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eina Antradieniais, ir 
PENKTADIENIAIS

Priėmė paramą v 
iš Maskvos

Eina nuo 1915 m.

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO

Lenkijoj skerdynes 
atsinaujino

Pilsudskiui rengiamas pasipriešinimas
GEN. HALLER PRIEŠ 

PILSUDSKĮ
Lenkijoj naminis karhs 

neužgeso ir jam galo nesi
mato.

Buvo žinių apie tai, kad 
Pilsudskis paėmęs Varšavą, 
įvedė ten tvąrką ir ramybę. ' 
Po to paskyrė laiką seimui 
susirinkti. Būk prezidentas 
ir miuisteriai rezignavę ir 
paleisti laisvėn. Dabar skel
biama, kad prezidentas ne
pasirašęs rezignacijos ir kad 
jis nesąs liuesas, o esąs kalė- 
jime. Visi miuisteriai seno
sios valdžios teipgi sėdi kalė
jime. Seimas nesirinks nau
jo prezidento rinkti.

Pačioj Varšavoj dar nesu
spėta kritusieji palaidoti, kai 
jau kilo maištas prieš Pil
sudskį ir kraujas pasiliejo.

Laidojant kritusius mū
šiuose tai tie, kurie su Pil
sudskiu eidami krito iškil
nų ilgai, su kariška pagarba 

-MddjanU%U1dti, Ulinė'Įiries ’ 
Pilsudskį kovodami krito 
laidojami be ceremonijų, kai
po priešai. Tas dar labiau i- 
siutino Pilsudskio priešinin
kus.

Gen. Haller yra svarbiau
sias Pilsudskio priešininkas. 

. Jis dabar renka jėgas Pozna- 
niaus žemėj ir jau turi apie 
150,000 kareivių gatavų eiti 
prieš Pilsudskį.

Gen. Haller turi savo šali
ninkų Varšavoj ir tie* ten vei
kia. (Todėl Varšavoj užvieš
patavo teroras.

Gen. llaller griežtai užgin
čija gandą būk 80 nuoš. len
kų kariuomenės eina su Pil
sudskiu ir būk prezidentas 
Voiciecho\vski rezignavęs. 
Gen. Haller sako, kad prezi
dentas ir miuisteriai esą ka
lėjime ir jokiu būdu nepri
ima Pilsudskio parėdymui ir 
nepripažįsta jo ginklu pa
grobtos valdžios. Gen. Haller 
pasiryžęs kovoti prieš Pil
sudskį iratsteigti senąją val
džią. Jis tvirtai tikįs galė
siąs tą padaryti.

Pilsudskis buvo pasiuntęs 
delegato i Poznaniu vesti de- 
rybas sh gen. Kaileliu ir vi
sa tenykščiu valdžia. Bet de
legatas sugrįžo be nieko.

Pilsudskis dėl to neattoija 
ir sako, kad visur jis pripa
žįstamas ir keletos dienų bė
gyje jis užkariausiąs Pozna- 
niaus žemę ir sukrušiąs gen. 
Hallerio galybę. *

<

jos atstovas ima gen. Kaile
lio pusę ir paskelbė prokle- 
maciją, kurioj sakoma, kad 
visi Pilsudskio įsakymai esą 
tušti ir visus šaukia į kovą 
prieš Pilsudskį.

Pilsudskis paliepė išduoti 
Jam iš Valstybės banko 3,- 
500,000 zlotų.

NNTURI PROGRAMO
Amerikos laikraščių ko

respondentai kreipėsi į Pil
sudskio valdžios atstovus 
klausdami, koks vra naujos 
valdžios programas, ką ji 
mano daryti. Tai Pilsudski- 
niai nustebę atsako: “Pro
gramas l Pilsudskis pats y- 
ra programas.’’,'

Imasi perorganizuoti val
džia ir visa, kraštu, o neturi 
programo. (rinklu paėmė 
valdžią ir nežino ką daryti po 
tokio kraujo praliejimo.

Kol kas nežinia, ką seimas 
darytų, jei būtų.. jis sušaukia- 
"rnasr*Yra'fik'fits žinoma,kad 
į Varšuvą, kur po Pilsudskio 
durtuvais turėtų veikti, ne
ketina vykti. Be to dešinie
ji atstovai toipgi ketina boi
kotuoti seimą.

BAISUS PASIPIKTINIMAS
Žmonių pasipiktinimas fuo 

lenkų maištu be galo didelis. 
Kun. Panas, kurs buvo pa
kviestas laidoti Varšavoj žu
vusius mūšiuose kulius, pa
darė šitokią demonstraciją: 
Jis atėjęs prie gen. Dreizerio 
nuplėšė nuo savo krūtinės or
domis ir juos metęs į genero- 
o kojas tarė: “Negaliu jų 

daugiau nešioti. Jie degina 
man krūtinę.’’

Kun. Panas via karinis 
kapelionas ir buvo užsitarna
vęs daug ordenų.

Panašių apsireiškimų Var
šuvoj buvo daug.

Iš pradžios Lenkijos soci- 
jalistų partija rėmė Pilsuds
kį. Dabar jo maištu bjauri
si, smerkia, ir sako, kad tai 
buvo bereikalingas kraujo 
praliejimas.

Lenkijos radikalai norėjo, 
kad Pilsudskis dabhrtinį sei
mą išvaikytų ir paskelbtų 
naujus rinkimus.

I

ZLOTAI JEIN A PO VELNIŲ
l/onkų zlotas labai nuken

čia nuo naminio karo. Dan
cigo biržoje lenku zlotas su
smuko ir tas Pilsudskį tem
pia žemyn. Dancige Lenki 

rras. Ypatingai karas būtų 
)a isus dėl nuodingų gazų. 

Dabar esą galima užleisti 
nuodingais guzais ir didžiau
sią miestą ir užtroškinti vi
sokį gvvi.*• V

MOTERYS POLICISTĖS
BERLIN. — Vokietijos 

Milicijos žinyba nutarė sam
dyti moteris Į detektyvus.

atga-

1,500 ATEIVIŲ
Į Kanadą trimis laivais 

pastaromis dienomis 
lenta 1,500 ateivių.

POTVINIAI ITALIJOJ
Italijoj ištiko nemaži po

riniai. Ištvinusios upės nu
nešė daug tiltų.

UŽĖJO MARAS
Sirijoj, Mažojoj Azijoj, 

užėjo maras. Bagdado mies- 
:e kasdien miršta po 20 žmo

SUGRĮŽO PO KETURIŲ 
METŲ

BATH, Angli ja. — Balan
dis, kurs buvo Franci joj lie
pos mėnesį. 1922 m. ir ten 
irapuolė, dabar sugrįžo čion 

į savo lizdą.

BOMBA PRIE AMBASADOS
BUENOS AYRES, Ar

gentina. — Prie Suv. Valsti
jų ambasados sprogo bomba. 
Niekas nebuvo sužeistas 
blėdies mažai tepadarė.

n

Įpėdinis 
su savo 
sėdo lai-

KELIAUS APLINK 
PASAULĮ

Švedijos sosto 
Gustavas Adolfas 
žmona Stockbolme 
vau ir plaukia. į Suv. Valsti
jas. Jie aplankys Suv. Vals
tijose didžiuosius miestus ir 
paskui rugpj. 1 d. išplauks i 
Japoniją. Keliaus aplink pa
saulį.

PROTESTANTŲ VYSKUPAS 
KALĖJ IMAN

Danijoj nuteistas kalėji
mai) Anton Best, metodistų 
vyskupas. Turės kalėti tris 
mėnesius. Jis rastas kaltu 
pasisavinime latolarybės tik
slams skirtus pinigus.

ATSIDARĖ NUSIGINKLVl 
MO KONFERENCIJA

GENEVA. — Čionai po 
vadovylie Tautų Sąjungos i- 
vyko nusiginklavimo konfe
rencija. Ji prasidėjo pmt'i- 
tą utarninką. Joje dalyvau
ja ir Suv. Valstijų delegaci 
ja.

Prasidėjo išrodinėjimu, 
kad dabar padaryta naujų iš
radimu ir karas būtu daug
baisesnis, negu biivusis ka- kompanija pietinėj Kynijoj

REFERENDUMAS VOKIE
TIJOJ

Vokietijos mi n ištariu pir
mininkas Marx paskelto", 
kad referendumas klausime 
konfiskavimo ex-kaizerio ir 
kunigaikščiu dvarų 
birželio 30 d.

Įvyks

PIRKO ŽEMES
Franci jos Michelin Kimios

inolas O’Connell, kurs pereitą seredą, 
U sidabrinį jubiliejų. Tą dieną jam 
iiinimo į vyskupus. Sakytoje dienoje 
Štėdroj 7 vai. ryte atlaikė šv. mišias, 
isokias katalikiškas įstaigas ir visur

Jo Eminencija K 
gegužio 19 d. minėti 
sukako 25 metai mtyj 
jubiliatas šv. Kryžaj 
Po to kardinolas lad

|Eanų daviniai, jei nebus skundu, to-
y
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WASHING
Kauno, kad galuti 
kie:
Valstiečių liaudimi 
Socialdemokratų

Ūkininkų Sąjungos -D.
Darbo Federacijos ± 
Pažangos....... ................
Ūkininkų Partijos___
Lenkų............ ....... ...... ...
žydų................................
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4
3

pirko 120,(XM) akeių žemės, 
kur Įsteigs gurno uedžių au
ginimą. Truks di metu iki 
iš to galės pradėti landos tu
rėti.

NORI GAUTI P/SKOLOS 
ITALIJO’

Rumunijos vyriiusvbė no
ri gauti Italijoj paskolą iš 
200,000.000 lirų. Italijos 
valdžia Rumunija žadėjo tą 
paskolą gauti iš Itilijos ban
kų.

ATIDĖJO
Ginčo tarp Pruvijos ir 

Čilės respublikų išišimas ta 
po atidėtas. Tos jetų Ame
rikos respublikosginčiojasi 
dėl Takna ir Aritfs provin
cijų. Buvo mania ginčą 
baigti plebiscitu š pavasarį. 
Bet išėjo susitridymų ir 
dalykas ai idėtas at rudens.

------------ -
VIRŠIJA AMfclKĄ

Vokietija ikšid
paskolos iš Amei tos. 
bar ji ėmė gauti i Holandi-’nęs 
jos ir iš Anglijos, 
stybių dali 
na daug® 
kos.

Lš-tų val- 
[■ Vok tija gau- 
įnegu s Amen- atėjo j 
I kietom

I

RIAUŠĖ^DRIE

Lisahone, Portl 
stinėj, ant parlar 
lės buvo ištikusi' 
Keletas žmonių I 
daug suareštuota

AKLA
iii jos 80- 
)to nikš- 
riaušės. 

įžeista ir

Volks partijos_______ __ __ 2
, »

Lietuvos Pasiuntinybė 
Amerikai

Washington, D. C.
1926 m. gegužės mėn. 18 d.

DIDŽIAUSIAS MUZIKOS 
CENTRAS

BERLIN. — Vokietijos 
muzikas AVilbelm Furt- 
vvaengler buvo Ne\v Yorko ir 
Tede I*trittTrrrmrmir Muzikos- 
dr-ją. Jis pasakė, kad New 
Yorko miestas esąs didžiau
sias muzikos centras pasau
lyje. Techniškas salių ištai
somas iš visu atžvilgiu koge- 
l iausiąs. Orkestroms ir so
listams Ne\v Vorke esančios 
ge ri a ilsios są 1 y g<»s.

SUAREŠTAVO BAŽNYČIOJ

PORTHSMOUT1T, N. H.
— Joseph 1). O\vens, 54 m. 
amžiaus, tapo suareštuotas 
šv. Tarno Akviniečio bažny
čioj. .Jis kaltinamas žmog
žudystėje'. J is prisipažino, 
kad jis dirbo pas farmerį ir 
tą farmerį užmušęs. Sakė,

gaudavo kad taip daręs savęs apsigy- 
Da-jiimui. Girdi farmerys keti- 

jį užmušti. Fanneiys 
buvo žydas.

(hvens panedėlyje iš ryto 
atėjo j šv. Tarno Akvinie- 
........... ii ją ir kunigui jiasakr:

“Aš esu (hvens. kurs už
mušė žydų karalių. Ką jūs 
dabar man darysite?

Kunigas |Miliepė eiti Į baž
nyčią ir laukti. Tuo tarpu 
kunigas pašaukė polieistus ir 
suareštvdino pamišusį žmo
gų-

PRIĖMĖ PARAMĄ
Anglijoj angliakasiai vis 

dar negrįžta darban. Po ge- 
neralio streiko kitose pramo
nėse darbai prasidėjo be ypa
tingų sutrukdymų, o augliu 
kasių reikalai nebuvo paten
kinančiai aprūpinti.

A ngl i j os an gi i a k a s i a m s 
siūlė piniginę paramą Mas
kva. Bet tos aukos pradžioj 
nenorėta priimti dėl supran
tamos priežasties. Dabar 
angliakasių vadai nutarė pri
imti ir gaus $1,250,000.

STREIKAS NESUTRUKDĖ
LONDONU — 44 škotai iŠ 

Glasgor ir Edinburgo buvo 
pasiryžę išplaukti i Suv. Val
stijas Amerikos laivu iš 
Soutliamptono. O čia dėl 
streiko traukiniai neina. Tai 
sėdo Į Husus ir pasileido išil
gai Didžiosios Britanijos. 
Reikėjo padaryti 500 mailių. 
Tai tą kelionę atliko i 34 va
landas ir atpyškėjo prieš pat 
laivo išplaukimą.

DINGO SENIS

Joumelb, 77 m. amžiaus se
nis, gyvenęs pas seserį, dingo 
iš namu ir jokių pėdsaku ne
randama.

Jobų

PASISKUBINO
ASBURY, PARK, N. J. 

— Atvirukas su užrašu 
“rusk” buvo pasiųstas gegu
žio 20. 1906 vienai kompani
jai Ne\v Yorko dabar tegau
tas. Laiškeliui truko 20 me-

X---------------------------------

GAVO MAŽĄ BAUSMĘ
HARTFORD, Ct. — Gar

saus piktadario Cha pina no 
bendradarbis W. E. Sheau 
tapo nuteistas kalėti nuo 1 
iki 5 metų. Jis prisipažino 
prie kaltės, z

PITILADELPHTA. Pa.— 
Karinio laivo Coneord 89 jū
reiviai papietavę visi susir
go. Spėjama, kad susirgo 
nuo ‘‘luisb,’’ paprastai ant 
laivų vartojamos, šeši buvo 
sunkiai susirgę, kad reikėjo 
Į ligoninę gabenti. Bet visi 
ėmė sveikti.

SUSIŠAUDĖ DĖL PAGAL
VĖS

PROVTDENCE. R. T. — 
J a mes Levis yra po $1.000 
kaucija. Jis susiprovojo sn 
broliu dvi pagalvės ir ji pa
šovė. fa mes tvirtina., kad 
jis šovė dėl apsigynimo. 
Kulka jo broliui pateko Į ke- 
lieną.

NUSIŽUDĖ ADVOKATO 
SŪNUS

NEW YORK. - Muniei 
pal bildinge nuo 21-mų lubų 
šoko jaunas vaikinas ir užsi

mušė. Jis besąs Samuel Šlei
fe!, sūnus turtingo advokato.

NELAIMINGI ATSITIKIMAI 
KASYKLOSE

Vasario mėn., 164 vyrai 
užmušti kasyklose sulig ra
portų Vidaus Departamento 
Kasyklų Biuro. Per tą mė
nesį 48,660,000 tonų ^anglies 
iškasta ir mirtinuma rata 
buvo 3.37% dėl milijono to
nų, sulyginta su vasario mėn. 
1925 m. 4.25%. Bureaii of 
Minės nelaimingų atsitikimų 
rekordai parodo, kad per 
pirmus šių metų dviejus mė
nesius 482 vyrai žuvo, 51 
daugiau* negu buvo perintais 
metais tumu laiku.

DVASIŠKU  A GELBSTI
- STREIKININKAMS
PASSAIC, N. J. — Jau 

•17-ta savaitė, kai šio miesto 
audėjai streikuoja.

Dabar streikininkų reika
lais rūpinasi dvasiškija — 
protestantų ir katalikų. Dva
siškija ketina dabar išpubli- 
kuoti streikininkų padėtį ir 
Už juos užtarti, Tokiijdiūdtt: 
visuomene būtų užinteresiioš 
ta ir nusistatytų už streiki
ninkų teises.

Panašiai plieno trust^s tu
rėjo nusilenkti prieš visuo
menės opiniją.

SUSITAIKĖ
PERTU AMBOY, N. .T. 

— Raritan Copper kompani
jos darbininkai buvo sustrei
kavę. Kompanija pakėlė po 
5c. valandoj ir darbininkai 
sutiko grįžti darban.

UŽ PERVAŽIAVIMĄ PER 
PAIPĄ

IVESTFIELD. Mass. — 
Francis A. Nardomi su t roku 
pervažiavo per gaisrininkų 
paipą laike gaisro, Už tai 
užsimokėjo $10 pabaudos

EIKAVO DUOBKA
SIAI

CHICAGO. — Trijų ap
linkiniu miestelių — 
H iii. Beverly ir 
duobkasiai sustreikvo. 
kalnu ja algas 
di Svalandų durim dieną.

Oak 
Lincoln

Rei
pą kelt i ir Įves-

$13,000,000 VIEŠKELIAMS
Massacbusetts valstijoj šie

met vieškeliams bus išleista 
$13.(XM\OO0.

ŽUVO DVIKOVOJ
JOHNSON CITY. Tonu.

— Šerifas ir vienas biznie
rius susiginčijo ir stojo dvi
kovom Abu žuvo.

IEŠKO PIKTADARIO
NFAV YORK. — Man’ r 

Miller. jauna mergina, tapo 
ypatingu būdu sužeista. Nak
tį jai bemiegant pro langą i- 
sibriove nežinomas piktada
rys ir suraižė jai veidą.
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i x VOKIETIJA ŽENKI. A T
‘ LjKomisija, nustatyti sienos

SU Vokietija ženklus jau pra
dėjo savo darbą. Nuo Višty
čio vįsti pasieniu ligi Neniu- 
np.bus-statomi sienos ženklai, 
o priėjus Nemunų — juo ligi 
Baltijos jūros sausžemio 
sklypuose.

1 e

SIENOS SU lenkai įsiuto ir sutraukė ke
lias kuopas kariuomenės su 
kulkosvaidžiais, kuri tuoj 
sugulė visu paliniju, pasi
ruošusi pulti mūsų pasienio 
policininkus. Taip lenkai 
gulėjo nuo pusdienio ligi se
kančios dienos ryto ir pasi
traukė atgal nepasiekę savo 
sumanymo. ,

r __________________

GAISRŲ SKAIČIUS
Praėjusiais metais visoj 

Lietuvoj buvo 1122 gaisrai. 
Gaisruose žuvo 16 žmoniii, 
susižeidė 96 žm., sudegė tur
to, bendrai, daugiau, kai}) 
už 13 milij. litų, o apdraus
ta buvo tik už 1,056.820 litų. 
Daugiausia gaisrų kilo nuo 
perkūnijos ir neatsargaus 
apsiėjimo su ugnimi ir rūky
mo.

OKUPANTAI ŠUIMINĖJ A 
VYRUS

Kovo pabaigoje Seinų ir 
Punsko apylinkėse lenkai nei 
iš šio, nei iš to pradėjo su
iminėti jaunus vyrus, kurie 
ligi lenkams pagrobiant kra
štą tarnavo Lietuvos kariuo
menėj. Lenkų spauda, apra
šydama šitą įvyki džiūgau
ja, kad tai esąs susektas šau
liui sąmokslas.

ą mokėjimo sutartį. .

paskirta svarstyti Kariuo- parduotų. Išgirdę priekaiš-
menės Teisme 191)6 m. gegu
žės įpėn. 3 diodą,-nukelta, į to 
pačio nitiii.'17 mefięĮ ;; ‘
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PASIENIO POLICININ
KAMS KURSAI

Kaune aukštesniojoj poli
cijos mokykloj eina pasienio 
policijos rajonų viršinin
kams kursai. Mokosi apie 14 

g^m. Kursuose dėstoma šią 
larnvba liečia dalvkai. Kur-v ». •

sai truks koki mėnesi laiko.

STATYS KAUNE PER NE
MUNĄ TILTĄ

Atatinkamų Įstaigų atsto
vai tariasi dėl vietos projek
tuojamam statyti tiltui per 
Nemuną. Yra dvi nuomonės: 
1) sujungti Kanto gatvė til
tu su Aleksotu ir 2) — Birš
tono gatvė su Aleksotu.

Balandžio 24 d. tam tikra 
komisija nutarė statyti tiltų 

... ties P'rštono gatve, nes tai 
daug pigiau jis apsieisiąs, 
negu statant kitoj vietoj.

> ; - -

PAŠALPOS VEISLINIAMS 
GALVIJAMS PIRKTI

Žemės ūkio ministerija pa
skyrė tam tikrą pinigų sumą 
pašalpom^ ūkininkams, ku
rie perka veislinių galvijų. 
Ūkininkai, turį ne daugiau, 
kaip 80 ha žemės gaus pašal
pos 50% bulių kainos ir 25%
Keli vili 11' l UI V UI 11tvžl 111< T<1— 

šalpai reguliuoti ir skirstyti 
paminėta ministerija išleido 
tam tikras taisykles.

KAIP OKUPANTAI APGAU 
DINĖJA ŽMONES

Dūkšto“ valsčiuje, Berži
ninkų kaiman pe.ynai buvo 
atvažiavęs lenkas inžinie
rius, kurie samdė vietos ūki
ninkus keliams taisyti. Už 
darbą mokėjo “talonais,” 
kurių dabar valdžia neima, o 
inžinierius, gavęs pinigus 
darbininkams apniokoti kaž
kur dingo.

VILNIAUS BEDARBĖ 
DIDĖJA

Nežiūrint prasidėjusio pa
vasario Vilniuje bedarbių 
skaičius nemažėja. Balan
džio 20 d. tik pačiame Vil
niaus mieste buvo 6,252 įsire
gistravę bedarbiai. Į Vil
niaus miesto valdyba dažnai 
eina bedarbių delegacijos 
[įrašyti padidinti bedar
biams pietų skaičių, bet tuš
čias miesto iždas ir dėl to nė
ra k<» bedarbiams duoti.

BŪTŲ PRIGĖRĘS SU ARK
LIU IR VEŽIMU VIDURY

MIESTO
UKMERGĖ. Kasmet mie

sto valdyba už rinką gauna 
su viršum 20,000 lt. [lajamų. 
bet rinka ligi šiol dar nenu
sausinta. Dabar joje di
džiausia klampynė.

Balandžio men. 21 d. neuk- 
mergietis žmogus važiavt* 
per rinką ir taip įklimpo, 
kad nei ratai, nei arklys nė 
iš vietos. Žmogus pasisamdė 
keturis žydus, kad vežimą ir 
arklį ištrauktu, bet jie nie
ko negalėjo padaryti. Arklys 
išgulėjo apie 4 vai. purvynėj. 
Vėliau atbėgo pagalbon pen
ki kursistai: jie nusiavė ko
jas ir atsiraitė rankas šoko 
gelbėti gyvulio. Po ilgų tą
symų pavyko arklys ištrauk
ti į sausumą.

Tik vėliau, kai ai'klvs jau 
buvo išgelbėtas, atvykę gais
rininkai ištraukė ratus.

Reikėtų miesto valdybai 
nors skersai rinkit ^rįstas 'ke- 
lias [ladaryti, kaip kad pada
ryta išilgai (į Ramygalos 
g-vę). Žmonės juokiasi ir 
sako: “Jei prigersi baloj. tai;lenkų gim

niekas nesistebės, bet priger
ti mieste 'tai didžiausias dv- 
vas.” '

GIMNAZIJŲ KOVA SU NE
TIKUSIOMIS FILMOMIS
Balandžio 26 d. “Aušros” 

gimnazijoj jos pat iniciatyva 
ivvko visu tėvu komitetu ♦. * » ». v

prie aukštesniųjų mokyklų 
pasitarimas, kuriam dalyva
vo 21 atsti vas. Pasitarime 
svarstytas moksleivių ir ben
drai jaunuomenės lankymas 
nepageidaujamų kinofilmų. 
Nusistatyta, kad filmus turi 
būti šviet.mo ministerijos 
cenzūruojamos ir mokslei
viams lanksti leidžiamos tik 
specialiuiū leidimu. Netiku
sios tvirkinančio pobūdžio 
filmos turi- )ūti draudžiamos 
visiems miksleiviams ir jau
nuomenei ;ki tam tikro am
žiaus.

Tilo reikalų rūpintis iš
rinkta tam tikra komisija iš 
pirmininko prof. Šimkaus, 
vokiečšif^rnnažij os atstovo, 
vice-pinjiiirinko ponios Bir
žiškienės, ‘-Aušros” atstoves, 
ir ■-seklęt<tiaus p." Liauso. 

ipzijos atstovo.

PASLAPTINGA BYLA
Balandžio 28 d. Kauno A- 

pygardos Teismas išvyko į 
Šiaulius, kur turi paskyręs 
specijalę sesiją spręsti buvu
sio Kretingos apskr. Salan
tų nuov. teismo tardytojo 
Rutkausko byla.

Rutkauskas jaunas žmo
gus, Lietuvos universiteto 
studentas, yra kaltinamas, 
kad išreikalavęs jėga 6(MM) li- 

itų kyši už pažadėjimą nekel
ti bvlos akušerei Antonimai

♦

Budrytei ir [i. Tvarionaitei 
už darymą abortų. Rutkaus
kas buvo pasodintas kalėji
mai) ir [>o kelių menesių už 
didelį užstatą palmosuotas.

Šią didžiulę bylą sukėlusi 
ir svarbiausioji bylos liūdi- 
ninke Antonina Budrytė, ga
vusi šaukimą stoti teisman, 
nusinuodijo ir, tik suteikus 
greitą pagalbą, liko gyva 
guli Šiaulių ligoninėje.

j
I

KARO INVALIDŲ ŠUVA 
ŽIAVIMAS

Lietuvos karo invalidų są
junga šaukia Kaune birželio 
19 visuotini savo narių šuva 
žia vinių.

PASIPIOVĖ
UŽPALIAI (Utenos a p.) 

Balandžio men. 21 d. tyčia 
persipjovė sau gerklę darbi- 
1 tinkas Prakopavirius_Ka_s- 
tas. Nusižudė.- nes neturėjęs 
darbo ir nesugyvenęs savo 
šeimynoje. Velionis paliko 
žmoną su penkiais mažais 
vaikais be jokių lėšų pragy
venimui.

Reinoldas šikzalas ir Cpnšycas

TEMPLIERAS adelmaras
APYSAKA IŠ ŠV. KRYŽIAUS KAĮŲ

Vertė A. Blažys

SŠIMAS
■ z Prie prekybos dėparta- 

cukraus komisija pra- 
Ąęią cukrinių runkelių plan- 
ihftbrių žiniai, kad cukriniu 
runkelių sėklos jau išsiunti
nėtos, o trąšos ir kai kuiris 
skaičius . papildęyių sėklų 
šiomis dienomis išsiunčiama. 
Plantatorių jiaršoma sužino
ti geležinkelių stotyse', dėl at
vežtų jiems krovinių. Kiek
vienam plantatoriui šiuo rei
kalu cukraus komisija pra
neš vėliau.

Nesant galimylies 
lieti į daugybes laišk
raus komisija praneša vi
siems suinteresuotiems ūki
ninkams, kad š. 111. sudary
mas sutarčių sėti cukrinius 
runkelius^ jau pabaigtas.

PASIKORĖ SPINTOJ
Balandžio 25 dieną Vil

niaus gatvėj pasikorė spintoj 
ant pakabės siuvėjas Bene
diktas Volodka, 31 metų am
žiaus. Nusižudymo priežas
tis aiškiai nežinoma. Jis bu
vęs didelis pesimistas, nevi
sai svekias. Su žmona san
tykiai buvę geri.

VAIKINĄ PASKANDINO
1925 m. spalio 14 d. nakties 

laiku iš Ilgevičiaus. Juozo 
tvarto. Ukmergės apsk. Var
nių kaime, prapuolė Pešlia- 
ko užklydęs avinas, o spalio 
15 d. iš to pat tvarto dingo 
atiduota ganyklai Autelio 
Giedrio avis.

Dėl tų avių Cijūnaitis Prių 
nas • 
las, kad jas pavogę Ilge vi

lčiai tėvas ir sūnus ir įdavę 
” byla, kuri buvoI Veličkai, l<ad kitam miestely

ir

.92 BYLA
»

Teko sužinoti, kad darbi
ninkų kuopų kandidatų į I-jį 
ir II-jį Lietuvos Seimą ‘‘92 
kuopininkų"

tus, šie trys įtariami asmens 
spalio 18 d. ieškojo Varancų 
ir Mikeliškių sodžiuos^ 
“šmeižto” autoriaus Cijū- 
naičio Prano. Pastarasis bu
vo atrastas Pumpalevičiaus 
narni' ir [liktuoju išvestas 
Verbliškių kaiman į Giedrio 
Antano’namą. Pakeliui bu
vo paimtas liūdininkų Alfon
sas Ilge v irius, ir taij> pen
kiese apie 7 vat. vakaro? jie 
atėjo į Uįedrio butą. ,

Čia atrado dar žmonių, jų 
tarpe buvo svečiai ir namiš
kiai, ii- esant 14 liudininkų 
buvo padalytas atvestojo (’i- 
jū naič-io Prano savotiškas 
tardymas.

Teisme liudininkai vieno
dai parode, kad (’ijūnaitis 
>atvirtino avių vagystės žy

mes, o kaltininkai grasinę 
jam teismo atsakomybę už 
apšmeižimą.

Cass Gilbert, garsus Ameri
kos arkitektas. Jis padarė pie
nus Woolworth’o bildingui

žmonėse paleido paska- ^ew YofkeTtrfjų'valštt '
« • • » • • • • * •tolijoms, Detroito ir St. Louiso 

knygynams ir Texaso ir Minne- 
sotos universitetams.

LENKAI IEŠKO PROGOS 
KARUI PRADĖTI

Prieš kelias dienas 6 dris
kiai civiliai ir du lenkų ka
reiviai, perėję demarkacijos 
linijų ties Žemaitiškio kai
mu, Joniškio vaisė, [nudėjo 
perkėlinėti linijos ženklus to
li į mūsų pusę, bet pastebė
ję besiartinantį mūsų [Milici
ninką pasitraukė atgal.

Balandžio 24 d.*lenkų ka
reiviai raiteliai buvo užpuolę 
mūsų pasienio [Milicijos vie
no rajono viršininką ties Lo- 

tiltu ir mėgino jį.nugin- 
klūoti, liet tai lenkams nepa
vyko.

Kovo 27 d. Trakų apskr. 
lenkai mėgino jėga prasi
veržti šiapus demarkacijos 
linijos, šitam savo sumany
mai prijungti jie neva trūiųū 
mūsų pusėn kaž kokius 5 žy
dus, ir vertė juos imti. Mn 
sų [Milicininkai neleido L u
kams pereiti linijos. Bei t<>

STIPRUOLIS ESTAS
JOSVAINIAI (Kėdainių 

aps.). Š. m. balandžio 17 ir 
18 d. kaž koks Estijos stip
ruolis parapijos salėje, paro
dė nepaprastų savo kūno sti
prumą, k. t.: gulėdamas pli
ku kūnu ant grindų papiltu 
stiklų išlaikė duris ant krūti
nės su 14 vyrų (daugiau 
kaip 56 pūdų).

Tokiu, pat būdu gulėdamas 
išlaikė 8 pūdų [n iekalą, Į kū
jį kitas vyras mušė iš viršaus 
kūju, dvi plytas užsidėjo ant 
galvos, o trečia jas sudaužė, 
dviejų pūdų svorio gyi as mė
tė ore ii- gaudė jas ant krū
tinės.

Sutraukė storokų retežį, 
užveržtą ant rankų muskulu 
ir krūtinės, ir panašių daly
kų pridirbdamas.

Buvo manyta pakviesti iš 
Kėdainių automobilis, kuris 
su pasažirūis turėjo perva 
žinoti per stipruolį. liet dėl 
ncpcididclių pajamų — au
tomobilis nekviestas.

Publikos buvo pilnutėlė 
salė. %

___ _ . __ ______ (Tt'dnys) -----------------1 ■

LAIMĖS DIENOS
Nuliaiėdinas likęs vienas gyveno prie ęvo ku

rnės dienas. Teodoriclias g;i turėdamas šilų aky- 
veizdoje džiamu si. kaip Dovydas Sauliaus Fisikra- 
tęs. “ Išklausė mano maldavimų Viešpats i*atkrei
pė gaile>tiugas aki', tebūna Jam garbė |^' visu:, 
amžius.” taip .jis dažnai melsdavosi 1 ties lįoi-ium 
Pasiėmę', a/. rank<» Nuharūdiną u/.kopdavoilui aid 
kalno, kur buvo jo mylimiausia vietelė. 'Si buvo 
puiku> plotas ant kalno viršūnės žalia žolcir mili
jonais gėlių papuoštas. Iš trijų [įlįsiu siautifnkšlos 
uolų sienos, kurios bevi'ik ]>er visą dieną įliedavo 
karštu-- saulės spim'uliii' ir tik vakare pažigdavo 
čia išblyškusi saulutė. Grynas oras ir trykAntis iš 
uolų sidabrinis vanduo, kurio dalis dičkiu dalią ją 
vejelę, dalis krito kiaurymesna, <laiė malifli vaiz
dą. Daug laiko čia praleisdavo l'eodoricli
rastuoju sūnumi mokindamas jį krikščioniltikėji- 
rno. Šis-gi visą atidžiai sekė, ką jam tėviąkalbe- 
davo, nes niekas negali labiau paveikti į vĄ'o šir
dį. kaip gimdytojai. Kiekvienas jo žodis i 
atgarsį grynoje vaiko sieloje.

Kaip buvo puikus ir žavintis sėdinčio
-ūniimi reginys. I’atlijarrliališkas, aukšta, 
barzda senukas ir išdidi, harmoninga Nuhar 
vaizda ne vieną praeivį būtų pažadinusi su 
jiiiMlu pažvelgti. Jie dažnai kalličdavosi af 
•narą ir stebėdavo i Apvcizdos surėdimri, 
būk lingu būdu juodu sulaikė ir nuo žudyni 
voje apsaugojo. “Taip, mano sūnau,” ta 
Teodori<dias. “tai yra gaiestingojo Tėvo ma 
ris ki«‘kvieną mū'-ų sergsti ir kandžia norėti tas iš
ganyti. I’ažvelgk į gyvenimą nuo pat lo 
kaisto; žmogus •.
n<i pagalbos legali gyventi.

su Šli

jo sau

'V<1 sll 
balta 

ino iš- 
ti ir į 
Adei-' 

ri ste- 
Iviko 
kartą 

lė, ku-

o iki
i m*!a silpnas, menkutis ii <• kie

i 
/

Vieš|»ats įdieji į tėvu 
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pu kurių Įtaka kartais esti ir kilni dvasia. Jis skel
bė tokį tikėjimą, kuris tik geidulius patenkina. Pa
liko savo pasekėjams daugeli nepaprasto turinio is
torijų, kurios, kaip pats žinai lygsta tik fantasthiie, 
pobūdžio pasakėčioms. Daugelį žmonių privertė bū
ti savo pasekėjais grobiu ir kardu. Su užsivilimu ei
na kiekvienas kariškis pasiduodamas savo likimui, 
kurį, kaip Mohomedas moko. Alachas nustatęs pra
džioje paasulio ir niekas jo perkeisti negalįs. Toks 
mokslas buvo kvailutis narsumo priežastimi. »r
dabar Mohomedo pasekėjų tar[»e tebėra. Visai ki
taip buvo su skaisčiu idealingu Kristaus mi ksiu; jis 
ne ugnimi bei kardu surado sau daug pasekėju. Ne 
daugelio išrinktųjų širdyse liepsnojosi tas tikėjimas, 
kuris iš visų pusiu buvo spaudžiama*, bet nebuvo už
gniaužtas ir Kristaus mokslas prasiplatino visuma 
pasaulyje.”

Taip kalbėdavo Teodoi ichas Nuliarėdinui. kuri < 
visa širdimi ir siela atsidavė jo pasakojimams ir rim
tai svajojo apie’ krikščionių tikėjimą.

mą išžudyti visus iki dviejų metų Betliejaus kūdike 
iiiis manydamas pateksiant į tą skaičių tik ką gimu
sį žydų -karalių if pasibaigsiant ant žemės jo viešpa
tavimui. silpnos motinos pačios puolė po budelių 
kalavijais, kad išgelbėjus numylėtuosius mažutėliu-. 
Taip tėvų meilė sergsti vaikus, kolei jie nesutvirtė- 
ja Ir ant mirties patalo nepaliauna jų rankos laimi
nus verkiančiųjų. — Prie altoriaus naujus meiles ry
šius laimimi pašvęstoji kunigo burna. Susituokia 
jauna pora ir pra<leda alui naują gyvenimą. Abu 
bendiai sutaria }x ) iiešti vargus bei nelaimes ir šaka 
jų pražydi nauja giminė. Ir tik vėliau, pasišaukus 
\ iešpačiui mus pas save dingota žemiškieji meilės 
ryšiai. Jeigu ŽĮiiogus jiuliūdimo ir pagundų valan 
• 'ase visuomet turėjo širdyje gyvą, karštą tikėjimą 
yra laimingas. — Dievas viską pradžioje pasaulio iš
mintingai surėdė ir palengvino žmogui mokslu ir pa- 
vvzdžiais pažinti tikrąją tiesą. Jais yra senojo įsta
tymo vyrai: Abraomas, kuris pareikalams Viešpa
čiui. sutiko Jam paaukoti savo mylimiausi sūnų, žy
di] tautos vintas iš Agipto į Pažadėtąją žemę Mozė, 
psalmių giesmininkas Dovydas ir ištisa eilė pranašą 
Izraelio tarpe buvusių, kad palaikius išrinkląją tau 
tą ant tikro kelio. Bet užkietinta buvo Izraelio tau
tos širdis ir klimpo nedorybėse bei lirdievystęje. Iš
didi buvo ir todėl m'iiž.sitarnavo to garbingo vardo. 
Vargas jai būtų buvęs, jei Viešpats bųudęs sulyg 
prasižengimais ir baisus Sodomos bei Gomoros liki
mas antrą kaitą būtų ištikęs apakusią žmoniją. Ta
čiau Jis maloniai pažvelgė žemyn ir kaip ryto ra>a 
gėlių pumpurus, gaiyino nusidėjėlius Sabaoto malo
nė. Jis siunčia Jėzų Kristų. kai|x> didžiausią savo 
meilės ženklą žemės vaikams. Bet deja ir Jį maža: 
kas tesuprato: ieško sugauti ir užmušti. Apjakusii- 
jaunikaičio pabučiavimu Kristus tanųm galvažu 
džiams išduotas, l'ždėjo jie Jam ant galvos erškė 
čių vainiką ir sukapojo rykštėmis jM'čius, kurie ap 
.'iėmė pakelti viso pasaulio nuodėmes. Prisiėmė Die
vo Sūnus gėdingiansuią mirtį, kuria tik-didžiaus' 
piktadėjai baudžiami ir nea|isakomuose skausmuo 
> ‘ ant kryžiaus mvhlėsi už priešus: “Vieš^mtie at 
lei>k jiems. nFs nežino, ką daro.“ Kaip nejialygi 
namai Kristus stovi aukščiau už Mohomodą, kuris 
lik kardu praplatino savo tikėjimą tarpkarštabūdžią anglais ir ^ujautė jog nejKisekmingo dabartinio krv- 
saulėtekio tautų. Jo tikėjimas — jausmų tikėjimus.

/

RICHARDAS LIŪTAŠIRDIS

Po ilgo laiko Anglijos karalius Richardas Liū
taširdis laimingai pagijo. liet sunkiai pakėlė išgirdęs, 
kad kryžiaus kunigaikščiai pasiūntė pasiuntinį pas 
Saladiną taikos prašytį. Jo išdidi širdi> pamačiusi, 
kad visos svajonės apie mūšiu> ir pTgalo dingo pa
juto sopulį. Jau jau seniau pamatė, kad pasinau
dos kiti jo liga ir jianiekins jo halsą.

Richardas iš prigimties buvo žmogus valdžios 
trokštąs, kilnus, išdidus iv galingas; neveltui už sa
vo karžygišką drąsą tapo pramintas Liūtaširdžiu. 
Jis stovėjo už kitus kunigaikščius aukščiau ir iš to 
kilo pas anuos neapykanta^ Ypatingai jis nesutiko 
su Austrijos kunigaikščiu lx*oj>oldu, kuris vėliau jam 

iš Palestinos
su Austrijos kunigaikščiu Ia^oimuiIu, ku 
nuožmiai atkeršijo: grįžtant. Richardui 
sugavo jį savo valstylnųr ir ilgą laikų laifcė už<kne- 
tvirtame laikšte. iš kur kandius tik didele suma pi-

t •afe

nigų išsipirko.
Tą pačią dieną, kurioje pasikėlė Richardas nuo 

lovos pranešėjam Prancūzijos karalius Pilypas, U o- 
iMildas ausirijietis ir kiti kryžuocių vadai norį ap
leisti Palotina. Richardas jaisijuto vienas su savo 
__ _______ • T a - • « • •• •

’Maus karo priežastis buvo jo liga. Gal dar pinnų
i 't
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ALBUMAS

EAGLE BRAND
CONDEN6ED MUK.

v
uz-

yra Centro
Reikia tada

Kad vasa-

metu bastėsi lau- 
Riksmo Jauke lifidi- 
negirdėję. Kariuo- Retoj lietuvių šeimynoj ne

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

Kaina $3.50.
“DARBININKAS”

366 Broadvay, So. Boston, Mass

visiems indo- 
po rinkimu, 
naujų ponu 
tai “Darbi- 

v • — • •

PENKTADIENIS, GEGUifiS 21. 1928
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Vėliau visi, išskyrus Cijū- 

naitį, nurimę, susėdo už sta
lo kortavę, šnekučiavę ir ne
išeidami iš grįčios, taip pra
sėdėjo iki 12 vai. nakties, ka
da visi išsiskirstė. Cijūnai- 
tisgi, nuliūdęs, visą*laiką sė
dėjo vienas, du kartus išėjo į 
priemenę vandens gerti ir, 
pasišalinus 8 v. į priemenį. į 
grįčią daugiau negrįžo.

Kitą dieną rytmetį Cijū- 
naitis Anų I ras, gyven. Pad- 
jūriškių km., pamatė savo 
laiveli perirtą kiton Vazaneu 
ežero pusėn. Keliuose žings
niuosi' nuo laivelio krūmuo
se atrado Cijūnaičio Prano 
kailinius. Tada. Anufras 
Cijūnaitis paėmė tinklą, ke
lis sykius užmetė jį į ežerą 
toj vietoj, kur stovėjo laive
lis, 8 mtr. nuo kranto atstu- 
moj 3 mtr. gelmėj buvo su
rastas Cijūnaičio Prano la
vonas.

Lavono kelnių ir frenčo 
kišenės buvo pridėtos suodi
nų akmenų, tarpaky atrasta 
kraujo į plūdimo žymė, pada
ryta smūgio dar gyvam 
esant.

Giedrio Antano name ve
lionis paliko kepurę ir nei 
šeimininkai nei svečiai nenu- 
švietė, delko Cijūnaitis vien
plaukis, esant šaltam orui, 
nakties 
kilosi', 
ninkai
menės teismas balandžio 8 ii. 
Vilkmergėj pripažino Ilge- 
vjčius Juozą, Alfonsą ir Pet
rą, Veličką Igną kaltais nu
žudžius Cijūnaitį ir nubaudė 
kiekvieną po 15 mt. s. <1. ka
lėjimu.

Paskirta bausmė Ilgevi- 
liui Petrui, kaipo nepilna
mečiui sumažinta iki 10 mt. 
s. d. kalėjimo.

Suv. Valstijų karo mokyklos iš West Point kadetai apžiūrinėja ir bando anuotas Aber- 
deen, Me. laukuose.

NAUJAGIMĮ NUŽUDĖ
Ukmergės apskr., Traupiu 

valsčiaus gyventoja Verikie- 
nė Marė, išleidus savo vyrą 
Amerikon, suėjo į artimus 
santykius su to pat kaimo 
jaunu vaikinu .Juozu Užku
rėliu ir pasijuto esanti nėš
čia. Ką tik pagimdžiusi kū
diki, atidavė tėvui nužudyti.

Vaikąs buvo nuneštas į ša
lį, apdėtas žabais ir greit 
duso. i

Kariuomenės teismas ba
landžio 12 d. pripažino abu 
kaltais, kad susitarę nužudė 
ką tik gimusį kūdikį ir nu
baudė Užkurėlį Juozą 4 mt. 
s. d. kalėjimo, o Verikienę 
Marę U/> m. s. d. kalėjimo.

Ko Niekuomet Neprivalome 
pamiršti?

Mėnesinis Muzikos Leidinys. ge
tams $2.00.
siunčiam ir Lietuvon. A. BAČIU
LIS. 421 Gth St., S. Boston, Mass.Įsudskis lenkams kailį engia. 

Kas iš lietuvių neindomauja, 
kaip lietuviams‘neprietelin
goje Lenkijoje dalykai eis ir 
baigsis. Apie tai “Darbinin
ke” rašoma daugiau, negu 
bile kuriame laikraštyje.

Šnekėkime su savo pažįsta
mais darbininkais apie šituos 
visiems indomius daiktus ir 
sakykime, kad “Darbinin
kas” apie tai plačiai aprašo.

Tai gi visi pasidarbuoki
me ir laimėkime dovanas.

Jonas (Hineckis

PASIDARBUOKIME
L. D. K. S. Centro valdyba 

paskelbė tris dovanas už pa
sidarbavimą organizacijos 
naudai. Apie tai kiekvienas 
yra matęs tasm tikrą skelbi
mą. Norima padidinti orga
nizacijos narių ir “Darbinin
ko” skaitytojų skaičių.

Kada-gi mes pasidarbuosi
me ? 'Tą galime atlikti dabar, 
tuoj. Oras tam geras. Visi į 
žinome, kad užėjus kaitroms 
mūsų darbuotė neišvengtinai 
apsistoja. Tada jau sunko
ka darbuotis, sunku tikėtis, 
ir uolieji mūsų veikėjai pa
sidarbuotų.

Tai-gi stokime į darbą da
bar — per gegužio ir birželio 
mėnesius. Paskui imsime 
vakacijų.

Kitus brolius darbininkus, 
ir seseris darbininkes ragin
damas prie darbo, aš nuo to 
darbo nesišalinu ir pats jau 
dirbu. Žinoma, aš jau se
niau dirbęs ir pereiti darbai 
ne rokunile. Teestie taip ir 
tarp kitų veikėjų.

Vasaros metu 
mažiau biznio, 
labiau spaustis., 
ros metas nebūtų Centrui 
skaudus, tai padirliekiine da
bar.
“Darbininką’’ užrašyti pa

togus laikas dėlto, kad atsi
rado naujienų 
mių. Lietuvoj 
Ten prasidės 
valdžia. Apie 
įlinkas” pranešinėjo ir pra
nešinės greičiau, negu bile 
kuris kitas laikraštis. Len
kijoj visuotina netvarka ir 
kraujo praliejimas. Kuriam 
iš lietuvių neinilomu, kaip 
ten nutautėlis lietuvis Pil-

Kiekvieno kataliko Šventa" 
pareiga rdniti katalikų spauda

DEL APRŪPINIMO
* MOTINŲ IR JŲ - 

JĮĮkūdikių SVEIKATOS
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Per visas vidaus nesantai
kos ir vaidu audras niekuo
met neprivalome pamiršti 
gyviausią tautos reikalu, o 
tai: tautos teisių. tautos gar
bės gynimo ir jos pavergtu įu 
daliu vadavimo. Joki kiti 
sumetimą?— nei asmeniški, 
nei luominiai, nei tikybiniai, 
nei partiniai, nei kitoki ne
privalo užtemdyti ar nustelb
ti tų mūsų tautos reikalu.

Visi mūsų visuomenės, val 
stybes valdžios žygiai turi 
būti vadovaujami tautos tei
siu ir jos daliu vadavimo gy
nimu. Ne lietuvis ir veid
mainys tas yra, kas visokius
internacionalus stato auk- nieko gero padirvti, nemokė- 
ščiau už tautos teises ir jos 
reikalų gynimą! Kas pasta
to ne tautos teises,, ne jos iš
vadavimą pirmuoju savo už
daviniu viešai dirbdamas, tas 
nevertas užimti tautoje ko
kią nors vadovaujamą vietą. 
Ne vieta tarp tautos vadovu 
žmonėms, kurie tik prisime
ta tautos reikalų gynėjais, 
kurie tik veidmainingai sa-

kosi saugoją tautos teises, 
jos su ve reni tėti), vaduoją 
pavergtąsias dalis, o iš tik- 
rujų savo darbais priešingai 
elgiasi ir anuos šventus ir 
kilnius obalsius išnaudoja 
tik tam, kad galėtų prieiti 
prie tautos reikalų vairo ir tą 
vietą išnaudoti savo siau
riems apjakėlįų tikslams.

Šiandien, politinės veid- 
mainybės ir plikosios dema
gogijos metai*, visuomenei 
ypatingai reikia budėti ir 
mokėti pasirirkti tarp žmo
nių, kurie1 peršasi tautos va
dovais. Kad gerovė, tai žino- 
nės, kurie nenokėjo tautai

savo kūdikiui 
teisingąpradžią 
gyvenime,penint 
ji grynu, lengvai 
virškinamu ir su 
reputacija maistu

jo jos reikalų tinkamai gili 
ti, neturėtu let drįsti vėl 
pirštis Į jos vidovus! Paga
liau ir silpni asmens, kurio 
savy nieko kiti neturi, kaip 
tik valdžios i r garbės troški
mo, turėtų p<tys susiprasti 
ir nesiveržti t*n, kur jiems 
ne vieta, kur I^ųkia-iokia di
di atsakbmvm!

(“Timiitas”)

Iškirp- 
prisiŲskite 

jūsų vardu

COMPANY 
New York

l ž SJ 
kupono, 

gausite 
dykai lietu

viškai pamokti 
kaip prižiūrėti 

ir peneti save ir 
jūsų kūdiki, 
te ir 

šiandie su 
ir adresu.

THE BORDEN 
I’.orden Bldg.

Miego Svarba
Miegas svarbus yra vaikams. Tik 

|H‘i>»'jin><> reikėtų vaikas išbudinti, 
tuoj įgalinti paprotį keltis tik dėl 
iiilitirišką penėjimų, ir yra paprastu, 
kml kūdikis miega ištisą naktį uito še- ,, 
šių iki šešią. pradedant su trečiuoju ’’ 
mėnesiu. Jie turi Imti laikomi šiltame 
gerai išvėdintame kambary jis Yra pa- , 
prasta, kad normalis kūdikis išmiega 20 
valandų ir 21. i’o pirmo meto jiems 
reikėtų simsierti kiek paryčiais ir p:>-, 
pietų, vieną ar dvi valandas. Ky-tiuĮ— 
pogulį jie patys savaime .itsipratina po 
dviejų Otelų. Bet popietinį reikti palai
kyti iki šešių metų ir vėliau.

Šviežias Oras
šviežias oras yra tiek reikalingas 

Kaip miegas. Kūdikis turi jo gauti nuo 
gimimo. Kambarys turi Imt gerai išvė-.. 
dintas, bet tas neretkltt šaltas. IMe- 
jų savaičių kūdikis vasarą, o keturių 
iki šešių žiemą, kūdikis ittri imti akli- 
matuojamas. taip sakant, su lauku. Va
sarą jokių prisirengimų nereikalinga, 
bet žiemą yra gerai kūdikį apsupti lyg 
išvežant lauk. Tada reikia atidaryti^ 
langus plačiai kokią valandą ar ilgiau, ? 
nededant kūdikio j vėją. Tą. padarine-, 
Keletą dienų, kūdikis gali Imti išveža-L 
mis lauk. Kūdikis turi kas dien gauti 

iežio no. ar siūboje ir lauke. Žiū
rint koks oras. Geriausias laikas nuo 
1<> ryto iki 2. |hi pietų. Jis turi būti ge-. 
rai apsaugotas nuo vėjų, šalčių ir dul
kių. Kūdikiui augant, relika jis ilgiau 'J 
Įnik;, t i ore. o prie gero oro. galima jį 
laikyti tenai visą|tlieną.

Mahkštininoas _.
Maiiksfinimas tai tiek svarbus klek 
šviežias oras ar miegas. Labai jaunas ęj 
kūdikis gauna tiek maukšlinimo kiek . S 
reikia, spardydamasis, voliodamasis ir J 
rėkdamas maisto. Pevynių ar dešimts ęj 
mėnesių paprastai pradeda rūpinėti, ir '□ 
orio to reikia jį akstinti. Paprastai ku- 
dikis bando vaikšiinėti metų amžiaus, 
bet čia kūdikiai skirias. Ktidiki lierei- 3 
•liti iiiginti vaikščioti .tir stovėti ilgiau -j 
negu jis pats nm i.

Sveiki kūdikiai yra tautos turtas. Jei’ 3 
negali žindyti savo kūdikio, neimk jo- 3 
kių šansų. Įmok jam Borden’s Eagle J 
Pieną, maistą, kuris pasekmingai išauk- Į 
įėjo šimtus tuksiančių kūdikių Itėgy įj 
pastarų <>2 metą, Tūkstančiai gydytojų j 
!><> visą šalį rekomei.dm ja Eagle Pieną 'j 
dėlto, kad jis lengvai suviršknmas ir į 
maistinga.'. Eagle Pienas yra grynas ir ■ 
sveika-, .lisjengvai savirškomas. ir jo 
vi-atlos gali gauti grosernėje. nežiūrint 
kur eisi.

...... ..."........ - _ .-j 
’l ikltti 1 < 11< • I; 11 i 11 i

pusės pulaik\s kūdikius nuo nednĮtenėjū, ja
* .

3

priešais jus paprastuose rūbuose, prašydamas, jei 
kuo liūtų prasižengęs atleisti. Nebenoriu as Imti ju
sli priešakyje ir perleidžia kitam tą vadovybę, kurią 
man liuesu noru buvot** pavedę. Duokit** kardą ir 
raguotinę aš stosiu paprastųjų kareivių eilėj** ir ko
vosiu už bažnyčios bei jūsų garbę. Tik neraukykite 
ryšių, kuri** mus jungia vienybėn; negrįžkit** tėvy
nėn, kol neplevėsuos ant Jeruzalės bokšto musų v< 
liava. Neatmeskite amžino išganymo ir garbės dėl
to. kad kur nors būčiau kietai pasielgęs. Jei ką Ri
chardas-bux nuskaiulęs^ ŽQ<l.žJ.!Lll\držganą atsily^gins. 
Kas nori pamiršti neapykantą brolio Richardo, kurio 
širdis plaka Dievo garbei, šia ranka!”

Triukšmingai pritarė susirinkimas tai jo kal- 
bai ir tiesė Richardui savo rankas, kaipo susitaikini
mo ženklus.

Kuomet vėl užviešpatavo t> la, pakilo Francū- 
zijos karalius Pilypas ir tarė:

“Nuoširdžiai tariame ačiū Anglijos Didenyli**! 
už jo broliškus mums žodžius ir pažadėtus draugiš
kus ryšius. Neprivalėtų Anglijos karalius prieš sau 
lygius, kaipo atsiprašinėtojas stovėti, nors ir butu 
ant kurio iš mūsų jam blogas žodis išsprūdęs, mes gi, 
kaipo kryžiaus kariai turim** visiems atleisti. Bet 
ai' tanu* yra dalykas, kad atidėti kventojo miesto už
kariavimą, kam dauguma iš mūsų pritarė. Geras 
•eimininkas pirmiausiai pasirūpina savąją gu'rovo ir 
kada savieji badu miršta, svetimiesiems duonos no- 
ialija.

Mūsų pavaldinių labas reikalauja giižti namo ir 
atsižadėti tos pasaulietiškos liei dangiškos garbės. 
<ad apsaugojus Vi**špati<*s mums pavestųjų tautų gc- 
•ovę. Linksmu mums liūtų, kad karaliui Liūtašir 
Ižiui savo didivvriška drąsa pavyktų atkariauti 
šventąjį karstą in mi<*lai jį poliau jMiliekame savo tar 
x* pirmuoju. B**t šia brolau skaityk, k.ą rašo Sa- 
adinas; jis kur kas yra kilnesnis, nekaip mes api** 
į iki šiolei manome.”

Richaidas greitai |x*rliėgo akimis laišką ir iš 
ivkkčio paraudonavus jo veidui, nervingai atsakė.

“Ir jūs sutinkate su tomis sąlygomis. Įierleidžia- 
e Išganytoj*! karstą netikėliams?”

“Mes sutinkame,” atsilu*pė karalius Pilypas, 
‘nes žinome, jog kardu kariaudami nieko geriau ne 
lešinie. Kas iš kunigaikščių aplinkui stovinčių vie- 
laip su manimi mano, prašau (takelii rankas!”

i Ir visi, išskyrus Anglijos karalių Richardą, ku
riame pasirodė didelis pyktis, pakėlė rankas aukštyn. 
Aiymirksniu jo liežuvis suklupo, bot krūtinėje kilo 
vikius kova ir apžvelgęs susirinkusius tarė:

‘ “Gerai, eikite sau ten. aš savo padariau. Grįž
ki e satt^ tėvynę, kaip tinka silpnabūdėms pane
lius ir girkitės žygiais, kuriuos turėjote atlikti, šis 
iKžiaus karas daug, padarys vaikams ir piemenims 
jpko, o jūs turėsite užsidengti veidus, kuomet lo
tas žmonės pirštais sakydami: “Tas buvo I’ale<ti- 
Hįb*.-”-—Mttsą ttruūįos rdvutl+ingos. -nrrkonestfikojtf-- 
i>». o vienok puikus sumanymas nevykdomas. A*ng- 
iios Richardas nepritaria jums grįžti namo ir jei jūs 
k prasimanytumėte, dėl Dievo, būtu melas. .Jūsų 
kašte, Francijos karaliau. yra ramu, nes turite mi
sterius,, kurie jus užvaduoja. Austrijoje gi geres- 

; tvarka kuomet jūsų nėra. — Oi Richardas skali 
liai turės apverkti.’ kad taip atsitiko ir geriau jam.

hutu žuvęs tūkstančiuose pavoju, kuriuos .jums 
vdovaujant turėjo parnešti. Jei aš esu ką įžeidęs 
.<dėl neatėjote ir nepametėte* po mano koją 
rštinaites ir nesakėte: tu įžeidei, atsilygink! 
levo, aš būčiau kaip.anas riteris išstatęs savo 
;bę pavojun. kad parodyti kieno tiesti.

Ne, jūs to nepadarėte, kai liūtas skausmu 
•ntas gulėjo ant lovos jū. kaip maži vaikai patvir 
‘tote vienas kito klaidingas nuomones, kad jis mus 
’idęs ir todėl turimo grįžti namo. Jūs. koiko tai 
•l'žio dėlei, viską pamiršote, pamiršot** amžiną gar 
ir Išganytoją, kurs nž jus pasiaukavo. Dar kar 
sakau, eikit** sau ten apakėliai, aš gi pasiliksiu 
savo tauta, kad žmonės galėtu pasakyti, tai buvo 

.ras taip daugelio kunigaikščiu. Aš noriu užkopti 
it Dievo miesto mūru su kryžiaus vėliava ir kuo 
it klūposiu galvą išlenkęs ties šventuoju karstu 
ąūsų krūtinės išsiverš dejavimai: Viešpatie, būk 
ims nusidėjėliams maloningas. nes mes nusidėjo 
1 apleisdami šventąsias pareigas.”

Tai pasakęs karalius apleido šėtrą ir pasilikusie- 
iaisiai įšėlo nepisitenldndami jo kalba, kurią taip 
ritai ir majestotingai pasakė, kad niekas ją nesjpė- 
ipert raukti.

Tas susirinkimas nė kiek nepataisė tarp ju pa
dėjusių santykiu; ir vėl liejosi be naudos daug*lio 
adančių kraujas.
i

kartą savo gyvenime jis nutarė išdidumą) pakeisti 
nuolankumu ir tuo pačiu nusižeminj Jis sukvie
tė pas save svarbiam pasitarimui žymesnius kryžiaus 
karo vadus.

Susirinkimo paviliona — buvo didelė šėtra, prie
šais kurią plevėsavo kryžiaus vėliava; ant jos gi bu
vo atvaizduota padri kusiais pkjukais mergaitė, kur* 
turėjo išreikšti apleistą ir suspaustą Jeruzalės bažny
čią. Čia kaipo obalsis stovėjo šie žodžiai: “Atlietai, 
sponsae n*' obliviscaris” (neužmiršk suspaustos su- 
žtrdof tnės). 4>tropū+i ^argyliin+ai nieko nepi ikūsila- 
vo prie tos šėtros, kad. kartais trukšmingo pobūdžio 
ginčai, kuriems karalius nepritardavo, nepasiektų 
a-usu.

' ‘ *r* Į
Tiktai vieną <lieną čia susirinko daugybė kry

žiaus karo kunigaikščą, kuriuos pats Richardas bu
vo užkvietęs. Kaip tąsyk jiems išėjo, parodys prie
šininkų kabios prieš karalių. Jam dar nesant jau 
buvo visokių kalbų apie Richardo garlię ir išdidumą. 
Visi nutarė šaltai sutikti Richardą ir ne didesnėmis 
c«*remonijomis kaip reikėjo. Pasirodžius paprastuo
se rūliuose karaliui, kurio veidas iš ligos dar liuvo 
išblyškęs, susirinkusieji sustojo, o taipgi ir Prancū
zijos karalius Plvpas su Leopoldu austrijiečiu. Jų 
tar|M' pasigirdo šauksmai: “Dievo, gloliok Anglijos 
karalių Richardu. Ilgiausiu metu <lrasiam Liūtašir- 
<lčiiii!”

širdingai priėmęs Richardas ju linkėjimus, 
džiaugėsi laimingas esąs, kad galįs būti karališkųjų 
kryžuočių kunigaikščių tarpe. Užviešpatavus tyku 
jis paprašė halso ir pradėjo kalbą šiais žodžiais:

“Kunigaikščiai ir kryžiaus karo vadai, šiandie 
ną bažnyčia apvaikščioja didelę šventę, užtai pri<le- 
lėtą visiems krikščionims susitaikyti su savo broliai - 
ir vieni kitiems pasiduotijtrankas. Anglijos Richar 
das yra karingas ir jo liežuvis, kaip ir ranka, kuri 
gerai moka kardą valdyti šiurkštus ir nežino vilio 
jančių žodžių. Gal ne vienas ir iš jūsų girdėjote aš- 

. kurie padarė jus priešais. Bot neuž 
neatsargių Plantagenelij*) žodžių dė|e‘ 

vėliava 
kuriuos

TRUMPI [skaitymėliai I 
I r/VYGA B
g Joje telpa daugiau kaip | 
1100 trumpų pasakaičių g 
i j 150 pusi. 45 centai g 
f Į DARBININKAS B

366 Broadaray, Bosto» 27, Man g
savo

Dėl

1

iš tėvą J

nu, ir :i|is:iiiu'i>s juos liu<> Ilsios uŽĮiltoM- 
inii IhJ užtikrins jiems jaunystės rik- 
riini:i ir stipri:) sveik.-it:). kurio yra b«- 

■ innčios Initnės ir pasisekimo tmRrift- 
<lai. I žuanė<liniiniaiisi rezultatai gau- 
liami |H‘tiint ne<la|H-nėtus kūdikius su 
Katile rienu. Mokyklą vaikai, kurie 
kentė nito silpnnnio maisto, steltėtinai 
i>:isitais.> 'j Katile rienu. kuomet tas 
ledaines į ju paprastus valgius. Visi, 
vaikai turėtą gauti vieną sykį Eagle '.gF' 
Cietią į dieną, apart paprastą valgiŲ,. S 
Anui.-šk dn šaukštu Eagle l’ieno su Irt- 
utis ket v irladtiliais puoduko šalto van- į 
Ietis. Kiti vaikai geriau jį myli SU ęį 

ginger ale. vaisią sunkomis, suplaktu 
kianšinitl ir skanskoniu.

j

• ,

S k" i t likit X i ima a 11niĮtanhi a kris tatai- ' 
te U p</x ielel.it e;įi ie'hli.

. *- 'L?

ir stov

(Bus daugiau)) Ilichardo gimini* p*vadinimu*.
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GEGUŽĖS MĖN.

20— New Haven, Conn.
21— Ansonia, Conn.
23—Waterbury, Conn.

25— Hartford, Conn.
26— Worcester, Mass.
27— Boston, Mass.
28— Lawrence, Mass.
30—Montello, Mass.
.. 1 J.

*

Irių žodžių 
mirškite 
šventų dalykų, kurie mus jungia po viena 
nepamirškite, kad esame Dievo kareiviai, j 
yra atkreipusi akis visa krikščionija.

Richardas atsižada visokio išdidumo

MAntra Valanda Ryte ..
Cilliai mUcant

(V... Mpnoojant 
Mpnvs. Ir itai 1 — kndiki* 
pradeda verkti— 

BAMBINO
Tai viską*, ko Mari ! 

Bambi no.
Tie mali diegianti MllitaM 

giai tvojaaa pranyks
Bambino sataito alritvio ir 

vidurį* aairitnna—palcngviMM 
viduriu uikiet#)im*.

Kūdikiai mėgsta ji t Ntt 
prato dautiau!

JSc. artimiaosierf* vaisti
nėje. Arba ulaiaakykite tia> 

•iai i* laboratorija*. Pl*i*nfiimt parytdj ant pareikalavimo.

F. AD RICHTER & CO.
MUKT * tO. Stk STS. BK00KI.TN. M. T.

ielel.it
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PRENUMERATOS KAINA
Metams .....................................:.................$1.50
Iloston’e ir apylinkėse .......................$4.50
Užsieny..........................................................$5.50

esą. daug

New London Ship Co. Groton’e, Ct. pastatė čia parodomą 
submariną Peruvijos respublikai. Kitas panašus submtirinas
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Vienas karvedys aiškindamas, kodėl jis galę gale laimėda^ bus statomas ir pabaigtas dar šią vasarą.

PARODYS U GALI .
Oficijalės, galutinos žinios apie rezultatus rinkimų Į Lietu

vos Seimą jau atėjo. Iš to, kas dabar paskelbta aišku, kad 
krikščionių demokratų blokas pralaimėjo ir su ta situacija rei
kia kuogreičiausia apsiprasti. Lietuvoje krikščionių demokra
tų blokas ir visi jo šalininkai Aiųerikoj privalo būt, kaip Ame
rikoj sakoma, ‘ ‘ good sport. ’ ’

vo, pasakė, kad taip buvę dėlto, kad nebijodavęs ir mokėdavęs 
..pasitraukti. Nei atskiro žmogaus, nei partijos, nei tautos gy- 
j vėlimas nėra be pralaimėjimų. Jei pažvelgsime į gyvenimą 
s-milijonierių — biznierių ir pramonininkų, tai pamatysime, kad 

jie ne kartą yra turėję nepasisekimų ir didžių nuostolių.

Be to bus indomu, kaip dabartiniai Lietuvos laimėtojai 
pasirodys. Su liežuviais ir plunksna jie šauniai pasirodė. Bet 

t kaip jie pasirodys su darbais? Dabar jie turui progą parodyti 
| savo stebuklus. O tų stebuklų jie žadėjo nemažai.

Laimėtojai dabar džiūgauja, delnus trina. Tuo laimėji
mu gal jie apsvaigo ir pamiršo, kaip jie vanojo buvusius Lie- 

l tuvos valdovus ir ką jie žadėjo. Todėl dabar priminsime apie 
| tai, kaip jie kalbėjo prieš rinkimus. Pacituosime iš vienos bro- 
■ šiurėlės vadinamos “KO NERINKTI IR KAS RINKTI.” Štai 
- '

:<

Lietuvos ūkis ir ūkininkai

f&

us ten rašoma:

“Ką matome ir girdime dabar, praėjus keleriems me
lams nepriklausuomo Lietuvos gyvenimo? Matome visur 

. vargą ir skurdą, girdime visur dejuojant, kad neišsakomai 
sunku gyventi. Ūkininkas visai nusigyvenęs ir nebepajė
gia galoZiūgalu suvesti, darbininkas neberanda sau darbo, 
ir jei gauna kiek užsidirbti, tai'tik duonos plutai pagraužti, 
fabrikantas nebeturi kur parduoti savo dirbinių, pirklys ne
begali išgyventi iš savo prekybos, karininkas ir valdiniu- 

!■, / * • i. * i*ii x*i x ir:

• Cjj . .J , «. r c -"T*'

&ENkTAfrteNiŠ, GEGUžfŠ 21. 1926
■—į- 1 t—'VJ„-—... _ zn

Kaip Lenkai Lietuvius Vilioja
/ . I ..............................

karnos pasilikę tps pačios, 
kaip ir pirmiau. Reiškia, 
pasidarė tokia padėtis, kad 
Lietuvos javai esą daug 
brangesni už kitif šalių javus, 
kur žemės ūkio kultūra 
aukštai stovi. Taip esant, 
pasidarė joks iš Lietuvos ja
vų išvežimas užsienin negali
mas. Ūkininkas paliko be 
pajamų. Bet ir čia papratęs 
vargus vargti Lietuvos ūki
ninkas nenusiminė. L>amažu 
pradėjo grūdų ūki keisti į 
gyvulių įki. Suprato, kad 
pavieniui ūkininkui sunku 
kovoti su visomis sunkenybė
mis, ir pradėjo burtis i taip 
vadinamą “Ūkininkų Sąjun
gą,” kurios priešakyje stojo 
drąsūs ir dalyką nusimanan
tieji žmonės ir nudirbo trum
pu laiku milžiniškus darbus. 
Tiek per spaudą tiek gyvu 
žodžiu pradėjo propaguoti 
įiieno ūki. Pieninės, kaip 
grybai po lietaus auga. Ir 
dabartiniu metu, rodos, jau 
veikia 142 pieninės. Švies

ėtas daugiausia vežamas Ang- 
lijon, kur tvirtomis kainomis 
parduodamas.

Bet ir prekyboje neatsilie
ka. Prieš karą daugiausia 
prekyba buvo žydų rankose. 
Dabar gi visur, kur tik yra 
patogios sąlygos, steigiami 
koperatyvai, smulkaus kre
dito bankai, javų valymo 
Įjunktai, linų apdirbimo 
punktai ir t. t. žodžiu sa
kant visur stengiamasi be 
tarpininkų apseit.

Aukščiau esu minėjęs, kad 
Lietuvoje 80-85% gyventoji’ 
užsiima žemės ūkiu t. v. esu v *■
ūkininkai. Tokiu būdu turė
tų ir valdžioje ūkininkai 
daugumą sudalyti. Bet 
anaiptol ne! ‘‘Ūkininkų są
junga” dabartiniam Seime 
turi 14 atstovų. O kitą ū- 
kininku dali vra suvedžioję 
bolševikų plauko valstiečiai 
liaudininkai (vals. liaudiniu 
kai, nors ir giriasi, kad giną 
ūkininkui reikalus, IhJj 
vybes nepripažijųkfini (Tran 
gauja su social/demokrafais 

 

ir bendrame veikime pasiro
do tikri žydų dniaugi) ir po
niški žemdirbiai

Kai lenkai lietuvius pago
nim kolioja, mūs tik juokas 
ima; kai jie pradeda provo-' 
kacijas daryti, mums tikrai 
pikta, lies paskutiniu laiku 
lenkų kareivių laužymas nu
statytos demarkacijos linijos 
reikalingas atsispyrimo. Ta
čiau, kai tie patys lenkai ima 
rimtai kalbėti, kodėl .nepa
klausyti ir nepasigincyti dėl 
reikalo.

Mūsų spaudoje buvo pra-• • • 
nešta, kad Paryžiuje vienas 
lenkų profesorius (totorių 
kilmės) laimi rimtai įvertino 
lietuvių pastangas ir darbus. 
Tik po visų medžiojimų jo i 
širdis ėmė tikru lenkišku j 
silpnumu plakti.

Lenko profesoriaus many-' 
mas — yra visų lenkų svajo-' 

v. 
tojų manymas ir įdomu su I 
juo susipažinti. Jis mano,*,,., 
kad visi dabarties lietuvių 
lenkų nesusipratimai yr;T ki
lę iš karo priežasties ir yra 
laikini, nes girdi, amžius lie
tuviai su lenkais geruoju gy
veno ir vėliau, nurimus Eu
ropos bruzdėjimams, vėl 
kaiį> brolis su broliu sugy
vensią.

Ar tai galimas daiktas ?
Čia mes turuim du klausi

mus paliesti: 1) lietuvių len
kų praeitis ir 2) lietuvių len
kų giminingiimas.

Mes-iš istorijos gerai ži
nom, kad lietuvių dvasia, 
Lietuvos kunigaikščiai ir di
džiosios Lietuvos žemės plo
tai atgimdė Lenkiją, kad il
gus amžius buvo garsi Euro
pos valstybių šeimoje. Mes 
žinom, kad nuo lietuvio Jų-, 
gailos pasikvietimo lenkų ka
raliumi būti, Lenkija atgims
ta, ji tampa galinga lietuvių 
kraujo kaina.

IVIes lenkams davėm tiek 
daug, kad jįL negali mūsų už
miršti ne

ros kas yra lietuviška, tai 
ten tik juodas taškas paliktų, 
peštukų maišas.

^ra tokių sutvėrimu, ku
rie vadinasi vanipirais. Vam- 
pirai tuo pasižymi, kad jie 
tik svetimą kraują čiulpia ir 
tuo savo gyvybę palaiko. Be 
svetimo kraujo jie žūtų. Jei 
kuris žmogus tik svetima 
dvasia godžiai gyvena ir gi
riasi, kad tai jis iš Dievo ma
lonės viską turi, toks žmogus 
taiĮ> pat vadinamas vanipiru.

Tuo atžvilgiu argi lenkai 
ne vampirai i Amžiais mūsų 
dvasią čiulpė ir patys tilo gy- 

i vi liko ir dar dabar tebetlob
sta vampirais būti ?!

Mes būtume paskutiniai 
mulkiai, jei amžinai leistu- 

jmės save vampimotis. Mes 
i nesigaili m savo dvasios, tc- 
'gul lenkai naudojasi ja irau- 
;^a, kaip kiekviena kita tau
ta, bet būtinai už tai turi 
atiduoti mums ir pagarbos ir 
atsimokėti už amžiais pada
rytas skriaudas, jei nori ir 
toliau palikti geru Įirii-teliu. 
Tačiau nebūtų lenkas, jei jis 
neišnaudotų. Surado Lietu
voj gerą dirvą patiems aug
ti ir dabar bijo jos paleisti iš 
nagų, kad patys menkais ne
pavirstų. *

Toliau, lenkai noriai kai - 
t-oja, kad jie su lietuviais esą 
broliai prieteliai, draugai ir 
kiloki geradariai.

Tiesa, ir japonas su lietu 
viu gali likti geriausi drau
gai ir prieteliai, jei gyven.v 
taip, kai}) 'leidžia brolišku
mas ir prieteliškumas. O iŠ 
lenkų pusės ar taij> yra 
Lenkas lietuviui sakosi b n m 
lis esąs, o elgiasi, kai]) pas
kutinis rusų žandaras.

Visų pirma mes atminkit!., 
kad lietuvis su lenku ne1 
kraujo giminingumu, ir 
kalbos bendrumu, nei būdu 
iicHiri ni< k<> bendra. A icii.- 
kitam \ isai svetimi. (> leu* 
kai savo darbais, kaip matė
me, dar labiau nutolsta nu- 
mūsų. ' Tai kur gi čia bend 
ras kelias? Algi dėlto, ka.i 
iiiL-Lsain__katalikai? .1LL.

Kiekvienas lietuvis žilio, 
kad Lietuva yra ūkio šalis, 
kad 80-85% Lietuvos gyven
tojų užsiima žemdirbyste t. y. 
gamina tokius gaminius, ku
rie gaunami žemę apdirbant. 
Kadangi iš senų senovės lie
tuviams lemta buvo apsigy
venti neturtingame gamti
niais turtais žemės plote, tai 
Lietuvoje nėra nei akmeni
nių anglių, nei kitų, turin
čių aukštesnę'vertę mineralų. 
Tokiu būdu, vadoaujantis 
šiais sumetimais, galima drą
siai sakyti, kad Lietuvoj 
smulkioji pramonė — nekal
bant apie stambiąją — griūt 
neišsiplės ir dar ilgam pasi
liks ūkio šalimi, kaip kad ir 
buvusi iki šiolei. Tiesa, pra
dėta buvo tvrinėti žemes gel- 
mės vadovaujant a. a. prof. 
Tamošauskui ir rasta klodai 
geležies rūdos, rudos anglies 
ir kitų, turinčių mažą reikš- 

įmę, mimeralii. Bet ar tie už -

begali išgyventi is savo prekybos, karininkas ir vauimin- 
*“»-J*kas-aiH^foja savo vietos ii- palieka lie tikro rytojaus. Visi 

* ■* snsirnpinę^yisi dejuoja, kad gyvenimas eina kas diena sun
kyn.

“Kas kaltas, kad visa mūsų tauta nebemato gerovės, 
atsidūrusi didžiausiame skurde ? Pažiūrėjus, kas dedasi 
mūsų krašte, nesunku bus atsakyti Į ši klausimą.

“Trilypis krikščionių demokratų blokas — ūkininkui
Sąjunga, Kr. Demokratai ir Darbo Federacija — naikint: 
naikina Konstitucijos garantuotą piliečių lygybę, skįrstyda 
mis juos privilegijuotais valdovais ir mažateisiais valdi- mineralai kada’nors pa- 
mais- 'matys baltąjį pasauli, — pa-

rodis ateitis. Antra vertus 
vargu bau prie dabartiniu 
aplinkybių apsimokės tie mi . 
neralai iš žemės gelmių ju 
dtiifi. TodėTyra ĮkTmaTo ma
nyti, kad vargiai arirateity 
Lietuva galės nusikratyti že-| 
mės ūkį. Kasmet po kelioli 
ką tūkstančiu ha. miško iš
kertama eksportui, naujaku
riams, padegėliams iv kurui. 
O užželdininiu maža terūpi 
naniasi. Tai apretėję mišku 
plotai virs kelmuotais dirvo
nais, vėliau plėšinių velenė
liais ir, pagaliau, derlingo
mis dirvomis. Tat, tik dva
rus išparceliavus, visą mv 
naudojamą žemę išarus, Lie
tuvos ūkininkas pradės ge-

ri

niais.
“Llr demokratų blokas nužemino Lietuvos vardą ir už

sienyje. Tenai niekas su jaja nebesiskaito. Nemokėdamas 
rasti kitų valstybių tarpe reikalingų Lietuvai draugų, jis 
mėtosi Į visas puses. Nori gauti paskolos iš Anglų, iš Ame
rikiečių, o nesugeba pristatyti sumanymo, kaip ta pasko
la butą suvartota, Laip pdyntų grąžinta. Įsileidžia į neap- 
galvotas su lenkais derybas Kopenhagoje ir Luganoje, o ne- 
t ' jo’ io p'an^. kaip tos derybos baigti, kad Lietuva ne
būt. j apsuk.a. Išsiprunkštavęs pernai ant Popiežiaus, tarsi 
užusistodamas už Vilnių, kr. demokratų blokas šiemet ver
giškai nusižemino Romai ir plačiai atidarė mūsų valstybės 
vartus lenkiškai Vatikano politikai. Nė vieno doro žings
nio, nė vieno sumanaus užsienio politikos vadovo, kr. blo
ko pastatyto, nebuvo matyti mūsų vyriausybėje. To bloko 
politika, vedama užsienyje, tai lyg ir koks pakrikęs klum
pakojis ar kadrilis, šokamas mūsų krikščioniškų politikų, 
iš kurių juokiasi pašaliečiai ir dėl kurių lietuviams tenka iš 
gėdos raudonuoti.

“Kaip krikščioniškai demokratiškoji valdžia privedė 
prie to? Ji neparodė jokio taupumo. Sunkiai mokesniais 
surinktus visuomenės pinigus ji lengvai švaistė kur reikia 
ir kur nereikia. Ministeriai ir aukštesnieji valdininkai va 
žinėja puikiausiais automobiliais, gaišina benziną, kada 
nauujakuris neturi kuo žemės arti. Vyriausybė, užuot

resnių kelių kilių žemes dir- 
’bimui ir ūkio <ultūrai kelti 
t . *

ieškoti. Lietuvoje žemės ri
kiui via dar galimybės il
goms dešinitmdimis plėstis.

Visa tai ateities darbai. 
Dabar dar pasakysiu keletą 
žodžių apie dakirtį.

Lietuvoje pramonė mažu 
tempu pradedi, vystytis. Ki
taip sakant dir vvstvkluose 
.tūno. Nors išdalies rinkoje 
jau pradeda rodytis Lietuvos 
gaminiai, bet rtsižiūrint Į jų 
vertę ir kainą.1— brangūs ir 
negali konkuiloti su užsie
nio tos rūšies {aminiais, pri
simenant dar te to ir jaučia
mą trūkumą jo karo visoms 
valstybėms Daugiau
sia patenkina vfetos reikalą 
vi mus ir tik mala dalimi iš
vežama užsienin.! Bet reikia 
priminti, kad ne urie gami
niai, pavyzdžiui ulų išdirbi
nius Šauliuose, j: i ir dabar
tiniu metu pagamini neblo- 
gesniusgaminius ž Vokieti
jos ar 
jos rinkoje?nukon 
lietų valstybių gai 
pigumu, tiek savi 
gerumu. Ir jei t

Lapijos ii
Ir n u- milini
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K. padėjusi ūkininkams, perka nereikalingus mūsų atstovy

bėms namus užsienyje sumokėdama arti trijų mil. lity, iš- 
leidžia keliolika milijonų Kaune namams statyti, be kuriu 
gąliina apsieiti, permoka apie pusę milijono litų už sidab 
rinių pinigų kalimą, skiria apie pusantro mil. litų dvasiškir

R; jai algoms.
“Kas daryti? Ko nerinkti ir kas rinkti? šiaip ar taip, 

į junta lomenė, !. » » ki. denio’c’tūii b. lcu- privtd* Lietu 
pi te xcaugnės. r pn jiem; smurtu ar kitom i* panašir 

I »»is pnc<< -‘liėmis p-i ' cktų ge; >i;»i būrin • • I i<i<p"*oisti pe 
a rinkimus Į naująjį Seimą, tai mūsų kraštas pražūtų>,

“Tad kas gerą naują Seimą sudarytų, kurs neapviltą 
5 mūsų krašto? Tik ne kr. demokratų blokas, kurs parodė. 
b jog temoka vilioti rinkėjus ir juos apvilti. Gerą Seimą gali 
E sudaryti tos lietuvių jiartijos, kurios stovėdamos Lietuvos 
E Demokratinės Respublikos Konstitucijos sargyboje; nepri- 

*tanė krikščion. trilypio bloko darbams ir jų savanaudiškai 
1 politikai, nepritarė Ūkininkų Sąjungai, Kr. Demokartams, 
Ez Darbo Federacijai. Šitų partijų, Dieve saugok, nereikia 
P rinkti.”

Taigi dabartiniai laimėtojai krikščionis demokratus 
^NdĮdavo juodais velniais, o save baltais cherubinais.
| Taliūrtsime, kaip tie baltieji cherubinai visas žadėtąsias 

llrybes įvykins. Kaip greit jie pašalins vargą ir skurdą, kaip

gūrą riiįką’Ta?šia'šakaiLTe- 
tuvo.j numatoma pra athitis.

.Iki šiolei Lieti 
vedamas griidų 
šiolei grūdai ir g 
darydavo vieiiintl 
kili pajamas. H 
karo visuose krašii 
ūkis bemaž dalina 
Į prieš kari nes vėž-

roję buvo 
kis ir iki 
’vuliai su
os ūkiniu 
idangi po 
Įlose žemes 
at siūlytas 
<, tai ir vi 

su žemės ūkio gan nių garny- 
jyų kainos 

,je krito. 
>je esant

ba padidėjo ir 
pasaulinėje rink. 
Tuo tarpu Lietui 
žemės ūkiui žema e laipsny
je. virš minėtų produktu

■ ,->l ■' 1 1 - JL  ■■ ■ , ■■■■■»■■ . ■ i — ■■■ i jį, —
X

panaikins nedarbą, kaip pramonę išvystys, kaip ji< jakels Lie
tuvos vardą užsienyje, kaip pašalins litų stoką.

Ką krikščionių demokratų bloko valdžia padar: 
padarė, tai išlaikė lito kursą. Pažiūrėsime, kaų ito kursas 
stovės, kai pradės valdyti Lietuvą dabartiniai laii stojai.

ir ko ji ne-

LENKAI UŽGINČIJO, KAD LIETUVIAI E|A ANT 
VILNIAUS ♦

Kai lenkai ėmė vieni kitus skersti, tai atšilto pas juos 
kinių apie 
išmaršavo 
le Lietuvą

ypatingas “teisingumo jausmas.” Buvo paskleis 
tai, būk lietuviai, pasinaudodami suirute Lenki j o 
ant Vilniaus. Tai lenkai, kurie tūkstančius melų 
vra paleidę, dabar rado reikalingu gandą apie lihvių ėjimą 
ant Vilniausu atšaukti. Per ASSOCIATED PREI buvo pa
leista šitokis pranešimas:

“Oficijalė lenkų telegrafo agentūra Berline 
dą apie tai, būk lietuviai tikslu atgauti Vilnių/ 
Lenkijos prijungtas, perėjo rubežių, pasinaudą 
Lenkijoj.” / - ~ .

A

įčijo gan
yta prie 
sukilimu

• t t 
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<aip susiĮH-atusių 
rija učių savo nau- 

kaip lietuviu, kurio 
galėtu ir toliau eiti Lenkijon 
ir kelti lenkų vėliavą lietuvio 
siela.

Pirmas lietuviu kunigaikš-

NAUJI ALEKSIO MUZIKOS 
VEIKALAI

1.

2. Penkios Juokingos Dainos, vii
•>- >.

D\i<lcšiintx VainŲ. Šešiuose są
siuviniuose, nilšrimn chorui. .$3.00 
2‘,__ z. :e-
niini bulsui prie fortepijntio. .$1.00 

I’cnkios Linksmos Diliuos, 2

balsams prie fortepijano...$-1.00 
Siunčiant užsakymą ir “Money Orderį,” 
adresuokite:

MR. A. ĄLEKSIS
P. 0. Box 332, Waterbury, Ct.

MM*.

a, kuri Chica

A i*
r

£oj posėdžuvo irterėsi apie Šos orgaaiadjai suvažiavimą.

MYLINTIEMS SKAITYTI 
DORUS RAŠTUS

Pasiūtame visiems penj ništij mrp- 
Janis įsigyti dvi geras knygas: pirmi) ir 
antri} tomą

APMĄSTYMAI 
visiems metams ir šventėms

Djdls 5X7% colit). dailini* kietais rj»- 
darais. |w» .*>00 suviršum pusią pi ų. S pint- 
dii aiški. Tikrai naudlncl *knitym.-i1. 
ypač dievotiem Įmonėm. Kaina nblrju 
tomų $300. Išpirklte pašte "Money 
Ordcr" ir niųsklte:

“Darbininkas”
$66 W. Bro*dway, So. Boston, Mm*.
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Išgamos Atsiliepė

>

F

<

išgamos 
netikrais 
rašo, kad 

200.000išgn- 
••Jei

II
“Jei nežinai ar ant ap

krauto stalo yra žirklės, 
trenk per stalą ir žirklės at - 
si lieps,” sako sena lietuvių 
patarlė. Taip atsitiko su 
Lietuvos išgamomis. Mūsų 
visuomenė ir spauda ėmė 
protestuoti prieš lenkų oku
pantų smurtus Vilnijoje — 
prieš lietuvių mokyklų užda
rinėjimą, prieš naujus grobi • 
mus palinyj, o atsiliepė Kati 
no išgamos savo lapely.

J ie skundžiasi, kad jiems 
bloga Lietuvoje, kad jie čia 
persekiojami, kad jii^baigia 
nuvysti ir užtrokšti ir teisina 
lenkų okupantų darbus Vil
nijoj, tuo aiškioj pasisukĮ/da- 
mi, kad jie yra f ii okupanl ų 
.šąli ui uita i ir rimu minčiai 
.šiapus linijos. Ir po to dar 
jie drįsta skūstis dėl ko jų 
čia nenešiojama ant rankų, 
neduodama toliau varyti iš
gamų darbo ir kaiti pančius 
nepri klausoma i Lietuvai.

Neokupuotosios Lietuvos 
visuomenė senai Šiems 
molus savo žodi pasakė: 
jums Lietuvoje negera. lauk 
i Lenkiją — į ten, kur gera! 
.Jūs būdami saujelė, tarp jū
ros mūsų — lietuvių — nega- 
lite nė norėti, kad jums čia 
būtų toliau leista dirbti mūsii 
amžino priešo pagalbai ir 
naudai, o jei jūs norite čia 
pasilikti ir būt i šio krašto pi-, 
bėriai, tai sėdėkite ramiai! 
Arba — arba.. . Jūs patys 
gerai žinote, kad jūsų prieŠ- 
valstvbinis darbas čia bus 
tik bereikalingas bergždžias 
darbas ir njeko kito kaip

i eito rę* pyk autos i r-pan iek< ts 
jums, išgamoms, lietuvių vi
suomenėj nekels! 
' Dr ąsai Kauno išgamų ir 
okupantų agentų nėra galo.

Jie savo atsiliepime drįsta 
net teisinti lenkų okupantų 
darbus. Jie tvirtina, kad 
lietuvių mokyklos Vilnijoje 
buvusios uždarytos dėl to, 
kad nebuvę eenzuotų moky
tojų. Jei taip ir būtų buvę, 
tai ar lenkų mokytojai yra 
visi eenzuoti l Paimkite len
kų mokyklų ir mokytojų sta
tistiką ir pamatysite, kad vi
soje Lenkijoje mokytojai 
daugiausia necenzuoti... Tai
gi, ar tuo galima aiškinti tų 
mokyklų uždarymą l Jei ga
lima aiškinti kuo ta uždare-V 
mą. tai tik t.uo, kuo jūs be
gėdiškai ir neteisingai nori
te čia kaltinti lietuvių visuo
mene, būtent: noru suėsti 

i
lietuvius, noru nustelbti jau
ną diegelį lietuvių kultūros, 
kuris tai}) vešliai ėmė augti 
tautiškai pabundančiuose 
Lietuvos rytuose!

Toliau. Kauno 
j mėgs! a verstis ir 
{duomenimis. Jie
Lietuvoj “esanti
žinomu lenku tautos skeveld- *■ . u\
ra!” Tai \ ra grvna melą- « » ’ »
gystė. Juk patys išgamos ge

trai žino, kad ji taip sakyda
vai begėdiškai meluoja ir pa- 
tvs tuo netiki. Jei iš tų 200,- 
000 lenkti yra 200 tikrai len
ki/ 1 autos 
vargini.

mali keti. 
Į200,000, tai 
i kad tai yra 
(klaidinti, vai 
kurie pradeda jau susiprasti, 
kas jie yra. ir nuo jūsų pa
mažėl nusikreipia ir ateis lai
kas, kai jie galutinai nusi
kreips. Jūsų priešvalstybi
nis darbas, jūsų teisinimai 
lenkt’ okupantų ir jų smur
tų, jūsų erzinimas ir sėjimas

&

atalauža, tai nors 
bet galima dar būtu 

o

gruntai.
12.439.

kai likusieji iš 
jūs gerai žinote, 
nelaimingi, su- 

;šai lictuvia.i.

■r- y J
Kovo mėnesio immigraci-Įsaulib dalis/ 455-buvo depor- 

jos statistikos parodo kelius tuoti Eurotfm, 425Kanadon 
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neapykantos prieš lietuvius 
tatai greičiau padarys, negu 
kas kitas!..

Jūs, išgamos, manote, kad 
jei jūs šauksite, rėksite ne
okupuotoj Lietuvoj, tai pri
veiksite Lietuvą sutikti su vi
sais jūsų vienminčių sinur* 
tais prieš Lietuvą ir susitai
kinti.. . Klystate — to ne
bus! ‘ Lietuvių tauta pa
smerks kiekvieną niekšą, ku
ris mėgintu tokiomis salvgo- 
mis taikintis su lenkais oku
pantais, o visus tų okupantų 
agentus ir samdinius tarp 
mūsų pasieks ne anksčiau, 
tai vėliau baudžiamoji tautos 
ranka!

Kauno išgamos gale savo 
atsiliepimo šaukiasi Į viso 
pasaulio nuomonę į tarptaSF 
tini teisingumą. Tokiais žo
džiais gali šauktis tik oku
puotosios Vilnijos-lietuviai i 
visą pasauli. Bet Lenkijos 
vidaus Įstatymai grasina 
jiems dėl to bausme už “val
stybės išdavimą,” o lenkų pi
nigai užsieniuose užčiaupia 
burną kiekvienam bešališ
kam lietuviu gynėjui.. . Bei 
to lietuviai žino šiandien ge
resni kelią savo kraujo nuo
skaudom atitaisyti, kaip 
tuščias šaukimas.

Kova eis ir pasibaigs tik 
tuomet, kai Vilnius virs ne
priklausomos Lietuvos sosti
ni*, o išgamos bus galutinai 
sutramdyti ir nedrums ra
miu, kad ir tamsių ir i.Štau- 
tėjusių, mūsų krašto žmonių!

(••Trimitas”)

Kovo mėnesio immigra- 
cijos statistikos

menesi, 936 ateiviai buvo su- 
imti ir deporįloti.

Iš viršmindų, 286 ateiviui 
įvažiavo i Su-. Valstvbes be4. 4. 4.

tinkamų vizų kas yra •
laujama po- Immigraeijos 
Akto iš 1924m., 108 galėjo 
tapti visuoųeniškos sunke
nybes, 145 bivo kriminalis
tai ir 118 atdvių, kurie jau 
buvo visuommiškos sunke
nybės.

Viršminėt teiviai buvo v
veik visas pa-deportuoti į

PROF. A. ŽIDANAVIČIUS
dalyvaus Lawrence’o prapijos koncerte gegužės 23 d., 7 vai. 
vakare 1926 m., Winter Garden.

xz uz 
ir
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A aidžia turėjo užmokėti 
deportavimą 543 ateivių, 
laivų kompanijos už 222. 
ateiviai už savo keliones už- 
---------jo.

Statistikos parodo, kad 
daugumas iš tų ateiviu įva
žiavo i Su v. Valstvbesbe rei- 
kalaujamo peržiūrėjimo. Be
veik 68 nuošimtis nelegališ- 
kai Įėjo iš artimų šalin.

Kovo mėnesį, 44,686 atei
viai buvo įleisti kaipo irnmi- 
grantai ir 15.182 *ne inuni- 

Ateivių išvažiavo 
Į leidimas dėl įvairių

priežasčių buvo atsakytas 1,- 
-104 ateiviams.

Beveik 90% atvykusių 
ateiviu buvo meksikiečiai, 
vokiečiai, airiai, anglai, lTan- 
cūzai, žydai ir Skandinavi
jos žmonės. Vien tik meksi
kiečiu buvo įleista 7,441.

Lietuvos metinė kvota yra 
344. Nuo liepos 1, 1925, iki 
kovo 31, 1926 m., kvotinių 
immigrantų iš Lietuvos atva
žiavo 318, ne-kvotinių immi- 
grantų nuo liepos 1,1925 iki 
kovo 31, 1926, 496. Iš viso 
814.

OLD GOLD
Štai mes einam —
Mes keliaujam į užkas 

turtą Old Gold.
Štai mes einam —
Už> penkioliką varinių 

nų jūs galite gaut dalį 
turto. VRM

Dabokite Old Gold turto 
-pranešimus kurie kitą savai- j 
tę bus skelbiami šiame lai- 
kraštv.

OLD GOLD
Draugai, šiandien prisidėk 

kitę prie mūsų būrio ir plati- J 
kime i turto šąli Old Gold.

Už penkioliką varinių pe- 
nų jūs galite gaut dalį šio | 
turto. S

Dabokite Old Gold turto J 
pranešimus kurie kitą savai-M 
te bus skelbiami šiame laik- « 
rašty. '*

OLD GOLD
Tai turtas, kurio kiekvie%| 

nas vyras ieškojo per pusę| 
šimtmečio. .'1

Už penkiolika varinių pe-j 
nų jūs galite gaut dalį šipėi 
turto.

Dabokite Old Gold turtoj 
pranešimus, kurie kitą savai-g 
to bus skelbiami šiame lai-1 
kraštv.—Skeli).

i^ĮtCES- ■

Ne visa svarba viri-: 
me. Gerai kavai rei
kia taipgi gero užbal- 
tymo. Bordeno kon
densuotas pienas pa
saldytas iškelia tikrą 
skonį, suteikia pilną 
švelnumą retą auksi
nę spalvą geriausios 
kavos puoduko. Ir 
sutaupymas ant grie
tinės taipgi yra svar
bus daiktas.
Borden’o kondensuo
tas pienas yra vieno
dos kokybės. Jūs jo 
norėsite geresniems 
skanskoniams visur, 
kur tik reikalinga 
vartoti pieno ir cuk
raus.

STANDARD 
■AANU» 
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Mum m-Sibi rink

YNE ANTLEDUONES
Vertė P. JL

Senis gulėjo ant savo suolelio, pas kros
nį, ^apsisiautęs senu. iŠ nuplikusių elniakai- 

.ploščium. Ankstyvas, ar vėlus laikas, 
r-jis nežinojo. ir negalėjo žinoti, nes brėkš- 

vėlai. o tamsūs, tiršti debesys dar iŠ 
pakaro apklojo dangų.

s Keltis nesinorėjo: trobelėje buvo šalta,
0 jam jau kelintą dieną skaudėjo ir nugarą.

s. Miegas taip pat neėmė, ir gulėjo, 
bet tik praleidus laiką. O ir kur jam sku
boti? Pažadino ji atsargus Į duris drasky 
nasis, — tatai prašėsi Įleidžiamas Muzgar- 

■-nedidelis, margas, vogulų šuo, gyvenąs 
ĮMioje trobelėje jau dešimts metų.

— Aš tau duosiu. Muzgarka!. . — mur- 
jo senis, apsiklodamas ir galvą ploŠČiuin. 
Tu man pasidraskysi.. .

Šuo valandėlei liovėsi draskęs savo ko- 
ir staiga sustaugė ilgai ir gailiai.

— Kad tave vilkai suėstų!. . — sitsikei •
kė senis, keldamasis nuo suolo.
j Patamsy pasiekė duris, atidarė ir tuoj 
^suprato. — kodėl jam gėlė nugarą, ir ko su
osta ugė šuo. Viskas, ką galėjai pro praviras 
aduris Įžiūrėti, buvo po sniegu. Taip, dabar 
Bis aiškiai mato, kaip sukaliojasi ore gyvas 
įminkštn snaiguoliu tinklelis. 'Troboje buvo 
!tamsu, <> nuo sniego viskas matyti — ir iš
karpyta anapus upės augančio miško siena, 
iii* pakilusi, pajuodusi upė. ii; uolos iškyšų 
Uis, Įsispyręs upėn. Išmintingas šuo sėdėjo 
Spriesais atdaras duris ir tokiomis ismintiu- [gelini" je ruošiasi žiemoti, 
Įgomis, žibančiomis akimis žiūrėjo i šeimi- 
Ininką.

— Nu. ką-gi. reiškia, galas!.. — at 
gsakė senis Į šuns akiu nebyli klausimą. — 
Nieko, brolau, nepadarysi... šabas!..

Šuo pavirzgino uodega ir tyliai moliai I x e) sdnvo j o-į|ja 
^unkštė. «=•

—; Kad jau šabas, tai šabas, neką be- 
jpadarysi. M uzgarka !.
.vasarėlė, o dabar pasislėpsini oloje.. .

Vietoje atsakymo Muzgarka vienu šuo- 
liu ^^dūie trobelėje, nelaukęs nei šeimi- 

| Aha, nemėgsti žiemos?
!his šuniui, kurdamas 
5tą iš paprastu Jauko 
įka, a?..
| Krosn\- išlengvo

FlfUŠvietė suoleli. ant kurio senis miegodavo, 
įir visą trobelės kertę. Nušvietė aprūkusius, 
^vietomis ajiipi įėjusius sienojus, padžiautą 
įkertoje tinklą, nebaigtas naujas vyžas, ko
tletą vovers kaileliu, kabančiu ant medinės 
^gembės. o aiškiausiai nušvietė pati seni — 
^Sulinkusį. žilą, baigiu veidu. 'Tasai veidas 
tbuvo lyg- pakrypęs vienon pusėn, taip kad 

lojiišvarvėjo ir jąją dengė patines 
vokas. Biauruiną kiek švelnino žila barzda.

Muzgarkai gi senis nebuvo nei gražus, 
jnei negražus.

apmirusią žemę. Senis atsigręžė atgal, ana
pus trobelės, — toli — tęsėsi rudos pelkės, 
iš kurių kur-ne-kur kyšojo koks krūmokšlis 
ar šiurkšti pelkių žolė. Mažais pertrūkiais 
tos pelkes.tęsėsi aplinkui ant Įienkįasdešimt 
verstų ir skyrė trobelę nuo viso gyvo Įiasau- 
lio. Ir kaip maža rodėsi dabar seniui ta tro , 
bele, tartum per nakti būtų į žemes Įaugus.

I Prie kranto stovėjo pririšta valtele.
Muzgarka pirmas Į ją Įšoko, pasistojo prie-L 
šakinėmis kojomis ant jos krašto ir žvaliai 
dairės viršum upės, ten. kur buvo Įsiterpęs 
ių>ėn iškyšulis, ir tyliai suunkštė.

— Ko iš anksto džiaugies ? — subarė ji : 
senis. — Palauk, gal ir nėra nieko.. .

šuo jautė esant, ir vėl suunkštė: jis ma-| 
tč nugrimzdusius tinklus. Valtis pasileido 
prieš vandeni pačia pakrante. Senis stačias 
stovėdamas varė ją pirmyn, pasigaudamas 
karties. Jis sulig šunies unkštimo ir-gi ži 
nojo. kad esama grobio. Tinklas, ištikro, 
paslinko pačiu viduriu.

— Yra. Muzgarka... |

Privažiavus, senis atsargiai suėmė tink
lą valtin. Grobio būta gero: žuvies buvo 
daug. Papuolė iv lydys. Lydžio būta dide
lio. ir su juo prisiėjo kiek pavargti. Senis 
atsargiai pritraukė jį prie valties ir pirma 
apsvaigino savo kartim, o paskui jau ištrau
kė. Muzgarka sėdėjo valties priešaky ir aty- 

J džiai sekė dal bą.

— Mėgsti žuvelę ? — erzino ji senis, ro
dydamas jam žuvį. — 0 pagauti nemoki... 

Į Palauk, išsivirsim šiandien pietų. Blogam 
ore žuvis geriau lenda į tinklą.. . Dabar ji 

o mes iš gelmės ją 
ir vilosime: visa bus mūs:. Nu, o dabar na
mo!.. Žuvį pakabinsime, siulžiovinsim, o 
paskui pirkliams parduosim...

t 
Senis gamino žuvį iš pat pavasario: da-) 

[IĮ saulėje džiovino, dalį troboje, o likučius 
lyg šulinys, duobę; — ta

ikli buvo Muzgarko maistas. Šviežios žuvips 
ištisus metus jam netrūko, tiktai stygauda- 

Prašvilpe mūsų J Vo jis sūdymui (Truskos, o ir duonos dažnai 
m pritekdavo. kaip buvo ir dabar. Atsar
gos palikdavo jam nuo žiemos iki žiemai.

— Netrukus pribus gurguolė, — aiškino 
senis šuniui. — Atveš mums ir -duonos, ir 

kalbėjo so l druskos, ir parako.. . Tiktai štai mūsų tro- 
seną krosnį, sukrau-1 visai/uikrypo, Muzgarka.
akmenų. — Nepatin-[

Rudens dienos trumpos. Senis visą lai- 
<ą pravertė apie savo trobelę, šį bei tą pa- 
aisynėdamas. kad būtu geresnė prieboga žie

mą. Vienus iš pozų išsipešioję samanos, ki- 
iur sienojus papuvęs, dar kitur kertė visai 
nik l itus, žiūrėk, išgrius. Senai jau būtų 
nivęs metas naują trobelę statyti, bet vie
nas neįveiksi.

— Kaip nors. gal. perkasiu žiemą. — 
balsu galvojo senis, padaužinėdamas sienas 

— štai ateis gurguole, tai tuomet.

mirkčiojanti liepsna

I

z

Kolei senis iškūreno krosnį ir išaušo. 
[Pilkas žiemos rylas taip slinkiai aušo, tar
tum nematoma jai saulei skaudu būtu buvę 
Šviesti. 'Trobelėje vos galėjai įžiūrėti užpa 

alinę sieną, palei kurią buvo nutiesti plau
ktai, padaryti iš sunkių lentų. Vienintelis 

ligas, ligi pusės užklijuotas žuvies pūsle.
praleidi“ šviesa. Muzgarka sėdėjo pas 

lenkstį ir kantriai sekė šeimininką, rėtkar 
>ais pavizgindamas uodega. Bet ir šum 
antrybė išsekė, ir Muzgarka vėl silpnai su

— Tuojau, nesiskubink. — atsakė jam 
ėnis. kaisdamas aut ugnies vandens katile 
į. — Pa spės i.. .

Muz garka atsigulė ir. padėjęs 
ilą snukį ant priešakiniu kojų, nemilei- 

nilo savo šeimininko akiu.
Kuomet senis užsimetė ant pečiu sudris 

ilsią milinę, šuo džiaugsmingai sulojęs š<» 
Ė) pro duris.

NelM-rcikalo štai jau trečią diem 
m pusiau gelia. — * senis lieidamas aiškiu* 

blogą orą. Mata*

mylėjo. . Ne kartą buvo atsi
tikę, jog medžioklėje Muzgarka savo galvą 
dėjo užšąĮ’tįįimininką, ir jau du kart ji lo
kys glamžė už*jo begalinę drąsą.

— Gi ir pasenai jau tu, Muzgarka. — 
kalbėjo sensi, glostydamas šuns nugarą. — 
,*stai ir nugara pasmailo, kaip vilko, ir dan
tys atšipo, akys apsiblausė.. . Ei. seni, se
ni, suės tave žiemą vilkai!. . Metas mums, 
matyt, ir mirti...

Šuo sutiko ir mirti.. . Jis tiktai visu 
kūnu glaudės ankščiau Į šeimininką ir gailiai 
mirkčiojo. O šeimininkas sėdėdavo ir vis 
žiūrėjo į pajuodavusią upę. į kurčią mišką, 
kuris žalia, karpyta siena tęsėsi šimtais vers
tu ten, linkui lediniu jūrų, i vos Įžiūrimus 
Leduobės ištakose kalnus. — žiūrėjo nejudi"- 

damas, perimtas sunkiu senatvės minčių.
štai ką mąstė senis.
Gimė jis ir užaugo kurčiame miško kal

ine prie Kolvos upės. . Vieta kurčia, miškin
ga. javu neužderėdavo, ir žmones vertėsi 
kas medžiokle, kas miško plukdymu, kas 
žvejone. Kaimas buvo neturtingas, kaip ir 
kiti kaimyniniai kaimai, ir daugelis eidavo 
ant uždarbio kur-nors Į šalį: Į druskos ka
syklas, sielininkais ant Višeros upės, kur 
miško pramonininkai statydavo didžiules 
baržas, Į geležies liejyklas ant Karnos upės. 
Senis tuomet buvo dar visai jaunu, o vadin
davo ji kaime Eliziejoku šišmarioku, — visa 
šeimyna vadinosi šišinariais. Tėvas vertėsi 

[medžiokle, ir Eliziejokas, dar vaiku būda
mas, išvaikštinėjo su juo visą Kulvą. Šau
dė jie voveris, ir kiaunes, ir elnius, ir lo
kius, — kas pi puola. Iš namu išeidavo sa
vaitėms dviems trims. Paskui Eliziejokas 
užaugo, vedė >ačią ir apsigyveno atskira’, 
po senovei verdamasis medžiokli1. Pama
žu priaugo jan šeimynos, — du berniuku ir 
mergaite, puikūs augo vaikai ir būtu buvę 
parama tėvųi-fenatvėje. Bet Dievas kitaip 

[lėmė: cholerai užėjus išmirė Eliziejoko šei- 
įna.. . Atsitiki tas priepuolis rudeni, kuo- 

[met jis su kitas medžiotojais buvo išėjęs į 
kalnus elniu m-džioti. Išėjo šeimyniniu žmo
gum. — grižo vienišu. Tuolaik ffiisę žmo- 

[įnij išmirė ėlidera jų kaime: liga atėjo nuo 
Karnos, kur bivo išėję jų vyrai Į darbą. Jie 
ir užnešė tą'lį istą ligą, kuri kirto žmones, 
kaip' dalgis žifi^

r A ■NUBLANKS, SllPl
VUOTI, SERG 

NĖS DABAR
RASTI PALSNG 
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Ilgai graudenosi Eliziejokas. liet nelx‘- 
sivedė: pervelu buvo kitą šeimą auginti. 
'Tai}> ir liko vienišu ir dar labiau Įkil>o Į me
džioklę. IJnksma buvo miške, be to. labai 
jau jis buvo pamėgęs toki gyvenimą, 
ir čia patiko jį didelė nelaimė, 
kio migį, gerą žvėrį nužiūrėjo ir jau iš anks
to buvo apskaitos, paimsiąs už lokio kailį 
visus penkis rublius. Ne pirmiena jam bu
vo eiti ant lokio su ietim ir su peiliu, bet 
kart nenusidavė: — paslydo jam koja, ir už
griuvo lokys ant jo. Mirtinai aplamdė me
džiokli įsiutęs žvėris, o veidą letenos kirčiu 
nusukę i šalį. Vos-vos atšliaužė Eliziejokas 
iš miško namo, ir čionai savas žynys gydė j; 
\ isą pusmeti: išliko gyvas, bet tapo baidyk
le. 'Toli miškan negalėjo benueiti, kaip se
nis. kai ant pašliūžų vaikydavo elnius į>o sep
tyniasdešimt verstu; nebegalėjo su kitais 
medžiotojais lygiai medžioti, — vienu žodžiu, 
nelaime sunkiai prislėgė.

Savo kaime Eliziejokui nebebuvo kas 
dal o, elgetavimu verstis nenorėjo, ir išsiren
gė jis į miestą, į pažįstamus pirklius, ku
riems seniau statydavo savo medžioklės gro
bį. Gal turtingi pirkliai ras čionai jam ko
kią vietą. Ir rado.

— Esi varęs sielius iš Kolvos į Pečorą !
— klausinėjo pramonininkai: — Ten ant 
upės Leduonės yra žiemynė. tenai galėtum 
būti sargu. Viso darbo tiktai žiemą: — su
tikti ir išleisti gurguoles, o paskui švilpauk 
sau kiaurus metus. ATitybą mes tau duosim, 
ir apsivilkimą, ir įvairią atsargą medžioklei
— netoliese žieniynės galėsi medžioti.

— Toloka, .jūsų malonybė.. . — nedrą
siai atsiliepė Eliziejokas. — Aplinkui ant 
šimto verstų nėra gyvenimo, o vasarą ir ne
praeisi.

— Tatai jau buvo dalykas; pasirink iš 
dviejų: namie badauti, ar žiemynėje ponu 
gyventi.. .

Apsvarstęs, Eliziejokas sutiko, o pirk
liai siuntinėjo jam maisto ir rūbų tik vienus 
metus. Paskui jam reikėjo viską savais pi
nigais pirktis, kuriuos uždirbdavo medžiok
le ir žvejone. Taip miške jis ir gyveno. Me
tai vijo metus. Eliziejokas suseno ir tik vie
na bijojo, jog mirties valandai atėjus, nebus 
kam jį ir palaidoti.

(Bus daugiau) • —-

Harry B. Hawes, dabar at
stovas iš St. Louis, Mo. Jis pa
statė kandidatūrą į senatorius.

l že jo is Jo-

Mes našlaičiai. Antanas ir Ona Did
vyžiai. |ui ieškome savo tėvo Martino 
Didvyžių. išėjusio j Anierikų iš Murka
vus dvaro. Bud virčio vai., Imv. Kalvari
jos apskr. Išėjęs i Atnerikų prieš ka
rą. Visi kas žinote kur yra musų tėvas 
praneškite mums, o mes Imsime jums 
gailestingi amerikiečiai, labai dėkingi 
Antanas ir Ona Didvyžiai. Mums apie 
tėvą musų rašykite šiuo antrašu: I.itlt- 
tiania. i>er Bazilijus, Rudamina, Karu
žai, J. Lisauskas. (?)

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

» LIETUVON IR Iš
LIETUVOS >

PER HAMBURGĄ
Msų 3 varyklių garlaiviais 
AI.RĖKT BAI.I.IN. HAMBIRG 

RESOJ.fTE, REI.TANCE 
DEVT.SHI.ANI>

CLEVF.t.A N D. VVESTflt ALI A 
THVR1NGIA 

Savaitiniai išplaukimai iš
New York’o—garki i va is 

Tu orinčia ir IVestphai.ia 
Sustoja Bostone 

Asmeniškai vadovaujamos

$203
Iš NEW YORKO j 

Kauną ir Atgal 
(Karės taksai ekstra)

Išplaukia kožtią savaitę 
Sugrįžimui leidimų ir kitų 
informacijų kreipkitės pas

„Plauk po Amerikos Vėliava“

Nupiginta ten ir atgal kelione j

LIETUVĄ * 
tik $203.00 ir brangiau 
per Bremen ar CherbourgD.-iktnrni pnuledn nusi^bčti k.-inlii-n. 

kini ųreitni tos gyduolė! veikia, 
yra niokslinis^nrirenginF. sĮieci 
•aiiaisytas i|e 'įlavojirri kraujo, 
vų ir visos si- >s. Io« aiteikia. g 
ži i|el kraujo Viosforų i 
• lvi gyduolės -DiklalUos A 
lis budavojhnas kraujo ir ervų. tiesiog 
paimto iš gamtofc sandėli'

Ta nauja gyduolė. NugTone. taip-gi 
veikia gerai nuo nevirsi limo, kraujo 
nuliėgimų. rugštnmų vidiiuose. galvos 
skaudėjimo, svaigulio ir kietėjimo vi 
durių. Vartokite ias kietų dienu ir 
jus nusistebėsite kaip giltai jus na ju
site geriau ir jūsų sveiUa pasitaisys, 
los suteiks jums rainų itialonų miegų 

i ir jus jausitės laiiai gen is ryto.
Jei jusų dakinras daiieužr.-išė jums 

ių. nueikite pas aptiektų ir nusipir
kite Imteli. Jos vadinasi tiga-Tone. J 
turi p.-igelbėii ir negaminti jumis : 
ba jus gausite savo pintis atgal. T 
bildu ..-yra visuomet yduiMlamo-.

Rekomenduojamos, giipituojamos ir 
parduodamos pas visus įitiekoriits.

T;ii 
:iliti i 
nėr- 
«•I< ■ • 

nervų. Tos 
iu yni tliile-

DZIAl'GKITES saugumu ir 
patogumais laivų, kurias val

do ir operuoja Suvienytų Valsti
jų Valdžia. Pasinaudokite spe- 
cialėmis ekskursijomis, neprilyg
stamais parankamais Bile laivo 
l'nitcd Statės Linijos—laivai ku
rie plaukia po Amerikos vėliava.

Ruoškitės dabar ekskursijai 
ant

S.S. GEORGE WASHINGTON 
via Bremcn

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

Dėl pilnų informacijų apie iš
plaukimus United Statės Linijos 
laivų—Leviathan. George Wash- 
ington. Arnerica. Rcpublic. Pres- 
ident Roosevelt. President Hard- 
ing—klausk jūsų Agentą ant vie
tos, arba šiandie rašykite pas

United Americaa Lines 
(Hirrima& Line) Jcint Service witb 

HamburgAmerican line
131 Statė St., Boston, Mass.

Į IR Iš

LIETUVOS
PER BREMEN A

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokiečių garlaiviu 

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

I ABI PUSI NUMAŽINTA 
I.AIVOKARČIV KAINA 

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

LL O Y D
15 IVater St.. Cor. TVvonshire 

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

I I
u. — štai ateis gurguole, tai tuomet.
Iškritęs sniegas nukreipė senio mintis į 

gurguolę, kuri atvažiuodavo pirmuoju šmo
tu. upėms sustojus. Žmonių jis tik Į metus 
kartą ir tematė. Buvo apie ką galvoti. Muz 
tarka puikiai suprato kiekvieną šeimininko 
'odį ir išgirdęs ••gurguolė” žiūrėjo upės lin [ 
<ui džiaugsmingai unkšdamas. tartum uorė- [ 
jo pasakyti, jog štai, iš kur atvažiuos gur- 
tuole, iš už anapus iškyšulio.

šaila trobos buvo sukalta gana žema pa- J 
doge, kur vasarą buvo klėtis, o žiemą ten 
mkvodavo vežėjai. Kad apsaugojus arklius 
mo žiemos <»ru, senis dar iš rūdims aplink 
įastogę užtverdavo iš jaunu pichtų didelę, 
ižtvarą. Pailsta arkliai sunkiu keliu, sušy
li. o vėjas ūžia šaltas, labiausia rytys. Och. 
lokiu vėju būna! — net medis nebeiškenčia 
r suka savo šakas į šiltąją pusę, iš kur pa 
asari lekia visokie paukščiai.

Baigęs darbą, senis atsisėdo palangėje 
mt kaladės ir užsimąstė. Šuo atsisėdo prie 
io koją ir savo gudrią galvą padėjo jam ant 
lėliu. Apieką. mąstė senis { Pirmasis snie- 
•as visumet ji ir džiugindavo, ir slėgdavo 
Igesiu. atsiminus senovę, -palikusią UŽ tų- 
iii kaliui, iš kuriu teka Leduonės upė. Ten 
jis turėjo savo namus, ir šeimą, ir gimines, 
> dabar jam nieko nebeliko. Visus jis per
gyveno. ir štai kur Dievas paskyrė amžių 
migti: — numirsi — nebus kas ir akiu už- 
pamlžia. Och. slinki senatvės vienuma, o 
ia aplinkui miškas, amžina tyla, nėra su 
umin žodžio persimesti. Viena paguoda; 
iio. Ir mylėjo jį senis kur kas labiau, nei 

< iminės vienas kitą. Juk šilojam atstojo vis-

Mūsą laikais dagiau reika
linga tiesos gynė ji plunksna, 
negu jos skelbėją i; sakyklos.

Popiežis Pijus IX

J
United Statės Lines-
7S Statė St.. Boaton, Maaa. 4S Broa<Jway. New York City

aplinkui pasikeitė 
upelė tartum su

sav«

— 'Taip ir yra. i 
ip sniegelis griūva.. .

Viena nakčia viskas 
•-miškas išimle arčiau.

jo. o stori debesys šliaužė pačiu paže 
in ir vos nesiekė eglių ir pirktą viršūnių 

drai. \ aiždas bu\ o begalo liūdnas: snai 
puolės sukaliojosi ore. bebalsiai dengdami^

PAGANIUSIAS
KEIKS

Įlipkite LaivanNew Yorke-lšlipkite Klepedoje
JEIGU JŪS NORITE VYKTI LIETUVON

Ruoškitės ir prisidėkite prie ANTROS Milžiniškos
Vasaros Ekskursijos

TIESIAI Į KLAIPĖDĄ

Laivu “LITUANIA” Liepos 17
Ekskursiją Rei a BALTIC AMERICA LINE ir Kurią Palydės Pačios Kompanijos 

Atstovi Mes ar Jūsų agentas pasirūpinsim išgauti permitus ir pasus.

IlelkHlnndnml sr k(*»nlų žinių Ir informncljų kreipkitės j gyvenanti jūsų npb'linkėje agentų nrbn tiesini J

8-10 BRIDGE
BALTIC AMERICA LINE,

NEW YORK CITY

CUNARD
Į LIETUVĄ
(per Angliju) 

sumažinta kaina 3 kleaoa sugrųttlnl* 
laivakorčių

| KAUNA IR ATGAL

BERENGARIAir 
MAURETANIA...........$211
AQUITANIA................$215
l LIEPOJĄ nt ATGAL *IAJB 

LAIVAIS — $186.
Ii Bostono:

Franconia______Gegužės 30
Samana Biri. 13, Liepos 11 

I Lletnv* greitu laiku. Rplauktaal 
kits eonM*. Keleiviai riepilieči:il I- 
leldttuml be kvotai varžymu. VM S 
kleeoe keleiviai turi kambarius. Ne- 
prilygatamaa ivarumaa. Pulkus mai
stas. Kreipkite prie vietos agentu 
•* I 
CUNARD T.TNR 
128 Statu Strese 
Boston. Kasa.
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Marijos Vaikelių Vakaras 
Gegužes 2, po bažnyčia sve- 

lįnėje įvyko Marijos Vaikelių 
^ugijos vikaras.' Programų 

mažasis ehorasv pų> -va
te -.panelės Onos Gnybai- 

naujas jgfazias 
Aungaš dai 

inai g

mas 'žino iš laikraščių kad 
dzimdziai atveš didelį vežimą 
sveikų linksmų juokų.

Dzimdzių klapčiuukas

išfc

4

gr»ž
lų,’duetų lift t. ir-gi; Betrūko. 
.Netrukus priaugančių susi
lauksimo gabių giedęritj.

Panelį Dorai Ką^įariutė ke
letą kartų gražiai paŠoteo. M. 
Kirsliutė skambino ant piano. 
Buvo ir kitokių įvairių pamar- 
ginimų. Kalbų irgi netrūko.

Labai gražiai kalbėjo gerb. 
kun. F. Strakauskas apie Mari
jos Vaikelių Draugijėlės >*var- 
bą ir naudą. V’aikai klausėsi 
išsižioję jo kalbos. Buvuęs.

Vakarienė
Gegužės ?>() d. ]>o bažnyčia 

svetainėje rengiama didžiausia 
jiarapijos vakarienė. Aukos 
vakarienei plaukia gausiai, 
ačiū mūsų (’anibridge'io pra- 
moninkams-biznieriams. Norin
tieji pasirūpinkite įsigyti ti- 
kietus iš anksto.

Gaspadorius

BRIDGEPORT, CONN.
Kovo 28 d; čfa mirė ,Jomis 

Jjfl^tys. Jis kilęs, iš Agurkiš- 
kilį?kaimo, Griškabūdžio pa 
rapijos. Paliko moterį, ketu
rias dukteris ir du sūnų. Pri
gulėjo prie šv. J urgio ir pri<- šv. 
Kazimiero dr-jų. Amerikoj iš 
gyveno 25 metus.
/ _________________________
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RENGIA

Prigelbiamas
*

Naujosios Anglijos L. D. K. S. kuopų Apskričio
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j ienas sužinoti, pasilinksminti. Bus Įvairių
mas ir tikras kermošius

z

vyrus, moteris ir vaikus

Lietuvos Dukterų Draugystės 
Po Globa Motinos švenčiausios 

Valdybos Antrašai

nis.

Jan netoli 
ria liūs “ 
lietuvių parapijos 
svetainėj.

Jei skaitysi “Darbininką,” 
Tavo laikas neis už dyką.

SOUTH BOSTON MASS.
414 W. Broadway 

Tel. S R 0948

BROCKTON MASS.;
684 No. Main Street

Tel. Brockton 7180 
RESIDENCIJOS TeL S. B. 3429-W 
'■"S" vrr~i —m——

»iM<n>n«nMU>li>in»M ..........................................................................................................................................ik.uuui»niuimh.ikuihmi

LDKS. CENTRAS.

JUOZAS M. VERVEČKA
(VERACKA)

LIETUVIS ADVOKATAS
PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE 

OFISUOSE

ST. BONAVENTŪRE, N. Y.
Klaida atitaisyta

Keletą savaičių atgal buvo 
straipsnis apie mano knygutę 
“\Vhos Who and What Among

Pirmutine sezono

I

“ W nos v\ lio anet vviiat Among 
Jiažy toias 

pa Ąbašė “Jo lĄąugas.” No
nų padėkavoti rašytojui už jo 
pasidarbiįviitią. bet jis žengė 
per toli rašydamas, kad aš už
baigęs mokslą eisiu i Niagara 
Kalis ir ten užimsiu lietuvių pa 
rupiją ir kad ten kunigai nebu
vo geri ir kad žmonės nuliūdo. 
Šitie daiktai rašyti be mano ži
nios. Kaip užbaigsiu mok-lą. 
tai eisiu ten kur vyskupas pa
siųs maru', jis tik vienas težino 
kitraš būsiu. Rašytojas nega
li sakyti, kad aš eisiu i Niaga
ra. Kalis. Kunigų aš nei vio 
no nepažinau, nei dabartinio 
nepažįstu. Šįmet pirmą sykį 
buvjiu Niagara Kalis aplankęs 
ir girdėjau, kad manoma .-la
tvi i naują bažnyčią. Tai reiš
kia. kad kunigas labai geras. 
Ar žmonės nuliūdę, tai aš visiš
kai nežinau. Tik vieną Šeimy
ną tepažįstu ir tą aplankiau. 
Bet jie nenuliml-ę, yra puikiau 
si žmonės ir geresnii.i kataliku 
negalima rasti. Kaip išrodo lai 
Viskas puikiausia.

P. A. Gclumbis

WESTFIELD, MASS.
Šv. Cecilijos choras sparčiai 

rengiasi prie teatro ir koncer
to, kuris įvyks š. m. gegužės 2?> 
<!. Šv. Kazimiero svetainėj. Tui 
bus jtaskutinis šio sezono kon
certas.

Šv. Kazimiero |>arapija ren
gia smarkų pikniką atidarymui 
vasaros sezono, kuris įvyks ge- 
Įriržės 30 <1. ant si a vokų parko 
Komititas smarkitdldarbnoį;: 
ki, bet ir moterėlės/įmiginsi šį 
tą paaiiknoll, kad lik Imtų ge
resnis pelnas parapijai.

Nuoširdžiai yra kviečiami at 
si lankyt i į šias pramogas apy
linkės lietuviai.

Westfieklieti3

HARTFORD, CONN.
Visi laukia

gegužio 25 <1. Mat 
Dzirndzi -Drimdzi” 

!!-1 mokyklos 
Kur tik ką sutiksi, 

visi šneka apie “dzimdzius” • 
Htni ir jauni laukiu, nes duugu-

Cambridge, Alass. turėjo sa
vo metinį suvažiavimą. Su
važiavo delegatų iš Provi- 
dence, R. I., Montello, Mass., 
VVoreester, Mass.; Norvvobd, 
Mass.; So. Boston, Mass. ir 
vietiniai Cambridge, Mass. 
Viso virš 50 delegatų. Trys 
ketvirčiai, Amerikoj gimusio 
jaunimo. Buvo ir svečių a- 
pie porą tuzinų.

l’irin. V. Savickas pa- 
įkvietė gerb. kun. Pr. Juškai- 
įtį atkalbėti maldą. Po mal- 
!<los delegatai’sustoję pagie- 
Įdojo Lietuvos ir Vyčių him
nus. Tuo prasidėjo suvažia
vimo posėdžiai. Suvažiavimo 

I prezidiume liko sena valdv- 
1 ba.

L0WELL, MASS.
d. gegužėm čia Įvyko pui- 
koncertas, kurį rengė šv. 

is }k> vadovyste 
Ainoriaus. Pelnas 

buvo skirtas parapijos naudai.
Koncerto programas buvo 

turtingas, choras gerai išlavy- 
tas ir savo užduoti atliko kuo- 
geriausia. Buvo taip-g.i svečiu 
artistu iš llaverhill, Vass., k. 
t.: p. M. Venčiuš, A. šaukis, P. 
Jurgelevičius ir solistai: p. A. 
Kazlauskas, M. Arlauskaitė, J. 
Stravinskaitč. Taip-gi p-lė 
Gaidamavičiūtė pianistė. Taip
gi ir vietinės artistės dalyvavo, 
k. t. )>-lė M. Kašėtaitė, J. Na- 
rinkaitč ir p. J. Vilkišius piano 
solo puikiai skambino.

Žodžiu sakant, kaip choras, 
taip ir solistai ir pianistai išpil
dė artistiškai savo veikalus.

Tik gaila, kad publikos ma
žai tebuvo ir artistams nelinks
ma buvo apytuštėj salėj veikti.

Tikiuosi, kad kitą syk tokio 
programų klausys ne sienos ir 
apytuštės sėdynės, bet pilnutė
le salė lietuviu visuomenės.

Pavasaris

Svarbiausieji nutarimai 
j tai prisirengimas prie Liepos 
į 4 dienos išvaižavimo Nor- 
\vood, Mass. (leneralis bo- 

■sas liko Vincas Tanioliūnas 
ir Kadaitis.

Svarstymai ir nutarimai ė- 
jo pilname susipratime, tvar- 
Ikiai ir pasekmingai. Atrodė 
: viena dvasia ir vienas protas.

Įvyks Pirmadieny
Gegužio 31-mą d., 1926 m 

MAIR0NIES PARKE 
WORCEST£R, MASS.

•. ; 11 * __________________ .   

. * -- ‘ * .-• •

Tai bus grynai lietuvių darbininkų piknikas, šiais metais pirmuti- 
Rengėjai širdingai kviečią visų gaujos Anglijos lietuvių kolonijų 

Bus proga susipažinti, susidraugauti, nau- 
žaismių, gražus progra-

Sekmadieny, geg. 16, 2-rą . Laike' PalaimmiųĮO. Švč. 
valandą parapijos svetainėj Sakramento padaryta trum

pa pertrauka. Delegatai su
ėjo i bažnyčią. Pq palaimi
nimo vėl ėmėsi darbo. Vie
tomis pasitaikė spartesnių 
diskusijų bet išvados buvo 
rimtos. Nutarimai bus pa
skelbti protokole.

Atsilanko Laivrence’o kle
bonas kuli. Pr. Virmauskas 
su varg. Baniu. Jaunimas 
priėmė juos triukšmingu did
ini plojimu. Kun. Vinnaus- 
kas pasakė trumpą faktais 
paremtą pamokinančią pra- 
kalbėlę, pareikšdamas džiau-. 
gsmą dėl tokio prakilnaus 
jaunimo suvažiavimo ir lin
kėjo gerų pasekmių.'

Sekantiems metams iš
rinkta valdyba: Dvas. vadas 
kun. Pr. Juškaitis, Pirm, 
energingas jaunikaitis Ka
zys Viesulą, vice-pirm. vyt ė 
Elena Kiburiutė, rast. Onu
tė Šulčiutė, ižd..........................
iždo globėja vytė Apolionė 
Stašaitė ir Šliužiutė, tvark
darys Al. Ivaška.

Įspūdžio būta labai malo
naus ir vienijanti atmosfera

Pradžia 10-ta valandą ryte.
m - :‘iT ---------

užkariavo jaunuoli!} širdis, 
taip giliai jog atrodė viena 
avvdė — Vyčiu organizacija 
ir vienas piemuo — Kristaus 
Dvasia. Jei visu tų jaunuo
lių tėvai būtų matę kai}) rim- 
taj jų sūnūs ir dukterys mo
ka svarstyti reikalus liečian
čius Tautą ir Bažnyčią, tai 
ne vienas iš džiaugsmo susi-, 
jaudinęs apsiašarotų, pama
tę kiek juose yra tyros sąži
nės, energijos, pasišventimo 
ir tėvynes meilės jausmo!

Vyčiai veteranai tik ačiuo- 
ja Visagaliam, matydami jog 
yra kam užimti jų vietas.

Pašalietis

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

Nėra kilnesnės misijos už 
laikraštininko misiją. Laimi
nu ši tavojo pašaukimo ženklą. 
Mano pirmtakūnai laimindavo 
krikščionių karžygių kardus ir 
ginklus, aš beveliju melsti Die
vą palaimos katalikiškojo rašy
tojo plunksnai. — Pijus X.

l

Naujai patobulintas policinis pištalietas. Tokiais pištalie- 
t-ais yra apsiginklavę Los Angeles, Cal. miesto policistai. •>

Smagus Piknikas,
NEKALTO PRASIDĖJIMO PANOS MARIJOS DRAUGIJA

Cambridge, Mass.

TURĖS DIDELĮ PIKNIKĄ 4 DIENĄ LIEPOS-JULY, 1926

Ant ANTANO ALUKO FARMOS, N0RV700D, MASS.

Po žiemos nuovargio ir miesto dulkiu kiekvienam sveikatai rei
kalinga tyras oras. Tad kviečiame visus nauduoti* geriausiais 
sveikutei vaistais ■— tyru oru. i Antano Aluko ūkę, pakvėpuo
ti. atsigaivinti. pasilinksminti ir būti sveikais. Kviečiame iš 
visur visus: jaunus, senus, mažus ir didelius. Važiuojam!

VALDYBA

■»

I

iJOSTON'O DRAUGIJŲ
VAtDYB'l AURELI

D. L. K. KEISTUČIO DR JOS 
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.
Pirmininkas — V. Zalieckas.

514 E Rroadivay. S<>. Boston. Mass 
; Vice-I’irmininkas — Povilas Ruk:<

'■ S.reel. S<>. Boston. Mass 
i lT<-t. i'.:.št. — Antanas Maeejunas, 

■150 !'. Seventh St.. So. Boston. Mass. 
Eiti. Rašt. — Juozapas Vinkevičins. 

9<K5 E. Broadway. So. Boston. Mass 
Kaperius — Andriejus Zalieckas, 

G11 E. Eifth' St.. So. Boston. Mass. 
Maršalka — Kazimieras Mikalionis. 

''00 E Broad'vay. So. Bo«ton. Mass
I i<ei-r.iči<- Prailgi.ia !>iik>> s;n- 

iiiėnesinius susi rinkimus kas pirm>> 
nedėldien; kiekvieno mėnesio, po nu-. 
merių 694 IVashington St., Boston. 
Mass. 1 :30 vai. po pietį). Ateidami 
ant susirinkimo atsiveskite su savim 
■įauginu naujų narių prie miltu ilrx" 
_'li<is prirašyti

l’lrnihilnkt* — Teklė Ašmensklenfi, ,
98 O Street So. Boston. Masu 

Tel. South boston 4474-M.
Vice-Pirm. — Zofija Kėšlenė,

59 tintos St.. So. Boston. Mass. 
i’n.t. Raštininkė — (>nn Siaurienė.

44.3 E. 7th St., So. Boston. Mass. 
Telephone South Boston 3422-R.

’in. Raštininkė — Bronislava CIunteM . 
2!» Gouhi St.. \V. Roshury. Mass 

Iždininkė — Ona Staniuliutė,
105 \V. Gth St.. So. Boston. Musb. 

i.nrRdarė — Ona Mizgtrmen®
1512 Columbia R<t. So. Boston, Mas® 

Draugija savo susirinkimus laMp 
amrQ ntnminką kiekvieną 

Visais dr-jo$ reikalais kreipkitės į 
tokolų raštininkę laišku ar teM 
'■30 vakare, pobatnytinėj avėtai 
Eifth St.. So. Boston. Mass.

__________________________________

8V. JONO EV. BL. PASĖLY. 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRASAI

Pirmininkas — M. tioba.
539 E. SrvenTh Si., So. Boston, MM® 
TeiejihoiH’ Sent h l>»stoi» 3352-R.

V^cr-Pirmlninkns — J. ’l*etrnuskUK
2.10 Gulti St., So, Boston. Mm*.

Prot. Itaštlnlukns — J. Olin*ckls.
r> Thomns Ik.. South Boston, Kai® 

rin. Raštininkus — M. Seikis,
40 Marine Romi. So. Boston, MMk 

Kasterint — A. Naudtlunan,
88K E. Rroiuhvny. So. Boston, MM® 

įTvarkitarys — J. Zuikis, v,
7 \Vlnfleld St.. So. Boston, Mm® 

Dratirtja laiko snslrlnkimnn kaa .
ncdCMIenj kiekvieno mėnesio, 2-r* ’
landi) po pietį), parapijos snlėj. R, 
SevvntU Št.. So. Boston,
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VIETINES žinios
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.ažiavime išrinko 
Is ir įvairias ko- 

iangi “ Darbinin- 
breesteriečiais ruo- 

t&ipišką gegužinę, 
d. Maironio Par- 

c|stery, tai visi Vy
čiai ruošiasi ten vy kti ir vi
sus ten dalyvaujančius už
kviesti į savąją gegužinę 5 d. 
liepos Norvvoode.

Nugirdęs

S. ■

10 delegatų. Padaryta ne
maža įnešimų.

Vykimui į piknikų gegu
žio 31 d. j Worcester pasam
dyta busas.

f

Sutemus, bedievis tam 
pusiau tikinčiu.

jimas. Kandidatės nuo 16 
iki 25 m. amžiaus priimamos 
be Įstojimo mokesties. O so- 
nesnėsės bus priimamos už 
pusę Įstojimo.

Kalbėtojais bus gerb. kle
bonas kun. LTrbona virius, 
gerb. kun. Strakauskas ir 
Dr. Galvar iškiš. Pasta rasa i 
kalbėtojas yra visai naujas ir 
mūsų kolonijoj pirmu sykiu 
pasi rodys ant ėst rados. Dar 
kalbūs visiems gerai žinomas 
Dr. Jakimavičius.

Į prakalbas kviečiami visi, 
o ypač moterys, kurios ne
priguli prie gerų draugiją.

Kviečia Valdyba

■ p.;h ■' ėi-~ N n 1-pu
. v .. . . . « • » . • - - • -V * 5

Young■* *z .

r

Nedėlioj, geg. 16 d., 5 vai. 
E>'po pietų apleido Bostoną 

vii*tos lietuvių Įžymiau-
:darbuotojai, p-lės M. ir Z.: 

Žukauskaitės ir A. Bepdorai Į 
JS tjš- Panedėlio vakare sėdo i j 
t- laivą Columbtis ir išplaukė Į- 

savo mylimą ir brangią tevis , 
kę, dėl kurios jie čia tiek 
daug darbavos i. Išplaukė ap- 
lanl^yti savo gimtinės ir! 
feangių tėvelių, kurių per 
tiek metų jie nematė. Kai]) 
linksma jiems bus viešėtis 
Laisvoje Lietuvoje, dėl ku
rios liuosybčs jie tiek aukų 
dėjo, tiek darbo ir triūso pa
aukavo. Juk linksma jiems 
bus matyti, kad jų pastan
gos ir triūsas nenuėjo vel
tui.

Juk smagu bus mūsų An
tanui su Lietuvos pavasari
ninkais ir jų darbuote susi
pažinti ir papasakoti apie L. 
Vyčius Amerikoje, ypatingai ■ 
apie 17-tą kuopą, kurią jis. j 
galima sakyti išaugino net ; į 
200 narių kuopą.

Nors nėra žinios ai' jie vi-j 
si tikrai grįš atgal ar ne, bet! 
vis-gi manoma, kad giįŠ.

Jų visi bendradarbiai, 
draugai ir galima sakyti visi ’ 
Bostono lietuviai iš širdies 
jiems linki linksmiausių va- 
kacijų ir maloniausių įspū
džių patirti savo Tū*vynėje 
Lietuvoje.

IŠVAŽIAVO

4

1 Bet'1 
kas” su.
v • Re p.

1532

7296

■ < 
L

r/
1

DIDŽIAUSIOS IŠKILMĖS

Lietuvos Dukterų Dr-ja 
po globa Motinos Dievo Į 
vyks didelėm iškilmės gegužio 
23 d. Iš ryto 8:45 vai. bus 
dr-jos šv. mišios. Visos na
rės prašomos susirinkti su 
ženklais.

Vakare sakytos dr-jos į- 
vyks parkalbos pobažnytinėj 
salėj. Bus gera proga prisi
rašyti. Yra nupigintas įsto-

ATSISAKĖ PAKELTI 
ALGAS

Bostono majoras Nichols 
atsisakė pakelti miesto dar
bininkų algas. Tą majoras 
pareiškė atsilankiusiai pas jį 
delegacijai. Darbininkai ]įra
šė tiek pakelti, kad tas mies
tui per metus būt atsėjo $20.- 
000. H.

■— ........ .......... ->n U.J.. -T
Ofiso Tel. So. Boston
Namų Tel. So. Boston 10915 
Ofiso Tel. Lilierty
ANTANAS F. KNEIŽY
Real Estate & Insuram 

•414 Broadvvay, South Boston
SI 1—812 Old South Bldg., Bost< 

Gyvenimo vieta
308 E. N INTU ST., SO. BOSTl
----------------- -... . ......

?>

ėjo veltui ir atnešė gražiau
sius vaisius, nes prakilniau
sių jaunimų sutraukiau po 
Lietuvos Vyčių vėliava.

O dabar brangūs broliai ir 
sesutės vyčiai ir vytės linkiu 
jums kopasekmingiausin 
darbuotis labui Tautos ir

[S

■*

KUOPOS SUSIRINKIMAS

Pereitą utarninką Įvyko 
L. I). K. S. 1-mosiąs kuopos 
susirinkimas. Narių buvo 
pusėtinas būrelis. Išrinkta Į 
apskričio suvažiavimą apie

nedėliojo, gegužio 23 d. 4:45
I vai. po piefų.

šiame susirinkime reikės
Į išdirbti pienai vasaros sezo-
i no darbuotei. Teipgi bus iš-
' duoti indoinūs raportai iš į- 
į vykusių pramogų ir apskri-. į
eit> suvažiavimo.

P<> susirinkimui bus šu-ĮBažnyčios.
■rum-burum pramogėlė. Visi! Aš sugrįžęs i Lietuvą 
nariai kviečiami atsilankyti, stengsiuos dalyvauti jauni-

V aid. mo tarpo, jų susirinkimuose

Draugas

PROGA LIETUVIŠKAI 
PASIŠOKTI

Šios subatos vakare, gegu
žio 22 d. visi turėsite puikios 
progos linksmai lietuviškai 
pasišokti. Tą vakarą, L. Vy
čiu 17-P> kuopa rengia lietu
viškus šokius. Jie bus, kaip 
ir visuomet, parapijos salėj, 
492 E. Seventh St., So. Bos
ton, Mass.

Kadangi šokių sezonas bai
giasi, tai visi kviečiami atsi
lankyti ir linksmai tą sezoną 
užbaigti.

NAUJAS LIETUVIŠKAS GELEŽINIS STORAS
atidarėme So. Boston’ė nauji) lietuviški) geležinį Storų. Dabar visi 
kaip Boston’). taip ir npieliuir mės progą gauti visokiu geležiniu 
reikmenų už pigiausią kaiti:

parduodam petitus, va et: i ši t: 
maudynes, boilerius. akini 

Vienu žodžiu. I: ■ ;i

Mes 
lietuviai 
namams

Mes 
namams
(pilies), sijttkus. 
siute ir musu trokąs utvež į miiiii!--.

GEO. LAUŽIA?
162 Broadway, South Besta::

> :<I.5O. $2.25 ir $2.65 už galioną. Ir 
■< guzo jieėius. visokius vamzdžius

■ dėl namo, lai mes tuojaus parūpin
si.i. i t ės :

L & COMPANY
Zass. Tel. So. Boston 2373-M

ŠOKIAI, ŠOKIAI
Lietuvos Vyčių 17 kp. ren

gia nepaprastus šokius suba- 
toj gegužio 22 d. parapijos 
salėj ant Se]>tintos gatvės. 
Pradžia 7 vai. vak.

Tai ši pramoga nebus to
kia, kai]) kitos. Šioje pra
mogoje vaikinai rinksis m<*r- 
Pikniką gegužio 31 d., bū 
siaut į Maironies Parke, 
AVorcester, Mass. Taigi šio
je pramogoje bus daug mer
ginų. Vaikinai neatsilikite, 
iš te gali būt netikėtų pasek
mių.

Roki ja>:

®®©©©©@©©©<B®<S©6><SiS©&»3&©&» 
f Tel. S, B, 2805—1

|l i e t u v I s
| OPTOMETRISTAS

$ ISegzamlnuoJu akis, priskiriu ak 
X n lūs, kreivas akis etitiesinu f 
į ambi i Joniškose (aklose) akyse a> 
$ gražinu šviesų tinkamu laiku.
| J. L. Pašakamis, O. D.

447 Broadway, So. Bostoi

1 LIETUVIS DENTISTAJ

IDR.ST. A. GALVARIS!
(GALINAUSKAS)

414 Broadvvay, So. Bost
Telephone So. Boston 22im> 

Ofisus atdaras nuo lu iki 12 ry 
nuo 1 :45 iki 5:2<> |«> piet ir nu-- 
iki !• vakare, šventi) dieni) pagal i 
sitiirinii).

TeL So. Boston 08
LIHTUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPE
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadwayt South Bart
Ofiso valandos:

nno 9 Iki 12:00 ryte ir noo 1: 
iki 5 ir nuo 6:00 Iki 8 vai. vakar 
Ofisas uždarytas rabato va kam 
Ir uedgldlenials, taip-gl seredon 
nuo 12 dienų uždarytas.

TURĖS PIKNIKĄ
L. K. Keistučio Dr-ja 

pikniką
- . . _ » ■■■ JA1 ■ ”. n .!■»■ ■■! ■■■■—■

f MES NORIME JŪSŲ PASITIKĖJIMO |
£ Jeigu tikras ir teisingas prekiavimas yra sujungtas su gm-os vertės

D.
rengia pikniką gegužės 31 
(Decoration Day*) ant savo 
daržo Oakland drovi*, E. 
Dedliam. Draugija daro pa
stangas, kad nusisektų kuo- 
geriausia.

I 
i 
i

ir suvažiavimuose ir tamis- 
toms teiksiu žinučių iš jų vei
kimo.

Teip-gi tariu su Dievu .L. 
D. K. S. ir “Darbininko” vi
sam štabui, ‘^Darbininko” 
skaitytoju ir rėmėju buvau 
nuo jo Įsikūrimo. .

A n i a » a s Ben dorai f. i s

TARIU VISIEMS SUDIEV!

Apleidžiu šią šalį gegužes 
16 d. š. m., vvkstu i savo m v- 
Įima kraštą Lietuvą.

Dabar tariu savo myli
miems draugams gerus šir- 

jdingiausią ačiū pas kuriuos 
turėjau garbūs svečiuotis ir 
buvau maloniai priimtas ir 
jiavaišintas. O ypatingai ta
riu širdingiausią ačiū tiems, 
nuo kuriui gavau gražias do
vanas atminčiai.

Teip-gi tariu su Dievu Šv. 
Petro bažnytiniam chorui ir 
j<> vedėjui p-nui M. Karbaus-. 
kui. Chore turėjau laimūs 
darbuotis per dvyliką metų.

Teipgi tariu su Dievu vi- _ . . I . 1 .
sieins vaikučiams, kuriuos 

it vaikiau bažnyčioj per sep- 
i tynis metus, lies buvau pa
skirtas per dvasios vadus ir 
ią pareigą pildžiau pagal sa- 

j v o išgalės.
O dabar tariu širdingiau

sią padėkos žodį L. Vyčių 17 
kuopai už surengimą viešą 
išleistuvių vakaro ir už gra
žią dovaną su kurios pagelba 
stengsiuos prisiųsti gražiau
siu Lietuvos vaizdeliu.

Lietuvos Vyčiu kuojia ir 
visa jos organizacija ir Į ku
rią daugiausia įdėjau darbo, 
bet tasai mano darbas nenu-

I
 Jeigu tikras ir teisingas prekiavimas yra sujungtas su geros vertės 

kiekvienu pirkiniu jums parduotu, tai mes tikri esam jog gausim jnsų 
pasitikėjimų. «

Musų kainos yra visiem lygios, nėra jokiu abejonių. Mes trokštame 
suteikti tamstai visiškų pasitenkinimą, kuomet tamsta pirksi pas mus ra
kandus — Furniture.

Iš daugelio kelis pirkinius lengvai rasi. Sonora l’honografas buvo 
$100 dabar $65. Ne]x>nset Karpetai. antraeiliai 9x12 ]>ėdtt 810.50 stebėt i- 

_ noš vertės. VAIKAMS KEREėll'KAI STROLI.ER $16.50.
| THE JAMES ELLIS COMPANY—FURNITURE 
| 405 West Broadvvay South Boston, Mass.
| Tai Krautuve Prekiaujanti Rakandais Virš 45-kjs Metus

v

ii
Rengt jai

JAU RUOŠIASI PRIE MIL
ŽINIŠKOS GEGUŽINĖS

Iaetuvos Vyčiai, visoj N. 
Anglijoj jau subruzdo ruoš
tis prie savo milžiniškos tra
dicinės gegužinės. kuri Įvyks 
liepos 5 d. Elksii Parke, Nor- 
\vood, Mass. Praeitame aps-

4

A. U. 
EEB.

m e

VYČIŲ SUSIRINKIMAS Į
L. Vyčių 17-tos kuopos, 

mėnesinis susirinkimas įvyks,

Tel. So. Boston 3520

A. 0. ŠALNA-SHALLNA
LIETUVIS ADVOKATAS

Bitigvs iltį Universitetu
CORNEI.I. EN 1 VERSI TV sn 
G. IVASHINGTON UNIV. sn

“Darbininko’’ Nu 
(antros lubos)

366 Broadvvay, So. Boston
R e z i <1 e n rija

305 Hnrvanl St.. Cambrhlge. Mass. 
Tel. Eniversity j4<š'l—J.

I

✓

Seniausias Suv. Valstijų raitanjos arklys. Jis ištarnavo 30 
gyvena Havajų salose ir bovi-

I
Liberty 7296.

GEORGE H. SHIELDS

ADVOKATAS
811-812 Old South Building 

294 AVasliington Street
Boston, Mass.

Valandos- 9 A. M. iki 5:30 P. M.

GYVENIMO VIETA

37 Gorham Avė., Brookline 
Telephone Regent 65GS

ANTANAS F. KNEIŽYS
kuris lanko Sitffolk Teisių mokyk
lą ir užsiima Real Estate pardavi-
nėjimti. būna mano ofise kasdien J 
mm 3 iki 5 valandos )><> pietų išsky
ros šventadienius. Lietuviai, kad ir 
mažai sukalbantieji angliškai gali 

^kreiptis įvairiais reikalais pas mit
eli?. A. F. Kneižio mlresas yra toks: 
g308 E. Nlnth St.. Tel. S. B. 1006.

"S“-

-

Vaizbos Buto Piknikas
Liepos S (July)

ANT ALEKO ŪKĖS, N0EW00D, MASS.
Kndangi Liepos 4 išpnųla ant nedėlios tai panedėlį. Liejx>s .5 atsibus tik
rasis apvaikšėiojimas./Vaizbos Butas rengia savo Metinį Pikniką ant 
Įianedėlio, LiejMis 5. Piknikas bus labai įvairus ir ne]>ai>rastni skirtingas 
už kitus piknikas. Tėntykite busiančius prani'šinnts apie pilną programą.

I'. /?. ril;nil;i>

NEPAPRASTAS KONCER
TAS

Šv. Petro par. choro baž
nytinis koncertas Įvyks 30 d. 
gegužės. Šiame koncerte da
lyvaus pagarsėję daininin
kai: p-lė Blažauskaitė, p-lė 
M. Grybaitė, R. Juška, gerb. 
prof. Židanavičius. Vietinis 
choras smarkiai ruošiasi, re 
peticijas daro dažnai. Tikit* - 
tai plinta sparčiai. Girdėt 
kad parapionys gerai atjau
čia. Jeigu taip viskas gerai 
seksis iki pat tai dienai, tai 
ir bus tūkstantinė skoloms 
mažinti. Taigi nepraleiskit 
progos, įsigykit tikietą tuo
jau*.

DR. J. G. LANDŽIU
(SEYMOUR)

LIETUVIS GYDYTOJ/
381 W. Broadvvay, S. Bos-
VAL. 9 iki 9 TEL. S. B. •!

DR. L. GOLDE
BOSTON’O OFISAS 

99 GRKEN STREET
Tel. Haymarket 2288

3 iki 4 ir 7 iki S valmulų vak: 
sektnatlieni-.tis ?> iki 4

ROXBURY’IO OFISĄ!
Iii CRAIVFORD STREET 

(arti IVashiiiirton St.) 
Tel. Rnxbiiry oi.’il

8 iki 9 ryte. 1 iki 2 ir 9 iki 10 vak 
išskiriant penktadienio ir sekmi
nių vakarus.

LIETUVIS GRABORIUS

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

pas jį kreiptis

OFISO IR GYVENIMO ANTRAŠAS:

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

SOUTH BOSTON HARDWARE COMPANY
Vienintelė Krautuvė South Boston’e, kuri parduoda viską pigiausiomis kainomis 
ir geriausį ta vorą.
Moors 30 spalvų pentas, galionas____$3.50
Moors 20 spalvų Flat pentas, galionas 3.00 
Screen pentas................... . ... .........
Moors grindų varnišas....... ..............
Egyptian pentas....„............. ....... . .....
Du Point pentas.......... ..................... ..
Special Flat pentas........... ................
Geras baltas EnameL___ ________
Monarch 100 nuoš. tyras, pentas 
Carmot, geriausia varnišijis..........
Carmot baltas Enamel__________

4 spalvose pentas.......... _..............     1.25
Siekas, Baltas ir Raudonas...... . ....... .....2.00
Pento ir Vamišiaus Remuveris_ ____  1.50
Baltas tyras Lead, Boston Star 100 sv. 12.75 
Stogams smala, galionas ...... ............  .85
Langą sietukams dratai, pėda.... .... ........ 2 J
Žolių sėklos, svaras________   30
Šakės žemei kasti..__ ______   98
Grėbliai_ ___     .65
Langams šeidės po__ ___ _________ z .50

Reporteris

Ofiso Tel. Res. Tel.
Ūnlverslty 8831 Prospect 041’

D. A. ZALETSKAS
Graborius ir Balsamuotoj 
983 Cambridge Sk Cambric 

■■■■ t

metu. Dabar jis gauna pensiją, 
jasi sn vaikais.

1.50
3.00
2.50
3.50 
L75
3.75
4.00
4.50
5.50
” i

Agentai Whiting Adams bruišių. kurie parsiduoda pigiomis kainomis ir geriausi 
brušiai. Sienoms popieriai parsiduoda speeialėmis kainomis. Daržams laistyti 
paipų ir kitokių įrankių. Apart, paminėtų, turime visokių Įrankių: Penloriams. 
J^umberiams ir kitokii*ms Mechanikams. Viską veltai pristatome { pirkėjo namus.

SO. BOSTON HARDWARE CO.
379 Broadvvay, So. Boston, Mass.

Visi nepasisekimai organl 
znotam darbe, paeina nno ne 
veiklumo.

PARSIDUODA NAMAS
7 kambariai ir maudynė, ke
pykla ir krautuvė. Kreiptis 1(>S 
ČSt.. So. Boston, Mass. (G.-25)

18 METŲ SOUTH BOSTON!

D R. H. S. STON
AKIŲ SPECIALISTAS 

199a W. Broadway, 80. Bosi 
VALANDOS: Nno 9 r. Iki 7 v. '

Tel. Rrockton 5112
DANTISTAS

DR. A. J. GORMA
(GUMAUSKAS) 

Sekmadieninis po pietų 
705 Mųin St., Montello, M; 

(įtampas Brornl Street)
r- II -L J . J ■■■—»■ —

»

PARSIDUODA NAMAS IR 
BIZNIS

Apie 1<> mylių mm Bostono parsiduo
da 2 šeimynų namas su groseme ir bu- 
ėvrne. su treku ir visais biznio įtaisy
mais. Parsiduoda užtėmi) kainų. Krvip- 
kilęs | “Darbininką." 366 Bmmhvav. 
So. Boston. Mass. Tel. Rocklnml lOHiK\V 

f G. 21 2N»

GERAS PIRKINIS
SO. BOSTONE pnrsldnodn kempini* 

medžio nitnuts. 12 šeimynų ir krnuonė 
l»o 1 ir 5 kntnbnrln* «n linisymnU. mo
dų neša <2.713 j metus Kuinu Slt».5iw» 
lengv<w išlygos. Kreipkitės pus A. P. 
T'Mvnll, 3«>6 Rroi»dwi»v. S. B. 2027.

t<;. 21

I
TEL. So. Boston 0506—W.

LIETO VYS DANTIST/

A. L. KAPOČIŲ
251 Broadtvay, So. Bost

("Keleivio“ namo)
Onao Valawdo«: nno 9 iki IX ’ 
140 JM « tr nw « 40 fM 9 vak: 
Seredortts nno 9 iki 12 vaL dk 
Subatomis nno 9 Iki 6 rak. N< 
domia nno 9 Iki 12 (pagal antai

Resblencijos Tclephonas: 0779-1: 
Ofi^o Telefonas So. Boston 077

S. BARUSEVIČHJS
I JMvrtlkaa OraborhM, batono- 
>■» Raal Katate Ir PnNtc Nota

258 W. Broadway
South Bocton. Mum

Reaidenclja 838 T>-rcn**ter AvėTelephone South Boston 0122

'T


