamoto- 
jaa. Real Eatnte tr Pnblle Notaras.

258 W. Broadway 
South Boston, Mass.

ReMdencIJn 838 Dorebeeter Avmoe

BOSTON'O DRAUGIJŲ
VALDYBŲ ADRESAI

Lietuvos Dukterų Draugystės 
Po Globa Motinos Švenčiausios 

Valdybos Antrašai 
1 Pirmininkė — Teklė A^motisklen?.

98 0 Street So. Boxton. Mnss.

Tel. South Bn«ton 4474-M.
Vl<v PlrBL — Zofija KMIflH1,

I
!H) GREEN STREET
Tel. lia.vtnarket 22SS

iki -I ir 7 iki S valatalų vakare 
sekmadieniais 3 iki -l

R0XBURY’I0 OFISAS 
k; < i:.\\vi oi:i» street

i ari i WasliiiiL'f<<n St.)
I ’i'el. Ie>xl>iiry 0131
j S iki a ryte, i iki ir '.i iki 1 «> vakare.
1 iš-kiri.'int penktadieniu ir sekmadie- 
1 lijo vakarus.

KAS TURITE $4,000?
Katras pirma ateis t:>< iitpirks fita 
banrenų. I ><>reliestery. <’> šeimyna tutinas 
su maudynėmis, piazzais ii' kitais pail
gumais. Labai didelis vardas, Randu 
neša virš S2.tMHt.uo i melas. Kaina lik 
:: 1.*>..'>( h t. antrų tiiortgičių prisiims tmis 
pardavėjas lengvomis išlygomis. Kreip 
Ritės pas: Vinceli! B. Ambrose. 255 
Bfoavvay. S<>. Boston. Mass.

ANT PARDAVIMO
KRAUTUVĖ (market. Biznis yra labai 
išdirbtas tarpe lietuviu, lenkt), ameri
konų ir portugalu. Apyvartos (bizniui 
daroma savaitėje S'.HHi.tMt ir dau-.'iaii. 
Telephone i’orter 2O9G.

DR. J. G. LANDŽIUS
(SEYMOUR)

LIETUVIS GYDYTOJAS
381 W. Broadway, S. Boston
VAL. !> iki U TEL. S. B. 4<Xx»
___________________________________________________I

D. L. K. Vytauto Klubas Rengia

SAVO VASARINIO PARKO ATIDARYMĄ

Tol. Brockton 5112
DANTĮstas

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

Sekmadieninio p° J'iftŲ
705 Main St., Montello, Mass.

(Kampas Broa.l Stnvt)

DIDELIS BARBENĄS
3 šeimynų nuMlinis namas sti visais j- 

taisymais, kaip lai: maudynės, skalby- 
nės, abeji pečiai, elektros šviesa ir j<»- 
sas; didelis puikus vardas: namas nau
jai nu]>ent.vt;is ir gerus rufas. Kas no
ri dėl gyvenimo lai City l’ointe negali
ma taniau gauti. Kandi) neša i metus 
<1 J.TJ.tMi Morgičiai laimi geri. įneš
ti reikia S3.(HM).iM). Kaina Ci.ikMl.On. Kas 
dar neaišku tai kreipkis pas .Il i.Ii S 
MIKAI.IONIS. •125 l’.roadtvay. S<>. lies, 
toli. Mass. ’I'el. So. Bosimi lito” arh.i 
231U-.I. I G. 7-1 Ii

VIX('EXT B. AMBROSE (vAndu-ozai- 
lis) perkėlė savo real estai.' ofisą į 
"Keleivio" minia. 2-“>."> l’.roaduay, Sotuh 
Boston. Mass. .Naujoje vieloje bu- lan
giaus patogumo suteikti tinkam;) patar- 
.lavitna real estate ir insurnm-e reika
luose. Kviečiu \ isiis atsilankyti. 'I'el. S. 
B. iV>(h;-.M. ( G.-7-11 i

JUOZAS M. VERVEČKA
(VERACKA)

LIETUVIS ADVOKATAS
PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE 

OFISUOSE

SOUTH BOSTON MASS.:
414 W. Broadvvav

Tel. S. B. 0948

BROCKTON MASS.:
684 No. Main Street

Tel. Brockton 7180 
RESIDENCIJOS Tel. S. B. 8429-W

FORNIČIAIAN1 PARDA
VIMO

Parsiduoda forničiai ant penkių rtii- 
mų. Yra setas, stalai. pian<da<. lotos 
ir I. t. Gali ateiti ir gyventi. Kelia
mės i kilų miestą, lodei parduodame 
visai pigiųi. Ateiti Idle kada. K. VA1T- 
KI S. 3”>!i Fourth St.. So. I’osloii. Ma--.

(G. 11-171

PASARGA. Automobiliam kulias gerai pataisytas ir suve
dėju elektros šviesas salėje ir v :im parke.s;<

SVEČIŲ PRAKALBOS
CAMBRIDGIUJE

PIRMAS SO. BOSTON’E LIETUVIŠKAS PLUMBERIS
Rostono ir nplelinkės lietuvio! turi progų nnudotisi lietuvio phtniberi.t Įmtnrna-

Tnipgi lnlkom visokio pltintheriško tnvoro nuo didžimtsio iki mttžlmmiovlmti.
Taipgi laikom pilnai geležiuj storų visokio tavoro kas tik reikalingadalyko.

dėl namo: jtento. aliejaus, vnrnišitnts. vienu žodžiu, visko. I’entns jtarsiduoda po 
.>1.50. $2.25 ir $3.65 už galioną. Musų "prnisai" yra žemesni negu kitur. GEO
LAUKAITIS & CO., 162 Broaylvvay. So. Boston. Mass. Tel. S. Boston 2373-M.

vo Angelą apsaugoti jos dūk-
relę ar sūnelį likusį šioj aša
rų, pakalnėje irTiovojančiiis
su pagundomis viliojant jau-

į nimą j nuodėmę.
pūdžio ši lie-Gražesnio Įi SI

rž tuvių bažnytėlė gal neturėjo, 
* kokį stularė Vyčiu nariai.

Teinant į bažnyčią vaigo- 
j ,nai užgriežė Visivmaišą.
į tvarkiai susėdo.
r Vonas kun. K. Urbonavičius

Gerb. kl<-

» pasakė suderintą pamokslą

kiai atjaučiamas svietkaris, o
pasekmės to turės būti di
džios atmainos, kurios, ir lie
tuviškai tautai duos kokį lai-

nes pat rot yt i mesmėjimą,
jau nieko netuinėjome, todėl
tegalėjome tiktais laimėti.
Dabar tiktais sukosi mintis

kaip daugiausiaiapie tai,
laimiai.

Mes supratom, kad atei
nančioje po karui sutartyje,
tik tos tautos bus pabotos ku
rios bus pasireiškusios dar

tai pirmos klasės jaunimas.
Yra daug ir vaikinų, bet

kas juos žino kur jie L O ku
rie priklauso, tai tik savi* su-
savaldauti jaunuoliai. Iš jų
galima tikėtis ateity žymių
veikėjų.

Ačiū Dievui, Boston’asat-
katnlikiškasGarlMėgija.

jaunime!

LIETUVIS GRABORIUS

P. J. Akunevičius
Pasai ietis

»

į I 
I

Ji VIETINĖS ŽINIOS
■■■

BEND0RAIČI0 IŠLEISTU-
VĖS

Šios seredos vakare, geg. 
12 d., parapijinė) salėj ant 
7-fos gatvės vyčiai ruošia šu- 
rum-burum vakarėli ■— A. 
Bendoraičio išleistuves. Kar
tų bus išleistuvės ir kitu 
daug pasdarbavnsių lietuvai
čių tai paneliu Žukauskaičių. 
.Tų draugai ir pažįstamieji 
kviečiami atislankyti ir pasi
linksminti kartu.

Pe n (įėjai

NEPAVYKO “H0LD UP’AS’
Prie Uphani’s Corner, 

Dorchesteryje, banke pada
ryta dienos metu “hold 
up’as.” Tas bankas yra

rius.
Banditas inėjęs bankai! iš

šovė ir sukomandavojo pa
kelti rankas. Priėjęs paskui 
prie kasieriaus pareikalavo 
atiduoti visą ‘‘cash.” Ka
dangi kasininkas neskubiai 
paliepimą pildė, tai banditas 
pagriebė maišelį su $8,000 ir 
atbulas ėjo iš banko šaudy
damas Į lubas. Bet .jo nepa
stebėtas iš kampo banko ma- 
nadžierius paleido Kiliką i 
banditą. Kulka pateko į gal
vą. Tuo tarpu atbėgęs poli- 
eistas, kurs girdėjo šovinius, 
įšovė banditui Į koją.

Banditas besąs George 
Mastoris, turbūt graikas, iš 
Dorchester. Jis yra mirtinai 
sužeistas.

voje prieš vokiškumą arba 
vokietinimą grynų lietuvių. 
Tada Mikolas Venys iš So. 
Bostono, pirmininkas Klai
pėdos lietuviams remti ko
miteto, paaiškino apie ar
čiaus užmegstus 
'tarp amerikiečių ir klaipė
diečių, nušviesdamas visą ei-

CAMBRIDGE, MASS.

Vyčių suvažiavimas

Gegužės 16 d. įvyks L. Vy
čių K. A. apskričio metinis 
suvažiavimas. Prasidės l 
vai. po pietą bažnytinėj sa
lėj, Cambridge, Mass.

7?c/>-

IŠKILMINGAI PASIRODĖ
Sekmadieny, geg. 9, 1926, 

Lietuvos Vyčių 17 kp. turėjo 
užpirkus Šv. Mišias kaip 
8:45 lyte. Nariu susirinkt) 
apie pora šimtu ir visi iii 
eorpore priėmė šv. Komuni
ją. Kadangi buvo Motinų 
Diena, tai visi buvo pasipuo
šę gvazdikais ir ložėmis. Ži
noma, laimingesni turėjo lo
žes, kurios savo spalva iš
reiškė motinos meilę. O ku
rie palydėję savo mylimas 
močiutes į šaltus kapus, turė
jo baltus gvazdikus, kaipo 
pažadą močiutėms jog jie ves 
savo gyvenimą tvią ir skais
tų, kaip jų močiutės esančios 
prie Visagalio sosto nori ir 
meldžia geros Dievulio motu
tės Marijos kad pasiųstų sa

džiaugti, tai ik* vienam aša
ros užkirto jausmą ir gerklė 
it užspringus sulaikė kvėpa
vimą o širdis pradėjo smar
kiau plakti. Visi turintieji 
mitus gvaždikus giliai-giliai 
atsidusę nusiuntė savo karš
tą maldą Visagaliui užtarda
mi ir prašydami geroms mo
čiutėms Dievo karalystės, kol lę santikiavimų ir jų naudin- 
ateis laikas ir visi jaunuoliai gumą, 
bus Jo akyvaizdoj. j

Ėjimas i n eorpore prie 
švenčiausio sukėlė tokį šven
tą jausmą visoj bažnyčioj, 
net ašaras išspaudė moti- j 
noms. Vienos ajisiašarojo iš 
džiaugsmo, kad jų dukrelės, 
sūnai eina Kristaus nurody
tu taku, o kitos ašarojo įš 
gailesčio, kad jų vaikai gal 
ištvirko ar ištautėjo.

Po pamaldi] suėjo visi į 
svetainę ir vytis Bendoraitis 
pratarė kelis atsisveikinimo 
žodžius ir pasakė kad kitam 
sekmadieny apleidžia Ameri
ką, važiuoja i Lietuvą. Jo 
veide matėsi didis džiaugs
mas, kad savo darbo vaisiu 
mato įvykusiu faktu. J is tai 
mvo tas Vyčiu apaštalas, ku
ris išlaikė kuopą gyva per 
sunkinusį laikotarpi, kuo
met liko tik apie 10 nariu ir 
per jo pasišventimą kuopa 
užaugo virs*200 nariu.

Didele garbė priklauso 
Boston’o mergaitėm, nes jos 
sudarė du trečdaliu kuopos 
nariu. Daugelis iš ju vra ste
bėtinai gabios ii- pasiryžę 
dirbti kiekviename Tautos ir 
Bažnvčios darbi*. Galima 
drąsiai sakyt, kad tai dai- 
liausis ir prakilniausis ele
mentas tai vvtės. Neapsiri
ko klebonas sakydamas kad

Tada kalbėjo Marty- 
jiias Jankus klaipėdietis, ku
ris gana pagyvenęs vyras, 
veikėjas ant lietuviškos dar- 
bavietūsjr dėl teisių lietuviš
kosios tautos, gana užsitar- 

inavęs. _Jis maždaug šioje 
formoje* pa reiškė iš savo per
gyvento patyrimo: 1874 m. 
uždraudė vokiškoji valdžia 
mokyklose lietuviškąją kalbą 
vartoti. Iš ko kilo nesąmo
nė pas lietuvius ir keliose 
vietose, tai Žiliuos, tai Jur- 
gaičiuos kilo sumišimai, <> 
kin iam apsimalšinus, tverta- 
si prie įmonių, nukreipti šita 
pavoju, nuo išnaikinimo lie
tuviškos kalbos* ir lietuviškos 
tautos.

Vieni griebėsi maldą ir 
maloniu pas kaizerį irniims- 
tvi ius, tai peticijomis tai de
putacijomis, vienok vokiško
ji valdžia to mirties nuo
sprendžio neatmainė.

Tada liko dar vienas kelias 
— dirbli jau politikos darbą. 
Tikroji etnografiškoji ir po
litiškoji Lietuva, gulėjo par- 
mušta ir prislėgta msų, sa- 
vaiini nieko nestengė atlikti. 
Prasidėjo atbudinimo dar
bas didžiosios Lietuvos, kuris 
gana daug pasiaukavimo 
prašė. Kada 1891 m. susi- 
vienyjo 3 didžiulės valstybės 
priešais Vokietiją, buvo aiš

Karui paabaįgus ir darant i 
Vąi*sai^g snU&b ^aširod?;! 

kad rinkimas attsovų į sei
mus kaip tik ir davė galimv- 
lx~s Nlažąją Ifietuvą atskirti 
nuo Vokietijos. Kada Mažą
ją Lietuvą dėl Klaipėdos uo
sto atskyrė nuo Vokietijos, 
vokiškas atstovas grovas 
Ranzau pairįškė, kad KJai- 
pėdos kraštas grynai vokiš
kas. Ant to francūzas Kie
melis atsakė: Lietuviai išrin
ko savo atstotais į Reicstagus 
ir Lantagus, tuomi yra aiš
ku, kad-jų yra diduma. Ir 
taip Klaipėdos Kraštas ir 
uostas atskirtas naudai An
tantes, taigi anglų, francūzų, 
italų bei japonų naudai, bet 
Lietuvai neatiduotas. Klai
pėdos Krašto vokiški gyven
tojai, užsimano kokio freis- 
taato, o varė slaptas deiybas 
su francūzais dėl lenkų nau
dos. 1922 nu jau lųivo galu
tinas nutarimas įsteigti tokį 
valną miestą kaip Dancigą. 
Tuomi Lietuvos nepriklauso
mybę būtų buvus labai leng
va nuslopinti. Lietuvai be 
uosto į jūre, būtų sunku ne
priklausomai išlikti, o rasi r 
visai negalima, dėlto žū;-i'ū’ 
reikėjo padaryti sukilit.ią ir 
pasisavinti Klaipėdos

__  ; nepii 
klausomybė yra tvirta ir nie
kas jos iš mūsų rankųi neiš
plėš.

Tiktai nuims reikės su
tvarkyti mūsų ekonomiškąjį 
padėjimą, bei kelti lietuviš- 
kunpą ir liųturišką kultūrą o 
Klaipėdos Kraštas liks 1 ietu- 
višku ir sitlaikn niekam ne- 
atpuls Į galvą, kad čion kadai, 
mus kankino vokiečiai arba 
švedai arrusai . Daug-galė
tų padėti inkulturiniu ir me
džiaginiu atžvilgiu, Ameri
kos lietuviai, užimdami su 
klaipedi(‘čiais prekybą ir

mainą, tam turės vaizbos bu- vardo, kuris 
tas arba vaizbos rūmai* pasi
darbuoti. Būtų didei verta, 
ka damerikiečiai pasinaudo
tų Klaipėdos krašte įsteigti 
vaizbos pramonę. Taipgi ne
mažos vertės būtų, išpirkti iš 
vokiečių bei žydų dvarus, ku
rie gana aukštoje kultūroje 
pastatyti, atneštų gerą pel
ną.

Tada kalbėjo iš eilės p./ 
Brakas, klaipėdietis. J is sa
vo kalboje nurodė, kad lietu
viškoji tauta, buvo kitų raz- 
bajiškų tautų nuskausta, ir 
kad įgijusi valnybę privalo 
paskujį ceyLą, paskujį krau
jo lašą atiduoti už savo val
nybę. Amerikonai, taipgi tik 
per sunkias kovas, per pasi - 
šventimą džiaugias savo val- 
nvlie. Tas nevertas žmogaus• <■

BOSTON SALES C0MPANY
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nuo dabar priima Lietuvos 
Jonų kuponus už pilnus 'pi

nigus nuo tų, kurie pirks ta- 
vorą^ .JFaig^ yra gerą proga 
aplankyti lietuvių krautuvę 
irpjasipjrkti gerų marškinių, 
kepiniu, skrybėlių ir čevery- 
kiK Nepamirškit štoro nu
merį. Boston Sales (Jo., <>78 
N. Main St., Montello, Mass.

FORNIČIUS ANT PARDA
VIMO

ANTRADTENTS, GEGUŽES 11 D., 
~ 1 1 . ' g-- . . _ II T— !ĮJi

59 Gatės St.. So. •Boston. Mass, 
Prot Raštininkė — Ona Slaurienč,

443 Ę. 7th St.. S<>. Boston. Mass. 
Telephone South Boston 8422-R.

’in. Raštininkė — Brotilslava CiunienC,
29 Gotihl St.. W. R<>xbury, Mass. 

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

TVarkdarė — Ona MizgirtnenC.
1512 t'olumbia Kd.. So. Boston. Massu 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antri) utitrninkų kiekvienų tneuesj 

Visais dr-jos reikalais krt'ipkilės | pro
tokolų raštininke laišku ar telefonu. 
T :30 vakare, |M»bažnytinėj svetainėj, 
Flfth St., So. Boston, Mass.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP. 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI
Pirmininkas — M. žiobti,

53!> E. Seventli St.. S<>. Boston. Myss. 
TeiephoUe Solltil Boston 3.k’2 lt. * 

Vi<M'-I,irininink:is — J. Petrauskas, 
250 Goid St., So. Boston. Mass.

Prot. Raštininkas •— J. Ulineckis.
5 ’l'liomas l*k.. South Boston, Mass. 

l'in. Raštininkas -- M. Seikis,
40 Marine Road, S<>. Boston, Mass. 

Kasiomis — A. X:tudžiumis,
8s5 E. Broadvvtiy, So. Boston, Mass. 

Tvarkdarys — ,1. Zuikis.
7 \\inficld St.. So. Boston. Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas trečių 
ntslėldieni kiekvieno mėnesio, 2-rų va
landą po |detu. parapijos salėj. 4!»2 E. 
Seventlt St.. So. Boston, Mass.

gaiiraiimMiM

| Naujas Lietuvis Dentistas 

Į DR. ST. A. GALVARISKI 
(GAI.TXAUSKAS)

|414 Broadway, So. Boston
S Ofisas atdaras nuo 1 :15 vai. p<> pie- 
H tų iki 5:30 vai. vak. ir nuo 7 iki 9 
g vai. vak. šventų diena pagal sttsi- 
g tarini;). Telephone So. Bosimi 2300 
S_
nraiaiffliinimiMiiraiiiffl

KOMP. M. PETRAUSKO
KONCERTAS

Rengia Gabija
NEDĖLIOJ

LIETUVIŲ SALĖJ
Kampas E ir Silver Streets 

South Boston, Mass.

šis gerb. komp. M. Petrausko 
Koncertas bus daug skirting.es- 
n’is už visus kitus kokie kuomet 
yra buvę, tuomi, kad apart jo 
paties, dainininku, asistentų M. 
Gribaitcs ir J. C. Navadausko. 
dalyvaus ir šie instrumentai: 
Kiauto, WaldthoiTi'a. pirma ir 
antra šmuikos ir Violenčelle. 
Taigi, kaų> matot, šio koncerto 
programas bus visai nau jo po
būdžio, Įvairus ir turiningas. 
Todėl, kaip vietos taip ir apie- 
linkes, dailę mylinti lietuviai 
nepraleiskite šio naujenybių 
vakaro.

Bilietų kainos: $1.00, 75c. ir 
50c. Bilietus galima gauti pas 
gabijiečius ir “S-ros” ofise.

Kviečia RENGĖJAI

: yyči’J motinų. Pagyrė rno- 
tinas, kurios sugelx“j<> užau
ginti dorą jaunimą. Kuomet 
kreipėsi prie jaunuolių pri
mindamas jog dorvl)ė jauni
nk) tai šventa priedermė. Ka- 

priminė tas močiutes, ku
rios jau amžinai ilsisi ir ne-

esančios. Tam tikslui turėjo 
būti pastangos ir darbas da
romas, savo atstovus išrinkti 
į Reichstagą lw*i Landtagą. 
Bet tos pastangos prašė triū
so ir kapitalo, o tą reikėjo

3 gegužės įvyko klaijiėdio- 
čiu prakalbos bažnytinėj sa
lėje gana skaitlingai lanky
tos.
mas
prakalbas, gana maloniai nu- 
ro<lė reikalingumą klaipėdie- tiems atlikti, kurie tą idėją 

gali atėjusios į bažnlėlę pasi - čins paremti jų sunkioje ko- vykino.

Ofiso Tel.
Unlversity 8831

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

Suteikia geriausį paskutinį patarnavimą, todėl verta 
pas jį kreiptis

OFISO IR GYVENIMO ANTRAŠAS:
I

820 E, Sirth St., So. Boston, Mass. Tel. S. B. 4486
f
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