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? SALĖM, -'Mass. — Šio 
miesto maliorių unija - gavo 
algų pakėlimą. Gaudavo .po 
$1.00 valandoj, dabar gaus 
po $1.10 valandoj. Tas pa
kėlimas inėjo galion nuo bal. 
1 d. Jie turės penkių dienų 
darbo,savaitę. ; «

žibalo kompanijas. f .>
Federaciją, prašydamaspaį 
ramos streikuojantiems au
dėjams j Tai prezidentas 
Green pa^ittrifcTtą: alšisauki- 
mą McMahonui.

►uola? — 
rūpesčių !
išgirdęs.
raitelių |

Plunksnuočiui paukš- 
Į tyčiai 

•Jau grįžti pradėjo,, 
Ir jie mat jau žino— 
Velykos atėjo.

Skaisčiakė saulutė 
Aukščiau pasikėlė, 
.šiltumu sesutė 
Tuoj šaltj parvėlė.

I 

žvaigždžių milijonai’ 
Erdvėj sumirksėjo. 
Mėnulis pakilo — 
Velykos atėjo.

A kalno; Golgotos 
Kryžius atsistojo ■ 
Ir pragaro žiotis 
Sučiaupė, sužiojo.

•I < ’ •
Retežiai ir pančiai 
Vergams nubirėjo. 

aleliuja — • 
Velykos atėjo.'

mergele.—Išleis motule ‘sve
čiuos viešėti; galėsiu draugę 
aš aplankyti..; gal ir brole
lį susipažinti.

—Šiandien sulaukiau/ir 
aš Velykų, — 'trypia iš 
džiaugsmo smagus bernelis.- 
— Turiu margučių prisika- 
lenęs, galėsiu šiandien juos 
išmėginti.

Velykų šventė-— didžiulė 
šventė. '

FRANCŪZAI SUMUŠĖ 
SLRIEČIUS ; -

< j < J • . y ■ • '

Francūzai.pradėjo kari
nius veikimus. Užėmė so- 
džių Nębu.j< Tas sodžius guli 
pusiaukelyje tarp Damasko 
ir Homs. Tą šaižių f rancū- 
zai užėmė ti k po didelio, mū
šio ir po didelių nuostolių. 
Veik visas sodžius tapo iš
griautas.

~ Tai niekų, Ą taip sau, 
— ramina jį kaimynas, — tai 
ne šiandien tas reikalinga, 
tai “ruošiasi” “gintis.” ,¥. 
' — Ar kas mano ką pulti, 
kad reikėtų gintis, — pama
nė žmogelis. Ir veltui jis ti
kis sulauksiąs atsakymo.

• VIESULĄ SU SNIEGU
Vidurinėse valstijose kovo 

paskutinėse dienose siautė 
smarki viesulą su sniegu. Ve
jas lėkė 72 mailes valandoj. 
Šaltis siekė zero. Viesulą tę
sėsi net tris dienas. .‘Daug 
trukdėsių padarė susisieki - 
mui. Kaikur sniego pripus
tė net 10 pėdų. Šiaip jau 
sniego vidutiniškas sluogsnis 
buvo 18 eoliųJ 'r

' - r- X

UŽSIMINĖ APIE PARODĄ
BROOKLYN, N. Y. — 

Bossert fotelyje atstovas Sol 
Bloom nurodė, kad 1933 iri, 
sukaks 200 metų nuo George 
Washingtono gimimo dienos. 
Jis sako, kad tos sukaktuvės 
būtų, prideramai paminėtos. 
Jis nurodo, kad reikėtų Nėw 
Yorke Marine Parke sureng- 
iididžiulę parodą.

NEGAUS PALENGVINIMŲ 
„ WASHINGTON. Sena
te buvo pakeltas Frakcijos 
skolų klausimas. Senatorius 
Reed Smoot kalbėjo ir sakė.~irias<F'. McMahon.

FEDERACIJA PRIEŠ AUDĖ
JŲ VADĄ

Amerikos Darbo Federaci 
ja nedraugauja su Passaie. 
N. J. audėjų streiko vadu 
Weisbord.

Weisbord yra advokatas 
baigęs savo .profesijos moks
lą Harvardo universitete. Jis 
yra buvęs audėjas, žino, kad 
audėjų padėtis sunki.: Todėl 
jis Pasšaico audėjams pasi- 
rvžd vadovauti ir iškovoti 
geresnės sąlygas. Bet šis va
das ir A. Darbo Federacijos 
valdybą nesusitaikė.;. >
• • •___  , I * ■»

"VVeisbord yra įsteigęs taip 
vadinamą United > Front 
Čommittee of Textile Work- 
ers. Tai Amerikos Darbo Fe
deracijos prezidentas paskel
bė, kad ji® tokio komiteto 
nepripgįžįsta. > . ė- i 

' ’ jMat Amerikos Darbo Fe
deraciją jau yra pradėjus 
audėjų-organizavimą įr yra 
išdavus? čarterį United Tekt- 
ile Wdrkers of Ameriea. Tos 
organizacijos vadas yra Tho-

PRIEŠ PROHIBICIJĄ f
Rhode Island valstijos le- 

gislatūra priėmė (rezoliuciją 
prięšprohibieiją., Rezoliųci^ 
joj įsakoma Rhode Island 
valstijas kongresmanams 
stoti uz prohibieijos atšattki-4.'J j V. >.■

• NEBUS RXM^Ų

ROMA.—Italijos premię- 
rąė Mussolini pareiškė, kad 
naujų rinkimų į parlamentą 
nebūsią. Sakė, kad šis par- 
iamehtasfurėsiąs numirti sa
vo mirčia. - -

Kovo 30 d. 8 vai. vak. staiga mirė Jonas G. Milius, 
vienijimo Lietuvių Romos Katalikų Amerikoje presidenl 

Velionis buvo dar nesenas žmogus. Jis nuo senai ba 
tuvių katalikę visuomeninio judėjimo priešakyje. Jo aso 
netekomeuolausvisuonienininke. į

Teesie jam lengva Amerikos žemelė.

KAUNAS, 111*15 (Elta). Kaip jau buvo anksčiau praneš* 
įr rf ta, Tautę Sąjungos tarybos pirmininkas p. Scialoja buvo parei- 
®į<kalavlęs iš lenkų raštu, kad pasitrauktų Ugi demarkacijos lini- 
l- jos ir grąžintų 8 lietuvių policininkus, paimtus per lėnkų puoli- 
L mą ties Kyšbala, netoli Kernavas. Dabar pranešama iš Gene- 

vos, kad lenkai priėmė Sdalojos reikalavimą tuojau atstatyti 
statūs quo aute ir paleisti belaisvius. A

SUV. VALSTIJŲ KATALI
KAI VEIKIA

. WASHlNGTON. — Bal- 
timorės,arcivyskupo advoka
tas Charles W. Darr lankėsi 
atstovų buto užsienio reikalų 
komisijos posėdyje ir aiški
no Amerikos katalikų nusis
tatymą Meksikos atžvilgiu. 
.Tasai advokatas kalbėjo visų 
Amerikos katalikų vardu. 
Katalikų čia rokuojama 20,- 
000,000. Advokatas Darr ra
gino Suv. Valstijų valdžią 
pertraukti su Meksika diplo
matinius ryšius dėlto, kad 
Mekiskos valdžia taip žiau
riai ėmė persekioti katalikus.

Advokatas Darr išrodinė- 
f jo'kad Meksikos valdžia susi
lygina su Rusija.savo kovoje1 
prieš tikybą, ■■ų.

PARDAVIMAI
Parsiduoda bučernė ir grosernė 
terpe lietnvltj ir kitataučiu turtu*ll(j 
apgyventa. Bočerniy arti nėra ir negali 
būti. Galite pirkti Ir nepatyręs btenlo. 
Mea apeUnate UUaviatt. Ta vieta ver-

. Devyniolika amžių praėjo. 
Devyniolika-amžių atgal — 
Kristus .vaikščiojo žmonių 
minioje, mokino juos meilės 
ir teisybės. Kristus kentėjo 
ir mirė dėl. žemės neteisy
bių... i Bet Jis - suteikė di- 
džiausį džiaugsmą, aukščiau- 
sį vilties laipsnį./ Kėlęs iš 
mirusiųjų... v. - Devyniolika 
amžių,'.kai’ Kristus parodė 
didžiausį pasaulyje. stebūk-

,; Devyniolika' ■ šimtmečių 
Kristaus bažnyčia' bujoja 
pasaulyje, * kai Kristaus 
skelbtas meilės' žodis -plinta 
žemės tautų tarpe, ę-t <.: , ;

iv./B-
.; j Devyniolika ąmžių, kai bu
vo paties: Kristaus skelbtas 
meilės žodis. | .

Šen, :bei ten Sus 
galąstai, plieno ka 
bei ten sužvilga sį 
lūs ilgi durtuvai ■ ■ 
kur pakvimpa par 
pas, sužvanga rait 
naiKr •

— Iš kur, kasi 
nustemba kasdieni 
prislėgtas žmogeli 
.ginklo žvangėjimi 
trypimą, *

Nors devyniolika amžių 
praslinko, — daug tikinčių- 
jų paplįtor pasaulyje, bet ir 
per tuos šimtmečius net išti
sos tautos spėjo pamiršti 
Kristaris skelbtą žodį. ‘

- Kristaus meilės ir taikos 
dvasia stovi aukščiau už*gud
riausias pasaulio galvočių 
sutartis, ji yra nepalygina
mai galingesnė už pačias sau-1 
ginusias pasaulio priemones 
pasaulio ramybei atstatyti.

Veltui ‘laužyti smegenis, 
veltui ięškoti apsiginimo, 
pikta, godi, išdidus žmo
gaus valia suras sau spragą 
savo įgeidžius patenkinti.'

Tik Kristaus meilės žodis, 
Kristaus ramybės it taikos 
dvasia ugdyta žmogaus'sie- 

1 loję tepajėgs piktą pasauly
je nugalėti;

Veltui barška ginklai, vel
tui sklirida parako kvapas,—• 
Kristus!paskelbė meilę 
iriybę. ; -

1926 m. t

r i .iU~

NUŠOVĖ MERGINĄ IB0 
prgAVE*- ■’ 

BERLINAS, Vokietija.; 
Amerikietis studentas Jol 
B. Goodrich nušovė meTgir 
į kurią jis buvo- įsimylėji 
To j i mergina t ei pgi buvo 
mėrįkietė ir studentė.'

KANKINA BELAISVIUI 
j Policininkus d

Ijenkų paimti prie dėmi 
kacijos linijos.ašttioni Mfl 
policųainkai įvairiai kari 
narni,* net badu marinąr 
kad pasirašytų parodymi 
kurie lenkams vra naudi

] ....... - I M fi.»

Jaume<lžig Saki litį; 
Sujudo linguoti. ’ 
Sultingos, minkštutės 
Galai pumpuruoti. - 
< * t f*

4 NUSKENDO:i

Mauretania plaukdamas'p< 
audringą ; jūrą-į New . Votį 
gavo signalą. SOS'1 (šAVėĄį 
save, gelbėkite, o, ęelbėkit^ 
Signalas buvo nuo Angliji 
laivo Kalenam, kurs yną 
Mauretahijos buvo už 1? 
mailių.. Mauretania per pq 
kias valandas pasiekė ske 
tantį laivą. Tai buvo preįt 
nis laivas. Visus 28 jūrė 
viųs išgelbėjo.

■ ’ n. liii/’* 
i

ORANGE, Testas. — Ki
lusis šioje apylinkėje torna
do pridarė žalos už $500,000. 

< Nelaimėje žųvo^l žmogus ir 
4.ąpie desėtkas žmonių-sužeis- 
£ ta. -Daugiausia nuostolių,tu-

* * * 5 * f i M
Jau .sniegas sutirpo, 
ir'iedę nuvarai • ’ 
Jau žemė sumirko; 
Įlinksta pasidarė.

’ i > ; ; : 1
Ir vėjas švelnesnis 
Jau dvelkti pradėjo. 
Gamta'pranašauja, 
Velykos atėjo.- 

Vanduo sidairięis 

Smarkauti suftulo, 
Ledus sunaikinęs, ’ 
I srovę nugrubo, i 

Žolė iš velėnos ' 
.Tau lysti pridėjo’ 
Gambj ima puošti, 
Velykos atėjo. į

EINA ANTRADIENIAI 

penktadieniais 
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riors trukdytoju netrūksta,

ienas
tai-atsitiko, iš
* lk»x*A» «* tr

Tiorioau padu

vui raului JSivano pagalba tėvo sostą, žyniai parei 
kamavę, kad jis. išsigintą Kristaus ir grįžį.ąprie sa 
vo dievų, nes kitaip jie vėl atnaujinsią sukilimą. Ta 
čiau karalius tvirtai ir drąsiai atmetęs ją reikalavi 
mus; už tai žynių vyresnieji sukėlę p^ieš jį visą tau

ATVYKSTA PRANCŪZŲ 
SOLISTĖ

. • jZ . i •.. •••;•> i
. Lietuvos valstybes teatro 
direkcijai užmezgus į-yšjus 
su Paryžiaus meno sferomis, 
netrukus-įvyksta Kaune, val
stybes teatre pirmosios vaka
rti Europos .dainininkės gas
troles . Lįeįuyo j. Žinomoj i 
Paryžiaus., ineno . pasauly 
prancūzų.! .Operos soliste p. 
Margarytąde.Monzy atvyks
ta kovo įpeni 22 d. Kaunan, 
kur dainuos Lietuvos Operoj

vo galvą. Vėliau, paaiškėjo, 
kad Myštautą: papjovė, žmq- 
na; galvą paslėpė mėšle, t o 
l&vaną sudegino, pečiuje. -.d

:Myštautas buvo visųtmyli- 
mas žmogus 52 metų ‘ am
žiaus; nesenai grįžoiš, Ame
rikos ir savo ųkį sutvarkė 
pavyzdingiausia^ f jS. S. S". R. atstovas Lietuvoj 

Aleksandtovskis kovo mėn. 
13* d. atsilankė pas 1 Kauno 
Burmistrą p.: Vileišį, pareiš
kė užuojautos dėl ištikusios 
Kauno gyventojus potvynio 
nelaimės ir paaukojo 500 lt. 
nukentėjusioms nuo potvy
nio šelpti. v - < • -

limas, pasisekę numalšinti. Tuo tarpu, kai d 
kariuomenė sugrįžusi naino, vėl visko m sto 
skyrus mažą, kalnuose esantį Naugazim< m 
kuriame likęs iš visą pusią sukilėlių apsuj tas 

“ Jis laimingas!”—sušuko Sikatoras, ‘ O, 
jo vietoje bučiau! Jis gali kovoti už sav< t til 
bei teises, kai aš nieko negaliu ir leidžiu pąv 
nas dienas kalėjime!” L

“Kunigaikšti, taip Dievas nori. Kiek

tomis misionierių koplytėlėje jr ryto metą, prijE 
žygiuosiant į kc^vos lauką, priėmė su džiaugsmu 
.bingą angelų duoną. Drauge su juo priėjo prie 
;p> stalo kunigaikštis Saba^tijenps, buvpsis p 
JSteponąs ir aklas Tobijns suJPranmškumi.. Pp k

.tlemAkurie, įsitaiso nąoląti- 
n ?s gamavas ir pievas ligi 3 
h L Jie gauna iš tų. kreditų 
s klų vertės 25 % pašalpas, 
b t tie daugiau, kaip 100’Lt. 
S ėnamhą.,. . ,U: t> 4. L’hyL-.d. . .Lx>e tOy žemes ūkio jnim^tę- 
r |a -kreipėsi į žemės banką, 
prašydama suteikti 500,000 

kredito, kurie bus skoli- 
t&mi ūkininkams seklu jsi- 
gjtjti. Kreditas bus' gautai, 

r i t f < . į

EgMU ' ’ ‘ i ‘‘ ’ ‘
X KATINAS JAU NURIMO

^Gyventojai kambarius1 Vaį- 
w?-varidem iš kambariu- Ėe- 

skalbusius vedina rdžiovi- 
Hjfcįfeį į ikambariusf n«įa. 
oErBUtuvininkai prekes jau 

.V > f-l.. Įv i ir

valandėlę meldėsi atsiklaupęs ties. Svč, ranelęs pa
veiks Ių, atidavė* jos. globai savo rdelą ir prašė Die- 
vąy kad per jus užtarimą praplatintą Jąpopijoję sa- 
yo,Mnx«i». . . . , ■ ... ■
| Išaušus pasigirdo trimitą balsai, bilgną. mėži
mas ir ginki ąžvangėj imąs. , Kariuomenė Žygiavo į 
kovą. Sivanas gi gulėję ant našyklių ir žiūrėjo j 
praeinančią kariuomenę, nes. jis dėl kaulligės ne
galėjo šį kartą joti į kovos ladką. Kuomet jis. pa- 
natČSikatorą su raitelių buriu, suskaudo jamfiįfdį 
Ir ;p|^šaukę¥ artyn,gesdamas raąką tarė: “Mano

.AMęisk^.xkad ąš Uu-bl^ jja- 
žm*Ok

KIPRAS PETRAUSKAS 
PABALTIJY!

Kaip žinoma, dainininkas 
Kipras Petrauskas, iškil- 
mingai.atšventęs savo 20-ties 
mętyl darbo sukaktuves, išvy
ko porai savaičių gastroles 

minusia K. Petrauskas dai
nuoja Taline, teatre “ Ėsto
ji ia,” būtent, kovo mėn. 15 d. 
pperoj “Tosčh,” kovo mėn. 
47 d- “Pikų^Damoj,” tik
riausia dainuos dar ir trečią 
kartą. > Toliau K. Petrauss 
kas dainuoja- Rygoj Nacio
nalinėj Operoj; kovo 22 d. 
“Pikų Damoj,” kovo m. 24 
d. “Loliengrine” ir dar vie
noj operoj kovo m, 26 d. Pa
galiau iš Rygos K. Petraus
kas vyksta Liepojon, kur vie
tos latvių Operoj dainuos 
dviejuds spektakliuos. Po to

ždžią,>aip įo- 
gptį&ĮČio Sabds- 
j jį 5$įkė Sikiar 
Sausinėjo Sikk- 
į ir kuomet pftr 
•j* v^ gyvedi-

, , r r - • .

dteSąatį į Lauką Sikatoią ir pareiškė notrą P. Kab- 

K t
Zail^Į gr^ftumu pasklydo toji žtanL

Krikščionis apėmė džiaugsmas, pagonis 
Imjinė. Bet po pedatigelio dieną pasklystardar ant 
Ipji ir 
veržė su kariuomene į

. - • ’ . • : f Z*''-'* .

raitelių. Gatvėse, parkuose ir visoje pilyje žvangė
jo svečią ginklai. .Kunigaikštis, nepaisant sunkaus 
darbo, .kurį jis turėjo atlikti rikiuodamas paskutinį 
kartą pulkus, surado laiko prisiruošrmnr prie pir
mosios šv. komunijos; ko jis jau kalėjime būdamas

ti.jono.ir kifa|l; JfetMįufiįjjM 
toro pavyzdžiai; už tai^ar kait$į 
tondei^ apie; Sikatorąrpftpkbdmnm 
tyrė jo^lvasios kilnumą, pdts pano _ _
mąęąajlikti belaisviu negi Kristaus užsijįinti

raliui..tapti krikščionimi. |>' '

-įv "T*- . 'A * 
TOTVINIS VILNIUJE 
^ŠTU'S;llT-15'(Eltd). 
potvynių atskirose miesto 

lyse, Lur jis buvo Jęįį
.kad susirinkęs iš lietų ir 
fcgo tirpinio vanduo netu- 
O kur nubėgti, didesnio 
rojaus buvo sudaręs1 štai- 
Fvaiūjehs kilimas Nery. 
EgEnaząi betrūko vandeniui 
įlietimieste.\ .0 už žvėry- 
įr loliau, kur buvo žemi] 
įsėdai buvošusispyrę ir 
M^^-patvindė krantu^, 
■mtos^buvo ir nelaimin- 
»»tikiiną : prigėrė gyvu- 
^įįaaaikinta nemaža žmo

nijos dievų savo vyrą — bet ir už sugedusį 'jos dva
sios stovį. Tuo laiku prade jusi ji siusti, lyg kad bū
tų buvusi velnio apsėstai . . ' *1

‘ Taip buvo persikeitę Uzukoje dalykai, kai.Si- 
katondonas, pildydamas karaliaus norą, palitiosayo' 
iš kalėjimo Sikatorą. . Kas pasakys koks biivo ku
nigaikščiui džiaugsmas, kuomet atvyko Į Bujigą pa- 
siutiniu Sabastijonas ir visą tai pranešė jam. Puolė 
viens kitam ant kaklo ir griaudžiai apsiverkė Sika
toras, kad po tiek laiko kalėjimo vėl galės sugrįžti 
pas Sivaną ir parodyti jam savo meilę kovoje prieš 
Zotsumos kunigaikštį. Paliepus Sikatondohui jis. 
surinko didelę kariuomenę ir leidosi visi trySŽveSda- 
mr didelę armiją Sivanui pagalbon į Ėzuką.’ Kara
lius gi sužinojęs, kad jie atvyksta su didelė kariuo- 
rnėne, išjojo .pasitikti. ’, .f ’ ( '' 4
* ^‘Aš dėkoju Dievui,' kad dar suteikė man progą 
tau parodyti savo meilę/ ’tafe'iSvanui Sikatoras. 
“Dabar jūs" pamatysite, kad tvirčiausia sosto para
ma yra krikščionys.”

Uzukoje buvo apie 40,000 kareivių ir sekančią 
dieną rengėsi patikti priešą. Sįkatondonas pasiskel-

gtllniiun^ .vandens 
pasiekęs-

-Vi '

DdtA J. BA8ANA-
VŪMį: 

riLNTUS, in-lf CEįta). 
tini aus Aido” žiniomis, 
oris dfenomis lenkų polici- 
Vėl klausinėjo namų sar- 

J-ras J. Basaųavi- 
I veifiąsis, ar lęidžiųs 
fgas, laikraščius, ar prak- 
įu>jąs, kaip gydytojas, o 
|U ne, tai iš ko gyvenąs- .' 
Cam tos žinios reikalingos 
kuriais tikšališ renkamos,

/ * t

Usinetojas nieko nepaša-

! . ... -■< . /. ž .. .

NUO POTVYNIŲ NUKENTĖ
JUSIEMS RINKLIAVOS

Kovo mėn. 14 ir 15 d. Kau
ne buvo nuo potvynių riukėh - 
tejusiemš rinkliavos. Kai 
kurie labdaringi ii gailiašir
džiai žmonės buvo perdėm 
apkarstyti mėlynais i/ gels
vais ženkleliais už siiteiktą 
pašalpą. ’' ' r ;* r - .
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■Pirmąją rinkliavos dieną nu- 
kentėjusiems nuo potvynio 
šelpti Kaun£ surinkta apie 
7,000lt - ’ ~ ’ J- ’
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Musų Partijų Ginčiai

jie šiuo

rinkimai jau

Ypatingas
RYŽIŲ PUDINGAS

tai buvo mano
j__ >• •_ •__ _

" Taigi, tie lenku grūmoji 
mai nėba bergždi 
atveju gali virsti tikernybe.

“ (“Trimitas”)
(Po šio straipsnio parašy

mo padėtis pasikeitė. Bet šis 
straipnsis gerai parodo šau
liuūpą.) .

jos (jeigu tikėti tiems pra- 
Kie 

linijos t nrčti; būti sutraukta 
* ‘ kad prie linijos nebūtų 

risti per
Tat metas būfų pagalbi 

ir'sustoti ėjus' partinės^ 
apykantos keliu. Ganavaa 
ti ginčus, kas klerikalai s 
bedievis, kas tūutimnkaa.3 
ginčai kenksmingi ir taŽ 
tie ginčai — tai mūšy, kilti 
trukdymas, tai mūri} nep 
klausomybės žūties ru6 
maš!..

(“Panevėžio Balsas’^

minis'stovėjo netoli stovyklos, nebūty sulaikęs prie- ri įrgrji 
so, tai jį bato yjsčg j^tijėtai.

putį aprikiavo pulkas. Sikatoras pastebėjęs, kad 
priešų galybė yra labai'didelė pasitraukė ant arti
miausio kalno. ’ ' ‘ ‘ ’ t*

Dabar su dideliu triukšmu puolė. Zotšumos ka
riuomenė ant vargiai surikiuotų Bujigos eilių. Su
skambėjo ietys, skraidžiojo vilvčios ir braškėjo šar- ___ *
vai nuo smagių kirčių. Tiktai dabar pamatė Sika
tondonas savo klaidą ir stengėsi ją atitaisyti atski
rą asmenų drąsa; pats gi, pasirinkęs geriausį ir 
tvirčiausį būrį, drąsiai puolė, priešą, kuris staiga 
truputį atsitraukė atgal. Bet greitai įgavę naujos 
drąsos vėl brovėsi artyn ir atkirtę nuo savųjų vy
riausiąjį karo vadą su minėtuoju būriu apsupę. Si
katondonas stvėrėsi šautuvo ir kaip liūtas šoko į 
kovą; bet veltui. Priešai vis labiau ir labiau iš vi
sų pusių spaudė jį ir gavęs keletą kirčių apsipylė 
krauju. Sikatoras, kuris po rytikščio mūšio pasi
traukė ant kalno pailsėti, sekė mūšio eigą. Jis pa
stebėjo, kad pralaimėjimas yra neišvengiamas, jei 
neatitrauks laiku antrosios kariuomenės dalies, ku-

darbus. Būtos ir nebūtos gy
venimo bjaurybės yra skel
biamos’ viešai, skleidžiant 
begales paskalų apie nesa
mas vagystes, kyšius, suklyk 
bes, bet apie gerus darbus ne
sakoma nė žodžio. Prasima
noma nebūtus daiktus apie 
švarius ir dorus.kitų partijų 
žmones, kad tuo būdu savo 
šalininkus atbaidyti nuo anų 
ir palikti vien savo įtakoje.

Tokia mūsų spaudos ir 
partijų veikėjų taktika bai
siai erzina priešingi} partijų 
žmones ir kelia juose norą 
vienas kitam keršyti. Neįei
nančios į valdžią partijos 
skaito savo pareiga kliudyti 
valdžiai', kad ir naudingiausi 
ir reikalingiausi kultūros 
darbą.

čionai parodoma ne gazoli nui gabenti bosai, kaip kaikur ie gali pamislyti. jais.gabena- 
ma taip vadinamas heliam, kurs vartojamas orlaiviuose. Iš tų bosų heliam pumpuojamas į 
dirižablius ir nei kiek jo neišsi eikvoja. ~ v
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BALANDŽIO 2. 
j.

Artinantis rinkimams. sei- kytis, bet tik smerkia, per
iną, mūsų partijų santykiai kia savo priešininkus ir jų 
be galo paaštrėjo. Šį paaš
trėjimą'' sukėlė; daugiausia 
mūsų spauda ir priešingų 
partijų veikėjui, f

Skaitant mūsų laikraščius, 
vis dažniau matosi mirgant 
eilutėse: “klerikalai,” “ka- 
demai” — iš . vienos pusės, 
“socialistai,” ^Bedieviai,” 
-‘ masonai ■ * — iš kitos. Nįe
itas čia neaiškina savo parti
jų programų, neišdėstinė.ja 
savo planų, kaip geriau tvar-

kaip prieš silpniausią j į savo 
kaimyiią, preš Lietuvą; negi 
drįs jie kibinti Rusiją ar Vo
kietiją! Be to, Lenkijos 
priešai viduje ir iš lauko ją 
skatina į avantiūrą, kad Len
kija greičiau subi rėty iš vi
daus. . - . «

Taigi, tie grūmojimai nė
ra tušti. Jie nėra tušti dar ir 
dėl to, kad Lenkija veikiau
siai tikrai neįeis į Tautų Są
jungos Tarybą ir dėl to jie 
sugalvojo tą Pagojų provo
kaciją, kad nusibankrutiju- 
siejį lenkų politikai paskui 
prieš įtūžusią savo visuome
nę turėtų' kuo pasiteisinti — 
Štai, Lietuvą, mums sukliū- 
džiusi! ‘

'Pagaliau, lenkų politikie
riams nusibodo tokia padėtis, 
ji^ū^s įgriso Lenkijos nepri
klausomybė. Jie norėtų ma
tyti geriau jos galą, negu gy
venti tokiose nepakenčiamai

■f-
Kiekviena motina žino ar jo* 

kūdikis verkia dei išalkimo, 
skausmo ar pykčio. >

BAMBINO
-* Kūdikių Geriausi* Draugas
nepatenkins kūdikio alkio, tačiau 
jis tikrai palengvins jo skausmą . 
ir apgalės jo pyktį, jei vidurių 
užkietėjimas yra to priežastimi. ' 

Pareikalaukite veltui siun* • 
ėiamos pavyzdines bonkutčs.

Bambino .galite gauti pas savo 
vaistininką arba tiesiai iš labo
ratorijos po 35c. už bonkų.

F. AD. RICHTER & CO. . / 
Berry .and So. 5th Sts. /

Brooklyn, N. Y. /
L J i- » • » C . 1 A-

Sikatondonas, kuomet tik prisimindavo Sikato- 
rą neištverdavo nesusisielojęs; tačiau jis pasiliko 
užsikietinęs pagonijoje. Bet nuo to laiko krikščio- 
nių niekada daugiau nebevad<indavo tėvynės išdavi
kais. Karalius Sivanas išpildė duotą Sikatorui žo
dį: tuojau priėmė krikštą. Jis įsakė atvežti į Uzu- 
ką kunigaikščio lavoną ir iškilmingai palaidojo mi
sionierių koplytėlėje, kame jis buvo priėmęs krikštą 
ir pifmąją šv. komuniją. Nelaimingoji karalienė, 
kurią labai mylėjo Sikatoras, nebeatitaisė liūdno sa-

• * -

yo dvasios stovio ir tragingai baigė gyvenimą ka
lėjime. Už kelių dešimčių metų Japonijos krikščio
nys susilankė linksmi} ir laimingų dienų, kol vėl ne
sukėlė persekiojimo audros pragaro kerštas ir dar 
daug ai kų dėl tokius Dievo valios žuvo joje. Iš tos 
didvyriškos kovos daug patiko šventais bei kanki
niais į dangų ir mums davė gražius pavyzdžius, ku
rių gra iausias yra minėtojo jaunikaičio pavyzdys.

dis pergalėjo visas mintis ir sušuko: “ Kas nori liūo- 
šai sekti mane, kad išgelbėjus Sikatondoną?” _

“Kunigaikšti, nėra jis tau tiek gera padaręs, 
kad tu galėtumei už jį paaukoti savo gyvastį,” tarė 
vienas krikščionių. ■ . -

“Ar gi Kristus taip manė, kuomet ėjo už mus 
ant krvžiaus mirti?” — atrėžė kunigaikštis. “Pir- 
rnyn kas seka mane! Kristus ir Marija!” Ištaręs 
tuos žodžius persižegnojo ir paspaudęs žirgą pinty- 
nais leidosi į banguojantį mūšį. Paskui jį ir visas 
būrys. Tarp ginklų braškėjimo skambėjo obalsis: 
“Kristus ir Marija!” Nors būrelis, palyginant su 
tokia galybe, buvo labai mažas, bet jo puolis taip 
smarkus, kad lyg kirviais skaldomos iro priešų ei
lės. Sikatoras, skindamas sau kelią kardu, vis la
biau ir labiau artinosi prie tėvo. Šis gi pamatė ant 
jo šalmo auksinį kryžių ir tiktai dabar pažino įsūnio 
drąsą ir kilnumą: kad už tiek jo'padarytų skausmų, 
atsimokėjo jam didžiausia meile. Jau buvo perlauž
tos priešų eilės ir susitiko paskutinį kartą tėvas su 
sūnum krauju apšlakstytoje žemėje. Sikatondoną, 
kuris smarkiai buvo sužeistas ir gulėjo ant, žemės, 
krikščionys-kareiviai pavilko po užmuštu arldru; ku
ris išliko gyvas ir išgijo. Sikatoras gi tapo užmuš
tas. Pervėrė jo kilnią ištikimą ir Dievui pašvęstą 
širdį priešo ietis, o siela nulėkė Išganytojo prieglobs- 
tin, kuris beabejo apvainikuos, ją dangaus garbės 
vainiku ir paves amžinai naudotis, daug brangesnė
mis, savo linksmybėmis;

YRA DĖL KO SUSIRŪPINTI!

didelei valstybei 10 milijonų 
dolerių!); užsieny turėjo 
tiekf visokių nepasisekimų ir 
tie nepasisekimai dabar gali 
apsivainikuoti nepriėmimu į 
Tautų Sąjungos Tarybą -4-' 
tokiose aplinkybėse Lenkijai 
reikia kur nors įsikišti į Juo
kią nors avantiūrą, reikia 
prieš ką nors iš lauko nu
kreipti vidaus įniršimą. Ir; v 
šiuo atveju lenkai kreipia jį, ^sunkiose aplinkybėse.

jie paduotasavo

Lerikų.niekšybei nėra galo 
Jie tebelaiko pagrobę Pago- 

- jų miškelį,tebėskelbia pas ša? 
ve namie ir užsieni} begediš— 
kiąusią melą, kad mes pirmi tįttr obuoliui 
juospųolę; tebelaiko nelaiš- 
,v^4£ mūsų pasienio polici
ninkus ir deda paskutiniųjų 

^pastangų, kad mūsų skundas' 
Tautui jungai dėl jų begė- 
diško puolimo visai nebūtų 
svarstomas.1 ; Maža to. Jie 
pradeda mums atvirai karu 
grūmoti; Vienas artimas mi- 
nisteyiui Skšinskiui laikraš- 
tis rąšo, kad jeigu Lenkija 
nebūsianti priimta Tautų 
Sąjungos Tarybos nariu, tai 
tuo būsianti kalta Lietuva.

Nekaltink Kūdikio“
Verksmas, yra vienatiniu bu

do. kuriuo kūdikis gali jums t»- 
sisakyti, kad jis jauėast nesma
giai. 5 .

šią nuolatinius lietuvių tvir- 
tinimus; kad jie esą karo sto
vy su Lenkija. Kieno nenau
dai išeisiąs tas karas — aiš- 

į; kū, kad rie Lenkijos, ir tuo 
“būdu Pagojaus mišk^io įvy- 

. kis galįs duoti netikėtų išda- 
’vmių. Tą Lietuvos kaltini- 

) . mąį jei Lenkija neįeisianti į 
Sąjuingos Tarybą, pakarto- 
jo veik visi lenkų laikraščiai. 
Kiti lenkųląįkraš&aL;savo 
grūmojimuose stačiai perei
na visas ~padorumo* sienas.

, • > t ■ f f

c Vienas, pavyzdžiui, lygina 
* ‘Lietuvą pasipūtusia varle įr 
-P aistriai kviečia savo tautie-

. čius ją sutrėkšti arba bent iš
varyti jai tą pasipūtimą. Dar 
,kįti laikraščiai įkyriai tebe
kartoja melus apie mobiliza- 

>- eijas Lietuvoje, apie vokie
čių karininkus pasieny, apie 

> “šaulių” traukimą prielini-

j. tokj lenkiškų zagįobų ra-, 
šymą galima žiūrėti kaip į 
paprastą grūmojimą, kurį 
girdime jau T metai,* įskai
tytą pagąsdinti “lietuviškus 
kvailius,” ir niekumet ne
įvykdomą. Bet šiuo atveju, 
taip įvertindami lenkų grū
mojimus, klystume. Dabar 
tie grūmojimai turi daugiau 
rimto pagrindo, kaip kita
dos. Lenkai gyvena neapsa
komai sunkų ūkišką krizį, to 
krizio prablaivėjimo iš nie
kur nematyti; zlotas tebe- 
krinta, žmonių nepasitenki-t 
nimas vidury pasiekė auk- 1 
ščiausio laipsnio; kasdien ta
me ar kitame pakrašty pasi- 1 
kartoja banditizmo reiškia
mų; dažnai sprogsta kariš
kos dirbtuvės ir sandėliai, < 
kasdien suimama ’ svetimų : 
šnipų; paskolos užsieny nie- . 
kas neduoda (vieni italai :

Y f ?. įš ^aro aš priimsiu krikštą.”
“Tebūnie pagarbintas maloningas ir gailestin- 

F gias Dievas,f f atsakė kunigaikštis. “As gal jau dau- 
| giąu nebegrįšiu, nes vidujinis balsas man sako: tu 
* L. greitai atsieksi savo tikslą. Karaliau, tik viena pra.

9 f * šaųz greičiau priimk krikštą ir būk Japonijos kri- 
ksčionitį globėjų! ”

> l1?' Sivanas pasižadėjo išpildyti jo prašymą ir pa
davęs ranką apsiverkė; kunigaikščio kilnumas su-

• minkštino jo širdį. Sikatoras nujojo atgal prie sa-
* -.' vo būrio. Ilgai dar matė Sivanas jo blizgančius sau- 

z \ iės spinduliuose šarvus ir auksinį kryžių; pagaliau 
uždengė jauno didvyrio paveikslą kareivių ietis ir 

?, žirgų pasagomis sukeltos dulkės.
. Sikatondono armija nužygiavo Fijungo provin

cijos linkui, kuri pietuose susisiekė su Bango kara- 
'4 lija ir čia susitiko su Zotsumos kariuomene. Ilgą 
X lakią kovėsi vien kardais. Sikatoras daugelyje mū- 
\ šių išbandė savo nepaprastą drąsą ir karišką suma

numą Ir Sikatondonas, kuris vis dar tebežiūrėjo 
r į jį kaipo į dievų išdaviką buvo priverstas labiau 

sp juo snsiartinti. Pradžioje kare sekėsi gana ge
rai ir jau buvo matyti laiminga pergalė. Bet pada
rius klaidą vyriausiam karo vadui, vėl viskas žuvo

• ir Uzukos pilyje džiaugsmas persimainė į nuliūdimą.
. r Sikatondonas laikė apgulęs priešus ant Zotsu-
•4 mos rubeŽiaus ir nesiliovė briovęsis į jų vidurį. Jis 
-7 nesuprato, kad priešas sutrauks visas jėgas atlai

kyti tam puolimui ir apsups jį; bet pergalė jį apaki
no; Jis padalijo kariuomenę pusiau ir dalį paved? 
neprityrusiam generolui, kuris tuojau puolė ant prie- 

įL-. šo tvirtovės; tuo tarpu pats nieko nesirūpindama? 
tęsė apgulimą toliau. Sikatoras laikė pareiga per
spėti savo tėvą Tačiau toks kunigaikščio sumany- 

tiktai supykdė Sikatondoną Jis daugiau su
prantąs apie karo dalykus. Be to žyniai jam pri- 

Kip žadėję karo dievo vardu pergalę, jei pašalinsiąs iš 
savd armijos krikščionis. Todėl viri kareiviai, turin- 

3d" " ženklą kūjį laiką negalėjo pasirodyti
jo stovykloje. .

Sikatoras dar tą pačią dieną su 1000 krikščio* 
„ “ nių-kareivių apleido stovyklą Vyriausis karo va

das visą naktį praleido pokilyje su oticieriais, taip 
kad tvirtovės paėmimą šventė’ pirmiau. Išaušus, 

i Y kai visi girti grįžo į savo šėtras, atvyko Sikatoro 
greitasis pasiuntinys ir pranešė, kadi pirešas labai 

j?-. didele jšga siaučia aplinkui.; Zotsumos kunigaikštis, 
apsupęą ftattolą su dalimi kariuomenės, artinosi* 
prie Sikatondono ir jei Sikatoras, kurs su krikščio-

j partijoj žmogus—musų tau- nepasisekimo ir tarĮmsa 
j tos narys — yra skersuoja- Vj&įo ir norėtų pagl 
masir laikomas kokiu tabdr- mūsų laisvu ir šalįiir^ 
deliausiu pridšu.. Niekas nė-į piųti jnūsų visįOcŽimą. 
žiūri tautos vienybes; kiek
viena partija pasiruošusi je- ; 
ga ir smurtu ginti savo siau-.. 
rą porgramą, nors tas pa- . 
kenkti} mūsų tautos ir vai- , 
stybes reikalams.

Tokiu savo elgesiu mūsų 
partijos rodo savo nekultū
ringumą ir politinį nepri- 
brendimą. ’

Yra partijos visose civili - 
zuotoše šalyse, bet ten psfrti- 
ja lieka partija, o tautos vie-= 

: nybė ir žmoniškumas dėl jų 
nepamirštama. Nekliudo ten 
niekas priešingi} partijų 
žmonėms atiduoti vienas ki 
tam teisybę, vienas antrą pa
gerbti.' - ‘ -

♦ Taigi, ir mes galime būti 
pasiskirstę partijomis, * bef 
neturime būti fanatikais. 
Žmogaus žinojimas, . gabu
mai,' jo nuopelnai turi būti 
įvertinami šalia partingumų, 
ir priklausymas kitokiai par
tijai neturėtų mažinti mūsų 
pagarbos, draugigumo ir pa
lankumo- savo tautos na- t — ; • ' • . t .>

riams. ' ' . . ?
Reikia atminti, kad tautos 

ateitis vra svarbesnis daik-
* - z k j į .

tas, kaip ta ar kita partija.
Nėužmirškim; kad . i ties 

mūsų šalies galva dar tebesn- 
ka pavojus, kad mes dar ta
rime gana priešų ne tik iŠori-

vynei' 
už katalikų sąrašus. Kas juos paragįs

“Darbininkas” gali ir ragina, nurodinėdamas bfei; 
dievių prieštautinį ir prieštikybinj veikiąją, ko tamsta Į 
laiškuose neturite galimybės parašyt! , r

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

•
Dabar laikas apsaugoti juos. O kaip? Užrašyk 

kitę saviesiems į Lietuvą “Darbininką.” Jame ra^ 
daug naudingų patarimų, persergėjimų ir nurodymų^ 
už ką balsuoti. i . . z e r

“Darbininkaš” Lietuvon kainuoja PENKIS DD- ; 
LĖKIUS IR PUSĘ. f Kas iki gegužės 1-mos užprenn-' 
meruos savo giminėms ar draugams “Darbininką,” tai ? 
mes pasiųsime dar DOLERIO vertės knygų.

Neatidėliokite, nes perdaug svarbu. Siųskite 
kį ar money orderį dabar, -‘Adresuokite:

“DARBININKAS” . įj

366i.West Broadway South Boston, Mass.

“ Pirmyn, kas seka mane! Kristui ir Marija!” 
— Ištaręs tuos žodžius persižegnojo ir leidosi į ban
guojantį mūšį.
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:ų suvažiavi-

' ► - • ' * ’l-’

sučiupo.

tikrai pripažinsime

Fed. Sokret

vynui, 
Seimas.aud atitarta'./, 

••ountrles yenriv

LINKSMŲ šV VELYKŲ VISIEMS FEDERACIJOS RE 
MEJAMS IR PRIETELIAMS.

tautiniam lai- 
širinks naujas

Nepriklausomybei parem
ti tetinka tikras, sunormuo 
tas tautiškumas.

Mylintiems literatūrą patartina
BEN-HUR ___ ______________ ___

ra “afcen pfperty custodi 
Karo taikuj&ldžta konfis 
daug vofcieįą gerybių ir; 
įsteigtu Wtp« totas gėty 
pntraNCL co muro penu 
yra čia panitomaa* vyras.

visa
nevien gerovė, bet ir 

! Pasitenkinkim

— išsiva-
Telis išvadavo

Kodėl esame reikalingi 
tautiškumo? Tradicijoms 
sudaryti ir išlaikyti. Kalba,

rūpinas tautiškų 
LAIVYNU ' '

Kaune įvyko metinis Lie
tuvos jūrimnkij suvažiavi
mas. Suvažiavime nutarta

kaltė. Waršuvos telegrafo 
agentūra oficialiai norėjo iš- 
simeluoti, bet nabagams ne- 
pavyko

Šiuo kartu ir neteisingoji 
Tautų Sąjungą nebėpakente 
lenkų niekšybės. Iš Ženevos 
pranešė, kad Tautų Sąjun
gos tarybos pirmininkas 
Scialoja kovo 9 d. raštu pa- 
reikalavo^iš lenkų tuoj ap
leisti užgrobtą Lietuvos miš
ką ir paleisti paimtus nelais
vėn policininkus.

Nors kartą žulikovskinius 
razbainikus pažabojo! Mes

Šių metų kovo 8 dieną Di
džiojoje Lietuvos Universi
teto salėje suruošta iškilmės, 
Dr. J. Šliupo 65 metų am
žiaus sukaktuvių. Jubiliatas 
laikė paskaitą, kurioje pa
reiškė, kad dirbęs, kiek ga
lėjęs, bet ant vieno žmogaus 
atsidėti negalima^ kiekvienas 
turi būti apaštalu: šviesos, 
teisybės, dorovės platintoju.

Gaila, kad jubiliatas tik 
žodžiais pamini doros, švie
sos ir teisybės platinimą, gi 
savo darbais parodė despera- 
tiškumą, demogogiškumą. 
Kas tą “didvyrį” girdėjo 
kalbant, tame įsitikino.

siėms pagelbon eina visa Lie
tuva. Prasidėjo įvairios rin- 
'dia’vos. Vyriausybė skubiai 
asignavo 100,000 litų pašel- 
pos. Ai* toks, paramos už
teks? Vargu. Mūsų, ameri
kiečių, pareiga irgi padėti 
nelaimės ištiktiems broliams. 
Bet ar mes padėsime ? Var
gu. Turime kolektorių ne 
taip -svarbiems, ne taip 
opiems reikalams, o vargdie
niams niekas neatsiliepia.

Pagalvokime.

MAKDONALDAS LIETU
VON

Žymus Anglijos politikas 
ir stambus darbo partijos va
das, buvęs Anglijos premie- 
ras Makdonaldas žadąs ap
lankyti Pakaitės valstybes. 
Tuo būdu kitą vasarą Lietu- 
ya sulauksimus diplomato

Suth Boston, Mass.

gas — 
daro raukšlė, dulkė prie pa
do; vergo ntiopelnai tenka 
valdovui; vergas — įnagys, 
ir tiek..*.' .*

Štai kodėl trokštame lais
vės: norime matyt pasireiš
kiant tautos -jėgas, besiku
riantį šventovės rūmą — o 
laisvė tautai kaip oras gy
viui : be oro tvanku, vergaut 
irgi sunku!

Tdd ir siekia tautos nepri
klausomybės. Gamtos dės
nis, būtenybė spiria jąsias 
ieškot palankių sąlygų savo 
savaimingumui plėsti, gi pir
mutinė jųjų — laisvė.

Kuo remtina atgimusios 
totuos . nepriklausomybei 
Pirmiausia,, tuo, kas ją pa
gimdė, tariant, savaimingu
mo ugdymų. Valstybės kū- • 
ną reikia prikvėpti tautinės 
dvasios.

To mums itin stoka. Mėg
džiojimas, svetimą valkioji
mas atžymi mūsiškį metą. 
Reikia savo žodis tarti, rei
kia surasti save. To žodžio 
neišgatyęs^nfepiamanys,-bet 
ąt^žfšupras; jis yra, jis gy
vuoja mumyse, liaudyje, vi
saip pasireiškia jos kūrybo
je. Kai liausimės žvalgėsi 
oo svetimas miglotas tolu
mas, daugiau susidomėsime 
savo gyvenimu, įžvelgsime 
liaudies gilumon — atrasime 
save. Dažnai didžiulės nuo
vokos asmenybė suskamba 
vienu garsu su tautos dvasia, 
atsiliepia jos kūrybai — ir 
kyla tikrai savaimingas kūri
nys.

- NORIME ATSKAITŲ
Tankiai nugirstame kolek

torius nusiskundžiant, kad 
šiandien amerikiečiai'ne to
kie duosnūs, kai anais, ge
rais laikais, šiandien ameri
kiečiai šykštesni. Tiesa, 
šiandien amerikiečiai šyk
štesni, nes jie savo mašnas 
užraukė. O užraukė ne dėl 
savo šykštumo, bet dėl neku
riu kolektorių ųetaktingumo. 
Ypatingai, daug tam paken
kė Lietuvos Šaulių Sąjungos 
atstovo A. Žemaičio pasielgi
mas: Jau senai jis apleido 
Ameriką, bet iki šiam laikui 
mūsų nepainformavo kiek 
pinigų įteikė Šaulių Sąjun
gai. P. Žemaitis tyli ir Są
junga tyli, o pikti liežuviai 
mala, kad Sąjungai mažai te
ko. Eina girdas, kad iš su
rinktų didelių sumų Šiauliai 
tegavo nuotrupas. Ar tai tie
sa ? Kodėl niekas tuo klausi
mu neprasižioja. Mes, pa
galiau privalome žinoti kaip 
sunaudojamos mūsų aukos. 
Jeigu ilgiau bus taip tylima, 
tai mes ne tik savo mašnas 
užrauksime, bet ir duris uŽ- 
skleisime panašiems kolekto
riams.

,366 W. Broadvay
t • *• . •

CrtAnls iš ■pieta Amerikos 
respūtiĘkos Kolumbijos. Ji da
bar viežiSuv. Valstijų sostinėj 
Washinįtone.

. Slidūs keliai į laisvę, pasi- 
aukavinto- keliai. Patogio
mis aplinkybėmis lengva iš- 
sivadtiot, bet esti ir taip, 
kaip Airi jai...
' Todėl labai svarbu įskie
pyti tautai obalšį: “lkisvę 
pažinę, nebevergausim!” Y- 
ra pasaulyje mažyčių skriau
džiamų taūtų, kurios taip 
pamėgusios laisvę, jog neiš
sižadėdavo jos net smarkiau
sios priespaudos metu jr - 
stiprūs valia laimi, 
duodavo! 
šveicarus, Šarlota Kordė ntt-

Tautų būdai labai skortinyb 
gi. Kalbame apie tipingą lie-į 
tuvį, vokietį ar anglą — negi 

I visai aiškiai įžiūrime skirtim-Į 
Įgą, savaimingą tų: tautiečiui 
Idvasią; jų istorija, paproM 
Ičiai, kalba, raštai ųaenas — 
viskas kitoniška. Aiškėja 
tautos tipas. • r : v .

Lietuvis ar rusas ir mąsto, 
ir jaučia, ir veika vis kitaip 
— kitoniškais atspalviais 
šviečia jų žmoniška prigim
tis, Žinoma, nesakome, kad 
ją neturima visai nieko ben
dra — kad tautos esančios 
visiškai atsiribavusioš. Ne!Į 
kiniškoji siena kurti — nesą-1 
monė. Bet tautų savaimin
gumo neišdildys joks kosmo
politizmas; ką tautietis pa
daro pats iš savęs, be pašali
nės įtekmės — tatai visad bus 
savaiminga; kas kyla iš liau
dies — tikrai budina tauw^ 
^Visa sava tautiečiams artį 
ma, malonu, brangu. Vei
kia jausmus, palenkia protą, 
sukuria tam tikro pasiryži
mo.. .

Pasižvalgykim po istorijos 
lapus
kad mūsų gyvenime tautiš
kumo esama svarbaus veiks
nio! Amžių amžiais ištisos 
kartos gyvendavo mirdavo 
savo tautai; didvyrių didvy
riai iškilo per tautiškumą sa
vo žygdarbiais; kilniausi 
poetų kūriniai vaizdiną tau
tos sūnii darbus. Tiesa, tau
tiškumas — stambus aksti
nas!

gyvenime? Kurna 
ta, jis neniekinta 
ta galybės Ir vienybės, 
ta darbuz biaurėtis, laikyta 
vergams tetinkamu 
žlugo 
pati tauta 
vienu Romos pavyzdžiu: kol •x 
karalius žengė paskui žagrę, 
jokie priešai neįveikė Ro
mos, o ji visus nukariauda
vo. Ilgainiui kitaip virto: - 
valdovai kiauras dienas puo
taudavo, liaudis staugė “pa-

ryba tada tesiplėiojį kai jai 
domisi.

%

Bet tautiškumas netur iš
virsti šovinizmu, — savymei- 
liu kitų tautų negerbimu. 
Anoksai pagimdo piktų dar
bų — turime gana pavyzdžiu. 
Taip va, .Vokietijos šviesuo
menė karo metu tam tikru at
sišaukimu išdrįso pateisinti 
ir pagirti šlykšfij_ vokiečių 
smurtą Belgams, o to karo 
reikalą iškėlė padangėsna, 
kuone šventuo ju apšaukė!

j. Po pusningai šaltai žiemai saulei pasirodžius, tirpsta snie- 
^Jkdarosi upeliai, kįla upių vanduo nešdamas viską, kas ban- 

■$jam pastoti kelią. Kiekvieną pavasarį paupių gyventojams 
pritirti įvairių nemalonumų, vienur vanduo užlieja kelią 

|g pertraukta susisiekimą, kitur pridaro daug žalos užlieda- 
fįįh p&čių gyventojų namelius versdamas nešdintis aukštesnės- 

K^ietosna apsisaugojimui nuo pražūties. Nėra to pavasario, 
■Aptirpstantis sniegas nepridarytų paupių gyventojams mate- 

nuostolių, tai užlieja irUžsemia skiepą, tai prigirdo gy- 
sįjius, tai vėl vieną kitą nukenčia ir žmogysta netikėtai ’už- 
Šfepus ir taip pasikartoja kas met. ■/' <

EBį Tų pavasarinių nelaimių patirsta ne kartą ir Lietuvos gy- 
jfrffeįn gyvenantieji Nemuno, Neries ir kitų upių pakrantėse. 
įgytet Lietuva nukentėjo daugiaus negu kitais metais, mat žie- 
Sųg nepastovumas padarė du pavasariu. Pirmuoju kartu Ne- 

it kitų upių ledui einant, buvo užlieta Žemaitija, antruo- 
ji-gikarta laužant Nemuną ir Nerį užlieta pusė Kauno miesto, 
o ihif&tagi kttr arčiaus upės krantų, susispiečia miesto biednuo- 
meM -lies 'ten pigesnis butas, taigi pakilus Upių vandeniui ir 

užlieftš tų gyventojų butus, jie liko be pastogės ir be duonos 
kąsni^/ z- ■

Kaune susiorganisavo Komitetas teikti pagalbą nelaimės 
ištiktiems. Šelpia kiek gali ir Kūdikėlio Jėzaus Draugija, Val
džia ir kitos organizacijos. »

Amerikiečiai jau ne kartą esame parodę savo duosnumą į- 
vairiems Lietuvos šelpimo, kultūros ir kitiems svarbiems visuo
meniniams reikalams, taigi dabar, kuomet tūkstančiai žmonin 
liko be pastoges it be duonos, ištieskime savo ranką nelaimės 

'^ištiktiems, sušelpkime nuo pottinio nukentėjusius. Aukas pra- 
Jk" e siusti Federacijai pažymint, kad tos aukos yra skirtos 

nuo potvimo nukentėjusioms Kaime šelpti. Federacija pasi- 
- stengs tas aukas kuoveikiausia persiųsti Lietuvon, kad tuos 

nelaiminguosius sušelpus. • '
Į Federacijos Sekretorijatas,

222 So. Ninth Street, Brooklyn, N. Y.

SUŠELPKIME

F“ VELYKOS
Velykos yra viena didžiųjų krikščioniškojo pasaulio žven- 
Pirmoji tų didžiųjų švenčių yra Kalėdos, antroji Velykos, 

rtįįfcos—Kristaus iš numirusių prisikntfrno paminėjimo šven- 

čh--mūsų pasaulio dalyje gražiai supuola su metų laiku, bū 
ent su pavasariu. Džiaugsmingai minime Kristaus is numi- 
i&U prisikėlimą ir kartu linksminamės auštančiu pavasariu 

r gamtos atgimimu.
'*\; a*- *

^ Prisiminkime švenčių tikslą.

Pažvelgiame į pasaulines šventes. Kiekviena valstybė tu- 
i tokių švenčių. Lietuva ir Amerika turi neprigulmybės pa- 
kelbimo šventes. Koks tų švenčių tikslas? Tikslas tas, kad 
išminėti su ta švente surištus veikėjus ir pakelti piliečiuose 
ėvynės meilę.

Bažnytinės šventės turi daug maž panašųtikslą. Velykose 
įčisąme Kristaus kančią,' Joliš numirusių prisikėlimą, atpirki
me paslaptį, žadiname savyje gilesnį tikėjimą ir ryžtamės ves- 
Ldoresnį gyvenimą.

Toks tai yra Velykų šventės tikslas. Svarbu, kad tą tiks- 
įŽinodami ir jį supratę nepraleistame progos dvasiškai atsi- 
anjinti. Tą pastabą priseina daryti dėlto, kad žinoma, jog 
lūžiosios šventės ne vienam mūsų tautiečiui yra ne proga dva 
iškai atsinaujinti ir doriškai pakilti, bet šventė yra tam, kad 
g&ėngti atbulai. Ne paslaptis, kad daugelis, Velykoms arti- 
ąntis, prisivirė mūnšaino ir per .tą brangią šventę lėbaus, ne
statai kalbės ir apsirijimą papildys. Ne taip jau įstabu, jei 
šaipos pasielgia atskalūnai, nuo Bažnyčios atsitraukusieji, 
^įstabu ir gaila, jei mūsų, darbininkėliai iš bažnyčios sugrį-

BAISI NELAIMĖ LIETUVAI

Labai plačiai buvbpraneš- 
ta apie potvynį Lietuvoje. 
Potvyniui praėjus paaiškėjo, 
kad jis pridarė daug "žalos. 
Daug nejudomojo turto su
naikinta, daug žnioniii žuvo, 
o dar daugiau liko be pasto- 
gė& Didelis vargas ir skur
das įsiviešpatavo nelaimės 
vietose. Amžinieji žmonių 
išnaudotojai, kupčiai, pi’oga 
pasinaudodami pradėjo kelti 
maisto kainas. Koopėraty-

■w-.

impro- 
bus! Paukštį vaizduojamės 
lekiant, o žmogų dirbant — 
tatai jų pašaukimas. Istori
jos pradžioje Dievo tarti žo
džiai: ‘^Prakaituotu veidu 
valgysi” dera ir dabar. Vi
sas mūsų susitvarkymas, vi
sas gyvenimo būdas remiasi 
darbo suskirstymu; jei kuris 
darbininkas — ministeris ar 
mašinibtas, visvien — nesą
žiningai atliks pareigas — 
žlugs apskaičiavimai, nukęs 
visa tauta.'

Atsiklauskim žmonijos 
[proto — ištari jos/ kurios

rbas gerty 
— ten bū -

• • ! 

Im-

Suvažiavimė dalyvavo Klai
pėdos jūrininkų attsovai.

PATRIOTIZMAS IR RE- 
KLAMA

Lietuvos pavasario sąjun
gos centro valdyba turi daug 
reikalų su užsienio katalikiš
ku jaunimu. Tam reikalui 
turi išsiurbusi. specialias 
blankas. Jose vienoj pusėj 
smulkiomis raidėmis nusa
kyta kas yra Pavasario Są
junga, o kitoje pusėje pran
cūzų kalba parašyta:

“Lietuva yra nepriklauso 
ma, demokratinė respublika 

tikime, kad ateis ta valanda, J su sostine Vilnium, dabar 
kai tie smurtininkai apleis ir 
kitą grobį — Vilnių.

lenkų okupuotu. Vyriausy
bės provizorinė buveinė yra 
Kaunas. Klaipėdos (Mė
mei) miestas yra Lietuvos 
uostas.”, . "

♦

/ Gražus ir sektinas pavyz
dys ne tik Lietuvos, bet ir A- 
merikos lietuviams.

dūrė jos tėvynės terštoj ą, 
Žana Ark išvijo pavergė
jus, pagaliau ir mūsų tėvy
nės sūnūs išskirstė svetimą- 

, sias gaujas — o visa šitai bu
vo nubudusius tautos darbai. 
[Nėra kliūties, kurios ne
įveiktų sąmoninga tauta lais- 

I vės kelyje!

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

“Darbininkas pasiūlo sekančio turinio gerti 
knygų: . 1 f

“Darbininkas” pasiūlo sekančio turimo ge
rų knygų: \
DANGAUS KAKAUENS__________ __i_įl.00

ra tautų, kur tas^r tikslas 
plaukte plaukia iš tradicijų 
mesianizmo nešėjų; yra ir 
tokių, kurios siekia vien pa
sireikšti savo kultūra.

Kokių Sąlygų tauta reika
linga saviems tikslams pa
siekti ?

Visų pirma laisvės. Juk 
sava visokeriopa kūryba — 
tikra tautos laimė. O kaip 
vergas kurs? Jis ne kuria, 
bet vergauja kitiems. Ver- 

valdovo bruožas, tlp-

Ekonominio turinio įdomi knygutė
TURTO NORMA________________________ .45

Politinio pobūdžio .
BOLŽEVIZMAB _______________1______  .15

- > ■Gc^raftnių finių mėgėjams tinka 
KELIONĖ APLINK PA8AUI4___ ___ i—$1.00

. Lengvo tarinio skaitymėli&i.
TRYS KELEIVIAI______________ _______ _ .45

'TRUMPI SKA1TYMĖLIAI ___— .45

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

Siųsdami užsakymais adresuokite:,- :
“DARB

iliHi

■Įr V: * ".3 * 1
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Kitajų. Važiuoki

131\e!tute St, Boston,

CORPORATION
So. Boston, Mass

28 m. amžiaus, 
smarki lakūnė, 
stovylą ir paskui iš orlaivio netoli Brooklyno tilto šoko į vandenį ir nenusilaužė sprando 
Greit išplaukė ir per 40 minntn jau buvo prie savo orlaivio Curtiss lauke, ant Long Island. 
Ji čia nurodoma po pavojingos kelionės.

tauta turi dau

orovė—tte*
5 '* ,2— * "i

nepriklauso-

čia parodofna mergina, k uri didelį ir pavojingą “triksą * ' padarė. Ji yra Viola Gentry, 
ivusi vieno re stauranto Brooklyn’e' N. Y. kasierė. Ji išmoko lakioti ir yra 
Pastarasis jos lakiojimas buvo New Yorko padangėse, skrajojo apie Laisvės

Išplaukia kožutj savaitę ? 
Ssrjtrįžiniui leidimų Ir kSį 
itvprmacijų kreipkitės poa 

UnįAmericanLine 
(Hanį tau Line) Joint Servfėe

Tolimieji rytai karingi. 
Tolimieji rytai taikai pavo
jingi. La liksime ką duos ry
tojus. ' Karingas ūpas ne 
vien Europoje, bet ir Azijo
je įkaito. O karas visiems, 
tiek įkirėjo, tiek atbodo, kad 
niekas apie jį ne girdėti ne
benori, bet karan visi ruo
šiasi ir karo laužus krauna. 15 Water St., Cor. Devonshii 

St., Boston, Mass.
arba pas bile vietini agerr

kad patrempus S^iją. Nori, 
bet bi j o. Rusi j a tamcat no
ri sutrinti Japoniją, b^hyo.

Toksai žaislas ilgai negali 
tęstis. • Vietoj paprasto žai
dimo gali sugausti kanuolės.

Bolševikiškos Rusijos, Ja
ponijos ir Kjtajaus kanuo-

su tuo kontrolių.
Pietinė to kelio dalis kon

troliuojama Japonijos. Abu
du geležinkelio galai pešasi. 
Japonija nepraleidžia Rusi
jos prekių, o Rusija boiko
tuoja Japonijos prekes.

Iš pietų taip ir slenka vi
sokie generolai prieš Man
džurijos diktatorių. Kada 
Kinijos generolai pradeda jį 
mušti, tuojaus įsimaišo Ja
ponija ir neleidžia pereiti jos 
geležinkelio ruožą ir Man 
džurijos diktatorius būna 
apsaugotas.

Padėtis ne tik ne gerėja, 
bet komplikuojasi. Japoni
ja laukia patogaus momento.

Laivas COLUMBUS yra naujas ir 
vienas iš didžiausių pasaulio laivų. 
Turi 32,500 tonų įtalpos. Įrengimas' 
nepaprastai puikus. Maistas šviežus, 
geras, patarnavimas mandagus. Tai 
tikras plaukiojantis palocius. , Pa- ... . ______  r_____r
klauskite tų, kurie yra keliavę tuo lai-1 trečia klesa iš Kauno $132.50, 2-ra tiesa iJ’tUimingi

TIESIOG Į KLAIPĖ
3-čia klesa yį 

BALTIJOS. AMERIKOS & 
6 Baląnd., 18 Geguž., lf 1 
Ir Specialė Ekskursija j 
pėdą 27 Balandžio laivn- 

ania’r •
Užsisakyki! vietas ši<) lipiai 

$181.00 AbLPusi/ 
Trečia turistinė klesa X 
antra klesa), tiktai $10 vi 
nos paprastos 3-fios- 
vienpus, $15 abipus. y’ 

JEIGU NORIT VASHJd
Į LIETUVĄ 

pasiteirauki t Ir valiuok 
Baltijos Amerikos ££ 

• Sekantis Išplaukimas lall1 
“Estonia”______ BaM
<<Lituania”______B^M 

žiniom kreipkite j 
ar Ktačial į teompanU<> 

9 Broadway Ita

Mūsų 
svarbių uždavinių. Visų pir-l 
ma Vilnius. Paskui — savo 
gyvenimo ištobulinimas, kul
tūros pakėlimas. 
a-Kaip galėtų sektis yisy tie 
darbai, jei nebūtume stip
rūs? Laisvės atramas yra! 
t&uta, todėl auklėkim tautą, 
tariant, save.

* Bukime tautininkai, apsi- 
svieskim, dirbkime savo dar
bą, mokėkim kits kitą su
prasti ir dorai gyvent vieny
bėje. Tai ir bus patvarios 
laisvės laidas.

Pagaliau tautinis solidaru
mas — vienybė. Mūsų tau
ta išblaškyta po visus nepa- 
sviečius. Kamienas Lietuvo 
je, šakas apvaldę vokiečiai ir 
lenkai, o gilios šaknys įleis
tos išeivijoje —r Amerikoj J 
Anglijoj.

. Kai kas sako, kad tarp 
Lietuvos gyventoj^ ir išeivių! 
ryšiai nutruks, jie ištautęs. 
Netikėkim. Nes įtikėję pa-., 
šiduotumėm, o vienybę išlai
kydami stumšim pavojų. Vi
sų mūsų tautos dalių vienybė 

tai tikra laimė. Vieni ki
tiems pagelbėdami, nuo prie
šų besigindami išlaikysim 
laisvę ir sukursim Naują 
Lietuvą.

- ' * •
' ‘ Čia - matote■ trečios ■ Idešos 4 lovų 

kambarį. . Kambariai esti su 2, 4 ir 6 
lovom. Nepaprastai švarūs, puošnūs 

Miegosite, kaip kokia-

' Pastarųjų dienų Europos 
politika nuvedė mus į Tautų 
Sąjungos salės, kuriose tiek 
užsižiopsojome, kad nė jus
te nepajutome, kai kHoje ša
lyje įvyko dideli dalykai. 
Mes buvome užmiršę Rytinę j 
Aziją 
me į ilgakasių šalį.

Karai paprastai prasideda 
iŠ menkniekių. Tokiuo menk
niekiu buvo Austrijos sosto 
įpėdinTOnužudymas 1914 m. 
Tokiuo menkniekiu gali tap
ti Kinijos provincija Man- 
džurija, dėl kurios valdymo 
varžosi.Rusijos meška su Ja-i 
ponijos siauraakiais.

Sovietų Rusija caro val
džią pamėgdžiodama, veržia
si per Mandžuriją į okeaną. 
O pakely stovi siauraakė Ja
ponija su militaristiniais j 
planais. *

Rusija neturi išeities į oke-1 
aną. Rytinė Rusijos dalis! 
trokšta okeano. Okeanas jai I
— gyvybės eleksiras. Be jū-1 
ros Sibiras niekuomet neišsi- j 
vystys, bet visiškai sunyks. I

O Japonija nfetūri vietosi 
savo gyventojams. J.i ieško 
naujų žemių. Ji nukariavo! 
Korėją, apie kurią visi šian
dien užmiršo, ir Korėja pa
tapo Japonijos dalimi. Ja
ponijai to neužtenka — ji pa
sikėsino ant Mandžurijos. 
Tam ji palaiko savo taikiniu- 
<ą Tzian-Zo-Liną. Jo var
du Japonija nuolat daro su
irutes Kitajuje. Japonijai, 
kaip ir visai Europai, rūpi 
suskaldyti Kitajų į atskiras 
daleles^Ti nępąžnirSta ir Rn- 
sijos susilpninimo. e Bet Bu
si jos bolševikai patys tą Ja
ponijos pageidavimą įvykdė
— Rusiją nualino, tad belie
ka Kitajus.

Japonija stengiasi palai
kyti nuolatinius sambruz- 
džius besipešančiame Kita
juje. Patys kita j iečiai, tiesą 
pasakius, žmonės ramūs, ne- i 
karingi, jiems visai neįdomu ’ sija, 
kas pešasi jų šalyje. Kita- Japonija būtų veikusi drh- 
jaus valdžios pešasi tarp sa- siau, bet bijojo bolševikiškos

.e LIETUVON IR IŠ. ‘
LIETUVOS

PER HAMBURGĄ
Msų 3 varyki Ių garlaiviai* 
ALBKRT BAI.LIN, HAJfBVJfl 

BESO1.UTE, RELIANCE į 
DEITSHLAND .

CLEVELAND, VfESTFHALIA.^ 

THUBINGIA z -
Savaitiniai išplaukimai Iš 

Ne\v York o—garlaivąiĄ^ 
Thubingia ik WestphauĄ, 

■ Sustoja Bostone 3

Asmeniškai vadovaujamo^^ 
Europinės kelionės 

{■■■■'........... .. 1 1

amUo liniją. ? .vaffiSBBgi, 
dabar, jis kontroliuos svarbų 
Pekino geležinkelį. Šį muši 
laimėdamas Dzan-Zo-Linas 
dar labiau sustiprino savo, o, 
ypatingai Japonijos pozici
ją, gi bolševikų palaikomus 
sukilėlius sutrynė į miltus. 
Šis mūšis atnešė laimėjimą 
ir pralaimėjimą. Laimėjo 
Japoniją,— pralaimėjo Ru-

i- Ąjišvieta iškovoja piliety- 
bes'-teisių tam, kas kibiu, 
žmoniška, teisinga. ..

Žiaurumai ir neteisybės 
žuvo pakirstos galingos ap- 
Švietos; jos paliesti sušvel- 
nėjo žiaurūs senobės įpročiai 
ir-pažiūros; žvėriškus palin
kimus pakeitė kilnūsžmoniš- 

F ki jausmai; Dievo leista 
šviesa; krikščionybė, nušvie
tė nuskurdusios dvasios tam
sybes.

Apšvietai kylant, žmonija 
paneigė vergiją, sayymeilę, 
priespaudą, smurtą, nely- 

/ gybę, neapykantą ir kerš
tą. ..

Garbinga vieta kilnių aks
tinų tarpe tenka apšvietai. 
Nerimstanti, tiesos trokštan
ti žmogaus dvasia amžiais 
rasdavo čia paspirties, pa
skatinimo kovai su neteisy
bėmis.

Tikrai per apšvietą pa
vergtos tautos iškovojo lais
vę, per apšvietą ją ir išlai
kys: mūsų reikalavimai ata- 
tinka humaniškai apsišvietė- 
Įiųpąžiūrai, fesšviĮsgasuiy-

• i ■ f Antra vertus, apsišvietė- į 
liaistiprūs teisybės pritari-! 
mu, dvasios pasiryžimu. Į 
Jiems ką teisingai įgyto sun 
ku beišveržti.

Todėl tikroji apšvieta ties 
tina nepriklausomybės pa 
matau.

BLANKIAUSIAS
KEUASš £ a

(per AngMMy
sumažinta kaina 3 klesos sugrustam 

IaivakorCiij
1 KAUNĄ IR ATGAL

BERENGARIA ir - 
MAURET ANIA .. .. $2J
AQUITANIA
l LIEPOJĄ IR ATGAL 

LAIVAIS — $186. 
Iš Bostono?

Samana______ Balandžio 1
Caronia___________ Gegužės'

SUTAUPYKITE $53.50

Tamsta sutaupysi $53.50 jei pirksi 
laivakortę įtabi pusi (round trip). .
i

Didžiuliu North German Lloyd Laivu COLUMBUS 
BIRŽELIO (JUNE) 1O-TA D., 1926 M

GALĖSITE SUGRĮŽTI

Visi pepiliečiai 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 užsisakykitę. 
tuojaus, nes gali pritrukti.

Smulkesnių informacijų suteiksime i 
laišku ar asmeniai.' *

I Lietuvą greitu laiku. Išplauki 
kas seredq. Keleiviai nepilieSi 
leidžiami be kvotos varžymu. V 
klesos keleiviai turi kambarius, 
prilygstamas švarumas. Pulkite f 
stas. Kreipkitės prie vietos Ęg 
ar i
CUNARD LINE 
128 Statė Street į
Boston, Mass. >—įE tllfa

artėja. Labai galimas gin- 
kluotas susirėmimas ne tik 
Mandžurijos žerąės plotuose, 
bet ir dėl Mandžurijos pri
klausomybės.. Japonijos gy
ventojų perteklius ir Rusijos 
siekimas į jūresyra taja ki
birkštėle, kuri gali sukelti 
naują rusų-japdhų susikirti
mą.

Šiaurinė rytų geležinkelio 
dalis kontroliuojama Rusi
jos. Dzan-Zo-Linas kovoja

revoliucijos, kuri Mikados 
šaly labai galima. Ypatin
gai ji gali kilti-Korėjoje, kur 
gyvena visiškai nuskurę, vi
siškai tamsūs žmonės. Bet 
dabar, Dzan-Zo-Lino laimė
jimas padrąsins Japoniją 
smarkiau veikti, nes ji pa
stebėjo bolševikų nusilpnėji
mą. - Bet kol«kas Japonija 
nenori eiti į^ atvirą karą su 
Rusija, nes dar ne visiškai 
ištyrė Kita j aus gyventojų vi - 
dujinę dvasią. Dabar Kita
jus gali nepasilikti šaltu peš 
tynių arbitru, kaip tai buvo 
rusų-japonų ka&o metu. Ki
tajus neapkenčia Japonijos 
ir nuo senų senovės ją laiko 
savo priešu. Ne mažiau Ki
tajus skersakiuoja ir į Rusi
ją. Už ką stotų Kitajus, kon
fliktui įvykus, sunku atspė
ti. * - x *

j ;vęs, o jie miega amžinu mie
gu. Daugelis jų net nežino 

[apie savitarpes peštynes. 
I Kada Kitajų tokiuo būdu su 
[skaldys, thda Japonijai, A- 
meiikai ir' kitoms galinges- 
nėms~yaistybėins lengva bus 

jsuskirštyti į atskiras provin- 
| cijas ir sudaryti tam tikras 
kolonijas £U protektoratais 

Į ir be jų. Iš to suskaldymo 
[pasinaudos visi, žinoma, tik 
[galingieji, o daugiausia Ja
ponija ir Amerika.

Bolševikai Kitajuje ne 
baisūs. Jie, atgyveno savo 
medaus laiką ir susmuko. 
Kitajus jau prieš juos. Jie 

Į ant tiek susilpnėjo, kad labai 
(greit gali netekti Rytų kraš
to geležinkelio, dėl kurio Ru
siją yra išleidusi apie dveje
tą milionų rublių.

Mandžuri j os ‘ ’ bossas7 ’ 
Dzan-Zo-Linas atims jį iš 
Rusijos ir perduos... Japo- 
nijai. Pe^Jį Japonija taps 

I pilna Mandžurijos savinin- 
Ike.

Kaip tik Kitajus nusira- 
| mina, tai Dzan-Zo-Linas vėl 
pradeda jį purtinti. Kapoja 

j generolų galvas kai kopūstus 
[ir iškabina ties savo rūmais 
.[Mukdene. Ir vėl peštynes, 
[kurios vis labiau ir labiau 
J silpnina Kitajų ir kasdien 
| didina Japonijos įtekinę. Bet 
[užtat Kitajus pasiliuosuoja 
nuo Rusijos.

Paskutinės žinios praneša, 
kad Dzan-Zo-Linas smarkiai 
sumušė savo priešininko ar
miją ir Jižėmė Putino :gelfe-

■ ' -| ■ ■!■»] 
I ir iš ,

LIETUVOS 3
PER BREMEN’Ą . - J

Didžiausiu ir greičiausia 
Vokiečiu garlaiviu 

arba kitajs šios linijos laivate-1, *' 
Tik 8 Dienos Vandeniu-l 
Patogus Šios klesos kambariai 

Į ABI PUSI NUMAŽINTĄ, 
LAIVOKARČIU KAINA

I)el informacijų kreipkitės pas JĮ 
NORTH G E R M A N--į; 

L L O Y W

LAIVAKORČIŲ KAINOS % 

į Klaipėdą
3-^a ddesa-4107.00; į abi pusi—$186.00 

j 2-ra klesa — $152.50 > /

ŠūgijŽLmui laivakortę atskirai perkant

iš Bromeno $152.50. Taksai atskirai, {me viešbuty.

H LITHUANIAN SAL
366 W. Broadway; J
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W. E. Coffęe Optical Co.,
Dept. 221. Box 601, Roclc Ittland, TU.

Atsiųskite paštu apmokėtų vienų 
porų paauksuotų Zylo kevalo aki
nius,, torlc lenses, dailia akinių <iė 
žute. Bandymui 10 dienų. Jei patiks 
tai atsiųsiu pilnų mokesnj $4.65. Jei 
tepatiks; tai grąžinsiu atgal apmo
kant pašto išlaidas. Aš busiu spren
dėjas.
Mano metai 
Vardas Pav. 
Gatvė . 
Miestas

Skaityk Utim utraiptiiiim kast naaritę 
ir jtasidfk ateičiai.

STRAIPSNIS 166

Kūdikio. Aprūpinimas ir Penė
jimas

Penėjimas Krūtimis
Gamtų jairėdė, kad kūdikis butų 

l>eniinas krūtimis, todėl motinos pienas 
yru jseriausias kūdikiams penėti maiš
ais. Motina turėtų dėti visas pastan
gas žindyti savo kūdiki ir nesigriebti 
isuikos iki viskas kas buvo galima tapo 
padaryta jienėjimui krūtimis.

Penėjimas iš Bonkutės
Kuomet krūtyse pieno nėra, tada rei

kalas stvertis bonkutės. Kad šita meto
de imtų jmsektuinga. reikia labai ati
džiai rūpintis pasirenkant tinkamų pie
nų ir jį prirengiant. į kų įeina daug 
svarbių smulkmenų. _

Jei yra kuris vienas dalykas svarbes
nis už kitus prirengiant kūdikiui mais
tų. tai tas dalykas yra švarumas. Visi 
indai dėl mieravimo, šildymo, maišymo 
Ir penėjimo turi Imti sterilizuoti ver
dančiame vandeny tuoj pirm vartojimo. 
Reto yra svarbu, kad visokis mieravi- 
mas turi Imti atliktas atydžiai, kad ga
vus geriausių pasekmių iš vartojamo 
maisto. Jei seksi patarimų čionai pa
duotų. tai išvengsi daugelio bėdų.

Pasirinktas maistas turi būti grynas, 
švarus, pienas atatinkamai atmieštas 
sulyg kūdikio amžiaus. Pasaldintas 
kondensuotas pienas yra idėalis kūdi
kiams maistas dėlto, kad jis švarus, 
vienokio sudėjimo, lengvai suvirškomas 
ir visados gatavas vartojimui atmiešti 
.ik su virintu vandeniu.

r

Borden’s Eagle Pienas Šiandien auk- 
lėja daugelį vaikų, kurių tėvai'patys' 
išaugo ant Eagle Pieno, ir kurių tėvų 
tėvai taip pat augo šituo pienu ’70 me
tais. Kuomet pasvarstai. kad Bordeno 
pienas yra vartojamas per tris gentkar- 
tes. ir vis labiau yra vartojamas šian
dien. tai pamanai, kad turi imti tam 
priežastis. Ir ta priežastis yra ta. kad 
Jis jrodė save esant užganėdinančiu ir 
saugiu taip ilgai, kad žmonės turi jame 
pasitikėjimo.

JUOZAS M. VERVEČKA
(VERACKA)

LIETUVIS ADVOKATAS
PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE 

OFISUOSE

SOUTH BOSTON MA.SS.: 
414 W. Broadway

TeL S. B. 0948

BROCKTON MASS.;
684 No. Main Street

Tel. Brockton 7180
RESIDENCIJOS Tel. S. B. 3429-W SKAITYMUI AKINIAI

SIUNČIAMI DYKAI
Ar tamstai reikalingi sknitymui arba 

prie durim akiniai? Aš tamstai atsių
siu 10 dienų išbandyti, mano stebėtinus 
skaitymui akinius su paauksuotais ce- 
luloido rėmais, dideliais stiklais, torio 
ienses. Jie pagelbės skaityti 
dės arba įverti siūlų 1 ada

Pasikalbėjimas Su Amerikos 
Motinoms

t

Tikslas šio apskelbimo taipgi ir tų kurie seks po šio 
skelbimo laiks nuo laiko, tai kad suteikus motinoms 
informacijų dėl penėjimo jų kūdikių kuomet pačios 
negali penėti 
skelbimai yra.

kūdikių penėjimą ir apie Borden’s Eagle Pieną, 
pasauly geriausio kūdikių maistą

Kaip viršuje jau buvo rašyta, dažnai 
pasitaiko, kad motinos neįgali |>enėti 
kūdikio savo krūtimis, ir tada', supnni- 
• ama. reikia parupisti kurį nors kitą 
maistą. Ir geras, grynas sveikas kar
vės pienas, tinkamai sumaišytas su rei
kalinga kiekylie geriausio cukraus, yra 
■ okisį maistas, pridėjus kiek vandenio. 
Puikiausias sumaišymas bari n kčia tįsio 
pieno ir geriausio cukraus įeina po var
iu Borden’s Eagle Brand Milk. Per 

tris gentkartes motinos atsidėjo ant ši
to puikaus pieno. Penint jį sulyg nu
rodymų, jis padaro arčiausi" artimumą

NESIŲSK PINIGŲ
Tamsta išbandyk juos per 10 dienų.' 

Jei tamsta sepasitenkinsi. tai grąžink 
atgal ir nereikės nieko mokėti. Jei pa-' 
tiks, tai laikyk ir atsiųsk $4.65. Musų 
urmo kaina. Aš nesinnčiu akinių žmo
nėms kurie neturi 40 metų. Aš siun
čiu Jiems per paštą dailias akinių dėžu
tes dykai, šie yra tikrai torlc lenses, 
kurie parduodami nuo astuonių iki dvy
likos dolerių, ir tai puikus pirkinys už 
tokią kainą.

GAUJAS

Ir teip 
(tik ne romu k

yra tiek

50* 352518 MAIN ST
U. 8. A.HARTFORD, OONV.

valstybės sutvarkymo įr 
(tuvių tautos išlaikymo ei-

koneveikia paskutiniais žo
džiais, Vieni kitiems baises
ni, negu Maskvos, Varšuvos 
ar Berlino ponai.

Tuo tarpu Lietuvos žmo
nių susipratimas^ menkas. 
Kai kur jo visai nesireiškia. 
Kuomet į šitokias minias ei- 
na visokių partijų įkaitę va
dai ir tų minių akyvaizdoje 
spiaudo ugnim ir nuodais 
vieni į kitus, tai ką tos mi
nios turi pamislvti ? Jei pa
sak krikščionių demokratų 
Smetona ir Sleževičius nie
kai ir Lietuvai neištikimi, jei 
pasąk soeijaldemokratų, 
liaudininkų ir pažangiečių 
krikščionys demokratai nie
kai ir Lietuvai neištikimi, tai 
ar bus dvvų, jei minios pa
sakys, kad turbūt Kapsukas 
ir Pilsudskis su Želigovskiu 
yra geriausi Lietuvai valdy
ti.

Taigi lietuvių tauta tiesiog 
galvatrūkčiais leidžiasi be
dugnėn.

Teisybė, gal yra daroma ir 
konstruktyvio darbo. Toks 
darbas eina tykiai, ramiai, 
be triukšmo. Tikėkimės, kad 
tokio darbo daroma ir kad
tokių darbininkų esama. Su- parapinių mokyklų ten, kur 
raskime jų ir paremkime jų jų nėra.

inga tiesos 
negu jos skelbiu i

• UEKSNIO GALINGA MOSTO ’ 
Gydė* Ranku, Kojų,
Nucuroe skaudėjimą. Salti. Ranku, 
Kojų, tupima. DpudU Galvoe «kau-

Tūkstantiai žmonių yrs iisUyde o 
milijonai d .r nežino apie tai.
Deksriio Galinga MosSis
▼erta seksu, kiek ji Pati svaria su- 
l>C naudos sydymo.
Kaina 75 centai. $1-50 ir $3.00,
ir 1O centu citra ui persiuntimą.

1

Klauskite pu aptiekoeias taip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

ointment..

Boksais Oiataaent CoMotina su savo vienuolika vaikų. Ji yra Otto Zah ler iš Ohio valstijos.

5) Kur nėra pastovių pa- k u Sūjlll'g"s. 
papinių regulerių mokyklų Darbo Federacijos. Santaros 
steigkime nors laikinas.

6) Remkime savo biznie
rius, profesionalus, dakta
rus, advokatus.

7) Remkime Lietuvos pra
monę, pirkdami iš Lietuvos 
importuotus dalykus.

8) Gerbkime ir teikime 
moralę paramą visiems .nuo
širdiems veikėjams ar tai in
teligentams, ar susipratu- 
siems darbininkams.

9) Laiškais ir j>er spaudą 
kelkime balsą prieš įkaitusį 
Lietuvos veikėjų partišku
mą.

10) Skleiskime mintį, kad 
susidarytų blokas iš Ūkiniu-

— f *».y

darbus ir jų pastangas. Pri- 
duokime jiertis drąsos. Kai 
šitaip imsime elgtis,* tai ir į- 
kaitusieji politikieriai ims 
aušti.

Kad Amerikoje išliktume, 
tai teipgi naujo darbo turimę 
imtis. 'Ką turėtume daryti ?

1) Mes tėvai ir suaugusie
ji liaukimės žeminti ir nie
kinti Lietuvą čia augančių 
vaikų akyse.

2) Neleiskime savo vaikų 
prie svetimtautiškii parapi
jų bei draugijų prigulėti.

3) Pratinkime jaunimą sa
vo tarpe visuomenišką darbą 
dirbti.

4) Eikime prie įkūrimo

ir laisvų tautininkų. Tada 
marksistams ir trockinin- 
kams nebūtu kur pasirodyti. 
.Jų šeina-katarinka užsidarą’- 
tų.

BAY STATĖ NOVELTY CO.
Surengėjai ir Išdirbėjai Įvairiausių 
Lošimų Piknikams, Karnlvnlams, Ke

rams Ir t t
Pigiai ir ma

loniai patar
naujama ypa
tingai Lietu
vių Katalikų 
parapijom ti
rų, jomarkų 
ir t L rengi
me, mes BAY 
STATĖ N O- 
VELTY Co. 
dalinai yra 
lietuvio kata
liko Įstaiga.

Paddle Wlieele and Gams • 
Turime didelį sandėlį fėrams daiktų, 
kaip tai: Blankletų, Karielių, Laikro
džių, Pypkių, Lempų Ir tt. ir tt.

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

Phone 1402 ....

g uMMflM

ęikatoje, negu yra pe- 
anašiu maistu įnimi kitu kokiu

motinos pieną.

1 1
M 1

P

Nedarykit Eksperimentu Su Savo 
Kūdikiu Maistu

DELTUVA, Ukmergės ap. 
Nesenai vietinis gyventojas 
A. Bručas nežinia dėl kurių 
priežasčių mėgino pasipiauti 
skustuvu. Gana giliai įsipio- 
vęs gerklę, apalpo. Dabar 
gydosi apskr. ligoninėje.

Apie septynesdešiiĮitis penki metai 
tam atgal, Gail Borden, tyrinėtojas 
ir ekspertas virškinimo, pradėjo 
studijuoti problemą pieno. Jis sup
rato, kad nėra svarbesnio maisto 
kaip pienas ir kad viskas pripili nuo 
gerumo pieno. Po keleto metų stu
dijavimo ir bandymo jis surado tokį 
pieną ir pavadino jį Borden’s Eagle' 
Pienu. Nuo tos dienos iki šiandien, 
Borden’s Eagle Pienas yra vienas 
didžiausių maistų kuris yra išauginęs 
milionus kūdikių į stiprius ir sveikus 
vaikus.
Borden’s Eagle Pienas yra gryniau
sias ir šviežiausias farmų pienas su
maišytas su grynu cukrumi ir tvirtai 
uždarytas į sanitariškus kenukus po 
to kaip daugumas vandens yra iš jo 
prašalinta. Jis yra žinomas visame 
pasaulyje dėl savo gerumo ir mais
tingumo. Jis yra lengvai virškina
mas visų kūdikių ir neapsunkina 
skilvio kad ir delikatniausių kūdikių. 
Klauskite savo kaimynų kur gyve- 

. nate apie Eagle Pieną. Jus surasit

Eagle Pienu maitinamų kūdikių vi
sur. Dideli, gražus, sveiki kūdikiai, 
kurie negalėtų turėti tokios sveika
tos jei nesimaitintų su sveiku įr geru 
maistu. Gydytojai ir motinos yra 
patvirtinę po daugelį sykių, kad kū
dikių- maistas iš Borden’s Eagle 
Pieno- užlaiko juos stipresniais ir 
geresneje

■f 
A

KUPONAS
Už Ži kuponą galite gauti HetuvH. 

į, kaip penėti ir 
save ir savo kūdiki 
jj ir atsiuskit mums 

en su savo vardu ir adresu.

Vardas ......................................

" ? r;

Jei jūsų kūdikis neauga kaip reikia, 
jei nemiega naktimis ir nerimauja, 
jei jaučiate, kad dabar duodamas 
maistas jam ne tas, kuris reikia,' 
išpildykite kuponą šio paskelbimo ir 
pavelykite mums jums patarti kaip 
penėti kūdikį su Eagle . Pienu. Bor- 
den’s Eagle Pienas išris jūsų sun
kenybes kaip išrišo tūkstančiams ki
tų motinų, negalėjusių krūtimis pe
nėti kūdikius ir neradusių tinkamo 
pavaduojančio maisto,, iki nepradėjo 
vartoti Eagle Pieną. Nevilkinkite, 
bet siuskite kuponą šiandien.

VAŽIUOKITE TIESIOG Į KLAIPĖDA
AMERIKOS LIETUVIŲ EKSKURSIJA

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

BE JOKIO PERSĖDIMO 
LAIVAKORTĖ Į ABI PUSI $181.00

abar ką mes matome Li'e- 
Vos valstybėje? Ten dar 

us su pakraščiais neat- 
, valstybė nėra savo 

o tautos jėgos kam 
yojamos. Tik jau ne tam, 
I Vilnių atvaduotų, bei 

▼os kultūrą, sveikatin- 
pakelti.
si,

Adresas ..

Lithuanian

Ten 
kaip piktos

vadai 
katės

- y- j

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

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

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

Ekskursantams nebus jokio apsunkinimo atgal su
grįžti, nes visi sugrįžimo raštai bus išrūpinti.

tttformacifa krripkitft:

A. L R. K. FEDERAOUA
222 South Ninth Street Brooklyn, New York



ami

laimingai

pančios 
idinėjo,

sposą. -
Kurpias

Upliu. .. -
Žvejys — įkliuvo į tinklų*.. 
Generolas — paėmė tvirtovę

marksizmas sugniužtų, rei
kia paginti juos, nes priešin
gai jiė'jttūsų tautą atvesi 
“visišką sunaikinimą,’’ kaip

KAD GALVA NESKAUDA 
• — Ponas daktare, man nė 
latos galva skauda, . Kas 1 
rytį! . . »

. —Reikia tekėti, taitadą 
rui ims galva skaudėti-

___karalijai šioje žemėje, tat 
kuomet pražus/i|ts-tautos ir 
kultūra. Visažine bds ap- 
gyventa galvijais, iš kuriu 
naudosis ir maitinsis marksi
stai. 1

Galima būtų dar ir dau
giau j^asaulio garsenybių pa
cituoti, bet laikraščio' vietos 
stoka daiyti to neleidžia. Ta
ve, brangus skaitytojau, no
rėčiau nusiųsti į gerus kny
gynus, kurių šioje šalyje pa
kankamai yra, ten rasi daug 
pamokinančio, daug tavo 
protui ir sielai naudingo 
mai stoJ Jeigu Tau drovu ta i 
padaryti, tai kreipkis i geras 
katalikiškas įstaigas, jos pr/ 
einamomis sąlygomis suteiks 
tau rūpimųjų knygų. I)a- 
bar mano patarimu pasiklau
sęs, teikis-išklausyti šio raši
nėlio išvadą.

Mes matome, kad ^pasižy
mėję pasauliniai protai vien
balsiai pasmerkia socializmą. 
Ir tikrai, jeigu Tu, brangus 
skaitytojau, kiek "nors paži
bai tą marksizmį; kuris įki- 
’ gyveno Rusi joje,’kur tiek 
šimtų tūkstančių į be jokio 

' teismo pūva kalėjimuose, 
Į kur tiek-milijonų vargdienių 
Į be laiko užmerkė akis, kur 
\prieita iki baisiausio skurde* 
ir vargo, kur išlikę gyvi per 
aštuonerius komunizmo'veb- 
gįjosjr priespaudos- ipetus 
matė tokias bkiso^iee, kot 

kių mes tik pasakose ran 
dam, tai tuomet stg^si su iš
vardytųjų pro1 
mintimis it paša] 
ėializmo ar komi
Ias — sudaryti®

Nice 
niniu ir g 
jie tvirtino, kad marksizmas 
jokios laisvės savyje neturi 
ir jos nesiekia. Atbulai, 
marksizmas stengiasi pa
grobti valstybinę valdžią i 
savo nagus, su tos valdžios 
pagelba sunaikinti net tą 
laisvę, kuri buvo, na, nors ir 
tą, kai gyvenomos vietos ir 
darbo pasirinkimas sulig sa
vo nuožiūra. Marksizmas, 
arba socializmas kėsinasi at
imti iš žmonių net tą ką jis 
turėjo ir patį žmogų bando 
paversti į daiktą, į komuniz
mo nuosavybę.

Marksizmas, kalba jie, ati
ma nuo žmogąus galimybę ne 
tik rašyti ir kalbėti, bet net Marksizmas siekia paversti

gali privesti tik prie baisaus ' 
perversmo,' kurio neišven
giama pasėka — žemės be- 
vaisingumas ir visuomenės 
valios klusnumo žiuponan į- 
kalinimas, o jeigu, rasis ga
limu tokį dalyką nutolinti 
nors kelerioms savaitėms; tai 
ir trijų ar keturių milionų 
žmonių pražūtis nuo staigaus 
bado. Kada valdžia bus be 
lėšų, šalis be pramonijos ir 
prekybos; kada alkanas Pa
ryžius (o šiandien Maskva* 
ponio), departamentais už
blokuotas, nemokąs jokių 
mūkesčių, neturėdamas jo
kio išvežimo, pats pasiliks 
be privežimo; kada politinių 
klubų ir . streikų sudemorąil- 
zuofi (istvirkyti) darbinin
kai, visokeriopais būdais 
pradės ieškoti sau pragyve
nimo; kada valstybe atimi
nės iš piliečių sidabrą i f 
brangenybes, kad jas nusiun
tus į monetų 'rūmus ; kada 
naminės kratos taps vienin
teliu mokėsiu išieškojimo bū
du $ kada pirmutinė javų 
(duonos) pėda atburtu bus 
atimta, pirmas namas iš
laužtas, pirma bažnyčią pąr, 
niekinta ir užsidegs pirmas 
fakelas, kada bus pralietas 
pirmas kraujaširnhk^įir* 
ma galva; kdda. nualinin^ti 
niekingumas išsiplatins po 
visą Prancužiją (o ddliat’ 
Raciją. Homo), tad jūs suži
nosite, ką reiškia ^ociaĮė re
voliucija.

’ Palaida minia/ginkluota, 
trokštanti keršto ir įniršus?, 
durtuvai, kirviai, apnuogin
ti kardai, peiliai ir kūjai; ap 
riųaęs, paniuręs miestas; po
licija ties šeimos.Uždu; kiek
vienos nuomonės įtarimas/ naujo stiklo trittbdę.

Austrijos mokslininkasi Dri Pollak ižrado naują būdą stiklą 
daryti. Tas stiklas yra lankstus.- čia matome žmogų sulenkusį

„Plauk po Amerikos Vėliava“ 

Nupiginta ten ir atgal kelione i 

LIETUVĄ 
tik $203.00 ir brangiau 
per Bremefl ar'Cherbourg

DŽIAUGKITĖS saugumu ir 
patogumais laivų, kurius val

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

Ruoškitės dabar ekskursijai 
ant ' ;

S.S. GEORGE WASHINGTOK 
via Bremen

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

Dėl pilnų informacijų apie iš
plaukimus United Statės Linijos 
laivų—Leviathan, George AVašh- 
ingtoh. America, Republic, Pres- 
ident Rooscvelt, Presidcnt Hard- 
ing—klausk jūsų Agentą ant vie
tos, arba šiandie rašykite pas

J ^teristefcekimę  ̂Kitaip bū 
ii / ht^ali^ Socializmas t ik 
tais kelMfer tegali eiti. Tatai 
patvirtina pasaulio filozofų 
pranašavimai -apie, socializ
mą. Didžių j ų žmonių spėlio- 
jįmai išsipildė. Dar devy
nioliktojo amžiaus 'šešiasde
šimtais metais Pmdonas aiš
kiausiai permatė "baisiausias 
marksizmo pašefetresdr isnū-

J
KETURIOS PRIEŽASTYS 

A

Sovietijos pilietis prašo ii 
duoti jam užsienio pasą. Pas 
skyriaus valdytojas klausiai 
rodyti priežastis, dėl kuriui 
išvažiuoją,. 1

— Matote, atsako išvažini 
jantis, aš turiu keletą priešai 
čių dėl kurių išvažiuoją. -Pfc 
miausia aš tenai gyvensiu kan 
bary, q čia gyvenu aikštėj 
antra, aš ten būsiu žmogumi, 
čia' esu nedarbingu sutvėrim 
trečia, ten neturėsiu pavojau 
o čia iš manęs gali padarytį 
šę.

— Teų gera, kur mūsų nėra 
— skeptiškai taria pasų į ėjęj 
riaus valdytojas. *

— O, taip — tai ketvirtų 
priežastis, — greit atsako išvi 
žiūojųs.

Miilžihų 
kad so- 

too tiks- kad pasakė Gerbertas Spen 
S-—pa- sens.

katlstbofos.
kad baisios nelaimės ištiks tą 
šalį, kurioje marksizmas (so
cializmas) pagrobs valstybi
nę valdžią savo rankosna ir 
tą pagrobimo aktą pavadins 
sociaiės' revoliucij.Ąs Į * 
Štąkką rašė Prįidonas apie 
septyaiiosdešiint inetų tąm

/»■ i ■ j.1.

Socializmui rūpi supančioti 
. šeimą ir uždėti savo leteną 
ant šeiriuos auklėjimo, jaus
mo ir sąžinės-. <
tuomet kalbos nėra. Mšžk- 
sizmas — socializmas — bot*į 
ševizmas įvykęs faktas, ir 
Tu, skaitytojau iŠ faktų ga
li įsitikinti tų toli matančių 
žirionių tvirtinimų teisingu
me. Daugiau, kai puse am- ■ 
žiaus tam atgal jie pranašavo 
tai, kas šiandien dedasi Rusi
joje ir kas šiandien prasidė
jo Meksikoje.

Lietuviškieji niarksininkai. 
per “Laisvės,” “Vilnies,/ 
“Keleivio,” “Naujienų” it* 
dalinai per tautiniai socialis.- 
tinius špargalus “Sandarą” 
ir kt. siekia to, ką didieji 
mokslinčiai pasmerkė. Mūsų 
niarksininkai nori užkarti . 
lietuvių tautai tą jungą, ku
ris ilgainiui pražudo pačią 
tautij. Ypatingai dabar, ka
da Lietuvos Respublika ruo
šiasi rinkti tautos atstovus, 
socialistai iš kailio nerdamie
si varo savo gašlią agitaciją, 
ir smurtingo šmeižimo keliu 
jaikoši įsiskverbti į tautos 
parlamentą, į tautos gerovės, 
rūmus. Turės įvykti žūtbū
tinė kova už „ tautos grrovę. 
Katalikiškoj i visuomene, 
tiek Amerikos, tiek Lietuvos, 
turi paduoti rankas, it ben
drai atlaikyti marksizmo įtū
žimą.

*, f mūsų . lietu viškiep sočia; 
l»a»; '^acialdcįiĮjlįgJffl,; 
nįįnistai, susoęfjtt^g.'f 
«e?peratfjv -sapdaMefatf 

. bž® jiems panašūs'žmonas 
Vii ’ ‘ • • i* -praklamuojasi lietuvių taut^g 

vĄįais, LietuvosRešpuUik^ 8 
‘^įkūrėjais" irios $£&publ Į 
k|s “^ganytojais.

' •ągjrovi'prisipažiąti bedievy 
feje,. njasonerijąs piatuiųnĮB,. 
įĮeiailizmo gm binųne.. Matelį

Jte ąk^plėšiškai žemjnajruž- 
gąuna krikščioniją. Paim- 

, kime tų srovių laikraščius ir 
pėrbėgkime kelias eilutes. 
Ko ten nėjia i Pagieža, ble- 

.šųieižtai, prasi- 
malamai;!-- sbęializmo ko-

galvllkr^aA^^^^^^^^oniją j^gaivi

stengiasi naikinti ..asiaienšl ir viešpatauti ant jos. Jei 
privalumus. Marksizmas ąt-' gu lemta įsikūnyti marksiz 
ima galimybę; galvoti, jis'mo 
stengiasi kiekvieną paversti 
darbininkių- skruzde ir val
stybės vergu, taip, kaip ta
tai yra pas- bitės ir skruzdės, 
kur vergai paruošiami tada, 
kai jie reikalingi ir sunaiki
nami tada, kai nereikalingi.

Apie pilnutinį dvasinį gy
venimą* apie muziką, meną, 
mokslą ir apie siekimą į to
bulybę ir gerybę, marksistui 
supratimu, darbininkai nė 
sapnuoti negali.

Žmonės vaišinsis sulig so-' 
cializmo-komunizmo nuožiū
ra ir skaitysis jo produktu.

begailėstingos - prokonsulys- 
tės,. visuomenines ramybes 
komitetai, beširdis aukščiau
sias komitetas—štai taip va
dinamos demokratiškos ii* so
cialūs revoliucijos vaisiai.

Visomis jėgomis aš smer
kiu bejėgį ir nedorą socializ
mą, įstengiantį vien tik kvai
šinti žmones.” (Le-Bonas 
“Socializmo Psichologija” 
368 pusi.)

j. Ne mažiau įtikinančiai 
kalba kitas didelis filozofas 
Gerbertas Spenseris rašiny
je “Busimoji vergija,”^ o; 

Į paskutiniame savo tome — 
“Sociologijos Tarktatas” — 
rašo:

“Socializmo džiūgavimas, 
būtų didžiausia nelaimė, ko
kia kada nors .būtų buvusi 
patirta žemėje, ir baigtųsi 
kariškuoju desjKitizinu. Ši 
socializmo laimėj inio faze 
negali būti ilga, liet ji pada
rys didelius sunaikinimus 
tautoms, kurios tai patirs ir 
nekurias jų atves į visišką 
sunaikinimą.”

Pasaulis turi dar ir dau
giau išminties genijų, kurie 
tuos posakius patvirtina. $

Su didžiausia ekspręsija 
ir savo talento galia, prieš 
taip vadinamą “socializmo 

’/išėjo du i^dięji yo- 
ffl^oTaTTŠiirneris ir 
Šu nuoširdžiu įsitiki- 

ilia išmintimi viešai

• it* . ' 

pateko po pęūą

( - « J - ' r

išstos, suskaityti aimanavi- 
.nięL tylėjimo įtarimas; vi- 
su^ špionažas ir danešim^j 
neatkeliamos rekvizicijos; 
priverstines progresivės pį* 
skęfcs^ beverčiai popieriuj ;

Miz:B
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A. APSKRIČIO VYČIŲ 
KUOPOMS 

^♦Lietuvos Vyčių N, A ąpskri- 
pietinis suva^iav.ijnas įvyks 

nffažėš 16 d.H1926 ną,’Lietuvių 
Sepijos Salėj; IŠį

PaW>ridge, Mass. Sesija -pra- 
r,rietės 1 vai' po'pietų. - , - >

Gerb. Vyčių kuopos malonė- 
. fate artimiausiuose savo susi- 
Rimikimuose išrinkti sumanius BESLĖK. .
gjriptovus šiam suvažiavimui. 
^JPuos atstovus apšarvokitė nan- 
i/įįuigais sumanymais bei pro- 
|/JŠktais delei labo mūsų organi- 
feijEMajos; prirengkite ir įteikite 
^įtems tvirkins raportus iš savo 
^kuopos darbuotės ir tada siųs- 
Orite'juos šin suvažiavimam - 

č suvažiavimas bus labai 
ras, todėl prašytume kno- 

^gSt'Šūpestingai prie jo ruoštis. 
^Reikės ne tik naują valdybą ap- 
^ęričiui rinkti, bet turėsime 
hį^tarti ir savo tradicinio mil- 
bžhiiško išvažiavimo reikalus, 
l/Įįaris įvyks 4 d. liepos Nor- 
; ^oode. Turėsime taipgi paga- 
jfhhairti sumanymų ir būsimam 
S^Vyčių 14-tam kongresui. • 

-Tikimės, kad tą viską kuopos 
į rimty turėdamos prisius gau- 
fefirii sumaniu atstovų. 
|T/rL. Vyčių N. A. apskričio

■ fct-. 
i>' 
KS MONTELLO, MASS.

^2 Dzimdziui darė operacija 
fcfczl "■» ’ ■ -« ’
^. Vienas smarkiųjų dzimdzi- 
f ninku p. Olšauskas čia buvo pa
iniojęs .vargonininku. Neilgai 
|>Įeteko pasidarbuoti ir užėjo ne- 
; laimė. Pft^vo sunkias slogas 

fHKusyj^Rokiad.en-1 ?
^Įyyinėjb, kad reikėjo daryti 
f^makią operaciją. Gerb. veiko- 
gįiSaspo operacijai taisosi.

• __________
ĮBvMONTREAL, CANADA 

Kr * Pagaukit žulika
Visiems,lietuviams praneša- 

fc/mc, kad apsisaugotumėte Mo- 
g|tiejaus Bužo. Jis čia buvo šv. 
^Kazimiero dr-jos iždininkas, 

šitaip pasielgė: buvo išra- 
K?šyfets ir pasirašytas čekis ant 
||3gį7ū išimti iš banko dėl dr-jos 

ihj. 0 Buzas padidino tą 
ą ir padarė $175.00. Išė- 
tuos pinigus ant rankų lai- 
J00. Paskutiniame susirin- 
i buvo užklaustas ar padė- 
imgus bankan. Sakė, pa
su Pareikalauta banko 
^įtė. Sakė, namie palikęs, 
r dalykas tuo kartu turėjo 
tis., Galop M. Buzas su 
f dr-jos pinigu pabėgo. Gir
ini kad atsidūrė Cbicagon. 
: suareštuoti yra išpirktas 

” Jei kas ji žino, 
areštydinkite, jis bus depor- 
tas iš Suv. Valstijų ir čia 
ks kas jam priguli už jo ge- 
rdarhus. O už suareštydini- 

mes Montrealio lietuviai 
rime dėkingi.

Šfitą pranešimą apie M. Buzą 
įtekelhti viešai nutarė Šv. Ka- 
E7- ,
tamU ' n
•H. So. Boston 8520

to. ŠALNA-SHAILH A
UETUVIS ADVOKATAS

RalKęa <ln Univorsitetn 
JRNELL ŪNIVERSITY sn A. .B. 
WASHINGTON-UNIV. Mi LLB.

VDarhlnlnko" Name 
* (antros lubos)
J6 Broadway, So. Boston 

Rezidencija
5 Hnrvnrd St., Cambridge. Masa. 

Tat UniverMty' 1463—J. - ' 
------------------ . .i.

• laikytus kovo ji 1926 m.
♦ ra • v 4 -a * _ • '

n;
■ '/•ii

S. Kviėtfyuskaą pirm. 
jr. Giwš,W; ; 
j; Pundžras, ižd.

MONTELLO, MASS.

Balandžio 6 d. LDKS. kuopos 
įvyks mėnesinis svarbus susi- 
rinkimas. Visi nariai yrą pra
šomi ateiti koskaitlingiaųsia, 
hęjj^dabar eina mūsų brangios 
organizacijos vajus, arba prira
šinėjimas naujų narių ir skai
tytojų. Kitos kolonijos jau 
pradėjo krutėt. O gi mes, mon- 
telliečiai, ar-gi apsileisime? 
Bostonas žada smarkiai imtis• .. ’ ' i-,’ — •<*■*-*. -
su Montellu, Tad mes, monte- 
Uiečiai, mėginsim. atsilaikyti.

LDKS. 2 kuopos nariai visi 
malonėkitt ateiti, nes jau neku
riu mokesty s užtrauktos. Bus 
išduotas raportas kas link N. 
A. LDKS. apskričio išvažiavi
mo 31 d. gegužio Worcester, 
Mass. Jau reikės paskirt ko
misiją kas link paėmimo nors 3 
trokų arba busų.

J. Jaskelevičia

Pirm. V. T. Savickas, 
Rast. A. M. Šhižiutė.
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Pasirašo valdyba:

i ’
. i

f/; . • '•

J’. '

navos mūsų naujų draugijė- 
ąyaikų jaunimo. -Visi jie 
žuvavo laike procesijos prie 
įįigimo 40 vai. jitlųidų. Gra- 

būrelis mažyčių mergaičių 
-gražiai papuoštų — ejo čia 

dfpiruEBaonstrancijos. 'Visos 
jo£bėrė gėles. Giedančių bal- 

 i su halsu galin- 
vargonų it balsais ^varpų. 
stančiai elektrikimų lempų 

švietė bažnyčią Viskas-. tas 
labai įspūdingai veikė ant visiy 
iškilmėse dalyvaujančią. Daug 
mėtėsi net sugraudintų tomis 
iškilmingomis apeigomis. Pa- 
sihąigus pamaldoms net gaila 
buvo apleisti bažnyčia. Žmo
nėm išsiskirsčįus-ųr parėjus na
mo pradėjo lynoti. Rodos kad 
ir lietukas ir tas laukė kol mal
dingi amsterdarinečiai grįš na- 
’ "Įf ' ‘ ♦* S
IUO.

.Geistiną kad suteiktos Die- 
vįk malonės ir girdėti <-gražūs 
pamokinimai, koilgiausia pasi
liktų ir širdyse ir mintyse da
lyvavusiųjų. r

Kun. J. židanavįčius
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BALTIMORE, MD.
Kovo 28 d. vietinė LDKS. 30 

<p. buvo surengusi vakarą — 
prakalbas, kurios vidutiniai 
>avyko. Kalbėjo kun. J. Lie

tuvninkas, kun. Pr; Mockus ir 
Petras Česnulis iš Washingto- 
no. Kuopa laimėjo 4 naujus 
narius. Paskleista keletas de- 
sėtkų “Darbininko,” kurį per
skaitę ir susipažinę žadėjo užsi
prenumeruoti.
* Lietuvių salėj buyo J. But£, 

apie 40 dol. Tai tik. už salę, o| 
kur spauda ir kelionė? Reiš-| 
kia į skylę įlindo.

Mikas Petrauskas viešės pas 
mus iki gegužio mėnesio.
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f- AMSTERDAM, N. Y. ( j 
šv. Kazimiero parapijoje iškil

mingos pamaldos

Šiais metais mūsų bažnyčioje j 
17, 18 ir 19 kovo išpuolė 40 va-1 
landFnės pamaldos. Dalyvavo I 
šie klebonai: kųn. Zabiela iš 
Utikos, N. Y., kun. J. Daknys 
iš Niagarą N. Y., kun. B. Mo- 
lęikaitis ir kun. Šatkus mūsų 
diocezijos kunigai — apart to 
keli svetimtaučiai iš Amster
damo. Nors kunigų buvo ne- 

.perdaug, bet darbo atlikta ta
po albai daug. Didžiai gerbia
mieji svečiai darbavosi nuo pat 
ryto iki 12 pietų laikui. Po 
piet nuo 4 iki 6 — o po vakarie
nei ir pamaldų iki 10, kartais 
10:15 vakare. Išdalyta tapo 
komunikantų apie 1000. Viso
mis dienomis žmonių buvo ku
pina bažnyčia. Visus pamoks
lus pasakė didžiai gerbiamas 
kun, J. Daknys — kalbėjo iri 
užimančiai ir turiningai — vi
siems jo pamokslai labai pati
ko. Be abejo džiaugtis ir di
džiuotis privalu Jfiagariečiams 
gavus taip iškalbų — gabų, 
darbšti; ir energingų’kleboną.;

Įspūdingiausia tai buvo už
baiga 40 vai. Nors ir didoka 
mūsų bažnyčia, turinti apie 
tūkstantį sėdynių, bet grūste 
buvo prigrūsta. Pasibaigus 
mišparai tvarkingai susiforma
vo visi dalyvaujantieji procesi
joje. Apart vėliavų iki šiam 
laikui esančių, būtent: Šv. Ka
zimiero, šv. Judzatih, šv. Jnr-
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kuris gali visokį darbą atlikti drapanų 
siuvime. Pageidaujama nesenas vyras. 
Darbas ant visados.. Išlygos geros ge
ram vyrai. Antrašas toks: W.’MOR
KUS, 120 Jefferson St., Hartford. Ct.

. (Bal.—6)

turėjo S*VQ i Jfebatus, temoje, 
“Kur geOM^yvęnti, mieste 
a<-ūk^|?fo|^mėtojais liko 
ūkės šalininkai. Miestą gv- 
nė Albina Skhtikiutė ir Balt- 
■ritMfmss, o ūkę Ona Čepiutū 
ir Cerv.*^^ s 
t^^4ųaėtį-4įHįitai buvo gana 
stiprūs argumentais. Ypa
tingai pasižymėjo' panelės 
Alifiha Skatikiutė ir Ona Če- 
piute. Ta| buvo daug dau- 
giaivnegu kas galėjo tikėtis. 
Skatikiutė turėjo argumen-. 
tus susiriŠfuą o Čepiutė tik 
sužymėjus. Svarba tame, 
kad juodyifpilnai prisilaikė 
taktikos, įtikinančios išraiš
kos, punktualaus akcentąvi- 
iųo, (įailio^lietuvių kalbos ir 
energingai. Kas stebėtiniau- 
sia, kad abi Amerikoj augę, 
rodos ir gimę. Tikrai garbė' 
joms, jų tėveliams ir vy-; 
.čįams turėti savo tarpe to
kias lietuvaites. Jei kas bū--' 
tit*sakęs pi^te debatus, kad 
jos tiek gali, tai vargiai bū*ų 
galima .tikėtu Dabar ta i t i k- 
tas kūrprisė ' > - ’1,' <. -I

Debatams- pirmininkavo - į 
p-lė Ona JąiBfauskrutč, žymi 
debatorė ir turinti gabumą

literatūroje. JElašti 
Ofla ŠulČiutė, tai 
tvarkingą kiiėpog r|ii _ _ _ 
Bostonas turtingas gabiomis 
lietuvaitėmis, gali ir didžiuo
jasi, bet su va^kmaįs

Daug buvo klausytojų, 
kad reikėjo kai kam stovėti. 
Iš Cambridgiaus atvyko • ge
rokas pulkelis jaunų vaiki
nų.

po debatįfeerb. fcun. Sfrjį- 
kauskas kaipo kritikas, darė 
paštabas. Geras pusespa^y- 

puikiai.
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bos 414*118 sodnas. Yra ge- 
Pattiuęsiu ui eash arba mal- 

pyslų aiu “propertėB." Platesnių tintų 
kreipkitės pfrė laišką. J. JASIUNAS. 21, 
Oongres Avė., Watertyiry, Conn.

Pa^diietis

PRAKALBOS

Kovo 28 d. Saldžiausios 
Širdies V. J. Dr-ja buvo svfį- 
rengus' prakalbas paminėti 
20 metų sukaktuvės. nuo 
draugijos įsteigimo. Prakal
bos įvyko pobažnytinėj salėj/ 
Publikos buvo pilna • salė. 
Kalbėjo gerb. kun. Strakaus- 
kas ir p. A. Kneižys. Abu 
kalbėtoju gražiai pakalbėjo 
apie dr-jos reikalus. Ragina 
pi iguleti prie katalikiškų 
I raugi jų, remti katalikišką 
.pandą ir katalikų judėjimą, 

j Draugija laimėjo daug nau-
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i LIETUVIS
[381W. Broadway, S< Boston, 
ĮĮ VAU 9 iki 9 . TEL. S. B. 400(1

*— ~~ _===aa8i^a

Vyžiui, pa ieškome Y l
Pidvyžio, išėjusi,, | Amerl

jos apskr. Išėjęs j Ameriką prieš

(B. J3) . Mw nafilui(-.inl Ab(

OeubI Jį B V U K A T A S ! 
11-812 01d So^th Building:

Valandos* 9; A. M. iki 5:30 P. M. 
1^z ’GtVĖNIMOVIETK

37 Gorham Avė., Brookline’ 
ą ... Telephone Regent 6568

ANTANAS F. KNEIŽYS 
kurie lanko Suffolk Teisią mokyk- > 
lą ir užsiima Real Estate pardavi-' 

nėjlmu, hune: mano ofise kasdien 2 
UŪ<j3 ikJ.5 valandos po pietą išsky- j 
rus šventadienius Lietuviai, kad ir 1 
mažai sukalbantieji 'angliškai gali 1 

ptis Įvairiais reikalais pas ma-į 
ne. A. F. Knelžio adresas yra toks: < 
308 E, Ntnth St. Tel. S. B. 1696, <

jų narių. Rašėsi vyrai, mo- 
.erys ir vaikai.

S. -4.
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B?1 1 g=—»
(Mišo Tel. So. Išstoti 1532
Namą TeUSo. Boston 1696
Ofiso Tel. Liltertyj ; -7296
ANTANAS F. KNEIŽYS
Real Estate > & Insurance

414 Broiuivvav, South Boston-----
811—812 O1<1 Soutli Bldg., Boston 

’ Gyvenimo vieta » *
308JE. NINTH. SO. BOSTON

>• •?

*Kiekvieno kataliko šventa
Pareiga remti katalikų spaudą

Leonas XIII
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IETUVIS
OPTOMETRISTAb
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Išegramlnuoju akis, priskiriu aki
nius, kreivas akis atitieslnu ir 
amblijetaiškose (aklose) akyse su
grąžinu šviesą tinkamu laiku.

J. L. Pašakarnis, O. D. 
447 Broadway, So. Boston.
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A- Ofiso Tel. Res. TeL
ūniversity 8831 Prospect 0415-11

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

Lietuvos Dukterų Draugystės 
Po Globa Motinos švenčiausios 

Valdybos Antrašai
Pirmininke — Teklė Ažmensklenė, 
v 98 G Street. So. Boston, Mass.

Tel. South Boston 4474-M. 
Vice-Pirm. — Zofija Kėšienė,

59 Gatės St.. So. Boston. Mass. 
Prot Raštininkė — Ona Siaurienė,

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

Fin. Raštininkė — Bronislava Ciunienė, 
29 Gonld SL. W. Rosbury, Mass. 

Iždininkė — Ona Staniulintė, 
J05 W. Gth St, So. Boston, Mass. 

Tvarkdarė — Ona Mižgircrteriė.
1512 Columbia R<1.. So. Boston. Mase. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą utiiminką kiekvieną mėnesį 

Visais dr-jos reikalais kreipkitės i pro
tokolų raštininkę laišku ar telefonu, 

vakare, pobažnytlnėj svetainėj 
Fifth'St., So. Boston, Mass.
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IŽGA/ GREITUMAS, DAILUMAS, IŠTVERME’ir 

STIPRUS S UBU DAVO JIMAS, tai kėlios pažymės ver-

Naujas Lietuvis Dentistas

DR. ST. A. GALVARISKI
(GALTNAUSKAS)

414 Broadway, So. Boston
Ofisas atdaras nuo 9 vai ryto iki 
12 vak tr nuo 1:30 vai. po pietų 
iki 5:30 vai. vak. ir nuo 7 iki 9 
vai. vak. šventų dieną pagal susi
tarimą. Tel. S. Boston 2300

■ros

16 METŲ SOUTH BOSTONE ■

D R. H. S. STONEI
AKIŲ SPECIALISTAS

399a W. Broadvay, So. Bostos I 
VALANDOS: Nuo 9 r. fld 7 v. vnk-^

'-i j ‘
JĮ BOfcTON, #ASS.

Taisymo Stotis 628—644 Fourth Street 

Telefonas South Boston 2233 iiiJ)f|g6 
' ? 'I M

Tel. Brockton 5112
DANTISTAS

DR. A. J. GOR
.. \~y[GUrMAdSKAS) u &

• Sekmadieniais po pietą
705 Main St., Montello, Mass.

5' (Kampas Eroad Street)-

-

progą naudotis lietuvio plumberio,pa 
vamzdžius, šilumai, garą ir iftlto van- 

enu žodžiu viską, ką tik pilim bėrio dar- 
tndėlj (vairių reikmenų reikalingą prie 
usio. Ofisas atidarytas vakarais iki 9 
roedvrey, So. Boston, Mass.

c
Bostono ir apielinkės lietuviai turi 

tarnavimu. Štai dėl ko:- Mes Įvedame 
dens, gazus, maudynes, skalbyklas, vi 
bas reikalauja. Mes užlaikome urmo a 
plumberystės nuo mažiausio iki didžia 
vai GEO LAUKAITIS & CO., 162 B

PIRMAS SO. BOSTON'E UETUVIŠKAS PLUMRERIS

r

NASH ir AJAX
VISI ŽINOKITE

Jau esu skelbęs, kad savo 
biznį padidinau pianų par
davinėjimu. Turiu garbės 
viengenčiams pasisakyti, kac 
prie pianų esu išdirbęs net a- 
pie 15 metų. Tad pianų kon
strukciją pažįstu kuogeriau- 
sia. Viską žinau nuo A ilyi 
Z. Kai dėl muzikailo topo, 
tai mano pardu

a4 -• *
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REIKALINGAS GABUS LIETUVIS AGENTAS 

ATSTOVAUT MUS-*

DARBININKU” GALIMA UŽSIRAŠYTI ŠIOSE 
VIETOSE; ’

KUN. J. BAKŠYS
46 Congress Avenue Waterbury, Conn.

KUN. G. M. ČŽSNA’ -
2521 Chicago Avenue Šiouz City, lova
- ... . • (-3 -

J.GAILIŪNAS :į
The Lithuanian Store Athol, Massachusetts

V. GILEVĮČIUS
216 Elm Street New Britain, "Conn. -

: ' . r: ' ' rr • < ;
VLADAS JAKAS

177 Windsor Street Cambridge, Mass.
’ 1 ' ' * *

: P. LUKŠIS :’ į'

*- 190 Vau Buren Street > Newtak, New Jersey

* JOHN RAGALLAUSKA8 ...
66 Harrison Street Y^orcester, Mass.

L. ŠIRVAITIS ,
Džtroit, Michigan

SKARULIENE
New Haven, Conn.

VENCIUS 7
Lawrenoą Massachusetts

9258 Cardoni Avenue

JULIJONA
80 Jaunes Street

♦

K. A.
90A Lawrence Street

• r
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mokytojas gerb, A. Židaųa- 
vičius- -
-. Iš manęs pianą pirko 
“Darbininko” redaktorius 
P. Gudas, Petras Armakavi- 
čius, I. Lušas, Antanas Ja- 
kunskas, Antanas Kingris. 
Antanas Sinkevičius ir kiti 
Bostoniečiai^^,

Iš to aišku, kad mano par
davinėjami pianai užsipelno 
pilno visuomenės pasitikėji
mo. Kas tik mano pianą 
pirktis, tat pirmiausia kreip
kitės į mane. Pianas yra di
delis daiktas, visam gyveni
mui perkamas dalykas. To
dėl reikia taip atsargiai rink
tis, kįaip pačią.

Dalį kainos galima mokėti 
Lietuvos paskolos bonais. 
Bonus priimu už pilną kai- 
n^-

GEORGE MASILIONIS
233 Broadway South Boston
— 1 . ■ ■ "11

ANTRAŠAI
Pirmininkas — M. žioba,
_ 539 E. Seventh St, So. Boston, Mass 
Vice-Pirmlnirikas — J. Petrauskas,

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

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

40 Marine Road, So. Boston,- Mass 
Kasięrius — A. Naudžiūnas.

885 E. Broadrcay. So. Boston, Mass. 
Tvarkdarys — J. Zaikis,

7 IVinfleld St.. So. Boston. Mass. 
Draugija laiko susirinkimus kas trečią 

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

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOS ADRESAI 
, BOSTON, MASS/'

Pirmininkas — V. Zalieckas,
514 E. Broadway, So. Boston, Mass. 

Vice-Pirmininkas — Povilas Buka,
95 C Street So. Boston. Mass. 

Prot Rašt — Antanas Macejunas.
450 E. Seventh St, So. Boston. Mass. 

Fin. RaŠt. -— Juozapas Vinkevičius,
906 E. Broadway; So. Boston, Mass 

Kasięrius —'Andriejus-Zalieckas.
611 E. Fifth St, So. Boston. Mass. 

Maršalka — Kazimieras Mlkalionis,
906 E. Broadway. So. Boston. Mass. 

D. L. K. Keistučio Draugija laiko savo 
mėnesinius susirinkimus kas pirmą 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, po nu
meriu .694 Washington St, Boston. 
Mass. i:3O vai. po pietą. Ateidami 
ant susirinkimo atsiveskite su savim 

- daugiau naują nąrią prie musą drau
gijos prirašyti. *

LIETUVIS GRABdRIUS
*• I-- ' f"- ' •) : i- '

Suteikia geriausį paskutinį patarnavimą todėl verta 

pas jį kreiptis

OFISO IR GYVENIMO ANTRAŠAS:

• - • - - Tel. so. Boston 0828
UBTUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
’ (KASPARAVIČIUS)

425 Broadway( South Bartos
O/<so valoHdoa: . <.

nuo 9 iki 1240 ryte ir nuo 1:90 t 
iki 5 tr nuo 6:00 iki 8 vaL vakare. , 
Ofisas uždarytas suba*os vakarais 
ir nedėldlenials, talp-gi seredomia 

muo 12 dieną uždarytas. „ ’

2 TEL. So. Boston 0506—W.

15 LIETUVYS DANTISTAS’

A. L. KAPOČIUS;

261 Broadway„ So. Boston
(“Keleivio” name) v , ..

Onso Valakuos: nuo 9 Iki 12, nso 
1:90*1 6 ir nuo 6:30 fkf 9 vakare. 
Seredomia nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Sobatomis nuo 9 iki 6 vak. Ned« 
Uomia nuo 9 iki 12 (pagal sutarti?
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