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AMERIKIEČIU KANDIDATAI Į LIETUVOS
* * f PREZIDENTUS

Paskelbus “Darbininkui” šiaudinį balsavimą ant Lie* 
tuvos prezidento, JBostono lietuviai labai susiindomavo ir • ' * i • T~\ • 1 ' • • V L L TA T • • T •••« atuvos prezidento, JBostono lietuviai labai susiindomavo ir 
sujudo diskusuotL Diskiisuoja ir neša ‘‘ Darbininkui’ ’ bal- •. 
sus. Pradžia jau padaryta. Štai kaip Bostono lietuvių sim
patijos ikšiol apsireiškė, tai’yra štai kokius kandidatus pa- j
statė ir po kiek balsų jiems teko:

A. Smetona------------------------
E. Galvanauskas___________
Kan. J. TUmas___________
Dr. J. Basanavičius______
Gen. S. Žukauskas___ ______
Kun. Krupavičius_________
Prof. M. Biržiška_________
Adv. M. Sleževičius_______

. -r_

i
Ką padarė tornado žibalo lankuose Tešas-valstijoj, prie Orange miesto. Baisi viesulą 

išvartė daugybę “derrickų” ir žibalas ėmė vęįttis iš žemės. Į trumpą laiką vieta buvo pana
ši į žibalo ežerą. Nuostolių padaryta už
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JĘJN A ANTRADIENIAIS 

; PENKTADIENIAIS
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Kaina 5 c«
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Amerikos lietu viii balsų šiame balsavime turi suplauk
ti ne šimtai, bet tūkstančiai. Balsuoti, žinoma, gali ne 
vien “Darbininko” skaitytojai, bet visi lietuviai — vyrai 
ir moterys, nepaisant pilietystės, nei pažvalgų.

Balsuokite už tą Lietuvos veikėją, kuris jums labiau
sia patinka.

Veiklesniųjų “Darbininko” skaitytojų prašome pa
rinkti balsų tarpe savo pažįstamų ir atsiųsti “Darbinin
kui.” Ant kortelės bereikia parašyti prezidentinio kandi
dato vardų ir žemiau balsuotojo vardas.
______

JUSIA IGAVO
IBAK-aa ė*
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iš Anglijos žinia apie tai,
kad Suv. Valstijų mokslo vy
rui Dr. Alės Hrdlicka’i su
teikta augščiausia dovana. 
Roval Antropological In
stitute sakytam mokslo vyrui 
paskyrė Huxley atmintinį 
medalį. Augštesnio pagar
bos ženklo ta mokslo įstaiga 
neturi.

D r. Hrdlicka yra pasižy
mėjęs darbais antropologi
joj. Tasai mokslo vyras ty
rinėjo visos Amerikos gentis, 
buvusias prieš europiečių at- 
keliavimą. Tą darbą vare 
per 30 metų. Jis keliavo po 
visą šiaurinę, vidurinę ir pie
tinę Ameriką. Jis padare 
50,000 mailių. Po ilgų tyri
nėjimų jis susekė, kad viso
kie Ulijonai ir eskirhosai yra 
į Ameriką atkeliavę iš Azi
jos.

Jis keliavo teipgi po Sibi
rą, Kiniją, Egiptą.
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GREIT SUSITAIKĖ
HOLBROOK, Mass. — 

Šiaurių streikas greit pasi
baigė. Kompanija ir darbi
ninkai sutiko nusileisti.

ATNAUJINS DARBUS
WHITINSVILLE, Mass. 

— Paul Whitin šilko ir bo- 
velnos dirbtuvės tapo užda
rytos. Atsidarys bal. 20 d.

Gilus sniegas apdiege Ararato kalną 
-f Jh-- 

viešnios nėr^ūuvę Armėni
jos istorijoj.^ : Nuostoliai už

do^r ų. Įkalnėse
Ararato kali ----------:
užsnigti vustSk 
daugybės

ILGA KELION
Holan^^

NOJAUS KALNAS 
APSNIGTAS

Žinomas kalnas Araratas,1 milijonus 
ant kurio Nojaus arka apsi
stojo, tapo giliu sniegu ap
dengtas. Visoje Armėnijoje 
neapsakoma viesulą su snie
gu siautė ir neapsakomus 
nuostolius padarė. Tokios

>mų namai 
Dideles

v 
H ŽUVO.
y ■■■ -

NUSISKANDINO
NASHUA, N. H. — Sarah 

V. Brovvning 73 m. amžiaus, 
upėj nusiskandino. Ta pa
darė dėl blogos sveikatos.

DARBO FEDERACIJA UŽ 
ALŲ IR VYNĄ

WASHINGTON. — Sena
to komisiją, kuri išklausinė
ja dabar įrodymus už prohi- 
bicijos įstatymo atšaukimą, 
išklausė Amerikos Darbo Fe
deracijos delegacijos argu
mentų. Delegacija susidėjo 
iš’mtstovų nuo įvairių unijų, 
įeinančių Federacijon.

Delegacija sakė, kad ji re
prezentuoja 4,000,000 orga
nizuotų darbininkų. Nuro
dė, kad dabartinis prohibi- 
cijos įstatymas sudarė nepa
kenčiamų padėtį. Reikalavo, 
kad būtų leista vynas ir alus.

Delegacija pareiškė, kad 
jei porhibicijonistai tiek ak
li, kad nemato baisumo pa
dėties, tai turėtų sutikti leis
ti žmonėms nubalsuoti. Sa
kė, kad jei prohibicijonistai 
tiki į prohibiciją ir jei tiki,, 
kad žmonės remia prohibici-

-■ • ’

jos įstatymą, tai kodėl jietSš 
fe rendumo bi j o i \jgsj

Senato komisija išklaus&g 
“slapiųjų” argumentų^/iįį 
paskui išklausinėti -“snįmI 
jų” argumentus.

Vienas iŠ žymiausių^ 
piųj ų' ’ liūdinįnkij. buvo 
Yorko Dist.-Atty BucklHg 

Jisai ųurodė, kad Suv.*V*« 
stijose naminio alkoholi 
parduodama už apie pu8RB| 
virio bilijono dolerių.

Adv. Buckney sakė,, kžž 
prohibicijos įstatymo atšalt 
kimas reikštų piktadaryfra 
sumažėjimą. Sumažėt^’|W 
vien piktadarybės, bet ir be 
protybės ir nuodijimasg 
mūnšainu. Toliau adv. BuŽUS 
nėr išrodė, kad nėra galimy 
bes įvykinti prohibieijotU| 
statymo. Kad įvykinti 
liibiciją vien New Yorkd val
stijoj atseitų apie $100,000;' 
000 vien teisėjų algoms ir k| 
toms teismo lėšoms.
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Holandija turi kolonijų. Tas ift, amžiaus atseina $6,167,

MIRĖ “RAGANIUS”
SANTA ROSA, Cal.—Pe

reita nedėlia mirė Luther 4- A
' 3urbank, po visą pasaulį pa
garsėjęs mokslo vyras.

Jis vadinosi “plant wiz-L. 
ard,” augmenims raganius.

Jis tesirgo dvi savaiti. Bu
vo 77 m. amžiaus.

Burbank gimė 1849 m. 
uaneaster, Mass. Iš pat jau

nų dienų jis indomavo aug
menimis ir jų rūšimis. Iš 
jaunų dienų darė su augme
nimis bandymus. Pirmas jo 
pasisekimas buvo tai išvysty
mas naujos pagerintos bul
vių sėklos. Tas jam pavyko 
padaryti dar jam esant 22 m. 
amžiaus. Toji bulvių rūšis 
ir vadinasi “Burbank pota- 
to.” Ta bulvių rūšis paskli
do po visą Ameriką ir paskui 
po visą pasaulį. • *■

Dar jaunas būdamas Bur
bank išsikraustė gyventi i 
Califomiją. Iš pradžios ber
navo iki užsidirbo pinigų sa
vai farmai įsigyti., Tada ant 
savo farmos pradėjo bandy
mus. Iš viso savo gyvenime 
su augmenimis jis padarė a- 
pie 100,000 bandymų. Iš jų 
pilnai nusisekė 385. “

Vienas iš ypatingiausių jo 
susekimų'vra tai išvystymas 
naujos kaktaus rūšies. Kak- 

•tus yra tyrų augmuo su bai-

siais dagiais. Toks augmuo 
niekam nevertas. Jis išvystė 
kaktaus lūšį be dagių. Ta 
rūšis tinka pašarui.

Jo nuopelnus greit pripa
žino valdžia ir dovanojo jam 
didelį žemės plotą. O Car- 
negie Foundation duodavo 
jam po $10,000 kasmet jo 
darbams paremti. -Jo dvaras 
iuvo pagarsėjęs po visų pa
saulį. Stebėtinus daržus, 
sodnus ir laukus jis yra už
vedęs. Žmonės ten to visko 
pamatyti vyko iš visų pasau
lio kraštų, kaip didžiausių 
dyvų.

Jis 1916 m. vedė Ulizabeth 
Waters iš Hastings, Mieli.

submarinas dalys mokslišku 
tyrinėjimų jūrose. Plauks 
per Panamos kanalų. Pada
rys 20,000 mailių.

REZIGNAVO MINISTERIS
Franci jos ministerių kabi

nete vėl permaina. Pasitrau
kė vidurinių reikalų ministe- 
ris Malvy. Šis ministeris 
teišbuvo savo vietoj apie me
nesi laiko.

vaiką tiek užaugyti atseina 
$6,077. ’ ' '

KONFISKAVO KATEDRĄ
Leningrade Rusijos sovie

tų valdžia konfiskavo šv. 
Petro ir Povilo katedrų. To
je katedroje buvo laidojami 
Rusijos carai ir kiti žymūs 
rusų tautos žmonės. Dabar 
šitoji katedra bus paversta Į 
muziejų.

EKSPLIOZIJA LAIVE

PORT ARTHUR, Texas. 
— Žibalą gabenančiame laive 
ištiko ekspliozija. Vietoj žu
vo 25 žmonės, o sužeista 20. 
Laivas tik ką buvo pripum
puotas ir jau buvo besiren
giąs plaukti, kai ištiko eks
pliozija. Daugelis iš sužeis
tųjų yra mirtinai sužeisti.

Laive buvo 90,000 bačkų 
žibalo.

1 —
GESINTI

LULING, Tex. — IštĮfa 
gaišini žibalo šulinyje, pį 
bandyta naujas būdas jį g 
sinti. Buvo į jį šaująma' 
anuotos. Tuomi'norėta41 
taškvti žibala ir greičiau; 
niai gala padarvti. .

------------------------------------------------------------- ,

Mūsų laikais daugiau rrika 
linga tiesos gynėjų plimksPŠ 
negu jos skelbėjų iš sakyklbl.;

Popiežius Pijus 13
_______________Žibalo Gaisrai

BREA, Cal. — Sudegė du 
žibalo rezervuarai. Juose 
buvo žibalo po750,000 bačkų. 
Nuostolių už $3,000,000.

NEW ORLEANS, La. — 
Žibalą gabenančiame laive iš
tiko ekspliozija. Tas laivas 
buvo ant Mississippi upes. 
Kiluc gaisrui visi ant laivo 
buvusieji žmonės šoko van
denin. Visiems pavyko iš
plaukti. Žmonių ant laivo 
buvo 200. Iš jų 28 buvo su
žeisti. Niekas nežuvo.

000, ; ‘ ,

KIEK GAUNA DEGTINĖS

LONDON. — Yra apro- 
kuota, kad Škotijos degtinės 
į Ameriką atgabenama 1.- 
500,000 galionų per metus. 
Už tai Škotijos degtindariai 
iš Amerikos bootlegerių gau - 
na $10,000;000.

KELIONĖ Į AFRIKĄ

Italijos diktatorius Musso- 
lini nepaisė savo sužeidmo ir 
išplaukė į Afriką. Išplaukė 
karo laivu Conte di Cavour. 
Prieš išplauksiant ant to lai 
vo buvo bankietas, kur daly
vavo daug augštų valdinin
kų. Mussolinio pašauta no
sis mažai jam baderio tedarė.

Mussolini išplaukė į Afri
ką aplankyti tenykščias Ita
lijos kolonijas. Jo laivą iš 
lydėjo daug kitų karinių lai
vui. Tuomi Mussolini demon
struoja Italijos laivyno jė- kūnija. trenkus į žibalo šuli-. gautos dovanos mokinsis dai-čič. Dabar jo vietą užėmė 
gas.

■■■■db ■ I

GAISRAS BEPROČIŲ 
PRIEGLAUDOJ

RALEIGH,*N. C. — Statė 
Insane Hospital sudegė. 
Kartu sudegė keletas bepro
čių, bet kiek, tai dar nesu
skaityta.

ŽUVO DU ŽMONES
SAN LUIS ABISPO, Cal. 

— Milžiniškame žibalo gais
re žuvo du žmonės. Nuosto
lių padaryta už apie $15,000.- 
000. Tą gaisrą padarė per-

TAI BENT DOVANA

NUSIŠOVĖ ANT TĖVO 
KAPO

, PITTSFIELD, Mass.— 
James M. Pender, Didžiojo 
Karo veteranas, 26 m. am
žiaus, nusišovė ant savo tėvo 
kapo St. Jaseph kapinėse.

SAN DIEGO, Cal. — Eit- 
hel Printer Heod, sulaukusi 
18-tos gimimo diepos gavo 
nuo savo dėdės dovanų—$1.- 
000,000. Gavus tų dovanų ji 
ne neteko galvos, bet pami
nėjo savo gimimo dieną taip, 
kaip paprastos mergaitės. Iš tavo ir svarbių rolę lošė Pa-

• v

NAUJAS KABINETAS
Jugo-Slavijoj sudarytu 

naujas ministerių kabinąiOr 
Ikšiol Jugo-Slavijoj premie-

Wcia parodomas didis 

vadas. .Jis yrą 
aiškino, kad jis e 
ditams, 

f ' • .

kompaniją.
lės ir plaukinėjimo. .Uzunovič.

Jos yra supakuotos drūtose dSžese. Kiekvienoj dėžėj yra po apie 120 (vairių saldainių. Dėžė sveria 2 4 svarų. Kainą.$1 
dėžę su prisiuntimu. Didelė nuolaida biznierams ir visiems po daugiau perkantiems. Užsakymai tuoj išpildomi. Skubėl 

LITHUANIAN SALES C0RP0RATI0N, 366 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS. •
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nebeserga gyvuliai [skaityta iki 800 lt.
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PIRMA AUDIMO MOKYKLA
Palangos vidurinėj mo

kykloj Įsteigta audimo klasė. 
Austi moko pagerintomis t u vos nepriklausomybės, bet

iį kol kas jia- 
hą.

u,- viįi r..._
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KURO SANDĖLĮ
ARTAI, 24. III. (El- 

<aktį į kovo 24 d. apie 
L stoties tarnautojas pra- 

gėležinkelio policijai, 
kažkokie piktadariu i 
kuro sandėli. Nuvy- 

>oHcininkas Kozakas už- 
<jį7 sandėly apie 8. asme- 
kurie, nepaisydami po- 

ko šaukimo sustoti, 
eido bėgti. Policininkas 

por*/kartų į orą, bet 
tadariams nesustojant šo- 

Kyj piktadarius ir Į vieną 
Sužeistasis pasiro- 

įsąs pil. Vincas Zapols- 
jis netrukus mirė. Ėi- 
rdymas.
K

[fĖRŠIS DVIEM GALVOM

LGUVA. šio mėn. 8 d.
Ilguvoje ūkininko Urbono 

ė atvedė dviem galvom 
“Dyvų” pažiūrėti pri- 
o daug žmonių; visi 

josi ir sakė, kad tokio 
tyėrinio dar nebuvo mate, 

galvos vienodo didumo, 
ai išaugusios ir viena Į 

^ visiškai panašios. Ka- 
Jmūgi karvei tokis veršis bu- 

t.W\sūnku pagimdyti, tai tu- 
; 'ėjo^nųpiauti pirmutines ko- 

nuo ko veršis tik ka gi- 
tęs, tuojau nusibaigė.

i anatominiu

i

į

Si- Įdomi
JVilgiu retenybė mokslui su- 
šaticToti nepavvko,

i ■ ’•
uokart

I t
i ■ ' ■ ■ >><}

ma siekti gan kultūringomis 
priemonėmis — ' daugiausia 
paskaitomis. Bet jei ■ šios 
priemonės nieko nepadėtų, 
tai tada būsią imamasi aš
tresnių. > i; i

Reikia manyti kad tokios 
draugijos įstatus senatas 
mielu notų patvirtins.

VĖL ŠNIPAI
Politinė policija praneša, 

kad šiomis dienomis sulaiky
tas vienas kaimynų valstybes 
pilietis, Kozlovskis 'Donatas, 
atvykęs Lietuvon šnipauti 
Lenkijos naudai.

Ryšy su vedama jo byla, 
kaipo lenkų žvalgybos ben
dradarbiai, sulaiktyi vienos 
Kauno Įgulos dalies štabo du 
kareiviai — pasiutiniai, per
da vinėjusiej i žinias lenkų 
žvalgybai per D. Kozlovskį, 
k^po kurjerį. Abu karei- 
vmi yra Lietuvos lenkai, 
silpnai kalba lietuviškai. Ve
damas tardymas.

at-

li es dėl

Jaii atšilusio oro ir blogo 
io negalima buvo pristaty- 
ėn, kur reikia.

•
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staklėmis. Mokinių atsirado

____  1
tttŠIENIN MOKYTIS

črAėtikos DARBtr ‘ 
i r I • '•

praktikos darbų vedėjams 
amatų mokyklose paruoštų 
švietimo, ministerija mano 
^siųsti užsienin keletą asmenų 
pasimokyti medžio, statybos, 
’njatalų, lodės ii- siuvimu dar? 
bų. tSiilūČiamiems galės bū
ti duotos stipendijos. Pirme
nybė mokantiems kurį nops 
išvardintą darbą. Kandidar 
tai priimami ne mažesnio 
kaip vidurines mokyklos 
cenzo ir žiną kurią nors iš 
didžiųjų Vakarų Europos 
kalbų.

tuose karuose,* pav., didžio
jo karo nivalįdąins.

VALO LĖDUĖ U KAUNO 
GATVIŲ ! ’

; Potvynio mėtų patvinusfd- 
se Kauno*gatvėse, vandeniui 
tnuslūgiis, liko’ kailiai ledu. 
Dabar tie le«įai iš gatvių va
lonų’. * Dii-Da apie 200darbi- 
ninku. ‘ '

!-im . f , I I ! ' r 11 J ! < •

AIŠKĖJA KUN. BAKŠIO’ 
f 4 UŽMUŠĖJAI7 ' '

• . 1 1 < < • » «

Iš patikimų šaltinių gąu,- 
tom žiųiom aiškėja, kad pni- 
ejusjaič- metais nužudė Mer
kinės kunigą dr. Bakšį du 
lenkų žvalgybos agentai iš 
pruskininkų.

j

i
n

Airijos lakūnai. Viduryje stovįs su 
gan, po jo kaire, išsižergelis, yra Įeit. Gi

’ • e
f * * >

šešiasdešimt tūkstančių kilo- rilę bvlą.- 
gramų už vienuoliką mibjo-! l|kd pas 
nų vieną šimtą trisdešimt ke-1 
turis tūkstančius latų. Va- “ 
dinas, latviai yra Įvežę mums 
savo pinigų beveik' keturis 
milijonus.

Latvijos Žemės Ūkio mi
nisterija Įsitikinusi, kad Lie
tuvoje 
snukio ir nagų liga, vasario 
19 dieną panaikino Įsakymą, 
kuriuo buvo draudžiama ga
benti iš Lietuvos Į Latviją 
gyvulius ir pašarą.

* . i 
t

i t * ‘

‘DAINŲ DIENOS” ESTRA
DOS NAIKINTOJAI v

i Ši estrada mtv0
labai apiplėšta ir išnešiota 
nuo jos daugiau kaip 80 suo
lų. Viso nuostolių buvo pri-

gė 37 mokiniai. Jie bus pa
siųsti Į geresniąsias pienines 
3 mėn. pasipraktikuoti, pas
kiau bus paskirti į ipieiųpfes. 
Rudenį-'ten pat numatoma i- 
steigti aukštesnioji pįemmn- 
kif mokykla, kurioj mbkstas 
truks 2jnetus.-

DIDĖJA UŽSIENIO 
PREKYBA• ... i • • i . .1

Vasario mėnesy iš Lietu
vos išvežta daugiau kaip už 
24 milijonus litų, <» Įvežta už 
15 milijonų. Toks didelis 
išvežimas buvo ;tik 1924 nu 
spalių it lapkričio mėn.

4^-—-------------rr-.

PAVASARIO DAILĖS 
.PARODA

Kovo 27 d. universiteto rū
muose atsidaro dailės paro
da. Parodoje, be* semi, ži
nomų dailininkų, dalyvaus 
kelios dešimtys ir naujųjų 
dailininkų. Paroda truks 
iki balandžio 12 d.

PENSIJAS VISIEMS 
INVALIDAMS

Ministerių kabinetas, pasi
rėmęs atatinkamu Įstatymu, 
nutarė, kad pensijas gaus vi
si karo invalidai. Tuo būdu 
pensijos bus skiriamos ne tik 
tiems invalidams, kurie nete
ko sveikatos kovose dėl Lie-

Švietimo ministerija pra
nešė apie tai policijai ir pas 
aplinkinius gyventojus buvo 
padaryta krata. Pasirodo, 
kad tai buvo Aukštaičių gat
vės kai kurių gyventojų dar
bas ir policija iškėlė jiems 
pas III nuovados taikos tei
sėją bylą.

Kovo 23 d. taikos teisėjas 
išnagrinėjęs tą bylą nuspren
dė: P. Jakubauską i r M. I)ai- 
nauską už valstybinio turto 
vogimą nubausti po 3 mėn. 
arešto, bet kadangi jie nepil
namečiai, bausmė pakeista 2 
mėnesiai; 2 už vogtų daiktų 
pirkimą nubausti po 15 lt. ar
ba po 3 paraš ir 2 už leidimą 
savo vaikinis dalyvauti tos 

usti'po

APSIVOŽĖ SU VALTIMI
Kovo 24 d. apie ketvirtą 

vai. po piet žemiau nunešto
jo Slabados tilto vienas pirk
lys nusamdė pil. Antaną Ka- 
silevičių. gerokai išsikaušii- 
si. pervežti valtimi prekes 
per Neri. Kai jis sukrovė 
savo prekes, ji Įspėjo vau 
dens policija, kad keltis su 
tiek daug prekių ynV labai 
pavojinga.

Ištikro pavojus ir atsitiko: 
nuvažiavus i viduti Neries, 
valtis- apsivožė ir paskendo i 
šti visomis prekėmis. Buvu-: 
siejf valtyj 4 ^onės susi>y

- ■ u ’f/rč-rĮV ■ 2 'f: e i V Šf ‘ i ■

AMATŲ MOKYKLOS
Švietimo ministerija jau 

šiemet Įsteigė dvi medžio ap
dirbimo mokyklas. Abiem 
mokyklom supirkta įvairiau
sių mašinų. Šiose mokyklo
se mokslas prasidėjo, nes mo
kinių tuojau atsirado. Šiais 
metais bus Įsteigta 5 tokios 
mokyklos. T tas mokyklas 
kuo daugiausia turėtų leist 
vaikų artimieji ūkininkai. 
Vaikas mokėdamas amatu* 
duonos nepritruks.

i ‘Jtrl

_• • ji Į mmB m fl 1 u]

ŠUNŲ BYLA

Kovo 24 d. Kauno apygar- 
dos teisme buvo nagrinėjama 
gana juokinga byla.

Pil. Edvardas Pežletas 
parsivežęs iš Vokietijos šunį 
vilkų veisles. Šuo ėmė ir 
pabėgo. Už poros mėnesių 
Pežlėto tarnautojas pamatė, 
kad tą šunį vedžiojus Laisvės 
alėjoje pil. Jasvoinas Ilijas. 
Pasirodo, esąs tas pats* šuo, 
tos pat žymės — paskutinės >, x _ ■_ c y _ y - *• »
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Skaitytinos knygos
------------------------------------------ ——————t——r—— ‘ ’

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

“Darbininkas pasiūlo sekančio turinio gerų 
knygų:’

“Darbininkas” pasiūlo sekančio tūrinio ge
ru knvgų:
DANGAUS KARALIENĖ .

Dr. Albert Woods. Jis pir
miau buvo Maryland valstijos 
universitete, o dabar pakvies
tas būti direktorium moksliš
kų darbų prie Agrikultūros De- 
partmento.

r 5 ftą5 parom:
■ u xv . is 

zaSk5**-

teisinau -' Alž r__________„
šuns. Taikos teisėjas Jasvoi 
na išteisino, o šunį pripaži
no Pežletui. Apygardos teis
mo posedin Jasvoinas atvežė 
iš Vokietijos keletą liudi
ninkų Įrodyti, kad jis yra 
pirkęs iš Vokietijos kaip tik 
tą pati šunį.

Teisine, stojo ginti du pri
siekę advokatai. Iš kaltina
mojo Jasvoino puses pri*. 
adv. Vymanas ir iš kitos pu
sės pris. adv. pad. Merkys. 
Teismas Jasvoiną išteisino, o 
dėl šuns leido šalims kelti ci-

KIEK ATSIĖJO LEDŲ 
SPROGDINIMAS 

. ■ Z v

Vvriausias štabas atitaiso * t
išspausdintus, laikraščiuose 
neteisingas žinias, apie dide
les ledų sprogdinimo išlaidas 
laike šio potvynio. Visas 
sprogdinimas atsiėjęs 8104 
litai.

v •

su v
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Įtertes
Uoti

aus
ui, kad nesutaiso tilto, 

iek laiko tame pat 
Įeirusilaužč koją arklys. 
Sūrint visų šių Įvykiu 

valsčiaus valdyba, 
i matyti, nė nemano tilto

MARVEŽIS NUVIRTO
DUTIŠKIS. Kovo 

nuo Saldutiškio už 14 
etroznuvirto keleivinio 

io garvežys ant gele- 
pylimo ir nukrito 

n vienas prekinis va- 
Klasiniai vagonai ir 

s nelaimės išvengė.

ftu pasirodė-daugiau 
negu jų būta pirmiau, 

ko daug mtkenčia vietų 
kai.
js taikinti,. Lietuvos 

rklingos Medžioklės ir 
Kauno 
ria me
dieną 

iminės girininkijoje 
vidavas).

KOVĄ SU MADOMIS
eti, kad universiteto 
j trtrjM* yra kilęs su 
is įkurt i draugiją ko - 

nelemtomis madomis.

Mylintiems literatūrų patartina 
BEN-HUR__________________ ________________ _...

Ekonominio turinio įdomĮ knygutę, ;

4 Politinio, pobūdžio
BOLŠEVIZMAS ____________

Geografinių žinių mėgėjams tinka 
KELIONĖ APLINK PASAULĮ _______

Lengvo turinio skaitymėliai
TRYS KELEIVIAI___________________ _____ .45
TRUMPI SKAITYMĖLIAI__________________ .45

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

Siųsdami užsakymus adresuokite:
“DARBININKAS”

366 W. Broadway South Boston, Mass,

LATVIJOS PREKYBA 
LIETUVA

1925 metais i Lietuvą Lat
vija yra išgabenusi trisde
šimtis tris tūkstančius kilo
gramų Įvairių prekių už sep
tynis milijonus vieną šimtą 
trisdešimt tris tūkstančius 
latų, o iš Lietuvos gavusi aš
tuoniolika milfjonų du šimtu

37 NAUJI PIENININKAI

Nesenai Belvedery Įvyko 
pienininkų kursų išleidžia
mieji kvotimai. Kursus bai

Reinoldas šikzalas ir Gemšycas

TEMPLIERAS ADELMARAS
APYSAKA IŠ ŠV. KRYŽIAUS KARŲ

Vertė A. Blažys

K J

I. H. McCarthy atradęs duk
terį. Ji nuo jo buvo pavogta 
ir truko 22 mėnesiu iki surado. 
Mergaitė dabar 
metų amžiaus.

yra pustrečių

(Tęsinys)
GYDYMAS

Belaisvis Nuharedinas Emiras' po trijų dienų 
miego, kaip kokio letargo, atsipeikėjo.. Pamatęs 
kur jis randasi ir kad netoli jo. prie lovos, stovi 
Adelmaras nusigandęs apsidairė aplinkui. Bet tai 
greičiausia buvo tik sapnas, kuris ji kankino, sma
giai atsidusęs vėl užmerkė akis ir taip, kaip iki šio
lei apalpęs miegojo. “Ačiū Dievui.” tarė gydyto
jas, kuris šalia Adelmaro. netoli sužeistojo lovos, 
buvo: “pavojus jau praėjo.” — “Aš bijau,” atsakė 
Adelmaras. “kad jis. sužinojęs savo padėti, nepra 
dėtų prieš mus šėlti. “Pone, teisingai tu manai,” 
galvojo gydytojas, “savaime aišku, kad netikėlio kū 
ue yra tvirta, mųmlenkiama dvasia, kuri <lar nėra 
pergalėta. ”\

Kaip gydytojas manė, taip ir atsitiko. Pastebė
jęs Nubarei kinas, kad randasi priešu naguose, su
skaudo jam širdį ir baisiai pradėjo šėlti. z

Greitai parpuolė ant kelių ir ištiesęs karštoje 
maldoje rankas į savo pranašą balsu ėmė verkti, kad 
Adelmaras nebegalėjo ilgiau ištverti savo šėtroje. 
Bet vienas sužeistasis irgi pasilikti negalėjo, nes bū
tą nusiplėšęs žaizdas. Tačiau smarkiai jį smlraudus. 
truputį ai>rimo. Dabar jis atvdžiai sekė kiekvieną

Adelmaro žingsnį. Neužilgo, ligonis būdamas, pa
tyrė templiero malonumą ir gailestingumą. Taip, 
kad tuojau liko jam dėkingas ir visomis jėgomis sten
gėsi suvaldyti savo žiaurumą. Ramiai ir maloniai 
žiūrėjo jis dabar Į mėlynas Adelmaro akis, jo gi vei
dą aptraukė, kaip žemę pavasario kvapas, linksmu
mas.

Iki šiol Emiras adr nė vieno žodelio nebuvo iš
taręs; kartą jis paprašė Adelmaro, šalia jo atsisėsti. 
Jaunikaitis paklausė. Saracėnas vargiai pakėlė gal
vą nuo priegalvio ir parėmęs ją ranka pusiausėdomis 
silpnu ir sujaudintu balsu tarė:

“Krikščioni, dėkoju tau už visą, ką man pada
rei. Tepalaimina tave ir tavo draugus-ateivins die
vas Alachas. Teapdengia jis tavo stogą taikos pal
mės šešėliu ir Har kartą, būk palaimintas šioje žemė
je. Tavo jėga pergalėjo mane, ko dar niekas pada
ryti neišstengė.

Tikėk, nazarieti, mano dėkojimas už dabar pa
reikštąjį. yra didesnis, nešiu daugiau man gerą pa
darei. negu aš žodžiu galiu pasakyti. Toks yra kiek
vieno kario likimas: arba pergalė, arba mirtis;, ne
teisingai aš pasielgiau, dejuorlamąs it moteriškė, nes 
Alachas yra didis ir jo vaikai privalo prie jo glaus
tis. Taip, tn išgelbėjai Nuharediną, globojai jį kaip 
savo brolį, rpaguldvdamas savo šėtroje ir daugel nak
tį: nemiegojai lindėdamas prie veTgo lovos. Aš ma
čiau tave tą valandą, kada prie manęs buvojo mir. 
ties angelas, mačiau tada, kada klaidžiojo nuliūdi
me mano dvasia. Buvau pamišęs, norėjau apakęs 
sudraskyti ryšius, kurie sulaikė mano kraują ir u|> 
saugojo gyvybę, tn gi tai uždraudei daryti. Mano

tikėjimo prieše, ir tu tų visų man padarei! Aš jnr- 
rniau neapkenčiau francūzų, nes jau ne kartų buvau 
ištyręs jų drąsumą, tu gi išmokinai mane juos my
lėti. Už tai nepamiršiu tavęs pas savo pranašų. Kol 
vergu čia būsiu, kiekvienų tatfo žingsnį seksiu, kaip 
ėriukas savo motinų. Bet tu Alache, jiasaulio val
dove, suteik dar man išnaujo laisvę, nes laisvu bū
damas geriau galėsiu atsidėkoti.” Ištaręs paskuti
niuosius žodžius griaudžiai apsiverkė ir nutvėrę* 
templiero rankų prispaudė jų prie savo širdies. “Ma
no tikėjimas,” atsiliepė Adelmaras, “liepia priešų 
gailėtis ir surinkti nuo jų galvos degančias anglis. 
Aš pildau savo pareigas, kurios man tampa lengves
nės, kuomet tu lieki mano priešu, o aš privalau ta
vęs gailėtis. Gerai žinau kad jūs pažeminate ir nie
kinate,, mūsų belaisvius, jie yra panašūs plrtgan Į- 
kinkytam ir skarmalais apdengtam gyvuliui. Jūs 
neturite sužeistųjų pasigailėjimo; tūkstančius mano 
brolių laikote belaisvėje, kurie nelieturi vilties nei 
savųjų, ^įei tėvynės patnatytL . Kankinate iš tolintų 
kraštų atėjusius prie Išganytojo karsto pasimelsti 
beginklius keleivius. Už tai mes čia atvykome, kad 
atkariavus Palestinų, šventąją vietų, kur jūsų f r 
mūsų kraujas upėmis teka. Bet tu nenusigųsk. kud 
aš už lygų, lygiu atsimokėsiu. Liuosybės tau gra
žinti negaliu ir nėpri valau. nes duoti tau į rankas 
išnaujo ginklų, būtų didžiausi* prasižengimas prieš 
savo brolius. Bet ir kaip vergo nepažeminsiu; ir to
linu tave globosiu, kol nesugrąžins tau Dievas pir
mykščių jėgų. Ramiai ilsėkis mano šėtroje, o aš 
kiek galėdamas palengvinsiu tavo nelaimę.”

-v-Eo io-jaunikaitis’atsistojąinpasišalino ouoNh-
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NUOTRUPOS
Rašo Homo

ŠLYKŠTI BROŠIŪRA
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Į mano rankas pakliuvo 
Lietuvoje išleista brošiūra

nys. llomo). Bet jei prisi
minsime valstiečių liaudiniu 
kų trumpalaikio seimo pir-

Lietuvos 
■v_ net

DEMARKACIJOS LINIJĄ 
APSTATĖ KARIUO

MENE
Ijcnkų paisonio policija,

saugojusi demarkacijos lini
ją, atitraukta j užpakalį ir Į 
jos vietą pastatyta tam tik
ra reguliarinė kariuomene. 
Prieš pasitrauksiant, lenku 
]M>liriniiikai visą laiką buvo 
girti, visus norinčius perei
ti demarkacipos liniją leido 
už 1 zlotą.

Pakeitusi (Miliciją kariuo
menė iš pat pirmųjų dienu 
pradėjo žiauriai elgtis su gy
ventojais. Vienus visai be 
jokios priežasties sumušė li
gi1 kraujo ramius gyventojus, 
kitur apiplėšė. Tuose kai
muose, kur sargybų būstai, 
)nusidėjo vagiliavimas.

kasdieniniu dalyku. Gal ir 
nevertėtų dėl to rašyti, jei 
ne viena priežastis, kuri ne 
juokais paliečia brolius lat- 
vius.'Subankrūtijusiam bau 
kili pareikšta pretenzijų 
2(X),000 dolerių, iš kurių 180.- 
000 dolerių tenka latvių va! 
stybiniam bankui.

Gedžinkelių pajamos vasa
rio mėnesy pasiekė 2,300,000 li
tu. Iš šios sumos 2.100,000 ten
ka pintiesiems geležinkeliams.

ORGANIZUOJA BANDITŲ 
BŪRIUS NAUJIEMS

\ SMURTAMS

Tikromis žiniomis, Vil
niaus ir Trakų vaivada Lu
koševičius iš visokių valkatų, 
vagilių, nuobradų, krimina
listų ir kitų visuomenės at
matų organizuoja bandas, 
kurios įvairiose demarkaci
jos poliui jo vietose lietuvių 
pusėj puls gyventojus, ir plėš 
juos.

OKUPANTAI UŽDARO LIE
TUVIŲ MOKYKLAS

Švenčionių apskrity poli
cija staiga puolė 19 lietuvių 
mokyklų įvairiose vietose, iš
vaikė vaikus, sumušė moky
tojus ii- 7>askiau pareiškė, 
kad tos mokyklos uždaromos. 
Jokios rimtos priežasties ši
tam puolimui pateisinti ne
buvo, jei bent okupantų i- 
prastas noras banditiškai 
elgtis okupuotam krašte.Vie
tos gyventojai šituo smurto 
žygiu baisiai' pasipiktinę. 
Lietuvių organizacijos pa
siuntė skundą tuo reikalu 
aukščiausiam Lenkijos ad
ministracijos tribunolui.

Ko nelinkti ii- kas rinkti."'"1'"''^'’ <!r- 1>«-
; kąlbą iškilmingam Lietuvos 

Seime, kurioje pasakyta 
daug t iesos apie Lietuvos pa- 

'žangą, apie jos klestėjimą, 
krikščioniu vai -,ai :,iškii,i nial.v1' kad lia"- 

dininkai savo brošiūroje la
bai meluoja.

Tuo atžvilgiu 
liaudininkai sumušė 
Kapsuką, nes Lietuvos išda
vikas Kapsukas kiek “gra
žiau” apie Lietuvą atsiliepia. 

Sulig Jurgio ir kepurė.

Autorius nežinomas. Tai 
priešseiminės agitacijos 
“kompozicija.” Iš tos kny
gutės turinio gauni Įspūdžio, 
ka Lietuva, 
doma, nieko gero nedavė. Iš
giriami vien liaudininkai. 
( Matomai liaudininku leid.i-

prat 
soči; 
tinti 
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bčja 
vei k
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Mašina cukrui dirbti. Su šita mašina daroma cukrus iš 
kornų. Per 10 valandų kornai paverčiami i cukrų.

VAGYSTĖS VILNIAUS 
MIESTO VALDYBOJE

Nešimai susekta labai di
deli pinigų vogimai iš miesto 
valdybos kasos. Vagys nesu 
>ekti, liet iš visako ^matyti, 
kad tai kasininko ir kiru tar-

GELVONYS, Ukmergės 
apskr. Pereitais metais vie
tos vidur, mokykloje įsikūrė 
moksleivių nepartinė lavini 
mosi kuopelė “.Užimtas.” 
Trumpu savo gyvavimo lai
ku kuopelė suruošė kelis va
karus su vaidinimais, pa
skaitų ir šiaip pram )gų.

Gautas pelnas paskirtas 
i ('turtingiems moksleiviams. 
Kuopelė dirbti padeda getais 
patarimais ir darbais mo
kyklos kapelionas gerb. kun. 
A. Žemaitis. Jis pirmas .ni
kėjo kuopelės reikalams 25 
litus. Kuopelės nariai labai 
užjaučia Šaulių S-gai. Val
dyba ir keletas atskilai na- 
uiu užsiprenumeravo “Tri-

Šiame kaime nusižudė 
žmonės. Ūkininkas Klib. a- 
pie 50 metų senukas, pasitu
rintis, girtas pasikorė. Ne
užilgo po to actu nusinuodi
jo 20 metų mergelė. Kalba
ma, kad nusižudė dėl nelai
mingos meilės.

il”. trys milžinkapiai. Vienas 
apaugęs beržais, antras, eglė- 

* mis. o trečias pušimis. Tre- 
stypso keli pakrypę kryžiai, 
čio milžinkapio viršūnėje 
stypso keli pakrypę kryžini. 
Kasinėjant milžinkapiuose 
randama kalu ir senovės lie
kami.

VELTl’ONA, Kauno aps. 
Kovo iš 10 Į 11 dieną iš kel
tinio Gedimino paminklo pa
matų išlupta Įmūryti ten pe
rintais metais birželio 28 d. 
dokumentai ir piniginės au
kos. Dokumentuose y i a apie 
40 Lietuvos Įžymiųjų orga
nizacijų atstoni parašai, da-'; 
lyvavusių paminklo pamatų 
statymo iškilmėse. Pinigų 
buvo nedaug. Kaltininkai 
ieškomi.

MIESTEL1ŠK1AI, Pane
munėlio valse, šio kaimo ū- 
kininkas (’-lys 1915 metais 
buvo pašaukiąs rusu kariuo
menėn. Išvykus į karą, ligi 
šiam laikui namuose jokių ži- 

Žmona

bautojų narnai. mitą.”

SUBANKRUTIJO DAR VIE 
NAS BANKAS

Vilnius ypatingiausiu vie
la dabartinėje Lenkijoje. Į 
kurią tik okupantų įstaigą 
iiedirstelsi. visur pinigų va
gystes, kyšiai; žingsnį žengsi 
mieste — visur užtiksi plėši
mą arba peštynes; pažvelgsi- 
1 kurią ners prekvlms ar biz
nio įstaigą—visur matysi nu- 
sibankrntijimą ar aiškų ban- 
krūtą. Iki šiol didingai lai
kęsis ūkio bankas tarp ban
krotų. irgi nusibankrutijo. 
Bankrūtas Vilniuje virto

SEREDŽIUS, Kauno ap. 
Dar Nemunui stovint kai ku
rio miestelio trobesiai buvo 
užsemti. Kovo 11 d. ledui 
sujudus, vanduo pakilo auk
ščiau horizonto 5 su pus*' 
metro ir užliejo daug namų. 
Linijoje Veliuona — Sere
džius nulaužta 10 telefono 
stulpų, gi Seredžius—Vilki
ja — 30. Vieškeliai užnešti 
ledais.

VABALNINKAS, Biržų 
apskr. Kovo 10 d. i turgų iŠ 
Kupiškio atvažiavo linų 
pirklys žydelis ir mokėjo 
žmonėms už linus daug bran
giau, 
liai.

I .I nių apie jį neturėta.
. ir kiti giminės mane, kad jis 
yra miręs. Net mišias už jo 
vėlę užpirkinčjo kelius kar
tus. Bet štai kovo 10 d. pa- 

1 * -j, n - »■» • It’O i*'*! O *
V lik ( l((k • IVvtAll'i* ̂ atė

jo dingęs ū-lys. Visi, labai 
nustebo ir net nusigando.

/ ZINUTĖS
Kovo 14 d. saulutei švies- 

telėjus ir vėjui papūtus, Ne
munas 5 v. p. j), žiemos 
skrandą padėjo, nes jau ji 
buvo suirusi į skudurais pa
virtusi. Vienus skudiirius 
ant krantų išmetė, kitus jū
ron nunešė. Nupuolus van
deniui Kaunui jokis pavojus 
negrėsė. Dabar vėl oras at
šalo, keli šalčio laipsniai ry
te, net ir dieną kur saulė ne
siekia, yra Nemune naujas 
ižas plaukioja, bet jau mil
žinui nieko šaltis nepadarys,1 
nesukaustys, tuoj garlaiviai 
plaukios. |

Šaltis gali žiemkenčiams 
augalams pakenkti, 
čiams ir dobilams.

* * *
“Rytas’’ rašo iš Telšių: 

“Sekmadieny, kovo 14 d. a- 
pie Telšius siautė baisi snie
go pūga. Prisnigo ligi kelių. 
Tuo tarpu kitose netolimose 
vietose oras buvo pakenčia
mas.”

k v lė

LIETUVOS VYSKUPAI
Komos kabelis pranešė a 

pie naują Lietuvos bažnyčios 
sutvarkymą. Toji žinia la
bai mus džiuginanti, nes ne
normali Lietuvos bažnyčios 
padėtis visiškai sutvarkyta. 
Šv. Tėvas, J. E. arciv. J. Ma
tulevičiaus tarpininkauja
mas, tinkamai išrišė ši opų

I klausimą. Lietuvos katali
kai tuo žygiu daug laimėjo:

II i Ribiniai. susidarė keli stam
būs centrai, o tautiniai -- 
izoliacija nuo svetimųjų.

Lenkams tai didelis smū
gis.

Apie tą svarbų, istorišką 
įvykį teks pakalbėti editoria- 
lų skyriuje.
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DARGUŽI AI. Žeimių vai..
Kėdainių apskr. Nesenai

iiarėdino dėkojimų; trūko žodžių belaisviui sav ) 
jausmams išreikšti.

Diena po dienos ėjo tvirtyn saracėnas ir paleng 
va mezgėsi vidujinis meilės ryšys tarp jo ir Adelnia- 
»•<». Oriieno viršininkas ir jo senelis pavelijo Adel- 
marui ir toliau laikyti savo šėtroje belaisvį Nubarė 
dinų. Dažnai abu sėdėdavo ir su didžiausiu įdomu
mu klausydavosi Emiras ilgų tempiiero kalbų apie 
krikščionių tikėjimą ir dieviškus dalykus. Visų- 
pirma (atprašė jo Adelmaras papasakoti savo gyve
nimo istoriją. “AŠ žinau.” tarė jis. “tai panaujin- 
tavo žaizdas, liet žodžiais tave paguosiu.”

“Mielas drauge.” atsakė Nuharėdinas. “pat- 
ž.iiai. kad gintis nuo tavęs, negaliu,” jei reikalai, 
tumei mano gyvybės, mielai ją atiduočiau, nors ir 
nebūtų iš to tau naudos. — Mano gimtynė — Kiu 
di-tanas, kuriame nėra garsesnės giminės, kaip Z- - 
mokišų. Tėvo ir motinos dar kūdikystėje netekau. 
Vos keturiems metams sukakus rado mane arabai b.-- 
rėpliojantį aplinkui tėvo namus, kuriuos sugriovė 
krikščionys. Vienas tų arabų vadinosi “Abilalah oi 
llakim,” tai mūsų genties viršininkas, kurio ne p »- 
laimino vaikais Alachas; tat jis pasigailėjo manęs

- našlaičio. Jo akyse prabėgo mano kūdikystės die
nos. Negaliu žodžiais tau nupasakoti to laiko, pal< 
buvai jaunas ir lwabejo ne kartą ilgiesi jaunystės 
'-vajonių. Iš ankstvbesnių mano kūdikystės dienų 
ni< ko nebeatsimenu, išskyrus savo vardą: “Nulii- 
lėdinig” kuriuo ir toliau mane vadindavo. — Abd i- 
lahas mane lahai mylėjo ir j>o metų paėmė už sūną.i - 
O tada buvau laimingas! Aštuoniams metamą euk.i- 
ku« jnn mokėjau gerai valdyti žirgą ir jodavau bo-

r » ►<Xrt

negu vietos žydai pi rk-'Į 
Vabalninkiečiai pirk-1 

liai žydai, supykę už daromą I 
jiems konkurenciją, padeg" 
svetimo žydo supirktus apie 
10 pūdu linus. Linai visai 
sudegė, nors žmonės stengėsi 
nors jų dalį nukentėjusiam 
žydeliui išgelbėti.

KEPURĖNAI. Plungės 
valse. Prie pat kaimo v ra

MYLINTIEMS SKAITYTI 
DORUS RAŠTUS

Pasiūlome visiems "<»rn rašm mėgė
jams įsimyli dvi "eras knygas: pirma ir 
antį-:] tumi)

APMĄSTYMAI
visiems metams ir šventėms

Dydis 5X7’ j coliu, dailiais kietais ap 
darais, po MM) suviršam puslapiu. Spau
da aiški. Tikrai naudingi skaitymai 
ypač dievr.tiem žmonėm. Kaina abieju 
tonuj S.”,.(m). Išpilkite pašte “.Monf.> 
Order" ir siųskite:

“Darbininkas”
"CC. \V. Bromhvay. So. Boston. Mass.

A

Kūeią tą naktį vagiliai pČr 
lan hi ii indo i bažnyčią ir dvi 
aukų dežuti sugadino ir ką 
rado, pasiėmė, treciąją dė
žutę tik apdaužė, turbūt iš
girdo bildesį ir pabėgo, nes 
zakristijoj zakristijonas gu
li.

Dūbravų k. siuvėjas Bič
kus, dar jaunas žmogus, ne
vedęs. 10 kovo d. grįžtant iš 
Kauno namo staiga vežimo 
mirė. Įtaria būk degtinė už
sidegusi. uždusino.

Parapijoje difteritas iv 
škarletina siaučia, apsirgus 
greitai miršta.

Pannnunir! is

PAŽINO TEISYBĘ
Tūlas Juozas Raila, Lietu

vi) socialistų veikėjas, arčiau 
susipažinęs su socialistais,

veik kiekvieną dieną į tyru-ant liūtų medžioti. Be-r 
vau drą.-iis, kaip didžių, taip ir mažų gerbiama . 
Bet neužilgo baigėsi mano gyvenimo laimė- dieno . 
Pradėjo- siausti mūsų kraštą Samumui ) su nuodin- 
dingomis dūjomis nuvyto mano linksmosios jauny
tės žiedai ir prasidėjo kova su žiauriu likimu. Man > 
tėvas išjojo prieš jus karan. o aš gi negalėdamas pa • I 
kui jį joti, ne.- jis mane laikė per jaunu, pasilikau 
vienas verkdamas. Kartais nebūdavo jo namie p » 
ištisą savaitę, bet sugrįždavo visuomet laimingas ir 
pergalėjęs. Pasigirdus linksmiems kareivių šauk: 
•nanis, apsidžiaugęs greitai užšokdavau ant žirgo i>- 
vėjo greitumu lėkdavau priešais pasitiktų savo no 
limiausio tėvo. Kiekvieną valandą lipdavau i auk 
tą datulę, šalia mano šėtor-stovėjusią, pažiūrėti ar. 
jis dar negrįžta. Laimingiausias jaučiausi, kada j;- 
maloniai priglausdavo mane prie savo krūtinės.

\ ieną dieną, kurią aš jojau nebemačiau, įlipau 
į aukštą meili ir ilgai žvalgiausi plačius tyru . 
kur tolimame ehorizonte pamačiau kylanti dulkiu d< - 
besyną. “Čia jie yra.” linksmai sušukau, tai maro 
levas su kariuomenės būriais.” Bet šį kartą nebe: i- 
girdejo linksmų karių šauksmų: tylomis, nuliūdę ž.- 
giavo, viduryje gi nešė nešvklas, ant kuriu gulėjo 
mano tėvas, mano brangiau.-is. numylėtasis Ieva-’ 
Jis buvo išblyškęs ir kruvinas. 11 įeitai puoliau ji 
verkdamas bučiuoti. Dar karią pravėrė akis ir ma
loniai pažvelgė į mane, paskui uždėjęs ant galv.* 
lanką silpnu balsu tarė; “Nnlmrėdinai. mano sūnau, 

----  -- ----- - I. • *
> šiltas tynj knrl'i karinis ak'<'rbl:»«l per vhikHmuvi

Ir j Picoj Enroprj.

aš ta\e apleidžiu. Pasiuntė man Alachas mirties an
gelą ir jau galėsiu rojaus džiaugsmais gėrėtis. At
simink ko aš tave išmokinau, jau atėjo mano pasku
tinė valanda ir nieko nebegalėsiu tau padėti. Su
diev mano sūneli.'* Dar kartą bandė pasikelti, ma
ne paglamonėti, bet veltui jėgos jau buvo išsisėmu
sius ir amžinai užmigo prie mano krūtinės.’’

N’ucliarėdinas susijaudinęs nutilo ir uždengė 
rankomis veidą. Adelmaras jo neramino, leido išsi
veržti ir nusilpnėti atsiminimo skausmams. Bet jis 
pats vyriška jėga staiga susilaikė ir tęsė toliau savo 
pasakojimą.

“Nuliūdęs sekiau paskui būrį, palaidojusi; mano 
Liūdnai skambėjo laidotuvių giesmės, kuriu 

dar ir dabar atsimuša mano ausyse ir virpin i

Aš neapkenčiau francūzų, kurie

tėvą.
'Ūd;i<
Širdį. Kaip ttk^sukako ašluoniolika metų stojau prig 
šakiu savo genties.
r/.mušč mano tėvą ir norėjau jiems krauju atkeršy
ti. Visuomet laimėdavau kovą ir pragarsėjo Nulri- 
• ėdino vardas tarp tyrų sūnų. Jau sukako treji me
tai. kaip aš laimingai, bepaliovus kovoju prieš jus. 
tik susidūrus su tavo drąsa žuvo mano laimė. Ta
čiau nemanyk, kad aš hūči ąiikado nors sutejięs savo 
ginklus beginkliu krauju, kad belaisvius koliojau. 
i’ri-iekiii pranašu Mohomedu, kad aš eidavau visuo
met į atvirą kovą rinkdamasis tik drąsesniu- pr-e
v • •sus.

Būdamas liuesas mm tarnybos tokiuose tai pa
sakojimuose praleisdavo jaunikaitis laiką. Ilgainiui 
Nuharėdinas įgijo \isai kitokį supratimą apie kri
kščionių tikėjimą ir ĮMimažu linko jo širdis prie Kris
taus, apie kurį jam stropiai pasakodavo Adelmaras.

L

galutinai apleido jų eiles ir 
x viename Kauno^

“Rytas” numerių išspauzdi- 
no tokį laišką:

“Gerb. ‘Ryto’ Redakcijai. 
“Prašau neatsisakyti pa

skelbti savo leidžiamame or
gane žemiau duodamą pa
reiškimą:

“Matydamas skurdą ir 
vargą darbininkų gyvenime 
ir pats būdamas jų dalyviu, 
ieškojau jų, t. y. skurdo ir 
vargo priežatsies ir priemo
nių pašalinti. Skaitydamas 
socialistinę literatūrą buvau 
įsitikinęs, kad tik socializ
mas ' Y (tinginusia visuome
nės valdymosi tvarka ir tik 
įsiviešpatavus pastarajai hu« 
nušluostytas ašaros vargs
tantiems darbo žmonėms, l.et 
praktikoje patyriau, kad so
cializmo skelbėjai, lygiai ir 
pats socializmas nesirūpina 
darbininkų būvio pagerini
mu. nors jie dėl akių šluos
to ašaras, tai su tokiu ražu, 
kad darbininkams geriau 
ašarotiems palikti ir nema
tyti jų d-arbų. Socialistų 
tikslas ir siekis no gerinti 
darbininkų būvis, bet gramz
dinti dar į didesnį skurdą ir 
tamsą, kad tuo paverstų 
darbininkus į žvėris ir su jų 
pagalba užgrobtų valdžią, o 
vėliau sau įsitaisytų rojų, o 
darbininkams—pragarą, 
cialistų priemonės tam 
siekti — demagogija, 
greit prieis liepto galą, 
susipratę darbininkai pama
tys. kad krikščioniškoji tei
sybė remiasi tokios rūšies 
daviniais, kad prieštarauti 
jai n'ikštų šaudyti stiklo šra
tais į granito uolą. Nuo šios 
dienos atsisakau dirbti socia
listų eilėse, kuriose veikiau 
koletą metų ir viešai atšau
kiu. ką esu skolbęs darbinin-
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Amerikoniškieji įstatymdaviai dabar labai užimti garsiuo
ju blaivybės įstatymu. Dėl to įstatymo iškylo toks ermideris, 
kad jame paskendo visi tie klausimai, kurie pirmiau ameriko
niškąją visuomenę rūpino.

Prie tų pamirštųjų ar “paskendusiųjų“ klausimų priklau
so ir ateivybės įstatymas. Įstatymų leidėjai jį jau pamiršo. Dar 
malonė Dievo, kad neišmetė visai iš dienotvarkės, o susimy
lėjo — įrašė į paskutinę eilę.

Bet vistik iaiks nuo laiko ir tas įstatymas išplaukia viešu
mon. Vistiek, ankščiau ar vėliau, įstatymų leidėjai turės su
sirūpinti tuo klausimu. Juk viskam ateina laikas. Ateis laikas 
ir ateivybės įstatymų svarstymui.

Todėl žmonės, kurie šiokiuo ar tokiuo būdu tuo įstatymu 
suįdominti, steigiasi ištirti jo padėtį ir sudaryti tam tikras ap
linkybes. Tuo tikslu ateivių priešai ir jų draugai, rankų ne
nuleisdami, ieško svaresnių argumentų savo tvirtinimų įrody
mui ir veda plačią agitaciją. A

Ypatingu gyvumu pasižymi ateivybės priešai. Jie deda 
visas pastangas, kad tą klausimą atvaizdinus juodžiausiomis 
varsomis. Su didžiausiu atsidėjimu rankiojama ateivius kom
promituojanti medžiaga, kuri atydžiai išsijojama, “nuzalaty- 
jama.“ ir tokioje formoje visuomenės viešumai patiekiama.

Dar nepersenai mes skaitėme ateivių priešų išpūstus straip
snius apie tas milžiniškas skaitlines, kurias sudaro čia gyve
nančiųjų ateivių artimos giminės. Tais straipsniais norėta į- 
baidyti visuomenė baisiu vargšų antplūdžiu, todėl tvirtinta, 
kad ties ateivybės vartais susispietė minių minios, Bet šiandien 
jie rado kitas gązdinimo priemones, šiandien bandoma mušti į 
“sveiką sąvok” “

LIETUVOS BAŽNYČIOS tams užsidarius, Lietuvos e- 
migiantai pradėjo plaukti į 
svečias šalis.

Lietuvos spaudoj pasirodė 
žinių apie labai blogas išeivių 
sąlygas kai kuriose pietų A- 
merikos respublikose. Be ki
ta ko kaltinama ir Lietuvos 
valdžia, kam ji nesaugojanti 
.mūsų nežinėlių piliečių nuo 
apgaulingų viliojimų Į tuos 
užsienio kraštus, kur jų lau
kiąs tikras vergavimas. Šis 
klausimas yra svarbus ir vi
suomenei paaiškint inas.

Lietuvos Vidaus Reikalų 
ministerijoj išvažiavimo į 
Braziliją klausiniu patirta. 
Prieš du mėnesiu buvo atvy
kęs Kaunan vienas Brazili
jos konsulas ir pasiūlęs Lie
tuvos Vyriausybei padaryti 
su Brazilija tam tikrą sutar
tį Lietuvos piliečių išvažia
vimo Į Braziliją reikalu. Ta
čiau Lietuvos Vyriausybė,

'AN'TBADrENlŠ, BALANDŽIO 13. 1U-’1

Nelaimė ant geležinkelio. Tas atsitiko ties MishawaKa, .nd. Buvo labai ūkanota. Au- 
tomobiliuje važiavusieji žmonė s nematė ateinančio traukinio, važiavo per geležinkelį ir tuo 
tarpu į juos atsimušė traukinys, žmonės automobiliuje buvusieji žuvo.

Amerikos ’Gynymo Draugija, viena didžiausių ateivybės 
priešą, delegavo Washingtonan atstovus tikslu ataušyti neku
riu sentimentališku atstovu galvas. Delegacija, žinoma, savo 
įgaliojimus pildo. Vienas delegacijos narių, kokios tai pat
riotinės organizacijos susirinkime pareiškė, kad ateivių šalinin
ko Perelmano biliuje pavojingiausia vieta — sentimentalizmas. 
Daugelis Kongreso bei Senato atstovų pasiduodą tam sentimen
talizmui, pasigailėjimo jausmui, kai jiems pradedama kalbėti, 
kad dabartiniai ateivybės įstatymai ardą šeimynos laimę, ir pa
siryžę balsuoti už Perelmano įstatymą. Bet, ateivių priešas, 
toliau tvirtina, kad šeimyninės persiskyrimo tragedijos kalti
ninku esąs pats ateivys. J o kaltė tame, kad jis palieka savo 
šeimą savo tėvynėje, o pats vyksta į Jungt. Valst. ir čia atvy
kęs šaukia, kad kas tai suardė jo šeimyninę laimę. Tais tvir- 
tinimasi Amerikos Gynymo Draugija besiremdama nieko"pneš 
neturėtų, jeigu valdžia visiškai uždraustų įvažiuoti Amerikon, 
kad tuo būdu šeimynos nebūtų ardomos.

Kitas delegatas taip pat išėjo prieš ateivius su nudailinta 
k kritika ateiviams. Tas paskutinis ateivių priešas tiek toli nu- 
F keliavo, kad, berods, sukirto visus savo draugus. Tasai “ge 
i nialus” ateivių ėdikas iš kur tai iškasė, kad jeigu neuždarysią 
»■- visiškai rubežių, tai netolimoje ateity iškilsianti griežta kova 

tarp anglo saksų ir kitų tautybių dėl Washingtono valdžios vai
ro. Todėl tas “patriotas“ apeliuoja į “sveiką sąvoką’’ ir siū
lo apsaugoti šalį nuo “liūdno apsireiškimo,’’ kuris gali iškilti.

Ateivybės įstatymų likimu besiįdomaują žmonės, linkę tvir-
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SUTVARKYMAS

Kablegramos pranešė, kad 
Lieutvos Bažnyčios gyveni
mas galutinai patvarkytas. 
Iki šiam laikui nekurios Lie
tuvos vyskupijos priklausė 
svetimoms metropolijoms. 
Tai prieškariniai palaikai, 
kurie dabar jau pašalinti. Iš 
J. E. Arciv. J. Matulevičiaus 
išsivežtų Romon kandidatų 
Kauno arei vyskupu paskir
tas vyskupas Skvireckas, Pa
nevėžio vyskupu — Paltam 
kas, Telšių vyskupu ir Klai 
pėdos krašto prelatu J. Stau
gaitis, Vilkaviškio vyskupui 
Karosui paskirtas sui'raga- 
nas-vyskupas M. Reinys 
(tai yra dabartinis užsienio 
teikalų ministeris). Žemai 
čių vyskupas P. Karevičius 
pakeltas i areivyskupus. Tad 
Lietuvos Bažnyčios reikalai 
pertvarkyti taip, kaip to rei
kalauja Nepriklausomos Lie- negalėdama patikrinti Bra

zilijos gyvenimo sąlygų rie
stoj, nuo šios sutarties suda
rymo tuo tarpu susilaikė. 
Kadangi bendrai nei Lietu
vos konstitucija, nei užsienio 
pasams duoti taisyklės ne
draudžia respublikos pilie
čiams (išskiriant jų tam tik
rą kategoriją) išvykti ar 
šiaip Į užsieni keliauti, tai 
užsienio pasų davimo Įstaiga 
savo rizikų važiuojantiems 
piliečiams jokių kliūčių da
ryti negali. O tokių piliečių 
atsirandi! nemaž;!. Juos gau
do įvairūs agentai, žadėdami 
aukso kalnus. Tad žmonės 
"riki ir veržiasi vaduoti.

Vidaus Reikalų ministerija, < 
norėdama savo krašto pilie- 1 
čius Įspėti nuo galimų dide
li n variju Brazilijoj, k ur Lie
tuvos žinončin-s oro sidįpjos ■. 
Ura. nežinomos ir nepalan
kios, kur dar netorima jokio 
savo k rašto atstovo ar iipdio- 
linio, saui/ojaurio Lietuvos 
piliečiu teises, deda paslan- 
•įiį važiuojant iems visa lai 
išaiškint i. Visi norintieji 
gauti žinių visuomet ministe
rijoj yra patenkinami. Be 
to, apskričiu viršininkams 
pra duota li< litas pavėdumu 
kovoti su masinančiais va
žiuoti į Brazilija apeutats. 
Lietuvos valdiškos įstaigos, 
negalėdamos išeiviams duoti 
jokių garantijų, važiuojan
čius i Braziliją Įspėja, kad 
jie daro labai dideli riziką. 
Tačiau juos prievarta sulai- 
k'Į/ti nuo išiivi/ličs nėra lo
kio t eisi t o pin/ri ndo. 

Nežiūrint tų įspėjimų, ai -

tavos gyvenimas.

KVAKSI
“S-ra“ vis dar tebekvaksi 

dėl nelemtojo “Lithuanian 
Citizens’ Club" parodavimo. 
Jos rašėjai stengiasi įtikinti 
skaitytojus, kad “Darbinin
kas“ dvejoja. Štai, sako, gir
di, “Darb.“ po parodos vie
tos žiniose Įtalpino žinutę, 
kuria toleravo tą “vykusią“ 
demonstraciją, o kitame — 
apžvalgos skyriuje ją smer
kia. Ką padarysi, kad “San
daros“ rašėjai tik tiek tenu
vokia ? “Darbi’’”'1-; savo i •> ■» •

F

KuiesponUentąms užleidžia 
visuomet vietos įvairiems ap
rašymams, bet tuo pačiu ne
atsisako nuo savo nuomonės 
■ >a reiškimo. Be to. iŠ kur 
“S-ros“ “galvočiai" išlauže, 
kai “Darb.” eina prieš to
kias parodas? “Darb.“ vi
suomet linkęs remti tautiš
kus darbus, bet tik taąla, kai 

, ie tą tautiškumą nepažemi
na, kada tikrai lietuvių var
dą iškelia. Mes niekuomet 
nemanėme, kad “Lithuanian 
Citizens Club“ parodavimas 
ruoštas blogais tikslais. Ži
noma, tas klubas turėjo ge
rus norus, bet tas tik norais 
ir užsibaigė.

Kad kitą syki taip nenu
tiktų, reikia blogąsias puses 
iškelti. “Darb.," daboda
mas tautos garbę, kaip lik tą 
ir padarė, o “S-ra“ ėmė 
kvaksėti.

k 
f
>
s.
r *
i

tinti, kad tos delegacijos apsilankymu kongreso ateivių prie- 
| šininkai įsigijo tvirtos paramos. Taip, ar ne — sunku paša 
; kyti. Atsižvelgiant į tą pačią sveiką sąvoką, kurios griebia: i 
| ateivių priešai, reikia pasakyti, kad tie tvirtinimai neprivalė 

tų surasti paramos, nes ateivių kritikai neparodė nė vieno rim 
I. to fakto, kuris cementuotų jų pareiškimus.

(Bet, antra vertus, negali pamiršti, kad tokiuose atsitiki 
muose ne visuomet reikalaujama rimtų įrodymų, gana tuščia-

r
t

i

u - - -
čiams tie įstatymai labai mažai apeina, nes jie, jų nebodami, 

‘ atvyksta ir išvyksta.
Jeigu įstatymų leidėjai paklausys ateivių priešų tuščių ir 

i sausų išvedžiojimų, tai jie dar kartą parodys, kad jiems vargo 
Č Žmonės — darbininkai ir jų šeimynos mažai terūpi.

Ateivių priešai bruzda, bet ir jų prieteliai nesnaudžia. Ka 
f daugi moralė teisybė ateiviuose, tad jie turėtų laimėti.

J. D.

žodžiavimo.
Kaip ten nebuvę, bet tatai liudija, kad ateivių priešai ne

snaudžia, jie subruzdo. Tais ir kitais būdais jie stengiasi ap
sunkinti ir be engiamą ateivį.

Visi tie ateivybės sunkumai, be abejo, gula ant darbininku 
nes tankiausia “laimės ieško’’ vargo žmonės. Tad ir 

ateivybės įstatymai daugiausia vargina tuos vargšus. Tur
f

VILNIEČIUE TEBEKAN- 
KINA

Žiaurieji Vilnijos okupan
tai lenkai tebetęsia savo bai 
sius darbus. Pastaruoju lai
ku jie uždare 21 lietuviu mo 
kyklą Švenčionių apskrity. 
Mokytojus ir mokinius išvai
kė policija. Daugiau kaip 
800 vaikų negalės tęsti moks 
lo.

“Vilniaus Aidas" piane 
ša, kad lenki! policija vėl ka 
mantinėje namų sargą, km> 
daktaras J. Basanavičius 
vereiasis, ar leidžiąs knygas, 
laikraščius, ar praktikuojąs 
kaip gydytojas, o jei ne. tai 
iŠ ko gyvenąs.

Lenku okupacija vilnie 
čiams darosi vis žiauresnė ir 
žiauresnė.

£*. * 
tĮ

LAIMĖ SVETUR
Amerikos aleivvbčs

Elmcr Thomas iš Oklahomc 
valstijos. Jis kandidatuoja 

vai - Suv. Valstijų senatorius.

siranda tokių lietuvių, kurie 
apleidžia Lietuvą. Brazili
jon nuvykę žmonės patiria 
baisų vargą ir skurdą. Jie 
mielai grįžtų Lietuvon, bet 
.jų lėšos išsekę. Kad aĮ>sau- 
gojus tokius nelaimingus iš
eivius. Lietuvos vyriausybė 
steigia konsulatą Dietų Ame
rikoje.

Laime svetur
niė.

LIETUVOS PAŽANGA

Diena po dienos Lietuva 
vis žengia pirmyn. Krašto 
kultūrinimas ir tobulinimas 
nesilieta nuo spartaus gyve
ninio.

Lietuvos Rajoniniu Elek
tros Stočių Ake. B-vė turi 
plačius Lietuvos, elektrizaei- 
jos planus. Nm/pereitų me-

bet ."imaudoja savo organo 
‘Sandaros’ reikalams.

“Vienas artima." Samia ros 
centrui a."mim papasakojo 
mums štai kokią istoriją: 
Kuomet po Ameriką \ažinč- 
j<>"i atvąkę iš Li<-(u\os liuli
• UnijTij atstovai. Žyg’-!i.-: 
ir Natkeviči is. rinkdami 
čia aukas, tai to." aukos bu
vę siunčiamos į ‘Politinį Iž
dą.’ Tas i/.da." turėjęs ja< 
perriųst į Lietuvą. Kadan
gi tuo pačiu laiku reikėję ir 
Sandaros organui pinigui, tai 
iš lo iždo ‘Sandara’ "kolino'- 
si.

“Žinoma, skolą imtu reikė
ję sugrąžinti. B< t samiarie- 
Č-iu vadai, sakoma. ."Ugalvo- 
ję šitokį ‘skynią': P. Iž. išra
šę.-. čekį kokio tai Si rimo II- 
gakojo vardu ir nimiuntę- jį 
jam. kad išsiųstą neva Lietu- 

/ Zi uk.... 4.” i- .
VUil. V* CAjnC 1141% |

tantį dolerių.) Šilimas, kuris 
tuomet dirbo prie banko, ži- 
)!<><lama- tą ‘."kymą.’ pakvi
tavę- P. Ižd.. kad pinigai 
pei "iunl iiiiui gauti. Tada j' 
pa-iUnčia čekį kokiam ten 
Paukščiui, kad ta." tuo- pi- 
nimis perrių-tų >avo čekiu 
‘Sandarai’ į South Bo.-tona. 
kuri to Paukščio čekį •įš.-ik'e- 
."imisi’ ir pinigu - sunaudoja-

• * *"I.
I ’a."ir<>< 1<•. kad sai’.darirčiu 
>cndr<’j<» Ironlo" draugai.

| rinkę auka" “pažangiajai" 
takel iai, labai nepatenkini i 
•" a i ida r i< i 11 “ d ra u gi š k i m 111." 
1

i .-i <,>. < ";i. jų priete! iai iš ; 
sandariečiai. kuri'-] ;>iuigu leidžia “S r-i.” Jei 

... ! . ’ ‘ •

g u t a i p. 1 a i k.i" bus. k ■; i i • 
da l iečiu p< •! i 1 i ui" iždas iš’ 11š 
1Č" ?

NEGIRDĖTAS EKSPERI
MENTAS

“Garso" 14 nr. redakto
rius praneša skaitytojų de 
mėsini: I

“Kadangi p. J. šaliūnas. 
LRKSA. sekretorius, uzur
pavo redaktoriaus teises ir 
abelnai padėtis susidarė ne

kalti la.,- j pakenčiama, todėl mm š. m.
“Garso’ 13 N j-, už laikraščio 
turinį nebeatsakau ir iŠ Re
dakcijos pasitraukiu.

7>. Šimutis"

'Tokia žinia labai patiko 
“Vienybei,“ nes ji paskuti
niame numery džiugam ta, 
kad į>. L. Šimutis apleidžiąs 
"Garsą, nes jos nuomone 
"Garsui" pridera rūpintis 
tik pašei pilies organizacijos 

'reikalais, bet ne partiniais.
tų ši bendrovė yra pratęsusi idėjiniais (krikščionybės k 
po Kauno apylinkę daug V0s) reikalais.

elektros linijų ir duoda elek
tros energiją: Garliavoje,' 
Marvoje. Ūkininkų S-gos 
pieninėje. Pažaislyje, Petro- 
šūnuose ir tt.

Lietuvos Rajoninių Ele!; 
iros Stočių Akc. Bendrovė š. 
m. vasario mėn. 26 d. užbaigė 
tiesti liniją iš Kauno Į Jona
vą ir paleido iš Kaimo dek- 
t ros srovę Jonavos apšvieti
mui. Minėta linija pastajy 
ta Infuzinei srovei 15,000 
voltų įtempimo. Linija pra
tiesta ant mediniu stulpu, 
kurie tam tikru būdu įmir- 
kyti. kad apsaugoti juos mm 
puvimo. Linijos pratiesiami 
per Nerį abiejuose upės 
krantuose pastatyti geleži
niai skersuoti bokštai, kiek 
vienas po 15 metrų aukštu 
mo. Traiisl'ormatorio patal
pinimui, kuris sumažina sro
ves įtempimą, Jonavos m. 
krašte tarp miestelio ir gėlo 
žinkelio linijos — pastatytas 
grynai lietuviško stiliaus mfi 
i mis bokštas — kioskas 11 
mtr. aukštumo ir 3.5 3.5 
mtr. platumo. Ta linija ben 
drovu mano duoti elektros e 
nergi.ją ne liktai Jonavos 
miestui, bet ir greta su juo 
.stovintiems kaimams, dva 
ranis ir šiaip pramonės įstai 
goms. Taip artimiausiu lai 
ku manoma duoti energiją 
kaip šviesai taip ir jėgos rei
kalams kaimui prie Kainom’ 
stoties. Šveicarijos vienkm- 
nmi - dvarukui prie Gaižu 
nu stoties ir kitiems kai 
mums. ypatingą domėsi 
kreipia bendro v ė į patenkini 
mą grynai ūkišku krašto r< i 
Blų.?*bū|«tL kad ūknthfkai 

lotu naudotis elektros 
; ęnergija prirengimni pašalo 

geruliams ir tt.

Kad ne tik i 
vienai “ V^ienybei“ tas pagei
daujama, bet ir visiems lais 
\ a maniškiems laikraščiams, 
mes neabejojame, bot ar ka
talikai lam pri’artu. tai rei
kia paabejoti. Pagaliau, ko- i 
dėl “bešališkoji" “Vii-nv ■ 
bč" to p<-^ nepasako “'l’č-vy ; 
nei ?’’ Mums atrodo, kad ■ 
“Tėvynė” taip pat tariiauįa 
pašelpinei organizacijai.

IŠ KO LEIDŽIAMA 
“SANDARA“

So. Bostono socialistu or
ganas “ Keleivis" rašo:

“ ‘ Keleiv io’ redukcijai te
ko jau neseki eirdi’ti. kad A-j Mat. 
nieriko" ;
renka Lie(u\<>- reikalam 
aukas, beveik niekad tų an 
ką nepariiinčia į Lietuvą.

t

SUSIPAŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS
Nei viena tania negali kilti kultūroje ir 

gerovėje be mokytų vv rn ir moterų. Kiekv i< - 
na kultūringa tauta geibia savo im-kvtii" vy
rus ir mokytas moteli". Taip ir pas lieįuv iii" 
turi būti.

I\iek\ieiia> lieluvis turi žinoti apie savo 
(autos vadus. Kiekvienas Amcriko" lietuvi-, 
pirvalo supažindini i savo vaikam su lietuvių 
tautos vadais. Jei taip nedaroma, tai reikia 
nustoti kalbejii" apie lietuviu mlikimą Am. 
rikoj.

APIE LIETI VII TAI ros VEIKĖJUS
V K.V Kl.ias I AS ĮTIKI S V I J K V I V S V VI »l NAMAS 

LIETUVOS ALBUMAS 
Veikalas turi 436 puslapių, iš kurių 288 puslapiai 

užimti paveikslais
Kaina $3.50 Užsisakykite

A R B ĮNINKĄS’’ į .

366 West Broadvvay South Boston, Mass.
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“I BRAZILIJA”
ANTRADIENIS. BALANDŽIO 13, iir2G

A

X

Eik miesto gatve, važiuok 
traukiniu, automobiliu, užeik 
i kaimu, kur tik susirenka du 
trys asmenys, tai visur iš
girsi žodį: “į Braziliją.”.

Ir važiuojama į tą Brazi Ii

Kaune, tiek emigracijos 
biure, tiek pas agentus, ku
rių čia nemaža yra, visur 
žmonių stovi kuopos. Visi “į 
Braziliją.’’

Važiuoja ne tik bedarbiai, 
ar šiaip jau darbininkai, bef 
ūkininkai pardavę savo ūki. 
miesto mnų savininkai par
davę namus, valdininkai. 
Visoj Lietuvoj tarsi daugiau 
niekas nieko ir negalvoja, 
kai]) tik “į Braziliją."

Tiesa, yra ir tokių, ypač 
iš susipratusių darbininkų, 
kurie numoję sako: '“Ten ge
ra. kur mūs nėra."

Matant toki nepaprastą 
sujudimą, tenka ieškoti tii 
priežasčių kurios verčia vi
suomenę tai]) susidomėti tai 
emigracija.

Priežasčių gali būt i kelios. |
Pati pagrindinė, gal būt 

bus. slinki ekonominė padė- 
tis. Bet kad tik ta viena 
priežastis būtų kalta visam; 
tam nepaprastam sujudimui, 
tai ne. Nors tiesa miestuose 
yra bedarbių, yra vargo, bet 
Lietuvai buvo dešimt kartų 
sunkesnių laiku — prie vo
kiečiu. o badu neinirė. o da 
bar apie badą nėra ką ir mi
nėt.

Tegu atskiri žmones.
S;........................................

del 
skurdJ sakysim, bet ko tie 
ūkininkai, namų savininkai, 
valdininkai važiuoja? Juk 

■jiįyuis d]iiuuLs.jiakanka-L. ____
Čia reikia ieškoti kiti] 

priežasčių.
Greičiauisa bus tame mo

mente susidaręs tam tikras 
žmonių ūpas.

Iš karto, laivų agentai 
kalbinėjo žmonėms visol- 
išsvajoti] gerybių, 
i ikiai 
s\ t iŠ.

i

I

Lmgva- 
greit patikėję ėmė ra- 
-Juos pasešė kiti, 

tokiu būdu susidarė toks
kilęs važiavimui ūpas.

Dauguma tikisi. ką 
agentai tvirtina, 
Brazilijoj vienus 
lės sau laisvai 
•I ungt ines \ alstybes. 
šiiiom žvilgsniu žnionel’.ii 
skaudžiai apsirinka. .Jungti
nės Aalstybčs be tam tiki1] 
dokumentų neįsileidžia, o gy
vinant Brazilijoje išgauti iš 
Lietuvos reikiamus doku
mentus kur kas yra sun 
kiau negu gv v ciianl Iactli
roje. 'Tiesiog tai negalimas 
daiktas.

I >ar v iena priežast is. kin i 
manau nemažesnė už dvi 
pirmąsias, tai žmonių nepa
sitenkinimas likimu, kurį su
kėlė žmonėse nesvari pa rt i ji] 
politika.

Lietuvos opozicija griebė 
si nešvariausių būdų, kad tik 
a pjuodint i valdžią, nuže
mint i autoritetą, sukeli i žmo 
nčse nepasitikėjimą. -J u 
spauda liko jmi ncbespailda. 
bei puodai pilni pamazgų. 
Dabar opozicijos spaudoje, 
vi iš Šmeižt ų. neteisingi] pra 
simanv mu. daugiau nieko ir 
nerasi. Žmonėm skaitydami, 
nenoromis t n r pradėt i t i kė; i. 
nenoromis užsikrG'm tm>m 
pesimizmu. K ko i r k v la pat i 
a pat ija.

šalę spaudos, v al>t iečiai 
liaudininkai. *jaii i-' pat m

j rtikisi.
kad išbuvę 
metus ga- 
važi įloti į

Bet

* •

"X

dens išleido į kaimus tam tik
rų “pamokslininkų,” kurie 
karabelninkaudami, tai su 
“lekarstvom” vaikščiodami, 
šmeižia dabartinę valdžią, 
jos tvarką, prasimano viso
kių nebūtų dalykų.

Dabar visoj Lietuvoj, pa
kampiais jaučiamas kaž
koks surūgimas, tai opozici
jos pasėta sėkla. Tokiu bū
du valstybę stumia Į bedug
nę, dėl savo egojistinių norų.

Be abejo, kad tas atsilie
pia ir šių dienų tame nepa
prastame sujudime.

Žmones važiuoja visai ne
žinodami kas jų ten •'laukia. 
Važiuoja seni, su menka 
sveikata, kad nevedusiu ne
leidžia tai apsiveda “ant 
greitųjų," by kas su kitom ir 
važiuoja. Kai]) jie gyvens 
tai mažai kas pagalvoja.

Kitiems dėl nepriprasto 
klimato teks ir su pasauliu 
atsisveikinti, kiti nustoję 
turto ir sveikatos, šauksis 
valdžios pagalbos grįžti į 
Lietuvą. Kiek nuostolio, 
kiek skurdo, su panašiomis 
emigracijomis.

Amerikos lietuviai turėt'], 
kai p daugiau išsilavinę ir su
sipratę, perspėti savo gimi
nes ir pažįstamus Lietuvoje, 
kad neįkristų į tą neišbreda- 
mą. skurdą.

J/. Pitilciiin
Kaunas.

1926-11 T-25 d. »

NAUJI ALEKSIO MUZIKOS 
VEIKALAI

siuviniuose, mišriam chorui. .$3.00 ALobTcJIo SU Šo. BostOUU. 
T’enkirtS Juokingos Dainos, vie
nam balsui prie forto)>i.ian<>. .$1.0>)

Penkios Linksmos Dainos. 2
lial-ams prie forlepi.iano........ S1.O0

Si'iiiėiam užsakymą ir "Moncy Orderį." 
adrgsuokiie :

MR. A. ALEKSIS
P. O. Box 332, Waterbury, Ct.

o
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Nėra kilnesnes mi>ijos už 
laikraštininko misiją. Laimi 
nu šį tavojo pašaukimo ženklą. 
Mano pirmtakfinai laimindavo 
krikščioniu karžygių kardus ir 
ginklus, aš beveliju melsti Die
vą palaimos katalikiškojo rašy
tojo’ plunksnai. — Pijus X.

3,

3 Aukso Dovanos 3

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

Narys, prirašęs didžiausį naujų narių 
bei skaitytojų skaičių, gaus

AUKSO DOVANĄ

K

ORGANIZACIJOS SEIMAS
Paskutiniame L. D. K. S. 

Centro Valdybos posėdyje 
nutartu L. I). Jv. S. XI sei
mą laikyti tarp 11-19 birže
lio. Dėl seimo vietos nutar
ta kreiptis į nekuria* koloni
jas. Tad iki organizacijos 
seimo beliko tik du mėnesiai. 
Visos kuopos prieš seimą tu
rės smarkiai pasidarbuoti. 
Jau dabar laikas galvoti apie 
delegatų siuntimą seimam

PRAŠOMA ATSITEISTI
Yra kuopų, kurios labili 

užtęsė nario mokesnius. Or
ganizacijos metams besibai
giant ir apyskaitas beruo
šiant. geistina, kad nario 
mokesniai būtų išrinkti ir 
centrui prisiųsti. Kuopų val
dybos ir pavieni nariai labai 
prašomi mokesnius įmokėti, 
nes kitaip tuoj aus bus stab
domas “Darbininkas" ir ne- 
at si teisė! ia i suspenduojami.

Mes tikime, kad tiek kuo
pose, tiek nariuose yra geras 
noras mūsų organizaciją 
stiprinti, todėl kalbamtiosiu•; 
mokesnius kuogreičiaiisia į- 
mokės.

VAJUS
L. D. K. S. vajus pusėtinai 

sekasi. -Jau susilaukėme ke
liui šiluti] nauji] narių, bet 
tilo nesitenkinam. Vajaus 
oLalsis: 2000 nauji] narių ir 
skaitytoju!

Iki vajaus pabaigai pasili
ko tik du mėnesiai, o yra 
kuopų, kurios dar nesukru- 
to, nepradėjo darbo. Tuo 
tarpu vajaus viršūnėse stovi

Jeigu nesi ras smarkesnių 
kolonijų, tai šios dvi kuopos 
laimės vajaus dovanas.

AUKSO DOVANOS
Paskutiniam Centro Val

dybos posėdy nutarta skirti 
vajaus laimėtojams tris auk
so (taranas. Dovanos bus 
teikiamos ar kuopoms ar pa
vieniams asmenims, jeigu to 
kie jas laimėti]. IŠ pavienių 
asmenų Šiuo tarpu rungiasi: 
niontellietis J. Jaskeliavičius 

ir bostoniečiai Jankivnė. J. 
Guzevičius ir V. Tamoliūna<. 
Yra ir daugiau vajininkų. 
bet anie mažiau prirašė.

Kad Centras turėtų žinių 
apie pavienius vajininkus, 
sekretoriatas kreipėsi į kuo
pas duoti informacijų apie 
tokius-asmenis, bet kuopos 
to nepadarė. Dažniausia va 
jauš aplikacijos siunčiamos 
kuopos vardu. Tokių žinių 
neturint, vajui užsibaigus, 
dovanos reikti] skirti 
laimėjusioms kuopoms.

v a,į ų

SEKRETORIUS IŠVYKSTA

Centro sekretorius .L Bi
kinis balandžio 16 dieną ap
leidžia Bostoną. Laikinai jo 
pareigas eis “Darbininko” 
administratorius J. Gerve 
kas.

n
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J. BABRAVIČIUS — 
“J. BABRIS”Brangmenos iš Rusijos carų karūnų. Jos nesenai atgaben

tos i New Yorką. Atsiėjo $5,000,000.
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DETROIT, MICH.,
LDKS. 72 kuopos mėnesinis 

susirinkimas bus balandžio 1S 
d., tuoj po sumos, mokyklos 
kambaryje. Meldžiu vinis na 
rius ii- nares atsilankyti. Taip- 
pat pranešu visiem- nariams, 
kad katrie negavot knygų, lai 
ateikite ir pa>ii i • i k it»<

TEATRAS IR MUZIKA
“ DZIMDZI-DRIMDZr ’ 

ATSISVEIKINIMO 
VAIDINIMAS

I

šios savaitės trečiadienį 
balandžio 14 d. Sval. v ak. šv. 
Petro parapijos salėje įvyks 
paskutinis atsisveikinimui 
su bostoniečiais “Dzinidzi- 
Drimdzi” vakaras. Bus vai
dinama visai nau ja t včia tam ‘ .. . .

i . • sveikinimo vakaras vra id-vakarui paruosta programa.!
Be kito Dzimdziai pasirodys 
vaidinant gražią, kostiumuo
tą dramą “ 1)urkla*'’ — šis 
veikalas jau 3 metus yra vai
dinamas Valstybės Kauno 
teatre ir turi didžiausio pasi
sekimo.

Be dramos vaidins dar dvi 
linksmas komedijas 
P»H( '’ ir "Nusižudėlis.” Po 
vaidinimo bus koncertinė 
dalis, patiems dziind/.ianis ir 
žymioms vietinėms jėgoms 
dalyvaujant. Apie garsiųjų 
Dzimdzių vaidinimą nėra 
ka.J^Tr kalbėti, jie yra visų 
mylimi ir visiems žinomi — 
ji] vardas pats už save pasa
lu i.

Idomu dar ir tas. kad per 
šį vakarą plačiai pasirodys 
ir liaujas “ Dzinidzi-Drim- 
dzi" dalyvis iš Lietuvos at

L

vykęs Valst. Teatro artistas 
,SZasĮ/s Pilka. Jis jau yra 
vaidinęs “Genovaitėje” gro- 
vo Sigyto rolėj ir jo puikiu 
vaidinimu visi buvo sužavėti. 
S. Pilka yra laikomas vienu 
geriausių Lietuvos artistų ir 
prieš keletą metų buvo atsi
žymėjęs net plačioje Kusijo-

Taigi tas dzimdzių atsi-
O • 

mus ir dėl dalyvavimo naujo 
dzimdziaus — žyniaus artis 
to profesionalo.

Vaidinime be 
dalyvaus p-lė J/. 
kaitė. pasižymėjusi G< 
lės vaidinimu ir kiti 
artistai. Tikietus ■ 
gauti “ Darbininke" 
L. 1). K. S. narius.

1 Izimdzių 
Sakalans- 

cnovai- 
žinomi 
galima 

pas

Ona Pociene. Lietuvos (>- 
peros artiste, nesenai grįžo 
iš Lietuvos ir duoda koncer
tus po lietuvių kolonijas. 
Art. O. Pocienė būdama 
Lietuvos Operoj dar labinus 
savo žavūjffit i balsą ištobuli
no. taip kad dainuojant tik
rai gali pasigerėti. Balan
džio 17 d. duos koncertą Det
roite. Dainuos naujausiu 
lietuvišku dainų. Dalyvaus 
ir komp. A. S? Pocius, žy
miausias lietuvis pianistas.

Garsus mūsų auksabalsis 
dainininkas .J uozas Babrav i 
čius šiomis dienomis pasirašė 
kontraktą su Šaliapimi ir 
nuo ateinančiu metu dainuos 
šaliapino kuriamoje operoje.

HOZIMOZI-DRIMOZI" MARŠRUTAS
I Paaiškėjo, kad Dzimdziai iš Bostono be balandžio mėn. 19 
d. negali išvažiuoti, todėl anksčiau paskelbtasis maršrutas ga
lutinai štai kaip sutvarkomas:

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

GEGUŽĖS MĖN.
2—Cicero, III.
4— Indiana Harbor, Ind.
5— Chicago, UI
7-8—Detroit, Mich.
9-10—Gleveland, Ohio.

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

LIETUVOS KATALIKŲ ATSTOVO GERB. KUN.H
DAGILIO PRAKALBO MARŠRUTAS O

Balandžio 18 d., Athol, 
Balandžio 19, Nashua, M. B 
Balandžio 20. Lowell, Muj 
Balandžio 21 d., LawTNMN 

Mass.
Balandžio 25 d., So. Bostol 

Mass.

Balandžio 13 d., Amsterdani. 
N. Y.

Balandžio
N. Y.

Balandžio
Y.

Balandžio
Mass.

t
i

14, Schenectady,!
I 
I

15 d., Albany, N.-

17 d., Gardner,

................... . i ■ * i . j j.njm.i

Bet kas įdomiausia kad Bab
ravičius pasirašydamas kon
traktą sutrumpino ir dar la
biau sulietuvino savo pavar
dę, pakeisdamas savo Babra
vičiaus pavardę į “Balnis.” 
Yalio mūsų dainininkas Ba
lnis !

Iš CHORO SUSIRINKIMO

So. Bostono Šv. Petro cho
ro susirinkimas Buvo balan
džio 7 d., pobažnytinėje sve
tainėje.

šokių komisijos raportas 
buvo priimtas. Sakė, rengi
mas šokiu sekasi gerai, buvo 
išrinkti darbininkai dėl šo
kit]. kurie bus balandžio 19 d.

Buvo pakviestas choras 
dalyvauti ant prakalbu, ku
rios yra rengiamos balandžio 
18 d„ Brightono.

Buvo išrinkta komisija 
dari mot is dėl bažnytinio kon
certo. kuris bus rengtas šv. 
Petro Bažnytinio Choro ne- 

Yra 
kitų 
Ton

delioj. gegužio :>O d. 
pakviest a dalyt aut i iŠ 
miestu gabiu artistu, 
komisijon buvo išrinkta A.
Mikalauskas, Savilionis, A. 
Sraviuskiutė. Kainos buvo 
nustatytos: $1.00, 75c ir 25c. 
dėl vaiku, kurie bus įleidžia
mi tik su savo tėvais.

Choras didėja, daug nauji], 
narių prisirašė. Vadas M. 
Karbauskas žiūrės, kad būt 
geros pasekmės. Buvo para
ginti nariai daugiau hauin. 
narių atsives!i.

PLIKOS GALVOS 
DYKA ŽEMĖ.

• Luiv 
t.itiib.:; plau-

.. iu -li savo 
puv un<

<

t

14— Scranton, Pa.
15— Wilkes Barre, Pa.
16— Brooklyn, N. Y.
18—Bridgeport, Conn.
20— New Haven, Conn.
21— Ansonia, Conn.
23—Waterbury, Conn.
25— Hartford, Conn.
26— Worcester, Mass.
27— Boston, Mass.
28— Lawrence, Mass.
30—Montello, Mass.
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PROTINGUMUI LAIMĖJIMAS UŽTIKRINTASžmones
/s rasa kalbos rcrtč V. T’.

Rašo Ziutis

' -Jė-'■ f kj ‘

DARBI ANTRADTENTS. BALANDŽIO 13.

Traukinys jiaskutiniimsius šimtą verstu 
ris dienas ir naktis. Keliautojus tai va- 

Arydavo malkų, tai liepdavo eiti j>ėstiems pa
kilumose.

Žmonių buvo visur pilna: ant suolų, as
loje, pasuolėse, koridoriuose, ant stogai. .

Paskutiniame vagone sėdėjo kaž-koks 
juokdarys berniokas, visą laiką kų-nors pa
sakodamas, o šalę jo—žmogus, kurį kankino 
noras rūkyti: tabako jis turėjo, o degtuku 
visame vagone nebuvo.

— Juk kas-gi tai. mano mielieji, kada- 
gi namo dasigausim!—tarė jis.

— Pasėpėsi.
— Rūkyti mirtinai noriu. Eičiau pės

čias, bet tieji prakeikti maišai.
— Negadink ūpo kompanijos. — tarė 

linksmasis berniokas. — O mes pereitą sy
ki važiavom iš Charkovo, miltus vežėm, ta
da tai vargo prityrėm. Atvažiuojam vienon 
stotim ten neleidžia i vagoną, kareiviai va
žiuoja. tai mes ten prasėdėjom tris dienas, 
o paskui einame iki kitos stoties, o čia lie
tus.. . Kaip sušlapo tie mūši] miltai!. . Vi
si Šlapi, kaip velniai, o ant nugaros tešlą vel
kam. Tikri juokai!. . Taip tešlos ir atsi
vežėm.

— Broleliai, ar neturit kas degtukų?
■ —Nėra. Jau dešimtą kartą klausi. Tr

taip mm tvankumo baigiam dusti.
Ant vagono stogo pasigirdo kaž-koks 

keistas bruzdėjimas.
| — Štai ką šaltis sugriebė!—tarė links-
I'- liiasis berniokas juokdamasis ir rodydamas 
į pirštu i lubas. — tie tai jau neuždus.. .
I —Oro daug.. .
t. Bruzdėjimas ant stogo -tęsėsi, paskui 
E pasigirdo traškėjimas, lyg ką laužtų.

— Dievuliau, ar tik neįsilaužė plėšikai! 
Kr-“Marė moteriškas balsas kur tai iš kampo.

— Ei. ko jūs tenai nerimstat ? Ar sė- 
£- dėti nepatogu ?

’ — Sušalimi labai, arbatėle pasišildyti. 
|; — pasigirdo visai aiškus balsas iš viršaus, 
| taip kad visi nustebę sužiuro ukštvn.

vaktn’dčlės' staiga kaž-kas suriko, lyg 
gi'jį būtų įgnybę. O žmogelis, kremtantis duo- 
gynos plutelę, nusigandęs susigriebė už plaukų 
| ir nustebęs pasižiūrėjo aukštyn.

■ — Ko-gi tu ? Ar musė įkando ? — 
F klausė linksmasis berniokas.
g* — Muse... Kaž-kas nuo lubų... 
į: Paskui dar vienas pašoko ir taip pat
E sigrieln" už pakaušio, paskui nusigandęs, 
tsilenkęs.
r ii, kaip krato įsipainiojusią bitę. 
F — Kas do velniava, ugnis... Iš kur 
g-gį tai ?

Staiga mm labu pasipylė daugybė ki- 
A’isi. stumdydami vienas kita, 

įpuolė į šalis.
— Kur jūs!

, ■

HA-

r

v, —

pa-

su
pa- 

pradėjo kaž-ką iš plaukti kraty-

Lbirkščių.
R —

L — Kur jūs! Ar pakvaišote ? Boba, tu 
L visai ant kelių atsisčdai.

— Pasvilintu tave taip, tai kaž kur at
sisėsi. (' gnis. nematai ?
r .— Nu. kas-gi, kad ugnis. Reiškia, taip

■ dabar ant manės atsisėdus ir sėdėsi ? 
r 

E

— Motin mieloji, taip visi sudegsi m. 
-tai bus juoko. — tarė berniokas. — Nu. kaip 
į-pori važiuok, vis I \ < is-nors jau atsitiks.
|. Visi, grėsdami vienas kitą, stengės lai
kytis toliau mm vietos, kur krito kibirkštys, 
y Tikt a i žmogus.
Rpnnkriitka ir su

— Kūrenti.
— Ar-gi ant 

ar kūrentu.
Kibirkštys liovėsi birusios. A’isi 

ėlei nurimo.
Traukinys stenėdamas, pamažu 

irmyii. Paskui valandėlei sustojo 
msijudino.

— Nu. nu. balandėli, susiimk dar kar 
ą. — kalbėjo senas balsas kur tai iš pašilo

iu nėjęs rūkyti, stovėjo su 
vi Iria žiūrėjo į lubas.
ar ką. pradėjo ?. .
stogo kūrena.. . I r kas da-

— O. kad tave!. . Vėl pasipylė!
.Jaunas raudonarmietis, gulėjusis aut 

viršutinės lentos daiktams, persivertė aukš
tininkas ir pradėjo kojoms daužyti Į lubas.

— Ko jūs ten ?. . — pasigirdo nuo stogo.
— Ko-gi iš jūsų ugnis pilias ?
— Oi! ?. . O mes manėm, ten uždaryta. 

Pasuk rankeną.
— O. velniai, ką daro! — tarė raudom 

armietis.
— Ką jie tenai ?
Ogi ventiliatoriui išlaužė ir ugnį sukūrė, 

arbatą verda.
— Ei, jūs. pakvaišote. ar ką, — dar 

sudeginsite visus! — rėkavo vagone.
— Nieko... O tai šalta labai, nebėra 

j<‘£U.
— Prašom ant arbatos. — suriko nuo 

stogo kitas balsas.
— Ant arbatos.. . Kai vagoną sudegin

si. bus tau arbata. Ir kaip juos nelabasis 
pritaikė ties mūsų vieta. O pasitraukti nė
ra kur. Boba, tu man netrukus ant galvos 
atsisėsi!

Kiti keliautojai, kurių kibirkštys nesie
kė. ramiai sėdėjo ir žiūrėjo į lubas.

— Ar negalima gauti pas jus ugnelės? 
— suriko žmogus, norėjęs rūkyti.

— Apeik aplink.
— Ei. dėde. dėde. degi! — suriko žmo

gui, kuriam, gelbėdamos nuo kibirkščių, ant 
kelių sėdėjo lx>ba.

Žmogus nusigandęs nustūmė bobą nuo 
kelių.

— Oi. motin mieliausia.. . Tai laumė, 
apsėdo, — už jos galvos kelines pradeginau.

— Palauk, balandėli, negesink, leisk 
užsirūkyt, dėl Dievo!. .

— Ką tu. pakvaišai. ar ką. — 
vo’žmogaus užsirūkynėt nori.

— Pasėdėk visą dieną nerūkęs, 
mirusio užsirūkysi.

Traukinys vilkosi jau vos-vos 
laiką trukčiojo, nuo ko keliautojai 
landėlę lenkėsi.

— Tetul, ko nesižegaioji ? — paklausė 
linksmasis berniokas.

— Oką?..
— Ko-gi bereikalo lankstytis. -U/» vię- 

ir pasimęlstumei. ' \
Metus atgal, kalbėjo, kaiT'ir penkių me

nesių neišlaikysim, viskam bus galas: keliai 
sustos, žmonės išmirs. — tarė vienas, — no, 
vis dar šliaužiojam.

— Kodėl taip ?
— Kas juos žino.. .
Staiga traukinys timptelėjo lyg iš pas

kutiniųjų jėgų ir sustojo.
— ... Pasibaigė.. . — kaž-kąs tarė.
Į duris Įėjo žmogus apsirišęs bašlyku 

ir tarė:
— Išlipkite, toliau neis.
— Kaip neis ? O kur-gi atvažiavom ?
— Velniai žino! Niekur neatvažiavome. 

Malkui vėl nėra.
— Kojis, velnias, jas taip pleškina: 

Nesenai privertė jam apie du vežimu, o da
ba r jau nebėra.

Visi pradėjo išlipineti.
— Ei. tu! — šūkavo ant mašinisto, — 

kur tu malkas dedi! Su sviestu, ar ką. jas 
valgai ?

— Su sviestu.. . Privers žabu ir vežk 
juos.

Ant stogo sėdėjo apnešti sniegu, apsiri
šę bašlykais. skepetomis, skudurais žmo
nės.

— Arbatos mums ar palikot ? — šūkte
lėjo linksmasai lierniokas. — Eikit-gi prasi
mankštinti. malkelių pavalkioti.

'Traukinys stovėjo prie miško. Pralie
jo temti. Kilo vėjas, ir sniego dykumoje 
lindėjai tiktai vėjo ūžimą aukštose pušyse.

— Kokios gi čia po velniais malkos, ką 
mes jam po pagalėlį, arką, rinksimi*. 
I ainių, o ne miške reikia sustoti.

— Alos ir gi taip pasikankinome,
go namelis pasipynė, visą ir išnešiojome. 
'Tai būta juoko!

- Tai. matyt, šeimininkas parėjo na
mo karstelių pasrėbk. .

Juokas juoku, o kaip čionai užimsi
me. dar badu teks nusprogti.

Niekai, l’žtat patys esame šeiminiu 
vandens pripilant, malkų prirankio 
mūsų mašinistas lx*rnaitis geras. — Ei. 
arklį dar negreit girdysi m? 'Ten ant

nuo gv-

tai nuo

na

Lygiagrečiai su išmintimi 
eina kvailybė. Žila žmonijos 
išmintis, bet ne jaunesnė už 
ją kvailybė. K vai Iv bė yra 
nuolatinė, tik jos pavieniai 
apsireiškimai yra laikini. 
Nuolatinėse imtynėse išmin
ties su kvailybe tas pat į- 
vyksta, ką mes pastebime pa
prastose imtynėse: vienas 
lieka pergalėtoju kitas apga
lėtu. -Jei dauguma vaduoja
si protu, tuomet išmintis lai- 
mėja gi kvailybė lieka par
blokšta. Tuo atveju par
blokšta kvailybė stiprina sa 
vo pajėgas ir tinkamam lai
kui atėjus stoja kovon su 
žmonių išmintimi. Pasitai
ko kartais kvailybei laimėti, 
ir tuomet pasaulis pastebi 
kva i lybės -1 ri umpiis ’ '...Ta i ] > 
tas gyvenimas ir sukasi ra
tu. . .

Kiekvienam aišku. kad 
laike pasaulinio karo kvaily
bė buvo pavergusi žmonių iš
minti. Tuo laiku dauguma 
žmonių vadavosi jausmais, o 
ne protu. Tuo tai laiku mes 
pastebime visą virtinę kvai
lybės darbų: neapykanta, 
kerštas, paneigimas teisin
gumo. fizinės jėgos viešpa
tavimas. dorinis ištvirkimas 
ir t. t. Tuo laiku mes paste
bėjome irgi daugumos palin
kimą prie bedievybės, soči ia- 
lizmo ir kitų navatnybių; — 
jos augo tuomet begalo spar
čiai ir garsiai reiškė laimėji
mo džiaugsmą. Amerikiečių 
tarpe plito protestoniško 
despotizmo ir teroro pada
ras Ku Klūks Klanas; — lie
tuvių tarpė-^Higo bedievukai 
su bolše vi kėliais; — visi pa
kampiai šnibždėjo: “Katali
kai žuvę, religio depopulata, 
atsikratome Dievo, prašvito 
visiškos laisves saulutė, viską 
atnaujins jei ne komunistai, 
tai tikrai demokratai soci.ja- 
listai".. .

Bet štai, vos tik užgeso 
raudonos karo pašvaistės, 
pradėta ramiai imtis atstaty
mo darbo. Visos kvailybių 
galybės sušuko: “Mes dirb
sim. mes atstatysim." Nu
varginta žmonija rimtai pra

dėjo pasitikėti rėksniais, — 
manė, kad nauji darbininkai 
padarys stebuklus. Bet kai
tau... Vieton naujos sau
lės šviesos, nepastebėta iš pu
sės rėksnių nei mažytės “la
jinės" žvakelės šviesos. Fi
zinį karą užbaigę tie nauji 
darbininkai pradėjo kelti 
moralinį karą, pavartodami 
nekultūringų laiku viršijau 
ti despotizmą.. . Čia tai žmo
nių kantrybė trūko, protai 
išsigiedrino ir štai pagaliaus 
šiandiena konstatuojame 
kauti faktą:

/>rotėsto n iškas K. K. K. 
sulig “Ne\v York Times" 
pravestos auklėtos baigia sa
vo dienas. Pirmiaus, visuo
tino sumišimo laikais, skai
to savo narius milijonais. — 
šiandieną vietomis nesuskai
to tūkstantines. Barbariško 
teroro banga nurimsta. Pro- 
testonai, kurie Katalikų Baž
nyčiai skelbė “religio depo
pulata" šiandiena patys pa
tyrė savo pranašavimo pa
sekmes: Europoje subankru
tavo. Amerikoje susipjovė, 
iš Azijos. Afrikos bei Okea
nijos bėga likimo apveizdai 
palikę savo skaitlingas misi
jas. IlcdievĮibi’, kuri jau 
ruošėsi statyti rūmus naujai 
laisvai dorai, pasitikėdama 
surambėjusiais žmonių jaus
mais laike tarpusaviu žudy
nių ir apsvaigusiais jų pro
tais nuo garavimų nekalto 
kraujo. — šiandieną patvs 
mato, kad gyvenimas nuo įų 
atsisuko. Užtenka paskaity
ti jų spaudoje tilpusias ap
žvalgas drAtigijinlo veikimo, 
ruošiamųjų pramogų, pa
skaitų, prakalbi], o iš jų pa
čių žodžių suprasime, kad vi
suomenes užuojautos jie ne
teko ir nūn gyvena tiktai ma
loniu prisiminiu praeities 
svajonių. Komaaiznias, ku
ris siekė pasaulinės revoliu
cijos ir bandė apsukti žmoni
jos gyvenimą antraip, — da
bar susirūpinęs pailginimu 
merdėjimo valandų, kad dar 
valandėlę užlaikius valdžios 
vadeles savo kruvinuose na
guose. Irai ra a s plaako so-
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Išradėjas ir jo naujai išrastos svarstyklės. Jis yra Ame
rikos inžinieįus kap. S. N. Petrenko.

1 ----- ;---------------------------
\cijalis/ai, kurie vietomis da- 
sigavo valdžios vietų, darė 
pastangas sugriauti Bažny
čią. iškarti kunigus. — ku
riems daugiaus rūpi palaiky
mas “nezaliežninkų" (kaip 
kad Meksikoje), kuriems ar
timesni paklydėliai nuo tikė
jimo negu kaip kad valsty 
bes gerovė, tautos saugumas. 
— šiandiena veik visur val
džios netenka masių para
mos nustoja, net protinges
ni ir sąžiningesni paklydėliai 
susipranta ir atsiverčia, ir 
tuo būdu pasilieka socijaliz- 
mo vadams tik vienas daik
tas, kurio jie niekuomet ne
nustos, nes tai jų ypatinga 
žyme: veidmainybė ir kerš
tas. Tokiais tat papuošalais 
apsidengę karts nuo karto 
paleidžia į savo priešų pusę 
dvokiančias dujas prasima- 
nymų nuo kurių visuomenė 
tik nusičiaudo ir niekus da
ro.

Sulig konstatuotų faktu 
matome, kad protingumas 
vėl gauna viršų. Vienok klys
tume manydami, kad kvai- 

gy venimo 
jinai v ra

Štai svetini- 
štai divorsu

lybe baigė savo 
valandas. Nors 
nusilpnėjusį, tariau Šian ir 
ten .jinai mėgina protingu
mui kenkti.

štai čia Amerikoje mes 
dar pastebime, kaip veidmai
ningas supratimas moraly-

bes (doros) per protestomš- 
kas organizacijas ieško šiau
do svetimuose kiemuose, tuo 
tarpu nepastebi dideliausiu 
rąstų visai sukirmijusių sa
vajame* kieme; štai prohibi- 
cinė komedija; 
šalių ujimas;
maras ir daugybė kitų šašų 
sveikstančia nu1 čionykštės 
visuomenes kūne. Štai Lie
tuvoje. parblokštos kvailvs- 
tės, Įvairaus plauko soči jai is- 
tinių partijų bei draugijų 
pavidale rankioja savo pajė
gas, stiprina frontą ir ren
giasi mūšiu per ateinančius 
rinkimus Į Seimą.

Ar mes galime tikėtis vi
siško susmukimo kvailybių ? 
Ar užsi Ii klišieji nenormalu
mai išnyks?

Aš tikrinu, kad tarp; likti-- 
šieji šašai turės išnykti; pro
tingumas laimės. Savo įsi- 
tikrinimą aš remiu sekančiu 
motyvu: Pažanga yra nuola
tiniu žmogaus gyvenimo 
draugu. .Jei jos nebebūlų, 
tai žmogus ligi šiai dienai 
slapstytus) mišku tankumy
nuose ir maitintųsi žalia zui
kiena. kaip tūkstantis metu 
tam atgal. Sveiko proto tie
su įors daug praleidžia 
audriųjų susilyirtimu. visuo
met aiinėjay Pirmuoju pa- 

 

žangoš'-lttipsuni yra tekniki- 
nis vyst imąsis.
tais teknikos pažanga pra
lenkia protinę 
dorinę pažangą.
teknikiniai pažangos patogu
mai nesutelpa atsilikusiame 
prote, ir tuo atveju viršun 
iškyla visokeriopos kvaily
bės. Bet su laiku, kuomet 
protinė pažanga lx*i dorinis 
tobulumas paveja telanką, - 
Įvyksta lygsvara, ir kvaily- 
l)ės vėl išnyksta, o paadiąti 
nuostoliai atitaisomi, šian
diena taip čia Amerikoje 
taip ten Lietuvoje kataliku 
mokslo Įstaigos sparčiai stu
mia pirmyn visuomenės pro
tini l>ei dorini pažangumą. 
Tat. klestejant katalikiškai 
koriniai ir protiniai pažan
gai išnyks ligšiol užsilikusie- 
ji kvailybių šašai.

Tat. mano manymu, pro
tingumui laimėjimas užtik
rintas.

Bet .jei. kar-
armietis. bėgdamas nuo pylimo ir prasmego 
iki juostos sniege.

— Minkščiau bus darbuotis! — riktelėjo 
berniokas, lėkdamas paskui raudonarmieti. 
— Laikykis organizuotai!

— šitaip ir fronte prisiėjo malku pri 
lakti, o mes. broleli tu mano, buvome api
plyšę, kas kuom apsidengęs, kaip pradės Į 
mus iš kulkosvaidžio šaudyt, visą naktį per
gulėjome sniege, paskui sukilom — kieno ko
ja nušalus, kieno — ranka. Paskui sulau
kėm pastiprinimo, mes kad pulsim ant jų !. . 
Mūsų vadas veltinius sniege paliko. — tai 
basas kad pasileis vyties! Kiek buvo juoko!..

— Radau! — kaž kas atsiliepė iš miško. 
Miške pasirodo būta pripjautų i r.sudėtu 

sieksnius malku.
Visi ilga virtine pradėjo jas vilkti prie 

a rvežio.
— J>ėde. užsirūkei dabar? — paklausė 

linksmasai berniokas.
— Užsirūkiau.. .
— Tu kišenėn ugnelės pasiimtum... Ir 

atsisėstuniei arčiau garvežio.
Kaž. koks žmogelis naginiiiotas ir su

driskusia skranda ant pečiu, tik ką atnešęs 
savo glėbį, 
mašinisto :

\ •>

su-

žmogus

Tiltus

pažangą l>ei
1110 atveju

— Sudegs.. .
— Nu. sėskis, sėskis, važiuojam! 

šilko mašinistas, pažiūrėjęs atgal: keleiviai 
puolė į vagonus ir ant stogų.

— “Čainiką” pilną pripylėt ? — Šūkt»*- 
lėjo berniokas į stogą.

— Pripylėm. — jūs štai šalę jo pasišil
dyti pasiusi, — nekantriai atsakė 
sėsdamasis šalę kaminėlio.

— Kai kada prieis ir mūsų eilė,
pravažiuojant pasilenkti neužmirškit. O tai 
nesenai atvažiuoja traukinys stotin. trejetą 
mm stogo nukėlė. — patys čia. o galvi] nė- 
įa. Juokai vieni. 'Tiltu pravažiuojant už
sižiopsojo, nu ir nuėmė.

— Pats pasikrutinsi, ar pastūmėt ?
— Sėskis, sėskis. — atsilieja“ mašinis

tas. — ir kuomet tie velnio žmonės ir nu
rims. . .

- Pakalnėn tik nekūrenk. — Šūktelėjo 
sudriskusioje skrandoje žmogelis.

— Jeigu toki muzika dar porą metu tę
sis. nejaugi gyvi išliksiu), nenusprogsim ?

O ką-gi. Mums tiktąi truputį pri- 
o paskui nieko. Matai.. . — tarė ka- 
apsisukęs bašlyku. rodydamas į bei 
kuris viena ranka įsirėmęs, o tntrą 

šoko priešais pagyve-

Į

Prie
<

Sar-

<

<n

nors pakalnėn važiuodamas no
tai. matyt, pleškini kiek gana.

— Tu 
kūrenk, o

— Mokyk dar.. . K;) tu čia pagalių ko
kių tai a t vilkai ! — suriko mašinistas kitam. 
■— I r vežiok Čjfi juos, velnius.

kais:

jam.
ii ėdė. 
stogo karšto vandens yra.

- Nu. greičiau, greičiati malkų! Alo- 
Paleido. tin mieliausia, nu ir sniego! — tarė raudon

stovėjo prie garvežio ir mokė

valau

— Iki paskutinio atodvasio, galima sa- 
ti, dirhame. — tarė linksmasis berniokas-, 
tris dienas taip važiuojam, o dar ant ar 
nikus pagriežti galiu.

— Žmonės diržingi.. .
— Mes kai važiavo iš fronto, manėm, ni*- 

‘iSliksią gyvi: ir ant vagono ir po vagonu 
■ažiavom. <> paskui lendam i viena trauki 

o ten baltųjų būta., . Dėkui, ant gero 
įgaus papuolėm: pervažiavo nuims |w*r 

prandą dusyk ir daugiau nieko.. .

prasti, 
i ri vis. 
nioką. 
ai metęs už pakaušio,
imsią moteriškę. sėdėjusią ant maišo.

— Ką-gi, tu. pakvaišai gal! — suriko 
moteriškė, kai berniokas užmynė jai koją.. . 
— via verkti laikas, o jis...

— Tctul, nenustok ūpo... Ei. ero gy
ventojai! Kurkite ugnį, rirkit arbatą!

Mes našlaičiai. Antanas Ir Ona Did
vyžiai. imi ieškome savo tėvo Mnrtluo 
Diilvyifo. išėjusio j Ameriką iš Mo k:i- 
\<»s <hnn>. Rndvlečlo vai., huv. Kalvari
jos :i|»skr. Išvirs j Amcriky prieš ka
ri). Visi kas žinote kur yra nntsų tčvaa 
praneškite mum*. o mes buaim« jnma 
gaUeatinci amerikiečiai, labai Mklnrf 
Antanas tr Ona Dldn-fUi. Mum* apie 

qxu«u rašykit* i<w* antnSu) Uth» 
nanfa. per I-avilius. Rudamina, Kart- 
tal. J. Lisauskas.
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ALVITO KLEBONO KUNIGO PETRO MASLAUSKO 
MUMS IR LAIDOTUVES

Kalėdos — linksma šven
te. Visi tikintieji, ar jie bū
tų turtuoliai ar beturčiai 
džiaugiasi, linksminasi kad 
gali laukiančiojo 'Išganyto
jo Jėzaus užgimimą paminę 
ti. ,Gi Alvito parapijiečiai 
šiemet . lakiai liūdnas
Kalėdas, kadangi jų įmyli
masis Mebonasikun. Petras 
Alaslauskas su jaisiais atsi
sveikino — mirė.

A. a. velionis 20 gruod. d. 
rašo mail laišką »ir sveikina 
vaido diena, Kalėdoms ir 
Naujais Metais. Raštas ne
aiškus, matyt ranka jau dre
ba, bet vis ta pati tyra širdis 
iš kurios karšta meilė spindi. 
Gruodžio 22 d. laiko šv. mi
šias už a. a. kun. Jono Gra
jausko dūšią, jo mirties meti: 
dienoje (annniversarium j. 
grįžęs iš bažnyčios blojai jau
čiasi. Pasidrūtina, bet va 
gis neina plotan, nestipriu, 
vis bloga, galop eina i e/on 
pasilsėti, priima vaisius, ne
gerėja. Matydamas kai 
ga. sveikata mažėja, naktis 
nerami, nemiega. Tad suks 
ti 23 gruod. d. prašo kimigo 
kad iį išpažinties iškhmsyią. 
.Priima Šventus sakramentus 
ir gerokai prašvitus be ,j->kiii 
sop'iJiu. rainiai užmietęi — 
miršta. Jo tyra dūšia j)ie- 
vop t-ina, kuriam Etikų m; 
visą savo gyvenimą t;:rna'<>. 
I Ši >l<> at r< »dt> kad A’ vii t > 
bobas ūmai, staiga mirč 
čiao arčiau prisižiūrėjus J" 
gym-nimur pamatysi; ,e kad 
kelios dešimtys meti] kai .jau 
mirtin rengėsi. Dar Kalva- 

vikaraudamas labai 
nervų liga sirgo. Nekalbi 
šaul ė daktarą ir kimiu;’ pa- 

Daktarą patai'inu 
mažinėjo į Naujoji 

( I ’rl rikavo gi'.b.) 
\<m ja-

>

aukojo bažnyčios pataisy
mui. 'Nejučiomis klebonas 
l ažnvčia sutaisė ir jau 1924 
m. pamaldas joje laikė. Tai 
į tą visą atkreipus dėmesį ne
nuostabu kad velionio klebo-

vo dusulį, nuolat kosėjo, sun
ku jam buvo vaikščioti, sė
dėdamas vis dar mąstė kaip 
čia kleboniją naują pasta
čius. Tie visi nuotikiai nei
giamai veikė į klebono svei
katą, dėlto besidarbuodamas, 
besirūpindamas, pamažu

šit a rt i. 
J 88-1 m. 
Al lestą 
y dropat i ja gydyt is. 
miesčio kurorto daktaras v- 
dropatiįos žinovas teik'' 
liaudinius patalinius, kurią 
velionis klausydamas bailius 
nervus tildė, stiprino.

Pasaulinis kraujingas 
ras Alvito bažnyčią labai 
bai sužeidė, bokštus nuvertė, 
sienas kulkos suraižė, alto 
rius pagadino. didžiam ka
rui praėjus sienos riogsojo. 
Be to. mūro klebonija visi
kai simaikima ; kil i 1 rinkė 
šiai siideąinla. pats Alvito 
nervingas klebonas, baili'" 
Širdies Kausvės upelio kari-. 
Juose slapstėsi; praėjus vie
sulai. vadinasi, pasibaigus 
mūšiui pusgyvį nuvežė Vil
kaviškin. Kaikurį laiką g;. 
a tuo K ei u rv a lak i ims pas gė
jos širdies kum Prapuoleni. 
1 iii parinką I Jei u v oje a pi y - 
kils grižo pas savuosius 
Alvitan. Laimė kad velioni' 
prieš ktirą pirko iŠ (ianrons 
ką medinius namelius ir že-' 
mes gabalą, kur pirma (Jau 
roitskienė vaiką prieglaudą 
laikė. Grįžęs tuose name 
liuese apsigv vcito; pamaldas 
laikė š.dia siit;riaiilo'- bažnv 
čios < imirmiskii k<>pl\ ėi<>j< . 
nes jina i s v ei ka liko.

Eolus Alv ito klebonas žiū 
Irdamas į siižei-tąją bažnv 
čia, kurią pi ima dailiai buv •• 
išpuošęs ir švariai ją tižiai 
kę-. liūdėjo. Palupi.įieė'.:i 
atjautė salo Klebono liūdr-į. 
dėjo auka- ir iš kitur anko< 
plauke, v pač šv. One- atlai
duose gausingai maldininku1.

«
♦

darbininkus skaudžia, visuo
met darbininkų pusę palai
kydavo, net nekartą ant sa
vo ponelių užsirūstinęs tiesos 
žodį jiems pasakydavo. Daug 
dalykų, ypač žemės reformos 
nesuprato. Ir nenuostabu, 
žmogui turinčiam 79 m. pri 
pratusiam prie senų tradici 
jų, prie senų papročių, sun 
ku buvo suprasti naująją ga
dynę gimusią kraujuose su 
naujais norais, su naujoms i- 
dejoms. Kai sunku senukui 
pažinti ir suprasti jausąjj . 
vyrą besiveržiantį naujau 
gyvenimai i.

Jūs brangūs tautiečiai A 
merikoje gyvenantieji, ats: 
minkite Kalvarijos tris j m 
mis vyrus kunigus, Merkevi
čių, Grinevičių ir Maslaus- 
ką, tjie būdu skyrėsi, bet kai 
kalvarijiečiai sakydavo, vi
sus tris kupeton suėmus gra
ži vienata išeina. Vienas nuo
dugniai, moksliškai aiškin
davo tikybos tiesas, kitas už- 
sikarščiavusius tildė, meile 
visus jungė ir kalinius su do
vanomis Sibiran išleisdavo, 
trečiasis vaikučius katekiz
mo mokė ir draudžiamąją li
teratūrą skleidė. Liubavo 
klebonas kun. J in gis Merke
vičius jau kelel i metai kai 
mile. Dabar Alvito klebonas 
kun. PetrasMaslauskaspali
ko mylimas savo aveles. Tat 
brangūs tautiečiai Kalvari
jos, Liubavo ir Alvito par. 
gimusieji, melskitės už savo 
jaunystės mokytojų vėles ir 
maldingai tarkite amžiną at
silsį duok jiems Viešpatie!

J)raupas kun. A.
Pastaba: Trečiasis Kalva

rijos vyras kun. Grinevičius 
dar gyvas, Aukštojoje Pane
munėj ties Kaunu kruta.

m - l —------------ -------
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il|įi sų šiuo 
pasauliu persiskyrė.

Liūdnas klebono mirties 
gandas staiga aplėkė visą Al
vito parapiją, net ir gretimas 
parapijas pasiekė. Visur di
dis nusiminimas, liūdesys ki
lo. Kiekvieno lūpos maldin
gai už mirusiojo klebono yėlę 
maldelę kalbėjo, visi gailės 
tavo, kaikam ir gaili ašarėlė 
iš akių per veidą ritosi, ka
dangi velionis 34 metus Alvi- 

I te klebonaudamas uoliai ave
les, savo globai pavestas, ga
nė. Puse, rasit didesnė, pa
rapijos žmonių jo krikštyta, 
mokinta, moterybės ryšiu su
jungta, surišta. Kiti namie 
Į nerimo, bėgo Alvitan prie 
i karsto už klebono vėlę pasi
melsti.

Pirmąją Kalėdų d. vakare 
kūnas nešta bažnyčion, antrą 
nuo ankstybo ryto kunigai 
mišias laikė, noktūrnus gie
dojo, sumą gi laikė velionio 
kaimvnas, Vilkaviškio klebu- 
nas, pralotas Matas Dobrila. Katilius — marijonas, baž 
Erdva Alvito bažnyčia žino- j tyčioje kum Matas Sakevi-

st.
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galima 
lygių dali 
skaruliu ir 
io nušiuos- 
taipgi imu-

akmolo solincijų. 
tarpios (suode > ><k>> 
stovyje .reikia v tilv t : ri

ti šepečiu kož.na syki kada

Neapleiskite Savo 
Kūdikių

Svarbiausia priežastis menkos vaikų sveikatos y-
ra netikęs ir neganėtinas maistas. Kada kūdikis 
mažas, jis prižiūrimas, dažnai sveriamas ir aty- 
džiai dabojamas. Bet paaugus, tėvai jį apleidžia. 
O turėtų daboti ir atydžiai prižiūrėti, kaip kūdikį. 
Daktarai, darydami bandymus, rado kad konden
suotas pienas yra vertės maistas būdavojimui vai
kų sveikatos.

Yra daug įvairių būdų, kuriais 
galite vartoti Standard ar 
Challenge Condensed Pieną. Kur 
tik reikia pieno ir cukraus sykiu, 
vartokite ten tų rūšių pieną. Duo
kite jį vaikams ir šeimynai dary
damos keiksus, kepsnius, pudin
gus, sosus, košeles, pasigardžia
vimus ir kitaip. Vaikams duoki
te taip kaip jie mėgsta. Vartoki
te kavoje, koko ar šokolade. Lai
kykite ant ledo blešinukę visados.

DYKAI
Taupydami leibelius blešinių gaunate brangių 
dovanu. Kiekvienas leibelis turi didele verte. 
Ant paveikslo čia matote gražų ir naudingą 

šaukštuką. Galit gaut už 
15 leibelių.Pradėkit tau
pyt šiandien ir neškit 
leibelius į arčiausią do
vanų krautuvę, pagal 
adresus žemiau. Apžiū
rėkite ten išstatytą di
delį pasirinkimą įvairių 

A dovanų. Rasit daug nau- 
dingų namams dalykų.

l Taupykit Leibelius

Dėl Brangiu Dovanu!
Mūsų Boston’o Premijų Krautuvė Randasi Prie 

89 Frierid St., arti Haymarket Sq.
KITOS PREMIJŲ KRAUTUVĖS

I ALI. RIV ER, M.VSS.
1 1 - .‘Ird Sircet. :irli Bedford

NEVV JI.VVEN. CONN.
J1-', Temple Slieel. iirti <Toivn

lutu >G!:fORT
i O", t *<nm;-|

J’RGV H>EN< E
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Istoriškas stalas, padarytas iš 12 rūšių medžių. Jis buvo 
George Washington’o nuosavybe. Dabar jis yra D. A. R. salėj 
Washingtone. Po juo yra kopija Laisvės Varpo.

*

lipinis prigrūsta, dar visi ne- čius, Pajevonio klebonas ir 
telpa. Pamokslus sakė išly-jant šventoriaus prie kapo 
dint iš klebonijos kum Jonas Pijus Karalius, Kibartą 

!gimnazijos rektorius. Visi 
pamokslininkai pažymėjo 
velionio švelnu, malonų bū
dą, tik neišnaudojo karo aud
ros nuotikią kada Alvite bu
vo karštas mūšis, kada ne tik 
kareiviu, bet ir žmonių ne
kaltas kraujas liejosi, kada 
ir pats klebonas Kausvės ti
pelio karklui krūmuose slaps
tėsi apie tai užtylėta. Paka
synose be daugybės žmonių iš 
apylinkės ir 2irkunigTi ir 2 
klieriku dalyvavo. ]’o liūd
nų pamaldų kaimynai kuni
gai užkandę nameliai nuliū
dę skirstėsi. Po pamaldų pa
rapijiečiai bažnyčioųe, gimi
nės vakare klebonijoje ro

dančių už numirusius giedo
jo. Labai gražus, girtinas ir 
sektinas pavyzdis.

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gotu i patarimų 
pagerinimui jos žinojimo atlik;:iėja:it pareigas kaipo šeiminin
kė ir molina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straipsneliai ku

rie bus indomus kožnai Lietuvei šeimininkei.

Virimo Receptai
šokoladas yra populiams maistas ■t:1- 

lituose, nes šeimininkė daug jutimi 
pasinaudoja valgių gaminimuose. 
lik tiek, bet šokoladas yra ir labai svei
kas maistas ir pagelbsti budavojiiue ku- 
uo. šokoladas yra lengvas virškinimui, 
šokoladas padalytas jft p utom, išrink- 
tų kokoa grudų kurie auga iropiškosi' 
srityse. Jie in>i>ortuojama j šių šalį ir 
paskiti išdirbama i įvairias rūšis. Ge
riausias budus naudojimui šokolado 
r;, prie keitimo. Sekantis receptas p 
rodys kaip padaryt šokolado pyra, 
kuris y ra skanus ir geras.

VELNIO MAISTO SLIUGSNINIS 
PYRAGAS

i puoduko evaporated pieno
1 puodukas cukraus 

maži kiaušiniai

i

<

puoduko sviesto ariat sviesto
1 adtlotojo 

puoduko vandens 
šmotų šokolado 
tai u l.’št u ko keliamos t-odos

Biskelis druskos
1 šaukštuko i tinilos.
Išplak sviestą, p > bissi įplakant < i.ik-
. kiaušinio trynius, ititiiių ir .'.okola- 

lą pirtim ištarpyių am karšto lando
mo. Supilk krūvon sausus dalyku' ir 
sudėk pieną ir itimleiij. J ’tidėk miltu 
mišinį ir suplaktų sviesiu su pienu, ir 
■lėk taip viską iki susidė-. Plak gerai. 
Išdažyk supl.-ikiame kiaušinių baltyme 
ii sudėk į taukuotus kepinio indu-. 
Kepk 1 i'lut iltiame pečiuje. |>er apie fa 
trimitas ir sudėk kepinius i ienų ant ki
to su eiikrilte koše ;i r šokolado mišiniu 
ištepus.

Virtuvės Reikaluose
Iv.-id razinkos n •imskv-tij į aptiėių p>. 

rago isioliok jas svieste pirm deiltie' j 
tešlų.

l'žlaikymui išmalu (gmlmue) kubilo 
švariai ir smiit a ii <ka i. i-dėk ij Itiikr.i.'-- 
line įiopierti.

Kad pirštai iieiiii-l’l.'ž.v Iu išimtini 
kailiukus vaisiu arba apdtirinėjant uo
gas. naudok jų laikymui cukraus r-p- 
linkės.

!>ed:int maišių j ledo še|»t.i ottdengk įi 
šit stiklo dangčiais-, hm- galima pirkti 
ttz kilis centus, u matyt Ims kur l.as 
; tov i.

P:i<i;i;-ybtii dr.oiio--. irupii’.ių greit.-ii 
vii. mipj.-mk minkštas kilis nuo 

m iiakaii". -i-dėk i .yru muslino .mii- 
čelį. užrišk viršų ir pilengva trink
■ iol; jiic-i per keletą mitintų. Trupiniai 
liks smulkus ir geri bile reikalui.

Naminiai Pasigelbėjimai
: MaliavoJos sienos ir medis 
iengvai nuvalyt naudojant 
acto ir kerosino. Numazgok 
trink gerai tuo skystimu, po 
iyk s.-r.mu skaruliu. Galima 
(joti nevirto k

l /.laikymui 
verykų gertum 
tmni šiurkšė 
numauni.

Jeigu sunaudoja' <iaiig žvikių žibii 
mo tii;s!:im>. galit pailgini iii larntr.

\ nm aptepant ias baltu Imkei iti ir ger 
' išdžiovinau'. Ta:, neduos trimi- nito
iių taukams ir pailgins /.'.tikės iegim-i 
ittiktj.

Grožės Patarimai
i Tamsių lankų po akimis priežastis y- 
i ra ar lai įiuvargiiiimo tuno vienaip .1 

kitaip ir rupinimąsi bej dėl fiziško-, s 
slėnios liiienzimo. Gali Imli taipgi 
stopos miego arba nereg.iliario Vidu-' 
veikimo. To ptilaisy nuli, reikia ;.er 
daug landens ir būti tyittme ore l.it. 
dtltligatisia. Gali tint nakties ište|ii 
veidą su vifli bazei ar kuo kini •!• 
odos. Akių nereikia niekad trinti iii:.: 
aojanl leidų. tik paplaksimi i ja-. .!■■ 
gu juodi piciniai dar lis Ims. geria; 
šia pasitart su gydytoju.

Ypatiška Sveikata
\.-ii'ti.i reikia veimti kiek lik galim 

labiausia, nes jie yra nuodingi. Iiiiant 
vaistus ir pakaftojalil .imis su-idaio pa
plotis. Sy kį poli >ki vii-.ii.t ligoniu, >un 
ku yra nuo i<> pasigydyti. Tokie laistai 
kaip kokaimi.. herimis. alkoholis ir 
opiam niekad pereikia naudoti jeigu ne. 
b.-itaria ardytojas. Ihiugyrti vaistų 1 a- 
dinaliių patetil uolomis medicinomis pat- 
kilimui kurie yra paiojiagi iusų vist -, 
mai. Gėrimas s\a malu, kaip: vyntis. 
alus, degtinė, turimi daug alkoholio an- 
paleiit-.i imi sir.time ir tieprtištdiiiti luto- 
itiraio. tik apraminti jį. Juo daugiau 
• er-i. Itin di't't i:itl norėsi ir <| nigiati mt- 
vargęs liksi. Taip.i nepatartina gerti 
lierdtmg tnbtilos ar kales.

.1. a. K iti). Petro M tįsiausio 
(ji/rmimo žinių žiupsnelis.

Gimė zanavykuos Lukšių 
par. 1846 m. 13 birželio d. 
Kimiguosna šventinusi J876 
m. 23 liepos. Kaip tik šie
met būtą per šv. Onos atlai
dus. antrąsias primicijas, 
arba sekundicijas šventęs. 
Tšsišventinęs kelis metus va
karavo Liubotine (Lenki
joj )). Prienuose ir Kalvari
joj 8 metus uoliai su drau
gais darbavosi. Čia, vadina
si, Kalvarijoj užsipelnė y 
pač- miestelėnu gerą vardo. 
•Jam išvažiuojant Alvitan 
klebonam i miestiečiai kė*ė 
viešą puotą pas Gavėną Sta- 
viškėse ir dažnai pro Alvitą 
parvažiuojant lankydavosi 
pas mylimąjį kun. Petrą. 
-\l\ile 34 metus klebonavo, 
visuomet rūpinosi su visais 
gerus santykius palaikyti, ar 
jis būtą ponas ar mužikas, 
a r dvarininkas ar kalnietis, 
ar lenkas. Niekaip negalėjo 

"suprasti, delko ir už ką lim
bai su lietuviais barasi. Ma-

1 irdamas dvarininkai

Į

i

I

Ar tamstai reikalingi skaitymui arba 
;>rie darbo akiniai? Aš tamstai atsiy- 
lu 1<> dienu išbandyti, mano stebėtinus 

-kaitymui akinius su paauksuotais Ce- 
uloido rėmais, dideliais stiklais, tork 
enses. Jie pagelbės skaityti mažas rai

šiui.) i »<’ •

7

10 dienų bandymui 
NESIUSK PINIGŲ

Tamsta išbandyk juos per 10 dienų 
Jei tamsta sepasitonkinsi. tai grąžink 
atgal ir nereikės nieko mokėti. Jei pa- 
'iks. tai laikyk ir atsiųsk $4.65. Musų 
urmo kaina. Aš nesiunčiu akinių žmo
nėms kurie neturi 40 metų. Aš siun
čiu jiems ĮH>r paštų dailias akinių dėžu
tes dykai, šio yra tikrai torio lenses. 
kurie parduodami nuo astuonių iki dvy
likes dolerių, ir tai įnikus pirkinys Už 
tokių kainų. T

i 11'. E. Coffcc Opticul
Dept. /Jo r 607. Ko, k lnland. III.

Atsiųskite paštu apmokėtų vieną 
|>on) paauksuotų Zylo kevalo aki
nius.. torio lenses. dailia akinių įlė 
imte. Bandymui 10 dienų. Jei patiks 
tai atsiųsiu pilnų mokesnį $4.65. Jei 
nepatiks, tai gražinsiu atgal apmo
kant pašto išlaidas. Aš busiu spren
dėjas.
Mano meta!
Vardas I‘av.
(latvė ____
Miestas__

)
7

Valst.

THE FEATHERHEADS Just an Ordinary Fish

Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus:
Jei Iii pngeidnu.ii piono ir oukro. tui nėra geresnio kaip Standard ir <*!»:»- 

ii-e pienas, kurs.parsiduoda visoje g rosernėse. Belo, jus galite sulaupj f i b i I 
be'iiK. gavimui svarbių premijų. I

Bv L. F. V«n Zelm
, -|*r I •

Strikt

r

r MOW COULD X GOES5 T4AT 
CAO SAM HfcNBEątZČG P.PE 
CLEMEO v/ASNT AHoTH&O- 
HlQAGE - Hoxl CCOLD X 
GOESS THAT A HoTeL SW- 
CATE WAS EOAMvAĮG AT TtAE 
HooTU FoO. MV PAIM BABBLE5 
PRdPEP-TV A

VOCTUNE • TSLLEO. ?

NO-Vac'pE A ri 
roCToME LOSER’

/ OH I KM6U |T- VAhMY! -
IM A FLOP.*-WHEM H C6MES 

To GETtiNG QK>\ IH A DOVE 
OM A BUZZAODS ECRAMD — 
tM THE GUV 1HAT BAQHUM 

KEPT TtME BV f

X. • 1 k
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“DZIMDZI-DRIMDZF PROG RA M E: =====
‘Durklas’ ‘Nusižudėlis’ ‘Bye-Bye’

Kostomuota Drama
Pradžia 8 vai. vakare.

Komedija Komedija
Bilietų kaina 75 ir 50 c

VIETINĖS ŽINIOS
PASKUTINIS ATSISVEIKI

NIMO “DZIMDZI-DRIM-
DZI VAIDINIMAS

ŠĮ trečiadieni, balandžio 11 
d. Šv. Petro parapijos sve
tainėje prieš išvažiuojant iš 
Bostono i Čikagą Dzimdziai 
rengia savo atsisveikinimo 
vakarą. Programa visai nau
ja, begalo Įdomi, tikrai ne
paprasta. Po šio vaidiniui*) 
Dzimdziai Bostone jaua ne
bepasirodys, — tai jų pasku
tinis vaidinimas ir todėl nėra 
abejonės, kad trečiadienį ba
landžio 14 d., nežiūrint net, 
kad tai paprasta diena, pa
rapijos svetainė bus kimšte 
prikimšta norinčiu pridera
mai atsisveikinti su pamėg
taisiais Dzimdziais ir pania 
tyti puikiausio vaidinimo, 
koki tik Įirofesionalai-artis- 
tai gali mums parodyt. Rei
kia tik palinkėti gerbia
miems ‘‘T )zimdzi-l Jrimdzi ” 
dalyviams puikiausios klo
ties ir padėkoti už tuos visiis 
malonumus, kuriuos jie 
mums suteikė ilgesni laiką 
viešėdami Bostone. Gerb. 
artistai V. Dineika ir J. Bi
kinis birželio mėn. jau aplei-, 
džia Ameriką ir grįžta Lietu- lūis balandžio 15 d. s 
von. Taigi visi, kas gyvas, vergo vakare 7:30 vai 
traukit trečiadienį į parapi- Petro parapijos salėj 
n,ę svetainę. Nuo darbo su- 5-tos gatves, So. Bostone, 

-grįžę, apsiprauskiL prisišu- . Kviečiu visus minėtos 
kuokit ir nebokit, kad esate draugijos narius ateiti, nes 
nuvargę —Dzimdziai jus at- parėjo daug knygų, tai bus 
gaivins, prijuokins, sugrau- išdalintos. Taipgi bus 
dins ir palinksmins — iš rv- 
to naujom spėkom, stipresni 
negu paprastai pri< .......
trauksit. Būtinai apsilan- 
kykit!

P-LĖ ONA MARKŪNIUTĖ
Pirma lietuvaitė Dantisterijos Higenistė. Kovo mėnesy išlaikė 
Valstijos Dantų Higenos kvotimus. Aukštesni mokslą ėjo Dor- 
chester High ir 1923 m. baigė o 1925 m. užbaigė Tufts Forsyth— 
Dental Inf. Tufts College Training School Darbuosis prie dan
tistu Boston’e.

tinio — atsisveikinimo vaidini- teisinosi ir sakė, kad jis kil
imo bilietai jau parduodami Vęs girtas ir per klaidą inė-
“ Darbininke.”

SVARBUS SUSIRINKIMAS
Šv. Kazimiero Draugijos 

(Kaimines) susirinkimas 
i.....2.7 7. s. m., ket

., Šv. 
ant

I

jęs į svetimus namus ir sve- 
tiinon lovon atsigulęs. Jis 
sakė, kad nieko name nelie
tęs. bet airišė kabinasi ir sa
ko, kad .jos žiedas ir kitokie 
daiktai prapuolę.

Teisėjas pripažino A. Šim
kų kaltu ir neapribotam lai
kui pasiuntė i pataisos na
mus į Concord, Mass.

išdalintos. Taipgi bus ir 
daugiau svarbių reikalų ap
karti.

ir darbo! Piriii. J'. 7’. S7/r/r7.os
!
I

“TIKIU IR NETIKIU”
Tuo antgalviu “Darb.” 24 

Nr. tilpo jumoristinė žinutė, 
kurioje paminėti ponų Sa
vicko. Valatkos, Kiškio, De
lio, Povilaičio ir Bendonii- 
čio pavardės.

Nors pati žinutė savaime 
nekalto pobūdžio, bet teko ši 
nugirsti, kad išvardytieji as- n<>. 
menys nepatenkinti jos atsi
radimu.

Nenorėdamas kam tris 
daryti nemalonumo, šiuo ią 
rašinėlį atšaukiu.

Liapu f i f; p n

ANTANAS ŠIMKUS BĖDOJ
CAMBRIDGE, Mass. - 

Antanas Šimkus gavo vardą 
“sleeping burglar.” Porei- 
!tą ketvergą jis buvo nuga
bentas kriminaliu teisman. 
Skunde jį viena airišė. Sa
kė, kad nedčlioj ji parėjus 
vakare namo, pamačius neži
nomą vyrą lovoj gulintį. Pa

lukė policiją ir suareštydi- 
Pasir<»dė, kad tai besąs 

Antanas Šimkus. Teisme jis

NVZLTKVO
Balandžio 9-tą dieną “Dar

bininko” redakciją vizitavo 
“Garso” redaktorius p. L. 
Šimutis, kuris netrukus ap
leidžia Ameriką.

DZIMDZIAI PRADĖJO 
ATSISVEIKINTI

Balandžio 8-tą d. “Dzim- 
dzi-Drimdzi“ artistai suruo
šė* atsisveikinimo vaidinimu 
Lietuvių Svetainėje. Visa 
gerai, bet pati salė nejauki: 
nekūrenta, nevėdinta ir neiš
valyta. Ir artistams ir pub 
likai tokioso aplinkybėse jo 
kio malonumo nėra.

It u v (a,

DZIMDZIŲ BILIETAI 
‘TfcŪmdM-DrimdM’’

1926m. Bal. 14-tą d.9 Trečiadieny
Šv. Petro Parapijas Salėje, 5-th Street, South Boston, Mąss.

PRASIDĖS DIENOS ŠVIE
SOS TAUPYMAS

Šiemet “Dayliglit Saving’ 
Massaohpufeetts valstijoj pra
sidės nuo bal. 25 d. ir tęsis iki 
paskutinio rugsėjo mėnesio 
nedėldienio, 26.

RADO NUŽUDYTĄ MOTINĄ
Bostono North End’e šešių 

metų vaikas Peter Lombardi 
pasibovijęs gatvėj įbėgo i vi
dų ir pamatė, kad jo motina 
ant grindų guli negyva. Vis
kas viduje išriausta. Parbė
go vyras ir susekė, kad žiedo 
ir $500 grynais nesą. Vyras 
buvo pas kaimynus ir viena 
kaiminka jam pranešė apie 
jo namuose atsitikusią tra
gediją.

ATSAKYMAS “DARBI
NINKUI” 

“Darbininko” No. 2(i p • 
žvalgų rašytojas stronc-ov L 
“Vietoje papeikimo giii.i“ ■ 
sąžiniškai apšmeižė lietuvio ; 
dalyvavusius Kovo 17 d., jubi
liejiniam apvaikščiojime su
kaktuvių 150 metų nuo išvijimo 
britų armijos iš So. Bostono ir 
sykiu duoda vėjo “Sandarai” 
už pagvrinia lietuviu dalvvavu- 
siu minėtoje parodoje. Nors 
vardas dalyvavusios draugijos 
ir buvo iškraipytas vienok ka
dangi iš lietuvių oficijaliai nie- 

. kas nedalyvavo kaip tik So. 
Bostono Lietuvių Ūkėsų Drau

gija ir kadangi “Darbininko” 
peržvalgų rašytojas parodoje 
dalyvavusiu neturi užmesti nie
ko apart"Kokios tai “išgveru

sios kalamaškos bei šlubos ku-| 
melaitės” ir toliau kadangi da-1 
lyvavuseje parodoje kurie ėjo 
vardan So. Bostono Lietuviu 
U kęsu Dr-jos niekas nesamdė, 
neturėjo ir nieko nežino apie tą 
kumelaitę kuria “Darbininko” 
peržvalgą rašytojas matė minė
toje parodoje. Todėl šis klau
simas buvo Įiakeltas So. Bos 

>tono .Lietuviu Ukesu Dr-jos 
bertaininem susirinkime, Ba
landžio 4 d., apkalbėtas ir vien
balsiai nutarta pareikalauti 
“Darbininko” kad jis arti
miausiam numeryje patalpintu 
ši straipsnelį ir atšauktų tą 
šmeižtą kuri buvo paleidęs aut 
visu lietuviu dalyvavusiu taip 
svarboje istorinėje parodo je.

So. Bostono Lietuvių Lkesų 
Draugija.

Pirm. J. Lekys
Prot. Rast. Leo. J. Stasiulis 

•'!) E Street, So. Boston, Mass.•
Redakcijos prierašas. L. Ū- 

ė>ų I)r-jos valdyba tvirtina.
būk “Darbininkas” Dr-ją“ne- 
- ažiniŠkai apšmeižęs.” fš to 
išeina, kad L. Ūkėsų Dr-jos val
dybos nuomone yra ir sąžiniš
kas šmeižtas.

Tečiau ‘ ‘ 1 )a ibi įlinkas’ ’ nepa- 
"k<lbė nei sąžiniško, nei nesą- 
žiniško šmeižto.

Toliau tariamos dr- jos valdy
ba nurodo, kad “nesąžiniškiau- 
sias šmeižtas'’ buvo tai “išgv<‘- 
rusi kalamaška bei šluba ku
melaitė.” Kaip kiekvienas 
mato iš L. Ūkėsų Dr-jos “atsa
kymo.’’ kad valdyba nei nepa
aiškina. kaip ištikro buvo su 
kalamaška ir kumelaite. Iš 
“atsakymo” skaitytojai neži- 
j os ar L. Ūkėsų Dr-jos buvo to
ji kalamaška ir kumelaitė, ar 
kokio airišio.

Tai ko vertas šitokis “atsa
kymas?” Jis dalyko netik ne
pataiso. o dar labiau supainio
ja.

I

Žiemos ar vasaros metu :
l’ain-Expellerj parduoda 

už bonką.
Tikrasis pažymėtas Inkaro vaizbaženkliu.

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

čių į infiuenzą ir plaučių uždegimą, 
galima primoti šlapioms kojoms.

Patrinkite kojų padus vikriai ir 
ištisai su

PAIN-EXPELLERIU
Vaizba/.* nklis ireg. J. V. Pat. Biure.

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

vaistininkai visur, 35c. ir 70c.
9

PIGIAI PARSIDUODA 
LIETUVOJ ORIS

20 dešimtinių žemės, netoli Panevėžio. 
Geros trobos ir didelis sodnas. Yra ge
ro miško. Parduosiu už rasit arba mai
nysiu ant “projtertės.” Platesnių žinių 
kreipkitės per laišką. J. JASIUNAS, 21 
Congress Avė., M’aterburv, Uonn.

(B.—13)

F. AD. RICHTER & CO.
BERRY & SO. 5th STS. BROOKLYN, N. Y.

Gėlių Šokiai su Laimikiu
RENGIA MOTERŲ SĄJUNGOS 13-TA KUOPA

Pradžia 7:30 vai. vakare. Įžanga paprasta

PIRMAS SO. BOSTON’E LIETUVIŠKAS PLUMBERIS

South Boston, Mass.

progą naudotis lietuvio plumberio pn- 
vamzdžius. šilumai, gari) ir šilto vati
niu žodžiu viską, kt) tik plumberio dnr- 
nndėlį įvairių reikmenų reikalingų prie 
tįsio. Ofisas atidarytas vakarais iki 9 
rondwny, So. Boston. Masa.

Šis škotiškas Bostono dūdo 
rius vieną gražią dieną išgirdo 
linksmą naujieną. Jis gavo ži
nią, kad jo dėdė Colorados vai- 
stijoj užrašė jam keletą milijo-

pasku- nų dnteilą. į

ŠEŠTADIENY, BALANDŽIO-APRIL17-T^ D., 1926
PARAPIJOS SVETAINĖJ, 492 E. SEVENTH STREET

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 didžiu 

GEO LAUKAITIS & CO„ 102 B

LIETUVIS GRABORIUS

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

pas jį kreiptis

OFISO IR GYVENIMO ANTRAŠAS:

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

Veltui statysite bažnyčias, 
veltui rengsite misijas, kursite 
mokyklas, darysite visokios 
rūšies gerus darbus — visi jū 
si) rūpesčiai eis niekais, jei ne
mokėsit*1 vartoti apsiginamojo 
ir puolamojo ginklo — geros 
katalikiškos spaudos.—Pijus X

Visi nepasisekimai organi 
zuotam darbe, paeina nuo ne 
veiklumo.

BAY STATĖ NOVELTY CO.
Surengėjai ir Išdirbėjai Įvairiausių 
Lošimų Piknikams. Karnivalams, Fo

rams ir t. t.
Pigiai ir ma

loniai patar
naujama ypa
tingai Lietu
vių Kataliku 
parapijom fė- 
rų, jotnarkų fiį- 
Ir t. t. rengi
me, nes BAY 
STATĖ N O- 
V E L T Y Co. 
dalinai y r a 
lietuvio kata
liko įstaiga.

Paddle AVlieele and Gams 
Turime didelį sandėlį fėrams daiktu, 
kaip tai: Blankietų. Kartelių. Laikro
džių, Pypkių, Lempu ir tr. ir tt.

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

I’hone 1402

DAKTARAI MATO DIDELĮ 
ĮTEMPIMĄ BIZNYJE, DAR
BE IR RŪPINIMOSI KAS 
PAGAMINA DAUG LIGŲ

Medikalis mokslas dabar turi 
gyduolę kuri veikia labai pa
sekmingai tokiuose atsitiki
muose.

Jei jūsų miegas nėra geras ir neat
šviežinantis ir jus jaučiate nervuotas 
ir nuvargęs rytmečiais, tik nueikite į 
aptieki) ir gaukite tų naujų gyduolių 
Nuga-Tone. Daugiau negu nustebins ju
mis kaip greitai jos veikia. Nuga-Tone 
suteikia atšviežinantį miegi), stiprius, 
nuolatinius nervus, gerų ii|>etitų. puikų 
virškinimą, reguliarį ėjimą lauk, daug 
entuziazmo, pep ir pulteli. Tos naujos 
gyduolės Nuga-Tone. veikia labai gerai 

■ lel virškinimo, užkietėjimo vidurių ir t. 
1. Jei jus kenčiate l»ent nuo kurios tų 
ligų. Jus tikrai esate sau skolingus, kad 
pabandžius tas gyduoles, kaip tūkstan
čiai kitų kad tlaro kas mėnesls. Išdirbė
jai Nuga-Tone žino gerai ką jos padaro 
tokiuose atsitikimuose, jie privertė vi
sus aptiekorius suteikti garantiją Ir su
grąžinti pinigus jei jus nebusite užganė
dintas. Jos yra labai malonios vartoti 
ir jus galite gauti visam mėnesiui gy
duolių už dolerį. Rekomenduojamos ir 
pardavinėjamos pas visus gerus tiptie- 
korius.

JUOZAS M. VERVEČKA
(VERACKA) 

LIETUVIS ADVOKATAS
PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE 

OFISUOSE

SOUTH BOSTON MASS.: 
<14 W. Broadvay

Tel. S. B. 0948

BROCKTON MASS.: 
684 No. Main Street 

Tel. Brockton 7180
RE8IDENCIJO8 T»L 8. B. 8420-VV

PAIEŠKAU KAMBARIO
So. Bostone. pat ienis vaikinas : būt geis
tina kad ir valgį pagamintų. Kurie la
ki kambarį turite malonėkit at<išaul:t 
šiuo ailre^li : .11 <»Z.\S DUl‘SK 1 NI<.
112 Bmveit Si.. So. Boston. Mass.

I

(SEYMOUR)
LIETUVIS GYDYTOJAS

381 W. Broadway, S. Boston
VAI.. 9 iki 9 TEL. S. B. 4000

w AUJAS IŠRADIMAS 
etzEKSNIO GALINGA MOST1S*

Gydo, Reumatizmą, Ranku, Kojų, 
Nvgarof skaudejima. šalti. Ranku, 
Kojų, tirpina- Dusuli, Gaivos skau
dėjimą, ir teip skaudėjimus
( tik ne rantu ).
Tukstcociai žmonių yra iisisyde o 
milijonai dar nežino apie tai.
Deksnio Galinda Mostis 
verta aukso, kiek ji pati 
lig naudos gydymo.
Kaina 75 centai, $1.50
ir 10 centu eztra už persiuntimą.

Klauskite pas aptiekorius teip 
DEKEPTS NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

Boksais Oiatmeat Co. 
į 518 MAIN ST. BOX 352

HARTFORD, CONR. U. S. A.

yra tiek 
sveria su-

ir $3.00.

BOSTON’O DRAUGIJĄ 
VALDYBŲ ADRESAI

s 

! h
9

I

Lietuvos Dukterų Draugystės 
Po Globa Motinos švenčiausios 

Valdybos Antrasai
Pirmininkė — Teklė Ašmenskiene,

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

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

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

Fin. Raštininkė — Bronislava Ciuniene,
29 Gould St.. W. ltovbury. Mass. 

Iždininkė •— Ona Staniuliutė,
105 W. Gth St.. So. Boston. Mass. 

xvark<1arė — Ona Mizgircnenė.
1512 Columbia R«l.. So. Boston. Mass. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą utarninką kiekvieną mėnes) 

V įsais dr-jos reikalais kreipkitės į pro
tokolų raštininkę laišku ar telefonu. 
'•30 vakare, pobažnytlnėj svetainėj 
Fifth St.. So. Boston. Mass.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP. 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI
Pirmininkas — M. Žioba.

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

250 Gold St.. So. Boston. Mass.
Prot. Raštininkas — J. Glineckts.

5 Thomas Pk.. South Boston. Mass 
Fin. Raštininkas — M. seiki*.

40 Marine Romi. So. Boston. Mass. 
Kasierius — A. Naudžiumi*.

885 E. Broaihray. So. Boston, Mass. 
Tvarkdarys — J. Zuikis.

7 \Vinfield St.. So. Boston. Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas trečią 

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

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

BOSTON, MASS.
Pirmininkas — V. Zalieckas,

514 E. Bronthvay, So. Boston, Mus* 
Vice-PIrmininkns — Povilas Buka.

95 C Street. So. Boston. Mass. 
Prot. Rašt. — Antanas Maeejunas.

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

906 K. Broadtvny. So. Boston. Mus*. 
Kaslerlns Andriejus Zalieckas.

G11 E. Fifth St.. So. Boston. Mns<. 
Maršalka - — Kazimieras Mikailom-.

l*ki E. Bmafhvny. So. Boston, M:i" 
D. L. K. Keistučio Draugija laiko tuno 

mėnesinius susirinkimus kas pirma 
pedėtdlrnl kiekvieno mėnesio. jh> i>u 
merlu 091 \Vaahingt<>n St., Boston 
Mass. 1 :3O vai. po pietų. Ateidami 
ant susirinkimo atsiveskite su sa'im 
d<ng<au naujų narių prie musų drtro- 

Rljos prl rąžyti.

Ofiso Tel. Res. Tel.
Unlversity 8S31 Prospect 0415-M

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

iaitt MBTU SOUTH BOSTON® ;

OR. H. S. STONEsi
AKIŲ SPECIALISTAS

899a W. Broadvay, So. Bostoa
VALANDOS: Nuo 9 r. Iki 7 v. rak.

Tel. Brockton 5112
DANTISTAS

DR. A. J, GORMAN
(OCMAUSKAS)

Sekmadieninis j><> pietų
705 Main St., Montello, Mass.

(Kampas Rroad Street)

I

■SSaeSSM. , „K,1 r ■-■l.ST

TeL So. Boston 0823
LIUTUVIS DANTISTAS

OR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

426 Broadwayt 8outb Bostos 
O/mo valandot: 

ano 9 iki 12.00 ryte tr nuo 1:80 
iki 5 ir nuo 6:00 iki 8 ral. vakare 
Ofisas uždaryta* subs»oa va kr ratu 1 
Ir riedėldieninis. tnip-gf seredomia 
nuo 12 dieną uždarytas.

IS TEL. So. Boston 0506— W.

5 LIETUVYS DANTISTAS į

A. L. KAPOČIUS "
251 Broadway, So. Boston

(“Keleivio” name)
Oneo Valandos: n no 9 iki 12, na»
1 tSC *1 6 Ir D8n 6 -30 Iki 9 vakare 5
Senedomis nno 9 Iki 12 vai. d!en« t 

>Snbatomls nuo 9 iki 6 vak. Ne<M 3 
įdomia nuo 9 iki 12 (pagal sutarti J

Naujas Lietuvis Dentistas
OR. ST. A. GALVARIS1

(GAI.INAl'SKAS)
414 Broadway, So. Boston
Ofisas atdaras nuo 9 v tu. ryto Iki 
12 vai Ir nuo 1 :30 vai. po pietų 
iki 5:30 vai. vak. Ir nuo 7 IM 9 
vai. vak. Šventą dieną pagal rasi- 
tarimą. Tel. S. Boston 2300

II

| Residcnci Jos Tclephonns : 0779-R. K. 
Ofiso Telefonas So. Boston 0779AV

S. BARUSEVIČIUS
T.leMiTiUnis Grabortna. balaamuoto 
>a, Besi Katate Ir Pubilc Notaras.

258 W. Broadway 
8onth Boston, Mass.

Resldenctja 838 Dorcb<*ter


