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visų Sauių katalikai
DARBININKĄ! VIENYKITĖS!
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Kaina 5 centai

Kurio bus viršus?
PASKELBSIME SEKANČIA

ME NUMERYJE
Balsai ant Lietuvos prezi

dento gausiai tebeplaukia ir 
galutinus rezultatus paskelb
sime sekančiame numeryje. 
'Tada ir baigsis mūsų valy
tas šiaudinis balsavimas.

Vienas kandidatas, kurs 
gerokai buvo atsilikęs, dabar 
gausiai gauna balsų — dau
giau, negu bile kuris kitas. 
Jo čia nei vardijame, bet jis 
yra žymus veikėjas, advoka
tas, buvęs ministeris ir 
nisteris pirmininkas.

SUAREŠTAVO KUNIGĄ, 
UŽDARĖ BAŽNYČIĄ

Meksikoj, Zitacuaro mies
te, katalikų kunigas Lilis 
Cerdo tapo suareštuotas, o jo 
bažnyčia uždaryta. Vietos 
valdžia išrado, kad kunigas 
nepildęs Įstatymų.

Ull-

ITALŲ SUSIRĖMIMAS SU 
AFRIKIEČIAIS

Afrikoj, italu kolonijoj, 
buvo besukįlanti viena gen
tis prieš italus. Italai pra
dėjo prieš ją karinius veiki
mus. Susirėmime italai iš
mušė sukilėlius iš pozicijų ir 
nugalabijo 15, o sužeidė a- 
pie 40. Italams teko 200 kup
riu.

UŽDRAUDĖ VERGIJĄ UŽ 
ŽMOGIŠKAS AUKAS

Anglijos vyriausybė Indi
joj buvo pasiuntus komisiją i 
Burmą atkalbinti dvi gentis 
nuo vergijos ir nuo žmogiškų 
alfe

iv
• __ * __ z- —

Komisijos pastangomis pa- 
liiiosuota iš vergijos 3,500 
ve i -gi i. : >4 sod ž i a i pa s i ža dė j o 
neaukuoti savo dievams žmo
gišku aukų. Vienas vadas 
norėjo suteikti dvasioms 
žmogišką auką paskutiniu 
sykiu. Jei ne. tai girdi ne
būsią užderčjimo. Komisi
ja neįstengė atkalbinti ir tik 
suteikus tam vadui dovanų 
už C 15.000 atsižadėjo nuo tos 
bjaurios ceremonijos.

SUSTREIKAVO STRYTKA- 
RIŲ DARBININKAI

AKRON, Ohio. — Stiyt- 
karių kompanijų darbinin
kai reikalavo algų pakėlimo, 
Įvedimo 9 vietoj 10 valandų 
darbo dienos ir kitokių page
rinimui. Kompanijos atsisa
kė tą padaryti ir darbininkai 
sustreikavo.

Mrs. A. Brosseau naujai iš
rinkta Amerikos Revoliucijos 
Dukterų prezidentė.

PER CIGARETĄ

PROVIDENCE, R. I. — 
Daniel O’Learv, 85 m. am
žiaus, labai nukentėjo per ci- 
garetą. Jis naktį lovoj už
sidegė cigaretą ir netikėtai 
nuo cigarete užsidegė patali
ne. Tilo tarpu užmigęs se
nis to nejuto. Kai pajuto, 
tai jau pervčlu buvo ir nei iš 
kambario išbėgti negalėjo. 
Duktė gaisrą pajutus atidarė 
kambario duris ir dūmai 
liepsna ūžtelėjo Į ją.

ir

SUNEGALĖJ0
TERRE II AUTE, Tnd.— 

Debs, socijalistų vadas, sun
kiai susirgo. Kadangi jis y- 
ra jau 72 m. amžiaus, tai jo 
sveikatos atgavimas yra sun
kus.

IŠREIKALAVO ALGŲ 
PAKĖLIMO

, rochester, N. Y.— 
Pienininkų unija išreikalavo 
pakelti algas dviem doleriais 
savaitėje ir sumažino darbo 
nu<> 7 iki 6 dienų savaitėje.

38 SYKIUS PER 28 M.
N EW YOR-K. — Samuel 

Bonner per 28 metus buvo 
suareštuotas 38 sykius.’ Da
bar jis negalės daugiau tuo- 
mi pasižymėti, nes nuteistas 
aštuoniems metams į kalėji 
mą. Jis šmugeliavo narkoti 
kais.

G EB ŪŽĖS 4 D., 1926, A DIENIS, Nr. 36

■V-

Dedikacija Amerikos Legiono naujos ligoninės San Francisco, California

f

Visuotinas streikas 
Anglijoj

PRAMONINIS PERVERS
MAS ANGLIJOJ

Anglija priėjo prie milži
niško pramoninio krizio. Iš 
to galės būti toli siekiančios 
pasekmės. Gali įvykti tik
ras pramoninis perversmas.

Jau jirieš apie metus laiko 
Anglijos angliakasiai gręsė 
didžiu streiku. Nuo streiko 
išgelbėjo valdžia, kuri paža
dėjo anglių kompanijoms 
subsidiją (paramą), kad 
kompanijos galėtų mokėti 
reikalautas algas. Bet val
džia nedavė nuolatinę subsi
diją. o tik apribotam laikui. 
Tuo tarpu buvo vedamos su 
darbininkų unijomis derv-

naktį iš p^nedėlio į utarnin- 
ku.

“Karas tapo paskelbtas,” 
pasakė J. 11. Thomas, sekre
torius geležinkelininkų uni
jos. Ir po to pridėjo: “Da
lykų padėtis labai liūdna.” '

A. J. Cook, angliakasių 
Federacijos sekretorius pa
reiškė: “ Premieras paskelbė 
mums karą: mes privalome 
rengt is prie kovos.”

Visu didžiųjų darbininkų 
organizacijų vadai buvo su
sirinkę į savo būklę ir ten 
bendrai svarstė kovos vedi
mą.

Visu darbininku organiza
cijų vardu tapo paskelbtas 
manifestas, kur išaiškinama 
dalykai ir teisinama darbi
ninku vadu pasielgimas. Ma
nifeste kaltinama kasyklų 
kompanijos už pravarviną iŠ 
darbo 1,()()().(MM> angliakasių, 
valdžią kaltina už atsisaky
mą užtikrinti angliakasiams 
gyvenančią algą. f

Visuomene Londone suti
ko didžiulį streiką gan ra
miai. Atsinaujino didžiojo 
karo įspūdžiai. Anas karas 

bas yra naminis ikaras — vi
suotinas streikas.

Straipsnis, dėl kurio Dai
ly Mail darbininkai sustrei
kavo iv laikraščio neišleido, 
turėjo antraštį: “For King 
and Country.” Ten buvo 
pasakyta: “A general si rike 
cannot be tolerated by any 
civilized government.” Dar
bininkai reikalavo, kad re
daktorius padarytų pataisas. 
Bet redaktorius atsisakė tą 
padaryti. Tai spaustuvės 
darbininkai ir sustreikavo.

Sakytame straipsnyje ne
kaltinama angliakasiai, liet 
sakoma, kad jų vadai traukią 
darbininkus į revoliucinį ju
dėjimą ir jie neturį omenėje 
krašto gerovės: girdi gene ra
lio streiko negali pakęsti jo
kia civilizuota šalis ir prieš 
jį valdžia turi kovoti visomis 
priemonėmis.

Angliakasių kompanijos 
negalinčios reikalaujamų al
gų mokėti dėlto, kad neišsi
verčia. Todėl gal Anglijoj 
kasyklos turės patekti į val
džios rankas.

£ IV_ _ _ P
V 

tūkstančius žmoraų iš Mil- 
\vaukee ir iš kit^į Chicagos 
šiaurėje miestui dalyvauti 
paskutinėse iškilfeėse.

“Be mūsų geležinkelio pa
ruošimų, Northvvjęstern gele
žinkelio ir Soo linijos specia
liai traukiniai gfelės paimti 
kitus tūkstančiui žmonių iš 
Chicago ir Mihyaąikee.”

Kap matome, geležinkidių 
viršininkai jau pažadėję ata
tinkamą transpBrtaotę 
sieros. Tečiaus W>; 
nntetai dar darbtgijasi parū
pinti nemažžūj^

TRAUKINIS KAS DVI 
MINUTOS

CHICAGO, III. — Pasku
tinę Eucharistinio Kongreso 
dieną Mundeleine, netoli 
Chicagos, įvyks Eucharistinė 
procesija. Chicago, North 
Shore and Mihvaukee gele
žinkeliu tą dieną iš Chicago į 
Mundelein traukiniai galės 
paimli dešimtis tūkstančiu 
žmonių. Iš Chicago trauki
niai važiuos kas dvi mitintos, 
t. y. kiekvieną valandą išva
žiuos 30 traukinių.

“ Paskutinę Kongręko die
ną iš Chicago į J£ut\deleinj vietų Mūri 

 

mūsų geležinkeliu bus gali
ma paimti virš 300.009 asme
nų.” sako M. J. Feron, 
t ransportuotės viršininkas.

“Tam tikslui mūsų planai 
jau sudaryti. Iš Chicagos 
vidumiesčio kas dvi minutos 
išeis vienas specialis trauki
nis į St. Mary seminariją. 
Minutėlėm, III. Šie t rauuki- 
niai pristatys į Mundelein 
visus tuos, kurie norės daly
vauti procesijoje.

“Be to. mes pristatysime spartus važiavimas.

KATALIKŲ PETICIJA

Meksikos Religijos Apsau
gos Lyga išleido peticiją po
kuria renka parašus, rt^oti buvo tyrinėjama anglia-
rija bus įteikta kongresui, 
kad pertaisyti] tikybą var
žančius istatvmus.* •

ISTORIŠKAS STRAIPS 
NELIS

Nunšaino dirbimas 
karo laive

SPROGIMAS LAIVE
SAN DIEGO, Cal. — Suv. 

Valstijų karo laive Jolm 
Francis Burna buvo daroma 
mūnšainė. Bet ištiko eks- 
pliozija ir “meistras’’ galą 
gavo. Tas faktas labai suju
dino valdžią. Laive daroma 
didžiausias tyrinėjimas. Jei 
ras daugiau kaltininkų, tai 
bus karo teismu teisti. Yra 
sakoma, kad penki kiti jūrei
viai dalyvavo mūnšaino da
ryme. Jie alkoholį sunkė iš 
šelako.

ATŠAUKĖ PAŽADĄ

Suv. Valstijų milijonie
rius Jobu I). Rockefeller, 
jaunasis, buvo pažadėjęs E- 
gipto valdžiai $10,000.000 į- 
steigirnui muziejaus. Šitą 
pasiūlymą Egipto valdžia ne
palankiai sutiko. Tai dabar 
tas pažadas tapo atšauktas.

MIRĖ ALASKOJ, LAIDOS

MICH. VALSTIJOJ

‘ vi-
•ngreso ko- Lietuvišku knvgii d raudi- 

mo laikas jau taip senokai 
buvo, kad tas periodas jau

istaiyti * virsta istorijos dalyku. Pa-
automobiliams. Nes daug 
žmonių ten suvažiuos auto
mobiliais. Tam tikslui ten 
ištaisoma astuonios vietos, 
kuriu kiekvienoj galės būt 
sustatyta po 8.000 automobi
lių.

šimtai policijos ir šerifo 
asistentų patruliuos visus 
vieškelius, einančius Į Mun
delein, prižiūrės, kad vieke
lių neblokuotų automobiliai, 
kad visur būtų tvarkingas ir

GRIUVO TILTAS
Ochtoj, ties Leningradu, 

griuvo tiltas ir žuvo 8 žmo
nės. Nelaimė atsitiko dėlto, 
kad potvinis buvo susilpni
nęs tiltą.

ORGANIZUOJA AUDĖJUS
NEW BEDFORI), Mass. 

— Įsteigtas naujas audėjų 
unijos lokalus ir prasidėjo 
nariui prirašinėjimas. Narių 
ieškoma vaikščiojant po sta
bas.

žvelgę atgal, atsiminę apie 
visas aplinkybes, į kurias 
lietuvių tautos likimas atsi
dūrė tuo laiku, dabar pripa
žinsime, kad tai buvo vienas 
kritingiausių laikų lietuvių 
tautos istorijoj. To laiko tė
vynainių, kovojusių už lie
tuvystes palaikymą ir gaivi
nimą. dar tebeturime savo 
tarpe. Svarbu iš jų išgauti 
kiiodaiigiausia žinių apie tą 
periodą.

Vienas tokių tėvynainių, 
kovojusių už lietuvystės iš
laikymą, yra p. M. Jankus, 
kurs dabar yra mūsų ameri
kiečių tarpe. Gerbiamas vei- 
kėėjas teikėsi ‘•Darbininkui’ 
parašyti indomų straipsnį 
“Lietuviškų Knygų Kon
trabanda.’ Neabejojame. kad 
“Darbininko” skaitytojai su 
indomumu tą straipsnį per
skaitys. Tai istoriškas 
straipsnelis iš svarbaus lietu
vių tautos istorijos laikotar
pio.

SPRINGS,

iš padangių 
vidurmiesti.

NUKRITO ORLAIVIS

COLORADO

Col. <— Orlaivis 
krito tiesiog į
Orlaivis nukrito ant automo
biliuos. kur buvo’ vienas žmo
gus. Tas žmogus buvo užj 
muštas. Du lakūnai tapo 
sunkiai sužeisti.

1 limenu L. McDonald, gar
sus Alaskos tyrėjas, buvo nu
vykęs ten su savo pačia. Pa
ti mirė ir tada vyras su šu
nimis gabeno per kalnus ir 
tyrus pačios lavoną i pajūri
ni miestą. Jam reikėjo ke
liauti 200. mailių. Tą kelio
nę padarė‘per šešias dienas. 
Iš Nome bus galinama Į 
gimtini kraštą. Į Hillsdale. 
Mieli.

KLAIPĖDIEČIŲ PRAKAL
BOS

BALANDŽIO
30—Stougston, Mass.

GEGUŽĖS
2— South Boston, Mass.
3— Cambridge, Mass.
4— Westfieldr MAss.
5— Montello, Ma9s.
6— Athol ir Gardner, Mass.
8— Providence, R. I.
9— Hudson, Mass. (po pietų)
9—Worcester, Mass.
Po to atstovai aplankys 

]»orą kolonijų Conn. valstijo
je ir vyks Chicagon. iš kur 
jie jau gavo pakvietimą. Vi
durvasary mano grįžti atgal.

DIRBS REIKALINGIAU
SIUS DARBUS

Anglijos generaluim strei
kui einant ypatingų visuome
nei baisumų nebus. Valdžia 
ir darbininkų unijos sutarė 
reikalingiausius darbus atli
kinėti. Suorganizuota dis- 
t ribucija maisto, pieno ir ki
tų valgomųjų daiktų. Spaus
tuvių darbininkai gal ne
streikuos kartu su kitais, nes 
kontraktas reikalauja, kad 
darbininkai streiką, o darb
daviai lock out ’ą tegali pa
skelbti pranešus 14 dienų iš- 
anksto. Todėl laikraščiai 
turbūt išeidinės.

kasių padėtis.
Subusidijų laikas baigėsi 

gegužio 1 d. ir prieš tą laiką 
ėjo derybos. Angliakasių 
linijų vadai derėjosi su kom
panijomis, taipgi su valdžia. 
Deiybos ėjo net ir naktimis. 
Konferencijose dalyvavo an
gliakasių vadai, kasyklų 
kompanijų atstovai, premje
ras Baldvvin ir daug mini ste
pių. Valdžios atstovai buvo 
kaipir tarpininkai:

Angliakasių streikas yra 
tik pradžia visuotino Ang
lijos pramoninio krizio. Ten 
darbininkai yra šauniai su
siorganizavę ir susirišę vie
ni su kitais.

Išrodo, kad angliakasiai 
ceremonijų nedaro. Kadan
gi subsidijų laikas pasibaigė, 
o derybos prie nieko neprive
dė, tai valdžia žadėjo subsi
dijų periodą pratęsti dar dvi 
savaiti. Bet angliakasių va
dai to neklausė ir išsiuntinė
jo darbininkams Įsakymą 
streikuoti.

Valdžia dabar jaučiasi, 
kad jai užliėgta už akių, kad 
darbininkų vadai nedavė jai 
pilnos progos reikalus išves
ti be striuko.

Be to štai kas atsitiko. Lai
kraščių spaustuvuių darbi
ninkai ėmė sauvaliauti. Lon
dono laikraštis Daily Mail 
buvo padavęs*'' editoriali 
straipsni angliakasių reika
lais. Tas straipsnis spaustu
vės darbininkams pasirodė, 
nepalankus darbininkams. 
Tai spaustuvės darbininkai 
atsisakė jį statyti. Valdžia 
tokį darbininkų pasielgimą 
lekuoja Įsikišimu i spaudos 
laisvę.

Formaliai derybos baigėsi 
bal. 30 d. Bet šiaip taip su
tarta dar kartą susirinkti ir 
susirinko nedėlioj. Dervlms 
ilgai tęsėsi ir užsitęsė iki vi
durnakčio. Išsiskirstė nieko 
nepadarę 1 vai. naktį, 
cialiai tapo paskelbta, 
dervlms nutrauktos ir 
meninis karas 
pradėtas.

Streikas prasidėjo vidur-

Ofi- 
kad 
pra- 

(streikas)
Gil Borges, pan-ameriko- 

niškos unijos vice-prezidentas.
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LIETUVA GALUTINAI SU- Gustainiu 
MOKĖJO SAVO SKOLĄ 

PRANCŪZIJAI
KAUNAS, 10. IV. (Elta). 
Šiomis dienomis Lietuvos 
Uankui duotas parėdymas 
pervesti Prancūzijos valsty
bes iždan 1,202,218.06 fran
kų, kuriu sumokėjimas galu- 
tinUr likviduoja Lietuvos 
skolą Prancūzijai.

' Kalbamos skolos, bendrais 
bruožais istorija'tokia: 1919 
m., Lietuvos nepriklausomy
bes pirmomis dienomis,* per
ėmus Lietuvos vvriausvbū•z

savo žinion geležinkelių tink
lą, nerasta jame beveik jokių 
riedmenų (nei vagonų, nei 
garvežių). Bent kokiam su
sisiekimui palaikyti teko pa
skubomis rūpintis įsigyti ke
letą garvežių ir vagonų. J ų 
pirktis nebuvo kuo, nes val
stybės iždas tada buvo visiš
kai tuščias.

•Prancūzams laimėjus ka
rą, jų karo grobio skaičiuj 
buvo daug iš vokiečių paim
tų garvežių ir vagonų. Pran
cūzija tą karo grobį, kaipo i jį 
jai mažai reikailngą, o gal ir 
dėl politinių motyvų, noriai 
ir prieinamomis sąlygomis j 
pardavinėjo naujai susikū
rusioms valstybėms. 'Ta pro-' 

- ga pasinaudojo Lietuva ir 
1919 metais skolon pirkosi 
garvežių '5,087,376.35 įranki] 
sumai. 'Tos skolos pirmoji 
dalis — 1.684,972.39 frankų 
Prancūzijos valstybės iždui 
buvo sumokėta 1923 m.

Likusios skolos — 3,402,- 
503.96 frankų grąžinimas, ei
nant tam tikra sutartimi su 
Prancūzijos vyriausybe, bu- 
voėšuskirstvtas i tris-lygias 
viena kitai ratas.

Pirmosios tokios ratos sko
la 1,134,167.98 frankų sumai 
buvo grąžinta 1924 m. balan
džio 30 d.: antrosios ratos 
skola (1,134,168 franku plius 
6->mioš. už pirmą ir antrą į- 
mokėjimus — 136,100.16 fr.) 
išviso 2,270,268.16 frankų 
sumokėta 1925 m. balandžio 
30 d. Dabar sumokėtoji tre
čiosios ratos skola, kaip jau 
minėta, galutinai likvidavo 
Lietuvos* skobą Prancūzijai. 
Tuo būdu Lietuva dar kar
tę-įrodė, kad ji nori ir leng
vai sugeba būti ištikima savo 
tradicijai — lojaliai ir aku- 
fflčiai pildyti savo tarptauti
nius pasižadėjimus.
, > x * ■

Slogai atrodo rugiai 
L'Šį pavasarį, sniegui sutir 
Ims, blog ai atrodo rugių ž<*l- 
idėns, iš ko galima s|M_*ti blo
go rugių derliaus. Beveik 
kiekvieną naktį sala; dieną 
BQulė ištil-ĮMlo nakties pašolį, 

* kas labai kenkia rugiams. 
Žieminiams kviečiams, dobi- 
tams ir k. Žemaitijoj, (lau
kely vietų prisieis atarti ru 

nes visai yra išpuvusių.
Įol kas jau galima spėti, kad 

is metais “skrumnaa” bus 
onelės.

dvi įsteigimo jau
nėtos federacijos grupės mū
sų universitete.

Mūsų studentų atstovai, 
kad ir nepritardami dabarti
nės Tautų Sąjungos dar
bams, vis tik žadėjo Tautų 
Sąjungos idėją remti ir tokią 
grupę steigti.

Svečias buvo mūsų studen
tų vaišinamas ir važiojamas 
po įdomesnes Kauno apylin
kes ir vietas. Jis, pasirodo, 
esąs dabartinio Švedijos už
sienių reikalų miništerio p. 
Undeno sūnėnas.

KALINIAI PUOLĖ LYDIN
ČIUS SARGYBINIUS

Kovo mėn. 29 trauk. Nr. 7 
buvo vežami kaliniai iš Kė
dainių į Šiaulius.- Einant 
t rauk, tarpustoty Gudžiūnai- 
Baisogala kaliniai pilele ly- 
dinčiąi juos policiją. Puolu
sių kaliniu 1 nukautas. 1 
sunkiai sužeistas ir 1 lengvai 
sužeistas. Pabėgti niekam 

į nepasisekė: tiek gyvieji, tiek 
J sužeistiieji nugabenti į šiau- 
.ius.

t.

NUTEISĖ LIETUVIUS
Mobilizuoja lietuvius 

gimnazistus 
VILNIUS, IV-9 (Elta). 

Nežiūrint visų pastangų, len
kai Vilniaus lietuvių Didžio
jo Kunigaikščio Vytauto 
gimnazijai neduoda jai pri 
klausančiu teisiu. Dėl to v 4.
praeitais metais daugeliui 
moksleivių neduota baigti 
gimnazija ir iš mokyklos 
suolo paimta tiesiog į kalei-, 
v i nes.-. Pastaromis dienomis 
vėl paimtas į kariuomenę .tos 
gimnazijos 8 klasės mokinys 
J asiulionis.

NUBAUDĖ MOKYTOJĄ
VILNIES, 1V-9 (Elta), 

šiomis dienomis Ašmenos 
Storasta nubaudė 500 1. auks. 
(ar 5 dienoms kalėjimo) 1 
lietuvį mokytoją Baranaus
ką Kazį už tai. kad jis neva 
mokęs vaikus be valdžios Iri-# • , ■ 
dnno, organizavęs 
nius kursus ir ten 
neleist i 
lon.

Mok. 
skųstis 
bausmės auktesnėn instanci 
jon.

vakari -
__  . U n agitavęs
vaikųr lenki] mokyk-

Baranauskas , žada 
dėl šios neteisingos

f
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15 litų bauda arba 3 dienomis 
arelio, be to, iš Milarovaites 
priteista Kauno Miesto Val
dybai 84 litai už pieno anali- 
zą. Mila.ro vai t ė kaltinama 
buvo tuo, kad ji Kauno mies
te pardavinėjo nugriebtą 
pienų.
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Didžiulis žibalo šulinių gaisras Brea, Cal. Gaisrą sukėlė žaibas. Nuostolių pridarė už 
$5,000,000.

giniame straipsny vyriausy
bes Įžeidimą.

JEI SMAUGTI, TAI 
SMAUGTI

VILNIUS, 1V-9 (Elta). 
Sąryšy su lietuviškų pamal
dų sumažinimu Švenčionių 
bažnyčioj “Dz. AVil.” pata
ria Švenčionių lenkams, kad 
jie reikalautų dar didesnio 
lietuvių kalbos teisiu susiau
rinimo. būtent, kad letuviu 
pamaldos būtų kas ketvirtas 
šventadienis.

TILŽĖS LIETUVIUS
Balandžio 16 d. 'Tilžės po

licija padarė pas kelius vieti
nius prūsų lietuvius kratą, 
neva ieškodama propogandos 
medžiagos Lietuvių Partijos 
per buvusius rinkimus praei
tais lapkričio mėn. į provin
cijos esimą. Tarp ko kito 
raštinės vedėjas Braese įspė
jo, kad lietuviai tik sykį gau
sią i kailį.

X. *>

10 KANDIDATŲ SĄRAŠŲ
Klaipėdos rinkimų apy

gardoj patiekta rinkimams į 
Lietuvos Seimą! 10 kandida
tų sąrašu: (j sąrašus patiekė 
valstybiškai nusistačiusius 
partijos, 3 — enlieitsfronto 
partijos ir 1 —; komunistai.

VYRAS SU TRIMIS ŽM0-
, NO MIS
Nesenai Panevėžio Apy

gardos Teismas sprendė įdo
mią Alberto Domikio bylą.

Kilęs iš Vokietijos Alber
tas Domikis dar per karą 
1915 metais, turėdamas IV 
meti] amžiaus. 'Tilžėje susi
vedė su Berta Lange. Kiek

PROTESTAI PRIEŠ LENKŲ 
ŽIAURUMUS

Is daugęlip Jįįatuvos vie
tų gaunaųii^fotestai ‘Id ieš 
lenkų žiauAi^iiilc' Viii i jo j, 
kur tik Švenčionių apskrity 
uždaryta 36 liet, jubkyklos.
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. STUDENTU SVEČIAS
• *■ *

^‘.Buvo užsukę* Kalimui, 
kęs Pabaltos valstybių 

identus Tarptautinės Stu- 
tų Federacijos 'Tautų Sa
gai Retnti sekretorius p. 

Gullstrom (švedas), 
^tarėsi su mūsų studentų 

«Ūtovyl>es. pirmininku p. A. 
starkumi ir užsienių reikalų 
komisijos pirmininku p.

■

VILNIES. 1V-6 (Elta). 
Lenkui valdžia sukonfiskavo 
velykinį “Žvcie Laidu*’ nu
merį. kuriame įžiūrėjo įžan-

Chicagietis Oharles W. Folds, 
išrinktas prezidentu Izaak 
Walton League’os.

laiko pagyvenus, jam pirmo
ji žmona pabodo ir jis ją pa
metęs atvvko Lietuvon. Vo- 
kiečiams iš Lietuvos išsi
krausčius jis Lietuvoj 1920 
metais tarnaudamas Geleži
niame Vilke, kartą atsilanke 
Šančiuose i vakarėlį čia susi
pažino su jauna panele Ago
ta Jakaityte ir. praslinkus 
dviems savaitėms, buvo at
švęstos jųdviejų vestuvės.

Alatyti ir antroji žmona 
greitai pabodo, nes 1922 me
tais pametęs antrąljąi žmoną 
išvyko i Panevėžį. Pabuvęs 
kiek laiko Panevėžyje susi
pažino su panele Zofija Pile- 
kauskaite. Praslinko trys 
savaitės ir buvo atšvęstos tre
čios vestuvės.

Pagaliau Domikiui toksai 
dinkiniasis žmonų nusibodo 
ir savo “eksperimentus“ už
baigė su paskutine panele.

Jis jau buvo be užmirštą 
žmonas pirmesnes ir būti] ir 
toliau tebedirbęs prie “Pa
nevėžio Balso’’ redakcijos, 
kad nebūtų atsiradę tokiu 
“nedori]’'' žmonių, kurie su
žinoję visus jo darbus prane
šė policijai, o ta teismui.

Teismas, Albertą Domikį 
nubaudė dvejais metais sun
kiųjų darbi] kalėjimo ir su
siaurino teises.

NUBAUDĖ UŽ NUGRIEBTĄ 
PIENĄ

II nuovados taikos teisėjas 
nubaudė Milarovaitę Ulianą

/
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SUSIPAŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS
Nei viena tauta negali kilti, kultūroje ir 

be mokytų vyrų ir moterų^ Kiekvie
na Kliringą tauta gerbia savo mokytus vy
rus ir mokytas moteris. Taip ir pas lietuvius 
turi būti.

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

YKA IŠLEISTAS PUIKUS VEIKALAS VADINAMAS

LIETUVOS ALBUMAS
Veikalas turi 436 puslapių, iš kurių 288 puslapiai 

užimti paveikslais
Kaina $3.50 Užsisakykite

“DARBININKAS”
366 West Broadway South Boston, Mass.

(

J

Reinoldas šikzalas ir Gemšycas

TEMPLIERAS ADELMARAS
APYSAKA Iš ŠV. KRYŽIAUS KARŲ 

Vertė A. Blažys

(Tęsinys)
BAUSMĖ IR ATGAILA

Nuo los valandos, kurioje apleido Izmaelį Liu- 
las. grafas visuomet buvo su-imąstęs ir nuliūdęs, 

kad nebeįstengė jo suraminti no begalinė Cųlaimos 
meilė. 'Tai buvo laikas, kada nukreipė nuo atpuo- 
lėlio savo akis Viešpats.

\ os prabėgo pusė metu nuo Vemh lino tikėjimo 
atmetimo, pasimirė Almonzoras, o po metų jis jau 
verkė ant (’ulaimos kapo, kuri pagimdžiusi jam sėl
iui Nubari d-iną neužilgo mirė. \ argšus žiųogus vėl 
liko vienas ir pamatė, kad visa puikybė, kuri tik 
pražūtį žmogui suteikia vra p,;;.,., |)abar jo širdy
je pynėsi jau visai kitoki planai. Nė auksas b i brau 
mis turtai jam berūpėjo; apleisdavo namu- po lie
sim!. dvylikos dienų ir vi-uoniet 
Tuo tarpu Engados t vi ltose, 
kelios dešimtys dailininkų ir 
jarkviete Izmuelis statyti s t *luik Ii n •_ 
apie kurią mes jau pasakojome. Il«-į 
mis supirkinėjo grafas šventųjų palaikų-. kurias

sugrįždavo tllščias. 
Liutardo uoloj'* dirbo 
amatininku, kuriuos 

a jai koplytėlei, 
.alinčmi' sumo

si!

ŠKOTIŠKOS VELYKOS
PALANGA. Škotijoj nuo 

senų laikų yra priprasta per 
Velykas rengti nemokumus 
visuomenei pasilinksmini
mus. Toki jų gražūs pasi
linksminimai Anglį] valdžiai 
tiek patiko, kad 1912 m. nu
tarė pavesti blaivybes drair 
gijai tokius pasilinksmini
mus rengti per visas šventes 
visoj valstybėj.

Tokį pasilinksminimą! su
rengti pas mus sumanė'vi
durinės mokyklos mokytoja 
p. T., padedama kapeliono 
kun. Kl. antrą dieną Velykų, 
mokyklos salėj savo moki
niams “dainoriams.” ... tąi 
vakarėlį,mokiniai atėjo su tė
vais, giminėmis ir pažįsta
mais. Čia susirinko visokių 
luomų: darbininkai, inteli
gentai ir kaimiečiai ir kt.

Svečiai iš pradžių pasišne
kėjo? paskui pašoko, susėdę 
pasiklausė mokinių choro ir 
muzikos ši tą iš Čaikovskio ir 
Stankevičiaus.

Vakarėlis buvo nemoka
mas. Bet Palangos ponios, 
žinodamos, kad vaikai mėgs
ta kasniuoti šventes saldu: 
mynus, ateidamos f' pasi
linksminimą atnešė nuo savų 
stalų.

riais piretaisais, 15 įvairau 
didumo statinių ir užraugi] 
tęs bragos. Prie bravorų - 
nieko nebūta, tik palikti pė< 
sakai, kuriais sekant prieit 
ūkininko Kulbinsko Juoz 
namą, Ąleknonių kaime. P; 
darjus jo namuose kratą bi 
vo rastas nejnažas kiekA n; 
minės degtinės i ršiaip įva 
rių bravorams įrankių.

Be to, buvo padaryti 
kratos pas daugelį to pat ka 
mo gyventojų ir be-yrįk p; 
visus rasta naminės degtinė 
dirbtos toje ežero saloje.

P ra vedus kvotą paniškoj 
kad rasti saloje bravo)-; 
priklauso bendrai visa' 
Ąleknonių kaimui, nes t 
bravorai gyvuoja nuo 191 
metų ir anot vietos gyvent' 
jų pasakos vietinė polici. 
1922-23 m. griebėsi visų gal 
mų jn iemonių juos likvidu 
ti, bet degtindariai saloje bi 
vo tiek organizuoti, kad p 
licija susilaukė net ginkluok 
pasipriešinimo iš pusės de 
tindarii]. Paskutiniuoju m 
tu jie taip gerai buvo salo 
įsitaisę, kad mane nieks 
nedrįsiąs judinti.

Dirbtąją degtinę Alekn 
nii] kaimo gyventojai pard 
vinėjo apylinkės gyvent 
jams ir patys naudojo sa 
reikalams, iš to turėjo nem 
ža pelno ir linksmai gyvCn

Bet. deja, šį kartą jiei 
nepasisekė. Svarbesnieji d< 
tindariai yra sulaikyti: J n 
zas sūnus Juozo, Kulbii 
kas, Juozas sūnus Karol 
Kulbii įskas, Konstanci
Kulbinskienė, Mari* Ki 
binskaitė. Jonas Kulbinsk; 
Marta Navickienė ir Juoz

Kongresmanas E. 0. Leath 
wood iš Salt Lake City, Ut. 
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ŽUVINTU EŽERO DEGTIN
DARIAI

š. m. kovo mėn. krim. poli
cijoje buvo gauta slaptų ži
nių. kad Žuvintu ežero salo-* *- 
je Simno vai.. Alytaus apskr. 
vietos gyventojai gamina na
minę degtinę.

šioms žinioms patikrinti 
kovo m. 29 d. nakties metu, 
vadovaujant kriminalūs po
licijos valdininkams į sako
mojo ežero saką nuvyko poli
cija ir salos nendrynuose* bu
vo rasti net du bravorai na
minei degtinei dirbti su įvai-

nusistebėjimu apžiūrėjo Adelmaras; čia buvo jis pa
sistatęs sau karstą ir padėjęs ant jo savo parašą.

Užbaigus tą puikų darbą ir pirmą kartą atlikus 
ten Liutardui vakarinę maldą, ibėgo vidun Im* žado, 
išbliškęs, netekęs sąmonės Tzmaelis ir parpuolė ant 
altoriaus laiptu. Daug vargo padėjo senelis lig nu
vilko nelaimingąjį guoliu. “Viskas žuvo.“ tarė jis. 
“Krikščionys sugriovė mano namus, išmušė kraus 
ir nežinia, kur dingo sūnus Nucliarėdinas! Vargas 
man! Atėjo keršto laikas, nei danguje, nei žemėje 
nebėra pasigailėjimo prakeiktam žmogui. Ko vargs. 
Ii tu Čia |wie manęs? Eik šalin, mano kvapas — 
nuodai, kurie užnuodys tavo kraują. Žiūrėk. ant 
mano kaktos stovi prakeikimo ženklas ir gėdijąs 
skaistybės!“

Vėl puolė kaukdamas ant žemės nelaimingasis ir 
daužė netekęs proto Į akmenis galvą, kol pagaliau 
po didelio vargo vėl nepasisekė Liutardui ji paguhly- 
ti lovon, kur visai nusilpęs gulėjo l»e sąmonės. Mė
nesį laiko svyravo jo likimas tarp gyvybės ir mirties. 
Tačiau per dangaus Apveizdą ir didelį tarno triūsą, 
jis vėj pasveiko.

Nuo to laiko jau niekada daugiau nebeapleido 
l’.ngados uolos nelaimingasis, tik kaitą jis atsilankė 
p likiojbn koplytėlėm, kad iškilmingai išsigynus tik 
ką priimto tikėjimo. Tuojau pradėjo atgailą ir taip 
griežtą bausmę sau užsidėjo. ka<l ypatingo stiprumo 
kūnas, kaip jo tegalėjo ją pakelti. Ilgus metus ne

matė jokio žmogaus, išskyrus Liutardą. vien 
meldėsi prie savo Viešpaties. Tačiau toks nepapr 
tas grafo griežtumas, staigus, uolus darbas ir gi 
sielos skausmai truputį atbuko, jo akys,' kartais > 
būdavo lygus krikščionis ir molmmedas ir tai d<*l 
kad pastarieji visokias beprotystes ir įvairias d' 
sios ligas laike dieviškais įkvėpimais.

Veltui ieškojo dingusio brolio templierų ord< 
vadas Henrikas arštainietis ir neatėjo jam j gal 
kad tai yra tas pats, ką Engados tyrų vienuolis ’ 
odoriclias. Vienas tik didysis ordeno mist ras t< 
nojo tą paslaptį ir giliai uždaręs ją savą krūtin 
laikė. .Jis ne kartą reiškė užuojautos nelaimingi 
riteriui'ir pasižadėjo išprašyti iš Apaštališkojo S 
to atleidimą. Kokiu tikslu jis siuntė į tyrus Ad 
marą, gal kati nors kartą suteikus jam šviesią ' 
lamiąx pasirodys vėliau.

Jau matėme kokį įspūdį padare Teodoriclnii 
vo sūnaus išvydamas, kurio vardą jis.surado didz 
j<> tnisterio laiške. Bet ne jis vienas padarė t<"' 
tokį širdies skausmą, tai buvo priežastimi ir m 
gautis Nueharėdinas. Jo vardą jis sužinojo užkl: 
mis Adelmarui. kaip jis galėtų palenkti saracėno ?- 
<lį prie išganingojo tikėjimo. Nubarėdina> jau p 
miąu buvo jiasakojęs riteriui apie savo kūdikys 
dienas, kaip jį bršliaužiojanti aplinkui savo nan 
surado arabai ir išsiėmė >u savim. Išgirdęs tai \ 
nuolis \ isomis jėgomis stengėsi užgniaužti besį\

Mila.ro
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VIEŠOS HYGIENOS IR SVEIKATOS UŽLAIKYMO 
PROGRESAS

.■ UI III I sas=ss=s 
Daugirdas; pastarasis buvo 
sulaikytas dirbant nakties 
metu šiems bravorams Įvai
rius Įrankius, kaip antai: ka
tilus, triūbas ir kt.

Tardomi vis dėlto kalti ne
prisipažino aiškindamiesi 
degtinę pirkę iš visai nepa
žįstamų asmenų, 1x4 kvotoj 
jų kaltė aiškiai išrūdyta.

Visi traukiami atsakomy
bėn.
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KIEK GYVENTOJŲ
Panevėžio mieštas turi a- 

pie 25,(MM) gyventojų. Gy
ventojų skaičius žymiai didė
ja, nes per visuotinąjį gyven
tojų surašinėjimą tebuvo tik 
20,(MM) gyventojų.

M iesto sa r i valdybė. M ies- 
to taryboje yra 40 narių. Ta
rybos posėdžiui numatoma 
per metus apie 50. Partijų 
frakcijos taryboje nefigu- 
ruoja: yra tiktai mažumų 
frakcijos, kurios atstovauja 
savo tautiečius savivaldybė
je.

Be partijų. Miesto valdy
bos žiniomis, partinio savi- 
valdyliėje nusistatymo ne
reiškiama, ir dėl jo savival
dybių darbas nesitrukdo, 
kaip kitose miesto savivaldy
bėse. Anot valdybos nario p. 
Kličmono esą galima drąsiai 
tvirtinti, kad Lietuvoje esąs 
vienintelis miestas, kurio sa
vivaldybė tiktai dirbanti 
grynai savivaldybių jai pa
vestąjį darbą. Šioje savival
dybėje antriems metams esąs 
išrenkamas visų sutariamai 
miesto tarybos pirmininku 
kun. Grabys. Net esantieji 
taryboje komunistai už jį 
balsavę dėlto, kad jis vedąs 
tinkamai tarybos posėdžius.

Kam kiek pinigų skiria. 
pajtirrm-irišlaidų są

mata numatyta buvo tarybos 
1.147,202 litų; Savivaldybių 
departamento patvirtinta 1,- 
115,555 litų. Atskira9is 
straipsniais numatyta išleisti 
tarybos nutarimu švietimo 
reikalams 139,807 lit. sav. de
partamento patvirtinta 1.12,- 
497 litų. Taryba buvo nuta
rusi pradžios mokyklų mo
kytojams mokėti 20 nuoš. 
prie pagrindinės algos, bet 
sav. departamentas šį nuta
rimą užprotestavęs. Šiuo 
klausimu dar tebeina ginčas, 
nes visa taryba esanti palan
ki nuošimčius mokytojams 
mokėti.

Atidarymas žaidimų marbles’ais Philadelphijos mieste. 
Tą žaidimą pradėjo policijos perdėtinis, direktorius visuome
niško saugumo ir žaidimo “marbles’ais’-’ čampionas.

Miestui tvarkyti ir ke- 
Itams taisyti 40,(MM) litų, aikš
tėms ir miesto sodui užlaiky
ti 10,(MM) litų, tiltams užlaiky
ti ir remontuoti 40,(MM) litų, 
miesto gatėms apšviesti 37.- 
500 lių ir kitiems Įvairiems 
reikalams 15,(MM) litu.

Kiek yra mokyklų. Pane
vėžio mieste veikia šios mo
kyklos': Valstybinė gimnazi
ja, joje mokosi iš vios ber
niukų 322, merg. 301. 'Panty - 
bės atžvilgiu lietuvių bern. 
311 ir merg. 287. likusieji ki
tataučiai. Tikybos atžvilgiu 
katalikų liern. 306 ir merg. 
284. likusieji kitų Įvairių ti
kybų.

Sari valdybių gimnazija, 
joje mokosi iš viso berniukų 
197, merg. 115.

Panevėžio lent ų gimnazi
joje berniukų 234 .merg. 212. 
Tautybės atžvilgiu daugiau
sia lanko lenkų.

Žydų gimnazijoje mokosi 
bern.151, merg. 146, vieni tik 
žydai.

Panevėžio žydų vidurinėje 
mokykloje — liern. 24, merg. 
34. Mokosi tiktai žydai. Pa
žymėtina dar ir tas. kad žydų 
mokyklose mokosi daugiau 
mergaičių, nekaip berniuku.

Pradžios mokyklų veikia 
11 su 31 komplektu, lietuviu 
15 kompl.. žydų 11 kompl.. 
lenkų 5 kompl. Panevėžio 
aukštesnėse mokyklose su ru
sų paralelėmis klasėmis, ku
riose yra bern. 32, merg. 58: 
iš viso jaunuomenės mokosi 
bern. 960. merg.

geg. 15 d., sudegė ir Švėkš
nos ginui, namai su visa nau
da : baldais, mokslo Įmonė
mis,, biblioteka ir k., — nie
ko nebišgelbėta. Prisieina 
viską tiekti išnaujo, taip pat 
namus naujus statyti. Lig- 
šiol sutiekti jau baldai reika- 
lingiausieji. Įgytos nekurios 
mokslo Įmonės. Pernai ru
deni uždėti gimnazijos nau
jiems namams pamatai, ku
rie pašventinti buvo su iškil
nu1 spalių mėn. 28 d. Per 
žiemą nupirktos ir suvežtos 
plytos ir dabar rengiama
si pradėti darbus. Namai su
manyta pastatyti gražaus 
styliaus, — planą išdirba in
žinierius Salenckas. Dides
nę dalį namams lėšų (apie 
pusšešto tūkstančio doleriu) 
sudėjo Broliai Amerikiečiai, 
kuriuos pinigus parvežė iš 
Amerikos surinkęs Gimnazi
jos Komiteto Pirmininkas 
nenuilstantis visuomenės 
darbi1 gerbiamasis Švėkšnos 
kanauninkas 
jąuskas.
mas savo 
kiekvieno
priedermė ir privalumas, tai 
švėkšniečiai, o ypač einantie
ji ir eisiantieji mokslus 
Švėkšnos gimnazijoje bus 
amžinai dėkingi geradariams 
amerikiečiams už sudeda
mas gimnazijai aukas ir savo 
klebonui kanauninkui Ma- 
ciejauskui už darbus, vargus 
ir rūpesnius, pakeliamus dėl 
tos gimnazijos.

Ginmaz. Komiteto narys 
Juoz. TtapšyS

“ Primityviškas žmogus 
mažai teapsipažinęs buvo su 
asmeniška hvgiena ir dar 
mažiaus su alM'lnu sveikatos 
užlaikymu. Gal jam nereikė
jo su tuom apsipažinti. J is 
gyvendavo ant lauko, gavo 
užtektinai šviežio oro ir sau
lėkaitos, gana sunkiai kūnas 
buvo išmiklintas lieieškant 
valgio ir kovojant priešus. 
Jei m1 staigi mirtis, tai drū- 
čiausieji labai ilgai gyveno.“ 
Sako Dr. llernian N. Bunde
sen, (’hieagos Sveikatos ko- 
misi jonierius.

«s
“Kuomet pradėjo draugi

joj gyventi, atsirado visoki 
patogumai ir aplinkybės ta
po labjaus dirbtinos, ir pa
sirodė ligų pradžia. Ligų 
gemalai, kurie iki šiam lai
kui buvo nepavojingi rado 
derlingas vietas plėtotis — 
ten kur nėr užtektinai švie
žio oro, saulėkaitos, kur vi
soki purvai sukrauti Į krū
vas. kur žmonės persivalgę, 
arba nedapenėti.

“1876 m. Louis Pasteur 
nustebino pasauli savo išra
dimu apie tai, kad ligos kįla 
nuo bakterijų!. Čia išrišimas 
ligų pradžios misterijos, ir 
pačiu laiku prasidėjo bakte
riologijos mokslas, kuris 
žmonijai daug gera atnešė 
suteikiant ilgesnį- gyvenimą! 
ir geresnę sveikatą. Su šiuo 
svarbiu išradimu prasidėjo

šiolaikinė vieša Lygtelia ro
danti kelią į sveikatą. Žino
jimas pergalėjo prietarus.
“Sveikatos u^aikymo pro

gresas po išradimu bakterijų 
vis geryn ėjo. Neturime už
miršti niedikališkų didvyriu 
darbų, daugelis iš kurių gy
vastį dėjo suprasti ligų prie
žastį ir jų atitolinimo būdus.

“Į labai trumpą laiką 
Pasteur, Kocli, Lister ir ki
ti, rado ir studijavo plaučių 
uždegimo, karštligės, džio
vos, choleros, rožės, difteri- 
jos ir žarnų užvėriau) bakte
rijas. 25 metai atgal Walter 
Reed, rado kad uoadi yrame- 
šiotojai geltonojo drugio.“

Kad nors Dr. Bundesen 
pripažįsta, kad yra kelios li
gos, kurias mokslas dar ne- 
pergalejo, vistiek gyvenimo 
ilgis vis auga.

1800 nudais Suv. Valstybė
se gyvenimo ilgis buvo 33 
metai. Šiądien yra 58 metai. 
Kodėl i 'Pik ačiū geresnio 
sveikatos užlaikymo suprati
mui. šokuojama, kad kiek
vienas metas pridėtas prie 
žmogaus gyvenimo yra tau
tai vertas $500. 
000,000 žmonių gyvenimas 
pratęstas vienais metais, tai 
tautai yra nauda iš penkių 
bilijonų dolerių, užtektinai 
vesti l'ederalę valdžią per 
metus ir užmokėti apie bili
joną dolerių nacionalės sko-
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Ne\v Yorko ir New Jersey 

LDKS. Apskričio priėšsei- 
minis suvažiavimas įvyks ge
gužio 16,1926 m. 1-iną vai. po 
pietų, Linden Hali, Wood 
Avė. ant. IGth Street, Linden, 
N. J. Kuopos malonėkite 
prisiųsti kuodaugiausia ats
tovų. Teipgi ir svarbių įne
šimų.

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

L. 1). K. S. New York’oir 
New J'ersev apskričio rašti
ninkas, |

P. Elseika 
1(M) X«‘w Y<>rk Avenue. Newark. N. .T.

=====
Veltui statysite t bažnyčias, 

velthi.rengsite misųjas, kursite 
mokyklas, darysite visokios 
l ūšies gerus .darbus — visi 3G7 
sų rūpesčiai eis niekais, jei IMR7 'J 
mokėsite vartoti apsiginamojo 
ir puolamojo ginklo — geros 
katalikiškos spaudos.—Pijus X

Mes našlaičiai, Antanas ir Ona Did
vyžiai, paieškomo savo tėvo Martino 
Didvyžio, išėjusio į Ameriką iš Mocka- 
vos dvaro, Būdviečio vai., buv. Kalvari
jos apskr. Išėjęs j Ameriką prieš ka
rą. Visi kas žinote kur yra musų tėvas 
praneškite nuims, o mes imsime jums 
gailestingi amerikiečiai, labai dėkingi 
Antanas ir tina Didvyžiai. Mums apie 
tėvą musų rašykite šiuo antrašu: i.iih- 
uania, |>er Lazdijus, Kudamitia, Karu
žai, J. Lisauskas. (?)

iI

PLIKOS GALVOS IR 
DYKA ŽEMĖ.

Negalite užauginti bulvių pus* 
tynė.se, nei gožiu stambių plau
kų ant plikos galvos.

Bet galite apsaugoti savo 
plaukų šaknis nuo puvimo, pra* 
vejant pleiskanas,

Ruffles
pleiskanų mirtinas priešas 
jumi padarys. | trinant švelniai 
į gtilvos odų per savaitę ar 
dešimtį dienų laiko, Ruffles 
išnaikins iš jūsų galvos pleiska
nas ir atgaivins normalų plauku 
augimų.

Nusipirkite bonk.ą už 65c. pas 
savo vaistininkų šiaudeli, arba 
jei norite atsiųskite 75c. tiesiai 

1 į laboratorijų.

Į F. AD. RICHTER & CO. 
i Bcrry and So. Sth Sts. 
\ Brooklyn, N.

■ ■ .1
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Kiekvieno kataliko šventa 
pareiga remti katalikų spaudą.

Leonas XIII

J ui i us ’Macie 
Jeigu dekingu- 

geradariams yra 
doro žmogaus

ŠVĖKŠNA (Tauragės ap
skrities). Per baisųjį gais
rą, ištikusi Švėkšną 1925 m.

Jeigu 10.-

$1.00

.45

.45

$1.50

Žmo-

knygii:
Darbuunkas

BEN-HUR

$1.00

žiančius skausmus, kad ilgiau pasilikus su sąmone 
Adelmaras jam visą tai papasakojo dar prieš atplė
šiant laišką, savo gi vardo pradžioje nepasisakė. 
Todėl nenuostabu, kad išvydus ant karto du savo 
brangiausiu sūnų neišturėjo jo tėviška širdis.

Vos tik buvo sumigę Adelmaras su Nuliarėdi- 
nu, kaip jis vėl atsidūrė judviejų kambaryje. Nu 
harėdinas iš gimimo turėjo ant krūtinės raudoną dė
mę, iš kurios jį pažino Teodoriclias. Drebančia ran
ka jis atitaisė miegančio krūtinę ir pamatė ties pla
kančia Nubarėdino širdimi pažįstamą ženklą. Dar 
kartą užgniaužė .jis savo skausmus ir greitai aplėk 
do kambarį, — mes radome jį besimeldžiantį ties ai 
toriam. Paskui įlindo per paslaptingas duraites ka 
žin kokian urvan ir nusiskubinęs pas tarną Liutar 
dą jabi viską papasakojo. Apsiverkęs tarnas puolė 
ant kaklo savo ponui ir abu griaudžiai verkė. Jie 
nutarė, kad Adelmaras kol kas neturi pažinti nei 
tėvo, nei brolio; tikrąją grafo gyvenimo istoriją vė 
linu jam nupasakojo Liutardas. Jis norėjo, kad jau 
nikaitis pasiliktų pas juodu ilgesnį laiką ir palengva 
sužinotų apie tas baisybes. Tuo tikslu ir nuvedė jį 
Teodorichas į paslaptingąją koplytėlę. Visai kitaip 
pasielgė su Nuahredinu: jis tuojau turėjo pažinti sa 
vo tėvą, kuris šventa pareiga laikė pa<kirvti ji kri
kščionių bažnyčios vaiku. Ir kuomet Adelmaras ap
alpęs gulėjo ant Liutardo rankų, Nuhnrėdinas puolė 
ant. kaklo savo tėvui, kuris trumpu laiku atidengė 
jam tą paslaptį.

Visi Skaitykite

Jono Kmito

Tai Didelė Knyga 192 Puslapių.

EILTT7 JOJE YRA VISOKIŲ 
Įvairių — patriotingų, 
juokingų, rimtų, bet 
visiems visos supyan-. 
tamos. Veik visos yra 

originalūs
Apdaruose $150, be apdarų $1.00

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

Projektas paminklo garsiam Amerikos rašytojui Irvingui. 
Tam paminklui pastatyti reikės $30,000. Tai sumai surinkti 
vajus jau parsidėjo.

Saracėnas visai atsidavė1 tam džiaugsmui, kur; 
jautė dabar savo širdyje1 ir pareiškus vienuoliui. kad 
jis turėsiąs kuri laiką )>ersiskirti su savo broliu, nes 
tai esą reikalinga jo įėjimui i krikščionių dnuigiją 
noriai sutiko, nors ir linko jo širdis prie Adelmaro

Sunkiai pakėlė senelio pasakojimą templieras. 
Vargšas griaudžiai apsiverkė išgirdęs: Vendelinas 
paniekino Dievą ir savuosius, bet nei žodis neišsprū 
do iš jo lūpų. Tačiau iškalbingai pradėjus Liutardm 
aiškinti, kokią sau bausmę už atgailą užsidėjo Ven- 
delinas, jo širdyje užviešpatavo visai kitoki jaus 
ntai ir čia parodė širdingiausią tėvo meilę.

“Brangioji motina.“ sušuko jis, “ir tu jam at
leisk, ką tau padarė priešų apakintas. Jau senai 
nustojo plakus tavo ištikima širdis, o ant tavo kapo 
-vyruoja jau aukšti medžiai ir liūdnai dreba jų la- 
ĮMdiai. Tu ilgėdamasi vyro apverkia i jį kaipo ličiais 
vį atba mirusį ir nepažinai jo kaltės. Nusileisk iš 
dangaus ir pagelbėk vargšui, kad sustiprėtų jo 
la ir vėl aukštyn pakiltų.“

Taip jis dejavo. Pareiškus Liutardui, kad jis- 
nebematysiąs ilgą laiką nei brolio, nei tėvo riteris 
nenorėjo sutikti ir griežtai spyrėsi, bet pranešus, 
kad taip esą reikalinga Teodoricho sielos išganymui, 
mirimo.

Atvedus nežinomu keliu Liutardui jaunikaitį, ry
tuose jau brėško aušra. "Riteris atsigulė ir greitai 
užmigo, bet pasišalinus iš kambario seneliui jis vėl 
pabudo ir stengėsi surasti Temloridia su Nucharėdi-

iu. Tariau veltui buvo jo pastangos: jie nežinia 
Kur buvo ilingę. kad nė sargyba visą laiką priešais 
lolą vaikščiojusi nepastebėjo. 'Pūkštančiai Įvairių 

minčių apsukus liteliui galvą, nusiminęs krito guo- 
iin ir kaip negyvas miegojo, kol gerokai neatsilsėjo 
nuvargę jo kūno sąnariai.

Jau aukštai užkopus ant mėlyno dangaus saule
lei pabudo Adelmaras. Pirmas jo žvilgsnis buvo Į 
senį Liutardą. kuris dideliais žingsniais vaikštinėjo 
iš vieno kambario galo Į kitą ir laukė jo pabundant.

Linksmai pasveikino ji Adelmaras. “Viešpats 
su jumis,“ sušuko Liutardas. “Gerą valandikę iš
miegojai, už tai dabar Ims lengviau, linksmiau; 
žiūrėk, kaip spindi skaistus veidas, tai geros svei
katos žymė. Dabar pasisotinkime, kuo nuims Vieš
pats leis, prašau prie stalelio. Adelmaras netrukus 
ržėmė jam nurodytą vietą, o Liutardas atnešė lygų, 
latulių ir Įvairių kukuruzinių pyragaičių; šalia pa
juto šalto vyno ąsoti. Adelmaras gėrėjosi rytų val
dais.
vo

lito vyno ąsotį.
Pasisotinus jaunikaičiu atnešė senelis nuo tė- 

laišką, kuris šiaip skambėjo:
Mano brangiausis sūnau!
(•įeitai išmuš'laiminga valanda, kurioj*1 mudu 

•-•.alėsiva pasimatyti, bet kol kas dar melsiuos sielos 
išganymui. Tavo brolis Nubarėdinas pasiliks pas 
mano ir laiškas, kurį čia įdėjau permaldaus didijį 
misterį. Dabar nešk Saladinni pasiuntinybę ir per
duok n io manęs pergamento ritinį, kurį tau paduos 
Liutardas. Tebūna su tavimi Dievas.“

(Bus daugiau)

Skaitytinos knygos
Pavasaris, tai patogus laikas lavintis.

gus privalo būt žmogum. Kad tokiuo išlikt, tai
reikia skaitvt geras knygas.

Darbininkas pasifdo sekančio turinio geni

pasiūlo sekančio turimo ge-
rų knygų:
DANGAUS KARALIENE

Mylintiems literatūrą patartina

TURTO NORMA
Ekonomiruo turimo įdomi knygute

BOLŠEVIZMAS
Politinio pobūdžio

Geografiniu žinią mėgėjams tinka
KELIONE APLINK PASAULI

Lengvo turinio skaitymėliai
TRYS KELEIVIAI
TRUMPI SKAITYMĖLIAI

Kas užsisakys visąs čia paminėtas knygas
$6.00 vertes ant syk ir atsiųs money order į, čeki
arba apdraustame laiške penkinę, tas ir gaus
paštu visas kiųvgas tik už $5.00. Galima užsisa
kyti ir po vieną.

Siųsdami užsakvmus adresuokite:
“DARBININKAS

366 W. Broadway South Boston, Mass.

tyn%25c4%2597.se


kaip jieško- 
tai pirmoje 
gyvenančių 
priespauda.
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Prenumeratos Kaina;
Matams .................................  $4.5<

. .$4.50Bostos’e ir apylinkėse ................ $4.50
.$5.50 Užsieny....................................... ....$5.5*-

'DARBININKAS”
>66 Broadway South Boston, Mase

TeL South Boston 0620
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Seimo Rinkimą' 
Perspektyvos

Lietuviškų Knygų Kontrabanda
V 

Rašo M. Jankus
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Lietuva dabar pergyvena 
gan svarbų, nors eilinį, val
stybės gyvenimo momentą — 
nebe toli rihkimai į III sei
mą. Lig šiol kraštą atstova
vo žmonės katalikiškos orien
tacijos. Ką parodys šie nau
ji rinkimai tikrai ’ pasakyti 
sunku, bet šiek tiek nuspėti 
galima, ir gan apytikriai. 
Partijos agitacijas smarkiai 
smarkiai varė jau visą žiemą. 
Dabartinė opozicija (sočia- i 
istai) visur šaukia, kad kri
kščionių blokas esąs susiban- 
<rotijęs, krašte neturįs pasi- 
:ikėjimo ir rinkimus pralai
mėsiąs. Bet pažiūrėjus į 
eraštą to pasakyti, rodos, ne
galima ir to menamojo ban
kroto visai nėra. Žinoma, 
<ad dažnai galima užtikti pi- 
ietį nepasitenkinusį pilnai 
savo padėtimi ir daug kas 
skundžiasi valdžia arba val
dininkais. Bet Lietuvoje 
t uk tai paprastas dalykas. 
Tarytum piliečių pareiga y- 
ra daugiau ar mažiau mur
mėti prieš valdžią. Ir mur
ma ntiej i ne visi yra dabarti
nės opozicijos t. y. socialistų 
šalininkai — jų daugelis ge
rai supranta, kad ir socialis
tai nieko nepataisys, o suga- , 
dinti tai gal ir nemažai su
gadins. Paminėjus, kad yra 
daug murmančių, reikia pa
minėti, kad yra ir tokių, ku
rie visai sveikai galvoja ir 
supranta kas yra krašte val
džia, ką ji gali ar negali duo
ti, ir ko iš jos reikalauti ga
lima ar negalima (Aš čia, ži
noma, turiu galvoj liaudį, o 
ne inteligentus).

Dabartinei opozicijai pa
dėti gali tik katalikų pasivu- 
mas ir dažnai girdimas: 
“Kažin kad pažiūrėjus, kaip 
kiti valdytų, jei dabar taip 
giriasi. Valdys negi1 ra i — 
vėl neišrinksi m...” Jei ir tą 
turėt galvoj, tai vis dėlto ne
galima tikėti, kad socialistai 
gautji net 43 atstovus, kurių 
reikia turėt, sudarvmui di- v 
džiumos. (Seime bus 85 atst. 
išviso). Mažumų dauguma 
dabar stovi opozicijoj su so
cialistais, bet reikia labai ir 
labai abejoti ar jie būtų 
drauge, jei socialistai atsb 
durtų pozicijoj. Mažumos 
greičiausia vėl būtų opozici
joj. Taigi socialistams vie
niems (valstiečiams liaudi
ninkams ir socialdemokra
tams) reikia turėti 43 atsto
vus, jei norėti] sudaryti val
džią. Be to tos dvi mūsų so
cialistinės partijos tarpusa
vy turi daug skirtumų ir ne
sutikimų. Abjęra tiek at
kaklios, kad nei viena nenu
sileistų ir greičiausia nesusi
tartų bendram veikimui. 
Taip jiems nesusitariant ir 
nesudarant valdžios Respub
likos T’rezidentas tuirtų pa
leisti seimą ir paskirti nau
jus rinkimus. Bendrai šitie 
rinkimai turi pasibaigti kri
kščioniškojo bloko naudai 
arba apie rudenį priseitų pa
daryti naujus rinkimus, nes 
ne tik pavion, 1x4 ir kriivo, 
socialistinės partijos negali 
gauti 43 atstovus. O ma
žiausia tiek reikia turėti no
rint valdyti kpištą — stula* 
ryti valdžią. Optimisto akim 
žiūrint reikia tikėtis, kad mų pravedimui. 
rinktinis laimės krikščionis-

juos išsiuntinėti ant priduo
tų antrašu į Lctuvą tokis vy
ras tai buvo mūsų Miliaus
kas, policijos viršininkas Ry
goje, šiandiena dar gyvas, 
gyvena Šiauliuose. Kuolai- 
ku pas mane prisirinko viso
kios įtalpos knygelių, - tai iš
puolė pataisyti parų lūžiuose 
padėtines, pradedant nuo 
Nimmersbto prieš Palangą 
ir baigiantis Eidkūnais. Vie
nok pcrncšejų per rubežių 
buvo sunku surasti. Mat 
lenkuojanti kunigai visais 
galais kontrabandistus bau
dė už pernešimą nekatalikiš
kų knygų. Po Aušginiais 
buvau suradęs, dar iš senų 
laikų Gentainį Puodžiuvėlį 
iš Gidi litus, kuris po kelių 
dienų atsisakė, tardamas: 
Gaurės kunigas uždraudęs. 
Grūmojęs su policija ir t. t. 
Rudeniop 1883 metais atrašo 
Vieškalnys iš Smąlcninku, 
pas kurį buvau padėjęs kny
gelių ant platininio, kad gir
di aš tau suradau pernešėją, 
o tai Juozą Angrabaitį iš 
Režgalio. Nuvažiavus man 
į Režgalį, radau Juozą beap- 
taisant knygas. Mums pasi
tarus su Juozu, jis apsięmė 
mano knygeles iki Šakiui nu
nešti ir tada duoti ant pastos, 
tai į Rygą tai į Maskvą, ant 
priduodamų antrašui. Vie
nok man Juozo paklausus: 
ar kunigas Sėdi* re vyčius, ku
ris klebonavo Sudarge ir pa
velys tai jis man pasakė, 
kad jis ir kunigui knygų per
neša. Vienok dėl visoko, ė- 
jova abudu pas Sederovyęių,

Kuolaiku Prūsų valdžia, 
po pergalės Francūzų ĮSTO
TI, pastojo išdidi, pradėjo 
vykinti savo jau nuo ilgų am
žių nustatytą planą, sugeri 
manizuoti, tai Lietuvius, tai 
Lenkus, tai Mozūrus. Mums 
Lietuviams Prūsuose neliko 
nieks dauginus, 
tis sau draugų, 
eilėje Lietuvių, 
po Maskoliui 
1878 metais uždėjo ir leido 
Martynas Šernius “Lietuviš
ką Ceitungą” iš Klaipėdos. 
Kurios sandarbininku teko 
ir man būti. Ceitungą Šei
niaus rėdoma, pakėlė gana 
atkaklę kovą už lietuviškos 
kalbos išlaikymą. Ceitungo- 
je, jis tankiai paėmė tokias 
žinutes, kurios davė supras
ti, kokioj sunkioje padėtyje 
rados lietuviškoji tauta Mas- 
kolijoje. Taigi mes buvome 
susirūpinę, kaip tenai esan
čius Lietuvius prie darbo 
privadinti. Tam tikslui bu
vo sumanyta išleisti knygas 
bei laikraščius tautiškoje 
dvasioje. Išleidimas buvo 
gana galimas nes Prūsuose, 
nors mokyklose buvo kalba 
draudžiama, bet spauda, ku
ri buvo vokietininkų įrankis, 
idant per spaudą greičiaus 
suvokietinti Lietuvius buvo 
valna ir dėl Lietuvių. At- 
spaudinti laikraštį arba kny
gą nebuvo sunku. Sunkeny
bės gulėjo tiktais tame, kad 
jas paplatinti reikėjo/ o tai 
reikėjo susitikti netik su ru- 
bežiaus sargais, bet ir su 
Lenkais. Pasirodžius “Auš
rai," ‘ 
plovonės, ‘ ‘ separatizmas. ’ ’ 
Sakyklos, tuomet sulenkėju
sių klebonų išbarė netik lei
dėjus. bet draudė kiekvieną 
lietuvišką knygą skaityti, 
nes girdi norima vėl pagonį] 
viera ir kalba atgaivinti.

Siunčiant “Aušrą” kon
certuose, pirmiausia labai 
brangiai atsiėjo, o antra, 
rusiškoji pašta užuodusi 
knygelę arba spaudinį gro- 
matoje jį arba sunaikindavo, 
arba traukdavo adresatą po 
teismu. Vienok siuntiniai į 
tolimesnę Rusiją nueidavo 
nekliudyti, per tai mes su
pratome. kad pernešus per 
ruliežių slapta, tada iš mui
to rubežių kaipo pakas arba 
stambus siuntinys galėjo bū
ti nusiunčiamas i Rvga arba 
Maskvą, o iš ten jau buvo 
galima be jokios priegados 
prisiųsti į Lietuvą, taip kny
gas kaip ir lai k rašei ilsu. Da
bar buvo rasta vyrų, kurie 
apsiėmė priimti siuntinius ir

Kiniečiu šventykla Pekine,' Kinijos sostinėj. Ta šventyk
la buvo pastatyta 1420 m. Tada Pekinas patapo Kinijos sosti
nė. Ji yra nepaprasto puošnumo. Dabar Kinijoj einant nami
niam karui į šitą, šventyklą iš priešininkų Pekino valdžios or
laivių mesta bombos. Bet nepataikyta. Kiniečiai tiki, kad ta 
šventykla stovi lygiai ant žemės vidurio.

; KOOPERATININKŲ SUVAŽIAVIMAS
Balandžio 18 ir 19 dd. Worcesterio mieste įvyko rytinių 

valstijų kooperatinių organizacijų suvažiavimas. Tai buvo 
antras metinis suvažiavimas, šių metų suvažiavime buvo ats
tovauta 9 grocernės, 9 kepyklos, penki restaurantai, 2 drabu
žių krautuvės, 3 pieninės, 1 skalbykla, 1 avalų krautuvė, 1 
anglių pardavykla, 1 rakandų krautuuvė, 1 namų statymo ben
drovė ir 1 bilijardinis parlorius.

Šis surašąs dalyvavusių kooperatyvių organizacijų suva
žiavime rodo, kaip i visokius biznius kooperatoriai kimba. Su
prantama visoks teisingas ir doras biznis pritinka kooperacijai 
ir svarbu, kad kooperatyvis judėjimas apimtų visokias biznio, 
pramonės ir finansų šakas.

Suvažiavime pasirodė, kad kooperatyvės kepyklos ir val
gomųjų daiktų krautuvės bendrai pirkosi miltų. Iš tokio su
bendrinto pirkimo pasirodė didelis sutaupymas. Tai dabar nu
tarta subendrinti ir kaikuriuos kitus dalykus. Restaurantai ir 
valgomųjų daiktų krautuvės sutarė įsisteigti bendrą kavos pu
pelių džiovyklą.

Toliau suvažiavimas nutarė leisti mėnesinį laikraštėlį, kurs 
bus pundais išsiuntinėjamas kooperacijoms kostumeriams išda
linti. Tokiu būdu bus padidinta agitacija už kooperacijos 
idėją.

Raportai kooperacijų parodė, kad visos bendrai turėjo per 
metus apyvartos $2,431,300. Narių turi 8,800.

' Lietuvių kooperatyvės bendrovės partingumas ėdė, kaip 
vėžys. Lietuvių kooperacijų nepasisekimo viena svarbiausių 
priežasčių buvo partingumas. Ne viena jų dėlto ir sprogo.

Pasirodo, kad partingumas ėda ir kitataučių kooperacijas. 
Sakytame rytinių valstijų kooperacijų suvažiavime buvo svars- 

į tytas partingumas kooperacijose. Pripažyta, kad gyvuojan
čiose kooperacijose per pastaruosius metus politiškas pąrtingu- 
maą įsivyw>Q^ Tą partįggumą Įveikė ir pašalino finų koope
racijos. žydai savose kooperacijose bandė daryti, bet jiems 
4ar nepavykę. Galop suvažiavimas priėmė rezoliuciją, kurioj 
apgailestaujama apsireiškęs kooperacijose partingumas ir reiš
kiama pageidavimas, kad kooperacijose nariai nesiskirstytų i 
partijas, neatsižvelgtų į tautybę, o sudarytų bendrą koope- 
ratoriu frontą.
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NIEKO BAISAUS NEATSITIKO
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Jubiliejinis 40-tas Susivienijimo Lietuvių Rymo Kataliku 
Amerikoje seimas Įvyko bal. 19—22 dd. ir tos organizacijos or
ganas paduoda žinių apie seimo pasekmes.

Veik per visą pusmetį Susivienijime ėjo bruzdėjimas. Su
sidarė dvi priešginingos pusės. Tas bruzdėjimas ir nusistaty
mas vienų prieš kitus reiškėsi organe, o pakampiais ėjo nešva
rių ir tiesiog kriminalių pletkavimų. Tarpe narių kilo nugąs
tavimas dėl tokio dalyko stovio. Ne vienas išsireiškė, kad Su- 
siVienimas skils, arba kokia kita bėda jį ištiks. Tečiau, ačiū 
Dievui, nieko ypatingai baisaus neatsitiko. Susivienijimas pa
liko kaip buvo. Pašaliais šnabždėti kriminališki įtarinėjimai 
pasirodė neteisingais.

Susivienijimo Seimas gerai nusisekė, žinoma, ne be pastan
gų autoritetingų veikėjų. /

Šioks toks nepatogumas Susivienijimui išėjo. Mat čarte- 
rio teisės reikalauja Centro raštinę turėti ten, kur čarteris iš
imtas. O Susivienjimo čarteris išimtas Wilkes Barre, Pa. To
dėl ten raštinę iš Brooklyno ir priseis kelti. “Garsas” liks 

' Brooklyne. Turėti organizacijos Centrą vienoj valstijoj, o jos 
organą kitoj yra aiškus nepatogumas. Bet tas toli gražu ne 
taip baisu, kaip kad galėjo atsitikti priešingosioms pusėms ne
susitaikius.

Dvasios Vadas — kun. J. A. Karalius; Pirmininkas — P. 
Muliolis iš Cleveland, Ohio; vice pirm. — K.. Krušinskas iš 
Brooklyn, N. Y.; Sekretorius — J. B. Valiūnas; iždininkas — 
J. Stulgaitis iš Wilkes Barre, Pa.; Iždo Globėjais: V. T. Kviet- 
kauskas iš Wilkes Barre, Pa., ir Vincas Miliauskas iš Forest 
City, Pa.

“Garso” redaktorius M. Zujus.
Į Teismo, Labdarybės, švietimo, Kontrolės ir Statutų ko

misijas Įėjo daug naujų asmenų.
Daktaras Kvotėjas bus Centro Valdybos samdomas.
Linkime geriausios kloties naujai valdybai eiti savo parei

gas ir nuveikti daug naudingų darbų garbingos organizacijos 
labui.

KARDININKU ORDENAS
Kardininkų ordenas buvo 

cariška organizacija. Su ja 
teko daug kovoti senovės lie
tuviams. Jos buveinė buvo 
Ryga. Ordenas buvo įsteig
us 1205 m. Rygos vyskupo 
Alberto, tikslu krikštyti 
šiaurės lietuvių gimines ir 
ginti apsikrikštijusius. Or
denas buvo sudarytas maldv- •z v
{liniukų (templerių) ordeno 
pavyzdžiu, susikūrusiu 1118 v 7

metais Jeruzalėje, pabrobus 
ją kryžiaus karų metu.

Iš pradžios Romos papa, 
tvirtindamas jo įkūrimą, pa
vadino jį “Kristaus Karių 
Brolija.” Tuomet buvo nu- 
stayta ir ordeno uniforma: 
ilga balta skraistė su raudo
nu kryžium ir žemiau jo kar
du kairiajam šone. Nuo to 
vėliau jie buvo praminti 
“kardininkų ordenų. ”

Ordenas susidėjo iš brolių 
riterių, brolių vienuolių ir 
brolių tarnų. Kiekvienas, 
stodamas į ordenų, duodavo 
pažadu keturiuose dalykuo
se: 1 )neaprėžtai klausyti 
viršininkų, 2) neturėti jokių 
santykių su moterimis, 3) at
sisakyti nuo bet kurių turtų 
ir 4) pašvęsti visą savo gyve
nimą kovai su stabmeldžiais 
ir netikėliais. Visi broliai 
privalėjo gyventi tarpu sa
vęs taikingai, prižiūrėti vie
nas kitą, turėti bendrą būs
tinę ir lx*ndrą išlaikymą ; tu
rėjo kasdien daug melstis; 
rūbai turėjo būti iš papras
tos šiurkščios medžiagos — 
riterių ir vienuolių iš baltos, 
kitų iš juodos ir rudos. Trau
kai turėjo būti trumpai kirp
ti. Visoki pasilinksminimai 
buvo draudžiami; net pauk
ščiu ir žvėrių medžioklė — ir* *• 
ta buvo draudžiama.

Riteriais buvo priimami 
tik bajorų luomo žmonės. Jie 
pliusaika turėdavo 'patvir
tinti, kad jie yra kilę iš to 
luomo, riterio vardą yra pel
nę ten ir ten, gimę iš teisėtų 
tėvų, nevedę, nepriklauso 
jokio kito ordeno, neužkrėsti 
jokia liga ir niekam prieš į- 
stodami nėra davę kurių nors 
juos varžančių pažadų. Po 
tokio parodymo buvo saiki- 
nami minėtais keturiais pasi-

■ ‘ ' — " 11 
kasis blųkas,. kuris lig šioliai 
taip sėkmingai, nors ir sun
kiose aplinkybėse vedė val
stybę į kas kart geresne atei
tį. Jei taip4xyktų, tai nęžū- 
įų nei brangis laikas.

i lėšos, kurios kainiioja;rinkr

žadėjimais, iškilmingai, ap
siaučiami riterio skraiste, 
apjuosiami diržu ir apgink
luojami kardu, skydu, ietim 
ir švaistu; čia buvo pristato
mi jiems ginklininkai ir 
kiekvienam po trejetą žirgų.

Broliais vienuoliais buvo 
priimami asmens įsišventę į 
dvasiškius prieš Įstodami i 
ordenų. Jie galėjo būti ir ne 
didžiūnų luomo. Jie taip pat 
būdavo prisaikinami; gyve
no viename bendrabuty su 
riteriais; lydėdavo riterius 
žygiuose; aprūpindavo jų 
dvasios reikalus. Ordeno na
rys neturėjo teisės išpažin
ties eiti pas kitus dvasiškius, 
kaip tik pas juos; buvo kibai 
gerbiami ir prie stalo sodina
mi greta su magistru.

Broliai tarnai būdavo pri
imami taip pat tik prisaiki- 
nus iŠ bet kurių žemesnių 
luomų, tik turėdavo įrodyti, 
kad jie niekieno kito nepri
klauso, kaip vergai ar tarnai. 
Skiriami buvo jų tarpe bro
liai ginklininkai ir broliai 
amatininkai. Ginklininkai 
gaudavo nuo ordeno arklį, 
šarvus, juodą ar rudą skrais
tę i r nešdavo kovon riterio 
ginklus. Amatininkai buvo 
nerikiai: jie. taisė ginklus, 
padargus ir kt.

Buvo ordeno dar ir vadi
namų bendrininkų (sambro- 
lių), kurie gyvendavo orde
no trobesiuose ir žemėsė ir 
teikdavo ordenui savo turtų.

Ordeno vadovas buvo ma
gistras. Jis buvo vyriausias 
vadas kare, visų ordeno rei
kalų valdytojas, priklausąs 
kai kuriais atvejais ordeno 
kapitulų (visuotinų susirin
kimų). Ordenų rūmuose bu
vo ordenų kapelionas, ėjęs 
ordeno kanclerio ir antspau
do saugotojo pareigas. Kita 
ordeno vyresnybė buvo: ko
mandorai, paliekami nuka
riautose srityse komendan- 
tais, globėjai mažesniųjų pi
lių, iždininkai, draperiai 
(ginklų ir rūbų tiekėjai) ir 
viršilos.

Vienoj pilyj gyveną bro
liai sudarydavo konventą, 
kurio pirmininku buvo ma
gistras, komandoras ar glo
bėjas. Konvento susirinki
mai vadinasi kapitulomis. 
Kapitulos buvo paprastos ir 
visuotinosios. Visuotinosios 
kapitulos buvo šaukiamos 
iiiy klausima^

prašklido lenkiškos UaiIsTi^iTioti BūsfetKtyta^^r
Sedenevyčius to pates nepa
darys, kaip tai padarė kiti 
parubežiuose dominuojanti 
kunigai Jau pradėjo žlie- 
jeti, kuolaik iŠ Režgalio atė
jom Į Sudargą. Sode re vy
čius patyręs mano reikalą, 
labai maloniai atsinešė. 
Kvietė prie arbatos ir tuo
jau pareiškė nepasiganėdini- 
mą su “Aušros" tendencija. 
Aprašymas Daukanto ir.t. t. 
Gabaus man paklausus, ar 
pavelys Juozui ir mano kny
gas per rubežių pernešti, jis 
griežtai pareiškia, kad to pa
daryti negales, nes esą tai 
vyskupo reikalas ir reikia 
tad kreiptis Į vyskupą Sei
nuose. Vienok buvo jau at • 
sikartotinai Kaune prašyta,

*»•
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ar taikos rašo.—“Trimitai11. Šapoka ro žygį, paliaubą
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priimti, išrinkti vi r» 4 •' .y. |

Draugai, kuriuos perki už pinigus, gali būt atperkami ir 
• nuo tavęs. ,

Patarimai duodami prie vieno nesuteiks daug gero.

Iš knygų plaukia išminties šaltinis.

t

T

nusavinti Genies. aptartvka

sudarymą. Kapitulos spren
dimai neturėjo priverstinos 
galios magistrui —jis galėjo 
pasielgti ir prieš jų nutari
mus, jei matydavo reikalo.

Romoj pupos buvo nusta
tyta. kad ordenas su savo 
magistru priklauso Rygos 
vyskupui. I)el tos priklauso
mybės tarp ordeno ir vysku- 
|X) eidavo nuolatiniai kivir- 
čiai, nuvesdavę ne kartą tą 
ar kitą pusę slaptai‘ieškoti 
sau paramos pas kaimynus.

Kas buvo ordeno broliai, 
kielĮ ųędppas turėjo žmonių 
— tni buvo paslaptis ir orde
rio kronikininkai,apie tai ne- 

M

Ye»di šventykla Sheikh Adi 
mieste, netoli nuo Moralo, Ma
žojoj Azijoj.
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Retoj lietuvių šeimynoj no* 
rasi kokio nors albumo. Bet re
toj lietuvių šeimynoj terasi 
Lietuvos Albumą, kuriame yišš 
Lietuvos didžiųjų veikėjų at
vaizdai ir jų gyvenimų aprašy
mai. Kiekvienas laikąs save 
tikru lietuviu, patriotu priva
lo turėti tą Lietuvos Albumą,

Kaina $3.50.
“DARBININKAS” * 

366 Broadway, So. Boston, Mato
------------------------------------------.—r

Sutemus, bedievis tampa 
pusiau tikinčiu. — Young. /
- ... ■ „ i. i .ir
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NAUJAS, KRAUJO, NERVU 
IR STIPRUMO BUDA-

VOTOJAS . H

Z

bet iš tenai atsakymo jokio. 
Tik kartą “Aušroje” patal
pinus kun.*Baranausko eiles, 
Baranauskas atraše vokiškoj 
kalboj ilgoką raštą kur jis 
užsigynė savo eilių ir teipjau 
išpeikė “Aušros’’ tendenci
jų*

Išėjus nu<^ Sederevyčiaus, 
reikėjo pasirūpinti Sudarge 
pernakvoti, nes per rubežių 
sutemus jau neperleido. Pas 
Sudargo žydus nenorėjau 
apsinakvoti. Tai Juozas man 
prirodyjo štai pas Antanavi
čių užeik ir pernakvosi. Man 
užėjus pas Antanu vyčių nak
vynės prašyti, aš net krūp
terėjau, ogi jis klausia savo 
žmonos ar priimti manę į 
nakvvnę lenkiškai. Tave ne- 
žinomoji, nakvoti pas Len
ką. Vienok vėlustam vaka
re, man jau kitas nieko ne
liko, kaip pas tojo Lenko 
apsinakvoti. Antai įavvčia 
žmogus mažo augumo, juod
bruvas, vienok manę gana 
maloniai priėmė ir dar pa
pu vaišino. Jie buvo berods ir 
patėmyjęs, kad aš su Juozu 
"buvau įėjęs pas kunigą Side- 
revyčių. Tai patsai žingei
dumas jį vertė mane klausti 
kokį reikalą turėjau pas So
dele vyčių f. Žinoma aš jam 
pareiškiau dalyką, kad pa
velytų Juozui mano knygas 
per rubežių nešti. *'O ar pa- 
velvjo?” Sakau kad NK, 
tai jis ištarė negražų žodį 
prieš kunigą, kas manę nu
stebino, tikras katalikas ir 
prieš savo kunigą taip kalba. 
Vienok peršoko mano min
tis, kas io gali būti priežas- 
tis. 'Pasirodė, kad jis pir- 
miaus nešė Sederevyčiui•z 

knygas, bet kažin kas buvo 
pranešęs Sederevyčiui, kad 

"yry "!r ,,?^dėr^'"^L7iuteliiaftis 
knygas pernešąs ir tokiu bū
du užsitarnavo Sederevy
čiaus nemalonę. Sako: “bū
davo uždarbiaudavau kiek 
prie pernešimo knygų, nes iš 
mano grintelės ir kelių sieks
nių žemės negaliu išsimaity- 
ti. Taigi tą menką darbą ar
ba patarnavimą, už kurį vis 
galėdavau prasimai lyti, mm 
manęs atėmė, perdavė Juo
zui ir aš dabar be jokio už
darbio. Man pasiūlius kny
gų pernešimą ir persiuntimą 
į Rygą jis mielu noru apsi
ėmė. Mokėjau jam už pūdą 
po 5 rublius ir už 10 pūdu, 
kartu užmokėjau iš viršaus. 
IŠ Šilėnų mm Dirvelių jis pa
imdavo ir prisiusdavo kur 
nurodydavau.

*
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Dar nuo Valančiaus laiku 
spaudindavos maldinės kny
gas Aukso Altorius, Kantiš
kas ir t. t. tai Karaliaučiuje . * 
tai vėl i aitus Tilžėje. Tą visą 
aprūpindavo kunigas Zaber- 
man’as, didis vokietis; Įriši
mą ir pardavimą aprūpinda
vo knygrišis Šenkis, leipui 
didis vokietes. Jie kiek man 
žinoma paimdavo Tilžėje ant 
vietos už Aukso Altoriui p<> 
4 rublius. Kada Rygoje ir 
Mintaujoje knygininkai Lat
viai, Alunanai ir Vėberiai iŠ 
manęs, per rekomendaciją 
Miliausko be i Koticevyčimis 
reikalavo katalikiškų maldų 
knygų, tai aš pirkau knyga* 
nuo Netikės ir mokėjau už 
Aukso Altorių po | rublius 
už Kantičkas kirk mažiaus. 
Pasiguodimai žmonių, kad 
knygos perbrangios, aš i<*sk<> 
jau priemonių knygas ai pi 
ginti. V. Mauderodis, kuris*
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čia ne duonos kepalai, o smėlio maišeliai. Mieste Portage, Wis. pratrūko pylimas ir 
miestui buvo pavojus likti užlietam. Bet kas gyvas šoko darban ir inžinieriams vadovau
jant per kiaurą naktį dirbo ir granito šmotais ir smėlio maišeliais užtvenkė plyšį.

tuo tarpu buvo 
spaudinti “Aušrą,” apsiėmė 
Aukso Altorių prie 10,000 
kartu spaudimo už 75 kapei
kas atlikti. Žinoma, man 
reikėjo garantuoti, jei neiš
parduos, kad aš užmoku iš
laidas. Šenkis bet leido ap
garsinti visiems iki tol pas jį 
pirkusiems, girdi ta knygi, 
kure tie žydi parduodi, tą ne
šventinti ir jus jei pirksi tą 
Įmygi pereisi į peklus. Ma-u- 
derodis jau man rašė, kad 
knygų niekas neateina pirkti 
ir tuomi maji davė numany
ti, jog man reikės užmokėti.
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Alimaiias lietuviškas kny
gas paslatė savo parodos lan- 
ge>+š ko žmonės nusidyvijo 
o nekurie karak-lninkai su
žinoję mano antrašą, kreipės 
su prašymu, kad ir jiems 
prisiųsčiau knygų, kas vie
nok būtų jadaręs daug viso
kį') kliūčių, tai man reikėjo 
nuo tokio persiuntimo atsisa
kyti.

Rudeniop 1S8G meili atsi
lankė pas mane vėliaus pa
garsėjęs knygų platintojas 
Jurgis Bielinis arba Bie- 
liaks. Jis pinigu neturėjo, 
tai .jam reikėjo duoti knyge- 
liii ant kredito, bet už per
vedimą per rubežių reikėjo 
mažiausiai 5 rubliu, aš todėl 
jam paskolinau 7 rublius ir riais.

pradėjęs daviau maisto aut kelių die
nų. Sutarėva, kuolaik jis lai
mingai arba nelaimingai pe
reis per rubežių rašys man 
ir duos žiną kaip perėjo. Vie
nok Bielinis nuo savęs be pa
vasario 1887 metų nesidavė 
girdėtis. Bet sniegui nupli
kus su vyturėliais pasirodė ir 
vėl Bielinis su draugu Sur
vilų. Bielinis reikalavo 
imaldiuių knygų. Survils ža
dėjo pirkt 100 skrybėlių. 
Kad juodu o labjau Bielinis 
neužsuktų pas Šenkį, aš pa
kinkęs arklius pats nulydė
jau pas Mauderodę; kur juo
du, netik Bielinis bet ir Sur
vils kuris buvo žadėjęs skry
bėlių pirkti, pirko Aukso 
Altorių ir Kantičkų, kada 
buvo išrokavimo ant knygų 
dauginus užpelnyti, negu aut 
skrybėlių.

Keturiolika dienų vėliaus 
vėl atsilankė Bielinis ir Sur
vils pas manę. Byrėsi, kad 
Gaurės kunigas atėmęs visus 
4 nešalus ir mokėjęs po 3 
rublius už Aukso Altorius ir 
kiek menkiaus už Kantičkas. 
Apie vidurvasarį to paties 
meto atvažiavo pas manę Ne- 
ieikis. kuris taipgi iš Mau- 
deCodes nupirko apie 2,000 

■ knygų. Vienok man paklau
sus kaip perveš per rubežių, 
man pareiškia, kad važiuos 
tiesiai per buomą po Aušgi- 

Žingcidu man buvo ar

jiem knygas neatims, aš va
žiavau iki Aušgirių muitinės 
drauge. Muitinės viršininką 
paklausė ką čion turite. Ne- 
teikis pareiškė, kad tavorą, 
tada muitininkas pasakė, rei
kia mokėti muitą. Neteikis 
mokėjo, kiek man rodės a- 
pie 500 rublių, kurį mūįti- 
ninkas godžiai paėmė ir Ne
teikis važiavo per muitinę be 
jokio tolesnio kliudymo. Aš 
pareiškiau vyliaus ir kitiems 
knygnešiams apie šitą pobū
dį, o rodos, kad vėliaus, ir 
visi naudojos šitos pietodos. 
Bielinis vėliaus sutvėrė kor
poraciją į kurią susiglaudė 
apie 10 vyru. Papreikis, Ka- 
zanauskis, Ūdra. Kavaliaus
kas. Bielinis ir kiti. I)u Bru
žai iš Zaltiškių bei Žieminiai 
mokėjo muitą it vežė veži
mais knygas per rubežių. 
Bielinis sėdėjo* pas manęs. 
Bitėnuose ir tvąrk^-ūžpirki- 
mą, kiti platino knygas bei 
t raukė pelną. Baliaus po ko
kio 3motų laiko šitoji korpo
racija suskilo. Iš ko atsirado 
kokia 10 grupių, o kurios tiek 
knygų į Lietuvą įgabeno, kad 
Rusų valdžia su visais‘savo 
policininkais atlaikyti nega
lėjo ir spauda 1004 metais at
gavo savo teises.

I

Mūsų laikais daugiau reika- 
linga tiesos gynėju plunksna, 
negu .jos skelbėju iŠ sakyklos.' 

Popiežius Pijus IX
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RYTO SVAJONIŲ RUKURSE
Tenai — iš erdvių tij plačių, 
Iš tų svajingų paslapčių, 
Iš žavinčios tos viešpatijos — 
Kur meilės plaukioja eldijos, — 
Iš tų vylingų pakraščių — 
J ie dega meilės vien karščiu — 
Žengiu užkaitęs į rytojų 
Ir visa paskui save moju. 
Lydėkit svajos iš sapnų, 
] neškit saviškų dainų 
Į pilką valgo viešpatiją, 
Kur ašaroms mums dangūs lija. 
Ir taip šarvotas aš džiaugsmu 
Per slenkstį šokau su griausmu, 
Kad tos svajones neapleistų, 
Tolyn sparnus plačius beskleistų... • 
Sustingęs laukiu kas patiks — 
Juk vieno manęs nepaliks — 
Jinai su švdu šilkiniu, .v z
Sujuosus rūku rytiniu, 
Skruostuose šypsena meiliąja, 
Akyse meile nekaltąja... 
Ar juodas, šaltas liūdesys?.. 
Deja, apvylėte blakstienos — 
Mane patiko baltos sienos. 
Tik melsvas angelas aušros 
Rausvu kardu, kai vėl sumos, 
Atneš .gal šypsnio valandėlę, 
Nustos vyliaus skausmai taip gėlę... 
Tada išvysiu aš ir Ją, 
Sapnų turtingąja svaja.

z

/ z 
MIRČIAI

Tiek šviesos, tiek gėlių! — 
Aš apsvaigus tyliu...

mC 
. f

_ Neris

Tos taurės.. . kupina krūtine... 
O, kad ji būtų paskutinė!

7 » •

Ateik, ateik, tavęs aš laukiu. — 
Dabar visi veidai be kaukių.
Ateik, ateik, — aš taip bijau, — ** 
Juk aukuras užges tuojau.

Ne sapnas.:. — giedri tikruma, — - 
Tai man tiek dovanų brangiausių! 
Plauk šen! — T laivą jas sukrausiu. — 

z Šalin nuo kranto mylima! *
■‘n .** •• X * 

arpuolus, žemę išbučiuosiu,
Kad nešykštėjo man žiedų; 
Jai savo rūbą atiduosiu... — 
Ir su tavim skrendu, skrendu.

“Darbininko” skaitymas ir 
rėmimas, tai darbininko susi
pratimas.

Neveiklumas ir stoka inicia
tyvos, dideli priešai pažangos.

3 Aukso Dovanos g
L Ū KS. VAJUS

Iki L. D. K. S. vajus užbaigai beliko tik du menesiai. Per tą laiką pasi
žadėkime smarkiai padirbėti, kad busimam seime butų malonu seimo 
darbais pasidžiaugti. Kiekvienas narys - narė privalėtų priraSyti bent po 
vieną naują “Darbininko” skaitytoją ar naują narį. VALIO I DARBĄ!

Narys, prirašęs didžiausį naujų narių 
bei skaitytojų skaičių, gaus

AUKSO DiOVANĄ
v

£

• ’

/
• .../•k-’

Daktarai surado, kad jos sutei
kia gerą palengvinimą kaip/ 

jauniems taip ir seniems . F 
' __ , <'

tūkstančių žnfbnių vartoja taa 
gyduoles. Nuga-Tone. ir gautra puikų 
halengvisiiuą tik j keletu dienų. Nugu- 
j’one greitai sugrųžina j>ep. nųnch Jr 
vigor dei nuvargųsiy, nusidėvėjusi® 
nervų ir muskulų. Jos Imdavojn raudo
nų kraują, stiprini, nuolatinius nervus 
ir suteikia didelę sĮ»ėk.j gyvenime. Nuo 
blogo nevirškinimo, užkietėjusių vidu
rių, nemalonaus kvaito, galvos skaudė
jimo, prasto miegojimo, nėra nieko ger 
r<»suio kaip Nuga-Tone. Jis j*adaro datv 
hų gerai ir greitai. .Nuga Tone SUteT- 
kia puikų a>>eiit;j, ramų, atšviežinantį 
miegą, stimuliuoja k<UH-nis ir reguliuo
ja inkstus, skilvį ir žarnas labai gerai. 
Musų skaitytojui privalo suteikti toms 
gyduolėms bandymą, nes jie nieko ne- 
pralaimės. Išdirbėjai gerai žino ką jos- 
padai'o tokiuose atsilikimuose, jie pri
vedė visus aptiekorius suteikti garan
tiją ir sugrąžint i .pinigus, jei jus nebu
site užganėdintas. Itekoinenduojamos ir 
pardavinėjamos pas visus gerus ąptie- 
korius.

&
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Lietuvos

Geras tėvynainis f^-ivalo 

turėti Lietuvos miestų žen. 
klus^ Yra imlumu su jais, 
susipažlotk^ Juos
vartoti kaip Atvirutes.*’ 

klai yra tam tikrame susiu-s 
vinyje, išviso yra 40 ženklų.

• ‘ ? 
Kaina įO centų.

“DARBININKAS”
366 W. Broadway \ 
S. Boston, Mass. >
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t“DZIMDZI-DR1MDZI” MARŠRUTAS
.GEGUŽĖS MĖN.

9-10—Cleveland, Ohio.
12— Rochester, N. Y.
13— Amsterdam, N. Y.
15— Wilkes Barre, Pa.
16— Brooklyn, N. Y.
14— Scranton, Pa.
18—Bridgeport, Conn.

20— New Haven, Conn.
21— Ansonia, Conn.
23—Waterbury, Conn.
25— Hartford, Conn.
26— Worcester, Mass.
27— Boston, Mass.
28— LawTence, Mass.
30—Montello, Mass.

I
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YRA DĖL KO SUSIRŪPINTI!
Lietuvoj Seimo rinkimai jau paskelbti. Ar tams

ta kaipo katalikas norėtumei, i^ad jūsų tėveliai, bro-’ I 
liai ir seselės pasiliktų ir toliaus ištikimi Dievui ir Tė- I 
vynei? Jei taip, tai žiūrėk kad jie paduotų savo balsą ! 
už katalikų sąrašus. Kas juos paragįs?

* ‘ Darbininkas ’ ’ gali ir ragina, nurodinėdamas be- Į 
dievių prieštautinį ir prieštikybinį veikimą, ko tamstai 
laiškuose neturite galimybės parašyti.

Jei tamsta nesirūpinsite tinkamai apie Seimo riu- i 
kimus, tai jūsų mylimiausi gentys pateks soical-bolte- j 
vistinėn įtakon ir išbalsuos Dievo ir Tėvynės priešus ir j 
įsteigs kraujuotą bolševistinį rojų. > . H

Dabar laikas apsaugoti juos. 0 kaip? Užrašy
kite saviesiems į Lietuvą “Darbininką.” Jame ras J 

, daug naudingų patarimų, persergėjimų ir nurodymų i 
už ką balsuoti

“Darbininkas” Lietuvon kainuoja PENKIS DO* : 
LERIUS IR PUSę. Kas iki gegužės 1-mos užprenu- ■ 
meruos saro giminėms ar draugams “Darbininką,” tai j 
mes pasiųsime dar DOLERIO vertės knygų.

Neatidėliokite, nes perdaug svarbu. Siųskite ša
kį ar money orderį dabar. Adresuokite:

“DARBININKAS”
366 West Broadway South Boston, Mato
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Pasiūlome visiems gerą raštų mėgė
jams jsigytl dvi geras knygas: pirmą ir 
antrą tomą

APMĄSTYMAI 
visiems metams ir šventėms

Dydis 5X7‘/> colių, dailiais kietais ap
darais, |»o 500 suviršum puslapių, Spau
da aiški. Tikrai naudingi skaitymai, 
ypač dievotiem žmonėm. Katna abiejų 
tomų $3.00. Išpirkite pašte “Money 
Order” ir siųskite:

“Darbininkas”
366 \V. Broadsvay, So. Boston, Mass.

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

2. I’enkios Juokingos Dainos, vie
nam Įtaisui prie fortepijono. .$1.00

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

Siunčiant užsakymą ir “Mone.v Orderi,” 
adresuokite:

MR. A. ALEKSIS

Ig.R-nas

Senai, prieš kelius šimtus metų, N-go 
apylinkėje gyveno stalius. Jis nemč- 

miesto, nemėgo liendrauti su žmonėmis. 
\>del išmokęs amato, įsigijęs meistro vardą 

yrė iš cecho ir apsigyveno sau vienas 
tatęs pamiškėj nors ir nedidukę, bet 
ąi trobelę. Pradžioj gyveno su savo mo- 
ilgainiui sudarė šeimyną ir buvo lai- 

as. Bet neilgai laimė šypsojosi. Vos 
^paūgėdavo koks vaikas, tuoj, žiūrėk, atei 
aa giltine ir pasiima sau. Taip nuolat ir 

olat buvo skinamos jaunos atžalos. Nors 
štrūs skausmai varstė staliaus ir jo žmonos 
aidi, bet nesiskundė. .Jie nuolat meldėsi, 
id-iiors Į senatvę Dievas duotų pasidžiaug- 

ti vaikais. Tu r būt. Viešpats išklausė jų 
Štai jau keliolikti metai slinko, 
džiaugėsi savo jauna dukrele. Ji 

vos pražydusi gėlė ir stebino vi- 
savo jaunystės grožiuu. Rodos, kad ir 
žiausioji lelija turėjo pavydėti mergelei 

^skaistumo.

— Tu mano mažytė, mano angeliukas, 
žiaugdavosi nuo darbo pailsęs tėvas, 

^glausdamas prie krūtinės savo dukrelę. — 
būt. Dievas tave siuntė man atsilygin
ąs už mano skausmus, kad dar žemėj

— Eikš, 
pinsiu. Ei 
.prisiminti mano jaunystę. — kallitklavo jau 
visai pražilusi senelė, piųdama mergelės šil
kines aukso kasas. — Aš nuolat meldžiuos, 

įprašau Dievo, kad toks, kaip tu. angelėlis 
t pasitiktu mane po mirties. -

Bet labiausi mergele džiaugėsi jos mo
tina. Ji visas mintis, visus darbus rišo su 
dukrele. Ji ja didžiavosi, ja guodėsi, net 
verkė iš džiaugsmo, bijodama, kad ta palai

mina kartais nenutrūktu. Motinai rodėsi, kad 
/ji ir už valdoves turtingesnė — kad ir nieko 
i daugjau neturėtu, kaip tik dukrelę, ir tai 
(■birtų turtingiausia. Nors ji karštai mylėjo 
[Dievą, tačiau jos paprastai širdžiai rodėsi, 
kad ir danguje ji tol negalės būti laiminga.*

* kol susilauks ateinant savo dukrelės. Tiesa. 
' ji kratės tos “nuodėmingos" minties, bet ką 
* padarysi, jei taip širdis kalba.
j. Ypatingai jausdavosi motina rytais, ka- 
*da dukrelę reikdavo pažadinti. .Ji norėdavo 
ją dar pamigdyti, o čia... Bet, Dievuliau, 
'kokia tada graži ir meili rodydavos? dukrelė, 

otina, pati pasidžiaugusi, kviesdavosi se
nelę ir tardavo:

— Seneli1, na tik pažiūrėk, koki graži 
sinusų Angelė. Kaip lengvai kilnojasi jos 
jaunutė krūtinė!. . O kai saulė pro langą 
krinta ant jos veido, argi negražu?. . Sau
lė ar kasos, tikrai neišsiskirsi —taip gražiai 

^geltonos.. . Veidukai truputį raudoni, aku 
ės sumerktos — net gaila žadinti.

— Tikrai gaila, tegu dar pamiega mū- 
ų mažytė — dabar pats saldžiausia miegas, 

atsiliepdavo senelė.
— Žadinsiu, nors ir gaila. Nereikia lė

ti: ji pati prašo anksčiau pakelti, kad pa
lytu visą ryto gražumą.. . Bet iš tikro, 

ip ji gražiai, saldžiai miega, — kalbėdavo 
tina. Paskui dar kiek pasigrožėjusi pri- 
vo prie dukrelės ir jiabučiuodavo tarda-

siūlą i adatą.

- mat dažnai kas atvykdavo

fa

line alsuoti saulėtą ryto orą taip gera,spaudė širdį ir Angelė graudžiai pravirko.
4
r rieierius.

*

*

Visa gamta tyli
Miega

...... Valai.

JUOZAS M. VERVEČKA
(VERACKA)

LIETUVIS ADVOKATAS
PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE) 

OFISUOSE

SOUTH BOSTON MASS.:
414 W. Broadway 

TeL S. B. 0948

BROCKTON MASS.:
684 No. Main Street

TeL Brockton 7180 
RESIDENCIJOS Tel. S. B. M29-W
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SKAITYMUI AKINIAI
SIUNČIAMI DYKAI

Ar tamstai reikalingi skaitymui arba 
prie darbo akiniai? Aš tamstai atsių
siu 10 dienų išbandyti, mano stebėtinns 
skaitymui akinius su paauksuotais c*> 
luloido rėmais, tildeiiais stiklais, toric 
lenses. Jie pagelbės skaityti mažas rai
des arba tverti

— Kelkis, Angele: jau ir paukšteliai 
i čiulba ir saulutė jau patekėjo.
Mergelė praverdavo savo žydrias akis. 

inotina? pasirodydavo, kad ji mato ne diik- 
akis, bet žydrą žydrą dangų. Koks ta- 

. malonus jausmas kutendavo širdį!.. Mer- 
’*enusišypsodavo, ištiesdavo savo gražias. 

:as, liaunias rankas, o paskui staiga jomis 
abinusi motinos kaklą taip švelniai pa
duodavo. Kokia laimė tada sušvisdavo!

Ne vieną pavasario rytą taip žadindavo 
ana dukrelę, ne vieną ankstu rytą mer- 
»eidavo į pamiškės lankas. Kaipgerata- 

Dangiis toks žydras, oras grynas, ra 
lašai spindi žiedų taurelėse ir byra že
, plaudami jaunas baltas mergelės ko 
. Šiurpulys perbėga kūną, norisi susi 
yti, šoktelėti vikriai.. . Bet visa jauna

taip lengva. Ir vaikščiodavo mergelė rytais Į 
ankomis, skindavo gėles, dainuodavo dai-1 

nas, klausydavusi girios paukščių eiulbėji-ll 
mo ir džiaugdavosi safro skaisčia jaunyste. 
Tiesa, kartais jos kūdikišką džiaugsmą su
drumsdavo ir liūdesys,’toks neaiškus nesu- L 
mantamas, nepasakomas. Tada mergelei ro

dydavosi, kad ji viena viena visame pašau-1, 
y j; ji norėdavo savo nesuprantama liūdesį. | 

tą ilgesį kam nors pasakyti, pasiskųsti, pa-1 
siguosti. Bet kam ? ‘Tai tokiais momentais f 
rodydavosi, kad nei motina, nei senelė, nei Į 
tėvelis jos to liūdesio nesupras; o taip nore- Į 
ils pasakyti vienai artimai brangiai širdžiai, 

ir nerasdama mergelė kam galėtų pasiskųsti, 
ilgėdavus viena,tylaus upelio pasakų beklau
sydama. Bet užtekdavo mergelei, prisimi
nus Visagalį, atsiklaupti prie Nukryžiuoto
jo paveikslo, užtekdavo taip karštai karštai 
pasimelsti, "taip savy susikaupti, kad visas 
pasaulis dingtų, o tik vienas širdies plastė
jimas tebūtų jaučiamas — tada vėl dingdavo 
tas tylus ilgesys, ir vėl mergelė jausdavosi 
laiminga. ' I

Kada vieną rytą mergelė pagiriais ga
na tolokai buvo nuėjusi nuo savo tėvo namų, 
beskindama gėles išgirdo arklių prunkštimą 
ir žemės dundėjimą. Pakėlus galvą, pama
tė iš miško išjojantį būrį ricieriu. Smarkiai I 
suplakė iš baimės mergelės širdis.. . Kas da
ryti ? .Juk niekada ji tiek daug nebuvo ma
čiusi ricieriu — karžygių. Ji sustojo, kaip 
įkasta, o tuo tarpu raiteliai buvo čia pat.

— Kodėl taip anksti, gražuole, gėles 
skini ? Dargi basa? — paklausė vienas bliz
gąs šarvuotas raitelis, sulaikydamas savo ne
ramu žirgą.

Mergelė raudonumo išpilta tylėjo nulei
dusi akis ir nežinojo, ką atsakyti.

— Iš kur tu atvykai Į čia, gražuole? 
Iš kokios pilies ? — vėl klausė karžygis ste
bėdamasis'mergelės grakščiu liemenimi, gra
žiomis kasomis, skaisčiu veidu ir mergišku 
nedrąsumu.

Ji jau norėjo kažin ką pasakyti, pakėlė 
savo akis, bet sutikus, karžygio Įbestas į ją 
dideles mėlynas akis, dar labiau susigėdo ir 
vėl tylėjo, spausdama prie krūtinės gėles.

— Ko tyli, gražuolėj Kas tavo tėvai ? 
’ Kokios pilies valdovai? Sakyk, kaip čia pa

tekai Į tą apleistą kraštą, ir kodėl tokius pa- 
’ prastus rūbus dėvi ? — Vėl klausė karžygis, 

valdydamas savo neramųjį žirgą.
— Aš paprasta mergaitė, karžygį... vos 

ištarė virpančiomis lūpomis ir vėl balsas nu
trūko. Karžygis norėjo ką sakyti, bet pa
sistojęs piestu žirgas gerokai pašoko Į šalį, o 
tuo tarpu pasigirdo jau tolokai nujojusių 
raiteliu būrelio trimitas, ir žirgas visu smar
kumu pasibado pirmyn. Angelė nejudėda
ma, kaip stiebas, žiūrėjo į atsitolinantį kar
žygį ir matė, kaip kelius kartus jis atsigrįž
damas žiūrėjo į ją.

— Angele, mano mažyte, kas tau yra? 
Kodėl tu, vaikeli, nemiegi ? — Klausia pa- I 
bud tįsi senelė.

— Negabu užmigti, senele, — man taip 
liūdna, o naktis tokia graži, lakštutė čiul
ba.. . Mėginau melstis.. . meldžiaus... Pas
kui staiga pamačiau tarp gėlių to ricierio 
akis, ir man taip graudu pasidarė...

— Apie kokį tu ricierį, vaikeli, kalbi ? 
— nusigandusi klausia senelė.

Angelė4ajp pat nusigando savo paslap
tį išdavus. *įjuk ji niekam niekam apie ri
cierį nežadėjo' pasakyti, tik viena sau pri
siminti, o daibarštai... jau prasitarta. Ar 
betylėti ? Ne, geriau visa išpasakoti sene
lei — gal ji nesibars, gal ji paguos?..

— Senele,.mano brangioji senele, ne
bark tnan^; aš tau visa papasakosiu, — ap
kabinusi senelės kaklą ir glausdama savo į- 
kaitusį veidelį prie jos veido kalba Angelė.

Senelė nuelai’ sutinka. Angelė pasako
ja, kaip ji pamatė ricieriu būrelį, kaip vie 
nas iš jų atsiskyrė, kaip kalbėjo su ja.

— Taip puikiai, senele, jis valde savo 
šėlstantį žirgą, toks galingas ir gražus jis.. . 

I Kada kalbėjo, aš jaučiau jo galingą žvilgs- 
nį ir mano širdis iš baimės virpėjo. Jis nu
jojo, aš parėjau namon ir man kažin kodėl 
pasidarė liūdna. Aš kasdien noriu nueiti ten. 
kur jį pamačiau. Mane kažin kokia jėga 
traukia, vilioja; aš einu ir bijau, grįžtu na
mon ir vėl einu, ir vėl grįžtu. Kada jį vi
sai užmirštu, aš tik tada vėl linksma ir lai- 

I minga, bet kai prisimenu, tai tik apie jį no- 
Įriu mąstyti, apie jį galvoti, jį pamatyti. Aš 
dažnai laukiu nakties, kad jį sapne susap
nuočiau... Ir iš tikro, senele, aš vieną nak
tį jį sapnavau. Matau atjoja jis drąsus ga
lingas, o rankoje turi pluokštą gėlių. Aš 
noriu prašyti jų, bet negaliu žodžio ištarti— 

Itaip nedrąsu. Jis žiūri į mano, jis supranta 
mano norus ir taria: “Aš atnešiau tau gėlių. 
Čia yra jų visokių — lauko lelijų, vosilkų ir 
tavo mylimųjų saulučių. Aš tau dabar ati
duočiau, bet žinau tu neužilgo mirsi, tada 
man reikės tavo karstą papuošti, tavo kapą 
apsodinti.” Aš norėjau kažin ką dar pasa- 

Įkyti, bet jis staiga kažin kur dingo... Ma
ltai, senelė^į^ą, aš sapnavau... * Po tą. aš 
laukdavau vakaro, kad vėl galėčiau pasap
nuoti ir šiandien norėčiau sapnuoti, bet...

• |O štai tos gėlės ant stalo, žiūrėk, kaip jos. 
gražiai mėnulio nušviestos — aš jose pama

lčiau tas akis... Tik nebark manęs, senele: 
matai kokia aš nelaiminga.

— Vargše, tu mano vaikeli, — atsidu
so senelė. — Tu visai negalvok apie tą ricie- 
rių, tik save prikankinsi, ir Dievą gali už
rūstinti. "Ne mums vargšams galvoti apie ri
eierius, no mums jie lygūs žmonės. Jie ga
lingi, turi daug turtų, linksmai gyvena, o 
mes.. . Mums nereikia jokios minties apie 
juos Į galvą įsileisti..>-^1 užmiršk, vaike
li, visa. Pasimelsk, paprašyk Dievo pagal
bos.

— Gerai, gerai, senele; aš paismelsiu.. . 
Aš pasistengsiu.. . ašužmiršiu, — skausmin
gai tarė Angelė. Jos akyse prie mėnulio švie
sos vėl sužibo ašaros, o pati dar stipriau ap
sikabino senelę. Norėjo susilaikyti, bet aša
kos išsiveržė upeliu.. .

Vieną gražią dieną, kada stalius dirbo 
savo darbą, įliėgo į gryčią nusigandusi An
gelė.

— Tėveli, rieierius pas mus atjoja, — 
uždususi tarė mergaitė ir pati kažin kur 
dingo. ,

Rieieriaus atvykimas staliui nebuvo jo
kia naujiena 
ko nors užsakyti, — tačiau dukters balsas šį 
kartą ir jį nugąsdino. Pasiskubino išeiti pa
sitikti ir rimtai nusiminė — jis pamatė an 
šaunaus arklio apylinkės valdovą, ricieriu 
Albertą. Dar tik antri metai ėjo, kaip jis 
po tėvo mirties grįžęs iš svetimų kraštų l>ei 
garsių žygių ėmėsi valdyti pilį, tačiau jau 
visi žinojo apie jo žiaurumą ir laukinį būdą.

— Ar tai tu, tas garsus meistras ?
rė rieierius į stalių. — Visi apylinkės kai
mynai, pasirodo, turi tavo gražiai išpjaus
tytų baldų, tik aš vienas apie tave nieko ne
žinojau. Sako, tu mokąs gražiai pjausty
ti?. . *— Dirbu, valdove, kaip mokėdamas, o 
apie gražumą. Jūsų prašau spręsti.

— Kodėl gi mieste ar mano pily negy
veni — ten daugiau uždarbio turėtum? — 

vėl klatlse

*

Graži gegužės naktis, 
aplieta sidabrinės mėnulio šviesos, 
visi, saldžius sapnus sapnuoja, tik Angelė
nemiega. .Ji sėdi prie atdaro lango ir klau
so lakštutės, klauso senelės alsavimu, klau
sos tylos, kalbasi su savim.

“Kokia graži naktis: vėsu ir tylu visur, 
• ik viena lakštutė taip gražiai čiulba.. . Ko
dėl man taip ilgu ? Kodėl taip liūdna ? Ko
dėl aš viena, viena...w Aš niekada nesijau
čiau taip viena.. . Visi mane myli, o aš vis 
viena. Aš noriu būti linksma, ir negaliu. 
Ne mamyte pastebėjusi kelintą dieną mano 
liūdnumą paklausė, ar aš nesergu... Visi 
miega, ir aš noriu užmigti, noriu sapnuoti 
:r negaliu. Norėčiau išpasakoti savo ilgesį, 
•irt niekas manęs nesupras... Bėgčiau prie 
upelio — jis mane išklausytu, bet dabar nak- 
•is... Nors tu. lakštute, tu brangus paukš- 
eli, ėiulliėk; aš klausysiu tavęs, aš pasako
siu tau savo ilgesį.. . Ne. nė, pasimelsiu ge
riau..."

I’nola Angelė ant keliu prieš Nukryžiuo- 
ąjį ir meldžiasi, meldžiasi. Viskas aplin
kui išnyksta—viena mintis, vienas jausmas, 
(r štai lengviau pasidarė, rodos viskas nu
slinko kažin kur toli toli, ir dingo. Ji at
sistoja. atsigrįžta... “Bet kas tai ?. . Die
ve... Akys, tokios didelės akys?.. Jo 
įkys... Ne, ne. tai dvi saulutės tarp kitų 
lauko gėlių įmerktos žiūri į mane... Die- 
•.e, kokia aš nelaiminga." Skausmas su-

— Aš, valdove, labai mėgstu savo dai
lu amatą ir atskirai gyvendamas galiu jam 
daugiau atsidėti. O darlm (dūku Dievui už 
stiprias rankas) ir čia pakankamai turiu. 
Dar metė keletą klausimų rieierius, paskui 
įėjęs ir pasakęs savo užsakymą pridūrė: ■

— Aš nemėgstu perdidelio blizgėjimo, 
irt mėgstu paprastumą ir galingumą, todėl 

tik pas tave ir užsakiau sau ąžuolines kėdes. 
Tačiau jos turi būti ir gražios; jei tokias pa
darysi — visą mašną pinigų gausi.

Buvusio Lietuvos Seimo Atsto
vo Gerb. Kun. J. Dagilio 

Prakalbų Maršrutas

Gegužės 6 d. Minerville, Pa.
Gegužės 9 d. Malianoy Citv ir 

Slienandoah, Pa.
Gegužės 10 d. Pittston, Pa.
Gegužės 11 d. Scranton, Pa.

Fed. sekretorijatas

Paskui kiek patylėjęs rieierius vėl tarė:

— Meistre, aš girdėjau, kad turi gra
žią dukterį. Kur ji yra t Parodyk man ją. 
Aš pats mačiau, kaip ji diego į triobą.

Nusigando stalius. Tokie valdovo žo- 
Ižiai galėjo reikšti ir gera ir bloga. Bet ar 
iš žvėries gali tikėtis ko nors gera ? Bet kas 
daryti. Paprašė meistras savo senosios mo
tinos, kad ji dukrelės paieškotų, o pats pa
siliko su ricieriu. Po kiek laiko sugrįžo se
nelė, pranešdama, kad Angelės neradusi. 
Tada rieierius suraukė antakius ir tarė:

— Meistre, pasakyk savo gražuolei duk
teriai, kad nuo žmogaus žmogus nebėga. 
Nuo žmogaus liūgą laukinė stirna, o aš, pa
sakyk jai, tokią stirną šaunu.

Nieko daugiau rieierius nepasakė ir ty
lus, bet rūstus išjojo su savo palydovais. Ka
da Į gryčią atėjo Angelė, visiems, kaip ada
ta, dingtelėjo galvoj rieieriaus žodžiai, liet 
jai niekas nieko nesakė.

Atėjo vakaras. Visi ilgokai meldėsi, 
prašydami Dievo, kad valdovo Allx*rto at- 
silankvmas nebūtu kokia nelaimė, tik viena 
Angelė nežinojo, koks'tai buvo rieierius. ne
žinojo tėvelių ir senelės baimės, nors ir jau
tė kažin ką. Angelė tik žinojo, kad buvo tas 
pats rieierius, kuri ji, gėles rinkdama, buvo 
sutikusi, kuri sapnavo, kurį pamatyti norė
davo ir šiandien pamate... Ji po senelės 
perspėjimo ir karštų maldų jau buvo pradė
jusi jį pamiršti, bet štai šiandien vėl pasi
rodė jis, ir mergelės širdy dar didesnis kilo 
neramumas. .Ji stengose! nemąstyti negalvo
ti, liet vis nejučiomis, kaip vagis grįždavo 
klausimas: kas jis? Kas tas rieierius, kuris 
nori -atimti jos kūdikišką ramumą ? Paga
liau -ryžosi paklaustą senelės ir paprašyti, 
kad ji savo žodžiais vėl nuramintų ją. ‘

— Brangioji senele, patark man. — aš 
vėl neberandu ramumo... Tas rieierius, ku
ris rado mane blukinančią gėles, šiandien bu
vo pas mus atjojęs: aš pamačiau ir vėl.. .

— Aš ir maniau, vaikeli, kad jis nelai
mę atnešė į mūsų namus, — giliai atsidusus 
tarė senele. — Kai jis tik užsiminė tave, aš 
tuoj visa supratau.

— O kas jis toks, senele ? Ką jis nege
ra pasakė ?

— Vaikeli, geriau tu jo vajtdo būtum 
negi į dėjusi. Tai buvo mūsų valdovas, ba
ronas.

— Baronas! ? Žiaurusis valdovas!. .
— Nelaimė, mano vaikeli.. . Kiek jis 

gražus savo veidu ir liemenim, tiek liiauri ir 
žiauri jo siela. Kiek kraujo jis yra pralie
jęs, kiek Įšėlęs yra nekaltų galvų nukirtęs.. . 
Ir nelaiminga ta mergelė, kuri jam patin
ka. . .

— Gana, gana, senele.. . Aš žinau — 
tu, mainytė ir tėvelis nekartą man pasakojo^ 
te apie jo žiaurumus. Aš net pamąstyti apie 
ji bijodavau, o dabar... Jis toks rodėsi kil
nus, prakalbino mane, ir nuo to laiko, kaip 
baltas sakalas, skrajoja mano mintyse. x

— Vaikeli, išmesk tokias mintis iš galvos 
— nuodėme taip galvoti. Visi jo bijo, visi 
neapkenčia jo, tik iš baimės sėbrauja, o tu. 
mano kūdiki, pamilai tokį: baisų žmogų. Tu 
pražūsi, o jis tavęs nepagailės, išraus, kaip 
gėlę ir metęs į purvyną, kojomis sumindžios.

— Bet kuo gi aš kalta, senele, kad ji 
sutikau ? Kam Dievas leido man jį, narsų, 
kaip sakalą, pamatyti ? Pasakyk, kas dary
ti, kad aš jį užmirščiau, kad dingtų jis, kaip 
vakarykštis sapnas. Aš noriu išraut jį iš šir
dies. .. .Jis baronas, o aš prasta mergaite...

— Vaikeli, aš ir pykti pradėsiu dėl tavo 
kvailu minčių.. . Nors tu būtum ir baronai-

• S

tė. ir tai skaisti mergaitė negali turėti min
ties likti tokio žmogaus žmona — subarė se
nutė.

— Atleisk, senele... Aš visa padalysiu 
ašužmiršiu. aš daug melsiuos ir dirbsiu. Tr 
tu pasimelsk, kad Dievas sustiprintų mano 
jėgas... Pasimelskime ir už jį...

(Bus daugiau)

MYLINTIEMS SKAITYTI 
DORUS RAŠTUS7

NAUJI ALEKSIO MUZIKOS 
VEIKALAI

P. O. Box 332, Waterbury, Ct.

Tamsta išbandyk Juo* per 10 dieną. 
Jei tamsta .sepnsitenkinsl, tai grąžink 
atgal ir nereikės nieko mokėti. Jei pa
tiks. tai laikyk ir ntsiąsk $4.65. Masą 
urmo kaina. Aš nesiunčia akintą žmo
nėms kurie neturi 40 metą. Ak siun
čiu Jiems per |>nAtą dailias akintą dėžu
tes dykai. Ale yra tikrai torlc lensea, 
kurie parduodami nuo nštnonlų iki dvy
likos dolerlą. ir tai įnikus pirkinys Vi 
tokią kainą.

10 dienų bandymui 
NESIŲSK PINIGŲ

W. E. Colfcr Opticnl Cn,, 
lH-pt. t2t. Hm 607, Rortb 10.

Atsiųskite paštu apmokėtų vienų 
porą paauksuotą Zylo kevalo aki
nius,. torlc lensrs, dailia akintą »»ė 
lute. Bandymui 1O dieną. Jei pntlks 
tai atsląsin'pilną mokesni M.K». Jei 
nepatiks, tai grąžinsiu atimi apmo
kant pašto-tšlaMaa, Aš busiu spren- 
dėjaa.
Mano metai 
Vantas Pa v.
Gatvė ..
Miestas .



ir cukraus

Tanpykit Leibelius
Dėl Brangių Dovanų

Padarykite saikams valgių 
iš Standard ar Challenge 
Kondensuoto Pieno kaip va: 
pudingų, košelių, pyragai
čių, saldainių, keiksų ir t. t. 
ką, jie mėgtų. Greit pastebė
site kai vaikai pasitaisys. 
Blėšinę visados laikyk šaldy
tuve reikalui.

NORWOOD, MASS.

Iš Marijos Vaikelių Draugijėlės 
Darbuotės

<\imij nuo nut
ik keletu lašų 

l:ii prisigeriu, 
karuliu, trinant

Ar Jūsų Vaikas Tinka 
Mokyklai?

Tūkstančiai vaikų šiose dienose neturi tinkamos 
sveikatos atlikti mokyklos darbus, dėlto kad ne
valgo tinkamo jų sveikatai maisto. O to gali
ma išvengti duodant jiems tokių valgių kaip 
Standard ar Challenge Kondensuotas Pienas, 
čia yra lengvai suvirškomo pieno 
kurie duoda vaikams pilną, sotumą.

Bal. 20 d. čia buvo kun. Da
gilio prakalbos. Buvo susirin
kę žmonių visokių — katalikų, 
sandarieČių, komunistų. Bet 
nei vienas~nerado reikalo klau
simų duoti. Po prakalbos bu
vo renkamos aukos krikščionių 
demokratų partijai. Surinkta 
iš viso $15.

Visokių laisvamanių veiki
mas Lowvllvje visai susmuko. 
Visų smarkumas išnyko.

šaltuona

Čia norima trumpai pažymė
ti apie mūsų jaunuolius, kurie 
dar nėra sulaukę 16 metų, drau
gijėlę. Išskaičiuodami. šios 
draugijėlės nuveiktus darbus, 
mes turėsime pripažinti jai pir-

CAMBRIDGE, MASS.
Misijos ir jubiliejo apvaik- 3 

ščiojimas M
Baland. 4 iki 11, atsibuvo mi-1 

<ijos moterims. Toje pat sa
vaitėje vakarais būdavo proce-. 
sijoje lankymas bažnyčių — ga
vimui Jubiliejaus atlaidų. Mo-' 
torelės, merginos uoliai lankė
si kas vakarų.

Bal. 12 iki 18 įvyko vyrami 
misijos, lankymas bažnyčią- 
procesijoje taip pat buvo. Vy-i 
rai parodė didelį uolumų. KaŠK 
moterys, taip ir vyrai bažnySnJ 
mažne pripildė. Buvo labai ge< 
ra proga visiems nupelnyti ar- 
tik šv. misijų atlaidus, bet ii* jtP' 
hiliejaus. ’-

Šv. misijų pamokslus skelbi 
Tėvai Marijonai: VI. DraugąEįs] 
ir prof. J. Vaitkevičius. Įlguj 
ilgai žmoneliai atmins ,pf&J 
kun. Vaitkevičiaus pamoksta^ 
Jis.nors ilgai sakydaV6,‘^1jp§ 
žmonės uoliai be nuoi^tfM 
klausėsi ir dar norėdavo^’ĮljjB 
ilgiau sakytų. .

Per šias misijas daug aps^jH 
dusių katalikų grįžo ijr ėjojnjfl 
Šv. Sakramentų.

iFiėi * 'i*

Prie šios draugijėlės priguli 
visos mūsų kolonijos susipratu
sių katalikų vaikučiai. Kada 
narys sulaukia 16 metų, tai 
gauna 25c. prisirašyti prie Vy
čių kuopos; bet gaila, kadi kiti 
nepasinaudoja šia konstitucijos 
surėdyta tvarka. .

Šiąis metais draugijėlės val
dyba susideda iš šių ypatų: 
pirm. Ona Pazniokintė, vice- 
pirm. Mikalina Paznikiutė, nut.. 
rast. Zosė Babiliutė, fin. rašt. 
Aleksa K. Stašaitė (Kasparai- 
tė); ižd. Julius Tumavičius; iž
do-globė jai, Stase Smilgiųtė ir 
Marė 'Fedaitė; marš. Regina 
Norbutaitė.

Visi nariai turi ištikrųjų ne
užmiršti savo maldose mūsų 
gerb. klebono kun. V. K. Taš- 
kūno, kuris taip nenuilstančiai 
globoja šių draugijėlę, kad 
Dievas duotų jam sveikatų ir 
ištvermę.

Linkėtina šiai draugijėlei 
darbuotis mūsų kolonijoj per il- 
gn-ilgiausius metus ir auklėti 
ištikimus bažnyčiai ir tautai, 
sūnus ir dukteris.

Stella Maris

Be rūšies gerumo ir sotumo jūs 
dar gaunat brangių dovanų už 
leibelius. Šeimininkės, taupyda
mos leibelius gali išdabinti savo 
namus tomis dovanomis. Kiek
vienas leibelis turi didelę vertę. 
Štai matot ant paveikslo stiklą, 
kuri galit gauti už 10 leibelių. 
Pradėkit juos šiandien taupyt 
ir nuneškit i*arčiausią dovanų 
krautuvę bei pasirinkite ką no
rit gražaus savo namams.

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

KITOS PREMIJŲ KRAUTUVES
FAT.L RIVER, MASS.

14—3r<1 Street, nrtl Bedfnnl St. 
NEVV HAVEN, CONN.

105 Temple Street, nrtl (’rown Street
BRTDOEręjRT, CONN.

106 Congreas Street, nrtl Mnin Street
PROVTDENCE, R. I.

40 Aborn Street, arti Waahington 8t

SEIMININKĖMS KELRODIS
Baso ISABELLE KAY

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

rie bus indomųs kožnui Lietuvei šeimininkei.

CLEVELAND, OHIO
LDKS. 51 kuoptos laikytame 

susirinkime'15 d. balandžio bu
vo tiek susirinkę narių, kad da 
niekad tiek daug nebuvo. Prie
žastis mat-yra tanie, kad dabar 
kiekvienas žingeidauja pasi- 
k Įtaisyti diskusijų., Prasidėjus 
diskusijai^/ tiek buvo juoko, 
kad visi.pii soties prisijuokė. 
Kaip tik Hute susirinkime pri
sirašė prie kuopos M. Rusec
kas, kuris turėjo progų išban
dyti savo gabumus diskusijose. 
Alekas Banys laikė kataliko 
darbininko pusę. M. Ruseckas 
laikė kdmunisto darbininko pu
sę. Labiausiai buvo juoko iš 
M. Rusecko, kuris prisiėmė pil
nų typų komunisto. Podraug 
reikia pripažinti teisybę, kad 
M. Ruseckas bene bus gabiau
sias diskusantas tarpe katali
kų. Prasidėjus diskusijoms 
komunistas taip aštriai statė 
savo argumentus, kad katali
kas po nekuriu smūgių mažai 
kų.galėjo atsigriebti. Matant 
reikalų turėjo vienas iš komisi
jos narių stoti priešais “komu
nistų,” t. y. A. Padegimas, ku
ris “komunistui” tiek daug 
teisybės pasakė apie Rusijos 
rojų, komunistų brolybę-lygy- 
bę ir kitūfe nuopelnus, jog ko
munistas turėjo pripažinti, kad 
katalikų pusėje yra vien tik 
broliška meilė ir meilė artimo. 
Diskusijoms pasibaigus, dar 
tarpe susirinkusiųjų buvo gir
dėti kalbos ir juokai vien tik 
iyn^iskl^ija^ Žųdžju sakant, 
vjsf buvo^iHlnar

Ątelnūntiš'susirinkimas Ims 
J3 d. gegužės. LDKS. 51 kųo- 
j^os nariai įsitėniykite, kad Kuš 
apjlžiniškos diskusijos. Disku
sijų tema bus: “Ar reikalingas, 
į&rii pasauliui karas ir kokių 
jjatudų kariavimas atneša pa
saulio, darbininkams ir kokių 
jmpiialistams ? ” • > Taigi / niaįį-.

L0WELL, MASS.
Naujienos tokios: Velykos 

buvo gražios. įmonių į bažny
čių buvo daug prisirinkę. Baž
nyčia buvo gražiai išpuošta.

Balandžio 10’d. buvo balius 
šv. Juozapo dr-jos surengtas. 
Žmonių buvo labai daug. To
dėl i>elno liko gražaus. Bal. 11 
d. čia Lukšys rodė judomuosius 
paveikslus iš Lietuvos. Publi
kos buvo kupina salė. Visi la
bai indomavo rodytais paveiks
lais.

NIAGARA FALLS, N. Y.

Pasižymėjęs lietuvis, jo siekiai 
ij nuliūdę žmonės

Praėjusių Velykų švenčių 
laike čia viešėjo klerikas Pra
nas Gelumbių. Jisai apsistojo 
pas I). Kunigiški, kursai jam 
teikia medžiaginę paramų ir 
kuris prieš porų mėnesių per
sikėlė iš Dubois, Pa. Į Niagara 
Falls. Užsilaikymas kleriko 
Gelumbio daugumai vietos lie
tuvių nepatiko, nes jam atsi
lankius į mūsų koloniją, J). Kų- 
nigiškis pradėjo lankytis po 
lietuvių namus siūlydamas ko
kias tai knygas pirkiniui ir 
kurstydamas prieš dabartinį 
mūsų klebonų. Toks supuoli
mas faktų sukėlė daugumoje į- 
tarimą, kad tas daroma, ne be 
žinios, kleriko Gelumbio ir tiks
lui įpiršti vietos lietuviams 
naujų kleboną, asmenyje kleri
ko Gelumbio, kurs tikisi atei
nančių žiemų tapti kunigu.

Tūlam laikui praslinkus pa
stebėjome, kad kilusis Įtarimas 
yra tikru faktu. Spaudoje pa
stebėjome kleriko Gelumbio 
“draugo” korespondencijas į- 
•žeidžiančias mūsų buvusius ir 
dabartini klebonus, ir nurodan
čias, kad mes Niagaros -lietu
viai esame begalo nuliūdę dėl 
savo dvasios vadų “negeru
mo...”

Daleidus, kad. ir ne per gt*- 
riausius kunigus būtume turė
ję Niagaroje visgi “pasižymė
jusiam” lietuviui arba “jo 
draugui” nedera teršti kunigų 
vardo. Kas nepagerbia tų, ku
rių eilėn pats nori pakliūti,.kas 
žemina savo vyresniuosius, tas 
užsitarnauja puikuolio vantų. 
O kas j>er typai būna iš apribo
tų, bei puikybe apjakintų jau
nuolių, mus gyvenimas aiškiai 
įtikrina... Bet tai kas korespon
dencijoje pažymėta yra netei
sybė ir nepadorus kurstymas 
nesusipratėlių. Neliesdamas 
praeities kalbėsiu apie dabartį. 
Mūsų gerb. klebonas yra bega
lo mums geras. Savo jėgas ir 
širdį mums visiškai pašventė. 
Per 10 mėnesių laiko apmokėjo 
jau $2,500 skolos; surado vos 
tik 50 šeimynų katalikų, dabar 
gi surankiojo ir surišo į krūvą 
101 šeimynų. Dabartinę baž
nytėlę, kuri prieš tai visuomet 
apytuščia stovėjo,^yra per ank
šta, ir todėl dabar rengiamasi 
statyti naujų mailių kartu su sa
le ir 1 
laikų turėjome misijas 
lekcijas, 
taip atgaivino, kad -šiandieną 
mes tikroj prasmėj pasqutoj>e 
katalikais. Trumpai tariant, 
mos turime < Ulba r dievotų, 
darbštų ir pavyzdingą kleboną. 
Kas per žmogtls'mūsų dabarti
nis klebonas mes žinomo.

Tiesa, kad dauguma katali
kų lietuvių Niagara Falls nu
liūdę, kuomet pastebėjo tikrąjį

menybę Nonvood’o katalikiš
koj visuomenėj.

Draugijėlė sutverta 1920 me
tais, pasidarbavus mūs gerb. 
klebonui kun. V. K. Taškūnui, 
vargoninkui V. J. Stasevičiui, 
ir pirmai valdybai. Pirmoji 
valdyba susidėjo iš sekančių y- 
patų: pirm. Pranė Viesuliutė, 
dabar jau p-nia Brūzgienė; vi- 
ee-pirm. Alekas Medveckas, da
bar Šv. Cecilijos Choro vice-pir
mininkas ir įžyirtus tenoras; 
nut. rašt. Apolionė K. Stašaitė, 
dabar L. Vyčių Centro Litera- 
tinės Komisijos narės; fin. rašt. 
Anelė Patinskiutė; ižd. Morta 
Klimavičiūtė; iždo globėjai, 
Kazys Viesulą, dabar L. ^yčių 
27 kp. pirmininkas, ir Cecilija 
Stasevičiutė; marš. Elena*A. 
Keršiutė, dabar Šv. Cecilijos 
choro pirmininkė ir įžymiausia 
mūsų kolonijos solistė.

Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus:
Lindėk šiiuidlnt taupyti lcllw>lln> nuo Stnmlnnl Ir ChuUengpJ’limo. tie* ui 
guli gauti brangius dovanas, Stambini'Ir <1r.illonjn> pienus ynt knlp tik

tus, kurio Jums įelkuliuga uuulul virtuvėj, puįvulrluli vulglus.

■ .

. . -i ■ ■ .

klebonija. I’ČF 'fą trrrinpą 
: -, r^ko-

o toą iškilmės mus

NEW YORK, N. Y.
Istorinis įvykis

Šitai šiomis dienomis dar vie- 
nas svarbus įvykis LietuvotP" 
valstybinio gyvenimo istorijai L 
įrašytas. Lietuvos Konsn$teH|į 
New Yorke rūpesniu, pirmą,/, 
kart Lietuvos-Amerikos įstorį- 
joje keleivinis laivas išplauk?/ 
iš New Yorko tiesiog LuetuVbn? 
Laivo vardas “Lituania,”’ 
klausantis “Baltic Američan'į 
Lines. ’ ’ Tuo laivu išplaukė 
dėlė ekskursija, vadovaujant li/il 
Šimučiui.

Balandžio 27 d., apie 12 
landų jau pradėjo rinktis tai- 
van ekskursantai ir juos lydiįk .j 
tieji. Visi susirinkusieji buvo 
įleisti laivan ir laivo valdiniu- 
kai noriai jiems paaiškino, kurt 
kas ir kaip patvarkyta. Iš 
sirinkusių teko girdėti nusisteB^ 
bėjimas ir džiaugsmas kuomet 
pamatė laivų Lietuvos vėliavOr įg 
mis išpuoštų, Lietuvos Žymę 
(Vytis) kabant valgomajame,“^ 
lietuviškus užrašus šalę angliš^*^ 
kų1. O ypatingai kuomet laivas- ^ 
atsitraukė nuo krašto, keli šim» 
tai susirinkusių lietuvių, būvėki 
sujudintais plavėsuojančia Lie^ 
tuvos vėliava laivo priešakinis- | 
me stiebe. Daugeliui džiaugs^ U 
mas net ašaras išspaudė. a

Ištikt o, tai buvo malonus re- Jš 
ginys: gražus dviejų kaminų/^/ 
laivas “Lituania,” po l^jetuvųs 
vėliava, su lietuviais keleiviais. 
ir lietuvių lydimas plaukia tie- 
siog — be jok i o persėdimo — 
Lietuvos uostan KLAIPĖ- 1 

• .j -j 2
DON! Tai buvo istorinis jvy- 
kis, atmintinas įvykis ir įspn- 
dis. Surengusieji šį įvykį tif- 
rai užsitarnavo nuoširdaus pa- /^ 
sveikinimo.

Tenka patikti, kad liepos 17 Į 
d. tasai pat laivas vėl plauks ' i 
tiesiog Klaipėdon. Taipgi ten- 
ka nugirsti, kad antrąjai ėks- 
kursijai ketina. vadovauti,^ 
mums- gersi žinomas DzInldžlŲ-\ r 
Drimdzių artistas' ir visuose- > 
nes darbuotojas, Jonas Dikinis.

Radiograma ekskursijos < 
lyderio. < 3

Ponas L. Šimutis, “Garso” < J 
ex-redaktorius, lyderis pirmo- 
sios ekskursijos iš New Yorlp 3 
tiesiog į Klaipėdą, praneša se- j 
kainai: “Viskas puiku: -visi 
sveiki ir linksmi; orchestrai 
groja Lietuvos himnų ir kitas ii 
lietuviškus muzikes kurinius.?^ 
Jūra rami — ekskursantai pa- 
tenkinti.—Šimutis.”

“Darb.” Koresp, į

Cerinitsis IhkLis supiirenimni plaukt) 
yra xii* vandeniu, l’irnui suniurkyk plau
kus :ti nurengiu :rnrl»iniitvlinul skysti
mu nrlut sti karštu vandeniti. Pamerk 
ilgais dantimis šukas j karšti) vantlenj 
ir šukuok )>er plaukus iki jie sinlrėgHės. 
šukuok plndkus tiesiog j užpttkalj su 
dtintimls elimiiAinis j užimkitl) nuo šak
nį). Paskui įkišk kitiv< šukas tuoj imi 
pirmi) irgi su dantimis j u^Mtkalj Imt 
kml dantjs ubiejt) šūki) sulB^yžliivotų 
Kaip ».irklės. ir imlu plankar-bus vin
giuojami )*ti' šilki) dantis, l’^.rfui sit- 
similgyk plaukus plonytėmis špilkelė
mis.

Ypatiška Sveikata

I mkiarai ir slaugė nuolat gaunu nž- 
klnusiim) apie vertę sėlenų kaipo virš
kinamo nuilsto. • Sėlenos yru vlršiuinė 
dalis kvlet’lų grudų. Sėlenų nmiiln Tln- 
Imr uuhi iiri|>atintii svarbi. Ptrtniiiushi. 
Jis turi tlnug vtrklniinių tiulių kurios 
sntrniikia vandeni, paskui fina |»er litr
inis nt'štliunos nereikalingų metlegų. 
Antru. Sėlenos turtingos mlnernlnls. ku
rie n<<*luoiln vblnrinms put ingi L Sėlenos 
mrl ilnng geležie*, km* laimi ndknllngu 
kiimtl. ir .'osforn, kuris relknlingiis kau
lams. Ilt'lkln nors sykj j dienų valgyti 
sėlenų guminius. . I

klintims vaisių stiklų vietoj nuiidot se
nus. Seni gal jau sugedę it tmgndys jū
sų prezcrvnojttmu vaistu.^

Kepant Žttvj būtinai ,lš<lėk skarvadų 
vaškuotu (Mipiern. Pamilt.vsit knd tas 
sutaupys jutns diimr tharlio sknrvados 
valymui.

Skonis galimu dmlitntl spnghvttams 
kuomet duodi ) stalų au gerui nudarytu 
tomnėių sosu ir tarkuoti! guriu.

I’orleelnls koėėlas užima vietų medi
nio. nes tas yra sanltprlškosnls.

Kuomet verdi bulves dadėk biskj 
druskos. Tas neiluos bulvėms persatist 
ir sutruia'l.

Naminiai Pasigelbėjimai
?■ Itelkin žiūrėt knd JtldalH-lnliiI thdkf-d

LDKS. 18 kp. mėnesinis su
sirinkimas įvyks gegužio 5 d. 
7 vai. vak. po nųm- 147 Mont- 
gomery PI. Šis: susirinkimas 
svarbus. Meldžiame visų narių 
susirinkti. Bus daug naujų 
pranešimų iš kultūrinio sky
riaus vedėjų. Knygų platini-, 
mas gerai sekasi. Jau parduo
ta už $25. Tas padarytafeper 
trumpų laikų. Garbė pirkTau- 
so skyriaus vedėjui M. Staniu- 
liui.

Kas nedėldienį pio pamaldų 
parapijos salėj po sumos gali
ma iš kultūrinio skyriaus pasi
pirkti gero turinio knygų, laiš
kų su tam tikromis eilėįnis. Ir 
“Darbininkų” ten galima užsi
rašyti.

I. V. Kulikaitis, pirm.

t
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DEBATAI
y Šiame ketver^ą^^užio G 
B- yfi įvyks debatai Vyčių 
ižunbariuose. Bus debatuo- 
jama “Ar Suv. Valstijos tu
rėtų įsileisti daugiau ateivių 

'§ion šalin ar ne.” Už įsilei-

tėš, prieš įsileidimą — du 
l>emiukai.

’ Indomaujantieji kviečfa- 
y- mi atsilankyti.

Vycfci 17 kuopa ruošia 
puikų vakarą 9 d. gegužio 
pobažnytinėj salėj. Bus vai- 

?’• ^dinama “ Pražvdo Nuvvtu- 
Ey sios Gėlės.” Tame vaidini- 

me gal paskutinį kartą daly- 
Ky vaus p-lės Žukauskaitės, kū
gį-. rios išvažiuoja Lietuvon. 
Ky. Koncertinę dalį išpildys 

p-lės Grybaitės, Kiburiutės 
£ ir Raudeliūnaitė. Pelnas 

skiriamas parapijos nau- 
’dai.

Pereitą nedėlią Lietuvių 
salėj įvykosyečių klaipėdie
čių prakalbos. Žmonių buvo 
pilna salė. Programo vedė
ju buvo p. M. Venis; Pro
gramą pagražino p-Iės Mar- 
gareta ir Ona Grybaitės. 
Gerbiamiems svečiams savą 
sveikinimus ir jų • misijai 
pritarimą reiškė vietos vei
kėjai. Kalbėjo šie: p. V. 
B. Ambroząs, adv. Bagočius, 
A. -Ivaškevičius, Kazmaus- 
kas, P. Gudas. Ilgoką ir 
patriotingą prakalbti pasakė 
adv. Bagočius. Jis ypač pa- 
briežė kAQ-lietuvių biznieriai 
ir profesionalai uoliau remtų 
tautos reikalus. Visuomenė, 
sakė advokatas, turi turėti 
savo akis atkreipus į biznie
rių ir profesionalų nusista
tymą tautos reikalams. Iš
vadas iš to susirinkusieji pa
tys padalė.

Publika labai palankiai 
klausė gerb. svečių. Jų pra
kalbos buvo originalūs, kal
bėjo apie visai negirdėtus ar
ba mažai težinomus dalykus; 
Abiejų gerbiamų svečių gilus 

į patriotizmas ir širdingas P 
idealizmas patraukė susirin
kusiųjų mintis ir širdis.

Te n bu ves

ir pirmos rūšies pasdmksmi- 
nimas laukia visų. , - 1

Tikietų kaina: 15c., 20e. ir 
25c. Tai labai bigi kaina už 
pirmos rūšies teatrą—nSkelfk

Pašalietis

MIRĖ

au-
iffADAS GIRDĖJO
Kr-rC

Šv. Mišios

to komisija ieško tinkamiau
sių uniformų dėlei base bąli 
ratelio. Tikimės, kad base 
.bąli koinanda turės liaujas 
uniformas laike pirmutinio 
lošimo, . .

ATŠILO

Ona Mažolytė, po vyru 
Rainienė, mirė bal.26 d. ryte 
Camey ligoninėj. Laidoji- 
rnas buvo seredoj. Grabo- 
rium buvo Barusevičius. Pa
laidojo sesuo Grasilda Lau- 
kutienė ir brolis Kazimieras.

VYČIŲ VAKARAS

Sekniadienio: vakare, bai. 
25, L. V. 17 kp. turėjo mėgė
jų vakarą. Tai dar pirmas 
tokios rūšies vakaras. Ki
taip sakant, pirmi bandymai. 
Vietomis būta netaip artis
tiškai, kaip turėtų būti, bot 
primenant jog tai mėgėjai, 
tai jau pilnai pateisinama.

- Dabar imsime turinį ir jų 
iniciatorius. >

• Galva viso to; vakaro, bu
vo, plė Elena Kiburiutė. Jos 
pastangoims tapo nukalta 
programa, mokinti vaidvlos, 
šokėjai ir muzikantai, Aki
nėtame vakare jos adjutantu 
buvo A. Ivaška. Ji pritarė 
pianu ir dainininkėms, jos 
seselei Dainei Kiburiutei ir 
nuo senai pasižymėjusiai K. 
Švagždžiutei. Abi gana rim
tai ir virpančiai dainavo, 
kaip solo, taip ir dueto.

K. Savilionis smagiai pa
griežk su pianine-armonika, 
kad net publika trypė taktą 
bemušant.

Buvo statoma mėgdžiojan
tis teismas, kuriame .dalvva- 
vo žinomos debatorės p-lės 
O. Čepiutė ir A. Skatikiutė, 
Antanėlis ir Br. Jtikunskas. 
Buvo “Plepalai,” kuriuos 
parašė ir pačios gana puikiai 
vaidino p-Iės A. Grabijoliu- 
tė su M. Grilevičiute. (Kai 
kas sako, jog tai rimčiausia 
dalis vakaro). Mimikos vei
kalu “Jonas laimėjo” lošė be 
žodžių p-lės K. Kulponiutė, 
Židavičiutė ir sesutės Jan- 
kauskiutės ayktyvės Vyčių 
dalyvės.

“Dantistą,” Fotografą ir 
Dialogą atliko p-lė Joku- 
bauskaitė su Bendoraičiu. 
Antanėlis su Baltrašiūnu pa
griežk mandatinėmis ,o ketu
rios jaunos mergaitės padai
navo (Vardų nežinau). Ačiū 
Dievui, Amerikoj gimęs jau-

Sekmamonį ,8:4£> buvo iš
kilmingos®^ Mišios laiko
mos intencijai vietos Moterų 
Sąjungos kuopos. V isos na
rės in corpjjre’ėjo prie šv. ko
munijos. J,

Suteikei Gražią Dovaną

.Pereita* pirmadienį Dor- 
chesteryjcfpah Mrs. Collins 
ant Samoset gatvės buvo su
rengtas vakarėlis pagerbi
mui panelės Zofijos Navic
kaitės. Tą vakarėlį surengė 
Milk gatvės telefonystės. Iš 
viso dalyvavo 60' merginų. 
Panelė Zofija apturėjo $50 
dovaną.

Marijos Vaikelių Draugijos 
susirinkimas

Šeštadienį buvo mėnesinis 
susirinkimas Marijos Vaike
lių Draujbs. Buvo kalbama 
apie gegužinę procesiją. 2Sy- 
kiu buvo daroma ir pienai 
kasi ink geresnio susitvarky
mo dėlei draugijos šv. miš ų. 
kurios bus paskutinį sekma
dienį šio‘mėnesio.

Išvažiavo į Šv. Kazimiero 
Vienuolyną

Sekmądįehį po pietų pane
lė Zofija Navickaitė išvažia
vo i Chicafet i Šv. Kazimiero

ko skaitlingas būrelis jauni 
ino išlydėti kandidatę. Da 
lyvavo panelės Zofijos tėve 
liai, brolis ir giminės.

RENGIA ŠV. JURGIO DRAUGIJA

Subatos vakare
Gegužio-May 15-tą 1926

Prasidės 7:30 vai. vakare

Lietuvių Liaudies Name
26 UNCOLN STREET BRIGHT0N, MASS

GRAJYS ŽVINGIL0 ORCHESTRA

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

Įžanga vyram 50 centų, moterims 40 centų

Kviečia RENGĖJAI

Įves naują sportą

Vyčių kuopos nariai ir 
sporto mėgėjai per paskutini 
savo susirinkimą nutarė ati- *
daryti nauują sporto šaką, 
būtėnt tennis. Parapijos dar
že rengiasi išlyginti pievą. 
Už dviejų savaičių manoma, 
kad tennis kiemas bus pri- 
;■( ugdąs lošimui.

Vyčių kuopos tennis mėgė
jui tikisi,.kad So. Bostone 
i : ;idasi žmonių, kurie moka 
te!mis lošti. Tad turėsime 
progą pamatyti Įdomių 
lenktyniavimų.

Gabi Tennis Lošėja

SKAITYMĖLIAI |
NAUJA KNYGA

Joje telpa daugiau kaip § 
100 trumpų pasakaičių f 

150 pusi. 45 centai g 
' DARBININKAS g 
366 Broadvay, Bostoa 2 7, Mass 3

Fin. Rašt. — Juozapas VinkevlChM, 
906 E. Broadway, So. Boston, Mass. 

Kasierius Andriejus Zalleckas, 
611 K. Fifth St.. So. Boston. Mass. 

Maršalka — Kazimieras Mlkalfonls, 
906 E. Broadway. So. Boston, Mjjąs, 

D. L. K. Keistučio Draugija laiko isavo 
mėnesinius susirinkimus kas pirmų , 
nedėldienj kiekvieno mėnesio, po nu
meriu 694 \Vashiugton St, Boston, 
Mass. 1:30 vai. im> pietų. Ateidami 
aut susirinkimo atsiveskitesavim 
daugiau naujų narių prie musų drau
gijos prirašyti.

Lietuvos Dukterų Draugystes 
Po Globa Motinos švenčiausios 

Valdybos Antrašai
Pirmininkė — Teklė AšmeusklenU,

9S G Street, So. Boston, Mass. 
Tel. South Boston 4474-M. '

Vice-I’irm. — Zofija Kėšieuė, .
59 Gatės St.. So. Boston, Mass.

t’rot. Raštininkė — Ona ^iaurienė, 
443 E. 7th St.. So. Boston, Mass. 
Telephone South Boston 3422-It. ,

'in. Raštininkė— Bronislava ClunlenS, 
29 Gould St.. W. Itoxbuiy, Mass.

Iždininkė — Gnu StaniuliutC,
105 W. 6th St.. So. Boston, Mass. 

Pvarkdnrė — Ona Mizginrtenė.
3512 Colunibiu ltd.. So. Boston. Mass. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrų utarninkų kiekvienų mėnesi 

Visais dr-jos reikalais kreipkitės J pro
tokolų raštininkę laišku nr telefonu. 
"t^iO vakare, ftobažnytinėj svetainėj, 
Fifth St., So. Boston, Mass.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP. 
DRAUęgJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI
Pirmininkas — M. Žioba,

539 E. Seventh St.. So. Boston. Mas*. 
Telephone South Boston 3552-R.

Vice-Pirmininkas — J.’Petrauskas,
250 Gold St., So. Boston. Mass.

Prot. Raštininkas — J. Glineckis,
5 Thomas Pk., South Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — M. šeikls,
40 Marine Roa<l. So. Boston, Mass. 

Kasierius — A. Naudžiūnas,
8S5 E. Broadwa,v. So. Boston, Mass. 

Tvarkdarys •— .T. Zaikis,
7 VVinfield St., So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas trečių 
nedėldienj kiekvieno mėnesio. 2-rų va- j 
landi) po pietų. parapijos salėj. 492 E. < 
Seventh St., So. Boston, Mass.

ŠVENTO PETRO PARAPIJOS SALĖJ
492 East Seventh Street South Boston, Mass

Pradžia 8 vai. vakare
ŽVINGILO ORCHESTRA

Kviečiame apylinkes jaunimą atvykti, o vietiniai tai žinomo, 
kąd bus. 1

Atstovas Brooks Fletcher is j 
Ohio valstijos. Jis ketina ru
denį kandidatuoti į senatorius.

Jei skaitysi “ Darbininką,’* 
Tavo laikas neis už dyką.

PARSIDUODA 
krnutuvė-bučernė puikioje vietoje, tur
tingų žmonių upg.vventoj. Tokių krau
tuvių arti nėra ir negali būt. Gali pirkt 
ir nepatyręs bizny, nes apsiimu išlavino 
Tūlos priežastjs verčia greit ir pigiai 
parduot. Kas nupirks, bus užganėdintas. 
Et’ONOMY MARKET. 4078 Wnshing- 
ton St., Rosllndale, .Mass. Telephone 
I’arkwa.v 4134. (G-7)

nedidelis ŠTORELIS. Užpakaly trys gy
venami kambarini, šiltas vanduo, sknl- 
bynės, didelis, gražus kiemas (yard). 
Kaina labai pigi. Kreipkite: JOSEPTI 
DAVIS (Davieikas), 150 \V. Third St., 
So. Boston, Mass.

FARMA ANT PARDAVIMO
Gernl išdirbtu fnrmn. žemės 36 nk- 

rni, naujas ngtyus iš jienklų kambarių, 
elektras švlem, *>00 viščiukų. 25 vištos. 
2 karvės, 1 telyčia. 1 arklys. 3 klnulės. 
Kaina $6.250. įnešti $2.000. Randasi W. 
Ablngton, netoli nuo Montello. Kreipki
tės: .1OSEPH MORUI S. 414 \V. Brond- 
wny. So. Boston. Tel. So. Boston 4374.

(G.-4I

REIKALINGAS BUČERIS
•mprnntųs krantu vės darbų ir mokan
tis trakų “dmlvVtl." Norintieji darbo 
platesnių Isformadjų kreipkitės pas: 
W. J. .TAKŽTAS. 608 Fourth St. So. 
Rostoo, Mn* • TeL 2491 R. (G.-41

i

Slapios Kojos!
Šlapios kojos pavojinga!
Daug pavojingų peršalimų, vedan

čių į influenzą ir plaučių uždegimų, 
galima primesti šlapioms kojoms.

Patrinkite kojų padus vikriai ir 
ištisai su

PAIN-EXPELLERIU
Vaizbazenklis įreg. J. V. l’at. Biure.

Trinkit iki oda įkais ir kojų padai 
paraudonuos.
saugokitės šlapių kojų! 

vaistininkai -yisur, 35c. ir 70c.
7

Ofiso Tel. Res. Tel.
Unlversity 8831 Prospect 0415-M

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

Žiemos ar vasaros metu :
Pain-Expellerj parduoda 

už bonką.
Tikrasis pažymėtas Inkaro vaizbažentlhuz

F. AD. RICHTER 4 CO.
BKRRY & SO. Sth STS. BROOKLYN,

LIETUVIS GRABORIUS

P. J. Akunevičius
Suteikia geriausį paskutinį patarnavimą, todėl verta 

pas jį kreiptis'

OFISO IR GYVENIMO ANTRAŠAS:

Reshk'ndJos Telephobas: 0779-R. R. 
Ofiso Telefonas So. Boston 0779-W


