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NAUJAS BANDYMAS
WISCHITA, Kan.

nai pradėta daryti bandymai 
išdirbti tokią sėklą, kad aug
tų nežiūrint j stoką lytaus.
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PIRKO ARKLIŲ
Meksiko vyriausybė 

Valstijose pirko 5,000 arklių 
savo raitarijai.

perėjo per nosį

GAL PAPIGINS LAIŠKŲ

VVASHINGTON. — Ats
tovi} butan inešta bilius, ku
riuo patariama nupiginti lo
kalių laiškų 
Sakoma, kad uždaryti laiš- 

. . kai tame pat 
eiti už lc.
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Didelį Siuntinį Birutes Saldainių
Jos yra supakuotos drūtose dežese. Kiekvienoj dėžėj yra po apie 120 įvairių saldainių. Deže sveria 2 j svarų. Kaina $1. 

.. Dideli nuolaida bizn po daugiau perkantiems. Užsakymai tuoj i
LITHUANIAN SALES 366 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO

Kaina 5BALANDŽIO 9 D., 1926, KTADIENIS, Nr. 29

Šitoks pareiškimas ne vieną gali nustebinti. Bet pa
laukite^ Mes amerikiečiai tame dalyke šį tą galime pada
ryti.

Jūs visi žinote, kad visai nesenai amerikoniški laikra
ščiai buvo pakvietę savo skaitytojus balsuoti prohibieijos 
klausime. Tai buvo taip vadinamas šiaudinis balsavimas. 
Milijonai balsų buvo paduota. Milžiniška balsų didžiuma 
krito už prohibicdjė® įstatymo atšaukimą. Žinoma tuomi 
įstatymas nėra atšauktas.

Teipgi jūs žinote, kad prieš rinkimus Amerikos pre- 
zidento būna-tie taip vadinami “šiaudiniai balsavimai.”

Sekantis Lietuvos Seimas, kurs bus išrinktas 8 ir 9 
d. d. gegužio mėnesio, susirinkęs birželio pradžioj, pasta
tys naują m misterių kabinetą ir rinks naują prezidentą.

Mes amerikiečiai remiame Lietuvą. Tai Lietuvos val
stybės politikoj šiuokart dalyvaukime, šiaudiniame balsa
vime, pareikšdami, ką norime matyti Lietuvos preziden
tu. '

“Darbininkas” kviečia visus Amerikos lietuvius bal- 
- suoti ir pareikšti, kurį Lietuvai užsitarnavusį vyrą nori

me matyti Lietuvos prezidentu.
Balsuokite visi, vyrai ir moterys.
Turime priminti, kad dabartinis Lietuvos prezidentas 

Stulginskas jau negalės būti kandidatu į prezidentus ir už 
jį nebalsuokite.

Savo balsą atsiųskite šitaip:
Noriu, kad Lietuvos sekantis prezidentas butui

veik visus vidurius, šisai nuk entėjęs didžiulis 
vų karo metu Amerikoj.
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RUSIJA UŽ GINKLAVIMĄSI

Tautu Sąjunga pienavo su
šaukti nusiginklavimo kon
ferenciją gegužio mėnesyje. 
Nusiginklavimo konferenci
jos dienotvarkei išdirbti ir 
pačioj konferencijoj daly
vauti buvo kviečiama ir Ru
sija. Bet Rusija atsisakė da
lyvauti.

rt News uoste. Ums tam laivui išėdė 
yra vienas iš konfiskuotų vokiečių lai-

Iš to išeina, kad visats pie
nas turi griūti, Įneš “darbi
ninkiška” Rusiją yra milita- 

 

ristiškiausia šalii Rusija tu
ri 1,000,000 vy 
Be to Rusija faprs 

 

krypsta nuo ^komunizmo 
praktiškame 
dar neatsižadėjo 
t i pasaulinę revo|meiją.
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NUSILEIDO
Peruvija buvo atsisakiusi 

dalyvauti plebiscite Tacna- 
Aricos provincijoj. Tą ple
biscitą prižiūri Suv. Valstijų 
komisija. Tai Washingtono 
valdžia padarė intakos į Pe- 
ruviją ir toji sutiko priimti 
nustatytas plebiscito taisyk
les.

keturis metus
HARTFORD, Ct. — Pik

tadarys Chapman pagalios
tapo pakartas. Tas padary
ta naktį iš panedėlio i utar-
mnka.

Piktadarys Chapman bu
vo Aew Yorke apiplėšęs paš
tą ir daug pinigų pavogęs.
Už tai buvo uždarytas kalėj i-
man dvidešimčiai metu. Bet
iš kalėjimo pabėgo
neetieut valstijoj bepildyda-

prieš
Yorke. Tada j iv pavogė i
400,000.

Kai pakliuvo į valdžia

advokatai. Pimgą jis’p
neturėjo, bet visiems jo
kalams pinigai gausiai plą!
kė iš nežinomų šaltiniu

NEW YORK. - Ha

(Veikėjo perardė)

iš

Niagaros vandenpuolis dau
giau daro ūžimo negu triukš
mingiausios New Yorko vie
tos.

SUSILIEJO PENKIOS 
KOMPANIJOS

Vokietijoj.

Bendras jų k 
30,000,000 markių.

MIŠKŲ REIKALU
WASHINGTON. — Kon

grese buvo ineštas bilius, ku
riuo būt paskirta $40,000,000 
miškų reikalams. Tie pini
gai būt išleisti per 10 metų. 
Bet kongresas paskyrė tik 
$4,000,000 ir tie pinigai gali 
būt išleisti per du metu.

PERKŪNIJA TRENKS Į 
ŽIBALO ŠULINIUS

SAN LUIS OBISPO, Cal.
— I Union žibalo šulinius v
trenkė perkūnija. Kilo gais
ras toks, kokio žibalo pra
monėj nėra buvę. Šuliniai 
ir rezervuarai, kur žibalas 
supiltas turi apie 4,250,000 
bačkų žibalo. Dega keturi 
rezervuarai. Jau padarė nuo
stoli ų už $1,000,000. Perkū
nija trenkė tik vieną rezer
vuarą, bet nuo jo kiti užsi
degė.

AIRIŠĖ ŠOVĖ Į ITALUOS 
DIKTATORIŲ

Pereitą seredą Italijos 
diktatorius Mussolini per 
biskį nebuvo nušautas. Jisai 
grižo iš daktarų kongreso ir 
išėjus iš salės laukan jį svei
kino minia. Bet tuo tarpu 
viena moteris kyštelėjo re
volverį jo veidan ir iššovė. 
Kulka perėjo per Mussolinio 
nosį.

Šovikė tuoj buvo karabi
nierių (šaulių) pagauta ir iš 
minios į saugią vietą nuga
benta. Minia buvo pagatava 
vietoj moterį-šovikę sudrai
kyti.

Mussolini grįžo atgal į sa
lę ir jo žaizdą aptvarkė gar
siausias Italijos chirurgas 
Raffaele Bastianelli. Chi
rurgas rado, kad žaizda ne
pavojinga. Mussolini išėjo 
lauk ir buvo savo šalininkų 
riksmingai sveikinamas.

Pagautoji šovikė veik ap
alpo pamačius save karabi
nierių rankose. Ji norėjo 
būt minios sudraskyta. Ji 
beturinti buteliuką nuodų, 
kuriuos norėjo išgerti, savo 
darbą atlikus; Bet sumišus 
nespėjo to padaryti. Tardo-

ma moteris pasakė, kad ji ai- 
rišė, kad ji esanti 50 m. am
žiaus. Ji yra turtinga ir gy
veno Francijoj. Revolveris 
besąs francūzų išdirbystės.

Fašistai daro išvadą, kad 
čia ne naminių priešininkų 
pasikėsinimas, o svetimų 
valstvbiu interesams norėta* 
pasitarnauti.

AUDĖJŲ RIAUŠĖS 
TEBĖINA

PASSAIC, N. J. — 600 
streikuojančių audėjų buvo 
bandę pastatyti pikietninkus 
prie Gera Mills. Iš to įvyko 
su , policija susikirtimas. 
Streikininkai buvo atmušti. 
Du vyrai ir dvi moterys bu
vo suareštuoti.

PRIKIŠA RIAUŠIŲ KĖLIMĄ
Italijos uostuose dabar 

lankosi Suv. Valstijų karo 
laivai. Italijos laikraščiuo
se buvo žinių apie tai, kad 
Venecijoj Amerikos jūrei
viai sukėlę riaušių ir iš to ke
letas Amerikos jūreivių bu
vę sužeista. Amerikos am
basadorius Ryme pradėjo 
nuodugnų to dalyko tyrinėji 
mą.

PRIE VISKO GATAVA
Franci jos valdžia sako, 

kad ji gatava Moroke su rif- 
fais daryti taiką arba tęsti 
karą. Yra abejonė begu rif- 
fų vadas Krim norės taikos. 
Sako, kad Krim nuduoda 
palinkimą prie taikymosi 
tam, kad patirti francūzų 
jėgas.

MOKYTOJAS PRIEŠ 
MOKINIUS

PARYŽIUS. — Rusijos 
tremtinu} kongreso lyderiu 
patapo porfesorius Struve. 
O jis buvo pirmutinis, kurs 
pradėjo Rusijoj marksizmą 
plėsti. Jis buvo Lenino mo
kytoju. Dabar prof. Struve 
mato prie ko marksizmas, jo 
įgabentas, privedė Rusiją ir 
jis stojo vadu kovoje prieš į- 
vykintą Rusijoj marksinį su
rėdymą.• »•

SUDEGĖ ŽOLĖSE
NO. LEEKONK, R. I. — 

Pauline Korkus, 2 m. mer
gaitė buvo išsausėjusiose 
pernykštėse žolėse, o jos bro
lis, 6 m. amžiaus, tas žoles 
padegė. Maža mergaitė ir su
degė žolėse.

PADIDĖJO NETEISINGU
MAS

Anglijoj statistikos rodo, 
kad ten pamažėjo žmogžudv- 
bės, bet padidėjo neteisingu
mas.

PROHIBICIJAI GREIT 
BŪSIĄS GALAS

NEW YORK. — Colum- 
bia universiteto prezidentas 
Butler yra prohibieijos prie
šininkas ir ne kartą viešai iš
sireiškė už prohibfcijos at
šaukimą. Dabar kai jis pa
matė, kad daugiau ir dau
giau viešai išsireiškiamą 
prieš prohibiciją, tai jis pa
reiškė, kad už kokių penkių 
meti) jau prohibieijos įsta
tymo neliksią. Prieš metus 
laiko, sakė prez. Batler, jis 
netikėjęs, kad taip greit vi
suomenės nuomonė kils prieš 
prohibiciją.

SVEIKATOS KONGRESAS
ATLANTIC CITY, N. Y. 

— Gegužio 17-22 d. čionai į- 
vyks Sveikatos kongresas. 
Delegatų laukiama 6,000. Jų 
būsią iš visų valstijų.

mas naują vagystę nušovė 
policistą. Už tai nuteistas 
pakorimui. Bet su advoka
tų pagelba pradėjo tąsynes ir 
tvirtino, kad jis turi pirmiau 
atsėdėti kalėjime už pašto 
apvogimą, o paskui būti pa
kartas.

Prez. Coolidge buvo išlei
dęs raštą, kuriuo paliuosuo- 
ja jį nuo kalėjimo, bet Chap
man tokios “malonės” nepri
ėmė. Tada byla buvo per
nešta į Augščiausįjį Suv.

kalėjimai! už žmogaus 
dvmą gruodžio menes 
Kalėjime bebūdamas pi 
darys apjakino save. Da 
buvo jo teismas ir nutei 
atsisėsti elektrikinėn kėdėn 
gegužio 10. Klausydamasis^; 
tarmės piktadarys nekrust©* 
Įėjo.

ę__________ _
NELAIMĖ DIRBTUVĖJ r 
DRESDEN, Vokietiją 

Celiuloido dirbtuvėj 
katilas. j - Nelaimėk

tl. Advokatai bandė įvairių 
visokių skylių rasti, norėjo 
gauti iš gubernatoriaus pa
keitimą ištarmės, nuo kartu
vių ant kalėjimo iki gyvos 
galvos. Bet susimylėjimo ne
buvo.

Prie kartuvių lydėjo jį ka
lėjimo kapelionas katalikų 
kunigas Barry. Bet kunigas 
buvo be kryžiaus. Per visą 
kalėjimo laiką kunigas norė
jo piktadarį pakreipti prie 
atgailos.

Už keletos valandų prieš 
pakorimą kunigas vėl atėjo 
pas Chapmaną. Bet šisai ku
nigą priėmė, kaipo draugą, 
bet atsisakė priimti atgailos 
sakramentą. Kunigas buvo 
prie ekzekucijos. Nors pik
tadarys atsisakė atgailauti, 
bet jam neatsisakyta leisti 
pasilaidoti ant pašventintų 
katalikiškų kapinių. Jokių 
tikybinių ceremonijų, nei ku
nigo prie laidojimo nebuvo. 
Dalyvavo tik graborius, za- 
krastijonas, piktadario sesuo 
ir jo advokatai.

Nužudytasis Chapman bu
vo vienas didžiausių šių lai
kų piktadarių. Savo gyve
nime jis yra pavogęs keletą 
milijonų dolerių. Jis savo 
plėšimo ir vogimo karjerą 
varė per dvidešimt metų. Di
džiausias jo grobis buvo

Dviejų 
ma.

žmonių ti
- .

_ » ■ t

VIESULĄ
DIEGO, CalSAN

Smarki viesulą buvo užpttfl^l 
lūs šį miestą. Tapo nu 
ta keletas namų. Su 
trys žmonės.

GAISRAS EGIPTO 
SOSTINĖJ 

Kaire, Egipto sostinėj,! 
vo ištikęs gaisras. Sudi 
612 namu. Gaisre žuvo.; 
žmonės. Daug sužeista. 
pastogės liko apie 4,000 
nių.

NELAIMĖ ANT GE 
KELIO

LAWRENCE, Mass. — 
Bostono važiavęs tra 
ties No. Andover už va 
ant per geležinkelį važi 
automobilių. Vienas ei 
vietoj žuvo, o trys mi 
sužeisti.

RADO
BERLIN. —• Garsi 

jos artistė Zinaida. Ju 
kaja prieš Kalėdas p
ir nežinia, kur dingo, 
bar iš Šveicarijos gauta; 
nia, kad jos lavonas 
lede. Ji šoko nuo 
Velnio tilto ir nusiskani 
Jos rankos besančios stt U 
pjautomis gyslomis.
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| CHORO REPERTUARAS|
9 Mėnesinis Muzikos Leidinys. Me- S
2 tams $2.00. Už ta pačią kainą 9
® siunčiam Ir Lietuvon. 'A. BAčIU- 3
2 LIS, 421 6th St,' S. Boston, Mass. ®

NEPAPRASTAS SODŽIUS
GIRŠŪDAI. Tas sodžius 

yra Biržų-Pasvalio apskrity, 
stebuklingos Daujėnų para
pijos ribose, prie vieškelio iš 
Pasvalio Į Vabalninką. Ja
me gvvena 24 tikri ūkininkai

.BAIGĖ AUKŠTUOSIUS 
MOKSLUS BERLYNE

Pi Juozas Valaitis baigė 
Įriyne komercijos aukštąją 
ikyklą. Jis yra pirmas ir 
taintėlis iki šiol iš lietuviu L
Sęs volkswirto t. y. dipl. 
anom. teises.
Šiomis dienomis naujasis 
M. ekon. p. J. Valaitis grį- 
sLietuvon.

Jau iipareeliiioia’ tūks
tančiu šimtas dvidešimt trys 
dvarai, GĮalų^i 4Yary.pąr- 
celiaoiįa, (:Juddymą^ bus [Pa
baigta pp pofos mėtų.) \ f 

1926 metais nupiatyta sko- 
lintĮnai išdalyti naujaku
riams iš viso penkis milijo
nus litų.

Netoli tų žmonių kalbėdamies ilsėjosi du teinp- 
lierių vadai. Vienas jų buvo jau gerokai pribrendęs 
ir stovėjo alkūne pasirėmęs šulinio ritinio; šalia jo 
gulėjo ant žemės šalmas ir skydas. Jo veidas atrodė 
baisus: tamsiai-rudai nudegtas karštų saulės spindu
lių ir pradengtas didele, juoda barzda, tai nebuvo 
abejonės, kad tas riteris jau senai bastosi po karš
tų Palestinos padangę. Platūs randai ant kaktos ir 
veidų rodė, kad jau ne viename mūšyje jis yra da
lyvavęs. .Jo draugas, kuris stovėjo nugara atsišLiej 
jęs palmės, buvo žydinčios jaunystės amžiuje ir j>a- 
čiose jėgose. Tvirto ir dailaus kūno sudėjimo, ir gra
žių veido bruožų. Jis nešiojo tokius pat rūbus ir šar
vus -kaip senasis riteris. Galvų dengė ilgi, šviesūs, 
garbanuoti plaukai; mėlynos jo akys dabar buvo 
įbestos į senąjį riterį. Tai būta templierų ordeno vir
šininko Henriko arštainiečio ir jo sūnėno Adelmaro. 
Jie kalbėjosi apie savo tolimų tėvynę ir taip buvo 
persiėmę, kad viską pamiršo, kai tuo neramiu lai
ku reikėjo didžiausio budrumo.

kio ministerijai, Ministerija 
už geresnius bandymus duo
da dovanų, pinigais. Tokių 
dovanų pernai už bandymus 
gavo Utenos ąpskr. — 650 lt., 
Vilkaviškio aps. — 100 1., 
Šakių apsk.,— 400. Mažei
kių aps. —- 150 lt., Ežerėm; 
aps. — 250 lt., Raseinių aps. 
— 50 lt., Kėdainių apsk. — 
100 lt., Panevėžio apsk. — 
200 lt., Kretingos ap. — 100 
lt. ir Šiaulių apsk. — 50 lt.

, DAUG SLAPTŲJŲ 
'SMUKLIŲ -

' PLATELIAI. Miestelis 
mažas, o slaptųjų smuklių 
priskaitoma lig'25.

Kai Į Platelius parkeliu 
darbštesnį policininką, kuris 
uoliau eina savo pareigas, 
traktierininkai kelia pokyli. 
T pokilį paprašo policininką 
ir “melią mergelę,” kuri su
minkština ir kiečiausią širdį. 
Didžiausias smuklininkams 

vargas su Salantų nuovados 
viršininku Petruliu. IrĮšiaip 
ir taip nuo jo ginasi, bet nie
ko nepadaro.

Garbė Petruliui, kuris są
žiningai eina savo pareigas!

AUDIMO MOKYKLA
Palangos vidurinėj mo 

kykloj (progimnazijoj) vy 
riausyN“ įsteigė audinio kla 
sę. Austi moko pagerinto 
mis staklėmis. Mokinių tuo

DOVANOS UŽ BANDYMO 
LAUKELIUS

Agronomai daugely žmo
nių ūkių ruošia bandymo 
laukelius. Tuo būdu ūkinin
kas pasimoko. Agronomai 

se darbūę praneša Žfemės Ū-

dens ir iųia kankinti jį troškulys; tokiuose skaus
muose užberia jam akis smiltys.

Kaip saulės šviesa mėlynoje erdvėje džiugina 
žmogaus širdį ir žadina jame dėkingumo jausmą mie
linusiajam Tėvui, taip lygiai keleivis tyruose, pa
matęs horizonto kįlančias palmes ir mėlynus debe
sius apsidžiaugia. , “Daza*” linksniai jis sušunka ir 
pagreitina eiseną pirmyn. Tuojau prieš jo akis iš
kyla iš smilčių žalia sala su gražiomis pievomis, ap
gaubtomis puikių medžių šešėliais. Jo ausyse pasi
girsta, kaip kokia muzika, šaltinio ošimas ir čia jis 
ilsis, po sunkios ir vargingos kelionės, medžių pa
unksnėje.

Panaši daza^kaip aukščiau minėjome, radosi ir 
toje tyrų dalyje/ į kurią skaitytoją vedame. Gra
žesnės vietelės niekur ten nebuvo, gal ima surasti. Tai 
vienintelis buvo Mirusiųjų jūrų apylinkėje kraštas, 
taip gausiai gamtos apdovanotas. Matytis, kad dau
gelį metų stropiai buvo saugojamas tas šaltinis nuo 
karštų saulės spindulių, nes aplinkui jį jau buvo 
gerokai didelių medžių. Tokią tyruose salą arabai 
vadindavo: “tyrų deimantu,” kuri ištikrųjų, kaip 
koks brangus akmuo buvo keleiviams.

Šiandien ties tuo šaltiniu sustojo kariuomenės 
būrelis ir ilsėdamasis palmių šešėliuose gaivino nu
silpusias jėgas. Didesnė dalis, apie penkios dešimt 
žmonių gulėjo paunksnėje nusiėmę šalmus ir skydus, 
o arklius paleido ant minkštos, gardžios žolės. Gink
lai, šarvai ir visa kariškių išvaizda rodė, kad jie v- 
ra krikščionys. Visi jie buvo sunkiai apsišarvavę 
nuo galvos iki kojų ir laikė rankose ilgas ragotines. 
Be to viršuje šarvų, kaip kokius ženklus, dėvėjo 
trumpus švarkus, papuoštus raudonu aštuoniakam
piu kryžiumi. Tai būta š'ventojo templierių ordeno 
riterių, kurie drauge su kryžiuočiais žygiavo per ty
rus kovon prieš saracėnus ir kad tarp Joan Dargo ir 
Ascalono buvo sumušti, grįžo į krvžuočių stovyklą.

Paskatinti kilnaus ordeno tikslo išvaduoti iš ne
tikėlių rankų mūsų Išganytojo karstą, daugelis tuo 
laiku aukojo gyvybę, liejo kraują, atsisakė visokių 
pasaulio linksmybių ir iš visų krikščioniškų kraštų 
plaukė aukštų giminių jaunikaičiai ir vyrai į tą or- 
deną. Septynios dešimtys metų, kurie supuola su 
mūsų pasakojimu, templierių ordinas šventoje že
mėjo buvo galingas ir turtingas. Vienok, nežiūrint 
daugelio aukų, kurias jie ten drauge su krvžuočiais 
valdė. Jeruzalė. Dievo miestas vėl pa te ko. j. Moli o-

Arkliavagis 5 metus 
KALĖJIMO 

ipKMūno apygardos teismas 
[©dainiuose nubaudė p. Zig- 
ją Dirsę puspenktų metų 
ttnkiųjų darbų kalėjimo už 
81, kad, jis versdamasis ar- 
Kų VflgVst., nučiupo Kėdai- 
ūf įgyventojo' Kaupo arklį. 
Hrses padėjėjas Juozas Ba
tikas už padėjimą “išleisti 
imnkų” arklį nubaustas 
Šiuris metais kalėjimo.

■ 'W<aSį!
10 dienų bandymui 

NESIŲSK PINIGŲ
Tilrtsta Išbandyk juos per 10 dienų. 

Jei tamsta sepasitenkiusi, tai grąžink 
atgal ir nei'eikės nieko mokėti. Jei pa
tiks-, tai laikyk ir atsiųsk $4.05. Musų 
urmo kaina. Aš nesiunčia akinių žmo
nėms kurie neturi 40 metų. ' Aš siun
čiu jiems [>er paštų dailias akinių dėžu
tes dykai. Šie yra tikrai torio Jenses, 
kurie juų-^ųodumi nuo ųštupiiių iki dvy
likos tloierhj, h- tilt puikus pirkinys ūž 
tokių kainų.

Reinoldas šikzalas ir Gemšycas

TEMPLIERAS ADELMARAS
APYSAKA IŠ ŠV. KRYŽIAUS KARŲ

Vertė A. Blažys

medo pasekėjų rankas ir nepaliaujama kova ėjo tarp 
krikščionių ir mohomedonų. Dabar netikėlių prie
šakyje stojosi baisus priešas Saladinas, arba, kaip 
jis pats pasivadino, karalių karalius. Tai buvo žmo
gus lygiai išmintingas, kaip drąsus ir karingas. Jo 
globai atsidavė tūkstantys arabiškų genčių. Surin
kęs dideles jėgas atėminėjo vieną po kitos šventas, 
krikščionių krauju nušlakstytas žemes ir platino taip 
kryžiaus pasekėjų baimę. Padarė sąjungą, prieš sul
toną Saladiną, riteriškas Anglijos karalius Rikardas 
liūtaširdis, pasižymėjusis politikoje francūzų kara
lius Augustas Pilypas su Austrijos kunigaikščiu Leo
poldu ir daugelis riterių žygiavo prieš jį iš visų Pri
ropos kraštų. Bet kilnusis Biliardas apsirgo drugio 
liga, kuri sunaikino jo jėgas ir gulėjo lovoje pasken
dęs skausmuose; tuo tarpu Augustas Pilypas slaptai 
galvojo apie grįžimą į Francūziją, kur jį laukė svar
būs reikalai ir į kareivių širdis įsiveržė nusivilimas. 
Dieną ir naktį nedavė ramybės krikščionių stovyklai 
saracėnų pulkai, kurie kaip žaibas pasirodydavo ties 
vartais, naikindavo viską ugnimi ir kardu ir vėl pra
nykdavo. Tiktai templierai, kurie ilgus metus bū
dami Palestinos žemėje gerai buvo prityrę įtaruose, 
bepaliovos grumdavosi su pirešais. Dažnai jie ats
kirais būreliais per tyrus ieškodami Išganytojo gar
bei kankinnių mirties. Tokia tai buvo tų laikų pjfl 
dėtis. Dabar gryžkime atgal į tyrus prie minėtojo 
šaltinio.

plaukė daugiau kaip vienas 
milijpnas litų. Šių metų va
sario menesio prekių perve
žimas iš Vokietijos į Rusiją 
ir iš Rusijos į Vokietiją dar 
labiau padidėjo, vidutiniškai 
kasdien pervežama po 34 va
gonus. Ateity tikimasi' dar 
daugiau pervežti per Lietu
vą kitų šalių prekių. Iš to 
pervežimo mūsų geležinke
liams yra nemažas pelnas. 
Nusiminti nėra ko, visi kraš
to reikalai pamažu gerėja. 
Reikia tik daugiau darbštu
mo ir bus gera gyventi mūsų 
krašte.

JBYS IR PROKURORUS T7. 
< “VIZITUOJA” - Isenbefg pa 
Jrvo 21 d. Kauno apvgar y ^Jus vagir 

teismas sprendė bylą |k tuv?’ ji 
iūeevičiaus kuris perei- pašaukė pol 
lietais nakčia įsikraus- tai pervėlai 
i Kariuomenės teismo $180 pabėgo

Ar tamstai reikalingi skaitymui arba 
prie darbo akiniai? Aš tamstai utslų- 
siu 10 dięnų išbandyti, mano stebėtinus 
skaitymui akintus su paauksuotais ce- 
luloldo rėmais, dideliais stiklais, torio 
lenses. Jie pagelbės skaityti mažas rai
des arba įverti siūlų i adatų.

PASKERSTA DAUG KIAU
LIŲ

Kaune “Maisto” skerdvk- /
lose šiais metais per sausio ir 
vasario mėnesius, paskersta 
tiek kiaulių, kiek per visus 
praeitus metus. Paskersto
sios kiaulės mažne visos išga
bentos į užsienius. Maža jų 
dalis tepalikusi Lietuvoj.

Ta
tės, tūrėtų jfesmaudąti. 
Amatas šioj gadynėj yra 
brangesnis daiktas ir už pro- 
gitonazijOs mokslą. Čia' ne
peikiame mokslo, bet šian
dien mokėdamas kokį amatą 
gali valgyti’geresnę duoną ūž 
tą, kuris tėra gavęs keturių 
Įdėsiu mokslą.

■r-! ‘ t • • -

j PAŠALPOS NAUJAKU- 
U RIAMS
1 Žemės Ūkio ministerija 
jau nutarė duoti paskolų 
naujakuriams, kurie 1925 m. 
gavo sklypus. Paskola1 bus 
duodama pavasario javų sėk
lai pirkti ir reikalingiems ū- 
kio padargams arba gyvu
liams įsigyti. Viso skirta iš
dalyti pusantro milijono li
tų. Paskolos bus duodamos 
10 metų be procentų.

Naujakuriai, kurie 1925 m. 
gavo žemės; tini kreiptis \>u 
prašymu pas savo apskrities 
žemės tvarkytoją, kuris turi 
atsiųsti tuos prašymus ne vė
liau kaip kovo mėn. 20 d. Iš 
to pusantro milijono litų pu
se skiriama inventoriui įsi
gyti, o kita pusė sėkloms 
pirkti.

1925 metais panašiomis są
lygomis išduota paskolų ke
turių milijonų šimto devynių 
dešimčių keturių tūkstąnčių 
septynių šimtų keturių de
šimčių keturių litų sumai, o 
1924 metais tam pačiam rei
kalui ministerija išleido tris 
milijonus dešimtį tūkstančių 
devvnis šimtus viena litą. Iš• . *• * 
viso iki šių metų, parceliuo
jant dvarus sudarytas ketu
rios dešimtys vienas tūks
tantis šeši šimtai septynios 
dešimtys vienas .sklypas, kį- 

jau atsijų, ^įnp perdą^.taip j šąkap^— ^ųaujakurys.

Bulbės iš Idaho valstijos Washingtone. Tos valstijos se
natoriai Borah ir Dubois mokina Mayflover hotelio kukoriu, 
kaip tos bulbės turi būt gaminamos.

---------  . J,r .
valstybės gynėjo padėjėjo p. 
Budrevičiaus būtą išvogė vi
sokių drabužių 600 litų ver
tės.' ■ -

Teismas Kaciucevičių nū - 
baudė pustrečių metų sun
kiųjų darbų kalėjimo.

Matyti, Kaune vagys drą
sūs; nės nebijo nei prokuroru

J. SUGAUTI LENKŲ ŠNIPAI 
į Politinė policija praneša, 
Llūad kovo. .20 diena Kaune 
^antrų. kartu sulaikyta p-lė 
>D<^fbvolskaitė-Žukaitė-Ska- 

kurijĘiačjuąiais metais 
M^uomejnesteisn/o už šnipi- 
—Jj&ją-Uuvo- -pasmerkta . 10, 
metųrvkalefi šf darbų kalėji- 
ine, bet paskui buvo su Leu- 
kais apsimainyta, o dabar at- 

iįVyko vėl šnipinėti Lietuvon, 
t-i Kovo pradžioje Ukmergėj 
Rtaip pat buvo sulaikyti 2 šni- 
kpai. Visa tai rodo, kad len- 
^d;vis dar aktingai tebešni- 
.pinėja Lietuvoj. 

iŠ --------p įĄUTOMBILININKŲ
^lubas

įjS||senai Katute įsikūrė au- 
' totoapbilininkų klubas. Stei- 
: gtĮjais yra p. p. Romanas. K. 
gPptTauskns, gen. Žukauskas 
kirikiti asmens.

PRIVISO ELGETŲ
GUBAVA. Šiemet pri- 

kjyiso begalės elgetų ir pade- 
^gėlių dažnai lankosi pas ūki- 
pl&ikus prašydami išmaldos. 
pJ5el tūlų tenka paabejoti, ar 
^■Įgtikrųjų jie yra elgetos ar 
B, padegėliai, nes neturi iš savo 
-^valsčių valdybų jokių pažy- 
^.naėjimų.

—
PIGIOS MALKOS

U^^UGARDAI. Šiodvare- 
lio,savininkai Žylėnai uugir- 
df>;. kad ateinantį pavasarį 

Pbus parceliuojama jų žemė. 
| Todėl pradėjo pardavinėti 

njišką neatsižvelgdami kai- 
y. taksos. Pav.: beržinių 

malkų sieksnį atiduoda už 30 
| litų.
fe. Pažymėtina, kad seniau 
e žylėnai niekam neleisdavo ir 
^aljtcrtos sdvo miške išsipiautū

VIS DAUGIAU PEREINA
PER LIETUVĄ PREKIŲ
Per 1925 m. rūgpiūčio ir 

rugsėjo mėnesius su prekė
mis per Lietuvą perėjo 127 
vagonai, o nuo 1925 spalių 
mėn. 1 d. lig 1925 m. sausio 
31 d. perėjo trys tūkstančiai 
du šimtu devynios . dešimtys 
keturi vagoki. Už tų vago 

nudirbtus tuose laukuo- nų krovinių pervežimą Lie
tuvos geležinkelių kason p

IGONŽLIAI sukūreno 
... PIRTĮ - .

KRAŽIŲ valse. (Raseinių
-Kovo 14 d. apie 7 v. v. 

pienų kaime pas ūkinin- 
R-ką čigonai kūreno pir- 
Bekūrenant per atidary-

; duris kiaurapūtis paga- 
kibiikštį ir uždegė stogą, 
lūdinis stogas bežiūriniĮ“ vizituoti 
Legė. Nuostoliai . nedi 
ausi. Buvo pavojaus kai

■iris W tiek
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AR MUMS GRASIA KITA 
INFLUENZOS VILTOS

Ar vėl pasirodys kita in
fluenzos epidemija ?

Raportai iš Anglijos, Mek
sikos ir Rusijos gal reiškia 
kitą influenzos ir plaučių už
degimo epidemiją.

Apie dvi savaiti atgal, gan
dai dasiekė Ameriką apie in- 
fluenzą Rusijoj. Ligonbu- 
čiai Leningrade ir Maskvoj 
taip ligoniais prigrūsti, kad 
negalima priimti tūkstančiu 
kitų ligonių. Rusijos Viešos 
Sveikatos Biuras New Yor
ke pasiuntė pranešimą 
Science Service užtvirtinant 
tuos gandus. Sako, kūd ar
šiausia epidemija nuo 1891 
metų.

Raportai iš Anglijos pra
neša, kad nors influenza per 
visą žiemą užpuolė Angliją, 
didžiausias laipsnis dasiek- 
tas pradžioje šių metų. Mek
sika ir Hermosollo, Sonoros 
sostapilė, taipgi praneša li
gos pasirodymą.

Ne\v York’o valstybėj 
taipgi daugybės žmonių in
fluenza serga. Savaitei pra
sidedant kovo 7, New York’e 
462 mirė nuo plaučių uždegi
mo ir 76 nuo influenzos.

kasmet, daugiaus žmonių 
miršta nuo plaučių uždegimo 
negu nuo kitų ligų.

“Šiandien daugelis žmo
nių mano, kad plaučių užde
gimas tik paprasta liga, ir 
kuomet žmogus ja serga nėr 
ko bijotis — gal gerai, kad 
nėr baimės, nes baimė nie
kad nepergalėjo priešus — 
bet nepripažinti šitą ligą kai
po nepavojingą ligą ir nege
rai.

“Buvo tikėta, kad plaučių 
uždegimu sirgo tik seniai, 
kūdikiai ir taip silpni žmo
nės. Bet šių dienų skaitlinės 
visai ką kitą parodo, kad 
jauni daugiausia miršta nuo 
šios ligos.

“Gydytojai jau per kiek 
laiko žino priežastį — perai 
— tos ligos. Daugelis ligų 
pranyko, kuomet priežastys 
sužinota.

“Plaučių uždegimo perai 
yra labai maži ir matomi per 
mikroskopą panašūs į mažu
čius kiaušinius. Visuomet 
du sujungti. Tie perai rasti 
ne tik pas ligonius, bet seilė
se sveikų žmonių.

“Ligonio kraujas ir plau
čiai parodo daugybes tų pe
rų. Per ilgą laiką nebuvo 
suprasta, kodėl tie perai 
mirštančio viduriuose toki 
pavojingi kuomet randasi ir 
pas sveikus. Bet tik šiomis 
dienomis tas klausimas išriš
tas. Yra kelios rūšys plau
čių uždegimo perų. Yra net 
trys užkrečiamos rūšys.Svei- 
ko žmogaus burnos perai pri
guli prie kitos lūšies — prie 
ketvirtos. Sveikas žmogus 
neturi pirmų trijų rūšių.

yna priežastim beveik trijų- 
ketvirtdalių visų plaučių už
degimo atsitikimų. Kiton pu
sėn, plaučių uždegimu ser
gantis peturi1 ket virtos rūšies 
perų.' įžmogaus dideli prie
šai yra pirmos, antros ir tre
čios rūšies perai, jeigu šiuos 
būtų galimi Išnaikinti tai ir 
plaučių uždegimas išnyktų.
"Paprastai tie perai aplei

džiu sėdinčio kūną. Ir jei
gu ligonis atsargiai nepažiū
rėtas, tai seilės gali pasilikti 
ant lovos, ant lovos uždanga
lų ir kuomet, kambaris ap
švarintas, tai tie perai gali 
būti per visą kambarį išberti. 
Ligoniai turi turėti mažus 
skudurus kuomet kosti, po 
vartojimui turi būti sudegin
ti. Spiaudymui reikia var
toti tam specialius puodu
kus, kuriuose įdėta dizinfek- 
tuojami vaistai. Nereikia 
prileisti svečių prie plaučių 
uždegimu sergančio. Ir kuo
met ligonis pasveiks, tai tu
ri atsargiai sveikatą prižiū
rėti, nes per ilgą laiką gali 
turėti perų.

“Tyrinėjant plaučių užde
gimą rasta, kad beveik vi
suose atsitikimuose liga pra
sidėjo kaipo paprastas šaltis. 
Šaltis nebuvo prižiūrimas ir 
tuoj šonus pradeda diegti, 
karštis užeina, kosėjimas 
prasideda, ir žmogus plaučių 
uždegimu serga. Apsisaugo 
ti nuo plaučių uždegimo rei
kia vengti prigrūstas vietas, 
jeigu sloga sergi kreipkis 
prie gydytojo, jeigu greitai 
neapleidžia. Yra pasekmin
gas “sorum” (vandeniuota 
medžiaga) dėl pirmos rūšies 
peni, jeigu ligos pradžioje 
vartojamas.

Nevartok patentuoti} vais- 
•• --

d Fede- 
lusirūpino 
tams. Ta- 
bai opus, 

das gana 
epasisek- 
tvti, tai 
s susto-

DIENOS
Teko nugi 

racijos Cen 
dėl lėšų sti 
sai klausimas
nes stipendijų 
“sausas.” 
šią pinigų 
stipendijantų š< 
siąs. -š ę

Tai labai opus ir rimtis 
klausimas, ties-Jnpiuo tenka 
sustoti ir rimtai pagalvoti. 
Nutraukti mokshp besimoki
nantiems jaunuoliams—bai
sus daiktas!

Bet kaip iš to išbristi ? Na
gi mums išrodo, kad reikia 
paimti už pakarpos tuos po
nus, kurie Federacijos sti
pendijomis išsimokslino ir 
prasigyveno. Tokių ponelių 
mes turime. AŠ pažįstu vie-

vyras. <
Visi čia t suminėti žmonės 

geri katalikai ir tikri talen
tai, Jiems turi būti atviras 
kelias į platųjį pasaulį. Ka-. 
talikai jais turi susidomėti. 
Jeigu įstengiame sudėti de- 
sėtkus tūkstančių aukų, tai 
mums nieko nereiškia sukelti 
lėšų kelerioms stipendijoms

Būkime griežesniais su ne
dėkingais stipendijantais, 
tuomet talentams nereikės 
rūdyti.

įf.-

f
“United Baltie Cdrpėnv- * 

tion Ltd. Klaip.'skyrius (p. 
J. Baltrūnas) mums ęrauo- fe 
ša: Turime garbės pranešti, ?■ 
kad sulig gautų iš mūsų Vai- i? 
dybos žinių, gari. ‘Lituania’ 
įplauks Klaipėdon gegužes ' ? 
mėn. 9 dieną (sekmadienį) 
su daugiau kaip 100 ekskųr 

narių Amerikos

i

ninkais, kurie tamaujadau- 
tai, kurie neprasigyveno.

Čia, berods, dvejojimo ne
gali būti. Reikia, tad reika
laukim.

Pas mus i*eikalų begales. 
Ne vien turimais, bet dar ir 
naujais stipendijantais turė
tume susirūpinti. Mūsų idė
jos darbas niekuomet nesi
baigia.

Gal ne vieną kartą teko 
girdėti apie gražiabalsius 
dainininkus O. Katkauskaitę 
iš Hartfordo ir R. Jušką iš 
Woreesterio.

Tai tikrai mūsų dainos pa
žibos su tikromis Dievo do
vanomis.

Jeigu mūsų dainos kara
lius Kipras Petrauskas kelia 
tautos^ariię visame pasauly, 
tai ir šios dvi išmokslintos

ną tokį stipendijantą, kuris pajėgos nemažiau atneštų 
naudojosi visuomenės para- naudos Lietuvai kaip kad 
ma, kuris šiandien praturtę- daktarai, diplomatai ii^kito- 
jo, bet kuris nė nemano apie 
atsiteisimą. Tokių rastume 
ir daugiau.

Federacija turėtų apie tai 
pagalvoti ir daryti griežtus 
žingsnius. Mums išrodo, kad 
šiuo klausimu perminkšti 
esame. Jeigu mūsų skolinin
kai gražiais automobiliais 
važinėja, jeigu puikų biznį 
varo, tai ko mums bijoti pri 
minti jų “griekelius.” Jei
gu priminimai negelbsti, tai 
yra dar kitas kelias.

Kas kita su tokiais skoli-

kie specialistai.
Juk ne vien visuomeninin

kai, bet ir menininkai kelia 
tautos garbę ir kultūrą. Tad 
duokime progos mūsų išeivi
jos meno talentams išeiti į 
platųjį pasaulį.

Esu tikras, kad Lietuvos 
Opera jais džiaugtūsi.

Dar vienas pamirštas ta
lentas — tai jaunas Bostono 
studentas Galinis. Jeigu kuo 
rūpinamės, tai šiuo jaunuo
liu senai privalėjome pasirū
pinti, nes tai tikras ir retas 
studiozas-chemistas. Jo ga
bumus pripažino Bostono u- 
niversitetai. Jo mokslo dar
bai pažymimi ypatingais

- •*< .f

APIE LAISVAMANIUS

“Tiesos Kelias” rašo:
“Lietuvos laisvamaniškos 

partijos ne tik turi iš esmės 
griežtai skirtingą nuo katali
kų Bažnyčios pasaulėžiūrą, 
bet ir stengiasi tą pasaulė 
žiūrą visomis priemonėmis į- 
skiepyti visiems lietuviams 
katalikams. Jos pasižymi 
savotišku kariaujančiu apaš
talavimu nukreiptu prieš ka
talikus, kaipo tartum jiems 
pilnai priklausantį atvertimo 
objektą Šituo atžvilgiu jos 
skiriasi nuo žydų ir protes- 
tantų nusistatymų. Žydai ir 
protestantai dabar neužsiima 
savo pasaulėžiūros propo- 
ganda, bent žymiai, tarp Lie
tuvos katalikų.”
Tą pačią analogiją galima 

pravesti ir amerikoniškiems 
laisvamaniams.

FEDERACIJOS EKSKURSI
JĄ IŠKILMINGAI PA

SITIKS
“Klaipėdos Žinios” pra 

neša, kad Amerikos lietuvių

santų;
K. Susivienijimo. i

“Tai pirmas atsitiki 
kada didž. vandenyno laivį 
atplauks iš Amerikos tiesiai
Klaipėdą (be persėdimo), j 

“Visos organizaeijos suin
teresuotos atatinkamu suti
kimu minėtos ekskursjjoj, 
taipogi pavieni asmens, lau
kiantis atvykstant ekskur
santų tarpe savo genčių. JI 
draugi]. (Girdėjom netĮŠ 
Kauno atvyks delegaci 
sutikimui). Su užklausia 
apie tikrą laivo įplauki 
dieną ir ekskursijbs ašį 
nius, gali kreiptis pas Bal 
jos Amerikos Linijos A 
vus — United Baltic Co 

. Ltd., Viktorijos Namai, KL
pėda. — Iškilmėse ant lai 
dalyvaus valdžios, visuom 
nės ir spaudos atstovai.”*
Čion minima ekskursija 2 

merikos pakraščius apie 
balandžio 27 dieną. Kas n> 
pasinaudojo šia proga, df 
:uri laiko tai padaryti.*

BAYSTATENOVELTYCt
Surengtai ir Išdirbėjai Įvairiau# 
Lošimų Piknikams, Karnivalams, Fl 

rams ir L t. !
Pigiai ir ma
loniai patar
naujama ypa
tingai Lietu
vių Katalikų 
parapijom fė- 
nj, jomarkų 
ir t. t. rengi- p 
me, nes BAY 
STATĖ NO- 
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PLAUČIŲ UŽDEGIMAS
“Galime tikėti, kad ateis 

laikai kuomet plaučių užde
gimas bus tokia nepaprasta 
liga kaip šiandien yra gelto
nasis drugis,” sako Dr. Ru- 
fus Cole, narys Rockefeller 
Instituto Ligonbučio štabo.

“Nepaisėjimas paprasto 
šalčio, ir girtuokliavimas, ve
da prie plaučių uždegimą.

‘ ‘ New_ York ’o valstybėj,

4‘Aš tau sakau,” tarė po ilgos pauzos vyresnysis, 
“čia dar ne visa, kaip turėti] būti. Aš nekalbu apie 
pavojus ir įžadus, kuriuos davei mūsų ordenui; mie
lasai Adelmarai, tu ir pirmiau juos gerai žinojai ir 
pakelti mokėjai. .Ne apie tai, ne, bet apie nusiVili
mą, liūdesį ir bailumą ko neprivalo turėti nė vie
nas kryžiaus riteris ir aš to labiau bijau, negu Sa- 
ladino su visais jo būriais; todėl ir tau primenu, 
kad pats to viso saugotūmei ir joks priešas tavęs 
nenugalėtų.”

“Gerasai seneli ir aš pats tą matau,” atsakė 
Adelmaras, “ir man darosi liūdna dėl ko taip, o ne 
kitaip yra. — Kuomet aš pasižadėjau Dievui imti 
kryžių ir nešti į Palestiną kad aplankius savo tėvą, 
kurs man dar mažam esant su tavim iškeliavo į tą 
laimingą šalį, iš džiaugsmo drebėjo širdis. Aš įsi
vaizdinau kariauju su netikėliais ir juos nugaliu, 
dvasioje mačiau savo tėvą kurį priešai buvo paėmę 
nelaisvėn, bet aš jį išgelbėjau. Kur dingo tie gra
žūs sapnai, ku»e jaunystėje stūmė prie idealo? Kur 
liko tas riterių pasišventimas, kuriuo buvo užkaria
vę Jeruzalę? Nė pėdsakų jo nebėra, vaidai ir ne
santaika viešpatauja tarp mūsų kunigaikščių. Tik
tai tu seneli, pasilikai ištikimas kryžiaus riteris ir 
aš esu laimingas, kad esi šalia manęs. Kaip tu ma
nai, ar dar duos man Dievas pamatyti gyvą savo tė
vą, ar jis jau ilsis amžinybėje?”

“Tik Dievas tai žino,” atsakė vyresnysis, “tu
rėkime ir turėkime viltį, kad jis dar gyvas! Visos 
žinios, kurias aš per daugelį metų rinkau, nieke 
man aiškiai nepasako apie jo likimą Nuo tos ne 
laimingos dienos, kuomet mus priešas perskyrė: jį 
sugavo nelaisvėn, o mane sužeistą ir kraujuose pa
plūdusį paliko ant žemės gulėti, aš jo daugiau ne
bemačiau.”

Staiga pakilo tarp riterių sumišimas ir aiškiai 
pasigirdo sargybos šauksmai, kuri pamačiusi pavo
jų greitai leidosi bėgti lyguma. “Kryžiaus riteriai,- 
ant žirgt]!”—garsiai suskambėjo vyresniojo rikiuo
tės žodis ir po nedaugelio minučių pribuvo priešai.

Nuo tyrų krašto leidosi juodas būrys prieš temp- 
lierus. Greitai sužibo ginklai ir vėjo greitumu siau
tė ankštumą saracėnų kariuomenė. Greiti jų arkliai 
vos siekė kojomis žemę. Už penkių dešimčių žings
nių prieš riterius jie susilaikė ir ruošėsi1 sudaryti pus. 
skritulį. Jų skaičius buvo du kartu didesnis už kri
kščionių, bet pastarieji nenusigando. Gerai apsi
šarvavę ir prisidengę plonais rūbais, kad apsisaugo-

jus nuo karštų saulės spindulių, nejudėdami laikėsi 
ant vietos žmogus prie žmogaus, kad priešai debesi
mis laidė Į juos ietis, kurių dauguma atsimušė nuo 
tvirti] skydų ir šalmų. Įnirtęs saracėnų vadas, kad 
nė žingsnio atgal nepasitraukia krikščionys, šoko 
pirešakin, pakėlė aukštyn kardų, ir šaukdamas: 
“Alah!”*) brovėsi su savo pulkais ant templierų.

Greitu laiku “tyrų deimantas” tapo kovos lau
ku. Suskambėjo susidauždami vieni į kitus kardai, 
ragotinės ir sunkūs kirviai. Bet Dievas siuntė per
galę kryžiui. Krito netikėliai po įpratusių nugalėti 
riteriij kardu, kaip žolė po dalgiu. Veltui dabar sten
gėsi, saracėnų vadas nepaprasta, kaip tyrų liūto, drą
sa paraginti savuosius. Sviedė žemėn savo baltų tur
baną ir drąsiai šoko į tankų kardų mūšį. Tiktai ma
žas būrelis beliko su juo; kiti gi mirtinai sužeisti 
krito po arklių kojomis.

Šalia savo senelio kovojo Adelmaras ir kas kart 
labiau ir labiau brovėsi Į iškrikusias priešų eiles. .Jis 
nepaleido iš akių drąsaus saracėnų vado Emiro ir 
degte degė su juo susikauti. “Seneli, ar tu pave 
liji?”—paklausė jis viršininko rodydamas kardu 
priešą Šis gi atsiliepdamas linkterėjo galvą ir jau
nikaitis parbloškęs pakeliui daugelį priešų prisiarti
no prie Emiro. Kurį laiką vienas į kitą žvairomis 
žiūrėjo. Abu buvo jauni, jaunystės žydėjime, abu 
drąsūs ir narsūs. Jų kova turėjo nulemti vieniems 
arba kitiems pergalę. Visų akys nukrypo į tuodu 
jaunikaičiu. Emiras vikriai sukiojo žirgą tai Į kai
rę, tai į dešinę, kad išvengus riterio kirčių, tuo tar
pu jo akys ieškojo patogesnio momento. Ilgą laiką 
visi tie jo bandymai buvo tušti, tvirtas riterio sky
das atlaikė jo lengvo kardo kirčius. Bet jis vis tik
tai nesiliovę ir atnaujindamas savo gudrybes, paga
liau pataikęs Adelmarui į petį sužeidė jį. Juodai pa
raudonavo riterio veidas; sugriebė jis abiemis ran
komis savo sunkų kardą ir smagiai užmojęs drožė į 
priešo galvų. Veltui Emiras stengėsi atlaikyti ga
lingą kirtį lengviu skydu, kuris sutrenktas iškrito iš 
jo rankų, pats gi smarkiai sužeistas nupuolė nuo 
arklio. Kritus vadui žuvo ir visų saracėnų drąsa; 
numetę jie ginklus atsidavė templierų malonei ir ne
malonei.

Prie sužeistojo stovėjo Adelmaras. Dabar jo 
rankose liko priešas, kuris nejudėdamas, kaip mar- 
morinė stovyla gulėjo ant žemės, kai iš žaizdų smar-

kiai bėgo kraujas. Jauno riterio tarnas tuojau puo
lė globoti nelaimingojo žaizdas; nors žaizdos buvo 
gana didelės, vienok jis turėjo viltį dar išgelbėti ne
tikėlio gyvybę.

Adelmaras turėjo progos arčiau pasipažinti su 
priešu. Dar ir tuomet nenustojo raudonavęs Emiro 
veidas, kuomet jį pakėlė nuo žemės riteris-krikščio- 
nis. Jo akys, užaugę ilgais blakstienai s, buvo už
merktos, juoda, gražiai garbanuota barzda ir pui
kiai išpuošti įvairiais blizgučiais žali rūbai kraujuo
ti. Jaunas riteris su širdies skausmu žiūrėjo į sužeis
tąjį: “Nejaugi ir tu, jautiesi, kaipo auka už savo 
tikėjimą jei jis klaidingas,” tarėsi Adelmaras. “Ar
gi ir tu lieji savo kraują už netikrą pranašą, kaip 
tai daro daugelis kitų tavo brolių. O Jėzaus Kris
taus tikėjime, broliškos meilės ir taikos davėjau, ka
da tikrai tave supras žmonija ir sugrįžus tiesos kc- 
lian panaikins žudvnę tarp brolių!”

“Kaip einasi sužeistajam?”—paklausė jauni
kaičio vyresnysis pertraukdamas jo mintis. “Jei 
Dievas leis, išgvs,” atsakė Adelmaras. “Ar ta man 
paveliji jį gydyti savo šėtroje?” “Kodėl ne,” atsa
kė vyresnysis, “ginklo teise, jis yra tavo vergas, tu 
gi jo gyvybės viešpats. Bet ko tu iš jo nori? Teguli 
sau vienas sužeistas, juk ir jis mūsiškių daug išžudė, 
pagaliau ar-gi tinka riteriui Adelmarui rūpintis ne
tikėliu šunimi?”

“Seneli, koks tu negailestingas!—sušuko jauni
kaitis. “Nežino tavo širdis, ką kalbą liežuvis. Ko 
aš noriu iš to nelaimingojo? Aš jį išgydysiu ir iš
mokysiu savo šventojo tikėjimo. Ar gi aš galiu leis
ti tam jaunikaičiui, esančiam žydinčioje jaunystėje 
žūti, jei dar galima jį išgelbėti? Mirtingoji žmo
gaus dalis labai yra lengva užmušti, bet ar nebus ge
riau, kad priešas liks mums dėkingas? Juk iš dė
kingumo paeina meilė, o iš meilės tikėjimas. Žiū
rėk, koks puikus jo veidas; tie gražūs bruožai rodo 
jo kilnią dvasią Man bus linksma, kai aš galėsiu 
prie savo širdies prispausti priešą, jį apkabinti, kai 
jis kovoje taps mano geriausių draugu ir kad nė ne
žus nuo manęs. Seneli, aš žinau, kad ir tu, kaip 
aš, jauti ir manai, ir nepyksti ant savo auklėtinio.

Susijaudinęs senelis apkabino gailestingo sūnė
no kaklą ir apsiverkė, nes jis tais žiauriais žodžiais 
norėja jį ištirti. Emiras gi tapo paguldytas ant na- 
šyklių, kurias tarnai padirbo iš ragotinių ir lenktų 
medžio šakų ir nuneštas į stovyklą

(Bus daugiau)
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STRAIPSNIS 167
Priežiūra indų vartojamų prie 

kūdikių penėjimo
Visi šaukštai, puodeliai, skaurailos, 

mieros, lamkutės. ir žindukai, turi būti 
sterilizuoti verdančiame vandeny tuoj
pirm vartojimo. Sterilizuoti reikia ir 
kiekvienas skuduras ar rankšluostis, 
kuris vartojamas tt) in<lt) nusausinimui. 
Buk tikras, kad ir just) rankos yra :tb- 
soliutiškakšvarios, ir nekosėk nei spjau
dyk arti kūdikių maisto. (Jerai yra 
perleisti verdančio vandens ir per ke
nt) pirm atidarymo, ir žiūrėk, kad ati
darytojas butų švarus. Tai apsaugos • • 
monės, kurios Rali sutaupyti jryvyltę. 
Visokis vanduo reikalingas kūdikių 
maitinimui turi būti pervirintas, ir at
vėsintas. ir laikomas kietai užsidaran- 

’ čiame stikle. Vienu kartu atvirinkit 
tik tiek vandens, kiek reikia visos die
nos penėjimams. Geriausia bonkuiė 
penėjimai yra tokia, kurių galima iš
plauti su trintuku įkišus į vidų — bon- 
kutė kai kona. trumpo kaklo, plačios 
apačios ir išmieruota iki aštuonių nn- 
cijų. Naujai nupirkta bonkutė reikia 
sustiprinti paverdant jas šaltame van
deny kokių 20 minntų. Tadą bonkutės 
niekados netrokš jei j jas pilsi verdan
čio vandens. Kūdikiui pabaigus valgy
ti reikia viską iš bonkutės išlieti, per
plauti šitų šaltu vandenin, ir pripil
džius šalto vandens palikti stovinčių iki 
jų galėsi Išplauti mt šiltoms muiluotoms 
putoms, vartojant trintukų (brošąl 
Tada vėl perplauk per keletą varnienų 
Pirm vartojimo įdėk jas j verdantį vau- 
denį ir pavirink 15 minutų. idant atari 
lizavns. Nebeperplank jų po steriliza
vimo.

Koniškas žindukas-čliilpikfis yra ge
rinusias, dėlto, kad jį gali išversti ir 
išvalyti. Čiulpi kai su ilgais gumos 
vamzdeliais ariat kitokiais pridėčkais 
neturi būti niekados vartojami, kadan
gi sunku juos Išplauti. Skylutė čiulpi
ko turi būti tik tokio didumo, kad pri
pildžius bonkutę ir apvertus jų. pienas 
greitAi lašėtų. Jei skylė bus tokio di
dumo, kad pienas bėgs upeliu, tai kūdi
kis pergreit turės ryti maistą.

Jūsų kūdikis tinkamai augs Ir tarpa 
į sveikatų ir stiprybę, jei duosim ge
rinusią priežiūrų ir geriausi maistų. 
Vikri ir stipri sveikata yra tlalis tuka- 
ntnčių kūdikių vartojusią Eagle Pieną. 
Tą liudija jų dėkingos motinos, šitoms 
matlnoma nėra kito maisto, taip visur 
vartojamo ir tnjp posekminfro. kaip 
Engi Pienas.

Skaityk iita» xfmip»aiu» kast aavaf- 
tę ir paaMCk ateičiai.

BAY STATĖ NOVELTY CO. , 
248 Elm St., Westfield Mass.

Phone 1402

rnaistaskuris

Miuus ir sveikus
hunus

kūdikiams
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Prezidento Ooolidge’o tėvo testamentas. Viskas užrašyta 
prezidentui Coolidge’iui. . ,
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LIETUVOS
PER BREMENA -

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokiečių garlaiviu 

arba kitais Šios Unijos ląivąis 
Tik 8 Dienos Vandeniu 
Patogus Blos klesos kambariai 
Į ABI PUSI NUMAŽINTA 

LAIVOKARČIŲ KAINA 
Dcl informacijų kreipkitės pas 
N O R T H G Ė R M A N ' 

LLO YD 
15 Water SU Cor. Devonshire 

St, Boston, Mass. 
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“Dolce far mente” — malonu nieko neveikti, sako italas, 
jodei saulėtoji Italija dar tebėra  >iek varginga, kad jos liau- 
susidarė savo priežodį, kuris tingumą pateisina. Ar tik I- 

tas pasireiškia? O, ne! Išrodo, kad ir mes, lietuviai, 
nuo itališkosios liaudies nuėjome. Mūsų visuomeninia- 

nime labai daug nerangumo, neveiklumo, apsileidimo 
o. Tiems žodžiams apibendrinti labai tinka- tas pats 

posakis:—malonu nieko neveikti. Tam reiškiniui patvir- 
argumentų nereikia skolinti. Paimkime kad ir Vilniaus 

. Ar šiuo reikalu mes daug pasidarbavome? Ne. Kal- 
nka, bet įtempto darbo nesimato. Visuomenės vadai 
ūdo, gal pavargo, o eiliniai lietuviai, “steiko” prisi- 

nieko neboja.
kia padėtis nepakenčiama. Dabar, kada pasaulinė po- 

aka nebepataikauja Lenkijai, kada Lietuva stiprina Vilniaus 
aušimo akciją, kad Lenkijos pagrobtųjų žemių tautos jungia- 
ir stoja kovon prieš engėjus—lenkus, mums nepritinka nieko 

sveikti.
Lietuvai, be pašalinės paramos, sunku kovoti su klastinga 

enki ja. čia turėtų stoti pagelbon visa tauta: Lietuvos ir A- 
terikbs lietuviai. Pastarieji savo akciją privalėtų išplėsti per 
im tikrą sąjungą, į kurią galėtų įeiti mūsų broliškos, lenkų 
ąvergtos tautos. Mums vieniems gana sunku išplėsti propo- 
indos akciją tarptautinėje plotmėje. Kas kita būtų, jei į 
ūką stotų mums giminingi ir lenkų skriaudžiami ukrainiečiai 

%i baltgudžiai. Atsiminkime, kad tą pavergtoji dalis sudaro 

ant dvyliką milionų gyventojų. Jeigu prie to skaičiaus pri
augsime Lietuvos pavergtų žemių žmones, tai pasidaro atspa- 
vienata, kuri gali sėkmingai kovoti su tuo baisiuoju mūsų 

Ūtos slibinu — Lenkija.
į Nėra reikalo plačiai įrodinėti vienybės naudingumą, tasvi- 

Basilieka prie tos vienybės eiti. Prisimenu Bos- 
snO protesto mitingą prieš lenkų užsienio reikalų ministerio 

fojmgkin žygius Amerikoje. Tuomet lietuviai, ukrainiečiai ir 
gūdžiai sugebėjo koordinuoti savo pajėgas. Gaila, kad 
graži užuomazga nutrūko. Bet ir šiandien dar ne vėlu eiti 
.tikslo.

’ Bostoniečiai! Duokime gražią pradžią tokiam kilniam dar- 
į kai Vilniaus vadavimas. Steigiame pavergtų tautų sąjun - 

gąir per tą sąjungą eikime kovon už Vilnių.
Kad būtų aiškus tokios sąjungos tikslas, paduodame pro- 

es taisykles.

P
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y LENKUOS PAVERGTŲ TAUTŲ SĄJUNGA

L Skyrius
f -Bostono miesto ir apylinkių Lietuvių, Ukrainiečių ir Balt-

organizacijų ir draugijų susivienymo vardas yra: Len
os Pavergtų Tautų (Lietuvių, Ukrainiečių ir Baltgudžių)

Sąjungos būstinė yra: Boston, Mass. U. S. A.

H* n. Skyrius

| ' Lenkijos pavergtų tautų Sąjungos tikslai yra:
a) Lietuvių, Ukrainiečių ir Baltgudžių tautų apsigynifnas 

po Lenkijos, kuri jėga neteisėtai užgrobė jųjų žemes:
b) protestuoti kultūriniam pasauliui prieš Lenkijos ekster- 
Etcijinę (išnaikinimo) politiką Lietuvių, Ukrainiečių ir Bak
šių žemėse.

’. • •

III. Skyrius

Viršminėtam tikslui pasiekti, Sąjunga stengsis:
a) paremti Lietuvių, Ukrainiečių ir Baltgudžių tautu ko- 

■opoje, kad paliuosuoti Lietuvių, Uktainiečių ir Balt- 
žemes iš Lenkų okupacijos:

į b) vesti Amerikoje bendrą propogandą, kad vispusiai išaiš-. 
mti neteisėtą užgrobimą Lietuvių Ukrainiečių ir Baltgudžių 
nrių ir Lenkijos sistematingą barbarišką jos pavergtų tautų

gį IV. Skyrius

gg Lenkijos pavergtų tautų Sąjungon įeina visų Bostono mies 
►Lietuvių, Ukrainiečių ir Baltgudžių draugijų ir organizacijų 
įptovai, pirmoj eilėje tų, kurios dalyvauja Sąjungos įkūrime 
Berašydamas šį statutą (konstituciją), taip pat ir tos drau
gai ir organizacijos, kurios, sutikdamos su tąja programa, pa- 

"til noro įstoti Sąjungon ir bus jon priimtos.
Bąsarga: Prezidijumas turi teisę priimti Sąjungon pavie- 

ifa* lietuvių, Ukrainiečių ir Baltgudžių tautų asmenis ir ki
tai sulig savo nuožiūros.
fe Vyriausisa Sąjungos organas yra^ Vįsuotinis Sąjungos ats
tovu susirinkimas.

Vykdomais organais yra: Vyriausia Valdyba yra Prezidi-

p'*'
į?**

— Prasidėjo agitacija) 
Seimo rinkimų. Bet.'įd^F 
ir šis dalykas nieko; ypatin 
ga. Amerikoje būnant, vis
kas baisiau atrodo. O čia

• »
įįokio apsunkinimo atgal šu

tai bus išrūpinti.

I

'■ * * - 1

• .. a

turi
4

nuo kiek-

ų Vice-Pirmi- 
tautos) ir tri- 

k» tautai).

įs V./Skyrius
. . - ■ ? ‘

, .—Visuotiniam susirinkimui priklauso:
> a) Sąjungos statuto atmainai:

b) Direktyvų nustatymas Vyriausiai Ųi 
jumui; -

c) išklausymas pranešimo ir atskaitos iš Vyriausios Valdy
bos veikimo. *

Visuotinis Susirinlrimas šaukiamas kartą į metus. Vyriau
siai Valdybai nutarus gali būti sušauktas ir dažniau.

VI. Skyrius

Visuotiniems Susirinkimams vesti renkamas tam tikslui 
pirmininkas.

Visuotinio Susirinkimo nutarimų teisėtumui turi jame da
lyvauti ne mažiau pusės atstovų.

Pateiktas sumanymas sprendžiamas balsų dauguma tiek 
Visuotiniam Susirinkime, tiek Vyriausioj Valdyboj ir Prezidi- 
jume.

Visuotiniame susirinkime atstovai turi teisės dalyvauti dis
kusijose, rinkti Vyriausią Valdybą ir būti patys renkamais.

/

VII. Skyrius

Vyriausia Valdyba šaukiama du kartu į metus, bet Pre- 
zidijumui nutarus esant reikalui gali būti šaukiama ir dažniau.

Prezidijumas, pasiremdamas Sąjungos įstatais ir Visuoti
no Susirinkimo direktyvomis gali veikti ką ir kaip kas tinkama. 
Be to ji ruošia žinių bei sumanymų Vyriausiai Valdybai ir Vi
suotinam Susirinkimui.

VIII. Skyrius
■ •

Reprezentacijos (atstovavimo) veiksmus atlieka Prezidi- 
jumas, Pirmininko ir dviejų kitų narių sąstate.

Laiškai Sąjungos vardu pasirašomi Pirmininko, vieno vice
pirmininko ir sekretoriaus.

Prie atstovavimų ir pasirašymų turi dalyvauti vises trys 
tautos.

IX. Skyrius

Sąjunga skaitysis likviduota, jei pusė joje atstovaujančių 
draugijų bei organizacijų pareikš savo išstojimą iš Sąjungos.

Paskutinis Sąjungos Visuotinis Susirinkimas, kuris nuta
ria Sąjungą likviduoti, nustato, kas daryti ^ likusiu Sąjungos 
turtu, jei toksai bus. 'Z A

Veikėjai! Pasvarstykite šiuos punktelius ir stokite į dar
bą. Jeigu norime Lietuvos trispalvę įkelti į Gedimino kalną, 
tai į vienybę — už Vilnių!

J. D.

BESIŽVALGANT
"'C

ARCIV. MATULEVIČIUS 
AMERIKON

Gauta žinių, kad buv. 
Vilniaus vyskupas, dabar ar- 
civvskupas J. Matulevičius 
atvyksiąs į Eukaristinį Kon
gresą Chicagoje. Prie šios 
progos Arcivyskupas atlan
kysiąs keletą, didesnių lietu
vių kolonijų ir nekuriose jų 
suteiks Dirmavonės Sakra
mentą.

Arcivyskupo J. Matulevi
čiaus apsilankymas, be abejo, 
labai daug padės mūsij ūpui 
pakelti ir vienybei sustiprin
ti.

Katalikai tuo gali tik pasi- 
‘džiaugti.

KUN. BUMŠAS GRĮŽTA
• Buvęs “Draugo” redakto
rius kun. Bumšas jau grįžta 
Amerikon. Apsistosiąs Chi
cagoj e, Marijoną vienuoly
ne.

LIETUVOS KULTŪRININ
KAI

New ^orko spauda prane
ša, kad 31 kovo į Ameriką 
atplaukė žymūs Lietuvos 
svečiai: Martynas Jankus ir 
Adomas Brakas.

Martynas Jankus yra vie
nas didžiausių Mažosios Lie
tuvos veikėjų. Jis leido 
“Aušrą” ir sunkiais Lietu
vos vergijos laikais organrza-

vo knygų kontrobandą į rusų 
almamą Lietuvą. N e mažiau 
darbavosi Lietuvos atgimimo 
metu. Klaipėdos vadavimo 
žygyje jam pridera didelis 
kreditas. Žilagalvis Jankus 
— tikras Lietuvos sūnus, ku
ris visą savo gyvenimą pa
šventė savo tautai ir tauti
niam judėjimui.

Kitas svečias — Adomas 
B rakęs, vienas populeriau- 
sių dailininkų Klaipėdos 
krašte. Bet ne vien dailė šį 
menininką surūpino, jį ap
linkybės privertė dirbti ir vi
suomenės darbą. Tai jauno
sios kartos tautos pionierius.

Svečių keliavimo tikslas— 
grynai kultūriniai reikalai. 
Pasak spaudos žiniomis ger
biami svečiai laikysią kultų- 
rinio pobūdžio paskaitas ir 
supažindinsią su atvaduotą
ja Mažąja Lietuva.

Svečius nebuvėlius Lietu
va išlydėjo labai iškilmingai. 
“Klaipėdos Žinios” praneša, 
kad savo vadą išlydėti į Klai
pėdos stotį susirinko dide- 
liausia minia. Visuomenės 
atstovai, menininkai ir pa
prasti piliečiai išlydūlamuo
sius apdovanojo gėlėmis. 
Choras ir orkestras lydėjo 
muzikos garsais.

Tatai parodo, kaip gerbia
mi ir mylimi tie tautos vadai.

Lietuva ;mokėjo tinkamai

A

išlydėti, gi mes, amerikiečiai, 
mokėkime gražiai juos pri
imti;

PARTIVIŠKI ĮKARŠČIAI 
x ĮGRISO

Lietuvos politikieriams, 
matyt, labai įgriso partiviš- 
kos peštynės. “Lietuvis,” 
norėdamas iš to išbristi, siū
lo: '

- “Reikia ieškoti ne tiek par
tinių programų, kiek teigia
mų charakterių partijose ir 
už partijų, kurie turėtij drą
sos pasakyti, jog reikalinga 
gerą talka vilkti Lietuvos ve
žimui, nugramzdintam parti
jų klampynėje. Talka geros 
valios partinių ir nepartinių 
žmonių. Ji vra galima. Par
tijų programos tepaliekie 
programomis, o bendra plat
forma, jei ne visoms, tai bent

■ daugeliui partijų bendra, rei
kia surasti. Jos reikia ieš
koti ne partiniame nusistaty
me, o valstybiškame maste. 
Kas reikalinga valstybei, tai 
turi būti privaloma ir parti
joms, krūvon susitelkti no
rinčioms.”

gan ramu. Apie rinkimų pa
sekmes kol kas sunku spėlio
ti. Kaip pozicija, taip lygiai 
ir opozicija, turi savo sekė
jų, kurių jokiais argumen
tais nepaviliosi.

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. 3429-W

■ i "r

CUNARD
Į LIETUVĄ
(per Angliją) 

sumažinta kaina 3 klesos sugrąžtinlų 
laivakorčių

1 KAUNA IR ATGAL

BERENGARIA ir 
MAURETANIA.............$211
AQUITANIA ......„.$215 
Į LIEPOJĄ IR ATGALtlAIS 

LAIVAIS — $185. 
Iš Bostono:

Samana_____ -Balandžio 18
Caronia-----------------Gegužės 2
Į Lietuvą greitu laiku. Išplaukimai 
kas serali}. Keleiviai neplliečiai !- 
leidžiami be kvotos varžymą. Visi 8 
klesos keleiviai turi kambarius. Ne- 

i prilygstamas švarumas. Pulkus mai
stas. Kreipkitės prie vietos agentą 
ar |
CUNARD LINE 
126 Statė Street

Boston, Mass.

.jįr PALANKIAUSIAS

i 
{

APIE MŪSŲ ORGANIZA
CIJĄ

Lietuvos “Tiesos Kelias,” 
straipsny “Iš Amerikos lie
tuvių katalikų gyvenimo” 
rašo:

“Darbininkai turi ‘Darbi
ninkų Sąjungą’ su to paties 
vardo organu, kuris eina tris 
kart į savaitę (Dabar du kar
tu. Red.) iš Bostono, Mass. 
Ta organizacija yra gausin
ga, gana stipri ir bene dau
giausia laisvamanių neap
kenčiama.”

LIETUVON IR IŠ

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ

Ilsu 3 varyklių garlaiviais 
'•Sį ALBEKT BAIXIN, HIMBTO. . 

BESOLUTE, KELIA N CE ' 
DEUTSHLAND

CLEVELAND, VVESTTHALIA 
THtniNGIA 

Savaitiniai išplaukimai iš
Npw York'o—carlaivais 

[Thubingia Ir Westphalia 
Sustoja Bostone

Asmeniškai vadovaujamos 
Europinės kelionės

$203
IŠNEWV0BK0į 

Kauną ir Atgal 
(Karės taksai ekstra)

Išplaukia kožną savaitę 
Sugrįžimui leidimų ir kitų 
informacijų kreipkitės pas

Med American tinęs 
ęSsrrimsn Line) Jcint Servise with 

HamborgAmerican line 
131 Statė St  ̂Boston, Mass.

’• •

*

(

'TiEŠiOGĮKEAIPĖDĄ 1
3-čia klesa

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
GEGUŽIO 18—LIEPOS 17

Ir Specialė Ekskursija į Klai
pėdą 27 Balandžio laivu “Litu- 

ania”
Užsisakykit vietos žiu 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 

pasiteiraukit ir važiuokit 
Baltijos Amerikos Linija 

Sekantis išplaukimas laivą: 

“Estonia”____ ,____ Gegužė 18
žiniom kreipkitės i vietos agentus, 

ar stačiai j kompaniją:— 
9 Broadway New York

r •

i

i
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KATALIKIŠKA SPAUDA 
TVIRTĖJA

“Draugas” rašo:
“ ‘Draugo’ kontestas eina 

gana sėkmingai. Vis stoja 
naujos kolonijos į darbą. No
rėtų visi gauti pirmą dovaną, 
— veltui laivakortę į Lietuvą 
ir atgal antra klase. Kontes
tas eina remiant žymiai kata
likiškoms kolonijų draugi
joms. Paskirtoji kvota — 5r 
000 naujų metiniif prenume
ratorių ‘Draugui,’ aiškiai 
matoma, pavyks.”
Reiškia, ne vien mūsų or

ganizacija savo vajumi lai
mi, bet ir vakarų katalikai 
stiprėja. Tepadeda Dievas.

VAŽIUOKITE TIESIOG | KLAIPĖDA
AMERIKOS LIETUVIŲ EKSKURSIJA

Po A. L. R. K. Federacijos atstovo priežiūra rengiama 
ekskursija Lietuvon TIESIOG KLAIPĖDON, 

BE JOKIO PERSĖDIMO 
LAIVAKORTĖ Į ABI PUSI $181.00

PRIEŠSEIMINIS ŪPAS 
LIETUVOJE

Gerai pažįstąs Lietuvos 
politiką žmogus praneša 
“Darbininkui:”
ti

x «

I

Baltijos-Amierikos linijos laivas LITUANIA išplauks iš 
New Yorko BALANDŽIO 27 d., 1926 m. Ekskursijai 

vadovaus p. L. ŠIMUTIS, “Garso” Redaktorius 
Ekskursija Lietuvon nuvažiuos gražiausiu laiku, ge 

gūžės mėn. pradžioj. Bus Kaune ir matys dideles iškil
mes, parodą gegužės mėn. 15 d., Lietuvos Nepriklausomy
bės šventėj.

Ekskursantamsnebus įjoi
ti, nes visi sugjSirno pistai bus išrūpinti. 

^ytformacijį kreipkitės:!

AfŽ. > < * A. L. R. K.' FEDERACIJA
-222 South Ninth Street Brooklyn, New York
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Velykos, Velykos! Visas
krikščioniškas pasauks su 
prideramu pasiruošimu ir 

. tinkamu paskutinei Gavė
nios savaitei rimtumu pasiti
ko iškilmingą Kristaus prisi- 
. 7_____________ — Šv. Vely--kėlimo valandą

- kų dieną.
' Aleliuja!—gieda krikščio

niškas pasaulis. Ką ženkli
na Aleliuja ? — Garbinkite ir 
šlovinkite Viešpatį. Aleliu
ja gieda Kristaus Bažnyčia 
ir su Ja visa žemė ir dangaus 
angelai. Atgijo žmonijos 
sielos ir visi ištikimi Kris
taus sekėjai garbina žmoni
jos Užtarėjąrir Atpirkėją.

Kaipgi negarbins Kris
taus, kad Jis yra Amžinoji 
Tiesa. Už tą Tiesą nėra 
aukštesnės tiesos. Šiai Tie
sai nusilenkia visas pasaulis, 
nes šios Tiesos pažinimas pa
judina kalnus. Ir tai negin
čijama. Slenka amžiai. Su 
kiekvienu amžiumi žūna 
žmonių kartos, žūna didžiau
sios Aigipto piramydos, pra
smenga kultūros, bet Amži
noji Tiesa gyvena mūsų tar
pe-

Štai dėl ko žmonija gieda 
— Aleliuja. Žmonija garbi
na Kristų, nes Jis buvo mil
žiniškos potencijos Žmogus 
ir neišsemiamus ųalvbės Die- 
vas.

Pasaulis pažinojo protų 
milžinus Konfucijų, Sokratą 
ir kitus. Bet šie proto milži
nai neprilygo Kristui, nes 
jie buvo tik žmonės.

Kristus gyveno mūsų tar
pe*. Jis mokė žmoniją ir sa- 

mirčia užantspaudavo: 
kiltąjį mokslą.

Jis kėlės tam, kad dar la
biau sutvirtinus tą mokslą, 
kurio sėkla davė gražių vai
sių. Visame žemės skrituly 
milionai karštai plakančių 
širdžių tiki tiems obalsiams 
ir mini Išganytojo prisikėli
mą.

O Jo tiesa paprasta: Jis 
atgimdė žmogų su jo gražia 
siela ir protu. Kristus iškū
lė žmogų iš to sutrūnijusio 
skurdo ir įdiegė žmogui kil
numo obalsius, kurie papras
ta žmogeli iškelia i laimes 
dausas.

Visą materiališkumą: ne
tikusius įstatymus, klastingą 
mokslą, prekiaujančias baž
nyčias, patvirkusias valsty
bes, aukso stabą, kūno valią, 
neinielaširdingumą, neapy
kantą, kerštą ir sauvaliavi
mą Kristus pasmerkė ir davė 
naują pasauliui rūbą:

Mylėk ir brolauk.
Būk pirmuoju ten, 

viešpatauja skurdas ir 
gas.

Nekerštauk ir nesibylinūk.
Neužmušk, bet būk gyvy

bės, o ne mirties gaivintoju.
Gvildenk savo sielos gel

mes.
Ieškok ir eik į tikrąjį Tie

sos ir Laimės šaltinį.
Atsimink, kad “Kristaus 

našta sunki, bet saldi.” Ką 
reiškia mirtis prieš tą naštą? 
Vistiek, eik į žmones, iš kraš
to į kraštą ir drąsiai skelbk 
Tiesos žodžius, o pasaulis 
nusilenks.

Ir ateis nauja karalystė, 
liet ne nuo keršto, o nuo žmo
gaus meilės.

Kristus mirė dėl geresnio 
žmonijos gyveninio. Nuo to 
laiko mirė tūkstančiai kanki-

»........................ ! 11
Rašo Homo

nių už Kristaus idėjas. Mirš
ta jų ir šiandien.. Mirs dar 
ir daugiau. Bet ia jų mirties 
sėklos auga naujos, laisvos, 
broliškos'ir protingos gyve
nimo atžalos.

Nei neronai, nei dzeržins- 
kiai, nei kiti Kristaus sėklos 
nepakenčią valdonai nesten
gia iškapoti tų atžalų. Jos 
gajos. Jas kapoja, o jų dar 
daugiau želia. Jomis gyve
na visas pasaulis. Jos — ži
burėliai, kalnuose šviečian- 
tieji, kad degti — nesudegti, 
žibėti — neužgesti.

Štai kodėl visas pasaulis 
gieda Aleliuja. Visas pasau
lis atsimena tuos kryžiaus ke
lius, kuriuos savo krauju pa
laistė Kristus, kuriuo^ ašaro
mis, kančiomis ir savo krau
ju nuplovė žmonija.

Linksmas Aleliuja atgar- 
sys plinta po visą pasaulį. 
Klausomės tų atgarsių ir se
miamės naujų jėgų savo gy
venimui. Velykos praėjo, o 
Aleliuja tebeskamba. Ilgai 
dar Aleliuja skambės. Ji 
skambės tol, kol visos žmo
nijos sieloje jos atgarsiai nc- 
isigyvens. Kristus tam ir 
kėlės.

v —
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Mūsą laikais daugiau reika
linga tiesos gynėjų plunksna, 
negu jos skelbėju iš sakyklos.

Popiežius Pijus IX

Kap. A. J. Hepburn, kurs yra 
paskirtas direktorium slaptą 
žinią biuro. Ikšiol jis buvo ko
mendantas ant laivo West Vir- 
ginia. - 
fr- j—, 1 — U“
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Lietuviais esame gimę —'lėtų ir nuilsusių rankų; gal 
lietuviais • privalom mirti. 
Tai svarbiausia lietuvio pa
reiga. Taigi kiekvienas lie
tuvis tųn žinoti, kas jis yra 
ir kuo privalo būti. Jeigu 
žmogus nesilaiko savo tautos 
parėdymų, įstatymų, tradi
cijų, papročių, kalbos, kas 
svarbiausia, tas nevertas yra 
žmogaus vardo. Tokį žmogų 
galima pavadinti manikenu, 
kuris nejaučia ir nemąsto. 
Tik pažvelgkime į praeitį, į 
senovę, viduramžius, pama
tysime, kad to laiko žmonės 
visai kitaip žiūrėjo į gimtąją 
kalbą, ne^uąnes 20-nie šimt
metyje. Juk tautiečiui svar
biausias dalykas išlaikyti sa
vo tautos žvmės: charakteris, 
kalba, papročiai, tradicijos 
ir t. t. Mūsų bočiai plačiau 
žiūrėjo į tai, kas.buvo lietu
viška, prigimta, į tai ką iš
mokino jį jo tėvai — auklė
tojai; brangino .— kas buvo 
brangintina, o mes miname 
po kojų bočių dovaną — kal
bą. Atskirų žmonių pažiū
ros į kalbą, kaip į svarbiau
sią tautos žymę (kuo skiriasi 
viena tauta nuo kitos) nevie
nodos. Vieni supranta kal
bos reikšmę ir brangina ją — 
kiti varo lauk iš savo sama
notos bakūžės (namų). Tai 
nedoras ir peiktinas darbas. 
Atsiminkime, kad mus tėvy- 
nė-Lietuva pagimdė, augino, 
apšvietė, o mes ją (tėvynę) 
žeminame, mėtome purvais. 
Ar tai gerai elgiamės ? Ką 
anaiptol ne! Doras vaikas 
niekados nedarys savo moti
nai bloga, niekados neže
mins visų akyse, nemes pur
vų į jos nubučiuotą burną, 
kuri (vaiką) dar kūdikiu te
besant, lingavo ant savo pūs-

---------------H
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bendras dėsnis. Lietuvių nu
sileidimas svetimtaučiams, o 
čia apsileidimas negeistinas 
ir smerktinas, nes rodo, kad 
lietuvis — silpnavalis. To
kius papročius vykime lauk 
iš gyvenimo. Jeigu nori gy
venti gudas ar lenkas lietu
vio namuose, tegul išmoksta 
jis kalbėti lietuviškai. Aš

Ine kartą reikėjo nemiegoti, 
sušalti ir nuvargti, nevalgiu
siai būti, bet vis jai buvo ge
ra ir malonu, nes laukė iš sa
vo vaiko paguodos, paramos, 
kad pasenėjus turėti poilsį, 
kad atgaivinti nuvargusią manau, kad lietuvis susąmo- 
sielą. Taip pat ir tėvynė- 
Lietuva reikalauja, kad jos 
sūnūs-dukterys būtų ištikimi 
jai! u Ištikimybė — antra 
galybė,” — sako priežodis. 
Kaipgi nebeauginti savo kal
bos! Bendras žmonijos bal
sas sako, kad yra brangi ir 
brangintina kiekvienam tau
tiečiui gimtoji kalba. Nera
si pasaulyje nei vienos tau
tos, kuri nebrangintų ir ne
vartotų prigimtosios' kalbos. 
Tą gerai yra pastebėjęs Mi
kalojus Daukšą sakydamas:

“Kur yra pasaulyje tauta 
tiek psileidusi, sunykusi, ku
ri išsižadėtų trijų įgimtų da
lykų: savo žemės, papročių 
ir kalbos? Visų amžių žmo
nės kalbėjo gimtąja kalba;

nes, pajus daromas savo klai
das ir pasitaisys, seks bočių 
pramintais takais, gerbs 
gimtąją kalbą, kaip gerbė 
jie. Negi gali lietuvio širdis 
užmiršti savo tėvynės — Lie- 
tuvos. Pamils jis tėvynę, pa
mils jos papročius, kalbą ir 
kalbės, kaip kalbėjo jo tėvai. 
Lietuvio širdis visuomet bu
vo ir bus atvira. Atgaivins 
skaisti pavasario saulutė 
jauną lietuvio sielą, norus, 
jausmus, pajus kalbos reikš
mę, reikalingumą ir tars pa- 
sibiaurėjimo žodį, prieš tuos, 
kurie mėgins jį prikalbinėti 
nuo to, kas yra lietuviška. 
Lietuvi artojau-darbininke! 
Nemink po kojų, kas užsili
ko lietuviška, bet karštai pa-

‘ ‘DZIMDZI-DRD 
ATSISVEIKINIMO 

VĄKAJRĄS
Trečiadienį, balandžio 14 

d. 8 vai. vak. Šv. Petro baž
nyčios parapinėje salėje į- 
vyks išvažiuojančių iš Bosto
no ‘ ‘ Dzimdzi-Drimdzi ” vo
devilio artistų atsisveikinimo 
vakaras. Bus vaidinami tam 
tyčia ruošiami veikalai: gili 
ir turiningą kostiumuota' 
dfamas “DURKLAS” (tas 
veikalas jau 3 metus vaidina
mas Kaune Valstybės teat
re) ir dvi komedijos: “BYE- 
BYE” ir “NUSIŽUDĖ
LIS.”/ Po vaidinimo — 
koncertinė dalis visiems 
dzimdziams ir žymiems vie- 
tiniems artistams dalyvau
jant. Bilietai iš anksto par
duodami “Darbininke” ir 
pas LDKS. kuopos narius.

nesenai iš Lietuvos atvj

goti, praplėsti, visi stropiai 
tobulina ir gražina savo kal
bą. Nėra tautos taip men
kos. nėra žemės sklypo tai f) 
mažo, kur ne viešpatautų 
gimtoji kalba, kuria rašomi 
įstatymai, istorija... savo ir 
svetimųjų tautų. Ne žemės 
plotu, ne tvirtovių stiprumu 
gyvuoja" tauta, bet saugoda
ma ir vartodama savo kalbą 
ir tiktai savo, kuri stiprina 
ir palaiko santaiką ir broliš
ką meilę. Gimtoji kalba yra 
bendros meilės ryšys, vieny
bės motina, pilietybės tėvas 
ir valstybės sargas. Panai
kink kalbą, panaikinsi san
taiką ir vienybę.” Daug y- 
ra pavyzdžių, kurie rodo, 
kad lietuviai susidurdami su 
gudais, lenkais, pasiduoda 
jų įtakon, užmiršta savo 
priedermę. Ar tai mieste, ar 
sodžiui, apsigyvenus lietu
vio namuose gudui ar lenkui, 
kalbasi su ateiviu jam pri
gimta kalba, tuo tarpu pa
miršdamas savo kalbą. Prieš 
vieną dažnai nusileidžia ab
soliute dauguma. Lietuvoje 
mano manymu, svetimtautis 
privalėtų išmokti mūsų (lie
tuvių) kalbos, o ne mes sve
timos. Čia gi, Amerikoje, 
mes turime palaikyti ir nesi
gėdyti savo kalbos. Toks,jau

lietuvio dvasios, kalbos, jaus- į 
mų, charakterio, papročių, ’ 
tikybos ir lietuvio vardo! Te
gul nevalgys Lietuvos duo
nos tas, kurs lietuvio vardą 
pamynė po kojų. O tu, lie
tuvi, darbininke! pasilik ant 
visados lietuviu, kaip buvo 
tavo seneliai! Tegul tavo 
krūtinėje plaka karšta lietu
vio meilė! Kavoliai
------- c-------------------------------- 
PUIKIOS NAUJOS GYDUO
LĖS DĖL SENŲ IR JAUNŲ 

Ji veikia kaip magija ant silp
nų, nervų, prasto miego, pras
to virškinimo ir praradimo 
apetito.

Skaitytoj;*! šio laikraščio nusistebės 
kaip dasižinos apie t$ nauj;j gyduolę. 
Nuga-Tone suteikia tokį greitą paleng
vinimą nuo tūkstančių Ilgų. Dėl silp-, 
nų nernj ir abelno nusilpnėjimo, prasto 
apetito, skaudėjimo galvos,’ išpūtimą vi
durių ir neganių raugėjimą po valgiui, 
nėra geresnių gyduolių, kaip šios. Jos 
veikia atsakančiai ir veikia greitai. 
Nuga-Tone suteikia geleži dėl kraujo ir 
fosforą dėl nervų. Yra puiku, kaip grei
tai jos sugrąžina jiep, energijos ir stip
rumo nustipusiems nervams ir raume
nims: atbtniavoja raudoną kraują, stip
rius nuolatinius nervus ir padaugina 
si>ėką žmogaus gyvenime. Suteikia at
šviežinantį miegą, gerą apetitą, puikų 
virškinimu reguliarj ėjimą Jauk ir 
daug entuziazmo, ambicijos ir j»ep. Jei 
jus nesijaučiate gerai, jus esate skolin
gas sau ir savo draugams, kad suteikus 
Nuga-Tone liandymą. Vartokite jį tik 
keletą dienų ir jeigu jus nesijausite ge
riau. sugrąžinkite likusį pakelį aptieko- 
riui ir jis atiduos atgal jūsų pinigus. Iš- 
dirliėjai Nuga-Tone žino gerai, kad jos 
pagelliės tokiuose atsilikimuose, kad jos 
priverčia visus aptiekorius garantuoti 
ir grąžinti pinigus, jei kas neužsiganė
dina. Jos yra labai malonios vartoti 
ir jus galite gatui visam mėnesiui už 
dolerį. Rekomenduojamos ir pardavi- 

2>ė^nnios^t>as^Jsus^erusjų>tjekorkis^

BABRAVIČIUS—ŠALIAPI- 
NAS

Mūsų gražiabalsis dainius 
J. Babravičius, po eilės kon
certų lietuvių kolonijose, nu
vyko Į lietuvių sostinę Chica- 
gą. Neilgai ten teko pabuvo
ti. Šiomis dienomis Cliica- 
gos laikraščiai pranešė, kad 
mūsų dainininkas gavo pa
kvietimą nuo Feodoro Šalia- 
pino stoti į jo organizuoja
mą operą. Dainininkas pa
kvietimą priėmė ir, berods, 
jau išvyko į New Yorką. Mes 
senai buvome tos nuomonės, 
kad artistas Babravičius pa
darys karjerą jam pridera
moje vietoje. Mūsų koloni
jų lietuviai dar neįvertina 
artistų, todėl visiškai pasr- 
švęsti Amerikos lietuvių me
nui, — reiškia skursti.

Su Šaliapinu- Babravičius 
išplauks į tarptautinį foru
mą. Tuomet jo klausysis ne 
vien lietuviai, bet ir sveti
mieji. Mūsų Babravičius ga
lės skelbti Lietuvos vardą. 
Laimingos kloties!

sios operos artistės- 
kės K. J’ozevskaitė ir L. 
dotienė-Sipavičiutė. Abi 
yra plačiai pragarsė 
užsieny, o taip pat laiko] 
geriausiomis Lietuvos d 
ninkėmis, žymiomis dą* 
mo profesorėmis. Su t< 
mis artistėmis mes dra 
galime pasirodyti svetintel 
čiams I P. L. Fedotien 
pavičiutė buvo Caro 
kvos Operos pirmaeilė 
tė, turį stebėtinai gražų, » 
tai pasitaikantį balsą^ 
kontraltą. Lirinis—koldŠĮ 
tūninis p-lės K. Jozevskf 
sopranas laikomas gėris 
tos rūšies balsu Lietu 
Abi jos yra prityrusios 
mios dainininkės, per 
metus dainavusios opet 
visur savo kelyje laura 
dimos.

Gerbiamų dainininkių 
si lankymas Bostone 
būtų didele meno šventėt Šio? / 
mis dienomis p. K. Jozevg; 
kaitė ir p. L. Fedotienė-Sipa- 
vičiutė rengia didžiulį kon
certą New Yorke.

KM
i • 
Y}

Choro Repertuaras, rnėųe- 
sinis muzikos leidinys, ;nž- 
spalio, lapkričio ir gruodžio,; 
mėnesius, 1925 m. Jame tel- 
pa maišytam kvartetui arba.' 
chorui sekančios dainęs:> 
Audra prieš diena, Juodai 
varnas, Darbininkas ir 
ir Oi, sopa, sopa man šię

Pereitų metų Choro

b

NAUJI RAŠTAI

nų. Dąžnos harmonh 
metodiškai kiek vienamjbs 
sui ir harmonijoj turi 
muzikos nugarkaulį, W '.A

—

LIETUVOS OPEROS DAINI
NINKĖS BOSTONE

Teko patirti, kad Dzim- 
dziams Bostono padanges 
apleidus, žada čia atvykti ir 
suruošti didelį savo koncertą

NAUJI ALEKSIO MUZIKOS, 
VEIKALAI j

Dvidešimts Dainą. Šešiuose są- ' 
siuviniuose, mišriam cliorul. 
Penkios Juokingos Dainos, vie
nam balsui prie forteptjano.

Penkios Linksmos Dainos, 2 
balsams prie fortepijano..

Siunčiant užsakymą ir ,4Money 
adresuokite:'

MR. A. ALEKSIS -
P. O. Box 332, Waterhmy;

1.

o

iii

YRA DĖL KO SUSIRŪPINTI!
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DZIMDZI-DRIMDZI” MARŠRUTAS

•Ui ii laboratorijos. Pisiančiame pavyzdi ant pareikalavimo, 

r ■ F AD ricHTER & CO.
'.nERRYa.8O.JtK STS. BROOKLYN. N. Y.

Lietuvoj Seimo rinkimai jau paskelbti. Ar tams
ta kaipo katalikas norėtumei, kad jūsų tėveliai, bro
liai ir seselės pasiliktų ir toliaus ištikimi Dievui ir Tė
vynei? Jei taip, tai žiūrėk kad jie paduotų savo balsą 
už katalikų sąrašus. Kas juos paragįs?

“Darbininkas” gali ir ragina, nurodinėdamas be- j 
dievių prieštautinj ir prieštikybinį veikimą, ko tamsta j 
laiškuose neturite galimybės parašyti. I

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

Dabar laikas apsaugoti juos. O kaip? Užrašy
kite saviesiems į Lietuvą “Darbininką.” Jame ras 
daug naudingų patarimų, persergėjimų ir nurodymų > 
už ką balsuoti^

“Darbininkas” Lietuvon kainuoja PENKIS DO
LERIUS IR RUSĘ. Kas iki gegužės 1-mos užprenu
meruos savo giminėms ar draugams “Darbininką,” tai 
mes pasiųsime dar DOLERIO vertės knygų.

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

“DARBININKAS”
366 West Broadway South Boston, Mass.

3.

Paaiškėjo, kad Dzimdziai stono be balandžio 
d. negali išvažiuoti, todėl anksčiau paskelbtasis maršrute* f 
tutinai štai kaip sutvarkomas:

BALANDIS MĖN.
20—Baltimore, Md.
22-23—Pittsburgh, Pa.
28-30—Chicago, UI. 

GEGUŽES MĖN.
2—Cicero, BĮ.
4— Indiana Harbor, Ind.
5— Chicago, HL
7-8—Detroit, Mich.
9-10—Cleveland, Ohio.

12— Rochester, N. Y.
13— Amsterdam, N. Y.

14— Scranton, Pa.
15— Wilkes Barre,
16— Brooklyn, N. Y, 
18—Bridgeport, Conn.
20— New Haven,
21— Ansonia, Conn. " 
23—Waterbury, Conn
25— Hartford, Conn.
26— Worcester, Mass.
27— Boston, Mass. f
28— Lawrence> Mass. 
30—Montello, Mass. ->*

A.V'J "Antra Valanda Ryte 2 *
- l < ♦

Gilliai miegant ramia mie
gu... sapnuojanti malonius 
sapnus. Ir štai f — kūdikis 
pradeda verkti...

BAMBINO
Tai viskas, ko jis nori—* 

Bambino.
Tie maži diegianti mėšlun

giai tuojaus pranyks.
Bambino sutaiso skilvio ir 

Viduriu suirimus—palengvina 
viduriu' užkietėjimą.

Kūdikiai' mėgsta jį t Net 
prašo 'daugiau.! >

J 5c. artimiausioje vaisti
nėje. Arba užsisakykite tie.

4

I s

Balandžio 9 d., Niagara 
Pails, N. Y.

Balandžio 11 d., Rochester, 
N Y

Balandžio 12 d., Utica, N. Y.
Balandžio 13 d., Amsterdam, 

N. Y. o

Balandžio 14, Schenectady, 
N. Y.

Balandžio 15 d., Albany, N. 
Y.

Balandžio 17 d. 
Mate.

Balandžio 18 d., Athfl 
Balandžio 19, Nashua, 
Balandžio 20, 
Balandžio 21 d.,

Balandžio 25 d., So.

Fed.



Pasiūlome visiems gerą raštą mėgė
jams įsigyti dvi geras knygas: pirmą ir 
antrą tomą

lės desperacijos, kaip dabar.

Pirklių padėjimas yra ka- 
tastrofingas. 30 tūkstančių 
žydiškų prekybų yra uždary
ta. Pirkliai nutarė nebeis- 
pirkti daugiau patentų, nes 
padėjimas yra be valties.

=

s4 , ■; •' • '
olika metų tam atgal, 

^met moterys kovojo už 
vimo teisę rodėsi kad 
rys iškovojusios sau 

teisę, vyrus suva- 
į ožio ragą. Tačiaus pa

tus paaiškėjo, kad tų 
tų balsavimo teisių siekė 
delis moterų skaičius, 
daugelis moterų,' kaip 

iniaus taip ir dabar nieko 
iš to nedaro ar jos turi 

ias balsavimo teises su vy
tame, tas jas suvis neap- 

Gyventojų statistika 
kad moterų kur kas 

daugiau nei vyrų. bet kur ne
pažiūrėsi visuose gyvenimo 
H^Įėmimuose, visur vyrų 

^dauguma, ir kur tos moterys 
dingsta nežinia.

’į '-Am. lietuvių tarpe moterų 
skaitlius taipgi nemažesnis 
ne^tT'ityrų, bet visuomeni- 
niame gyveninio judėjime 

negalima sakyti, kad 
rs vvrus pralenktu, 

yra tam ir priežasčių, gal 
ne visur vyrai nori moterims 
Įlžsileisti, kad moterys viršy- 
tų vyrus, bet tai jau moterų 
pareiga neapsileisti. Syki 
iškovojus. balsavimo teises. 

|tųjeisių niekur neužleisti, 
gal daugelis moterų pa- 

?Bakyti, jog vyrai stipresni, 
drąsesni, tai moteris aprė
kia — nustelbia, o jos netiri

amos perdaug ginčytis 
Nesileidžia tvirtesnienis per 

ą’vyrai ir viršyja moteris, 
f Tas iš dalies gal ir taip būti. 
><bet yra ir tokių Įstaigų, kur 
C-;motervs yra
i 
/

i-.moterys yra savarankios, 
"vyrai moterų nustelbti 

«tali tai A. L. R. K. Mote- 
Sąjunga, čia moterys vei- < 

'savarankiškai )>e jokių 
j-iš vyrų puses.--Mo- 

^Jterys turėtų labai branginti 
i- Ij. R. K. Moterų Sąjunga 
ją visomis išgalėmis rem- 
kaipo vietinę lietuvaičių 
likių organizaciją.

^Dabar kuomet daromas 
^Moterų Sąjungos vajus, mo- 

privaletų pasistengti 
^Baugiausia pasidarbuoti, 

•prirašius naujų narių, 
tingai reikia pasistengti 
ašyti daugiau čia augan

tį lietuvaičių. Sąjungietės 
rirašykite savo dukteris, o 

dukrelės savo drauges, 
į>-kad nelikti) nei vienos 

lietuvaitės katalikes nepri- 
Užiusančios į A. L. R. K. Mo- < 

Sąjungą, nes tai viena-

t (Dr. Kahno -Djuint" direktorląu* aprašymai)
♦ - ■_______________

Lenkijoj yra 30 milijonui— ir anksčiau ir dabar didp- 
gyventojų, iš kurių yra trys lį vargą ir Skurdą, tačiau nie- 
milijonai žydų. Metinis biu-!kad nesu matęs tokios dide- 
džetas vta tris kartus didės-v 
nis, nei iš viso yra pinigų. 
Žydai sudaro 10% visų gy
ventojų. Kadangi Lenkijoje 
labai didelis antisemitizmas, 
tad žydai turėjo daugiausia 
nukentėti mokesnių apsunki
nimais ir daugely atsitikimų 
jiems buvo viskas atimta; to
dėl tūkstančiai žydų suban
krutavo ir faktinai bankru
tavo ištisi miestai ir mieste
liai kartu su apylinkėmis ir 
davė baisių rezultatų. Len
kijoj dabarty ra 40% bedar
bių. Iš 70 tūkstančių žydų 
profesionalių darbininkų 5% 
yra valdžios išlaikomi. Var
šuvoj, Vilniuj, Lodžiuj. Bia- 
lostoke, Kališe kaip ir kituo
se miestuose nešelpiami dar
bininkai miršta iš bado.

Iš trijų milijonų žydų 
Lenkijoj vienas milijonas 
asmenų neturi jokių paja
mų ir badauja. Vienas mi
lijonas šiek tiek uždirba, bet 
uždarbio nepakanka gyveni
mui ; tuo būdu tik vienas mi
lijonas laikosi viršum van
dens. Turtingųjų žmonių 
nebėr daugiau! Kreditai y- 
ra sulaikyti, ir nieks nežino, 
kaip gyvens rytojaus dieną.

Lenkijoj yra 120,(M)() dar
bininkų šeinių su <>()() tūks
tančių žmonių: nežydų dar
bininkų yra 50% bedarbių. 
Kitą i)0c/< yra valdžios užim
tu arba teturinčiu laikini< ♦. K

darbą. Iš žydų darbininku 
yra 80% bedarbių. Iš 7000 
žydiškų dirbtuvių yra 550 už
darytų ir iš 5b00 žydiškų 
dirbtuvių Galicijoj yra 3400 
uždarytų.

Dr. Kaimas aprašo baisias 
bado scenas Bšeščino mieste
ly. 'Etm esą daugybė badau
jančių šeimų, pradedant nuo 
senelio ligi anūko, kurie lau
kia arba stebuklo arba mir
ties.

Aš mačiau, — taip baigia 
I)r. Kaimas savo pranešimą

MYLINTIEMS SKAITYTI 
DORUS RAŠTUS

APMĄSTYMAI
visiems metams ir šventėms

Dydis 5X7% colių, dailiais kietais ap
darais, po 500 suviršum puslapių. Spau
da aiški. Tikrai naudingi skaitymai, 
ypač dievotiem žmonėm. Kaina abiejų 
tomų $3.00. Išpirkite pašte “Money 
Order” ir siųskite:

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

ALBUMAS

ne-Retoj lietuvių šeimynoj 
rasi kokio nors albumo. Bet re
toj lietuvių šeimynoj terasi 
Lietuvos Albumą, kuriamo 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

c

s

Užregistravimas širdies plakimo. Instrumentas nesenai iš
rastas ir dar neturi vardą. Tas instrumentas yra vartojamas 

šv. Luko ligoninėj, Chicagoj.

Pasaulio didieji gydytojai

6. Bydenham, septyniolik
to amžiaus garsiausia medi
cinos mokslo vyras, parašė 
puikius aprašymus apie ke
lių, ligi) padėjimus.

7. .Tohn Hunter, chirurgi
jos tėvas.

8. Ąuenbmgger, buvo pir
mas aprašyti būdą lengvai 
mušti krūtinę iš lauko ir su
rasti padėjimą viduryje.

9. Laemiec, pirmas aprašė 
vartojimą stetoskopo prie 
nuogos krūtines girdėti plau
čių judėjimą.

10. Pasteur, jo išradimai 
pradėjo dabartinį bakterio
logijos mokslą ir dabartinius 
išradimus apie užkrečiamų 
ligų priežastis.

1 L Rolk'rt Koch, išradėjas 
džiovos bakterijų ir įsteigė 
bakteriologiją kaipo mokslą. 
. 12. Lįster, kuris parodė 
kaip nukreipti bakterijų už
krėtimus.

13-14-15 James Young 
Simpson. William Morton ir 
Cravvford Long, pirmi pa
vartojo anestetikus, kas pra
šalino chirurgijos skaudėji
mus.

" . . . **■’ IIš LIETUVOS I

tinę moterų lietuvaičiu orgn- 
nizacija. t<xlel branginkite 
ją ir visomis išgalėmis ja 
remkite. .Ve* ///>• 
ųo/y/br.

F e d. S e k reto rija t as

“Hygeia,” Amerikos Me- 
dikališkos Draugijos popule- 
riškas sveikatos žurnalas už
vardino penkiolika didžiau
si ų pasaulio gydytoj ų. V ar
dai surinkti nuo surašo pa
gaminto medikališkų istori
kų, kurie bandė užvardinti 
penkis, kurie daugiausia pri 
sidėjo pire medicinos pato
bulinimo.

Matyt, kįpdkaikurie vyrai 
nėr gydytojai, bot yra šiolai- 
kinės medicinos kelio prave
dėjai. i
»1. Hippcteratas, tėvas šio- 

cinos, kurio mo-laikinės mei

i
f 
i

&
f.

4

kykla ir raštai. formuliaro 
mūsų medicinos žinojimą.

2. Galeli, kuris aprašė vei
kimą širdies dangtelių, pakė
lė medicinos profesijos stovi, 
ir kurio medicinos sistemą 
sekė gydytojai per amžius.

3. Leonardo de Vinci, ar
tistas ir išradėjas, kuris pri
sidėjo prie kūno sudėjimo 
mokslo.

4. Vėsai i lis, tėvas šiolaiki- 
nio kūno sudėjimo mokslo.

5. William Harvey, atsto
vas meidcinos atgijimo, pir
mas moksliškai aprašė krau-

ljo cirkuliaciją.

SKAITYMELIAI |
NAUJA KNYGA j 

Joje telpa daugiau kaip g 
1QO trumpų pasakaičių g

150 pusi. 45 centai g 
DARBININKAS g 

366 Broadvay, Boitott 27, Mat* 3

TRUMPI

KIEK IŠTRAUKIAMA GY
VULIŲ IŠ LIETUVOS Į 

KITAS ŠALIS

1925 metais išvežta iš Lie
tuvos dvidešimt du tūkstan
čiu su viršum arklių, o 1924 
metais 23 tūkstančiai. Ark
liai daugiausia ėjo į Latviją, 
Vokietiją, Daniją ir Olandi
ją. Raguočių apie 10 tūks
tančių štukų, daugiausia į 
Vokietiją ir Latviją. Kiau
lių 1925 metais išvežta 48 
tūkstančiai, visos beveik į 
Vokietiją. 1924 metais kiau
lių išvežta 55 dūkstančiai. 
Žąsų, vištų, ančių, 1925 m. 
parduota 300 tūkstančių su 
viršum štukų, o 1924 metais 
tų paukščių parduota apie 
450 tūkstančių štukų. Vadi
nas arklių, raguočių, kiaulių 
1925 metais išvežta beveik 
tiek pat, kaip ir 1924 metais, 
paukščių išvežta žymiai ma
žiau. Tą sumažėjimą galima 
išaiškinti aukštais Vokieti
jos muitais. Vokietijoje 
maisto dalykai labai pabran
go. Vokiečiai, kurie mėgsta 
skaniai pavalgyti, yra nepa
tenkinti ir spiria savo vy
riausybę sumažinti muitus. 
Tikimasi, kad pavasarį, kai 
Vokietija muitus sumažins, 
galėsime į Vokietiją išvaryti 
daug gyvulių. Tad ūkinin
kai neturėtų pusvelčiu par
duoti gyvulėlių.
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Nėra kilnesnės misijos už 
laikraštininko misiją. Laimi
nu ši tavojo pašaukimo ženklą. 
Mano pirmtakūnaklaimindavo 
krikščionių karžygių kartins ir 
ginklus, aš beveliju melsti Die
vą palaimos katalikiškojo rašy
tojo plunksnai. — Pijus X.

7 A,

Jus
nerasite kito tokio

dūmų draugo kaip 
Camel

fiOSTON’O DRAUGI JĮJ
VALDYBŲ ADRESAI

Lietuvos Dukterų Draugystės 
Po Globa Motinos švenčiausios 

Valdybos Antrašai
Pirmininke — Tekle AAmenskienB,

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

Vice-Pirw. — Zofija KeSiene,
59 Gatės St., So. Boston, Mass. 

Prot. Raštininke — Ona Siauriems,
443 E. 7th St., So. Boston, Mass. 
Telephone South Boston 3422-R.

Fin. Raštininke — Bronislava CiunienC,
29 Gould St.. W. Roxbury, Mass. 

Iždininke — Ona Staniuliutg,
105 W. 6th St., So. Boston, Mass. 

Tvarkdare — Ona Mizgi^glene.
1512 Columbia Rd.. So. Boston. Mass. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
arrrfą utarninką kiekvieną mSues| 

Visais dr-jos reikalais kreipkitės { pro
tokolą raštininką laišku ar telefono, 

vakare, pobažnytinėj svetainėj, 
Fifth St., So. Boston, Mass.

i,
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I ■jie niekad neatbukins jūsų sko- i
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Camel i

Mass.

Mass.

Mass.

Į vieną tik šitą cigaretų rūšį yra sukoncen
truota tabako pažinojimas ir išsilavinimas

te

t

I

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

t

Į

t

z '*■’*

Eikite tiek toli, kiek norite, praleiskite tiek 
pinigų kiek norite, nerasite kito tokio durnų 

draugo, kaip Camel. Nes Camels yra pada
romi iš parinktiniausio tabako koks auga 

pasaulyj
nio, nežiūrint kaip dažnai juos rūkysite. 
Camels yra karalius tabako mišinių—jie nie
kad nepalieka cigaretinio atsidavimo. Visi 
rūkymo smagumai—štai užganėdinimas,

• kurį Camel siūlo milijonams rūkytojų.
Z

■*

Z i

i Ii pietinių valstijų atvykusios moterys New Yorkan atsi-
paminklo, kun dirba skulptorius Augustus Į

didžiausios tabako ekspertų organizacijos 
pasaulyje. Niekas nėra pergeras įvynioji
mui į Camels. Rinktiniausias Turkiškas ir 
Amerikoniškas tabakas, gabiausias jo sumai
šymas, puikiausi cigaretų popiera specialiai 
Francijoje padaryta. Camels yra tobulybes 
galas tarpe cigaretų—geresnių cigaretų ne
gali būti padaryta.

Jeigu jus dar nežinote Camel kvapingumo ir 
malonumo, išmėgink juos. Pažink pats sau 
tą džiaugsmingą skonį, kokis buvo kada nors 
įmaišytas cigaretuose. Imk Camel 1

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP. 
DRAUGUOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI
Pirmininkas — M. Žiobs.

539 E. Seventh St, So. Boston. Masą. 
Vice-PirmlDinkas — J. Petrauskas,

250 Gold St., So. Boston. Mass. 
Prot. Raštininkas — J. Glfneekis,

5 Thomas Pk., South Boston, 
Fin. Raštininkas — M. šeikis,

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

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

7 VVInfield St, So. Boston, Mass. 
Draugija laiko, susirinkimus kas trečią 

nedėldienj kiekvieno mėnesio. 2-rą va
landą po pietų, parapijos salėj, 492 K. 
Seventh St, So. Boston, Mass.

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

BOSTON, MASS.
Pirmininkas — V. Zalieclcas,

514 E. Broadvvay, So. Boston. Mass. 
Vice-Plnnlninkas — Povilas Buka,

95 C Street, So. Boston, Mass. 
Prot. Rašt. — Antanas Macejnnaa,

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

900 E. Broadvray, So. Boston, Mass. 
Kasierlns — Andriejus Zalieckas,

011 E. Fifth St., So. Boston. Mass. 
Maršalka — Kazimieras Mlkallonis,

906 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
D. 1^ K. Keistučio Draugija laiko savo 

mėnesinius susirinkimus kas pirmą 
nedėidtenj kiekvieno mėnesio, po nu
meriu 694 VVashington St., Boston. 
Mass.' 1:30 vai. po pietą. Ateidami 
ant susirinkimo atsiveskite su savim 
daugiau naują nartą prie musą drau
gijos priralytl.
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; CLEVELAND, OHIO ___ __ .i.
‘ Praziešinias ” Žaluiutė labai sėkmingai pae-

Šiuotai pranešame, kad susi
rinkimas L. D. K. Sąjungos 51 
kuopos bus 15 d. balandžio vie
ną savaitę vėliaus, kaip papras
tai būdavo. Taigi visi nariai 
įsitėmykite, kad nepamirštu
mėte, nes įvyks ir vėl svarbios 
diskusijos. Diskusijų tema bus 
tokia: “Koks yra skirtumas 
tarp idėjų kataliko darbininko 
ir komunisto. ’ • Šiose diskusi
jose bus parinkti svarbiausi 
diskusantai iš abiejų pusių po 
du.

Nariai tuomi turite susido
mėti, nes tai nemažas dalykas 
šių dienų mūsų gyvenimo klau
sime. Podraug lankydamiesi Į 
diskusijas labai daug ko naujo 
galite išgirsti ir pasimokyti. 
Dabar pradėjus diskusijų eigą 
nebus praleista nei vienas susi
rinkimas be diskusijų. Praėju
siame susirinkime, kaip gerai 
pamenate smarkiai susikirto 
kapitalistas su darbininku. Nei 
patys nesitikėjote, kad ir mūsų 
tarpe randasi tokių, drūtuolių. 
Taigi, dabar'pamatysite imty
nes kataliko su komunistu. Tik 
nepraleiskite progos. Podraug, 
Tūrių duoklės užvilktos, tai bus 

tproga užsimokėti.
Taigi kviečiame visus ko- 

skaitlingiausiai atsilankyti ir 
naujų narių atsivesti.

Diskusijų rengimo komisija

duoda minėtos pramogos’tikie- 
tus. Gi vietos visi lietuviai su 
nekantrumu laukia minėtos 
dienos, kadi savo atsilankymu 
paremti taip prakilnų Vilniaus 
vadavimo reikalų. Gerbiamie
ji rocliesteriečiai, mes paskuti
nėmis dienomis iš laiškų nuo 
giminių po lenkais gyvenančių 
ir laikraščių pranešimų suži
nom, kad lenkai visu Lietuvos 
parubežiu grupuoja savo ka
riuomenę laukdami progos pult 
Lietuvą, Gal neužilgo subaubs 
armotos, sutraškės šautuvai, 
pasilies ašaros ir kraujas. Su
skambės aidų aidai verksmų 
dejavimų. Vis tai bus mūsų 
viengenčių ar savųjų. Tat tą 
nujausdami skubėkim su para
ma visi, o visi kam tik Lietu
vos nepriklausomybės gyvybė 
nnela. Pelnas eis tiesiai j Kau-

BALTLMORE, MD.
LDKS. 30 kp. mėnesinis susi

rinkimas bus balandžio 11 d. po 
mišparų, paprastoj vietoj. Ma
lonėkite visi atsilankyti ir už
simokėti.

A. Ramoška, ižd. 
--------------- V-

‘ WORCESTER, mass.
balandžio-11 d. po pamaldų 

vigleiiis-^hioinog' Vietoj’’ jtyfcFdi. 
D. K. SI 7 kp. sutrinkimas. 
Pėdžia 5 vai. Vak. Visi na- 
riaft ateikite, nes bus svarbiu 
dalykų apsvarstyti.

Valdyba

DETROIT, MICH.
LDKS. 72 kuopos mėnesinis 

susirinkimas bus balandžio 18 
d., tuoj po sumos, mokyklos 
kambaryje. Meldžiu visus na
rius ir nares atsilankyti. Taip- 
pat pranešu visiems nariams, 
kad katrie negavot knygų, tai 
ateikite ir pasiimkite.

Rast.

CLEVELAND, OHIO
Aušros Vartų Panelės Švč. 

dr-ja kovo 28 d. turėjo susirin
kimą Tai dr-jai jau sukako 
21 metas. Ji daug pasidarba
vo. Dabar aukuojo $200 var
gonams. Dar žada daryti balių 
vargonų naudai.

M. N.

L0WELL, MASS.
Balandžio 11 d. bažnytinėj 

salėj, tuoj po sumos Įvyks L. 
I). K. S. 97 kp. susirinkimas. 
Tai bus labai svarbus susirin
kimas ir visi nariai prašomi ja
me dalyvauti. Reikės rinkti 
komisiją kuri rūpinsis vykimu 
Į pikniką, rengiamų gegužio 31 
d. Woreester, Mass. Ateikite 
visi ir Atsiveskite naujų barių.

Valdyba

ROCHESTER, N. Y.
Gavėnios laikui praėjus ir 

pavasario dienoms užstojus,' 
vietos lietuvių “Vilniaus” va-j 
davimo kp. stropiai darbuoja-l 
si parengti labai iškilmingą pa
silinksminimą 17 d. balandžio 7 
vai. vakare pohažnytinėj lietu-; 
vių svetainė.h*. Ši pramoga 
bus dabg Įvairesne, negu kada, 
kokios yra buvę. Nes ją ren-! 
gia vietos patrijotingi ilgų mc-į 
tu Lietuvos naudai dirbusieji i

• * I

veikėjai bendrai su čion augu-' 
siu jaunimu — vyčiais. Kad 
bus gerų pasekmių, tai jau da
bar galima pramatyti, nes S. I-i

M
Ą
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uzmitii 

avo roles' Simonaitis pareiškė savo didelį ' 
džiaugsmą katalikiško jaunimo ’ 

-Aigiaii 
id.

atretainė.
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S- s iKovo 28 d. Šv. Jurgio para-: 
pijos šyętaaiė|a Lietuvos Dūk- 
. -fS* •’ _V‘‘ ■terų JT 
statjį 
lasgi 
dintt 
veik 
dzin 
din

ii galėjo gčriįąfcsuvaL
L. * :• -„ siąąf-roles : vaidino

pasižymejfe nri&tj šednoje artis
tei. į“'Genovaitės” rolę vaidi
no pdė£. Daumantaitė, kuri 
tiek į tų indėjo savo' sielos ir 
tiek jausmo, kad rodos tikrai 
pergyveno tas žiauraus gyveni
mo kančias. O su jai draugė ir- 
publika tarsi užhipnotizuota 
tyliai sekė visus jos judėjimus 
ir ne vienoje akyje matėsi gai
li ašara, rodos atjaučianti jos 
kančias. K. Daunis Sigyto ro
lėje pasižymėjo kogeriausia. 
Colius — A. Šalaševičius atliko 
labai gerai. Bruno — A. Pet- 

Drakas — J. Grigaliaus-

ylabai gc.
Žinpniųdauvo pi

i ’•

? J

WBSTI
kovo 

kapšiSĮBimynoje ai 
į/ liūdna nelaimė, 
yra pievutė, bet 
dnmpo. Kokis tai 
vežė popierinių bak^i 
gę. Nuų to užsi 
jui pučlknt'- 
Tuom kartu ten & 
6 metų ir netik®^ užsidegė 
drapanos ir labai djklegė. Po 
tlidelid kar kinimosŠ 4 d. bal. 
mirė. - . ’ •

Jorid Bražaickr moteris pra
dėjo sirgti proto liga. Kaip 
žinoma, lai yi'a nuo perdaug 
naminukės. Rodos 6 d. bal. iš
veš į pataisos namus North- 
umpton.

wj kurios varo biznį su narni 
pake ir po kelis kartus būna 
Uicštuptif bet Bemeta, rodos, 
kad jau ir negulėtu be jos išgy
venti. Sarmata lietuviams.

Čionai vietinis choras, kaip 
girdėti, neužilgo loš “Už tėvy
nę malonų kentėti.” . Lauksi
me.
• t v. s.

MONTELLO, MASS.
Teko išgirsti linksnių žinių

vaus dar keletas žymių vietinių 
artistų. Laukiame brangių 
svečių, — atvažiuokit, sutiksi? 
me Drimdžius atsakančiai!Pradžiugęs

/ •

ėiams. va 
Kuliktitiš, 

dainas savo mintis, 
gerb. kun. J. Simonaitį, ĘliMk 
betlio klebonų. Gerb- kun- ^ 
Simonaitis pareiškė savo 
džiaugsmų katalikiško jai 
gražiu susipratimu. Dauj 
kalbėjo K. Jurgėla, stud. 
Tamošaitis, P. PetraičiutŽ, 

t Jurgėla, K. Sprainaitis. Visų3 
kalbėtojų prakalbėlės buvą^

_________

4-

fe

uZi■?^įnd?,, .U^..ke’Įkaip jau 16 metų gyvuoja, au-
hų įdnų išyaziuodanu i Čikak» bujoja> tvirtėja. Narėmis 
gą, is kur važiuos plačiai pasi- |kuopa kas -kartas dauginasi, rodyti po Jietuvių kolonija.^ Nen^lstančios ^gieU vei- 
Dzimdziai rengia keletą atei- kėjos suprasdamos didelį nau-

CLEVELAND, OHIO

10 metų jubiliejus
Moterų Sąjungos 26 kuopa, 

Cleveland, Ohio, balandžio 18
d. š. m. minės 10 metų jubilie
jų. Pasirodo, kad Moterų Są-
• 1 ■ 1*1 1— A A*sekmadienį, balandžio 11 du ap- jungos 26 kp. didelė, turtinga 

fenkys mus senai lauktieji sye- ir garbingais darbais naudinga? 
mai garsaus vodevilio D«m-‘ Moterys sąjungietės nepajuto 
/v I 11*1 TYV O Vt * * a^icioi ITrz Iro t. • • —

tenkys 
čiai—g

sveikinimo vakarų, neužmiršo 
ir mus montelliečius. Vaidins 
šv. Roko parapinėje salėje vi
sai naujus veikalus: kostiu
muotų drama “DURKLAS” ir 
komedijas: 2 veiksmų “BYE- 
BYE” (nuotikiai iš šeimos gy
veninio) ir 1 veiksmo juokų 
‘ ‘ NUSIŽUDĖLIS. ’ ’ Po vaidi
nimo bus KONCERTINĖ DA-

kalbėtojų prakalbėlės buvUfW 
jausmingos jaunimo sužadinu 
mut .. ' , įffa

P. H. Ulinskienė pokiliui pa- 
gamino gardžių pyragų savdJĮi 
namuose. Labai daug, triūso; 
pridėjo P. M. Sasnauskaitė. 
Prie kitų valgių darbavosi (k 
Dragūniutė, V. Sarapiniutė, M., 
Sasnauskiutė, H. Ulinskienė, 
P. Sasnauskienė ir M. Kūlikai- < J 
tė. Stalų sutaisymui pasidar- 
bavo Edu Ulinskas, J. Jasulai- Y? 
tis, J. Sprainaitis ir I. Kulikai-^^ 
tis.

Mūsų muzikos žvaigždutės 
V. Sarapiniutė ir J. Sprainaitžfežal 
gražiai padainavo. Su pianrt-.-^Į 
palydėjo jiems A. Stanšauskas,^ 
Newarko lietuvių vargoninin-^ 
kas. Šiedu daininkai visuomet^ j 
mus palinksmina ir pažadiną*^ 
mūsų jausmus prie ko nors 
aukštesnio ir prakilnesnio, nes...^ 
jų malonūs balseliai visuomet, 
publiką patenkina ir delnų plo- < 
jimo niekad jiems netrūksta. ?*-a 

Reporteris

dingų darbų spiečiasi visos po 
sąjungiečių globa. Jau dabar 
kuopa turi porų šimtų narių, 
bet tai ne viskis.

Balandžio 18 d. rengiasi pa
minėti 10-metines sukaktuves 
ir vajaus savaitę. Visos narės 
yra pasižadėjusios po vienų 
naujų narę prirašyti ir nepa
prasto vajaus savaitę padaryti. 
Yra viltis, kad jei žada, tai ir 
dirbs. Kalbėti užkviesti klebo
nas kun. Vilkutaitis ir miesto 
majoras. P-nia M. Čižauskie- 
nė dainuos Moterų Sąjungos 
himną ir kitas dainas.

Koresp.

✓

Bus vaidinami nauji veikalai
U 9*

THE FEATHERHEADS

i

„Plauk*po Amerikos Vėliava“

“DURKLAS”
Vieno v. kostiumuota drama

!

Nupiginta ten ir atgal kelione |

LIETUVĄ
tik $203.00 ir brangiau 
per Bremen ar Cherbourg

“NUSIŽUDĖLIS
Vieno veiksmo juokai

YE-BYE!
1-no veiksmo linksma komedija

i

To SAV A JbKE

Dzimdzi-Drimdzi 
TSISVEIKINIM■» .

J. BIKINIS

1926 m. Balandžio-April 11 d., Sekmadieny,
Pradžia lygiai 7 vii. vakare.

ŠVENTO ROKO PARAPIJOS SALEJE
Montello, Mass.

KONCERTINE DALIS
Be Dzimdziu dalyvauja: p. M. Sakalauskaitė, p. M. Grybaite i r dainininkas R. Juška iš Wor?ester, Ma^. 
Šis vakaras bus tikrai atsisveikinimo vakaras, nes po jo Dzimdziai apleidžia Bostoną. Čia taipgi turėsite 
progos pamatyti Dzimdzius pilname sąstate dramą vaidinant. Taigi — nepraleiskite šios progos, atei
kite atsisveikinti su Dzimdziais.

Tikietų kaina: 75c. ir 50c. Vaikams — 25 centai.

GeoOGE-You Lock 
KWT> OF SCRATCHGD 
OP- I»D htoO HAVE A 
WftECK ON THE LAŠT

NO SOH 
NO Sou/-

AH WAOX
LUTle 3oke vhf AįJoTriUU 
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PATERSON, N. J.
L. Vyčių N. Y. ir N. J. Aps

kričio valdybos posėdis Įvyko 
kovo 21 d. Vadovavo K. Jur- 
gėla, sek r. M. C. Vensevičiutė. 
f posėdį atsilankė ir gerb. dva
sios vadas kun. J. Simonaitis. 
Jis suteikė daug naudingų pa
tarimų. Pagaminta daug gra
žių sumanymų dėl apskričio 
atstovų apsvarstyti. Organi
zatoriai praneša, kad buvo da
roma kas tik galima suorgani
zuoti naują kuopų Bayonne, N. 
J. ir atnaujinti Brooklyne. 
Sporto komandų vedėjai prane
šė, kad sporto skyriai gerui, 
gyvuoja sekančiose vietose: 
Elizabeth, Newark, Ilarrison ir 
Paterson. Imtynės veikia kož- 
ną nedėlią. “Čampi jonam” pa
kirta dovanos.

Vyčių pokylis
Po posėdžio GI kp. parengė

CAMBRIDGE, MASS.
Pranešimas q

Susirinkimas Nekalto Prasi
dėjimo Panos Marijos dr-jčO 
kuris turėjo būt 7 d. balandžio^ 
yra }x?rkeltas dėl priežasties-. 
misijų ir bus 21 balandžio 7:30 
vakare1, bažnytinėj svetainėj,

i ■*vSS

5 *■ 7»

Malonėkit atsilankyti koskait- ’ 
lingiausia ir naujų narių atsi-*jS 
veskite prirašyt, nes šitas susi-- ’ | 
rinkimas yra kvartalnas, tuo* > | 
mot bus daug svarbių dalykų 
svarstyta. .

F. E. Zaletskienė, prot. 
-Cna,—

REDAKCIJOS ATSAKAI' Si

M. Koresp., Cleveland, Ohio.
— Apie Tamstos aprašomus I 
dalykus jau buvo rašyta ir til- 
pę ‘ ‘ Darbini nke. ” Todėl Tams- 
tos raštelio nesunaudosime. j --J

DŽIAUGKITČS saugumu ir 
patogumais laivų, kurius val

do ir operuoja Suvienytų Valsti
jų Valdžia. Pasinaudokite spe- 
cialėmis ekskursijomis, neprilyg
stamais parankumais bilc laivo 
Umted Statės Linijos—laivai ku
rie plaukia po Amerikos vėliava.

Ruoškitės dabar ekskursijai 
ant

S.S. GEORGE WASHINGTON 
via Bremen

kuri išplauks iš New Yorko Lie
pos 7. Važiuosite kartu su savo 
tautiečiais po asmeniška prie
žiūra p. Jono W. Luth. Vedėjo 
Lietuvių Skyriaus prie United 
Statės Linijos

Dėl pilnų informacijų apie iš- ; 
plaukimus United Statės Linijos 
laivų—Leviathan, George Wash- 
iugton. Anjerica, Republic, Preą- 
ident Roosevelt, President Hatd- 
ing—klausk jūsų Agentą ant vie
tos,, arba šiandie rašykite pas

45 Bro«d*ay. Hew Yortę CĮty
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BALANDŽIO 12—13—14 

Pirmadieny, Antradieny ir

Aš Kazys MAČIULIS puteškau dviejų 
savo draugą: Miko Art mano. Tatknnų 
kaimo ir Petro Mačiulio Ati koalų kai
mo, abu Deltuvos valsčiaus ir Ukmer
gės apskrities. Turiu svarbų reikalą. 
Rengiuosi išvažiuoti j Kanadą. Būtinai 
noriu su Jais susižinoti. Tad jie ar kas 
pažįstamas prašau parnešti man jų ant
rašą. Alano antrašas: Kazys Mačtulis; 
Aitlkouių kiftflias, Ileltuvos va).. Uk- 
mergė^pskr. LITHUANIA. (B-13)

Kviečia
APAŠTALYSTĖS MALDOS DRAUGIJA

5 •.
'■ 2 . * s

r20 dešimtinių žemės, netoli Panevėžio. i 
Geros trobos ir didelis sodnas. Yra ge
ro miško. Parduosiu už casli arba mai
nysiu ant “propertės.’’ Platesnių žinių 
kreipkitės per laišką. J. JASIUNAS, 21 
Congress Avė., iVaterbury, Conn.

; .; : (B.-13) į
■ ............................... ................................ .

Mes našlaičiai, Antanas ir OrJBbid- 
vyžiai. paieškome savo tėvo ^Ktino 
Didvyžių, išėjusio į Ameriką Iš Moekn- 
vos dvaro, Būdviečio vai., buv. Kalvari
jos apskr. Išėjęs j Ameriką prieš ku
rą. Visi kas žinote k«r yrą musų tėvas 
praneškite mums, o mes Imsime jums 
gailestingi amerikiečiai, labai dėkingi 
Antanas ir Ona Didvyžiai. Mums apie 
tėvą musų rašykite šiuo antrašu: Lith- 
ttanin, jh>i- Lazdijus, Rudamina, Karu
žai, J. Lisauskas.

j šeštadieny ANT RANDOS . :
3 ruimai su kaip kuriais JatLsymaLs, ge
roj vietoj, palei kala urną, arti byėlų,
8 Nationul St., So. Boston, Mass. -t 

' (B6-9-16F

REIKALINGA KNYGVEDĖ
mergina arba moteris turinti patyrimu 
taiygvtslystėj (lX>ul>le-Entry) ir abid- 
nal ofiso darbe. N uolai i uis durims :r 
gera alga. Kreipkitės prie J. B. GAI
LIUS, 361 W. Bromhvay, So. Boston,, 
Mass. (B-6-:))

SEKMADIENY DIDIS VODEVILIO PROGRAMAS 
Savaitė Garbingo Programo ;

South Boston, Mass: Broadway and F Street'
-Bostono apylinkes, 

‘forduką” pasižabojęs, jodi- 
ja gana storas ir diktas, vi- 

jai į vanagaitišką futbolą (iš 
Ilzimdzių!) panašus sutvėri- 

s. Tam sutvėrimėliui 
Įrąrdas — K. Lukšys. Taigi 

pai. Lukšys atitarabanijo 
Lietuvą į “free coun- 
ir dabar ją vežioja. Lie- 

tuvių kolonijose tą Lietuvą 
įgalima pamatyti kai gyvą, 

tat Lukšys ją gyvai “nu- 
ikčino. ’ ’ Lietuvos vaizduo- 

^še galima rasti: Dzūkiją, 
^j^apsuk i j ą, Sakuot nuga ri j ą, 
žemaiti j ą, Aukšta i t i j ą i r vi - 

■miestų linkus bei kitas 
ažybes. Visos ir visi turi 

"tąLietuvą pamatyti. Lietuvą 
jodant, Lukšys dzinidziškai 
’ąiškina.

ksžL-_____

tyti, kad suaugusieji vėl
pradeda remti -savo; vaikų žodį _ _
draugiją. Esu įsitikinęs, kad tei, kurios nepažinau, bet’S 
jeigu nepaliaus ją remti, jų- pie kurią girdėjau kad dad- 
jų vaikai užaugs dori ir1 veik- — —* - ------- T ~~
lūs lietuviui. Taipogi ir vai
kai jeigu nepaliaus dirbti, 
jųjų draugija augs, kasa bus

v I * f
giausia tikietų pardavė. Jds 
pasidarbavimas yra tikrąš 
pavyzdis visai draugiai. Į

Vąikai turėtų nepraleisti
I

PASKAITA SŪ PAVĘ IKSLAlŠ
t ė m o jė

“Roma ir Šventi Metai”
k ’ A iš k i n s' A i š k i n s *

GERB. KUNIGAS PRANCIŠKUS MYKOLAS JURAS 
neseniai sugrąžęs iš Romos su Bostono maldininkais

SEKMADIENY, BALANDŽI011,1926,7:15VALVAK.
ŠVENTO PETRO PARAPINĖJ SVETAINĖJ 2 

W. Fifth Street, So. Boston, Mass.
. <

VISI ATEIKITE. Įžanga suaugusiems ir vaikams 25 centai.

DIDŽIOJO PIKĮJIKO 
REIKALAI

Kovo 28 d. š. m. So. Bos- 
ne įvyko Naujosios Angli- 

■ jos^pskričio pikniko komisi
jos ir Centro valdybos susi
rinkimas. Dalyvavo šie na
riai: J. Jaroša, J. Guze vi- 
čius, V. Tamoliūnas, M. šei- 
kis, V. Paulauskas, J. Ješke- 
levičius, P. Gudas. Akstinas, 
J. Červokas, V. širka, Ta- 
mulevičius, V. Jakas, A. Vai- 
siauskas, Gotautas, Gedri
mas, Vaičiūnas.
J Pirmininkavo J. Jaroša, 
,v 
raštininkavo J. Guzevičius.
^ Nutarta, kad visos pikni
ko komisijos viršininku būtu 

fe ©entro pirmininkas A. Vai- 
siauskas, o jo padėjėju J. 

ia, sekretorium J. Gu- 
ževičius, o iždininkas V. Ja- 

kppąisijpn 
eta P. Gudas ir J. Čer- 

Komisija yra įgalio- 
tapavartoti geriausius garsi- 

&iamo būdus.
Nutarta turėti dideli pro- 
mą, kviečiant chorus, so- 
us ir jei galima dziru

džius.
^VKitą susirinkimą šaukti, 
^ęi bus reikalas. Išrinktoji 

©misija susižinos sk Wor- 
ssteriečiais apie visokius 

’ Jakniko reikalus.
Rašf. J. Guzeričhifi 

- --------------
Velykų vakare lankiaus į 

Marijos Vaikelių Draugijos 
irėlį. Eidamas maniau, 

kuu bus tuščia salė ir jie nie
kados nepradės laiku. Atė- 

pobažnytinėn salėn 7:15 
L vak. žiūriu kad čia salė 
utukė žmonių! Vaikai 

e durų mane užtikrino, 
pavėlavau. Nėrkursės- 

į Tai užpakalyje atsisto- 
Praslinkus dešimčiai 

Biiputų žiūriu, kad jau kler. 
Skalandis su juokais veda 

amą. Viskas tvarkiai 
p: deklemacijos, paskambt

ai, lošimai, šokiai, sve- 
€fQ>prakalbos, driliai, mono- 

ir ant galo veikalas, 
i buvau užganėdintas, 
ir visą laiką turėjau

tas subato- 
je, balandžio trečią valan
dą pG ĮŪėtį - Įžanga bus tik 
10c. ir gauš daugiau už pini
gus neg^/įdjmoving-pikčių.

Matęs

ATEUdTE BALSUOTI
Visi ant * o šio‘‘Darbi-; 

ųąn^c^’" Jie puslapio pa- 
tėmijote,ikąd;yyą paskelbtas 
šiaudinis halsavimas ant Lie
tuvos prezidento. Visi vie
tos lietuviai užeikite į “Dar
bininką” paduoti savo balsą. 
Pasvarstykite, katras Lietu
vos veikėjas jums geriausia 
patinka. ’ -Už patinkdmiausi ą 
ir balsuokite.

Balsavimai jau prasidėjo. 
Pirmi balsavo Dr. Landžius 
ir judomųjų paveikslų rody
tojas Lukšys. Sekančiame 
numeryje pradėsime dėti re
zultatus. '

Žinana nebus skelbta, kąs 
už ką balsuoja. Balsuotojų 
korčiukės, vienok bus hol kas 
taupomos.

PIGIAI PARSIDUODA 
LIETUVOJORIS

“Būtent

-Trečiadieny

“JOANNA”
; Su Dorothy Mackaill 

“KEEP SMILING” 
Su Monte Banks

BALANDŽIO 15—16—17 

Ketvirtadieny, Penktadieny

“THE SPLENDID ROAD”
Su Auna Q. Nillson 

“HEADLINES" 
su pasižymėjusia Alice Joyce

■ ;> V; .'--------------------------------------------------------------------------------  —■—. I  ..........................  T-

Sekmadieny didis koncertas su 3-mis vaidinimais; 3 
vai. po pietų, 6:30 ir 8:30 vakare 4 dideli vodevilio vaidi

nimai.
Kiekvieną pirmadienį progų vakarai. By kas gali 

dalyvauti vaidinime.
■■Penktadieni o vakare—populerus JAXAD—Groseriai 

duodama dykai.
' Du vaidinimai kasdien: 3 valandą’ po piet ir 7 vai. va

kare. Įžanga: po piet 10c., vakare 15c., 20c. ir 25 centai.

X

SUSTREIKAVO
Bostone seredos ryte 

streikavo 1,500 cigarmake - ‘ 
rių. Reikalauja, kad ant kas • 
1,000 ei gani geresnėse1-; 
sies būtų pakelta $2, <» 
prastesnėsės po $1.25 ant kas 
1,000 cigarų.

Sustreikavusieji tuoj turė
jo susirinkimą.

rr. •
aid

Gelių Šokiai su Laimikiu
? ‘ RENGIA MOTERŲ SĄJUNGOS 13-TA KUOPA

ŠEŠTADIENY, BALANDŽI0-APR1L 17-Ę D., 1926 
( PARAPIJOS SVETAINĖJ, 492 E. SEVENTH STREET 

j South Boston, Mass.
i
Pradžia 7:30 vai. vakare. Įžanga paprasta

■■ ■ T ,T?—■ 11 ■ * ■ *-

PIRMAS SO. BOSTON'E LIETUVIŠKAS PLUMBERIS

DR. J. C.
(SEYMOUR)

LIETUVIS GYDYTOJAS
381 W. Broadway, S. Boston
VAL. 9 iki !) TEL. S. B. 4000

Pasaulines žinios
A

i 4

S. A.

r
Y T*

•»

t

CHARLES B. DAILEY

r

NASH ir AJAX

REIKALINGAS GABUS LIETUVIS AGENTAS 

ATSTOVAUT MUS

452—454 BR0ADWAY SO. BOSTON, MASS.
Taisymo Stotis 628—644 Fourth Street 

Telefonas South Boston 2238 ir 0986

^Tel. S. B. 2805—R. I

‘LIETUVIS
| OPTOMETRISTAS

Tel. Brockton 5112
DANTISTAS

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

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

(Kampas Broad Street) y

IŠ VILNIAUS

VARGONININKAS 
norintis užimti vietą lietuvių bažnyčioj. 
Baigęs konservatoriją Peterburge. A.
GAIVRONSKŠS, 2T2 Brnadway, Chei- 
sea, Mass. r (B.-9-16)

%

.. *.»•<.*» 2 - c c <

■ A.

A

progą naudotis lietuvio plumberio pa 
vamzdžius, šilumai, garą ir šilto van- 
enu žodžiu viską, ką tik plumberio tlar- 
andėlį įvairią reikmenų reikalingi, prie 
tįsio. Ofisas atidarytas vakarais iki 9 
roadsvay, So. Boston, Mass.

Bostono ir apielinkės lietuviai turi 
tarnavimu, štai dėl ko: Mes Įvedamo 
dens, gazus, maudynes, skalbyklas, vi 
bas reikalauja. Mes užlaikome urmo s 
plumberystės nuo mažiausio iki didžia 
vaL GEO LAUKAITIS & CO., 1G2 B

niekuomet nežinosi, kaip kava y- 
l gardi tol, kol tu neužbaltysi ir 

nepasaldysi savo garuojančios ka
vos dviem arbatiniais šaukštukais rie
baus, tiršto kondensuoto pieno (pasaldy
to) vietoj paprasto cukraus ir paprastai 
vadinamos grietinės. Toks švelnumas 
—toks kvepėjimas—toks GARDUMAS.

. 't'• Į f .1 • T r .1 J jįL- fc• r •

Tik bandyk per vieną savaitę—bet šiai 
tikra pasarga—po to tu be jo neapsėisi. 
Tavo grocerninkas jo turi ir jis ir Borden 
kompanija stovi už jį.

PAPILDYMAS
“Darbininko”, num. 

bal. 2 d.,z buvo aprašy: 
Saldžiausios Širdies V. J. 
Dr-jos prakalbų. Ten išvar
dyti kalbėtojai, bet ne visi, 
praleista^gerb. kun. Juras iš 
Lawrence/Mass., kurš malo
niai teikėsi draugia j i patar-

■a

27,
mas I— ........... . ......... —a

Ofiso Tel. Res. TeL

Unlverelty 8831 Prospect 0415-M

D. A. ZALHSKAS š
■ Graborius ir Balsainuotojas 
1983 Cambridge St., Cambridge

« -

So. Boston 3520

0. ŠALNA-
TUVIS ADVOKATAS
Baigęs du Universitetu
XL UNIVF.RSfTY sn A. D. 

VASHINGTON UNIV. mi LLB. 
‘Darbininko’’ Name 

(antros lubos)
366 Broadway, So. Boston

Rezidencija
. Harvnrd St.. Cambridge. Mass. 
« Tel. Universlry i4Kl~-J.

AUTOMOBILIAI
■ :

IĖGA, GREITUMAS, DAILUMAS, IŠTVERMĖ ir 7 

STIPRUS SUBUDAVOJIMAS, tei kelios pažymės ver
tės, dėl kurių šie automobiliai pagarsėjo ir tapo popu-

4 

liarūs.

PIRMI ŠOKIAI PO VELYKŲ
Šią subątą, balandžio 10 d. 

parapinėj-; salėj, 492 Ęast 
Seventh St., So. Boston, 
Mass. įvyks nepaprastai 
linksmus ,^okiai. Juos ren
gia Lietuvos Vyčių 17-ta 
kuopa. Tą vakarą visas jau
nimas, kaip Bostono taip ir 
apylinkių suplauks į tą salę 
atsigavėti šokiuose. Kadan
gi tai bus atsigavėjimo šo
kiai, tai aišku, kad jie skir
sis nuo kitų, gavo linksmu
mu.

Grieš Žvingilo orchestra. 
Prasidės 8 vai. Netik jauni
mas bet ir vedusieji kviečia
mi atvykti ir atsigavėti — 
pasišokti. Rengėjai

MIRĖ KAPITALISTAS
MULHEUM, Vokietija.— 

Mirė Augusi ThjaBen,-85 m. 
amžiaus. Jis buvo vienas di
džiausių ir gabiausių Vokie
tijos pramonininkų. Kai jis 
buvo 31 metų amžiaus, tai 
pradėjo pramonę su $6,000 
kapitalo. Jis turėjo pasise
kimą. Jis varė keletą pra
moninių šakų — plieno, ang
lies ir geležies. Dabar jo 
turtas siekia $100,000,000.

SUSTREIKAVO ŠIAUČIAI
HOLBROOK, Mass. — 

čionai avalo-dirbtuvės darbi
ninkai sustreikavo, reikalau
dami algas pakelti. Streikuo
ja 370 darbininkų.

PAGADINO BIZNĮ
Pavasario šaltas oras pa

gadino biznį. Dabar Velykų 
laiku buvo pats pirkimas pa
vasarinių drabužių. Bet oras 
šaltas ir žmonės susilaiki 
nuo pirkinių.

Suteikia geriausi paskutinį patarnavimą, todėl verta 
pas jį kreiptis

OFISO IR GYVENIMO ANTRAŠAS:

820 E. 6th St., So. Boston, Mass. TeL S. B. 0183-W

***._,•*♦ * ' -•* •• ' 4-' • 4 -
'f ■

J. L. Pašakarms, O. D. 
447 Broadway, 80. Boston.

Išegzaminnoju akla, priskirtu aki
nius, kreivas akis atitieslnu Ir 
ambli joniškose (aklose) akyse su
grąžinu šviesą tinkamu laiku.

FORDO PELNAS
Henry F, Long Massachu 

setts valstijos korporaeijr 
komisijonierius aprokavo 
kad pernai Ford išdirbo 1, 
967,117 automobilių. Iš jr 
gryno pelno turėjo $94,560, 
393. Fordo kompanij os apy 
varta per metus siekė $900, 
000,000.

TeL So, Boston 0828 
uhtuvis dantistas

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIOIŪSy

425 Broadwayt 8ooti> Bartos 
Ofta> valanda t: 

nuo 9 Iki 12:00 ryte Ir nuo 1:80 
Iki 5 ir nuo 6:00 iki 8 vaL vakare. 
Ofisas uždarytas rabate* vakarais 
ir nedėldieniais, taip-gi seredomls 
nuo 12 dieną uždarytas.

ŪKĖ-FARMA
15 minučių į didelį miestą, didelis eže
ras ir 2(4 akrų Žemės. Naujas G kamba
rių stuba. aKina $7.500.

CAMBRIDGE
Trijų šeimynų namas Ir krautuvė, 6-7-7 
kambariai, ytei įtaisymai, apart šilu- 
mos. Rendų $170 mėnesy, kaina $14,300. h

Jei jus norite mainyti jūsų namą ant ' 
ūkės arba ūkę ant namo kreipkitės pas < 
PETER CME^TNUTS. 332 Broadvay, i 
So. Boston. TeL S. B. 1662—1337 «r ; 
Brockton 1463—W. (B-6-9) <

DIDELIS BARGENAS■ s
Parsiduoda 6 šeimynų namas ir garn- 
džius geroj voetoj, Harvnrd College, 
1524 Cambridge SL, Cambridge, Mass. 
Kaina $26,000. įnešti $8.000. Rendos į 
metus atneša $3.348. Savininkas J. PU- 
ZINAS. 10 Berkshire St.. Cnmbridsr.', 
Mass. Tel. University 8374. (B.-6-9-16)

& Liberty 7296. 

t GEORGE H. SHIELDS 
1 ADVOKATAS

<į 811-812 Old South Building 
; > 294 Washington Street
’ L Boston, Mass.
! Valandos/ 9 A. M. iki 5:30 P. M.

; ; GYVENIMO VIETA
! 37 Gorham Avė., Brookline 
J [ Telephone Regent 6568 
^ANTANAS F. KNEIŽYS 

kuris lanko Suffolk Teisių mokyk
lą ir užsiima Real Estate pardavi
nėjimu, būna mano ofise kasdien 
nua 3 Iki 5 valandos po pietų Išsky
rus Šventadieniu*. L(etiivlal,.lcad ir 
mažai sukalbantieji ’ahglfškii galt 
kreiptis įvairiais, reikalais pas ma
nę. A. F. Kneižio adresas yra toks:

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

Visi nepasisekimai organi 
zuotam darbe, paeina nuo ne 
veiklumo.

<XSC369«KX9S3SX96K 
į TEL. So. Boston 0506—W.
J LIETUVYS DANTISTAS

A. L. KAPOČIUS 
į 251 Broadvay, So. Boston 
į '("EMeMtC name)
} Onso Valandos: nuo 9 iki 12, na*

9 ir tn» 6:30 Iki 9 vatam 
^ SeredUmia nuo 9 iki 12 vaL diena 
SSubatomls nuo 9 lid 6 vak. Nerti 
Kflomte nuo 9 iki 12 (pagal sutarti?

Naujas Lietuvis Dentistas

DR. ST. A. 6ALVARISKII
(GALTNAUSKA8)

414 Broadway, So. Boston 
Ofisas atdaras nuo 9 virt. ryto ikf I 
12 *aL ir nuo 1:30 vaL po pietų 
iki 5:30 vai. vak. Ir nuo 7 iki 9 
vai. vak. Šventą dieną pagal rasl-l 
tarimą. Tel. S. Boston 23001

PAIEŠKAU KAMBARIO
So. Rostone.-pavlenis vaikinas: hnt geis
tina kad Ir valgį pagamintą. Kurie to
kį kambarį turite, malooaklt atsisaukt 
Itib aUrMOt JUOZAS TlttUBKTNIS, 

112 Bowen $L, So. Bostoo, Mana.

Ofiso Tel. So. Boston 1532
Namų Tel. So. Boston 1696 
Ofiso Tel. Llberty 7296
ANTANAS F. KNEIŽYS 
Real Estete <fc Insurance 

. 414 Brosdvny. South Boston 
811—812 Old South Bldg.. Boston 

Gyvenimo rieta
SOS E. NTNTH ST.. SO. BOSTON


