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TURBŪT NENUPIGINS 
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Kietųjų anglių kasyk“ 
kompanijos nuo balandžio 
d. paprastai nupiginda1 
anglis. Kompanijų vifšini 
kai sako, kad šiemet to p 
piginimo nebūsą.

BUNTAS SUMATROJ
Sumatros saloj, Holandi- 

jos valdomoj, kynieciai buvo 
sukėlę buntą. Holandijos 
kariuomenė buvo pašaukta 
malšinti buntų. Susirėmime 
žuvo 13 kyniecių. Vienas 
holandų karininkas žuvo ir 
trvs kareiviai sužeisti.

lobiliū
► • ymama

IŠDYKUSIO 
PRINCO

Rumunijos karaliaus s 
nūs, atsisakiusis nuo soste* 
apsiženijęs prasčiokę meiį 
na, norėjo apsigyventi An 
lijoj. Anglijos vyriausyf 
pranešė, kad tokio ateivio n 
nori. ' *

Honolulu mieste, ant Ha 
vajų salų, namų pradėtų sta 
tyti vertė yra $4,000,000.

RADO PREZIDENTO 
LAVONĄ.

Argentinos parlamento bu- 
vusis prezidentas grižo « iš 
Montevideo ir netikėtai nuo 
laivo prapuolė.’ Per 10 die
nų apie jį nieko nebuvo gir
dėti. Pagalios ant La Plata 
upės kranto rasta jo lavonas.

PATARIA PRIEŠINTIS
Meksikoj kaikurie vysku

pai pradėjo išleidinėti kuni
gams ir visiems katalikams 

• ganytojiškus laiškus, kur pa
taria neklausyti valdžios be- 
„dieviškų įstatymų. Miesto 
Monterey vyskupas savo lai- 

įsako kunigams ir žmo- 
‘ nems priešintis tiems įstaty

mams. Nurodo, kad bažny
čios įsakymai augščiau turi 
stovėti, negu neteisingi be
dieviškos valdžios įstatymai.

Žmonėms įsakoma neklau
syti tų kunigų, kurie'taiky
sis prie valdžios įstatymų ir 

. neklausys vyskupiškų pa
tvarkymų. Žmonėms įsako
ma tol valdžiai priešintis, 
kol tie įstatymai bus atšauk
ti.

DARBAI PAGERĖJO .
WASHINGTON. — Dar

bo Departmento statistikų 
biuras rodo, kad per vasario 
mėnesį darbai pagerėjo ant 
1.1% o algos; pagerėjo ant 
4.2%' palygimus su sausio 
mėnesiu.

Už AUSĮ $300.00
CHELSEA,Mass.—Hel en 

Cohen, 4 m. mergaitei buvo 
kirpti plaukai pas barberį. 
Barberis ėmė ir įkirpo į au
selę. Tėvai padavė barberį 
į teismą, reikalaudami $10,- 
000 atlyginimo. Teismas 
priteisė tėvams $300.

SEKRETORIUS Į GUBER
NATORIUS

Dabartinis Pennsylvanijos 
.valstijos gubernatorius Pin- 
chot stato savo kandidatūrą į 
Suv. Valstijų senatą. Tai 
dabartinis Darbo Depart- 
mento sekretorius Davis ke
tina kandidatuoti į Pennsyl
vanijos valstijos gubernato
rius.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS

Mažojoj Azijoj, Adalijos 
provincijoj, buvo žemės dre
bėjimas. 15 žmonių žuvo 
vietoj.

Bet turkai taip palinko prie 
svaigalų, kad valdžia turėjo 
<aip nors legalizuoti ir su
tvarkyti svaigalų biznį.

PAGYRĖ DELEGACIJĄ
Vokietijos Reichstage (sei

me) delegacija atstovavusi 
Vokietijų Tautų Sąjungos 
Tarybos posėdyje ■ Genevoj 
išdąvesavp raportų. Reichs
tagas delegacijos darbus Ge- 
htevoj užgyrė. Buvo paduo
ta toliau pasiūlymas, kad 
Vokietija daugiau neturėtų 
ryšių su Tautų Sąjunga. Bet 
tų pasiūlymą atmetė. Reiš
kia, ateinantį rudenį Vokieti
ja statys savo kandidatūrą^ 
Tautų Tarybos narius. y

ones au- 
tus įslei- 
4Įtųsu- 
^automo- 
^inšiūri- 
Wanašios

DIDŽIULIS ŠALDYTUVAS
Latvijos sostinėj, Rygoje, 

mdavojama šaldytuvas,kurs 
atseis $7,000,000.

ĮTARTAS ŽMOGUS NUSI
ŽUDĖ

CLEVELAND, Ohio. —i 
Emest P. Flynn buvo intar- 
tas suokalbyje laužyti prohi- 
bieijos įstatymą. Išviso to-

Parsiduoda bučernė ir grosi 
tarpe lietuvių ir kitataučių, t Tirti 
npjrvventa. Bnčernių arti nėra Ir n 
būti. Galite pirkti Ir netmtyhpa bt 
Mes apsiimnm išlavinti. Ta vieta 
ta daug pinigų. Reikalui prl4j«4 p 
parduodame ir kas nupirks, bus « 
nMintns. Kreipkitės: ECONOMT SI 

j KET. 4078 Wa«l>inąton St.. Rosi i n 
k Mass. (R—y

har du trečdalių vąMžios %- 
pdaukii j>eina nuošimeiams 
mokėti. Tai sukėlus didelę 
paskolų būt galima atmokėti 
skolas, už kurias didelius 
nuošimčius reikia mokėti. 
Tokiu būdu pakiltų frankas 
ir išsigelbėtų finansai nuo 
suimtos.

ORGANIZUOS SKALBĖJAS
New Yorke prasidėjo or

ganizavimas skalbyklų dar
bininkų. Tose skalbyklose 
75 darbininkių yra negrės. 
Daugelis iš jų yra motinos 
Jų judėjimų remia tarptauti-

SUGRĮŽO KARDINOLAS
Bostono kardinolas O’Con- 

nell sugrįžo iš keliohės į 
Centralinę Ameriką. Jis ten 
išbuvo mėnesį laiko. Plaukė 
ten specijaliai ištaisytu lai
vu Ohio.

Sugrįžęs kardinolas išsi
reiškė apie blaivybės stovį 
Centralinėj Amerikoj, Sa
kė, kad ten žmonės gerią su 
saiku. Girtybes daugiausia 
matęs Porto Riko saloj, Suv. 
Valstijų valdoiųoj.

Kardinolas pasmerkė Mek
siką už išvarymų svetimže- 
miii kunigų. Sakė, kad vi
si civilizuoti, žmonės piktina
si nežmoniškais Meksikos 
valdžios darbais., t?4 V T •

. NAMINIS KARAS KYNIJOJ 
'■ *. . Apie Kvni jos sostinę eina 

susikirtimai priešingų armi- 
y jų. Yra numatoma, kad su- 
/L kilėlių armija pagrobs Peki- 

ną. Tas atsitiksią dar šios 
savaites pabaigoje. Apie vi- 
sų valstybių ambasadas pa- 

‘^statyta sargyba.
1 _ f. • .

augiau perkantiems 
t'.-. , z . ,

. -*■ »- ..x___ . . .

ęenui nu
kandi joj. 
bas, atvy- 
įrkti kur 
(tėvui. Iš- 
tų vaisty
tos tam nė skalbyklų darbininkų uni 
EJešins. ia. New Yorke skalbėiu nec

IŠTRĖMĖ DEVYNIS 
fe . ADVOKATUS į , 
sį*. Ispanijos valdžia griebėsi 
*- ypatingi} priemonių prieš jai 

,nepatinkamus advokatus.
Devyni tokie advokatai buvo 
iiždarvti kalėj iman ir paskui 
nuteisti ištrėmimui į provin- 

S ei jas. • ■T“ L

---------------- <T*--
PAKORĖ KARININKĄ

MANILA, Filipinų Sali 
— Suv. Valstijų armijos 1 
tenantas John S. Thomps 
tapo pakartas. Taipjam j 
daryta už tai, kad jis bal 
d. 1925 m. nužudė savo s 
žieduotinę.

/ z DRAUGŲ3
L. D. K. Sąjunga ir jos org 

nas “Darbininkas” randa gr 
žiaurios užuojautos lietuvi 
darbininkų tarpe. Tą patvirl 
na mūsų, vajus. Dar nespėj 
me baigti šios savaitės, o į 
sų eiles pribuvo visas desetki 
idėjos draugų. ' t

2 kuopa Montelloje, nenuil
tamojo J. JaskeliaviČiaus p 
stangomis susilaukė-dar trij 
narių, būtent: Kazio Dūkšte 
Kosto Jazukevičiaus ir Mari 
Meškiūniutės. ••A.vęja

3 kuopa Norwoode prir» 
Vaclovą Jezavitą, ''į

*. p >■
6 kuopa Windsor, Conn.-H 

Černiauską ir J
30 kuopa, Baltimore, M<L- 

Jievą Akilaitienę. ^
t" IR

Be eilinių,narių, gautą.ket 
ri nauji “Darbininko?' skait 
tojai: V. Stulpinas, prirašė ' 
Bičiūnas; A. Venckus, ūžti 
J. Čeponis; Leonas Smithf 
prirašė G. Bartąsias ir Elfe 
betho Šv. Juozapo Draugija

Dar nesenai prasidėjęs vaj 
davė apie pusantro šimto na 
jį parių ir skaitytojų. /j

Valio nauji idėjos draugai 
vajininkai! '

DIDELĮ SIUNTINI BIRUTES SALDAINI# TIK KĄ GAVOME IŠ LIETUvdfeH
Jos yra supakuotos drūtose dižėse. Kiekvienoj dėžėj yra po apfe 1120 įvairių saldainių. Dėžė sveria 2 į svarų. Kaina V$1 

dažę su prisiuntimu. DidelS nuolaida biznieriams
... <- / .11- .> . ; v

VOS IŠSIGELBĖJO
MT. VERNON, Wąsh. —. 

Windsot Kotelyje buvo- kilęs 
gaisras. - Jame buvo aprinak- 
voję būrys studentų; Jie su
kilo, kada jau trepais nebu
vo galima lipti. Tai jie ant 
greitųjų sudraskė paklodes, 
pasidarė virves, ir nusileido 
žemyn pro langus.

KIJJC ATSKIRA
MOBILI

Suv. Valstijų s 
tomobiliams per i 
džia $14,000,000,0 
mą ineina pirkim 
bilių, jų užlaikym 
nimas, gazolinas j 
išlaidos.

Vidutiniškai u 
mobilius saviniiįk 
tus atseina $700. -,

Kasmet dabar,a 
Suv. Valstijose.^ 
4,000,000.

Automobilių.^ 
gabenama už $s5( 

.Suv. ValstijSg
- -1 --s Se

■

PADAVĖ SKUNDĄ
Pennsylvanijos valstijos 

gub. Pinchot padavė Wašh- 
ingtono valdžiai vardus 91 
biznieriaus, kurie kaltinami 
prohfbieijos įstatymo laužy
me. Tie vardai tapo paduo
ti Iždo Departmento sekre
toriui. Gubematorius/pata- 
ria atimti nuo jų ląisnius. Į- 
tartieji biznieriai yra išdir
bėjai minkštųjų gėrimų.

Austrijos žmonių taupme
nos per pereitus metus veik 
padvigubėjo.

PAGERĮS GELEŽINKELIUS
Rumunijos finansų minis

teris paskelbė, kad šiemet 
valdžia gerai sutvarkius biu
džetą. Liksią pinigų, ku
riuos valdžia sunaudosianti 
kaikurių valdininkų algoms 
pakelti ir pagerinti geležin
keliams. Vieškeliai teipgi 
būsią pagerinti.

kvta, tai .ji sutaupytų 400,- 
000,000 tonų anglių kasmet.

. PLENUOJA PASKOLĄ
Francijos vyriausybė, kad 

pagerinus finansus sumanė 
išleisti milžiniškų naminę

OPERACIJA KŪDIKIUI
CHICAGO, DL — Septy

niolikos dienų vaikui pada
ryta apendiko operacija. 
Vaikas pergyveno pavojų ir 
sveiksta. Tai jauniausias sa
vo rūšies pacientas.

NELAIMĖ LIEJYKLOJ
BIRMINGHAM,. Ala. — 

Plieno liejykloje trūko vie
na krosnis. Pasiliejo ištir-

- X*'
pūsis metalas. Nelaimėje 
žuvo apie 20 darbininkų ir 17 
jų sužeista.

Turkij a įveda svai
galų monopolį

ĮVES SVAIGALŲ PARDA
VIMĄ

Turkijos vyriausybė nuo 
birželio 1 d. paims į savo ran
kas alkoholinį biznį. Val
džios įtaisytuose fabrikuose 
bus išdirbinėjami lengvus 
-lynai ir alus ir valdžios 
krautuvėse buš pardavinėja
mi.

Svaigalai turės iki 5% al- 
kolio.
^T^Įjrkų. ųąahomęfayni

SUSTREIKAVO DĖL MEK
SIKIEČIŲ

PORK CITY, Utah. — 
Vietos angliaksiai išėjo strei
kam Priežastis ta, kad į dar-
bą priimta du meksikiečiai. 
Angliakasiai reikalauja tuos 
meksikiečius atleisti. Mek
sikiečiai tokiu reikalavimu 
įsižeidė. Tame miestelyje 
meksikiečių yra apie 200. Jie 
sušaukė mitingą ir užprotes- j ' • • y " Į Į »

11 o 1*1r| <7 1^1 T i1i flKAM■'ui. W MM. M. ’
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turas eiti pirmyn, toip

YRA DEt KO SUSIRŪPINTI!

vienas didesniu-
Jis

iaurinėj Lietuvos

Kiekvieno kataliko šventa 
pareiga remti katalikų spaudą- 

Leonas XIII

luloido ! 
. - --.k— ‘

muose.
tie sapnai
ti nuo tų kilnių jo užmanymų ir įstatyti ji 
žes. Kad tai pasiekus, pasirūpino, kadį

PAVOJINGAS NUOTIKIS 
SU AUTOBUSU » 

„ Kovo 2 d. 6:30 vai. vak. 
bevažiuojant autobusui su 14 
keleivių nuo Žaliojo kalno, 
trūko resorai. Tuojau nusto
jo vetikti stabdžiai ir auto
busas visu greitumu pasilei
do į pakalnę. -Išsigandę ke
leiviai pradėjo šokinėti iš au
tobuso ir kai kurie jų smar
kiai susimušė. Šoferis darė 
visa, ką galėdamas, ■ kad tik 
kaip nors sustabdytų autobu
są, kas jam pagaliau ir pa
sisekė. Autobuse buvo likę 
jau tik 3 keleiviai.

L Beverdant -kažkas .atsitiko 
ir degtinė nustojo* tekėti. 
Meisteris, norėdamas patai
syti aparatą, uždrožė su kir
viu per katilo virau, nuo to 
katilas sprogo ir taip skau
džiai nušutino virėją, kad šis 
teko skubiai gabenti ligoni
nėn, kur tebeguli ir dabai1! 
Iš karto buvęs visai apakin
tas, bet dabar jau pradedąs 
viena akimi matyti J ’

tybės įstaigų‘j skaitlmgumo 
dėka, didelė žmonių dalis 
verčiasi* prekyba- bei pramo
ne; X ^Pastaruoju. laiku patys 
lietuviaiimavis daugiau ar 
daugiau prekiauti ir? galimą 
sakyti, kad gan sėkmingai 
su žydais konkureiioįją- varo, 
dėt ko, kai kurie žydeliai iš-s 
anksto jau rengiasi į savo 
“tėvynę” keliauti. Pažvel
gus į Biržų praeitį ir dabar
tį, galima spėti, kad neto
limoj ateity bus jis įskaito
mas didesniųjų, žymesniųjų 
Lietuvos miestų ^skaičium 
Juk kiekvienas gyvas gam
tos padaras, stengiasi pro
gresuoti 
ir mūsų Biržų miestelis to 
tikslo siekia. Taigi lai būna 
jo siekiai atsiekiami ir kad 
laiku bėgant, -galima būtų 
mums lietuviamsr: -pasidi
džiuoti juomi (Biržais).: /

i : •• i Biržai

SPROGO KATILAS. SAMO- 
. GONKĖS , ;

“Biržų Žinios” rašo, kad 
Kučgalio kaime (Papilio 
vaisė.) daug anekdotų sukė
lusi bravo^inįnko p. J. nelai
mė. Jis viręs samogonką.

PASIKORĖ
T r- ' /V- • ’ f

Vasario mėnesio pabaigoj 
Rozalimo vaisė, miške rastas 
pasikoręs pil. Misevičius, .24 
m. amžiaus. Jis nuvažiavo 
miškan parvežti malkų ir 
jau negrįžo.

NETYČIA PERŠOVĖ

Praėjusį mėnesį Pušaloto 
vaisė, (piržų ąpskr.) miške 
buvo rastas sunkiai sužeistas 
p. Juozas Vasiįiauskas, kilęs 
iš Skaisgirių kaimo. Sužeis
tasis atgabentas Panevėžio 
ligoninėn papasakojo, kad 
bemedžiodamas jis sutiko ne
pažįstamą asmenį, kuris pa
reikalavo iš jo medžioklės 
liūdymo. K Vasiliauskas, 
neturėdamas leidimo, mėgi
no' bėgti. Tada nepažįstama
sis į jį šovęs ir sunkiai sužei
dęs. Kaip,praneša “Pane
vėžio Balsas,” tol policijai

w£urusybe sioftns. dieno- 
pasiuntė Seimui “ Seimo 
omų įstatymo priedo pa- 
įrmą,”kuriuo emhnt su- 
Stt^JąjsĮdra Klaipėdos

Vaisi. ,
; .t

šė kancleriui Jazihajbi, kuris labai mylėjo Sikatofią, 
kad getai jį pridabotų ir nuo kiekvieno klaldfttgo J) 
žingsnio sulaikytų. ■ 1 ' ‘ >
♦ Tfef įvyko vakare, prieš Masturijaus šventes, < 
kai Sikatoras sėdėjo misionierių sodelyje ir kalbėjo- j. 
srsu Steponą, kad P. Kabrnlis nieko nepaisydamas 
nutaręs jam suteikti krikštų,- ir' net rytoje* kuomet * 
visų aky* būsią nukreiptos į iškilmingas žynių de- 
m<m»t»elja*.>Stop*hasi4mrikkas kart v į

iSgkdęs U*^4*baLiMtagO.. ‘<EihaWį^

Kada įvyks, p. Ministeri, 
•inkįntai į III Seimą? 
^Rinkimų diena dar nenu- 
tatyta, bet greitu laiku įsta- 
ymais nustatyta tvarka ta 
Liena bus paskelbta. Viena 
isku, kad rinkimai' tūri į- 
Įgctl ne vėliau š. m. gegužės 
ELĮŠ d. t. y. kada baigiasi šio 
iB&dukadriicija. t 
£ Kaip žiūri p. Ministeris į 
jažidvimą m ūsu piliečių i

^Kiekviena emigracija kraš- 
įri pra nepageidaujama. Ei- 
mtit mūsų įstatymais kiek- 
Knaa pilietis, atlikęs > tam 
phrtis formalumus gali vyk- 
I užsienin, užlaikyti jo netu- 
jtme teisės. z
f Kiįas klausimas ar nedaro 
Įjpkiųnųrs neteisėtumų emi- 
ftpoijos kontoros. Tam iš
irti aš įsakiau skubiai pada- 
įni tų kontorų darbų revizi
tu ir jeigu kas nors bus sff- 
Itkta, jeigu paaiškės, kad 
■KmFodBrbe bus prasilenkę 

intymu” vi-

. (Tęsinys) !••*.
lj). DVI ŠVENTĖS - *

\ . ’ z. v . 1'

Jau prabėgo keturios savaitės nuo virš niiūėto 
įvykio. Pažas Steponas išsiliupsavo iš yergijos ir ta
po priimtas P. Kabralio būsiančiukatehįstu.. Vėliau, 
kuomet gerokai po žiauraus sumušimo atsitaisė, lan
ke Jėzaus draugijos (Jėzuitų) noviciatą^ Jasciiuo- 
nas gi apsigyveno jam tėvo pavestajame dvare, kai
me jis kaipo belaisvis buvo laikomas, ir dar labiau 
paskendo zake. Sabastijonas, kaip žinome, jau se
nai buvo ištremtas iš tėvo pilies. Tokių būdu vie
nintelis kunigaikštis Uzukos pilyje liko Sikatoras. 
kuris kaipo būsimas sosto paveldėtojas iš yisų tapo 
apsuptas įvairiomis prabangoniis. Veltui jis ant ry
tojaus išreiškė karaliui savo sumanymu" tapti kri
kščionimi. Sivanas nusišypsojo ir tarė: “Aš su
prantu, tai tik po vakarykščios, nes jauna širdis 
greitai linksta prie plačių svajonių, kurių tasai ti
kėjimas savyje daug turi. Sikatorai, tu esi dar jau
nas galutinai nusistatyti tokiuose plačiuose klausi- 

Už metų, jioros visai nobegryš į-tavo galvą 
Taip norėjo Sikatorą karalius nukrei p- 

į'kitas vė- 
Kad tai pasiekus, pasirūpino, kad jis apie pa

tašius sapnus neturėtų laiko galvoti, i
Visai kitaip apie tą dalyką

centru. Klaipėdoje, Ėet šį i- 
ątotymo projektą negalima 

pavadinti “drakoniš- 
ktiį” ties jis tik iš Klaipėdos 
krąšto sudaro atskirą rinki- 

$įų,apygardą ir tiek. . 
jtęj Jokio kito rinkimų įstaty- 
įįįo pakeitimo vyriausybė ne - 
į projektavo ir nepnojektuoja 
. visi gandai ir laikra-
Šciuose pasirodžiusios žinios, 

Ministerių Kabitie- 
panašius įstatymus 

v svarstęs ir priėmęs yra- ne-

Jeiskaitysi “Darltinirikąf* 
Tavo laikas neis už dyką- T

Biržai 
jų Lietuvos miestelių, 
randasi 
daly j, arti Latvijos., Arti
mesnieji Biržams Lietuvos- 
Latvijos sienos miesteliai 
šie: Senbergas ir Nem. Rad
viliškis, kuriuos su Biržais 
jungia vieškeliai. Su Šiau
liais Biržus, jungia siaurasis 
gelžkeliukas. . Senų žmonių 
pasakojimu, kur dabar ran
dasi Biriai, augę didėlį ber
žai, dėl to ir tokį vardą Bir
žai gavę.“ "Biržus perjuosia 
Egluonos. ir Apaščios upės. 
Iš šiaurėkduos rubežiuoja di
delis prūte? gi, į pietus, už 
2-ją.rkiki^ę ježeras, kuriame

duotas.' Matyti, kad išsyk 
jo dar šliaužiota šaltoje-pir
kelės asloje ir turint du vir
šutiniu ir du apatiniu dantu
ku’ kiek galint graužta, mai
tintasi kartu su - vištelėmis 
žaliomis bulvėmis,' kurių po 
lova buvo papilta. Nusilp
nėjęs ir nepajėgdamas rėp
lioti, gulėjo susirietęs po lo
va ant pamestų .purvinų 
skarmalų, vos gyvasties betų 
vedamas. Ir taip iki atradi
mo dienai, tarsi stebūklingu 
būdu, savo kūnelyje gyvybę 
išlaikė.

Jis pargabentas Upnikų 
kįebonijon, nuo gyvio ap
tvarkytas ir atatinkamai 
maitinamas, pradėjo atsi
gauti ir yra vilties, kad visiš
kai pasitaisys. Klebonas ren
giasi jį atiduoti j kokią nors 
prieglaudą. Kovo 1 d. kūdi
kiui sukako amžiaus lygiai 
vieneri metai. .. ' -

anabaptistų, metodistų ir, 
galų gale; be tikėjimo—lais- 
vamanių-bedievių. Tokiam 
tikybų ir pasauliožiūros mišr 
rūmui esant, taipogi ir įvai
rių įvairiausių organizacijų 
yra: ir legalių ir nelegalių . 
— “nakties veikėjų,” ■— 
“laimės, šviesos’’ nešėjų. 
Biržus puošia graži \R.-Kat. 
bažnyčia, be to dar yra sta
čiatikių cerkvė, kalvinų ir 
liuterių kirkės;

Biržai džiaugiasi, turėda
mi savo spaustuvę, gimnazi
ją. Be to dar yra lietuvių 
žydų, latviij, lenkų pradžios 
mokyklos. Nors švietimo įr 
staigų nemaža, * bet! žymiai

*; 10 dienu bandvnnii ;
NESIŲSK PINIGŲ

. Tamsta išbandyk juos per 10 diemj. 
Jei tamsta sepositenkinsi, tai gražink 
atgal fe nereikės nieko mokėti. Jei pa
tiks, Ui laikyk ir atsiųsk $4.65- Musų 
urmo kaina. Aš nesiunčia akintų žmo
nėms .kurie neturi 40 metų. Aš siun
čiu jiems per paštų dailias akinėj dėžu
tes dykai.- šie yrą tikrąl toric.lenses, 
kurie parŪuodamLnuo aštuonių Iki dvy
likos dolerių, 4r tat puikus pirlduys .UŽ 
tokių kainų. '' .
■i - ! : ’iJ i ■ . 1' •

ilK.ž?. Cojįec Ojttictl Co., ( i 
Dept. 221, Box 607, Rock Ialand, Itt.

Atsiųskite paštu npmokėtų vienų 
porų paauksuotu Zylo ke^alo 'aki
ntus,,' toric lenses, dailia akinių <16- 
žute. Bandymui 10 dienų. Jei patiks 
tai atsiųsiu pilnų’ mokesnf $4.05. Jei 
nepatiks, -tai. grąžinsiu atgal: apmo
kant pašto išlaidas. Aš busiu spren
dėjas. i • - i . f . .'i < r

Mbbo metai 
Vardas Pu v. 
iSate'? 
Miestas

‘: j . ' " i b >, l • i ( i < t Z ~
Ar tamstai Tikslingi atattynrat art» 

pute darbe ariniai? Aš tamstai atsil
siu 10 dienų išbandyti, mano stebinus 
•imMersttil aklnhm^eu jpaaakSHDteie ^ce- 

Odeliais stiklais, torte

lometrų nue" Biržių randasi 
visoj •Lietuvoj žinomi ^ipso 
kalnaikurių išteka upe
lis,-“Šventąja Skyle” vadi
namas. ’ .z -

' ; ................... i

Bemaž'pačiame miesto vi
dury randasi didelė pilis, ku
ria kiekvienas, čia atsilan
kęs, gėrisi ir skęsta Lietuvos 
praeity, j

Biržai turi apie 7 tūkstan 
čius gyventojų, kurių tarpe 
rasime įvairiausių tikybų 
žmonių, būtent: katalikų, 
kalvinų, liuterių stačiatikių,

įsteigs kraujuotą bolševistinį roją. , f ?
*Dąbar laikas apsaugoti juos. O kaip? Užrašy

kite saviesiems į Lietuvą “Ijarbininką.” Jame ras 
daug naudingą patarimų, persergėjimą ir nurodymą 
už ką. balsuoti. . f ' " - < - r

“Darbininkasr” Lietuvon kainuoja PENKIS DO
LERIUS IR PUSĘ. Kas iki gegužės 1-mos užprenu
meruos savo giminėms ar draugams “Darbininką,” tai' 
mes pariąsime dar DOLERIO vertės knygą. .

Neatidėliokite, nes perdaug svarbu. Siųskite če
kį a^mmiey, orderį dabar. Adresuokite:

- > “DARBININKAS”
366-West-Broadway - ~ — South Boston, Mass.

■ ■ ■ /,'’..:RW<*S^. A-
Kųvo 1 <L 6 vaL vąk. III ti

ni versiteto ritmuose sargo 8 
metų mergaitė, beslidinėda- 
fha laiptų barjerais,,nusiver
tė nuo trečiojo aukšto žemyn, 
tik nusivertus, dar buvo gy
vybės ženklų, bet nuvežus iu 
goninėn, mirė. - ‘ ; •

.rVJJyte.”. įdėtas- toks pasi- 
tdbąj|p)a3.su p. V. R. Minis- 
ttin Židaiulaičiu - apie* da- 
iriiųę vidaus padėtį: 
&-m. vasario m. 27 d. Vi- 

Reikalų , ministeris p.
^tdtiulaitis< priėmė mūsų 
dkraščio bendradarbį . ir 
laloniai sutiko pareikšti sa- 
>'nuomonę kai kurias šiuo 
omentu opiais klausimais. 
Kiek turi pagrindo, p. Mt- 
ižteĄ, šklęidžiamijeji visuo-

”,įstatymas ir

Br'Le- •** ’ •ZTai yra nieku nepagrįsti 
įįndai, atsakė p. Ministeris, 
p&naudoti tam tikrų asmenų 
^^rupių interesams pątai- 
^fti-ir sukelti nerimo krąšte. 
^fuos gandus skleidžia Mrba 

;|autos ir valstybės 
priešai? arba partiniai fana
tikai, kurie be savo partijos 
bdįkalų nieko valstybėje dau- 
ętiau nemato. z r : 
L ^Putčų ” ir ‘ Miktatūįų ’ ’ 
baubas, kuriuo norima pa- 
gąsdinti visuomenė, prie inū- 
pJStąfetybės esamo? teisi nnio 
^tvarkymo, yra tiek juokinu 
ItMUtad verčia žmogųtak pa - 

nelemtų gandų sklei- 
«» * 3 * i * » * « »■£.

^įti^drakontskų įstatymu.

tumui prašalinti ir nubąusti 
kalfininkusų 'užbaigė p, ,Mį- 
nisteris- . }'

■ . ' ■ • ■■ — -etp ' - . ‘
. KAIP STIPĘI JAUNA

GYVASTIS
r GUDONIŲ kaime, (Jona
vos valsč.), vienoje svetingo
je pirkelėje kartu su broliu 
gyveno merginą. Ji prieš me-, 
tus laiko, šelmio bernelio ap
vilta, susilaukė kūdikio. 
Prieš porą mėnesių mergina, 
susirgusi infJuensa, mirė, pa
likdama kūdikį apie lO.mėn. 
amžiaus. - Brolis, persirgęs 
tokią pat ligą, pirkelėje •‘pa
likęs pusnuogį sesers kūdikį 
ir dvi višteles, duris užraki
no ir nežinią kur išėjo. Kai
mynai matydanįjUduris užra
gintas, manė, kad jisai išei
damas ir kūdikį būš išsine
šęs. Tačiau ilgą laiką nema
tydami jo grįžtant ir abejo
dami dėl kūdikio likimo, atėr 
jo pas kleboną pasiteiraut, 
gal jis ką nors apie kūdikį ži
nąs? Kartu su klebonu at 
’vykę pažiūrėti ir išlaužę du
rų užraktą, rado kūdikį tro
boje dar gyvą.' Žmonės labai 
nustebo, kad kūdikis čia per 
didokus šalčius be maisto ir 
priežiūros su tom dviem viš
telėm išbuvo šešias savaites 
su viršum gyvas. Tačiau 
maža žmogystos panašumo 
turėjo. Visas buvo purvinas 
apsamanojęs, apipultas sto-

Lietuvoj Seimo rinkimai jaii’ paskelbti. Ar tanis- 
ta kaipo katalikas norėtumei/ kad’jąsų tėveliai, bro- ’ 
liai ir seselės pasiliktu ir tohaus ištikimi Dievui ir Tė- 1 
vynėi? Jei taip, tai žiūrėk kad jie.paduotą savo balsą 
už katalikų sąrašus. Kas jųoą parągįs?; r - j •

“Darbininkas” gali ir ragina, nurodinėdamas bei i 
dievių prifeštautinį dr prięštikybinį veikimą ko tamsta i 
laiškuose neturite galimybėą.parašyti. ? >. j į>f /

minimo” įstaigoj.. Tiš£e0- 
čiaus aludės, miest. valdyboj 
traktieriai bei valstybinės 
sandėliai. Kylant pramonei 
ir prekybai, auga, didėja ir 
fabrikų, fabrikėlių skaičius. 
Yra du dideli garo malūnai, 
vienas vandens itr vienas vė
jo ; trys vilnų karšyklos, ver- 
pvklos ir viena audykla; vie
na linų verpykla ir audykla, 
alaus bravaras, trys lentpiū- 
yės, kurių viena, gaminda
ma elektrą, apšviečia miestų 
ir kurioje, yra įtaisytos ob
liuojamosios baldų dirbimo

ISTORINĖ JAPONU APYSAKA ATPASAKOTA SULIG MISIONIERIŲ UŽRAKU H 

.J. špilmano, S. J.—Sulietuvino A. Blažys. , 1 < L

pasiuntė pasiuntinį pas P. Kabralį.ir grąsino jį, kad 
nedrįstų Sikatorą mokinti krikščionių tikėjimo, ki
taip jis parodysiąs savo galingus nasrus, kuriais įie. 
tik jį patį, bet ir visą Japonijos krikščioniją sutriri^- 
kysiąs. ». ■ - Jį

Šį kartą užsidegusį baisiu pykčiu Sikatondoną 
prisiėjo nuraminti karaliui Sivanui: Jis prašė sve
čią jam pavesti Sikatorą, nes gerai suprato, kad 
žiauriai elgiantis su tvirtu kunigaikščio būdu, nepa
sieks tikslo. Karalius nutarė pakišti jam daug įvai
raus darbo, kad tuo būdu nusilpninus jo valią.

Sikatoras turėjo lankyti kanclerio Jazihajo įstai
gas, mokintis ten šalies įstatymų ir po priežiūra daž
nai aplankydavo Funają arba kitus žymesnius mieš
tos, kd gerai susipažintų su -vietiniais karaliaus pa* 
vaduotojais. Nemažai jis praleisdavo laiko jodinė
jimui bei imtynėmis.* Sugrįžęs į Uzuką irgi negin
davo pailsėti: arba karalius pasiimdavo drauge me
džioti, arba karalienei liepdavo ką nors pramanytu 
Taip kankindamas įvairiais būdais kunigaikštį Sivaį- 
uas manė nuovargiu jį įstumsiąs į iškrikimo verpetą 
ir tuo sėkmingiau sulaikysiąs, kaip grumojtmu ar
ba bausme, nuo krikščionijos priėmimo; nes jis ge
tai žinojo, kad griežtai pasipriešinti jo tvirtai valiai 
dar blogiau būtų. <' ’ > - x. ..

Bet ir toks elgimosi būdas eu geležine kunigaikį 
žčiy vuįia.adbuvg iĮawilrMifpgn ? Midąnia ąpčvtato?

.............. .. . , ..... . .............

to ko siekia karalius ; , ūž tai jis daugiau nebepraneš- 
davo iSvanui savo sumanymų, bet ramiai eidavo sa
vu keliu, . ■ ... t • /

Karalienė dar uoliau įsakė daboti sūnėną, nes 
nebemanė daugiau susilaukti pagalbos iš brolio Si- į 
kątondono, kurį svarbūs reikalai .peršaukė į Bujigą. 
Neužilgo vėl Simą praneša, kad Sikatoras ilgą laiką <
Įjuvo misionierių namuose. . r.; • r ( ■;/<? I

'“Jis tarną aplankė, kurį jūs..-žiauriai sumušė- 
te,” tarė joms karalius^. ...w T,I

‘ Ne tiesa,’ ’ atsakė karalienė, * t jis mokinasi sve- i
limo tikėjimo. Aš noriu kad jį kas pirmiau užmuš- | 

negu pataps musų dievų išdaviku.” ; fJ į
> Sivanas pakraipė galvą ir tarer “Jei Sikatoras (l;

kUoini nors prasikals* tai aš jį nubausiu. Btft ijei Į 
jus jėga, jam kokią nors- skriaudą padarysite, -žino
kite^ kad jūs ir jūsų bianrūs pagelbininkai turėsite 
a|sakyti prieš mane. Geriau būtų, kad iš ankstopra- | 
neitumėte šiuos mano žodžius • abiems • kahvijmin- 
kamsį,,T-‘: - ‘ *, • •

> Karalienė saairattkė' IS'fiykčib ir išėinantka^o-'
■liSi pro dūris sumurmėjo; ' pėnosėje*'• • “SiVtmni, ..
Saugokit Jei ir tū prisidėt? įirie mūsų dievų išdavi-* 
ką; girti tapti baisa dūkai’ ’ Kkraltos tuojau prtune- "
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Naujos Stiprybėm ir Nervų 
Budavotojas

Tiesiog yra stebėtina -kaip greitai 
ta nauja gyduolė. ątbudavoja

Europinėj keliones

$203
IŠNEWYORKOĮ

Kauną ir Atgal
(Kares taksai ekstra)
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Ar žinai, ką daryti katei 
arba šuniui kūdikį įkandus?

Neduok kitiems nužudyti 
gyvulį, bet uždaryk kur'nors 
- Jf,ar paw*^; 
žąfcdps.reikiaSčubgreičiausia

t;

^ti-šilto vandens, kad krąu- 
. jas leųgviaus teketų. Jeigu 

šuva pasiutęs tai žaizdą rei- 
7 kia išdeginti su karšta gele- 

'žim. Nors baisiai skaudu tą 
daryti, bet gali gyvastį iš
gelbėti. Tokiame atsitikime 

■ . kreipkis pas gydytoją.

Motinos turi žinoti kaip 
svarbu yra tinkamai kūdi
kius penėti. Viduriavimo 
priežastis .yra netinkamas 
arba užkrėstas valgis. Vidu
riavimu . susirgus, neduok 
valgyti per dvyliką valandų.

! 
I 
J

į Vėl pradedant reikia duoti 
.« pusiau maišyto pieno su van

deniu. Per kelias dienas ne
duok stipraus maisto. Duok 
kiek nori atvėsinto verdančio 
vandens gerti. Nenorint 

- šaukt gydytojo, duok sergan- 
, * čiam šaukštuką ricinos alie-

: jaus(castor oil).

. £ Ką darytį,;kuomet ausį ge- 
jlia? Jeigu kūdikis dejuoja 
iir suka galvutę,nou vieno šo- 
ūio į kitą ir neatima rankučių 
'nuo • galvos,, tai greičiausia 

/ įkaušį gelia.* Ausi skauda pa
prastai po slogų, arba liežū- 

j yėlio uždegimo. Reikia ser-

t i f

gerti. Tegul viduriai būna 
liuosi. Dėk šaltus skudurus 
ant galvos ir kaklo.

Galvai pradėjus skaudėti 
surask .priežastį. Galt galvą 
skauda nuo vidurių, užkietė
jimo, akių įveržimo, persi-* 
valgymo, ir 1.1 Dėk šaltus 
kompresus ant kaktos ir už
pakalio kaklo. Duok įkvėp-* 
ti komparo, mentholo, amo
ni jos, arba “smelling salts.” 
Kaip vaikai, taip suaugę, tu
ri saugotis nuo galvos skau
dėjimo vaistų. Ypatingai pa
vojingi vaikams.

Kuomet vaikas nakčia ne
ramus, bijosi, reikia geriaus 
prižiūrėti jo valgį, neduoti 
jam valgyti einant gulti. - ■

Jeigu kūdikis nurytų nuo
dų, tai reikia kuogręičiausia 
šatfkti gydytoją.* Reikia gy
dytojui tuoj pasakyti kokių 
nuodų nurijo, kad jis galėtų 
su savim atnešti reikalingus 
vaistus. Daug geriaus neda- 
leisti nurijimą nuodų, negu 
bandyti gydyti sergantį, kuo
met jau nurijo. Motinoms 
labai svarbu laikyti- nuodus 
vietose, kur vaikams nepri
einama.

* t

Jeigu kūdikiui sunku,♦ar
ba negalima, rftif tai gal 
gerklę skauda. Kreipkis 
prie gydytojo. Senesni vai
kai gali patys gerklę plauti 
Su lengvu antiseptiku, kaip 
tai 14 šaukštuko “bicarbon- 
ate of soda” ir 14 šaukštuko 
druskos į puoduką šilto van
dens. Atsimink, kad visuo-

f-Panamos (FEIJETONEUS)

Laikraščiai rašo apie karą. 
Karas — sako — bus, nes

visi juo baugina, — karo ne
bus, nes visi jo bijo.

Karas bus, nes visi gink-
luojasi, — karo nebus, nes
visi balsuoja už nuginklavi
mą savo... kaimvnu. į

Karas bus, nes tūlos vals

pasakė, kąd “didžiausias ko^ ninhuose klasių neapyk
* -14 * t , 4

munizmo priešas, tai — ko
munistų , nesąžiningumas. ’ ’ 
Laimė, kad' Leninas pasi
skubino numirti, nes šiandie 
niniai bolševikai jį būtų nų- 
liričiav^ taip, kaip'Šiandien
neva jo “lygybės, brolybės ir
vienybės obalsius nulmčia-

neya kitd ‘ kėlio ^^amy 
talkai parieldi; kMptėifey
kelias. Tuo keliu
socialistą! neina,’ jie • p 
tame prisipažįsti; Jis
Dievo' mokslo patrempėja
vaidų nešėjasdr tuo sociali

iš
plėtojimą.

sšausos
' < bT- •

tos druskos. Į ausį 
■ peikia įvarvint kelius lašelius 
šilto glycerino. Niekuomet 
neapleisk ausies gėlimą. 
Kaip‘tik vaikas pasveiks nu
vesk pas ausies gydytoją.

Ar žinai, kad karštis nėra 
liga, bet ligos apsireiški
mas? Nurengk kūdikį ir pa
guldyk lovoj. Duok mažai 
valgyti, bet daug vaųdens

ADENOIDAI
Gamta reikalauja, 

žmogus per nosį kvėpuotų. 
.Beveik 10% visų vaikų turi 
adenoidus ir negali per nosis 
lengvai kvėpuoti. Adenoi- 
dai taip kenkia sveikatai, 
kad kiekvienas tėvas ne tik 
turi su jais apsipažįnti, bet v

ir "žinoti ką su jais daryti. 
Adenoidai randasi burnos 

viršuje, pat užpakaly gomu
rio. Mes visi turime mažą, 
drėgną, paduskaitę per kurią 
oras privalo pereiti pirm da- 
siekiant kūną. Ta paduškai- 
tė sulaiko visus oro blogu
mus* Pąduškaitą susidedu is 
taip gydytojų vadinamu 
“adenoid tissues,” panašus į 
tonsilus. Kuomet ta paduš- 
kaitė nenormališka'i išauga, 
sudaro adenoidus, kurie ken
kia tinkamą ir normališką 
kvėpavimą.

Turintieji adenoidus per 
burną kvėpuoja. Tokiu bū
du oras tiesiog įkvėptas į kū
ną, per šiltas arba per šaltas, 
ir neužtektinai drėgnas, ko 
kūnas reikalauja. Vaikai tu
rintieji adenoidus labai grei
tai šaltį pagauna ir juos už
krečia nosies kataras. Jei
gu tėvai nekreipia atydps į jų 
gydymą arba išėmimą, kvė
pavimas vis aršyn ir aršyn 
eina. Vaikai išblyškę, krū
tinės įpuola ir ątrodb henor-

?’|bal5uji7—sugadina veido iš
vaizdą, kenkia girdėjimui ir 
kūną lengvai gali užpulti vi- 
sokios.ligos. , i

Lengva Spėti kurie vaikai 
turi adenoidus.. Burnos ati
darytos, viršutinio žando 
dantys išsikišę ir lūpos neuž
dengia. Abieji žandai nesų- 
ėina kaip normaliai ^turėtų 
sueiti. Ant veido panašus į 
silpnaprotį. Viršutinio žan
do dantys nereguleriškai iš-

Pranciškus, kunigaikštis Sabastijonas, tėvai ir visi 
kiti! Kokios'laimės tu dabar susilaukei! Nežiūrinl z
į tavo kilnias ypatybes, dvasioje esi dar miręs, bet 
greitai apturėsi antgamtines dovanas, atgimsi ir tap 
si t ikro jo Dievo vaiku.” :

Sikatoras, pasilikęs per visą naktį misionierių 
namuose, ruošėsi malad bei apmąstymais priimti 
krikštą. Rytą pranešė Simą karalienei, kad kuni 
gaikštis vis dar negrįžtąs iš misionierių namų ir kad 
prieš aušrą nuvykęs ten ir kunigaikštis Sabastijonas 
Panašiai ir kancleris parnešė karaliui. Karalienė 
dar suspėjo prieš iškilmes nusiųsti įsakymą abiems 
sargybiniams, kad nepaleistų iŠ akių misionierių na
mo, ir parašyti žynių vyresniajam keletą eilučių.

Staiga pasigirdo trimitų balsai ir būgnų muši 
iriai, kurie skelbė, kad eisenos jau apleidžia žynių 
vienuolyną. Manturijaus šventės buvo pusiau tau
tiškos, pusiau tikybinės, kurios atsižymėdavo nepa 
prastai didelėmis manifestacijomis. Žyniai'važiavo 
puikiai išdabintuose ratuose, kurių gražiausias bu
vo garsaus Japonijos prasenio, šventojo Mikados 
pirmtakūno Dzin-muo vežimas. Gatvės pilnos prisi
kimšo žmonių, kad vos galėjo judėti eisena pirmyn. 
Priešais Dzin-muo vežimą pamažu ėjo margo šilko 
rūbuose su dviemis septyniomis laumės juostos spal
vomis nudažytais sparnais, kaip koks dangaus galy- 

.. bių kunigaikštis, dievų pasiuntinys Tengus. Rau
dona, kaip karminas, ant galvos užvožta maska su 
labai didele nosimi darė jį keista esybe. Gudriu akių 

■. mirksėjimu, sparnų plasnojimu jis' sukėlė miniose 
aukščiausį linksmumo laipsnį. Jo tikslas buvo gai
nioti nuo kelio piktąsias dvasias. Paskui jį ėjo mu
zika, nešė daugybę vėliavų ir žibintuvų, įstatytų į 
drakoną ar^a Aitų baisenybių galvas. Ūž Dzin-muo 
važiavo eilė kitų vežimų; vieni jų buvo su gražiais 
stogais, kiti su bokšteliais, treti išpuošti įvairiais 

Juose aidėjo apsupti šokėjų, griežėjų

auga ir tokie dantys gali pri
vesti prie ligų. - | H •?

Galime spėti; kad vaikai 
turi adenoidus, į jeigu miega 
su atidaryta buriia, jeigu 
garsiai knarkia, tankiai koš
tu Kuomet vaikams ausis 
skauda reikia duoti ir ade
noidus peržiūrėti'. Jeigu gy
dytojas randa, kad adenoi- 
daūdideli ir fpriyęda prie 
skausmo, juos būtinai reikia 
duoti išimti. Patartina juos 
išimti pirm meto amžiaus, 
nes po tų metų sveikata blo
gyn eina. Išėmimas adenoi- 
dų nėr pavojingas. Tuoj po 
operacijai vaiko sveikata pa
gerės. _ Operacijos nereikia 
atidėti, nes adenoidai netik; 
pavojun statys vaiko sveika
tą, bet gali į kelis mėnesius 
pasilikti neišgydomais, jie 
gali būti priežastim blogai iš
augusios burnos ir nosies ir 
nuolatinio silpnumo.

tybės tam. tikslui išleidžia 
miliardus, — karo nebus, nes 
valstybės tikrai turi miliar
dus, bet... skolų. x

Karas bus, nes Europos 
laivynas jau pasiruošęs, — 
karo nebus, nes Europoje lai
vyno “visiškai nebėra.”

Karas bus, nes juodi de
besys apglobė visą svietą, —’ 
karo nebus, nes visuomet iš 
didelio debesio mažas lietus.

Karas bus, nes kur du pe
šasi, tai ir daugiau įsipainio
ja, — karo nebus, nes jei ke
li pešasi, tai tik vienas pasi
naudoja.

Karo negali būti, nes kam 
būtų taikos konferencijos, 
karas gali būti, nes plepalai 
apie taiką karu užsibaigia.

■ Jeigu karas ir bus, tai, ma
tyt, mums dalyvaujant, nes 
mes mėgstame karingumą, o 
jeigu karo nebus, tai dėka 
mūsų pasipriešinimui, nes 
senai žinoma, kad mes esa
me karšti taikos ir tik taikos 
šalininkai.

Bus karas, ar nebus ? 
Arba bus — arba ne!
Skaitytojas -krapšto vpa-

• • •

• Kitas bolševikų “galvo
čius” Trockis (Bronšteinas, 
žydas) pasakė: “už pasauli
nę revoliuciją, draugai, grie- 
biatės, o guziko įsiūti nemo
kate.” Tuos žodžius sakyda
mas Trockis, turbūt, turėjo 
omeny “Laisvės” ir “Vil
nios” redaktorius. ’ •

• • •

tai giriasi. Katalikas dai 
ninkas neprivalo remti nė® 
cialistų, nė jų išperų bolS 
vikų, nes jei jistąpada 
tai pats save žudytų. .

Lietuviškųjų bolševikėlių 
apaštalai MizariokfĮi, Prūse
liai ir Bimbalai savo prakal
bose tvirtina, kad žmogus pa
einąs iš beždžionės, žeiriesnių 
gyvūnų". Jų išvadomis ei
nant, reikia prieiti^ toxio 
samprotavimo, kad žmogus, 
gali paeiti ir iš kitų žemesnų 
gyvūnų, kaip va: karvės, o- 
žio, arklio ar kiaulės. Šiuos 
tvirtinimus prisiminus pa
aiškėja, kodėl Bimbalas kal
bėdamas burnoj a. Juk it 
paršiukai, vos svietą išvydę, 
mėšlyną knisa. f

* * *
j

Katalikai su bedievių evo
liucijos mokslu nesutinka, 
jie nenori būti vienos veislės 
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Hamburg-American 
- 131 Stale St, Boston,

Sar ” r’
Kraujas turr -turėti gęležies ir ner-

■ ■■
vai fosforo. Nuga-Tone pęnHkrauj.*) ge
ležim ir nervus fosforais. Tūkstančiai 
žmonių vartoja tų mokslišką kraujo ir 
nervų atbudavojimą ir suranda dideli 
pagerinimų į keletą dienų. Musų .skai
tytojai suras, kad Nuga-Tone yra ne
kenksminga' maloni ir gera gyduolė ku
ri sustiprina nervus ir priduoda vikru
mo. pataiso apetitų, sustiprina kraujų, 
nervus ir visų kūnų. Ji teikia .atšvie
žinantį miegi}, stimuliuoja inkstus ir 
kepenis.- reguliuoja skilvį ir žarnas. Iš
dirbėjai Nuga-Tone žino Jabai gerai, 
kad ji suteiks jums tiek daug gero ir 
jie įsakė visiems aptiekoriams duoti 
jums garantijų arba pinigus grąžinti, 
jei jus neužganėdins, žiūrėk garantijų 
ant pakelio. Rekomenduojama, garan
tuojama ir parduodama pas visus ap- 
tiekorius.

4 ' .f’<

įtvertas “D tėvo- pav

JUOZAS M. VERVEČKA
(VERACKA?

LIETUVIS ADVOKATAS
PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE 

OFISUOSE
SOUTH BOSTON, MASS.: 

414 W. Broadvay 
TeL S. B. 0948

BROCKTON MASS.: 
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Tel. Brockton 7180 
REStDENCIJOS TeL S. B. 8429-W

vės. Paskui šios buvo vežama lauko darbo įrankiai 
r javai, ant kurių sėdėjo su savo lapaitėmis dievas 
rnarijus. Viduryje tos eisenos svyravo baltas, kuo 
le sulig namų augštumo dramblys, "kurį dvylika vy
li varė pirmyn. Tarpą tarp kiekvieno vežimo užpil
dė šokėjai ir juokdariai. Žmonės gi su didžiausiu 
Ižiaugsmu dalyvavo toje kvailoje ir triukšmingoje 
?isenoje, kurios jokiu būdu negalima palyginti su 
tilniųmis krikščionių procesijomis.

Pasiekus karaliaus pilį, toji marga eisena susto- 
o ties didžiaisiais vartais. Dzin-muo vežimas, kil
iame jis pats su blizgančiu kardu sėdėjo viduryje 
avo karžygių, įvažiavo į vidurį, o visi kiti apstojo 
į aplinkui, sudarydami puskritulio pavydalą. Ka 
alius su karaliene ir su daugeliu įžymesnių dva- 
iškių atsisėdo ant paaukštintos- vietos ir žiūrėjo į 
uokdąrius, trypiančius žynius ir atletų imtynes 
-Įtaiga sužvangino Dzin-muo vežime,ginklais ir skei- 
>ė, kad bus sakoma prakalba karaliui ir tautai. At. 
dstojo žynių vyresnysis ir kaip paprastai pradėjo 
avo kalbą didžiuodamasis Japonijos didybe ir gro 
iybe. Ant galo gi nuleido toną ir kaip koks prana
šas skelbė, kad jo tauta-, stovinti priešais didelę ne 
aimę. Ir tai dėl to, kad šventojo Mikados ainiai 
jamirštą Japonijos dievus ir susidedą su amžinais ją 
j riešai s, svetimtaučiais. “Štai ir dabar,” grūmojo 
štiesęs blizgantį kardą į misionierių namą, “vienas 
nano tautos sūnus, kuriame dievai padėjo visą vii- 

’j, virsta jų išdaviku. Vargas jam! Vargas tam, 
kuris jį užtaria!”

Sivanas suprato dalyką ir iš pykčio paraudona
vęs pažvelgė į savo žmoną. Bet jis pakankamai mo
kėjo susivaldyti ir nuraminti žynius, kurie prieš jį 
galėjo sukelti visą tautą; juokais jiems atsakęs pa
kvietė visus į puotą. Paskui greitai pasišaukė sar
gybos viršininką ir tylomis davė jam kažin-kokį įstf-

Kai gatvėse ūžė Masturijaus švenčių triukšmas 
ir Dzin-niuo pranašavo liūdną Japonijai ateitį, visai 
ko kita būta misionierių koplytėlėje: Sikatoras ruo
šėsi priimti šventąjį krikštą. Mažas Dievo namelis 
puikiai buvo išpuoštas gėlėmis ir jaunais medeliais. 
Ant altoriaus degė daugybė žvakių. Visų veiduose 
spindėjo nepaprastas džiaugsmas ir paguoda. Ku
nigaikštis'Sikatoras baltuose rūbuose lydimas krikš
to tėvų, Sabastijono ir buvusiojo pažos Stepono, į- 
5jo į koplytėlę, čia buvo ir P. Kabralis apsirėdęs apei
giniais -rūbais, kuris suteikė krikštą. Sikatoras iš
pažino krikščionių tikėjimą, atsisakė šėtono, jo pui
kybės ir visų jo darbų. Ir kuomet privedė kunigas 
?rie krikštinyčios, užpylė vandens ant galvos, ku
nigaikštis tarėsi: “Dabar ir aš atgimiau iš,švento
sios dvasios, tapau Dievo vaiku ir dangaus pavel
dėtoju.” P. Kabralis gi, kad padėkojus Viešpačiui 
iž sugrąžintą paklydusią avelę, atnašavo ne kruviną 
uiką. ——

Vos tik pabaigė laikyti mišias, staiga pasigir- 
lo ginklų žvangėjimas, bildesys į duris ir kažin-kas 
>af|ikalavo įsileisti į vidų. Tai buvo sargybos vir 
uninkas^ kuris apstatęs aplinkui ginkluotus karei • 
rius pats įsibrovė į koplytėlę.

“Kunigaikšti,” sušuko jis, “eina gandas, kad 
• ‘u nori apleisti mūsų dievų. Aš reikalauju karaliaus 
/ardu, kad tu'eitumei ir viešai pasiteisintumei prieš 
žynius, nes kitaip grūmojo sukilimas.”

> •

“Ačiū Dievui, aš jau esu krikščionis,” ramiai ir 
Irusiai atsakė Sikatoras. - •

“Labai man liūdna,” tarė jis, “kad aš, pildy- 
lamas karaliaus įsakymą, turiu jus suimti.”

Kunigaikštis metė žvilgsnį ant kryžiaus ir Ma-
ikslo ir ištiesęs į kareivius rankas tarė:

kits Kas jums yra įsakyta! . Jūs gi, broliai,

• • . . ;, — S K- ’: » • e

ir panašumu,” todėl tuo di
džiuodamies elgiasi padc^ 
riai, o ne taip, kaip papras
ti kriuksianti keturkojai.

♦ « *
L. D. K. Sąjungon spiečia

si visi tie darbininkai, kurie 
nešioja Dievo pavydalą, to
dėl šios organizacijos veiki
mas žymiai skiriasi nuo so
cialistinių organizacijų. Į 
mūsų organizaciją gali įsto
ti tik tas, kas išsižada socia
listinio raugo. Patapti kil
nesniu ir doresnių kiekvie- 
nas gali, tik reikia įsirašyti į 
mūsų eiles. Tą padaryti leng
va, nes dabar eina L. D. K. 
S. vajus.

« « #
'' * ■«

Pažįstu tokį žmogų, kuris 
asmeniškai su Trockiu matė
si, kai šis Amerikoje bastėsi. 
Matėsi akis į akį! O dabar 
niekas tuščiomis į jį negali 
prieiti. Nes žmogus, kuris 
su Trockiu matėsi negali 
smulkiais gyvenimo reika
lais užsiimti Jo galva užim
ta skerdynių revoliucijomis. 
G su tokiuo žmogus kalbėti; 
ar jį prieiti gali tik su atsa
kančia lazda.

* * »

Kalbėjau su vienu kelei- 
viečiu. Jis pasigyrė, kad 
dvyliką tomų Markso “Ka
pitalo” perskaitė. Naudos 
iš tokio žmogaus niekuomet 
nebuvo ir nebus, nes žmogus, 
kuris savo galvoje vąlkioja 
“dvyliką tomų Markso Ka
pitalo...” patys žinote, nie- 
kafh netinka.

♦ ♦’ ♦
. f

Kada žmogus niekam ne
tinka, tai sakoma: — “Nei
Dievui žvakė, nei velniui ka-
čerga.” Tie žodžiai 'labai

1 IMILIET■ilEi B

TIESIOG Į KLAIPŽDĄ
3-čia klesa

BALTIJOS AMERIKOS 
6 Baland.,18Geguž., 17 
Ir Specialė Ekskursija 
pėdą 27 Balandžio laivu 

anta” »
Užsisakykit vietas Hų ISpia 

$181.00 Abi Pusi
Trečia turistinė klesa 
antra klesa), tiktai $10 viri 
nos paprastos 3-čios 
vienpus, $15 abipus.

JEIGU NORIT VAŽIUOT 
Į LIETUVĄ 

pasiteiraukit ię važiuokit 
Baltijos Amerikos Linija 

Sekantis išplaukimas laivų 
“Estonia” 
“Lituania”
A Statom kreipkitės { vietos 

ar stačiai J kompanijų:- 
9Broadway New

GUNARU
I LIETUVĄ 
(per Angliju) 

mamHnhi kaina R IrtoarM 
lalvakerčhi| KAUNAUt^TGAL ’

BEBENGABIAir MAUBETANIA...AQŪITANIA......
I LIEPOJA IR ATGAL 

LAIVAIS — $1MIi Bostono:
Samaria 
Oaronia.
I Ltetavų greitu laito, 
ka* MTvdų. Keleiviai 
faMfimni te tvotu vai 
ktiaortaiatvial tari tai 
abMi Kr^Mtte prio v
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“DARBININKAS”
166- Vest Broadway * South Boston, Mas>
B . - TeL South Boston 0620

. .$4.50Bo$tos’e ir apylinkėse 
• .$5.50 Užsieny • • • •• • • • • •

K LIETUVIŲ LENKįJ SANTYKIAI
Kf* Lietuva į ypatingai artimus santykius su Lenkija suėjo p. 
^hgaĮlos^užkurystės 1385 metais. Jau pat pradžioje panabe 

ĮĮjingi lenką didikai ir šlechta (smulkioji bajorija) didžiavos. 
Fjįtieš lietuvius ir stengėsi- kaip galėdami įgauti Lietuvoje dau 

į gan įtakos. Visos ją pastangos buvo nukreiptos kad iš nepri 
[ Įklausomos Lietuvos padaryti paprastą Lenkijos provinciją. Pl 
į ligos kovos su Lietuvos patriotais, turėdami savo valdžioje ka 

OSBlią ir sau palankiai nusistačiusią smulkiąją-Lietuvos bajori- 
&jl» jio savo tikslą pasiekė. Tas įvyko 1569 m. Liublino seime. 
Ęjtttam seime Lietuvos atstovai verkdami turėjo išsižadėti savo 
^ Švenčiausiu teisią ir jsasidųoti lenką reikalavimams. Lietuva 
L tapo lenką karalystės provincija. Tiesa, lietuvių priešinimą 
Kjps-šiais 1569 m. dar nepasibaigė. Kova ėjo ir toliau, bet le- 
I Įpilu būdu jau viskas buvo pabaigta. Kol dar sujungta vai 
| jžybė tebebuvo nepriklausoma, tol nore ir aplenkinti Lietuvos 

idikai spyrėsi prieš lenką pastangas ponavoti. Kai jau aiškiai 
natėsi valstybes žuvimo pavojus, tai tik tada metę visokiu*.: m___ „ ... .

tarpusavius ginčus pradėjo ginti bendros valstybės reikalus. 
. nes galvoti ąpie atsiskyrimą buvo nebegalima. Lig tol nežiū
dėdami susijungimo akto lietuviai kaip galėdami kratėsi len 
kais ir nuo ją įtakos apsitvėrė tam tikrais įstatymais. Iki pat 
Sujungtos valstybės padalinimą jautėsi, kad čia yra ne vienas 

h jpmetas, o dvi viena kitai priešingai nusistačiusios visuome 
Ir .yra buvę atsitikimą, kad kaikurie Lietuvos didikai 

gtagėsįpiio Lenkjjos visai atsikratyti. Aiškiai prikišamas pa 
^^^Ujorijos pad^te^5 m. sutartis su švedais. Kritin

H^betovai minutėj buvo padaryta ta sutartis. Tada Didžiąja 
Bjptuvos dalį su Gardinu, Vilniumi ir Kaunu buvo užėmęs Mas 

IMctos caras Aleksiejus, o kitą dalį švedą karalius Gustavas 
^Adolfas. Minėta sutartimi Lietuva susijungia su Šyedija to- 
pfeąs pat pagrindais, kaip buvo susijungusi su Lenkija. Tie- 

tis žygis buvo padarytas ne vien tam, kad atsipalaiduoti 
I* lino lenką—čia buvo daug kitą politinią sumetimą. Bet tas jau 
Otido, kad Lietuva niekuomet nebuvo pilnai susiliejusi su Len 
F KŲa į vieną vienetą. Visada jautėsi, kad čia yra Lietuva, o ten 
l^lenkija.

lįtb^ Nors Lietuvos diduomenė ir buvo dar patriotais, bet len 
įtaka į ją kas kart labiau skverbėsi. Nuo pat lietuvių su 

|Įi»kais santykiavimo pradžios lenkai, kaipo stovy arčiau Va- 
p%rą Europos ir turį su jais artimų ryšių bei bendrą kataliką 
g tikybą, kultūroje buvo pakilę daug aukščiau už lietuvius. Ta 
B aukštesne kultūra ir darė įtakos į Lietuvos didikus. Į smulkią- 
r gi bajoriją masinančiai daug veikė tas, kad jiems panaši Len- 

~ s Šlechta turėjo įstatymais lygias teises su didikais. Lietu- 
bajorėliai, žinoma, irgi to troškė ir stengėsi kiek galima 
aartinti, pasidaryti lygiais lenkų šlechfai. Jie dar pri£ 

^69 m. net kelis sykius kreipėsi į karalių prašydami sujungti 
^Lietuvą su Lenkija į vieną valstybę. Bet ir norėdami susijung- 

su lenkais jie dar tebebuvo lietuviais. Nežiūrint masinimą, 
^Msiartimmo ir panašavivmo pastangų jie dar nebuvo ištautė- 

Daugumas ją net nemokėjo'lenkų kalbos. Taip dalykai 
dtiovejo iki valstybės padalinimų, taip pasiliko ir iki 19 šimt- 
? pečiui, kada krašto mokyklų viršininku buvo paskirtas kuni- 

Mdkžtis čartoriškis. Nuo tada prasidėjo tikras besimokinan- 
Otos Lietuvos jaunuomenes lenkinimai Tikis laikais mokino-j 
į #tik bajorą vaikai ir jie visi sulenkėjo, dartoriškio dėka mes 
^totojome savo lietuviškos bajorijos^ o su ja kartu ir inteligen-!

Lietuvovs baudžiauninkas negalėjo susikalbėti su savol 
gjKian. Jie vienas antro nesuprato ir nekentė., Tas laitai blo-j 
Ijiti atsiliepė į baudžiauninką padėtį..

J'.- 1862-4 met. panaikinus baudžiavą pasilengvino kiek ir lie 
nttių tautiškas gyvenimas: tikri lietuviai lig tiol buvę bau- 

csrt daugiau savo inteli- 
nor«
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jų buvo labai grandu. Užtai jie visur kur 
protestavo, teiĄdė Beturiu veifcįjną- lįglj 

laikrašty “Tygodnik Uustroraąąy? y*-*-- 
tna.Mft.nar tai n- liatn-piai Hahftr ian n imi 
Prabočių nadarvtns'nažadiis bei nriesi 
su lenkais. Bet ateis laiku, jįs 
ir vėl susibroliauti su lenkais. Jjetifci 
Bijai Lietnva.bus su ja sujungta į rite 
svajonėm turėjo būti nuo Baltijos iki 
endękai dar ir dabar tebėra tokios m 
klausoma valstybė įsivaizduoti negali. ,

Kai Vilniuje pradėjo veikti Valstybės Tarybą išgavimui 
Lietuvai visiškos nepriklausomybės, tai lenkai visokiais bū
dais jos darbą trukdė. Susidariusi Vilniuje lenkų grupė pasi
skelbė save krašto atstovybe ir siuntinėdąvo vokiečių ir kitų 
valstybių vyriausybėm įvairius raštus protestuodami prieš 
Valstybės Tarybos pastangas išgauti Lietuvai nepriklausomy
bę ir reikalaudami Vilnių ir visų Lietuvą prijungti prie besi- 
mriančios Lenkijos. Ačiū Dievui, kad tos jų pastangos nn- 
>jo niekais. Lietuva šiandien turi nepriklausomybę, bet sūn
uose valstybes gyvenimo valandose neteko savo sostinės Vii- Į džiais nešaudysime, o 
liaus. Jis tapęs* lenkų imperializmo auka, nežiūrint į visas | įsitikinti po rinkimą 

pastangas, iki šiai dienai tebėra neatgautas. Prasidėjo tarp ~ '
Lietuvos ir Lenkijos amžina byla. Ją Lietuva buvo net kelis 
;yk laimėjusi, bet veidmainingi lenkai nežiūrėdami jokių tei
sių nei padorumo neįstengia atsisakyti nuo malonaus savo gob
šumui kąsnelio, šitai bylai išspręsti buvo sugalvota ištisa eilė 
>rojektą, bet prie nieko tas neprivedė. Lietuviai pagaliau nu
sistatė su lenkais, kaipo nepildančiais savo pasižadėjimų bei 
sutarčių, kelioms dienoms dar nepraslinkus laužančiais pasira
šytas sutartis, nieko bendra neturėti. Ir šiandien tarp Lietu
vos ir Lenkijos stovi oficialiai negyva lyg kinų siena. Jokio 
susinešinėjimo, jokio bendravimo nėra. Dabar beveik kiek
vienam Tautų Sąjungos posėdy yra kokia nors lenkų sugalvo
ja Lietuvos kaltinimui byla. Jau šablonu yra virtęs jų pra
simanymas, kad “lietuviai puola.” Ištikro gi ne lietuviai, o 
jie patys kartas nuo karto padaro ginkluotus įsiveržimus į Lie
tuvą. Paskatinį sykį tas pasikartojo šių metų vasario gale.

Kada Šita byla bus teisingai išspręsta ir kada mes visiškai 
rtsikratysim nuo lenkų įtakos, dabar dar sunku spręsti. Bet 
tas kada nors turi ateiti. . <

- Lietuviai dažnai sako, kad vokiečiai yra amžinas Lietu
vos priešas. Tai, žinoma, tiesa. Bet koksipasityčiojinias, ko
kia ironija^ kada tie patys lietuviai kartai* pavadina lenkus sa 

”ėv3mės sūnų ir tiek prikankinę visą tautą. Tas amžinas I^etto 

; vos priešas vokiečiai prieš 500 metą privertė lietuvius laikytis 
į bendrai su lenkais. Ar tik netiktą čia priežodis; nuo vilko bėgo, 
ant meškos užbėgo. ;r

A Šapoka
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BESIŽVALGANT
BRAZILIJON

Šią meti} vasario 28 dieną 
specialiu traukiniu iš Kauno 
per Vokietiją išvažiavo Bra
zilijon žemdirbių ešelonas — 
apie 300 žmonių. Tie juoda- 
rankiai laimės ieškotojai ti
kis Brazilijoje būti laimin
gais, bet vargu tą laimę su
ras, veikiausiai - jiems teks 
nešti skurdo naštą kaip ir 
Prancūzijon išvvkusiems 
darbininkams. Ten gera, 
kur mūsą nėra.
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Almėjimus.'Jie tiek fei- 
smagėjo, kadnetnebesidro- 
vi tyirtintj, kad jau jie lai
mėsią. Peijų spaudos,ži
nioms įtikėtume, tai rodytus, 
kad Lietuvoje kataliką jau 

nėra, kad ten tik socialistai, 
bolševikai ir liaudininkai įsi
galėjo. Bet tikrenybėje ki
taip išrodo. Mes nenorime 
girtis taip, kaip laisvama
niai daro, todėl tuščiais žo-

išprotėjimas, kurio jie įgavo 
Rusijos „ skerdynes bestudi
juodami, “Laisvės” komu
nizmo Šančiai patys privalė
tų nuvažiuoti Rusijon ir pa
sižvalgyti po Dzeržinskio 
“Žmonių skerdyklas,” tuo-- 
met tokias kvailystes nerei
kės skelbtu , ,

RusijosV kalėjimų barba- 
rjzmą primesti Lietuvos ka
lėjimams*—nepadoru, otai^ 
motyvais vaduojantis daryti 
beprotiškas išvadas apie baž
nyčios .neva nedorybes —

SPAUDOS BANDITAI
Mūsų išeivijos gyvenimas 

labai navatnas. Turime į- 
vairių prietikių^ įvairių sro
vių degeneratų, pagaliau 
ir... spaudos banditų Prie 
pastarosios kategorijos, pri
klauso ilgaausiai “Laisvės” 
peekeliai. Viename “Lais
vės” numerių, jie tvirtina, 
kad bažnyčia yra viso blogo 
priežastimi. * Anot jų bažny
čia ir jos pasekėjai yra pa- 

lekiojami, naikinami kas kart piečiui.tolyn, fakojasi. Prieš Į šaulio blogybių šaltinis. O 
» metų Lietuvai susidraugaujant su Let^a visupmemniąm I didžiausias pasaulio latras 
rasime tedalyvavo vieni bajorai. Dabar/kada pradedama lesąs “Darbininkas,” nes jis 
ką įtaka ir visu tuo kas lenkiška kratytis, visnomepinio lie-1 skelbiąs darbininkams Kris
tų gyvenimo priešakiu stoja iš liaudies kilę Itotnviai intoįi- Į taus obalsius. Kad savo 
Itai. Kitoki žmonės, kitokią vagą Tdro.* Tada tauta slinko Į kliedėjimus “sumacevojus,” 
kų glėbin, dar prasideda priešingas procesai — pasiliųosa-Įjie vėl griebiasi biauriausių 
10 procesas. Šita naujai pasireiškusi srove pagaliau laimi. Į priemonių apie Lietuvos ka
ntas laimėjimas ginantis ne tik nuo lenkų bet ir rusų įta- Į Įėjimus. Nabagėliai tie mu- 

i pasiekta 1905 metais, kada rusų vyriausybė leido 40 metą sų “broliai” bolševikiokai

nuninkais dabar galėjo duoti kas kart daą 
rtų kovotoją ąž lietuvybės teises.

bet ne
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Sermo patrius-ubiųue iun- kalbai, kaipo tautos pagrin- 
W© (Kalba/tė— J-1 •
iįd Tmfri- Sės visur jungia žmones)'

tarpu/ Lietuvos “Tėvynės 
Sargas” apie tai rašo:

“Rinkimai į Seimą turi į- 
vykti gegužės mėnesio' pra
džioje. Tai bus politinės sė
jos laikas, kai mūsų krašto 
žmonės savo balsais atskirs 
grūdus nuo pelų arba tikruo
sius savo vadus ir prietelius 
katalikus nuo žydiškai len
kiško socialistų bloko su 
valst. liaudininkais priešaky. 
Gaunamos iš visos Lietuvos 
žinios yra linksmos. Visur 
liaiidis yra pasipiktinusi 
valst. liaudininkų ir kitų so
cialistų šmeižtais ir melais. 
Visur žmonės atsidėję seka 
mūsų Vyriausybės darbus, 
kurie yra nukreipti viso 
krašto gerovei keltie Visur 
įvyksta skaitlingi katal. or
ganizacijų atstovų suvažia
vimai, kuriuose kaip ant del
no ūškėja visų apylinkių

pit homines — (Kalba/tėvy-
Lt- 

taip sako lotynų priežodis. 
Kasgi yra toji tėvynės kalba, 
kūri mus tampriais ryšiais 
Visa? Kalba kiekvienai tau
tai — tai'jos širdis/ jos dva
sia.-. . Tauta gali nupulti 
kultūroj, papročiuos, sie
kiuos, idealuos, arba priešin
gai — gali kilti į aūkščiausį 
-kultūros laipsnį—bet koljos 
kalba bus gyva ji (tauta) 
pasiliks, kaipo atskira tau
ta. Taip mus mokina kas
dienio gyvenimo patyrimas, 
praeitis ir istorija. Atimti 
tautai kalbą — reiškia ją nu
marinti ■’

Prisiminus Lietuvos. pra
eitį nejučiomis kyla klausi
mas kas išlaikė mūsų kalbą, 
kada mūsų tauta buvo pa
vergta; kas buvo tie mūsų 
tautos didvyriai, kurie ne- 
sigėdino lietuviškai kalbėti ? 
Mūsų kalba išliko po šiaudi
niais ūkininkų stogais; jie 
(ūkininkai) nedavė mūsų

j 
i 
»

dui į bedugnę nuskęsti. Auk* ,
w* * • • > .> _« . •• V

Nors “S-ra” čia nepasako 
kokios davatkos, bet meą spė
jame, kad ji apie savo davat
kas čia kalba. ’ Pastaba la
bai vietoje, nes į tą vaidini
mą buvo atvykusios kelios 
sandarokų dąvatkos su geųe-

štesnysis Lietuvės luomas 4- 
dvarponiai' gėdinosi savo ! 

tautiečių kalbosį kasdieni- f 
niame gyvenime niekur ne- f 
vartojo, o jeigu ir vartojo, 
tai ne kam kitam, kaip tik 
pajuokai. Bet nėra ko nusi
minti! Ne pas mūs vienus 
šios eigos diegas bujojo ir 
bujoja. Pažvelkime į kitas 
mažesniąsias tautas, kurios 
amžiais vargo ir dabar kyląv 
iš užuomaršos gelmes, ten ta. 
pat pamatysim. Tai išvy
dus,, tuojau mums krūtinė 
suvirpa ir užžiebia vifties ki
birkštį. Bet kam čia ieškoti ' 
nuraminimo tolimuose kraš
tuose,- kad mumyse jis glūdi. 
Prisiminkim nors trumpai 
Lietuvos praeitį ir jos jau
nuomenę. " Besimokinanti 

•jaunuomenė, kad išsąmoneti, 
kraipydavo savo pavardes /. 
nutraukdami galūnes/ drai^n 

kydarni rašybą ir t. p?, vie- 
nok j iems tas darbas nepdvv- :
ko. Štai nepraslinko dvide- ■ į- 
šimtsmetų, kaip bent >
kiek laisviau pradėjom veik
ti, o kiek jau nužengėme pir
myn, per taip trumpą laiką! 
Šiandiena kitas vejas pučia. 
Mūsų besimokinanti jaunuo
menė — tai pirmieji ir karš
tieji darbininkai tautinėj /
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paniekon, “Laisves” dva
sios ubagai, pirmon galvon 
turėtą išsižadėti brolybės, ly
gybės ir laisvės obalsių, ku
riuos jie iškuoneveike. Tie 
obalsiai ne bolševikams pri
klauso, o juos atnešė kri-' 
kščionija, iš kurios bolševi
kai pavogė. Taigi užuot me
lavus, prisipažinkite kuo esa
te. Bet iš pasaulinių žudei- 
ktj negi galima reikalauti pa
dorumo. Bolševikai taip su- 
niekšėjo, kad ir spaudoje tą 
patį banditizmą pavartoja. 
Spaudos banditams taip pri
tinka.' < .

jau nebe tie laikai, kadmūsu 
žmonės eitą ant socialistiš- 
kos meškerė ir pasiduotą ją 
tuštiems šūkavimams ir siu-, 
lymams. Tai rodo pustušti 
socialistą suvažiavimai, ku
rie dar didesnį liūdesį į ją 
sielas pasėja. Taip, artina
si politinės sėjos laikas, kai 

. ligšiol dirbę valstybės darbą 
katalikai pasiliks ir toliau jį 
dirbti, o rėksniams socialis
tams nieko kita nebeliks, 
kaip tik po senovei šūkauti, 
darbą trukdyti įr šmeižti. 
Tai ne tušti žodžiai, bet gy
venimo tikrenybė, kurią pa
remia žinios iš visą Lietuvos 
parapiją. Sęcialistąšūkavi
niai apie netikslumus čia nie
ko nepataiso, nes liaudis su
pranta, jog valdžiai yra sun
ku visur prispėti. Katalikai 
čia moka, nusikaltėlius baus^ 
ii, jei tik tokius žįno, ir ne
pijo socialistą pagalbos. 
Juk tik daugiausia šocjalis- 
tai valditfinkai ir daro žmo- 
nėflul blogVbią, kad galėtą iš
koneveikti kataliką valdžią, 
žmonės tai supranta, nes nė
ra jau tokie vaikai, kokiais 
juos socialistai įsivaizduoja. 
Taigi* būsimuose Seimo rin
kimuose aiškiai galime įžiū- 

> rėti kataliką laimėjimą. Bū- 
• Simam Seime numatoma ats

tovą ekaiČią sumažinti, kad 
stttabpitiB lešasar pasiuntus į 
tkiiios atstovybę geriausius 
it tiūiČiauslus žmones: Taip 
fiafeliį Seimą ateis ir<Klaipė
dos krašto atstovai.”

anksto pasipirkusios tikiet 
užsinorėjo atsisėsti kitiems 
ant sprando, bet jas sulaikė, 
deL ko tosios užsigavo ir pa
kėlė ermiderį. Pasiūlius pa
sipirkti bilietą, generolienė 
tvarkdarius išburno j o ir su 
savo ‘‘armija” svetainę ap
leido. Reikia pastebėti, kad 
prieš pat vaidinimą tūlas 
biznierius nuvyko pas Pork- 
čįapsienę ir mandagiai > pa
siūlė tikietą, bet Porkčiap- 
sienė numojo ranka. Vaidi
nimo dienoje ji atėjo ir pakė
lė skandalą. Už tokį skan
dalą* ji veiią paniekos ir aš

trios pastabos. Mes labai 
džiaugiamės, kad “S-ra” sa
vo davatką už tai nepagiria, 
bet už tokią kiaulystę išbara. 
Mes pilnai su “S-ra” sutin
kame, kad už riksmo kėlimą 
sarmata. Nors ir bažnyčios 
skiepe, bet visgi reikėtą turė
ti kantrumo,” o savo nacha- 
liškumą palikti namie.’

sų dvasios milžinams, kužie 
nepasidavė svetimai įtakai ir 
stojo į kovą prieš išsąmonė- 
jimą! Mūsų dvarponiai nuo- - 
lat susidurdami^ su lietuvių 
kalba; nors kasdieniniuose 
reikaluose pradės jų vartoti 
ir palengva, gal ir visai pa- ' 
mils. Tik nereikalaukime iŠ 
jų perdaug; Užaugę ir išsi
lavinę kitose pažiūrose, ne
turėdami savęs apšvietimui 
kitokių įrankių, kaip tik sve
timą literatūrą, sėmė iš jos 
visą maistą ir nejučiomis ta
po jos (svet. lit.) vergais. Ji,' 
(dvarponi j a) kaipo prakil
nesnė mūsų kūno dalis priva
lėjo vesti muš Lietuvos ke- \ 
liais,. o ne klaidinti savo pa
vyzdžiu mažesniuosius savo x 
brolius. Bet aš čia nenoriu ’ 
jos išteisinti Ypatingai', 
skaudu, jog mūsų vadai ne 
tik patys klydo, o per savo

■. . ■_« >; pavaldinius myne kelią polo- *
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ŠIMUTIS LIETUVOS
v SEIMAN '
Lietuva/ dienraštis “Ry

tas” prmša. kad “Garso”,

dw

aMn mandArokų 
DAVATKAS 

“fiMrtk’* H numery, apra- 
šyditnk MGenovaitės” vaidi- 
nimą, daro pastabą:

» • , » •»»» •

“BuVo gera lekcija davat- 
komę, „kurios nepratusios 
prisHaikyti tvarkos ir sfida- 

i si kur papuola. Daug vargt* 
į btftoJrol'iškėlė kai kgrias
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nizmui ir tarp žemesniojo 
luomo žmonių. Gal nėgali- ųlįį 
ma išteisinti ir kunigijos, ku- ' i 

ri per pamokslus darkė lietu- t I 

vių kalbą. Bet kas bus mums ‘ 
teisėju ? Užmeskiine gerinus 
ant tos nemalonios praeities 
uždangą! Meskime į šalį sa- 
vytarpius ginčus, kurie šiip- •. 
nina mūsų jėgas! Pradeki  ̂
me iš naujo gyventi, visi vie
nybėj! • Atmintam, kad, tau- f; 
tos širdis, jos dvasia, būdas. 
— tai mūsų bočių išlaikytoji 
lietuviška kalba.

* *■ v •
T darbą broliai! Vyra J vyrą 
Aarvuotl mokalu |«taMu! 
Pnlffslm arklą, knygą, lyrą 

. Ir etaim Lietuvos keliu! (Mainait)

Kerepčta9

®ew=aa=5«sss«sHHSBt>BE-i «
Nėra kilnesifes ^misijos nž 

laikraštininko misiją. lAimi- ' 
pu šį tavojo plaukimo ženkte.
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Žiloje senovėje Lietuva bu

vo gąjinga ir plati valstybę 
ąųmenkęjo su pačia ja 

♦ . Lenkiją pąpuolė į
Rusijos meškos glėbį. Kaą 
gį apskąityti, kiek žuvo 

t" * ' * __
- tautos vadų troškusių Lietu- 

vą paliuosuoti iš Lenkijos bei 
Rusijos vergijos? Kiek drą
sių energingų Lietuvos vaikų 
Sibire savo galvas paguldė 
vięn^delto, kad jie, būdami 

' lietuviai, troško ir kitus lie
tuviais palaikyti.'“ O kiek 
jąunų moksleivių ir studentų 
kalėjimuose kankinosi ir iš 

; mokyklų išvaryti tapo vien 
dėlto, kad jie^drįso lietuviš

ki^ kai eiles parašyti arba lietu
višką spausdintą žodppas sa- 
vę laikyti ir platinti. Kas pa
jėgs tą viską suskaityti ir į-

< kainuoti ? - Tai vis aukos už 
lietuvių tautos gyvybę.

To paties žiauraus likimo 
A ' slegiama tautos dalis emi 

gravo į platųjį pasaulį ieško
dami sau ramesnės ir laisves
nės vietos, nes jų tėvynę sve
timieji buvo užvaldę ir nuož
miausiai juos slėgė, šimtai 
tūkstančių gerinusiu Lietu
vos sūnų prisiglaudę po Dė 
dės Šamo globa sugurdami 
sau naują tėvynę. Naudoda
mies Jungtinių Valstybių 
laisve lietuviai katalikai at- 
.Simindami savo kovą už tau
tos gyvybę senoje tėvynėje
• * f’ w c . .

■ ■ ■■■! ■ I ■ « ' '. r < ;4 • v '
į Šv. Kazimiero Seseris mūsų 
j mokyklų mokytojas, nes mo
kykla tautos gyvybės Uti
nis. ' •“ • • ’

-----—-— ,x
Veltui statysite bažnyčias, 

veltui rengsite misijas, kursite 
mokyklas, darysite visokias 
rūšies gerus darbus — visi jū
sų rūpėsčiareis niekais, jei ne
mokėsite vartoti apsiginamojo 
ir puolamojo ginklo — geros 
katalikiškos spaudos.—Pijus-K

(VAW£LI8)

ŽYMOS LIETUVIAI AT
VYKSTA GARLAIVIU 

"ESTONIA” :
Baltijos Amerikos Linija deda-pas

tangų pagelbėti lietuviams, gyvenan
tiems Jungtinėse Amerikos Valstijose 
ir Kanadoje, įvykinti jų troškimas ati
darymui jų pačių uosto Klaipėdoje, to
dėl šį pavasarį ir vasarų siui&ia kelis 
savo plaukiojasčius per Atlantikų gar
laivius tiesiai į Klaipėdą; kad tuo bū
du pažymėjus didelės svarbos Įvykį su
tvirtinimui santykių tarpe Lfetuvoirt'tr 
Jungtinį} Amerikos Valstijų ir Kana
dos.

Garlaiviu “ESTONIA,” kuris at
plauks į Ne\v Yorkų kovo! 20 dlenų. at
keliauja, du žymus lietuviai atstovai: 
Martynas Jankus ir Adomas Brakas iš 
Klaipėdos Krašto. Jie atkeliauja į 
Jungtines Valstijas tikslu supažindinti 
Amerikos lietuvius su ekonominei se
riale ir politine padėtimi Klaipėdos 
Krašte. Jie atveža pasvėlkinimus A- 
merikos lietuviams nuo Lietuvos žmo
nių. Taipgi jų misijos tikslu yra-pa
tirti padėtį lietuvių gyvenančių šioje 
šalyje.

Baltijos Amejjkos J.inija turi didžiau
sio malonumo, kuomet ji galt visais jai 
prieinamais budsūs prisidėti prie Įyyki- 
nimo lietuvių troškimų ir ypač ji gali 
prie to daug prisidėti kooperuojant, jos 
biurams Lietuvoje ir čionai Amerikoje.

Ipeje neužmiršo savo jnočiu- 
; .tės ir čia organizavo savo pa- 
grapijas, statė bažnyčias, ku- 
' Triose galėtų savo - prabočių 

< kalboje Dievą garbinti. Bet 
norint kad ir čia augęs jau
nimas gerai išmoktų savo tė
velių kalbą ir pažintų Lietu
vą prisėjo reikalas turėti ne- 
vien bažnyčias, bet ir mokyk
las, nes kaip bažnyčia gaivi
ną žmogaus sielos dvasią, 
taip mokykla gaivina tauti
nę dvasią.

Jei jau Lietuvoje tiek 
daug kovota už savo teises, 
už lietuvišką mokyklą, tai 
jau savaimi aišku, kad ir 
apleidę tėvynę mes tos kabios 
išsižadėti negalime.

Kad išlaikyti kalbą visoje 
jos grožėje, būtinai reikalin
ga tautinė mokykla, kur vai
kučiai būt mokomi savo tėve
lių kalbos, istorijos ir geo
grafijos, be mokyklos tų da
lykų mes neišmokysime, nes 
mokykla tai gyvybės šaltinis, 
iš kurio teka tautinė sąmonė. 
Juk neveltui rusai taip neigė 
lietuvišką mokyklą. 
Pasidėkojant Seserims Ka- 
zimierietčms mes jau turime 
kelioliką lietuviškų mokyklų 
vedamų seserų Kazimierie- 
čių, bet jų toli gražu neuž
tenka, bet kad turėti daugiau 
mokyklų visų pirma reikia 
turėti lietuvaičių mokytojų, 
o tas mokytojas prirengia 
$v. Kazimiero Vienuolynas.

Kas met kovo mėnesy Šv. 
Kazimiero Seserys daro vajų 
savo vienuolyno naudai. Tai
gi ir šiuosmet turime parem
ti seseris Kazimierietes, nes 
jos gamina mūsų mokykloms 
lietuvaites mokytojas. Jei 
rusų priespaudos, metu kovo
jome už lietuvišką mokyklą,

Kaltinamųjų suole sėdj 
lietuviškoji - iauhntat-soūia- 
listinė inteligentija,

Prokuroras reziumuoja: 
Savo pragaištingais darbais 
Lietuvoj Respublikai ir ap
lamai lietuvių tautai, lietu
viškoji tautiniai-soeialistinė 
inteligentija užsitarnavo di
džiausios ir skaudžiausios 
bausmės.

✓ • . •

Apgynėjas: Ne didžiausiai 
ir skaudžiausiai ją bausti 
reikia, bet artinti prie savęs, 
artinti prie valstybinio dar
bo, prie Lietuvos atstatymo 
darbo.

Balsas iš publikos:,Artin
tiprie savęs ? Jūs tikite, kad 
juos galima priartinti prie 
savęs? Jau bandėme. Ką 
parodė Lietuvos Seimo, ka
binetų koalicijos, o ką paro
dė • Brooklyno, Chicagos, 
New Yorko ir kiti seimai? 
Mes traukėme ją prie savęs, 
bet kas iš to, už kelnių^trau
kėme į save, bet ji iš kelnių 
išspruko ir pabėgo. Dar ir 
šiandien savo gėdos negali 
prisidengti. Štai jums ir 
traukit prie savęs I

Prisiekusieji nusprendė: 
Teismas bylos aplinkybes iš
tyręs, konstantavo, kad kal
tinamoji (tautiniai-socialis- 
tinė inteligentija) arba iš
protėjusi, arba nesąmojinga. 
Todėl atranda: 1) kad tie, 
kurie išdavikiškai sųsibičiu- 
liavųsu.žydija ipJenkų šlėk- 
't»irpepildė>i8da^aSką’daxJį 
bą — veikė nesamojingai, tad 
moraliai ganėtinai nubausti, 
2) kad tie, kurie tautos išsi
žadėjo ir garbina Marksą ar 
Leniną ir traukia Lietuvą 
bei lietuvių tautą į bolševisti- 
nį pragarą—nenormalūs, be
pročiai. Taigi imant domėn 
kas aukščiau pasakyta, nuta> 

i ria: pirmuosius išteisinti, 
bet pavesti budriai liaudies 
globai, o antruosius, kaipo 
visuomenės ramybei pavo
jingą elementą izoliuoti. Ga
lutiną ir motyvuotą teismo 

i sprendimą sudaryti kaltina- 
[ miesiems sunormalėjus.

Femida

val.jytą: Pilni! apginkla
vusi kuopa leite&&to V iėliū- 
no vedama, ko#e&4yarka 
szyku bojowym) ėjo pirmyn. 
Išmetęs iš miško mūsų saf^ 
gybą Vieliūnas-.pareiškė len
kų policininkams, kad jeigu 
jie drįsiąyėl jjrisįąętinti prie 
miško, tai l^dsi^ iššaudyti. 
Lietuviai susijungė telefonu 
su miesteliu (lietuvių pusė
je), kut stovėjo dvi pėstinin
kų kuopos majoro Svitašo 
vedamos, ir keli šaulių bū
riai, tūlo Todaso vedami. 
Kemava virto karo stovykla. 
Ten atvyko keli štabo kari
ninkai iŠ Kauno su dviem vq^

Didžiuliu North German Lloyd Laivu COLUMBUS
IRZELIO (JUNE) 10-TA D.. 1926 M

ARTISTAS VIKTOMB'IM
fcnomojojjDzĮmdzturimdzr

Laivas CDLUMBUS yra naujas ir 
vienas iš> didžiausių pasaulio laivui. 
Turi 32,500 tonų įtalpos. Įrengimas 
nepaprastai puikus. Maistas šviežus, 
geras, patarnavimas mandagus. Tai 
tikras plaukiojantis palocius. • pa
klauskite tų, kurie yra keliavę tuo lai
vu. ; ’

GALĖSITE SUGRĮŽTI
Visi nepiliečiai galėsite sugrįžti iš 

Lietuvos be kliūčių, jei tik turėsite 
sugrįžimo affidavitą. Mes tokį affi
davitą Tamstai parūpinsime. Doku
mentais pradėkite rūpintis tuojau. 
Taipgi vietas ant laivo užsisakykite 
tuojaus, nes gali pritrukti.

Smulkesnių informacijų suteiksime 
laišku ar asmėniai.

SUTAUPYKITE $53.50

Tamsta sutaupysi $53.50 jei pirksi 
laiVąkortę į abi pusi (round trip).

LAIVAKORČIŲ KAINOS
į Klaipėdą

3-&a klesa—$107.00; į abi pusi—$186.00 
y 2-ra klesa—$152.50

žimui laivakortę* atskirai perkant 
i klesa iš Kauno $132.50, 2-ra klesa 
enaeno $152«50. Taksai atskirai. 
H— ----------- --------——— ----------------

specialybėje veikti toliau.
O Čia Lietuvos dvarinin

kai, kurių pilnas Vilnius ir 
Varšuva, norėtų juo greičiau 
atgauti savo dvarus. Mums 
teko matyti vieno tokio dva
rininko padarytoji- žemės 
pardavimo sutartis. Ten y- 
ra įdėtas atskiras straipsnis, 
kad ‘1 lenkų kariudmenei 
Lietuvą užėmus ši sutartis 
nustoja galios. ’ * Tad Lietu
vos dvarininkai vis dar tiki, 
kad ateisiąs iš pietų šalies 
“mesijošius” ir jiems grą
žinsiąs dvarus. Tas“mėšijo- 
šius”'— tai Želigovskis.

Lenkai visuomet sirgo me
sianizmu. Želigovskiui “me
si jošiaiis” vaidmuo irgi labai 
patinka;' Juoba, kad tūks
tančiai pabėgusių iš Lietu
vos “pranašų” visais būdais 
stengiasi jam “mesianizmą” 
įkalbėti. ' 
. 4 . .

O mes?
Mes paskendę savo smul

kiuose barniuose ginčuose 
priešrinkiminėje kovoje nei 
paisyti nebėpaisome apie tai, 
kas mūsų pašonėje darosi. O 
tuo tarpu “mesijošius 
•ligovskis • ir jo 
nesnaudžia

Geriausiai žinomu.. būdas -.&) 
stabdyti yra Hill’s Cascara-Br 
Sluinine. Miliūnai tą' įrodo kais 

is šaltį sustabdo į 24 valandas.
Daug tūkstančių žmonių kasnu 

šta nuo šalčio pasekmių. Viena p 
nia nukerta 150,000. Taigi šaltis, 
kas rimtas. Gydyk jį geriausiu 1 
būdu.

Vartok Hill’s kaip tik šaltis p 
da, šaltis pavojingas - stabdyk j 
ir kaip tik šiuo būdu geriausia a 
žinomu. Visos aptickos parduoda 
Tikrai Gauk S«il

Že 
pranašai’ 

Lietuva”

■ , ----------- ■>
'Z 'SOfla 

'Retoj lietuvių šeimynoj 
rasi kokio nors albumo. Beli 
toj lietuvių šeimynoj 
Lietuvos Albumą,' kuriam©^ 
Lietuvos didžiųjų veikėjų | 
vaizdai ir jų gyvenimų aprąš 
mai. Kiekvienas laikąs 
tikru lietuviu, ^patriotų pjitl 
lo turėti tą Lietuvos AlbuB^. 

Kaina $3.50. , .,.
“DARBININKAS’^ 

366 Broadway, So. Bostom Ma

laikais daugiau reika

Joniai p«tar- ■ t
naujama ypa- v
tingai Lietu- 
vių Katalikų 
parapijom fe- 
nj, jomarkų 
ir t. t. rengi- 
me, nes BAY 
statė n o- 
VE LT Y C<). 
dalinai yra 
lietuvio kata- ’ 
liko ištaiga.- , .jį

Paddle Wheele ,and Gai 
Turime didelį sandelį fėrams dl 
kaip-tai: Blankietų, Karlelię,-Į| 
džių, Pypkių, Lempų ir (L ir'.tį£ 

BAY STATĖ N0VELT< 
248 Elm St., Westfield 1 

Phone 1402

- -

Kode!
Bambino?

Todėl, kad Bambmt/ j 
guliuos jūsų kūdikio siftea *

Todėl, kad Bambino pat 
vins užkietėjimą vidurių,? 
langius ir dieglius.

Todėl, kad kūdikiai 0 
Bambino už jo saldumą, 
net prašo daugiau!

- e'Jft

Todėl, kad Bambino1 
kūdikių Geriausia Draatf

Jūsų vaistininkas para 
Bambino po 35c banką, 
galite gauti tiesiai ii j*įj 
torijos. įį

Pavyzdinė bonkptė šiuši 
veltui ant pareikalavimo. i

i LįįŽSsl kleebs^l^ Jotų

kamhiarp Kafnbariaieatisū 2/4‘rrG 
lavom. Nepaprastai Svaiūš, puošnūs 
ir ruimingi. - Miegosite, kaip kokia
me viešbuty.i . • z

v1****
' * ’r q j f * 4 1



Camel

23 gelžkelių Ii

EAGLE BRAND

inois medikališ- 
Lovola univer- 

nour Institute, 
ute ir daugelis

vinimas 
pasaulyje.

Perskaityk atydžiai Hituos straips
nius kiekvieną savaitę ir pasidėk atei
viai.

Chicago 
viešų bu< 
dysis viešas knygynas ant 
Michigan Avenue kaštavo 
$2,000,000; tas knygynas už^ 
laiko 33 skaitymo kambarius 
ir 109 skyrius įvairiose mies
to dalyse. .Kiti garsūs kny
gynai yra Newberry knygy
nas, John Grarar Knygynas, 
Chicago Law Instituto kny
gynas. , Vienas iš gražiausių 
namų yra Chicagos Dailės J- 
staiga. Augšteshio mokslo į- 
staigų irgi, yra daug — Chi
cagos universitetas,- North- 
westem universitetas, Ūni- 
versitv of 
ka mokvk 
si tetas, j 
Lewis Ina 
kiti; mokj

Lietuva”

Neragink vaikus valgyti. Tei5tem*v- 
latoK atsisako valgyti laiku, tai pasl, 
tark su gydytoju.

Nevartok piglij ta loti m miltelių. .Tu
sų kūdikio oda yra opi ir privalytum 
vartoti grynus kūdikių talcum milte- < 
)(us.

Per keletu gentkarčių tūkstančiai lie
tuvių motinų išaugino savo kūdikius su 
Borden’s Eagle Pienu. Tai kad jų drau
gai rekomendavo Eagle Menų ir todėl 
kad jos rado jį pilnai patenkinančiu. 
Bet ant nelaimės daugelis šitų lietuvių 
motinų nebuvo tinkamai informuotos, 
kodėl -jos gavo tokių puikių |>asekmių. 
Eagle Pienas yra puikiausias ir gry
niausias iš saldaus, šviežio ir rielmus 
pieno, sumaišytas su 'atydžlai pergry- 
nintu cukrumi, taip, kad padaro kūdi
kiams maistų gerinusį ką galima duoti 
po to kaip motinos pienas išsenka, ar
ba neturi tokio maistingumo.

išaugintos 
šiuo puik.

go turi daug puikių 
dipkų ir įstaigų. Di-

ąenthartes
Kudikiulika

net tolimesnį želigovskiadoš 
tęsimą Lietuvos link.

Bet ne tik vienai Lietuvai 
tenka tokiais lenkų sugyve
nimo metodais susirūpinti. 
Podgajų konfliktas yra ne
paprastas atsitikimas siu 
dienų Europos istorijoj, ka
da visiems kalbant apie taiką 
ir nusiginklavimą, kada T. 
Sąjungai, kaipo aukščiau
siam tarptautiniam autorite
tui, matant, vienas stipres
nis jos narys puola silpnesnį- 
jį. ir tas puolėjas čia pat dar 
žada šauktis pagalbos visos 
T. S-gos prieš ir be to, jau 
nuskriaustą narį! Nejaugi 
Locamo dvasia, kuri nura
mino Europos vakarus, 
skrisdama į Ridų Europą 
staiga būtų virtus žiauriu 
karo dievaičiu ? Bendrai, 
kokios yra garantijos Rytų 
Europos taikai, jei toki inci
dentai nuolat kartosis? Ne
jau ir šiandien pasaulis ir T. 
Sąjunga taip pat toleruos to
kius grobuoniškus puolimus, 
kaip kad atsitiko Vilniaus 
pagrobimo laiku, kai nebuvo 
iš karto lenkai tinkamai su
drausti?

Tokie klausimai veržte ver
žiasi kiekvieno lietuvio min
tyse, matant nuolatines len
ki} pastangas šiokiu ar tokiu 
būdu įsiskverbti Lietuvon. 
Kaip ilgai tokia padėtis tę
sis

didžiausias miestas Suv. Vai 
stybėse. Yra svarbus gelžke 
lių centras 
nijos turi stotis šiame mieste. 
Pirklyboje užima svarbią 
vietą. Chicagos stockyardai 
pagarsėjo po visą pasaulį.

, “ i .' • ■
kai “panstewko” — valsty
bėlė, ir tas lenkiškas didvy
ris lekia, kiek įkabindamas, 
ieškoti ir šauktis pagalbos į 
platųjį pasaulį!.. Tad me
tant juokus į šalį, sunku nor
maliam žmogui suprasti ir 
patikėti, kad silpnutė, paly
ginus su Lenkija, Lietuva 
pultų lenkus ir tuo sudaryti} 
precendentą didžiam gink
luotam susirėmimui. Tokį 
konfliktą iššaukti yra nau
dinga tiktai lenkams, ir todėl 
jie patys tokį incidentą iš
provokuoja. Toly^lenkų su
gyvenimo metodai yra tuo 
pavojingesni taikai, kad pa
lieka neaprėžtas galimybes 
lenkams, turintiems geresnį 
informacinį aparatą, visuo
met pirmiems pulti savo kai
mynus, o paskiau įrodinėti, 
kad jie tik ginasi nuo kitų 
puolimų.

Podgajų incidentas turi 
didelio panašumo su graikų 
bulgarų pasienio incidentu, 
kur viena pusė staiga puolė 
antrą, įsiverždama jos teri
torijos gilumon ir viską žu
dydama ir naikindama. Ne
jaugi ir Rytų Europoj pra
dės įsigalėti balkaniškf meto
dai, drumsdami ir be to tik 
ant7 siūlo kabančia taika?*■ *.
Balkaniškumas čia reiškiasi 
ne tik ginkluotu puolimu, bet 
ir ypatingu pamėgimu, kaip 
šitas konfliktas yra nušvie
čiamas lenkų spaudoj! Len
ki} spauda rodo noro šį iš
provokuotą incidentą pada-

STRAIPSNIS 165

Ko Motinos Neturi Daryti.
■ " •

Nepenėk kūdikio per dažnai ar per
daug.

'Neguldyk kūdikio, jei jis nėra tin
kamai pirpenėtaa.

Neguldyk vaiko vakare, jei jis per 
« plieną neliuosavo vidurių gerai.

Neduok vaikui čiulpti čiulpiko ar 
tuščios ix>nkūtės, kad Jis nurimtų.

Neduok kūdikiui gyduolių ar bile^ktv 
kių vaistų nepasitarus su gydytoju.

Neduok kūdikiui arbatos, kavos, ar
ba svaiginamų gėrimų.

Nedubk jam kendžių, saldumynų, šo
kolado.

Neduok kūdikiui kietų valgių iki jis 
nebus metų amžiaus, ir tai labai ]Įo 
mažu ir lengvai suvirškinamose formo
se.

Negailėk geriamo varniena: vanduo 
gelbsti vidurių Jiuosavimui.

I’rirengadma kūdikio maistą nepūsk 
ant jo, kad atvėsinti.

Negamink daugiau maisto, negu yra 
, reikalinga vienam sykiui. Geriausios 

pasekmės gaunamos kada maistas švie
žiai prirengtas. ~ —

Nevartok jokių gumos prklėčkų prie 
lx»nkūtės išskyrus čiulpiką.

Nepalik kūdikio vieno su lx>nkute.
Nepasitikėk ir nepalik tarnaitėms iš

valyti bonkųtes, indus, ir tt. arba pri
rengti kūdikiui maisto. Prižiūrėk pa-, 
t i šitas svarbias smulkmenas.

Nepamiršk kas savaitę kūdikį pasver
ti ir užrašyti jo svorį.

Neduok kūdikiui čiulpti ar valgyti iš 
Itonkutės daugiau, kaip dvidešimts mi
liutų vienu sykiu.

Neduok kūdikiui užmigti su čiulpiku 
ar bonkute burnoje.

Nežaisk su kūdikiu kuomet jis valgo. 
Lai jis ramiai penisi lopšy.

Nedalefsk, kad vaikai žaistų su savo 
maistu: nebandyk juos juokinti • ir 
kreipti jų domę kitur kuomet jie valgo.

Neduok vaikams .valgyti tarpe valgių; 
Neduok vaikams nuryti maistų nesu;

> kramčius. Lai ima ska -'at&rrgiaKj£

Chicago yra puikus pavvz- 
dis, kaip greitai Amerikos 
miestai gali išsiplėtoti. Į ma
žiaus kaip šimtą metų, mies
tas išaugo iš visai neapgy
ventos vietos į vieną iš di
džiausių miestų pasaulyj. 
Patogumas privedė pirmuo
sius gyventojus čionais apsi
stoti, nes vieta buvo tarpe 
ežeru ii- netoli didelės upės.

Revoliucijinės Karės lai
ku, negras iš San Domingo, 
vardu John Baptiste de Sai- 
ble (arba au Sable), keliau
damas Chicagos ūpe, rado 
patogią vietą apsistoti ir 
pradėjo derėtis su indijo- 
nais. 1777 m. jis pastatė na
mą, tas namas buvo Chicagos 
pradžia. 1796 m. jis pardavė 
tą namą francūzui, kuris 
1803 m. pardavė namą John 
Kinzie. Kinzie buvo Chica
gos pirmas amerikietis. Me
tams vėliaus, indijonai davė 
Suv. Valstybėms šešius ak
rus žemės ir ant tos žemės 
Suv. Valstybės pastatė tvir
tovę. Vardas tvirtovės buvo 
Fort Dearborn.

Iki 1812 m. kares, Chica- 
goj mažai žmonių gyveno. 
1830 m. gyveno mažiaus šim
to žmonių. Kongresas, 1827 
m., priėmė aktą įsteigiant 
Illinois ir'Michigan kanalą. 
1837 m. miestas turėjo- 4,170 
•gyventojų ir buvo inkorpo
ruotas, nuo to laiko augimas 
sparčiai prasidėjo. 1850 m. 
turėjo 28,269 gyventojus, ir 
dešimts metų vėliaus turėjo 
298,977. 1870 m. Ohieagoj

Žmogelis pervežęs per upę 
daktarą prašo užmokėti už tai 
dolerį.

—- Kaip jums nėra gėdos už 
vieno žmogaus perkėlimą per 
upę prašyti dolerį.

— O kaip tamsta, ponas dak
tare, perkėlei mano vaiką į aną 
pasaulį ir paėmei penkiolikę 
dolad, ir taiįaoigMiaril •

gfe, nukreiptas prieš Lie- 
reą, yra ‘sistematiški pa- 
tešiamas tokia visų kalibrų 
snotii ugnimi, būtent, iš 
tadžių, šmeižtai, kurių tiks- 
s.pateisinti ir užmaskuoti 
syo ruošimąsi, paskui pro- 
ykacija, o vėliau — kaip 
ieyas duoda, atsižvelgiant 
susidėjusias sąlygas.
Bet konfliktas ties Podga- 
as, kaip jau minėjom, to- 
prašoka paprastus pasie

to incidentus. Jis šiuo me- 
Lturi ypatingos reikšmės ir 
rarbos ne tik Lietuvai, bet 
visai Rytų Europai, kaipo 

fcras gyvenimo pavyzdys, 
iizdžiai rodąs tas nenorma- 
gjsąlygas, kuriomis tenka 
jrVenti šioj Europos daly, 
uolat esančoj lenki} impe- 
alizmo pavojuj.
Charakteringa, iš pradžių, 

ta yra begėdiško mėlo kom
unija. Lenkai, turėdami 
Baigiau resursų, visuomet į- 
jeigia taip painformuoti pa- 
■tulį, kaid ten nesunku susi- 
Styti nuomonei, kad < kaž 
BŠ skriaudžiąs ir puoląs len
dą. Tas melagingas ciniz- 
ias yra dar bjauresnis, su
rėkinant tokius faktus r 
įįnkija save laiko didžiąja 
Bfetybe, savo armiją — vie- 
ąiš stipriausių Europoj, 
tin karo są jungas su kita
da didžiomis valstvbemis, ir HMP ♦ *■ /
tai, jos pat pinigais paper
imi užsienių informacijos 
Mtįniai paskelbia vieną 
tažią dieną nustebusiam pa
ramų nepaprastą naujieną: 
JūLenki jos milžiną, apsigin- 
lavusį nuo kojų lig galvos ir 
at dantyse laikantį įsįkan- 
»kalaviją, kad baisiau ąt- 
OĖins, staiga puola mažu- 
tiįefuva, apie kurią lenkų 
įpauda iniekad kitaip pemo-

■ ■ • 1 * j.x '•

^Konfliktas ties demarkaci- 
įfelinija, kurį išprovokavo 
Įjįftad, užimdami žymiomis 
HjjjBgomis .Lietuvos pusėj 
Sintį miškelį ties Podga- 

negali būti laikomas pa- 
Btastu žvalgybų susirėmimu 
u vien .deltų, kad lenkų 
tariamieji būriai siekė kelių 
tartų žmonių, puikiausiai 
©ginkluotu šautuvais, ran- 
ftą^mis granatomis ir kul- 
šDSvydžiais. Paėmusi miš- 
gk- lenkų ‘ ‘ polici j a, ” kurios 
£Įpe yra ir mokomosios da- 
į&iš Vilniaus ir perrengta 
ęguliarinė kariuomenė, ap
kase einant visomis lauko 
brtįfjkacijos taisyklėmis, 
Hptoiama arba tikėdamasi 
Kaukti didesnį lietuvių ka- 
ei jėgų sutraukimą ties inei- 
fento vieta. Kalbama, kad 
įes ta vieta už demarkacijos 
įhijos yra sukoncentruotos 
abai žymios lenkų kariuo • 
senės dalys, visų ginklo rū- 
ių, pasiruousios toliau pul- 
įlietuvius. Iš to aišku, kad 
faršuva šį kartą turi kaž ko- 
įfų planų, be abejo, gimusių 
išmaningoj avantiūromis 
rašto apsaugos ministerio 
Želigovskio galvoj. Tai įro- 
lo ir kai kurie didesnes 
eikšmės pasiruošimaų^ra- 
lėti vykdyti prieš kiek laiko, 
iaip antai policijos pakeiti- 
Bas, reguliarine kariuomene 
įes demarkacijos linija, ben- 
hras; sustiprintas žvalgybos 
filmas ir pagausėjęs šmei- 
mričių Lietuvą žinių sklei- 
’'ma3 r savo viduj ir užsie^

Chicagos gyventojų skai
čių sudaro imigrantai ir jų 
vaikai. Iš 2,701,705 gyven
tojų, 946,298 yra svetimos 
(baltos) kilmės, kuris skai
čius yra 72% viso/gyventojų 
skaičiaus. (Valdžia skaito 
svetimais, baltus immigran- 
tus ir jų Amerikoj gimusius 
vaikus). Iš svetimų gyven
tojų 808,558 gimė svetimose 
šalyse.

Mylintiems literatūrą patartina
BEN-HUR____________ ________________________ $1.50

Ekonominio turinio įdomi knygutė
TURTO NORMA_____________________________  .45

Politinio pobūdžio , t .
BOLŠEVIZMAS__________________________:_____ .15

Geografinią žinią mėgėjams tinka 
KELIONĖ APLINK PASAULĮ_____________ .$1.00

Lengvo turinio skaitymėliai
TRYS KELEIVIAI___________________________  .45
TRUMPI SKAITYMĖLIAI__________________  .45

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

Siųsdami užsakymus adresuokite:
“DARBININKAS”

366 W. Broadvay South Bottoo. Mum.

nių, 1880 jsiivirš milijonas, ventojų skaičiaus yra antras 
1920 m. cezržas rodo, kad tais 
metais būvi) 2^701,705 gyven
tojai. Cook apskrityje, kur 
gyvena Chicagos gyventojai 
arba dirbantieji Chicagoj, y- 
ra gyventojų iki 3,053,017.

1871 m. didis gaisras apsu
po miestą, nuostolių padaly
damas iki $187,000,000. Bet 
į dviejus metus žiponės at
gaivino miestą. 1892-93 m. 
Chicagoj įvyko pasaulinė pa
roda, kuri apvaikščiojo Co- 
lumbo atvykimą Amerikon. 
Ta paroda pagarsino Chica
gos vardą per visą pasaulį.

Chicago turi puikią viešų 
parkų sistėirią. Čionais yra 
parkų be galo, ir tuos par
kus suriša bulvarai. Be la
bai gražių parkų Chicago tu
ri labai puiki} ežero pakran-
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NEWARK, N. J.
Lietuvos Atstatymo Bendro

vės šėrininkų ekstra susirinki
mas įvyko kovo 21, 1926, Šv.

J. Diknton. Tūriu pranešti, L 
kad J. Dikinis yra gana gabus 
kalbėtojas, pilnas drąsos. Pra-I 
įkalbos buvo svarbios. . .J. Du | 
kinis nurodė prie’ ko veda bol
ševiką A. Bimba darbininkus. į 

įGardner’io bolševikėliai. pati- 
Ikėjo, kad Bimbutis veda darbi- Į 
ninkus į Rusijos žemiškąjį ro- 

I jų. Kada paaiškino J. Dikinis 
I apie tą Rusijos rojų ir Bimbos 
melagystes, tai pasirodė Gard- 

Iner’io bolševikėliams, kad- J. 
I Dikinis šimtą sykių daugiau ži- 
Ino apie dabartinį Rusijos rojų 
I ir darbininkų gyvenimą,. negu 
visi Bimbos, J. Dikinis užbai-

binti savuosius, pirma so
džiuose ir miestuose gulinti 
“negyvąjį

I • v • -1 • • •išjudinti.-

lACIFĄp 
Brdoklyn, New Yorfc

” kapitalą turėtu 
-“Lietuva’’

Ęiltlkp-Ajserikos liniją jmtif. Os- 
kur«lja j*ietuvon balandžio 27 d. lalru 
3. B. Lltua«a. Si etakūraija tnrt diOe- 
iės svarbos Jungtinių Valstj-bh^ 
tloa, lietuviams, taipgi Ir Lietuvai, nes 
pfbnuttaivtartu Ja uqpit-Lietuvos Bes-į 
publikos ^istorijoj per Atluntika plau
kantis taltta tiesta “
uosta KlalnCda.

Lietuvosspauda gį sfe 
dideliu susidomJJimu .ir . . . ..
H prisirengimai ekskursijų atatinkamai 

* pasitikti ir tų istorini kraštui JvykJ 18- 
; kilmingai paminėti.

Ekskursija ruolšama vadovaujant L. 
Šiltučiui, žymiam poetui-rašytpjui, Lfe- 
tuvių Romos Katalikų FedęrActjos (ku
ri Jungta visas Am. liet katalikų orga
nizacijas, draugijas ir daugeli parapl 
jų) vice-pirminiukui. Jungtinėse Vals
tybėse jisai gyveno keturiopai metų, 
visų laikų aktyviai dalyVavb' lietuvių 
tautiniame judėjime, redagavo ląikra- 
idius, buvo nariu Amerikos Lietuvių 
Tarybos ir Tautos Fondo, kuris karo 
metu rinko aukas nuo karo nukentėju?

Baltijos-Amerikos linijos laivas MTUANIA išplauks iO 
New Yorko BALANDŽIO vi d., 1926 m.' Ekskursijai ' 

vadovaus p.L.^tMUTIS, “Garso” Redaktorius
1 Ekskursija Lietuvon nuvažiuos gražiausiu laika, ge yt 

gu/.ės mėn. pradžioj. ' Bus Kaune ir matys dideles iškiLr> 
mes, parodą gegilžės-mėn. 15 d., Lietuvos Nepriklausoiny-t-< 
bes šventėj. \ i 15' ' ; . ’ / ..kižs

■ - Ekskursantams tjfebus- jokio apsunkinimo afeal

kun. Dagilio. Girdi neprašytas į 
atvyko ir laimėjo iš tokio ma
žo būrelio gerų tėvynainių apie 
$400. Bet jūs Trockio pasekė
jai ir nieko negaunate.

Vėliaus P. S. sėfrga dėl Gar- 
i tauškimo. Rašo “Garse,” kad 
į katalikai sustiprėja 60 nuoš., I 
bedieviai susilpnėjo 10 nuoš. I 
Tai tiesa, niekas negąli tą fak
tą,užginčyti. . Nors maža sau-' 
jale lietuvių katalikų; bet ką jie 
rengia, tai pasirodo,, kad lietu- 

Iviai. O ką jūs padarote! Ko- 
| kį naudingą darbą padarėte! ' 
Į. i Garnys1

ti, kad ypatingai mūsų kai>- 
ifię daug rasi be naudos- gu
linčio, ‘^negyvojo” kapita- 

4^'-’
* Mųsųžmohės prieš? kilių, 
karo ihetu ir dabar mėgdavo 
taupyti skatiką. O sutaupąs 
nešdavo ne į banką, arba į 
“kaznačiejų,” bęt laikydavo 
dažniausia namie, kur pagal
vyje, spintoje, skrynioje, po 
slenksčiu, pančekoje ar. dar 
kur kitur.

. Tas pinigų laikymas na-

x R.-.TU girdėjai apie-tai? Tai nėra grieti- 
r t jjdkj; ne, tai nėra pudingas, tai nėra Id&ufiinie’-; 

nė, bet jame yra visos geros ypatybės tu 
. gardumynų be to turi dar kitko, to, ko tu nie- 
, kuomet nesi ragavęs. .;; - ’

Dauguma žmonių papratę valgyti “taip, kaip 
-yra,” bet gudrios virėjos, kaip žinoma, varto 
j J ja ji keikų padailinimui, pajams pagardinti ir 

t. t. ' ' •
Mes turime knygelę; kur viskas apie tai apra
šyta ir jei tu ją pareikalausi, tai tu būsi pirma 
savo apylinkėj jį pavartoti. Tik pareikalauk iš 
Borden Oompany, 350 J^dįson Avė., New York, 

N, Y. ;
, L?* 'i i

VAŽIUOKITE TIESIOG į KLAIPĖDĄ 
AMERIKOS LIETUVIŲ EKSKURSIJA

Po A. L. R. K. Federacijos atstovo priežiūra rangiam* 
■ ekskursija Lietuvon TIESIOG KLAIPĖDON,

BE JOKIO PERSĖDIMO
7 LAIVAKORTE Į ABI PUSI $181.00 .

plėšikai pavogė 700 dole- 
9,000 litų ir 150 aukso!

Išvogtos sutaupęs;! 
Okupacijos metu vo-į kurios siekė 17,000 litų. .Tikį 

iš-į pas vieną Slėdų kaimo ūki-i 
gulėja 

‘ kažkur kamaroje 17,000 “<nė^ 
gyvų” krašto pinigų. Tiesai-1 
tie pinigai buvo teisėta įp.J 
nuosavybė. Bet laikydama^ 
juos namie be naudos Gelum- 
biekas darė skriaudą sau ir

kų (didesnių ir mažesnių) y-j 
ra visoj Lietuvoj ? Kiek be ’ 
naudos ir dideliam vagystės 
pavojui laikoma mūsų sodžių 
grįtelėse pinigų, kurie, padė
ti į taupmenų kasas ar į ban
kus, gulėtų saugioj vietoj ir 
jbūtų naudingi jų savinin
kams ir pačiai visuomenei.

Tuo reikalu, regis, turėtų 
įimtai susirūpinti lygiai kai
mo gyventojai, lygiai visuo
menė ir valstybės vyrai.. U- 
žuot skolinę ir dideles palū
kanas mokėję pinigus iŠ už
sienio, pirma turėtų pakla-

TRUMPI ::
ŠKAITYMELIA1

NAUJA KNYGA 
Joje telpa daugiau kaip 
1QO trumpų pasakaičių

150 pusi. 45 centai 
DARBININKAS "į 

‘ 366 Broadvay, Batto» 2 7, Mau

■^^^■ifiiŲUįĮĮr"-J irM 1 1 r- I ,
jEa9K3KS88CŠEaaŠš£| Orange pradėjo prie high “ 
■ ? ...(j,- . E school’ės pristatyti didesnę
I IV III IN AMIHRP g scboolę, nes jau netelpa vaikai.
Illiy KŲLURIJUuC g Pas mus daug lietuvių eina į

•. i -;g high school’ę. Kožnas berniu. 
nyireragfl■■ ym y ■ wkęs pabaigę prade
gęs savo pndcafbą; 'sakė, 4 bigh schoolę,
gąlite duoti ^t^t°i ^^ųetbS

jų Bimhū-su savo melais niekur “Minute Tapioeą Co.” stato 

Sgati įbėgti ir susipratusių ^tą didesnį bunding’ą. Bet 
darbininkų apgauti. |Pn® statymo dirbą daugiausia

7 DaTbininlcAg italai. ' Jonas A. C.
> . . • . ............ -

aukso. - <.Bet kur kas daugiau 1 
tO?auksd yiįa likę ir iki šiolei! 
tebėra žmonėse. .
" Kai rusų pinigą- laikinai 
buvo pakeitęs ostrublis ir vo
kiečių markė, taijr vėl mūsų 
sodžįus gausiai jų prisirinko 
— fiek» gausi ai,, kad kariais? 
vienaš kitas kaimo turtuolis: 
gerokus, pundelius tų nyks
tančios vertės pinigų atneš
davo i bankus, kad iškeistų 
juos į doelrius arba litus. *

Ir dabar, kada žmhnėse 
jau gana yia sutvirtėjęs pa

sitikėjimas - LĮetuvoą, pini- J 
gaiš, ne vienarfąiiAąfi  ̂o gal j 

c- * ff- 
kartais ir tūktsajuąųė, J 
ją kur giliai kainaMjpbsfep-'Į 
ta, guli be naudos kraštui ir Į 
visuomenei, įiįiųdąma būti) Į 
krašte labai ^jaučiamą' apy-1 
vartos kapitalo stoką.

Bet kokios to viso pasė
kos ? Visų pirma negyvai gu
lįs pinigas nėra nė kiek nau
dingas jo savininkui. Prie-I 
šingai: gyvajam kapitalui 
krašte mažėjant, negali plės
tis pavienių žmonių gerbū
vis. Šalia to (ką rodo laik- 
raščiuose skalbiamos žinios) I 
laikymas sodiečių namuose 
“negyvo” pinigo padeda 
banditizmui tarpti. Krašte 
prasideda vagystės? plėšimai, 
apie kuriuos pirma nebuvo 
girdęti.

Be ko kita nesenai4 ‘ Lietu
voje” skaitėme, kad Alsė
džių valsčiuje Slėdų kaime iš 

muosė baigėsi tilo, jog dažni ūkininko Gelumbickio kama- 
plėšimai, augimas krašte rOs 
“negyvojo” kapitalo ir kito- j rįų 
kie šaliai nenaudingi raiški-' rublių, 
ųiat 
kiečiai-buvo bemėginą 
pumpuoti” iš mūsų žmonių, į niuką Gelumbicką 
jei ne visą negyvąjį kapita
lą, tai bent .aukso pinigus. 
Tuo tikslu, buvo tyčia suma
nyta sunkiai gaunamus pro
duktus (druską; dirbtąjąjp- 
dą,•? cukrų) vien- už auksą
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Pradžia? vai?vakare.
Tautiečiai i -O' jaus prądeda, ieškoti nauji}.

Ateikite pamali Lietuvos krutamuo, Į . -♦■•-•• • , x
p. L. k..*KetjstufciOT 

. mėnesini uą susti 
nedėldlenį kiekvieno mėnes 
merių 694 AVašhington Sd, "Bosi 
Mass. 1:80 vaL po pietų. Al J. 
ant susirinkimo atsiveskite su ša\__
daugiau naflJv narių prie musų drao'- 
gijos prirašyti., , ę J ?

---------------------- :-------i_—_ i

DR. J. C. LANDŽIUS r 
(SEYMOUR) f-

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

* -V ‘Viv

K. A.
90A Lawrence Street

VASHTNGTON UN1V. ku LLB.
N n m o

(nntroR lubos)

7200 ’

Gyvenimo vieta

190 van Buren Street

56 Hamson Street

ADVOKATAS

Valandos 9 A. M. iki 5:30 P. M.
GYVENIMO VIETA

308 E. Ninth St, Tel. S. B. 1606.

m Grabortua, 
Rtaitatolr PubUe Notaras.

A.
dzi-Dnmdzi artistai

Sekmadieniais no pietų

J. GAILIŪNAS

216 Ehn Street

VLADAS JAKAS
177 Windsor Street

I ant rnndos.

Mass.

/ ■ *

' *7? I V-

VOIV ŠĮrsntlHKDt&Sp

-susirinkimas įvyks

ąsonu, sity u 
Ame aptarti 

ag svarbių reikalų, ypatin- 
l apie rengiamus vakarus 

io 25 d. “Amateur’o 
’ gegužės 9 d. — Vy- 

| šventę ir kitas pramogpį^ 
f to šiame susirinkime bus 

tinė proga naujiems 
,j prisirašyti .vajaus 

nupiginta mokestimi. 
d į šį susirinkimų visi 

eikite gerais sumanymais 
i ir naujais nariais ve*-

Valdyba

BLAIVININKŲ MIŠIOS 
jSekmadieny, kovo 21,192G, 

ai., lyte .buvo blaivininkų 
ingos šv. Mišios. Blai- 
idėją mylinti žmonės 

ąsipuošę ženkleliais ir stū- 
, in corpore dalyvavo 

priėmė Švč. Sakramentu 
jį£priesaiką. Nedaug tebuvo 

tai tik; moterys ir du vyru, 
’urbūt mirtis turi per- 

aug tuščios vietos kapuose 
^norėdama užpildyti, tai 

ardo savo aukas mūnšaino 
lodais ir trina rankas iš 

f }

ųgsmo jog turės darby-

NAUJAS BIZaaSBIVS
MbhtelHetis Alfonsas Do-

jų daiktų krautuvę So? Bos
tone, po num. 187 D St. Ža> 
dąūžlaikytį’ pirmos klesos 
prekes.

• zį * M

* " i
L. ŪKĖSŲ KLUBO VAKA-

i Pereitos nedeĮfos vakare 
^Lietuvių Salėj L. Ūkėsų Klu
bas buvo surengęs vakarienę 
paminėti 150 metų sukaktu
ves nuo išvijimo anglų iš So. 
Bostono. Salė buvo pridera
mai papuošta, publikos pusė
tinai prisirinko. Buvo žymių 
amerikonų svečių ir lietuvių 
profesiąnalų. Vakarienė išė
jo, visai gerai;

.t ■— , ■■■

NELAIMĖ
• Kovo 24 d- ryte General

Allovs Co. geležies .dirbtuvėj 
ant First St., S. Bostone kri
to keltuvas (erane) ir sužei
dė du vyru — šeimynų tėvu. 
Vienas iš jų buvo lietuvis, 
kuriam sulaužyti šonkauliai 
ir maža vilties pagyti. Abu 
)>e žada nuvežti į Camey li
goninę. • ; ’

r<4>-r’<■

- Nauji Įdomus Paveikslai

v? r ' • t . \
# į Įfepraleisk progos nepa-

.J- . - ■■ .

Parvežti
«> ' ' ■ r

<’ 4*^ ’ *■'-• ■' ■ 
.< V- /

Balandžio B d., 1926 m., New
matęs, nes paskutinį karta I South Theat^Norwood, Mass.
bus rodomi sekančiose vieto
se r

Kovo 23 ir 24 d., 1926, para
pijos svetainėj, 41 Providence 
St, Worcester, Męss.

Nedėlio*, kovo 28 d., 1926 m., 
Lietuvių Svetainėje, Park St., 
New Britam, Conn.
{'Kovo 29 d., 1926 m., Forsters 
Hdll, Newton Upper Falls, 
Ma^ss. 1

Utarninke, kovo 3Q d., 1926 
Congress Hali Theatre, 

Broadway & C Sts., So. Boston, 
Mass. Pradžia 7 vaL vakare. f 

tKovo 31 d., 1926 m., Liętw- 
vių Svetąių^j,v Lmcoln Street, 
Brighton, Mass. « » ’ ■

■Balandžio 5 d., 1926 m., 
Lithųaniaų National, Theatre, 
Main & Vine Sts., Montello, 
Mass.

Balandžio 6 d., 1926 m., Lie- 
tuvių Svetainėj, 24 Morton St., 
Stoughton, Mass.

žin ar tik kipšas ir 
į nedavė kyšį mir- 

. Mat kipšui teks dū

Jam teks—pinigai I 
as tai gešeftas.

Naujokes

SU 
BOMIS

įį^ių metų balandžio 9 d., 8 
vak., So. Bostono Šv. 
o, parapijos salėje, 7-11:

Jt,,: 3-ias Federacijos sky- 
ruošia dideli koncertą. 

Koncertas taikomas Federa- 
Centro Valdybos vice- 
ir A. L. R. K. Susivio- 

o redaktoriams L. Šimn- 
oišleistuvėins. Programas 

iningas ir Įvairus. At - 
ręikinimo žodį tars p. L. 

tis. Muzikaliam pro- 
ui pildyti pakviesta : p. 

bei/M. Grybaitė, S. Raudeliū-
ute, ĄI- Česniu te, smuiki-

Žvdanavičius,

^Galima numanyti, kad tas

/•Darbininko koncertą.
u blis paskutinė muzikalė

visi raginami iš anks-
sirūpinti bilietais, kūnų
a gauti “Darbininke
Federacijos nanus.

KELIAI PAVASARIOEKSKUR
GAL IR FAKTAI niiĮM
į^koXrotin£o- ‘ ^ouia‘u Jteijiųnipkav^yp^

. J U U K t LIAI 
JUOKAI, O UALIB FAKTAI 
fNįivižmoi 
kų jai vyras 
ji tik nuduoda, kad tiki.

i ■■ •; • • j n. >
Kaip tik žmogus pajunta, 

kad jo Afargai b&giai£, tuo^
Tautiečiai I

se paveiksluose, iotdp ji šiandien išrodo, 
kiek pažangos padarė per 7 metus lais
vo gyvenimo. Pamatykite jos miestus, 
kaimus. įstalgaa, kermošius, kariuonw- 
nčs iškilmės paminėjimą nepriklauso- 
mybės gegužio 15 dieną. IškMmės Ve- 
Huonojė L L. K. Gedimino mirčiai pa
minėti. žemaičių ruglapiųtę. Dzūkų žu- 
vipinkus ir įvairius kitus darbas. At- 
silankybią Anglų karo laivų Klaipėdo- 

; je. Taip imt bus rodoma puiki kome
dija CHAREIE CHAPLIN in Easy 
Street. kuri praĮjuokins seną Ir jaunų 
Rodys ir aiškins C. G. Lukšis. Kam 
važiuot ir išleist kelis šimtus dolerių 

i dėl pamatymo Lietuvos, kad galima pa
matyti už 50c. ant vietos. Taipgi bus 
galima GAUTI NUSIPIRKTI PA- 
VEIKSLŲ KT sekančių vietų: Alytus. 
Anykščiai, AlvltaR, Alriogala, Biršto
nas, Babtai, Daugai. Dotnava. Darsū
niškis, Balnos Dienos, Grinkiškis, Gar. 
liava. Girkalnis, Cakiškis, Jurbarkas.. 
Joniškis Kauno, Kėdainių, Kretinga, 
Kuršėnų. Karti" ?? ' y-" \ \
no, Klaipėdoj Kalvarijos, Krosnos,. 
Kelmės, Ijizdijų,' Liudvinavo.' Merk L 
nės, Mariampolės. Mežiškių. Naumies
čio. šakių apskr„ -Nemakščių. Pane- 

, .vėžio,. -Ųrienų,; f^šušvės, PaluukOA.
Plungės. Paliūnės, Raguvos, "Radviliš
kio, Raseinių, Rudenų, Šiaulių, šiauių- 
nų. Seirijų, šventažerio. Skriaudžių. 
Skaudvilės, šilrfros. Taujėnų, Tauragės, 
Telšių. Triškių. Tytuvėnų, Ukmerbės, 
Vilkaviškio, Virbalio. Veliuonos. Vilki
jos, Varėnos, Viduklės, Veiverių. Žei
mių. Lietuvos vyriausybės. Lietine; 
kariuomenės, ir daug visokių vaizdelių.

,, r .

; Svetimšalius būtlegerius greit 
deportuos iš Amerikos. Ame - 
rikoj turi būti vieta Amerikos 
būtlegeriams.
i

j

ATLAIDAI
Pereitą nedėlią So. 

tono lietuvių šv. Petro baž
nyčioj prasidėjo 40 valandų 
atlaidai. Per visas pamal
das žmonių lankėsi gausiai. 
Iš visų apylinkės lietuvii^ko- 
lonijų lankėsi gerb. kunigai. 
Oras atlaidams teipg^ buvo 
gražus. ..

Po Velykų Cambridge’iuj e

Bos- Bostono ir aptelinkės lietuviai turi 
tarnavimu, štai dėl įso: Mes įvedamo 
dens. gažus, maudynes, skalbyklas, vi 
bas reikalauja. Mes užlaikome urmo s 
plumberystės nuo mažiausio iki didžia 
vai. GEO LAUKAITIS & CO-, 162 B

progų naudotis lietuvio plumberio •»■: 
vamzdžius, šilumai, garą ir šilto \.r.; 

enu žodžiu viską, ką tik plumberio dar- 
andėlį įvairių reikmenų reikalingi; prie 
usio. Ofisas atidarytas vakarais iki 9 
roadway, So. Bustom Mass.

* z-

ts misijos.

DVIDEŠIMTIES METŲ SUKAKTUVIŲ JUBILIEJUS
SALLDŽIAUSIOS ŠIRDIES VIEŠP. JĖZAUS DR-JOS

. ' *■ « ' - I 1 . < f

South Boston, Mass?
Tos priežasties dėliai dr-ja skelbia dideliausf manifestą, rengia

mės ir kiti dvasiškiai ir svietišioai kalbėtoją

t
I

KVOTIMAI
— Kokis mokslas visų se

niausias?
—Medicina
— Kodėl?
—Todėl, kad žmonės pradėjo 

mirti žiloje senovėje. <
■ n L ; Q i j . »1

• i i*! /’5 ’ J ’. ii: » - 8

ka# kas. jraį|Įv ;<
Virėjas — karštai, i 

Konditeris — saldžiai.
Valdininkas — oficiališkai ir 

platoniškai.
Gydytojas — mirtinai.
Gaisrininkas — liepsningai'.
Pirklys — bizniškai.
Advokatas — iškalbingai. 
Pirtininkas — tvankiai. ' 
Plėšikas — jaučiamai. 
Beprotis — beprotiškai. . 
Karininkas — nenugalimai. 
Dantistas 

gai.
Lakūnas — nepasiekiamai.
Šaltkalvis — šaltai.
Fotografas — natūraliai. 
Laikrodininkas — laikinai.

artistiškai.

nemielaširdin-

Artistas -
v

i

šisai žmogus buvo mokyto
jas Sharon City, Iowa Moky
tojavo high schoolėj. Jis išsi
reiškė tikįs į laisvą meilę. Už
tai tapo nuo vietos atstatytas.

Liberty 7296.

GEORGE H.SHIELDS
811-812 Old South Building

294 vVashington Street 
Boston, Mass.

Federacijos skyrius

ŽIAI ANT RANDOS
nlal. dideli, erdvus patogus ga-

Rnndii nebrangi.
BA. 639 E. Seventh St.. So. Bos-

((K.-3O)

TUVIS ADVOKATAS
i rmkc* du Universitetu

UNIVERSITV en A. TI.

Broadvay, So. Boston
Rezidencija 

Barvard St, Cambridge, Maaa,

37 Gorham Avė., Brookline
Telephone Reeent 6568

ANTANAS F? KNEIŽYS
kuris Ištiko Suffollf.'Telslų.mokyk- 
lą ir užsiima Real Estate pardavi
nėjimu, būna mano ofise kasdien
nuo 3 iki, 5 valandos po pietų išsky
rus šventadienius. Lietuviai, kad ir
mažai sukalbantieji anglinkai gali
kreiptis įvairiais reikalais pas ma
nę. A. F. Kneižio adresas yra toks:

Ofluo Tel. So. Boeton 1532
Nmnu Tel. So. Boaton 109C
Ofiso Tel. Liberty
ANTANAS F. KNEI2YS
Real Estate & Insurance

414 Brondtvny, South Boston
811—812 Old South Bldg., Boston

apielinkėje
iš Mv. Žė-

/ ■*T?
Prakalbos įvyks VERBŲ NEDĖLIOTĄJĄ KOVO, V-tų 

valandą vakare, Bažnytinėj salėj, Penkta gatvė, So. Boston’e.
Ant tų prakalbų užprašoin ateiti ir prisirašyti į mūsų dr-ją 

be skirtumo vyrus ir-moteris, jaųhui ir. senesnius, nuo 16 iki 
30 mętų priimsim be įstojimo, nuo 30 iki 50 metų už pusę įstoji
mo^' ".t • ' 1 r ‘ •_ , ... ....

Kuriem bus patogiau, galės Įstoti draugijon tuoj po sumos, 
1-mą valandą. Dr-jos sekretorius bus po bažnyčia ir norinčius 
Įstoti priims.

Mokesčiai nustatyti tokie: vyrams 50c. mėnesyje, moterims 
25č. Vyrų savaitinė pašalpa $7.00, moterų $3.50; mirtis nariui 
ar narei, kiekvienai narys bei narė moka po 50c., gi mirusio 
įpėdiniai gauna $200.00.

Kiekvienas lai skaito sau pareiga ateiti į šias prakalbas ir 
nepriklausantieji prie šios prakilnios dr-jos prašomi prisirašyti. 
Apdrauskite savo brangiausi turtą — sveikatą ir gyvybę!

DR-JOS VALDYBA

VIETOSE:

46 Congress Avenue
KUN. J. BAKŠYS

Waterbury, Conn.

KUN. G. M. ČĖSNA .
2521 Crncago Avenue

The Lithuanian Store
-t I

Šiom City, Iowa

AthoL Massachusetts '

V. GILEVIČIUS
New Britain, Conn.

(Mmbridge, Mass.

P. LUKŠIS
Nebark, New Jeney

J0HN RAGALIAUSKAS

L. ŠIRVAITIS
9258 Cardoni Avenue

Vorcester, Mass.

Detroit, Michigan

VENCIUS

D. L. K. | VALDYBOS
—- — -y     - v -"4

Pirmininkus — V. Zalieckao,* - J*. 
614 E. Broadway, So. Boston, Moks.

’Vice-PirmUHnkas — Povilas Rufca, 
l 95 C Street, So. Boston. Mass., 
prot BMšt — Antanas Macejunos, ’ zd 

45D E. Seventh St, So. Boston, Mass.. j 
Fin. Rašt — Juozapas VlnkevIČĮus,. - ' J 

906 E. Broadvray, So. Boston^ Masą; |
Kasierius — Andriejus Zalieckas, 
' 611 E. Fųth St. So. Boston, 
Maršalka —Kazimieras Mikftllonls, i 

906 E. Bfoa<

trečiosios klesos, su 1T1 pėsčiu 
mislydavo apie savo kelionę 
per jūrę. > Kelioneipasibai - 

lis.Betper pasiaruosiūs ke- 
lis naetus,kelionė per jūres 
visiški' persikeitė. Dabar 
lai vii kompanijos ' trečiosios 
klesos pasažieriams visokiais 
būdais teikia patogumų, kad 
tik ta kelionė būtų linksma 
ir maloniai atmenama.

- Šio pavasario ekskursijos 
Europon bus ypatingai pato
gios, nes United American 
Lines rengia -ekskursijų lai
vu RELIANCE. Pirmoji 
ekskursija išplauks su šiuo 
laivu bąl. 20 po vadovyste p. 
R klrei^er. : Jis * trečiosios 
klesos pasažieriųs prižiūrės 
kad jiems, nieko netruktų ir 
kad viskąs būt tvarkoje. Ant
ra ekskursija bus laivu RE- 
LIĄNCE gegužio 18 po va
dovyste p. A. Dobozy. Tada 
jisai patarnaus visuose kė
lei vių • reikaluose.

•Tie, kurie ketina vvkti ši 
pavasarį per jūrę privalo šia 
proga pasinaudoti ir privalo 
kreiptis prie sau pažįstamų 
agentūrų arba tiesiog į ITnit- 
ed American Lines ofisą. 
Laivas Reliance plaukia i 
Hamburgą per Cherburgą ir 
Southamptou. Trečiosios 
klesos šipkorčių kainos, ypač 
round trip tikietų, yra labai 
prieinamos.

v •

— Kokia gėda! Vakar 
prakalbas nei vieno žmogaus 
nesusirinko!

Otu,
— Ne! Aš pasivėlinau, r . veiklumo.

Visi nepasisekimai organi

z

GOSTON’O DRAUGIJp 
VALDYBŲ ADRESAI

Lietuvos Dukterų Draugystes į 
Po Globa Motinos švenčiausios Į 

Valdybos Antrašai
Pirmininkė — Teklė Ašmenskienė,

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

Vice-I’irm. — Zofija Kėšienė,
59 Gatės St., So. Boston. Mass. 

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

Fin. Raštininkė — Bronislava Ciunienė,
29 Gonld St.. W. Itosbury, Mass. 

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

Tvarkdarė — Ona Mizgirtnenė.
1512 Columbia Rd.. So. Boston. Mass. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą utaminkų kiekvieną mėnesį 

Visais dr-jos reikalais kreipkitės į pro
tokolų raštininkę laišku ar telefonu. 

, ■'■30 vakare, pobažnytinėj svetainėj
Fifth St.. So. Boston, Mass.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP. 
l DRAUGIJOS VALDYBOS 
1 ANTRAŠAI

Pirmininkas — M. Žioba, 
539 E. Seventli St., So. Boston. Mass

Vice-I’irmininkas — .T. Petrauskus. 
250 Gold St.. So. Boston. Mass.

Prot. Raštininkas — J. Glineckis, 
5 Thomas I’k.. South Boston,

Fin. Raštininkas'— M. fteikis, 
40 Marine Roail. So. Boston,

Kasierius — A. Naudžiūnas, 
885 E. Broadway. So. Boston,

Tvarkdarys — J. Zaikis. *
7 IVinfield St.. So. Boston. Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas trečią 
nedėldienj kiekvieno mėnesio. 2-rą va
landą }*> pietų, parapijos salėj. 492 E. 
Seventh St, So. Boston, Mass.

Į “Darbininko” skaitymas ii 
rėmimas, tai darbininko susi 
pratimas.

Sutemus, bedievis tampa 
pusiau tikinčiu. — Young.

Mas.*

Mass

Mass
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TURINTIEMS PIRMAS AMERIKOS PILIETYBĖS 
NATŪRALIZACIJOS POPIERAS

Jei tamsta turi išėmęs pirmas popieras ir jau suka
ko du metai, ir jei esi išgyvenęs Suvienytose Valstijose 
5 metus, t&i kreipkitės, paduodami pareiškimų išėmi
mui antrųjų popierų. kad galėtumėte BALSUOTI 
ateinantį LAPKRIČIO mėnesi renkant valstybinius ir 
valstijinius valdininkus.

.Mes maloniai suteiksime tamstoms pagelbų tapti 
Amerikos piliečiu veltui, be jokių priedermių". Reika
laukite mūsų instrukcijų knygutės,.“A Guide to Citi- 
genship.”

THE REPUBLICAN CLUB OF MASSACHUSETTS
343 01d South Bldg., Boston, Mass.

®®©®©®©®®©©©®©®©©©©<3©®©©®®@®®®©©©©®®©©se@©®©©©©‘3©®®®«>

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

pas jį kreiptis

OFISO IR GYVENIMO ANTRAŠAS:

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

tJ 
rtefc^-.-i .
u savim

f

ff-'; 
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Tel. S. a 28

LIETUVIS^ .
i OPTOMETRISTAS _ 
h • ’ • 4 sr*■ y * . *r- . , "* "
[J ■ . . • -

j Išegzainlnuoju akto, priskiriu akL
1 ntus, kreivas akis atitiesinu ir
1 ambfljoniškosė (aklose)' akyse aa- 
' grąžinu šviesų tinkamu laiku.. .. 
L J. L. Pašakamis, O. D.
> 447 Broadway, So. Boston.

' n sJ 2^2

T—
■■ML

~ ' iA •• ' ** *-* į • '
Ofiso Tel. Res. TeL ■

University 8831 Prospect 0415-M

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

16 METŲ SOUTH BOSTONE

OR. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS £ 

899a W. Broadvay, So. Bofton 
VALANDOS : Nuo9 f..ikl. jra*.

(GUMAUSKĄS)

„705 Main St., Montello, Mass
I (Kampas Broad Street)'

■■ - . ą. — . ■ - -r—

TeL So. Bdston I
LIHTUVIS DANTISTAS

DR. M. V. GASPERi
(KASPARAVIČIUS) r

425 Broadwayt South Beitos 
OJiao valaMdoat 

nuo 9 ikt 12:00 ryto ir nuo 1:80 - 
iki 5 Ir nuo 6:00 iki 8 vaL vakare.- 
Ofisas uždarytas subatos vakarais 
ir nedėldlenlais, talp-gi seredomls 
nuo 12 dienų uždarytas. '" ~ r

X ■■■ ■«*'. -.į.į£S,---------—• -a
X

<363CX3»36*3£3Wa»3a^^
«• TEL. So. Boston 0506—W.
| LIETUVYS DANTISTAS J 

į A. L. KAPOČIUS i 
$ 251 Broadvay, So. Boston J 
$ (“Keleivio” name)' '.J
t Ofiso Valandos: nuo 9 iki 12, nue J 
21^6 M 6 ir nuo 6:30 Iki 9 vakarą i 
g Seredomls nuo 9 iki 12 vaL dienų 5 
SSubatomis nuo 9 iki 6 vak. Nedl 9 
5 įlomis nuo 9 iki 12 (pagal sutarti? j
S69SKS0S969SSSK90C3C9(90kSBSSC^^

Naujas Lietuvis Dentistas

DR.ST.A.GALVARISKI
(GALTNAUSKAS) 

414 Broadvay, So. 
Ofisas atdaras nuo 9 vaS. ryto iki 
tt vaL Ir nuo 1:30 vai. po pietų 
Iki 5:30 vai. vak. Ir nuo 7 iki 8 
vai. vak. šventų dieną pagal susi
tarimų. Te). S. Boeton 2900

Resldend jos Telephonas: 0779-R. K.
Ofiso Telefonas So. Boston 0779-W

S. RARUSEVIČIUS
>a, Real__________________258 W. Broadvay


