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Kaina 5 centai

Krikščionių demokratų blokas neteko 11 viejų
------------ f*■» 

žas — 50 atstovų — lengvai persvertų visus kitu| daiktan su
dėtus. t

Kaip sakėme buvusią opoziciją sgali suj anti-katali
kiškumas. Greičiausia juos ir sujungs. Soc ai gal
ir neis valdžion. Jie elgsis, kaip Francijos emokratai
— neina valdžion, bet valdžią remia, arba geriau kius to
leruoja. Kai priseina opesnis klausimas, o 
krizio nenori daryti, tai socialdemokratai susi 
vimo. ' <

Pagalios gali būti darbo kabinetas. Tai yra visos didžio
sios partijos susitartų ir siųstų visoms patinkamu 
zbinetan. ' 
nių demokratų blokas ir liaudininkai su ūkininkų 
tininkais.

Tokios tai galimybės iš dabartinio seiiūo sąstato.

NAUJOJO LIETUVOS SEIMO SĄSTATAS
Seredos ryte, gegužio 12 d., atėjo iš Lietuvos kablegrama, 

J. J. Romano pasiųsta, apie rinkimus į Lietuvos Seimą Rin
kimai įvyko pereitą subatą ir nedėlią. Rezultatai šitokie :i

Dabar
LIAUDININKAI________  21
SOCIALDEMOKRATAI________ 17
KRIKŠČIONYS DEMOKRATAI 14
ŪKININKŲ SĄJUNGA________ 11
L. DARBO FEDERACIJA............. 4
TAUTININKAI_______________   3
ŪKININKŲ PARTIJA__________  2

Tautinių mažumų atstovai:
VOKIEČIAI....... ...................
LENKAI ........ ......... . ........... ...
ŽYDAI..................... ...... . ........

IŠVISO

72

6
3
3

X -----

12

84

Varsa va skęsta kraujuose <
Maišto priešakyj Pilsudskis;

II Seime
16
8

14
14
12

0
0

St.Seime
29
14
59
0
0
0
0

ištiriu kabineto
o nuo baisa-

žmones ka- 
Tokį darbo kabinetą galėtų susitarti rąkiti krikščio- 

ija ir tau-

64 102

A 2
4
7

1
3
6

Anglijoj streikas tas
=5

14 10

78 112

KAS ĮVYKO IR KAS IŠ TO GALI BŪTI?
Darant išvadas, pirmiausia reikia pastebėti, kad šiek tiek 

naujojo seimo sąstatas dar gali pasikeisti, čia tik pirmučiau
sios žinios. Reikia atsiminti, kad į Seimą turėjo patekti 85, o 
kol kas tėra 84. Tečiau jokių ypatingų permainų įvykti ne-

mažėjo, nežiūrint į Klaipėdos Krašto prisidėjimą, kur vofcie- ’Bl TS
kart

STREIKAS ATŠAUKTAS

LENKIJOS VALDŽIA NESI
TIKI ATSILAIKYTI

Gegužio 12 d. Lenkjioj ištiko 
laukiamoji ir pranašautoji re
voliucija. Kaip išanksto buvo 
pranešinėta revoliucijonierių 
vadu yra Pilsudskis, visokiais 
būdais pagarsėjęs karjeristas.

Pilsudskiui prigelbsti daug 
generolų ir jo šalininkų viso
kiose srityse.

Pilsudskio jėgos buvo su
koncentruotos netoli Varšavos 
Rembertowe, ir iš ten jėgos bu
vo užkomandavotos “do War- 
szawy.”.

Varšavos valdžia gerai žino
jo apie Pilsudskio žygius ir 
rengėsi jį atremti. Valdžia ga
vus žinią, apie Pilsudskio at 
maršavimą, tuoj pašaukė visą 
Varšavos ir apielinkių kariuo
menę grumtis su Pilsudskiu.

Pilsudskio jėgos greit pasiro
dė Varšavos priemiesčiuose ir

sudskio jėgos prasimušė į gat
ves ir skerdynė, žiauri kova 
prasidėjo.

Pilsudskio jėgos užėmė pilį, 
premiero palocių ir užsienių 
reikalų ministeriją. Tolimes
nis Pilsudskio žygis yra ant 
prezidento palociaus Beldvede- 
ro.

Valdžia paskelbė “obroną 
narodową” ir paskelbė prokle- 
maciją reikalaujančią taikos ir 
tvarkos.

Prie visų viešųjų budinkų 
valdžia buvo sustačius stipriai 
ginkluotą ištikimą kariuomenę. 
Pilsudskis ne dykai ima viršų, 

■ o tik po aštraus susirėmimo ir 
po didžio kraujo praliejimo.

Prie tiltų buvo pastatyta sti
prios sargybos su kulkosvy
džiais.

Tuo tarpu ministeriai be per
trūkio posėdžiauja ir svarsto, 
kas daryti. Naujausios žinios

“ojčiznos” pasiaukuoti ir re 
zignuosią. Pranešama, kad nu 
tarę viską pavesti Pilsudskiui 

Jau dvi savaiti, kai Lenki 
joj Skšynskio kabinetas griuvo 
Nesisekė jokiu būdu sudaryti 
naujo kabineto. Prezidentą; 
buvo paskyręs Grabskį sudary 
ti kabinetą. Bet Pilsudskis pa 
reiškė savo “nie pozwaliam.’ 
Pagalios Witos buvo paskirta; 
ir tas kabinetą sudarė. Tu< 
tarpu Pilsudskis pamanė, ka< 
jau laikas “do Warszawy” eit 
ir savo jėgoms įsakė maršuoti 

Iš Dancigo leidžiamos lenki 
žinios skelbia, kad kariuomen: 
tebesanti valdžiai ištikima i- 
kad Varšavoj visi viešieji na 
mai tebesą dar valdžios raD 
koše.

f___________
LENKIŠKOS AMUNICIJOS 

KOKYBĖ

Lenkų valdžios skirta miš

TURĖJO REZONUOTI

BERLIN.—Vokietijos mi
nisterių pirminihkui Luth- 
erui išreikšta R®ehstage ne
pasitikėjimas i
rezignuoti. Kai a su juo tu
rėjo rezignuoti i visas kabi
netas.

Anglijos generalis streikas 
atšauktas gegužio 12 d.

Toji žinia pasklido žaibo 
greitumu po visą šalį. Žinia 
buvo skleista visokiais bū
dais — telefonais, tclegra- 
mais, ir per radio.

Darbininkai tuoj bėgo į

Streikas prasidėjo gegužio 
3 d. Reiškia streikuota apie 
10 dienų.

Angliakasiai jau pirmiau 
nedirbo, nes jiems buvo lo
kautas paskelbtas: Ir dar 
dabar generali streiką atšau
kus, nežinia ar griūt jie pra
dės dirbti.

Streikas buvo stebėtinai 
ramus ir tvarkus.

Striuko atšaukimo išlygos:
1) Valdžia ir toliau tęs 

subsidijavimą (paramą) ka
sykloms.

2) Angliakasiams algos 
bus mokamos tokios, kokios 
buvo mokamos iki gegužio 1 
d. š. m.

3) Visuotina algų komisi
ja bus nuskirta nustatyti 
darbo sąlygas ir algas.

4) Valdžia rems patari
mus, išdėtus karališkosios 
anglių komisijos pasiūlytus.

'jis turėjo

žiu gaivalas stiprus. Mažumų atstovų senajame seime buvo 14, 
dabar beliko 12. Rusų atstovas vienas buvęs dab^r visai pa
skendo. Taigi Lietuva “palietuvėjo.”

Naujeriybė naujame Seime yra tautininkai. Yra tai gerb. 
Smetonos vadovaujama srovė.

šiokia tokia naujenybė naujajame Seime yra ir ūkininkų 
Partija, pravedusi du atstovu. Ji yra tuo nedidelė naujenybė, 
kad ji artima liaudininkams. Ūkininkų Partijos priešakyje sto
vi amerikiečiams pažįstamas p. Norus-Naruševičius.

Didžiausiais laimėtojais yra socialdemokratai. Jų skaičius 
daugiau, negu pasidvigubino. Turėjo tik 8, turi 17 atstovų. 
Socialdemokratai pateko kaštais L. Darbo Federacijos ir žydų, 
šiuo sykiu žydų didžiuma buvo nusistatę remti socialdemokra
tus, ir su žydais sionistais beliko maža dalis.

Senajame Seime krikščionių demokratų blokas, susidedan
tis iš Krikšč.-demokratų, ūkininkų Sąjungos ir L. Darbo Fe
deracijos sudarė 40 atstovų. Tas blokas, todėl, turėjo dau
giau atstovų, negu visos kitos partijos paimtos į krūvą. To
dėl krikščionių-demokratų blokas galėjo turėti valdžią savo 
rankose. Dabar tasai krikščionių-demokratų blokas beturi 29 
atstovus, visi kiti atstovai kartu sudaro 55.

Prie šio seimo sąstato nėra nei kalbos apie krikščionių-de
mokratų bloko galėjimą sudalyti valdžią arba su kuo nors pa
pildyti bloką tiek, kad galėtų viršyti visus kitus daiktan sudė
tus ir pasilaikyti valdžią.

Taigi Lietuvos valdžia pereina į kitų partijų rankas. Taip 
sakant buvusioji opozicija dabar asi pozicija.

KAS
Visos prieškrikščioniškosios partijos Lietuvoje ir anti-ka- 

talikiškosios srovės šiapus Atlanto be galo džiūgauja dėl 
krikšč.-demokratų pralaimėjimo. Džiaugias savo laimėjimu. 
Katalikuose galės kilti nusiminimo.

Džiūgaujantieji turi neužmiršti, kad juos laukia atsako- 
mingas darbas, o katalikai turi pažvelgti į savo darbus, ati
taisyti klaidas ir rengtis atsigriebti.

Kad dabartiniai laimėtojai galėtų sudaryti ministerių ka
binetą ir valdžią, tai turi susitarti, sudaryti bloką. Kas su 
kuo blokuosis?

Kad sudaryti valdžią ir užsilaikyt, tai reikia 45 atstovu. 
Liaudininkai, socijaldemokratai, tautininkai ir ūkininkų par
tija tesudaro 42. Todėl priseis šauktis talkos iš mažumų. Gal 
vokiečiai ateis talkon. Tada susidarytų 48 atstovai. Betari 
labai nestiprus blokas. Liaudininkai ir socialdemokratai ne 
kokie draugai. Juosius gali sujungti tik anti-katalikiškumas. 
Liaudininkai seniau labiau linko veikti su krikšč.-demokratais, 
negu su socialdemokratais. -Yra galimybė liaudininkams ir 
krikščionims-demokratams

h
-:—

i 5,000

— Šiaučių

SUSTR

NEW YORK 
unija paskelbė streiką dėlto, 
kad pamatė, jog kompanija 
ėmė ignoruoti uniją ir įvedi
nėti “open shop.’’ Iš viso su
streikavo 5,000 šiaučių.

PASKYRĖ KOVAI SU 
DŽIOVA

Massachusetts valstija pa
skyrė $40,000 kovai su džio
va.

SUSEKĖ KAIZERININKŲ 
SUOKALBĮ

BERŪK. — Policija su
sekė pilną pieną sukelti Vo
kietijoj maištą, padalyti fa
šistinę revoliuciją ir par- 
šaukti ex-kaizeri ant. ossto. 
Dokumentai tam tikri buvo 
sudaryti ir pagal tuos doku
mentus prasidėjo areštavi
mai. Šituose dokumentuose 
Įveltas ir ex-kaizeris, kaipo 
vienas iš suokalbio veikėjų.

Vulkano Kilauea išsiveržimas. Tsus vulkanas randasi Ha
vajų salose.

Rojalistų riaušes 
Paryžiuje

ROJALISTŲ RIAUŠĖS

PARYŽIUS. — Dviejose 
vietose Franicjos sostinės iš
tiko smarkus susirėmimas 
rojalistų su policistais.

Rojalistai maršavo uždėti 
vainikus ant dviejų šv. Joa
nos Arkietės stovvlų. Susi
rėmime sužeista 150 rojalis
tų ir 118 ]M)licistų.

Riaušės ištiko dėlto, kad 
rojalistai formaliai maršavo 
prie stovvlų, o policijos lei
dimo tam neturėjo. Policija 
buvo pastojus kelią, bet ro
jalistai per policijos kordoną 
prasi bruko, pliekdami poli- 
cistus lazdomis.

Taip rojalistai prasimušę, 
uždėjo ant šv. Joanos Arkie- 
tės abiejų st-ovvlų vainikus.

Pats stiprusis susirėmimas 
buvo prie bažnyčios, kur tos 
stovylos buvo. Rojalistai be- 
sigrūsdami šaukė: “Šalin 
respublika! Tegyvuoja kara
lius!’’

Po šitų riaušių rojalistai 
paskelln“, kad j i e “ 1 a i mėj ę. ’ ’

MAŽAI BEDARBIŲ
Paryžiuje bedarbių užre

gistruota tik 147. Tuo tarpu 
Londone prieš streiką ^dar
bių buvo 800,000.

Berline bedarbių yra 450,- 
000.

riuomenei gamintų daikt 
netinka jokiam vartojimui 
Tuo tarpu karo ministerij; 
šituos daiktus buvo priėnHl 
si ir siuntinėjo kariuomenė 
dalims i provinciją. Šita 
dalykas, kaip spėja lenki 
spauda padubusias teism* 
valdiško turto iV kvšininkys 
tės bylu skaičiui ir gal keliai 
žmonėmis emigraciją užste 
nin.

BEDARBIAI LENKIJOJ 
PLĖŠIA KRAUTUVES .

Liubline lx‘darbių mini, 
išplėšė 60 maisto krautuvių 
išvaikė policiją ir kariuoiųr 
nę. Visuose miestuose sek 
panašūs atsitikimai.

Naujosios Anglijos L. D. K. 
S. kuopų apskričio suvažiavi
mas įvyks aedeHoj, geg. 23 d. 
Lietuvių pobažnytinėj salėj, 
Nashuą N. H. Pradžia 2 vai. 
popiet
. Darbininkų piknikas -įvyks 

gegužio 31 dienoj y Maironius 
Parke, Worcester, Mass. Vi* 
sos Naujosios Anglijos L. D. K. 
8. kuopos privalo atsiųsti dele
gatus į suvažiavimą, kad galu
tinai užriktuotume milžinišką 
darbininkų važiavimą į pikni
ką.

NESUSITAIKO
NEW YORK. — Jau 

savaičių išstreikavo kailinai
čių siuvėjai. Tuos siuvėjus 
remia A. Darbo Federacija. 
Federacijos prezidentas ban
dė tarpininkauti, bet nepa- 
vvko. v•>

Darbininkai reikalauja 40 
valandų darbo savaitę, o 
darbdaviai iš jų reikalauja 
42 valandų savaitėje.

>*
$150,000 STREIKININKAMS.
; įMONTREAL, Canada. - 
Amalgameitų riibsinvių čio
nai einantis kongresas nuta
rė paskirti $150.000 Anglijos 
streikininkams.

Šita dovana yra didelė ir 
ji kiekvienam amalgameifui 
aVseina po $1.00.

Buvo nutarta tuoj kable- 
gramu pasiusti $25,000. •

14

KONFISKAVO SEPTYNIAS 
BAŽNYČIAS

Meksikos prez. Calles išlei 
do Įsakymą konfiskuoti sej 
tymas katalikiškas bažnyčia 
Tobosco valstijoj. Bažnj 
čios bus fierdi rbtos i mokvk 
las. -I

.‘^6

KLAIPĖDIEČIŲ PRAKAL
BOS '

. f »----  • •. v
Kadangi gerb.

Lietuvos atstovai vidų 
rv turi grįžti atgal, taiyjs 
kolonijų negalės atlašiu 
Atlankys tik didžiąsias. ,;

Vėliausiai nustatytas 
srutas vra šitoks:

GEGUŽĖS MĖN.
14—Rochester, N. Y.
16—Cleveland, Ohio 
18—Dettoit, Mich.
20—Chicago, UI.

t

Valdybasusiblokuoti. Blokas būtų nema- Ši fotografija nuimta laike vėliausio išsiveršimo.
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23—Waterbury, Conn.
25— Hartford, Conn.
26— Worcest€r, Mass.
27— Boston, Mass.
28— Lawrence, Mass.
30—Montello, Mass.
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va-
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PASIENI0 POLICININKAS 
’ ^UJČOVĖ LENKŲ

Tamsta Išbandyk juos per 10 dienų. 
Jei tamsta sepasitenkinsi, tai gražink 
atgal ir nereikės nieko mokėti. Jei pa
tiks, tai laikyk ir atsiųsk $4.05. Musų 
urmo kaina. Aš nesiunčia akinių žmo
nėms kurie neturi 40 metų. Aš siun
čiu jiems per paštų dailias akiniijL dėžu
tes dykai, šie yra tikrai torie lensea, 
kurie parduodami nuo mštuonių iki dvy
likos dolerių, ir tai puikus pirkiny* 41 
tokią kainą.

IV. 1'. Cuffec. Optical Co.,
Dcpt. 221. lioj: 607, llock l.tlantl. III. 

Atsiųskite paštu apmokėtų vienų 
porų paauksuotų Zylo kevalo aki
nius,, torio Jenses, dailia akinių tie 
žale. Bandymui 10 dienų. Jei patiks 
tai atsiųsiu pilnų mokesni $4.(V>. Jei 
nepatiks, tai grąžinsiu atgal apmo
kant pašto išlaidas. Aš busiu spren
dėjas.
Mano metai ...
Vardas l’av. ...
Gatvė ....
Miestas ...

Naujai statomas orlaivis ant Long Island, N. Y.
ketina lėkti iš New York’o i Paryžių. Vaizdas kampe po kaire • yra Amerikos lakūnas 
Turner, kurs lėks kartu su francūzu.

SKAITYMUI AKINIAI
SIUNČIAMI DYKAI

Ar tamstai reikalingi skaitymui arba- 
prie tbirlKu, akiniai? Aš tpmstai ,alsių-, 
siu lt) dienų išbandyti, nnuio stebėtinus 
skaitymai akinius su paauksuotai* w-; 
luloido rėmais, dideliais? stiklais, torie 
lenses. Jie pagelbės skaityti mažas rul- 

arba įverti siūlų j adatų.

Sutemus, bedievis tampa 
pusiau tikinčiu. — Young.

■ > .... » 1 ■ ■ 4 ■ ■■ < " 1

GEGUŽĖS MĖN.
15— Wilkes Barre, Pa.
16— Brooklyn, N. Y.
14—Scranton, Pa.
18—Bridgeport, Conn,
20— New Haven, Conn.
21— Ansonia, Conn.

5 •
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RO MILIJONO LI- 
TŲ PAŠALPOS NAUJA 
g KURIAME

Šiemet žemės ūkio minis
terija yf a paskyrusi pus’ant- 
ro* milijono litu naujaku
riais pašalpos. Pusė šios 

os- skiriama pavasario 
os. ręikalaipsv O likusi da.- 
mveritoriui Įsigyti. .

KIEK KADA SKIRTA NAU
JAKURIAMS PASKOLŲ 
1923 m. valdžia paskyrė 

naujakuriu paskoloms 
578,1)00 litu, 1924 m.
056,000,1925 m. — 4,436,000, 
o šiems metams skirta jau 5 
milijonai litą.

SUMAŽINTAS TEATRO 
PERSONALAS

Dėl finansiniu priežasčių 
sumažintas valstybines dra
mos artistu skaičius. Kitam 
sezonui nebus kontraktuoja- 
mi 6 artistai ir režisierius p. 
Dauguvietis.

KĖSINOSI NUŽUDYTI
SEIMO NARĮ

Balandžio 14 naktį nežino
jai piktadariai šovė pro lan
gą į Seimo nario St. Tijūnai
čio butą. Kulkos įstrigo ša- 

> lia miegamos vietos. Tą nak- 
ę tį p. Tijūnaičio namie nebu

vo. Iš lauko prie dumi ras-
* tas prisegtas lenkiškai rašy

tas mirties dekretas.
. ■ > • ■
4 Ą ----------------------------------

SUŠAUDĖ LENKŲ ŠNIPUS
|£ąro lauko teismo spren

dimu už šnipinėjimą Lenki- lykas visai pagerėjo, 
jps naudai sušaudyti Kaune, 
balandžio 17 d. Kazlauskas

' Donatas ir Randomanskis
l Jaroslavas.

PAŠTO ĮSTAIGOS IR JŲ 
VEIKIMAS

Mūsų paštas nuo pradžios 
savo Įsikūrimo ligi 1920 m. 
nepateisino savo darbo arba 
negalėjo verstis iš gaunamu 
pajamų, bet nuo 1921 m. da-

Lietuvoje dabar yra 343 
pašto susisiekimo punktai. 
Jei lyginti pašto ištaigu 
skaičių su prieškariniu skai
čiumi, tai tada jų nebuvo nė 
yieno trečdalio.

PAN EV EŽY S. Balandžio 
4 d. apskrities ligoninėje mi
rė Petras Drevinskas, sulau
kęs 106 metu amžiaus, vienas 
dalyviu “Trimito” suruoš
tam 1923 111. seniausio žmo
gaus konkurse. Drevinskas 
paskutines savo amžiaus die
nas gyveno vargingai, bet są
monę aiškią turėjo ligi pat 
mirties. Velionis buvo tris 
kartus vedęs ir visas žmonas 
pergyveno.

kiai plėtėsi ir buvo pavojaus 
visam miesteliui, bet vietines 
policijos nuovados viršinin
ko dėka,, gaisras pavyko už
gesinti. Siidegė 150 cntr. 
miežiu, apie 200 cntr. zupe
rio, dobilą sėklą ir keletą 
gyvuliu. Gaisro priežastis 
1 Težinoma.

\
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linija iš -Kumelyvos į Alai- nenukąstų Mūlvių. 
džiūnusr ties.Lokajos kaimu dar labiau ąpsunkina visdi- 
mėgiuo nuginkluoti II-jo ra
jono 3-čios sargybos viršinin - 
ką |4‘lęikį., Tačiau paįiei- 
ninkas pasipriešino gjukluir 
nuginkluoti jo nepavyta. f

Prieš kelias dieąas 64 civi
liniai asmenys sų 2 lėii^ų ka
reiviais už Žemafldškiij ^ai- 
18©,* Joniškiu valąplaup aj 
Uejo vėsta.;nauj;ijUi4,i;| Jfiisų 

fe!pųsėii, iupė^vpjyąši^ij-iiiti. 
tdalį didžiojo ■ lenkės ? j*žero. 
Tačiau čpastolnęjuK Įai 'inūsj] 
pasienio sargvliiniąnis ir nų- 
:Vykiis vieton, lenkai pąsitslė’ 
pė. ; '* • f *

' 4 t).

OVĖ LENKŲ 
KARININKĄ

Balandžio 14 (L, demarka- 
ę" cijos liniją perėjęs.ėjo Lietu

vos pusėn lenki] karininkas. 
' * Pasienio pplicininko stabdo

mas nestojo ir sulaikomas 
; priešinosi ir dėl to liko* nu- 
& kautas. Tai įvyko šiapus de- 
V markacijos linijos 300 metru 
L atstu. Šitą dalyką ištirti pa- 

siąstas ypatingai svarbioms 
bylojus tardytojas.

VAISVYNIŲ GAMYBA 
DIDĖJA

l

Sutvarkius muitus įveža
miems iš užsienio vynams, 
pradėjo didėti vietinė vaisi
nių vynu gamyba. Pa v., 
praėjusiais metais per pir
mus du mėnesius pagaminta 
vaisinio vyno 6.135 litrai, o 
o šiemet tuo pat laiku — 
14,546 litrai.

PERSEKIOJA PRŪSŲ 
LIETUVIUS

Tilžėj - vokiečiai pradėjo 
vėl persekioti vietos lietu
vius. Pas daugumą gyven
toju padaryta krata. Polici
ja ieškojusi, ar neras užsili
kusius iš praėjusią metą sei
mo rinkimą literatūros lietu
viu kalba. Nieko neradusi 
policija grasina ir toliau per
sekioti.

VEPRIAI, Ukmergės ap. 
Balandžio 10 d. kariuomenės 
teismas nagrinėjo bylą vete
rinarijos felčerio Juozo Biti
no, kaltinamo padegus savo 
svaini A. Stimburį. Bitiną 
teismas rado kalt;] ir nubau
dė sunkioji] darbi] kalėjimu 
iki gyvos galvos.

klus.
susipažinti.

366
S. Bos

ženklai

klai yra tam tikrame susiu-
VHHje. Ištiso yru 4<> ženklu.

Broadway

KLAIPĖDOJ LANKYSIS 
DAUG KARO LAIVŲ

Šia vasara ruošiasi i vairiu4> 4. » 4.

| v^stybiij karo laivynui eska- 
dtoš aplankyti Pakaitės uos- 

’tfts, jų tarpe ir Klaipėdą. 
Dabar jau aiškėja, kad atsi- 

’lankys: Amerikos, Anglijos, 
Prancūzijos ir Rusijos karo 
ĮMyai.

---------------------------------------------------
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JČIEK GAUS KLAIPĖDA 
> PASKOLOS

?Kaip žinoma, kai kurie 
pėdos miesto valdybos 
ii ir Burmistras slaptai 
ii užtraukti paskolą An- 
j 25 įnik litu, nežiūrėda- 

fctatomi] sąlygų, šitos są- 
baisiai blogos. Atskai- 
emisiją, nuošimčius ir 

gauti tektų ne 25. bet tik 
milijoną litą, Paskiau 

Į tektą mokėti palūkų- 
palukam] palūkanas ir 

olą dalimis grąžinti, tai 
per tuos 25 metus 

sumokėti vietoje sko- 
25 milijonu 62,31^,500 
Net ir patys aršūs ve

li purtosi šios paskolos, 
ola, kaip girdėti, <li- 
oje būsianti sunaudota 
iąją dvarininką reika- 
o dalis nueisianti įvai- 
agitacijoms ir kitiems 
lems tikslams.

----------- -—*” •
GYVENTOJŲ PRIEAUGLIS

PER 1925 METUS
Per praėjusius metus gy

ventoju prieauglis siekė 26,- 
564 žmonių; iš šio skaičiaus 
13.367 vyrai ir 13.197 mote
rys. Tuo būdu 1926 m. sau
sio 1 d. nepriklausomoj Lie
tuvoj buvo 2.229.876 gyvent., 
iš ją 1,064,016 vyri] ir 1J65.- 
860 motorą ; moterį] daugiau, 
kaip vyru 101,844. ->

TREMIA LIETUVIUS 
KUNIGUS

Vilniaus vyskupo vietiniu - 
kas žinomas lenkas, vysk. 
Michalkevičius, pasi Raudo
nius Lenkijos sudarytu su 
Romos papa konkordato IV 
punktu, pradėjo šalinti iš 
lietuvią parapiją lietuvius 
kunigus ir keisti juos len
kais. Taip nesenai okupan
tą policija, sulifc vyskupijos 
raštu ištrėmė Lietuvon Va- 
siūnu parapijos ramu ir pa
rapijiečiu gerbiamą kleboną 
kun. J. Barčią.

PALAXGA. Balandžio 11 
d. 6 vai. ryto, vienas pajūrio 
sargybos policininkas, stovė
jęs sargyboje netoįį. Švento
sios upės žiočfąU pamate jū
roj, plūduTuojančiuš maišus 
su., blokinėmis spirito. Jis 
tuojau davė gandą, Jkitri a’f* 
bėgė dar du policininkai, ir 
visi trys neatsižiūrėdami jau 
gerokai siaučiančios audros, 
nustūmė valtį Į .jūrą, ėmė ir
tis norėdami sugauti bloki
nes, tačiau pasiims kiek mm 
kranto, bangos apvožė valtį 
ir prigirdė visus tris polici
ninkus.

Vienas iŠ žuvusią, kinio 
pavarde Strazdas, buvo iš 
Didžiosios Lietuvos, o kiti du 
—Šaka it is ir Bertulis iš. 
Klaipėdos krašto.

KRAKĖS. Ožckmenų — 
Bakšišktlii] vicnk., p. Manio- 
ko žemėj yra akmuo su žyme, 
kuri iš vakari] pusės panėši i 
ožio pėdą. Akmens ilgis 4,35 
mtr., plotis 3.60 mtr. ir aukš
tis 2,12 mtr.

Viena senutė pasakoja 
apie šį akmenį tokį pa davi
mą : senovėje aplink tą akme
ni dideliu giriu būta. Kar-. 
tą, ant besiganančio toj gi
rioj ožio, užpuolę vilkai. Li
žes užšokęs ant akmens, gy- 

; liesis, ir, lipdamas i akmeni, 
palikęs pėdą. Vilkai, nega
lėdami ožio sudraskyti, Tanke 
kol jis išgaišiąs. Taip , ir at
sitikę. Saktfitfa, kad tai bu
vęs velnias 'ožiu pavirtęs.

kits. Jį rado pakastą žemėje 
ties jo namais. Kovo 22 d. 
apskrities gydytojas, apžiū
rėjęs rado jį nunuodytą. Čes
nauskui dingus buvo. įtaria
ma jo žmona nužudžiusi vy
rą. Dabar tardoma prisipa
žino, kad ji tik užkasusi vy
rą, bet neprisipažino nunuo
dijus, sako, radusi klojimai- 
tyj negyvą, tai ir pakavoju- 
si. Tačiau esą pagrindo, kad 
Česnauskienė nunuodijus vy
rą. Todėl jos dukterį ir po
sūnį suome ir nuvežė į šaltą
jį*

STEIGS AMATŲ MPKYK 
LAS

Švietimo ministerija pa
ruošė planą įsteigti Lietuvo
je visą eilę amatu mokyklą. 
Taip: 1926 m. manoma 
įsteigti Telšiuose, Panevėžy, 
Mariampolėj, Kaišiadoryse, 
ir Seirijuose, — 1927 m. ’— 
Šiauliuose, Utenoje, Kėdai
niuose, Švėkšnoje ir Kaune.

10 dienų band 
NESIŲSK P

VILNIAUS KRAŠTO ŪKI
NINKŲ VARGAI

Praeiti] metu lietūs su j ai
dė beveik du trečdaliu viso 
krašto ūkininku pasėtus ja
vus. Kiekviename ūky liko

ŽIDIKAI. Mažeikiu ap. 
Atvelykio vakare kilo mies
tely gaisras. Degti pradėjo 
Sajos Maizelio tvartas, vė
liau ir kiti trys gretimieji 
tvartai. Pūtė šiaurys vaka
ris vėjas ir dėlto ugnis smar-

PAŽĖRAI. Jurbarko vai. 
kovo 13 d., naktį apie 10 ar 
11 vai. pi i. Kisielius norėjo 
nužudyt savo žmoną, tačiau 
nužudyt jam nepasisekė, tik 
sunkiai sužeidė. Vieną anta
ki miskrode, galvoj padarė 
penkias žaizdas, sprande dvi 
skyles, petį ir krūtinę surai
žė. raukus supiaustė. Nabą- 
gė moteris buvo aplapus ir 
atsigavo tik apie 3 vai. ryto. 
Pr.-lšvitus nuvežta į .Jurbar
ko ligoninę.

Sako, kad išgysianti. Ki
sielius pabėgo, būk į Vokie
tiją. kur turįs antrą žmoną. 
I’olicija jo ieško.

SKIRS X EMUX Ė, .Tu rba r- 
ko valse. Kovo 21 dieną ras
iąs nežinia kur dingęs pra-

LENKŲ PUOLIMAI TIES 
DEMARKACIJOS LINIJA
KAUNAS, 27. IV (Elta). 

Šiomis dienomis Il-am de
markacijos palinijo rajone, 
Trakų apskr. lenkai norėjo 
ištremti į mūsą pusę kažko
kius 5 žydus. Mūsų sargybi
niams žydų neįsileidus, len
kai bandė jėga priversti sar
gybas kalbamuosius žydus 
priimti. TodpĮ buvę
sutraukta syisa MarkovšČiz- 
nos dvare buvusi lenkų sar
gyba.

Vėlią naktį prie demarka
cijos linijos atvyko iš Rudiš
kių lenku kapitonas su 50 ka
reivių r trimis kulkosvy
džiais ir, padarę grandinę, 
Rfisiųjo; . o žydus, susodinę 
gurguolėm, nusiuntė į-Rūdiš
kes. Tuo tarpu lenkų kapi
tonas pareikalavo iš mūsų 
sargybiniu, kad jie atsi
trauktu nuo tako ir nuo de
markacijos linijos, ir, iššo
vęs iš savo karabino vien;] 
kartą viršun, nuėjo link 
Markovščiznos, o kareiviai 
pasiliko grandinėje per vis;] 
naktį. Išaušus pasitraukė ir 
kareiviai, palikdami linijoj 
tik sargybinius.

Balandžio 24 d. 16 vai. trys 
lenkų raiteliai sargybiniai,

i
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SUSIPAŽINK1T SU LIETUVOS VEIKĖJAIS 1
Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir ' 

gerovėje be mokyti] vyri] ir moterų. Kiekvie
na kultūringa tauta gerbia savo mokytus vy
rus ir mokytas moteris. Taip ir pas lietuvius 
turi būti. j

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

YRA IŠLEISTAS ĮT IKUS 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.

f

I

ėjusiais melais pil. Česnaus- vykdami ties demarkacijos | J

I

tčvyruiinis privalo
turėti Lietuvos mirsi 11 žen

ir:l indotnu su inis
Juos galima

vartoti kaip atvirutes. Žen

hfima įO centu.

BININKAS”

Mass.

Reinoldas šikzalas ir Gemšycas

TEMPLIERAS ADELMARAS
APYSAKA Iš ŠV. KRYŽIAUS KARŲ

Vertė A. Blažys

niūšiuose. Bet tikėk man. ką žmogus sunkiai pasie
kia, kur turtus ir laisvę praranda, tas jam yra bran
gu ir šventa. Ir iš to tik pažįstame tikrąjį ]>asiau- 
kavimą, kuomet už tiesą galvą išguldo. Ar ma
nai. kad ]K) šimtmečio tos kovos baigsis; oi ne, jos 
tol tęsis kol bus pasaulis, nes žmogus, kuriam už tai
kos palmę meilesnis kardas, pajutęs savo rankose 
galybę, visuomet puls ant silpnesnio ir žudynės ne
paliaus. Tie aplinkui mus stovintieji tūkstančio’ 
būtų galėję rainiai savo šėtrose su žmonomis ir vai
kais gyventi bei su bandomis j>o laukus bastytis, liet 
aš nutraukiau ją tėvynės meilės ryšius —- aš tai tu- 
rėjKujiadaryti. Ištikrųjų sakau, Saladinas nėra ka
ro šalininkas, -bei t y runas, kuris aukotų savo ge
riausius vyrus kvailoms jiergalėms. Geriau man imi
mės šaka, kaip krauju apšlakstyta garbė. Pažvelgk 
į tuos kraštus, baltus juose troliesius-*— Čia dar ne- 
skęaidžiojo degančios vilyčios ir malonu išžiūrėti, 
bet ten, kur buvo kovos laukas visai kitaip atrodo. 
Riogso pelenų krūvos, aprūkę sienos, lavonais nu- 
__ a žemė, išlaužytos {minios ir kiparisai. <> kas tą 
relaimę Palestinon atnešė? Jūs krikščionys, jūs vie>

|ga ją militarine joga. Bet kas labiausiai jį nustebi
no, tai y {Mitinga pavaldinių meilė su pagarba <11- 

1 jungta, kurią jie rodė savo mylimam sultonui. — Pri-
jo.įus jiems maldyklą šoko iš bokšto vienas žmogus 
po sultono arkliu. Nusigandęs Adelmaras sustojo 
ir žiūrėjo į septyniolikos metų jaunikaitį, pačioje 
jaunystėje Į)ersiskiriantį su šiuo pasauliu. Saladi
nas paliepė nunešti jo lavonų ir atsigręžęs j Adelma- 
rą tarė: “Poetą sako: žmogaus protas tamsus ir ne
apšviečia jo tikėjimas, l>et tikras tikėjimas branges 
uis už perlus bei brilijantus. Jaunikaitis, kurį ma
tai mirštantį yra vienas tokių žmonių; jis iš meilės 
I>aaukavo savo gyvastį mylimam valdovui, kad po 
mirties tiesiog {Mitokus j rojų. Veltui mano pastan
gos prieš tai. bet nebegaliu labiau nubausti tų, ku
rie pakišę galvas po mirties angelo kardu. Jis pri 
klauso vienai garsiausią giminių ir buvo nusipelno* 
už savo darbus tautos ]»ag.nrbų, kuri dabar atmins ji 
ilgus motus.*’ “Pamišimas.’’ sudejavo Adelmaras. 
“nenustos liejęsis kraujas, jei prakilnumus ir garbė Jtiogso 

i Ims matoma tik išdidumo, kuris ajisiaučia žmogų gy- ’ klota ž 
vt'uimo bangomis.’’ “Teisingai tu kalbi,” pastolio-:
jo Saladinas; “už tavo ir mano tikėjimą jau damr.ni buvote to viso priežastimi; apleidot© savo namus, 
kraujo pralietu ir dar nesiliauju liejęsis smarkiuose 1 žmonas ir vaikui, atkeliavote čia per plačias šalis,

I / '



KUR LAIKYTI KONSERVUS
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Tai Didelė Knyga 192 Puslapių.

gimė Su v. Valstybėse, 1,- 
598 Anglijoj. 1,329 Rusijoj, 
1,290 Vokietijoj, 1.237 Airi
joj ir 1,202 Italijoj. Kiti 
paėjo iŠ 25 kitų šalių.
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šitas namas buvo pasiūlytas preridėntui Coolidge’ui vakar 
cijoms praleisti. Jis randasi New York’o valstijoj prie Senecf 
ežero.
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daug, kad liepsna ūžtų arba 
kad gazas atsimestų atgal ir 
pradėtų degti viduryje.

Prieš uždegant pečiaus de
gintoją, pirmiausia atidaryk 
pečiaus duris. Yra pavojin
ga to nedaryti, nes oras su 
gazu susirenka pečiaus vidu
ryje. Moderniniai pečiai 
taip sustatyti šiandien, kad 
reikia atidaryti pečiaus du
ris, idant pečių uždegti. Už- 
degk degtuką pirm negu už
suksi gaza,

Vartojimas gazo namuose 
yra labai pavojingas, jeigu 
prietaisos turi trukumu, bet Į 
ir saugios prietaisos gali bū
ti pavojingos, jeigu netinka
mai vartojamos.

Tarpe nelaimingų atsitiki
mų nuo gazo yra sekantieji— 
užtroškimas neuždegtu gazu, 
apsideginimas, gaisrai, eks- 

gali taip Įkaitinti, kad leng- plioda-vimai ri 1.1.
idgu kambaryje rastūsi lies kalbos ir papročių buvo 
g gazo per ilgą laiką ir

“LEGAL AID” DRAUGIJA

*

reikia turėti

taip sutvar- 
kad tarpe jų

. PENKTADIENIS, CEGVžES 14, 1020
- x . ■ r. - -------------------

APSAUGA NAMUOSE
Gasas ir Gazo Prietaisos

Perkant prietaisas. Krau
tuvėj negalima patėmyfi 
skirtumo tarpe gerų ir blogų 
prietaisų. Perkant prietai
sas turime imti krautuvnin- 
ko žodį, ka jos yra geriau
sios, ir todėl turime pirkti 
jas atsakančioj krautuvėj. 
Gazo prietaisas galima pirk
ti nuo gazo kompanijų kas 
užtikrina, kad jos yra atsa
komos.

Įdėjimas gazo prietaisų 
turi būti pavestas tik gazo 
kompanijos darbininkui ar
ba kitam kompetentiškam 
darbininkui.

Įdedant prietaisas būtinai 
reikalinga atsiminti sekan
čius patarimus:

1. Prietaisos turi būti i- 
dėtos tinkamoj ir gerai vė- 
dintoj vietoj.

2. Sujungimai turi būti 
k u od r ūč i ausi a i i vest i.

3. Medžiaga, kuri gali 
užsidegti, reikia atskirai nuo 
kitų laikyti.

4. Dūmams 
dūmtraukius.

Kur galima, 
kvk prietaisas,
ir sienos oras gali cirkuliuo
ti. Tokiu būdu sienos ne- 
Įkais.

Jeigu lentynos uždėtos ant 
pečiaus, jų apačios turi būti 
apsaugotos nuo karščio.

Nedėk šluotas, skudurus, 
ir panašius aplink arba arti 
pečiaus. ATerta turėti atski
rą vietą tiems daiktams, ge- 

ę-^iąusia mažą kambarėlį. Jei
gu laikyti arti pečiaus, tai 

... 
vai gali užsidegti.

Kuomet puodas.arba kati- 
wrthi tai ifL-

kia juos gerai prižiūrėti, kad 
verdant neužgesintų gazą.

Kaikurių valstijų Įstaty
mai reikalauja, kad vandens 
šildytojai turėtų dūmtrau
kius. Ypatingai reikalinga 
maudymo kambaryje kur, 
paprastai, langai nepakelti. 
Dūmtraukis turi būti tiesio
ginis, trumpas ir gero didu
mo.

Gazo prietaisos* turi būti 
švariai laikytos. Negausime 
geriausių pasekmių, jeigu 
jos užkimštos skretenoms ir 
taukais.

Kuomet gazas dega tai 
liepsna yfa šviesiai mėlyna. 
Jeigu pasirodo geltona spal
va. tai tas rodo, kad gazas 
su oru netinkamai sumaišy
tas. Reikia pataisyti oro už
darytoj ą. Neatidaryk tiek

z
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Dabartiniu laiku, Suvie
nytose' Valstijose yra suvirs 
šimto “ Legal Aid" draugijų, 
prie šių draugijų kreipiasi 
žmones,* kurie per biedni 
kreiptis prie advokatų dėl 
patarimų ar pagelbos.

Prieš penkias-dešimts me
tų, buvo tik viena tos rūšies 
draugystė Amerikoje — The 
Gerinau Legal Aid Soicety 
of Ne\v York. Kovo mėnesį 
187G grupė vokiečių susirin
ko ofise buvusio gubernato- 
Iliaus Edwai<l Salomon ir į- 
steigė draugiją tikslui teikti 
pagelbos New York’o miesto 
vokiečiams, kurie reikalavo 
legališkos pagelbos bet kurie* 
buvo per biedni eiti pas ad
vokatus. Tuo laiku, labai 
daug vokiečių atvažiuodavo i 
Ameriką, nežinodami šios ša-

i
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Klibu Root ir AVilliam ITo\v- 
ard Taft.

Organizacijos svarbiausias 
tikslas yra duoti pagelbą net 
ir už dyką kur žmonės negali 
užsimokėti mokesti iš 25 cen
tų, kuris mokestis reikalau
tas nuo visų, kurie prie tos 
organizacijos kreipiasi. Or
ganizacija miekuomet neima 
tokius atsitikimus kur žmo
nės bando neteisingai gauti 
pinigų arba užmokesčiu.

Pereitais metais organiza
cija turėjo 28,900 atsitikimų 
tik Ne\v York’e kur randasi 
Įvairiausi atsitikimai.

Organizacija buvo Įsteigta 
tik immigrantams. bet šian
dien vietiniai amerikiečiai 
sudaro suvirs pusę visų a’pli- 
kantų, kuriems pagelba rei
kalinga. Iš viršminėtų 28.- 
900 aplikuotų 1925 m

visur ir visų išnaudojami. Ta 
yggalThne '"katflfeiaibntnhm^a Te'galTš^os" JiagetBos ' 

draugija atidarė savo pirmą 
ofisą 39 Nassau Street, Ne\v 
York’e.

Draugija nuo pat pradžios 
žymiai'augo, ir 1890 metais 
tiek daug Įvairiu tautų žmo
nių kri'ipesi prie draugijos 
kad ji turėjo visus priimti, 
nepaisant tautos. 189G m. 
birželio 1 <1. teismas permai
nė vardą i Legal Aid Soči 
et y.

Nuo Įsteigimo draugijos, 
iki šiandien. 878.34G žmonės 
prašė pagelbos, dėl iu drau
gija atgavo pinigų arba tur
to iki $3.71G.489. Apskritai 
imant, kiekvienas atsitiki
mas kainavo apie $1.40.

žmogus, tai jis neužilgo ap
alptų ir gal numirti, jeigu 
greitai neatgaivintas. To
kiam reikia kuogreičiausia 
duoti oro. Greitas gydymas 
irgi būtinai reikalingas.

Degantis gazas turi labai 
stiprų kvapą, bet jeigu žmo
gus tokiame ore būna per 
kiek laiko jis to negali temv- 
ti.

Neiškok gazo su degančiu 
degtuku. Nors nebūtų užtek
tinai ištekančio gazo eksplio- 
duoti, bet kartais karštis nuo 
degtuko gali padai.t i dides
nę skylę.

Jeigu kur nors tavo na-į 
muose gazas teka, tai tuo- 
jaus pranešk gazo kompani-1 Draugiją visuomet rėmėgar- 
jai. nes jos turi tem tikslui sūs ir turtingi amerikii'čiai. 
darbininkus, kurie ant syk Dabartiniu laiku organizaci- 
pataisvs. ! ja remia. Charles E. ITngbes.

----- ------------
bei jūras, kad mums išplėšąs laimę ir k<__ itSsiint-
mečiais mums prigulėjusius. — Tiesa jūs norėjote iš 
vaduoti iš mūsų rankų savo Išganytojo karstą, dar 
kartą atstatyti sijoną ir apsaugoti nuo skriaudų lan
kančius šventąsias vietas lu'ginklius keleivius. Bet 
ko daugiau jūs norite rasti Jeruzalės griuvėsiuose? 
šventas vietas, kur vaikščiojo pranašas iš Nazareto 
jau senai dengia didelės pelenų krūvos.. Argi nėra 
pasakyta jūsų šventajame Rašte: Kristus prisikėlė 
ir Įžengė dangun? Tai ko daugiau jūs norite; pa
galiau gerai ir nebežinote, kur ilsėjosi Jo lavonas.” 
“Tavo žodžiuose daug tiesos.” atsakė Adelmara-. 
“Matau, kad lygiai esi išmintingas, kaip ir kardą 
moki valdyti. Bet pasakyk man, ką darytumei, jei 
su didele jėga įsibrautų koks nors galiūnas į jūsų 
šventuosius miestus Meką ir Mediną ir imtų jus 
smarkiai persekioti ?” “O Alache, pasaulio valdo 
ve,” iš pykčio paraudonavęs sušuko Saladinas ir iš
sitraukęs kardą grūmodamas tarė: “Aš jam paro
dyčiau.” “Žiūrėk, kaip jširdai tu nuo vien min
ties,” atsakė Adelmaras. “O ar ne tas pats su Je
ruzale? Tu turėjai tėvą, kuris beabojo buvo tau 
brangus, bet išplėšė jį iš tavęs mirtis. Pasakyk, ar 
toji vietą, kurioje jis ilsis, 
kinta, nebūtų

Uogų ir vaisiu košės 
(jellies). marmaliadai, kon
servai ir daržovės bonkose 
turi būti laikyti švarioj, sau
soj ir vėsioj vietoj, ({oriau
sia ant siauru lentynų, kad 
tankiai juos visus galima bū ■ 
tų peržiūrėti. Jeigu būtinai 
reikia laikvti konservus vir 
iuvės šėpoj, tai geriausia pa
dėti ant žemiausių lentynų, 
kur ne taip greit juos karš
tis užpuls.

Karštis ir drėgnumas su
gadina konservus ir jeigu 
viršūs ne drūčiai uždėti pelė
siai gali visus sugadyti.

BOSTON SALES COMPANY 
nuo dabar priima Lietuvos 
Bonų kiųvonus už pilnus 'pi
nigus nuo tų. kurie pirks ta- 
vorą. Taigi yra gera proga 
aplankyti lietuvių krautuvę 
ir pasipirkti geru marškinių, 
kepurių, skrybėlių ir čeverv- 
kų. Nepamirškit storo nu
meri. Boston Sales Co., G78 
X. Main St.. Montello, Mass.

CONDENS
PASALDYTAS

Visi Skaitykite

Jono Rinito

Eiles
EILIŲ JOJE YRA VISOKIŲ 

Įvairių — patiiotingų, 
juokingų, rimtų, bet 
visiems visos supran
tamos. Veik visos yra 

origi imies
Apdaruose $150, be apdarų $1.00

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

Skaitytinos knygos
3
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399 BR0ADWAY SO. BOSTON
149 TREMONT ST. BOSTON

llV9.li. PUDINGAS
J/j juoduko ryžių 
% puoduko Eordens 

Kondesnoto pieno 
■/> puoduko vandens 
Pusės lemeno lupsnis, 

plonai supjaustyta 
šaukštuko druskos 
šaukštukas sviesto 
kiaušiniai, truputį 
suplakti, 

puoduko razinką <u 
sėklomis

Nuplauk ryžiu-. Stituai- 
š\ k pieną -u \an<l«‘iiiu. 
įdėk ryžius, druską ir 
lemeną. V i rink viršuti
nėj daly <lvi.mil»> katiliu

ko iki ryžiai suminkštės ir pieno- bus veik su
gertas. Išimk lemeno 'upsnis. 1 >adėk kiaušinius 
ir sviestą, pavirink |>ei)ikas miliutas. Pridėk 
razinka'. Suversk i pa-v ie-t imtą blefą: tru
putį tižbarstvk <-itia>ui.;io :inl viršaus ir kenk 
apie pusvalandį v ■< i u I i ii i :t i karštam i<eiiii.i.

YRA DAR DAUG KITOKIŲ BŪDŲ VARTOTI 
KONDENSUOTĄ PIENĄ

■iMfffit r *■ fcAi ni^iri * i^»BaJwUgJ

J\ irkis. l<u;*i< įtini r» ik.-i m i»:i’P:it v "ii
K:i< k.irs h Iii rti

užsuksimi i \ l"lh ’llirl
r! los |»ii“iii:i iDciin. pirni:i. : n! .• i įeiki-
I IIHI" 11 ’ ilil i;i il"i;4 : IŽO 1 llll ll\ f II* Iiz-

kvkii Dileli" *i h’y 1 u \ ;t. < > ! i kll-:i ’ \
h išmoki- niuo.

š/n \f ix //A ž/o i;xv.

Mes niislaiči.-ii. Antanus ir Ona Did
vyžiai. pa ieškome savo tėvo Martino 
Didvyžio. išėjusio j Ameriką iš Moeka- 
vos dvaro, Budvk'rio vai.. Ititv. Kalvari
jos aitskr. Išėjės į Ameriką..prieš ka
rą. Visi kas žinote- kur yra musų tėvas 
praneškite mums, o mes busime jums 
jaiilestiiiiri amerikii'ėiai. )al>ai dėkinąi 
Antanas ir Ona Didvyžiai. Miwns apie 
tėvą musą rašykite Šiuo antrašu: I.itll- 
ttania. per Istzdijus. Kmlamina, Karu
žai. .1. Lisauskas.

Įvesk Šita Šildytuvą į
Savo Namus

imu Utei/f/ \>
.fine ' 1

f>ic efk (i/c/ino

VisitMCĮuriiegreštGas Of fiče

■ ĮĮIJ ■ ,,

mei, kad ji tau priklausytų?— “Gerai supranta ta
ve, kilnusis jaunikaiti,” pertraukė Saladinas. “ Aš 
parodysiu tau, kad ir raštus mirusiųjų gerbiu.”

Taip besikalbėdami Saladinas su Adelmaru pri
jojo vieną stovyklos galą ir buvo besuką Į antrą, 
kaip staiga pasigirdo smarkus kalakonimas ir melan- 
holiškas žmonių šauksmas, “šokėjai.” 
linas.
turėsi.
mi.” 
klūįnčią karią minią nedidelėm. medinėm šventyk
lom
inas mušė plaktuku lenton ir giedojo vienatim*; gies
mę.
“Jis

“šokėjai.” tarė Sala- 
“ Drauge arštainieti. manau nieko prieš ne* 
jei nuvesiu i žaidimus, kurie tau bus sveti- 

Tuojau nušoko juodu nuo arklių ir nuėjo pro

Čia stovėjo mažas žmogelis, kuris nepaliauja-

nors jį būtų visai sunai- Į
tau šventa ir brangi ir nr nenorėtu

“Tai imanas,”*) tarė sultonas savo palydovui, 
šaukia žaidimuos tikinčiuosius, ką mes tuoj 

išvysimo. Dabar prašau į vidų.”
Šventyklos vidus, kaip oras luivo raudonai nu

dažytas ir korano ištraukomis nurašinėtas. Pilna 
šventykla prisikimšo žiūrėtojų, kurio paliko tuščią 
vietą sultonui ir jo svečiui su pagarba i jį žiūrėjo. 
Adelmaras išvydo ant didelio divano šešius. Įvairaus 
amžiaus vyrus, žaliuose rūbuose, basus, nuskusto
mis, išskyrus ant viršugalvių plaukų kuokštu*. gai

*) Mnhnmcdi) knnlgji*. 1

ši.' kažin ką murmėjo ir per pirštus leido, 
musu rožančiui, suvertus ant virvaitės jier- 

Viršuje šauksmui 
kas kart didėjo, kol pagalint,

kuris ypatingą Įtaką

vomis. 
panašiai 
lūs, kai imanas ant stogo šaukė, 
mažėja n t mum tėsys
visai nepavyto Į giedojimą, 
darė žiūrėtojuose; jis nei kiek nebuvo panašus i mii- 
*ų choralinį giedojimą. Melodija nusileido ir vėi 
pakilo. Tada ant kario visi sutartinai pradėjo svi- 
ruoti. Judesys ėjo greityn ir kirstame melodijos tak
te pasigirsdavo žodžiai: “Alachas ir Mohomedas.” 
Nusimetė visi savo apsiaustus ir pašokdami nuo že
mės, inirlę laužė rankas ir blaškėsi. Dar labiau už
sidegu- jų dvasiai vienas beveik pusnuogis išltėgo, 
kai kiliems pradėjo veržtis iš burnos putos; |M>ra 
vyrų kirto ant'žemės ir minioje įsigirdo: “Alachas! 
I’rann-as!” Tai buvo nepaprasti veidmainingi bur
tininku žaidimai. Bet toliau, dar baisiau: šokėjai 
raudonomis geležimis deginosi sau šlaunis, papades 
ir kita- kūno dalis ir baisiose kančios*' šaukdami iš
laidam Alacho vardą, kurio garbei visa tai darė.

Adelmaras buvo labai įtenkintas davus Sal.i- 
dinui ženklą apleisti šventyklą; sultonas didžiavosi 
tais niekingais žaidimais, kuriuos Adelmaras pava
dino tik kvailių fanatizmu.

(Rus daugiau)

I

I

I

I

I

Pavasaris, tai patogus laikas lavintis. Žmo
gus privalo būt žmogum. Kad tokiuo išlikt, tai 
reikia skaityt geras knygas.

“Darbininkas pasiūlo sekančio turinio gerų 
knygų:

“Darbininkas” pasiūlo sekančio turinio ge
ru knygų:
DANGAUS KARALIENĖ

Mylintiems literatūrą patartina
BEN-HUR__________________ ____________

Ekonominio turinio įdomi knygutė
TURTO NORMA________________________

Politinio pobūdžio
BOLŠEVIZMAS__________________________

$1.00

$1.50

.45

.15
Geografinių žinią mėgėjams tinka

KELIONĖ APLINK PASAULĮ______________ $1.00
Lengvo tarinio skaitymėliai

TRYS KELEIVIAI______________________________ .45
TRUMPI SKAITYMĖLIAI_____________________ .45

Kas užsisakys visas čia paminėtas knygas 
$6.00 vertės ant syk ir atsiųs monoy ordcr'į, čekį 
arba apdraustame laiške penkinę, tas ir gaus 
paštu visas knygas tik už $5.00. Galima užsisa
kyti ir po vieną.

Siųsdami užsakymus adresuokite:
“DARBININKAS”

366 W. Broadway Sonth Boston, Mass.
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FRANCIJA SEKS ANGLIJA

T~>

Rašo Ziutis

DARBININKAI SU DARBININKAIS

čia parodoma vartai Agri
kultūros palociaus pastatyto 
Philadelphijoj ant pasaulinės 
parodos daržo. Viršuje matosi 
milžiniškos šviesos.

PENRtADIEiJlŠ, ČEČtžfiS 14, 1&25

PRENUMERATOS KAINA
Metams ................... .’..............................$-1.50
Boston’e ir apylinkėse ..................... $4.50
Užsieny ....................................................... $5.30

(THE W0RKER) '
Published eveiy TUESDAY and FRIDAY

į ■' • ’ ---------- by-----------
8AINT JOSBPH S LTTHUANIAN R. C. A8S0CIATI0N OF LABOS

/. j <nt»red «b aęcond-clMS matter Sept 12,1016 at the post offlce at Boston. Mass. 
onder the Act of Mareli 8, 1378.”

veptance for tnalling at speclal rate of postage provided for ta Sectfon 1108 
Act of October 8,1817, authorised on July 12, 1818"

KODĖL LAISVAMANIAI NEAPKENČIA KUNIGŲ?..

SUBSCRIPTION RATES:
fly ...................................................$4.50
»n and suburbs ....................... $4.50
■Ign countries yearly .........$5.50

“DARBININKAS”
t 366 West Broadvvay South Boston, Mass.

Telephone South Boston 0620
------ :-------------- ------ ------------------ -- — ----------- -■ ------------------------------------

Anglijos generalis streikas turbūt baigsis darbininkų šio
kiu tokiu laimėjimu. J ei ant nelaimės ir pralaimėjimu baigtūsi, 

- tai vargu tas būtų atgrasinimu kitų valstybių darbininkams to
kio įrankio griebtis savo tikslams atsiekti. Negali būt abejo
nės, kad Anglijos darbininkams laimėjus, kitų šalių darbinin
kai seks jų pavyzdį.

Yra pamato spėti, kad Anglijos darbininkus seks Franci 
jos darbininkai.
- Francijos frankas nuo karo laikų neatsigriebė, o pastaruo

ju laiku ypač smarkiai ėmė riedėti žemyn. Frankas vejasi ca
rišką rublį ir vokišką markę. Yra didelė abejonė begu Franci
ja išvengs tokio finansinio krizio ir persiorganizavimo, kokio 
susilaukė Vokietija. Dabar Francijos frankas nupuolė veik iki 
3c. O prieš karą buvo vertas 25c.

Pinigų kursui svyruojant, kaip iš patyrimo Lietuvoje ir 
Vokietijoje žinome, Įsiplatina baisi spekulecija. Dabar Fran- 
cijoj spekulecija pačiame žydėjime. Pinigų smukimo metu nu
kenčia visi ramesnieji gyventojai. Nukenčia tie, kurie nežino 
spekulecijos gudrybių.' Palieka beturčiais ir tie turtininkai, 
kurių turtas susidėjo iš smunkančių pinigų. Bet greičiausia 
toks apsireiškimas paliečia darbininkus. Tad Francijos dar
bininkai čia pat pavyzdį turėdami Anglijos generalio streiko 
pavidale greičiausia griebsis to paties įrankio. New Yorko 
laikraštis THE J0URNAL OF C0MMERCE gegužio 10 dienos 
turi ilgoką straipsnį su data baL 20 dienos. Straipsnis atsiųs
tas iš Paryžiaus, rašoma apie Franicjos finansines bėdas. Ten 
sakoma: “Pramoninio sąjūdžio ženklai jau matosi ir, pride
dant skaudžią finansinę suirutę, gaunasi pagrindas rimtam su
simąstymui.” .

Francijoj perversmas artėja.
I ‘
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smaugiami, todėl pagatavi atsikeršyti skriaudėjams. Labai 
daug kalbama apie pavojų ir karą Amerikai iš Japonijos pusės. 

Bet yra vyrų šaltai ir visapusiškai svarstančių dalykų. 
Pirmiausia nurodoma, kad Japonija ir Kynija nekaip te

draugauja. Galimas daiktas, kad kynai japonus taip temyli, 
kaip lietuviai lenkus. • • • *

. Kad karų‘sėkmingai vesti ir jį laimėti, tai reikia turėti iš
plėtotų pramonę ir reikia turėti'gamtiškų resursų tai pramonei 
maitinti. Ar turi tų dalykų Japonija ir Kynija?

Yra žinoma, kad visoje Japonijoje nėra tiek mašinų, kiek 
yra jų Detroit’e, Mich.

Dabar apie antrų sąlygų. Wisconsino universiteto geolo
gijos profesorius C. L. Keith per h) metų tyrinėjo Tolimųjų Ry
tų kraštų mineralinius ir metalinius turtus. Jis susekė, kad 
Japonija, Filipinų salos, Rytinių Indi jų salos ir Kynija turi tik 
5 nuoš. pasaulio vario, 1 nuoš. pasaulio geležies, 5 nuoš. ang
lių ir 3 nuoš. žibalo. Tuo tarpu Amerika ir Europa turi 90 nuoš. 
pasaulio anglių, 98 nuoš. pasaulio geležies ir 65 nuoš. vario.

Kynijoj geležies tiek tėra, kad ten nėra išrokavimo steigti 
plieno ir geležies fabrikų. Tas pat yra Japonijoj.

Tai gi Japonija ir Kynija negali supramonėti ir sumilitari- 
zėti taip, kaip Europos valstybės ar Suv. Valstijos.

Ne vienas čia prisimins Japonijos karų su Rusija. Bet ta
da karas buvo senoviškas ir Japonijai simpatizavo didžiosios 
valstybės. Japonija galėjo iš Suv. Valstijų karo reikmenų ga
bentis tiek, kiek norėjo. Kas kita būtų dabar Japonijai susi
kibus su Bu v. Valstijomis. :

Taigi geltonoji rasė rimto pavojaus baltajai rasei nesudaro, 
bet tie, kurie apie tų pavojų šūkauja ir pučia jį, tai sudaro ne
mažų pavojų.

Kaip žinome, tai garsieji “kukluksai” skleidžia nusistaty
mą prieš ateivius. Dabar keliamas naujas ateiviams priekaiš
tas. Prikišama,, kad bootleggeriai didelėj didžiumoj esą atei
viai.

Kad bootlegerių ^.teiviu yra, tai niekas neužginčys. Bet 
kad prohibicijos Įstatymą proporcijonaliai imant ateiviai la
biau laužytų, negu vietiniai, tai kvailas priekaištas. Kentucky 

3 valstija veik neturi ateivių. O jei nori pažinti gabiausius drų- 
siausus bootleggerus ir moonshinerius, tai važiuok į Kentucky 
valstiją.

Juk degtinės varymas susektas ir ant Amerikos karo laivo. 
Ar ten tą darė ir gi ateiviai. Už prohibicijos laužymą dažnai 
apkaltinami višokie augšti valdininkai. Juk vienas augštas 

t valdininkas “šlapiu” bizniu susitepęs yra šiauresnis, negu 100 
ateivių-bootleggerių.

Be to reikia žinoti, kad vietiniai gyventojai ir augšti val- 
K dininkai lengvai išsisuka, o nepatyrę ateiviai daugiausia pa

tenka.

SKRIAUDA NEATITAISYTA
Naujausias “Trimito” numeris su data bal. 22 dienos pra- 

< neša, kad
“LENKŲ PAGROBTAS PAG0JŲ MISKAS DAR NE

GRĄŽINTAS NEŽIŪRINT, KAD TAUTŲ SĄJUNGA ĮSAKĖ 
JIEMS PASITRAUKTI IŠ MIŠKO.”

Tai daugiau negu nelinksma tokią naujieną išgrįsti. Nau
ja? Lietuvos teritorijos gabalas smurto žingsniu pagrobtas pa
silieka priešų rankbse panašiai, kaip Vilnius.

Kada lenkai Įsibriovė į Lietuvos Pagojų miškų, tai veik tuo 
į pat laiku Graikijos jėgos įsibriovė į Bulgarijos teritorijų. Ta- 
kia ištiko smarkus kariuomenių susirėmimas ir abi pusi viena 

kaltino. Bet įsikišo Tautų Sąjunga ir dalyką ištiria. To 
kmė buvo ta, kad Graikija turėjo pasitraukti iš pagrobtos 

įr da-gi Bulgarijai grynais atlyginti už nuostolius.
ir kila klausimas: Ar Lietuvos vyriausybė nemokėjo 

pąvo teises ginti Tautų Sąjungoj, ar Tautų Sąjunga nenorėjo 
Skriaudžiamai Lietuvai skriaudų atitaisyti.

Laisvamanių 
kančiam aišku, 
kenčia kunigų, 
tie-visi pravardžiavimai, tos 
visos insinuacijos, tie visi 
burnojimai, kurių laisvama
nių laikraščiai-pilni;.. Ne 
kam kitam, kaip tik kunigui 
ir kunigams. Ką jie persta- 
to žmonijos priešu aršiausiu* 
tautos parazitu ?.. Dvasiški- 
ją. PriMJkų j d kviečia vi
sus stoti į kovą, kurį nepaiso 
priemonių?.. Prieš Kata
likų Bažnyčios dvasiški ją.

Kas gi^rašfjJHŪ ska-itgtuos 
jų raštus O gi lietuvio ū 
įlinko vaikas,—tas, kuris nuo 
mažų mažens tikėjimą ir pa
garbą prie kunigo buvo įgi
jęs nuo dievobaimingų savo 
tėvelių ir protūvelių. Rašo 
ir skaito toks lietuvis, kuris 
kartais dar, ačiū Dievui, lan
ko bažnyčią, priima sakra
mentus, būna gi ir taip, kad 
prisirašo prie katalikiškų 
draugijų bei brolijų. Kaip 
gi dabar suprasti, kad tas ti
kintis žmogus ne tik kad ty
li, kuomet kiti šmeižia ir nie
kina jo dvasios vadus, bet 
pats irgi savo ranką pride
da prie to negarbingo darbo. 
Kaip gi tas išaiškinama, kad 
žmogus, kurs nenori lx> ku
nigo numirti, nemano l>e ku
nigo gyventi, skiltyse laisva
manių laikraščio kunigą va
dina savo didžiausiu priešu, 
kuriuo nepasitiki ir visais 
galimais būdais kovoja ?..

Štai ką sako patys laisva- 
“Mumę 

Tikybą bei
Mes bažnyčioje 

klausysime kunigo pamoki- 
mes jį gerbsime prie 

ir nieks kunigo as-

spaudą se- 
kad ji neap-
Kaiu skirti

1 GELTONASIS PAVOJUS NEGALIMAS

maniai tame reikale: 
nerūpi kovoti 
Bažnyčią.

ninių, 
Aukuro, 
mens nežemins, kol kunigas 
savo ribų neperžengs. Bet. 
mus piktina tas, kad daugu
ma kunigų vieton daboti 
klausyklas ir sakyklas, eina i 
politiką. Lai kunigai susi
laiko nuo dabartinių savo vi
suomeninėj dirvoj veikimų, 
tuomet mes mokėsime kuni
gus tinkamai pagerbti.”

Taip aiškinasi ir teisina 
savo nusistatymą laisvama
niai tam, kad pateisinus sa-

Ar taip ištiesu yra?. . Ar 
ištiesu kunįgija kalta, gi 
laisvamaniai pateisinti ?. .

Lengva suprasti, kad tik
rumoj visai yra priešingai. 
Užtenka išaiškinti visus dva- 
siškijai daromus priekaištus, 
kad patyrus, jog aukščiau 
paminėtas laisvamanių aiški- 
iniasis yra tikra pasaka, me
las ir veidinaivbė.v

Pasaka yra ir daugiau nie
ko tvirtinimas laistamaniii, 
būk jie gertKą-kuirigą bažny
čioje. Klausiu kiekvieno l>e- 
šališko klausytojo, ar Tams
tos patyrėte, kad laisvaina- 
iiSąi lankytų bažnyčią i. . Gal 
kįr nors pakliuvo i bažnyčią, 
kai kad kitą syk pakliūva ir 
šunytis lietaus varomas. Ar 
matė kas nors, akd “šliup- 
tarniai” bažnyčioje nielstūsi. 
Ar štabai “Keleivio,” “Nau
jienų,” “Sandaros” ir jiems 
panašių lankytūsi kataliku 
bažnyčiose ?.. Matysit juos 
Tamstos saliūnuose, užtiksit 
“kinuos#,” bet niekuomet 
bažnyčioje. Bažnyčion ne 
tik kad patį s neina, bet dar 
kitus nuo jos atitraukia, pa
šiepdami jos apeigas, lanky
tojus bei ]>amokinimus. Ar 
tai toks pagerbimas bažny
čios ?. . Ar tai dar nežemi- 
nimas dvasiškijos, bažnyčios 
tarnų (.. Panašus bažnyčios 
pagerbimas tai juk tikra pa
saka mažiems vaikams, bet 
jau ne suaugusiems žmonėms 
protą ir šiokią tokią nuovoką 
turintiems...

Melas yra, būk kunigai su- 
. laiko liaudies švietimąsi. . O 
kas gi liaudies švietimą ke
lia Lai laisvamaniai pasi
dairo po Lietuvą, lai įsižiu
ro į mūsų išeivijos gyvenimą, 
ii- pasako, kieno pastangomis 
kilo tos visos parapijos mo
kyklos, tie visi ūkio rateliai, 
tos visos kooperacijos krau< 
t u vės, ir savišal]>os kasos. 
Lai suskaito tas lalnlariugas 
įstaigas, ir ligonines, kuriose 
vargdieniai gauna pigi) ir są
žiningą patarnavimą. Jei su
skaičius viską ant jiopieros 
ir suglaudus Į vieną vietą, 
tuomet pamatytume, kiek 
padariusi yra kunigija, ir

balsais prie valdžios stalo t ikėjinm griauti sąmoningai 
prileistų Y Kunigija tokių • nedalei?. Tad laisvamaniai 

imasi klastos: nuduoda, kad 
jie kovoja kunigus, tuo tarpu 
puola Bažnyčią. Bet daleis- 
kime, kad jie ištiesu kovoja 
vien tik kunigų politiką, tai 
ir taip, kaip nurodžiau prieš 
tai, toji politika yra Dievo, 
nes Dievas vyskupus ir kuni
gus pašaukė sargybon savo 
šventų Įsakymų. Jei toji po
litika laisvamaniams netin
ka, tai jie per tai patys sa
ve išduoda; o mes iš to mato
me, kiek vertas laisvamanių 
patikimas.

štai kodėl laisvamaniai ne
apkenčia kunigų.

vių tarpe Amerikoje laisva
maniškų mokyklų, palaiky
mui lietuvybės ?.. Kiek jie 
turi Lietuvoje savo pašalpos 
kasų darbininkams i. . Kur 
vaisiai tų nuolatinių šūkavi
mų apie darbininkų gerovę, 
liaudies labą . Ar jie pa
dare bent 10 dali to, ką nu
veikė Bažnyčia ?. .

Neteisvbė yra, būk kimi- 
gija briaunasi į politiką. 
Mes kunigus matome politi
koje, bet ar tiek daug, kaip 
kad skelbia laisvamaniai. 
Lietuvoje ir Amerikoje yra 
išviso virš 1000 kunigiL tuo 
tarpu Seime matome jipvos 
kelis. Kame jie politikuo
ja?. . Kad mokyklose būtų 
dėstoma tikyba, kad Bažny- 
čiai užtikrinta laisvė, 
kad būtų leidžiami įstatymai 
neprieštaraujantieji Dievo Į- 
statymams. Bet juk negali
ma nuo kunigų ko kito ir rei
kalauti. Tad, jei kunigai Sei
me ar kur kitur priešinasi 
tiems lasivamaniams, kurie 
daro pastangas kryžių išmes
ti iš mokyklos, iš viešu istai- 
gų, — tai jų tame Ttegalima 
kaltinti, bet atvirkščiai turi
me už jų uolumą juos pagir
ti: — ginti tikėjimą kur tik 
jam gresia pavojus,—tai ku
nigų priedermė. Ne tam 
juos Dievas pavadino savo 
tarnystėm, kad jie ramiai 
prižiūrėtų Bažnyčios griovi
mo darbui, — jų pi ii'dennė 

• apsaugoti kat-alikišk.i visuo
menę nuo laisvamanijos ir 
papiktinimų.

Ar tai politika, jei kuni- 
' gas nesutinka su demagogais, 

kurie begalinius daro liau
džiai pažadus, kurie patai- 

! kauja silpnybėms masių tani, 
l kad juos palaikytų ir savo

priemonių negali vaitoti, 
šaipo nedorų. Laisvamaniai 
su socijalistais išsijuosę šau
na, kad “žmones laisvai gy
ventų,” kad viskas priguli 
iaųdžiai, todėl koekvienas 
gali sau naudotis gerybėmis, 
neatsižiūriiit į tai, ar jis turi 
jrie tą gerybių teisę ar ne, 
— ar užjielnė jas ar ne, -— 
dvasiškija gi tokių pažadų, 
duoti negali, nes yra Dievo 
Įsakymas, “nevogk,” kurio 
nei visuomene, nei Seimai, 
nei Įstatymai negali pakeis
ti, gi jei kur ir pakeičia, tai 
susilaukia suirutės, kaip kad 
nūn Rusijoje įvyko. Kuni
gija tai žino, ir todėl plačių 
pažadą nedaro. Tuotarpu 
laisvamanėliai per savo 
spaudą apšaukia juos politi
kieriais, darbo žmonių prie
šais. Kodėl?., nes kliudo 
žmones mulkinti pažadais, 
kurie niekuomet nebus Įvy
kinami. ar jei juos Įvykintų, 
tai stumtu sali i bedugne.

Pagalios laisvamaniai sa
kosi nepuolą Bažnyčios, tik 
kunigiją. Mat jie žino, kad 
mūsą liaudis yra tikifiti ir

MYLINTIEMS SKAITYT! 
DORUS RAŠTUS

Pasiūlome visiems genj raštų mėgė
jams įsigyti dvi geras knygas* pirmų ir 
antrą tomą
APMĄSTYMAI 
visiems metams ir šventėms

Dydis 5N7y.. colių, dailiais kietais ap
darais, po 500 suviršum puslapių. Spau
da aiški. Tikrai naudingi skaitymai, - *
ypač dievotiem žmonėm. Kaina abiejų 
tomu $3JM). Išpirkite pašte “Moiiey 
Order” ir siųskite:

“Darbininkas”
3CC IV. Broadvvay, So. Boston, Mass.

Kuomet viso pasaulio vi
sokį sluogsniai, visos parti
jos, net ir valstybės tarpu sa
vęs daro įvairius susitarimus 
— vienyjasi. Vieni vienija
si, kad kitus užpulti, vėl ki
ti, kad nuo užpuolimo apsi
gynus. J vi jau visi organi
zuojasi — vienijasi, tai aiš
ku, kad tai daroma nebenau
dos, todėl ir lietuviai darbi- 
jĮiiAui ręjkaįiBga oi^uįūzuo- pagerinti savo darbo sąly;
tis ir vienytis. '

Visu pirma darbininkas 
turi organizuotis sulig savo 
užsiėmimo — amato į tam 
tikras darbo unijas, kad ap
gynus savo teises ir iškovo- 
jus geresftes darbo sąlygas. 
Amerikos lietuviams sudary
ti amato unijas beveik nega
lima, lies apart angliakasių 
ir siuvėjų niekur didesnio 
skaitliaus vieno amato nesu
daro, čia priseina prigulėti Į 
tarptautinę uniją, taČiaus 
lietuvis darbininkas apart 
materijaiių reikalų turi ir 
privalo rūpintis savo tauti 
niais ir dvasiniais reikalais, 
kuriais jis privalo susirūpin
ti nemažinus už materijalius 
reikalus.

Lietuvių Darbininkų Ko
operatyve Sąjunga, tai vie
natinė tos rūšies lietuvių or
ganizacija. kuri rūpinasi vi
sais Amerikos lietuvio kata
liko darbininko reikalais. 
Lietuvių Darbininku Koope- 
ratyvės Sąjungos organas

“Darbininkas” gina darbo 
žmonių reikalus, kelia tauti
nį susipratimą, taipgi gina ir 
stiprina lietuvių katalikų 
dvasią, todėl kiekvienas dir
bantis lietuvis ir lietuvaitė 
privalo Įsirašyti i Lietuvių 
Darbininku Kooperat v\ ės
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Sąjungos eiles, nes tiktai su
siorganizavę išvien bendrai 
eidami galėsime apginti ir

sustiprinsime susipratus^iĮ 
darbininkųfeiles ir apsaugo
simi* nuo bolševistinio išsigi
mimo.

(L l <>rij<il as

NUO PRASTO MIEGOJIMO 
IR JAUTIMO NUVARGU

SIU IŠ RYTO
>i;ii \ ra -Minulė kuri;) vaiioja nik- 

šiauriai žiu.>uiu su dideliu pasisekiniu. 
\ed:ir<> skiriiimo kirk skirliii2U “Miliu
liu il|s «>s;|1c Mirtoje Ih‘ i<>ki<> 1 >a- i s,‘k i - 
mo. šios vienos -Minulės nustebins ju
mis. .los mri veikti ir jutus tai nieko 
nekainuos. l'Mb.'indykile jus kėlėt:) die
nu ir ji)s nusistebėsite, kaip greitai jus 
pradėsite jaustis geresni* ir sveikesnis. 
Jos btid:iM>j:i raudoni) krau.i;). stipriu- 
nuolatiniii' nervus ir suteikia jutus atii- 
biei.;;). p< p. pliiu b ir energiją, .los pra
šalina skaiiilėjima iš raumenį), gsihos 
skaudėjimą, apsį-.ėlusj liežuvi, negerą 
burnos kvtipsn ir užkietėjimą v įdurtu, 
los yra puikios nuo ne\ irškinitno ir 
raugėjimo |»> valgio ir suteikia gerą 
ptlgelbą ••ilsiiikimnose pustės nesveiku- 
tnu ir nuolatinio šlapinimosi.

Jei jt|s tiesi jaučiate gert)i jus c-aic 
sau skolingas, kad pabandžius šias g,s 
•luoles. Jos vadinasi Nugii-Totie. Eiki
te pas savo aptiekorii) ir parsineškite 
\ ieną buteli. Vartokite keletą dieną ir 
jeigu iąs nebusite iifcg.anėdistas ir ne
turėsite pasekmių, nuneškite likusias 
pakuly kur jus pirkele ir gaukite su\u 
l/inigtts atgal. Išdirbėjai X’uga-Tone no
ri visus vartotojus užganėdinti. T<siėl 
iie garantuoja" Nttga Tone ir įsaku :ip- 
tiekoriams. kad iie gtąžintt) jtisy pini
gus. jei jos nepagelbsti. kaip jus tikė
jotės.

lldkotnendiiojanios. garantuojamos ir 
i ui rda v i nė ja tuos pas visus apt iekorltts.
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Retas nėra girdėjęs apie taip vadinamu geltonąjį pavojų. 
Europa yra gąsdinama, kad geltonoji rasė, kynai ir japonai, 
jų gali užkariauti. Dabar girdi japonai jau pirmos klesos ga
lybė, o kynai greit susitvarkysiu. Kynai ir japonai labai skait
lingi, kareivių užtektų. Kynai europiečių buvo ir dar tebėra

vo kovą su dvasiški ja, rikėj i- kiekini veikusi yra laisvania- 
mu ir Bažnyčia. n i ja. Ar dxug jie turi išei-

Italijos premiero Mussolini’o pribuvimas Afrikon. Jisai matomas įsispreidęs, išdidžiai 
stovįs-viduryje. 'Jį sveikino vietos viršininkaiir augšti valdininkai.
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SUŽADĖTINĖ
J . C

kitokį gyvenimų, kad tuo perprašytų ją, jis 
turi ją danguj sutikti... Sudiev, laukų gė
lele, — paskutinį kartą apkabinau tavo ko- 
JUS.”

(Tęsinys)
Užgavėnės. Vestuvių diena. Baronas 

Albertas linksmas draugų būry joja su do
vanomis pas Savo sužadėtinę. Bet kas čia? 
Kodėl vietoj džiaugsmo ženklų visur tylu ir 
tuščia?

— Prašau, barone, į vidų pasidžiaugti 
mūsų skausmu, — išėjęs pasitikti tarė meis
tras. — Prašau į savo sužadėtinės tikrąsias r
vestuves... Tu, barone, troškai jai laimės, 
ir ji dabar laiminga. Ji matė angelus, kurie 
atėjo pasiimti ją į dangų. Ji kilminga, nes 
prie pat Viešpaties sosto gali melstis už ta
vo nuodėmes.

— Apie kokias vestuves ir apie kokius 
angelus tu kalbi meistre? Kaip ir kur tas 
kūdikis meldžiasi už mane ? — klausė nuste
bęs baronas.

Jis klausė norėdamas įsitikinti, ar ne
sapnuoja. Jis iš meistro skausmingo veido 
ir balso virpėjimo pajuto visą baisią būklę 
ir tuo savo klausimu, tarsi, norėjo bent kiek 
atitolinti tą nepermaldaujamą aiškią tiesą, 
kuri, kaip šmėkla, stojo akyse.

— Kas gi atsitiko, meistre, su tavo duk
terim i — klausė jis.

— Kas atsitiko .. Tu buvai turtingas 
ir laimingas, bet norėjai būti dar laiminges
nis; tu idėjai į mūs namus, sudrumstei mū
sų šventa ramybe', tu nužudei mano motina, te te V te 7 te Z
ir kartu su ja atėmei brangiausi mūsų turtą, 
vieninteli kūdiki... Ji mirdama meldės ir 
prašė tau atleisti, nors prakeikti tave reikė
tų... Kas atsitiko >.. Prašau į vidų, ir 
pamatysi, pasidžiaugsi mūsų nelaime ir sa
vo sužadėtine, — kalbėjo meistras šluostyda
mas juoda drėgna skepeta gausiai byrančias 
ašaras.

Barono širdis jau jautė tą baisią bedug
nę/" kuri prasivev įėjus į vidų ir kurios nie
kas nebeužpildys, todėl protu stengės save 
nuraminti, stengės netikėti, stengės kieme 
ilgiau užtrukti; tačiau kita jėga jį nemato
mai traukė vidun, ir jis įpuolė pirma meis- 
tĮo, Įpuolė ir pamatė... savo sužadėtinę, tą 
purtą, kokią matė piri 
tą pačią, kokią matė vardo dieną, tais pa 
čiais baltais rūbais, palaidais aukso plau
kais. Tik dabar ji nekrūptelėjo, nepabalo, 
taip pat ir liepa raudonavo; ji gulėjo rami, 
lyra, balta, džiaugsmingo veido, tarsi mate 
angelus. kurie atėjo jos pasitikti: ji miego
jo. gale galvos degė dvi šviesios žvakės.

Susvyravo žiaurusis baronas, susiėmė 
galvą ir., kaip palaužtas ąžuolas, krito ant 
kelią ir apkabino savo sužadėtinės kojas.

— Al leisk, Angele“, atleisk... Bran
gioji, tu mirdama meldeis už mano nuodė
mes. — nuolat kartojo .jo lūpos, o širdis ver
kė, verkė, kaip smuikas vakaro tyloj.

Ne. ne, kam ilgiau begyventi, .jei šis 
angelas mirė. Ji buvo vienintelė skaisti ty
ra viltis, kuri taip gražiai šiandien turėjo 
sušvisti. J is šiandien turėjo amžinai jai pri
siekti meilę, pirmą kartą pabučiuoti jos ne
paliestai lūpas, pirmą kartą pajusti naują 
šviesti spindulėlį tamsioj ir niūrioj savo šir
dy, ir šiai daba^' reikia amžinai atsisveikin
ti. paskutinį kartą apkabinti gelių rasos nu
plautas kojas, nebematyti jos niekada, nie
kada.. . Ne, jis mato dar ją ir nebemato... 
l'žgeso tas spindulėlis, kuris švietė, ir 
dingsta kažin kur tolyn į tamsumą, i bedug
nę... O, palanku, skaistus spindulėli... 
Leisk dar pamatyti, leisk pajusti gyvylie ir 
šviesą.. 
J is yra. 
jungė vieną širdį su kita, 
lai ir šiandien t^ri būti 
iŠ sapno, iš 
ir nuslinks šis baisus slogutis, ir vėl bus ge
ra bus dar šviesiau, bus dar daugiau lai
mės... Bet slogutis nedingsta, vadinas, 
sapnas, baisi tikrenybe 
(likto, nelM’ra. “Sugrįžk, sugrįžk, 
lėli, nors vienam žodeliui ištarti;

pirmą Kartą; jis n
itč vardo diena, tais na- Ti

Nebėra jo.. . Nejaugi nebėra jo? 
jis turi būti, jis vakar dar švietė.

Jei vakar buvo, 
, tik reikia pabusti 

iš tų klajų; tik reikia susipurtinti
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Gal galėsiu aš jums pagelbė
ti.

Kuopos nepamirškite vi
sos į darbą stoti dėl Liepos 4 
dienos.

L. D. K. S. Conn. Apskri
ties Raštininkė

31. Blažaiiskaitė,
70 Fairvicvv St.
Ne\v Britam, Conn.

Kasmet L. D. K. S. Conn. 
Apskritys surengia vieną iš 
puikiaūšių išvažiavimų su 
gražiu programų. Kuopos 
lai nepasilieka nei šiemet to 
nepadarę. Tad visos kuopos 
į darbą! Sugalvokite kokius 
žaislus bei lenktynes ir už- 
kvieskite kitą kuopą su ju
mis lenktyniuoti, tada visi 
dui į išvažiavimą.

Nors dar yra vienas mėnuo 
laiko, vienok tai Tieperdau- 
giausia dėl kiekvienos kuo
pos prisirengti dalyvauti šių
metinio išvažiavimo progra- 
me.

Kaip jau nekuriem yra ži
noma, tai šiemet išvažiavi
mas įvyks Linden Park, 
Union City, liepos 4-tą die
ną. Parkas kiekvienam yra 
žinomas kaipo labai gražus, 
daug lygumos dėl žaidimo, 
dvi didelės svetaines dėl šo
kių, o pats parkas prie upe
lio kranto.

Žemiau paduodu keletą 
patarimų dėl lenktynių, jei
gu turite geresnių ištarimų, 
tai griebkitės už darbo.

Lenktynės

Kiaušinių nešimas, 
Peanuts'ų su siūlu val
gymas,
Pajų valgymas,
Trijų kojų lenktynės. 

Ratukui ( wlieelbarro\v) 
lenktynės, 

Bėgimas.

♦ ■ .
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Bažnyčioj meldėsi ir 
prastuoliai ir didikai atskirose vietose. Tik 
vienas ricierius klūpojo paprastųjų žmonių 
tarpe. Visi žiūrėjo į klūpantį, nes seniau jo 
bažnyčioj nematė. * Tačiau ricierius nieko 
nejautė, nieko nematė — jis susikaupęs gi
liai meldėsi. Tai buvo baronas Albertas. Ku 
nigas priėjo prie jo ir, užpylęs pelenų ant 
galvos, tarė:

— Žmogau, atsimink, jog dulkė esi ir į 
dulkę pavirsi.

— Nuo vakar dienos žinau tai gerai ir 
prašau Viešpaties atleisti mano kaltes, — ta
rė sau ricierius.

Taip pasibėręs galvą pelenais pradėjo 
baronas Albertas ruoštis į naują gyvenimą. 
Jo kadaise trukšminga pilis nurimo, visur 
viešpatavo rimtis. Patsai baronas per die
nas sėdėdavo užsidaręs savo rūmuose,* nie
kur beveik neišeidavo, neišvažiuodavo nei į 
svečius, nei į medžioklę; jei ir išjodavo, tai 
tik sužadėtinės kapo aplankyti. Sugrįžęs 
vėl užsidarydavo ir, sėdėdamas prie degan
čios krosnies, vienas mąstydavo, mąstyda
vo. Jis ilgėjosi ir gedėjo savo sužadėtinės; 
jis ruošės į naują gyvenimą, bet užeidavo va
landų, kada norėdavo atsisakyti savo suma
nymų, mesti tas visas kvailystes kankintis 
be aiškios naudos, eiti vėl į gyvenimą, nau
dotis jo smagumais.

Bet vos tik prisimindavo aiškiau tą kū
dikį, vos tik palygindavo jį su išgarbintomis 
poniomis, tuoj dingtelėdavo atsiminimas, 
kaip tas kūdikis mirdamas meldės už jo kal
tes, ir Albertui būdavo aišku, kad niekas ki
tas taip tyrai jo nemylės* kaip ji mylėjo, nie
kas mirdamas nesimels už jį. Ir nebelikda
vo ricieriui kito kelio, kaip tik tuo eiti, kurs 
greičiausia nuvestų jį prie sužadėtinės. O, 
tas kelias, buvo atgailos kelias.

Praėjo gavėnia. Prašvito Velykų rytas. 
Varpai skelbė prisikėlimo šventę: Kelkitės, 
kelkitės, kelkitės. Visų širdyse viešpatavo 
džiaugsmas, o iš krūtinės veržėsi džiaugs
mingi giesmių aidai. Nuolat skambėjo: Ale- 
Jitija, Aleliuja, Alelių ja!..

— Aleliuja, Aleliuja! — tyliai kartojo 
baronas Albertas, o jo ausyse skambėjo kel
kitės, kelkitės. “Kas tai yra i kas taip švel- • 
niai šaukia t Ar tik ne ji, mano sužadėtinė ? 
Juk lygjai taip švelniai ji ištarė alpdama 
mano vardą?”

Klausės baronas Velykų džiaugsmo ir 
rodos mato ją — skaistų kūdikį. Ji baltais . 
rūbais palaidais plaukais su pluokšteliu ge • 
ių rankoj kyla nuo žemės, — vienas angelas 

neša ją aukštyn, auktšyn, o kiti barsto kelią 
elijų ir rožių žiedais. Visi jie kartoja “Kris

tus kėlėsi, Aleliuja... kelkitės, kelkitės... ” 
Angelė kartu su jais taip pat gieda, bet ji 
vietoj “kelkitės” kartoja “kelkitės.” J i žiū
ri į jį, i Albertą. Ji taip meiliai žiūri ir kar
toja: kelkis, kelkis, kelkis. O akys, tarsi, 
taip pat kallia ir s’ako: “kelkis! Palik pa
saulį — jis žiaurus ir klastingas. Palik jį. 
kad nepatrauktų jis tavęs atgal į purvą. Eik 
ten į taiką ir ramybę. Užmiišk pasaulį, iš- 
dJlvk turtus... Aš laukiu tavęs, aš mel- 
džiuos už tave... Albertai, kelkis, kelkis!”

Ši Velykų diena buvo Albertui prisikė
limo diena. Neužilgo žiaurusis baronas ra- 
myliės vietą rado vienuolyno sienose. Kaip 
visi broliukai taip ir jis jiasirinko sau ama
tą. Jis nutarė būti įnirusiems paminklų ka
lėjų. Jis norėjo išmokti tai p tobulai kalti pa
minklus, kad galėtų iškalti savo sužadėtinei 
tokį paminklą, kuris būtų už visus gražiau
sias. Daug vargo ir triūso teko padėti, bet 
darbas vis ėjo geryn ir geryn. Kada buvo 
gerokai įgudęs savo amate, tada ėmėsi kalti 
paminklą Angelės atminimui. Ilgai, ilgai 
kalė, jį baronas-vienuolis bet su tokiu atsidė
jimu su tokia meile, kad marmuras, visą dar- 
l>ą pabaigus, tarsi, gyvas pasidarė. Tada 
baronas, vienuolis-amatininkas, gavęs savo 
vvresnvliės leidimą, nuvažiavo į tą vietą, kur 
buvo palaidota jo sužadėtinė, ir papuošė 
jos kapa. Bet argi balto marmuro pamink
las puošė sužadėtinės kapą? Ne, tai, buvo 
pati sužadėtinė. Ji buvo balta; maldingai 
suduotose rankose ji laikė gėlių pluoštelį; 
skaistus angelas nešė ją į Palaimos šalį... 
Paminklo apačioj buvo parašyta:

mate angelus, kurie atėjo jos pa- 
t vAlflLlb

♦

Pelenų diena.

DĖL APRŪPINIMO
•• MOTINŲ IR JŲ • 
“ J SVEIKA

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

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

3. Penkios Linksmos Daiuos, 2

balsams yrie fortepijauo......... $1.00
Siunčiant užsakymą ir “Money Orderi,” 
adresuokite:

MR. A. ALEKSIS
P. O. Bos 332, Waterbury, Ct.
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Jeigu jūsų kolonijoj ran
dasi Vyčių base bąli skyrius 
bei žaidikų, tai kvieskite juos 
talkon dalyvauti šiame išva
žiavime.

Malonekite^man tuojaus 
pranešti su kokiu programų 
kuri kuopa dalyvaus. Kreip
kitės į mane su užklausimais.

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

Kaina $3.50.
“DARBININKAS”

366 Broadway, So. Boston, Mass

Nėra kilnesnės misijos už 
laikraštininko misiją. Laimi
nu šį tavojo pašaukimo ženklą. 
Mano pirmtakūnai laimindavo 
krikščionių karžygių kardus ir 
ginklus, aš beveliju melsti Die
vą palaimos katalikiškojo rašy
tojo plunksnai. — Pijus X.

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

Popiežius Pijus IX

JUOZAS M. VERVEČKA
(VERACKA) '*

LIETUVIS ADVOKATAS
PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE 

OFISUOSE

SOUTH BOSTON MASS.: 
414 W. Broadway

i , 'ĮeL S. B. 0948 ( ,

BROCKTON MASS.: 
684 No. Malu Street

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

i

Baronas vienuolis parše savo vyresny
bes, kad už jo turtus pastatytų bent mažą 
vienuolyną netoli tos vietos, kur palaidota 
jo sužadėtine. Vyresnybė jo prašymą išklau
sė ir naujame vienuolyne apsigyveno baro- 
nas-vienuolis ir kiti jo amato broliukai. Jie 
per dienas dirbo kapams paminklus, o baro- 
uas-vienuolis. kai pailsdavo. eidavo aplanky
ti sužadėtinės kapo ir pasimelsti už ją.

kudikiįi} stiprius 
ir sveikus vyrus
• t ♦

EAOLEBRAND
CONDENSED MILK.

«

Už šj 
kuponu, 

gausite 
dykai lietu

viškai pamokū 
_aip prižiūrėti ■ 

tr penetl savo" Ir’ 
jusu kūdiki* Iškirp
te Ir priahjsklttf 
die bu juaų vardu 

..__ resu.
THE BORDEN COMPANT’ 

Borden Bldg. New York

STRAIPSNIS 172

Kas Yra Atvėsintas Kondi 
suotas Pienas?

šviežius, grynas su visu snietona 
lai yru pienus guunuiuus iš karvių 
|iiuluryiin> Eugle l'.ruiul l’ieno. Kur 
yru euzuiiiiiiiiniutnos. o pieninės insf 
tuojuiiios reiruliuriškni tani likrų v< 
piliorių. Koinlensuunės pastatytos 
toli pieninės, inip kad gailini žvh 
pienų lik ku stinielžlų.

Iš kiekvienos dėžės šviežio pieltO 
siūlomo j koiiileiisuunė yra painu, 
pavyžilis pieno ir mo.j ekspertų išti 
ma suradimui mažiausių negerumų 
gal taisyklių reikalavimo.

Perėjęs inspekcijų pienas dabur 
supilamas i šihlv mo šulinius, kur jis 
maišoma su grynu cukrum, prideda 
tie! tvirtumu. Visų mišinį tada liej 
beoriams puodu-. ir nuo čia iki su| 
mo i dėžules pienas tiesusi liečia su < 
ir lodei negauna bakterijų nei oksid 
lės. šilini badu auklėjimo 1 r stipri 
savybės esančios piene nedingsta 
šviežias pienas yra sumaišomas 
grynu cukrum.

I»ėžii'cs i kurias Eagle Pienas p 
ma padirba P.ordeii koiidelisjiutlės ir 
ž.uič- Imlia ištiriamos bcoiinėse api 
\osc kad Kebui it mažiausių įictobultr 
lobules dėžules si eri I izUojalllUS J 

Tok laipsniu I’., taip kad galinama 
solini iška i be liakl.eri.ju indas.

Pica.i i|i.\ii;-. dėžinės užlipinama t 
rikiu inidti kuris nereikalauja klijų

Al-imiuk. kart peniui Eagle Br 
Pienu kūdikiams absoliutiškai reikli 
ga lllli-lj^viskų griežtoj švaroj. Ta 
ir atidal ins dėžę reikia jų Uždengti j
• lėliu ir iaikyii švariojo, vėsioje viei 
ir apsaugoti ji nuo dulkių, musių ir i 
panašiai.

Kari išlaikius tikra mierų. reikti 
ga rupesi iim.i j pienų saikuoti. E; 
P.rand Pieną visados pilk iš dėži 
šauksi.i. hki briaunų, bei kad pie
• lėhėgių iš š;mkšio. Suprasi kad ikiš
šauksiu i dėžę negausi tinkamo nu 
kavinio, nes d..ug pieno Ims prilipę ] 
šaukšto, l'a moki n i ma i sako kad re: 
naudot tiek ir liek šaukštų pieno Į 
liek ir tiek uncijų vandens. Na o 
bus prilipę prie šaukšto pieno tai im 
lesi tikrai nnsai£uoti. ____ )

NedapWfcjima&ŽS

Dažniausia kūdikiai yra perpeu 
negu nevlapeniml bet jei vaikutis 
kia atėmus bonkutę arba prieš kitų 
davimą. tai reikia kasdien didint 
šinio stipruma iki kūdikis bus pa 
kinius.

Vieną Velykų dieną nuo Angelės kapo 
į-arėjo vienuolis džiaugsmingai nušvitęs, kad 
liet senatvės ženklai veido raukšlės, buvo tar
si kažin kur dingusios, ir susitikusiam jį 
variuose broliukui tarė:

— Aš mačiau angelų tarpe sužadėtinę, 
kuri atėjo manęs pasitikti.

Naktį baronas vienuolis mile.
(Galas)

Perspėjimas
•Jei ki;<liki< nermniai miega, ve 

i.ižmii. :iil>a turi lin<»ii< \ idttrviius, 
r<><l<> k;i<l iain perdau;.' muisto duoda 
arl>a peri;-tikini, arl.a kad jo nmi- 
stipresni- įiemi jis gali suvirškinti. 
\:dka- ''.imlumas ;ai reikia pailginti 
uėjimo iarpą iki keturių valandų, 
kūdikiu kurie penimi iš botikos re 
per pus sumažini i duodamų kiekį, 
|i-k:i> ;i<-ilui-> s. Jei tas negelbsti 1 
šaukis daktaro.

sl.uilnl: šilui,i xl ru i ii.itūus I ii a so 
h ir /mni'h~I; ateičiai.

.   ■— - !■ I t I I J te- ’

ŠVENTO ROKO PARAPIJOS CHORAS
Vadovaujant J. Olšauskui

ne-
jos, skaistaus kū- 

nelM'ra. “Sugrįžk, sugrįžk, spindu
linis vienam žodeliui i st art i; aš atiduo

siu savo gyvybę už tavo senelės gyvybę. Kam 
pasekei ją. o mane palikai !. . Sugrįžk, su
grįžk, spindulėli!” Ne. nebėra jo... Ne, 
Ą ra. Ji meldžiasi už .jo nuodėmes. Ir jam 
nieko daugiau nelieka, kaip melstis ir mal
doj apsvaigti - gal tada pajus jos skrajo
jančią laisvą sielą, gal dvasios akimis pama
tys ją danguj tarp angelų. Taip jis turi ją 
pamatyti, turi sužadėtinis rasti sužadėtinę 
ten kitame gyvenime. Taip jis turi pradėti sitikti.

Vaizdelį išpildys • ■
Artistas J. Olšauskas ir p-lė O. Dubosaitė

Sekmadieny
Gegužės-May 12 d. 192(

■ ONTELLO’JI
PARAPIJOS SVETAINĖJ

Ran <f iu

LIAUDIES DAINŲ
KONCERT

te—
Bus dainuojama virš dvidešimts dainų, kurias išpildys: solistai, mergaičių ir bendras choras. Apart dainų, bus MTfcr 

dinta vaizdelis-fantazija iš lietuviško šokio ir dainų drauge su kanklėmis. Mergaičių choras bus paįvairintas kostiumai* i 

spalvuotomis šviesomis. Choro Valdyba prašo visus atsilankyti gegužės 16 d. į parapijos svetainę pasiklausyti gražių amj 
dainelių ir pasigerėti gražiais vaizdeliais. Pradžia lygiai 8 vai. vakaro. 1 CHORO VALbllu“Jii
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Jurgis Vanagaitis

JEIGU JŪS NORITE VYKTI LIETUVON

TIESIAI I KLAIPĖDĄ

Ruoškitės ir prisidėkite prie ANTROS Milžiniškos 
Vasaros Ekskursijos

šią moterų pašei pine draugij*} 
visoj Amerikoj. Josios darbai, 
josios ypatinga tvarka ir susi
klausymas stebina visus, o y|>a- 
tingai vyrus. Tai Montello’s. 
žvaigždė, tai Montello’s uola!

PHILADELPHIA, PA.
Apvaikščiojimas

Balandžio 29 d. Lietuvių Sve
tainėj. 928 Moynmensing Avė 
apvaikščiojo 25 motu sukaklu-

Jos
ko. J i dabar 
; ir už metu 

kompaniją

Laivu “LITUANIA” Liepos 17
Ekskursiją Rengia BALTIC AMERICA LINE ir Kurią Palydės Pačios Kompanijos 

Atstovas. Mes ar Jūsų agentas uasirūpinsim išgauti permitus ir pasus.

Plauk po Amerikos Vėliava"

LIETUVON IR Iš
LIETUVOS

• 14ER HAMBURGĄ
Msų 3 varyklhj garlaiviais 
AI.HEKT MAI.I.IN, IIAMItlKO 

KKSOI.l'TK, KELIAME • 
DEVTSH1.A.NU

CLEVE1.A N l>, AVKSTFH AI.IA 
THVKINGIA

Savaitiniai išplaukimai iš 
New York’o—garlaivais

Thuringta ik IVestphai.i a 
SUstoJa Bostone 

Asmeniškai vadovaujamos 
Europinės kelionės

Toliau buvo 
ama. “Už tė- 
Jna — p-lė Z. 
B. Tvaskintė.

I
 CHORO REPERTUARAS ^
Mėnesinis Muzikos Leidinys. Me- R 
tams $2.00. Už ti) pačią kainą n 
siunčiam ir Lietuvon. A. BAčIU- R 
LIS, 421 Gth St.. S. Boston, Mass. i j

Kiekvieno kataliko Šventa 
pareiga remti katalikų spaudą.

LeonaiXpT
1 .HM I —. I I I

DŽTAI’GKTTP.S saugumu ir 
patogumais laivą, kurias val

do ir operuoja Suvienytų Valsti
jų Valdžia. Pasinaudokite spe- 
cialėmis ekskursijomis, neprilyg
stamais parankamais Hile laivo 
l'nited Statės I.iniios—laivai kil
tie plaukia po Amerikos vėliava.

Ruoškitės dabar ekskursijai 
ant

S S. GEORGE WASHINGTON 
via Bremen

kuri išplauks iš X*c-.v Yorko Lie
pos 7. Važiuosite kartu su savo 
tautiečiais po asmeniška prie
žiūra p. Jono \V. I.vth. Vedėjo 
Lietuvių Skyriaus prie l'nited 
Statės Linijoš

Dėl pilnų informacijų apie iš
plaukimus l'nited Statės Linijos 
laivų—Leviatlian, George \Vash- 
ington. Amcrica. Republic. l’res- 
ident Rooscvelt. President Hard- 
ing—klausk jūsų Agentą ant vie
tos, arba šiandie rašykite pas

l IR Iš

LIETUVOS
PER BREMENĄ

Didžiausiu Ir greičiausiu 
Vokiečių garlaiviu 

arba kitais šios linijos laivais 
Tik 8 Dienos Vandeniu 
Patogus Šios klesos kambariai 

Į ABI PUSI NUMAŽINTA 
LAIVOKARČIU KAINA 

Dcl informacijų kreipkite* pas 
N 0 R T H G E R M A N 

LLO YD 
15 IVater St., Cor. Devonshire 

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

CUNARD
Į LIETUVĄ
(per Angliją) 

sumažinta kaina 3 klesos sngrąžtlnių 
laivakorčių

l KAUNĄ IR ATGAL

BERENGARIAir
MAURETANIA........... $211
AQUITANIA................$215
Į LIEPOJĄ IE ATGAL UAIS 

LAIVAIS — $186. 
Iš Bostono:

Samana Gegužės 16, Birž. 13 
Franconia_____ Gegužės 30
l Lietuvą greitu laiku. Išplaukimai 
kas seredą. Keleiviai nepiliečiai I- 
leidžiami be kvotos varžymų. Visi 8 
klesos keleiviai turi kambarius. Ne- 

1 prilygstamas švarumas. Puikus mai
stas. Kreipkitės prie vietos agentų 
ar 1 J
CUNARD LINE!
126 Statė Street I 
Boston, Mass. i_

Nupiginta ten ir atgal kelione j

LIETUVĄ ’ 
tik $203.00 ir brangiau 
per Bremen ar Cherbourg

BALTIC AMERICA LINE,
8 10 BRIDGE STREET NEW Y0RK CITY

nebeturiu.
seni šiiniūkštis ir taip pat atsi 

( Rus daugiau)

$203
IŠ NEW YOKKO t 

Kauną ir Atgal 
(Karės taksai ekstra)

Išplaukia kožną savaitę 
ftuprįSimui leidimų ir kitų 
informacijų kreipkitės pas

ves Pirmoji Lietuvių Statymo 
ir Paskolos Bendrovė. Buvo su
rengtas balius su programų ir 
šokiais.

Vakaro vedėju buvo adv. 
Horan, amerikonas. Tas ne vi
siems patiko. Argi iš 2(hlirek- 
iorių negalėjo atsirasti vieno, 
kurs lietuviškai vestų vakarą.

Iš eilės kalbėjo penki ameri
konai, politikieriai. Jie dau
giausia garsinusi ir ragino, kad 
piliečiai už juos balsuotų. To- 
liaus kalbėjo gvrb. Lietuvos at
stovas Bizauskas. Jis trumpai 
kalbėjo, bet daug naudingo pa
sakė: Sako, “džiaugiuosi, kad 
lietuviai pasitiki savaisiais ir 
ko toliau tuo daugiau mes tą 
pasitikėjimą Įgyjame nuo savo 
tautiečių.”

Ant galo kalbėjo kun. Kaula- 
kis-apie pasaulinę parodą. Ka
dangi visoj parodoj dalyvauti 
kainuoja apie $4().(MM).(M). tad 
nutarta turėti vieną dieną, rug
pjūčio 28 d. Tą dieną sutrauk
sime apie 500 dainininkų ir pa
darysime maršavimą.

Dainavo p-lė Mickūnai t f 
daina visiems pati t 
studijuoja operas 
laiko eis i operos 
dainuoti.

Prakalbos buvo 
gos ir žmones nerimavo. To
kiuose bankietuose reikia dėti 
kokius du kalbėtoju ir kalbėti 
nedaugiau kaip po 5 minutes. 
Dabar žmonių kokie 500 laukia 
šokių, svetainė visa ūžia, o čia 
kalbėtojas kalba, kurio niekas 
neklauso, nors jis ir gerai kal
bėtų.

Pereitą metą irgi taip buvo. 
Tas pats ir šį metą, Reiškia, 
rengėjai tos klaidos nemato. 
Viršminėfa bendrovė turi apie 
$1.200,000 kapitalo ir tai vien 
lietuvių sudėta ir lietuviai tą 
kapitalą valdo. Tas parodo, 
kad. Philadeipbijoj yra lietuvių 
ir gerglfinansininkų..^ ų .

. ' Ten buvęs
Kareivis — f-leP. Grigaliūnai- 
tė. Po pirmo akto dainavo so
lo p. J. C. Navadauskas, “Koks 
juokingas.” Čia publika taip 
pamylėjo p. J. C. Navadauską, 
kad nenorėjo paleist i nuo estra
dos. Buvo atšauktas net ketu
ris kartus ir vis išeidavo su 
nauja daina. Toliau sesutes 
D-lės Zalubiptės dainavo duetą 
“Čiu-čiu liu-iiu” ir “Užmigk.” 
Joms pianą skambino p-lė Pi- 
niutė. Jos abi turi gražius 
balselius. Toliau tęsės antras 
aktas bent kelis kartus dainuo
ti. Toliau buvo perstatyta 
šiandieninė Laisva Lietuva. 
Lietuvos dukterys — vaidelu- 
tės atnašavo jai dovanas. Viena 
jai atnešė deganti žibintuvą, 
antrą žalią palmę kaipo ženklą 
pergalės, trečią pluoštą rožių, 
kaipo gražybe. Ketvirta knv- 
gą — kaipo mokslą. Tada p-lė 
Z. Rimaitė ir p. J. C. Navadaus
kas dainavo “Lietuva Tėvynė 
Mūsų." kas labai sujudino pub
lika. Tuomi vakaras ir baigės. 
Lietuvą gražiai reprezentavo 
p-lė E. Rimaitė. Vaidilutės 
šios p-lės: P. (Irigaliūnaitė. O. 
Rudžintė ir sesutes Kozmaeiu- 
tės. Vakaro programą gražiai 
vedė p. R. Kukliom”. Reikia 
tarti širdingą ačiū visoms lošė
joms. dainininkėms ir ypatin
gai tai p. J. C. Navadauskui ir 
jo dukrelei pianistei Elenuitei.

P-nas Navadauskas. galima 
sakyti, buvo vienas svarbiausių 
to vakaro tūzu. Daug mums 
mums prisidėjo darbu šie asme
nys: p. O. Banhinienė (ji net 
“nukalė" Vytautui geležies 
drabužius), pp. Paplauskui. 
Banavičiui, Zupkanskni. Jonai
čiui ir Vaznini. Jie visi mums 
daug pagelbė jo darbu.

Brone

Oras buvo kuogeriausias, šalčio vos de- 
£ Mint laipsnių. Snigiiriavo minkštu sniege- 
y liu.’ Gruodžio mėnesy toks oras tęsėsi ilge- 
gliauri Prie aukso kasyklų kantoros stovėjo 
c dvejetu užkinkytas važelis.

*— Nu, Jonai Kvaily, sėskis, — kalbū- 
į jo aukso kasyklų savininkas Solochvatovas, 
| išėjęs ant gotikų apsivilkęs kelionės apsiaus
tį tu.
? - Jonas Kvailys, liesutis senukas, men- 
r kais kailinėliais apsivilkęs, kaž-kaip juokin- 
| gai sumirkčiojo akimis ir tartum susitraukė, 
r Jam buvo reikalo važiuoti, tik visai Į kitą 
r pusę.
į — Audiejaus Simonai, mat, aš... — 
?• sumišęs, tartum kaltas, jis pramikčiojo. — 
ie Man visai atbulai...

— Tr labai kvailai. Bet, kaip sau no- 
į ri... Namo sugrĮžtumūm apie pusiaunakti. 
Lir aš tave pavėžinčiau savais arkliais. Su 
įpranti ? O kokiais pyragaičiais mus pavai- 
r- šintu Andriaus Morta... Pirštelius nulai- 
Lžvsi. Man vienam bus kiek nuobodu va- ' *
t. žiuoti...

— Skrebukai šit mano. Audiejaus Si
ti monai.. .

— Et. niekai! Tu tik pasižiūrėk, koks 
; važelis: aichiriejui važinėti.

Jonas Kvailys susimąstė. Norėtus na 
į Ino važiuoti. — iš viso tik penki verstai iki 
. kaimo, antra — kaip užrūstinsi Audiejaus 
L Simoną, kurio viskas priklausė . 'Taip.. .

O jei Audiejaus Simonas supyks ir neduos 
l pažadėtųjų pinigų. Prisiminė Jonas Kvai 
ž lys savo namiūkščius, nekantriai jo laukiau 
L eią šeimą. — nėra kasdavo, prisieina važiuo- 
■ ti.

(Harrimaa Line) Joint Servise vrith

Hamburg American line
I 131 Statė St., Boston, Mass. 
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; ■—Važiuosiu, Audiejaus Simonai... — 
sutiko, pagaliau, senis. — Nepakeliui, o ką 
darysi. Noriu tamstai malonumo suteikti.. .

— Senai taip reikėjo, — murmėjo Golo 
chvatovas, šeimininko akim apžvelgdamas 

į>,dv4įe^ą arklui, važeli j r sėdintį priešaky 
■ tergiįą-vežeją. — O tai itąipdžio ragai: nei 
į duiis7 nei pro duris. Kas link šilimos ne
sirūpink. . .

Sulindus važeliu. Jonas Kvailys radosi 
prispaustu i kampą. — Audie.jtus Simona:- 
buvo diktas ir užėmė pusę važelio.

— Ankštoka...—mikčiojo Jonas Kvailys. 
— Bus šilčiau, kvailas žmogau.. .
Ant gotikų išvažiuojančiųjų palydėti 

išėjo Golochvatovo žmona, dar visai jauna 
moteris: senukas, vyriausias kasyklų už 
vaizda: languose matėsi vaiki] veideliai.

— Važiuok. Abdulai.. .
Kirgizas sumojavo alpėjomis rankomis 

truktelėjo vadeles, ir važelis nuskrido.
Orenburgo apygardos tyru ploti] vaiz 

das, kur buvo išsiplėtus aukso pramone, žie 
mos metu darė slegiančia nuotaika. Kiek i• * •

'žvelgsi akim — viskas negyva. Baltos ly 
gumos teikia ilgesio. Reti kaimai visai už 

Įnešti sniegu, o keliai nuolat gadinami vėpū 
tiniu ir buranu. Bet-gi. tenvkščiai žmonū) t * • ■ •
randa grožės net ir tuose begaliniuose ir ap 

Iminisiuosi* tyruose, ką jautė ir mūsų kelei 
^viai.

— Edi. geriau būtu buvę atvirą važel’ 
^pakinkius. — ki lotą karti] pakartojo Golo 
įchvatovas, dūsdamas dengtam važely.

— Pakentėk. Audiejaus Simonai... — 
[nedrąsiai ramino Jonas Kvailys. — Iš visi 
rtik apie tris valandėles.. . Paskui pyragai 
reiai pas Andriaus Mortą.. . degtinėlė, užkan 
IdŽiai įvairūs... taip.

Jonas Kvailys kasyklose turėjo kilnaus 
^elgetos rolę. Apie penkiolika meti] atgal jis 
rbuvo labai turtingas ir visu gerbiamas. Be' 
Plikimas nepastovus: aukso pramonėje ūma

1 ~ *
Mpralohstama. o dar veikiau nusmunkama 
rjaipir su juo atsitiko. Neturtas'vis kiečiai 
^Spaude, kol viskas užsibaigė \ isišku suvar 
BfrinnĮ ir buvęs turtuolis Mikitos Jonas L<* 
Kašovas virto apgailėtinu pribuišiu ir mit< 
Kartingų pramonininku duoklėmis. Karčia 
■rtairūgdavo jam šios duoklės, ir Jonas Kvai 
Kva buvo lyg juokdario vietoje. Prie to dai 
Mlrigijo užgauli pravardė: Jonas Kvailys 
rVienok. senis apsiprato pravardžiuojamas ii 
[juokdario role, kaip apsipranta savo pade 
rom visi užuiti žmonės, štai ir dabar sėdė 
Karnas važely jis mąsto, koksai niekšas kad

----------- ---------------- — -' - - - l/ 
’ . ; x ------ ■ -į ;

ir šitas Goloėhvatovas, ir kokiuo pasitenki- I 
nimu jis jį žerpipa ne tik draugėje, bet ir 
užvaizdų ir tarnų akyse.

Važelis čiuožia, kaip sviestu pateptas. 
Abdulas rėkauja į arklius, Golochvatovas | 
snaudžia, o Jonas Kvailys prįsiglaudęs į 
kertę užmerktomis akimis perkratinėja savo 
praeitį. Taip, kokiu būdu susidėjo gyve
nimas.. . Ar svajojo jis kuomet, kad prjsi 
varys iki dabartinio padėjimo ? O štai skv 
rė Viešpats,.. Žinoma, pats kaltas, 
padėjo ir geri žmonės. Mintim senis perbė
go visą savo gyvenimą, sustodamas ties vie
tomis. kurios jį pražudė. Ech, štai čia rci- 
kėjo šitaip pasielgti, o čia visai kitaip. Vis- ■ 
kas būtų buvę kitoniškai.

Kiek laiko jie važiavę, — Jonas Kvailys 
negalėjo sumesti, nes buvo užsnūdęs. Paža
dino jį stabtelėjimas.

— Kas atsitiko, Abdulai ?. . —
Abdulas priėjęs pire važelio durelių šal

tai tarė:
— O štotanas žaidžia...
— Kas?.. Buranas l. .
Ir Golochvatovas, ir Jonas Kvailys iš

syk atsipeikėjo. Tyrai Įgavo jau visai kitą 
išvaizdą. Buvo jaučiamas aštrus šaltis. Snie
gas nustojo snigęs. Bet visą lygumą tartum 
nukrėsdavo, kai užeidavo vėjo sūkuriai. Bal
tais laukais srovelėmis prašvilpdavo sausas 
sniegas.

— Tu kaž-ką painioji! — supyko Golo- 
chvatovas, pažvelgdamas iš važelio Į drumz
liną dangų.

— šaitanas.. . — ramiai tvirtino kirgi
zas. — Didelis šaitanas.. .

Didesniam įrodymui Abdulas priplakė 
ausim ant žemės ir dar kartą tarė:

— U-u! didelis šaitanas.. .
Tą-g patvirtindamas tuos žodžius sušvil

pė tvirtas vėjo sūkurys ir tyrai tartum sude
javo. Kaž-kas baugu ir grasu kabėjo ore. 
Tamsa tirštėjo. Iš kaž-kur birč.jo smulkus, 
sausas sniegas, raižąs veidą, lyg grūstu 
>tiklu.

— 'Taip, prietikis.. . —tarė Jonas Kvai- 
•ys, veltui suverždamas savo plonučius skre- 
bukus. — šitaip ir sušalti gali.. .

— Tfu tu.. . —susikeikė Golochvatovas. 
—Alidulai žmogžudį, juk mes pametėm kelią.

— Koksai kelias! geliai pasibaigė.. . _p- 
' Si žinia keleivius galutinai primigę. Be 

kelio burano metu tikra pražūtis. Goloehva- 
iovas apėjo važelį aplinkui, giliai nugrimz- 
lusį sniegai), pasižiūrėjo į netekusius jėgų 
uklius ir iiet keiktis nebegalėjo. Kur va
duoti ! Kame kelias !. . O čia dar naktis 
ižeina. o žvaigždžių nei viena nesirodo.

— Ką darysim i — paantrino (lolochva- 
tovas, į nieką atskirai nesikreipdamas.

— Reikia važiuoti.. . —bailiai pratarė 
Jonas Kvailys.

Nieko kvailesnio nebuvo galima sugal
voti ir Golochvatovas net suurzgė iš pykčio.

— 'Tu — kvailas!!! Važiuoti? Velniop 
cažiuok... Abdulai, užmušiu tave, kaip šu- 
nį. ir kaltu nebūsiu. Aš... aš...

Tą įsiutimą pertrauke gailus mažo žu- 
liukščio unkštimas, kurio anksčiau niekas 
įebnvo pastebėjęs. Jis visą laiką bėgo pas
ui! važelio, o dabar atsisėdo šalimais ir pa-- 
kėlęs galvą gailiai vienodai kauke.

— Ak. kad tave... — užsipuolė ant jo 
Golochvatovas.

— Neliesk šunelio, Audiejaus Simonai... 
— užsistojo Jonas Kvailys. — Gal. visiems 
ųkiu reikės sušalti.. .

Golochvatovas ūmai nurimo. Jis, iki 
kelių grinisdamas sniege, priėjo į arklius, 
įeinu pliaukšterėjo juos į kaklą ir dar kar- 
'a įsitikino juos galutinai nusivarius. .Juk 
vienintelis išsigelbėjimas tiktai juose... Ark
lių būta geni, o dabar nei pirmyn, nei atgal.

Vis-gi reikėjo kas-nors daryti. Tatai 
kiivo beviltiškas mėginimas, ir visi tylomis 
‘•mesi darbo. Pirmiausia reikėjo sumindyti 
supūstą aplink važelį sniegą, kad arkliai ga 
’ėtų patraukti jį iš vietos. Negalėjai ir ma
nyti apie važiavimą važely. Nustatęs kelio 
krypti. Golochvatovas pasiuntė kirgizą pir
myn. o pats paėmė arklius už apinasrio. Tą 
iūdną eiseną užbaigė Jonas Kvailys, var 
;iai žignsniuodamas iki kelių sniege. Vėjas 
a”lo. Kvėpuoti darėsi saliku. Li|xlė akis. 
Baisus šaltis lyg kaustyte kaustė kiekvieną 
judėsi. Jonas Kvailys veikiai neteko jėgų, 
bevilty atsisėdo sniege ir šūkterėjo:

— Audiejaus Simonai, aš daugiau nebe
dailu. J ėgi]

Priėjo Į 
sėdo sale jo.

Bal. 25 d. čia Mot. Sa gos 16 
kp. vėl buvo patiekus Lawren- 
ce’o lietuviams taip sakant dar 
mynatytų įdomybių. Pirmiau
siai buvo suloštas 1-o akto vei
kalėlis: “Pasikalbėjimas Gies- 
miniHksųsu Tėvais.’’ 1 „ošė šios: 
Motina — L. Švenčionienė, Tė
vas — E. Rimaitė, Sūnus-gies- 
mininkas — B. Ivaškiutė. To
liau dainavo solo p-lė Z. Rimai- 
tė. “Žinau aš dainą vieną.” 
Pianą skambino p-lė E. Nava- 
dauskaitė. P-lės Z. Rimaitė yra 
viena iš žymiausių Lawrence’o 
dainininkių ir labiauisai publi
kos mėgiama. Po to buvo ilius
truota daina, “ Birutė.” Biru
tės paveikslą reprezentavo p-lė 
M. Kazmočiutė, duetą “Birutė’ 
dainavo p-lė Z. Rimaitė ir p. J.
C. Navadauskas. Pianą skam
bino p. Navadausko maža duk
relė Elenutė. šis reginys pub
likai buvo tikras “surprise.” 
Antras istoriškas perstatymėlis 
tai buvo i Ii lįst mot o,je dainoje
D. L. K. Vytautas. Vytautą 
reprezentavo B. Ivaškiute. Du
etą. “Vytauto Mielaširdvstė” 
dainavo p-lė Z. Rimaitė ir p. J. 
C. Navadauskas. Trečia, ilius
truotoje dainoje buvo Lietuvos 
mokykla nuo 1864 iki 1904 m. 
Buvo parodyta, kokią Lietuva 
per 40 metų turėjo mokyklą, t. 
y. moteris sėdi prie ratelio, ver
pia ir mokina vaiką skaityti. 
“Liet. Mokyklą“ reprezentavo 
p. L. Švenčionienė — motina ir 
maža mergaitė Griškevičiutė 
kaipo mokinę. Salą aš žinau 
prie šios “stovylos" dainavo 
p-lė Z. Rimaitė. Toliau duetą. 
“Nesegk sau rožėės prie kasų” 
dainavo p-lė Z. Rimaitė ir p. J. 
C. Navadauska 
snĮošta TI aidų 
vvnę. ’ ’ Loši: 3

lotą metų gyveno Reading, Pa., 
vėliau Ne\v Pliiladelpliijoj. o 
paskutiniu laiku nusipirko nuo
savus namus ir gyveno l’or't 
Uarbon, Pa.

Velionis buvo linksmaus bū
do žmogus, visų gerbiamas ir 
turėjo daug pažįstamų, drau
gų, tad ir į laidotuves prisirin
ko daugybe žmonių atiduoti 
paskutinį ]>atarnaviiną savo 
mirusiam draugui, prie tam bu
vo nariu L. R. K. S. A. 282 kp. 
o paskutiniu laiku buvo kuopos 

[kasierium.
I Palaidotas su bažnytinėmis 
apeigomis Ne\v l’liila. lietuvių 
kapinėse*.

Ilsėkis ramiai, broli, Ameri
kos žemelėj o Viešpats lai būna 
gailestingas tavo nuvargusiai 
sielai.
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Kam, kur ir kiek ji nėra.ąuka- 
vus bei sušelpus-. Ižde turi pi
nigų daugiau, negu bet kokia 
draugija šioj kolonijoj. Ji vi
sur pirmutinė: ar tai bažnyčios 
ar tai tautos ar naminiuose rei
kaluose. Kiekvienus metus tu
ri užsidėjus sau už priedermę 
užpirkti šv. įuišiąs už mirusias 
nares ir vjspš&aip viena būti-

Komuniją laike tų sv. mišių.- Si
tais metate jrgi tą rengias atlik
ti gegužes 30A1. kaip kad visa
da padarydavo minėtoj dienoj. 
Gi gegužės 8 d. Kniglits of 
Pythias (pašto svetainėj) turė
jo milžinišką koncertą su šo
kiais labdarybės tikslams.

Rep.

STOUGHTON, MASS.
Klaipėdiečių parkalbos čio

nai buvo 30 d. balandžio* š'. m. 
Kalbėjo p. Paulauskas, Jankus 
ir Brakas. Tema, ko reikia da
bar, kad išlaikyti kultūros ko- 
vąjprieš vokietinimų Klaipėdos 
lietuvių. Nekuris iš vietinių 
pareikalavo paaiškinimų, kaip 
atsinešama dabar į rusiškąją 
sovietų valdžią. Ant ko Bra
kas ir Jankus paaiškino, kad 
juodu neužsiima kokioms parti
joms patarnauti. Juodu mato 
tiktai lietuvius. Kad čion esa
mų lietuvių pasaulėžiūra jied
viem nerūpi. Juodu tvirtina, 
kad moralės žvilgsniu, gali pa
saulėžiūros visos lengvai į su
tartį pareiti ir suisvicnyti. jei 
vadovai tų pasaulėžiūrų nebus 
egoistai, didžios ponystes trok
štanti žmonės.

Šiandiena, o ir pirma troško 
ponystę įgyti, ginklu, žudymu, 
ugnimi ir karais ,vėl kiti bau
ginimais, ir kiti pinigais. <> vėl 
kiti pliovoTtūpiis ir peikimais 
penesniųjų; \]įonok visų tų va
dovui siekis ryti skaitlių sau 

j rėmėjų, su kurių 
>e isigijęjionystę ant kitų, 

jspamįžįa jilos be ssusįinilimo.
Pirm europėiškojo karo, vo

kiški socialistai prižadėjo visai 
žmonijai: brolybę, lygybę ir ap- 
saąAa. Karui pasibaigus, pa- 

* tmrta S
tiškus valdžios rankas. Ką ge
ro iki šiol vokiški socialistai dėl 
tų vokiečių padarė ir kiek jie 
vargstančiai žmonijai vargą 
palengvino, — žino kiekvienas.

Tie vadovai išleido daugybes 
. nepadeng.tų popierpinigių ir 

tuomi visą, vaistančios apy
vartos turtą susikišo į savo del- 
monus. Ir tau žmonių valdžia.

Dabar Vokietijoj kas metas 
išmiršta apie milijoną žmonių 
badu. Dabar suprask, kodėl, 
vokiškoji tauta rengia revojiu- 
ciją prieš tokią “gerų” valdžią 
ir šaukia atgal kaizerį, kurio 
priežastimi žuvo ant karo lauko 
apie 15 milijonų žmonių.

Badu mirti, tai aršiausia mir
tis, kaizerio laikuos to rodos ne
buvo, o dėlto reiškiasi Vokieti
joj revoliucija.

Rusuose žmonės badavo ir ba
dauja. ar juos Nikalojus ar 
Trockis valdo, nors žada viso
kių gerumų, bet ligi šiol tų ge
rumų nematyti. Vis vienoj pu
sėj tamsuma, kad ir iš kitos pu
sės būtų šviesa.

\ Ten buvęs
t
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LAWRENCE, MASS..
Lietuvių Ckėsų Kliubas — S. 

D. rengia savo metinį piknikų 
ant Liejios-July 17-18 dds, 1926. 
Bus L. T, K. Parke, Methuen, 
Mass. Piknikas bus su įvai
riais pamarginimais ir laimėji
mais, virvės traukimas irt . t. 
Taigi ir prašome kitų nereng
ti ant tos dienos nieko.

L. ū. K.—S. D. Komitetas

GARDNER, MASS.
Balandžio 22 <1. pas mus at' 

silanke rš-Atholio kun. Petrai
tis. Airių bažnyčioje klausė 
mūsiškių grujxdės išpažintį. 
Nors pas mus randasi (langiaus 
tokių, kurie į Dievų netiki, bot 
nelaimėje atsimena tikėjimą ir 
kunigo pagelhų. Bet vis tiek 
susirinko apie 200 gerų katali
kų į bažnytėlę. Gaila tik kad 
jaunosios kartos, kurios nei dū 
švies nesimatė mūsų tar{M> lyg ji 
būtų visai pranykus. Mat. rie
tu prisiplūkė prie airių, o kiti 

prie čia gyvuojančios supuvu
sios bolševikų kuopos, kuri čio- 
pais nusisaindžiUs kambarius 
veikia blėdingą visuomenei 
darbą.

Nors labai apgailėtina, ta- 
čiaus katalikų veikimas yra 
čionais apmiręs. Niekas?, o nie
kas jo nebudina, viskas yra pa
likta bolševikams, kurie šiokiu 
ar tokiu būdu išvilioja ir gįero 
kataliko kelius centus. Kaip 
ten nebūtų, bet yru čionais ke
letas gražių katalikiškų draugi
jų, bet jos nieko neveikia apart 
savo mėnesinių susirinkimų ir 
vienų kita piknikų vasaros me
tu.

Keli metai tam atgal čia bu
vo susitvėrus parapija, linko 
mėnesines duokles ir jau manė 
kunigą atsitraukti ir daryti pa
skutinius žygius pirkime airių 

kui bėgant, vis
kas išdilo, veikėjai nustojo vil
ties, o kitų j jų vietas neatsira
do.

bažnyčios. Lai

A. Priori

ROCHESTER, N. Y.
17 d. balandžio, vakare, “Vil

niaus vadavimo kuopa” suren
gė pasilinksminimą lietuvių 
pobažnytinėje svetainėje. Bu
vo genis pasekmės. nes gryno 
pelno liko $5().(XT. Žmoniij bu
vo nelabai daug. Iš atsilankiu
siųjų buvo matyti daugiausiai 
kauniškiai ir suvalkiečiai, Vil
niaus rėd. piliečių buvo atsi
lankę sekantieji: A. Styrna, J. 
P. Levickas, A. Norkevičius ir 
Kazlauskas. .Jei mūsų vilnie
čiai surengtu ką nors naudingo 
tam tikslui, tai kauniečiai ir 
dzūkai sh-džiaugsmu jiems ran
komis plotų ir visados juos pa
remti].

Įstojimas ton kuopoiįkainuo- 
ja vienas doleris. l)a u suramin
si tokių žmonių, kurie ne tik 
nenori prisidėti prie bendro 
veikimo, bet dar pasako — Žiū- 
rek. jie nori Vilnių nuo lenkų 
nupirkti. Gaila kad mūsų tau
ta nesutinka, nesusitaiko tautos 
reikaluose.

Vilniaus — 1300 žm.. Pastarie
ji mėgsta apsivesti su lenkėmis 
u- taip pasibaigia jų lietuvystė. 
Atsitinka, .kad net. pavardes 
sau pasideda lenkiškas, pavar- 
džių galūnėse? būna — ski. cki, 
oski. o yp<Hingai tas ‘.via pas 
lietuvius biznierius. Tokie lie
tuviai pas mus vadinami “šiau
diniai lietuviai.”

Vilniaus vaduotojas

Roeliesteryje yra 
tuyu& ‘ iš tą Kaų-

LAWRENCE, MASS. z
LDKS. 70 kuopos susirinki

mą* Įvyks 16 gegužio, nedčlioj 
tuoj po trečių mišių. Šiame su
virinkime bus skaitomas refera
tas temoje: “Kooperacija ir A- 
merikos Lietuvių Jaunimas.” 
Referatą skaitys S. Bugnaitis. 
Per perskaitymui referato bus 
diskusijos, kuriose kiekvienas 
turės progą pareikšt savo min
ti referate paliestu klausimu. 
Tad kviečiami visi kuopos na
riai šiame susirinkime dalyvau
ti. Gali ateiti ir ne nariai, ku
rie nori susipažinti su Lietuvių 
Darbininkų Kooperatyvas Są
jungos kuoĮKis veikimu.

Pirm. M. Vilkišius

NEW BRITAIN, CONN.
LDKS. 36 kp. mėnesinis su

sirinkimas įvyks 16 d. gegužės, 
tuojaus |m> sumos, parapijos sa
lėj. Malonūs draugai, malonė 
kit atsilankyt skaitlingai, nes 
turim daug svarbių dalykų ap
tarti. Nepamirškit nors jk> vie
nų naują narį atsivesti.

‘ Raštininkė
Kkst ra ! Eksl ra! Naujenybė 

Nrw Britainiečiams! Kas-gi, 
kas.’

— Nugi dzimdziai a t pyška 
22 gegužės.

BALTIMORE, MD.
Gegužės 9 <1. buvo koncertas, 

kuri davešv. Alfonso parapijos 
choras j>o vadovyste p. P. G ra 
jausko.
• Choras didžiulis, nes suside
da iš apie pusės šimto gerai iš

lavintų dainininkų. Todęljr 
koncertas puikiai atliktas. “Eį 
pasauli, mes be Vilniauus ne
nurimsim,” net du, kartu publi
kos buvo iššauktas pakartoti. 
[Jž tai publika gausiu delnų 
plojimu išreiškė savo dėkingu
mą dainininkams ir vadui p 
Grajauskui/ Tą patį vakarą 
skambino pianą Baltrušaitis, 
kuris yra visai neregys, o pui
kus pianistas. Jam esant 9 m. 
amžiaus vaikai su oisterio lukš
tu išmušė akį. Daktarai betai
sydami išmuštų akį pagadino ir 
antrų ir tapo visai neregiu.

R.

gegužes 23 d., 
1{. Išrinkti V.

J. Norkūnas, J.

L0WELL, MASS.
Gegužio 9 di įvyko LDKS. 

kuopos susirinkimas. Išrinkta 
delegatai LDKS. Naujosios An
glijos apskričio suvažiavimam 
įvyksiantin 
Našlįuoj, N. 
Paulauskas,
Norkūnas, J. Baniulis, J. Kar
sokas ir T. Valiutienė.

Nutarta rengti pikniką bir
želio pabaigoje. Gaspadoriais 
išrinkti J. Karsokas i 1J. P. 
Karsokas.

Pasirodo, kad darbas varo
mas visu smarkumu. Labai uo
liai rengiamasi į darbininkų iš
važiavimą, būsianti Maironios 
.Parke, AVorcester, Mass. gegu
žės 31 d. Vyks mūsų gerb. kle
bonas ir didžiausias būrys jau
nimo. Darbininkas

n;

Va y

Lietuvių Darbininką Kooperatyves Sąjungos Centras
'M

Prigelbiamas

Naujosios Anglijos L. D. K. S. kuopų ApskričioĮvyks Pirmadieny
Gegužio 31-mą d.,1926 m

-----------------------------------------------------------------------------------J--------------

Pradžia 10-tą valandą ryte.

Tai bus grynai lietuvių darbininkų piknikas, šĮais metais pirmut 
nis. Rengėjai širdingai kviečią visų Naujos Anglijos lietuvių kolonim 

. Bus proga susipažinti, susidraugauti, nauv 
Įvairių žaismių, gražus progra^sužinoti, pasilinksminti. Bus 

tikras kermošius

tis ir toliaus. I

imnroą rr* jam:

turėjo 
savo bažnyčioje aUaicJus 40 va- 
laądų, kuri^ labai pąsękmingai 
pasisekė. Dvasios vadui tų lie
tuvių kunigui Vanagiri šešioli
ka' kunigų atvyko į pageibą. 
Seninus būdavo atvyks vienas, 
antras kunigėlis, pakalbės apie 
girtuoklybės gyvenimą ir tuorn 
viskas baigdavos. Net ant pa
baigos nebūdavo pilna bažny
čia žmonių. Šį metą kas diena, 
rytą ir vakarą buvo pilna baž
nyčia žmonių. Didžiais būriais • 
artinos jirie Šv. Sakramentų. 
Gerbiami pamokslininkai su 
visu savo atsidavimu gražiais 
ir {tikrinančiais žodžiais-ardė 
užžėlusius dirvonus širdyse 
klausytojų ir sėjo sėklą Dievo. 
Paskutinį vakarą ant užbaigos 
prisirinko tiek žmonių, kad 
trečiai daliai trūko sėdynių ir 
neapsivylė, kaip pamatė ket-i- 
rioliką kunigų klūpančių prieš 
Švč. Sakramentą ir labai gra
žiai giedant Visų Šventųjų li
taniją. O kaip išėjo Dievo tar
nai su procesija vedami skait
lingu būriu mažutėlių mergai
čių su lelijomis rankose, tai vi
sus žavėti žavėjo.

Ilgai, ilgai liks atmintyje tie 
atlaidai!

Svečiai kunigai, žinodami 
vietinio gaspadoriaus darbštu
mą kitose vietose ir matydami 
gražią pradžią toje vietoje lin-

Ten buvęs
atgai, tai buvo gera ;pwgąina#'pulsavo R1 aidas; ir ant klttf 
grįžti, nes kunigas padidino neį j^jo blogo nerašysi, 
mano algą, o.antra čia mano vi-

L0WELL, MASS.
Gegužės 6 d. “Keleivy” til

po cicilikiškas apšmeižimas 
manęs ir kitų vietos asmenų. 
Turiu pasakyti, kad tamista 
korespondente nei teisybės, nei 
gėdos nepažįsti ir tik iš savo 
chuliganiško pavydo šmeiži 
tuos žmones, kuriuos visi žmo
nės gerbia. Gailėjo manęs ne 
-tik gaspadinė netekdama bur 
dingieriaus, kaip tamista rašai, 
bet ir visi dori vietos lietuviai. 
J dvi draugijas.prigulėjau ir 
tos atsisveikino su apgailėsiu 
vinių. Taipgi Kliubas Vytauto 
labai gailėjo netekęs gero nario 
ir gere darbuotojo mūsų kolo
nijoje. Mokinau du choru ir ši
tie chorai man išleisti davė 
koncertą ir patys nuo savęs pir
ko dovanas. Aš jų neprašiau 
to daryti, bet jie patys supra
to ir suteikė man dovanas už 
mano darba, o žmonės ka a u- ‘ 
kavo tai už koncertą, nes tas 
koncertas buvo už dyką duotas, 
kad galėtų ateiti visi ir pas
kiau.* padaryta kolekta dėl ma
no kelionės. Bet tų šimtų ne
surinko, dai- nei ant kelio neuž
teko iki Chicagai ir daugiau
sia aukavo tai mano geriausi 
draugai. Ir pats koresponden
tas buvo ir aš pats mačiau kad 
jis nedovanojo nieko.

iiiaiiv , -----------------

si draugai ir pažįstami. Ainoris
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„ RENGIA ŠV. JURGIO DRAUGIJA
"»T

Subatos vakare

Gegužio-May 15-tą, 1926
Prasidės 7:30 vai. vakare

Lietuvių Liaudies Name.
26 LINCOLN STREET BRIGHTON, MASS.

GRAJYS ŽVINGILO ORCHESTRA

Taigi Brightoniečiai ir apielinkės lietuviai, kviečiam ju
mis ant tų linksmų šokių. Jūsų atsilankymas daug pagelbės 
draugijai, nes šv. Jurgio Draugija yra pirmutinė Briglitone ir x 
daug yra nuveikusi gero dėl Lietuvos labo. Tą vakai-ą šoks 
ant estrados viena pora lietuviškus šokius. Ta pora nesenai 
atvykusi iš Lietuvos.

Įžanga vyram 50 centų, moterims 40 centų.
Kviečia RENGĖ JAI

Pirmutine sezono
t
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po puikią fontaninę

su James Kirkwood

OPTOMETRISTAS

P. J. Akunevičius

PROCESIJA
Petro parapijos meti

4 spalvose pentas..... ...........   1.25
Siekas, Baltas ir Raudonas..-------------- 2.00
Penio ir Varaišiaus Retnuveris-- ------- 150
Baltas tyras Lead, Boston Star 100 sv. 12.75 
Stogams smala, galionas--- ---- ---------- .85
Langą sietukams dratai, pėda---------
žolių sekios, svaras____ ------------------- .30
Sakės žemei kasti............    .98
Grebliai._____ ._____________________ .35
Langams geidės po................ ................ .50

Llberty 7296.

ATMOKĖJO SKOLOS
Gerb. klebonas Kun. Kaz. 

Urbanavičius sekmadieni 
pranešė kad pereitą savaitę 
atmokėjęs parapijos skolos 
$1,000.00 pasilieka tiktai 
skolos $5,000. Parapijonys 
.turėtų sukrusti ir paremti 
bažnytinį koneertą idant su
darius kita tūkstantine.

Ofiso Tel. So. Boston 1532
Namų Tel. So. Boston 1096 
Ofiso Tel. Libertv 7296
ANTANAS F. KNEIŽYS 
Real Estate & Insurance 

4t4 Broadway, South Boston 
811—812 O1<1 South Bldg., Boston

Gyvenimo vieta
308 E. N1NTH ST., SO. BOSTON
■•a-------

nos 
plunksną.

Susirinkusieji priėmė šito
kią rezoliuciją: £
; > Bostono ir apylinkių < Metu-: 
viai biznieriai, profesionalai ir 
darbininkai, susirinkę į svečių 
klaipėdiečių p. Jankaus ir p. 
Brako išleistu ves, surengtas L. 
Vaizbos Buto, pilnai pažinę 
svečių misijos svarbą lietuvių' 
.tautai, skaito sau už pareigą- 
priminti apie tai ir pla&ąjai A- 
merikos lietuvių visuomenei. 
Mes žinodami, kad į daugeli 
lietuvių kolonijų svečiai nesu
spės atsilankyti, akiname tų 
kolonijų lietuvius imti iniciaty
vą ir pasidarbuoti klaipėdiečių 
reikalams. Parinkite apkų ii* 
pasiųskite jiems jums pato
giausiu būdu.

Bostone susitvėrusis klaipė
diečiams remti komitetas bus, 
kol svečiai bus Amerikoj ir 
kam patogu galima aukas siųs
ti per to komiteto iždininką, 
Dr. J. L. Pašakamį, 447 West 
Broadway, So. Boston, Mass.

1
811-812 Old South Building 8

294 Washington Street 8 
Boston, Mass. X

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

37 Gorham Avė., Brookline 1
Telephone Regent 6568 8

ANTANAS F. KNEIŽYS | 
kuris lanko Snffolk Teisių mokyk- 8 
lą ir užsiima Real Estate pardavl- X 
nėjimu. būna mano ofise kasdien 8 
nua 3 iki 5 valandos po pietų iSsky- v 
rus šventadienius. Lietuviai^ kad ir X 
mažai sukalbantieji angliškai gali 8 
kreiptis {vairiais reikalais pas ma- X 
n©. A. F. Koeižio adresas yra toks: 8 
308 E. Nhftfi SU Tel. S. B. 1696. $

(SEYMOI’R)
LIETUVIS GYDYTOJAS

381 W. Broadway, S. Boston
V AL. 9 iki 9 TE i.. S. B. 4000

BnjRfs dn Vnlvcrsltotn 
CORNELL PMVERSTTY sn A. B. 
G. WASH1NGTON VMV. su LLR.

•‘Darbininko” Name 
(antros Inbos) 386 Broadway, So. Boston

R e 7. I <1 e n c I J n
106 Horvard St.. Cambridge. Mass. 

Tel. Unlversity J 463—J.

MOTERIS SUKRITIKAVO 
BIJ3LISTĄ

Sekmadieny biblistai laikė 
savo Monkey Business. Tu
rėjo pakabinę paveikslą ne
va Paskutinės Vakarienės, 
išpaišytas su vienuolika 
apaštalų. Moteris paklausė 
kalbėtojo kiek buvo apašta 
lų? Tyli. Klausia antrą 
kartą ir taip iki dešimt kar
tų, o “didvyris” tyli. Ta
da vienas iš jų pasekėjų sa
ko: Atsakyk joms ko klausia. 
Kalbėtojas neturėdamas iš
eities užklausė: Ko nori ? 
Jam vėl pakartota: Pasakyk 
kiek buvo apaštalų ? Atsakė 
dvylika. O kiek ant to pa
veikslo ? Biblistas neturėda
mas ką sakyt nulipo it šuo 
muilą suėdęs.

Gėda tiem žmonėm, kurie 
seka tokius neišmanėlius. 
Garbė tokiai moteriai, kad 
sugebėjo pastebėt mulkinto
jo pinkles.

BENDORAIČIO IŠLEIS
TUVĖS

Seredos vakare parapiji
nėj salėj, vietos Vyčiai buvo 
parengę šurum-bunim vaka
rėli išleistuvėms savo veik
liausiam ir daugiausia pasi
darbavusiam nariui Antanui 
Bendoraičiui taipgi ir pane
lėms Žukauskaitėms.

Jaunimo buvo prisirinkę 
arti 200. Na ir buvo tikras 
šurum-bunim. Vytis K. Su
viliotus savo “rankiniais 
vargonėliais” suteikė muzi
ką, vėliau prie jo prisidėjo 
J. Antanėlis su smuiką. Jie 
ir griežė lietuviškus šokius, 
o jaunimas šoko. . .

Buvo dalinami užkandžiai. 
Tarpe vytis J. Červokas pa
kalbėjo apibudindamas A. 
Bendoraičio darbuotę ir 1.1. 
Paskui ' atsisveikinimo žo
džius ištarė p-lės Žukauskai 
tės ir A. Bendoraitis. Pra
nešė, kad jie Bostoną aplei
džia nedėlirtj 5 vai. po pietų, 
o Ameriką 18 d. s. mėn., išva
žiuodami laivu Col umbus per 
Lietuviu Prekvbos Bendro-

Vienintėlė Krautuvė South Boston’e, kuri parduoda viską pigiausiomis kainomis 
ir geriausi tavorą.
Moors 30 spalvų pentas, galionas....... $3.50
Moors 20 spalvų Flat pentas, galionas 3.00
Screen pentas___ ___ ________________ 1.50
Moors grindų varnišas........ ..........   3.00
Egyptian pentas... ................  „....... 2 50
Du Point pentas ..._____ ______ ______  3.50
Special Flat pentas... ...... ......     1.75
Geras baltas Enamel..............   3.75
Monarch 100 nuoš. tyras, pentas.__ 4.00
Carmot, geriausis varnišius__________4.50
Carmot baltas Enamel______________  5.50

ŠVENTINIMAI
Gerb. Rijakonas Steponas 

Kneižis pereitą trečiadienį 
apturėjo Podijakono šventi
nimus, ir ketvirtadienį Dija- 
koįnatą. šventinimus sutei- 
3sė Jo Eminencija Kardino- 
fek O’Gonneil, ^v. Jono ^Šė- 
minarijos koplyčioje.

Sykiu ir klierikas Felik
sas Norbutas apturėjo ketu
ris mažesniuosius šventini
mus.

KONCERTAS
Šv. Petro parapijos meti

niame bažnytiniame koncer
te dalyvaus p-lė Margareta 
Grybaitė. Koncertas kaip 
visi žino atsibus sekmadienį 
gegužės 30, 7:30 va Iš vaka
re/

PAPUOŠIMAS
Pereito penktadienio va

kare Apaštalystės Maldos 
Draugijos susirinkime nu
tarta įtaisyti gražią stovy] ą 
Saldžiausios Viešpaties Jė-j 
žalis Širdies dėlei gegužinės . 
procesijos. Šį metą procesi
ją bus gražesnė negu perei
tus metus kadangi bus daug 
naujų ir brangiui dalykėlių.
L. < ——

Jeigu ką jiori pirkti, ateik j Flood Sq. 
iiardvvare Co. Tęs gausi visko, kas tik 
prie tutinu reikalinga. Mes užlaikome 
visokių {raukiu, .tillšių, taipgi visokių 
IMHitų, varnišių, stiklų, pleisterio. ce
mento. Nupirktus daiktus nuvežam į 

namus.

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

Tarpe I ir K gatvių .
Telefonas: So. Boston 2700-1T 

Savininkai .1. J. Alekna ir J. G re viskis

Tel. Brockton 5112
DANTISTAS

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

Sekmadieninis po pietų
705 Main St., Montello, Mass

(Kampas Broad Street)

Sv
nė gegužine procesija šį me
tą bus laikoma sekmadienį, 
gegužės 23 dieną 2 vai. po 
pietų. Maršuos nuo šv. Pet
ro bažnyčios Penkta gatve 
iki Dorchester, paskui į W. 
Broadivav iki C gatvės ir 
atgal į bažnyčią.

k/ ’ i • ’* ' ■' i i

vaikinai Dalyvaus
X.-

Jauni vaikinai parapijos 
parodė savo gražią dvasią. 
Astuoni vainikai prisižadėjo 
dalyvauti procesijoje ir nešti 
stovvlas Saldžiausios Širdies 
ir Panelės švenčiausios.

SVEČIAI ATSISVEIKINO kių linkėjimų.
Svečiai klaipėdiečiai Bos- Įsismaginusiam jaunimui 

tona apleido gegužio 12 <1. ir sun^n buvo ir sustoti. Va- 
išvv'ko į Amsterdam.-], N. Y. kar,'lv dainavo ir Dr. Gali- 
pas gerb. kun. J. Židanavi- nauskas. 
čia. _____________

Tsleistuves buvo surengęs vįgj nepasisekimai nrya.nl 
L. Vaizbos Butas. T išleistu- znotam darbą, paeina nno ne
viu vakarienę buvo susiri n -veiklumo.
kęs pusėtinas būrelis veikė-1 , . . . V .
jn. Svečiams; nuo L. Vaiz- _ . x , .. . .
i x x _/ x i x i rėmimas, tai darbininko susint >s Buto tapo įteikta dova-

SKUBIAI PARSIDUODA FLOOD SQUARE
6žeLmH22°anZE... J HARDWARECO. 

dinį namą, su įtaisymais, Cit y 
Point, už $8,500. įnešti $2,000.

3 šeimynų, 16 kambarių, su į- 
taisvmais. Kaina $4,6QO—įneš
ti $1,500. '

Krautuvė ir 7 kambariu me
dinis namas. Rendų $50 į mė
nesį. Kaina apie $3,500. Citv 
Point’e.

Taipgi turiu geru pirkinių 
DorchesteFy, Mattapan’e, Mil- 
ton’e, ir kitose vietose. Daug 
geni farniiĮ pardavimui ir mai
nymui.

Kas norripirkti arba skubiai 
parduoti, užeikite į mano ofisą.

ApdraugĮjjte (inšiūrinkite) 
narntiš, rakandus, ir viską ką 
tik turite per mano ofisą. Pirm 
negu inšiūrinsite klauskite apie 
kainas mano ofise.
ANTANAS F. KNEIŽYS,

Real Estate ir Insurance
414 Broadway, S. Boston, Mass.

R o o m One
Telephone South Boston 1532

1 GAVO DOVANAS
Pereitą sekmadienį Šv. 

Petro bažnyčios kątekizaci- 
jos mokyklos mokiniai aptu
rėjo dovanas už raštelius ąį 
pie tikėjimą. Pii*mą dovaną 
apturėjo Alemi Mileikiutč ir 
Malvina Šidlauskiutė. Ant
rą dovaną gavo Mikolas Šmi- 
gelskis, trečią Stanislovas 
Pocius, Elena Jenuškevičiu- 
tė, Mąrijoųa Sabiutė ir Au
geli na Smigelskrutiv Pagy
rimus’ gavo M*. Kiburiute, O. 
Zuloniutė, V. Sabas, P. Ra
kauskas, Pr. Jakimavičius, 
V. Rainiutė, Br. Talangevi- 
čiutė, V. Rusas, Angelipa 
Tetuliutė, Kaz. Vengras, O.. 
Januškevičiūtė, ,M. Šidlaus
kiutė, O. Butinskrutė, Pr. 
Matulaičiutė, O. Tetuliutė, 
J. Babinskaite, M. JKarlraus- 
kas.

Agentai Wlnting Adams bruišių, kurie .parsiduoda pigiomis kainomis ir geriausi 
brušiai. Sienoms popieriai parsiduoda specialėmis kainomis. Daržams laistyti 
paipų ir kitokių įrankių. Apart paminėtų, turime visokių įrankių: Pentoriams. 
Plumljcriams ir kitokiems Mechanikams. Viską veltui pristatome į pirkėjo namus.

SO. BOSTON HARDWARE CO.
379 Broadway, So. Boston, Mass.

Tdephone South Boston 0122 - . • ■,' ? j
9999999999999999999999999l»9999«999999999999C99999UI99^99999t99^999999999Vif

PIRMAS SO. BOSTON’E LIETUVIŠKAS PLUMBERIS
Bostono ir apielinkės lietuviai turi progų naudotis lietuvio pluinberio patarna
vimu. Taipgi laikom visokio plumlteriško tavom nuo didžiausio iki mažiausio 
dalyko. Taipgi laikom pilnai geležiuj stora visokio tavoro kas tik reikalinga 
dėl namo: pento. aliejaus, varnišiaus. vienu žodžiu, visko. Rentas parsiduoda po 
$1.50, $2.25 ir $3.65 tiž galioną. Musu isai” vra žemesni negu kitur. GEO 
LAUKAITIS & CO.. 162 Broathvav. S.>. ju.ston. Mass. Tel. S. Boston 2373-M.

P > SUSIRINKIMAS
D. D. K. S. 1-mosios kuo- 

E pos susirinkimas įvyks sere- 
gegužio 19 d. vakare pa- 

jfe£. rapijinėj salėj ant 7-tos gat- 
vės. Nariai prašomi atsilan- 
kyli skaitlingai. Bus reuka- 

delegatai į apskričio šuva 
g^ LŽiavimą būsiantį gegužio 23 
K d. Kasimoj, N. IL '

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

0. A. ZALETSKAS
Graborius ir Balsarnuotojas
983 Cambridge St., Cambridge

«WWM*ff*5©<8®©©ffi®©©®©®ffi®©®©®©©©©ffi®©®®®©®©®©©Se©©©®®©©©©®©©©@©S®®©©©©®®©©®ffi@i®@©©©ff»ffi©

i SOUTH BOSTON HARDWARE COMPANY I

Nekaltink Kūdikio
Verksmas yra vienatiniu bil

du. kuriuo kūdikis p.iii jums pa
sisakyti, ka*l j ' jau< ari nonia- 
giai.

Kiekviena motina žino ar jos 
kūdikis verkia dvi išalkimo, 
skausmo ar pykCio.

BAMBINO
Kūdikių Geriausis Draugas 

nepatenkins kūdikio nikio, ta* ».an 
jis tikrai pa!eng\:ns io »kąu<mą 
ir apgalės jo pykti, jei tiduritj 
užkietėjimas y:.< to priežastimi.

Pareikalaukite veltui siun
čiamos pavyzdinių bonkutės.

Bambir.o galite gauti pas savo 
vaistininką arba (it 
ratorijos po J5c. už

F. AD. RICHTER 4 CO. 
Berry and So. Sxh iSts.

Brooklyn, N. Y1

nrya.nl

