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- ' PRIGĖRĖ 18 ŽMONIŲ
; Viena žinia per Kopenhagą 
pasiekusi Ameriką skelbia, 

■ kad Kaune potviniai buvo la- 
. v bai dideli. Nemuno vanduo 
į pasiekė Kaune net geiežinke- 

f į _a*-:. _ _2-_ _ __~
'* V j] Y

Daugybė žmonių
lio stotį. 18 žmonių prigėrė, 

j turėjo 
kraustytis iš Kauno, kai jų 
namai tapo vandens užlieti, 
f Jei geležinkelio stotį van- 

: duo pasiekė, tai gal pasiekė 
seminariją, katedrą, jėzuitų 
bažnyčią ir kitas žymias vie- 

, tas. Vytauto bažnyčia be 
i abejonės labai nukentėjo.
Labai galimas’ daiktas, kad 
potviniai dabar pridarė bai
sių nuostolių visoje Lietuvo

je, nes jei Nemunas labai iš- 
> siliejo, tai panašiai atsitiko 
ir su kitomis upėmis.

♦ '

LENKAI ŽUDO IR PLĖŠIA
KAUNAS. Gauta žinių, 

kad prie demarkacijos lini
jos atsiųsta daug lenkų poli
cininkų. 1922 m. pasižymė
jusių neitralinėj juostoj žu- 

/ dynėmis ir plėšimais.
Gyvenančius lenki] pusėj 

arčiau linijos lietuvius lenkų 
(.policija aplanko per dieną 
| 'Bent po kelis kartus, darvda-

-..-o-

liame “Darbininko” nu
meryje ant 6 pusi, skaityto
jai ras straipsnį “Į SEIMĄ 
RINKIMŲ REIKALE.”

Šitas straipsnis turi pa
sklisti po visą Lietuvą. Rin
kimai į Lietuvos Seimą bus 
gegužio 8 ir 9 dienomis. Vi
sus “Darbininko” skaityto1

jus raginame tą straipsnį iš 
kirpti ir siųsti Lietuvon.

Tas straipsnis bus atspaus
tas plakato pavidale. Norin
tieji galės “Darbininke” jų 
gauti. .

Tų plakatų galite gauti 
“Darbininke” arba atsupki
te saviškių adresus Lietuvo
je ir atsiųskite šiek tiek išlai
doms, ir plakatai bus pasiųs
ti tiesiog iš “Darbininko.

NTPAVYKO SUSITAIKYTI UŽ PROHIBIOTJOS ATŽj

važiuoja
.<>.’• • i ■ . t

Adam T.
so laivyno komisų^ kaip galima padaryti laivą neskęstantį. 
Laive būtų ko 
šia sužeistas, 
skęs.

VISAI SILPNAS
PLYMOUTH, Vt. — Suv. 

Valstijų prez. Coolidge’o tė
vas, gyvenąs ant farmos, vi
sai silpnas. Jau negali nieko 
valgyti. Prezidentas jau 
ruošiasi atvykti iš Washing- 
tono pas mirštantį tėvą.

BELGŲ FRANKAS PUOLĖ
Belgijos frankas. staiga 

nupuolė 14 punktų.

UŽ SUGRĄŽINIMĄ 
GARBĖS

VVASHINGTON. — Kon- 
gresmanas Berge? lankėsi 
pas prezidentą Coolidge rei
kale socijalistu veikėjo 
Dėbso. Dobs karo metu bu 
vo kalėjime ir jam pilietinės 
teisės buvo atimtos. Dabar 
jo draugai rūpinasi, kad tos 
teisės jam būt sugrąžintos.

>to oro skrynia ir kad laivas būtų ir labiau- 
ta skrynia nebus sužeista, tai laivas ne-

T autiį Sąjunga bai

KIMĄ
Daugelis Amerikos lail 

ščių pakvietė savo skai 
jus išsireikšti apie prohib 
ją. Paprašė balsuoti ar 
ri, kad prohibiciją būtų: a£| 
šaukta. Ikšiol balsų pa 
ta apie 2,000,06f). Iš Į 
tų balsų išeiną, kad ant: 
vieno balso už prohibięi 
penki balsai krito prieš pr& 
hibiciją.

PASSAIC, N. J.
miesto streikuojančių audė
jų reikalus buvo . įsikišęs 
Darbo Departmento sekre
torius Davis. Jis pasiūlė su • 
sitaikymo pieną. Sekreto
rius Davis siūlė, kad visi 
streikininkai būtų priimti i 
senas vietas ir kad jie tuoj 
grįžtų į darbą. Toliau būti] 
išrinkta komisija iš trijų. 
Vienas būtų nuo darbininkų, 
kitas nuo darbdavių o trečią 
paskirtų Darbo Departmen- 
tas. Ši komisija išdirbtų su
sitaikymo pieną ir tas pienas 
būtų retroąktyviškas, tai yra 
nustatytos algos būtų moka
mos nuo laiko, kai streiki
ninkai grižo darban.

Kompanijos tą pasiūlymą 
priėmė, bet darbininkų va
dai atmetė.

Streikuoja iš viso 16,000 
audėjų. Jei streikas greit 
nesibaigs, tai jis išsiplės. Su
streikuos Patersono audėjai, 
o paskui pasieks ir Naująją 
Angliją.

BALSŲ REGISTRACIJĄ 
KOVO 27

Tacna-Aricos plebiscito 
misija atidėjo piliečių reg 
traciją ant kovo 27 d. To; 
dėjimo norėjo Pemvijos a 
tovas.

Tacna-Ariea yra provineį 
ja pietinėj Amerikoj tarp^-- 
respublikų Čilės ir Penri^^ 
jos. Tą kraštą dabar v; 
Čilė. Peruvija savįnasi t 
kraštą teipgi. Todėl žmonių 
balsavimu (plebiscitu) 
dalykas išrišta^. Plebiscit^^ 
vadovauja Suv. Valstijų 
misija. Kovo 27 d.

i

Baisi nelaime ant
I

L. D. K. S. VAJUSt

Brazilija, na ir žinomaX
»

i
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RUSUOS VALDŽIOS

KIEK YRA RADIO SIŲS
TUVŲ

Suv. Valstijose radio siųs
tuvų yra 20,000.

krikti
. TAUTŲ LYGA 

TAUTŲ 
Tautų Lyga ; 

per pusantros-
sėdžiavo Genevois 
išsiskirstė niekok;
v<
pati Tautu Sąjį
v V- /.- ♦ ’ -- ;

Lenkija. Lenkijos kandida
tūrą, kaip visada rėmė Fran
ci ja. Dėl šitų tautų veržimo
si į Sąjungos Tarybą ir kilo 
ginčų. Tie ginčai prie nieko 
gero neprivedė, o Vokietijos 
priėmimas į Tarybą tapo ati-

r- ?

LENKAMS IR ŽEMAITIJA 
PATIKTŲ

Nesenai Varšuvoj įvyko 
lenkų nacionalistinio jauni
mo kongresas, kuris slaptam 
posėdy svarstęs rezoliuciją 
su šia vedamąja mintim: 
Lenkų pareiga turi būti ap
gauti ir sujungti su Lenkija 
visas pasienio sritis, ypatin
gai Dancigą, Mozūriją, Sile
ziją, ir net Žemaitiją.

Per didį kąsnį lenkai nori 
apžioti. Kad tik neužspring- 
tų dar ne pradėję kąsnoti.

MIRĖ MILIJONIERIUS
NEW YORK. — Tapo pa

laidotas Leopold Schepp. Jis 
buvo vienas stambiausiųjų 
Amerikos milijonierių. Jis 
pralobo kokosinių riešuti] 
biznin stojęs. Jis daug yra 
aukavęs labdarybei.

*

šciausysis Teismas atsisakė 
pežiūrėti žmogžudžio Chap- 
manobvlą. Jisai yra Connec- 
ticut valstijo nušovęs poli- 

, cistą. Tos valstijos teismas 
jį.nuteisė pakarti. Bet jis 
buvo seniau apvogęs paštą 
Ne\v Yorke ir dvidešimčiai 
metų buvo uždarytas kalėji
mam Bet iš kalėjimo pabė
gęs papildė žmpgžudystę. 
Nuteistas miriop jis pradžioj 
norėjo atsėdėti kalėjime už 
pašto apvogimą. Ir todėl 
buvo padavęs savo bylą į 
Augščiausįjį Suv. Valstijų 
Teismą. Bet toji įstaiga by

Chapman bus pakartas bal. 6 
d. š. m. ‘

TERORIZAVO VISĄ 
MIESTĄ

BIRMĮNGHAM, Ala.-- 
Aštuoni plėšikai užpuolė 
miestelį Hartzelle ir per ke
turias valandas turėjo savo 
valdžioje. Dalis jų įsiveržė 
į banką i f sprogdino seifą. 
Pasivogė apie $20,000 ir pa
bėgo.

Čia parodomas peilis su 50 
ašmenų. Peilis sveria 25 sva
rus ir truko 412 dienų padary
ti. {is bus Philadelphijos pa
rodoj.

STIPRĖJAME!
e

L. D.'K. S. vajus ne žings
niais, bet šuoliais eina pirmyn. 
Mūsų eilės stiprėja. Per pas
kutinę savaitę sulaukėme dar 
aštuoneto naujų narių:

1 kuopa — Antanas Pivariū- 
nas.

2 kuopa — Simas Mazgelis ir 
Jonas Ramanauskas.

6 kuopa — Antanas Urbonas.
8 kuopa — Antanas Smitas.
51 kuopa — Juozas Skamu- 

Ks.
73 kuopa
irbė Ašmontienė. r .

Be to, nenuilstamoji sąjun- 
gietė, 1-os kuopos narė Ona 
Jankiene prirašė devynius nau
jus “Darbininko” skaitytojus. 
Štai jie: J. Masionis, O. Žido
nienė, B. Depšienė, T. Kačins
kienė, T. Aukštikalnięnė, .T. 
Jankauskienė, M. Vilkienė, O. 
Kulponienė ir J. Vajega.

Iki šiam laikui konkuravęs

su sese Jankiene J. Guzevičins 
tuo tarpu liko’ nugalėtas, bet 
vis dar žada laikytis, nepasi
duoti. Pasirodo, kad moterys 
smarkesnės už vyrus. Bravo 
moterėlės!

Wash- 
ingtono valdžiai,-< kad Tautų 
Sąjunga jau niekam nėra 
naudinga. *,

Tautų Sąjungos Tarybos 
posėdžiai prasidėjo pereitos 
savaitės panedėlyje, o išsi
skirstė šios savaitės seredo- 
• A,
Je-. •

Šisai Tarybos suvažiavi
mas buvo sušauktas tam, kad 
formaliai priimti į Tarvbą 
Vokietiją. Vokietijai Buvo 
pažadėtas priėmimas, kai ji 
pasirašė Locarnoj saugumo 
paktą. Bet kai dabar Tautų 
Sąjungos Taryba susirinko 
Vokietiją priimti, tai kaiku- 
rios tautos pareikalavo, kad 
jos būt priimtos teip-gi. Pa
reikalavo to Ispanija, Švedi
ja. “ "" , ’

bės dabar pradėjo eiti šeriais 
keliais. Joms taika rūpi ma
žiausia. Tautos ima daryti 
po senovei susitarimus ir da
ryti koalicijas, kad eiti išvien 
karui ištikus.

Tautų Sąjunga savo rolę 
atlošė ir kitas jos susirinki
mas gal bus paskutinis.

metams išlaidų nudfafė $2 
000,000,000. Tai ant 36 nuoš. 
daugiau, negu pernai.

Iš sakytos sumos Raudo
najai Armijai skiriama 318.- 
000,000. Tai ant $86,000,000 
daugiau, negu pernai. Švie
timo reikalams . šiemet ski
riama $287,000,000.

ruvija. Į
’ 4
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Jurgis Rauba ir

£ i <3iwrf>

t

PRADĖJO MOKĖTI t
Italija išmokėjo Anglijai 

£2,000,000. Yra tai pirmas 
{mokėjimas už karo skolas.

;■. e

VAGILIAI TURĖJO GERĄ

NEW YORK. —Du plė
šikai užpuolė banko pasiun
tinį ir jį primušę pagrobė pi
nigus sumoje $3,500 ir spru
ko automobilhimi. Polieis- 
tai ėmė vytis ir Šauti.

Plėšimas papildyta prie 
Avenne. A ir Fourth St. Gi 
prie 3-rd Avenue ir 13 St. 
policistai rado vagilių auto-

PAKVIETIMAS RUNGTIS
Montelliečiai (2 kuopa) ne

nori nusileisti didžiosioms kuo
poms, todėl pereitam numery 
pasiūlė stoti į vajaus rungty
nes. Bostoniečiai (1 kuopa), 
nugirdę apie šį pasiūlymą, ža
da priimti pasiūlymą. Tik. 
kaip girdėt, bostoniečiai nori, 
kad Montello sutiktų “bvtitis” 
iš pinigų. Jeigu montelliečiai 
padėsią bent $50.00, tai bosto
niečiai žūt-būt stos kovon. Jei į mobilių. Jame bęsą pavog- 
jiems nepasisektų nugalėti 
montelliečius, tai tuomet bosto
niečiai $50.00 prarstų. Kitos 
didesnės.kuopos dar galvoja. 
Galimas daiktas, kad bus smar
kios rungtynes.

KIEK ŽUVO ŽMONIŲ
National Automobile Asso- 

ciation paskelbė, kiek pernai 
Suv. Valstijose žmonių žuvo 
per automobilių katasrofas.

Pasirodo, kad pemai’žmo- 
nių žuvo ant 10% daugiau, 
negu 1924 m. -

New Yorko valstijoj, vie
nok, nelaimės sumažėjo ant 
10%. Taip atsitiko ten dėl
to, kad ten yra.aštrūs įstatys 
mai.‘ Neatsargūs (įraiveriai 
greit netenka laisnių ir jų at
gauti negauną.

Išviso žmonių per automo
bilių katastrofas žuvo 19,- 
800. Iš jų 28% yra vaikai. 

„ Massachusetts valstijoj 
pernai žuvo 738, o užpernai

ti pinigai. Automobilius pu
sėtinai kulkų pervi irtas ir su- 
kruvvtas. Plėši! ai matyt 
pusėtonai buvo sužeisti ir 
geibėjos palikdaųo automo
bilių.

ŽUVO DAUGĮ ŽMONIŲ

Vidurinėj Amerikoj, Kosta 
Rikos mažoj respublikoj iš
tiko baisi nelaimė ant gele
žinkelio. Nelaimė atsitiko 
netoli nuo respublikos sosti
nės San Jose. Traukinys

nušoko nuo tilto ir krito į 
Varilla upę. . .
/ Tai buvo viena baisiausiu 

nelaimių ant Amerikos gele
žinkelių.

Traukiniu važiavo apie 1,- 
000 pasažierių. Jie važiavo 
į Cartago, kur turėjo daly
vauti pusiaugavio atlaiduo- 

t

Apie 250 žmonių vietoj žu
vo, o apie 100 žmonių su
žeista.

Geležinkelis yra nuosavy
bė Suv. Valstijų » United 
Trust kompanijos. m

Ant traukinio pasažierių 
iš kitų šalių nebuvo. Visi 
pasažieriai buvo vietiniai.

;■ ---------- ------------------- . - -

PRIGĖRĖ 50 ŽMONIŲ m
Ekuadore. P. Amerikos 

respublikoj, Oro provincijoj 
buvo baisus lietus, kurs tęsė
si per 18 valandų. Ištvino 
upės. Keletas miestelių tapo 
apsemta. Prigėrė 50 žmonių. 
Nuostolių labai daug —už 
apie $2,000.000.

Ekuadoro respublika guli 
palei Pacifiko vandenyną. .

9

LENKŲ DEMONSTRA 
į Vilniuje' 

Kovo 16 d. Vilniuj ė 
laidojimas lenkų arcivyš' 
po Ciepliako, kuis buvoS
ręs Amerikoj, Passaic, N: 
vasario 17 d. Kardiri 
Kakovvski, Lenkijos pri 
tas, vadovavo laidotuv 
Laidotuvės 'buvo Vili 
katedroje. Laidotuvėse 
lvvavo Lenkijos prezid 
ir Lenkijos miriisteriai fc 
vidurinių Reikalų ir š 
mo.
r Šitos lenkų laidotuvės 
tuvnpVilniujė yra pol 
lenkų, demonstracija.

F ■ > f..
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Leit. CarI 
išvažiavo iš Sea 
Alaską. f Ten yra 
ekspedicija lėkti į šiauri*
galį.. Kietam tas to* 
rijos vadas.
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IMONA NUMARINO IR RA- 
K JPIBALĄIDOjCl.

^Šią Savaitę Vyriausias Tri- 

■feįblas nagrinėjo bylą Po- 
'^irdzevičiaus,• k^tina- 

^dVejoųąis vedybomis. Pū- 

Girdzevičius per kara 
fmoną išsiuntė į- Rusiją, o 
įįts  ̂likosi ūkyje Raseinių a- 
^ylinkėje. 1918 metais jis, 
suradęs naują gyvenimo 
foiugę, sumanė su ja susi- 
£|ti> Let atvykę iš Petrapi- 
tį Girdzevįčiaus seserys pa- 

;kad jo^mojut gyva jr 
>ę^iasi grįžti Lietuvon. Bet 
^įd^yięiusv< neiąųkdaiiias 
^įmuįųę§: žmonos, ’ridado 
tokių liudininkų, kurie nu- 
vvkę pas Kalnujų kleboną 
■ftajvirtino, kad pirmutinė 
Oędžėvičiaus žmona mirė. 
Bet kunigas iš atsargumo 
nepatikėjo ir liepę pristatyti 
dąufįau .įrodymų, kad jo 
ž^ona yra mirus. Esanlj Vil- 
Ąpye bolševikams, Girdzęvi- 
ęius nuvykę Vilniun, kur iš- 
Sjgvę -neva siųstą iš Petrapi- 
Ūo-ligoninės gydytojo, tele- 
Isamą,. kad jo žmona mirė.

kad jąu vien savo pobūdi 
karįuomeųė pįrmiaųsia h 
sunkinsianti vietos gyvem lįjfcinfiių o Vyriausias Tribh’-

fe ipg'
■ »

teisiiia saugumo1 reikalingu-

4tq apie yilhiaus 
nTtnprįija^ kljg&įB|L

dimą, atmėsdan 
kdprašymą pat 
uos duoti "pavalą 
turint ^o ddotĄ 
daVb’hežmoni^

kumetitus, kad galėtų grįžti 
Lietuvon, Girdzevičus pa- 
prašė pusbrolio jai parašyti, 
kad jis yra miręs ir todėl ji 

‘nevažiuoti. Girdzevi 
toki įpa- 

jtasė vyto‘Seseriai ąakydama. 
iąd ji noi-k^rs^ant mylimo

NAUJI ŽELIGOVSKIO PLA
NAI PRIEŠ LIETUVĄ? 
Kaip ištikrųjų puolimas 

įvyko
Paskutinėmis žmiomis, len

kų puolimas prie demarkaci
jos linijos įvyko tokiomis ąp 
linkybėmis/ .

i Apie dukilometrai į rytus 
nuo Ke/navoę tarp KĮšeblo- 
to ir Podgiįįų kaimų ^demar
kacijos linija perkerta didelį 
mišką, kurio 15 ha yra mū
sų pusėj. Ši. padėtis nusisto
vėjo einant paskutine tauros 
demarkacijos linija, išvesta 
1923 im’ . /

Dar pernai kovo mėh. len
kai šią vietą bu vo^ puolę norė
dami atsiimti mišką, bet ačiū 
stropiai Tautų Sąjungos in
tervencijai status quo buvo 
Atstatytas. : • j . %.. > 
- - šio vasario, mėn. pradžioje 
prie demarkacijos linijos pa
sklido gandų, kad naujas 
‘lenkų karo ministeris Želi
govskis rengia naują puoli
mą prieš Lietuvą -Kauno 
link. Vasario 17 d. lenkai iš 
tikrųjų puolė sakytą sklypą 
■miško, bet vasario 19 d‘. lie
tuvių pasienio policijai pa- 

e vko padėtis aistAtyti.
‘ Taęiąit yasario 22 d. 22 va|.

Tcįją iš kulkosvydžių ir šau- 
.ųvų. begalėdami ilgai 
priešintis didelėms lenkų jė
goms, mūsiškiai iš miško pa
rtraukė. Pasitraukiant vie
nas policininkas,; dingo be ži
nios.

Užėmę mišką, lenkai čia 
pat apsikasė. Miškas saugo
jamas apie 300 lenkų sargy
binių, apginkluotų šautu
vais, granatomis ir kulkosvy
džiais.

Puoliiųę dalyvavo pėsčios 
t raitos policijos mokyklos, 
atsiųstos iš Vilniaus, ir pe
rengta lenkų kariuolnenė.

r

Biį ■'r' .

. ■■

jos pakeitimą prid demkrka- 
cijos linijosesąišsirėiškiąs ir 
lenkų pakraščių partijų šū- 
važiayimaą Gardine, bet 
Varšuvą vis dėlto nuspren
dusi kitaip; ‘ '

afi^ti dokumentui Bįtseš- 
s^pąi-ase teisybę^ kad jefc 

į\Vpras;,'gyva/ir nusiuntė db- 
[ kiamentus. Sugrįžus pirma
jai žmonai kilo šeimyninė 
tragedija. Girdzevičius už 

į dvi yedybas Apygardo, teis- 
imdliko nubaustas šešiais mė- 
rUt^iais paprastojo kalėjimo
Hpriteistj. pirmą žmoną iki 

Lgyvos galvos užlaikyti: kirs 
I'BaeipoSOO litų ir 800 klg. ja-

Ipara
-V

įse tfelsybęv

^Bet Girdzevičius tuojau 
temokėjo pirmai žmonai 
^atstupnovo” 5000 litų, kuri 

pasitenkino tuomi. Vy
kiausias Tribunolas sumaži- 

Girdzevičiui bausmę iki 
8$ijų mėnesių paprastojo ka; 
ėjimo. .

dorybė ‘pastebėjus lenkų 
grandines Tprie demarkaci
jos linijos, ’ sustiprino jos 
apsaugą, bet' lenkai, pasi
naudodami nakties tamsu 
mu, staiga apsupo 7 mūsų 
sargybinius; tuoj juos nu
ginklavo ir paėmė nelaisvėn. 
Tik vienam sargybiniui pa
vyko pabėgti, kurs ir davė 
ženklą apie pavojų. Patyręs 
apie įvykį T-ro rajono virši
ninkas su 20 policininkų tuoj 
išėjo užimtan miškan, kur 
susidūrė su lenkais, jau žy
giavusiais toliau į mūsų pip 
sę. Lenkai Šaudė į mūsų pd-

[pozas Kundrotas iš Bab 
Valsčiaus /turėjo apygar 
t teisme-civilę byląsp Vė 
lika Levišauskai te dėl už 
Įtymo kūdikio^ < Kundro 
į, sumokėjęs 50 litų, pąpir

po£priesa parfidy 
į *ad Leyišauskaite su. j m 
Kp^o kūdikį. Bet teis 
(v pasirodė, kad Valucki; 
šluoja po priesaika. Jif 
it pietų, kada Levišauskai 
•uĮaukė kūdikio, buvo vi 
L jaunas piemeniukas i1 
fa *nr»rgfts dar nevaikščm 
įp * Po teismo jis pats pa 
tesako j o, kad gavęs į del- 
50 litį jis neteisingai pa

Į Mtss Maria Field /iš Mont- 
rey, Cal. Ji buvo Europoj ii 
mkesi pas Ispanijos karalių, 
'i karalių pakvietė į svečius Ir 
akė, kad ji gyvenanti namuo- 
e ispanų meistrų pastatytuose 
824 m. Sekamais metais įs
ūnijus karalius ketina Ameri- 
on atvykti ir jis turbūt užsuks 

>as riešingą amertklėtf.**N**- 
enai pas ją lankėsi Ispanijos 
lidžiausias didikas 
lis Alba.

■>...» J ' -''' 'iii * - -'T5**į-

kunigaikš-

pėjo pataisyti politinė klai
da, padaryta redaguojant 
Vilniaus f prijungimo prie 
Lenkijos nutarimą, “be pa
stabų. ”Be to “autonomi
jos” paskelbimu Vilniaus 
krašte suinteresuota ir lenkų 
vyriausybė, nes, jos nuomo
ne, “suautonomintas” Vil
niaus kraštas atatinkamu 
momentu ‘ 'galėtų patiekti 
Lietuvai1 savo reikalavimus 
ir tuo būdu pasunkintų jos 
padėtį, kaipo nuolat ven
giančios užmegsti su Lenki
ja normalinius santykius.

Tačiau demokratų planai 
su važiavime -susi dūrę su gau

Už ŽM0N0& MUŠIMĄ TRYS 
MBTĄt SUTOŲ D ĄBW

; KALĖJIMO V

Vakar- Vyriausias Tribu
nolas sprendė bylą Juozo 
Paplausko, kaltinamo šun- 
kiajamąkūnpf sužalojime sa
vo žūioiy^. r ; i ‘ (j

Dalykas toks, kad f Juozas 
Pajiąuškas fi& i tpaprltimo

W Hebe-

ti,1 o tįi nė-*

1 ją'riušti, 
tokios' šcehoš kėlis šykilis sa
vaitėje pasik&rtodavp, 
įdąųąkąš už Sumušimą ŽĮPf^- 
uos jąu du kariu buvę 
tas. sylęį jisai pa
rėjęs namo, kaip paprastai 
būdamas girtąs, pradėjo ba?- 
tią aut žmonos, kam ji hęi^- 
lęidžįa ma|d sūpaus pas iįkį- 
ninkus tarnąųti. ^ipouaiuž• 
sisįęjus, Paplauskas sugiiė- 
bė geležinį šiūp^į' smoge, 
žmopąį į g^Įvą, nuų įsoi jy gą- 
vq smęgenų sukrėtimą ir stL- 
ai’dė visam ^gyvenimui .svei
katą. -Į i '.j:* . ■ ■; f

! • ' 1 .*»

Mariaimpolčs Apygardos 
; Teismas už ,tokį žvėriškumą 
Paplauską ‘ nuteisė trejiems

.s. ‘ ♦ J •1 ■

^Darbininko” skaitymas^ 
rėmimas, tai darbiniuko susi
pratimas. ' • ’ p

f___________ t • v Ir.į

“Žycie Lūdu” žiniomis, 
Gardine įvykęs visų lenkti 
oartijų pakraščiuose suva
žiavimas. Suvažiavime tarp 
kita ko vadinamųjų lenkų 
demokratų buvo iškeltas au
tonomijos suteikimo Vil
niaus kraštui klausimas. Pa
sak laikraščio, keliant šį 
klausima demokratams rū-

ąpie‘ ' ^fe^trp^iį^ Vil
niaus krašte padėtį, perskai
tyti suvažiavime, sukėlė en- 
dekij tarpe didžiausią trukš- 
mą^, o seimo atstovui Cho- 
minskiui apie žemės reikalus 
visai nebuvo leista skaityti,
įsižeidęs Chommskis išėjo iš kas prie policijos apsaugos, 
prezidiumo, o kairioji grupė Į gerai pažįstančios vietinius 
patiekė aštrų protestą. To-' santykius, nėra galima.

V ■- T* - ■ m • fr

ventoj ai demarkacijos liniją 
beveik kasdien būna priverk
ti peržengti. Tuo. tarpu karo 
režimas, veržiąs kiekvienu 
atveju vartoti ginklą, gali 
būti priežastis daugelio žmo
nių aukų, dažnai nekaltų.

. (Tęsinys)
8. KUNIGAIKŠTIS SABASTIJONAS,

Kai Steponas, po žiauraus sumušimo truputį at
sigavo, pasijuto gulįs tamsiame kalėjime ant kieto- 
šiaudų guolio. Už valandėlės ir jo mintys atsitaisė. 
Aplinkui buvo tamsu; apgraibomis jis užčiuopė šiau
dus ir plikas sienas, bet kuomet jis norėjo atsistoti 
smagiai sudrožė galva į lubas; mat kalėjimas buvo 
labai žemutis. Jam skaudėjo viri sąnariai"; bet už 
vis labiau kankino troškulys. Dabar jis lyg per dū
mus prisiminė/vakarykščią dieną, karalienės įsąkv- 
nią, savo pasipriešinimą, jos pyktį ir žiaurų bude- j 
lių mušimą. Jis abejojo ar tik nepasmerkė jo Jasci- 
monas mirtimi, bet aiškiai nieko neprisimiąė. Ne-1 
žiūrint visų skausmų širdyje jis jautė saldžią ramy
bę. Dėkavojo Dievui, kad,jo vardo dėlei buvo ver- ( 
tas nukentėti ir meldė dar daugiau jėgų tolimesniai 
kovai.

Pagaliau privertė jį troškulys pasieškoti, ar nė
ra kaine nors pastatyto indo su vandeniu, ką ir rado. 
Jau buvo bepridedąs ąsotį prie išdžiūvusių lūpų, 
kaip staiga atėjo jam į galvą mintis, ar begalėtų 
prieš įnirtį jam misionieriai suteikti šventosios ko
munijos ir vėl pastatė ąsotį ant grindų. Išgirdęs Ore 
bildesį doniingai klausėsi. Neužilgo kažin koks se
nis pravėrė kalėjimo duris? į...
kia tiems žaliasnapiams, jei jie yra tokie liekėdžiai! 
Ir kam tu supykdei karalienę su Jascimonnf Bet ' 
aš tavę noriu išgelbėti; kaip ateis kunigaikftis gra-

Tai buvo kalėjimo užvaizdą, senis (’hur^^Pu- 
ravėręs duirs, tiek tik teįsiskverbė^^^kos, 
trpai'bųvo matyti kalinys.

siau 
kad

senis, “Paukštis jau vėl su sparnais? Taip, taip rei- 
žiai paprašyk gal jis ir atleki tau bausmę. Arba 
jei nori aš atnešiu aštrų kalaviją, ant kurio persiskro- 

. si sau krūtinę ir pasidarysi hara-ki? Juk tu esi kil- 
'snaus bajoro sūnus ir labiau tau tiktų pačiam nusi
žudyti, negu ant kryžiaus mirti vergo mirtimi.”

“Gerasai Chuza tu nežinai, ką kalbi. Savvžu- 
dybė yra žmogaus pražūtis, kai krikščioniui mirti 
ant kryžiaus už Kristi} — didžiausi garbė. Tačiau 
aš vistiek turėsiu mirti ir tu nepriminei man pasku
tinio prašymo. Nusiųsk savo senelį pas svetimtau- 

; čius mokytojus ir tepaprašo vieną jų pas mane atei- 
[ti, nes jis atneš man gyvenimo duonos.” ‘ 
[ Po ilgų prašymų vistik sutiko seni Chuzas nu
siųsti pasiuntinį pas misionierius; nors ir neturėjo 

, vilties, kad juos prileistų Jascimonas prie kalinio. 
Padėjęs puodą su risais šalia vaiko, vėl uždarė du
ris ir kalėjime pasidarė tąmsu. » Steponas kiekvieną 
valandą laukė ąr jo kas. nors neaplankys, bet veltui, 
joks kunigas nepasirodė su jo trokštama gyvenimo 
duona. •<- •- -

Ant rytojaus, kai žinia apie tą įvykį pasiekė mi
sionierių namus, P. Kabralis tuojau sušaukė visus sa
vo brolius, kad pasitarus kas reikią darytį prašalini 
mui to pavojaus. Nes tai buvo pirmas viešas Bungo 
karalijoje krikščionių persekiojimas; už tai, kad iš 
mažos kibįrkštįes nekiltų didelis gaisras, kurs grasi
no dar visai jaunai krikščionių draugijai, griebtas 
stropaus darbo. Jie tuojau pasiuntė greitąjį pasiun
tinį pas kunigaikštį Sabastijoną, kuris po krikšto 
priėmimo tapo ištremtas iš karaliaus rūmų ir tėvo

na,/ kadthenos nubotų kBtCsDĄ 
jamos. nes tas sudarytų didu- . j. 
lių keblumų maršrutui.
reikia pažymėti, kad centre 
sekretorius po balandžio‘15 . | 
dienos prakalbų nebelaikys, 
nes išvyksta į gastroles; su 
“Dzūndsiais.” —^-■■-—•

Prakalbų plakatus centras 
paruoš ir nusiųs.

Centro Valdyba

“Mano broliai,” prabilo į susirinkusius P. Ka- t 
bralis, “aš nemanau, kad karalius Sivanas sulaužyk j 
tų duotą šv. Pranciškui Ksaverieciui žodį' ir kad leis- f 
tų įvykinti šį mirties nusprendimą. Bet Jascimonas 
ir jo motina, kuriuose dega velniškas pyktis pęfeš 
krikščioniją^ gali tai padaryti. Jei bent tik kuni
gaikščiui Sabstijonui juos sulaikyti pasisektų, kolei 
iš medžioklės pagryš karalius. Rytoj aš pats nueisiu 
patikti karaliaus ir jam priminsiu duotį jo žodį. I.

Taip jis kalbėjo. Vienas greitųjų pasiuntinių, - 
įcurie stebėtinu greitumų tais laikais atlikdavo savo 
pareigas, perdavė Sabastijonui laišką. Sekančią die
ną,. apie pietus pats ant garuojančio arklio, lydimas *. 
tik dviejų tarnų pribuvo prie misionierių namo. Tuo w 
pat laiku iš karaliaus pilies atvyko kalėjimo užvaiz- 
dos senelis su Stepono laišku, kuriante prašė jį at
lankyti su švenčiausiu sakramentu. “Jascimonas !

- • •' . • . •w • r* t

jau davė įsakymą pastatyti kryžių ant jūrų kranto. 
Šiandieną jis yra daug išgėręs zoko (risų vyno) ir la- r 
bai piktas/-’ rašė vąikas; ’ ! “ i ; . . .

“Tamsta labai laiku atvykai,” tarė, kunigai^ 
ščiui P. Kąbralis. “Labai bus malonu, kad įmurtai 
tarpininkaujant nąes nors-prie kalinio galėsime pri
eiti; ko vakar ir šiandieną anksti rytą veltui aš juos 
meldžiau. Kunigaikščiui gal dar itfirno! mirties pa
vyks jį apsaugoti. Aš drauge pasiinuriu !S3. kakra- 
mentą.” • ' rili

Greitai nuėjęs į koplyčią,po trttn^pų maldų ati
darė oimboriją ir išėmęs šš. Sakrametitą vieną ostiją

slėpę. Tada drauge su kunigaikščių žygiavo į pHj. 
Ties pirmaisiais vartais sargyba norėjo misionieriaus 

(sulaikyti, nes esą griežtai Jascitnono uždrausta išriš
ti. krikščioniu kunigus, bet prisiėmus kunigaikščiui 
aut .savęs, atsakomybę praleido. < Dabut'abu kopė 
pačiais laiptais aukštyn ir nieko' nelaukdami metėsi 
nrie kalėjimo, kuris radosi laukininkų stovyklos 
priekiemyje. Pareikalavus kunigaikščiui atidaryti 
kalėjimą senis Choras nė žodžio neprataręs išpildė jo



Lietuvių Katalik

(Bus daugiau)

Sutemus, bedievis 
pusiau tikinčiu. — Y

tai}) 
kalendorius!

nds sunkos patartina įdėti 
kelius lašelius trynio, pakol 
kūdikis galės stipresnio val
gio valgyti. Kuomet sulau
kia pirmi], arba antrų metų 
jau lengvai gali valgyti vie
nų trynį, ir truputį vėliaus 
čielą kiaušinį.vilnfų pernešimas. , *

Išlaukinis ausies kanąlas 
turi daug .vaško. Jis suima 
dulkes ir mažus gyvūnus ku
lis. įsigauna,] ausį. į t

Spilfe krapštukų, degtu
kų ir kįtųaštrių dalykų nie
kuomet nereikia į ausį dėti, 
kad tuomi iškrapščius vaškų, 
nes taip galima perdurti ar
ba kaip nors ausies būgnų su
žeisti. Jei pasirodo reikalas 
ausį išvalyti, reikia daryti 
su minkšta šlapia skepetaite, 
susukta smailiai*

Kartais tėvai mano, kad 
ausies skaudėjimas yra vai
kų paprasta liga ir gamtai 
duodama liuosvbė tai atitai-

Vaikai privalo valgyti vai
sių, salierų, tomaČių ir salo 
tų ne tik kad įvairinti valgį 
bet todėl, kad vaisiai ir dar 
žovės turi reikalingus rita 
minus ir laitus valgio elemen

. Jėję į kalėjimų Steponų rado labai suvargusį. 
Jis pusiau apalpęs meldėsi, ^ad tik sulauktų kunigų 
ateinant. Pamatęs įeinanti P. Kabralį drebančiu bal
su prabilo: “Tėve ar atnešei man dangiškosios duo
nos?” Teigamai atsakius kunigui jis atplėšė nuo 
šiaudų pridžiūvusias žaizdas, parpuolė ant kelių pa
garbinti Švenčiausiojo Sakramento. “Aš dar visai 
esu blaivus,” tarė Steponas. “Ir vandens lašelio 
neišgėriau, kad. tik galėčiau primti savo Viešpaties 
kūnų. Dabar galėsiu mirti.”

Pamojus kunigui Sabastijonas greitai pašoko at
gal; Steponas gi atliko išpažintį. Paskiau suteikė 
jam Kristaus kūnų; kunigaikštis susijaudinęs klūpė- 
jo-šalia vaiko guolio ir kalbėjo confiteor... Atlikus 
šventusias apeigas, kurį laikų juodu dar kalbėjosi su 
vaiku guosdami jį, kuris pilnas dangiškosios paguo
dos aukojo savo gyvastį už Kristų. Atsisveikinant 
prašė jo P. Kabralis melstis, kad auka, kurių jis at
našaus tikrai būtų Dievo priimta. “ Aš už visus mel- 
sius,” atsakė vaikas. “Melsiuos už Jascimonų, jo 
motinų, kad ir ji] Viešpats pasigailėtų. Bet ir jūs 
melskitės už mane. Tėvė suteik man savo palaimini
mų ir jei išliksiu gyvas prisimink mano prašymų!”

“Aš ir dabar priimu tave į Jėzaus draugijų,” at
sakė susijaudinęs P. Kabralis ir abu apleido kalėji
mų. Misionieirus išėjo pasitikti grįžtančio karaliaus; 
kunigaikštis gi visų pirma norėjo pasikalbėti su se
niu Chuzu, kad jis priimtų vaikų pas save, pataisy
tų jam minkštesnį guolį ir kad laiks nuo laiko pava
dinėtų gydytojų, kuris rūpintųsi jo žaizdomis. Bet 
senis pakrutino žilų galvų ir nė žinoti apie tai neno
rėjo. Negirdėta, kad Japonijoje taip laikytų pa
smerktuosius, manė sau senis, ir kų jam bepadės gy
dytojaus mokslas, jei Ratikas jau kryžių pastatė. 
Pagaliau už aukso gabalų ir pasižadėjimų, kad jis 
už viskų prieš Jascimonų atsakys Chuzas sntika pa
rūpinti vaikui švaresnį kalėjimų, minkštesnį guolį ir 
geresnį valgį. Paskiau kunigaikštis liepė Chuzo se
neliui pašaukti Batikų, kuris neužilgo atėjo. Jo rūs
tus veidas tuoj davė suprasti, kad jis nei mažiausio

DtTONA SU PIENU UŽBAIG
TI DISKĄ

Senoviškas pripratimas 
valgyti pienų sn, duona yru 
geriausias atgaivintojas po 
sunkių dienos darbų. Jeigu 
šalta, galima vartoti karštų 
pienų. Anglijoj, sujos drėg
nu klimatu, kur žmonės daug 
.vaikščioja, tuoj parėję iš lau
ko valgo duonos su pienu. 
Visi protiniai darbininkai, 
moksleivai, mokytojai, gy
dytojai, kalbėtojai ir biznio 
riai žino kiek stiprumo gau
na valgydami duonos su 
karštu pienu. Vaikai tų val
gį mėgsta, nes nėr geresnio 
užkandžio prieš einant gulti 
arba vidurdienyj. Kuomet 
augusiej i valga i pusryčius, 
vaikams reikia duoti tik duo
nos, su pienu. Jeigu motina 
neturi laiko gaminti vakarie
nės, tegul duona, su'.pienu 
užima vakarienes

Vodevilio dalyvis artistas

Viktoras Dineik

NORTH GERMAN LLOYD

Laivu COLUMBUŠ

sveikam augimui, pata 
Suv. Valstybių Agrikultū 
Departamento specialis 
Jeigu valgo vaisių ir daj 
Vių namie, tai šuprantai 
kad motina jiems nuplo 
davė valgyti. Todėl rei 
pratinti vaikus pačius dat 
ves ir vaisius, nuplauti. ■ 

. patartina vaikams duo^i 
liūs centus nusipirkti vaj 
nuo keliaujančių pąędavi 
nes toki vaisiai gal per j 
laikų rinko dulkėj ir 1c 
gatvių nešvarumus.

jaus po sirgimo tjšmais, skar 
latina arba kitoipj^ligomis.

Dabar dar laikas subrusti patapti “Darbininko” 
niais agentais, skleisti po namus katalikų dvasioj leidžiamą J 
vaikų, tauta netenka rėmėjų, spauda netenka skaitytojų ir sttį’ 

pagelba bedievystės žūstame Tautai ir Bažnyčiai. .

“Darbininkui” reikalingi agentai. Prašome .lietuviais ap-’l 
gyventų kolonijų katalikų veikėjų atsiliepti ir stoti į katalikų 
spaudos platintojų eiles prisidėdami prie palaikymo lietuvy*¥ 
tęs, doros principų ir Kristaus idealo. Mes katalikai jau įsp-į 

leidome per giliai į letarginį apsnūdimų ir pamiršome kad 
rime savo spaudų. Nustojome agitavę, o priešam tik to ir ret-: 
kia. Jie džiaugiasi ir ne vienų pagauna į savo bučį. Kokia gt? 
mums nauda? O tai tokia, kad netenkam bažnyčiai ištikimų' 
spaudų ir tuo atliksite neprastesnę misijų už tikrus misijoni©.*. 
rius.

Į darbų broliai ir sesės lietuviai katalikai! šalin apatija!

“DARBININKO” ADMINISTRACIJA

syt, kartais įlašinant šilto 
aliejaus, kad tuomi skausmų 
sumažinus. Daug protingįau 
yra pašaukti gydytojų, kaip 
tik ausis pradeda skaudėti. 
Skausmas ausyje su kaiščiu 
ar be karščio reiškia kokį 
nors užsikrėtimų, ir užsikrė
timas kartais gali būti labai 
pavojingu. Jei gydytojas 
atėjęs randa, kad ausies 
būgnas ištinęs jis praduria 
jį, kad išleidus skystimams 
ištekėti. J ei jis to nepadary
tu, ausies būgnas pats truk
tų, ir ta ausimi daugiau ne
būtų galima girdėti.

Kaip galima kurtumo iš
vengti ? Nuo vidurinės au
sies į gerklę siekia maža triū- 
belė vadinama Eustachinč 
Triūbelė. J i įleidžia orų į vi - 
dūrinę ausį kad oro spaudi
mas ant ausies būgno būtų 
vienodas iš abiejų pusių.

Jei liežuvėliai ir gerklės 
plėvelė apie tų trįūbelę yra 
sveikąm stovy vidurinė ausis 

nesveiki ir adenofdai auga y- 
pač prie pat triūbelės, tai ga
lima lengvai ausį užkrėsti v- 
pae tuo laiku kada žmogus 
turi šaltį nosyje ir gerklėje. 
Vidurinės ausies užkrėtimas 
daugiausiai atsitinka tuo-

Sabastijono prašymo nepriims. Užklaustas ar jam 
įsakė Jaseimonas vaikų čia atvesti, patvirtino ir pik
tai tarė: “.Jau ir kryžius stovi. Kai tik pasieks sau
lė Azojanios kalnų neklaužada mirs!”

“Ne, jis nemirs, kolei sugrvžęs mano tėvas ne
patvirtins mirties nusprendimo.”

Ratikas nekantriai patraukęs pečius ^tsiliepė: 
“Įsakymų man davė tamstos vyresnysis brolis.”

“Bet jo įsakymas neteisingas, nes jis tai pada
rė girtas būdamas.”

. i
“Tai nėra Ratiko prasimanymas. Aš darau tų. 

kas man įsakyta. Ar buvo kada nors Japonijoje gir
dėta, kad tarnas neklausytų savo pono? Be to jis 
yra vertas mirties, nes įžeidė mūsų dievus ir kara- 
’ienę.”

. • “Karalienę?”
‘ ‘ Taip kunigaikšti, jų grųsino pasmerkimu. Var- 

lan teisybės aš reikalavau, kad jis mirtų ant kry- 
jaus.”

Kunigaikštis pamatė, kad su tuo žmogų negalės 
•usikalbėti. Jis jam siūlė daug pinigu, kad tik ko
kiu nors būdu prailgintų mirties nusprendimo įvyki- 
limų, bet budelis nestftiko, nes ir jo paties buvo di
lelė neapykanta ant krikščionių ir senai jau bebuvo 
int jų mėginęs savo kraugeringų darbų. “Kryžius 
dovi,” tarė jis, “ Jietis, kuri perskros jo krūtinę yta 
ištri ir ko dar daugiau reikia? Kalbėk su Jascimo- 
iu, jei tik jis neatmainys savo įsakymo, vaikas mirs 
m paskutiniais saulės spinduliais!”

Sabastijonas nutarė aplankyti savo brolį ir mo
tinų, nors neturėjo vilties ir su jais susikalbėti. Ra
tikas piktai perleido akimis nuo galvos iki kojų iš
einantį kunigaikštį. “Saugokis ir tu,” tarė pašnibž
domis. “Kai tik paveldės Jaseimonas tėvo palikimų 
ir tavo galva netvirčiau stovės už tavo krikščionies. 
0 tada tai bus man darbo!”

Nuliūdęs kopė laiptais aukštyn Sabastijonas ir 
priėjo pagaliau prie tikrojo paločiau*. Vienas sar
gybos oficierių išbėgęs pasitiko jį ir tarė: “Kuni- ten! 
gaikšti-aš patarčiau apleisti pilį! Nes jūsų brolis v-

ra tokiame stovyje, kuriame gali būti pavojus jūsų 
gyvybei.”

“Kad aš turiu atlikti labai svarbų dalykų. Ar 
gi buvo kada nors Bungo’karaliaus rūmuose vieta 
tokiai kraugeringai sauvalei, kad net tų pačių na
mų vaikai viens nuo kito bėgti turėtų? Jums nėra 
pareigos vykinti jėga jo žiaurius nutarimus. Atsa
kymų aš ant savęs prisiimu, ar praleisite?”

Ofieierius pakrutinęs galvų atsakė: “Aš bijau, 
ne. Kų tik dabar buvo atėję žyniai ir Inari jaus var
du reikalavo pažo mirties.”

“Tai aš eisiu pas motinų,” tarė kunigaikštis. 
Taip jiems besikalbant nuo karalienės rūmų atėjo 
Jaseimonas su kaižn kokiuo girtuokliu. Sabastijonas 
pažvelgęs į išpurtusį brolio veidų ir į užtraiškanoju- 
sias akis suprato, kad dabar su juo kalbėtis būtu 
veltui ir>nesustojęs norėjo praeiti pro šalį, bet gir
tas Jaseimonas sugriebė už peties ir sulaikęs jį taęė; 
“O oo, ^broleli ir tu čia? Nori pamatyti kaip mes 
krikščionišku pažų kryžiuosime ? Einam drauge. Aš 
jasakysiu Ratikui, kad jis daugina nieko nebelauk- 
Lų, nes pagryžęs tėvas gali suardyti visų mūsų juo
kų.” 1 L

“Jascimonai aš atėjau tavęs paprašytų, kad tu 
lalauktumei sugryžtant tėvo, nes jei vienas pats į- 
vykinši 
riti,”

vanos Kalėdoms ir sprogu 
čiai Liepos Ketvirtoj 
skaito vaikų
Bet dėl jų maistingumo, 
kiaušiniai vartojami ne tik 
Velyki] dienoje, bet kasdien. 
Po pieno, kiaušiniai užima 
labai svarbių vieta valgyje. 
Pienas jaunam kūnui sutei
kia vienų reikalingumų, 
kiaušiniai kita. Karvės pie
nas paslėptas, kad jaunas te- 
liukas galėtų augti, tūri rie
bumų, kurie labai reikalingi 
augimui . Iš kiaušinių kįla 
viščiukai. Tik pamislykime, 
jeigu laikysime kiaušinį tin
kamoj temperatūroj per tris 
savaites, iš to kiaušinio, iš
eis viščiukas, kuris tuoj pra
deda vaikščioti ir lesti, su
praskime kaip greitai kiauši - 
uis sutekia pabudavojimo 
medžiagos ir energijos.

Kiaušinių tryniai kūnui 
duoda mineralų, kurie būti
nai reikalingi sustiprinti 

ir kraujg.

pirties nusprendimų, gali tau prastai iš- 

“Kaif>? tu mane grųsini? Broleli tu ir gi esi 
mūsų dieta] išdavikas! Saugokis, kad ir tavo gal
vos nepareikalautų Inarijus ar koks nors kitas dię^ 
vas. Prisiekiu dieviškam Dzin-muij kadi aš jį šian
dien nukryžiuosiu ir tau leisiu nusiimti nuo kry
žiaus.” X

“Taip blogu aš tavęs dar nelaikau. Leisk aš no
riu su mitina pasikalbėti.”

“Kalbėk sau su motina kiek tiktai nori. Aš gi 
eisiu paieškoti Ratiko ir pažas bus ten, supranti ten.

Pradėkite rengtis tuojaus, kad suspėti atlikti visus f< 
malamus. j

Dokumentus mes išrūpinsime. Kreipkitės į

LITHUANIAN SALES CORP., : 
366 Broadway, So. Boston, Mm

ši lietuvių ekskursija bus labai įdomi ir 
nes jąja vadovaus gerai mums žinomojo 

“DZIMDZI-DRIMD

minų. < >
.A ’ ’ ’ »

Nuo pat kūdikystės reikia 
vaikus pratinti valgyti kiau- 
šinius. Gal pusė šaukštuko 

IR -kiaušinio trynio atrodo per- 
i mažai duoti pirma svki, bet | j r . s? . |

do- patartina su tiek pradėti.

■ ? f , . KURTUMAS ? tkiipšimas buę . priežastimi
Niekuomet nemėgink išim- girdėjimo netekimo, dau- 

ti iš ausies vaško kaip tik su giau ar mažiau, priklausant 
minkšta skepetaite. Įsakyk j ant kiek susitrukdys balso 
vaikams nieku nedėti į ausis 
—7 guzikai, . žirnukai įr kiti 
muši dalykėliai įiapg. - sykių, 
yra buvę kurtumo priežųsti - 
mį. -J-eįkoks.gyvumas ųpsy- 

’ j? jęig^uįą^ reikįą męgįnti jį 
: išpl^Ui.suįšiltu, vandeniu? 

jei |ųipųesisęHa (tuomet, rei-
* kįa kreiptis , pas gydytojų. 

Jei liežuvėliai nesveiki, arba, 
, adęnęįdų buvimų parodo per 

nosį kvėpavimas, reikia ejti 
pas gydytojų, ir pasiduoti iš- 
egzaminavimui; visus ne- 
sveįkupms reikia prašalinti. 
Jei ausis pradeda skaudėti, 

t ir,kurtumo ženklai pasirodo 
reikia kuogreičiausiai tei
rautis pas gydytojų. Tuo- 
jaus gydant, galima išvengti 
visiško kurtumo- ?

Kada kalbama apie ausis 
natūralu manyti, kad kalba
ma tik apie tų ausies dalį kurią 
matome ir kuri apart būrimo 
geros vietos dulkėms kolek- 
tuotiš taip pat suima ir balso 
vilnis ir perneša jas į viduri
nes ausies -dalis. Žinojimas 
mūsų girdėjimo aparato ne
matomų dalių konstrukcijos 
pagelbės suprasti, - kas atsi
tinka, kuomet ausis pradeda 
skaudėti ir kokiosyra kurtu
mo priežastįs. >;

Apačioje centralio kanalo, 
kuris eina į ausies vidų yra 
ištempta plėvelė, kuri iš iš
vaizdos ir iš darbo, kurį dir
ba vadinama ausies būgnu. 
Užpakalyje šio būgno, yra 
.vidurinė ausis, kurioje yra 

'■ keletas mažų, kaulelių ir. jie 
sut^kyĮi^^^kaminet 

jttda^Vie- 
no kaulelio viršūnė siekia au- 

? sw būnu iš, vidaus.
Kas tik neleis tiems kaule- 

» Jiams liuosai judėti, arba au- 
■ sies būgno sutrūkimas, ar iš
laukinio ausies kanalo užsi-

nėms gerti šlifo pieno vieton 
vartojant vaisti], kuomet ne
gali miegoti.

mF* -

f i
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valstybėj ne

Vargo plunksnų

ekonominis laimėjimas. Pa-

$15.86; Vasa

.emeniško darbo 
/S-ra” padaro

rėš darbininkų organizacijos. Bet to nepakanka, dar toli 
kžu iki visiško darbininkijos susiorganizavimo. Unijos dar 
spėjo pilnai įtraukti visų darbininkų. Tam išimtis bene Ru- 
a, kur beveik visi darbininkai priklauso unijoms. Bet Ru
oš unijos savo tikslo atsiekė—visus darbininkus įčiulpė—dė
tam, jog rusiškosios unijos sukomunistintos, supolitizuotos.- 
ų darbininkas daugiau komunistinės politikos vergas, nei sa- 
reikalų gynėjas.
Jungt. Valstijose darbininkų unijos nesuspietė visų darbi- 

ikų; jų dauguma laikosi nuošaliai nuo unijų. Tam yra į- 
irios aplinkybės, dėl kurių kalbėti čia netenka.

uhatuicey M.Tjepew, 90 amžiaus St. Auįįustine, Fla. Ponce 
de Leon kotelyje. Jis dar drūtas ir linksmas. Čia jis šnekasi 
su dviem grašuoHm kurios yra kandidatės į to miesto karu-

ematysjo. Taip ir 
gyvenime daugelis

bet ncsu- 
pusbemius neap 

Geriau pa

AMERIKONIUKAI

Viena Kauno papirosų fa
briką Kipro Petrausko jubi
liejaus dienų išleido naujos 
rūšies papirosus (si garėtus) 
vardu Kipras Petrauskas. 
Vadinasi Lietuvoje rūko 
‘ ‘ Kiprų Petrauskų. ’ ’ Kažin 
ar jis skanus?

vo pranešimo ;apie - Lietuvon W 
katalikų darbuotę Seimeir'^p? 
visuomenėje, vietos Federa- ir 
eijos skyriaus pirmininkui p. 
A. Baniui padarius gražijf 
pavyzdį paklojant Lietuvos 
Paskolos Bonų $50.00 ir kiti 
nepasidavė suklodami kata
likiškos laisvos Lietuvos rei- • , 
kalams $214.61, kad' Lietu
vos katalikai kaipo teisėti 

. šalies šeimininkai laimingai ; 
laimėti} sekamus Seimo rin- % 
kimus fr vesti} Lietuvų i • 
skaisčių kultūringų ir lafc -' 
mingų ateitį. ; ;

Valio laisvoji Lietuva, va- ’• 
lio Amerikos lietuviai katali
kai. VALIO! .

Federacijos Sekretorijcfos

go nenori daryti, tai kam to
ji policija reikalinga užlai
kyti? K Išeitų, kad policijos 
nereikia. NEREIKIA! Pa
bandykite policijų bent die
nai panaiiknti pamatysite, 
kad tas kuris kitam blogo ne
norėjo daryti likos kitų api
plėštas arba da aršiaus — 
nužudytas jei plėšiamas pa
sipriešino. Manau, kad dau
gelis da atmena anų Bostono 
policijos streikų įvykusį 5-6 
metai tam atgal Vos dvi va-

LIETUVOS SEIMO
. ...RINKIMAI

Lietuvos Seimo rinkimai 
įvyksių gegužes 8 ir 9 dienų. 
Reiškia, kaip paprastai, nor
maliai. Nors Lietuvos ir A- 
merikos opozicionieriai kiek 
įmanydami Bliovė apie viso
kias atmainas bei diktatūras, 
bet jų pranašystės neišsipil
dė.

Babarkųom^ArnėrikOje 
lankosi tų partijų atstovas 
gerb. kun. Juozas Dagilis, vi
si geros valios lietuviai pri
valo jį ne vien moraliai, bet 
ir finansiniai paremti, nes 
jisatstovauja mūsų bendra
minčius uoliai kovojančius 
už mūši} senos tėvynės ramy
bę ir sunkiai iškovotų nepri
klausomybę.

Nežiūrint katalikų priešų 
puolimų ir šmeižtų, geros va
lios lietuviai katalikai skait
lingai lanko gerb. atstovo 
kun. J. Dagilio prakalbas ir 
gausiomis aukomis paremia 
jo šventų misija.

.Vasario 11 d., DuBois, Pa. 
sudėta $30.00, Vasario 14 d., 
Bridgeville, Pa. suaukota 
$30.80, Vasario 14 d., Home- 
stead, Pa

Kur darbas tarpsta, kur darbo nesibijoma, kur tas dar
ia mėgiamas ir globojamas, ten gyvenama turtingiau. Juo 
IgįMūės darbo masės* juo turtingesnė šalis. Juo turtingesnė 
ils—juo turtingesnė ir išteklingešnė darbininkija. Ji didina 
tyrfųktų reikalavimų. Juo biędneąni dartnninkair—juo bied- 
titai šalis. Darbininkų apš vieta ir kultūra pakelia pramonę, 
g Už tuos dėsnius kovoja organizuota darbininkija. Tas rū 
^Amerikos darbininkams, tuo sielojasi kitų šalių darbininkai, 
pte tąl galvoja Lietuvos darbininkija. 
^Lietuvos darbininkija, toli gražu, nepasiekė to laipsnio, 
Bilo pasiekė kitų šalių darbininkų klasė. Lietuvos darbinin- 
Įja dar ne visiškai įvertino organizatyvę idėjų ir jos nuopol
iu Ęaip ir kitur, taip ir Lietuvoje dar daugelis nesusispietė įjutns darbo kur mes tuos pi 
tgn tikras organizaicjas, bet susipratusioji dalis jau susitelkė 
^Lietuvos Darbo Federacijos vėliava. Jeigu šiandien netur- 
įngas Lietuvos darbininkas neturi galimybės įpirkti ir naudo- 
to gamybos gerybėmis, tai dėka tam, kad jis neorganizuotas; 
k neDAžista tu naffiindinu. magniu įnirto ii tortiniu. LietuvosK1”*11 * . •• •

tai su sam 
:Uėsinie.

Lietuvos reikalais: aukavo
me dolerius, rašėme apie Lie
tuvų, agitavome ir 1.1, o a- 
pie mus užjūrio broliai nė 
šnapst. Šiandien jau kitaip: 
Lietuvos laikraščiai, nors 
šykščiai, bet vis. tik pamini 
mūsų reikalus. Reikia tikė
tis, kad maža pradžia išsilies 
į didesnes formas, o tuomet 
dėtuvių tautų jungs tamprūs 
idėjos ryšiai. Ačiū Dievui 
kad jau susiprantama!

rio 18 d., McKees Rocks, Pa. J
— $31.65; Vasario 19 d., > 
Dąyto?^, Ohio —$40.65; Va
sario 21 d., Chicago, HL, W. 
18ttos gatvės kolonija sukir- 
to kitas visas kolonijas. Kle
bonui gerb. kun.1. Albavi- 
čiui ir jo asistentui gerb. 
kun. P. Vaitukaičiui paklo
jus po ŠIMTINĘ, sekdami 
gerų pavyzdį parapy onys 
neapsileido suaukodami da 
dit kariu tiek arba vis penictš 
alinius fceiuriąsdeštm/s du 
doleriu. Valio aštuoniolikie- 
čianis ir jų dvasios vadhmsį

Westsaidiečiai nenorėdami 
pasiduoti ir gerai pasirodė 
suaukodami $113.75..

Bridgepdrtiečiai ■ sumušė 
westsaidiečius sumesdami į, 
$150:00.- 1 ;; ’ '

Ciceriečiai visados gerai 
pasirodo, jie ir šiuo kartu 
neapsileido sudedami katali
kiškos Lietuvos reikalams 
$142.27. .

Northsaidečiai karštai at- 
jauzdami Lietuvos katalikus 
jų pagelbai suaukojo $115.00.

Town of Lakeiečiai sudėjo 
$83.14.

Mažoji lietuvių kolonija 
Gary, Ind. atsilaikė savo po
zicijoj sukirsdami $71.25.

Bet kovo 7 d., Cleveland, 
Ohio, surengė puikausį pro
gramų Lietuvos Seimo atsto
vo pagerbimui, kariu Lietu
vos nepriklausomybės 8-nių 
mtų sukaktuvių paminėjimų... 
Dainavo bažnytinis Vyčių 
choras p. J. Čižausko vado
vaujamas ir vaikučių Biru
tės choras p. Greičiaus vado
vaujamas. Po gražiam pro-: 
gramui ir pasiklausius ger-

mieste, bet kas atsitiktų vi
same kraštę 
tekus tvarkos dabotojų?

.• -T- , . . - / .

Musų senoje tėvynėje Lie
tuvoje Krikščionių Demo
kratų, Ūkininkų Sąjungos ir 
Darbo Federacijos partijų 
blokas yra ne kas kitas kaip 
tiktai tvarkos dabotojai. At- 
inįk juos ir pamatysi, 'kad į- 
vyks tas pats, kas įvyko Ru
sijoj . Taigi kiekvieno- svei
kai protaujančio lietuvio ka
taliko yra šventa pareiga vi
somis išgalėmis remti tuos 
tvarkos ir ramybės daboto-

vieną bunmų ir ruošė grau
džias prakalbas apie Lietu
vų, apie jos nešamus terorus 
ir taip toliau. Tų bendra 
frontų sugalvojo tam, kad 
pasipinigavus. Sandarokai 
savimi nepasitikėdami vylėsi 
socialbiznierių 'kupromis iš
lipti į padangestfi' prisigrai- 
byti doleriukų, .o socialbiz- 
Lnieriai tikėjos padaryti ka
pitalo bolševistinėi propo- 
gandai Lietuvoje. Susidarė 
graži gengė iš “Keleivio,” 

[“Naujienų” ir “Sandaros.” 
Rėžė “spyčius,” skerdė Lie
tuvos valdžios žmones, plūdo 
lir mėsinėjo katalikus, rinko 
dolerius. Sugyventa gražiai, 
tikrai kaip jaunavedžių! Bet 

[neilgai tęsėsi tas bendro 
Į fronto ‘ ‘ honey moon. ” Da- 
Įlykas priėjo iki dalybų. Pri- 
Įkultus dolerius pasiskirstė 
[po 50-50, ar kitaip, kas ten 
Įjuos supaisys, ir pasižadėjo 
[nusiųsti Lietuvon savo par- 
Įtiniams broliams liaudinin- 
Ikams ir socialdemokratams 
Į dalgiams nupirkti kunigus 
I mėsinėti. - .
I Ar tie pinigai nuplaukė 
Lietuvon, ar liaudininkai su 

I socialdemokratais apsidal-|ti 
I giavo, ar jų bendras frontas 
Lietuvoje baigė piauti kata- 

I liktis

nigus dėjome ?! Mums rei
kia skolas mokėti, mes netu
rime algų darbininkams iš
mokėti, mums reikia bean- 
sams ir tliat’s ull! — porina

tikrų žinių nėra.
Iš “Naujienų” ir “Sandū

ros” paaiškėjo, kad pirmyk
ščiai meilužiai susipyko, sil- 
sipiovė. “Naujienos” kalti- 
Įna “Sandarų” savo pažadė
jimų neištesėjus, juos priga- 
vus, o “Sandara,” špygų ki- 
šeniuje “Naujienoms” rody
dama, teisinasi: girdi, kas

mūs bujojahčiai sielai tauti
nio toniko. į Glauskimės juos 
prie savęs. ['Nereiks dejuo- 

SandAriečiai juos ir 
glaudžia prie savęs! Artis
tas Dineika su jais vaidina, 
jų mėgėjus inokina, veikalus 
stato, o ji(§ jam atsiteisia 
apspjaudo. |

Tokio pie 
kaip kad V 
niekas neišdrįstų padaryti 
Butų galiu a kiek plačiau a- 
pie tai pa zalbėti 
brendėlius 
simoka mo tinti 
lauksime 1 oi patys susipras 
J eigų nesu dpras, 
čiu proto f ■'

NAUJAS LAIKRAŠTIS 
LIETUVOJE

Lietuvai kultūrėjant, auga' 
laikraščių skaičius. Jau išė- i 
jo iš spaudos “Raseinių Bųl-1 
sas,” leidžiamas Raseiniuo
se. Redaguoja kun. A. Vili
mas. Taigi mažas Raseinių 
miestas, su 10,000 gyventojų 
susilaukė dviejų laikraščių: 
juokų laikraščio “Raseinių 
'Magdė” ir kronikinio—-‘Ra-

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

riįpįntis įvairiais visuomenės, 
kultūros, tikybos ir doros 
reikalais ai- negeriaus ant to 
visko ranka pamoti: Tesirū
pina tie, kurie ieško sau vie-' 
tos, aš gi turiu vietų, esu so
tus ir apsirengęs, tai ko dau
ginus. Socialistai juk nesa
ko, kad jie mane kaipo tikin
tį pakars ar kų padarys, tai landi praslinko nuo policijos 
kam dar čia pinigus mėtyti streiko paskelbimo, kaiptik- 
ir laikų tam eikvoti, kad tuo 'tai pajuto, kad policijos ne
taikuaš galiu kų nor sau pel- ra, tuoj krautuvių langai 
nyfi.” Kiti vėl sau mano pradėjo-barškėti ir daugybė 
kad remtį kokį nors idėjos krautuvių likos apiplėšta, po 
darbų, tai vergija, kam čia keletos valandų biznio gatvės 
pasiduoti kad kiti vadovau- atrodė kaip po didžiausiam 
tų juk ir mes mokame eiti, gaisrui su išdaužytais lan- 
Na tai ir einame kas sau. gaiš, sulaužytom lentynom 

į Taip maste Rusijos žuvu- ir t. i. Tai kų reiškia tiktai 
šieji vadai, taip mąstė Fran- nustojus policijos vienam 
eijos ir Meksikos katalikai ir 
daugelis kitų šalių katalikų 
vadų taip tebemąsto. Jie ki
ša galvas it tas strausas į sa
manas manydami, kad jei jie 
nežiūrės, tai ir kiti jų nema
tys. Bet *tai klaidingas su
pratimas, nes reik atminti, 
kad piktas nesnaudžia. Pats 
gal nieko blogo nenori kitam

' daryti, bet gal tau kiti nori 
kų nors piktų padaryti. Čia 
jau noroms nenoroms prisei- 
nų kovoti už savo, savo šei
mynos ir visos žmonijos labų.

( Juk doram žmogui policija 
s bgt jis jos už-

■



ąmžinos

(50 metų sukaktuves minint)

monei-

1092, Dlinois

kontroliuoja 
r finanshnn. 1

‘■A? '*t! ■
tus, 1250

Pranas pa- 
fen pirmou 

klasėn, bet ir čiarųokslas jam 
pradžių sekasi blogai, tė- 

parūpinuą repetitorių jis 
“ visų ąilpnumų 

įū. Jam

itį’iad 
ijon, bet

artins. «oy* Martai-1:

Gavėnia, tai dorų žmonių-sąžinės apyskaitos 
laikotarpis: Žmogus privalo būt žmogum. Kad 
tokiuo išlikt, tai reikia skaityt geras knygas.

“Darbininkas pasiūlo sekančio turinio geni 
knygųj ‘SW:-7'^į' '

“Darbininkas” pasiūlo sekančio turinio ge
rų knygų: ‘ ;
DANGAUS KABALDSNŽ____________ $100

Š. m. vasario mėm 10 d. su
kako 50 mėtų, kaip mirė mū< 
sų didis tautos dainius Pra
nas Vaičaitis.Tamsi ir liūdna 
buvo mūsų tėvynei tais lai
kais ateitis, daug mūsų brcP 
l£ų žūdavo drėgnose kalėjimo 
sienose, už tautinės idėjos 
skleidimų, bet vienok nepa- 
ilso mūsų broliai kovoti už 
lietuviškų mintį, jų vieton 
stodavo nauji karžygiai, 
nauji tėvynės mylėtojai, ku
rie savo širdžių liepsna blai
vė mūsų tėvynės kraupias, 
tamsias padanges. Vienas 
iš tokių, blaivintojų buvo 
Pranos Vaičaitis, kurį aš 

r stengsiuos iliustruoti jo as- 
. mens charakteristika, taipo

gi ir sąlygas kuriose jajn te- 
' ko augti ir sąyp. gabumus 

vystiti. ,

Pranas Vaičaitis išvydo 
• šio pasaulio šviesų 1876 m. 
' vasario mėn. 10 d. Mažas 
' Pranas iš pat saVo piratųjų 
Į gyvenimo dienų silpno sūdė- 
Į jimo, nors sirgt męsirgo ir 
į liguistas nesirodę. Prie mo- 
l kslo iš mažens nebuvo linkęs.

Vargais negalai^ 
I stojo Mariampol

is 
vui Į 
išsigelbėjo iš i 
ir tampa geru 
baigusiam s pę 
tėvai ‘pradeda 
stotų Seinų Se 
kad mokai frtĮJĮ

vimu, vamzdžių švilpimu ir 

rašymu.
Vėliaus rudenio metumž-

Camels su 1 
kainos. Imi

Ekonominio turinio įdomi knygutė' /
TURTO NORMA ___________ _______ .45

' . Politinio pobūdžio
B0MKVTKMA8 _______ ____ _______________ .15

'•**S *» * 4f • * *-r . ' ' •
' Geografinių žinių mėgėjams tinka 

KELIONE APLINK PASAULĮ.............. ........... $1.00
y ■ _ / ■■ ■ . -u* >. a a

Lengvo turinio skaitymėliai ■ --
TRYS KELEIVIAI   .45
TRUMPI SKAITYMĖLIAI_________ ________ .45

Kas užsisakys visas čia paminėtas knygas 
$6.00 vertės ant syk ir atsiųs money order’į, čekį 
arba apdraustame laiške penkinę, tas ir gaus 
paštu viša% knygas tik*už $5.00. Galima užsisa
kyti ir po viehų.

. > . • • /V7? *
Siųsdami užsakymus adresuokite:

“DARBININKAS”
366 W. Broadvay , Soath Boston, Mass.
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atlikti.

Redakciją gavo ir kitą ko- 
respondenciją apie tą vaidi
nimą, bet jąpaliekame kitam 
numeriui, -Bed.

tokolŲ raštininkę laišku ar telefoną. 
”•30 vakare, pobažnytinėj svetainėj. 
Fifth St.. So. Boston, Mass.

PARANKIAUSIAS 
KELIAS

F*er ymless sugaudauzT- 
mMnenkos. Tai tos ži-

7 M*<* • / K ’

yyisus^Čia palinksmina. 
wp čia būt nuobodu, nes 
&cūzą kolonija. Kitos vie- 
Mtelgą ir ispanu.
Visko pesu dar matęs. Bet 
a ka ' mačiau. Eidamas 
Saniestelio į savo laivą 
RŠ'ūpės pamačiau tris neg- 
|budeles. Paskui pama- 
įUy. kaip negrą būrys gyvą 
Okodilių kapojo. Sukapo- 
Bskūrą nulupę, metė ant

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP. 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI
Pirmininkas — M. Žioba,

539 E. Seventh St, So. Boston, Mass. 
Vice-Pirmininkas — J. Petrauskas,

250 Goid St.. So. Boston. Mass. 
Prot. Raštininkas — J. Glineckis,

5 Thomas Pk., South Boston, Mass. 
Fin. Raštininkas — M. Seikis,

40 Marine Road, So. Boston, Mass. 
Kasierius — A. Naudžiūnas,

885 E. Broadway. So. Boston, Mass. 
Tvarkdarys — J. Zaikis,

7 Winfield St., So. Boston, Mass. 
Draugija laiko susirinkimus kas trečių 

nedėldienį kiekvieno mėnesio, 2-rą va
landą po piėtų. parapijos salėj, 492 E. 
Seventh St, So. Boston, Mass.

Pora dorę Hill ’s sustabdo šalti —- i 
24 valandas.

Sustabdo ir galvos skaudėjimų, karš
ti, im'M, paliuosuoja vidurini, suvikri- 
na visą kūną. Ir nepalieka blogų pa- 
ackmįiį.

ft«ltisr dalykas rimtas. Kasmet nuo 
S*l?ių priežasties miršta virš 150,000.

Nežaiskite su Kalčių. Nusipirkite tik
rą HH1’» ir vartokite JalSui užklupus. 
Visos aptiekoa parduoda Hill’a.
Tikrai Gauk Kata* 30e

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

BOSTON, MASS.
Pirmininkas — V. Zalieckas,

514 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
Vice-Pirmininkas — Povilas Buka,

95 C Street Sp. Boston, Mass. 
Prot. Rašų — Antanas Macejunas,

450 E. Seventh St, So. Boston, Mass. 
Fin. Rašt — Juozapas Vinkevičius,

906 E. Broadvvay, So. Boston, Mass. 
Kasierius — Andriejus Zalieckas,

611 E. Fifth St, So. Boston, Mass. 
Maršalka — Kazimieras MIkallonis,

906 E. Broadvray, So. Boston, Mass. 
D. L. K. Keistučio Draugija laiko savo 

mėnesinius susirinkimus kas pirmų 
nedėldienj kiekvieno mėnesio, po nu
meriu 694 IVashington St, Boston,: 
Mass. 1:30 va), po pietų. Ateidami 
ant susirinkimo atsiveskite su savim 
daugiau naujų narių prie musų drau
gijos prirašyti.

šd Lietuvoj būtu taip gerai, kaip Amerikoj, tai jūs 
alote rinkti tokią žmonių į Seimą, kokie čia Ame- 
Mta renkami. Pirmiausia Amerikoj nielmiu nesi- 
JjtTinlęii į Seimą, arba čia vadinamą kongresą bol- 
.'s Nebūtą Amerikoj didesnio stebūklo, kaip ižrin- 
feoUeviko į seimą. Tokio stebūklo Amerikoj nie- 
teneatsitiks. Protingi amerikiečiai žino, kad bol- 
i nb eoją, o pragarą įsteigia. Todėl bolševikai A- 
>j tik nžpečkyje kiurkso. Taip turi būti ir Lietuvo- 
sHldte bolševikus užpečkiuose ir nei vieno balso už

iMDZIwDnlMDZI' MAfKmlTAS
• • -r; .

kad Drimdriai iš Bostono be balandžio mėn. 19 -

laikui ir musą liaudžiai Kei
kia pasakyti, kad Dzimdziai 
nesuklydo, nes publikos su
traukė pilną svetainę. Ka
dangi to veikai^ pastatymu 
rūpinosi artistai profesiona
lai, tai jis ir inscenizuota 
taip, kaip dar So. Bostone 
nėra vaidinta. Veikalo de
koracijos, stylingi kostiumai, 
dernus vaidinimas ir greitas 
aktą keitimas sudarė gražią 
vakaro nuotaiką." Artistai 
profesionalai -V. Dineika, J. 
Dikinis ir S. Pilka maestriš- 
kai atliko savo užduotis. Bet 
jiems nenusileido nė mėgė
jai, kūne ją pačiu sumokinti 
savo roles tesėjo. Pažymėti
na p-lėM. Sakalauskaitė Ge
novaitės rolėje. Ne veltui ją 
apdovanojo kaše gyvu gėlią. 
Mažiukas Adolfas Guzeyi- 
čiukas labai gražiai vaidino 
Benuko rolę. P. Mitins — 
Brunas, Rūstys, M. Grybaitė 
— Berta, M. Kilmoniutė — 
ragana, J. Guzevičius — 
mauras, V. Valatka — Gaila 
parodė ką galėjo. Matyt, 
kad visuose artistuose buvo 
disciplina ir geras noras, to-

Prierasas. šio laiško ra- 
šyitpjas yra jaunas Amerikos 
lietuvis, kilęs iš Worcester. 
Mass., kur jo tėveliai tebgy- 
vena.

TIESIOG Į KLAIPĖDĄ
3-čla klesa 

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
6 Baland., lBG-eguž., 17 Liepos 
Ir Specialė Ekskursija į Klai
pėdą 27 Balandžio laivu “Litu- 

ania”
Užslsakyklt vietas šių išplaukimų 

$181.00 Abi Pusi
Trečia turistinė klesa (buvusi 
antra klesa), tiktai $10 virš kai
nos paprastos 3-čios klesos 
vienpus, $15 abipus.

JEIGU NORIT VAŽIUOT 

Į LIETUVĄ - 
pasitelraukit ir važiuokit 

Baltijos Amerikos Linija
Sekantis išplaukimas,laivų: 

“Estonia”______ Balandžio 6
“Lituania”______ Balandžio 27

žiniom kreipkitės j vietos agentus;
ar stačiai j kompanijų, 

9 Broadway New York

abar esu pirmoje Afri- 
vjetoje. j Dieną nėšio ja- 
balfus drabužius ir balta 
diėlę. Naktimis esame

VALDYBy ADRESAI
Lietuvos Dukterų Draugystės 
Po Globa Motinos švenčiausios 

Valdybos Antrašai 
Pirmininkė — Teklė Ašmenskienė.

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

Vice-Pirm. — Zofija Kėšienė,
59 Gatės St.. So. Boston. Mass. 

Prot. Raštininkė — Ona Siaurienė,
443 E. 7th St-, So. Boston, Mass. 
Teiephone South Boston 3422-R.

Fin. Raštininkė — Bronislava Clunienė,
29 Gould St. W. Rosbury, Mass. 

Iždininkė — Ona Staniuliutė,
105 W. 6th St.. So. Boston. Mass. 

■Pvarkdarė — Ona Mizgi romėnė.
1512 Columbia RA.. So. Bosfop. Mass. 

-Draugija savo susirinkimus laižė kas

, Į IR/IŠ 

LIETUVOS - 
PER BREMENĄ

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokiečių garlaiviu 

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

Į ABI PUSI NUMAŽINTA 
LAIVOKARČIŲ KAINA 

Dėl informacijų kreipkite^ pas 
N O R T H G E R M A N 

L L O Y D
15 AVater St.. Cor. Deronsliire 

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

fe geriau už bolševikus Amerįkoj stovi socijalistaL 
a it pelėdos palūpiuose slapstosi Išmintingi ameri- 
žtno, kad iš socijalistą nieko gero nėra ir juos pa-

savo ^rveniine.. Prisipirkęs 
vąasif^oJ^ndzią^Mčldarau

sėdu prie radio aparato ir 
taip einu savo pąreigas.

Naktys labai gražios. Dan
gus čystas, nei rūką^nei de
besų, nei dūmą, žvaigždės 
skaisčiai mirksi ir mėnulis 
aiškiai šviečia.

Nuo negro gavau už gelto
nas kelnias bezdžionkaitę. Ji 
greit išmoko iššluoti kamba
rį ir šiaip šį tą paduoti. Ji 
nuneša radiogramuš k'apito- 

aš pesu _nui. Gal aš ją galėsiu parsi- 
vežti nąmo- ’

Rašydamas šį laišką, pa
mačiau, kad mūsą inžinie
rius kaip vaikas ar mergaitė 
šrtka per virvutę ir stojas ant 
galvos. Jis sako, kad tai ge
ras pasimankštinimas. Jis 
yra 48 m. amžiaus, vedęs.

Dabar pas muš 5:45 vai. 
vak., o New Yorke tuo tarpu 
yra 11:30 vai. ryto. Mes esa
me už 7,850 mailių nuo New 
■Y orko.

Tai tiek jums žinią.
Petras Pdlevičius,

Radio Officer.

Seimą Rinkimų Reikale
; ________________________________. .

ttsa- tėnni • pavyko: i prologas iš 
»lin- “Pajacą,Figaro arija iš 
£ g*- 4 ‘ Sevilijos kirpėjo” ir Mefis - 
‘ika- to arija “Aukso stabas” 
įat- iš “Fausto.” Dainavo p.

Butėnas lietuvių ir italą kal- 
bomis. Laetuvią kompozito- 

iĄoti i-įų kūriniuose (Kad skaus- 
mas, Kalvis) noTėtūsi kiek 

P3*" gilesnės interpretacijos. Pu- 
įsa blika koneėrtąntai dainavimu 

liko patenkinta ir karštu del
ną plojimu dėkojo už suteik
tą malonumą.

Be p. Butėno dainavo p. 
M. Kašėtaitė ir p. Z. Neviae- 
kienė ir Solo piano skambino 
p. E. Tataroniūtė.

Rūpestingai, nors ne visai 
atydžiai akomponavo pianis
tas V. Petrovas.

P. MeringisJONO BUTĖNO KONCER 
TAS

Antradienį, kovo 16 d. Lie
tuviu Svetainėje įvyko ką tik 
grįžusio iš. -Italijos, plačiai 
žinomo dainininko Jono Bu
tėno koncertas. Deja, pu
blikos prisirinko nepėrdau- 
giausiai, — gaila. P. Butė
nas turi nuo gamtps malo
naus tembro baritoną, beveik 
bosą-baritoną, valdo jis balsą 
gražiai, alsavimas labai ge- 
ras. Išsyk jaučiasi gera mo
kykla, ilgametis flavinimas. 
Kiek gal trukdo dainininkui, 
kad jis dainuojant naudoja
si užrašą knygute (turbūt 
sekdamas žodžius),—tai dar
ko įspūdį, trukdo gilesniai 
dainuojamo dalyko interpre
tacijai. juoba, kad p. Butė-

l&ftja. ; 'Męs ten palikome 
MM^ą ir kitokių prekią. Savo 
|»ąn paėmėm keletą žnący 

Afrikon nuvežti. Dabar 
laivo yra septypios mote- 

rįrs; dvi iš ją misijonienes. 
rapyra protestonės. . Y'rair 
^yraš protestonas misijonie- 
ra&s su pačia. l-
r^feeši vvraūyra lhmbermen.

* * •r*' > ’ i

vyrai yra Suv. Valstijų 
į^eriaĘ .Todėl 
rašųas tarpė savo viršininku 
ijjh-augii jūręivią.
^Kol kas kelionė labai geraė 
JĮpydsi. Labai iriąn buvo im 
Sfflįiu matvti nematytas že- 
Mšą-ir ją gyventojus. .Visko 
spBoma neaprašysi. Žmones 
ifiĄnūo pasaulio atsiskyrė, 
medui, vargsta. Lietaus re- 
ĮiaFtemato. Kartais praeina 
Sumetu be lytaus. Dabar 
gausio mėnuo, bet karšta 
fcaip pragare, tik velnią ne
matau. Termometras rodo 
^Blaipsnius.
t J)ar turim į 26 vietas užva-

:: TRUMPI :: 
SKAITYMELIAI

NAUJA KNYGA 
Joje telpa daugiau kaip 
IGO trumpų pasakaičių 

150 pusi. 45 centai 
DARBININKAS 

W Bz»adway, B^t— 21, Mau

1 ■ ■ '

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

Kaina $3.50.
“DARBININKAS”

366 Broadway, So. Boston, Mass
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viduriu

:is~ pilnos namų 
įuo j>ė palagui.

MICKIĘ, THE PRINTER 'S DEVIL

dbteoit, MICH.

_ (West Side)

Iš šios kolonijas noriu skai
tytojams patiekti žinutę apie 
tai. kad čia L. Vyčių 102-ra 
kuopa gerai progresuoja. Va
jui užsibaigus bus džiuginanti 
rezultatai. Kai organas “Vy
tis” mūs kuopos rekordų at- 
spaudys, pasirodys, kad mūs 
kuopa ne paskutinėj vietoj. -

Čia tik dabar laukiama nau
jo muziko vargonininko,, tik. 
sunku gauti mūs išeivijoje to
ris muzikas; kuris sugebėtų tą 
jaunimo dvasią tautybėje ir ti
kyboje čia augusį jaunimą auk
lėti. Mūs kuopa yra nutarusi, 
kad bus vargonininkas Vyčių 
dvasios auklėtojas, tai iš savo 
iždo tankiai prisidės dėl apmo
kėjimo geros algos savo dailės 
vadui?. « Čia aš noriu pastabą

.brendęs galutinai 
t. Mąlonūs draug 
š, teiksitės susiįdon

GeraT’viskas1 čia einaSi Vpač 
dėlto turbūt; kad&Čia darbuoja
si dideliai.darbštus ir pasišven
tęs klebonas;' tarpi jo ir para
pijos matoma graži harmonija,

_ Pirmajaiųe susirinkimą, nu
tarta siųsti delegatus į New 
Jersey LDKS. apskričio suva
žiavimą, ,kurs buvo sausio 31. 
1926 Newarke. Važiavo F. T. 
Gutauskas ir E. Tvaskiėnė.

Antrame kuopos .suvirinkime 
laikytame vaš. 2 d. prisirašė du f 
nauju nariu. »■

Trečias susirinkimas laikytas 
kovo 2 d. Tada prisirašė 3 nau
ji nariai. ■ Dabar mūsų kuopa 
turi 13 narių. - _ ‘

Mes tikrai tikime, kad kuo
pa augs. , - . ,

Reikia priminti, kad visk se
nieji dokumentai ir knygos bu
vo geroje tvarkoje užlaikyti 

i _ ' > mūs veikėją J. J. Liudvi- 
naitį. - -

.-J kūdikio gimimų/ gydytojas, slaugytoja, 
ir pribuvėja arta miestelio klerką, ku
ris savu keliu praneša. Valstijos Board 
of iHealtb. Jei nesi tikras, kad šitas 
buvo padaryta, tai rašyk pats į Stata 
Bpard. of. Health, jei_ten nebus nieko 
užrašyta, tai gausi įlankų, kurių išpfc 
.dęs, pasiųsk pats. Nėra vėlu tą pada
ryti bitė, kada, ir gal! būti tas" jam bus 
svarbu kada nors' ateity, j 
į Yra svarbu užrekorduoti tavo kūdi
kio gimimą dėl sekančią priežasčių:

*Kad parodyti jo metus ir pilietybę. 
Kad parodyti jo teisę lankyti mokyk

lą. \
Kad parodyti jo teisę dirbti.
Kad parodyti jo teisę prie paveldėji

mo. ' x
Kad parodyti jo teisę užimti valdvie- 

tę.
Kad porodyti jo teisę gauti pasportų 

keliauti užsiesin.
Kad parodyti motinos teisę prie naš

lės pensijos.

Kūdikio Pirmos Drapanos
Sekanti dalykai iš drapanų yra rei

kalingi kūdikiui ir turėtų būti jau 14- 
kalno parūpinti.

■1.. “ Keturi tuzinai vystyklų.
2. Keturi Manelio pilvo saistai.
3. šešios suknelės. * i (
4. Dvylika baltų marškinėlių.
5. - šeši Manelio petikočiai (Gertrude)
6. Keturi naktiniai/>marškinėliai.

. 7. Du žiponėliai.
į 8. Trys apatiniai marškisėliaL 
į. 9. Šeši čiulpikai.
? 10. Lakštas špilkų. - 9

11.., Viena blešinė Talcunr pauderio. 
12. Vienas šmotukas muilo.
Nors daugeliu atvejų sveikas ir nor

malia kHdikis nereikalauja gydytojo 
priežiūros, bet tai tik laimingas Buoti- 
kts ir nevisada atsitinka. Kuomet kū
dikis nėra sveikas arba neauga kaip 
reikia, motina neturėtų svyruoti kreip
tis prie gero gydytojo. Iš kitos nusės, 
normalis vaikas, gaudamas tinkamų 
priežiūrų ir maistą, pienų krūtų arba 
Borden's Eagle Pienų, jei krūtų nėra, 
privalėtų išaugti i sveikų, normai) vai
kų. MiHonai ir ntilionai kūdikių išau
go 1 sveikus ir vikrius vaikus per kom- 
blnavimų geros motiniškos priežiūros it 
maistingumo esančio Borden's Eagle 
Piene. «

'.f
Skaityk šiluos straipsnius kąs savai

tę tr pasidilį piciėiaū . ■

kongresma-

smirskįnįi be 
ansunkinimo

O čia mums stoka susipratimo. 
Ėmę tvertis koks tai klubas. 
Jame užviešpatavo Trockiniai. 
Katalikai sunerimavo ir susi
rūpino.. Pamatė, kad jų kolo
nijoj blogai dedasi. ^Pamatė, 
kad kas nors reikia daryti. Pa
matė, kad neveikiant raudona 
politiką užviešpataus.

Kito išėjimo nebuvo matyti, 
kaip atgaivinti LDKS. kuopa. 
Ta^~> ir pradėta^ daryti. - Į to 
darbo vadus stojo J. J. Liudvi- 
naitis ir F. T. Gutauskas. Su
tarė sušaukti kelis buvusius L. 
Di K. S. uoliuosius narius. Gu
tauskas perbėgo per stubas ir 
sukvietė susirinkimą sausio^) 
|d. pas F. T. Gutauską, 1108 
’ Wood St: Susirinkime buvo 8 
nariai. Susirinkimo vedėju bu
vo Liudvinaitis. ■ Nariai ap
svarstę padėtį vienu balsu su- pas

v ’

tarė stoti darban ir atgaivinti 
LDKS. kuopą. Išrinkta tapo 
valdyba — pirm. J. J. Liudvi- 

! naitis,* nut. rast. F. T. Gutaus- 
•litas. fimrašt. J. Veąskus<ižd. 
M Bų^hė. Visi valdybas 
T?' i •'■mg' liž'fc'C **. ~ ii

kongresmanas

. MONTELLO, MASS.
• ' • A. t A?'

* ».

Kovo 9 d. mirė Matas Balbe- 
ris, gyv. 515 No. Quincy St., tu
rėjo 45 m. amžiaus. Amerikoj 
išgyveno 15 metų. Netoli 
Montello turėjo ūkį. Buvo Šv. 
Roko parapijos* na!rys ir “Dar
bininko” skaitytojas. Nuliū- 

I dime paliko žmona ir 3 yaiku-

STRAIPSNIS 164
Kadikiui^D Pradus X •.

; Motinų turėtų bėnt savaitę Ilsėtis lo- 
veje-kr J Betupėtų, grii ’ " 
ruošos iki' ųtikaką n 
Jai tokis pbifeiS ’ lai 
gas, kad atsigauti, išvengti tekėjimo ir 
pagamint pieno savo kūdikiui. ■

Motinos maisto energija neturėtų, 
būt! suvartojama sunkiam rankų dar-’ 
bui. bet turi eiti' į krūtų pienų dėl kū
dikio. Bile darinis, kuris nuvargina 
motinų perdaug-gali atsiliepti i kūdikio 
sveikų augimų.

l’alagas nėra liga — tai tik sveikatos 
įtempimas. Pramok kaip tų įtempimų 
fušvelnintL

Kuomet kiekviena nėščia motina yra 
tipkamai aprūpinama namuose ir kuo
met kiekviena turi išlavintų priežiūra 
•alke palagų, tai GIMDYMAS BUS 
SAUGUS. ' ’

Ar Tavo Kūdikio Gimimas 
, \ Uzrekorduotas >
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avimų

stės Maldos

Telefonas-

Graborius ir Balsainuotojas 
983 Cambridge St, Cambridge

' SUEIKITE VISI
Nedėlioj kovo 21 d. tuoj po 

sumos įvyks nepaprastas Fe
deracijos skyriaus susirinki;- 
mas pobažnytinėj salėj. Vei- 
■: v j ai prašomi sueiti. F aldyba

D&kotoi nakelta mokesčiai ant cigareta. Išrokuota, 1 vvi uvu i vii u ml

i pakilimo bus galima tiek ineigų turėti, kad bus galima SS
laika pamatyti čia parodomą knygyną Brookings mies-1
fa.jp surinktų pinigų ketinama ir daugiau viešų namų piumberystes nuo maiiausio iki <u<»in tįsia.

Veteranų namas Los Angeles 
mieste atsėjo pastatyti $1,000,- 
000.. Namas yra itališko rene
sanso styliaus. i

&HARTFORD, CONN.
3>vo 21 čia bus perstatytas 
ęalas iš senovės krikščionių 
erinio “Fabijolė.”
nvo 24, seredos vakare, tuoj 
pamaldų, bažnytinėj svetai- 

bus svarbios prakalbos 
bis J. Dikinis, iš Bostono, 
ndzi-drimdzi artistas, dau- 
lai yra žinoma, kad dzim- 
ii yra atsižymėję komedi
jai;. ateikite į šias prakal- 
rP^natysite kadi jie moka ir 
tai dalykus svarstyti. 
Prakalbos prasidės 8 vai. Se- 
auni ir visi kiti ateikite.

Reporteris

SUKAKTUVIŲ PAMINĖ JI-
MAS J-

•

Kovo 17 d.' So. Bostonas 
minėjo -150 metų sukaktuves 
nuo išvijimo anglų jėgų iš to

• J J '<• F t Tr JI

aus buvo renkama valdy- 
.1926 metų Tapo išrink 
p pirm. M. Vameckas 
L Baeinskas.

v . , Į amerikoniškos vėliavos ir lie
;inė į vyks tuviška vėliava. Lietuviu da 

ly vavimą paminėjo ir ameri 
konišik laikraščiai.

ĮVEDAME ELEKTRĄ Į NAMUS 
Pilnai su savo prietaisais. Vieni metai išmdkėj|Tnpj, be jo

kio nuošimčio. Darbas pirmos rūšies. ~ - 
M. Pritzker, 4326 Blue Hill Avė., Mattapan. TeL Milton 2761

Parsiduoda bučernė ir grosernę 
tarpe lietuvių ir kitataučių turtuoli^ 
apgyventa. Bučernlų arti učru ir negali ! 
būti. Galite pirkti ir nepatyręs blziiby 
Mes tipsiimanj išlavinti. Ta vieta ver
ta daug pinigų, Reikalui priėjus pigiau 
jairtiiiMliune ir kas nupirks, bus užgų-‘ 
nWU»ų»sJ<ceiiUUtis: KUOSOMY MAR4 
KJ-rj.'-ms KaiMngtoį St.Roslintlale.; 
Mass.* >> e > C(K—

811-812 Old South Building
294 Washington Street 

Boston, Mass.
Valandos- 9 A. M. iki 5:30 P. M.

GYVENIMO VIETA

37 Gorham Avė., Brookline
Telephone Regent 6568

ANTANAS F. KNEIŽYS 
kuris lanko Suffolk Teisių mokyk
lų ir užsiima Real Estete pardavi
nėjimu. būna mano ofise kasdien 
nuo 3 iki 5 valandos po pietų Išsky
rus šventadienius. Lietuviai, kad ir 
mažai sukalbantieji angliškai gali 

, Vafn.*5- fVt. ' i totoT
nę. A. F. Knėlžio adresas yra toks: 
308 E. Nfath St, Tel. S. B. 1606.

PRANEŠIMAS
Piln> Blaivininkų 49 kuo

pos 21 kovo bus šv. mišios 9 
vai. rvte. HVisi nariai malo-*
nės ateiti į bažnytinę svetai
nę ir tenai visi eisime in cor- 
pore klausyti šv. mišių ir 
prie komunijos. Naujiems 
nariams bus galima padaryti 
prižadai blaivybės.

Kviečia Valdyba

.newark, n. j.
d. kovo 1926 m. bus pra- 

.X 5* V *

U; šv. - Jurgio svetainėj, 
New York Avė. Bus žy- 
kalbėtojas, kurs nėra da 
jį Nevarke kalbėjęs, nese- 
ribuvęs iš Lietuvos, pia- 
inrodys dabartinį darbi- 
į padėjimų, nurodys, kaip 
Eoiyoti už darbininko gyve- ; 
teises ir kokiu būdu gali-į 
Bgerinti kasdienį darbo 
feus gyvenimų. Taip-gi' 
Įbes plačiai apie Lietuvos į 
rimų ir padėjimų. Kas tik 
®kys į šias prakalbas, tai 
^ganėdintas. Kas nepri
eis griaudysis.

Darbo žmogus

ES. 12 kuopa, laikytame 
nlSme apsvarsčius kuo- 
plykus, daugiausia kalbė
le vajų. Visi draugai pri- 
no iki kito susirinkimo 
syti po vienų narį prie 12

Tel. Brockton 5112 "
DANTISTAS

DR. A. J. GORMAN
(OUMAUSKAS) •“

Sekmadieniais po pietų ' . * 
.705 Main St., Montello, Mass.

(Kampas Broad Street)

lingai. Susirinkimą pradėjo 
ir vedė V. T. Savickas;
H.Perskaityta, visapusiai ap

svarstyta ir priimta sutartis 
delei minėtos gegužiriės. Po 
ja pasirašė kun. V. TaŠkūnas 
ir V. T. Savickas.

Kadangi Norvvoodo para- miesto dalies; Kadangi uii; 
pija minėtoje gegužinėje lai- buvo jubiliejinės iškilmėj 
mėjimui leidžia naują auto- tai parodavimas buvo dides- 
mobilį, tai Vyčių apskritys' nis negu kitais metais. Prie 
nutarė .leisti brangų Ratlio parodavirąa prisidėjo Bosto- 
setą. To darbo sutvarkymui no mieštas^ Valstija ir Wasli- 
išrinkta komisija iš Miką- ingtono valdžia. Apškai- 
lausk(K. Medonįo ir Ivaškos, viliojamą, kad parodos pa-

Apsvarstyta daugelis ir ki- matyti buvo suėję apie 200,- 
tu reikalu delei prisiruošimo 000 žmonių.“* ~ 
prie tos nepaprastos Vyčių ParodojąĮ^lyvavo ir lietu-

Nuo tų, kurie pirks pas mus Player Pianų arbaCohunbia 
Gramafonų, priimdami bonus kaipo dalymokesties. Mes 
parduodame geriausius PIANUS, GRAMAFONUS ir už
laikėm didžiausį pasirinkimų Lietuviškų Rekordų ir Piano 
Rolių. Kreipkitės ypatiškai arba per laišką

GEORGE MASILIONIS
233 West Broadway South Boston, Mass.

311—812 Old South Bldg., Boston 
Gyvenimo vieta

:)OS E. NINTH ST., SO. BOSTON

' f ' ■ t
Suteikia geriausį paskutinį patarnavimų, todėl verta 

pas jį kreiptis

OFISO IR GYVENIMO ANTRAŠAS:
820 E. 6th St.? So. Boston, Mass. TeL S. B, 0183-W

mūsų klek įum. 
rūpiai įtverti

DEBATAI
Nariai skaitlingai atsilan- • 

kė į L. V. 17-tos kuopos deba
tus, kurie įvyko kovo 11-tą, 
8-tą vai. vakare, ant Septin- • 
tos gatvės. Buvo svarstomas 
klausimas, “Kokia moteriš
kė veria didžiausios garbės: 
ta kuri dirba namuose, ar ta 
kuri išeina dirbti 2” Dalyva
vo afirmatyvėje pusė, (kad 
moteriškė turi dirbti namuo
se) Grilevičiutė ir Tamoliū- 
nas, ir negatyyėje pusėje 
(kad moteriškė turi dirbti 
dirbtuvėj) Jankauskiutė ir 
Ivaška. Nors negatyve pusė 
turėjo geresnius įrodymus,- 
vienok af irmatyvė puse išlai- 
mėjo, nes iš teisėjų buvo dvi 

ir“ tik vieiias vytis — f 
(6 koks vyras gali išlaikyti 
savo- nuomonę tarp dviejų 
merginų ?)

Laike teisėjų nusprendi 
mo, publika gerai drožė ne- 
gatvvei pusei per kailį. Pa
sirodo, kad jaunimas supran
ta, kad moteriškė turi lig va- i 
liai darbo namuose. Paste
bimas dalykas yrj^ kad nei I 
vienas neįsižeidė, bet gražiai 
ir mandagiai nujuokė tuos į- 
vairius užkabinimus.

Jei kas nori vakarą pra
leisti dėl savo naudą ir pasi
linksminimo, tai teatsilanko; 
kovo 25-tą į Vyčių kamba- j 
rius, kurs įvyks kiti įdomūs | 
debatai. Bumboris.t

LIETUVIS GRABORIUS AlPŽ
P. J. Akunevičius

j TARĖSI GEGUŽINĖS tradicinės gegužinės, kuri šį- viai. Tuomi pasirūpino Lie- 
!• ; REIKALAIS ‘ met bus rengiamą ant taip tuvių Ūkėsų Klubas. Ka-
Kovo 14 (f Vyčių kamba- plačios skalės. < dangi tą'dieną veik visose

Norvvoodo parapiją šiame dirbtuvėse darbai ėjo, tai 
suvažiavįm^ atstovavo Vin- daug lietuvių negalėjo daly- 

;mas. Suvažiavimo tikslas eas Kudirka. Į pildomąją vauti. Bet be skaičiuje svai> 
į komisiją iHKy Vyčių apakti- ba. Apie poią desėtkų buvo 
čio išrinktas V. T. Savickas lietuvių kareivių, nešta šalę 
ir V. Tamoliųnas.

Minima gėgus

riuose įvyko specialis L. V. 
iNrA. apskričio suyažiavį 
mes. Suvažiavimo tikslas 
buvo aptarti ir priimti sutar
tį su Šv. Jurgio parapija dėl 
rengimo milžiniškos. geguži
nės 4 d. Liepos Norwoode.

Delegatų dalyvavo skait- Eikš Parke, Norivood’e. £ 
Btivęs

nšvažiavimasgaratmai iš
spręstas ir bus. Planai nu
matyti, sutartį^įp^daryta, 
darbas varomas pirmyn. Nu
tarta leisti Badio dėl išlai- 
mėjimo. Vertės net .apie 
šimtą ($100) dol. Tam'dar
bui rūpintis vyliausia galva 
nors ir gana sunkiai, bet su
tiko Vincas Savickas iki se
kančio metinio L. V.^ N. A. 
Apskr. suvažiavimo^

Dabar lieka tik imtis prie 
pozitvvaus prisirengimo dar- 
ba- '

<• ' * - > s • c , ; z. t

Pašalietis

ijos prasidėjo vasario 28 APIE 
aigėsi kovo 7 d., buvo 
ringo* 21 lžbaf <&ug>4 
[arė. Žmonės skaitlingai Apskrit 
i ant ^pamaldų. Visiems vnr>iavįr 
> kun. misijonieriaus pa-

iXd-e,

J&uomi pranešame, kad L. D. 
^Šųjungos New Yorko ir 

Jersey apskritys rengia 
kiliką gegužio 30 d., 1926 ni.

C* į '

įęta jau yra paimta, Linden, 
J., Progress Club Salė, 

itchel Avė.
.prašome, kad. kitos organi- 

ar kuopos nerengtų pra- 
gra. viršminėtoje idenoje.

. Rengimo Komisija

sijų ir blaivybės kuopa.

IS PLUMBERIS
lietuvio plomberio pa- 
tel. garų tr HHtn ran
kų tik plumberio <lnr- 

lanenų relkallnjnj prie 
lovytes vakarais iki 0 
Įon, Maso.
MBBCMSSMKBCStSncMK 
K - .

Reikalui priėjus |>igiąį
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