
Balsavimai baigsis 
gegužio 7 d.

AMERIKIEČIU KANDIDATAI į LIETUVOS 
PREZIDENTUS

NAUJAS KANDIDATAS Į PREZIDENTUS

Lenkijoj greit busi 
didelis perversmas

Bal sai ant Lietuvos prezi
dento plaukia, bet ne tiek 
daug kiek galima tikėtis. Šia
me surašė praleidžiame tuos 
kandidatus, kuriems balsu 
nepadaugėjo.

Skaty tojams primename, 
kad balsavimą nutrauksime 
nuo gegužio 7 d. Tos dienos 
‘‘Darbininko laidoje* bus pa
skutiniai rezultatai. Pasku
tiniai balsai turi ateiti “Dar- 
bininkan" nevėliau, kaip ge
gužio (j d.

šiame surašė* yra vienas 
kandidatas adv. Tumėnas su 
nemaža balsu krūva.

KAD LIETUVOS PREZTDENTP DĖTU

(Kandidato varda^-pavardė)

BALSAVIMO BLANKA

Balsuotąja
Adresas...

NURIMO
Turkijos laikraščiai ėmė" 

ramiau rašyti apie pavoju iš 
Italijos. Turkai po Musso- 
linio kelionės Afrikon buvo 
nusigandę;. nes buvo pama
nė;, kael Italija daro demon
straciją prieš Turkiją. Da
bar išsiaiškinę), kael to nebu
vę).

RAGINA DALYVAUTI 
POLITIKOJ

Meksikos arcivyskupai ir 
vyskupai išleidę) ganytojiš
kus laiškus, kuriuose katali
kai raginami dalvvavuti vi- 
sakiuose l inkimuose ir bal
suoti už katalikiškus kandi
datus. Išrinkus katalikus, 
netinkami konstitucijos 
punktai bus išmesti.

PANGALOS GRAIKIJOS 
PREZIDENTU

ATĖNAI, Grikija.—Dik
tatorius Pangalos tapei iškil
mingai inauguruotas Graiki
jos prezidentu. Iškilmės Į- 
vyko bazilikoj.

I naugu racijai pažymėti 
Pangalos paskelbė amnestiją 
visiems politiniams kali
niams ir laikraštininkams, 
kaltinamiems dėl maišto 
kurstyme). Amnestija liečia 
ir buvusi premjerą Papana- 
stasianą, ir buvusi karo mi- 
nisterj Kondvlisą, ir kitus, 
kurie* buvo ištremti.

Pangalos pareiškė, kad da
bar jis tuojau atsisakvsias 
nuo visų savo cliktatorinjn 
teisių.

Nujausieji rezultatai yra 
tokie:

A. Smetona__________ 169
Kun. Krupavičius___ 80

Adv. Tumėnas_________62
E. Galvanauskas^.--- 52
Dr. Basanavičius____ 7*41"'
L. Bistras_____________ 38
Gen. Žukauskas______ 17
Kun. Vailokaitis_______14
Kan. J. Tumas_________12
Dr. K. Pakštas________ 8
M. Biržiška__________ 8
St. šilingas__________ 7
J. Budrys____________ 2

GERAI UŽDERĖJO 
ŽEMUOGĖS

Louisianos, Alabamos ir 
Texaso valstijose* žemuogių 
užderėjimas nepaprastas. 
Būsią 30,(XX),(MM) kvortų. Tai 
ant 11,000,(MM) kvortų dau
giau, negu peniai. Todėl 
šiemet už dėže; temokama 
$4.20, o pernai — $5.00.

UŽ DALINĄ PROHIBICIJA 
JAPONIJOJ

Japonijoj prasidėję) smar
ki agitacija už uždraudimą 
svaiginamų gėrimų vyrams 
ir moterims iki 25 m. am
žiaus. Dabar svaigalai ten 
draudžiami žmonėms iki 20 
m. amžiaus. > 1 -

VYRAI IR MOTERYS MĖG
DŽIOJA VIENI KITUS

LOS ANGELES, Gal. — 
Rutb J. Maurer, savininke" 
eilės “lieauty parlor’ų,’’ pa
reiškė, kad šioje gadynėje* 
vyrai motore“ja, o moterys 
vvrėja. Ji sako, kael.vyrai 
barbernėse palieką kasmet 
$750,(MM1,000. Statistikos pa
rodo, kael 500,000 vyrų var
toja kosmetikas. Tuomi vy
rai moterėja. Gi moterys i- 
ma rūkyti, plaukus kirpti. 
Tuomi jos reiškia palinkime) 
vyrėti.

Prie* tokie) dalyku stovio 
privedė šių laikų gyvenimas. 
Moterys ir vyrai šiais laikais 
tiek krūvoj šapose ir ofisuo
se dirba, kael abi lyti savo 

skirtumų ėmė netekti.

KUN. DAGILIS, kurs dabar lankosi Naujojoj Anglijoj ir 
renka aukas Lietuvos krikščioniu demokratu partijai.

KUN. DAGILIS, kurs dabar lankosi Naujojoj Anglijoj ir 
renka aukas Lietuvos krikščioniu demokratu partijai.

SUSPENDAVO ĮSTATYMĄ 
PRIEŠ TIKYBOS 

DĖSTYMĄ
Meksikos valdžia suspen

davo Įstatymus, kuriais tiky-
beis mokymas privatinėse* 
mokyklose* ir kolegijose buto 
užgirdą. ‘Tstft&sjttai -reikala
vo, kad visose Meksikos mo
kyklose*, tiek valstybinėse* 
tiek privačiose*, kael ir tikv- 
binių organizacijų laikomo
se*, mokslas būtų pasaulinis ir 
dėstomas švietimo ministeri
jos nustatytu programų.

Tais Įstatymais buvo labai 
nepatenkinti Meksikos kata- 
lka, kuru protestus stipriai 
rėmė ir kitų kraštu, ypač 
Jungtinių Valstijų katalikui 
organizacijos.

Nelaimes dėl 
audros ir lytaus

BAISUS LIETUS
Londone gauta iš Egipto 

sostinės žinia apie* tai, kael 
Arabijoj ištiko baisiausias 
lietus. Vanduo ūžė" iš dan
gaus debesiui prakiurus. 
Nuskendo keletas šimtų žm<> 
n i ii.

BENAMIŲ TĖRA 100
Nue) 1903 m. Londone) po

licija paskirtoje naktyje* ren
ka benamiu skaičius. Tada 
surasta 1797 benamiai, šie
met benamiu terasta KM), iš 
kuriu 24 besančios mote rys.

EKSPLI0ZIJA SUBMARINE
NFAV LONDON, Gt. — 

Su v. Valstijų laivyno subrna- 
rine ištiko eksplozija. 12 
jūreivių sužeista. Kaikurie 
mirtinai sužeisti.

HARLEM, Ga. — Pasa- 
žieriniam traukiniui šildau 
žius geležinkely ties Savvdust 
automobilį. buvo užmušti 
trys asmens, — viena mer-

Spėjama, kad', Meksikos 
valdžia tuos įstatymus dabar 
suspendavus Amerikos Dar
bo Federacijos vadams pa
tariant. „v-

KARALIENĖS NELAIMĖ

LONDON. — Norvegijos 
karalienė ir Anglijos prince- 
sa Viktorija važiavo auto- 
mobiliuje ir jų automobilius 
susikūlė" su ta.vicab. Abi iš
liko sveikos. Automobilius 
truputį sugadytas. Nelaimė 
atsitiko netoli Amerikos am
basados. Karalienė ir prin- 
e-esa yra Anglijos karaliaus 
seserys.

gaitė. Gladys Tliompson, 20 
m., ir du vaikinai, T. Jonės. 
26, ir II. East, 22 metų.

UŽSIMUŠĖ PER ŠUNĮ
FLORENGE. Gal. — Mc- 

Guire* važiavo motorcikliu ir 
jam pasipainiojo šuo. Jis 
staiga sukosi i šalį, apvirto, 
nusilaužė* sprandą ir užsimu
šė. šuo nubėgo sau.

ŠEŠI DARBININKAI ŽUVO 
TUNELY

QETN(’V,(’al. — Feather 
Mountain Povver kompani
jos Grizzy Greek tunely, vir
šui įgriuvas, buvo užberti še
ši darbininkai.

Daroma pastangų užber
tuosius atkasti, bet manoma, 
kad jie visi yra neliegyvi.

PRIGĖRĖ 100 ŽVEJŲ
TOKIO, Japonija. — Ja

ponijos pakrantėse buvo di
delė audra. Dėlto žuvo 100 
žveju su viršum.

LENKIJA ARTI PRIE 
SUIRIMO

Apie tai, kad Lenkijoj su
irutė augo, buvo žinoma nuo 
senai. Bet Lenkija vis dar 
laikėsi dėlto, kad turėjo uo
lią paramą iš alijautų, ypač 
iš Erancijos. Kai alijantai 
visai sustojo remti ir kai 
francūzai mažiau ėmė remti 
Lenkiją, tai Lenkija ėmė 
greičiau smukti. Dabar nau
jausios žinios praneša, kad 
pagalios Lenkija atsidūrė 
ant bedugnės krašto.

Ikšiol Lenkijoj buvo koali
cinis ministerių kabinetas. 
Dabar socijaldemokratai iš 
kabineto išėjo. Tas valdžioj 
padarė didesnį svyravimą. 
Kabinetas ilgai netvers. Bet 
kas toliau ?

šnekama apie keletą gali
mybių. Dešinieji varosi už 
fašistinę diktatūrą. Bet kai
rieji teipgi ne be jėgų. So- 
cijalistai ir kitokie kairieji 
grupuojasi apie Pilsudskį. 
Šie ir-gi varosi už diktatūrą.

Taigi Lenkijoj gali būti 
randr/na arba balta’ diktatū
ra. Dešinieji gavę viršų eitų 
prie įsteigimo monarkijos ir 
prie agresiviškos užsieninės 
politikos.

Dalykai Lenkijoj teip Į- 
tempti, kad bile kas ten yra 
galima. Lenkija klampynė
je atsidūrė, kai Amerikos fi
nansistai atsisakė skolinti pi
nigų. Finansistai pamatė, 
kad Lenkija yra kiauras 
maišas — kirk jin pilsi, vis 
jis bus tuščias. Finansistai 
panašių rizikų nedaro.

Partinės rietenos baisios. 
Kairieji nori kad būtų kon
fiskuojami privatiniai ponų 
turtai—auksiniai ir deiman
tiniai daiktai. Ponai, žino
ma. to nenori.

Pilsudskis turi šansų iškil
ti dėlto, kad už jį kariuome
nė stoja.

Trečias būdas Lenkijai 
gelbėtis yra įvedimas trijų 
vyrų valdžios. Tai būtų teip 
vadinamas triumviratas. Į 
tą triumviratą ineitų nuo so- 
cijalistų Pilsudskis, nuo vi
duriniu Witos ir nuo deši
niųjų Dmowski.

PAKĖLĖ ALGĄ
Vokietijos vyriausybė pa

kėlė algą respublikos prezi
dentui. Dabar metinė Vokie
ti j os prezidento alga bus 
$42.857. V ra tai padidini
mas ant $18,857.

APSIDRAUDĘS ANT 
$1,050,000

NEAV YORK. —Martin 
L. Davey, 42 m. amžiaus, iš
viso dabar yra apsidraudęs 
ant $1,050,000. Nesenai jis 
iki tos sumos privarė apsi
drausdamas ant $500.000. J is 
yra kongresmanas iš Ohio 
valstijos.

šis koncertas ir prakalbos yra vienas didžiausią šią metą 
parengimą. Koncertinę dalį išpildys žymiausios muzik&les jfc- 
gos. Prakalbą pasakys KUN. DAGILIS, kurs yra vienas žy
miausiu lietuvių tautos kalbėtoją. Kun. Dagilis yra kaulas ger
klėje lietuvių bedieviams. Jo prakalbos bus indomios dar ir 
tuomi, kad atsakinės į klausimus. Jisai netik klausimą nebi
jo, bet ir nori, kad tik jam klausimai būtą duodami.

RENGIA FEDERACIJOS SKYRIUS

PRANEŠIMAS
Balandžio mėn. 13 d. Penn- 

syl vania Viešbuty, Nevv 
York sekantieji kunigai su
važiavo aptarti Jo Kxe. Ar
ei vyskupo- Jurgio Matulevi
čiaus pasitikimą šioji* šalyje: 
Kun. J. Židanavičius, J. Am- 
botas. J. Kaulakis, Pr. J aks
tis, A. Milukas, M. Pankus. 
N. Pakalnis, J. šeštokas. L 
Kelmelis.

Išrinkus susirinkimo vedė
ju kun. Židanavičių ir M. 
Pankų sekretorium pakvies
tas kun. Pr. Jakštis idant pa
informuotų apie Jo Excelen- 
cijos pribuvimą. Minimas 
klebonas parnešė, kad yra 
gavęs du laišku, kad Vysk. 
Matulevičius Amerikon pri
busiąs ir lietuvių kolionijas 
atsilankysiąs; tuo tarpu ir
gi gauta žinia nuo kun. Rėk
laičio, jog augštas svečias 
manąs Gegužės pabaigoje 
apleisti Europą.

Kįla tuomet įnešimas rink
ti egzekutyvį pasįtikimui 
komitetą, i kurį Įejįd'kunigai f 
Pr. Jakštis vedėjas, Milukas 
raštininkas, J. šeštokas iždi
ninkas, J. Ambotas ir J. 
Kaulakis. Egzekutyviam ko
mitetui kooptuojami dar 
(reikalui esant) kunigai J. 
Židanavičius. M. Pankus ir 
N. Pakalnis. Presos komi si
joti įeina kun. Milukas. Ma
tulaitis ir Kelmelis.

šiam egzekutyviam Komi
tetui susirinkimas užgiria se
kančius patarimus:

1. Susižinoti tame reika
le su Tėvais Marijonais Či
kagoje.

2. Kreiptis ir prašyti, 
kad garbingas svečias pribū
ti). jei galima, kiek ankščiau.

KONCERTAS
IR KUN. DAGILIO

PRAKALBOS
Įvyks Nedelioj

Balandžio 28,1926 
MUNICIPAL SALĖJ

Tarp G ir H gatvių, prie E. Broadwav, South Boston, Mass.
Pradžia 2 vai. po pietų

3. šis įvykis pranešti ir 
pasitarti su Kardinolu New 
York.

4. Lietuvos Atstovybės 
AVasilmgtoue dalyvumas la
bai geidaujamas.

5. Parūpinti iškilmingas 
sutikimas ir tam tikslui su
kelti lėšų padengimui sumą, 
prie kurios prisidėjimo kvie
čiami kiti kunigai ir priete- 
liai su savo duokle nema
žinus dešimtinės (banketo 
kainą įrokuojant ) ir ragina
mi klebonai su savo parapi
jos atstovais bei šiaip jau in
teligentais pribūti į tas iškil
mes pranešus apie tai egz. 
komitetui laiką ir vietą.

Visi susirinkime esantieji 
sumokėjo po $10 kun. J. Šeš
tokui. ižd. ir reiškia Egzeku- 
tivis Komitetas pageidavi
mą. kad visi skaitantieji ši 
pranešimą, jei ne asmeniškai 
dalyvaujant, tai bent auka 
prisidėtų prie pasitikimo 
pirmutinio Lieuvos Bažnyti
nio Dignit-aro.
Kun.

KLAIPĖDIEČIŲ PRAKAL
BOS

Lietuvių tautos atgimimo 
tėvas M. Jankus ir jo paly
dovas dailininkas A. B lakas 
kalbės šiose vietose:

Balandžio 25 po pietų Brig- 
ton, Mass.

Balandžio 26, vakare, West 
Lynn, Mass.

Balandžio 28 vakare, Lowell, 
Mass.

Balandžio 29 vakare, Law- 
rence, Mass.

1 gerbiamų svečių prakal
bas raginame skaitlingai lan
kytis.
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Žinios iš Lietuvos
; SUORGANIZUOTAS DIDE-

1 LIS LIETUVIŲ CHORAS 
J1.ę KLAIPĖDOJ

Kauno šauliu choro diri-- ■
Agentas p. A. Vaičiūnas, pa-
• kviestas Klaipėdos lietuvių
\ organizacijų, įkūrė Klaipė-
• doj'didelį lietuvių chorą. Tuo

tarpu yra 60 dainininkų.

t
y

PLINTA VENEROS LIGOS
Kaune veikia venerinėms 

ligoms gydyti ambulatorija. 
1924 m. šioj Įstaigoj atsilan
kė 5,873 ligoniai, o 1925 m. 
ligonių skaičius beveik dvi
gubai padidėjo ir siekė 10,- 
467, tačiau šiemet per pir
ma metu bertaini veneriku*. v v •-

■ ligonių skėčius dvigubai 
peršokęs pernykščių metų 
skaičių.

Nuriedėjęs 200-300 metrų že
myn, pasisuko dešinėn ir vi
su smarkumu rėžė i plento 
barjerą. Apipuvęs barjeras 
neišlaikė ir autobusas beveik 
su visais keleiviais kūliais 
nusirito nu<> stataus 15 met
rų aukščio kaino. Persiver
tęs kelius kartus, ratais atsi
mušė į medį ir sustojo. Dau
guma keleivių liko beveik 
sveiki ir įuoj išlindo pro nu
plėštą autobuso stogą į orą, 
bet keturi sužeisti gana 
smarkiai. Sužeistuosius, tuoj 
sanitarinis vežimėlis nuvežė 
į miesto ligoninę. - Šoferis iš 
karto buvo suimtas, bet vė
liau paleistas.

KONTRABANDA PO VA
GONAIS

PAŲĖG1AL Kovo 28 d. 
vakariniam traukinv, einan- 
čiam iš 'Tilžės į Klaipėdą, 
gelžkelio policijos vachmis
tras Skauradžius rado kont
rabandinių mielių 25 svarus. 
Mielės buvo tai]) sumaniai 
pakovotos po apačia kelioli
kos vagonų, kad rinkėjo po 
viso traukinio apačią lan
džioti ir visas skyles išžiūrė
ti, kad ieškotojai turėjo pa 
vėlinti traukinį lxmt 10 mi
nučių ir.užbaigę darbą iŠlin 
do juodi kaip kaminkrėčiai.

Čia parodoma nykštuku v estuvesSavarmach, Ga. mieste. Po kaire miesto majoras sode 
ant bandstando jaunavedžius šliūbavoja, o aplinkui žmonių stovi apie 20,000. Pabrolis 
buvo jaunavedžio dvvnukinis brolis. Paseserė buvo penkių metų amžiaus mergaitė. Pa
veikslas po kaire rodo nykštukinius jaunavedžius namie.

TELŠIAI SUJUNGTI GELE
ŽINKELIU

• Kovo 25 d. geležinkelio li- 
. nija Amaliai-Telšiai baigia 

tiesti.
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. STUDENTŲ PROTESTAS 
PRIEŠ OKUPANTŲ 

SMURTĄ
Universitete buvo studen

tų mitingas, kuriame priim
tos kelios griežtos rezoliuci
jos dėl žiauraus lietuviui per
sekiojimo okupuotoje Lietu
vos*daly.

PAPIGINAMAS BIRŠTONO 
KURORTE GYDYMASIS
Birštono kurortas baigia

mas tvarkvti. įrengta vau- 
dentraukis, kanalizacija ir 

fe '^dlvarkyTas sanitariiiiu at- 
žvilgiu. Kad prieinamesnis 
būtų kurortas ir neturtin
giems ligoniams, nuo liepos 
1 d. ir nuo rugpiūč-io 25 ligi 
rugsėjo 25 d. sumažinta vo
nioms ir pragyvenimo sąly
goms kainos: mineralinių 
vandenų vonios 11 rūšies at- 
■sieis 3 lt.,. JII rūšies — 2 lt., 
purvų vonios — 5 lt., anglia- 
rūkštinės — 6 lt. Restorane 
pilnas dieninis išlaikymas 4 
lt. 80 et., kambariai nuo 3 iki 
5 lt.

KINIETIS VEDĖ LIETU
VAITĘ

Kaune, Prisikėlimo baž
nyčioje pakrikštytas 29 m. 
kinietis Činžas. kuris per 
krikštą pasirinko vardą Pet
ras. Tuoj po krikšto vedė 
lietuvaitę 'Teklę Kontrymai- 
tę.

Petras činšas gimė Lin
dau mieste. .Jo tėvas buvo 
advokatas. Lenkelių metų 
Činšiuką pasivogė rusu ka
rininkai dėl įdomumo. Karo 
mefu jis buvo baltgudžių ba
talione, o vėliau stojo sava
noriu Į Lietuvos kariuomenę 
ir jos eilėse bekovodamas su 
priešais buvo sužeistas. Da
bar Činšas dirba invalidui 
dirbtuvėse.

KIEK SVETIMŠALIŲ
Iki kovo 1 d. Kaune ir ap

skrityje užregistruota 3,500 
svetimšalių, i Iš jų apie 2.5OG 
be pilietybės, apie 400 iš Lat
vijos ir apie 000 iŠ Vokieti
jos. Visoje Lietuvoje svetini 
šalių priskaitoma apie 13,- 
000.

ną įleistų ungurių tūkstantį 
po 15 litų.

Ungurius galima veisti ne
giliuos dumbluotu dugnu e- 
žeruos. kur nėra vėžiui i r dau
giau 100 lųigurių vienam 
hektarui.

'Taip pat žemės ūkio mi
nisterija nusistačiusi padėti 
ūkininkams, turintiems jau 
įrengtus karpiu tvenkinius, 
įsigyti prūdams apveisti rei
kalingos karpių sėklos, jau
niklių.

I----------------------------

NAUJA TOTORIŲ BAŽNY
ČIOS GALVA

Nesenai Vilniaus totoriai 
išrinko dr. Sinkevičių maho
metonų bažnyčios galva.Len
ki] valdžia jį pat virtino. I >r. 
Sinkevičius kilęs iŠ Lietuvos 
totorių ir nuolatinę būstinę 
pasirinko Vilnių.

BIRŽAI. Beveik kasmet 
Biržų gimnazijoje kas nors 
miršta. Šiemet kovo 10 d. 
mirė VI klases mokinys Vin
cas Kalinauskas. Buvo pa
vyzdingai darbštus, tykus, 
savyje užsidaręs jaunuolis. 
Laidojo kovo 12 d. Draugai 
ir draugės moksleiviai gra
žiai. dūdų orkestrui grojant, 
palydėjo jaunuolį į kapus. 
Mirė džiova.

VILNIAUS BEDARBIAI 
NERIMSTA

VILNIUS. Bedarbių mi-l 
nia iš 300 žmonių susirinko 
prie Vilniaus magistrato ir 
reikalavo pašalpų ir nemoka
mų pietų. Pašaukta polici
ja bedarbius išvaikė.

NUŠOVĖ POLICININKĄ
DARBĖNAI (Kretingos 

apskr.). Dažnai mūsų poli- 
cistai sąžiningai ir uoliai ko
vodami su visuomenės žalin
gais reiškiniais, ypač su plė
šikais, randa sau galą. Pri
mintum didelė istorija su 
Reikausku. — Darbėnų poli
cininkas Bronius Bogučins- 
kis trečiadienio rytą buvo 
pakely gaudyti spirito kon-

AKLI UON A, Kauii ) ap.
< ia prie pat istorinio Gedi
mino kalno yra labai gražus, 
senas parkas. Vasarą par
kas ypatingai gražiai atrodo 
ir jame poilsį randa plačiosj, 
apylinkės žmones. Nesenai 
kaž kieno įsakymu gražūs 
pai'ko medžiai baigiami kirs
ti. Yra gandų, kad parko 
savininkas. dvarininkas 
Vakselis, kerta medžius ir

— Kai kurie vvrukai. ne- 
preKiu įturmlu.iiii pinigų degtinei, 

prasimano įvairiausių būdų 
Nesenai du žinomi 

Veliuonos apylinkėje degti-

trabandistus ir Vyškiną ap
tūpusį plėšiką. Netoli Dar
bėnų iš miško į vieškelį tarp 
Darbėnų ir Kretingos išėjo 
pilku lietaus apsiaustu apsi
rengęs įtartinas asmuo. Bo- 
gtičinskis iššoko iš vežimo ir 
priėjęs prie jo pareikalavo 
pasą. Šis taręs “'Turiu, tuo
jau” iš užančio staigiai iš
traukė revolverį ir dviejais 
šūviais pataikė Bogiičinskiui 
į galvą, kuris tuoj bes vyruo
damas išvirto. Kaimietis, 
kuris vežė Bogučinską surė
žęs arkliams visu greitumu 
leidosi į Darbėnus bijodamas 
tokio pat likimo. Tuo tarpu 
galvažudis, pasiėmė Bogu- 
činsko šautuvą ir ištuštino jo 
kišenes. Spėjama, kad gal- 
važutlis esąs iš Liepojos kalė
jimo pabėgęs nusikaltėlis 
Valančius, kuris panašiame 
apsiauste slapstosi. Velionis 
buvo nugabentas Kretingon. 
Jo šeimyna, žmona ir du ma
žu kūdikiu gyvena Darbė
nuose. Bogučinskis dar jau
nas vyras, vienas iš pirmųjų 
savanoriu kariuomenėj, nuo 
1920 metų tarnauja policijoj, 
ir atsižymėjo savo uolumu, 
stropumu ir sąžiningumu.Skaitytinosknygos
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$1.00

.15

.45
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Mylintiems literatūrą patartina
BEN-HUR ..... .............. ................ ............. ....

Ekonominio turinio įdomi knygutė
TURTO NORMA__ :_________________
»» t- t * s.. / <•*.•• * *

-------— - Politinio pobūdžio
BOLŠEVIZMAS________ _ _____________

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

“Darbininkas pasiūlo sekančio turinio gerų 
knvgu:

“Darbininkas” pasiūlo sekančio turinio ge
ni knvgu:
DANGAUS KARALIENĖ

Statys paminklus Kudirkai 
ir Daukantui Karo muziejuje. 
Abiejų biustų modelius pa
darė dail. Zikaras. Pamink
lai turi būti pastatyti ligi ge
gužės 15 d. ir tą dieną per 
tautos šventę aiidengt i.

Siųsdami užsakymus adresuokite:
“DARBININKAS”

Optavusiųjų "už Vokietiją 
skaičius, spėjama. siekia 20,000. 
Nė vienas ją negalės dalyvauti 
Seimo rinkimuose.

MAŽEIKIAI. Kovo mėn. Vakselis^ į> į 
iš 12* Į 13' 71*. nalcfj pTesikai|nuo kaSir^'' 
apiplėšė beeinantį iš Alažei-Į 
kii] A’iekšnii] link 
traukinį. Matyti piktada
riai buvo pasislėpę vagone ir jų gauti, 
traukiniui einant. ; . 1
antspaudu.-. | ’~į
prekes ant geležinkelio lini
jos. Rytojaus dieną kelio 
sargas pranešė stotim kad 
rado paslėptas prie geležin
kelio prekes. Išvogta 18 pun
du įvairiu pirkių, o sargas 
rado tik dvi statines silkių, 

maišą ir vieną dėžę 
citrinos.

Lietuviškaliaudies mokykla 
Direktorijos name? Kurį laiką 
-buvo kalbama, kad Direktori
jos namas, kuris dėl Direktori
jos ]M*rsikraustymo į Meylioefe- 
rio rūmus galimai pasiliuosuos. 
bus pavestas Lietuviu Gimna
zijai. kuri dabar veikia Moky
tojų Seminarijoje. Bet kadan
gi Direktorijos namas gimnazi
jai netikęs, tai ketama čia į- 
rengti lietuvišką liaudies mo
kyklą. nors ir tam tikslui tasai 
namas ne visai tinka, bet kyla 
klausimas, ar iš viso Direktori
ja persikiau-tye į Meyhoetėrio 
namą, nes kiek girdėti, (hilvr- 
natūra nuomos sutartį dar ne
tvirti misi.

• it |>l(‘-ę į
pradėjo mėtyt i i nes mėgėjai, užsimanę degti 

tiės mėgčjjai. užsimanę degti
nės: ištraukė atvažiavusio į 
lurgij ūkininko gaidį iš veži
mo ir pasislėpė, l’kininkui 
pradėjus gaidžio ieškoti, vy

liai pasižadėjo gaidį surasti. 
Gavę du litu, gaidį ūkinin-

Geografinią žinią mėgėjams tinka
KELIONĖ APLINK PASAULĮ......... ............ $1.00

Lengvo turinio skaitymėliai
TRYS KELEIVIAI...............    .45
TRUMPI SKAITYMĖLIAI ...............    .45

Kas užsisakys visas čia paminėtas knygas 
$6.00 vertes ant svk ir atsius monev order’i, čeki 
arba apdraustame laiške penkinę, tas ir gaus 
paštu visas knygas tik už $5.00. Galima užsisa
kyti ir po vieną. . *

South Boston, Mass.

CUKRINIŲ RUNKELIŲ 
SĖJIMAS

Kiliausi] ministerijos pre
kybos departamentas šiemet, 
kaip ir praeitais metais, su
daro su ūkininkais sutartis 
cukrinių runkelių sėjai. ^'i°sr~p>Kšu1ii 
sėjos yra priruošiamas dar
bas cukraus fabrikui Lietu
voje statyti ir turi tikslą pra
tinti mūši] ūkininkus prie šio 
darbo.

l /č kiekvieną centnerį (5<> 
klgr.) runkelių, pristat.vtą Į 
vagoną phičilijii geležinki'lii] 
stoty, prekybos de])art<unen- 
tas moka po 4 litus. Be to 
iŠ anksto kiekvienam apsė
tam cukriniais runkeliais 
hektarui duoda 3(M) klgr. zu
perio. I5<) klgr. kalio drus
kos. 15<> klgr. rili salietros ir 
2(X) litų hektarui pinigais, 
cukrinius runkelius pasėjus.

I
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iHHoko j gatvę, 
palikęs autobusą 
apniko laukan, 
vis smarkiau i) 
pradėjo riedėti

Reinoldas šikzalas ir Gemšycas

TEMPLIERAS ADELMARAS
APYSAKA Iš ŠV. KRYŽIAUS KARŲ

Vertė A. Blažys

t

L

DRAUS GYVULIUS NUO 
DVĖSIMO

Paruoštas projektas įvai
riems gyvuliams mm (Įvesi
mo drausti. Kai]) tik bus pa - 
tvirtintas šitas projektas, 
valstybinio apdraudimo i- 
3 taiga pradės gyvulius 
drausti.

AUTOBUSO KATASTROFA
Kovo 28 d. apie 4 vai. iš 

Kauno į Utena išvažihvo di
delis autobusas su 16 kelei
vių. Autobusu valdė žydas 
Šoferis B. šereševskis, ką tik 
baigęs šoferių mokyklą, ši
tuo autobusu nuolat važinėjo 
kitas, senas, prityręs šofe- 

dris.
Keliantis Ukmergės plen

tu į kalną, šoferis norėjo i- 
juugti automobiliui pirmąjį 
greitumą, bet neprityręs, ne
pelnė autobuso ant stabdžio. 
T5rmn j į greitumą įjungti 

į nepasisekė ir nesustalnlytas 
autobusas pradėjo riedėti 
.atgal į pakalnę. Kolei viii 
tarpe kilo sumišimas. Kai 
kurie tuoj išdaužė langus ir 

šoferis- irgi, 
likimui, iš-
Autobusas 
smarkiau 

į pakalnę.
♦

SUSIRŪPINIMAS ŽUVŲ 
ŪKIU

Valstybinių vandenų nuo
mininkai. nori savo ežerus 
apveisti unguriais, žemės ū 
kio ministerijai padedant ir 
tarpininkaujant, gali ji] išsi
rašyti iš užsienio. Tuo rei
kalu kreiptis Kaune, Kęstu
čio g-vė 15 40. 1' ngn l iukai
kainuoja 6 vok. markės tūks
tantis, parduodami partijų 
mis ne mažiau 40.000 kiek 
\ ienoje, siunčiant pinigus iŠ 
kalno. Kiekvienam valdžios 
nuomininkui, įleidusiam i 
nuomojamus vandenis ungii- 
giirių mailių, žrinės fikm mi 
nisterija užmoka už kievie-

kili sugrąžino ir linksmai iš- f. 366 W. Broadway 
tuštino pusbonkį.

(Tęsi n vs)
ENGAD0S TYRŲ VIENUOLIS TEODORICHAS

Tcodoriclio buveinė buvo giliai kalne urvas -u 
kuriuo skaitytoją supažindinsime.

Tas urvas susidėjo iš dviejų daliu: išorinės ir 
apatinės. Pirmoje radosi akmens altorius ir nedai
liai apdirbtas, tamsiai rudo medžio, dalelis kruci
fiksas; tai buvo vienuolio koplyčia. Dalį apatinės 
urvo dalies. į kurią buvo galima palėkti per siaurą 
angą, šiurkščiu lentą durimi-' uždengtą, užėmė jo 
miegamasis kambarys, kuriame nors kiek ji- pails-" 
davo. Grindys nelygios, baltu -mėliu išbar-tytos ir 
kiekvieną dieną šaltinio vandeniu buvo lai-tomos. 
Jo celėje gulėjo ant ž-'inč- storas iš maldų nupintas 
divonas. Sielio-, kaip u- grindys nelygiai buvo iš
kalto- ir įvairiomis gėlėmis bei žali-umynais Išpuoš
to-.

I ’abaigęs
cha- buvo beeiną- į -avo lindynę, 
d u iii 
akimis mėn<'-mno- 
I inę - u Adelmai u. 
mėnulio š\ ie oje. 
pažino, 
k} i'iu. 
deg<

po kryžiniu vakarinę maldą Trodori- 
kai -u.-tojęs tarp 

i.- kur bn\o mat) Ii dideli lyrų plotai, ]X?rl>čg(> 
n išvie-fą tolumą ir pamalė vilk- 
kurio -kyda- ir šalimi- blizgėjo' 

Ar tai dėl to. kad ji.- juo- ištolo
ar kad l>:ivo mijebinta- \elu svečią atjilan 
klibini įbėgu \ idnn. -nmiehč dervą ir nz-i

- ją i;e jo a1ei\ iu pa-if ikt i. ,
* l’a \ vobi-eiiiii,''*’) jūx e-afe k: \ziau- riteriai!”

* I ’l'iilkn -u iuini-. |

— sušuko jis meilia tonu pasitikdamas svečius. “Te
laimina Viešpats jūsų įėjimą į ramybės lindynę. 
Melskimės, dėkokime ir giedokime Jam. kad tėviškai 
sergėjo jfi.-u žingsnius pavojingoje kelionėje. Gar
bė Viešpačiui, aleliuja!” — sveikindamas padavė 
lanką Adelmarui. kuris stebėjosi \’iešpaties tarno 
malonumu ir nusižeminęs stovėjo prieš jį.

Pirmą kartą pamačius jaunikaičiui tą senelį, jis 
įžiūrėjo jame ką tai paslaptingą. Kaip vakaro ty
loj*' gamlžia varpų tonai, taip — kiekvienas Teodo- 
richo žodis templiero širdyje. Jaunikaitis giliai su- 
Įiratęs tą žmogų, užsimąstė; manė suradęs sau nau
ją gyv<»ninio būdą ir tik betrūko ji išreikšti. Bet 
staiga vėl išnyko tas paveikslas, nepalikdamas jame 
jokio- žymės.

Tačiau užkalbindamas vienuolis pertraukė teinp- 
liero mintis: “Gerbiamas riten, matau, kad tau ne
malonus įėjimas Į mano akmens namus; tu nusimi 
nei ir susimąstei. Bet kaip ten nebūtą, vi-tiek pra
šau iižeitr\ir aš kiek galėsiu pasistengsiu patarnauti, 
kaip tinka pakeleiviams; tik užslėpk savo kaktoje 
ifiĮM'snią bruožus.’’Ne, mano Dieve, ne tuo a- 
e-u susirūpinęs, 1x4 tik tave pamatęs rimtai susi 
mąsčiau. Jn-ą veide shųiiasi daug paslaptingą bruo
žą. kurie raito >au atgar.-į .umno širdyj('.” “Zmo 
gus nėra jierinatomas Dievo tvarinys.’’ atsakė Teo- 
dorii'ba-. “no- nėra lygu.- kitam, bet vi.-tik yra ben 
<lrą ypal \ bią; gal ir mano panašumas turi ką lh>n<lrą 
su jūsą a-nieii- verte, kaip kartai- |>a.-itaiko. Ta 
či.?i |ei-k dabar man pasirūpinti tavimi ir tavo žmo 
nemi-. Jū- matote mano lindynė yra labai iiuiža ii 
labai atsiprašau, kad patalpinsiu tavo jmlydovus ki 
toje lindynėje, kur Ims galima ir arklini suvesti, jut 
gi pasilikite čia ir užiiukite nors prastą mano buvei<
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IlsėkisČ-ia ramiai, kaip ir vi.-i kili turintieji ra-nę.
niią sąžinę, o kad tavo rami, tai atspindi iš akiu.*'

Rū]>e.-tingai bėgiojo šen bei ten Teodorirhas. Ji< 
dažnai matydavo savo lindynėje svečius, o kartai- ir 
labai ją <hųig„ todėl ir šiandien jam buvo papra-la; 
apdėjo stalą vaišėmis, kurios buvo taip pajuasto-, 
kad rodos geresniu ir nebegalima tuo.-e tyrą kraštuo
se laukti.

Jau giliame miege buvo Adelmaro palydovai, 
kai ji- pats dar ilg;ū su Teodorirhu šnekėjosi. Nu- 
harėdinas. kurs nenorėjo ])er.-i-kirti -u .-avo draugu, 
irgi ramiai knarkė, mat jam įsakė Adelmaras nusi
raminti ir gerai išmiegoti.

Po ilgo pašnekė.-io apie -avo atvvkimą išsitrau
kė tvtnplieras iŠ už juosto- ]>ergamentą. kurį jam į- 
davė ‘magistras, ir ]>adavė jį Teodorichui. Šis gi 
godžiai atplėšė ir tylomis perskaitęs keletą eilučią. 
iyg nematomos rankos trenktas, kaip numirę.- ]ml»a- 
lo; baisus Šiur]>ulys ]>erėj<> jo kūną ir suremtas skau-- 
mo baisiai sušukęs par])iiolė ant žmnės. Adelmaras 
greitai apkabinęs jį rankomis ]>akėlė; {Miškui ]>ažadi- 
t:o Nubarėdiną ir stengėsi abu visokiais būdai.- atgai
vinti senelį. Ją triūsas nebuvo tuščias: neužilgo vėl 
pravėręs 'l'eodoriclms akis, garsiai atsiduso ir <lrau- 
j.ą rankomis laikoma- priėję- pri<« suolk, atsi.-ėdo. 
‘Mano vaikeliai, jau praėjo.” tarė jis silpna balsu. 
‘Tai -- netikėta liga; aš jau jaučiuosi gerai, pra- 
•au jus gulti, dar yra laiko saldžiai pamiegoti.”

Veltui bandė Adelmaras .-u Nabarėdinu al.-ikal 
lėti ir toliau budėti senelį; jis griežtai at.-L-akė ir 

nuvedęs juodu į kitą lindynę. |>alaimino ir taip ty
kiai. apleisdamas kambarį, uždarė duris, kad ne- 
įHtstcbėjo nei Adelmaras, nei jo draugas__ —

l r

l

1 w

• • »*

>*< .. c



PENKTADIENIS. BAI.AND. 23. l‘.»2fl DARBININKAS <

DEMOKRATYBE
*\

k Rašo Ziutis

(Tęsinys)
Garsiausiai šiandieną šū

kauja apie demokratinę ly
gybę sočijalistiniai gaivalai. 
Mes katalikai jiems to nepa
vydime, ir noriai juos už tai 
pagil tume, jei jie tai darytu, 
viena, nuoširdžiai, o antra, 
teisingai, 
ims paminėti] 
neparodo.

Visu pirma 
bė*’ reiškia

nuoširdžiai,
'Tuo tarpu nei vie- 

ypatybių .jie

•’demokratv- 
VTSU VAL

STYBĖS PILIEČIU LY
GYBIŲ taip šalies valdyme, 
taip naudojimosi bei atsako- 
m i ilgume prieš įstatymus. 
Tuo tarpu socijalistai tanu* 
dalyke dasileidžia klaidos, 
kuri griauna lygybės pama
tus. •’Deinos" reiškia visą 
visuomenę be* skirtume), visus 
valstybes piliečius. Soeija- 
listai gi “demos” vadina tik 
kaikuriuos piliečius, — bū
tent save) partijos žmones. 
Kiti likusieji, ypatingai ka
talikai bei tikintieji žmonės, 
tai jau ne* visuomenė; jie ne
turi teisės kišties į savo ša
lies reikalus; jiems nepri
klauso naueleijimąsis esamo
mis teisėmis; jie* neprivalo 
turėti teisių saugojančių jų 
reikalus. Kad panašus de- 
mokratybės supratimas yra 
klaidingas ne* sunku suprasti, 
nes kas dale) skirtumus vi
suomenės tarpe*. — kas dalį 
visuomenės paneigia ir ją 
stengiasi suvaržyti, — tas nė
ra demokratybrs skelbėju, 
tas irgi nėra lygybės vykin
toju. Kadangi socijalistai 
visuomenėje skirtumus pa
laike), norėdami vien tik lig- 

esamąją neteisingą tvar
dą antraip apversti, t. y. bu
vusius privilegijuotus luo
mus pavergti, gi privilegijas 
suteikti tiems, kurie* dar lig
šiol jų neturėjo. — tuo būdu 
socijalistai stengiasi tolinus 
palaikyti nelygybę, o tą dar
bą juk demokratybvs vardu 
joks protingas žmogus nepa
vadins. 'Tai aiškus despotiz
mas, absoliutizmas, diktatū
ra. Katalikai tuo tarpu no
ri įgyvendinti visišką lygy
bę; Kristaus Bažnyčia nori 
suteikti visiems lygias teises, 
— nes nepalengvės gyveni
mas žmonių ir nepagerės vi
suomenės tvarkimasis. jei 
persimomis tiktai išnaudoto
jų asmenis, gi patsai išnau
dojimas pasiliks. Jei versti 
“viešpačius” tai versti vi
sus; blogai buvo ligšiol pa
vergtiems luomams, kuome 
išnaudodavo juos aukštesnės 
klasės, — bet juk negeriau 
bus, jei žemesnieji luomai 
virs privilegijuotais ir pri
slėgs. sav< v,išnaudotojus.'Tuo 
būdu, juk susidarys vėl tas 
pats neteisingumas, koks lig
šiol viešpatavo; bus išnaudo
tojai ir išnaudojamieji. Tik
rai gerai bus tik tuomet, kuo
met luomus ir klases visai 
panaikinsime, gi visi skaity
simus lygūs broliai, vieno 
si mūs l!ifiil '< ltroltfti vieno 
d<nt<Įi*kojo Tf~ra vaikai.

Bet štai socijalistai vėl 
šoksta Į kraštutinumą ir 
skelbia savotišką lygybę. Štai 
kaip jie sako; jei lygylx~ vi
su, tai lai jinai būna irgi vi
same kame: lai lygybė neda
ro skirtumų amžiaus, Jvti<*x, 
asmeninių gabumų; reiškia, 
lai būna lygybė seniams, su
augusiems. vaikams, mole-

rims, vyrams, darbštiems, 
tinginiams, mokytiems, pras
čiokėliams, teisingiems, pik
tadariams ir t. t. Komunis
tai tat ir mokei: KIEKVIE
NAS ŽMOGUS PRIVALO 
BŪTI LYGUS VISIEMS 
VISAME KAME, šiandie
ną jis dirba ūkėje*. rytoj pri
valei dirbti ligoninėje, poryt 
universitete;—šiandieną siu
va kelnes, ei rytoj turi siūti 
ligonio vidurius. Mat visi 
žmonės lygūs.. . Tos mintis 
išimtos iŠ komunistiniu raš
tų, kurie* sudarei taip vadina
mą •‘Komunisto knyginei],” 
ei kuriuos paraše“ komunizmo 
“evangelistai” Bucbarinas, 
Kaineniovas, Kapsukas. An
ga rietis ir kiti.. .

Kame* čia klaida ? Štai 
kame*. D E M OK R A T Y B Ė S 
UŽDUOTĘ NUGALĖTI 
IR SUGRIAUTI SKIR
TUMUS VISUOMENI
NIUS, bet ne ASMENI
NIUS. Lygybei prieštarau
ja pri vilegijos. bet ne* asme
niniai nuopelnai, gabumai ir 
ypatybės. Tat. jei ligšiol 
pavergtieji luomai daro pa
stangas susilyginti su tais, 
kurie* ligšiol viešpatavo, — 
jei neapšviestieji stengiasi 
pasiekti apšvietę, kurią ai'.k- 
štesni,jei luomai jau yra Įgi
ję. jei atstumti mm valdžios 
bando iškovoti sau lygias tei
ses valdžioje. — tai tuo atve
ju demokratybės verčiami 
mes privalome* visomis išga
lėmis gelbčti jiems pasikelti.
Susi lygi n imas luomų yra ga- pinige): gi kitas

l C X
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Čia parodoma Point Barrow, Alaska. Tas miestelis turi 
"šiauriškiausia” bažnyčią pasaulėje. Iš to miesto kapitonas 
Wilkins orlaiviu išlėks į šiaurini žemgali.

linui daiktu, gi susilygini- 
mas asmenų nėra galimu. 
Apsvarstykime tik sveiku ū- 
kišku protu, o pamatysime, 
kad tas yra tiesa.

Žmogus žmogui yra tik 
tuoni lygus, kad yra žmogum, 
o kituose* dalykuose negali 
būti lygus. Nekalbant apie 
skirtumus rasinius, tauti
nius, kurie* didelę turi Įtekme 
Į žmogaus palinkimus, gabu
mus bei būdą. temykime gy
venimo skirtumus, štai gims
ta kūdikiai. Vieni būna 
sveiki, kiti sirguliuoti arba 
net su kalkiniais kūno ne
normalumais. Vieni kūdi
kiai gabūs, vikrūs, emergin- 
gi, kiti tuotarpu apsnūdę, 
tingūs, išdykę. Vieni jų tu
ri gabumus prie ranku dar
bo, amatu. — kiti prie proti
nio mokslo. Vieni būna la
bai gražūs, palinkę prie ge
ro. — kiti begalo biaurios iš
vaizdos. palinkę prie pikto. 
Ar tie* skirtumai laikui bė
gant išnyksta / Kur tau ; au
ga vaikas, o vienkart auga ir 
jo Įgimtos ypatybės. Vienas", 
mėgsta darbą, yra taupus ir 
todėl pasidaro salt gražaus 

nors vra

darbštus, bet nemoka sutau
pyti m*i cento ir todėl pa
skendęs skolose*. \ iemas prie 
menko uždarbio gerai gyve
na, o kilus gerai užielrbela 
mas kenčia badą, nors pats 
tame* nekaltas. \ ienas yra 
protingas ir patyręs, o kitas 
niekei neišmanąs; tas vertas 
pasitikėjimo, gi anas už suk
tybes sėdi kalėjime*; šis apsi
vesk* ir laimingas, o tas apsi 
vedęs pakliuvo nelaimėm. 
\ iemi gyvena labai ilgus me
tus, o kiti jaunystėje* miršta. 
Ir kurte*n, žmogau, išvardy
si visus asmeninius skirtu
mus. Kiekviemas žmogus tai 
naujas skirtumas. Lygiai 
kaip kael medžiai miške*; vi
suose* miškuose* rasi medžius; 
bet 
štai beržas, apušė 
las, 
ras.
tis. lygus, kreivas, dailus ir 
niekam likęs. Klausiame* da
bar sočijalistų. ar jie* pajė
gia tuos visus skirtumus pa- 
naikyti ? Ar jie* pajėgs pro
tingą žmogų paelaryti ma
žiau išmanančiu, o kvailini 
priduoti reikiamai lygi] iš
manymą kaip kati protingas

t

ar medis medžiui lygus; 
’*. eglė*, ąžuo- 

alksuis. — Štai vėl slo
piomis, aukštas, niažy-
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kad visi Lietuvos piliečiai y-J 
ra lygūs, vienok pastebime 
daromus skirumuis amžiaus, 
l\ties. 'Taip pav. rinkimuose 

ali dalyvauti kiekvienas 
net U vos pi I iel is 21 itiel ų 

Patys bolševikai >av«» parti
joje <la r<> ski rtuinus, m i rody 
danti savo programoje, kad 
pilnateisiu partijos nariu 
gali tapti tas, kurs pasiekė* 
pilnus melus, ii* sąžiningai 
pildo partijos programą... 
Panašiai daromi skirtumai, 
kuomet nurodoma, kad Sei
mo nariu privalo turėti 25 
metus. Aha, tai tokia jūsų 
“buižuiška” lygybė* su skir
tumais.. . sušuks komunistai 
su savo sėbrais sočijalistais. 
Bet, gerbiamieji, būkite nuo
seklūs, — kam jūs darote 
skirtumus savo tarpe ! Mes 
jūs įicpašiepiame ir jūsų ne
barame, kad darote skirtu 
mus, nes žinome, kad asme
niniu skirtumų lygybė* m*- 
griauja. -Jei mes sakome, 
kad visi valstybes "piliečiai y- 
ra lygūs, tai suprantame, 
kad kiekvienas pilietis pri
valo naudotis visomis .JAM 
'TEISINGA T 
SANČIOM IS 
mani domėn jo akmens pri 
valun uis. Pi 
sikaltčli;n. jei 
šių neturi. 1a 
ji] asmeninis 
jiems tu'daleidžia jomis įmu- 

(>. tai kas 1 (]()| js, |)(ų 11(. dy-lto. kad 
moki ai v bū juos varžo.

ils daugiau )

Ar .jie sugebės 
padaryti doru 

A r privers jie vi
la pi i \ 1 EN( >1 H 1 
gabumo, vieno-

CUNARD
l LIETUVĄ 
(per Angliją) 

sumažinta kaina 3 klesos sugrąžtlnlų 
laivakorčių

Į KAI NĄ IR ATGAL

BERENGARIA ir 
MAURETANIA............ $211
AQUITANLA ...Z....$215 

l LIEPOJĄ IR ATGAL UAIS 
LAIVAIS — $180. 
Iš Bostono:

Samana_____ Balandžio 18
Caronia_________ Gegužės 2
Į Lietuvą greitu laiku. Išplaukimai 
kas s<*fc<lą. Keleiviai liepi liečia i !• 
leidžiami be kvotos varžymų. Visi 8 
klesos keleiviai turi kambarius. Ne
prilygstamas švarumas. Puikus mai
stas. Kreipkitės prie vietos agentų 
ar J

L NARO LINE 
tZ(J Statė Street 
toston, M a ss.

žmogus turi 
piktadarį 
žmogum ?

|sus žmones 
supratimo.
(los doroves /. . Juk ir vaikas 
supras, kad tai negalimas 
daiktas. Kad panašu dalyką 
įvykdžius reikėtų visą pasau
li paversti į vieną didžiulę 
prieglaudą, arba tikriau ta 
riant, į vieną blausu kalėji 
mą, kur prievarta kiekvie
nas žmogus būti] dresiruoja- 
mas sulig vienodo komunisti- 

f
nio liūdo. Be t kadangi tas 
yra svajonių galimybė, reiš
kia. neįvykdomas dalykas, 
tai ir asmeniniai skirtumai 
nepanaikinami. 'Tikroji de- 
niokratybė lokių svajonių ir 
nesiekia. +ai tik socijalizmo 
siekiai. 'Tikroji demokratija, 
kad esu aukščiau paminėjęs, 
siekia panaikinimo visuome
ninių skirtumu.
kita. Tikroji dt and.rul i ja 

kiek i'it na ai visitoiacai x au- 

riai (kiekvienam, žmogui) 
skiria ja ai IcisiiKjai pnlelatt- 

saačiii dali. 'Tokia tai demo- 
kratybe yra pagrindu Lietu
vos Respublikos Konstituci
jos. nes nors jinai skelbia.

Camel yra
išbandytas ir užtikimas 
draugas milijonų patyrusių 

rūkytojų

Nėra saldesnio, ar malonesnio kvapo, išei
nančio iš cigareto, koksai išeina jums iš 
Camel. Nepasilieka cigaretinio atsidavimo, »
Camels nenuvargina skonio, nežiūrint kaip 
dažnai vartosite juos. Tik lengvas ir malo
nus skanumas, gilus užsiganedijimas, kada 
tik ir kur tik Camel neužsirukytumčt. Atida
rydami tą garsu Camels pakiuką, jus jau 
pažįstate tą kvepėjimą, tą patenkinimą, kuris 
suteikia laimę milijonams.

Panašiu cigaretę kaip Camels pasauly nėra. 
Camels susideda iš parinkčiausio Turkiško 
ir Amerikoniško tabako. Camel mišinis yra

>

priki.au
teisėmis. i-

1

I IR Iš

LIETUVOS
PER BREMEN Ą

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokiečių garlaiviu 

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

l ABI PI SI NEMAŽINTA 
I.AlVOKARčIV KAINA 

J)< t informacijų kreipkitės pas 
N O R T H G E R M A N 

L L O Y D
15 VVuter St.. <*<>r. Ilevonsliire 

Si., Bosi<ui. Mass.
arba pas Lile vietinį agentų

I
I

i

1(1-

T.H'.Tl VUN IR Iš
LIETUVOS

PER BAMBERGĄ.
Msų 3 varyklių garlaiviais 
AI.BERT BALUS, HAMBTF.G 

liESOT.I'TK, KELIA X< E 
1>I ITSIII. \M>

CI.EVEI A \1>, \VE<TI*H ALI,*. 
T h riasGtA

Savaitiniai išplaukimai i
N«*\v York'o—garlaivais 

Tlll’KISfilA IR VVestpiiai ia 
‘Sustoja Bostono 

Asmeniška i vadovaujamos 
Europinės kelionės

$203
Iš NEW Y0RK0 i 

Kauną ir Atgal 
(Kiirės t .iksui ekstrų)

Išplaukia kožną savaite
■ FiifirĮįimui 1> idintu ir kitų 
I iiif'irni'ii ijiĮ ki< ipkitis pu*

United American lines
F (Hirriman Line) Joint Service with

| Hamburg American line
| i:*,l Stato St., Bostou. M.ass.

PALANKIAUSIAS 
KELIAS

TIESIOG Į KLAIPĖDĄ • 
3-čia klesa

n\r.ri.ios l’.vl/.i
GEGUŽIO 18—LIEPOS 17

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

ania”
Vž.sisaky kit \ i.-tas šin išplaukimų 

$isi.no Abi i’u>i 
Trečia turistine klesa (buvusi
antra klesa), tiktai $10 virš kai
nos paprastos 3-čios klesos 
vienpus, $15 abipus.

.ieige norit važiuot
Į LIETUVĄ 

p.iotei r.mk i t ir važiuokit 
Baltijos Amerikos Linija 

Sekantis išplaukimas laivu:
Estonia”_______ Gegužė 18

“ Lituania ”_____ Balandžio 27
žiniom kreipkitės j vietos agentus, 

ar slavini i kompanija : —
8-10 Bridge Street, New York

c c

ekspertu tobulybės darbas. Net popiera 
Camel cigaretams yra puikiausi, pagaminta 
Francijoje. Dėl vienos tik šios cigaretų 
rūšies tapo sukoncentruota patyrimas ir 
sumanumas stambiausios tabako organiza
cijos pasaulyje.

Jei jum:, dar neteko pažinti Camel gerumo, 
pabandyk juos. Pakišk vieną Camel tarp 
savęs ir degtuko ir paragauk maloniausi, bei 
skaniau: Į, tabako mišinį, kada nors suvy
niotą į dgaretus. Pasipažink.sti ištikimiau
siu dum draugu, koki žmogus yra kada nors 
turėjęs. Imk Camel!

Camel
CIGARETAI

I

&

VAŽIUOKITE TIESIOG Į KLAIPĖDĄ
AMERIKOS LIETUVIŲ EKSKURSIJA

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

BE JOKIO PERSĖDIMO 
LAIVAKORTĖ I ABI PUSI $181.00

Po

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

vadovaus p. L. ŠIMUTIS, “Garso” Redaktorius 
Ekskursija Lietuvon nuvažiuo< gražiausiu laiku 

gūžės iuėn. pradžioj. Bus Kaune it* mat\< __ ___ ____
mes, parodą gegužės mėn. 15d.. Lietuvos Nepriklausomy
bės šventėj.

Ekskursantams neb|i^ jokio apsunkinimo algai su
grįžti. n<*s \ i-i -’tierįžinjo raštai" lm< išrūpinti.

/ >/ G»» irt l vt ipK ffr <

A. L. R. K. FEDERACIJA
222 South Ninth Street Brooklyn. New York
—Iį——U. . .. - ,~^.i

I

usiu laiku, gc 
< dideles iŠkil-\.

priki.au
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SVEČIAI Iš KLAIPĖDOS

u

I

su- 
To 
vė-

Jau antra savaitė, kai pas Bostono lietuvius vieši svečiai 
p. Martynas Jankus, vienas didžiųjų lietuvių

visokių j jūs būsite nuoseklūs kovoje 
“Balotai” tebeini->su komunistais savose orga

nizacijose.

DARBININKAS
(T B E W O RK EB) °

Published every TUESDAY and PRLDAY 
---- ----- by-----------
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iš Klaipėdos
tautos patrijarkų ir jo palydovas p. A. Brakas, klaipėdiečių 
jaunosios kartos uolus veikėjas. Abu garbingu svečiu pas Bos
tono lietuvius rado svetingą, priėmimą. Juos širdingai sveikin
ti ir rodyta pagatavumas jų misiją paremti.

Mes Amerikos lietuviai nevengėme darbo Lietuvos naudai. 
Tečiau faktas yra, kad mūsų paramos liūtiškoji dalis teko taip 
sakant Centralinei Lietuvai, o pakraščiams visai nedaug te- 
kliuvo. Iš taip sakant Centralinės Lietuvos buvo visokių sve
čių ir partiniais ir kultūriniais reikalais ir juosius rememe. Da
bar privalome atsipeikėti ir privalome atsiminti, kad pasidar- 

| bavimas smaugiamųjų Lietuvos dalių labui turi būt pas a- 
merikiecius pirmoje vietoje. Teisybė, tik Vilnius tėra smau
giamas, Klaipėdos kraštas jau prijungtas. Bet Klaipėdos kraš
to lietuviai užsitarnauja amerikiečių moralės ir medžiaginės pa
ramos.

Svečiai — p. Jankus ir p. Brakas yra augštos inteligenci
jos vyrai, džentelmoniško takto, geros reprezentacijos ir ku
pini prakilnaus patriotizmo. Didesniuose centruose jie užmegs 

f pažintis ne tik su lietuvių visuomene, bet ir su amerikonų ap- 
j šviestūnija ir amerikioniškomis kultūringomis įstaigomis.

Nėra abejonės, kad svečių klaipėdiečių atsilankymas Ame
rikoj pasitarnaus lietuvių tautos kultūriniems reikalams.

- KOOPERATYVE APDRAUDOS KOMPANIJA
Suv. Valstijų organizuoti darbininkai įžengė į naują finan- 

' sinę sritį. Ikšiol buvo reiškiama daug džiaugsmo iš gražaus 
r darbininkų pasisekimo bankiniame biznyje, šitame biznyje 

darbininkų organizacijos jau turi milijoninius kapitalus. Į 
r. bankinį biznį darbininkų organizacijos nėjo akių plotu, nėjo 
r entuziazmo uždegti. Organizuoti darbininkai nesakė, kad gir- 
\ di ve kapitalistai bankus įsisteigę, seifus auksu ir vertybės po- 
r. pieromis prikrovė, tai ir mes tą galime padaryti. Ne, orga- 
t’ nizuotų darbininkų vadai gerai žino, kad be tam tikro moks- 
£ lo, be patyrusių darbininkų didesnio biznio neišvesi. Todėl 
š per Amerikos Darbo Federacijos konvencijas buvo įspėjama 

darbininkų unijos, kad ūpo pagauti nekibtų į bankinį biznį. To. 
to je srityje darbininkai buvo atsargūs ir todėl nei viena darbinin- 
r kų bąnka neatsidūrė bėdon.

Pereitų metų Amerikos Darbo Federacijos konvencija 
| buvo nutarus steigti apdraudos kooperatyvę kompaniją. Buvo 
t sutarta pamatinio kapitalo sukelti $600,000. Tam sumanymui 
| vykinti ir kapitalui kelti buvo paskirtas Matthew WolL Da- 
|" bar jisai su džiaugsmu skelbia, kad sumanytoji apdraudos ko- 
L operatyvė kompanija unijose rado širdingą pritarimą. Pusė 
| užsibriežto kapitalo jau sukelta. Skelbia, kad plumberių ir 
| geležinkeliij “carmen’ų” unijos įnešė po $40,000; typografiš- 
E koji unija — $25.000, strytkarininkų ir puodžių unijos — po 
r- $20,000; duonkeių, cigarininkų, foto engraverių, butelninkų ir 
B*“ susisiekimo darbininkų unijos dėjo po $10,000, Tai stambieji 
I įnešimai.

Nėra nei mažiausios abejonės, kad sumanymas bus įvykin- 
■ tas. Kompanijos organizatorius p. Woll skelbia, kad kompfi.- 
| nija nei vieno poliso neparduos tol, kol nebus sukeltas pamati- 
F nis kapitalas iki paskutinio cento.

Kompanija tvirtai laikysis kooperatyvių pamatų ir nepasi- 
E duos pašalinėms įtakoms, taip skelbia jos organizatorius.

*

f

TEBEBĖGA NUO FARMįJ
Farmerių bėgimas į miestus žinomas yra nuo senai. Suv. 

Į Valstijų Agrikultūros departmentas skelbia, kad farmų aplei- 
į dimas dar tebesitęsia. Tasai departmentas nurodo, kad sausio 
* 1, 1926 farmerių šioje šalyje buvo 479,000 mažiau, negu metai 
L tam atgal.

Su pramoniniu kilimu miestuose farmų darbininkų bėgi- 
į mas j miestus buvo visai natūralūs apsireiškimas. Tečiau da- 
' baltinis farmerių bėgimas nuo farmų gali turėti nesveikų ženk-

Iš dalies gali tas dėtis dėlto, kad farmeriatps kaikuriosc 
F. vietose negalima išsiversti, bet kitus farmerius vilioja miestų 

| patogumai ir “good time’ai.” Turbūt abi priežasti čia veikia.

EU i ■ - . ‘

¥

darbininkas

I
VISUOTINO SUVAŽIAVIMO dalyvavimo. Gali, žinoma, 

REIKALU , atsitikti, kad katrais ir geri
Žemiau dedame su savo žmonės nepermato gero 

pastaba gautą iš Philadel- į 
phijos , Viešą Atsišaukimą ' 
Visuotinojo Amerikos Lietu
vių Suvažiavimo reikale.

Viešas Atsišaukimas
135 kp. SLA.,, laikytame 

mėnesiniame savo susirinki
me Balandžio 11.-tą d., 1926. 
Lietuvių Muzikalėj Svetai
nėj, Philadelphia, Pa., atli
kus paprastus savo reikalus, 
nutarė viešai pakelti sekantį 
sumanymą:

Pasirodžius, kad Lietuviu 
Skyriaus Pasaulinėje Paro
doje negalima įvykdyti, tai 
Dr. E. G. Klimas įnešė, kad 
remiantis jau paskelbtais ne
kurtuose laikraščiuose ir 
šiaip atskini asmenų pasiū
lymais, reikia Parodos lai
ku Philadelphijoje šaukti.Vi- 
suotiną Lietuvių Seimą. Gir-

reikštu 
žlugti.

I KOKS

manymo naudingumo, 
nereikia atboti. Tokie 
liau gali “tsiversti.”

Viršuje paduotas philadel- 
pliiečių atsišaukimas mūsų 
žvilgsniu toli gražu neatsic- 
kia tikslo, tai yra visai nc- 
užinteresuoja pašaliečio. At
sišaukime sakoma: “Reika
lų mūsų gyvenime randasi 
labai svarbių, kuriuos pri- 
valinga būtų apkalbėti. O 
tai padaryti—geriausiai tu
rėti suvažiavimą.” Tai mat 
apie pati svarbiausia dalyką 
suvažiavimo subanytojai ne
randa reikalo nei užsiminti. 
Be iškaus programų, be nu
statyto tikslo šaukti suva
žiavimą ir tikėtis, kad tą vis
ką atliks suvažiavusieji vei-

di šie metai labai nepapras- Rėjai, būtų perdaug nerim
ti: a) Pasaulinė Paroda, ku- .^a p.j būt SUVažiavimo su
mos tosimosi laiku laikvs a 1 , . . ,
pre 2o0 visokių tautinių A- ", : . ’
merikos ir tarptautinių susi-“daviniui medžiagą pagamins 
važiavimų; b) žingeidu bus 
pamatyti pačią parodą, prisi
žiūrėti į dalykus, jąją su-( 
tvarkymą ir iš to viso daug, 
ko galima pasimokyti: e) Ju
biliejus 150 metų Amerikos 
Nepriklausomybės; d) Pliila- 
delpbia — “lopšys” Ameri
kos Nepriklausomybės ir 
Laisvės; o) su didžiąją šven
te 150 metų Amerikos Nepri- 
gulmvbės paminėjimo supuo
la Lietuvių Jubiliejus, nes 
sukaks 20 metų nuo laikyto 
Visuotino Lietuvių Seimo, 
Philadelphijoje, Vasario 22, 
1906; f) Amerikos lietu
viams kaip ir Lietuvos, pasi
taiko nepaprasčiausia proga 
turėti savo susivažiavimą.

Apie svarbą paties susiva
žiavimo čionai nekalbėsime, 
nes tasai nukalus savaimi y- 
ra aiškus, junginėje su virš 
išvardintais šešiais istoriško 
gyvenimo Įvykiais. Reikalų 
mūsų gyvenime randasi la
bai svarbių, kuriuos priva- 
linga būtų apkalbėti. O tai 
jiadaryti geriausiai turėti su
sivažiavimą. Todėl šiuomi 
ir atsišaukiame i visas Lie
tuvių Draugijas, Kolonijas, 
Susivienijimus, Sąjungas. 
Kliubus, Organizacijas, ir y- 
patingai Į tuos visus senus 
darbuotojus, sumanytojus ir 
dalyvius Pirmame Seime, su
sidomėti ir rengtis prie susi
važiavimo; visus daininin- 
kus(es), artistus(-es), daili- 
ninkus(es), profesionalus, ir 
tt. Kviečiame ruošti darbus 
ir laiką Seimui.

Mūsų manymu, laikas Sei
mui parankiausias būtų apie 
pabaigą Rugpjūčio arba pra
džią Rugsėjo mėnesio, nes 
pirma, patogiausias oras, 
antra, paroda tuomet bus pa
čiame savo žydėjime.

Seimo posėdžius laikyti, 
koncei-tų dainų, fierstatymų 
programa storėti yra kur. 
nes Pliila<lel|)bijos Lietuviai 
turtingi nuasaviomis svetai
nėmis. Tik jiagelbėkite ruoš
ti <larbus Seimui ir laiką nu
skirti.

Susinešmams. rašyk te se
kančiu antrašu: Laikinasis 
Seimo Ruošimui Komitetas, 
Lithuanian Music Hali, 2715 
E. Allegheny Avė., Philadel- 
phia, Pa.

tani tikra komisija. Jei taip, 
tai pusė bėdos. Dabar tuoj 
reikia gauti didžiųjų Ameri
kos lietuvių srovių pritarimą 
ir tada’bendras tarpsrovinis 
komitetas turi suvažiavimui 
nustatyti tikslą, pagaminti 
tai]) sakant statomą ją me
džiagą, privalo pagaminti 
suvažiavimo “blueprint, ’ o 
suvažiavusieji galės tik bu- 
davoti, žinoma ne be pakei
timų, jei matys reikalą keis
ti.

Norėti turėti tarpsrovinį 
suvažiavimą ir elgtis kitaip^ 

leisti sumanymui

Beprotnamio griuvėsiai. Ta 
įstaiga buvo Raleigh mieste, N. 
C. Nuostolių iš to buvo $890,- 
000. Du pacientai žuvo gaisre.

“TAUTININKAI” SUSIRŪ
PINĘ

Amerikos lietuvių “tauti
ninkai’’ ir socijal-buržujai, 
matyt, nejuokais susirūpinę 
likimu SLA. Brooklyno 
“Vienybė’’ num. 47 stato ši
tokį baisų klausimą: “J r 
Ims lemta Įlaši jos politikai 
išardi/ti didele betaria ortja- 
aižarija, ar ar >’ Toji didelė 
lietuvių organizacija yra S. 
L. A. Jau nuo senokai jojo 
smarkauja lietuvių komunis
tai . Tai organizacijai jie no
ri tą padaryti, ką j ii* padarė 
socijalistų sąjungai.

Iš artimo bėdų gėrėtis ne
gražu. To ir nedarome. Bet 
tiems “artimams’’ bėdoje 
pravartu priminti apie tai, 
ką jie katalikę! draugijose 
daro. -Jie Į jas lenda ir daro 
lygiai tą. ką komunistai da
ro “tautiškame” susivieniji
me ir kitose “tautiškose” 
draugijose. “Tautiškojo’’ 
Susivienijimo gynėjai ir 
prieteliai privalo atsiminti 
žinomąjį auksini pasakymą: 
nedaryk kitiems lo. ko neno
ri, kad tau kiti darytų. Tai
gi, tautininkai. nelįskite Į ka
talikiškąsias draugijas, tai

TAS YRA KATALI
KAS

Brooklyno “Vienybė” ba
landžio 20 dienos laidoje, pa
minėdama apie “Darbinin
ko” vedamą šiauinį balsavi
mą ant Liet urbs preziento, 
parašė: “A ienas katalikas 
balsavo ir už Sleževičių.” Iš 
kur “Vienybė” žino, ka tai 
buvo kataliko balsas? Juk 
buvo skelbta “Darbininke,
kad gali mūsų balsavime

? *

Dr. E. G. Klimas,
S. Masickas, 
Jonas Grinius, 
A. Tvaranavičia, 
J. Ivanauskas, 
J. Streleckas,
Z. Jankauskas. ,

ėdal,cijos jo K rašus. Ge
ram sumanymui, gerai vyki 
namam galima tikėtis grnj 
žmonių pritarimo, talkos ir

i
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dalyvauti lietuviai 
pažiūrų.
komi ir nukalu i ištikus galė
tume įrodyti, kad už Sleževi
čių balsavo širvydinis katali
kas.

TURBŪT PER NEAPSIŽIŪ 
RĖJIMĄ

“Sandara’’ rašo, kad kai 
Dzimdziai “Genovaitę” lošė 
“Darbininko” naudai, tai 
bažnyčios salė buvo žmonių 
kupina, o kai statė veikalus 
savo naudai tai tik kelios mo
terėlės buvę. šitokia pasta
ba turbūt per neapsižiūrėji
mą pateko i tą laikrašti. Tas 
teisybė, kad Dzimdziams 
“Genovaitę” lošiant “ I>arbi- 
ninko” naudai salė netik bu
vo žmonių kupina, bet visi 
atėjusieji netilpo. IŠ to aiš
ku kokią didelę žmonių sim
patiją “I kirbini ūkas” turi ir 
tą pripažino “Sandara.”

“Iš Klaijtodos žymiausių 
partiją Vidutinioji ir Didie
ji Laukininkai išeis p. Bro- 
žaičiu priešaky. Mažieji Lau
kininkai p. Leksu, Valdinin
kai bene p. Palavyku, Liau
dininkai ]>. Pečiuūičiu, Že
mės Ūkio Partija p. Mil- 
brechtu, Liaudies Partija n. 
d-ruGrabov, Socialdemokra
tui }). Maciu. Tai jau septy
ni “Špicai.’ O bus .ją dar 
daugia i. Gi atstovu teks iš
rinkti tik 5. Varžytinės tai
gi bus aštrios. Berods minė
ti sąrašai dar tarp savęs l>lo- 
kuosis. Aki vaizdoje didelio 
kiašto visuomenės nepasi
tenkinimo nelemtu ir kraštui 
•.■el< nuostolingu einlieits- 
l iontlerių viešpatavimu. M il- 
hreebto ir Grabovo sąrašai 
gaus aukščiausiai po vieną, 
.Vacio sąrašas vargu bent 
vieną atstovą.”

APIE RINKIMUS
Naujausia atėjusieji iš 

Lietuvos laikraščiai rodo, 
kad ten visi užinteresuoti 
šeiminiais rinkiniais. Žino
ma kitaip ir būti neuali. 
Klaipėdos krašte piliečiai 
nemažiau sujudę. Tame 
krašte rinkiniai bus nema
žiau ii įdomūs ir svarbūs kaip 
ir Didžiojoj Lietuvoj. Klai
pėdos Krašte raujasi vokie
čiai ir lietuviai. Pasirodo, 
kad n<“ viso,s Seimelio rinki
mu partijos dalyvaus Seimo : 
rinkimuose. “Klaipėdos Ži
nios” apie tą reikalą Šitai]) 
rašo:

Lietuvos
ženklai

lliiėli J.irll|V<>< illioll] 7.111- 

kitl>. Yi;i iii<|.uiiii >u j:ii> 

>llsi|>;ižil>! i. Juos -.iliina 

Viiltoli l.nip ;i I \ irillo. /.<■!!- 

kl.ii \ r;i i.ini iikriinie sąsiu

vinyje. iš\i'-<> yra !<» žmklij.

Kuinu ',0 mitų.

“DARBININKAS” 
366 W. Broadway 
S. Boston, Mass.

į
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3 Aukso Dovanos 3
VAJUS

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

Narys, prirašęs didžiausį naujų narių 
bei skaitytojų skaičių, gaus
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Vilniaus Ripka
Rašo Karolis Dineika

AŠ GRĮŠIU TEN
Aš grįšiu ten, kur žalios lankos. 
Gražus upelis teka, tvankos;
Kur miškas ūžia, vyšnių sodnas, 
Apaugęs kerpėm namo stogas...

Aš grįšiu ten!

(Angliškai parašė Et. Rev. Dr. Jurgis Hay; 
* vertė Kun. Antanas M. Karužiškis)

(Tęsinys)
3. Tautiškojo sporto idė

ja yra dar gyva ir mūsą tau
toje 1925 nit. gruodžio 30 d. 
pavasarininkų sąjungos kon
ferencijoje1 vienu balsu nu
statyta kreipti ypatingo dė
mesio į tautiškąjį sportą.

Ir mokslus einąs jaunimas 
fizinio lavinimo

“Aušros” ginmazi-

į vert i na 
reikšmę Vilniaus vadavimo 
reikale.
jos 8 kl. atsakydama raštu į
piof. M. Biržiškos temą: 
“Ar gali sportas padėti Vil
nių laimėti ?” vienu balsu at
sako teigiamai.

Štai žymesnių argumentų 
eilė: 1. 'Pautai išsilaikyti rei
kia energijos, stiprios valios 
ir tautinės sąmonės. Spor
tas ir tautiški žaidimai žy
miai čia padės, nes fizinio 
lavinimo padarinys — svei
kas. save gerbiąs, pilnas e- 
nergijos ir noro dirbti, stip
ria valia, optiniistingas spor
tininkas daug gali nuveikti. 
2. Vėliau a-r anksčiau reikės 
mums si<>ti į kovą su lenkais. 
Kovą jnes laimėsime, nes ko- 
Aosime teisėtai. „ Tik būkime 
]>a1 varūs ir tvirtos valios! 
Statydami sau ])asiryžima 
“Mes be Vilniaus nenurim
sim!”, neužmi rškime ir spor
to. 3. Panaudokime sportą 
kaip diplomatinį būdą. Sta
tykim sau tikslą įsiTeržti į 
Europą, o iš ten i Vilnių. Ki- 
tyip sakant, stenkimės išgau
ti iš Europos valdovui simpa
tijos. užtarimo. Žodžiu per 
sportą mes galėtume ir pa
saulyje kelti Vilniaus vada
vimo klausimą. Tuo tikslu 
esą reikėtų, kad sportas 
kiekvienu atveju jungtūsi su 
Vilniaus idėja. 4. Pagaliau 
atkertama ir sporto pesimis
tams: “( ia netenka kalbėti, 
kad sportas vienas mums at
vaduotų Vilniui, nes jis tonc- 
padarys. Tačiau jis vis tik 
yra viena tų galingųjų mūsii 
tautos priemonių, kurios vi
sos kartu suburtos virsta 
milžiniška iėga! Ši jėga ir 
turi mums sugrąžinti Vil
niui!” J. š .

Busimieji mokytojai Ši
mulio Daukanto Mokytojo 
sumina rijoj*“ “sporto ripką ” 
Šitaip įAcrtimi.

1. “Vilnių mes atgausi
me tikt.ida. kai pakankamai 
sust iprinsim savo tautos sa 
a igarbos jausmą ir jos l'izi- 
nes pajėgas. I laugiausia čia 
gail padėti mums sportams, 
bet tik pagristas tautiškais 
motyvais. M ūsu sportinė- 
ripka ateity ne tik kad neuž
leis vielos svetimiems žaidi
mams. bei dar pati pasklis 
poplaliiji pasaulį, kaipang 
Iii lut holas” (A . B.).

2. “ Norėdami prikelt i Vy 
ta ui o I >i<lžiojo'galy l>ę, siigrą 
žinti Ievynui Šventosios var- 
d;i. - pirmiaiisia turime,nu 
sikralyti mus žeiniminėiii 
s\<-1 imyhiii. turime pamėgti 
ir >ii>igy \ ent i ^u savo tautos 
Kalba. bildu. papročiais, 
ža id imai<. * C\l.).

• » 
• >

nius vėl būtų mūsų 
luiime pirmiausia 
Vilnijoje dainą ir žaidimus, 
kurie ten mūsų broliams 
skeltis ir uždegs jų tautinį I

jausmą, įdrąsins kovoti už 
savo teises.” (V. R.).

Mūsų jaunieji skautai taip 
pat protauja. “Skautų Ai
de” (1926 m. 1-2 Nr.) nuro
doma, jog “Lietuviai skau
tai turi atgaivinti savy tvir
tą prabočių dvasią ir skautiš
ką ranką, jie turi užgrūdin
ti save'kaip plieną, nes ant 
Gedimino pilies niūrūs debe
sys tebekaro ir trankosi per
kūnais.”

Lietuvos sporto Lygos ini
ciatyva sušaukti 1926 mt. ko
vo m. 1 d. amerikiečiai ir vi
suomenes veikėjai pripažino, 
jog sporto priemonėmis esą 
tikriausia galima Lietuvos*ir 
Amerikos lietuviškąją spor
to jaunuomenę suartinti ir 
tautiškoje drąsioje auklėti. 
Iš tų sporto priemonių tin
kamiausios yra F/biim rip
ka ir beisbolas, kurioms pro
teguoti ir yra sudarytas spe
cialus komitetas.

Sąjunga Vilniui vaduoti 
yra nutarusi išleisti Vilniaus 
ripkos aprašymą atskira 
knygute ir rūpintis, kad šitas 
žaidimas plačiai išplistų Vil
niaus krašto jaunuomenėje.

Dr. Vencius dovanai gydy
siąs pirmąją ripkininkų ko
mandą A rate...

' Ir daug kitų prielankiu 
minčių ir pasižadėjimų pa
reikšta “Vilniaus ripkai.”

Dabar tereikia nuolat rū
pintis savo ripkininkams, 
žaidimą tobulinti, kad jai 
dedamos viltys gautą vis di
desnio tvirtumo.

Kad Amerikoje būtų jau
čiama. jog Vilniaus ripkos 
plitimu yra suinteresuota vi
sa Lietuvos sporto visuome
nė. būtinai reikėtų L. Spor
to Lygai skirti amerikiečius 
imponuojančią pereinamąją 
dovaną Amerikos lietuviu 
ripkininkų pirmenybes lai
mėjusiai komandai. Būtų 
taip pat gera, kad kas ket
virti metai dėl šitos dovanos 
įvyktą Amerikos ir Lietuvos 
ripkininkų pirmenybės pa- 
l\< liįomis tai 
Lietuvoje.

Kame mergele geltonplaukė, 
Linksmutė dainą traukia: 
Gėlių darželį taiso, puošia. 
Išaugę rožės supas, ošia...

Aš grįšiu ten!

Kame saulutė skaisčiai šviečia, 
Iš miego žadin močia, kviečia 
Į darbą stoti, dirbti, ilties,
Prie tikslo ragiu’, mokslo imties...

Aš grįšiu ten!

Kame bažnyčios varpas gaudžia. 
Visus prie bendro tikslo šaukia;
Kame lakštingala dainelę 
Dainuoja rytą, vakarėlį.

Aš grįšiu ten!

Aš grisiu ten kame tėvvne 
Nuo amžių bočiai mano gynė; 
Daug kraujo, ašarų praliejo; 
Per amžius vargo ir kentėjo.. .

Aš grįšiu ten!

Aš grįšiu ten, kame man sielą 
Ramins gimtinė mano miela;
Oi, grįšiu, grįšiu! čia nebūsiu. 
Tėvyne! Tau aš dar nežūsiu.. .

Aš grįšiu ten!

Sudiev kraštai jūs svetimieji, 
Palikit laimėj pasinėrę!
Nors daug jūs turit aukso, turto. 
Bet daug ir dvasiai, sielai skurdo.

Aš grįšiu ten!
L. Šimutis

/
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Amerikoje tai

*
*

Visais “Vilniaus ripkos” 
organizavimo reikalais rei
kia kreiptis į autorių (Kau
nas, Laisvės Al. 5. b I. arba į 
Lietuvos Sporto Lygos pir
mininką D-rą Jiirgelionį 
(Kaunas. Kalno g. 24.

(Pabaiga)

*
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SUSIPAŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS
Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir 

gerovėje be mokytų vyru ir moterų. Kiekvie
na kultūringa tauta gerbia savo mokytus vy
rus ir mokytas moteris. Taip ir pas lietuvius 
turi būti.

Kiekvienas lietuvis turi žinoti apie savo 
tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis 
pirvalo supažindinti savo vaikus su lietuvių 
tautos vadais. Jei taip nedaroma, tai reikia 
nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikihią Ame
rikoj.

APIE LIETUVIŲ TAUTOS VEIKĖJUS 
YRA IŠLEISTAS PUIKUS VEIKALAS VADINAMAS

LIETUVOS ALBUMAS
Veikalas turi 436 puslapių, iš kurių 288 puslapiai 

užimti paveikslais
Kaina $3.50 Užsisakykite

“DARBININKAS”
366 West Broadway South Boston, Mass.

CONDE
MILK nįįf
PASALDYTAS
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“.Jei norime kad \ ji 
s< >st i nė, 
prikelti

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

Prakalbų Maršrutas

Balandžio 25 d. So. Bostone p. 
p.. (*;iinl»iidgeinj 7 vai. va- 
ka re.

Balandžio 27 <1. Noruood,
Mass.

Bąlami. 29 <1. \\ oicestrr. Mass. 
Baland. 30 <1. \V<*st fieht, Mass. 
Gegužė' 2<l. Harifonl. Conn. ii 

Xew Ibi t ai n. Conn.
Gegužės 1 d.. M t. Carinei. I’a.
Gegužė.- l> <1. Minerville. I’a.
Gegužės 9 <1. Malianoy City ir 

Sli<-nan<loali. I’a.
I legužės 10 d. I’iftston, Pa. 
Gegužės 11 <1. Scranton, Pn.

Fed. lekretorijatas

/Mr grū
dini geli s 

kitokiu 

būti IĮ 
rali oi i 
romi ruse d 
pieną
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SKANŲ

PUODELĮ

KAVOS

DAR

SKANESNIU

PADARO

I-

ĮŽANGA
Senai buvau besirengiąs parūpinti šptą 

“Darb.,” kas būtų dvasiškai naudinga visiems 
“Darbininko” skaitytojams ir skaitytojoms, se
niems ir jauniems, dideliems ir mažiems. Dar
ba aplinkybių prie to neprileistas, vis neprisi
rengiau pasiryžimo išpildyti, o antra, tiesą pa
lakius, nežinojau nei ką pralieti. Vieną vaka
rą, besėdint savo studijoj, arba, gal geriau būt 
pasakyti, savo knygynėly, tarp knygų, paėmiau 
į rankas dar verčiamą veikalą “Uolusis Krik
ščionis.” Ot kaip tiktai mums reikalinga turė
ti tokia knyga, pamaniau. Ji turi sielai maisto 
užtektinai. Katekizmo formoj sudėta, ji pri
mena mums visus mūsų tikėjimo dalykus aiškioj 
suprantamoj kalboj, dalykus kuriuos buvome 
išmokę iš savo trumpo katekizmo rengiantis 
prie tos didžios ir mums niekados neužmiršta
mos iškilmės — Pirmos Komunijos. Kaip ku
riuos dalykus, kuriuos tuomet^išmokome jau 
gal esame užmiršę. “Uolusis Krikščionis” juos 
atgaivins. Kitų dalykų gal ir visai niekuomet 
nežinojome. “Uolusis Krikščionis” mums apie 
juos papasakos. .Jo tikslas yra mus pamokinti 
arba permokinti, ir nevien tik savais žodžiais, 
bet žodžiais ir sakiniais paimtais iš Rašto Šven
to. Kiekvieną pamokinimėlį jis paremia Raštu 
Šventu parodymui, kad tai ne jo paties prasima
nymas, bet kilęs nuo Dievo ir .Jo Bažnyčios, ir 
nurodo, kur Šventame Rašte galima rasti pa- 
grindį visam tam mokslui, kurį mūsų Motina 
Bažnyčia mus mokina pe rsavo tarnus jos ku
nigus. Toliau, šie “Uoliojo Krikščionies” pa
mokinimai gali tą padaryti ką nei kunigas ne
gali. Jie gali pasiekti kartais net ir tuos mūsų 
nutolusius brolius ir seseris, kurių kunigas pats 
gyvu žodžiu negali pasiekti, kurie arba per sa
vo kaltę arba iš susidariusių negeistinų aplinky
bių yra nutolę arba suklydę. Viliuos kad “Uo
lusis Krikščionis” bus pagelba. vieniems ir ki
tiems, geresniam susipažinimui su mūsų šven
tu tikėjimu ir jo dalykais, ir kad katrą dieną 
jis pasirodys pilnoj savo formoj, savo tikram** 
pavydale, — kaipo knyga. Šį veikalą skiriu ir 
dedikuoju nesenai čia lietuviams svetimoj šaly 
naujai susikūrusiai vyrų Saldžiausios Širdies 
Jėzaus Meilės kongregacijai, kurios tikslas vra 
mokinti tikėjimo savo brolius ir seseris ir ves
ti juos išganymo keliais, ir kurios galvai semi
narijos metų laikais parode man daug užuojau
tos. Didžiai Gerbiamas Kunigas Laminas S. 
1‘rigmanas. AVestvilIe, III. lietuvių Šv. Petro ir 
Pauliaus parapijos klebonas. Šiaip, viliuos, 
kad nors bent dalinai atsilyginsiu jam už jo man 
parodytą gerą širdį riešingame ir kartais pini
gine užuojauta. Naujai kongregacijai linkiu 
kuogeiiausio pasisekimo darbuotėj dieviškame 
vynyne.

•Jei sis veikalas nors bent vieną geriau su
pažindins su tikėjimo dalykais ir sustiprins ti
kėjimo. laikysiu jį atsiekusi tikslo kurį turėjo 
vertėjas jį versdamas ir valandėles tam darbui 
pašvęstai ne be pelno.

Su Aukšta Pagarba.

Kunigas A. M. Karužiškis, vertė jas

Hv. Antano Aigiptiečio (tyrininko) šventėj.
Sausio 17 d.. 1923 m.. Detroit. Micbigan.

SKYRIUS I.

Al’IE Dirvą.
Klausimas 1: Kas yra Dievus!

Atsakymas; Dievas vra dvasia begali- 
tobula. Tvėrėjas ir Aukščiausias visitlai 

daiktų Viešpats.

Kl . 2: Kas reiškiama žodžiu, dvasia!

A r.: Reiškiami, kad dvasia tai medžia
ginė esybė, aiškiai atskiriama nuo kūno. Gi 
Dievas tai knotvriausia nesutverta Dvasia, 
be jokio kūno; o tie Rašto Ša*, išsitarimai ku
riame Dievoarnkos. arba Jo kojos, arba pa 
našiai, minėjama. tai tik aaizduojamos kai 
l><>s priemonės, pritaikintos mūsų silpnam 
supt ai linui.

Kl.. 3: Kas reiškiama /nišai, ymu bega
li ii nu tobula!

A r.: Reiškiama kad visos galimos to
bulybės esminai Dievui priklauso, ir randa
si Jame begaliniame laipsnyje, be ry bu arba 
i ubežių.

Kl. I: K u į los i/ra Du ro Iobali/Ih's !

Ar.: Galvlh". išmintis, gerumas, tei 
singunias. pasigailėjimas, šventumas, tiesa, 
grožė, amžinvliė. didenyliė, ir skaitliai kitu, 
apie kurias nei minties neturime. Taip Die-

" 1 -"T- , . .

vas yra begalinai galingas, begalinai įsdain- 
tingas, begalinai geras, begalinai teisingas, 
begalinai gailestingas, begalinai šventas, bė
gimai tiesus, begalinai gražus, amžinas, di
delis ir nesimainomas. z

Kr.. 5: Kas reiškiama pasakymu bėga-: 
linai galinga#?

At. : Reiškiama kad Dievas viską gali 
ką tiktai Jis nori, ir kaip J is nori: taip kad 
niekas Jam nėra negalimu arba sunkiu.

Kl. 6: Kaip šis aišku iš Rašto švento?

At. : Apie šitą Raštas Šventas sako, 
(1) Kad “pas Dievą gi visa galima,” (Mato 
NIX, 26) ir kad “Nėra dalyko negalimo 
Dievui,” ( Luko I, 37). (2) Kad J is sutvėrė 
šitą pasaulį, ir visa kas jame, iš nieko, sa
vo vienu žodžiu; nes, “pradžioje Dievas su
tvėrė dangų ir žemę,” (Prad. 1. 1). “Jis 
padarė dangų ir žemę, jūrą ir visą, kas juo
se yra” (1 *s. O X LV, 6). “ Pe r J į sutverta 
visa danguje ir žemėje, matomi i b nematomi 
dalykai, ar tai sostai, ar viešpatystes, ar 
kunigaikštystės, ar valdžios: visa sutverta 
per Jį ir Jam.” (Kolos. I, 16). “Jis tarė, 
ir įvyko, jis liepė, ir buvo sutverti.” (Ps. 
CNLVII1, 5). (3) Kad Jis gali daryti su
Alsais sutvėrimais kaip Jis nori; nes “\dsa, 
ko tiktai nori, Viešpats daro danguje, žemė
je, jūroje ir visose gelmėse” ( Ps. CXXXIV, 
6). (4) Kad “visa pasilieka Jo valdžioje ir 
nėra, kas galėtą pasipriešinti jo valiai,”- 
(Esteros XIII, 9) nes. Jis “vienas galinga
sis karalių Karalius ir viešpataujančiųjų 
Viešpats,” ( 1 Tūnot. VJ, 15).

Kl. 7: A'as reiškiama pasakymu bega
li nai išmi ui imja>s !

At. : Reiškia, kad Dievas viską žino, 
praeitį, dabartį ir ateitį, net slapčiausias 
žmogaus širdies mintis, ir viską kas tik gali 
būti.

Kl. : 8: Ka>p tas /ai rodomu !

Ar.: Jo šventas žodis sako, kad “joks 
sutvėrimas nėra neregimas Jo akivaizdoje; 
visa yar plika ir atidengta akims to. kuriam 
turime duoti apyskaitą.” (Žyd. IV, 13). 
“Visų žinomų -darbai jo akivaizdoje 
ra nieko paslėpto nuo jo akių. J is žiūri per 
amžių amžius” ( Ekkli. XXXIX, 24). 
“Viešpaties akys daug šviesesnės už saulę, 
kad jos žiūri į visus žmonių kelius ir į bedug
nės gilybę. ir pasiekia slapčiausius kampus 
žmonių širdyje. Xes Viešpačiui Dievui visa 
buvo žinoma, anksčiau nekaip buvo sutver
ta: taip ir po paftaryjiio jis visa mato (Ekli. 
XXIII. 28. 29).

Kl. : 9: Kas reiškiamu pasakymu be
galinai geras*

At. : Reiškiama kad Dievas yra bėga-’ 
linai tobulas ir begalinai laimingas savyje; 
t.id Jis turi kuo-uoliausią pageidimą Savimi 
ir Savo laimingumu pasidalinti su Savo SU- 
tvėrimais: o pasekmė Šio. yra ta, kad Jis * 
nuolatai teiika jiems gerus daiktus, sulygjų 
galimumo juo spriimti: nes “kiekvienas gė
las davinys ir tobula dovana paeina iŠ aukš
tybių. nužengia nuo šviesybių Tėvo,” (Jok. 
1. 173. Ir Dievas “duoda visiems apsčiai Ų 
ir neprikaiišoja” (Jok. I. 5). Visi sutveri-- 
mai per kuriuos aplaikome kokią geradėjy- t 
1m-, yra tiktai įrankiai kuriuos Dievas varto-* 
ja padalinimui mums gerą daiktų : nes“nie*4 
kas nėra geras, tik vienas Dievas” (Luko ; 
xv n r. 19).

Kl. : l<>: K as r< išl,iama pasakynill be*is 
galimu 11 isi ligas !

At. : Reiškiama kad Dievas duoda vi-( 
sičius žmonėms reikalingas priemones jųsie-Ji 
Iii išganymui, ir niekuomet nereikalaus iš 
mūsų jokio daikto virš mūsų pajėgi); 
kati mes esame kalti tiktai.
me savo priedermėse Jam 
kad. todėl. Jis pavartos bepusišką teisingu- 
mą visiems žmonėms. sulyg jų nuopelnų, ne< 
atsižvelgdamas į asmenis; nes. kaip Šv.
liūs užtikrina mus. Dievas “atsilygins kieira 
a ienam. žiūrėdamas jo darbų : būtent, tienMįll 
kurie ištverme geruose darbuose ieško garsi] 
Ims. išaukštinimo ir nemirtingumo. amži-l 
nuoju gyvenimu: tiems gi. kurie barningLi 
nepasidimda tiesai ir laikosi neteisybes,TOSy 
lybe ir narsu” ( Roin. I I. 6"7’8). -Kad 
teis ne kaip akims rodosi, ir pasmerks.IM9 
kaip ausims girdisi, bet Jis tris teisybc?9 
( Ižai.jo XI. 3"4 ); ir kad jis nežiūri, nei 
patfi. nei dovanų.” (Akt. X. 17).

(Bus daugiau)

J ?

? J

tai^
jei prasižengia?; 

išpuolančioseli



M. Prūtėnis

Kaina $3.50,
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Nekaltink Kūdikio

Tai Didele Knyga 192 Puslapiu

Sutemus, bedievis tampa 
pusiau tikinčiu. — Young.

“DARBININKAS”
366 Broadway, So. Boston, Mass

Visi Skaitykite

Jono Kmito

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

i pajuksiu,tij Zylo kevalo aki- 
;.. loric lenses. dailia akiniu tli* 
'• Bandymui 10 dienų. Jei patik" 
atsiilsiu pilni) mokesnį $4.65. Jei 
įtiks, tai grąžinsiu atjral aptilo- 
t pašto išlaidas. Aš busiu spren

V u± 51Į S/f kuponu 
'yįįr k a u s i t o 

dykai lietu-
* vlškai pamokti 
kaip prižiūrėt i 
penėti save ir 
kudikj. Iškirp- 
i r prigiųskite 
SU jūsų vardu

ir Bertuli!) k., 
apskr. Gyvenu

ei nuautų latru 
reikia tikro 
maisto dėl jy. 
išauginimo

jįįr ir
jūsų

šiandie
ir adresu.

rTHE BORDEN COMPANf 
Borden Bldg. New York.

Lietuvos Dukterų Draugystės 
Po Globa Motinos švenčiausios 

Valdybos Antrašai
Pirmininkė — Teklė AStnensklen®,

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

Vice-Pirn». — Zofija KėSienė.
59 Gatės St.. So. Boston. Mass. 

Prot. Raštininkė — Ona Siaurienft.
443 E. Tth St.. So. Boston. Mass. 
Telephone South Boston 3422-R.

Fin. Raštininkė — Rronislava Ciunlenė,
29 Gould St., \V. Roxbur.v, Mass. 

Iždininkė — Ona Stauiuliutė,
105 W. 6tli St., So. Boston, Mass. 

fvsrkdarė — Ona Mizgirtnenė.
1512 t'olumbia Rd.. So. Boston. Mass. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antri) utarninki) kiekvieni) mėnesi 

Visais dr-jos reikalais kreipkitės į pro
tokolų raštininkę laišku ar telefonu, 
^dlo vakare, |>obažnytinėj svetainėj, 
Fifth St.. So. Boston, Mass.

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

BOSTON, MASS.
Pirmininkas •— V. Zalieckas.

514 E. Broadtvay, So. Boston, Mass. 
Vice-Pfrmininkas — Povilas Raka,

95 C Street, So. Boston. Mass. 
Prot. Rast. — Antanus Macejunas,

450 E. Seventh St., So. Boston. Mass. 
Fin. Itašt. — Juozapas Vitikevičiu*.

906 E. I’roadvvay, So. Boston, Mass. 
Kasierius ■— Andriejus Zalieckas.

611 E. Fifth St.. So. Boston. Mass. 
Maršalka — Kazimieras Mikalionis.

906 E. Broadtva.v. So. Boston. Mass. 
D. L. K. Keistučio Draugija laiko savo 

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

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP. 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI
Pirmininkas — M. Žioba,

5:59 E. Seventh St., So. Boston. M'jisa. 
Vice-Pirmininkas — J. Petrauskas,

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

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

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

8S5 E. Broadtvay. So. Boston 
Tvarkdarys — J. Zuikis.

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

nt'dėldienj kiekvieno mėnesio, 2-rą va
landą po pietą, parapijos salėj. 492 E. 
Seventh St., So. Boston, Mass.

— lai p,
— AAk. 

kutini sūnelį 
riti!..

padarytas 

išgeriausipkarvųt 
pieno ir gryno 

cukraus specialiai ■s. Jie pagelbės skaityti mažas rai 
arba įverti siūlą į adatą.

10 dienų bandymui 
NESIŲSK PINIGŲ 

Tamsta išbandyk juos Į>er 10 dienų. 
Jei tamsta sepasiteukinsi, tai grąžink 
atgal ir nereikės nieko mokėti. Jei pa
tiks. tai laikyk ir atsiųsk $4.65. Musų 
urmo kaina. Aš nesiunčiu akinių žmo
nėms kurie neturi 40 metų. ,Aš siun
čiu jiems per paštą dailias akinių dėžu
tes dykai, šie yra tikrai torio lense® 
kurie parduodanti nuo astuonių iki dvy. 
likos doleriu, ir tai /.nikus pirkiny* 
tokių kainą.

'•i danu iau žin ilsių j ra 
T" kur., aukuro inikomN.
.lito* dainiaus ateities h ra 
Minės dainelėmis graudžioms 

t»r. Dnui't

Vos tik aušra nudažė rytus, kai Vytas 
kėlė. Nuėjęs į tvartą išsišukavo žirgą ir pa
davė dar avižų: grįžęs į klėtį apsitaisė, tik 
neužsidėjo ginklu. Dabar tai .jam tenka di
džiausia kliūtis nugalėti, kuri jam galėjo 
trukdyti sumanymą, būtent: pranešti apie 
tai tėvams, bet tai turėjo padaryti. Kai Vy
tas įėjo į grįčią. motina jau sėdėjo lovoje ir 
meldėsi. Motina, pamačiusi Vytą a ]is i rė
džiusį. nustebusi paklausė:

— Nagi kur dabar, sūneli, rengiesi?
Vytas pirmiausiai priėjo prie motinos, 

pabučiavo jai ranką ir tarė:
— Neilgam mainyti' išjoju.
— Kur?. . 'Tai jau į karą ? 

į karą, mamyte.
Dievuli brangus, argi jau pas- 
atimsi!? Ak tie karai, ka-

kUDIKių 
'GEROVes sKYRlUy 

"dėl aprūpinimo"“ 
•MOTINŲ IR JŲ * 

^KŪDIKIŲ SVEIKATOS,

(tražus Didikų sodžius liko lyg išmiręs. 
Laukai nesėti, nors jau baigėsi gegužės mė
nuo. Nei gyvulių nei paukščių balsu nesi
girdi. Žmonėms tik pasirodžius laukuose, 
tuoj koks legi joniukus pagriebęs varosi pa
stotę. O gyvulius senai jau lenkai suėdė. 
Seniau saulei tekant sodžius lyg virte užvir
davo. gi dabar, tartum, išmirę visi .jo gy
ventoj ;ri; tik lenkų partizanų sargyba, kaip 
koki šešėliamslankioja pakampėmis. Nebe 
čiulba nė vyturėliai. Nebeskamba nė lakš
tingalų balsai, net patys laisvieji paukščiai 
ir tie tartum jaučia žiaurią lenkų okupaciją : 
todėl ne nenuostabu kad kur toli pakrantėje 
arkliui suprunkštus, sargyba išgirdo ir pa
žadino miegiųičius. Netrukus nuo paupio pa
sirodė du raiteliu, kurie tiesiai jojo sodžiaus 
link. Partizanai buvo pasiruošę pulti, bet 
nedrįso nežinodami kas toki tie raiteliai: tik 
kuomet prijojo artyn ir aiškiai pažino esant 
lietuvius, pradėjo šaudyti ir keli puolėsi vy
tis. Akies mirksniu šiedu raiteliu šoko bėg
ti atgal, bet nelaimė. Vieno arklys gaih's 
tingai sužvengė, dar šoko į viršų, lyg norė
damas viską po kojų suminti, bet pats krito 
Į žemę negyvas. Partizanai pamatę pašautą 
arklį, šoko dar smarkiau vytis, bet apsil iko. 
Kaitelis atsigulęs už savo negyvo arklio, taip 
sveikino partizanus, kad tuodu krito nuo 
arkliu, kiti-gi sugrįžo į sodžių.

1. Dvidešimts Dainų. šešiuose są
siuviniuose. mišriam chorui. .*3.00

2. l’enkios Juokintos Diliuos, vie
nom balsui prie fortepijono. .SI.OO

3. l'enkios Linksmos Diliuos. 2
balsams prie fortepijono.........SI.00

Siunčiant užsakymą ir "Money Orderi.” 
adresuokite:

— Sudiev — tarė Vytas keldamas kepu 
rę ir nurūko sau vieškeliu.

Ilgai dar Verutė lydėjo jį akimis, o aša 
los žibėjo ant blakstienų ir kartu su rytine 
tinę rūtelių rasa, krito ant žemės.. .

HILU/ .10-1K YI’A VISOKIŲ 
į va irių — patriotingų. 
juokingų, rimtų, bet 
visiems visos supran
tamos. Veik visos yra 

originalūs
Apdaruose $150, be apdarų $1.00

Verksmas \r.i vienatiniu bu
do. kuriuo kūdikis gali jutus pa- 
sisakvti, kati ji* ;auuM nesma
giai.

Kiekviena motina žino ar jo* 
kūdikis verkia «i< 1 i-ai kiniu, 
skausmo ar p>k»io.

BAMBINO
Kūdikių Ger aasii Draugas

PENKTADIENIS, BAT.AND. 23, 1928

Veltui statysite bažnyčias, 
veltui rengsite misijas, kursite 

mokyklas, dalysite visokios 
rūšies gerus darbus —- visi jū 
su rūpesčiai eis niekais, jei ne
mokėsite vartoti apsiginamojo 
ir puolamojo ginklo — geros 
katalikiškos spaudos.—Pijus X

— Neužmiršk manės Vvteli!v •

— Neužmiršiu, neužmiršiu niekada ma
no brangioji — kalbėjo Vytas, spausdamas 
jos ranką ir giliai pažvelgė viens antram i|Už Tėvynę

šia .ia* širdis jos pilnai nesuprato. .Ji mokė
jo tai paslėpti savo širdies gelmėse.
/ - Atsisveikinant, ties Verutės darželiu, 
tvirtai suspaudė viens antram ranką, ir... 
nejučiam, pirmą, o gal ir .paskutinį kaitą, 
susitiko jų lū|>os giliame, karštame pasibu
čiavime. Verutės veideliai nuraudo kaip 
obuolėliai. o akysi* pasipylė ašaros, kurios 
kaip perlas žibėjo mėnulio šviesoje ir krito 
ant sauso smėlio.

Sugrįžęs Vytas namon, pirmiausiai už
ėjo į tvartą, pasišėrę žirgelį, paskui nuėjęs į 
klėtį išsivalė šautuvą, nusišveitė kardą, ku
riuos buvo parnešęs brolis iš karo. Viską 
susitvarkęs atsigulė.

>
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Su šiuo automboiliu F. M. Richards su savo žmona vyks ta aplink pasaulį. Jis iš Los 
Angeles išvažiavo birželio 1, 1919, o pabaigs kelionę 1931 m. Jis jau padarė 350,000 mai
lių. Iš viso jis turi padaryti 500,000 mailių.

kaip greitai jus (>ra- 
Jei jūsų dakta- 

; užsakęs jų dėl jllsų. tik 
savo aptiekorių ir gaukite 
vadinasi Nuga-Tone. Jos 

gausite jų 
apie už Sl.oo. Nuga- 
atgal pep, pulteli ir 
nuvargusių nervų ir 

Atbu<la\oja raudonų kraujų, 
nuolatinius nerius ir suteikia!

So. Bostone parsiduoda kampini* 100- 
džio namus, 12 šeimynų ir krautuvė po 
•1 ir 5 kanilmritts su įtaisymais, nuMV 
nešti -5212 į mėnesį. Kaina $17,50e, leng
vus išlygos. Kreipkitės pas: A. P. DA. 
Vl l.IS, 366 Broadiviųv, S. B. 2027.

PARSIDUODA BUČERNE
1‘aiiluoilu valgomų daiktų krautuvę 

— bačernę. Biz.nis išdirbtus per dau
geli metų ir la-veik visas biznis daro
mas easli. Daroma tarpe 6 ir 7 šimty 
smailėj. A'i.-ia itirjH- maišytų žmonly 
So. Bostone. Gali pirkti ir nemokam
us. mes apsiiniam išmokyti. lTiežaatis 
įmr.ltniiao ■ - sergu, nėra kutu prižiūrė
ti. Parduosiu už nmžluttsių prekę.'At
sišaukite į “Darbininko" Administraci
ją. (B.20-27)

PENKTĄDtENlĖ, BALANŲ). 2Š,

L0WELL, MASS.
* "Sandaros” No. 12, Kovo 2-‘ , »

d. šių melų, rašoma korespon
dencijoj nekokio tonais Gai
džio, kur paliečiama Kliubo 
reikalai ir jo narių asmenišku- 
juas; len randasi iiyjnano vai
das. Todėl aš duodu teisingą 
atsakymą, kaip dalykai stovi. 
Alau pirmininkaujant 1924 m. 
būk kasoje trūkę pinigų. Aš 
turiu pasakiyt. kati tol jokios 
irukunios nebuvo kasoje pakof 
k isioriuin buvo J. Blažonis. O 
jam mirus tapo išrinktas sanda- 
riet'.s Gaidis kasierium ir jam 
tarnaujant trūko $69.(M), ir jo
kiu būdu nebuvo galima surast 
kur jie dingo.

O 1925 metais tapo išrinkta 
V. Kliuko valdyba visa iš san- 
dariečių, 11a tai pažiūrėsime 
kaip kliiibas buvo tvarkomas 
1925 m. ir kur jūs vyrai padė
jote vieno mėnesio išmokėjimus 
kin ių finansų knygoj negalima 
surast ir “Sandaroj” Gaidis 
reikalauja, kad aš būk esu kal
tas už finansų netvarką! imtci- 
tais 1925 m. Kadangi aš jo
kiam komitete nebuvau, tai aš 
manau, kad Gaidys nori man 
duot i $100 už tai. kad aš būda
mas šiais 1926 111. finansų rašti
ninku suradau visą netvarką. 
Jei taip p. Gaidi. tai paskirk 
$100 ir laiką, o tuomet galėsi
me pasiimt rmiverį ir finansų, 
knygą patikrinti: Jei viskas 
bus tvarkoj tai aš jum $100. o 
jei ne. tai jūs man $100.

O kas link Saulėno tai p. Gai 
di. prašau nekišk snapo kur ne. 
reikia. Tai mūsų dalykas su 
Saulčnu.

J. A. Norkūnas
62 11u<Isoti St., 
Lovcell, .Mass.

SI0UX CITY, I0WA
"'Genovaitė”

žūs.

žiauraus kalėjimo viršininko: 
art. S. Pilka, Kalimo — V. Di
neika, (iotje’s, kalėjimo sargo
— art. J. Dikinis. Kiti daly
viai: p. p. A. Juodgudis, J. An
tanėli.- ir A. .Mikalauskas, šio
je dramoje artistai sujudino 
publiką iki ašarą. Art. S. Pilka, 
žiaurus kalėjimo viršininkas, 
kurio tik vienas akiu žvilgsnys 
rodos žmogų užmuš. .\rt. V. 
Dineika — kalinys. Jo prašy- 
mai-maldavimai, leisti ]>abėgti 
iš kalėjimo, kur draugai slap
ta buvo jam Įgabenę plūkią, 
šniūrą, ir laiškeli su nurody
mais kaip pasielgti taip su
graudino viršininką, kad tas 
apkabinęs kalini, kuris Ijuvo jo 
sūnų dvikovoje nudūręs durk
lu. bučiavo ji kaip savo vaiką 
ir atleido jam už tai. Art. J. 
Dikinis šioje dramoje buvo 
juokdarys. Kiekvienas jo dan
tų parodymas iššaukė salėje 
garbaus juoko.

Antras buvo sulošta ‘‘Bye- 
Bye." vieno veiksmo komedija. 
Lošė pats veikalo autorius art. 
V. Dineika ir pdė M. Sakalaus
kaitė. Čia buvo parodyta kaip 
moterys eikvoja bereikalingai 
visokiems niekams pinigus ir 
vyrui atsisakius tiek duoti kiek 
ji kasdien reikalauja.tai pačiu
tė grasina šokimu per langą, 
pabėgimu, ‘divor.-u” irt. p.

Trečia komedija tai buvo: 
■‘Nusižudėlis." Veikalas pa
gamintas art. -I. Dikinio. Lo
šė: Klumpeckas. “nusižudėlis'’
— art. -J. Dikinis, Keleckas. ge
ras Klumpecko draugas — art. 
S. Pilka. i\lunijieeko tarnaitė— 
p-le M. Sakalauskaitė, ši ko
medija labai Įdomi ir juokinga. 
Klumpeeka< vidurnakty nu- 
.-prendžia nusižudyti ir telefo- 
įmo.ja savo draugui tuoj pribū
ti. Jam atėjus pasisako ką jis 
auspremlė padaryti. Draugas 
ne tik kad nesipriešino, bet pri
tarė kad net ir nuodą davė. Na 
ir imti jo vi.-ą turtą sau rankio
ti. Ir pinigu- ir laikrodėli ir 
cigarus, žodžiu, viską sau glem
žė. Tad “Nusižudėli” paėmė 
pavydas ir ima savo draugą \ i- 
>aip Imlioti ir vėl nu.-prendžia 
gyventi. Abi komedijos sutei-

i

kė žmonėms daug juoko.
Vaidinimas buvo Lietuvių 

Kliubo Salėje. Žmonių buvo 
pusėtinai. Didžiuma tai vis ne 
pavapi jonai, kas jiarodo, kad 
jie daugiau Įdomauja tikrąja 
daile kokią tikrieji artistai te
gali mus pasotinti. Prie pro 
gos, reikia reikšti padėkos L. 
D. K. S. 70 k]>. ir jos darbuoto
jams už triūsą ir pakvietimą, 
•'ia paskutinį kartą Dzimdzi- 
Diimdzi! L. J). K. S. 70 kp. 
kaip teko pastebėti turi gabiu 
nariu. Jie nebijo nei su mote
rimis eiti i ,,ĮX‘štynes” viešai, 
čia turiu omeny debatus. Nes 
buvo surengę jau du kartu, ko 
niekada nedaro kiti. Bravo! 
Platina jie ir spaudą. P-nas K. 
1 Janavičius čia šventadieniais 
išparduoda daug “ Darbinin
ko" mum Žmonės kartą. p;i 
skaitę “ Darb.” ima ji mylėti ir 
perka daugiau. Seniau čia tuo 
užsiimdavo p. Al. Vilkišius.

Bronė

ŠIS-TAS SKAITYTINO
Pamąstyti apie ciųaietus, 

tai staiga mąstyti apie reikš
mę kuri pagelbėjo milijo
nams žmonių paknupt sa-‘ 
vę i malonumą per pirmus 
iiimb<»( luino apsi reiškinius. 
“ 1 lave a Camel !*’ jie sako — 
ir sako su vilėia, žinodami, 
kad šie trys paprasti žodžiai, 
tai tikras būdas tinkamai su
sipažinti.

1

D 1■RT
■

Karn gi šis pasaulinis 
draugiškumo pakvietimas i 
rTai tam, kad viso pasaulio 
žmonės tiki, jog Camel ciga- 
retai yra geriausi ką už pini
gą galima pirkti!

Jie žino kad Camels pada
linki i - 
Ameri- 
tik ga

ju Kie
ta bako

ryti iš geriausio ir 
niausiu Turkiško ir 
kūniško tabako, kuri 
Įima užauginti — tik 
gėjai ir didžiausios
organizacijos pasauly, žino, 
kaip juos pamėgti. J ie žino, 
kad Camels niekuomet nenu- 
vargina skonio, ir neatsiduo
da po naudojimo.

Dar daugiau, jie ž,im> kad 
Camel turi būt geriausi (-įga
lėtai kokii* tik gali būt p<(da-| 
romi, nes kitai p žmonės ne
rūkytu daugiau negu kokios 
kitos rūšies, net. nepaisant 
kainos.

I *;•'i-škmi Sl ogel io Joiio Rtli-I-V ičiu II-. 
i- l.ieittios p.n-in;: Gražiškių parapi.jo-. 
Vait kabulių kaimo. Pirmiau gyveno 
<’leveland. Ohio, dabar nežinau kur. 
Taipgi tiaieškau salo kūmos Magdele- 
uos Mažeikititės, po vyru )>avardės ne
miniu; iš Lietuvos įiaeina l’rienų para
pijos. Abronos kaimo. Turi (į. labai svar
bu reikalų su jaiį. ’jų'Aptiėių ar apie 
iuos 'žinančiu meldžiu'prdse&i žemiau 
omluotii adresu. i;ž ką; iš kalno lariu 
širdingų nčiu. Jl'itZAS A I ,is.\ ISKAS. 
i’, o.. BON ibi. ToKltl.AGTo.A. GoS N.

I

FLOODSQUARE
HARDWARE CO.

Jeigu kų nori pirkti, ateik į I-'lood S<|. 
Hardivare Co. Tęs gausi visko, kas iik 
prie namų reikalinga. Mes užlaikome 
visokių įrankių, .mišių, taipgi visokių 
penui, varnišių. stiklų, pleisterio. et- 
metilo. Nupirktus daiktus nuvežam į 

namus.

FLOOD SQ. HARDWARE CO.
636 Broadway, So. Boston

Tarpe I ir K gatvių 
Telefonas : So. Boston 2700-M

So r ui i n/.ui .1. •/. Alei, nu ie -J. (irccsljs

Ši kolonija nnitč jau nema
žai perstatymą ^cenojo. matė i- 
vairiii veikalą, bet rodos kad 
“(leno vaite” buvo gražiam ias 
ir Įdomiausias. Scena turėjo 
būti tam veikalui ypatingai pri
rengta. I>rabnžiai buvo gra

li- role- neleigvos. Kal
kinio žmonė- m-t verkė maty
dami ir girdėdami kas dėio.-i 
scenoje. “ (ienoviiitč” buvo 
vaidinta Velykose ir nt'dčlioj 
po VelA'kii. Žmonių susirinko 
vak<iriio<e pilna svetaine. Visi 
yra labai dėkingi gerb. mūsų 
varg. K. šlapeliai už pasidarba
vimą tame veikale, ir labai dė
kingi visiems lošėjams už atli
kimą rolin taip paikiai. Žy
miausias roles turėjo: p. J. Bal
kevičius. p. K. Barauskas, p 
A. St razdaitė. p. A. Žibąs, p. 
< i liga Ii imas, plės V. ir Ž. Bi 
žetaitčs. V.
p. .1. Balčiūnas, p. A. Kazlaus
kas i r kiti.

(T-sn;i. I’. Šoputi.-,i

Laidotuvės
Persiskyrė su šiuo pa.-anliii 

Anelė Kiti išienė. turėdama 
m., paliko nuliūdusį vyrą. J 
Attikus ir brolius. I’nvo labai 
gražiai palaidota balandžio I > 
<1. su ogzekvijomis, giedotoms 
šv. mišioms ir kun. J. Česna pa
sakė pamokslą. A. a. Anelei, 

Rep.

LAWRENCE, MASS.

I

I

“Dzimdzi-Drimdzi” vaidini
mas.

P»;tl. I." d. š. iii. rūpesčiu L. D. 
K. S. 70 kp. < ia L;i\\ rcnee'o 
lietuviai turėjo laimės pasige
rėti tiki uju arlistą vaidinimais. 
Kas svarbiausi,-t lai kad prie 
dzimdziii yra pri-idėje- naujas 
rftirys tai ne-mmi iš lėvynės 
Lietuvos atvykę- artistas St. 
Pilka. Apie ji reikia pa-akyti. 
kad nie- liet u\ iai ji 1 arėdami. 
I u i i me ne t i k ka 11 • kad yra a 
koma -ceito- ž\aigždę. b. t pati 
mėnuli.
. Pilami t.-iai jie lošė I aklo 
dramą. ” Durklą.-." Šioje tiru- 
įuoje svarbiausia* roles iurėju;

JEI JŪS JAUČIATĖS SER
GANTIS, NUVARGĘS 1R 

SILPNAS, NEBŪK NU
SIMINĘS

Nors vieną syki jau yra naujas 
receptas, kuris suteikia tūks
tančiams palengvinimų į ke
letą dienų.

Mtlsų :■kaiti O-j.ii U-i-tebės dlisižino-
. kad datty. ttlk-t.inčių silpnų ir Ilgo-, 

tų žmonių i.iriojo tas gi dmdes ir gau
na gerą p.dengi immą gkeletij dienų. 
Jus esate skolingas sau ir salo drau
gams. kad 'ineikii- tolu- gyduolėms 
liaudį litų jei ,ii.i- jaučiatės nuvargęs, 
silpna-, ir niek.. negalite \eikti. jus tie
siog n ilsisi ebėslie. 
dėsite jaustis retinu, 
ras d.-ir nėr. 
iiueikile pas 
butelį. .įn
yra malonios lartoii ir jus 
visam menesiui 
Tone sngrųžina 
vigui- dėl silpnų.

muskulų, 
stiprius 
jiems labai didelį stiprumų. Nuga-Tone 
. nteikia malonų, atšviežinantį miega, 
gerti apetitų, nuolatinį ėjimų lauk, sti- 
intiliuoja kepenis 
kinių ir jus jausite- 
gus į kėlės dienas.
Tone žino labai gerai ka jos padaro to
kiuose atsitikimuose 
tipi iekorius suteikt i 
žinti pinigus, jei iųs nebusite užgaitė- 
lintas. Rekomenduoja mos ir pardavi
nėjamos pas visus gerus apt iekorius.

PARSIDUODA
nedidelis šTORELIS. Užpakaly trys gy
venami kambariai, šiltas vanduo, t;kal- 
li.uičs. didelis, gražus kiemus (.vard). 
Kaina laimi pigi. Kreipkitės: JOSEl'H 
PAVIS (1 >;ivičikas),’150 A\‘. Third St., 
So. Boston, Mass. z

ir inkstus į gerą vei- 
kaip naujas ?.m<>- 
išdirbėjiii Nuga-

jie privertė visus 
ar;mtijj| ir sutrnj-

IŠRENDAVOJAMA ŠEŠI 
KAMBARIAI -t i

Mūsų laikais daugiau reika
linga tiesos gynėjų plunksna, 
negu jos skelbėjų iš sakyklos.

Popiežius Pijus IX

1 d. gegužės š. m. šeši kambariai ku 
visais įtaisais, su elektra, jiečiuis, pia- 
zais ir kitais patogumais, apart šilumos. 
M. ŽKiBA. 530 E. Seventh St.. So. Bos- 
ton, Mass. (B.20-23)

NAUJAS GYDYTOJAS
šiomis dienomis ntvyko į Bostonų, lie

tinis į'idytojas.M. KAšl'RA, kuris ap
sigyveno So. Bostone ir atidarė ofis$ 
U-l Broadivay (buvusiam I.iihuaniau 
Sales CorjHiratioii name). Gydis viso
kia- užsiseuėjtisias arba krotiiškas li- 
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149 Tremont Street 
Boston, Mass.K( t.MPAK
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šilti L't H r//.\

ŪKĖS DĖL PARDAVIMO
<’oiiihmi i<-ut valstijoj yra ūkią Įtarda- 

l linui. Gerinusia žemė tabako augini
mui. ne- daugiausia pelno. Galima pa
sirinkti didelių ir nmži.i už prieinamą 
kainą. Reikalaukite informacijų ar 
ypatiškai kreipkitės; j. GENIS, BOX 
3. GllANBY, CONN. (B.-13-23)

PARSIDUD A BUČERNe
So. BOSTON E parsiduoda liuiumė vi
sokių tautų žmonėmis apgyventoj vie- 
.oj. Biznis išdirbtas nėr daug metų. 
Kampinė krautuvė. Atsišauki! j “Dar-' 
bininko" adatinis!racijų. (B—23-30)

Geri.itisia vieta <’anibridge’iuj. 3 šei
mynų li.-imas ir krautuvė 20 kambarių. 
Vjyi įtaisymai apart šilumos. Randu 
sg. i-iii i metus. Kaina Sl-l.boo. Imnokė- 
;i si..Vm.

Išiiiaim.n ukes ant mimų, namus ant 
tikiu. .Iri negali ateiti i pat iškili, tai at
siilsi: pranešima laišku. Visais reikalais 
kreipkitės : PE TER ( HESTNUTS. 332 
Broiul'i a i. S<>. Boston. Mass. Tel. S. 
B. liiii'J—loTo arba Brockton 14(53-W.

(B.-2O-23)

30 dienų dykai išban
dyti

Mi-- ; m ka įlotam.- 
metu pasekmingą 
mą įu-mi Kompak
tini Vandene sibiymią į iii- 
:-n imtut;-' .'!n dienų kurši.- 
lamk-ii- mal'-niimą.

Ypatinga 10 nuoš. 
nuolaida

Kompak Automatini' inn-- 
d.-ns šildyt mus įvedamas 
balandžio mčne'i,i<-. Turė
kite pakankamai .yro karš
to vtuidens. Nėrt» ruijūsių 
<l<-l .0. kad vanduo šildomas 
ir laikomus karštas įvesia- 
m<- vari., kubile.
Uždyką Įvedimas — 
lengvas išmokėjimas 
!\ lloluet pe/'i I i krioši Ie 

•a 1 Kk.as k;. 
t;G tižmolcėk 
mokomi. <

'tino.

ce
Nenrest

CHORO REPERTUARAS
Mėnesinis Muzikos Leidinys. Me
tams $2.00. Už tą pačių kainą 
siunčiam ir Lietuvon. A. BAčTU-’ 
LIS. 421 6tb St., S. Boston, Mass.

^j>zsrvxwT^/v^rrvrw^zwv\z,EVT^zvxfvx'Vxv>zn/»' AzT\zr^z^~\zy>zT^/T^r>

399 West Broadway 
So. Boston, Mass.

■tlH-rty <21M>. j

GEORGE H. SHIELDS j
ADVOKATAS U

811 812 01d South Building^ !
294 AVasli ington Street o

Boston, Mass. g '.J
Valandos - !) A. M. iki 5:30 I’. M.

EXTRA!

Kreipkitės pas mane.

45 ^roadw»y, Hew York City

THE FEATHERHEADS

i
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prie- 
\<d< jo 
l'nitcd

S
išskitiant jM-nktadieni.i ir sekmadie
nio labini*,

ap:c i>-

DR. L GOLDEN
BOSTON’O OFISAS * 

!«» GREEN STREET
Tel. Ilayninrkct 22SSs

:> iki I ir 7 iki s i.-dnndų vakare 
sekmadieniui- 3 iki i

R0XBURY’I0 OFISAS
ld • K A\\ l t »RI> STREET

1 tirt i AVasIiingtoti St.)
Tel. K<>xbmy 0131

iki :> 11 ie, l iki 2 ir iki lo vakare.

Nupiginta ten ir atgal kelione

LIETUVĄ
tik S2C3.00 ir brangiau 
per Bremen ar Cherbourg

Tel. Brockton 5112

DANTISTAS

DR. A. J. GORMAN
(GUMAISKAS)

Sekmadieniais pn pietų
705 Main St., Montello, Mass

(Kumpas Broml Street)

..Plauk po Amerikos Vėliava

WELL V/HAT

TŪBAI?

MoTrIER EAQTU 
MITU A VViMTER 

CL0AK

By L F. V«n Zdm— I R k-A

F0N‘> WHEN A*Q£
\4mter Cloak —

liS saugumu 
laivu, kttrin- val

do ir operuoja Suvienytų Valsti
jų Valdžia. Pasinaudokite spe- 
cialčtnis ekskursijomis, neprilyg
stamai- parankinėmis Bile laivo 
l'nitiii Statės Linijos laivai kil
tie plaukia po Amerikos įeiiava.

Ruoškitės dabar ekskursijai 
ant

S.S. GEORGE V/ASHINGTOM 
via Bremen 

kuri išplauks iš N'eiv Yorko T.i 
p<>- 7. \ užmosite kartu su sni
tautiečiais p<> asmeniška 
žiūra p. Jono \V. i.iith. 
Lietuvių Skyriau; prie 
Statės Linijos

l)el pilnų informaeijų 
plaukimus l'nited Statės Unijos 
laivų—Lcviathan, George VVash- 
ington. America, Rcpublic. I’res- 
ident Roosevelt, I’residcnt tiard- 
ing—klausk ju-ų Agentų ant vie
tos, arba šiandie rašykite pas

vm it«i?yde o 
*pie

yrn tiek 
•veria «u-

°United Statės Linus-
75 Stale St.. Boston. Mass.

~ TUJAS IŠRADIMAS 
eVEKSNIO GALINGA MOSTIS*

Gydo, Reumatizmą. Ranku. Kojų. 
N v garo* skaude ji m a, Salti, Ranku, 
Kojų, tirpimu Oukcei. Galvon skau
dėjimą. ir ta vicoi.m ekaudejiniua 
( tik ne runas •
Tukstrn^iai žmonių 
milijoną*' dar nežino
Deksnio Galinda M<xli« 
▼erta nvkao, kiek ji pati 
H R naudo* gydymo.
Kaina 75 centai. $1.50
ir 10 centu cxtra už persiuntimą. 

Klauskite pas a p tie korius icip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

Boksais Ointment Co.
518 M Al N ST. BOK 352
HARTFOFtD, CON*'. U. S1. A.

ir $3.00.

Greitu laiku parsiduoda John Straugh fanna 66 Spencer 
St., So. Mancliester. Farma labai graži ir gražioje vietoje. 35 
akeriai tabakinės žemės ir 16 akerių miško, su triobomis ir vi
sais Įrankiais. Priežastis pardavimo savininko senatve. No
rintieji Įgyti gražią vietą kreipkitės arba važiuokite žemiaus 
nurodytu antrašu o gausite platesnes informacijas. Teipgi tu-, 
riu ant pardavimo ir daugiau visokių farmų, mažesnių ir dides
nių.

L. DELTUVAS
Capitol Avė., Hartford, Conn

W6 HAVEN T BEEM To A
MOV1C «3lMCE TOU TUoOGUT "TvVENTV LEAGOES UNDEO. 
THE SčA " IVAS To BE A 
BUACU OP DEEO SEA 

DIVEO.S PLATINS BA.LL.

all-Qi«ht- 
ALL QlGHT-GET 

VouQ HAT f

PAQDON ME 
LADV-SUT I 
CAM’T SEE A 

TMING — •

Thi» is bow Natiiit cwtr$
1 Dotber Earth witb a

HS ts HOVM

AI0W V/ASMT THAT

GOUS& To HK
1b A MCME-ASAJN?.

GYVENIMO VIETA

37 Gorham Avė., Brookline;
Telepltone Regent 6568 >

g ANTANAS F. KNEIŽYS; 
'' kuris lauko Sttffolk Teisių mokyk-" 
S D ir užsiima Real Estatc pardavi-X 
0 tiė.iimit. būna mano ofise kasdieni 
\ mm :’> iki 5 valandos ]x> pietų išsky-" 
y rus šventadienius. Lietuviai, kad ir J 

mažai sukalbantieji angliškai gali' 
Ji kreiptis įvairiais reikalais pas ma-' 
Sjiie. A. E. Kneiž.io adresas vra toks: , 
£308 E. Nintlt St.. Tel. S.' B. 1GM ;

Poor Proepects for Fanny;--------
MUEm'tMENTs' LGAGUtS 

UMOER. TUE <5£A" IS A 
BDMCH Of DfiEO-SEA 
tMVEftS R.AV1NG BALL

*s
£

i
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PENKTADIENIS. RAT.AND. 23. J926

LINKSMAS BALIUS I lietuvių sv.petro parapijos salėj
' k < • H - a. ——   . _ « v*. __
Rengia Lietuvių Darbininkų Kooperatyvės Sąjungos 1 kuopa.

Subatoj, Balandžio-April 24-tą, d. 1926 m.
Pradžia 8-tą valandą vakare.

492 E. Seventh Street, South Boston, Mass.
Gerbiama South Boston’o ir apielinkės visuomenė, maloniai esate kviečiami at

silankyti į ši linksmą balių. Linksmas bus dėl to, kad grieš A. ŽVINGILO viena 
iš geriausių orchestrų. Kviečia visus RENGĖJAI.

VIETINĖS ŽINIOS
NUSTATYKITE LAIKRO

DŽIUS
Nilo ateinančios nedėlios 

bal. 25 d. Massachusetts ir 
kaikuriose kitose valstijose 
prasideda “Dayliglit Saving 
Time.” Suimtoj einant gul
ti reikia laikrodžius viena 
valandą pavaryti pirmyn.

* *

syti. Be to bus Įvairus pro
gramas.

Tas viskas Įvyks gerai ži
nomoj Municipal salėj, kuri 
randasi prie E. Broad\vay 
tarp (i ir II gatvių. Pra
džia 2 vai. po pietų.

Bostono l'ederadjos skyr.

VISI SUEIKITE
Šiuomi raginame visus 

D. K. S. 1 niosios kuopos na
rius ateinančią nedėlią bal. 
25 d. ateiti 8:45 vai. iš ryto Į 
bažnyčią, nes yra mūsų in
tencijai užpirktos mišios.

Bus skaitytas laiškas gau
tas nuo geri), kun. F. Kemė
šio. Valdyba,

L.

SUSIRINKIMAS
Bal. 29 d. paprastoje vie

tojo Įvyks LDK S. 1-mosios 
kuopos mėnesinis susirinki
mas. Visi nariai prašomi su
sirinkti.

lietuvišku tapė jis prisilai
kant Wilsono dėsnių karui 
pasibaigus atskirtas nuo Vo
kietijos. Po minėto sukili
mo priglaustas Lietuvai.

Kokią jisai svarbą turi vi
sai valstyliei, koksai jame 
pagyvenimas ūkės ir tauty
bės žvilgsniu dabartyj ir ko
kią jis naudą gal gabenti a-

merikiečiam — apie tai bus 
iš svečių puses paaiškinimų 
duodama.

P. Jankus yra seniausias 
tos šalies lietuvių veikėjas. 
J is vadinamas Mažosios Lie 
tuvos patriarku — tėvu.

1 Jailininkas A. Braks — y- 
ra jaunesnios gadynės veikė
jas: organizatorius jaunimo

r

V aid įįIhi

BR0ADWAY THEATRE
South Boston, Mass. Broadway and F Street

ir veiklus sandarbiųinkas in- 
kūrime lietuviškos prekybos 
ir pramonės Klaipėdos mies
te.

Tai bus labai indotnu, ger
biamų svečių, pirmą kartą 
pasmils atvykusių, pasiklau
syti.

Susirinkimas įvyks šį šventa
dienį balandžio 25, 3 vai. po 
pietų “Lietuvių Kooperacijos 
Salėje,” Brighton’e.

Nei vienas lai nepasilieka 
namie!...

TeL So. Boston 0828
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPABAVIČIU8)

425 Broadwayt 8outh Bartos 
Ofito valandom: 

nuo 9 iki 12:00 ryte Ir nuo 1:80 
Iki 5 ir nuo 6:00 iki 8 Vai. vakare. 
Ofisas uždarytas rabato* vaksrala 
Ir nedgldieniais, taip-gl eeredomis 
nno 12 dienų uždarytas. J

DR. J. G. LANDŽIUS
(SEYMOITR)

LIETUVIS GYDYTOJAS
381 W. Broadway, S. Boston
VA L. !) iki !) TEL. S. B. 4000

tt

VISŲ DOMEI
Visiems Bostono 

viams pranešame, jog 
nančią nedėlią bal. 25 d. at
vyks kun. Dagilis, kurs yra 
atsiųstas iš Lietuvos parink
ti aukų agitacijai varyti už 
krikščioniu demokratą bloko 
kandidatus. Žinote, kad i 
Lietuvos Seimą rinkimai jau 
čia pat. Tai visi privalo
me sueiti ir paremti krikščio- 

, nių demokratų .akciją. Rei
kia žinoti, kad kun. Dagilis 
yra griausmingas kallx"tojas. 
Tai jo bus indomu pasiklau-

liepi
at ei-

i t

NEPAPRASTA PRAMOGA
Ateinančios nedėlios va

kare, balandžio 25 <1. Įvyko 
tikrai ni'paprasta. pramoga. 
Tokios pramogos So. Bos
tone dar nebuvo. Tą pramo
gą ruošia L. Vyčiu 17 kuopa. 
Vadinsis “Amateurs Nigbt” 
arba Mėgėjų Vakaras. To1 
vakaro programas bus ir už 
genį margesnis. Programą 
ruošia gabiausios So. Bos
tono lietuvaitės — vytės, vi
sos čia augusius. Pačios 
veikalėlius rašo, tvarko, mo
kinasi, režisuoja. I r tą vis
ką daro slaptai. Mat nori vi
siems padaryti “surprise.”

Ko ko, bet jau šios pramo
gos uei vienas negali apleis
ti.

Sekmadieny, Balandžio 26
DIDELIS VODEVILIO KONCERTAS

TESSIE su May McAvoy
BALANDŽIO 26—27—28 
Pirmadieny, Antradieny ir 

Trečiadieny

THE GIRL FROM 
MONTMARTE 

su Barbara La MARR 

HIS BUDDIES WIFE
su Glen Hunter i 

)

BALAND. 29—30, GEG. 1

Ketvirtadieny, Penktadieny 
šeštadieny

IRENE
su Coleen Moore

MAKERS OF MEN
Kenneth McDonald

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

Kiekvieną, pirmadienį progų vakarai. By kas gali 
dalyvauti vaidinime.

Penktadieni o vakare—populerus JAXAD—Groseriai 
duodama dykai.

Du vaidinimai kasdien: 3 valandą, po piet ir 7 vai. va
kare. Įžanga: po piet 10c., vakare 15c., 20c. ir 25 centai.

'J

8 n i pilkas

Tel. So. Boston 3520

A. 0. ŠALNA-SHALLNA
LIETUVIS ADVOKATAS

Buities du Universitetu 
CORNEI.l. INIVERSITY su A. B 
G. w.\sui.\<;id\ r\i\. mi i.i.i;

“ I> a r l> i n i n k <> ’ ’ Na m e 
(antros lubos)

366 Broadvvay, So. Boston į
R e z i d e n <■ i ja

305 Harvtird Si., (’ambriilu'e. Mass. į 
Tel. l’uiversiiy ] lC,’t J.

ATSILANKYS SVEČIAI IŠ 
KLAIPĖDOS!

Visiems bus dar atmintyj, 
kad 3 midus atgal invyko 

' Kiaipėdos Kraštt* didis suki- 
jlimas. Vokiškoji valdžia ta
pė nuversta i-r lietuviškoji

s ■

$ s
instatyta. Klaipėdos mies-j^ 
tas ir visas apygardis pirm $ 
karo ir karo metu prigulėjo

r ...Vokietijai bet gi būdamas >>

RAKANDU KRAUTUVĖ VIRŠ 45 METĮĮ SENUMO 
Gyvuojanti su t ūksiančias! už-zamlintų kostumerių. Su didžiausiais, 
puikia ilsia i< ir rinkt iniausiais visam jūsų mimui Rakandais t Eit rn i t u re). 
kurio užsipelnė jūsų nuoširdaus rėminio!!!

\l iixiį kailio* risiinm'I ž<miausio*

r ž< : a n f: m n i m a s pilnai i; a r a nti ’ < ).i amas
Iš dauuolio. kelis pirkinius lemrvai rasi. Sotior.-t I’honografas laivo $100 
dabar SG5. Neponset Karpetai. antraeiliai .1x12 |>ėdų $10.51) srebėiinos 
veris. VAIKAMS KEREėlI KAI STROLI.ER S1G.5V.

JAMES ELLIS COMPANY
405 West Broadway South Boston, Mass.
’l'ai h raiiliirr l’r< I. iaajanli l.'akamlais I iiš K< tiiriax<i<oiiitxPenkix .\l< tits

t
v

£'t
4

ROŽIŲ BALIUS
Balandžio 17 d. Įvyko są- 

jungiečių surengtas gėlių ba
lius. Pasekmes buvo kopui- 
kiausios. Kiekvienas sve
čias gavo po puikią rožę. 
N ors tos rožės buvo sąjungie- 
či;> rankų darbas, bet jokio 
s' irtumo išvaizdoj nedarė, 
buvo kaip gyvos rožės. Už j 
ta visk;) reikia pripažinti ga-1 

.bumus poniai B. Kuprienei 
'ir visoms sąjungietėms, ku- 
I rios tame darbe padėjo jai.
Buvo penkios laimės rožės, 
kuriems jos teko, tie gavo 
gražias ir brangias dovanas. 
Jas aukavo J. M. Dilis. Or
kestrą buvo Fitsgerald' Gil- 
let's, kuri susideda iš garsių 
muzikantų. Jų tarpi' daly
vauja. Antanas Stravinskas. 
Sąjungiečių moterį) pramo- 

■ gos visuomet būna linksmios 
ir svetingos. Nugirdau, kad 

: ir pelno liko visa šimtinė, ku- 
: rią skiria parapijai, 
i Ten barės

Naujas Lietuvis Dentistas 

DR.ST. A. GALVARISKI
(GAI.INAUSKAS)

414 Broadway, So. Boston
Ofisas atdaras nuo 1 :15 vai. p<> Die
tų iki 5:30 vai. vak. ir nuo 7 iki !> 
vai. vak. šventų diena pa^al susi
tarimų. Tele|ill<ilie So. Boston 2300

Miiniitiii:iniiiiiinii:iiiiiHi3iiHiwini!!BU!"ni'jF,!iii ’,iiiiKiii:wji3iiraww
s

2 TEL. So. Boston 0506—W.
7 LIETUVYS DANTISTAS ;
h. L. KAPOČIUS
^251 Broadway, So.'Boston
7 (“Keleivio” name)
7Obt8° Valandos: nuo 9 iki 12, nw> 
71:80 Iki 6 Ir nuo 6:30 Iki 9 vakare. 
7Seredomis nuo 9 Iki 12 vai. dieną

Ojjso Valandos : nuo 9 Iki 12, nao t 1 3M A l» A -OZĄ n ___ y
, - $ ZSubatomig nno 9 Iki 6 vak. Nedi 5 
žilomis nno 9 Iki 12 (pagal nutarti' f

EXTRA! EXTRA!
Lai būna žinotina visiems

Kad
•v ____

Švento Petro Lietuvių Parapija
Rengia <

Milžinišką Balių
Gegužio-May 1-mą d., 1926m

[ PARAPIJOS SVETAINĖJ
[ 492 E. Seventh Street, South Boston, Mass.

Pradžia 6-tą vai. vakare.
A a&

VIEŠA PADĖKA
Neturėdama galimybės, aš. 

Ona Vyšniauskienė, a. a. 
Vinco Vyšniausko žmona, as
meniškai išreikšti savo šir
dingi) padėką visiems teiku
siems man užuojautą ir pa
geli);) liūdnoj valandoj, šiuo
mi naudojuosi šia proga.

Ačiū visiems -giminėms, 
draugams ir pažįstamiems, 
kurie taip skaitlingai, skai
čiuje apie 20 automobilių, 
palydėjo mano velioni vyrą Į 
kapus ir šiaip jiareiškč viso
keriopą man užuojautą.

Ypač gi širdingai (lekuo
ju p. P. Akunevičiui, grabe
liui, kuris pa ruošė taip iškil
mingas laidotuves ir buvo 
tikru draugu taip liūdnose 
mano gyvenimo valandose. 
NeprošalĮ bus pažymėti, jog 
p. Akunevičius, apart gero 
patarnavimo parodė ir savo 
gera širdi. Pavyzdžiui davė 
varini grabą, duoliė buvo ce
mentuota o kaina, palygina-1 
mai. buvo žema. Toks žmo
gus. įliano supratimm vertas 
paremti reikalui prisiėjus.

Velionis mano vyras mirė 
12 d. o palaidotas 16 d. balan
džio N. Kalvarijos kapuose 
su iškilmingomis bažnytinė
mis apeigomis. Mirė pačia
me'tvirtume, turėdamas vos 
31 m. amžiaus. Paliko du sū
nų: Joną ir Algirdą.

Tesuteikia Aukščiausis jo 
vėlei amžiną atilsį.

Nuliūdusi velionies žmona,

Ona Vyšniauskienė.

!“™ 1
Ofiso Tel. Res. Tel.

Unlversity 8831 Prospeet 0415-M

D. A. ZALETSKAS 
įGraborius ir Balsamuotojas 
1 983 Cambridge St., Cambridge

Residenci jos Telephonas: 0779-R. K. I 
Ofiso Telefonas So. Boston 0779AV

S. BARUSEVIČIUS
L lėtu vlS kas G raborlus, bal»a«inoto- 

Real Estate Ir Publlc NotarA.
258 W. Broadway 

South Boston, Mass.
Resldencija 838 Dorcnester Avenue 

Dorchester, Maaa.

16 METŲ SOUTH BOSTONE

D R. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS

899a W. Broadway, So. Boston
VALANDOS: Nno 9 r. iki 7 ». vak

Ofiso Tel. So. Boston 1532
Namų Tel. So. BostoU IG'.h;
Ofiso Tel. l.ibertv 72!M>
ANTANAS F. KNEIŽYS
Real E statė & Insurance 

•III Bro.ulv.:iy. Soiilli B<is|«»n
SI 1 - M2 (>j<| Souili Bldu'.. Boston 

Gyveninio vieta
::os E. MNTI1 ST.. So. BOSTON

I

e®®®®©®®®®®®®®®®®®®®®©®®®* 
| Tel. S. B. 2805—R.

LIETUVIS

OPTOMETRISTAS

1 Išegzaminuoju akis, priskiriu akl- 
i nlus, kreivas akis atitiesinu ir 
i amblijoniškose (aklose) akyse su-
1 gražinu šviesų tinkamu laiku.

[ J. L. Pasakantis, O. D.
| 447 Broadway, So. Boston. 
a®®®®®®®®®*®®®®®®®®®*

AUTOMOBILIAI
IĖGA, GREITUMAS, DAILUMAS, IŠTVERMĖ ir 
STIPRUS SUBUDAVOJIMAS, tai kelios pažymės ver
tės, dėl kuriu šie automobiliai pagarsėjo ir tapo popu
liarūs.

REIKALINGAS GABUS LIETUVIS AGENTAS 
ATSTOVAUT MUS

CHARLES B. DAILEY
452=^454 BR0ADWAY SO. BOSTON, MASS.

Taisymo Stotis 628—644 Fourth Stteet 
Telefonas South Boston 2238 ir 0986

NASH ir AJAX

PIRMAS SO. BOSTON'E LIETUVIŠKAS PLUMBERIS
Bostono Ir npiellnkės lietuviai turi prosų naudotis lietuvio plunilierio patar

navimu. štai <lel ko; Mes įvedame vumzdžilis. šilumai, ••.■arų ir šilto mti.leiiv, 
guzus, niamlvnes, skalbyklas. vienu žodžių v i-kų. ka tik plnnilH-rio dnrbiis rei 
kalaiija. Mes užtaikome urmo sandėli įvairių reikmenų reiknliii-.'ų prie |>Iiuii1h*- 
tysfės nuo mažiausio iki didžiausio. Ofisas atidarytas vakarais iki .• vai. <;EO 
BALKAITIS X <•<>., IR? Broa.ivvav. So. Boston. Mass

t

LIETUVIS GRABORIUS

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

pas jį kreiptis

OFISO IR GYVENIMO ANTRAŠAS:

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

I


