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VISŲ ŠAUIŲ KATALIKAI 

DARBININKAI VIENYKITĖS!
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TKS PREZIDENTĄ GE
GUŽIO 31 D.

?nkijoj Pilsudskio prie- 
ikai ima nurimti. Nu- 
1 seimą sušaukti gegužio 
• leisti jam linkti prezi- 
kį.
ilsudskis sutiko būti kan
tu į prezidentus ir šiau- 
< seimo narių tarpe pa
tas balsavimas rodo, kad 
uoš. atstovų stovi už Pil- 
isk į.
’dai teipgi stovi už Pil
ki.

y *

uvo lalbama apie seimo 
ulinią ne Varšavoj, o ki- 
? mieste. Taip norėta da- 
kad išvengti Pilsudskio 

idimo. Ne pagal Pilsuds- 
ūmas pasielgęs, gali būt 
išvaikytas. Kaip Pil- 

jėga išmetė preziden- 
nisterius, tai taip jis 
tiryti ir su seimu. Bet 
ąs pažadėjo nejiklš-
i seimas bus susauk-

t-onseryatyvai ptie-
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AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO D.

TROCKIS APIE LENINĄ
LONDON. — Naujai ren

giamai Encyclopedia Britan- 
nica laidai pakviestas Troc
kis parašyti straipsnį apie 
Leniną.

IEŠKO NYKŠTUKO
Vengrijoj viena cirko kom

panija ieško nykštuko (ma- 
žažmogio). Žada mokėti nuo 
$140 iki $210.

PABRANGO VIŠTOS
Francijoj prasidėjo nepa

sitenkinimas-, kad vištos pa
brango. Panašių bėdų kalti
ninkais francūzai rasdavo 
svetimtaučius. Už vištų pa
brangimą teipgt kaltina tu
ris us.

Visai menka višta Franci
joj kainuoja 40 frankų. Vi
dutiniška — 60 frankų. Tik 
turtingieji teįstengia turėti 
vištienos.
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NEVALIA MOKESČIUS 

MOKĖTI
ITANNA, Čeko-Slovakija. 

— Čionai susitvėrė dr-ja, ku
ri jau turi 30,000 narių. To
ji (Įr-ja išranda, kad šventas 
Raštas draudžia valdžiai mo
kesčius mokėti. Toji draugi
ja gan karinga ir griežtai ei 
na prie atsisakymo luokie
čius mokėti.

ATSTATĖ SAVO SŪNŲ
Graikijos diktatorius Pan- 

galos nepasitenkino savo sū
numi ir atstatė iš vietos, 
sūnus tarnavo laivyne,
kaltė ta, kad be laivyno mi
ni stori o buvo išvažiavęs už
sienin. O važiavo į Serbiją 
ženytis.
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KOOPERATYVU SĄJUNGOS ORGANAS
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Kaina 5 centai

čia parodoma Anglija generalio streiko vadai. Iš kairės 
i dešinę: Ben Tillett, dokų, uostų ir upių darbininką vadas; A. 
J. Cook, angliakasių vadas J. H. Thomas, geležinkelių darbi- 
ninkų-vadas. į
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“Antis” iš Lietuvos
SUKILIMAS LIETUVO. ’
Kailiniuose amerikoriį 

kuose laikraščiuose pate? 
labai keista žinia apie sukti 
mą Lietuvoj. : 
niąus ir Varšuvos atėjo. 
Berliną su data gegužio 2 
Girdi krikščionys denio 
tai netekę per rinkimus 
džios nori pasilaikyti vak 
jėga ir šeši pulkai kariuę
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VILNIJOJ BUVO KOMUNIS 
TŲ SUKILIMAS

LONDON. — Laikraštis 
Daily Mail gavo iŠ Varšuvos 
pranešimą apie tai, kad Vil
nijoj komunistai bandė su
rengti sukilimą. Netoli Vil
niaus komunistai buvo be
pradedą rinktis ir jau buvo

; ______ 1 v rn i

Einant į Rinkimus
Šiandien ir ryt (geg. 8 ir 9 

d.)rinkimai į III-jį Lietuvos 
Seimą, šį laiškelį “Darbi
ninkui” parašęs, velkuos ži 
poną ir cinu į Dotnuvos mi(‘- 
stelį (3*/o kilometro nuo Ž. 
Ūk. Akademijos) išpildyti 
Lietuvos piliečio pareigą —- 
paduoti savo balsą.

Dangus paniuręs ir verkš
lena, tarsi prisitaikydamas 
prie piliečių ūpo. Šie rinki
mai nesukėlė entuziazmo, ne
parodė sti {iresnių žmoni)], 
tik žymiai pagilino kovą dėl 
pasaulėžiūros, praplėtė be
dugnę tai']) “dešiniųjų” ir 
“kairiųjų,” tai]) tikybinin- 
kų-bažnytininkų ir tarp 
priešbažnytininkų. Girdėjau 
ne iš vieno nuomonę, kad se-: 
niau buvusių linkimų metu 
nei spaudoje, nei gyvenime 
nebuvo pasireiškę tiek ne
apykantos ir purvų, kiek 
šiais rinkiniais. Net peiliai 
ir revolveriai buvo pavarto
ti. Nuosekliai einant, dar po 
trijų metų prisieitų laukti iš
veliant į darba kulkosvai-

tas dar vienas vekselis. JĮ 
prisieis kada nors išpirkti, ir 
tai, rodos, nelengva kaina.

Jei rinkimus laimėsime, 
tai laimėsime labjausiai dėl
to, kad žmonės dar labai my
li tikėjimą ir bažnyčią, ir kad 
dėl dvasinių reikalų sutinka 
pašvęsti’ kitus visus reika
lus.

Jei prakišime, tai prakiši- 
me dėlto, kad liaudis pasi
duos smalsiam žingeidumui: 
girdi, pamatysime gi kitus, 
kai]) bus prie cicilistų; pra
kišime ir dėlto, kad bus jau 
nemaža atsiradę tokių žmo
nių, kurie ims skirti šiek tiek 
politiką nuo bažnyčios, ku
rie norės kunigus grąžinti iš 
seimo, iš politikos. į jų tii»- 
sioginį darbą. Jei prakišime 
— tai tasai prakišimas dar 
nereikš, kad Lietuva sube- 
dievėjo. Tai tik reikš kad 
Lietuva ieško geriausio ke
lio. kai]> ii* žemišką turtą i- 
gyt’i, ir Dievui patarnauti. 
Bet jeigu prakišime, tai la
bai galimas daiktas, kad kai
rieji ims spausti ir persekio-

NAUJAS REKORDAS
Suv. Valstijose 1925 me

tais papildyta 3677 žmogžif- 
dvstės.

Skylę raudoną, vėliavą. Tada 
'aidžios atstovai pamate ir

kur taip 
ę kraujy-^Talieta.
3 to nežinoma, kaip le
kuoti Pilsudskio žygį. 
Ižios išvaikymas jėga bu - 
icteisėtąs darbas. Nev
ejama, kaip tą darbą le
kuoti.
ilsudskis kariuomenei iš- 
> jiroklemaciją, kurioj jis 
>rašo nustoti ginčiotis, o 
lan patriotizmo sųsivie- 
. Be to sako, kad jei jo 
negalį mylėti, tai visi jį 
alą gerbti.

’SIKERŠIJO TEISĖJUI
JERLIN. Vokietija. — 
ėjas .Juergens tapo šit
as neteisingume. Jis bu
distas rastas kaltas ir pa
tas į kalėjimą. Ten jį 
no du kaliniai, kuriuos 
mteisė ilgiems metams, 
į koplyčią einant tiedu 
niai šoko ant buvusio tei- 
ir taip sukumščiavo, kad 
ėjo nabagą teisėją į ligo- 

“ gabenti.

PAĖMĖ SOSTINĘ 
oroke francūzai, karinu 
ieji prieš riffus paėmė 
ostinę Targuist. Tas pa- 
o padaryti be ypatingų 
iių. Tas atsitiko dėlto, 
keletas genčių nuo Kri- 
riffų vado, atsimetė. Tai 

mas su savo sekėjais tu- 
» atsimesti atgal. Tokiu 
u francūzams teko didelė 
tori ja.

BAIGIA UŽKARIAUTI
’A RYŽIUS. — Francija 
Ibio, kad paskutiniuoju 
iii karas Sirijoj sekėsi, 
ižų žemė jau baigiama už
gauti.

5.-I ’

ir ankas..

NESUTIKIMAI BAPTISTŲ 
TARPE

WASHINGTON. — šiau
rinių valstijų baptistai čio
nai suvažiavo savo kongre
sam Kongresas atsidarys 
gegužio 25 d.

Baptistų tarpe prh mato
mas didelis skilimas. Nesu
tikimi] priežastis yra moder
nizmas ir milijardierius 
Jobu D. Rockefeller.

ŽŪVA APIE 8,000 ŽMONIŲ 
SUDEGĖ ARENA

BAYONNE, N. J. — čio
nai sudegė arena, kurion 
tilpdavo apie (i,(MM) žmonių. 
Nuostolių už apie $65,(MM).

NELAIMĖ DIRBTUVĖJ
ĮIASSLOCII, Bavarija.— 

Parako dirbtuvėj ištiko eks- 
pliozija. Vreto.j žuvo 9 žmo
nės ir 31 sužeistas.

Baptistų tarpe yra grupėj NUOSTOLIŲ UŽ $1,000,000 
ride-Miistu su Dr. Fosdicku •> a i mrAi/\nv m imodernistų su Dr. Fosdickv 

priešakyje ir fundamentalis
tų su Dr. Straton priešakyje.

Modernistai pripažįsta 
evoliuciją, o fundamentalis
tai griežtai priešingi. DeHo 
griežti ginčai eina. Milijar
dierius J. D. Rockefeller yra 
baptistas ir jis daugueliui 
baptistų yra nesuvirškina
mas ir dėl jo griežtai nuomo
nės skiriasi.

ŽUVO DU LAKŪNAI
BIRMINGIIAM, Ala. — 

Du lakūnai galą gavo padan
gėse. Kai jų orlaivis buvo 
augštumoje 2,500 |x"dėų, tai 
jis užsidegė. Kai orlaivis 
nukrito, tai lakūnai lx»są 
teip apdegę, kad nebuvo ga
lima pažinti.

G lenu 
sapnuodamas ėmė 
Jis paminavojo ke- 

*() jo pati ta 
Tai pati

KAIP IŠDAVĖ SAPNUODA
MAS

CHK’AGO, III.
Dubois 
kalbėti.
Iia« moteris, 
viską girdėjo, 
paukšt ir apskundė teismui 
vyrą už daugpatystę.

simatė. Bet ano,] 1 žinia yra 
be galo keista; nes sakoma, 
būk krikšč. dem. darę sukili
mą. o vadu esąs Vileišis, liau
dininkas. *

ŽUVO APIE 8,000 ŽMONIŲ
Suv. Valstijose per gaisrus 

žūva apie 8.000 žmonių kas
met.

Visi į didį ir links 
mą pikniką

BAI/ITMORE. Md. — 
Lo\ver Cantono miestukas la
bai nukentėjo nuo gaisro. 
Nuostolių padaryta už apio 
$1 ,(MM),(MM). -

IŠVAŽIAVO
NEW YORK. — Lenkų 

pianistas Padere\vskis. gyve
nęs Gothamo kotelyje, dabar 
išvažiavo Francijon. .Jis pas
taruoju laiku sargaliavo. Da
bar esąs pagijęs.

Paderevvskis yra buvęs 
Lenkijos premjeras ir spėja
ma ar tik vėl jis mLetina 
Lenkijos politikei) įsivelti.

DINAMITUOJA STRYTKA- 
RIUS

AKRON, Ohio. — čionai 
streikrtoja st ryt karių' darbi
ninkai. Kompanija b^ndo 
streiką sulaužyti, tai toje 
kovoje jau du sykiu buvo 
strytkariai dinamituoti. Abu 
sykiu blėdies mažai tepada
ryta.

PAMAŽINO MUITĄ
Ta r p Vok irt i j os i r I >a n i jos 

padaryta nauja prekybinė 
sutartis. Muitai tapo pama
žinti.

BUS DAUG LINKSMYBIŲ
Visu Naujosios Anglij<'s 

kolonijų lietuvius maloniai 
kviečiame į Darbininkų pik
niką, įvyksianti gegužio 31 
d. š. m. Maironies Parko, 
\Voi'cester. Mass. Mūsų di
džiosios vietinės draugijos 
gražiai pritarė piknikui ir 
nutarė jame dalyvauti. Ap
skritai visi AVorcesterio lie
tuviai susiindomavę ta ]>ra- 
moga. Norime, kad panašus 
susiindomavimas būtų ir ki
tose kolonijose ii' kad kuo- 
daugiausia pas mus suva
žiuotų.

' Viską mes gerai sutvarkė
me. Žaidimų, “geimų” bus 
visokiij-visokiausių. Bus vir
vės traukimas, “kačių” mu
šimas. rahj sukimas ir daug 
kitokių *■ fonių..” 4 \

'l’oliau.žinokite, kad turė
sime geriausią orkestrą. To
ji orkestrą pradės griežti nuo 
3 vai. po pietų ir grieš iki vė 
lumos. Visi prisišoks iki so
ties.
* Viskas kuogeriausia su- 
tvarkvta, liereikia ku<xlau- 
ginusia įmonių. Kuo dau
giau bus žmonių, tuo. sma
giau kiekvienam bus.

M. P. fcitika,
kp. sekT..

IŠDALINKITE PLAKATUS
Šiomis dienomis iš Centro 

išsiuntinėta plakatai N. Ang
lijos L. I). K. S. kuopoms. 
Plakatai yra “Darbininko” 
pikniko reikale. Lai kuojai 
sekretoriai pasirūpina išda
lyti.

PARKO ATIDARYMAS
Maironies Parko. Wor- 

cester, Mass., atidarymas 
bus subatoj, gegužio 29 d. va
kare. Bus orkestrą ir šokiai. 
Smagu ten būti jauniems ir 
seniems. Teip bus per visą 
vasarą.

Parko Komi f etas.

A. A.
KAZIMIERAS SUBAČIUS
Gyvenęs 3 Dunham Park, So. 

Boston, Mass., persiskyrė su Šia 
pasaule gegužio 20 d., 1926, 
penktą vai. ryte Bostono ligon- tik(-jiinas. 
buty, palikdamas savo seną mo
tiną dideliam nuliūdime.

Laidotuvės atsibuvo geg. 22 
d. 9 vai. ryte Sv. Petro bažny
čioje.

Tapo palaidotas šv. Kry
žiaus kapinėse, Malden, Mass.

na nuo seniau buvusiųjų 
Tas pats pagrindinis skirtu
mas tarp kairiųjų ir dešinių
jų : ne ekonominiai, ne socia
liai reikalai, bet tikybiniai ir 
bažnytiniai klausimai. įdo
mu. kad bažnyčią ima ginti 
ne tik krikščionys nuo socia
listu. bet ir socialistai nuo 
krikščionių. ( ?) Naujanybės 
šiuose rinkimuose nebent ft)s, 
kad žydai irgi suskilo sulig 
pasaulėžiūros: tikintieji nu
ėjo su lietuviais katalikais, 
liberalai ir radikalai su mū
sų kairiuoju bloku. Įdomu 
ir tai. kad krikščionys-demo 
kratai negalėjo (gal nelabai 
ir norėjo) susiblokuoti su 
tautininkais. — kurie susi
blokavo su liaudininkais. kad 
jų balsai nepražūtų: sako, 
kad *tk iki seimo durų.*’ jei
gu liaudininkai neprigaus 
.i’b

Už dviejų-trijų dienų jau 
žinosime rezultatus. Ar im
tis dabar juos pranašauti ?

Tai būtų ir sunku ir nerei
kalinga.

Tauta —* liaudis eina gud- 
ryn. Jeigu seniau dar ji kiek 
tikėjo agitatoriais, tai dabar 
išmoko jau skeptiškai i juos 
žiūrėti ir tik rainiai šyjisosi, 
įklausydama karštų kalbu. 
Koks bus jos galutinis 
diktąs
Padėtis labai komplikuota.

Jei krikščioniškos partijos 
laimės — tai tą laimikį nu
pirks savo lėšomis bažnyčia. 

Nes jiems buvo 
vėl užkrauta sunki ]>areiga 
išnešti ant savo pečių ir dvie
jų metų nederlių, ir dėlto Į- 
vykusį sunkų ekonominį kri- 
zj, ir daugelio valdininkų 
šelmystes. Tikinčiosios Lie
tuvos tokiu būdu buvo išduo-

griežtai-nusistatę prieš Ka- 
ta^ikR Bąžnvčia.

* >' • *■

Katalikų protingesnieji 
politikai pranašauja, kad 
didžiojoje Lietuvoje jėgų 
santykis ir šiame seime lik
siąs tas pats. kai]> ir seniau. 
Nulemsią Klaipėdos atsto
vai. kuriu didžiuma, turbūt 
būsią vokiečiai. Šiai]> ai
tai]). manyt i na. yra. kad 
3-iame seime katalikiškoms 
partijoms prisieis su kuo 
nors eiti i kompromisus ir 
daryti blokus.

I r mūsų politika ir rinki • 
mai eina patamsiuose, neata- 
tinka savo tikrojo kelio. .Jei 
kas sugebėtų išvesti mūsų po
litiką iš kovos dėl pasaulėžiū
ros klampynių ir pastūmėti 
ją į ekonominių-socialių rei
kalų kelią. — tasai padarytų 
Lietuvai labai gerą dalbą. 
Tik ne lengvas tai uždavinys.

Khii. F. K e m i ši s

DZIMDZI DRIMDZI 
VODEVILIS

« ’ *

ver-
pasakyti nelengva.

Paskutinį kartą So. Bos
ton ’e šv. Petro parapijos 
svetaine j ant Penktos gatvės, 
gegužio 27. 7:30 vai. vakaiv 
statoma nauji veikalai, kurių 
So. Bosfoniečiai nėra matę. 
Bus statoma “Mūsų Troški
mas.” ]>atriotiškas yaizihdis. 
“ Ši n pif)yš.' ” hI i<le 1 is r.jnva las 
ir riestas ant dzimdziško 
kurpalio. Tad nepraleiskite 
progos, atvykite visi pamaty
ti naujų gražių vaidinimu.

Isitėmykite jog tai |)asku- 
tinis Dzimdzių vaidinimas 
So. Bostone.

I

Rengi' jn>
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ĘROLIĄMS AMERIKIE 
ČIAMS

į mūsų pereitų metų atsi
liepimą — paremti Žemės Ū- 
kio Akademijos biblioteką 
knygomis ir laikraščiais — 
buvo gautas iš Tamstų nuo
širdus pritarimas ir gausios 
aukos. Čia pirmoje vietoje 
turime tarti padėkos žodį 
gerb. mūsų tautięčiiu Dr. N. 
T. Klimui iš Jacksonville, 
Fla., kurs, tarpininkaujant 
Lietuvos konsului Dr. J. 
Bielskiui, Ne\v Vorke, pri
siuntė labai brangintiną ko
lekciją knygų iš *higi jenos ir 
gamtos mokslų srities (m*t 
108 knygas), vertes ne ma
žiau, kaip už 1,300 litų. 
Taip-pat reiškiame padėkos 
“Darbininko” redaktoriui p. 
Pr. Gudui, poniai Antani
nai Nausėdienei, Smithson- 
ian institutui, kun. A. Jitrgu- 
čiui, Dr. Graičiūnui, kun. A. 
Kžerskiui. p. J. Vieraičiui, p. 
J. Mačiuliui, p. Gelumbini, 
kurie yra siuntę mums tai 
knvgu. tai laikraščiu ar žur- 
milų. P. Jankūnui iš, Det
roit’o (lekuojame už piniginę 
auką 50 litų. Ir tiems čia iš
vardintiems asmenims ir i- 
staigoms, ir visiems mūsų 
Akademijos prieteliams a- 
merikiečiams tariami* nuo
širdų ačiū, prašydami neuž
miršti mūsų ir toliau.

Doc. ]'. Kemėšis

Ž. Ū. Bibl. Vedėjas. 
1926 m. geg. 3 d.
■ Dotnuva

t

♦

' f

4

^Š.rti.ba jįiėii?ė^d. 
niinisterių kabinetas nutarė 
atleisti s'avivaldyhes nuo su
mokėjimo skolų už mišką, 
kuris buto joms duotas 1924 
—1925 m. mokslo metais mo
kyklų bei mokytojų reika
lams. nežiūrint to. ar tas 
miškas buvo išduotas prieš 
ar po 1925 metui sausio mėn. 
31 dienos.

• v

išsiųsti lietuvių. VĮ^ai ne 
vieta čia laikytis užsienio po
litikos mandagumų- lietu
vis Vadovaujasi tik kupečiu, 
pakeltų nė aukščiau: savo no
sies, ir jis tik tubiūėt nustos 
siuntęs lenkus iš Liefuvoš, 
kai mes išmesime iš Vilniaus 
krašto visus tuds “Ryto’ agi
tatorius su kunigais prieša
ky, kurie agituoja rainius lie
tuvius gyventojus. Nejuda
masis lietuvių turtas privalo 
būti atiduotas išsiųstiems 
lenkajns. Bet ar mūsų vai
vadija, jau metai esanti b<‘ 
savistovūs vadovyln’s patai
kys atsispirti tinkamai lietu
vių provokacijai, tenka abe
joti.”

Dėl to “Vilniaus Aidas” 
pažymi: “Štai žodžiai, pasa
kyti iš lūpų Vilniaus liaka- 
tisto kryžiuočio Obsto, kuris, 
teršdamas vietinę lenkų vi
suomenę, sėją baisiausią ne
apykantą. Mums rodosi, kad 
vaivadija daug nuramintų šį 
kraštą, jeigu vieną gražią 
dieną išsiųstų nenuoramą 
hakatistą į Bavariją ar į 
Saksoniją. O juk tų “len
kų” ištrėmimas iš R. Lietu
vos yra ne kas kita, kaip tik 
Vilniaus krašto gyventoji) 
grįžimas į savo vietas, iš ku
rių jie yra išsikėlę dar vo
kiečių karo metu. Jie dabar 
čia grįžta, nes bijo, kad žemė 
nepatektų lenkų kolonis
tams. atgabentiems nuo Var
šuvos ir Krokuvos.”

KANDIDATAS Į VILNIAUS 
ARGĮVYSKUPUS

Laikraštis YKurjer Poran- 
ny ” siūlo. ?&mdįdgtu į Vil
niaus afei vyskupus “legio
nų” vyskupą Bandurskį, 
kaip pasižymėjusi lenkybės 
apaštalą.

------------------------------------------------

KUN. VILIMAS ATSISAKĖ 
NUO KUNIGYSTĖS

Lietuvos krikščioniu deni 
partijos Centro Komitetas 
kun. Vilimą už nesilaikymą 
partijos drausmes ir nesu.de 
gintus su kataliku reikalais 
darbus pašalino iš krikščio
niu demokratų partijos. Pats 
kdn. A. Vilimas pranešė vys
kupui. kad nebenorįs būti 
kunigu.

BIAURUS LENKŲ ANTPUO 
LIS PRIEŠ VILNIAUS

LIETUVIUS
Lenkų endekų laikraštis 

“Dz. Wil.,” kurio dvasiškuo
ju teveliu ir laimintoju yra 
p. Jonas Obstas. 89 nr. svai
gulio apimtas vėl pradėjo 
biatiriatisia vietiniu lietuviu• * • * 
puolimą. Tanu* nr. praneša
ma stambiomis raidėmis, kad 
lietučių valdžia išsiuntusi iš 
savo valstyliės net 30 lenkų 
su visa jų mantą: arkliais, 
karvėmis ir avimis. Pasili
kusius namus ir žemę pasky
rę lietuviams kolonistams, 
kuriais lietuvių valdžia ma
nanti apgyvendinti visą pa
kraštį pti<* demarkacinės li
nijos. Štai ką jis rašo: “Mū* 
sų (suprask lenkų) vvrimi- 
sybė turi tuojau pradėti ker
štą ir. einant Pamalęs ir 
Poznanės vaivadijų pavvz'-

Naujai atkastos sęąovės jndijanų miestas Nbvądos' valstijoj. " Iš iškasenų matosi, kad
miestas turėjo apie 100,000 gyventojų' Vienas namas rastas su 56 kambariais 
~' -1- 1 1 >— ■ . —— —■— , f. ,, —

Gydytojas pripažino
Tumša, 
nuvyko 

su viso-

mo.
mergaitę paliesta, 
bijodamas teismo, 
pas Ivanauskienę 
kinis skystimėliais' ir per
naktį gėrę, nusilakę susitai
kė, .pamokėdamas Ivanaus
kaitei 1(M) lt. Parėjęs girtas 
namo puolė mušti savo žmo
ną, bet kaimynas, išgirdęs 
riksmą, atbėgęs išgelbėjo jo 
žmoną.

Ypač mergaitėms' reiktu 
susidomėti šiuo atsitikimu ir 
netekėti už tokių, kurie turi 
po 10 mylimų, o ima tą, ku
rios dalis didesnė, štai, kad 
ir su pasoga atėjusi, bet pa
leistuvio žmona ir dar muša
ma. /

bai prisirišę prie baltakės ir 
ją labai myli. Tokiu būdu 
turgaus dienomis arešto ve
šieji “viešbučiai” pilni “‘kli
entų.’’ Prie baltakės išpla
tinimo žymiai prisideda vie
tos žydeliai ir valstiečių liau
dininkų karčiama — “Ūki
ninkų klubas.” Nestebėtina, 
kad prie tokių sąlygų pilie
čiai dažnai vienas kitam gal
vą praskelia. Yra atsitiki
mų, kad ulmgai kelia skan
dalą išsigert; degtinės. Ar ne
geriau būtų, kad piliečiai, 
užuot-mėčius‘pinigus į bala,! 
dėtų į Ūkininkų Sąjungos 
liaudies banką, iš kur vėliau 
atsiimtų ne tik savus pinigus, 
bet ir gerą sumą nuošimčių.

gyvuliai gerai išmito

Praėjusią žiemą gyvuliai 
išmito gerai. Dėl pašaru sto 
kos nusiskųsta tik iš Kėdai
nių. Raseinių. Telšių ir 
Šiaulių apskr. Iš Pasvalio 
ir Panevėžio apskr. yra pra- 
nešimų, jog avelės ir ėriukai 
kai kur išnykę nuo ligų.

Dėl nepastovios žiemos 
kai kur išnykę ir bitės.

SULAIKYTAS GALVA
ŽUDYS

LINKCVA. Š. m. balan
džio mėn. 18 d. Kriminalūs 
Policijos valdininkų pastan
gomis sulaikvtas senai ieško
mas pil. Gaška Kazys, kilęs 
iš Dučių km.. Linkuvos vak, 
Šiaulių apsk. Kaltinamas 
padaręs 1925 m. kelis plėši
mus ir 1920 m. žmogžudyste, 
Pašvitinio Vįilsč., Gegiedžių 
sodžiuje, kame kartu su Pet
ru Zaleskių išžudė visą Juo 
zo Zamčičiiršeimyną.

P. Zaleskis jau nubaustas 
už tai 15 metų sunkiųjų dar
bų kalėjimu, bet K. Gaškos 
jis neišdavė nei laike tardy
mo. nei laike teismo. K. 
Gaška dabar pasodintas ka 
lėjiman, o kvota perduota 
teismui.

PASVALYS. Š. m. balan
džio mėn. 16 d. ūkininkas J. 
T., išėjęs į lauką arti, netoli 
gelžkelio linmarkoje rado iš
sikėlus) lavoną. Prahėšus a • 
piestai policijai, paaiškės,’ 
kad žmogus užmuštas žirinos 
laike ir po ledu pakištas. Ne
laimingasis buvęs elgeta, el
getavęs Pasvalio apylinkėje. 
Kaip girdėti iš žmonių pasa- 
'kojimo. kad jis turėjęs ne
maža auksinių pinigų, už ką 
ir tapo užmuštas. Tur būt, 
už lopiniu buvo pinigai, kad 
žmogžudžiai ir drabužius nu
rengė.

BUTRIMONYS (Alytaus 
apskr.). Nors miestelis ne- 
perdidžiausias, bet kermošiui 
ir turgaus dienomis žmonių 
prisirenka labai daug, liet iš 
apylinkių, esančiu už 30-40 
kilometru. Butrimoniečiai 
turui vieną ypatybę, kad la

KIRNIAI (Šilalės vai.). 
Kimių kainu* š. m. balandžio 
14. d.. pusryčius bevalgant, 
sudegė Simavičaičio nauji 
tvartai su 7 arkliais,, 21 kar- 

ayims, 1 'kiaule sji JL2 
paršelių. Išbėgo tik 2 tely
čios apsvilusiomis nugaro
mis.

Sako, kad bernai bešerda- 
mi uždegė, rūkydami popie- 
rosus.

v •

didesnė dalis jaunimo. Se
nesnieji vis dar tebėra sun
ku įtikinti. Gaila, kad ir 
jaunieji seka senukų pėdo
mis. Vienok agronomų pa
stangos pamažu pradeda ras 
ti atbalsio. Pora ūkininkų 
pasižadėjo daryti bando
muosius laukelius ir kai ku
rie domisi cukrinių runkelių 
sodinimu.

— Š. m. 20 vasario įvyko 
Kybeikių kaimo pieninės į- 
kartuvės. Kasdien įvežama1 
apie 400-500 litrų pieno. 
Darbas vyksta gerai, tik, 
kaip ir Visuomet, pradžia 
darbą gaišina. Geram pieni
nės gyvavimui reikalinga vi
so ūkj^-pakilimo, ypač augi
nimo tinkamo pašaro, nes žo
lės, pievų kaimas maža turi.

Pas ūkininką Apanavičių 
yra javų valomasis punktas* 
kuris padeda ūkinink^nis ge
nuti savo sėklas, Šis relka- 
j * . v*?. • • i i ? ? • Y
las

KYBEIKIAL š. m. ko
vo mėn. 28-31 d. Įvyko Ky- 
beikiu kaime' keturių dienų 
žemės ūkio kursai, lietuvių 
mokyklos bute, vedami aps
krities agronomo V. Vit
kausko. Kursų tikslas — 
bent trumpai supažindinti 
vietos ir apylinkės ūkinin
kus su tikslingu žemės ūkio 
darbu. Kursu lankytojų 
skaičius, deja, nebuvo dide
lis. apie 20-30 žmonių, ir tai

Reinoldas šikzalas ir Gemšycas

TEMPLIERAS ADELMARAS
APYSAKA IŠ ŠV. KRYŽIAUS KARŲ 

Vertė A. Blažys

VIRTA R IŠKIS (Nauja 
mieseio valse.. Panevėžio ap
skrities). Čia gyvena nauja- 
Ruris Tumša. dar šiemet ve 
dęs. Š. m. balandžio 15 d. 
jis ’ nuėjo Į klojimą dirbti, 
kartu su tarnaite I vanaus- 
kaite. 19 m. amžiaus. Tumša 
užpuolęs ją išžagino. Mer-

(Tęsinys) 

KRIKŠTAS

šiandieną puikiai buvo papuošta Engados 
koplytėlė, (ia turėjo prasidėti didelė iškilmė — 
Nuharėdino krikštas! Tyro a re i vysk u pas, kurs 
buvo kryžiuočių stovykloje pasižadėjo atlikti 
šventąsias apeigas. Regiyns. kokį šiandieną tei
kė koplytėlė žadino širdį ir dvasią. , Puiki, dau
gybės žibintuvų šviesa, brangūs papuošalai ir 
dailus koplytėlės stibis darė malonų grožį. Pa
sieniais stovėjo pasipuošusių baltais rūbais su 
raudonu kryžiumi ant krūtinės tempi ievų eilč-s. 
Žengiant prie altoriaus arei vyskupui su asista 
pasigirdo šventos giesmės.

Kambary, šalia koplytėlės radosi Teodori- 
ehas. jo brolis Henrikas, vadas Adei maras. Nu- 
ha rūdimis ir ištikimasis tarnas Liutardas. Nega
lima plunksna išreikšti koks buvo jam džiaugs
imus ir malonumas išvydus tėvą i rpirmą syk, kai 
po brolį apkabinus Niiluirėdiną.

Teodorichas ir Niiharėiiįnas šiandieną buvo 
pasirėdę ttunplierų ordeno broliuku rūbais. Abu

paimtas Ūkinip^if Sąjų^g 
iš valdžios išsimokėjimui. c

žmogelisAle 
įgaliau ir ta 

laukia gražios dienos, 
kai puvėsiai subirs. Reikia 
pačioms . krikščioniškoms 
draugijoms, pav., -ūkinin
kams tpo pasiriipinti, nes iš 
kitur vilties nėra. O reika
lai būtinas. ,, 
’ , ——— *
ČĮURŲ PRADŽ. MOKYKLOS

SANITARIŲ ^DėTIS
VUSKONYS (^aujanm s- 

eio vaisė., Panevėžio- apsk.). 
Čiūrų pradž. niolA'kla dar

, neturi nuosavių namų, todėl 
tenka bastytis iš vienos vįe- 
tos į kiti). Šiq4let minėtoji 
mokykla veikia v uskonyse— 
Užkurio seklytėlėj, todėl 
pats Užkuris ir mokyklos 
sargas už tai jaučiasi esąs 
tos mokyklos didžiausiu po
nu. Iš rudens darbo trukdy
mas mokykloj tęsėsi*per du 
mėn. Jausdamiesi labai lais
vai, į mokyklos raštinę atsi
gabeno sargienę su vaikais, 
o ant mokyklos aukšto buvo 
kalama-pyškania. Su tėvų 
komiteto pagalba sargienę iš
krapščius, tai ji į tą pat raš 
tinę susinešė raudonus anda- 
rokus džiovinti. Jie lig Ka
lėdų džiūvo. Mokykloj nėra 
nei vieno atidaromo langelio 
nei kitokio vėdinimui įtaisy
mo. Iš rudens mokyklos ne
šluodavo, nors sargo alga 25 
lt. mėn. Sakos neturėjęs lai -
ko: tai bulvės kasti, tai linai prekiniai 
ir t. t.
bą atlikdavo, ir čia

tę4ų komiteto pagalbos, 

bar jau litlieka darb;) apg 
busioms rankoms, kaip 
pirštūs, ir su didžiai 
keiksmu. Dulkių nė nuo 
nevalo, oratinkliai nosis 
kia, vaikų geriamas pu< 
lis net dvokia. Mokytoja 
sakyti sargams nieko neg 
jie tuoj ima plūsti, keikt 
žinoma: “mėšlo lenkias 
dėl baimės, liet dėl smarvi 
Vaikams kojoms nusiva 
beduoda imi skurlio, neiš 
tos.1 • vaikai, mokytojos 
drausti purvinomis ko.jo 
eiti mokyklon, pirštinėmi 
kepurėmis kojas valo.

Tėvam^ reikia ^usidoi 
ir tokio sargo nelaikyti, a 
surasti kitą mokyklai b 
Nes tai jūsų pačių va 
vargsta. Ypač krosnis 
gai įtaisyta, nes beveik 1 
dien galvas sugaruoja.

LIETUVOS GELEŽINKE' 
RIEDMENIJ A

Šių metų pradžioj Li 
vos geležinkeliuos eks 
atuojamąją plačiųjų gėle 
kelių riedmeniją sudaro: 
garvežių, 339 keleiviniai 
gonai ir 3858 įvairūs pi 
niai vagonai.

Iš Rygos sulig taikos 
tartim gauta 65 garve 
101 klas. vagonas ir 
prek. vagonai. 34 garvt 
jau pabaigti, visi klasini, 

vagonai baigi
perdirbti ir pritaikinti 

reikėjo malių vėžiui gelcžinke’
■ ..........—K

Vaikai patys tą dar-

reikia salės
GRAŽIŠKIAI (Vilkaviš

kio apskr.). Ligi pereitam 
rudeniui įvairios draugijos 
savo susirinkimus darydavp 
apšepusioj mokykloj. . Pasta 
čius naują, gana erdvią, n*1 
vienam akys nušvito. Bet 
neilgam. Tuojau buvo už
ginta. Na, tai daryk ką ber 
darąs. Kito, lx*nt šiaip taip 
pakenčiamo tam buto nėra. 
Iš bėdos gal būtų galima kiek 
tenkintis špitolėj didžiuoju 
kambariu, liet jis taip ne
švariai užlaikomas, kad net

, SU LIETUVOS VEIKĖJA
lįei5v|erią tautą negąli kilti kultūroje 

Akytų vyrų, ir motenį KiėV* 
tauta' aaiv0 ipį
moteris. Taip ir pas n^Vius

a Kfekyienas lietuvis turi žinoti apie savo 
tąutos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis 
pirvalo supažindinti savo vaikus su lietuvių 
tautos vadais. J ei taip nedaroma, tai reikia 
nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimą Ame
rikoj.
APIE LIETUVIU TAUTOS VEIKĖJUS

YRA IŠLEISTAS PUIKUS VEIKALAS VADINAMAS

LIETUVOS ALBUMAS
K

Vejkalaą tari 436 puslapių, iš kurių 288 puslapiai 
užimti paveikslais

Kaina $3.50 Užsisakykite
“DARBININKAS”

366 West Broadway South Boston, Mass.

troško gyventi ir įnerti drauge su Adei maru, nors 
ir buvo atmetęs amžinai padarytuosius apžadus.

Su džiaugsmu ir pagarba žiūrėjo į visus tris 
Komtūras Henrikas. “Išsipildė Viešpaties va
lia,” tarė jis, “mes dabar turime Jam krauju ati
dėkoti. Bet man skauda širdį, kad užsibaigs 
mumis senoji Arštaino giminė ir naujos nebeiš- 
vys tėvynė. Kuomet Heroldas atsistos vienam iš 
mūsų ant karsto ii>panaikins mūsų giminės her
bą. tuomet truks vienos gerojo medžio šakelės 
— ir kas iš mūsų bus paskutinysis !

“Bet atleiskite man,” tęsė jis toliam kai vi-’ 
silose pajuto didelį susijaudinimą ir senelio 
verksmą, — ‘o suprantu, aš primindamas tą šio
je dienije, kada Nuharėdinas priima krikštą, ne
manau skausmo išduoti. Bet toji* mintis kan 
kiną mane ir spaudžia 'širdį aš norčjfiu jumis tik 
savo skausmą išreikšti.

“Gerai dėde,” atsiliepė Adelmaras, “mūsų 
giminė mumis užsihaljęs. bet pasaulis negales pa
sakyti, kad tai buvo nfedofa giminė. Mes ką ga
lėjome dėl tikėjimo dahęme ir jei Viešpaties iš

 

mintis fas ką teisinga. iŠĮnuš linksmi mums dan

 

guje valanda, ir būsian<\os kartos mūsų liepa- 
įnirš. Ištiesk man savo 
valandoje, mes. kol ankšei 
skirs mirtis, vienas kitam padėsime. 
Amen,” sušuko visi.

>ką šioje laimingoje 
. ar vėliąu peper- 

” “Amen. 
“Atsitiko, kaip Dievas no-

Kaip keista žmogaus širdis ir kas jos gil 
išmatavo. Gerbiamasis skaitytojau gal ne 
tą esi buvęs linksmose iškilmėse ir tareis sai 
turiu būti labiau linksmesnis. Bet tavo širdi* 
pritarė bendram džiaugsmui ir veidas, kuris 
žmogaus vidaus veidrodys buvo rimtas. Ti 
norna, gal neturėjai priežasties liūdėti, nes 
kas tavęs neįžeide ir neapvylė*. Tai buvo 
tavo sielos stovis. į kuri nevisuomet gali pa\ 
Ii. Toks stovis žmoguje dažnai pasitaiko, Ik* 
neatstumia jo nuo kilnesnių minčių.

Į)'idi tyla užviešpatavo koplytėlėje, kai 
Nuharedinas tėvo ir brolio vedamas. Viduj 
džiaugsmas apėmė jaunikaitį, supnitus, kad 
atėjo senai jo lauktoji krikšto diena.

* ** »_• * 1 . . ;

Bjtįknjjų koks laimingas esti žirnius, 1 
.mot gryipi širdimi ir liuobs nuo nuimonos s 
Dievo namuose ir jį garbina. Didelis, įvairu 
brungPlu bėniis išpuoštas diį vnamis nebuvo j 
ma nulyginti su paprastą koplytėle. Gal ska 
tojas esi buvęs didelėje bazilikoje, kurios si< 
yra išdabintos įvairiais bažnyčios meno kurini 
kur klūpo ties murmuro kolonomis tikinči 
tūkstaųČiai ir prastoje parapijos bažnyčioje, 
mojoje jutais kaip kitoje žemėje stovįs.’

Nuharėdinas šiandieną pirmą kartą įėjo 
puikią koplytėlę^ kurią jo tėvas tyruose pay 
ir iki šiol nuo jo paslaptyje laikė. .Tiš išvydodžiu, už vieną išsiųstą lenką, 'gaite patingo klykdama na-

nesu.de
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LIETUVOS PLENTAI IR 
GELEŽINKELIAI

Esamas plentų ir vandens 
kelių valdybos žinioj Lietu
vos plentų tinklas siekia 
1189,23 kini. Beveik visi 
plentai po vokiečių okupaci
jos reikalavo didžiausio re
monto. ' Susisiekimo minis
terija turi paruošusi planą 
plentų tinklui nuolat plėsti. 
Tam tikslui esamieji vieške
liai “paskirstyti i rūšis ir nu
matyta pirmoj eilėj pervesti 
plentais apie V26O klm. vieš 
.kelių ir privažiuojamų prie 
geležinkelių stočių kelių. Si
ti? planą susisiekimo ministe
rija mano Įvykdyti per'1(1-20 
metų, nutiesdania kasmet po 
50-100 kini, naujų plentų ir 
aikvodania kasmet šiam rei 
kalni nuo 5 iki 12 mil. litų.

šiuo tarpu plentų valdyba 
Įsigija reikalingų plentams i- 
rankių: 4 galinius plentru- 
lius, 10 prie jų vagonų, 8 va
žinėjamuosius siurblius, 2 
trikampius, 1 plentų pavir
šiaus snialavimo mašiną ir 
geodezijos instrumentus. Be 
to, kadangi plentų remonto 
darbai labai išmėtyti, tai ra 
jonų technikams susisiekti 
su reikalingomis plentų vie
tomis įsigyta 2 moteciklai ir 
rajonu dešimtininkams — 35 
dviračiai.

šių metų pradžioj Lietu
vos geležinkeliuos eksplo
atuojamąją plačiųjų geležin
kelių riednieniją sudalė: 100 
garvežių, 339 keleiviniai va
gonai ir 3858 įvairūs preki
niai vagonai.

Iš Rygos sulig taikos su
tartim gauta 05 gar.vežiaij 
101 klas. vagonas ir 1903 
p£ek. vagonai. 34 garvežiai 
jau pabaigti, vis klasiniai ir 

’Tii vrfgonai baigiamT 
. įdirbti ii-

ii inių v
ims. Paskutiniuoju laiku 

i30 vagom? Įvestas elektros 
apšvietimas.

v •

ritaikinti nor
iu geležinke-

Panemunės miškely rasta 
vyriškosios lyties pamestas kū
dikis, Jurgio vardu pakrikšty
tas ir atiduotas Kauno prie- 
g’andon.

Gegužės 2 <1. gana šiltas oras 
buvo, vakarop griovė ir tai vie
ną karią, daug kartų ir Vaina 
trakio-Margininkų ruože gau
siai lijo. .”>-4-5 geg. d. oras šal-

mamampolž ir apylin
- Kis ų j -.

Traukinys suvažinėjo žmogų. 
Netoli Mariampolės .stotie! 
traukinys suvažinėjo K. ŽiiūiiĮ 
21 m. siuvėją, kilusį iš Gižų, gy
venusi MariamjHilėje. Vos gy
vas, su sutrupintomis k(>joiins 
ir ap<lraskvtu veidu, nelaimin
gasis nuga1>entas į ligoninę; te
nai netrukus mile. KaĮp jis 
pateko ton nelaimėn, tikrų ži
nių nėra.

f “ ■
Rado gintaro. Jievonies pa 

npyje, ties Mokytojų Seminari
ja T. Kulikauskaitė rado apše
pusi rudą guzulą, vyro didelės 
kumšties didumo, kuris pasiro
dė geriausios rūšies gintaras. 
Negudri mergaitė sudaužė ra
dinį, ir ėmė dalintis su draugė
mis. Mokyt, p. Akelis išgelbė
jo radini, paimdamas Į Moky
tojų Seminarijos globą. Būtu i- 
domu sužinoti, kaip ši reteny
bė Čionai pateko.

X'

1

Dambrava (Mariampolės ap.) 
Čionai balandžio mėn. žmonės 
matė du vilku. Bijoma, kad va
saros metu vilkai nesudarytu 
pavojaus gyvuliams.

, Pilviškiai. Stotyje .čionai 
toks nėšvanuftas. kad visoje 
.Suvalkijoje tur būt nėra kitos 
tokios. Salė nevalyta, tint sta
lų ir grindų per dieną mėtosi 
valgių liekanos. 'Važiuoja sa
viškiai, bet ir svetimi. Nors dėl, 
svetimų akių reikėtų apsivaly
ki.

Kazlų Rūda. Bufete dirba 4 
žmonės, bet grąžos nesuspėja 
duoti greitai ir laiku. Pasitai
ko. kad delsiant. Įbrukama jau 
traukiniui sujudėjus, kuomet 
patikrinti jau nebėra laiko 
Vagone pasirodo, kad trūksta.. 
\r tai tyčia daroma .’

Londono vaizdai streiko metu. Kai susisiekimas buvo suparaližuotas, tai žmonės aau 
giausia naudojosi busais. Didysis atvaizdas yra tai Sir Mitchell Thompson, buvęs ekonomiš
ku diktatorium streiko metu. c

^Atsišaukimas | Amerikos Lietuvių
visuomenę I

DAUGIAU PROHIBICIJOS 
AGENTŲ

*■ • 7 ’ 'Y’ ‘ *•

Rumunijos karalius* su 
karaliene išvažiavo dvylikai 
dienų’ vakacijų., Jis laive 
plaukinės Dunojaus ii|x"je. 
Tilo tarpu Rumunijoj bus 
rinkiniai i parlamenta. PrleS 

'išvažiuosiant vakacijų, kara
lius užsienio laikraščių ko
respondentams aiškino, kad 
jo šalis visiškai rami ir jam 
ištikima. Visi gandai apie 
r< voliueijos galimybę esą be 
pamato. Sodiečiai nekuomet 
negyvenę geriau kaip dabar, 
ir nekuomet nebuvę labiau 
patenkinti. . \

Karalienė išsireiškė norin
ti aplankyti Amerika —Suv. 
Valstijas ir Kanadą.

Rumunijoj rinkimai bus 
gegužio 25 d.

Supiaustė žmogų. Bal. 14 <1. 
ligoninėn atvežė subadytą pei
liu J. Brazaitį. Ligonis sveiks
ta. Žmonės pasakoja, kad tai 
padaręs išsigėręs Juraieiukas 
•š Nendriškių.

Suvažinėtas mirė. V. Ma
jauskas iš Pridotkų. k. tapo su
važinėtas Mariampolėje pasi
baidžius arkliams. Pasirgęs 
trumpai apskrities ligoninėje, 
mirė. Buvo geras žmogus.

Balčiūnai (Vilkaviškio ap.). 
Yra čia žmonių, kurie mėgsta 
degtinę, o pasiūlius “Šaltinį” 
užsisakyti, sako, kad litų nėra. 
Dešimts laikraščiu prageria ir 

Pasigailėk 
nežino. !-.ą

mirksta tamsoje, 
jų. Viešpatie, nes 
daro!

Steponiškės (Maiiamp .apA. 
Yra čionai kapinės, kuriose pa_- 
laidota i 200 rusu ir vokiečiu 
kareiviu žuvusiu perkąrą. Da
bar kryžiai nuvirto, aptvara" 
suiro, gyvuliai braido. Kažin, 
ar taip reikia.' Ar negalėtu val
sčius pasirūpinti tuos kapu" 
apsaugoti ? Visgi tai yra pa
minklas ir žmonijos ir Lietuvos 
didžiojo'karo vargams.

Patilčiai (Javaravo vaisė.). 
Prieš keletą metų klebono rū
pesčiu įsteigtas ir jo vedamas 
koojieratyvas gyvavo gerai. 
Paskui žmonės išrinko vedėją 
socialiste? A. i^abar koo|M*ra- 
tyvas subankrutijo. Žmonės 
vėl puolėsi pas kleboną, kad rašytas ir darkyta lietuviu.

I

Kalvarija. Prie švęsto van
dens yra parašas lenkų kalba

Du Cape Cod’o žvejai su 'Eteriais ir klemsais pas prez. 
Coolidge. Jiedu užkvietė prezidentą praleisti vakacijas Cape 
Cod’e, Mass.

Amerikos lietuviai jau per 
kelius <lešimtm<*čius kruta di'4- 
ba kultūros, apšvieti;." ir labda 
r\ bes dari4,;1, kas benuėjo prela
to juos. 'Tautai, kaip ištikimus 
Jos ."ūmi", nes tas suteikia šio 
kią-tokią Jai medžiaginę ar 
moralę naudą.

Sutverta suorganizuota eilės 
visokių draugijų, organizacijų, 
kuriose ji.* dirba kaip kas išma
no. Ir niekas neužginčys kad 
Amerikos lietiniai prisidėjo 
prie savo 'Tautos gyvybės pa
laikymo. Daug'Tautai naudin
gi? darbų atlikome, bet vis nau 
ji atsiranda. Dabartinių laikę; 
vienas yra bene iš svarbiausi n 
ir opiausių darbu turime prieš 
savo akis, kuri turime tuoįa-us 1 
atlikti. Būtent, pastai i mas pa
minklo mūsų 'Tautos didvyriui 
ir žadintojui Dr. V. Kudirkai.

'Tėvynės Mylėtoju Draugija. 
Į-.-reitame seime nutarė šita 
darbą atlikti ir Įsteigė tam tiks
lui fondą. Bet neatsižvelgiant 
kad jau baigasi dvieji meta: 
nuo nutarimo, mažai kas nu
veikta. Ar tai kuopų apsileidi- 
.roas ar visuome^ąs, nepritari- 
nias, sunku Įspėti. -5Tors tiesa 
pastaruoju laiku jau kaikurios 
'T. M. D. kuopos,sukruto ir pra
dėjo siųsti auka.- virš paminė-- 

'Taigi, i u rėdą n'i
ka<I T. M. I). šįmet su- 

30 mel ų. gi-vavimo iidė 
1 iirėJunii < m<-’iy. ka i 'i', 
islei< |o D.'. \ . I\ udi rkos 
kuriais via s'.isipažim-- 

kiekvi.-na. a:;sišvie(<-- lietini-, 
daromo ai.-išaukimą i Ameri
kos liel iiviu \ i-iiomoiK>. kad pa 
gelbėti T. M. D. linkinti ši -m 
manymą pastatui l-r. i'. Ku
dirkai paminklą. L.d
minkla" hus Li<-tin<>į( 
kultiii'os atspindi.", kaip 
mūsų amerikiečiu “Lai 
Varpas” puošianti- Lietmo--

tam fondui, 
omeny 
kanka 
liejas.
M. I).
l aši ils.
1

KAS NAUDOJASI KANALU
Pereitu metu Panamos ka

nalo stot ist ikos rodo, kad tuo 
kanalu daugiausia naudojo

si svetimi laivai. Amerikos 
laivai sudarė 47.2 puoš. visų 
laivu, plaukusiu per kanalą.

AVashinglono valdžia, kad 
padidinus ablavą ant mūn- 
šainieriu pasamdė dar 10.000 
prohibieijos agentų. Dabar 

tų agentu yra didelė armija 
ir pr-.ihibicijos Įstatymo yv 
kinimas bus smarkus.

sostinę. 'Taigi visi geros valios 
lietuviai, draugijos, kuopos, ra
teliai. chorai atkreipkite atidą 
į mūsą atsišaukimą ir neaišku 
kykite paskirti centus ar dole
rius suligsavo išgedės, miuėt'-m 
neapsakomai gražiam tikslui. 
'T. M. I). seimas ši metą Įvyks
ta 19 d. birželio. 19.” Grand SI., 
Brooklyn, X. Y. Aukas malo
nėkit siųsti virš paminėtu •m-- 
rašu 'T. M. D. Paminklo fondui. 
'Tai yra vienas iš svarbiausių 
darbų prieš mus amerikiečius 
todėl sukruskim ir atlikime 
puikią užduotį. Pa-tat vidine 
paminklą mūsų Tautos žadinto
jui. kas papuoš mūsų 'Tautą ir 
pastatys Ją kultūrinių šabui 
tarpe, kurios moka apkainuoli 
ir pagerbti savo d it'vyrius!

Komisija: Bol.ys MmgUas, P- 
A. Dėdynas, Antanas Kriaučia 
lis.

PRIERAŠAS. Pastatydinti 
paminklą Dr. \ . Kudirkai yra 
labai geras sumanymas. Jei 
T. Al. D. tą sumanymų būt Įvy- 
;kinus, tai ji būt atlikus labai 
gerą darbą. Bet matyti suma
nymas sunkiai vykinamas. Jei 
t io reikalu jau kreipiamasi į 
katalikiškąją visuomenę, tai 
reikia tą daryti atsakančiai. 
Reikia kreiptis į Ee<leracijos 
valdybą. Jei tanu1 dalyke bus 
>u>ilnr1a .--u sulpta kalaliku i 
staii.a. lai katalikiški laikru- 

;čiai jau- pareigą -iimaii\ ma 
i . •<-mi i.

)

SIS 1 : ■ ■

' Uiti'-!!

y» n
v<->- ' 1ūx

Visi Skaitykite

Jono Rinito

Tai Didelė Knyga 192 Puslapių.

EfiJU JOJE YRA VISOKIU
4.

Įvairių — patrini i ogų, 
juokingų, rimtų, bet 
visiems visos, supran
tamos. Veik visos vra v 

^originalės

. 5. 3?a :.M irj J.. ’• •
“ DARBININKAS ”

366 Broadway, So. Boston, Mass.

Skaitytinos knygos

Irios jis dar nepažino, bet aklai i adovaudamasis 
(prigimties dėsniais dėkojo už ją 1 ličiui. Abu 
broliu išjojo į Engadą ir ten aliado savo tėvą.

.kuris už padarytąsias klaidas darė griežtą algai 
į lą: jis išmokino sayo sūnų tikrojo t i kojinio ir pi • 

ruošė jį prie krikšto.

1

i

altorium garbingą areivvskupą ir rainiai stovin
čias femplieru eiles. Kuomet arcivyskupas atsi 
gręžė į žmones pamokslo sakyti visi parpuolė atil 
kelių. Jis pradėjp graudingais žodžiais aiškinti, 
kaip veiika Dievo malonė žmogaus gyvenime.
Stebūklingą abiejų brolių susitikimą, kurie pi r-Į 
nią kartą kaipo priešai'aštriais giiTklais susigrū-I

Nuliai edinas slinkiai sužeistas krito po br<>-j gas ir klausė jaunikaitį: “Ar tiki į Dievą Tėvą 
ir Jo viengimį Sūnų Jėzų Krislu,” kai Nubarė- 
dinas balsiai atsakinėjo, “taip” irti iriai pasiža
dėjo už Kišką labiau mylėti Dievą 
pats si’.
Negalima išreikšti kokie jausmai perėjo jo kūmą, 
kai ant galvos išpylė šventa vandenį ir pasigir 
lo: “Aš lave krikštiju Jonu vardan Dievo Tė 
><> ir Sūnaus i r Šventosios Dvasios.”

Tu tapai krikščioniu, sakė jam vidaus bal- 
išrinktiijų skaičiuje. $r jaunikaičiui atro 
kad bažnyčios mūrai tęsiasi toli toli, lubos 

kaip auksas spindi ir viršuje jo, kaip ant J orda 
•io lekioja balandis. Paskiau tas visas atspindys 
virto tankiais debesimis, iš kurių kyšogalvas an 
gėlai. Ant paties viršaus sėdi ant sosto pašau 
lio Viešpats Sabaofas su viengimiu Sūnumi ir a 
pie juodu spiečiasi šventųjų būriai. Jonui ka 
žiu dėl ko pasidarė silpna ir krito tėvui į rankas.

Vėl atsigavus jaunikaičiui, dar kartą palai 
“Mano numylėtieji, šiandieną yra ši lesiausi ma

Kuomet dvasiškis pradėjo šventąsias upei
I

I
t
I)ne.

mino jį arcivyskupas ir priėjęs prie altoriaus! 
laiptų tarė:

“Grafai Vendeline arštainieti templierų or- 
deno riteri, klausykis ką aš tau sakysiu: Šven
tojo Tėvo vardu, kuris gali ką nori ant žemės su • I 
rišti ir atleisti, atleidžiu tau nuodėmes ir priimu 
vėl į krikščionių visuomi'uę. Mes sužinojomi. 
kad už savo nuodėmes darei griežtą atgailą. Ka 
reivi jų gi Viešpats nenori nusidėjėlio mirties, be*’ 
priešingai Jis nori, kad pasitaisytų ir gyvent'?. 
Tu atgailavai, pasitaisei ir daug gero padarei 
Palestinoje krikščionims. Permaldavo užtaryto
jų prašymai Viešpatį ir todėl bažnyčia vėl tiesia 
tau rankas. Ir tu išnaujo atgimei.

Senelis iš džiaugsmo negalėdamas žodžio 
pratarti parpuolė ant kelių ir atsikėlė liuesas nuo 
sunkių nuodėmių.

Kuomet visi apleido koplytėlę ir pasilikęs 
lik Teodoricbas su broliu ir dviem sūnumis tarė; 
lio kalaviju ir išgijo tik per Dievo malonę, ku-

Į
I

lė.

. o art imą kaip 
r, visu buvusiųjų akyse pasirodė ašaros. i

I

co gyveninio diena, kurioj;' regimai nukrito Die
vo malonė. Stovi’d man prie altoriaus ir matau! 
tapti"! krikščioniu N irebnrėdmi. vidaus baisa-4 
kalbėjo: “'Ai- gi in nenori šioje valandoje daii- 
gaus Viešpaties pagarbinti, kuris suteikė tau ta 
laimę f Iras įvirtai pasižadėjau keleivio rūbai-4 
apsirėdęs eit i į šventąjį miestą Jeruzalį ir ten tu s 
išganytojo karstu pasimelsti bei padėkoti už ma
lones. 'l odei pirmiau, negu t ris kartus nusileis 
-aule aš noriu persijuosęs si l ėnas i r pasiėmęs laz
dą iškeliaut i į Jeruzalį. “ I r me,s norime lave pa - 
Ii dėti.” atsiliepė susijaudinę jaunikaičiai. “ Mes 
apsaugosime tavo pavojingus žingsnius per kaiš
as smili is. iink ir mus drąuge brangiausi." tėve!” 
4 I lel ko ne.” atsiliepė Teodoriebas. “Jei t ik jums 

, \ riailsybė pavelys; žinolc. kad mes padarėme 
»aklusnuino apžadus ir lodei be viršininkų ži
nos negalima tvirtovės apleisti.”

Sekančią dieną \ isi t rys giminaičiai gavo iš 
. y liausi Im~s kelionei leidimą. Su dideliu noki
ni) jie ruošėsi atlikti šventąjį žygį. 'Tarp kitko 
būtinai buvo reikalingas Saladino liūdimas. ką 
lengvai gavo iš savo galingo draugo Adelmaras; 
kelyje nemažai pavojaus sudarydavo ir plėšikai. 
.Malda ir pasninku išsiruošė jie kelionėn, 
seksime juos per karštas Palestinos 
pat svmitosios vietos.

(Bus daugiau)

smiltis
Mes

iki

i

I
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Pavasaris, tai patogus laikas lavintis. Žino 
gus privalo būt žmogum. Kad tukino išlikt, tai 
reikia skaityt geras knygas.

“Darbininkas pasiūlo sekančio turinio gerų 
knygų:

“Darbininkas” pasiūlo sekančio turinio ge
ru knvgu:
DANGAUS KARALIENĖ... . $1.00

Mylintiems literatūra patartina
BEN-HUR _________ _____

Ekonominio turinio įdomi knygutė
TURTO NORMA__________ __ _____ __ _

Politinio pobūdžio
BOLŠEVIZMAS......... .......... . ...........

..$1.50

.45

.15

.45

.45

Geografiniu žinių mėgėjams tinka
KELIONĖ APLINK PASAULĮ__________ _ $1.00

Lengvo turinio skaitymėliai
TRYS KELEIVIAI __ ............. .. .............___
TRUMPI SKAITYMĖLIAI___________ 1

Kas užsisakys visas čia paminėtas knygas 
$(».()() vertės ant syk ir atsius nionev order’Į. čeki 
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 Soath Boston, Mass.
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Vaičkus Naujoje Anglijoje

Kodėl taip suprantama

I

5

* *

Ar visi atsimena arii- 
Bepigu butu, kad taiv 
Tūli darbininkus ide- 

bet atviromis akl
iai rasime pas

JOSEPH’S LITHUANIAN B. C. AS80CIATI0N 07 ULBOS 
' . *■

itered as second-dass niatter Sept. 12,1915 at tbe post office at Boston, Mass.
■ under the Act of March 3, 1879'’
k

tance for malling ar spėriai rate of postage provided for in Section UOS 
Act of October 8, 1917, autliorized on Jul»- 12, 1918”

z 
PRENUMERATOS KAINA

Metams .'................................................$4.50
Boston’e ir apylinkėse....................$4.50
Užsieny .................................................... .$5.5

kovai- su vaiko 
Kovos Įrankiais 
draudimas pri-

čia parodoma paminėjimas žuvusio laivo “Titanic’o.’ ’ Tas 
laivas .nuskendo prieš 14 metų, čia parodoma laivas Modoc 
“Titanic’o” žuvimo vietoj. Jūreiviai sustojo ir tyliai atidavė 
pagarbą žuvusiems, o po to iššauta iš laivo armotų keletas 
šūvių. - m

SUBSCRIPTION RATES:
.........................................................$4.50
and suburbs ............................$4.50

ign countries yearly.................. $5.50

“DARBININKAS”
West Broadway South Boston, Mass.

Telephone South Boston 0620

Didžiausis mūsų dramos artistas J. Vaičkus, daugeliui A- 
ikos lietuvių pažįstamas bei girdėtas, dabar lankosi Nau- 

jojoj Anglijoj. Jis už savo nuopelnus lietuvių teatrui pavadin
tas “dramos tėvu.”

Gerb. J. Vaičkus dirba lietuvių naudai jau 20 metų ir š. m 
Chicagoj kovo mėn. 28 d. atšventė savo scenos darbuotės 20 
metų sukaktuvių jubiliejų. Gimė jis Žemaitijoj, baigė Perna- 

gimnaziją; Peterburgo Universitete juridišką skyrių ir už
baigęs savo mokslą Universitete įstojo į Imperatoriškąją Dra
mos mokyklą; buvo tos mokyklos stipendiantu, tai yra moki
nos, kaip žemaičiai išsireiškia, ant “skarbavo” kašto. Baigė 
mokyklą eum maxima Įaudė, t. y. su didžiausiais pagyrimais, 
dirbo Imperatoriškajame Aleksandrijos teatre Peterburge.

Prieš karą p. Vaičkus važinėdamas po Lietuvą su savo te
atru surengė apie 180 vaidinimų įvairiuose Lietuvos kampeliuo
se ir miestuose. Buvo rusų valdžios persekiojamas, kaipo lie
tuvių tautos dvasios žadintojas; už slaptų vakarų rengimą bu
vo pasodintas į kalėjimą.

Peterburge p. Vaičkus buvo įkūręs dramos mokyklą, ku
rioj mokinos ir baigė dabartinė jo dramos teatro premierė Poia 
Tendžiulytė; Dzimdzi-Drimdzi dalyviai: J. Dikinis ir V. Dinei 
ka; Lietuvos Valstybinės dramos artistai: J. Stanulis, P. Ku- 
bertavičius, O. Kurmytė, A. Vaniunaitė. Tie visi artistai y- 
ra dabar papuošalas Liet. Valstybinės dramos Lietuvoje. Iš 
savo mokinių sudarė Liet. Meno Kūrėjų Dr-jos Dramos teatrą, 
kurs paskiaus perėjo švietimo Ministerijos žinion.

Jeigu šiandiena atimti jo mokinius iš Valstybinės dramos, 
tai teatras negalėtų egzistuoti.

P. Vaičkus, gyvendamas Kaune įkūrė antrą savo studiją, 
iš kurios sudarė šaulių Sąjungos teatrą, kurs pasnaus perėjo 
Blaivybės Dr-jos žinion. Tam teatrui vadovauja jo gabiausias 
mokinys J. Stanulis. Užbaigęs sava fheno žygius Lietuvoj, p. 

; Vaičkus atvyko į Ameriką sukurti Amerikos lietuvių koloni
joms nuolatinį lietuvių dramos teatrą, kurs keltų lietuvių kai
trą ir stiprintų silpstančią mūsų išeivijos-sielą. . . . :

v A,piu. uvęs didesnes lietuvių kolonijas sustojo ilgesniam lai- 
jįt kui Chicagoj ir veikė tenai pusantrų metų. Išnuomavo Hali 

House teatrą ir davė kas sekmadienį vaidinimus. Pastatė sep- 
S tynioliką naujų veikalų. Jis mano ilgesnį laiką pasilikti Ame 
į rikoj, kad išauginti rimtą lietuvių dailės teatrą.

Yra apkeliavęs Europos valstybių sostines, susipažinimui 
Į su teataris ir teatro muziejais.

J. Vaičkus kaipo artistas menininkas yra labiau įvertintas 
‘ svetimtaučių menininkų, kaip mūsų lietuvių. Jo nuopelnus Jie 
į tuvių teatrui aukštai įvertino pasaulinio teatro genijus Dailės 
' teatro direktorius K. Stanislavskis. Gaila, kad mes lietuviai 

taip toli atsilikę nuo pasaulinės kultūros ir nemokam įvertinti 
■ tų, kurie mums tarnauja su didžiausiu pasiryžimu. Bet ateis 
į laikas, kada mūsų visuomenė pabus, supras, kad reikia gerbti 

save, savo tautą ir savo tautos didvyrius. Ilgas vergavimas ru
sams, laikinai sustabdė mūsų tautčs progresą bet šiandien Lie
tuva yra laisva ir žengia milžiniškais žingsniais progreso keliais 
į šviesesnę, skaistesnę ateitį.

Mes linkim ir mūsų “dramos tėvui” sulaukti tos valandos, 
kada jo darbas, begalo naudingas lietuvių tautai, bus atatin
kamai įvertintas.

Gerb. kun. Virmauskis, Lawrence’o lietuvių klebonas, labai 
susiindomavo p. Vaičkumi i rpakvietė artistą vasarą praleisti jo 

F Palangoje. P. Vaičkus gal taip ir padrays.
», ■*
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gi ji smunka labai sparčiai. Jau prieš Pilsudskinę revoliuciją 
Lenkijoj visais žvilgsniais buvo didelis nusmukimas. Pramo
nė silpnai tėjo, nes trečdalis Lenkijos darbininkų bedarbiavo, o 
ir dirbantieji dirbo ne pilną l|ką. Prekyba tepgi silpnai stovė
jo. Zlotai pusę savo vertės teturėjo. Kredito užsienyje jau veik 
visiškai buvo netekę.

Tokiai dalykų padėčiai esant kįla revoliucija. Tai kas tik 
buvo bloga, tas viskas dar keleriopai pablogėjo.

Lenkija dabar po labai sunkios operacijos. Ar Dr. Pilsuds
kis, padaręs tą operaciją, sugydys Lenkiją ir kada tą padaras, 
tai nelengva numatyti. Jei visiškai bus jo viršus, tai šiaip taip, 
šiek tiek ims gerėti. Bet truks ne vieną ir ne du metu, kol 
pasirodys gerėjimo ženklai. Juk reikia atsiminti, kad Lenki
joj trečiu sykiu pinigai netenka vertės. O jau visi žinome, ką 
reiškia tautai pinigų vertės nupuolhpas.

Tai gi prie pasikeitusių aplinkybių nėra vilties, kad lenkų- 
lietuvių santikiai pagerėtų ir kad Vilnius geruoju būt grąžintas. 
Reikia laukti Lenkijoj dar didesnių katastrofų ir jomis pasi
naudojant atgauti Vilnių. O tokios katasrofos Lenkijoj nėra 
negalimas daiktas.

4 --- ------------------- ~---------------------------------------------------------------------------- =

Charakteris ir jo lavinimas
_ * < ------------------------------------------------------------------- • *

Charakter — graikų kil
mės žodis reiškiąs žymę iš
spaustą akmeny, medy ir t. 
p. Kalbant apie žmogaus 
charakterį yra, tai skirtinos 
žymės žmogaus būde pri
klausančios atskiriems žino- 
nėms. Žmogaus charakteriu 
vadiname pamėgimą, linki
mą, darbus ir visa t'ai. ką 
žmogus gali atlikti fiziniai — 
raumenų pajėga ir psichiniai 
—-jausmo traukiami. Sulig 
darbi] ir palinkimi] charak
teris skirstomas į dvi dali: 
gerą i r blogą, GerasJrha rak
telis bus toks, jeigu Smogus 
pajėgs savo blogus geidulius 
suvaldyti t. y. laikysis etikos 
reikalavimų, kuriui pagrin 
de yra: dora, taika, meilė, 
ramybė, žodžiu, viskas, kas 
neprieštarauja sveikam pro- 
tuj.; Blogo charakterio žy- 
mfs yra: egoizmas, ištvirki- 
nilę, puikybė, išnaudojimas 
ir visos blogybės padarytos 
žmogaus liežuviu k. t. apkal
ba, šmeižtas, paslapties no- 
išlaikymas ir t. t. Žmogaus 
gyvenimas'— tai nuolatinis 
bangavimas nešąs į amžinybę 
viską, ką jis (žmogus) yra 
užgyvenęs. (Jori darbai 
žmogus būtu ir miręs 
( žmogui) teikia garbę,
tokių žmonių yra visai mažas 
nuošimtis. Pažvelgkime į šių 
dieni] visuomenę, o pamaty
sime, kur ji eina, ko siekia 
ir, kur nueis eidama šiuo ke
liu. Dabartis tai verksmin
gas laikas. Žmonės siekdami 
laimės į bedugnę įkrito. Ma- 
terialis kultūros kelias veda 
ją prapultim ugdo kerštą, 
kas slopina žmogaus dvasios 
jėgas. Aš čia nei kiek neno
riu nustelbti materialūs gero
vės, kuri yra reikalinga dva j 
sinės kultūros kilimui, o tik 
noriu iškelt i visa lai, kas Vra 
virš normos. Vienašališkas 
materializmas gimdo žmoni
joj pavojingas ligas išnau
dojimą, paniekinimą kito in 
dividualyliės, kas ariĮo socia- 
lę visuomenes tvarką, kurios 
pagrinde privalo būti meilė, 
pasiaukojimas etc. Kad nu
stelbti visus mūši] priešus, 
kuriuos gimdo materializmas 
reikalinga stoti'į žūtbūtinę 
kovą prieš jį. Pirmiausia tu 
rime gerai sutvarkyti šeimy
ninį gyvenimą, o paskiau ji] 
kolektyvus. Tik tada galė
sim ramiau gyventi: tik tada 
sutraukysim geležinius ver 

tik tada pa
išei mylioje

kai.“ Charakterio lavinimo 
žvilgsniu tėvų pareiga — ge
rus privalumus sustiprinti, 
blogus užslopinti. Ęlogos 
charakterio žymūs vaikams 
užmesti negalima. Reikalin
ga tik paįtekmūti Į jo valią, 
jausmus, išvystyti gerųjų pa
žiūrų principus, o visa, kas 
bloga neigti. Kiekvienas 
auklėtojas privalo į vaikus 
veikti auklėjamai t. y. be 
protinio lavinimo ^privalo 
auklėti valią nukreiptą geron 
pusėn. Valia nukreipta Į ge
rą pusę — tai pamatinė gero 
charakterio žymė. Žmogus 
gali Uupulti doroje, siekiuos, 
idealįios, bet jeigu jis turės 
tvirtą valią, tai be abeju pa
jos pavergti savo blogus gei
dulius ir taps jų viešpačiu. 
Valios lavinimo aktas reikia 
pradėti iš mažens ir nuo maž
možių. Aš čia ypatingai no
riu atkreipti gerbiamųjų 
skaitytojų dėmesį Į tai, kaip 
veikia Į vaiką išorinė atmos
fera. Vaikai yra labai įspū
dingi. jų vaizduote guvi ir la
ki, tik jie nesugeba savo 
jausmų kaip reikiant sau iš
siaiškinti, nes negali dėme
sio sukoncentruoti i tą daly
ką, kuri observuoją — tiria. 
Dažnai vaikai pakliuvę Į ne
geistiną draugystę įpranta 
blogai elgtis, kurti tai]) va
dinamą " piemenų poeziją.” 
niekint i savo gimdytojus etc. 
Jie tada įsi vaizduoja didvy
riais ir savotiškais filosofais 
esą, nes jiems viskas "aiš
ku.” Kad nepradėtų ši šak
nis kerot is vaiko sieloj reika
linga griebtis griežčiausiu 
priemonių 
priešais, 
gali būti:
klausyti negeistinai draugys
tei, blogų pažiūrų ir darbų 
niekinimas,.,*) tas būtinai tu
ri būti sujungta su bausme. 
Bausmė pasirinkti palieka
ma pačiam auklėtojui, > bet 
vistik reikalinga prisilaikyti 
pedagogikos reikalavimu. 
Fizinė bausme griežčiausiai 
negalima vartoti. - Taip pat 
smerktini barniai, kas įžeis
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namų galva — tėvas. Iš pa
čio pavadinimo “namui gal
va” aiškiai galime spręsti a- 
pie jo (tėvo) pareigas. Bet 
įsigilinus giliau visai kitoks 
vaizdas krenta i aki. Dažnai 
šiai]> esti: Vaikai tėvą pažy - 
ta tik iš matymo, nes jis ne
turi laiko su jais gyventi, 
jais rūpintis. Jo idealas — 
butelis, o mėgiamoji vieta, 
kame praranda savo sveikatą 
ir garbę — smuklė. Pargrį
žus tėvui iš smukles namo 
.vaikai dreba, bijosi jo lyg 
kokio 1iram>, kurs griauna 
šeimyninio gyvenimo pama
tą — meilę. Moterys šiame 
dalyke daug geresnės, nes 
pati prigimtis iš jų to reika
lauja ir verčia. Motinai nė
ra brangesnio objekto už vai
ką. J i vi&j širdimi jam at- 
sidūodamdš'buklėja' jį, skie
pija i jo šiij^geniosius |įrin? 
(tipus, o. Itioguosiųs nė%ia. 
Ar-gi tai motiną žemina? 
Ne! Iškelia jos idealą ligi 
aukščiausia laipsnio, nes ji— 
tai visuomenės auklėtoja.Ta- 
čiau auklėjime vaiko charak
terio negalima visos moterys 
tai]) aukštai pastatyti. Daug 
jų (moterų) yra blogesnio
charakterio už vvrus. Pa-'tu vaikoasmenvbe. Pastebe-

* I * 4
ėmus į savo rankas namu į jus klaidą, reikalinga vaikui 
valdžią viešpatauja lyg auti--gerai ir jam suprantamai iš
kristas kvėpuodama vien j aiškinti jos (klaidos) kenk- 
rūstybe. 'Ten. ku^moteris smingumą. Žodžiu tėvai tu- 
despoiiška ranka valdo šei-h i būtį geri vaiko psiehologi- 
mynos vairą, ajvie meilę ne- jos žinovai, kad galėti] įgyti 
gali būti nė kalbos. Nuo ryto : vaikų meilę. Jeigu vaikas tė 
ligi vakaro rėksniai ir šauks-j vą pamils—-jis pamils visuo- 
mai. kas griauna iš pamatu ; menę. Pas jį atsiras kilo in 
šeimyninius sanlykius. Tat,dividilalybės gerbimas, arti 
nėra ko stebėtis, kad tokiu mo ir visuomenės meilė. 'Pas

P. Ziutis rašė net per du 
"Darbininko” numeriu apie 
tai, kad mokslas įgyt sunku, 
daug triūso, laiko ir lėšų tam 
esą reikalinga ir todėl mokv- 
to žmogaus darbas turįs būt 
brangesnis negu paprasto 
darbininko. Visi su tuo su
tinkame. Tik visa bėda ta
me. kad ]). Ziutis nepasakė 
mokslavyriams. kai]) jie turi 
tą mokestį sunaudot. Čia iš
vada tokia pasidaro — kai]) 
patinka. Ar ne, p. Ziuti ! Aš 
su tuo nesutinku. Ne tam 
ir buvo mokinamas dantistas ! 
savo profesijos, kad daug 
dolerių gtuiių iš žmonių su. 
skaudančiais dantimis ir 
kad paskui jis elgtųsi su tais 
doleriais tai]), kai]> jam pa
tinka. Toks dantistas, kurs 
dolerių prisi])lėšęs netobrdi- 
na ]>rofesijos, įrengimų ir i 
raukiu, nevertas skerdžiaus 
algos arba to. kurs ištraukė 
vinį iš lentos, kad užėjęs gy
vulys nų])erdurtų kojos. Lie
tuvos dvarptjjH’ai mokyti bu
vo. Tai^kokia nauda visuo
menei buvo.įš-^HKŽ— -ŽmOJUPS.. 
skriaudė, balius rengė, pa? 
leistuves savo namuose laikė, 
gėrė ir kaziriavo ir tuo savo 
mokslu, girtuoklyste, puiky
be ir koziriavimu užteršė vi
są Lietuvą.

Ko vertas
gerbiamas p. Ziuti ! 
kali teprasmeng.. ‘ 
las. doleriu o 
lo remiamas.

mai negali būti prideramai 
pamatuoti.

Jei mes reikalausime, kad 
profesionali] incigos būtu 
kontroliuojamos, kad .jie sa
vo profesijoje tobulintūsi ir 
artimo meiles neužmiršiu. 1a:* * 
tada tą pat reikėtų ir iš daj - 
bininki] reikalui i. A r dar
bininkai visada tiksliai su
vartoja savo uždarbius Ar 
jie visi tobulinasi savo dar
be t 
mą ! 
būti],
alizuoja. 
mis žiūrini.
nabagus dailininkus visokiu 
silpnybių ir ydų.

1 )a rbininkas dažniausia 
mažai teuždirba, dažnai turi 
nemažą šeimyną. Dirba ne- 
sanitariškose (nesveikai i’i- 
gose) aplinkybėse, o kai]) jis 
su uždarbiu dažnai elgiasi i1’ 
kai]> jis liuoslaiką pralei
džia ( Kas maukia "mnn- 
šainą Kas milijonus do
leriui prarūko' Deja, darbi
ninkų klesa. O juk visai ki
taip darbininkas turėtų ef<|- 
fi^nTšThTfzat^u’ " 
ir dirlnlamas traškiose 
tuvėse nuo mūušaino ir nu 
tabokos turėtų bėgti kaip m 
baisiausios pavietrės. TL 
daro atbulai. Elgiasi taip, 
kad tik padidinus savo be 
das.

Apgailėtina, kai darbinin
kas mažai teuždirba. Bet ar 
mažiau apgailėtina, jei jis to 
uždarbio dalį prageria. Ap
gailėtina. kad darbininkas 
nesveikai ingose dirbi uvėse 
turi dirbti. Bet ar mažiau 
apgailėtina, jei darbininkas 
liuoslaikį m* tyrame ore. ar
ba išvėdintoje trioboje pra
leidžia. o lenda į boiinę a rb i 
prirūko sa\o kambarius ir 
troškina save ir sa\<> s< im\ • 
na.

Tai mat prie kokiu išvadų 
prieisime, jei tą pat mastą \ i- 
'denis taikinsime.

Bet nebandykime k<»ntro 
liuoti nei ]»ro|oioiiali]. nei 
darbininkų kišenii], nei pa 
sielginui. \ isose civilizuoto 
si' tautose \ ra tok- nusistat v 
mas. kad žmogus-niaukęs 21 
metu amžiaus. rokuojamn< 
subrendęs iū^u”>avo uždai 
Imu ir kitiio-e dalykuose ga’i 
i'lgtis taip, kaip jam palių 
ka. Tada jo valia. Nori žr 
n\ 1 is lx i tekėt i jų \ alia 1 ■ 
daryli. Tėvai tik patariam.- 
jį balsą teturi. Patinka jam 
rūkyti — terūko.

Iš to. žinoma, neišeina, k id 
vaikinas ar merginti po 21 
meti] amžiaus jau atsistoja 
už auklėjančios intakos riba. 
Nuo tos intakos žmogus netu
ri būti iki grabo lentos.

u.

toks mokslas.
Aš sa

lia toks moks- 
ne artimo mei-

Prierašas. (tai į>. Ziutis 
teiksis čia savo žodi (arti. 
Nuo savęs, vienok. .-.441 rinte 
pasakyti, kad p. Vietinis nė
ra nuoseklus ir jo išvedžioji-

labai svarbu, kaip individu
aliame, tai]> socialiame gy
venime. Atskiras individas 
— tai visuomenės sąnaris. 
Kai]) žmogaus organizme su 
tartimis sąnariu veikimas 
stiprina j<> jėgas, taip ir vi
suomenėj. Jeigu atskiri in
dividai supras visuomenė^ 
tikslą. vidujinę tvarką ir jos 
reikalingumą, tai be aliojo ją 
palaikys, šio kilnaus tikslo 
priedermę supras tik tas. 
kurs taps sa\ o blogu geidulių 
viešpačiu. Tad jeigu mums 
brangi žmonijos laime, jeigu 
mes to trokštame. pradėkime' 
vykdyti tą į gyvenimą! Tik 
tada liausis bujojęs materia- 
lis kultūros diegas, kuris val
gą mums skelbia. - Lai Švie 
sa ijjumyse prašvinta! Lai 
mū^Į siela tampa saule, kuri' 
skleisti] aplinkui šviesą, tai 
ką ir ramyln;!

Bėdūkdami daugelis neteko drabužių. Kere pilas

DarvVis Nesimato Galo

4

Jau antra savaitė, kai Lenkijoj kilo naminis karas. Kol 
*kas dar nežinia ar Pilsudskis, pagrobęs Varšuvą užsiliks su 
savo rėmėjais prie valdžios vairo ar jam reikės trauktis. Orei 

j čiau bus taip, kad Pilsudskio bus viršus.
Jei Pilsudskis užsiliks prie valdžios, tai jei jis ir nebus de 

jure diktatorius, tai jis bus juo de facto. Jis bus rausvas dik
tatorius, ne baltas, kaip Italijos Mussolini.

Lenkijoj su Pilsudskiu priešakyje susidarys valdžia panaši 
|Ceksiko dabartinę valdžią. Pilsudskis gal ir pradės meksi- 

* koninti Lenkiją.
Lietuvos rinkimų daviniai rodo, kad ir ten galės susidary- 

tokia valdžia, kuri pradės meksikoninti Lietuvą.
Ar pasikeis lietuvių-lenkų santikiai, jei abejose tautose 
tvers rausvos vyriausybės? Lietuviai nesikeis, jei nebus 

Vilnius sugrąžintas. Ar-Pilsudskio valdžia greičiau sutiks Vil- 
nių Lietuvai grąžinti, negu Voiciechowskio valdžia? Tai la- gorės pančius: 
bai abejotina. Juk Pilsudskis buvo priešakyje lentų valdžiosJiausim vaitoję!

Kiekvieno Amerikos universiteto bei kolegijos studentai 
turi šiurkščiu žaidimų, čia parodoma Corneil universiteto stu
dentų “mud ruah.”
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(Angliškai parašė Rt. Rev. Dr. Jurgis

vertė kun. A. M. Karužiškis)

A'L. 2: Kas t’c i ut nt a pasakymu vienas 
Dievas!

PLIKOS GALVOS 
DYKA ŽEMĖ.

Negalite užauginti bulvių pus- 
tytiČMr, nei gta/ni stambių plau
kų ant plik * galvos.

Bet galite apsaugoti savo 
plaukų >. kti:\ nuu puviniu, pra
vejant pleiskanas,

Riiffles
pleiskanų midi:..* 
jutui pa.la; . | •• t
i p. .

-tni!j I.- :
i'vti.iikins e, m-,i; 
>«.»• r .dg.nv ... » .
aug m.).

N usipu kilt ’. • • 
savo v a:>ttn ii.k.i *;

. jei *■<<■ it.- a’ siųskite
1 į lubvt.it.>: ij.j.

Į F. Al). RKIITER & C
l Berry and So. 5th Sts.
\ Brooklyn, N. Y.

e

KLAKS1S1AS 1: Ką supvaali 
j!ll>v! -

.17’5.1/0’J/.IX: Suprantu kad yra tikrai 
vienas ir tikras Dievas, ir kad Die\ li
ję yra trys atskiriami asmenys, vadinami, 
'Tėvas, Sūnus, ir Dvasia Šventa.

A T.: Reiškiama kad dieviška esmė, Die- • X
Aiškumas, arba Dievybė, kas viskas reiškia 

Tą patį, tai tik vienas; ir, todėl, kad Dievas 
vra vienas: ir kad nėra galimumo būti dau- 
giau kaip viena tokia Prigimtis, nė daugiau 
kaip vienas Dievas, kadangi Dievas yra di
dis ir begalinis, ir pripildo visas vietas, ir 
visus daiktus.

K L. 3: Kai p Dievo vienybė a pstreiškia. 
iš Pašto Švinta!

.17’..- Rašte šventame yra šiaip pasaky- 
“Klausyk. Izraeliau! Viešpats, mūsų 

Dievas, yra vienatinis Viešpats.*’ (Atk. VI, 
-I). Ir visi nuostabūs dalykai kuriuos Die- 
\as padarė savo žmonėms, kuomet .Jis juos 
išvedė iš Aigipto žemės, yra sakoma buvo 
padaryta tiksliau kad jie žinotų “jog tik 
Viešpats yra Dievas, ir jog- nėra kito, ji at-. 
skyrus.” ( Atk. IV. 35). Ir Pats Dievas, per 
Moizę. sako: “Veizdėkite, kad aš esu vie- 

• mis. ir be manęs nėra kito Dievo. Aš užmu
šiu ir aš ataaivrnsiu. užgausiu ir išgydysiu : 
ir nėra, kas galėti! ištraukti iš mano ran
kos 
k< >.
lies
ą is

{ “dievų mano akivaizdoje.

1a:

“Aš melsiu Tėvą, ir Jis duos jums kitą Ra
mintoją. .. Tiesos Dvasią, (Jono XIV, 16) ; 
nes tasai kuris meldžia yra asmuo aiškiai at
skiriamas nuo TokurĮ Jis mels; ir Tasai I^ii 
ris duodamas yra atskiriamas nuo To Kuris 
Jį duoda.

KL. 7: Kaip kitaip apsireiškia kad trys 
Asmenys yra atskiriami tarp savęs?

AT.: Nes kiekvienas iš jų trijų turi tū
las asmenines savybes kurias kiti neturi, ir 
galime su tiesa,- pasakyti, apie vieną, kas 
negalima apie kitus.

KL. S: Kurios yra tos asmeninės Tėvo 
Į)t>atyb<s, kurią neturi nė Šėmus nė Dvasia 
Šventa !

AT.: šios: kad Tėvas paeina iš niekie
no,, nė padarytas, ne sutemtas, nė pradėtas: 
bet Jis Originalas arba ITincipas iš Kurio 
anuodu Asmeniu paeina, ir todėl, Jis vadi
namas, pirmasis Asmuo ir Tėvas.

KL. b: Kurios yra asmeninės Šėmaus 
ypatybės!

AT.: Šios: kad Jis Tėvo pagimdytas 

nuo visų amžių, ir paeina tiktai nuo Tėvo: 
ir todėl, vadinamas antruoju Asmeniu, Žo
džiu ir Dievo šūnumi; pagal to, “Tu mano 
Sūnus; aš Šiandien pagimdžiau tave.” (l*s. 
11. 7). Ir. vėl, “\’iešpats tarė mano X’ieš- 

Aš pirm aušros pagimdžiau tave 
(Ps. CIX, 1, 3). Taipgi, “Tasai 
mylimasai Sūnus, kuriame aš tu- 

(Mato III. 17). “Die-

i, kas
(Alk. X X X 1 1. 3!>). 1 r per 1 zai.ją sa- 
\š pirmas ir aš paskutinis; ir be ma

nėm Dievo.” ( Izaijas XLI\'. (j). 'Tad 
aiškiai i^ako mums. “Neturėsi svetimu 

(IŠ. XX, 3).

K L. i: .Ir Įpiliina prirodyti iš Senojo 
ĮslalĮpao liiid yra trys Asmenys Dievajc!

AT.: 'Taip, galima; “Nes Dievas tarė: 
Padarykime žmogų į mūsų paveikslą ir mū

* su panašumą,” (Prad. I, 26). Kur šie žo
džiai

s'ie kiti, Padarykime, ir į masą pa- 
ihslii, parodo daugskaitą Asmenų. Tad 
posgi, “Dievas tarė: “štai Adomas pasi- 

iie kaip vienas iš mūsų, žinąs 1<as gera ir 
]>ikta.” ( Prad. 111. 22), kur ta pati tiesa ap- 
•Si reiškia 
pači i u.. .

i. Dievo* tioji, parado,,!)
i.:A ....i.:....... • 7 - ‘ I

\ ėl, “\ iešpats tarė mano A’ieŠ- 
AŠ pirm aušros pagimdžiau tav'1 

i - isčios.” ( I ’s. (‘I \. 1. 3), kame I Jievas 'Pė 
vas kalba I lievui Sūnui, kaipo atskiram As
meniui. 'Taipgi Dievas Sūnus sako. “Aš gi 
esu .Jo įsiatytas karalius ant .Jo šventojo 
Simio kalno, kad apskelbčiau .Jo įsakymą 
\ iešp.iis man Tarė: “'Tu mano Sūnus: aš 
Šiandien pagimdžiau tave.” (Ps. II. (i, 7). 
< :a Ii P in.a i. “ Viešptaies žodžiu dangus silsi i p 
rintav. ir .jo ITuTnos kvėpimu visa .jo kareivi 
.ja. ( I X \ X 1 I. (>). kame visi t rys Asme - 
nys yra aiškiai mine.jami. ’ iršpols kuris \ - 
i.i Ti'i-its, \’it šp<ds žodis, kuris \ ra Sūnus: 
> v I o špilis l:iopiniasf kuris 
J- ’. enta.

paeini.. . 
• v • v • « 5
ls ĮSeloS. ■ 
yra mano 
riu sau pamėgimo.*’ 
vas t*ip numylėjo ]>asaulį, kad .Jis atsiuntė
savo A’ienatinį pagimdytą Sūnui.*’ (.Jono 
UI. 1G).

K L. 10: Karias yra asiaeąiaės Dvasios 
Šri olos ypatybes!

AT.: šios: kad Dvasia Šventa paeina 
nuo abiejų — Tėvo ir Sūnaus, įr, todėl yra 
Irieias Asaiao, ir vadinamas Dvasia Šven
toji, ir Dievo Dvasia, ir Tiesos Dvasia. 
šiaip. Dievas Sūnus sako: “Kuomet gi ateis 
Ramintojas, kurį aš .jums siųsiu nuo 'Tėvo, 
tiesos Dvasia, kuri iš Tėvo išeina.” (Jono 
XX’, 2G) kame aišku, kad Dvasia Šventoji 
Sūn’au siunčiama nuo 'Tėvo; ir todėl, turi 
padti mm abiejų. X’ėl, Jis sako: “šventoji 
Dvasia, kuri Tėvas atsiųs mano vardu, jis 
jus viso išmokins” (Jono XIV, 26). čia 
Dvasia Šventoji yra sakoma, Tėvo siunčia
ma Sūnaus vardu: pirmuose sakiniuose, Ji 
sakoma, esti Sūnaus siunčiama nuo Tėvo, 
kas parodo kad .Ji lygiai abiejų siunčiamu, 
ir, todėl, paeina arba ateina nuo abiejų. Ga
lutinai. Dievas Sūnus sako. “Ji ('Tiesos Dva
sia) ims iš to. as mano, ir jums apskelbs.” 
(-Jono X VI.

l\h. 1^i^A s iii c n tį shi rl a mas Iii: Ją 
n.' ne m nesr sar //hi~si‘ ar ir lunie hitnme a p 
si re i ši, iii !

.17’./ Taipgi apsireiškia ir tame, km 
Dievas 'Tėvas “ir Savo palies Sūnaus liepa 
sigaiįėjo, bei išdavė .J i už mus visus.” ( Rom. 
Ali I. 32).
vo išduotas

<) I Jievas Sūnus šiaip Savo Tė- 
sfojosi žmogumi, ir mirė ant 

kryžmus už pasaulio nuodėmes: liet negali-

via Dva<i-i

!\ I.. ; l\n' p yra .\snn nu
todoniii \ <11IJ<1111< Į s! <d ynii !

.17’.; šis apsireiškia i> kelcrin Rašto 
Švento pasakymų : šiaip, mūsų išganė 1<*.ias 
sako. “Aš melsiu I evą ir jis duos jums ki
ta Ramint*>ją.~ . 1 iesos Dvasią, ’ (.Jono XIV. 
'■>). kame trys asmenys yra aiškiai nurodo 
n.i kaip atskiriami Asmenys, būtent. Die\a> 
Šūniis. ku ris kalba. .Iš /m Is'm; | lievas 'Tėvas, 

ir Dievas Dvasia 
kuris. Jis prižada, bus duotas. Tad 
Nes trys yra. kurie liūdi ja dangti 

ir šventoji I Kasia : ir lie 
7 ). < ia Asiih nu 

\ ieny I>ė v ra a i-

Tr< jybė />a-

ant 
įi

ma sakyti kad Tėvas arba Dvasia šventoji 
buvo išduoti, arba paliko žmonėmis, ir mirė 
už. mus; kas matomai parodo Sūnų atskirą 
Asniciii nuo Tėvo ir mm Dvasios šventos. 
Panašiai. Dvasia šventa apsireiškė balan
džio pavidale virš mūsų Išųanytojaus po .Jo 
krikšto. (Mato III. 1(>); ir uųnies 
pavidale anl Apaštalu Sekminių dieno.je, 
(A p. D. 11,3): bet neųalima sakyti, kad ar
ba 'Tėvas arba Sūnus taip apsireiškė: kas pa 
rodo Dvasią Šventą atskirą Asmenį nuo .J u.

liežuviu

kuri J is prižada melst i :
>-\) nia. kuris.
ėJ4^i
.i1 : levas. Žodis
t r j * v r.i v irita.” < I Jono V.
'• rejybė i;- Dievybės. \’ienyl»ė yra aiškini 
pasakyla. 'Tad Apaštalai yra įsakomi krik 
šyv t i, “ v a ril.tn 'Tėvo, ir Sūnaus, ir Dvasms 

rardnosį. pa rody
I v m 1 i kini v ienas I >ievas. ir “ T f m. 

pa rodymui 
Asmenys Iiievuje.

I r su trys Asini ogs lil.rin il
si 'iianii tarp s a r t <

ir Sūnaus. 
S\ (Iii 11*. į arda n <> ne 
l-Hii kai 
ir ,S7< iiiih ■< ir Drąsios Šri alus, 
L.itl \ ra 1 r\ *

9 9

l{ L. 6:

/\ Z.. /?; A iiml rasis Asaiao I iliriu irTi- 
sinyai Di< vas, lyyils Ti'viii ano visą aniAn. 
ir los panos į sniTs ir piryiadies l:aip Jis!

AT.: 'Taip. Jis yra: mūsų šventas tikė
jimas mus tame užtikrina tvirčiausiais ž<< 
(i/iais. šiaip. “Pradžioje buvo Žodis. 'Tas 
Žodis bnvo^is Dievą, ir Žodis buvo Dir
vas.. . I as Žod is įsi kimi jo. (Jono 1, 1. 14 ). 
'lame sakiny. Žodis, arba antrasis Asmuo. 
'Tas
I )irv <
Sūnus sako. “Aš
< Jono X. 30 ). tai 
I riginity. vienas 
Izraelyje valdov ą.
mm pradžioj mm amžinybės dienų.” (Mik

Kurs įsiI.h ai /n. y ra aiškiai pasakyla yra 
i r Žodis bu vo Ihi ras, 'Tad Dievas 

ir 'Tėvas esame vienas.” 
yra. \ ienas esmėj. \ im.'s 
Dievas. Apie Atpirkėja, 
sakoma. “.Jo išėjimas y r.:

V* (Pilyp.,
“Kristus, kurs’yra viso Dievas palaimintas 
per amžius! Amen.” (Rom. IX, 5).

KL. Jd: -lr Dvasia Šventa taipgi tikras 
Dievas?

AT.l Mūsų šventas tikėjimas mus taip
gi šiame užtikrina, šiaip Šv. IMras pirma 
sakė Ananijui, “Kam šėtonas sugundė tėvo 
širdį, kad meluotume! šventąjai Dvasiai Z” 
(Ap. D. V. 3) ir tuomet prideda, “Ne žmo
nėms tu pamelavai, bet Dievui.” (Ap. I). V. 
4) Dieviškos tobulybės taipgi Rašte Šv. ski
riamos Dvasiai Šventai, būtent, didenybė 
“A’iešpaties Dvasia pripildo žemės skritu
lį. ” (Išminties 1, 7) : ir visažinystė. “Dvasia 
(Dievo) visa tyrinėja, net ir Dievo gilybes,” 
(L Kor. II. lt)) ir Ji prijungia prie 'Tėvo ir 
Sūnaus krikšte, it Ji Tas Pats Dievas su 
J ai s.

I\L. 34: Jei risi trys Asmenys yra Die- 
< as, ir sykiu atskiri tarp savęs, kodėl Jie ne 
trys atskirįJDiei'ai!

AT.: N(‘s Jie visi trys, nors atskiri As
menys, turi tiktai vieną ir tą pačią dievišką

ba daugiau kaip viena, bet ta pati visuose 
trijuose Asmenyse; kurie, todėl, yra tiktai 
vienas ir tas Pats Dievas, turi visas tas pa
čias dieviškas tobulybes, ir yra lygūs visuo
se dalykuose.

KL. 15: Kaip ates šitą yąliaie įsivaiz
dinti arba saprastiy

AT.: Nėra mums galima tą suprasti. 
Mūsų širdies mažume mes tikime kad taip 
yra : nes Pats Dievas tą apreiškė. Tiktai .J is 
vienas Save žino ir supranta; nėra galima 
mums vargšams aprybnotiems sutvėrimams, 
žinoti daugiau apie Jį nei .Jis malonėjo 
nmnis Save apreikšti. Matant tad kad .Jis 
apreiškė kad yra tiktai vienas Dievas, ir kad 
Dievuje.yra trys atskiri Asmenys; k.ą mes 
turime tikėti kaipo tikiu ir dievišką tiesą, 
nesistengdami toliau tyrinėti, arba žinoti 
daugiau apie .Jį nei .Jis maloni kad mes ži
notumėme: nes Raštas šventas sako, ‘‘Kas 
tyrinėjo didenybę, prislegiamas grabės.” 
(Patarlių XXV. 27).

(Bus daugiau. Trečias skyrius seks)

Duokite Savo Vaikams 
Maistą, Kuris Jiems 

Reikąlingas.

vaikams suteiks svorio.

kondensuotas pienas y-

ra vertingas maistas su- 

budavoti vaikams svei-

Tukstančiams vaiku rei

kia maisto, kuris juos

padarytų stipriais ir ga

lingais prieš ligas. 

Standard ar Challenge

Kondensuotas Pienas

Daktarai ištyrė kad

Išbandykite jį namuose 
kepant pudingus, darau/ 
sosus, saldainius, keiksus 
ir kitur, kur reikia pieno 
ir cukraus. Vartokite su 
kava. Pajusite skirtinges- 
nį skanumą. Nereikės cuk
raus. Duokite vaikams už
tepus ant duonos ar pyra
gaičių, arba Įpilkite i šoko
ladą, ar koko, vietoje sal

dainių.

/

“DZIMDZI-DRIMDZI" MARŠRUTAS
DZIMDZIŲ MARŠRUTAS 

GEGUŽĖS MĖN.
26— Worcester, Mass.
27— Boston, Mass. (parapi 

nėj salėj)
28— Lawrence, Mass.
29— Athol, Mass.
30— Montello, Maes.

BIRŽELIO MĖN.

t

i

1—Cambridge, Mass.
3—Boston, Mass., Lietuvių 

Svetainėj
5— Centrai Brooklyn, N. Y.
6— Elizabeth, N. J.

iIi

■I
.•tt
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Virimo Receptas
Grybui auga beveik visose šiliesnese 

srityse, miškuose, sodnuose, vyninyėio- 
se ir pievose: auga labiausia ir dau
giausia pavasari ir rudenį. Grybai, kad 
būti) maistingos vertės, turi butf atsar
giai sugnniHiti. Keikia irgi žiūrėt ko
kius grybus perki — verčiau kelis cen- 
tus daugiau ir imt geresnius. Skaniau
sia ir sveikiausia zn|>ė padaroma iš gry
bą. Pasigaminki! šiandien vakarienei 
sekančią.

katą.

ir

Taupykit Leibelius
įjOlsI Dėl Brangių Dovanų

11

leibelius šiandien . r ______________ v
krautuvę apžiūrėkite kokių stebėtinų' dovanų 
galite gauti. Tikrai ten rasite ka naudingo jū
sų namams.

DYKAI
Taupykite leibelius Stand
ard ir Challenge Konde- 
suoto Pieno gavimui dova
nų už juos.čia ant paveiks
lo matote naudingą puodą, 
kuri galite gauti už 135 lei- 
belius. šią ir daugelį kiti; 
gauti už leibelius nuo blė
simų. Pradėkite taupyti 
brangių dovanų galite 
nunešę į arčiausią dovanų

_
Mūsų Boston’o Premijų Krautuvė Randasi 

89 Friend St., arti Haymarket Sq. 
" KITOS PREMIJŲ KRAUTUVĖS 

KAM. JUVER. MASS.
14—I'.rd Street. arti Hedford St. 

N FA V H A VE.N. CONN.
1(.5 'l’emple Street. arti Crovvti Stl’eet 

Rmi’GF.POKT. CONN.
JOū Congress Street. arti Malu Street 

PR» n»ENCE. II T.
4*.) Alatrn arti VVnshlngton St

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

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

rie bus imlumus kožnai Lietuvei šeimininkei.

r . '

4I

/

4

m: Y p.r p.l za
puodukai evaporated pieno 
svaras grybą 
šaukštai sviestu 
šaukštai milui 
riekė svogūno 
šaukštas lemeno skystimo 
šaukštuko druskos 
ie'Ims ašį iiikI.i I is šaukštuko pipiru 
ptlodttkas baltinto ar karšto v;ir 

tU-tts
puodukas vandens

Žiupsnis mttmego ar kilo prieskonio.
Nulupk ir sulaužyk grybus į šm<>t u*n. 

Sudėk į poi i elini blilldą. I >:idėk lemo 
m. skyst imą ir baltymą. Maišyk ir vilk 
per petikias lililillla*. Atvėsink. Iillkosk 
palaikyk skystimu ir sutrink grybus į 
koš... |»;i.|,’.k skystimą ir |>er*paii*k t»-r 
sietuką. Sitlarpink sviestą tnikšt iii įnėj 
•laiy.i dtll.elta'o virdulio. Supjaustyk 
s'ogniią į sviestą ir šutink iki pageli-, 
uitos. It.nlėk miltus, maišyk iki l.iis 
vienoda. Atmiesk pieną stl )>u<>deliu 
vandenio ir pilk palengva i sviesi;, ii 
miltus, nuolat maišant iki *nt it*.|ė* Su
• lėk grybus ir uždarą. I /.virink ir .a<!u 
gali duot ištaką.

Virtuvės Reikaluose
.leiitn liko p;|se botikos alyvų, ji’iik 

a: t ii biski alyvų aliejinis ir su visu 
'k'stimii palikus uždaryk l»>nką tau
• Ižiai. Alyvos palaikys savo skali iLai 
ir nesuges.
atšalti, paskui tik .lėk i ledu šėpa.

Leisk tirtiems Valgiams hirm i'i Ilsia 
Kad mėsa neapsvillu uždek 'tu. t i 

latikt'.ios p,.pier..s ant viršaus kati 
dedi kepti irtas neduos viršui apdengti 

Kepant s,|,lėliu, pyi.igą įdek ii i vii 
ta peėin ir lai paskui pradeda -iltį 
kepti Neatidaryk |>eėi.ii|s diliu tu.t- 
įlenki: s miliutas po Įdėjimo pyrago 
netraukyk diliu kad pyragas nesuk i' 
"L.

j ;•

RODYKLĖ No. 29
Naminiai Pasigelbėjimai

Sunkiausias įlarlias prie ntiilažymo JĮ 
grindą yra nuėmimas seną dažų, ltei- j 
kia dirbt lėtai ir nuimt visų st-uų ma- T 
liavą ir užpildyk plyšius jeigu yriu Tųį į 
DivdaxiuH stitaupysi pusę laiko ant 1
j<> tniiliavojiuio. —

Kilome) mazgoji vilnonius juos (įerei 
kia trinti. Ib-ikia tik .išspausti iŠ jų ' 
muilo putas ir paskui pamerkti į šaltų 
vaiulenj.

Išdžiov iidmui šilkiniu apatinių. SU- 
vvniok juos j minkštą ahrusą kuris su- ; 
L'ers šlapumą. Išimk kada gatava pro*

Žibėjimas kariais paeina Hilo taukų, 
nuo nusineši..ji..... arlia nuo prosijitno '
nmieriios kada vi~ai sausa. Tų praša
lini -oriausia apdr. dilinant materijų SU 
:.iiimtiti: ii.s v aii.leniu. .leimi nuo nttsi- 
įrvm.imo, palirtižv k materijij minkštu 
šepečiu.

Grožės Patarimai
reik.iiiimą plaukti ant veido nen-i- 

kia sarmalvtis. Geriausia palikti jlIO.4 
ramvl.ėi jeiun nėra p.-rdatig. Geriausias 
liildas p;iš;.|į!il tu..' plaukus yra naudo- 
iaiii pumiką. Naudojant pumikų reikia 
lilll .at-.ai--tini. VVilelt linzei negeras naU- 
doii. n.' jis aimiii.i plaukti*, l’o pumi- 
kos ti.ni.jojimo nuprausk veidų šilttl 

Ilide;.III !■ Uždek eold eream. JeigU 
oda I.II' iK.iti!' alio naudojimo pnmi- 
kos. įienainlok per keletą dienų. Vie- 
ti -k. -.eri -ii'i. iuidi.s pašalinimui tokių 
plaukit .-.ra elektriška adata. Tų turi 
atlikt. s| ,e.-ia i i't as.

Ypatiška Sveikata
Koku- mai'iai kinio duoda mums 

mineralus reikalinuu* musų 
i m ui. K :■ I k i imi v ra piene ir 
a;.: <i>en.i- užtikrins vaikams 
kaitins u- d.ititis. Titi'iingas 
i'Lt - kuris duoda

v ra k ia it -m i.> i rv n v
s maistas Į

V IS .. I,.,,..
• Iei ■ i X ie iii i
• kad i*.'O

l ie Inili,
Iii ir krauto.
• ima. V n: ra. 
‘lis uitos, m : i s 
I- ie mums 
v Ule Ule-
' id-ii.l.

i jos -e-
. teikia

X

f

v
4

1
'i

Mes Rekomenduojame
l\ i.-kv u-till' i.llllil' g.iii Mltilllldol t

'liklii'. pi|.>dil'. piilelne*. ir lt. .Iii- g.i 
k:ii iei iii' puk'ile Sliili'liud ir (’luillen
ir Iniiptu' š.-imy ninkes )<erk:i liktu i..' iii 

dliiMlą jiiii>. tik uep;i iii i ršk p;ip|-;išy ;.

5
>

. i 
gp- -■ 

.... I;i r;ill<l<>nų 3 
i ! j n.' *. Kita* 5 

\ m k\ iečių se «.
v I I i ikrai sveikos Į 

n za-< m : Pirmiau- ji 
'ia lianų u-vležies ir ■ 
'ai ii šalip limlavoji*

'i analiiiojn Vido* j 
kaitanti sėlotiosj® -V 
\ u-kiiiamij daili}* 3 
ikia daugiau klo- 3 

'aiu'.uii j*-r<lang no* 3 
r .iaik> imii žinociskofl jį 

a, re.aiiiu<'.i.-im<»s ir vėl* g 
i inkam.> maisto.

Sekančius Produktus
I 

nrki:* i.i's \itiii\tx ivi k;l ip 1*1s 3
iite _.nfi lokiai reikmelii* v i'lškni dy-

Pienu ir i.nip''ite leilteliils. Gerrnf : 
>e* pienu, .iit'ii uro-erninkas p#r* j—

: i

f

*>

Vaizbos Buto Pikaikas
Liepos S (July)

ANT ALEKO ŪKĖS, NORWOOD, MASS.
Kmliiiiui l.it‘|w«i« I išpuola :>nt ikhIčHos tai |>:<n<slčlį. Lie,**' >1t«il»U* tik-
rusi' iii-v:iIkščtoĮinin-,. Vnizlvos Bulii' r«-ti^iu x;tv.« Metini l'iknikt) ant 
|»:in»slčlln. I.I>-|m>' I*lknlkn« l»u* l:il»ni įvairu* ir n.-|»sipr;i*t:ii *kirth»jnis 
llž kitu* pikniku*. Tčiuv kitę l>u*i.-inčiu* pi aii<-*iiun* apie pilną prosmtno^.

I. H. I'H. iiH.'i K'ifnMįih

lubvt.it
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jau

al

se

su
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kai 
lis.
Uis 
si.
gaidelis leistas.

Pasiūlome visiems gerų raštų mčgč- 
janis įsigyti dvi geras knygas: pirmų ir 
antrų tomų

APMĄSTYMAI'

visiems metams ir šventėms
Dydis 5X7’Z> colių, dailiais kietais ap
darais, po 500 su viršum puslapių. Spau
da aiški. Tikrai naudingi-skaitymai, 
ypač dievotiem žmonėm. Kaina abiejų 
tomų ?3.(M). Išpirkile pašte “Money 
Order" ir siųskite: •

“Darbininkas”
266 W. Broa<lway, So. Boston. Mass.

(VERA OKA.)'
LIETUVIU ADVOKATAS

PRAKTIKUOJA DVIEJUOSB 
OFISUOSE

Sugriebė jis žvėrį iš užpakalio ir 
o Eliziejoko kulka nežinojo blogo

Ar-gi maža yra buvę atsitikimu.

SOUTH BOSTON MASS.:
414 W. Broadway 

Tel. S. B. ©948

BROCKTON MASS.:
684 No. Main Street

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

y ■ *« j ■ ■■ i V

Vertė F. M, 

(Tęsiu vs) 
II.‘

Iki atvykimui gurguolės, kolei dar.upės 
>uvo sustoję, senis keletą kartu suskilta* 

edžioti. Gūdymvliai senai jau buvo pri- 
ndę, liet neužsiniokėjo jie medžioti, nes 

luinoji* vistiek sukirmys. Gurguolės už- 
a visumet noriai pirkdavo iš jo tuos 

ukšėius. nes iš tu kraštu būdavo tvirti ir 
iti pūdymėliai, ilgai nepūdavo, o tatai 
arbiausia. lies am beduonės nukauti pū

dymėliai pasiekdavo ir Paryžių. Artimiau 
Įįsiam mieste pirkliai juos supirkinėdavo, pas- 

siųsdavo į Maskvą. <> jau iš Maskvos di- 
'■džiausiomis partijomis gabendavo į užsieni. 
.Senis dvidešimties verstų apylinkėje žinojo 

^kiekvieną medį ir vasarą susekdavo pūdyme 
lizd us. kame jie perėdavo. Išsiperėjus. 

ėjis žinojo ki< k kuriame lizde yra jaunikliu.
sau nei vieno nesiskirdavo. nes tiltai bu 

ir už ją jis paimdavo 
paraka i r šratus.

nusidavė nepaprastai 
prirengė apie trisde

brangiausia prekė. 
t>ra n g i a u s i ą kainą/—

Šįmet medžioklė 
gerai, taip kad senis 
šinit porų lų paukšteliu iki guiguolės atvy- 

fekimui. ii- tiktai bijojo, kad oras neatšiltų. 
Atšildavo ant beduonės labai retai, bet at
šilti galėjo.

— Nu. dabar jau turim parakui. — aiš
kino senis šuniui : ^u kuriuo visumet. lyg su 
žmogum kalbėdavosi. — (> kolei gurguole’ 
atvažiuos, mes ir tlmuiai sau pasirūpiflsi- 

. me.. . Sv arbiasia — kiiodaugiausia druskos 
g- gavus. Kad druskos turėtumėm, už mu- 

turtingesni n visame krašte nerastumei.
S' Apie druską senis nuolat kalbėdavo 

Kad druskos būlu. — ne gyvenimas būtu bu 
\ vęs— rojus. Dabai- žvejodavo tik sau. o Ii 

į- kilsią žuvį džiovindavo.—kokios vertės džio
vinta žuvis ! O jei būtu druskos, tai žuvį sū 
(lytų, ir imtu už ją dvigubai tiek, nei dabai-. 

Tl>ct druska brangiai atsieidavo, o reikėti] .jos 
iki dvidešimties pūdu. — iš km- tokią pini 
gn krūvą ]>ąimsi. jei duonai ir apsivilkimu“ 
vos išsitekdavo. Labiausia sielodavosi senis 
jei vasarą {^vykdavo elnis nukauti: šviežia 
Jfiėsa veikiai genda, — dieni dvi paragausi 
elnienos ir mesk lauk! Džiovinta elniena — 
Šiaip medis.

puirio) r beduonė. Kalnų vandens ne
veik užšąlą, o ir paskui ledas esti išaižytas. 
.Tai trvkštantys iš jiožemio šaltiniai. Dabar 
iėnis dėjo atsargai ii- šviežią žuvį, kurią ga 

lojau šaldyti. Nelaime, laiko nebe
žiūrėk. gurguolė ii- beatvažiuojant. 
Veikiai. Muzgarka. mums duono-

tas

J ryt? jo kapo

liiomet ir miegoti

buvo iš penkių dcšimlij ve- 
pirmiiojii sniegu gabeno ; 

druskos, žvejonei Įrankius. 
žuvį. Darbas buvo
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vilkai staugia. Nu. aš tuomet už 
prie paveikslo žvakelę pamaldas

Su ašaromis meldžiuos.
geras tasai užvaizdą, jaunas, ii

Senis apsidžiauugė gvvu

prišlian-

C

*

nebeturėjo duonos ii 
miltu jis maišydavę 
V ieną mėsą ar vienos 

• galima. Į t rejetą die 
kad nebenorėsi ir biir- 

Sj^mojedai ir Vogulai minta v ie

Senis jau senai 
rie likusių ruginiu 
Histą džiov intą žuvį. 

tivies valgyti nebuvo 
ų taip atsivalgysi, 
on beimti, 

ha žuvim, bet jie laiu pripratę.
Gurguolė užvažiavo visai netikėtai. Sp 

lis miegojo mikli, kai sugirgždėjo vežimai, 
tasigirdo šūkaviniai.

seneli, ar dar gyvas ?. . Priimk 
Senai besimalę.

labiausia stebino, kad Muzgarka 
laukiamus svečius pražiopsoję.

i jis juos pajusdavo gnrgiioli i 
o dabar neuž- 

Jis net ir laukan ueišlėkė i arklius 
o susigėdinę?, pasislėpė pasuolių ir

— Ei. 
ečius.. .

Seni 
augius

•a štai
ant bent už dvieju verstu.

1<».

©bejosi senis. Pramiegojai gurguolę,, 
egerai!. .
Šuo išlindo iš pasimlio, lyžtelėjo jam i 

ką ir vėl pasislėpė; jis pats jautė save 
11 esant.
— E. paseno, lloMę pametė. — galvojo 

liūdės senis. — Ir kaire’aiisim blogai ta*-
i

Gurguolė 
Pirkliai 

įcorą duonos, 
ten vežėsi šviežia 

bus, reikėjo suimti žuvį anksčiau kitu 
ĮtfgUolė turėjo sunkią kelionę suvažinėti j 

savaiti. ir vežėjai miegodav 
si laiku, kol arkliai ilsėjo.

d gal.
< > kelias buvo sunkus.

vandens. Tiktai Kulvos vi^žėjąi imdavosi to
kio prakvikto'darta), nes juos į I\‘čorą vijo 
?kaudus vargas.

<

Žieinyneje ant beduonės gurguolė kvėp
telėdavo: virtoje dviejų valandų gam inosi, 
•ionai arkliai ilsėjosi visas keturias. Senis 
škūreno trobą išanksto, ir vežėjai, paleidę 
irklius ėsti, suvirto ant lentų ir sumigo sim- 
iiu miegu. Nemigo tiktai jaunas užvaizdą, 
lar pirmąsyk važiuojąs į 1'i‘čorą. .Jis sėdė
jo štilio trobelėje ir klausinėjo.

— Ir nebaisu tau miške, seneli !
— Ko-gi bijosiu ! Dievas su mumis!. . 

Mūsų darbas ]>riprastas. Miške užaugę.
— Kaip-gi nesibijoti: vienas, miške...
— O aš turiu šunelį?. . Tai dvi<‘sr ir 

rumpinama laiką. Žiemą vilkai įkyri, tai jis 
nan išanksto pasako, kada laukti jų viešna- 
»rn. Jaučia.. . O drąsus: pats aivilioja vil
ius. Jie paskui jį, o aš juos iš šautuvo.. . 
'.šmintingiausias šuo: tik nekalba kai]) žmo
nis. Aš visumet su juo kalbuos, kitai]) ir 
kalbėti užmirštum.. .

— Kur gi tu tokį ištraukei, seneli ?
— Dievas man jį siuntė.. . Nepritiktų 

ai]> apie šunį sakyti, bet Įtanašu į tai. S< 
.•ai tatai buvo, metų apie dešimt. Taip žie
mą, apie Kalėdas, sekiau kalnuose briedį.. . 
I’nrėjau šunelį, atsivestą dar nuo Kol vos.. . 
<u. nieko, geras buvo šunelis: ir žvėrį iškei
ki) <>. ii- paukštį surasdavo, ir voverį. — vi- 
;a kaip reikia. Einu su juom mišku, tik stai
ga šit tas {Kits Muzgarka kad šoks stačiai į 
mine. Net išgąsdino.. . Mūši] medžiokliniai 
įmes lietini papročio eiti į nepažįstamą 
.mogų. kaip L šeimininką, — o šitas tai]) į 
mine ir puolė. Matau, kaž-kas čia netain. 
) jis taip išmintingai i mane žiūri, ir vedu 
is tolyn... Ii- ką tu manytum, broleli tu 
mano, ir nuvedė! Matau palapinėje iš sku- 
’ą. o iš palapinėlės vos garas bekyląs...
'ricinų. I’alapinėlėje begulįs vogulas. ser- 
;ąs. reiškia, nuo saviškių atsilikęs.. . At- 
irai pasakius: mirštąs žmogus. Medžioklė 

ie sugriebė negalė, kiti negi lauks. Pama
lęs mane nudžiugo, o jau-vos tik liežuvį be- 
ipvvrčia. Daugiau rankomis aiškinosi. Tai 
jis ir paliko man tą šunelį... Prie manęs ir 
nirė, nabagas, o aš jį sniege užkasiau, ap
ie jau žabais ir rąšfu iš viišaus prispaudžiau, 
.ad vilkai nesuėstų. O Muzgarka man li- 
o.. . Taip aš .jį praminiau upelės vardu, 

lame vogulas numirė: upelė vadinosi AIuz- 
tarka. nu. aš taip pat praminiau ir šunį. O 
'•mirus šunelis.. . Eis mišku, tai paskui nors 
duota šluok. — nieko nebej'asi. Manai, dą- 
hir štai jis nesupranta kad .apie jį kalba
ma .'. . Visa supranta.. .

— • Kodėl jis pasuolv guli !
Gi susigėdino gurguolę pražiopsojęs. 

Paseno. Du syk mane nuo lokio, yra išgei- 
)ejęs: lokys ant manęs, o jis jį ir sula’kč. 
Seniau aš su ietimi eidavau ant lokio, kai 
lar buvau tvirtas, o kai vienas man sulopė, 
m. aš jau iš šautuvo taikau jį parversti, 
keikia mokčli prieiti: sumanus žvėris.

--Nu. o žiemą., turbūt, ilgu trobelėje 
duoti '

- Priprastas daiktas., . Tik šventėms 
itejns nuobodu. Geri žmones bažnyčioje, o
>as mane 
įžibinęs 
aikau.. .

Tiks
viską nori žinoti, 
hnogum. ir viską apsakinėjo iš savo gyveni
ne vienatvėje miške.

— Pas mani“ pavasariop šventės, mielas 
žmogau, kai iš užjūrio paukščiai atskrenda. 
Ir kiek jų lekia: debesys.. . Apie Beduonę 
iii kaip prisėta.. . Visokio luomo paukščiu: 
t ančių, ir žąsų, ir žuvėdrų, ir gagi].. . Iš- 
ini švintant, neapsiklausai klyksmo ant be

duonės. Nėra geresnių tvarinių už lekian- 
ėiiiosins paukščius: tikras Dievo tvarinys.. . 
Ilgus tūkstančius verstu lekia, pailsta, sii- 
liesėja. bet gi džiaugias vieta. Atlėkęs kvep- 
lelės dieną ir tuojau lizdą suka... Aš vniks 
iinėjii ir žiūrinėju: man Dievas svečių davė. 
<> kaip krykštauja.. . Klausai, klausai.net 
akys sudrėksta.. . Mielas sutvėrimas lekian- 
lieji paukščiai.. . Aš jų neliečia, nes jie Die
vo varguoliai. O kai lizdus suka. — ar gi 

<’ia ))<• Dievo surėdymas.. . Žmogus tai]) ne
padarys. Paskui motinos su jaunikliais i 
lailiionę išplaukia... Gražumo, linksmii-

o rudeniop 
irius: laikas 

ir vėl kelionėn. Ir renkasi, lyg žmonės 
šnekučiuojasi saviškai, nerimauja, jaunik
lius moko, paskui pasikelia.. . Anksti iš ly
to pakyla, vadas ]>riešid<y skrenda. O yra 
ir tokių, kurie palieka: sveikata neleidžia, 
ar vėlai išsiperi... Gaila į juos žiūrėti. Rė
kia nabagai, kai pro juos būrys paskui bū
rio skrenda. Ant Beduonės vargsta... Plau- 
kios-plaukios, kol pakrantės užušąla. Nu. 
tuomet aš juos iš gailesčio pribaigiu. Ko-gi 
jie bevargs, vistiek turėtų žūti... Gulbės 
čia mano pelkėse lizdus suka.. . Kiekvienas 
tvarinys turi savo paskyrimą.. . Viena man 
betrūksta, mielas žmogau : kelinti metai pra
šau vežėjų atvežti man gaidelį.. . Žiemą nak
tys ilgos, o- gaidelis pasakytų, kuris 
metas.

— Kitasvk, selink? aš tau rėksni 
vešiu.

— Ak. mielas, tai pradžiugintum
Triese kaip būtų gera gyventi! Ilgu, 

žiemą mirtina tyla viešpatauja, o gaide- 
žiūrėk. ir palinksmintų. Ir-gi nepapras
tas gaidelis sutvėrimas: kito tokio nera- 
kad valandas sakyti]. Žmogaus naudai

Užvaizdą buvo vardu Flegontas. Jis 
paliko seniui ir miltu, ir druskos, ir nauju- 
i.laiškinius, ir parako, o nuo Pečoros grįž
damas atvežė dovanų..

— Aš tau, senuk, laikrodį atvežiau. — 
linksmai jis kalbėjo, paduodamas maišą 
gaidžiu.

— Ak inapintojau tu mano mielas.. .
kuom aš tau atsidėkosiu >. Nu, duok tau. 
Dieve, visa, ko tiktai trokšti. Žinai, ir su 
žadčtinę turi, tai meilės ir sutarimo.. .

— Panašu, senuk. — linksmai atsakė 
Klegentas: — yra Čerdynčje dvi šviesi aki: 
pažvelgė jos į mane ir sužavėjo.. . Nu. lik 
>veikas su Dievu.

— Sobolelį pasirūpinsiu tavo sužadėti
nei sekantį rudenį, kai vėl važiuosi į Pečo- 
rą. Turiu vieną nužiūrėjęs.

Gurguolė nuvažiavo ir liko senis su gai
deliu. Kiek džiaugsmo!. . Gaidelis margiv 
tis, skiauterėlė raudona — vaikštinėja po 
trobelę, kiekviena plunksnelė žvilga. O nak
tį, kad suriks.. . Tiek džiaugsmo ir paguo
dos. Kas rytas senis dabar kalbasi su gai
deliu. o Muzgafka jų kląuso. —

— Ką. pavydu tau, senam ? — erzina 
senis šunį. — Tiek ir temoki, ką loti... O 
tu gaidiškai pagiedok!. .

Pastebėjo senis Muzgarka ko tai nuliū
dus. Vaikštinėja toks apsiblausęs.. . Ne
galuoja šilo. Turbūt, vežėjai pakerėjo.

— Kas-gi tau. Muzgarkėli ? Kur skau
da >.

Guli Muzgarka pasuole, galvą tarpko
jį] padėjęs ir tik akimis mirkčioja.

Sukinio senis: užėjo nelaukta nelaimė. 
O Muzgarka vis guli, nei ėda. nei geria, ir 
halso neparodo.

— Muzgarkėli. mielas!. .
Suvizgavo Muzgarka uodega, 
šeimininką, lyžtelėjo jam į ranką ir ty- 
siumkštr. O. blogai dalykai!. .

IIT.
švilpia vėjas ant Beduonės, suka aukš- 

sniego kalvas, kaukia miške, lyg vilkas 
{(•raikęs, ir Eliziejoko trogelė visa sniego 
paskendus. Beveik tik vienas dūmtraukis 
bekyšo iš po sniego ir kyla iš jo mėlyni dū
mu kamuolėliai.. .

Staugia vėtra jau dvi savaiti. dvi sa- 
vaiti senis nebeišeina iš savo trobelės ir vix 
sėdi prie sergančio šuns. Guli Muzgarka ir 
vos dvasuoja: atėjo Muzgarkai galas.

— Maitintojau tu mano.. . —rauda se
nis bučiuodamas savo ištikimąjį draugą. — 
Brangusis mano.. . nu, kur gi skauda l. .

Nieko neatsako Muzgarka, kaip ir pir
ma. Jis senai pajuto savo mirtį ir tyli... 
Kanda, sielojasi senis, <> pagelta"ti neįmano: 
nuo mirties vaisto nėra. Ak. koki žiauri ne
laimė užėjo!. . Su Muzgarka žuvo seniui 
]>asku1 inė vilt is, ir nieko, nieko nebeliko se
niui. išskyrus mirtį. Kas dabar suras r<'- 
verį. iškels glušoką, kas suseks eini ! Be Muz
garkos mirtis, baisi bado mirtis. Duonosat- 
sargos vos užteks iki Trijų Karalių, o {vaš
kui įnirtis...

šėlsta vėtra, o senis atsimena, kaip gy
veno su Muzgarka. kai]) eidavo mindžioti. 
Kur jis dėsis ta' šunies?

nkol
visą naktį, net klaiku. Nėra kam dabar jn 
pabaidyti, nuvyti, ant šautuvo privilioti... 
Vtsiminė senis, kaip kartą buvo jį užgulęs 
okys-klajūnas. Klajūnais vadina takius, 
kurie rudenį laiku nesulindo į migius irklai- 
Ižioja po mišką. Toksai klajūnas pavojin
giausias žvėris.. . Taigi įprato lokys į tro- 
X‘lę: pajuto senio maisto atsargą. Tik sū
rias, ir beateinąs. Du syk buvo ant stogo 
įžlipęs ir letenomis sniegą nukasęs. Paskui 
šveitė daržinės duris ir išnešė glėbį senio 
pasidėtos atsarga} žuvies. įkyrėjo Eliziejo- 
kui klajūnas iki kaklui. Užsidegė senis ant 
jo pykčiu uuž siautimą, užtaisė šautuvą kili 
ka ir išėjo su Muzgarka. Lokys kad puls ant 
u nio ir tikrai būtų jį parvertęs pirmiau, ne
iti tas būtų spėjęs į jį iššauti, bet išgelbėjo 
Muzgarka.
pasodino, 
aikinio.. . 

kuomet šuo išgelbėdavo senį.. .
.Muzgarka išgaišo prieš pačias Kalėdas, 

kai šaltis miške pyškėjo. Buvo naktis. Se
nis gulėdamas ant savo suolo snaudė. Stai
bi jį lyg kas būtų durstelėjęs. Pašokęs įžie- 
)r ugnį, uždegęs balaną priėjo prie šunies, 
— Muzgarka gulėjo negyvas. Eliziejokas su
stingo: tatai buvo ir jo mirtis.

— Muzgarka, Muzgarka... — kartojo 
nelaimingas senis, bučiuodamas nebegyvą 
įrangą. — Ką aš dabar be tavęs darysiu i

Nenorėjo Eliziejokas, kad vilkai suėstų 
Muzgarka, ir užkasė jį daržinėje. Tris die
nas jis daužė užšalusią žemę, iškasė duobelę 
ir palaidojo joji“ ištikimąjį draugą.

Liko vienas gaidelis, kuris jį po senovei 
žadindavo naktį. Tr sielvartauja senis ir 
mirtinai jam ilgu. Nėra su kuo pasikalbėli. 
Žinoma, gaidelis įdomus paukštis, bet vis 
paukštis, nieko jis nesupranta.

— Edi. Muzgarka! — kartojo senis po 
keletą kartų į dieną, matydamas, kai]) vis
kas puola jam iš rankų.

Vargšams žmonėms darbe prisieina už- 
;niršti savo priepuoliai. Taip ir čia buvo. 
Duona baigėsi, ir laikas buvo Eliziejokui pa
sirūpinti savim. O labiausia nebemiela jam 
buvo savo trobelėje būti.

— Ech, mesiu viską, eisiu namo ant 
Kol vos, o ne, tai į Čerdynę persi kraustysiu! 

nutarė senis. r
Pasitaisė jis pašliūžas, ant kurių dar 

jaunas būdamas gainiodavo jis elnius, susi
dėjo tarbelę, pasiėmė valgio penkioms die
noms. atsisveikino Muzgarkos kapą, ir lei
dosi kelionėn. Gaila buvo vieną gaidelį pa
likti. paėmė ir jį su savim: įkišo tarlielėn ir 
išsinešė. Nuėjęs iki uolos iškyšulio, atsigrę
žė į savo gyvenimą ir a]>siverkė: pagailo į- 
gyventos šiltos kertelės.

— Sudiev. Muzgarka...
Sunkus buvo kelias iš žiemynčs į Kolvn. 

Išpradžios reikėjo (“iti Leduone ant pašliū
žų. 'l ai buvo lengva, bet paskui prasidėjo 
kainai, ir senis veikiai nusivarė mm kojų. 
Seniau jis. kai]) elnias, lakstydavo po kai- 
mis, o dabar dvidešimt versti] nenuėjęs pa
ilso. Nors gulkis ir mirk... Išsikasė jis 
sniege apigilią duobelę, išklojo skujomis. į- 
kūrė ugnį. ])avalgė. ką turėjo ir atsigulė pa
ilsėti. Gaidelį tarbele pridengė... Pavar- 
gęsgreitai užmigo. Ilgai miegojo, ame. tik 
Į'.-ižadino ji gaidžio riksmas.

— Vilkai.. . — dilgti'lėjo jam galvon.
Nori atsistoti, ir negali, lyg kas virvė

mis būtų jį suraižiojęs. Net akių negali at
merkti.. . Gaidys dar kartą suriko ir nuti
lo: jį kartu su tarbele nusinešė vilkas. Nori 
senis atsistoti, daro paskutines pastangas ir 
staiga girdi pažįstamą lojimą: lyg kaž kur 
po žeme sulojo Muzgarka. Taip, tai jis.. . 
Arčiau, arčiau — tai jis ]>ėdais atseka, štai 
jau visiškai arti. ]>rie pat duoliės... Pake
lia Eliziejokas akis ir mato, ištikro. Muz
garka. o su juo tas pats vogulas, pirmykštis 
jo šeimininkas, kurį jis sniege buvo Įialai- 
do.jęs.

— Tu čionai,, seneli ! — klausia juokda
masis vogulas. — Aš tavęs atėjau.. .

Pūstelėjo šaltas vėjas, sugrieta" nuo 
ankštųjų eglių ir pichtų baltus sniego gniu- 
žnlius ir pabiro žibančios žvaigždelės ant 
sustingusio Eliziejoko kūno, 
nei ženklo neliko.

(Galas)
I92(> m. kovo 22 d.

MYLINTIEMS SKAITYTI 
DORUS RAŠTUS

LIESI ŽMONĖS TIKRAI TU
RĖTŲ PERSKAITYTI ŠITA

Naujas metodas dėl liesu, silpnų mo
terų ir vyrų, kurie nori įgauti daugiau 
svarumo ir pariebėti. Yra tiesiog paste
bėtina. kaip jos veikia lokiuose atsitiki- 
miiose į trumpą laiką. Daug žmonių 
rašo, išdirbėjams kasdien, kad jie yra į- 
gijte daugiau svarumo nuo 5 iki 10 svk- 
rų į 30 dienų.

Tos naujos gyduolės yra moksliškai 
prirengtos, kurios sustiprina labai pa- 
•ekniingai jėgą gyvenime. Jos yra ma
lonios vartoti, .los bud.-ivoja raudonų 
kraują, stiprius, nuolat iniiis nervus. su
teikia jums puikų apetitą ir v irškinimų, 
jūsų lauk ėjimas yra regulinris ir jūsų 
miegas yra atšviežinantis ir ramus. Jos 
suteikia lokį jausmą, kad 
vertas yra gyventi. Tai yra 
žmonių gyduolės. Jus g; 
už XI.imi visam mėnesiui 
jums reikia daryli, tik 
i'iroilyta ir jeigu jus nebusite už; 
dint.-is ir neturėsite pasekmių, gi 
kitę likusias pakelyje, kur pirkote 
gaukite savo pinigus atgal Ta 
didelį pasit ikėjima koki išdirbėjai turi 
į tas gyduoles, 
sau skolin 
nieko lieptalaimėsite. 
Ii dabar.

Rekomenduojamos. ; 
pa į duoda mos pas visu?

gy veniniu < 
net urt ingo 

Hile gauti Įi.i 
ir viskas kų

imli liek kiek 
’.ganė- 
rųžin- 

t r 
par< ><!<> 

išdirbėjai turi 
Nuga-Tone. Jus esat > 

is. kad pabandžius jas: jus 
Nusipirkite iaite- 

.los vadinasi •< ilgu-Tone.
guriuuojanms ir 
s aptiekorius.

BOSTON’O DRAUGIJŲ 
VALDYBŲ ADRESAI

D. L. KJ
VALDYBOS 

BOSTON,

Pirmininkai — V. Za
514 E. Broa<lway, ! 

VK’e-Pirmininkas — Povilas Raka,
95 C Street, So. Boston. Mass. 

Prot. Rast. — Antanas Mace.iunns,
450 E. Seventh St.. So. Boston. Mass. 

Fin. Rast. ■— Juozapas Vinkevičius,
906 E. Bron<lway. So. Boston. Mass. 

Knsierins •— Andriejus Zalieckas. ,
611 E. Fifth St.. S<>. Boston. Mass. 

Maršalka — Kazimieras Mikalionis.
906 E. Broadway. So. Boston. Mass.

D. E. K. Keistučio Drnntrija laiko savo 
mėnesinius susirinkimus kas pirm:, 
nedėldienj kiekvieno mėnesio, po nu
meriu 694 VVashintrton St.. Boston, 
Mass. 1 :30 vai. įh> pietų. Ateidami 
ant susirinkimo atsivykite su savim 
daugiau naujų narių prie musų drau
gijos prirašyti.

Pirmininkė — Teklė AšmonskienP, 
98 G Šįryt So. Boston, Mass.

Te). South boston 4474-M. 
Vice-PirtF. — Zofija Kėšienė.

59 Gatės St.. So. Boston. Mass. 
t’rot. Raštininkė — Ona Šiaulienė.

443 E. 7th St.. So. Boston. Mass. 
Telephone South Boston 3422-R.

’in. Raštininkė — Bronislavn Ciunicnė,
29 Gouhi St.. VV. Roshnry. Mass. 

Iždininkė — Ona Staniuliufė,
105 VV. Gfh St.. So. Boston. Mass. 

Trarkdarė — Ona Mizginnenė.
1512 Columhia R<1.. So. Boston. Mnsa. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrų nnirninkų kiekvienų mėnesj 

Visais dr-jos reikalais kreipkitės j pro
tokolų raštininkę laišku nr telefonu. 
’:30 vakare, pohažnytinėj svetainėj. 
Fifth St.. So. Boston. Mass.

rirmlnlnkns — M. Žlobn.
539 E. Sevenih St.. So. Boston. M i”*. 
T<‘lc|»l»one South Boston XV»2 R. 

VicO'l’irmlninkns — J. Petrauskas,
250 Gobi St.. So. Boston. Mass. 

Prot. RnStinlnkns — J. Gllneckls. 
, 5 Tliomns Pk„ South Boston, Mnsa,
Fin. RnSt Įninkąs — M. teikis.

40 Marine Romi. So. Boston. Mnss. 
Knsierins —■ A. Nandtiunns,

SS5 E. Brnmhray. So. Boston. Mass. 
Tvarkdarys — J. Znikis.

7 \Vinfiel«l St.. So. Boston. Mass. 
Draugija įniko susirinkimus kas trvčlg 

ne,l»M<l ten j kiekvieno mėnesio. 2rtj ra- 
lantl* po plotų. parapijos snIĄJ, 4O-“ K 
Seventh St.. So. Boaton. Man.

klausai.net
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NEW HAVEN, CONN.

Gegužio 9 d. š. m. Šv. Ke.zi 
ntie|a.ptirupijt>j Įvyko 4Į1 valan
dų; atšakiai. Fnmcftinftseservs * . . . .DvųiiniukoBūs artistišk.ii pa 
pūofcČ altorius gyyįnnis gėlėmis 
ir painiomis. Žiūrint Į gražiui 
papiioŠTus altorius rodosi, km! .-avaitėje 
matai Išganytoją visoje savo,al 
grožėje. I talką vadiniam kle 
bonui atsilankė šie dvasiškiai: 
kum .1. Petraitis iš Athol. 
Mass.. kun. -J. I'k Simonaitis iš 
Klizabeth, N..L. kun. .1. Ambo 
tas ir J. Vaškelis rš Hartford, 
kun. .1. Valantiejų^ ir -J. Bakšys 
iš \Vaterbury, kum -I. -Jankaus
kas iš Ansonia, kun. Abromai
tis. ir Cibulskas iš La Sallette 
kolegijos. Buvo ir daugiau sve 
čių, kurių vard4r neteko suži
noti. Žmonės laike atlaidi] 
skaitlingai lankėsi i bažnyčią. 
Antradienio vakare įvyko iš
kilmingas užbaigimas tų bra»’ 
g.ių atlaidi]. Ypatingai darė 
Įspūdį giedojimas Visi] Šventi: 
Litanijos ir procesi ja, šv. Kn 
zimiero choras taipgi gerai bu
vo prisirengsę prie šių atlaidi], 
gražiai giedojo mišparus ir k i 
tas giesmes. I ž išlavinimą cho
ro garbūs užsitarnauja vargo
ninkas V. -L Burdulis.

Vyčiai darbuojasi
\ yčii] 5(> km,pa surengė Šo

kius balandžio 17 d. š. m. Dr.i- 
siai galima pasakyti, kad dar 
pirmą karią mūsą kolonijoj 
jaunimas tokius linksmas šo
kius surengė. Svetainė buvo 
pasamdya didele ir graži. Pilna 
prisirinko jaunimo. Linksma 
buvo matyti jaunimą iŠ \Vater 
Iniry. Hartford ir Ansonia. šo 
kiui pelno davė $15t).()(). Garh<’ 
priklauso komisijai, kuri suren
gė tokį gražų vakarą. Komi- 

- šijftįsni.^f p jęįypatų: V. -f. 
Burdulis^ J. Šimoliūnas, P.

<c!?as. I Tž, j ų/pasi < tarną vinį
Kuopa taria ačiū.

Moterų diena
Idant tinkamai išreiškus pa

garbą savo motinėlėms ir :>n 
vaikščiojus tą dieną iškilmin
gai. Lietuvos \ yčiu 5i) kuopo' 
nariai i n roi pore ėjo pire š\. 
komunijos pasipuošę su g’<ė 
mis. Graži] įspūdi darė malam 
jaunimą taip prakilniai ger 
biant savo motinėlės.

Gargždiškė

i

tuvių dalis dirba budimo ir odų 
ii>t lirb\ sti 'c. ( h|ų ir vilnį] au
dimo pramoaė.'e mokantieji 
amatą uždirba nuo 25 iki 35 
dol. savaitėje, dirbant 9 vai. 
dienoje. Bet šių pramonių dar- 

ibininkai dirba po 3 ir 4 diėtms 
Todėl audėjai savo 

na- 
Vi- 
l.e 

gili neina 
l odei dir

negali pralenkti i
j

itigoHHS
pra.-to gatvės darbininko, 
didi aiškus pragyvenimas 
drabužių atseiua žino: 
žiau $10 savaitėje.
būni ar l dienas savaitėje 

t
žmogui prag'.vvenimas sunkus.

J. K.

HARTFORD, CONN.
Gegužio 17 apleido Hartfor

dą kun. A. Vaškelis, vikaras 
švč. Trejybės parapijos išva
žiavo \akacijų i Lietuvą. Nois 
čia yra augęs ir mokslus ėjęs, 
bet nemažinus už kitus mylintis 
ir Lietuvą. Todėl ir išvažiavo 
ją aplankyti. Mokyklos vaiku 
čia’r, draugijos, suteikė dovano 
les ir gerus linkėjimus, 
linki laimingos kelionės.

Dainuos lietuvaitės
Gegužio 26. seredos vakare 

s: 15 dainuos per radio Hartfor
de šios 3 lietuvaitės: p-lė Ona 
Katkauskiutė. Anelė .Jakaičiu- 
iė ir A. Salaveičikiutė. Dai
nuos lietuviškai ir angliškai. 
Kas turi radio turės progą gir
dėti pasižymėjusių lietuvaičių

Girdėjęs

Visi

Metine Parapijos Puota
ŠVČ. PANOS MARIJOS NEK. PRASIDĖJIMO PARAPIJOS 

VAKARIENĖ BUS

SEKMADIENY, GEGUŽĖS-MAY 30-TĄ DIENĄ, 1926
PO BAŽNYČIA SVETAINĖJE

Windsor Street Cambridge, Mass.
6 tą valandą vakare

'kailiu \ i ii. vėl i imi — pilnai paso! insite kūną, o się 
tksniins gražus koncertas. 1 laimios panelės (i i vbaitūš, 
šiinbmaitė, .Jonas Kalinatisiikas. .J, Boiusas ir kiti. 
Įvairiu šmoteliu _piam». smulkūs ir t. t. Visas pelnas 
bažnyčiai ir mokyklai, kuri rudom je jau prasidės.

Tikietas suaugusiems S1.00; vaikams 50 centų
K^-icr'tt Ii( IHIč'lIli

TARRIFFVILLE, conn.
šis nedidelis miestelis guli 

tarpe kalni] prie mažo upelio, 
(’ia nėra dirbtuvės, bet žienio' 
laike žmonės darbo turi prie 
tabokos. \’asaią teipgi diih:1 
prie tabokos, be, tada eina į 
laukus.

) ra čia geras kinelis lietu 
vii]. Daugelis Imi nuosaviii 
tikins. Tilt i viena dr ja. 'I’.ii i 
>avo salę. Sugyvenimas pusė
tina.'.

Pakalniškis

i

PHII^DELPHIA, PA.
Neabejoju, kilti Šio inie-lo 'Ii 

durnas bei gvvenlojn >k;ti<iu 
> ra žinomas mdik \ nt“i il-;o j<- 
g\ \ enant iems li'-t ii\i;i nr bet ir 
Jzi<d u voje.

Čia dirbtuvių ir pranumi'i 
randasi Įvairios riišie', prado 
dant nno didelio garvežio ik' 
H,H/.am degtukui. Nors dirbtu, 
vių daugybė, bet darbininku 
niekuomet ne'tolia. Todėl pa 
pr.'i'tmm ar n.-orgiiniziiot ien 
darbininkam darbo sąlygos ne 
pakenčiamos ir užmokesti- 
iiienkas. I’iipiiistnm <lai1»jniu 
kiti mokama nuo 25 iki 50 eeii 
Iii i valandą. 'Tokie darbiniu 
kai tankiai duba po 12 ar n •! 
16 vai. diepoie. 'I'iii iiit ieji 't-i 
invnas priv‘T-1i to- daryti, m - 
aiigšto' kaino- \al20inn pro 
<lnktu ir drabužiu \ <1 čia pi 
bado ži nogi 1. • Ii rbn i it 1 s vai. die 
hoje. Tai liek ka' imk papras 
tų darbininkų. Bet didesne lie-

>

montrkal, canada
Balandžio 25 <1. buvo vakare 

lis pagerbimui klebono kun. J. 
Šimkaus. Rengė šv. Kazimie
ro parapijos komitetas. Žmo
nių buvo pilna,svetainė. Dalv- 
vavo visų draugijų pirmininkai1 
ir pirmininkės. Pirmiausia pa
rapijos choras uždainavo Lie
tuvos himną. Parapijos komi
teto pirmininkas J. Žemaitis 
vardan visos parapijos pasvei
kino kleboną jo vardo dienok 
Visų draugijų pirmininkai ir 
pirmininkės pasveikino -klebo
ną. M <^rga i t ės i r vai k tie i a i gra
žiai išmokyti gražiai padaina
vo, .Įiadeklemavo ir gražiai pa
sveikino kleboną ir Įteikė kle
bonui gyvų gėlių du bukietu už 
kuriuos klebonas buvo dėkin
gas.

Buvo atlošta du ieatrūliah 
Aleksandra ir Justina. Labai 
gražiai savo roles atlošė.

Baigiantis vakarėliui mūsą 
klebonas kun. J. Šimkus pade 
kovojo komitetui už surengimą.

Montrealietis

i

SO. WORCESTER. MASS.
Pirma Komunija.

Gegužio S <1. 1926 m. Aušro.- 
Vartų parapijos vaikučiai buvo 
labai gaižiai gerb. klebono kun. 
.1. Čapliko su pagęlba sesučių 
Kazimieriečių, prirengti prie 
Birmos Šv. Komunijos. Skait
lingas būrelis, šimtas (100) su 
virš, vaikučių, gražiai išmokę 
ti. padarė gražų Įspūdi ju tė
vams, taip ir visiems lietu
viams. Klebonas pasakė tam 
pritaikintą, jausmi'ngą pamoks 
lėlį. Būtų džiaugsmas, kad tė
veliai stengtųsi vaikelius pa
laikyti lietuviu dvasioje. Rei
kia pažyniėl, kad. Aušros Vartą 
parapijoje, kuri vos dar tik me
tai kaip susitvėrė, permatoma 
graži jaunimui ateitis, nes kun. 
.J. Čaplikas yra. didelis patrio
tas. myli jaunimą ir daug dar
buojasi. kad čia augusiam jau
nimui Įskiepyti lietuvišką dva
sią.

Viena iš motinu

Reporteris.

CAMBRIDGE, MASS.
Mūsų vyčiu base-ball ratelis 

šaukia i rungtynes visus base- 
bail rateliu.' -- Vyčių arba ki
tus lietuvių ratelius. Šitos 
rungtynes bus suloštos mūsų 
arba oponentų puhlic Įiarkūose. 
Norėtume susiimti su South 
Bostono vyčiais k negreičiausia. 
Tie. kurie tmxi žaisti su milinis 
tegul rašo j manegerį Vinceli-■ 
tą Tamulyną. 57 Brjstol St.. 
Cambridg,. Mass,

PARSIDUODA N
7 kambariai ii- maudynėj 
pykla ir krautuvė. Kręiptis 
C St.. So. Boston, Mass. (G.-2Įn

GERAS PIRKINIS !
S< >. BOSTONE parsidutaju kampt 

medžio namas. 12 šeimyną ir krauli 
}h> 1 ir •"> kaniburitn; stt įtuisy&K 

■ du nešu S2.T4t5 į tnonis. Kaina $16^ 
lengvos išlygos. Kreipkitės p«Si 
Da\ ul|, 3tM» Broathvtiy. S. B.

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

Sutemus, bedievis tampa 
pusiau tikinčiu. — Young.

Smagus Piknikas
NEKALTO PRASIDĖJIMO PANOS MARIJOS DRAUGIJA 

Cambridge, Mass.

TURĖS DIDELĮ PIKNIKĄ 4 DIENĄ LIEPOS-JULY, 1926 
Ant ANTANO ALUKO FARM0S, N0RW00D, MASS.

Ik> žiemos nuovargio ir miestu dulkių kiekvienam sveikatai rei
kalinga tyras ora<. Tad kviečiame visus naudūotis geriausiais 
sil ikatai vaistais tyru oru. i Antano Aluko ūkę. pakvėpim- 
ii. atsigaivinti, pasilinksminti ir būti sveikais. Kviečiame iš 
vi.-ur visus: jaunus, senus, mažus ir didelius. Važiuojam!

VALDYJ5 A

m??;

PARSIDUODA?;^
1 '.i'iniyims 0 kambarių nmnas labd 

driili.t.i vietoj, daug visokių darže Akt 
tižių: obelių, grašių, vyšuių. -slyvų, py 
ėiu. aviečių, agrastų ir vašokšlių; U 
»•», |M'tlos žemės ; naujas dar namas, (ĖiJ 
9 melai kaip štai v tas; vištiniukas (Jf 
21 vištų. Netoli nuo Bostono ir Lynr 
Mass., labai ramioj vietoj. Nor&laflP 
plikti meldžiu kreiptis pas VYŠNIAI 
KIS. 2U3 Bollolt St.. So. Boston, 
lalaitdos: .>:3O p<> pit-t. suimto] 12.

(G. 21-26 

--------------------------------------------- ' 

| LIETUVIS DENTISTA&3 

ĮĮDR.ST. A. GALVARISKf 
(GALINAUSKAS) <

|414 Broadway, So. Bostoa
Telt-pboite So. Boston 2300; 't? 

p t ll’i'as atdaras mm 1O iki 12 rytCQ*J 
H mm 1 :1.7 iki 7:2n po Iiiet ir ni»P^ 
g iki :> vakare, šventą dieną pagal sn-r 
2 siim'ituą. '‘Ijp

Tel. So. Boston 082$^
• crriTvisa riĄjfTISTAS

GASPEtf

Pirmutine sezono
l „I

*• •
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'71 ,
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RENGIA

Lietuvių Darbininkų Kooperatyvas Sąjungos Centras
Prigelbiamas

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

MAIRONIES PARKE
Pradžia 10-tą valandą ryte

Tai bus gripai lietuvių darbininkų piknikas, šiais metais pirmuti

(flTUVIS DANTISTAS

DR. M. V. L..........
(K.ASPARAVIOlvJS, •

420 Broadway, Soutb Bo«or
O/i«o valandot:

i.u<. u iki 12:00 ryte ir tuk 
Iki 5 Ir nno 6:00 Iki 8 vaL vakare 
Ofisas aždarytaa suba*o« vakrrate 
ir nedėldieniais, taip-gi seredomle 
nuo 12 dient} uždarytas. , ėų

DRi Js Ci
(SEYMOI'R)

LIETUVIS GYDYTOJA
381 W. Broadway, S. Bos&

TEL. S.' B, «*V AL. !> iki 9

d r , L. goM
BOSTOr.

t

r-Ur 1S._
99 GKEEN STREET-
Tel. Ihiyraarket-2288 .••*•.. .. IU..KUU.VL----y. į

3 iki 4 ir 7 iki S valandų vakan

R0XBURY’I0 OFISAS
W ( R A W FORD STREET 

(silli \VasbingtoA St./' ''į 
Tol. Koxbury 0131

S iki !• r\ te. 1 iki 2 ir !> iki 10 vakare 
i-'kiriaiit penkia.iienio ir sekmadię 
iii<> vakaras.

sekmadieniais 3 iki

TEL Se. Boston 0506—W.

PU

_*
<»li-o Telefonas l niversity SS3H 
R< zi<h ;i< i j«»s T< I. I iiivcrsity

D. A. ZALETSU
Graborius ir Balsamno

<ą veninio Antrašas:
4 |s <’ainl>: i<lge St.. < ‘ambridge, Ms

l« METŲ SOUTH

0R. H. S. STO
AKIŲ SPECIALISTAS 

B99a W. Broadway, 8o. Boa 
VALANDOS: Nuo 9 r. Iki 7 v.

................................ ......

! Tel. Brockton 5112

DANTISTAS.’

DR. A. J. GORMA
(GUMAVSKAS) 

Sekmadieniais po pietų * 

[705 Main St., Montello,! 
(Kampas Broad Street]

nis. Rengėjai širdingai kviečią visų Naujos Anglijos lietuvių kolonijų
t

susipažinti, susidraugauti, nau-vyrus,

į ienas

mas ir

I—nii*^

moteris ir vaikus Bus proga

i A. L. KAPOČI
251 Broadway, So. B<

(“Keleivio” naiM),-
Orieo Valakdoo: nuo 9 Utį 'Šv 
1 3G M « ir nv» 6:30 Hn
Seredemls nuo 9 Iki 12 V*L M 
Sabu tomis nuo 9 Iki 6 nfcčll 
įtoailB no 9 Iki 12 (p*c*l MM

sužinoti, pasilinksminti.

tikras kermošius

.h

I

LDKS. CENTRAS.

d» l c
, . V A. i.

Rosiacncijo* ToW>phon*8: OTI 
Ofiso Telefonas So, Boston

S. BARUSEVia# 
UHlTUkM Graborius. btiŠM 
>■, Brel Katate ir PVbNc M 

258 W. Brotdway 
South Boston, MMI 

JRestldenclja Č38 borclNM*rW 
---------- .b---------
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Komitetą

LIETUVIS GRABORIUS

P. J. Akunevičins

OFISO IR GYVENIMO ANTRAŠAS

Švento Petro Lietuvių Bažnyčioj
Ant Penktos gatves, So. Boston, Mass

Visi čia minimi dainininkai: solistai

Kviečia Parapijos ir choro^rengimo Komisija

muzikai ir choras jau nuo senai ren
giasi prie šio koncerto ir pasiryžo 
padaryti nepaprastų.

820 E. Sixth St., So. Boston, Mass. Tek S. B. 4486

GEO. LAUKAITIS & COMPANY
Broadway, South Boston, Mass. Tel. So. Boston 2373-M

’ Janis tai gera progą pasinio- 
' kvti nudavimų, mimikos ir p.

Put enki utas

Rengia Šv. Petro Parapija ir Bažnytinis Šv. Petro Choras

aly vaus pagarsėję dainininkai p-le Blažauskaite, iš New 
Britain, Conn. ir R. Juška, iš Worcester, Mass.

Mes 
lietuviai kaip 1 
aatnams reikliu

Mes pai’ilu 
namams maml 
< pipes l. si jukti 
imc ir musu
. '.'kitčs:

Retoj lietuvių šeimynoj ne
rasi kokio nors albumo. B”4- ~'- 
toj lietuvių šeimynoj teras 
sietuvos Albumų, kuriame yra 
Lietuvos didžiųjų veikėjų at
vaizdai ir jų gyvenimų aprašy
mai. Kiekvienas laikąs save 
tikru lietuviu, patriotu priva
lo turėti tą Lietuvos Albumų.

Kaina $3.50.
“DARBININKAS”

366 Broadway, So. Boston, Mass

' So. Bostono jaunieji sku-J tavos reikale atsiimi kuisi t 
binkitės dėtis prie vyčių bū- mandagiai patarnauti 
rio kad turėtumėte linksmą 
kelione.

Baldwin Wood, San Francis 
co gyventojas. Jis nuo tėvo 
paveldėjo didelius turtus ir su 
tais pinigais turėjo nepasiseki
mą. Veik visų pinigu neteko 
per nenusisekusius investini- 
mųs. ^ Vieųų - investinimu jis 

gali -tiek gūžinės ptoceį^jos kagajienę.*prarado$400,000, j'i. f *

DIDIS BŪRYS W0RCES- 
TERIN

L. Vyčių 17 kp. su viesulus 
smarkumu rengiasi Darbi
ninkų piknikai!. Jau suor 
ganizavo vieną baisą ii‘ baigia 
kitų orgaiiizuotijį

■4. t* # z »i.A ; . ■

ATIDĖTAS
D. L. K. Keistučio dr-jos 

piknikas rengtas ant gegužio 
31 d. dėl svarbios priežasties 
neįvyks. Tapo ątidetas ant 
birželio 17 d.

Sekmadieny,
Gegužio 30,1926

7-tą vai vakare.

GAUKITE TIKIETUS 
IŠANKSTO

Važiuosiantieji i Darbinin
kų pikniką gegužio 31 <i. i 
AVoreester, Mass. gaukit;1 i- 
kietus išanksto. Jų gali .m 
gauti pas LDKS. ’ 
šiuos narius — Kiški. 
ką. Šeikį, Tamoliūną »-’• 
“Darbininke.” .Kelionė Bu
šu ten ir atgal tik $2.25.

Komis > j n

REIKALINGI
• iu 1< i-ongi dai lintus. \ imas 
Bizni nu>in;ananti-< lietuvy.-'. 
!;ila< mpran-tantis taisymą 
.nu<Hm>biIių. alui imi būni 
pirmos lūšio darbininkai ir 
urną m >ja nt i svaigalų. K iv i n- 
kitčs tuojaus pas

A. IVAS
110 Tremont St., Boston, Mass.

» A W IMI K K A S 
r .... .

Komunijų^. Ąerfy Ikeba
nas pasakė gAžųtpritaikinfą 
pamokslą.

t • * : ' t *,
PRAKALBOS

Vakare Šv. Petro bažnyti
nėje svetainėje buvo prakal
bos i šutųųgtosį Draugystės 
Lietuvos 1 lukterti. Žmonių 
atsilankė mažas būrelis. Pri
sirašė 10 naujų narių. Kalinė
jo gerb. klebonas, I)r. P. Ja
kimavičius, Dr. Galinaus- 
kas, J)r.-. Kašubą ir Kun. F. 
Strakauskas. i

ms
Lie

tuvi a Fvictoj Leidus {įaugu
siems vaikams gatvėse val
kiotis privalo pratinti kny
gyne laiką praleisti.NAUDOKITĖS KNYGYNU

Viešas knygynas, kurs ran
dasi prie W. Broad\vay ir E 
St. virš. Su. Boston Savings 
banko, vra labai patogi vieta 
liuosą laiką praleisti. Kny
gynas švarus, tvarkus, priei
namas dideliems ir mažiems. 
'Panų* knygyne yra didelis, 
lietuviškas skyrius ir jis vis 
papildomas naujomis livtil- 

Atemanti sekmadieni 8:-15 . '• .• . . 1 viskomis knvgomis.
rvte bus metinės Sv. Mišios •• .. .. i Knvgviias turi daug ivai-
Mari jos Vaikeliu Draugi jos. • ’ „ V _J * s .i • ni! angliškos kalbos vadove

lių. Iš jų lengva pasimokin
ti angliškos kalbos. Knygy
no darbininkės visada paga-

‘’kalbejo aktų Konsekracijos 
prie panelės Švenčiausios.

Pabaigoje buvo giedama 
! Litanija Panelės Švenčiau
sios ir suteikiamas palaimi 
girnas Švenčiausiu Sakra
mentu. ‘ ’ •

Prie pagražinimo šių iškil
mių ir procesijoj pridėjonc- 
mažai darbo Panelės Kat. 
švagždžiutę, Al. Kiburiutė, 
Magd. fr Ona Jankauskaitės, 
P r. LTboniutė, Paulina 
švagždžiūtė, Ona Pašakar- 

’ niutė. Kaz. Ambrozą, Vincas 
Grudzinskas ir Kaz. Kiškis.

TI i VIJA KEIK ALINGAS

VARGONININKAS
<:■ h-i kri-ij.kii.'-' REV.

ri: ri: a n i <. !•• • m.hh sh-.-.-i, aiIl.i. 
i <;. •_>. r>. i >

Po procesijai visi sugryžo 
atgal i bažnyčią, kur buvo’ 
apkarūnavojimas stovylos 
Panelės Švenčiausios. Tą iš
kilmę atliko panelė Paulina 
Švagždžiųtę, kuri buvo Ge?-

įPP-LĖ M. GRYBAITĖ, garsi N. A. so
16 dalyvaus bažnytiniame koncerte.

Maloniai kiečiami visi lietuviai mylinti muziką ateiti pa
klausyti švelnios Bažnytinės muzikos ir prisidėti prie

*
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