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Balsavimui artina
si galas

UŽ SAVAITĖS PASIBAIGS
Visi “Darbininko” skaity

tojai be abejonės su indomu- 
nm sekė “šiaudini" balsavi
mą ant Lieutvos prezidento. 
Kitos savaitės pabaigoj 
“Darbninkas” praneš pas
kutinius rezultatus, nes “ba
lotai" tebus priimami tik iki 
gegužio (i d. Kitos savaitės 
ketverge iki pietų gautieji 
balsai dar bus Įskaityti, o vė
liau gautieji nesi rokuos.

Ne vienas gal pamanys, 
kad laimės vienas iš daugiau
sia dabar gaunančių balsu. 
Bet “negirk dienos be vaka
ro." “neperšokęs per griovį 
nesakyk ‘op.' ” Vienas kan
didatas. kurs dabar gerokai 
atsilikęs turi didelio pritari
mo ir gauta pranešimų, kad

dėl jo uoliai darbuojamasi. 
Rašo, kad surinksią keletą 
šimtų balsų. Reiškia, jei jie 
ištesės, tai viršų ims visai ne
tikėtas kandidatas.

Ikšiol gautieji balsai skirs
tosi šitaip:

A. Smetona__________214
Kun. M. Krupavičius__ 191 
Adv. Tumėnas________
Kan. Tumas__________
E. Galvanauskas_____
Gen. S. Žukauskas___
L. Bistras____________
Dr. Basanavičius_____
Dr. K. Pakštas________

142
71
70
64
56
48
13

Paskutinius prezidento 
rinkinio rezultatus “Darbi
ninkas" paskelbs gegužio 7 
dienos numeryje, o gegužio 
8 d. Lietuvoje prasidės rin
kimai Į Seimą.

*

Naujai pastatytas Suv. Valstijų karinis laivas ĮBremerton, 
Wash. Pavadintas U. S. S. Holland.
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BALSAVIMO BLANKA

NORIU, KAI) LIETUVOS PREZIDENTU BŪTŲ

Atvažiuoja Arcivyskupas

I
I

PBBALTJŪRIO VIENYBĖ
Kaikuriuose angliškuose 

laikraščiuose vėl pasirodė ži
nių apie Pabaltjū.rio valsty
bių vienybę. Dabar štai “The 
Loveli Sun’’ rašo, kad Lie
tuva, Latvija ir Estija — 
“trys kūdikiai didžiuose 
tarptautiniuose miškuose su
nėrė rankas bendrai apsau
gai nuo pavoju jas apsupan
čių.” ‘

Toliau rašoma, kad tų tau
telių obalsis yra: “Viešpatie, 
apgink mus nuo draugų o 
nuo priešų mes apsiginsi
me." Paskui teisingai nu
piešiama, kaip “draugiim- 
gi” alijantai Lietuvai Vilnių 
nusuko.

Prie šio straipsnio pridė
tas Pabaltjūrio žemlapis, 
kur Lietuva parodoma pri
deramuose rubežiuose. su 
Vilniumi, kaipo sostine. Be 
to indėta Lietuvos. Latvijos 
ir Estijos prezidentų pa
veikslai.

sako, buvus geroj sveikatoj. 
Namuose niekas nepavogta. 
Atsišaukta i visas gimines, 
bet niekur nerasta. Vyras 
sako, kad jis su ja visada ge
ruoju gyvenęs.

VOS NEŽUVO 15 ŽMONIŲ
Dėl staiga sušilusio oro 

Ne\\ Yorke vos galą negavo 
15 žmonių.

SUSTREIKAVO
Norvegijos kasyklų darbi

ninkams kompanijos norėjo 
numušti algas ant 17 nuoš. 
Kompanijos sakė, kad pra
gyvenimas atpigęs 
esą galima algas 
Bet darbininkai
Buvo pavesta darbininkams 
balsuoti ar sutinka ant nu
mažintų algų. Didžiuma dar
bininkų pasipriešino ir su
streikavo 30.000 darbininku.

UŽ STEIGIMĄ ŽYDŲ 
UNIVERSITETO

NEVY YORK.—Gustavus. 
A. Rogers bankininkų klulio 
(Kikilyje pareiškė, kad Suv. 
Valstijų universitetai nepa
lankūs yra žydams. Sako, 
kad tas universitetų šališku
mas (irives jirie to. kad rei
kėsią steigti žydiška univer
sitetą. Tada Adolph Lew- 
isohn pasakė, kad reikią pra
dėti kampanija už surinkimą 
$1,000,000 žydu universitetui 
Įsteigti.

ir todėl 
mažinti, 

nesutiko.

EKSPLI0ZIJA DIRBTUVĖJ
OAKLANI). Cal. —Giant 

Po\vder Co. dirbtuvėj ištiko 
dideli’ ; eksĮiliozi ja. Sprogo 
1.500 svaru dinamito. Ketu
ri darbininkai l ietoj žuvo ir 
daug sužeista.

Balsuotojas 
't ' \ ‘Adresas

(Kandidato vardas-pavarde)
j ARO. MATULEVIČIUS AT-
[ VYKSTA AMERIKON

J o Ekscelenciją .Arcivys? 
knūpfets Jurgis Matulev??ms

AREŠTUOJA VYSKUPUS
Meksikos vyskupai ėmė 

leidinėti ganytojiškus laiš
kus, kuriuose priešinasi val
džios draudimams mokyti ti
kybą mokyklose. Užtai vys
kupai yra persekiojami. 
1 )viejosc valstijose du vysku
pai tapo suareštuoti ir Įka
linti.

I

NORĖJO NUVAŽIUOTI 
LOKOMOTYVU

NEW YORK. — .John 
Ilorner netikėtai užlipo ant 
lokomotyvo ir norėjo juo va
žiuoti. Buvo pašauktas po- 
licistas. Tai jis policistą iš 
pradžios nustūmė. Kai pa
galios buvo suareštuotas, tai 
pasakė, kad jis per keturias 
dienas nieko nevalgęs ir iš to 
“suvarijavojęs."

rs 
sėda Cherbourge Į laivą kar
tu su .T. M. kun. prof. Pr. 
Bučių pirmą dieną birželio.

Į Ne\v Yorka .T. E. atvyks 
apie G-7 birželio dieną.

Birželio 11 dieną tikimasi 
.Jo Eks. Arcivyskupą Matu
levičių turėti Cbicagoje.

TRYS KARALIAI APLAN
KYS ANGLIJĄ

Ateinančią vasarą Angliją 
aplankys trys karaliai — E- 
gipto. Ispanijos ir Belgijos.

NEIŠSISUKO
BUFFALO* Nį Y.— A.

Stanley Co 
gautas Tr'' 
pardavinėjimą alaus ir vyno. 
Teisme jis teisinosi tuo, kad 
Kristus neužgirtų prohibici
jos Įstatymo. Teismas, vie
nok, Į tai neatsižvelgė ir nu
teisė Į kalėjimą trims mėne
siams.

PRADĖJO MOKĖTI SKOLAS
Erancija pradės mokėti D. 

Britanijai karo laikų skolas 
dar šiais metais. Pirmuti
nis francūzu (mokėjimas bus 
1'4,000,000.

J

“MISIJONIERIŲ” SUVA
ŽIAVIMAS

MASKVA. — Visų orga
nizacijų, kurios užsiima be-

DRĄSA MŪNŠAINIERIŲ
PARIS. Tenn. — čia kalne 

mūnšainieriai jiolickiai pra
nešė. kad už kiekvieną nužu
dytą mūnšainierių jie nužu
dysiu septynis valdininkus.

■ \ » s. ■ • . • ' '

kviestos siųsti delegatus i su
važiavimą. Bus svarstoma a-

rengimus užat
4Vkalną.

PABĖGO PATI
MARLBORO. Mass.

palikus keturis vaikus, pabė
go. Vyriausias vaikas pen
kių metų, o mažiausias ketu- pie geriausius būdus bedie
vių mėnesių. Ji, kaip vyras vybei skleisti.

Angliakasių unija meta 
lauk komunistus

Ši mergelė, Betsy Anne Her- 
rold, 20 m. amžiaus, įstojo 
Washingtono valstijos univer
sitetan, į žuvininkystes skyrių. 
Specijaliai studijuos austerius. 
Jos tėvas yra austerių biznyje 
4r ji nori viską apie juos žino
ti. Ji yra vienintelė mergina 
žuvininkystės skyriuje.

.¥ .
M

UŽB0IK0TAV0 ALŲ
Austrijoj karčiamninkai 

užboikotavo alų. Tą padarė 
dėlto, kad bravarų trustas 
pakėlė kainas. Karčiamnin
kai išanksto t rustą įspėjo, 
bet trustas manė, kad iš įspė
jimo nieko neišeis. Todėl 
kainas pakėlė. Karčiamnin
kai savo išlaikė ir parduoda 
savo kostomeriams tik vyną.

Austrijoj yra 23,(MM) kar- 
čiamninkų. .Jie tur savo są
jungą. Bernai alaus jie iš
pardavė 420,(MM).<MM) 
k v< učių.

Didžiulės gegužinės dar 
bas smarkiai va as

DEIMANTAI ANDAROKE
NEW YORK. — Nežino

ma moteris tapo suvažinėta. 
.Ji liko be žado. Betyrinėjant 
andaroke rasta mazgelis, kur 
liesą įsiūta deimantai.

PADIDINS POLICISTŲ 
SKAIČIŲ

Ne\v Yorko (Milicijos virši
ninkas paskelta", kad jam 
reikią 2,500 na u jų polieistų.
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DARBAS UŽRIKTU0TAS IR 
GERAI EINA

Darbininko" jiiknikas, 
rengiamas sujungtomis sjiė- 
komis yVorcestoryje, Mairo 
nies Parke, gegužio 31 d. š. 
m., jau pilnai tižriktuotas.

Bal. 18 d. Darbininkų Są
jungos valdybos nariai — A. 
Vaisiauskas, .J. Giizevičius ir 
•J. Jaroša buvo nuvykę i

pus-
'Worcester pasitarti su L. D. 
K. S. 7 kp. apie sumanytą 
(likniką. Tada viskas buvo 
apsvarstyta ir darbas užrik- 
tuotas. Pereitą ntarninką 
AVorcesteriečių veikėjas J. 
Vaitkus telefonu jiranešė, 
kad pas jims darbas įsisiūba
vo. Kuopos nariai veikia ir 
išanksto visokias smulkme
nas ajirūpina. A’iskas bus 
apgalvotai atlikta. *

Dabar bereikia judinti vi
sas Naujosios Anglijos kolo

nijas. kad rengtūsi Į didžiau
sią pikniką.

Worcesterio lietuviai yra 
nuo Simai pagarsėję visokiais 
naudingais darbais. .Jų ga
lviu“ v ra žinoma. Tai visu• • * 
Nujosiąs Anglijos kolonijų 
lietuviams bus indomu su 
jais sueit i į artimą pažintį. 
Reikia, kad kodaugiausia 
žmonių ten suvažiuotų. Wor- 
cesteriečiai moka Įsijudinti. 
Tepasirodo ir kitos kolonijos 
galinčios tą padaryti.

Iš Centro pasiusta visoms 
LDKS. Naujosios Anglijos 
kilojimus tam tikri pakvieti
mo laiškai. Su tais laiškais 
kuopi! valdytais nanų prašo
me kreiptis j visokias vietos 
organizacijas pakviesti jas į 
mūsų pramogą, pirmutinį 
(likniką gegužio 31 d. š. m.

Tesubanguoja visos Nau
josios Anglijos kolonijos ir 
tcnnbrmguoja į Worcnatcrj.

PALIEPĖ IŠMESTI KOMU
NISTUS

.Jolm L. Leivis, Suv. Val
stijų angliakasių unijos va
das, pradėjo žingsnius prieš 
komunistus ir visus raudo
nuosius angliakasių unijose.

Prezidentas Leivis išsiun
tinėjo visiems angliakasių li
nijų vadams išmesti iš unijų 
visus unijistus, kurie yra 
prisirašę prie komunistų 
partijos. Nei jokis komunis
tas negali būti nariu anglia
kasių unijos.

Tas daroma dėlto, kad su
sekta, jog komunistai yra 
pasiryžę susisukti sau lizdus 
unijose ir paskui pradėti li
nijas gręžti iš vidaus. Tada 
jie bandytų pakeisti unijos Į- 
status. nusistatymą, taktiką 
ir viską darvtu ant savo kur-• • * 
polio.

Nors unijai nėra ypatingo 
pavojaus dėl komunistų ne
didelio skaičiaus. liet kadan
gi jie yra baisūs triukšmada
riai, tai su jais ceremonijų 
nedaroma.

PAKĖLĖ MOKESTĮ
AVORCESTER, Mass. — 

Clark universitete mokestis 
už mokslą būdavo $150 jier 
metus. Dabar mokestis jin 
kelta iki $200.

t * A-

BUVO ANGLIMIS UŽVERS
TAS

PROVTDENCE. R. T. — 
Louis Daniel anglyse buvo 
palaidotas iki kaklo. Kai an
gliai nuo jo buvo atkasti, tai 
pasirodė, kad jis mažai te- 
nukentėjo.

KLAIPĖDIEČIU PRAKAL
BOS -

BALANDŽIO
30—Stougston, Mass.

GEGUŽĖS
2— South Boston, Mass.
3— Cambridge, Mass.
4— Westfield, Mass.
5— Montello, Mass.
6— Athol ir Gardner, Mass.
8— Providence, R. I.
9— Hudson, Mass. (po pietų)
9—Worcester, Mass.
Po to atstovai aplankys 

(Mirą kolonijų Conn. valstijo
je ir vyks Chicagon. iš kur 
jie jau gavo pakvietimą. Vi
durvasary mano grįžti atgal.

I
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L. PREKYBOS BENDRO 
VĖSŠĖRININKAMS

Šių metų L. Prekybos 
B-vės šėrininkų suvažiavi
mas buvo sušauktas kovo 9 d. 
So. Bostone. Atvyko tik a- 
pie 35 šėrinhikus. Tad toks 
suvažiavimas negalėjo būti 
formai iškas. Kadangi buvo 
spėjama, kad B-vės prezi
dentas. p. J. .J. Romanas, at
vyks Amerikon šį pavasarį, 
tai buvo nutarta turėti extra 
suvažiavimą birželio 5 d. š. 
m. Direktoriai buvo inga- 
lioti susižinoti su p. Romanu. 
P. Romanas atsiuntė prane
šimą. kad Amerikon atvyks 
rugpjūčio mėnesyje. Taip 
dalykui esant direktoriai pa
sitarė su Bostono ir apylin
kių šėrininkais ir nutarė ati
dėti suvažiavimą ant laiko, 
kada p. Romanas sugrįš.

Marija reta (ir ubą i h",
•L. Pivk. B vos Sekretore

£

Thomas H. McDonald, perdė- J 
tinis vieškelių budavotojų. Po 
jo priežiūra Suv. Valstijose pa- > 
būdavo j am a kasmet' 10,000
mailių vieškelių.

I
f S

. vI



MUŠ-

'i*

4

r
Į*

dieną
išliko

Sunkiai sužeistas

»■ - ------------U,.. ■■ ii | į l j į l ,Įį -m 4,).^ J ■!, ~ •

liu, kuris pranešė,, kad tarp liais, bus įduodami policijai. * 
Gudžiūnų ir Baisogalos sto ! Draugijos reikalais kreip- 
čių kaliniai norėjo sargybą įtis šiuo ant rašų : P. Makutė- 
nuginkluoti. Policininkai Inas, Kaunas, Laisvės Alėja 
buvo užpulti staiga. Etapo 31 nr. II būt. 
viršininkas p. Kadžiulis iš-i 
girdęs riksmąi dviejose greta į 
jo esančiose kuper šoko Į ten 
ir pamatė, kad kaliniai su
griebė ir stengiasi apveikti 
policininkus. Jis, nieko ne
lankęs, užšoko ant suolo, kad 
nekliudytų saviškių Įsiklibu- 
sį kaliui, norėjusį nužudyti 
policininką, nušovė ant vie-| 
tos, tuo tarpu iššovė ir du;
kalinius sužeidė: vieną, sun
kiai (jis ligoninėj, rodos, mi
le), antrą! lengviau. Po to 
visi kaliniai išsigandę tuč 
tuojau nurimo. Etapo virši
ninkas vėl kalinius sutvarkė 
ir pakeltomis aukštyn ran
komis pristatė Į Šiaulius.

Palydovai policininkai bu
vo šie: .Juškevičius Juozas. 
Meškauskas Petras, Skali- 
šius Antanas ir.Jarockis Ba
lys. Laike susišaudymo e- 
tapo viršininko sumanumu, 
buvo išvengta to, kad šūviai 
nekliūtų patiems policinin
kams ar keleiviams kitose 
kupėse.

Policija, kurios viso tjk 
5 žmones lydėjo 17 kaliniu, 
parodė savo drąsą, ir suma
numą. nors jai grėsė didelis 
pavojus.

NEĖ^ČLIŲ DRAUGIJA
K aune yra ištėkšta “ Lie

tuvos Nebyliu Draugija.” 
Tad visi nebyliai, be jokių 
pažiūri! ir nuomonių skirtu
mo, trokštą geresnės, švie- 

būtinai 
žemiau 
Kaune 
žemiau

karalienė Katarina toje Pi
ję. Ir ją nukovę pro Šei

res važiuojant su guziku. o 
kitokiu būdu, būk. negalėję 
ją nužudyti, nes ji buvusi 
burtininkė ir paleistuvė. Ta 
Pilė yra apaugusi lapuotais 
medžiais, ir galima rasti že
mėse degtų plytų. Nuo Plate
lių miestelio pusės, mm 
krašto, yra vandeniu apsem
ti ąžuoliniai stulpai. Maty
ti, kad senovėje yra buvęs til
tas. Būtų gera, kad vasaros 
metu apsilankytų žinovas is
torinių vietų, nes toj Pilėje 
rastų daug žymių, kurios tu
ri istorinę reikšmę.

*
MIEL1ŪNAI (Alovės v., 

Alytaus apskr.). 55 m. senu
kas B. Z. išėjo medžioti kovo 
mėn. 7 d. Senukas medžio-' 
damas pavargo. Tanike pra
dėjo snigt. Senis priėjęs prie 
išdegusio ąžuolo sustojo pail
sėti. Pasistatė šalia savęs 
šautuvą, užsidegė pypkę ir 
pradėjo snausti. Staiga kas 
tai sudundėjo, pribėgo prie 
ąžuolo drevės ir Įkišo pas
turgalį drevėm Senukas iš 
Imimės nepagriebė šautuvo, 
bet Įsikibo už uodegos. A ii- 
kas. matyt, irgi nuvargęs 
buvo. Pajutęs, kad jau se
nis jam laiko už uodegos, vil
kas šoko bėgt i gi uodega .jam 
nutrūko. Be to. vilkas iš bai
mes seniui baltus kailinai
čius taip apdergė, kad net 
biauru ir pažiūrėti, o senis is 
baimes parbėgo namo, pali 
kęs šautuvą! prie ąžuolo. Da
bar jau trečia savaite senis 
serga, iš lovos nesikelia.

^VILNIUS, 6. IV. (Elta), lėj 
Balstogės kalėjime sukilo res 
daugiau kaip 200 kriminalis
tų, reikalaudami pagerinti 
maistą. Kalėjimo sargybos, 

..sustiprintos policijos bū- 
< liais, sukilėlius numalšino. 
®-.-L __________

.17 TŪKSTANČIŲ PELNĖ
PRIENAI. Kovo 21 d

Prienuose Įvyko vartotojų 
““Artojo;’ b-vės visuotinis 
narių susirinkimas. Iš pra
nešimų valdybos ir revizijos 
komisijos matyti, kad b-vė 
verčiasi, turi tūkstantinių 
apyvartų ir net 17 tūkstančių 
gryno pelno, turi Įsigijusi 
nuosavus namus, kuriuose 
telpa tos pat bendrovės 
nufaktūros ir geležies 
rius.

Alaskos briedžiai. Yra ap 
rokuota, kad jų ten yra apie 
400,000 galvų. Yra spėjama, 
kad Suv. Valstijose imsią truk 
ti jautienos. Tai sakoma, kad 
vietoj jautienos reikės valgyti 
briediena.

VELYKŲ NAKTĮ —
TYNĖS

Iš balandžio 3 į 4 
naktį Aleksoto tilte 
molynės,
peiliu A. Šileika, nugabentas 
Kauno ligoninėn tuojau mi
rė. Lengviau sužeistas p. A. 
Gudaitis. Abu kilę iš Gar
liavos valsčiaus. Mušeikos 
policijos sulaikyt i i r t raukia
mi atsakomybėn.
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STIPRIAI DIRBA
MAŽEIKIAI. Po 

mainos Mažeikių apskrities 
viršininko ir sekretoriaus 
•raštinėj pradėjo gan inten
syviai darbuotis: beveik kas- 
dien po 10, 12 valandų. Raš- 

. tinęs darbuotojai skundžiasi 
tokiu nenormaliu jėgų įtem
pimu.

«

per-

ą/' ,w

r 
r;
/ '
X 
t

J 
i
&

v t
«*

p.
i 
r 

t 
t

i
■

VIETOJ TRAKTIERIŲ—AR- 
" BATINĖS ... SU SVAI

GIAISIAIS GĖRIMAIS
ROKIŠKIS, šiemet Ro

kiškyje nėra nei vieno trak
tieriaus, o via trys išsineši
mui svaigių gėrimui krautu
vės, viena alinė ir vienas 
klubas. .Daugiau traktierių 
niekas Besteigia, nes neapsi- 

traktierius vi- 
^t konkuruoja. ir klubai, ir 
arbatinės, ir valgyklos.Trak- 
tieriams sumažėjus arbatiniu 
skaičius padidėjo. Tačiau iš 
jų moralės naudos irgi nėra, 
nes jos veik visos (išskyrus 
Blaivybės arbatinę) slaptai 
pardavinėja svaigiuosius gė
rimus. O dar labiau girt imk 
liaujama valgyklose “prie 
pietų,’’ “vakarienės” ir t. t., 
ypač pil. J. R. valgykloje. 
Turgadienyje — tai čia tik
riausias traktierius. Matyti, 
kad niekas šių “geradėjų” 
nepersekioja, nes jie ši “ge- 
šeftą” varo visai ramiai.

Į
I

GRAŽIAI APSĮRUOŠĖ
Mažeikių miškų urėdijos 

Tirkšlių girininkijos miš
kuose pagal vieškelius visur 
pastatyti stulpai su lentelė
mis, kuriose taisyklingąi. 
gražiai parašyta, kokios miš
kas urėdijos, girininkijos, ei
guvos, miško pavadinimas, 
plotas ir t. t. Stulpai gra
žiai nubaltinti, apsupti tau
tiškomis spalvomis, ’l’ai gi- 
rininko ir žvalgo darbas. 

, Žmonės tokiu sutvarkymu 
« neatsigėri. Tik gaila, kad 

atsiranda ištvirkėlių, kurie 
dažnai mėgsta purvais l>ei 
akmenimis daužyti Į gražiai 
huteptąi “Vytį.” Geistina 
būtų, kad dori piliečiai, pa
stebėję tokius piktadarius, 
tuoj praneštų vietos girinin
kui arba policijai.

4

.ALOVE (Alytaus apskr.). 
Š. m. kovo 21 d. Alovėje Įvy
ko gausus apylinkes ūkinin
ku ir šiaip žmonių susirinki
mas. Susirinkime dalyvavo 
virš 25<> žmonių. Žmones ra
miai išklausė politinio ir e- 
konoininio pranešimo. Taip 
pat dar kalbėta apie Seimo 
rinkinius, kas rinkti Seiman. 
Kadangi valst iečiai liaudi
ninkai. socialdemokratai ir 
žydai yra v ienų idėjų žmo
nės, susirinkimo vienbalsiai 
nutarta nebalsuoti nei už val
stiečius liaudininkus, nei už 
socialdemokratus, nei už žy
dus, nežiūrint to, kad susi
rinkime buvo vietos valstie
čiu liaudininkų agitatorius 
Lelenis, eigulis Kilinskas ir 
valsčiaus raštverys. Po kal
bu Lelenis davė paklausimu 
tokios vertės, i kuriuos atsa
kius, susirinkimas trūko 
juokais, o Lelenis tik smar
kiai paraudo. Lėlėms, rodos, 
nieko dar ūkininkas, bet

kompromituoja save! Nepro- 
šalį bus paminėti ir eigulis 
Kilinskas, kuris būdamas 
valdininku ir, matomai, dai
gintas, nesilaikė jokios tvar-! 
kos: kas užėjo ant liežuvio, 
tą plepėjo. Mat .liaudinin
kams rinkimus laimėjus, ti
kisi tapti vištų karaliumi, tai 
jau ne eigulio vieta !

BOLŠEVIKŲ LAIVYNAS 
ATVYKS KLAIPĖDON

Latviui spaudos praneši
mu. SSSR karo laviyim l'lo- 
liiijašią vasarą kely i Italiją 
aplankys Pabaltos valstybių 
uostus, jų tarpe ir Klaipėdą. 
SSSR l'loialija atsakys Į pra
eitos vasaros Italijos laivy
no vizitą Leningrade.

,dąiniii stoti 11:19 valandą.
1-os nuovados policijos 

į viršininkas susodino visus 
i kalinius Į vagoną ir davė nu- 
įrodymų savo tarnautojams. 
; Kai jis jau buvo iš vagono 
•bcliĮiąs vienas kalinių priėjo 
prie nuovados viršininko ir 

įiiiekeno nematomas perdavė 
j.jaiii laišką. Viršininkas, su- 
jsipažinęs su laiško turiniu, 
informavo etapo viršininką, 
tos pačios I-os nuovados vir
šininko padejrjąi Vladą Ra
džiui; ir drauge Įspėjo polici
ninkus. Nors policininkai 
turėjo rankose ša’utuvus, bet 
nuovados viršininkas numa
tė šautuvų nepatogumąi ir 
liepė juos sudėti pas. etapo 
viršininką, o revolverius isi-1 

. ‘ . ... *■ Į
dėti iš kaburąi Į milinių ran-

kovės ir sekti kiekvieno kali
nio judėsi.

ATos traukinys pasijudino, 
etapo viršininkas davė vi
siems policininkams, kaip 
buvo nuovados viršininkas 
nurodęs, Įsakymą stropiai 
saugoti kalinius. Be to. jis 
perspėjo visus kalinius, kad 
be policijos žinios nė vienas 
kalinys iš savo vietos nesiju
dintų. Atvažiavus Į Dotnu
vos stotį nuovados viršinin
kas p. A.,A itkauskas telefo
nu užkūTuse 
praėjo etapas, 
mą atsakymą.
pranešta iš Baisogalos sto
ties. kad traukiny Įvyko 
riaušes. Nuovados viršinin
kas vėl telefonu kalbėjosi su 
etapo viršininku p. Radžiu-

ar laimingai 
Gavo teigia 
Vėliau buvo

ROGĖM VAŽINĖTA
ROKIŠKIS. Apie Rokiš

kį ir Abelius iki kovo 25 d. 
dar buvo pusėtinai geras ro- 
giakelis. J is čia veik be 
traukos išsilaikė mm 
džius žiemos.

pel- 
pra-

DARBO BIRŽA
L KM EKG Ė. š. m.

džioj prie miesto valdybos i- 
steigta darbo birža, kurios 
pirmininku yra p. šapira. 
Kariais Įeina 1 asmuo nuo 
v-bos, 3 asui, mm darbdaviu 
ir 3 — mm darbininkų puses. 
Birža gyvumo neparodo, nes 
jaučiamas pasyvumas, ypač 
iš darbdaviu pusės. Reika
laujančių darbo yra.

pra-

KALINIU SUKILIMAS 
TRAUKINYJE

KĖDAINIAI. Jau buvo 
pranešta apie kalinių, veža
mu į Šiaulius, riaušes, i la
bai- duodamos smulkmenos, 
iš Žeimių buvo persiunčiama 
17 kalinių. Kėdainių 1-os 
nuovados viršininkas A. Vit
kauskas, neturėdamas kur 
kitur, patalpino siunčiamus 
kabius į esamus Kėdainiii 
arešto namus. Tą nakt į. be 
kalėjimo sargybos, budėjo ir 
policijos tarnautojai. Ryt
inei i. t. y. kovo mėn. 29 d. p. 
policijos vadui A. A ilimavi- 
čiui išdavus leidimus važiuo
ti geležinkeliu, v i-a Kėdai
nių policija lydėjo į stoty 
raita ir pėsčia kalinius, per
siunčiamus į Šiaulių sunkių
jų darbu kalėjimą. Atvykus 
visiems laimingai į stoti, ka
liniai buvo susodinti į pa
prastą kdeiviii vagoną, trau
kinyje. einančiame pro Kč-

SUSIPAŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS
Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir 

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

-turi; būti.
Kiekvienas lietuvis turi žinoti apie*savo 

tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis 
pirvalo supažindinti savo vaikus su lietuvių 
tautos vadais. Jei taip nedaroma, tai reikia 
nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimą Ame- 

. riko j.

APIE LIETUVIU TAUTOS VEIKĖJUS
VILV įsi.VISTAS PLIKIS VEIKALAS VA IHNAMAS

LIETUVOS ALBUMAS
Veikalas turi 436 “puslapių, iš kurių 288 puslapiai 

užimti paveikslais
Kaina $3.50 Užsisakykite

“DARBININKAS”
366 West Broadway South Boston, Mass.
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sesnės ateities yra 
prašomi patys ateiti 
draugiją. Gyveną 
paišomi patys ateiti
nurodytu adresu^ o prevhv- 
cijoje — kreiptis laišku, pa
žymėdami štai ką: pavardė, 
vardas, tėvo vardas, kiek me
tu, kur gimęs(-usi). kurgy- 
vėna, tautybė, religija, kur
tumo priežastis ii' gydytojo 
liudijimas, moka ar nemoka 
lietuviu ar kitas kalbas, koki 
mokslą baigęs, užsiėmimas.

Lietuvos piliečiai, nebyliu 
tėvai ir bičiuliai. pa.dęjiite sa
vo vaikams ar bičiultams-ne- 
byliams ir praneškite auk
ščiau minėtus reikalavimus 
mūsų organizacijai.

Girdintieji. stodami į ka
riuomenę ir dėdamiesi nebv-

Mergina su jūros gyvate. Ji 
pajūrėj pasirodė su ta gyvate 
Pasadenoj, Cal. Žmonės iš pra
džios buvo persigandę, bet 
greit sužinojo, kad tos gyvatės 
nereikia bijoti.

Reinoldas Šikzalas ir Gemšycas [daugeliu kitų riteriu pateko priešams' belaisvėm 
Nuožmūs neprieteliai be pasigailėjimo surišę sužeis
tąjį ir nusivilko savo kraštam.

Adelmaro tėvas drauge su savo brangiausiu tar
nu pateko į turtingo-turko Almanzoru vadinamo ran 
kas. kuris, parsigabeno juodu Į savo g.i ;ižiąi, netoli 
Engados tyrų esančią buveinę. Patiko jau gerokai 
pasenusiam saracėnui jaunas, gražus ii- išmintingas 
krikščionis. J is neatskyrė jo nuo draugo, bet abiems 
davė lengvaus darbo viename puikiausių savo sodų 
'Tiktai vėliau, griežtai pasipriešinus A’endelinui iš
pažinti moeliomcdų tikėjimą ir su panieka atmetus 
v i'iis jo pasiūlymus. Almonzoras liko žiauresniu ii 
išdavė savo vergui-prižiūrėtojui keh-tą griežtu Įsaky
mų. Dabar vietoje malonių žodžiu grafas tegirdėjo 
tik koliojimiis ir šmeižtus ir ne kartą, kaip plūgan 
Įkinkytas gyvulys, buvo lupamas.

I o.-riaiisiai p«iai>kės grafo cliaraktei is iš žemiau 
I anuotu jo pasielgimų. Pirmiau, kaip žinome, jis 
l iivo turtingas ir ramiai sau gyveno, bet panorę 
jo daug kilnesnės laimės; dabar gi nieko nebetekęs 
kundė-i ir dejavo, bet niekada nekėlė maldoj*' savo 

širdies prie Dievo, kuris būti! jąi vargo valandose 
I agnodęs.

Vienąi dieną darbavosi grafas Vendelina> neto 
Ii e/.cro. 
lė Cnl; 
;- I-ei |o
I a v ii šilini. 

Ii et e ke|<tąi

TEMPLIERAS ADELMARAS
IŠ ŠV. KRYŽIAUS KARŲ 
Vertė A. Blažys

(Tęsinys)

krvi|>ikiiiias daugiau i jas domės, dirbo toliaąi. !><■!. 
stagji pergazdino jį l»aisii>. netikėtas šauksmą-. 
A ienintele Alinonzoros duktė kovojo >u staiga paki
lusiomis bangomis, jos gį vergė susiėmusi rankas 
klūpojo sv iruojančiaine laively. Neilgai galvojęs 
riteris šoko į vandenį, nutvėrė ('ulaimą ir išnešė ją 
ant kranto: čia apalpusią paguldė. 
atsi|M>ikėji;uo žvilgsnys buvo į riteri 
maloniausiais žodžiais ji reiškė unn

Pirmas jos. po 
išgelbėtoją;

padėk... ..... 
las gi sužavėtas nepaprastu turkės gražumu, kurios 
be uždangos jis dar nebuvo matęs, nerado žodžio jai 
atsakyti. Tačiau greitai jie jM'isiskyrė. Jau toli bu
vo nuėjusi (’ulaiuia su savo draugo, kai riteris vi< 
dar nejudėdamas tebestovėjo ant vietos, kur buvo 
išgelbėję mergaites. \ eltui jam dabar stojosi prie- 
sais akis brangiosios žmonos ir kūdikėlio paveikslas, 
jis galvojo tik apie gražiąja A Imonz.oro dukrą, kurią 
nesenai matė.

'kokiose neramio-e pagundų wlando>e dingo io 
Kilni dvasia, mat kuomet žmogaus širdis nekvla. 
kaip varpsčiu veistis aukštvn prie Dievo, silpsta 
ir liūsta. \ endelinas visai susilpnėjo tikėjime, jo 
širdyje Įsiviešpatavo nuodėmių karalius, kuris tik 
ankse terodė jam išganymą. Tai yra pasaulio links 

i yl>e. lygi vilingai rojaus gv valei. rodančiai obuo 
Ii. bet jos dantys pilni nuodu. Tačiau žmogus kil
nios dvasios tu niekniekiu nepaiso; jįx nesirenka sau 
kelio, margomis gėlėmis išbarsty to, iš k irio juokin
si dangus, bet geriau kopia dora drąsa pavojingu ir 
Aidffu taku, per hai'ia kiaurvnes. I

/ / 
v/

GRAFAS ATPU0LĖL1S
(oal'as Vendelinas arštainieti> gy veno ant R.-i- 

kranto vienoje gražiausią pilių. J’.ivo žmogus 
visuomet patenkintas savo likimu, turtingas, galin
gas ir nemažiau garbingas. Jis turėjo dorą ir die
votą žmoną. kii' i i’auklčjo Į ji panašu, kilnųjį .\de|- 
marą. Ilgą laiką gy veno \’endelir,a> ramiai ir lai 
u.ingai, liet užsigeidęs jot i kry „iaii- karau, padalė 
apžadus keliauti į Palestiną. Veltui stengoj jį su 
laikyti jo žmona. Ji- jai taip atsakydavo; “A rgi ne 
Dievą- man.- laimino iki šios valandų- v i-u kuo. kas 
tik gali palinksminti žmogaus širdį irai nėra dalmr 
mano pareiga, jam taip kilniuose daly kuosc patar
nauti ir už jo malone- padėkoti.’”

Neužilgo apleido VendeTma- -u savo žmoiičmi- 
gimtąją pilį ir laimingai mi'yko per-vėlimus kraš
tu- j Palest i na. < 'i a ji- parodė -a\o liepa pra Ją drą 
s;i ir at-i/.y mejo dora: plačiai pa-igirdo jo varJa- 

laiminu.i- ir pergalėje- atvykdavo i- 
maii-m mušiu. 'Tačiau v ietm kartu ap-itra'i 

keįjuo'kii- dobe-imis litelio gyvenimo lioiiz.oma-. 
Sužeista- krito kr įviliojo kovoje -u sa i aiėn.ii-

\ eihb I i na -.

K<)
padėką. (i ra

i

|

4-
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, >

..'ik vĮsUoinet 
l-aLojingi
|. • • ■ •

Norėdama pa.-ilink-uiinti jo valdovo dūk 
mm. atėjo -u >avo drauge eželio pakraštm. 
abi mažaii laiveliu ir plaukė ramiu vandens 

Paskendęs ūkanotose minty-e grafas 
zv ilg-nių ant abiejų meri

t

t
J

C

PLATELI AI, platelių e- 
žeras vra vienas iš gražiau 
šių savo apylinkėmis ir salo
mis Žemaitijoj.

Istorinė sala ežero vidury
je, kurios vardas Pilė. Se
nesnieji žmonės pasakoja.

Lietuvos

<;<T;ix tėvyiciinis |>ri\:il<> 
• tirėti Lietuvos niie-.ti.i žon
kilis. Yr:t imloiiiii su Jais 
susipažint i. Juos Kalinta 
vartoti kaip atvirutes, žen
klai x r:i tam tikrame sąsiu
vinyje, išviso yra JU ženkit;.

Kuinu įO tiuli/.

DARBININKAS” 
366 W. Broadway 
S. Boston, Mass.
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negu jos skelbėjų Ls sakyčio
Popiežius Pijus

TESTAS PRIEŠ LENKŲ 
AGRESIJĄ

KAUNAS, 6. IV. (Elta). 
Lietuvos atstovas prie Tautų
Sąjungos d-ras Zaunius įtei
kė Tautų Sąjungos generali
niam sekretoriui Drunnnon- 
dui protesto notą prieš lenkų 
grasinimus užimti Lokajos 
tiltą.

Atsakydamas Į mūsų at
stovo notą, Drummondas 
pranešė, pusiau oficialiai te
legrafavęs Skžynskiui Lietu
vos pranešimo turini, pridur
damas, kad nors nėra kom
petentingas reikšti Tautų 
Sąjungos tarybos nuomonę, 
tačiau, be abejojimo taryba 
laukia, kad abi. vyriausylrės 
Įsakys savo organams vengti 
ginkluoto konflikto ir laiky
tis vasario 15 d. status quo.

kandįs į juos kada įsigautų. 
Kad užmušus kirmimikus.

i kurie* kartais galėjo užsilik
ti. galima vv mojant, pridėti 
įieftalino, kuris jifos tuojaus 
užmuš.

Svarbiausias dalykas vai
tojant neftaliną. ii- jei nori
ma. kad jis kandis užmuštu, 
tai tas. kad drabužiai turi 
būti taip suvyniojami ar pa
dedami. kad uaftalino garas 
ticglčtu išeiti, nes kitaip, jis 
nieko negelbės. *

vo Gerk Kun. J. Dagilio
Prakalbų Maršrutas

Lalanti. JO d. Westfield, Mass. 
Gegužės 2 d. Ilartlbrd, Conn. ir

Ne\v liritain. Conn.
Gegužės 4 d.. M t. Carinei, l‘a. 
Gegužės 6 d. Ajincrville, Pa. 
(tegužūs 9 d. Mahanov Cit v ir y * *

Sbviitmdoah, l’a.
( i l'gUŽės 10 d. Pittston, Pa. 
Gegužės 11 d. Scranton, Pa.

Fed. sekretorijatas

Kuratorius Chicagos Field muziejaus tarpe didžiausio pa saulyje raguočių susirinkimo. 
Tie ragcčiai buvo nušauti ir pergabenti velionies T. Roosevelto.

l ikos linijos garlaiviu Lituania, 
kuris neužilgo atplauks i Klai
pėdą su Amerikos Lietuviu eks
kursija.

NA, TAI AR JAU ŠVĘSTI,- 
DĖDE, AR KĄ JAU . . .

MAŽEIKIAI. Kovo 26 d., 
Mažeikių mieste buvo užda
rytos visos krautuvės iki 13 
vai. 'Toji diena Mažeikiuose 
turgadienis; suvažiavusius į 
turgų piliečius policija pa
šaliui iš turgavietės. Visą 
dieną nesidarbavo visos vie
tos įstaigos, išskiriant gele
žinkelio raštinę. Tuo tarpu 
šventės kovo 26 d. švenčiu i- 
statyme nėra. Nuo laiko pa
skelbimo švenčių Įstatymo ir 
joms vykdyti instrukcijos, 
iki šio laiko dar nėra Vyriau
sybės Žiniose* paskelbtų pa
rapijinių švenčių. 'Taigi, 
Mažeikiuose atsitinka kai 
kada, kad vienos Įstaigos 
švenčia, o kitos darbuojasi,. 
Reiktų tas dlykas kaip nors 
sutvarkyti.

Klaipėdos lietuvių choras jau 
susitvėrė. 26-III pirmoje repe
ticijoje dainavo virš 60 žm.. 
kuriu tarpt1 dauguma jau se
niau KlaiĮM’doje A. Vaičiūno 
chore dainavusiu ir keletas nie
kur nedainavusiu, bet turinčiu 
gražius balsus, ('boro daugu
mą sudaro vietos lietuviai jau 
ne nuo šiandien /asižymėję kai
po dainos meno mylėtojai ir 
chorų palaikytojai. Kviečia
me ir daugiau i mūsų šeimyną’. 
Reikia sudaryti bent 100 žm. 
chorą! Tuomet, mes drąsiai i“ 
garbingai galėsimi' pasirodyt’ 
lafp svetiniu chorui.

PRANEŠIMAS

Kaip kandis panaikinti

žem. ūk. ministerio įsakymu, 
:ip? kričių
komisijų darbai turi prasidė
ti balandžio 10 d. Tam tiks
lui žemes ūkio departamen
tas išsiuntinėjo visiems aps
kričiu agronomams nurody
mus <1(4 sudarymo žemes rū
šiavimo komisijų ir jų narių 
atlyginimo.

. Ne\v Yorko ir Ne\v Jersey 
LDKS. Apskričio priešsei- 
minis suvažiavimas įvyks ge
gužio 16,1926 m. 1-nią vai. po 
pietų, Linden Hali, AVood 
Avė. ant 16th Street, Linden, 
N. J. Kuopos malonėkite 
prisiųsti kuodaugiausia -ats
tovų.' Tėipgi ir svarbių įnė-

Darbuži! kandis padeda 
kiaušimikus, kurie išsivysto į 
kirmimikus, ėdančius drabu
žius. Tai gali atsitikti bile 
meti] sezone, bei. art imant is 
šiltam orui, kandys pasidgro 
labai veiklios ir jų kiaušinu- 
kai greičiau išsiperi. Labai 
šiltuose namuose aplinkybės 
joms lygiai prielankios, kaip 
ir vasarą. šeimininke turi 
netik prižiūrėti vartojamus 
drabužius, bet turi specialiai 
prisirengti prie atitolinimo 
bledies. kurią kandis padaro, 
kada reikia vasarai padėti 
visus vilnonius drabužius ir 
kitus dalykus.

Suv. Valstijų Agrikultū
ros 1 lepartanumtas 1 uri išlei- 

užvardiutą 
and tbeir 
galima pa

reikalavus gauti iš L. S. ])('- 
partment of Agricuulture, 
Washington, I). (’. Toje 
kpygiitėje aprašoma Įvairūs 
būdai drabužių apsaugoji
mui. kaip suvyniojant .juos 
į popierą. vartojant noftab- 
ne i r kitokius būdus.

dęs knygutę
“Cloths AToths 
Control/’ kuria

Anglijos Lietuvos linijos gar
laivis “Baltara” trečiadienį at
vežė 13 keleivių ir •>() tonu plū
gų. automobilių ir ktk. iš Ame
rikos. Išsivežė linų, storo po
pieriaus, lietuviško sviesto 
(Anglijai). 12 keleiviu ir skai
čių tarnautoju, samdytu Ame-

Šimų.
Kuopos, kurios nepriklau

sote į apskritį arba, esate iš
stoję iš apskričio dėl kokių 
kliūčių tai malonėkite pri
siųsti savo atstovus, o mielai 

.būsite priimti su lygiomis 
teisėmis kaip ir kitu kuopų.

L. D. K. S. Ne\v York’o ir 
Ne\v Jersey apskričio rašti
ninkas,

t

7’. Elseika
10f> New York A vemto. oivark. N. J.

Jei skaitysi “Darhiniriką” 
Tavo laikas neis zi: dyką.

Reikia drabužius visuomet 
užlaikyti švariai, miolai jm>s 
šepečiu valant ir prieš saule 
vėdinant. Kandžiu kiauši- 
nukai labai švelnūs ir šepe
tys juos iššukuoja. Reikia 
gerai išvalyti kampus, siūles 
ir kišenius. Jei drabužiuose, 
kurie esti padedami vasarai, 
yra kokių plčtmų. kandis 
tuojaus į juos įsimes. Jei 
drabužiai bus gerai šepečiu

iššukuojami. m»rs kas dvi sa- 
vaiti. ab(‘jojama, ar kandis 
prie jų kabintūs. Syki juos 
išvalius, reikia juos nuo kan
džiu apsaugoti, jei jie nebus 
per vasarą vartojami, suvy- 
niojaud juos tuojaus į popie- 
rą ar sudedant į tam tikras 
skrynias, kliu kandis negale 
tu įsigauti.

Beveik visi yra susipažinę 
su įvairių rūšių maišais, ku- 
i iuos galima pirkti vasaros 
laiku. Šie maišai jei nuapi- 
plyšę ir jei atsakančiai var
tojami. yra labai gerai ap
saugo iinitii drabužiu nuo 
kandžiu. Jie neturės jokio< 
vertės jei drabužiai su kandi
mis bus- į juos įdėti, nes jie ju 
neužmuš. Jei bent kiek api
plyšę. nors ir labai mažai, 
jau nebetinkami drabužiams 
dėti, nes kandis į juos jau 
gali įsigauti.

Paprasta, vyniojimui, po
pina yra gerak(*l*T lai
kraščio lapai. Kndis per po
pierą nega.li Įsigauti. Delio, 
jei vilnoniai ir kitokie dalu
kai yra nuo kandžiu palių >- 
suoti. gabma juos suvyniot i į 
vyniojamą popiera arba į lai 
kraŠčiiis. A ra u»ks įsitikini
mas taip žmonių, kad kan 
dis prisibijo rašo, kuris var
tojamas laikraščius spauzdi 
Daili. Tas net iesa. I >i!<• po
pierą. .jei nesuplyšus yra ge
rai. 4'ikiai reikia galus gerai: 
užlenki i. kad kandims m-bū j 
tll galima įrėpliotį perjuos.;

I Dabužius taip suvyniot u. s

KAIP PLAUTI MEZGINIUS 
šeimininkės im i žinoti ko

ki daiktai reikalauja atsar
gaus plovimo ir skalbimo, 
kad ilginus nešiotųsi. Tarp 
šių yra mezginiai.

Pirmiausia reikia pamie
luoti mezginiu ilgumą, ypa
tingai jeigu mezginiai nuo 
langu arba kaimelių. Kad 
neišsitemptų dalikatni mez
giniai turi būti ranka piisiū- 
1 i prie šmoto baito audeklo, 
i r su audeklu t ur būt i plau
nami. Plauti muiluotu 
drungnu vandeniu, net rimini 
tik su rankoms lengvai spau
džiant. Reikia 
plaut i per kelius 
Jeigu ant saulės

j Nėra kilnesnės misijos už 
laikraštininko misiją. Laimi
mi ši tavojo pašaukimo ženklą. 
Mano pirmtakūnai laimindavo 
kiikšcitmiu karžygių kardus ir 
ginklus, aš be' eliju melsti Di'>- 
vą palaimos katalikiškojo rašy 
tojo plunksnai. -— Pijus X.
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CUNARD
Į LIETUVĄ
(per Anglijo) 

sumažinta kaina 3 klesos sugrgftlB 
laivakorčių*

Į KAUNA IR Al’GAL

BERENGARIA ir 
MAURETANIA........... $21
AQUITANIA.................$22
l LIEPOJĄ IR ATGAL WAJ 

LAIVAIS — $186. 
Iš Bostono:

Caronia . ... Gegužės
Samaria_____ Gegužėse 1

Į Lietuvi) greitu laiku. Išplauklm- 
kas seredą. Keleiviai nepiliečiHi 
leidžiami be kvotos varžymų. Visi 
klesos keleiviai turi kambarius. N> 
prilygstamas Svarumas. Pulkus ma 
stas. Kreipkitės prie vietos ageut 
ar l
CUNARD LINE)
12G Statė Street 

Boston, Mass.
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šviesiai geltonu 
spalvą reikia .juos nuplauti 
kavoj ar arbatoj ir tuoj iš
tempti. Galima spręsti ko
kia spyjva bus įpilant kavos 
arba arbatos skystimo į slik- 
ii ’i ir pakeliant stiklelį prie 
šviesos. Kuomet mezginiai 
džiūsta patartina prisegti 
prie apdengtos lentos. Lan
gų kortiimi gali būti priseg
ti prie paklodes ant grindų, 
jeigu nėr temptuvo.

MYLINTIEMS SKAITYTI
SIU 3

I’asiulonii' visiems geru raštu mėgę
Janis įsigyti tlvi geras knygas: pirma ir 
antrų (omų

APMĄSTYMAI 
visiems metams*ir šventėms

Dydis ŪNT' j coliu, dailiais kietais ap
darais. po 5t»O su viršum puslapių. Spau
da aiški. Tikrai naudingi skaitytu.ii. 
ypač dievotiem žmonėm. Kaina abiejų 
tomų S.’l.no. Išpiikiti* pašte ‘•.M<n:*'_> 
order" ir siii-kite:

“Darbininkas“
“(!(> \V. Broadivay, So. Boston, Mass.

'į

$203
IŠ NEW YORKO į 

Sauną ir Atgal Į 
t Ka rėš i ak<a i ek'l ra ) I

Išpiji i:kia liožiių sav ' i"
Siunį:imvi Ic'nlinliį ir l.ihl 
ini<iriil'i< ijij l;r< ipl.ih s inis

United Ameneaa Ilsės
(Harriman Liet) Jciat 3 jrvice v. itu

t
Hasburg-Air^ncan Lfee

c St.. M;i ;s.
-4
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LIETUVOS
PER BRE.MEN’4

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokiečių garlaiviu 

arba kitais šios linijos laivais 
Tik 8 Dienos Vandeniu 
1‘.-t t ogu s

l ABI l’LSI NUMAŽINTA 
LAIVOKARČIU KAINA

I>< I i,iformacijų Krciiih-ifč.t pas 
N O R T II G E R M A N 

L L 0 Y D 
].-> VVaii-r St.. i'or. 1 lovonshiie 

St.. i’.osloii. Alass.
arba pas bile vietinį agentų

ff kelias

V LIETU VA
DIDELIS PALENGVINIMAS 
ŽMONĖMS SU NUVARGU

SIAIS NERVAIS—NAU
JOS GYDUOLĖS

Daktarai kurie turi daug metų 
praktikos sako, kad tos gy-1 
duolės yra, rekomenduotinos! 
dėl jų mokslinio sudėjimo} 
nuo tokių nesmagumų.

Sl;::itlln.::i i įnirus. kad o'S 1-iiiRG,- 
dilelė' Mueikin li-bni srer;> Į>:ilen_\ 
;a:> i kelt tą tlie'iil. Jus meile- j;:-, pal 
i- ii .jei 'dpli'.l tie-reu. iei e-
'lipni". i-iii :irLe'- ii' panašių IH-'IU: 
imi. J"' jii'i.i miegus yra prii'tas ir 
.o .e ie-ži'i.i ill'i.i. t ik )n:l>iiiidykilę 
n -likis -ei|n..le-x Stigti Tone. Klienu-: 
su \idifiai tuo irskilm. dideli laimėj 
,»<» kiek*. ii-ii*i e aIgio.-ipsiv<~‘Iusį |i, žue 

>e toru -koiti Im i'io :e. ;nl\os i|, 
■ '<’ iililil ir i.-itle'i.-ilės i i-.tis nillargę- 
• ietiiit.s i-’lilo. eikite' |>:IS salo apl ii 
riti ir gauk butelį Nuga-Tone. Vaito1 
.’ i- pa-.'al i.iirody ma ir jus hii-i-.-.--, 
e kaip -ivitai .iii' :>:isiiat''iie t.-,-;-
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TIESIOG Į KLAIPĖDĄ

II čia klesa
itAf ri.ios um-ja

Speciale Ekskursija į Kla^

riose yra pilna gyvačių bei kitokią nuodingi] gyvu 
nn. nes ten aukštai suspindės jam užmokesnio rū
mai, kaip ir visiems turintiems švari;] širdį. Ir jei 
gu jam vaikščioti būtų tamsu bei slidu, žaibai taką 
nušviestu, sudrebėtu nuo griaustinio žemė ir dan 
gaus skliaustai, jis gi parpuolęs išskleistomis ranko
mis maldoje ant keliu pamatytu šalia stovintį angelą, 
kurs sergėtu jo pavojingus žingsnius.

Neapsakomi buvo Almonzoro dėkojimai už vien 
tintos, mylimiausios dukters išgelbėjimą. Jis puolė 
jam ant kaklo ir prižadėjo už tai brangiausius, ko
kius jis turi turtus. Vendelinas daugiau nuo jo ne 
beatsitraukė, ant kiekvieno žngsnio jis jį lydėjo 
Pamažu visai pamiršo grafas savo tolymą tėvynę ir 
savuosius; atsidavė triukšmingam, Almanzoro pa 
ruoštam gyvenimui. Daug valandų jis praleido ša 
ha (’nlaimos. kurios karšta buvo išgelbėtojo meilė 
Ir kada sužibo Almonzoro sode tūkstančiai lempu; j<> 
namuose užviešpatavo ypatingas džiaugsmas, pa 
sklydo žinia, kad gražusis krikščionis, kurį |>ona 
laikęs belaisvėje atsižadėjęs savo t ikėjimo ir likęs sa 
vo valdovo dukters vyru. Sodo gi kampe, km- ne 
užėjo šviesa vaikščiojo susimąstęs, skausmą surmn 
tas jo ištikimiausias tarnas Liutardas, kuris savo Ii 
liejime visuomet buvo tvirtas. Veltui jis stengės' 
atkalliėti savo poną nuo nelaimės ir nedaryti vestu 
vii], bet apakintas moteriškės meilės riteris kala 
viju rankoje nustūmė jį šalin.

“Taip, jis amžinai žuvo,’’ skundėsi sau vienas 
senis, “Verkia jo pasilikusi namuose žmona su 
mimi. kai jis paniekino Dievą, garbę ir luomą.

nyks Arštaine Vendelino vardas ir nebus dau 
ninias tarp krikščioniu.
eonai
žiais.
voje Išganytojo garbei.
po krikščionis pasimiręs ant mano keliu, o 
ti.i apturėjęs kankinio vainiką. Dabar-gi 
galiu tarti to nelaimingo žodžio — jis yra atpuolė 
lis ir amžinai pražudė kūną ^r*sielą. Aš senas, be 
tartos žmogus kaip šuo sergėjau jo žingsnius nuo pa! 
kūdikystės. Neatsitraukiau mm j<> nei laimės dieno 
se, nei tada nenustojau jo giiodęs. kuomet l>;ti<i;!i 
buvo sumuštas ir kentėjo priespaudą - už tai da 
bar jis tiesia prieš ištikimiausią tarną kalaviją, kam 
priminė, kad yra krikščionis.“

tau nu-
t 

Izniiieim jį pavadino sar;'- 1 
kurie supainiojo jo amžinybę pragaro reto. • 
O geriau, kad jis būtu ki'itęs kruvinojo ko 

šganytojo garbei, bei minimai sužeistas, kai 
tada bū ' 
o aš ne

ą. .-iišuko jis. “;t' tave galiu priversti eiti tirt 

"lotitis. I t paniekinai ka-- via šventa. Lai mn 

' -'i das su lavinti žaii'ziu.’ \ ergai iitojaii suriš.
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‘.ii ij ok:n uydiiol.i.i kurios taip grbni
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Ir
pėdą 17 Liepos laivu “Lit 

ania”
U/.Msttkykit vietas itin išplaukimų

Abi l’usi
Trečia turistine klesa (buvui 
antra klesa), tiktai $10 virš ka: 
nos paprastos 3-čios kleso 
vienpus, $15 abipus.

JEIGU NORIT VAŽIUOT
Į LIETUVĄ 

pasitt'iraukir ir važiuokit 
Baltijos Amerikos Linija 

Sekantis išplaukimas laivų: 
“Estonia“_______ Gegužės 1
“Lituania“....... Birželio !

Žiniom kreipkitės į vietos ’nįrentus. 
ar stačiai i kompanijų:—

8-10 Bridge Street, New Yori
laciau puolė po apakėlio koją Ciilaima ifsiiaša 

remi' maldavo dovanoti tarnui gvv vltę. | Izimr lio 
širdį įkrito šviesos spindulys. Jis prisiminė pirmvk 

■si-ius laikus ir už-igčdinęs pamojo vergam-' paleisti 
tarną, kurie jai; buvo pasike<inę aut aukos.

( “Liulardai, mano išt ikimiaii'ias tarne, 
ko jis. kai per skruostą nuriedė.io g;
l< isk. k;ul taip žiauriai pa-ielgiau. 
iekin pranašu, kuris suminkštino n

!>iio šio laiko, aš visimmit busit; 1 
Melskis: prie savo IŠg;mv tojo, kad ni< 
It'skri.iiisėiau ir.jei gali melskis prie

“Taip. ' rimtu tonu at-ilicpe Liti 
kad sugražint u tave Viešpats

;i-

i i

pollll.

d.illgimi A

„Plauk po Amerikos Vėliava“ * 

Nupiginta ten ir atgal kelione j

LIETUVĄ *
tik $203.00 ir brangiau 
per Brcrncn ar Cherbourg

Kartą, po vestuvių pasišaukė jį Izmaelis ir ai 
“Liulardai, argi Ii 
Žiūrėk man yra <]<• 

Turiu ne
žmoną, kokios žemė nehema 

tikėk man. jei Imsi krikščionis ir mobomed' 
galč-i garbinti savo Diev.-i. Apakėli, tik ai 
akis! aš tiesiau rankas prie to. kas yra gera!

< bu

.-mos. 
ii<t.
-’iau
mes 
bus 
kad
siuml \ sime. nes kol mu< mano g\v\!»<". 
l:>vt'' ne;ip|('i"in. I »;ib;ir krliaiiMii i Dabai 
į b'.nvados |\ru> ir i< i-prisireiktu manos 
lalamloje. ieškok ten po kalni] skyles.“

Nuliudiisia Širdimi |H'r>i'kyie tai na

I

sisėdęs minkštoje kedeje tarė: 
nenori, kaip aš būti laimingas 
šimteriopai atlygintu, už lą. ko nustojau, 
išmatuojamus turiits, 
lys;
likęs
V ei k

rl’u daugiau nelM'sivadinsi mano t.irnn. bei 
gu ir vis minei būsi su manimi.“

“I’mic. pasigailėk žodžiu.“ at>;Jė išsigandę 
Li u t a rda.', geriau alkį ir skurdą šiame pasaitlv keti 
tesiu, negu svyruosiu savo mieliausio lyganvtoio f i 
kejillll’." e

Staiga pašoko nuo kadės jiiirle-. Izmaelis; >u/i 
ho jo al<\ ; ir iniraudonavo iš pv kčio v<>h|a . “Tu zi

Dž.i\l ’^KITfS saugumu ir 
patogumais laivų. kurtus val

ei o ir operuota Suvienytų Valsti
jų Valdžia. i’a'inaudokite spe- 
ci.il<-.uis < l.sk;:r*t’omis. rupriiyg- 
'tam.ii' p.ir.inknn-’•< Ldc laivo 
I 'tuo-.’. Statės 1 tnoos laivai kil

tie td.iul a po Vlitcrikos vėliava.
Ruoškitės dabar ekskursijai 

ant
S S. GEORGE WASHINGTON 

via Bremen
kuri išplauks iš \’ew Vc'ko Lie
pi.. 7. V tf.o.ue kartu si savr» 
tautu e tais p<> a<tnet i'.ka ;»ric- 
živ- t p. I>>no \V Lrith. Vedėjo I 
Lietuvių Skartatts prti Unitetl 
Statės l.iu.jos

D< 1 pilte) itth'rmac’b) apie iš- 
pla V iltus l nite! >tat< < Linijos > 
luiių Leaiatbati. George \Va«h- I 
ingtoti. \t 11< a. Rcpti’dtc. Pr ra
tile :it Ke'O'< e. lt. 1‘rcs’der.t Hard- I 
ing- -kl.u: k i ;-e) \gettt t art vir
tos. arba šiandie tašykite |*as

United Statės Lines
B Stsrt* St, Boatvn. Mam. N«w Tark Clt»
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DAR VIENA EKSKURSIJA
Liepos 17 dieną Baltic- 

Ameriea Line laivu “Litua- riu,

DARBININKAS
366 W. Broadway South Boston,>Mass

TRUMPI SKAITYMĖLIAI _

DANGAUS KARALIENĖ

TURTO NORMA

BOLŠEVIZMAS

......$1.00

BEN-HUR ... ...... $1.50

1

Published every TUESDAY and FRIDAY 
----------  by -----------

JOSEPH’S UTHUANIAM B. O. ASSOdATION 07 LABOS
. —-.-.MHi-eluss i*atter Sept. 12, 1915 at the poet offlce at Boston, Mm 

onder the A.ct of Mareh 3, 1379.”
nu maiiiug at spedal rate of poetage provided for in Sectlon 1108 
\et of October 8. 1917. authorized on July 12. 1218"

LIETUVOS IŠEIVYSTe

nįgaįs, Ą su šūksmais p&dėti U vergijos 
kenčiamo klimato ištrūkti.

Pastaruoju laiku Lietuvos laikraščiai rodo, kad ten apsi
ūkė gaivališkas žmonių bėgamas i Braziliją. Tą patvirtina 

^ Lietuvos ateinantieji laiškai ir gaunąmos “Darbininke” ko- 
encijos tiesiog iš Lietuvos. Tad yra faktas, kad Lie- 

ttvoj daugis apleidžia savo kraštą ir kad daugis jau yra atsi- 
dūrę Brazilijon, Argentinon ir kituosna kraštuosna.

” Prie šitos progos dabartinės valdžios opozicija visą išeivy- 
bėdą suverčia ant valdžios. Ypatinga yra, kad valdžią 
rti už emigraciją įsityžo Dr. šliupas. Jis “Lietuvos žinio- 
bal. 2 d. laidoje skelbia, kad Į Braziliją jau iškeliavo 5,000 

paaugusiu žmonių, o 1,000 žmonių jau gavę užsienio pasus ten 
keliauti.

Tvarkyme Lietuvos emigracijos valdžia, žinoma, šį-tą ga
lėtą ir turėtu daryti. Bet perdaug iš valdžios negalima reika
lauti. Juk ir visuomeninės jėgos čia turi parodyti savo ini
ciatyvos. O ką Lietuvos arba Amerikos lietuvių visuomenė ja- 
ine dalyke padarė? Nieko.

Svarstant Lietuvos emigraciją kįla du klausimu: Kodėl
• žmonės veržiasi iš Lietuvos ir jei tas veržimasis pateisinamas, 
|. tai kur ir kaip emigraciją pakreipti.

Lietuvos žmonių palinkimas emigruoti truputį keistokas. 
Ten valdžia rankose tų, kurie sako, kad rūpinasi darbininkų 
reikalais. Ten dvarai draskomi ir žemės dalinamos žmonėms. 
Ir šitą didelę žemės reformą Lietuvoje seka gaivališka emigra
cijos banga.

Toliau atsiminkime, kad Lietuva ne pertirštai apgyventa. 
Kauno Lietuvoj ant kiekvieno kvadratinio kilometro atseina tik 
po 32 žmogų. O Klaipėdos Krašte ant kiekvieno kvadratinio 

t kilometro atseina po 115 žmonių. Kauno Lietuvoj yra apie
Jei ji būtų taip tirštai apgyventa, kaip 
joje būtų 6,000,000 gyventoją. Klaipėdos 
ščiau apgyventas, negu Kauno Lietuva.

Ir stebėtina, Klaipėdos Krašte niekas nesvajoji apie keliavi
mą kur nors Brazilijon, nors Klaipėdos Krašte nei žemės re
formos nebuvo pravedama, nei kitokie darbininkams ypatingi 
palengvinimai nebuvo teikiami. Su griežta Lietuvos žemės re- 

■ forma ar tik neatsitiko kas nors panašaus, kaip su Amerikos
• prohibicine blaivybe.

Būtų indomu žinoti iš bešališko tyrinėtojo apie Lietuvos že
mės reformos pasekmes.

Kai einasi apie sulaikymą emigracijos, tai tada daug 
£ sentimentalizuojama. šaukiama apie tėvynės neapleidimą ir 
jos neatsižadėjimą, apie emigrantų begalinius vargus, apie 
nuostolius Lietuvai iš emigracijos ir 1.1. Šitie sentimentai bu- 
VO girdimi prieš karą, kuomet lietuviai būrių būriais keliavo 
į Suv. Valstijas. Dabar Lietuvoj panašiai sentimentalizuojama, 
kuomet lietuvių emigracinė banga atsimušė į tolimos Brazilijos 
kraštus. t

šauksmai vardan tėvynės meilės nesuturėjo išeivių prieš 
| karą, ne ką jie tegeliuos ir šiais laikais. Plačiai į dalyką žiū- 
’ rint nei negalima sakyti, kad kraštas iš emigracijos tik nuos
tolius turi. Ar negera, kad Suv. Valst. desėtkai didžiulių ko
lonijų ir šimtai mažų lietuvių kolonijų pridygo? Ar Lietuvos 
litas nedrūtinamas siunčiamais Lietuvon amerikiečių doleriais?

mažai naudos Amerikos lietuviai teikė ir teikia Lietuvai?
•

.. Nei vienas kraštas neliko tuščias dėl emigracijos. Milijo
nai anglų, ispanų, portugalų pasklido po visas žemės dalis, 

igė jie svetur neprigulmingų valstybių. O ar nukentėjo 
dėlto Didžioji Britanija, Ispanija, Portugalija? Nei kiek.

Kas dėjosi ir dedasi su kitų tautų emigracija, tas dedasi ir 
dėsis su lietuvių emigracija. Taigi lietuvių emigracijos nerei- 

bijoti.

Dabar letuvių emigracijos tvarkymas. Lietuvos valdžia ir 
tuvių visuomenė ši tą turėtų čia daryti. Vienok, perdaug 

nereikia. Atsiminkime, kaip tvėrėsi lietuvių kolonijos 
Valstijose. Niekas čia nevadovavo. Viską sutvėrė patys 
minkai. Tik jiems įsikūrus, ėmė atsirasti inteligentų. Tarp 

'Amerikos lietuvių inteligentų vienas pirmutinių buvo Dr. šliu-

Kolonijų steigimo pradžia žinoma sunki. Sunku buvo ir 
Buv. Valstijų lietuviams darbininkams. Dar sunkiau buvo pir
miesiems atėjūnams į šį kraštų? Kas iš apšviestesniųjų nežino, 
kokius vargus kentėjo atkeliavusieji Pilgrimai, kokius vargus 
turėjo tie pionieriai, kurie brukosi į vakarus.

Įsteigimas Brandi joj ir Argentinoj Lietuvos konsulatų yra 
būtinas reikalas. Lietuvos valdžia tame dalyke veikia ir kon
sulai rodos jau paskirti.

Nuvykimas ten vieno kito inteligento, mokančio vietos kal
bas, ir-gi daug reikštų jau ten esantiems lietuviams. Ypač a- 
merikietis, įpratęs čia draugijinį ir apskritai visuomeninį dar
bą dirbti, daug reikštų Argentinos lietuviams.

Mums išrodo, kad emigracija Brazilijon nenusiseks. Lie
tuviai nepakels tenykščio klimato. Brazilija turi tropiškų kli
matą. Ten yra amžina vasara ir karščiai būna dideli. ~4Be to 
ten nėra pramoninių centrų. Lietuviai emigrantai daugiausia 
eina į dirbtuves, į kasyklas, o ne į dvarus, farmas, plantacijas.

Argentinoj kas kita. Ten randasi pramonės centrų. Kli
matas daug vėsesnis. Tai toje respublikoje yra šiokia tokia lie
tuviams ateitis.

BESIŽVALGANT
TIETUVĖS PASAULINĖJ 

PARODOJ .
Balandžio 17 dieną Anier- 

icau Exposition Palace atsi
darė Pasaulinė Moterų Pa
roda (The AVoinen's AVoild’s 
?air). Toje parodoje daly
vauja ir lietuvės moterys, 
balandžio 21 d., vakare, dai 

navo lietuvaičiu choras. 1 le
maitės vedamas. 'Tasai dai 
navimas buvo ]H-rduotas per 
radio. Lietuviškasis skyrius 
parodoje daro malonaus Į- 
spūdžio ir ne vieną svetim
auti priverčia susidomėti.

vos lenkai, silpnai kalbą lie
tuviškai. Šnipu bylos tardo 
mos. Lietuvos “braciai” jo
kiu būdu negali pamiršti 
Lietuvos dvaru ir tu vergi jos 
pančiu, kuriais laikė sukaus
tę mūsų tautą.

čia nenoromis pradedi gal
voti : kas pasidarys, kai Lie
tuva atidarys Nemuną miš
ko plukdymui ? Juk tada 
lenkai naudosis miško pirk
liu privilegijomis ir lenki] 
šnipo neliečiamybe. Baisu, 
kad lenkai mišką beplukdy- 
dami neišplukdytą Lietuvos 
nepriklausomybės.

BRAZILIJON IR ATGAL
Paskutinės žinios iš Lietu

vos informuoja, kad iš Lie
tuvos išvežta Brazilijon apię 
3,300 Lietuvos piliečiu. Jie 
vežami į San Paolo, o iš ten 
į cocao plantacijas sunkiems 
darbams. Nuvykėliai “lai
mės” paragavę grįžia atgal. 
Sugrįžę pasakoja, kad Bra
zilijos gyvenimo sąlygos la
bai nepakenčiamos: sunkios 
darbo ir prageriu ūmo sąly
gos ir vietinisJuras nualina 
lietuvio org;rtuzmą. Iš Bra
zilijos grįžt;? vis didesnis ir 
didesnis lietuviu skaičius. 
Laimės ieškotojai. į Lietuvą 
parkeliavę, džiaugiasi Lietu
vos gyvenimu. - Namai pra
garai — be narni] negerai, 
anot Vaižganto.

VOKIEČIŲ VAIKAI 
LIETUVON

Gražioji Lietuvos g; 
vilioja ne vien amerikiečių 
lietuvių ekskursijas, bet ir 
svetimtaučius? Šįmet iš Vo
kietijos ketina atvažiuoti i 
Lietuvą apie 150 vaikų, pail
sėti ir pasveikti. Mūsų tė
viškėles oras ir gražūs vaiz
dai gaivina kiekvieną pailsu
sią sielą. Mielas skaitytojau, 
jeigu tu dar nesilankei atgi
musioje Lietuvoje, t;ū pagal
vok apie tai.

- ■ ■•■■Jai .

Naujai išrasti žiūronai. Tais žiūronais susekama horizon
tas ar jis matomas ar ne. -

•nia” ruošiama dar viena lie- narių nepasirodė. Dėl tų su
metimų buvo nutarta susi
rinkimą laikvti bal. 23 diena 
toji' pačioje salėje. Į. tą su 
sirinkimą buvo kviečiami ne 
tik nariai, bet ir dingusi val
dyba.

(ial dabar viešįs Chicagoje 
L. D. J\. S. centro sekreto
rius J. Bikinis padės valdy
bą surasti

tuvių-amerikiečių ekskursija 
į Lietuvą per Klaipėdos uos
tą. Kadangi ši ekskursija į- 
vyks po Eukaristinio Kon
greso Chicagoj, ir kadangi 
liepos mėnuo vienas gražiau
sių laikų jūrių kelionėms, tai 
tikimasi sudaryti didele ke
leivi)] grupė.. 'Tai ekskursi
jai vadovaus gerai amerikie
čiams pažystamas “ Dzimdzi- 
Drinidzi” artistas J. Bikinis 
— L. D. K. S. sekretorius. 
Smulkmenos tilps skelbi
muose.

NAUJAS MENO ŽURNALAS 
LIETUVOJE

Meno Mokyklos “Trijų 
Skydu” korporacija ruošia 

“meno, 
literatūros ir mokslo žurnalą 
Bangos,” kuriose dalyvaus 
žymesnieji Lietuvos dailinih-; 
kai bei rašytojai. Pirmas to 
žurnalo numeris turėjo išeiti 
bal. 20 dieną. Jis žada būti 
Įdomus ir Įvairus, Europos 
stori] žurnalu pavydalo.

KUR VALDYBA?
“ Draugas”

16 d. Šv. Jurgio parapijos sa
lėje turėjo įvykti L. D. K. S. 
29 kuopos susirinkimas. Su
sirinkimai) atvyko daug na- 

bet nė vienas valdybos

O kiek šliupas patvarkė Amerikos lietuviams darbi- 
.irfhkams? Tik tiek, kad ten, kur darbininkai susirasdavo pa

muš pramonės centrus ir įsikurdavo kolonijas, tai ten 
nusidangindavo su savo “misijomis.”

Suv. Valstijose lietuviai darbininkai susirado patinkamas 
buvimui vietas, laiškais tarp savęs susinešdavo, viens ki- 
padėjo ir susitvarkė. Taip dėsis su lietuvių kolonistais ir 
ose kraštuose. Darbininku laiškai daugiau nusveria, ne- 
aikraščių straipsniai arba valdžios nurodymai. Emigraci

ja | Braziliją susmuks, jei iš ten eis į Lietuvą laiškai ne su pi-

SUČIUPO LENKŲ ŠNIPUS
Lenkai nesiliauna vedę ag 

resingą šnipinėjimo darbą 
Lietuvoje. Jie dar svajoja 
apie Lietuvos įkorporavimą į 
baltos vištos skydą. Tilo 
tikslu mūsų “broliai” suka 
šnipų lizdus Lietuvoje. Bet 
Lietuvos laisvės sargybiniai 
nesnaudžia. Kovo 29 diena 
politinė policija antru kartu 
suėmė Ad. Dobrovolskaitę- 
Žukaitę-Skapą. kuri praėju
siais metais kariuomenės 
teismo už šnipinėjimą buvo 
pasmerkta 10 meti] sunkių
jų darbi] kalėjimo, bet pas
kui buvo su lenkais apsimai
nyta. o dabar vėl buvo atvv•- • 
kusi šnipinėti Lietuvoje.

Ukmergėj kovo pradžioje 
buvo sulaikyti du lenku šni
pai. Nesenai politinė polici
ja sučiupo dar vieną šnipą— 
Donatą Kozlovskį, kuris šni
pinėjo TiCnkijos naudai. Jo 
bylą lietardant sulaikyta 
Kauno įgulos dalies - šfhbo 
kareiviai pasiuntiniai, js r- 
davinėjusieji žinias lenkų 
žvalgybai per Kozlovskį. 
Abudu kareiviui yra Lietu-

i

Skaitytinos kly gos
Pavasaris, tai patogus laikas lavintis. Žino 

gus privalo būt žmogum. Kad tokiuo išlikt, tai 
reikią skaityt geras knygas.

“Darbininkas pasiūlo sekančio turinio gerų 
knygų:

“Darbininkas” pasiūlo sekančio turinio ge
ru knygn:* j «

Mylintiems literatūrą patartina

Ekonominio turiųio įdomi knygutė

Politinio pobūdžio

Geografinių žinių mėgėjams tinka
KELIONE APLINK PASAULI.

Lengvo turinio skaitymėliai
TRYS KELEIVIAI.

Kas uzsisakvs visas.....................   čia paminėtas knygas
^(>.00 vi rtęs ant syk ir atsiųs money ordor’j, Čekį
arba apdraiistartiė laiške ]>enkinę, tas ir gaus
paštu visas knygas tik už $5.00. Galima ūžsisa-
kyt i į r po vieną.

361,146 — 14 ir miujfu Klai
pėdos apygardai su 141,274 
gyv. — 5 atstovai.

■ Vyriausios Rinkimų Ko
misijos paskirti apygardų 
komisijų pirmininkai yra: 1 
apygardos — Mariampolčs 
ap. teismo pirm. Stankūnas, 
H apygardos — Kauno ap. 
teismo narys Jablonskis. 1 1 [ 
apygardos — teisėjas Mačys, 
IV apygardos — teisėjas 
Bružas. A’ apygardos— Pa
nevėžio ap. teismo narys 
Rusteika. V 1 apyg. — teisė
jas Maželis.

LENKIŠKOS KULTŪROS 
PALAIKAI

“Lietuvoje” rašoma, kad 
Kalvarijoje, Mariampolės 
apskr., gatvėje tankiai ten
ka išgirsti lenkišku žargonu 
kalbant. Kas tie žmonės/ 
Ogi tie patys sulenkėję lietu
viai, kurielietuviškai pamir
šo, p lenkiškai neišmoko. 
Kad taip yra liūdija toks at
sitikimas.
..PąniaJtįa čio j
teko atsistoti greta lenkiško 
pono, — kalba koresponden
tas. Šis norėdamas pasiro
dyti lenku esąs, pusbalsiu 
skaitė iŠ lenkiškųjų maklak- 

. nygii]. J r kibai nustebau, kai 
išgirdau maldoje “przcd 

pakėli
mą) skaitant maldelę “za 
zdrovę monarchą Nikolajų 
II” (už monarcho Nikalo- 
jaus 11 sveikatą) ir t. t. 
Greičiausia turėjo skaityti 
už Nikalojaus dūšią, bet ne 
už sveikatą.

Tai lenki] dvarponių kul
tūros palaikai. Jiotyčioda- 
vos iš lietuvių kalbos ir vers
davo kalbėti “po pansku.” 
Pasirodo, kad “panska” kul
tūra netoli tesuvedė prasčio
kėlius. Tokią kultūrą lenkai 
ir dabar Lietuvai atneštų, 
jeigu ją pa vergtų.

KIEK KURI APYGARDA 
RINKS ATSTOVŲ Į LIE 

TUVOS SEIMĄ
Seimas nustatė, kad Į kitą 

Seimą iš visos Lietuvos Im* 
okupuotosios jos dalies, 
drauge su Klai|>ėda turi bū
ti išrinkti <S5 atstovai. A i- 
daus reikalų ministerijos ži 
momis. visose Lietuvos rin
kimų apygardose. Im> trijų 
okupuoti], yra 2.170.240 gy
ventojai, tad vienas Seimo 
atstovas lenką 2.>..>32 gyven
tojams. Nesenai įvyko A’yr. 
Rinkimų Komisijos posėdis, 
kuriame priimtas apygardų 
atstovų į Seimą toks skai
čius: Mariampolės apygar

15 gyventojas

— 16: Raselnii’] 
^i;3O5.OS7 -- 12: Teisių 
24.>.431 — 10; Panevėžin

“GARSIAUSIA KAUNO IR 
LIETUVOS REKLAMA” 
Tuo antgalviu Lietuvos 

oficiozas “Lietuva’’ deda sa
vo skiltyse straipsnį, kurias 
;ne sakoma, kad į Lietuvą 
važiuoda 11 įas s vetimt aut is
nesitiki Kaune matyti garsių 
senovinių pilių griuvėsių, 
rasti turtingų meno muziejų, 
tapybos ir skaptybos galeri- • 
jų. Bet dauguma čia tikisi 
pamatyti vieną dalyką, kurio 
civilizuotoje Vakari] Euro
poje jau senokai, nėra. Šita 
išlikusi retenybe via tai gar- 
šioji Kauno “konka,” kurią 
anais svaigalų uždraudimo 
laikais kartą ypatingai pa
gerbė “geiieralskaja jiezd i.”

Ai važiuodami į Lietuvą 
užsienio valstvbiu atstovai, * t 

diplomatai, komersantai, 
pramonini likai ir žurnalistai 
nepraleidžia progos pamaty
ti tuojau iŠ stoties išėję Kau
no “konką,” kurią mechani
kos mokęsi žmonės vadina i- 
dealine L II P arba vieno 
arklio jėga mašina. Mūsų 
miesto ir valdžios atstovai, 
kuriems tenka garbės aukš
tesnius užsienių svečiuspasi.- 
TTEtŲ-* -gRtrndglasi, kad—jftr- 
kiekvieną kartą “konką” su
si įdomėjusiems svetimtau
čiams turi pasakot i seną nuo
bodulio pasaką apie Kauno 
miesto civilizacinį konserva
tizmą. Kai kurie užsienio di
plomatai, atvažiavę į Kauną 
ir iš stoties išėję, tuojau pa
klausia mūši] šeimininkų: 
“ar tai čia vra tas garsusis 
Kauno 1 111? t ramvajus. apie 
kurį man pasakojo prieš va
žiuojant į Kauną mūsų už
sieniu reikalų ministerijo
je Pasirodo, kad mūsų
“konka” yra populiari net 
tolimų užsienio valstybių di
plomatinėse sferose.. .

Jau ir Lietuvos piliečiuose 
susidarė legendos apie tą 
garsiąją “konką.” Kaimo 
žmones pasakoja, kad toji 
garsioji “konka” prie vieno 
arklio uodegos parišta šliau
žia. Žmonės juokias, o vir
šūnės kenčia. Jeigu galima 
tikėti “Lietuvos” korespon 
(lemo žodžiams. tai “konka” 
mirs nesavo mirčia. Jeigu 
taip atsiliks, tai amerikie
čiai pirmieji užgiedos “re- 
ųiem.” nes Lietuvon nuvykę 
amerikiečiai labai blogą į- 
spūdį dėl los muzčjinčs 
“konkes“ išsinešdavo.

“DZIMDZIAI” CHICAGOJ
Ilgą laiką Bostone gyvenę 

;r dzimd/inėję Lietuvos ar 
tistai jau Chicagoje. Ten jie 
ruošiasi prie dviejų dideliu 
vaidinimų. Chica£os lietu
viai jų į >a*iilgo, todėl mtošir- 
ĮĮĮjįy j.J^'čmė. Už mėnesio 
nr)mt»wlzi Drimdz.i” \otlevi7 
lis pilname sąslate atvyks į 
Naująją Angliją. Plačiau 
tilps teatro skyriuje.



y

Karolis Dineika
t:--------— ■■ 1 f

VILNIAUS RIPKOS PLĖTOJIMAS LIETUVOS IR 
AMERIKOS UETUViy SPORJO 

JAUNUOMENĖJE

Žo-

Sporto skyriuje pakalbė- 
jau aplamai apie Vilniaus 
ripką, tad šiuo kartu reikia 
kalbėti apie jos Įgyvendini
mą.

Rijiką, kaip naujakurys, 
yra reikalinga rūpestingo ir 
planingo globojimo, kad Įsi
galėtų Lietuvoje ir ypač mū
ši t tėvynės pakraščiuose, kur 
jaunimas yra labiau linkęs 
nutautėti arba, apskritai i- 
mant, darosi abejingas tau
tybei. Be Lietuvos jaunimo, 
ripka turėtų suįdominti ir 
mūsų brolius užjūry, kur 
sportas labiau linkęs tarnau
ti amerikonizavimo, negu 
lietuvių tautinimo idėjai. Ši
tiems kilniems uždaviniams 
Įgyvendinti sporto priemonė
mis ir patiekiamas čia trum
pas artimiausias darbų pla
nas tautiškajam mūsų žaidi
mui plėtoti.

L Pirmiausia reikia ripkai 
Įsigalėti Suvalkijoje, Aukš
taitijoje ir Žemaitijoje
džiu ten, kur yra gryniausis 
lietuvių elementas. Mat , žai
dimas tegali tobulas formas 
Įgauti, nenustodamas tautiš
ką pa/Ąmių, lietuvių tautos 
gelmėse. Pagaliau iš ripkos 
prop< įgando je svarbiausia
vietą galina galiniai tobulas 
žaidimo pavyzdys, o ne įkal
binėjimas bei aprašymas, 
žaidimo eigos a t pasakojimas.

Kad Vilniaus ripkos plė
tojimas Lietuvoje sektųsi, 
reikia neatidėliojant įsteigti 
L. Sporto Lygoje vyriausias 

—l^oTi ritėtas- 'lietuvių tauf is- 
kamsjiortui ugdyti ir plėtoti. 
Su šituo komitetu santykiau
tų visos organizacijos, kurios 
bilekuriuo būdu rūpinasi lie
tuviu tautiškuoju sportu.

Lietuvių tautiškojo spor
to komitetas pirmon galvon 
turėtų paskatinti sportinin
kus \ ei sis ripka ir p. žaidi 
mais. Tuo tikslu ripkinin- 
kailis suteikiamos privilegi- 
jos i r teisės, nustatomos taip 
pat pareigos, kurios tamp
riai jungi ūsi su visos tautos 
vyriausiais fizinio galingu
mo uždaviniais. Šita ypatin
ga tautiškojo sporto pionie
rių būklė atbaigiama išvirši
niu vi iksmu: jiems suteikia
mas ripkininkų ženklelis.

Kad sudaryti tikrų gali
mybių ripkai tikslingai ir 
pažangiai išplisti plačiose 
lietuviui jaunimo masėse, nu
rodytas LSL Komitetas or
ganizuoja Liūtiškojo sporto 
kiusus organizaciją alsto 
vanis Kaune ir provincijoje. 
Lygiagrečiai iitsl ruki orių 
ruošimo komitetas skatina 
spmto bei fizinio lavinimo 
organizacijas sudaryti \ if- 
niaiis ripkos komandas, gu
rios ilgainiui turės Įkurdinti 
\ n to-r lauliškojo sporto 
apygardas arba didi sniuosc 
mirštuo-.e tautiškojo sporto 
komandą atslovybes. \ . >a 
tai būtą reikalinga. kad tau 
li-kojo sporto plėtimas eitu 
platesniu maštabu.

( trgaiiiz.ai i įii vieningumui 
i'laikyli suminėtos a]>ygar 
<|o' 1 r at >t <»\ \ l>ė' n-i> i | 
8pm l o I .y<ta 1 r 1 11 ■ k' >a \ o •'ii 
važiavimuose I.SL Komiu i 
1 anl 1 Aka jam >poi f ui n / d m i i r 
plėtoti.

Tai yra tolimesnis darbas. 
Dabar gi pirmiausia Kaune 
reikia paskatinti organizaci
jas sudaryti Vilniaus ripkos 
komandas, surašyti rungty
nių kalehdorių. nuskirti 
Kauno miesto pirmenybių 
dieną ir parūpinti pirmeny
bes laimėjusiai komandai pe
reinamąją dovaną.

Dar šiemet per. Lietuvos 
Olimpiadą turėtų būti rijikai 
skiriama Įrrogramoje jiirmo- 
ji vieta. Olimpiadoje Vil
niaus ripkos laimėtojas turė
tų būti tai j) j>at jiaskatintas 
toliau tobulintis pereinamą
ja dovana.

Visas Komiteto darbas tu
ri būti lydimas atatinkama 
projioganda sjiaudoje. Ko
mitetas jdatina “Vilniaus 
rijikes" aprašymus, išleidžia 
jilakatus ir atsišaukimus, or
ganizuoja paskaitas tautiš 
k<»jo sporto klausimais, ]>arū- 
pina provincijai prieinama 
kaina ripkas ir lazdas.

2. šitaip iiirėtų būti orga
nizuojamas tani iškasai spor
tas Lietuvoje. Kai dėl jo iš
plitimo Amerikos lietuviu 
sjiorto jaunuomenėje, tai čia 
tam darbui vieno L. Sporto 
Lygos Komiteto nepakaks. 
Turint kad ir palankiausia 
siiomoim apie gerai suprastą 
i r jianaudojamą sportą, vis 
tik reikia prijiazinti jo ten
denciją atsipalaidoti nuo ki
tos kurios aukštesnės idėjos. 
Todėl ir turi būti Komitetas 
L i et ti.vojs. ir.. Ameri kos liet ti
riu sporto jaunuomenei 
juiipli, kuris visuomet prieš 
akis turės ištą “.jungimo idė
ją.” o sportą naudos kaip 
tinkamiausią tai idėjai įgy
vendint i priemonę.

Komiteto pirmutinis rū
pesnis ir būtą paskleisti A- 
merikos lietuviuose Vilniaus 
ripk;i. Šitą uždavinį galima 
būt ii lengviausia įvykinti per 
stambiausias li< tuviu jauni
mo organizacijas, kuriose, 
ajiskritai imant, sporto idėja 
yra radusi jiritarimo.

Amerikos Lietuviui R. K. 
Kederacijai reiktii jiavesti i- 
dejinę Vilniaus ripkos jho- 
jiagandą. o Vyčių Centrą sii- 
inleii suoli praktiškuoju Vil
siuos ripkos Įgyvendinimu 
aj>skrityse ir kuopose.

\'yčin ('(‘litras, teigiamai 
nusistatęs dėl ripkos. j»ir- 
miaiisia propagamluos šitą 
žaidimą savo prgaiie “Vy
tis.“ kur turėti/ tilfiti ir pra- 
m ėiuL-ii is Lię/nvos apie rip- 
ko> žaidin^rrruHgtynes. šven
tes. iškilmes ir j>. Turėda
mas iŠ Lietuvos j>lakatą. žai
dimo apiašymii ir atsišauki
mu. \’yč-ią (’eni ras. reikia ti
kėlis. siūlys apskritinis ir 
kuopoms susidomėti šituo 
jauti'kiioju žaidimu ir paža
dės pirmajai ripkininkų ko
mandai Amerikoj'’ ypatingą 
do\ .imi. I' Liet uvos Komi 
teto toji komanda taip j>;d 
turėtu būti tuo ar kitu būdu 
paženklinta. Kad Vilniaus 
ripka laisviau pli-dą siiprati 
1110 atžvilgiu. \ \ėjij ('cnt ras 
ar Komileta' Lietuvoje t urė
tu žaidimo aprašvmo sau 
trauka išleisti anubi kalba.

Tolimesnė ripkininki.i ko
mandų organizacija (tikriau

f

centralizacija) Amerikoje 
eis savaimingai, prisitaikant 
vietos sąlygų ir papročių, 1x4 
apskritai imant, ji, rodos, 
turės būti panaši į mūsiškę 
Lietuvoje.

Komitetas Lietuvos ir A- 
nierikos lietuviu sporto jau
nuomenei jusgti betgi turėtų 
išrūpinti ripkininkams Ame
rikoje teisę nešioti Lietuvos

ripkininkų, ženklelį ir privi
legiją atvykus į Lietuvą nau
dotis Lietuvos ripkininkų 
teisėmis. Tas pats Komite
tas turėtų pareigos kviesti iš 
Amerikos lietuvius ripkinin- 
kus žaisti Lietuvoje ir pasi
naudoti kiekviena proga, 
kad atvykstą į Lietuvą ame
rikiečiai ekskursini likai gau
tų gilusiai instrukcijų apie 
ripką.

KLAIPĖDOS KRAŠTAS
Klaipėdos Kraštas Lietuvos žeme, • 
Kurioje gyventi Dievas nulėmė.
Ten jau per amžius tėvai mūs’ gyveno, 
Jie tenai vargo, tenai ir paseno.

Dabar jie šaukia vaikų, išsklaidytų, 
Kad grįžtu tėvvnėn ir tėvyne gintu. 
Tą brangų kraštą už kuri kentėjo, 
Už kuri daugis galvas padėjo.

(iryškite vaikeliai, močiute laukia. 
Ji jūsų moja, ji jūsų šaukia.

t.

Padėkit panešti jai tą sunkią naštą, 
Mylėti ir gelbėt gimtinės kraštą.

A. Lt.

PAVASARIO DVELKIMAS
Su vaikeliais, su mažyčiais. 
Su pavasario paukštyčiais 
Aš juokauju, aš džiaugiuosi. 
Ir pavasariui meldžiuosi/ .

Tu ir aš, — dangus ir jure: 
Naujas kelias, nauja būrė.. . 
Naujos mintys, nauji plotai 
-Juokias, praeičiai, miglotai!..

Iniki irklus ir valtelę;
Plauksim į naujovės kelią!. . 

. Saulės spinduliai auksiniai,
Juokias, jūrei begaliniai!. .

Plauksim kelią, plauksim kitą. 
Sicksim. uostą išdabintą. 
Niekas kelio mums nekliudo.
N no dabar, — laimingi mudu !. .

Žiedai, jiaukščiai. Šilkas saule. 
Žolynai, vanduo ir meilė... 
Lig užburtas, aš. sapnuoju 
Su pavasariu tyliuoju-!. .

Antanas I aa-ninas

8-15-26 m. Klaipėda.

X-

užriedč- 
skubiai

kŪDIKIu

ZGEROVes sk?RIUF51 Ė M E N E LIS----------- I
— Kelkis sūneli, kelkis Pašoko vaikutis iš patalo 

kumšteliais akeles 
betrindamas. Užsimetė ru- 
dinėlę ir šiaudinio briliuko 
nesusiieškojęs — išsiskubino.

O gudrios žalmargės paty
rę, kad jų niekas nesaugo — 
iškėlę savo plačius ragus — 
pasileido į dirvas.

Veltui iš tolo tramdė uždu
sęs vaikutis, veltui piemenė
lis grūmojo žalmargių šonus 
vytinėle išplakti. Išpuikę 
raguotės tik smarkiau pasi 
šokinėjo.

Privijo piemenėlis žalmar
ges žaliuosius rugius bebrai- 
dant, užkirto jer šonus ilga 
karklo vytinėle, išginė ban
dą vėl ant pievelės.

Ir užrtdiavo — uždainavo 
mažulis. Laukai nuo jo dai
nų plyšo, beržynai skambė
jo, kad net strazdai aptilę 
ant krūmo šakelių tupėdami 
klausės.

jaunas vargdienėli! — motu-(greitai.
lės švelni ranka išlėto judino 
vaikučio peteli. — J au saulu
tė aukštai, aukštai 
jo, žibančią raselę 
džiovina.

— Kelkis, sūnyti, mažyti 
mielas, — senai*jau bliauna 
tvarte karvutės, labai jos iš
alkę sodriu sžolelės.

Vaikutis iš jiatalo kelias, 
nors dar akutės tebėra už-

* 4

merktos, dar malonus saj»- 
nas ant lūjielių šypsos.

Dar motulė nespėjo ir nuo 
lovelės nusigrįžti — vaikutis 
vėl guli' ant pagalvėlio. 
Bliauna karvutės, rasele 
krinta, o vargšo vaikelio, ma
žo piemenėlio galvelė svyra.

Pagailo mamutei mielo sū
nelio. Poliko mažutį lovelėj 
ilsėti, sajmelį baigti.

Tvartai! nuėjo, didžiuo
sius vartus atkėlė ir didelį 
būrį gražių žalmargių *■»- 
kan išvarė.

O saulė jau ritos Už ankš
tųjų beržų. Karvutės go
džiai sodrią žolę pešė, pasku
tinę rasą kojomis barstė.

(lera motulei buvo ir jia- 
čiai karvutes ganyti; gražu, 
kai]) godžiai jos jauną, mink
štutę žolelę jiešioja , kaip 
jauni veršiukai aplink banda 
šokinėja.

— Tik reikui jiarbčgti na-’ 
moliai1— taria sau motulė, — 
palikau krosnį namie užkur
tą ir pilnus puodus jmsrytč- 
lių jirikaistus. Užges ugne
lė, išbėgs pusrytoliai, ką aš 
savo brangiam piovėjėliui iš 
■lankos grįžusiam paduosiu?

l’abėgo mamatė, Įžengė 
gryčion, j)uolė prie lovelės.

— Kelkis, sūneli, mielas 
mažulėli — šit mano ugnelė 
užgesus ir pusrytėliai išbėgę: 
ką aš savo brangiam piovčjė- 
liui iš lankos grįžusiam ]>a- 
duosiu. — Kelkis, balandėli! 
— motulės švelni rankelė ju
dino mažulį — žiūrėk karvu
tės išeis iŠ raistelio, numau- 
ros ant žaliąją dirvų, gra
žiuosius. tankiuosius ruge
lius išbraidys. ilgąsias varpe
les nubrauleys.

•

DĖL APRŪPINIMO
• MOTINŲ IR JŲ •
KŪDIKIŲ SVEIKA

G urklianiškis

čia parodoma 19 mėnesių 
mergelė, kuri laimėjo sveika
tos kontestą Youngstown’e, O. 
Daktarai pripažino, kad ji yra 
98£ nuoš. tobula. Ji čia paro
doma su laimėta taure.

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

3 Aukso Dovanos 3

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

t

Narys, prirašęs didžiausj naujų narių 
bei skaitytojų skaičių, gaus

AUKSO DOVANĄ

ĮtMlkfr tirti telr»t- 
■ijtetti m tetykto gyvu 
Kirbai Ulijul te lutei 
te m jMteM. ted Ui 
yn tetykai, korj Bu ta
rtai rat*i Mirte .te hlka- 
terpteii artteal te tetovrt

■ ____.<~
*
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Penėjimas iš Bonkutės Pri^ 

gelbsti žindymui
kad molinai nusilpus, ar 

peicreiiai grįžo- 
. pieno neužteuk. 
Tada prigetblun

“ei iati yra maityti j 
Tuo luidu krūty;

pieno liauto- 
- m-iuna užtek 
.arini motina 

1 
meioiios. kiaušinių 

darželių, vaisių ir ge 
.iinaiii ir didelį kiekį skysti 

švieži kiaušiniai, suplakti 
pienu. x ra labai maistingi, 
skabi,!'.

biixn kriiiiinis 
'kili pa'iaiy las prie bon- 

1. iki jis 
linu iii"iu imii'l u.

ui a:miežitmj negu kad y- 
uiii'/.iui.
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•jii.:. kaip piene. > 
mėsos, šviežiu 
n.s <ln<>i."s 
\ a I - i ii. 
ilži**x intii 
ua l iltis i r

.Iii I.Il'llki- 
kurį lllikl.l. Iii 
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sa x a i I e, nex

x ra

|M*nima>

kiek apsi- 
išpradži'.

Mišinį galinm 

lenkių negeri
vėl grįžt i 

jei iis rodo 
uni-ijas kai- 
tikras, kan 

stiprumo ir kie-

Penėjimų Tarpai
I 'pi n.I1 ų ųi-r i.i'l 

i.i>iin'in|ii'..i;tliio !"■ 
iki' : l.i-r tr:ilir.i:i 
Į.rii- kiiilikio '.*xx 
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■ •'U į 1:1 Inikų x iiliirini iš> 
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suteiki. ____ ... ,
ir rejmliariŠKai - ■^i n^aį^Hvs
<lyfi jo. tai pabandyk Borden’s Eagte 
Heiui. Tai piriuaeilis kūdikiu maisfits 
-- padaryta' iš riebaus karvių pieno ir 
rupaus * ukraii' \paiiimai kūdikiams, 
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kad ,i"' rado ii p.ilenkilml'ėiu.

.1 :-;ix niėiii įneš n‘- 
•niii k:i< dvi valau

i šitų prisitaikant 
ibiu. Kadangi viena* 
■ i:iisi:'.i.\ i i griežtai 
•laukiau, o kitas ma- 

Moiinn mri gerinu 
iinisi. negu kaili 

žinovai sako, 
valandos, nes 
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xki po dešimtį ini- 

pei.iimi kas trys valandos.
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Kūdikį reikia kasdien maudyti
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“Švente Jurgio Draugijos,” Brightone, sušauktas susirinkimas
— Mažosios Lietuvos naudai

šio menesio dieną Įvyko j vu. primena dar. kad at-i 
3 valandą popieti] Brightone žvelgiant

visi Skaitykite

Jono Rinito

Eiles
Tai Didelė Knyga 192 Puslapių.

ziausios rūsies knygų. Jiems 
reikia mokyklų — mokytojų ir 
visokių prieglaudų. Tada jie 
als'ek>. Mes būsime juos lai
mėje ne vien kaipo lietuvius —-

Klajūnė

GYVENIMO BANGOSE
Verda, kunkuliuoja Įsiutęs gyvenimo 

Latilas. Ir a švos nepatenku Į tą baisų ka
tilų. Bėgu kiek Įstengiu. o .jis vis manęs ty- 
ko.

•O mėnesėli! Tu vėl slenki, lendi į ma
no langelį ir juokies iš manęs.

Neklauskit, kodėl mano rūbai menki. 
! Neklauskit, kodėl aš tokia mažytė. Siela 
s. džiaugias ir juokias, kad aš tokia menkutė.

Kur tas rytojus, tiek daug man žadė- 
L'jęs? O atminime! nesikeisk Į mano duris!

Aš viena, vienu viena ėjau sunkiu gyve 
Kilimo keliu. Ir sutikau tave. Bet taip ne

ilgai tu man buvau. — Tu sįfynei man gėles, 
ir aš džiaugiuos, nes tave mylėjau. Buvo 
pavasaris, švietė saulė, žydėjo gėlės — ne
užmirštuolės. Epelis, tekedamas sakė my
liu, myliu, myliu: dangus pritarė, myliu, 
nors tyliu. Verkiau džiaugsmo ašaromis.

Užėjo naktis.. . Ir netekau tavęs—vie
nintelio mano gyvenimo draugužio. 'Tamsu 
ir nejauku paliko sieloje. Verkiu, verkiu 
tyliai, gailiai. Ly g beprote vaikštau ištie
sus rankas. Pasigailėjimo akimis žiūrau į 
kiekvieną, kur sutinku gyvenimo kely. Ke
liuos nakčia, ir meldžiuos. Meldžiuos ir šau
kiu mirtį: “Mirtie, ateik greičiau, paimk 
mane! Ateik, apsupk mane savo juodu šy
du.” Kaip elgeta prašali ir maldauju, bet 
nežinau ko. Sutinku žmones: jie keistai i 
mane pasižiūri — praeina ir vėl aš viena. 
Vakarais einu bažnyčios link, einu pro ka
pines. Einu i r ieškau, ko. — nežinau. Oaš 
jaučiu tave, kai skausmas spaudžia, regiu 
tave ir tavo balsą girdžiu, 
vėli; ir ten jaučiu ir girdžiu tave, 
mano siela bendrauja su tavim, 
man. kas tu esi. Ar — angelas ?
las, tai aš ateisiu pas tave. Žinau : tavo rū
bai toki šventi. tv<> žvilgis toks galingas, ta
vo visas asmuo >ks žavintis ir kilnus. A ie
na mintis mane 'Toji mintis — tu.
Pasakyk, kasėsi, < klibėsiu pas tave.

Kada skausmas suspt 
! Aš juoKsiuos. juoksiuos piktai 
-■ žmoniu klaidu. <
ĮL-. _ Bet išąr-' vasaris, žydės gėlės.. . Juk
įrliepi tyliai, kantriai eiti gyvenimo keliu.

Tylią naktį, kai miegos žemė, ateis pas 
mane vėlūs, kurias aš mylėjau. Ir pakils rū
kas. o tam rūke ateis mano velės.

Visur tylu tik vėjas ūžia lauke ir pra
garo šoki ten dvasios šoka. I ’ragaro dvasios. 
Jos tyko mano sielos. O mano siela? Kur 
eis mano siela ?. .

Man vaidenas kapai, juodi kryžiai ir 
kapai, vienuolynas ir bažnyčia. Numirėliai 

į, man draugai. Mirties Angelas — mano su- 
žadėtinis. Laukiu, laukiu tos valandėlės. 

F kada jisai ateis manęs pasiimti.
Patekau į nesuprantamą, nepažįstamą 

| jausmų sūkurį. Girdžiu balsus — man vė! 
I vaidenas: Girdžiu, lyg verkia kas. Ivgskun- 
g. džiasi, dejuoja.

Mano sieloj buvo pavasaris, žydėjo gė
lės. O taip nesenai aš vaikščiojau pagiriais. 
Taip nesenai žvejo mne jūra, meuresienos 
naktys. * Viskas buvo taip nesenai. Kad 
ateiti] vasarėlė, atlėkti] gegutėlė — aš nu
eičiau į sodneli pas gegutę.

Kristau! skubėk, nes aš jau nepergy
vensiu to skausmo!

Gražus gyvenimas, geras K ristus. My 
liti Kristi], myliu jaunimą. Ačiū Viešpačiui 
UŽ visa.

Kodėl neuždarė manęs aukštuose vie
nuolyno rūmuose, kodėl neišvežė už devynių 
jūrių mareliu ? Kodėl neuždarė devyniomis 
durimis, neužrakino devyniais raktais?

Neklauskit, kodėl aš liūdna einu gyve 
■ Jlimo keliu. Girdžiu: muša laikrodis, arti 
Inas mirtis. Žiūrėkit gęsta laužai, viskas 
i-nvksta — vien tik pelenai beliko. Kūrei 
nu — griuvėsiai.

Kenčiau, šaukiau mirtį. Ir vėl sutikau 
jį. Ir vėl pamylėjau žemės sūnų. O kuo aš 
kalta ? Nelauk manęs, berneli, nesvajok, 

.nemylėk manęs, nežiūrėk man į akis, 
galėsiu. Iierneli. tavęs mylėti. Geriau, 
laidok mane.
nas kito nematytiiva. 
nilosiu tau dainelę, liūdną. 
Čios gulbės dainele.

Nemiela man tėviškėlė 
dangus, nes tavęs ten nėra.
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•skali. k<>. — nežinau.
kai skausmas spaudžia. i» ^m 

Nueinu švento-
Maldoje 

1 *asaky k 
•Jei ange

'"Jie. 
ir

r Bėga ir nyksta mano dienos; džiūsta ir 
vystu be naudos; skęstančių valandų nega
liu sulaikyt.

To dar toks jaunutis, skausmo nepaži
nęs. Bet šiandien — verkia man širdis... 
— Kur tavo vaiko .šypsena i Meilioji šyp
sena. kur pirmą kartą man šypso jais l Ta 
da tavo sielos, gal būt, nebuvo dar palietės 
skausmas. Kad tu būtum berželis, — aš pa
virsčiau raibąja gegute, nulėkčiau ir tavo 
Šakose kukuočiau.

Ėjau paupiu : upelis taip gražiai čiurle- 
aš ėjau viena ir buvau laiminga.
Kaip nemylėti, kaip neilgėti tų akiu, 

los taip brangios sielos! t Jis toks jaunutis, 
ir—toks vyras.. . Maža mūsų Lietuvoj rim 
'ų ištvermingų ir gabių darbininkų. Jisai 
’oks _vra. Ars dirvonus, sės sėklą, kuri 
Inos šimteriopą vaisių.

Pasakyk man. bernelį: kas tavo motu
te. kas tavo tėvelis { Kokia žemelė tave mai
tino, kas tokį kilnų tave išugdė ! Kurioj 
šaly tavoji tėviškėlė: rytuos, pietuos, ar va
karėliuos? Kur tavo tėvo dvaras, vyšnių 
sodnelis, kur berašai žirgelis? Kieno ran
kelės tavo lopšį lingavo, kaš daineles tau dai
navo? Nepyk, berneli, kad tave taip kinu■ 
dnėju. Kada mes eisim į darželį, kada tau 
skinsiu gėlių puokštes ir pinsiu vainikus?

Kai apleis mane pasaulis. Tu. Viešpa- 
manęs neapleisk!
O tu. kurį mylėjau, ateisi išleisti mani-, 

i amžinybę palydėti. Prie tavęs lengviau 
bus mirti.

Gyvenimo bangos žaidžia mano menku 
laiveliu. Audros ir vėtros blaško mane.

Jūs paliksit, o manęs jau nebebus, 
gyvens žmonės, ir pamirš mane, 
pa tik šaltas vėjas aplankys, 
lapelius pro mano kryžių, 
mylėjau, 
tiž mane.
mano kapo; vėjelis draikys tavo plaukus. 
Ant mano kapo tu rasi baltos lelijos žiedu.

Ko varpai taip liūdnai kas vakaras gau
džia ?

Tr
Mano ka- 

Šiaurys nešios 
O tu, kuri taip

ateik ant mano kapo ir pasimelsk 
'Tylią mėnesieną naktį ateik prie 

: vėjelis draikys tavo plaukus.

Klausyk! vėjas kas vakaras barškina 
Įmiginės.

Antai senutė; o kokia,ji Įdomijos rauk
šlėtas veidas — gyvenimo knyga.

O ilgesy! — Grįžkit brangūs atminimai. 
Viešpatie, kad Įdiegei tą keistą jausmą, kam 
širdis krūtinėj plaka: mylėt, mylėt amži
nai ?

Jūs, kurie .juokiatės iš manęs — juoki 
tės. Juokitės, kol juoktis dar galit. Aš ne
bijau .jūsų juoko: minia kvaila ir kvailas .jos 
juokas. Juokis, jaunime, kol nepažinai gy
venimo kartybių. Juokitės iš manęs visi, o 
aš lenksiu .jums galvą.

Pamylėjau tave už savo skaisčią, kilnią 
man 
gėlė- 
m vi i

sielą. 'Tavo akys, kakta, tavo rūbai 
brangūs ir slėpiningi. Išpuošiu tave i 
mis. nes tu myli gėles, myli pavasarį, 
jaunimą.

Buvo vakaras. Dangus žydėjo žvaigž
dėmis. Keliu sutikau jį.

Buvo lytas, saulutė tekėjo. Jis mane 
sveikino ir šypsojos. .Jis | >ynė man kasas.

Pabudau nakčia, nes širdis man kalbė
jo: myliu, myliu, myliu. Kada Venta ža
liuos. kai žydės pirmos gėles. tai mes eisim 
rinkti gėlių.

Mirtie, skubėk — laukiu tavęs. Laimin
gas, kurs meilės nepažino ir skausmo dėl jos 
nekentėjo. Juokitės, .juokitės iš mano skaus
mo. gal lengviau man bus.

Grįžta saulė. grįžta mėnuo, bet negrįž- 
1a. kas praėjo. Mano ginklas, mano kardas, 
mano turtas — meilė.

šalin, kurie sukūrėt ugnį mano krūtinėj, 
kurie sudrumstėt mano ramybę, kurie atnau
jino! mano žaizdas, šalin akys, mane su 
žavėjusios. Tu. kurio sieloj aš sukūriau lau 
žą — imk kalaviją ir perverk mano širdį.

Kristau, maldau Tave, pasigailėk —af- 
siiisk mirtį.

Pro mažutį langelį įspindo saulutė. Nuo 
Ventos pūtė švelnutisAė.jelis. O Venta. Ven
ta. kada aš tavo pievose žaisiu. Imgiosiu, dai
nuosiu ?
siu

• I

aptemęs josi r

Ke
pa 

užpilk žemelėmis, kad .jau vie- 
I’askutinj syk padai 

liūdną mirštan-
kai

Ar grįš man pavasaris, ar buriim- 
I viltas gėles ?
Gerasis K ristai!. knrpalikai. kam pali- 
matie vieną !
Kai sužaliuos Venta. Iw'gsiu į jos klo

nius. juoksiuos, žaisiu su savo jaunimėliu. 
Kinksiu gėles ten iš pievos baltas, raudonas 
gėles ir duosiu savo vaikams

savo
(O-

or 
a t

“Lietuvių Liaudies name” 
visai kas nepaprasto.

Lietuvos Valstybei Įsikū 
rus, laisva išeiga jai Į jūres 
įgijus — susivienyjant Ma
žajai su Didžiąją Lietuva — 
po garsiojo sukilimo Klaipė 
dos Krašte— atvyko iš to 
krašto vyrai piratų kartų .I- 
Htcrtkua iv stojo anoj vieto je 
viešan darban už savo kraš
to geroVę ir visos Lietuvos la
bą.

“Švento Jurgio Draugi
jai" teko garbė, kaipo pir
mutinei iš visu draugijų A- 
merikoje — riešai sveikinti 
atvykusius tautos didvyrius. 
Ji žinojo istorinį momentą į- 
vertinti ir suruošė visą taip, 
kad pasidarė nepaprastai 
kilnusu Įspūdis..

Apie tai rašo vienas iŠ at
vykusiųjų svečių—A. B raks 
— šitaipo:

Salė dabinta žaruojančiomis 
Lietuvos Ir Amerikos vėliavų 
spalvomis; sales priešakyj ant 
stalo graži gėlių puokštė su ro
žėmis. Narna.- pilnas žmonių 
laukiančių pareinant svečius -- 
iš tolimo mylimo krašto o ir 
mudu laukiava išvysti
brolių, tiek metų gyVenusių 
Ii toli nuo tėvynės...

Įeinava... ir kyla galingi 
kestro balsai. Susirinkimui
sistojus — skamba: “Lietuva, 
tėvyne mūsų, tu didvyrių že
me...” Girdis sujunda kasžin 
koks balsas bet viduje taria: 
“Didvyriai, katrie mirę... Kat
rie gyvi, tie neatidavė dar 
brangiausi... Lai būna šventa 
žemelė ta. kuri laiko savo prie- 
globstyj kūnus didvyrių — lai 
būna šventa ir didi mūsų tėvy
nė... Kol dar gyvi — tol dar 
nedideli — mes jos sūneliai...
“Ir šviesa ir tiesa — mūs 

žingsnius telydi... Išpažinimas 
tiesos lai mus augina... i.' mml~ 
į didvyriu žemę mus lai stipri* jna...

Garsams nuaidėjus stoja s 
kyklon 
biamas 
Jurgio 
kas 
nimo žodžius atvykusiem. 
(Didis plojimas.) Jam pabai
gus stoja -akyklon p. Venys, 
pirmininkas to komiteto, kursai 
susidarė 1 no tikslu, remti mū-u 
Mažosios Lietuvos misiją—ko
kiu tiktai galės būdu. Jis iš
dėsto aiškioj gražioj kalboje, 
kokį svarbumą tur įgytas Klai-j 
pėdo- k lašt a- Lietuvai ir kokią J 

. reikšmę tur atsilankymas atsto ;

t į šito." misijos svar- 
į bumą visos partijos Bosloi?' 
nutarė, be atodairos dėti savo 
asmeninius reikalus į šalį ir ei
ti bendratį darban. Visos par
tijos siuntė savo atsto\ as i ko
mitetą. Obal>i>: Valstybė virš 
partijų! (Didi.- plojimą.-).

Dala r ližei na va ant sakyk
los -- susirinkimo pirmininko 
vedami. Žengia pirmyn prieš 
publiką -- senas, jš Lietuvos 
pirmųjų atbudimo laiku, i- 
“Aušros” gadynės pa inąs — 
veikūjas-patriarkas Jankus. 
Žmonės, jį išvydę, garsiai plo
ja. Senukas kalba ir susirin
kimas klausosi atidžiai. - Jis iš
dėsto mūsų krašto praeities ir 
dabarties pasilaikymus politi
niu žvilgsniu. Primena k.-leta 
žodžių ir patį svarbiausi įvyki: 
sukilimą, kuriame ji.- dalyva
vo kaipo ‘"Gelbėjimo K"inile- 
to” pirmininką.-. Kalbai pasi
baigus vėl didis delnų plojimas. 
Tada suskamba limbų balsai, 
lyg kelti] iš numirusių žmoniją. 
Jausmai eina su garsais į aukš
tybes ir vo- galima mintis sii- 
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| Lietuvai bet ir kaipo žmones 
it n-ai. Tiesa -- žmonijos aug- 
šėia.ilsis prisakymas! Dėkime 
aukas “ Mažosios Lietuvos Švie
timo” lomiau! Duokite, bro
liai. kas galite.
Mes nepratę su prašymais 
kreiptis. Pirmą kartą ištiesia 
me ranką. M. s dirbome ir vei •

kūme vieni;— kol ėjo. Gi ra
dosi skaudi pinigų stoka, ku
rios mes nekalti. Daugiausia 
mūsų žmoniij dali.-. vokiškų
jų agentų suklaidinta palaiką 
vokiškąjį pinigą, kada nykt 
pradėjo ir jam visai sunykus - 
pasijuto kraštas didžiam var
ge. Prakaitas žmonelių — ir 
visas trasas ir visas dienų 
naktelių 'darbas ant nieko. 
Darbštūs yra mūsų žmonės: 
stropūs laukininkai žemdirbiai, 
sąžiningi kaipo valdininkai —

<( ■ 
susi rinkinio vadas, ger 
p. Ajauskas. “švento 
Draugijos” pirminin- 

ir taria širdingus sveiki 
žodžius

laikyti vietoje, 
reikšti išreikšti 
džius. įdėtus širdin mano 
žmonių, ypač jaunųjų, 
na pasakyti, 
pailst amai “I 
ir kad jie pasiryžę 
toliau - nesą darb 
jiems \ ra Šventa.-, 
liktai -paramos, 
stiprus ir vsiinga- 
naktį atsieina kovoti 
kurie naudodama*: 
mis priemonėmis bau 
ii tėvynei išt ikimą \ yrą 
jį nuvesti pa- savuosius 
do jam liž.diiol i nuodų. ! 
malinu- Lietuvos iik 
dyje. Nuodai: tai pašiepim 
ir išpeikimus viso to. kas 
viška.----lau mokyklos*
dama... Maži kūdikiai nejun
tamai ima nuodus į save — ir 
tėvai su išgąsčiu patėmyja, 
kad jų kūdiki- - - aplei 
kyldą- jau nebe jųjų... 
t ima.-, -ii- vok iet v-.,
kilę ka- lm-: IŠ(aiitėj< 
i< ieteję i ji t u vos ga ibiu 
mi -finai - ims kardą i 
savo i jutimi Lietuva... 
broliai, be ašarų žiūrė.-; 
kitę. mViimi. pagalbom 
laika.-. I ų motin;: yra. 
motina... Dar galima 
dar galima laimėt j! i- 
iiui-u krašte, žmoniu |iin.n<iii v 
ra gryno kraujo lietuviai. Nor
iu mažai beliko su visa širdimi 
lietuviais bet juju -ka.diiu-. 
koks maža- ar jis ir šiandien 
būtu eina ir e>s didv n tik 
tai švieskime į jų širdis. Jie 
suklaidinti. Jiem- reikia aiš
kiau tie-o- kelia rodvti. jiems 
reikia knvgu iiet u\ i:
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EILIL JOJE YRA VISOKIE 
įvairių — patriot ingi], 
.juokingu, rimti]. bet 
visiems visos supran
tamos. Veik visos yra 

originalūs
Apdaruose $150, be apdaru $1.00

“DARBININKAS”
366 Broadway, So. Boston, Mass.
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Ct. Jiedu

YRA DĖL KO SUSIRŪPINTI!
/Ydetuvoj Seimo rinkimai jau paskelbti. Ar tams

ta kaipo katalikas norėtumei, kad jūsų tėveliai, bro
liai ir seselės pasiliktu ir toliaus ištikimi Dievui ir Tė 
vynei? Jei taip, tai žiūrėk kad jie paduotu savo baisa 
už kataliku sąrašus. Kas juos paragis?

“Darbininkas” gali ir ragina, nurodinėdamas be 
dieviu prieštautini ir prieštikybinį veikimą, ko tamsta 
laiškuose neturite galimybės parašyti.

Jei tamsta nesirūpinsite tinkamai apie Seimo rin
kimus, tai jūsų mylimiausi gentys pateks soical-bolše- 
vistinėn Įtakon ir išbalsuos Dievo ir Tėvynės priešus ir 
įsteigs kraujuotą bolševistini rojų.

Dabar laikas apsaugoti juos. O kaip? Užrašy
kite saviesiems i Lietuvą “Darbininką.” Jame ras 
daug naudingu patarimu, persergėjimu ir nurodymu 
už ką balsuoti.

“Darbininkas” Lietuvon kainuoja PENKIS DO 
LERIUS IR PUSĘ. Kas iki gegužės 1 mos užprenu
meruos savo giminėms ar draugams “Darbininką,” tai 
mes pasiusime dar DOLERIO vertės knygų.

Neatidėliokite, nes perdaug svarbu. Siuskite če 
kį ar money orderi dabar. Adresuokite:

“DARBININKAS”
366 West Broadway South Boston, Mass.

Bostono pabėgėliai. Jiedu suimti Stamford’e, 
beturį iš viso tik 50c. Iš ten jie pargabenti namo.nis.



ir narsūs — kaipo kareiviai.'Tą 
turėjo jiems pripažinti ir patįs 
priešai vokiečiai. Todėl jie 
juos bandė traukti į save pirm 
kariniuos laikuos, todėl jie 
juos bando ir šiandien traukti. 
Mat —nei vienas Mažosios Lie
tuvos vyrų nėra apleidęs tos 
vietos, kurion jis buvo statytas
— nors kulkos lyti lijo ir gra
natų skeveldros kai kruša krito 
per ištįsus 5 metus. Nepažįsta 
jis baimės — nes jis tiki savo 
geram likimui — ir kada išaušo 
valanda mums lietuviams — 
kilniausia, kada iš kapo kėlėsi 
graži mūsų tėvynė tada tie, ku
riems nebuvo meilė- mirti.-i. ku 
rie nebuvo nužudyti kaipo lie
tuviai — jie ėjo į brolių eiles ir 
dirbo šviesų darbą — keldanYi 
savo tčvvne. Per keletą metu• » * » 
daug nuveiki.i. Ant pamato 
senojo mūsų gyvenimo statytas 
naujas. Lygios tiesos šiandien 
mums su vokiečiais. Nebėgai 
jie mus niekinti, vadindami 
mus savo — padonais. Kraštu- 
yra Lietuvos ir mes jaučiamės 
turintis šventą priedermė, dirb
ti už jo gerove ne vien tautos 
bet ir ūkės žvilgsniu.

Tai kviečiame Jus. mieli.bro
liai. kurie šitoj šalyj pasimoki
nę ir įpratę naujoviškos kuliu 
ros ūžianti rūta galingai .-ūkti
— pas mus atvykti ir mums pa
dėti... Pažįstate įvairių įvai 

‘riaušių mašinų darbų. Steigia
te dirbtuves ir fabrikas mūsuo
se. Ne duokite įsibauginti tų
jų. kurie nepasisekimų turėjo 
nuvažiavę Didžiojon Lietuvon. 
Mūsuose kitos sulygo.-. Musuo
se rasite ir patyrusiu -ąžitiingų 
draugdarbininkų. Paliesite 
mums'— jiadėsime jums taip 
kad džiaugsis ir pat\s piktieji 
Aokietlikai.. Xe — jie ne visi 
pikti. Yra ir tokiu, kurie tei
sei mano, kurie tikrai iior duo
ti.lietuviui kas lietinio, o .-a.'.i 
pasilaikyti liktai tą kas jojo, 
daliu .-akyli, visi mūsų žinom'; 
džiaugsis .-niaukę galingų dole
rio kunigaikščių įxt vandeny
ną atplaukiant.

Katrie nenorėti! plaukti - 
tiems yra galima pagelbės -u- 
.tdįkti tokiu būdu, kad pasko- 
las iluoila. Amerikos kapita- 
lui išeis naudoti iš tokio susipe
šimo su mumis — o mū>ų kraš
tui ir mūsų tėvynei laimė. Pa- 
duokime, broliai. \ ienas kitam 
ranką —■ gražiam naudiiiga-m 
darbui!

Pirmu kurt Šią mikli girdė
jome augštylič-c balsą per
kūnas prabilo. Iš miego palam 
gamta. Laimė mums: Lai žy
di tėvynė!

Po salę eidamas renka auka-' 
jiatsai garbingasis >\et\- -
patristikas J AXKLS. Žmogii- 
]>er visąi savo suūžiu tiktai nio
kojo duoti ir dovanoti tėvyne;
— savo idealui. Dabar .ntvyks- 
Li jis per platų vandenyną, kad 
galėtų surinkti dovanų - ir 
turto savo kraštui, kad nors 
paskiitiniose savo amžisius die
nosi' 
t

čia parodoma bevielio telegrafo stoties aparatas Richmond 
Hill, L. I. Tas aparatas toks stiprus, kad susineša su orlai
viais ir galės susinešti su orlaiviais, lėksiančiais į šiaurinį aši
galį.
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(Grybaitei — tyriu maloniu bal-’ gana Širdingai galėjau dėkoti 
su ir ponui Barasuį—graudin-l “švento Jurgio Draugijai 
gai sujudinančiu.
“Leiskit į tėvynę, l.-iskit pasi 

<avus, — ten pradžiugs krūtinė, 
atgaįvys jausmus...” ir šian 
dien dar aidi giliai Širdyj... bal
sai — ir !\g moja iš tolybes sa-| 
'.<> rankomis draugai drau : 
geliai, kurie >u meile irašaro-Į 
mis --išlydėjo... mudu. Kurie! 
laukia... i raš matau jų mi.-iti-j 
kinčia.- akele.- —ir aš...

Skaiiilm muzika. Išeinu iš!
.-ales gerbiama- klebonas JI š-l 
KAITIS. JĮ lydi <'.u'miiiiiik::i j 
ir dainininkės. Baltom ranke. Į 
lėni moja Lietuvos dukrelė-j 
ir man taip rodo.-; -- lyg mal\ ■ į 
imi akimi-, kur mintyse regč-i 

jau. Randi ir mulai tėvynę. į

’’ li
jo pirmininkui, p. .\jauskui už 
trūssi ir darbą, ir išlaidas, kuriui 
dėl mūsų padėjo.

“Šv. Jurgio Draugijai” — 
Lietuvai, brangiai mūsų tėvy 

Amerikos val-
daug padėjo - — iš- 
iiiunis iš priešų na-

Tr
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..ur randi ir jauti Širdingum :.. 
I /ėkavojtt už visą. ką grąžau 

ir g,oro teikę atvykę silsi rink i

nei ir galingai 
>i y bei. kuri 
si vaduojant 
gi j.

()rk"s(rui 
skaitlingieji

Dėkavojava draugam l-’an- 
kūnui iroikestro vei'-'jui. p. 
Kilimui ir mū-ų komiteto pir
mininkui ii. Venį ii. dar kartą 
ir p. A jaiiskui. kursai ne \ ien 
šv. Jurgio Diaugjįai pirmimii- 
kauja veikdamas už jos labą 
i.er ištisus 20 nietų, bet kur<ai 
mum donai atvykus apsiėmė 
mū>ų komit' te darbuotis užim
dama.-- vice-pirmininko vietą. 
Jis dabina mus rožėmis ir

širdingumas žmonių — nu
stebino.

Lai būna aukso raidėmis ra
šytas vardas šitos draugijos ir 
.jos pirmininko į Manosios Lic 
tuvos knygas. Kiek patyriau 
pati kuosunkiausiai turėdama 
kovoti už savo būvi, turėdama 
rūpintis išlaikymu namo ir at- 
mokėjimu ant jos uždėtos d:-' 
džios skolos — davė mums šaky 
dykai, samdė muziką, dabino 
svetainę, kvietė dainininkus — 
pasidarė sau išlaidų virš 35 dol.

Viešai reikia prųmžinti: Tė
vynės meilė — gyva mūsų bro
liuose. Ji gaivis ir stipris mus 
o kada mes būsime Įgiję galios, 
ištiesina' ir jums pagalbos rau
ką. Išauš nauja gadynė!

Visi kurie aukavo: (birbiugi 
Nv\v-Yorkiečiai. garbingi Bos
toniečiai ir Brightoniečiai ii’vi
si kurie dar aukosite, žinokite, 
justi vardai bus laikomi bran
gioj atmintyj!

Jūs statote sau paminklą!

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLONIJOSE
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i Ipijos choras .uvaidino Lutvino 
salėje gražu istorini 5 veiksmų 
veikalą “ Piloto Duktė.” Reži
savo vien tik merginoms vaidi
nant vietos vargoninkas p. A 
Visiuinits. Bendrai imant, vai
dinimas pavyko gerai, kaip ma
terialiu, tai]> ir paties vaidini
mo atžvilgiu. Kai kurios mer
ginų turi prigimtų vaidinimo 
gabumu ir, turint $erų norų, 
galėtų tapti labai sferos artis
tės. Man malonu pažymėti, 
kad geriausia vaidino p-lės M. 
Martinaitė, V. (’vilikevičiutė. 
S. Surpliutė, A. Petraitytė. T. 
I’luk'ytė. S. (’ibaitytė, J. Pe- 
Č-iukaitytė, K. Bukenkyto ir A. 
Bogdaite. Labai grakščiai ir 
dailiai pašoko S. Cvilikevičiu- 
tė. ik A. Visminas padėjo dėl 
pastatymo daug darbo ir dide 
lių pastangų ir neveltui — vai- 

visiems patiko. Po 
1 vjiidinimo v sudainavo p. S. 

J. J. .Venskus ir p-lė X. (Ip.tauskytė. 
Po to sekė šokiai.

('boras, p. A. Vismino inieia- 
i tyvos dėka, parodo išviso daug 

v ’ apie šitą links-'veiklumo. Vienų metų bėgy 
Man teko būti ha- į dainavo per radio. suruošė ke- 

1926 m. Brook-
I>zimdzi-Drimdzi vakare

MONTELLO, MASS.
LDKS. 2 kuopos susirinki

mus įvyks antradienį, gegužio 
4 d., 7:30 vai. Visi nariai^vfa 
prašomi ateiti į šį mitingą, n 's 

j yra labai svarbus. Bus svars
toma kas link N. A. Apskričio 
Į išvažiavimo AVorcestery ir dar

i 
i i

r
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NAUJI ALEKSIO MUZIKOS
VEIKALAI

yra keletas narių su užvilktais 
mokesniais. Tad prašome ateit 
ir ptisimokėt, nes jau vasara 
ateina ir tada bus sunkiau ateit 
į susirinkimus. Taigi dabar pa- 
simokėkite kad būtumėte Įklo
si vasarosJaikv.

Atminkit montelliečiai, kad 
šv. Koko jiarapija rengia ]xm- 
kių metų apvaikšeiojiu’ią lto 
miivos parko gegužio 29; suim
toje, kad nepakenkus LDK S. 
N. Anglijos apskričio išvažiavi
mui. Suimtoj išsišoksiu!, nedė- 
lioj pasilsėsim, o panedėlvj 
anksti ryto važiuosim i Wor- plinimas 
(•esteri.

> ■

1.
>

•» 
• >.

Dvidešimts Dainų. xešiu<>s(' są
siuviniuose. mišriam chorui. .SU.OO 
Penkios Juokingos Dainos, vie
nam balsui prie forte) >i ja no. .$!.<X) 

Penkios Linksmos Dainos, 2 
balsams prie fortepijono......... $1.00

Siunčiant užsakymą ir “Money Orderi,” 
adresuokite:

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

JUOZAS M. VERVEČKA
(VERACkA)

LIETUVIS ADVOKATAS
BKAKTIKUO.TA DVIEJUOSE 

OFISUOSE

SOUTH BOSTON MASS.: 
414 W. Broadway 

Te). S. B. 0918

BROCKTON MASS.: 
684 No. Main Street

Tel. Brockton 7180 
KESIDENCIJOS Tel. S. B. 3429-W

■, ■■■ m
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Mrs. Amiisted Peter, vedan
ti savo pradžią, nuo Jurgio 
Washingtono. Ji dabar polici
jai pranešė, kad iš jcs nami
nio seifo pavogta daug bran
genybių.

Sutemus, bedievis tampa 
pusiau tikinčiu. — Young. •

Mes našlaičiai. Antanas ir Ona Did
vyžiai. paieškomi' savo tėvo Martino 
Didvyžio. išėjusio i Ameriką iš Moi.'ka- 
vos dvaro. Būdviečio vai.. Iniv. Kalvari
jos apskr. išėjęs į Ameriką prieš ka
rą. Visi kas žinote kur yra musų tėvas 
praneškite mums, ■> mes Imsime jums 
gailestingi amerikiečiai, labai dėkingi 
Antanas ir Ona Didvyžiai. Mums.apie 
tėvą miisn rašykite šiuo antrašu: Lith-~ 
tmni.i. per Lazdijus, ltudaminu, Karu
žai, J. Lisauskas. (?)

JERSEY CITY, N. J.
Negaliu užmiršti neparašę

” Darbininką 
mą vakarą.
iandžio 1!) <1., 1926 m. Brook-jlvtą vaidinimų (kitus po kelis 
lyne, Dzimdzi-Drinidzi vakare. ‘syk), k. a. “Piloto Duktė,” 
Teisingai yar puikūs ir gružėm ‘Tmick'as,” “Leiiovaitė” ir 
artistai, kuri'1 palinksmino pil- k., surengė kelis koncertus. Pa
na svetainę prisirinkusių žmo- liūs ir dalyvavo su protirama 
nių. () labiausia palinksmino kitų draugijų parengimuose, 
artistė p-lė M. (hyliailė savo'Ai iima:i>ioj ateity yra žadama 

.......  \ argmiiukų S-go> 
.'iaiua'iK' Klizabi'tii'e komp. 
S:i>mm.>ki<) paminėjimai 

koncerte, taipogi yra ruošiu- 
ma> >:ivo kone* r!as-lialiu> š. m. 
gegužes L’) d. Šimas melams 
\ado'.aati išrinkta valdyba iŠ 
;■ ią ;i.ii!ci!ii: į ii rmi n i akus J. Ži n 
džius, vice pirm. J. (Kiurius ir 
X. < iiitausky iė. s<-kret. J. Jur- 
gė-ia. lin. lašt. J. Į’ranskieiis. 
kasininkė M. Petrikaitė, mar
šalka — V. Kabiis. Vietos lie-' 
tuviai chorą myli ir remia, nes 
iki šiol parapijinis ehųras buvo 
vienintelė draugija, kėlusi me
ną, tikriau, choras iki šiol buvo 
vietos liet u vi a kult minimo cen- 
tr;;s. Tad lieka tik palinkėti 
chorui pasis"kiiuo jo toiiniesm”- 
je darbuotėje.

inaloniii ir ištobulintu balseliu. I dal yvsmt i 
Malon i man girdėti. kad mūsų len 

į lietuviu tautoj yra tokių pra- <’. 
■kilnių žmonių. Labai gražiai j 
I palinksmino dainelėmis IL J uš- • 
Ika. Girdėjau. jie dar •itsiitin-j 
! kys i Brooklyną 17 d. gegužio, ; 
Į Lauksi ai". •

Ten buvęsi

ELIZABETH, N. J.
Balandžio 11 d. vakare para-

Gamei
pataps jūsų ištikimiausiu 

dūmų draugu kokį kada nors 
turėjote

i

J. J.

ALBUMAS .

I

CHORO REPERTUARAS
Mėnesinis Muzikos Leidinys. Me
tams ęj.oo. Už tą pačią kainą 
siunčiam ir Lieluvofi. A. BAČIU
LIS, 421 Ctli St., S. Boston, Mass.

SKAITYMU! AKINIAI
SIUNČIAMI DYKAI

Ar i.iMi-t ii reikalingi .-fa U.\ i.itli arba 
pfu' <l:i| l.<> akiniai? Aš lam-iai atsiu
siu ilieni.i isliamiyli. iuaho slebčtinUS 
skaitymui akinius -u paauksuotais ce- 
luloiilo rėmais, dideliais stiklais, toric 
len.-t 
dės :

■s. Jie pagelbės skaityti mažas rai- 
arb-' tverti siūlą j adata.

i

... .. juos per 10 dieni), 
sepm.iietikinsi. tai grąžink 

ir nereikės nieko mokėti. Jei pa
la; laikyk ir ai-iii-k SJ.to. Musų 
kaimu Aš nesimiėin akinių žiue- 
kurie neturi 4o metų. Aš siun

čiu jiems per paštą dailias akinių dėžu
tes dykai, šie yra tikrai (oric lense*; 
kurie parduodami nuo ašiuonių iki dvy
likes diderin. ir tai /nikus pirkiny** 
tokią kainę.

10 dienų bandymui
NESIŲSK PINIGŲ

T;i!ih!:i išbandyk J 
.h'i

liks.
urmo
nė

Betoj lietuvių šeimynoj 
rasi kokio nors albumo. Bet re
toj lietuvių šeimynoj terasi į 
Lietuvos Albumą, kuriamo yra j 
Lietuvos didžiųjų veikėju atr I 
vaizdai ir jų gyvenimų aprašy
mai. Kiekvienas laikąs save 
tikru lietuviu, patriotu priva
lo turėti tą Lietuvos Albumą.

Kaina $3.50.
“DARBININKAS”

366 Eroadway, So. Boston, Mass

ne«

i

ir. L-. oiiiitiii ('<>.,
Ih jil. 2.’/, Ito.r l’or l.- l.tland, tu.

Atsiuskit paštu apmokėtą viena 
poru paauksuotą Zylo kevalo aki
nius.. lorie Icn-es. dailiu nkinii) t16 
Žale. Bandymui 1O dienu. Jei patiks 
lai at-ią-iu pilim mokesni $4.<i5. Jei 
nepatiks, tai grąžinsiu atgal apmo
kant pašto išlaidas. Aš busiu spren
dėjas.
Mano meta’ .
Vardas I’av. .
<latvė ...........
Mii'stas.........

Camel yra sveikas, duosnus draugas milijo'- 
nams patyrusių rūkytojų. Galite apeiti toli- . 
miausius plotus, galite mokėti kiek galite, 
vis Camel pasiliks ištikimiausiu durnų 
draugu, koki kada nors esate turėję. Jis vis 
jus trauks, jis nepaliks cigaretinio atsidavi
mo, ir nesigailėsite rūkę Camel nei vieną, 
dieną, nei visą amžių. Jumyse vis bus pilnas 
ir kvapningas durnų užsiganėdinimas, pri- 
duodąs smagumo gyvenimui, kada tik 
Camel užsidegsite.

pertų organizacijos. Tiktai geriausias pa
kankamai geras dėl Camcls. Rinktiniausias 
Turkiškas ir Amerikoniškas tabakas. Eks
pertai ji sumaišo. Puikiausia cigaretu po- 
piera, pagaminta dėl jų Francijoje. Užsideg
dami Camel, akimirksny jus dažinote, kad 
sueinate i pažinti su lengvu, maloniu durnu, 
numylėtu milionų.

t

I
I

•vnulytų nuvargstant savo 
š vaikelius taip, kaip jisai

'!»•
-a.

k/bl vargo. \'i.-lab matosi 
skaisčist meilės švio 

ir broliai amerikiečiai diiod;'. 
kas kiek gali ir iie-i-tela. ksid 
aukų rinkimas nesiliauja.

Aiškinsi gmbisunas kunigas 
JCŠKAITIS iŠ ( amhriilm- io: 
Nor< vienam kitam nemalonu ■ 
dalyksiš, sunkiai uždirbtą pini 
gč|į iš kišeniaus traukti --- be< 
tikrai msilonu yni mum.- vi
siem- priimti ir sv<-ikinti gar 
bingiis .-vėčius. Svarbu, suteik
ti psigalbą jiem- ir - tautai. 
N<‘p;iilskite broliai smksivę!

< urbiamas p. AJA ISKAS 
rsigina širdingais žodžiai.- sa 
vuosii'-. laikytie-i tvirtai 
prie tėvynės ir prie tų, kurie t" 
vyne gina ir- neapleisti ,-a\o 
taut išksi draugija-.

Muzika seksi jo kalbai.
Tadsi sU'kamba ž.stvč janf i- 

d«tinų bsil ai. Gieda k ■huiiio.-; 
du vyru. <l\ i pam lė- . Tsii ('sim 
bridge’io ba/ųvtiiiio choro r-i 

p IČ SI i 11 
ir Kali. 

2. Imtai i 
Dkelta .
I\ Oe

I • ■ ' i \ į rie 
pa m-I c į

Valst.
T

«

"DZIMOZI-DRIMOZI" MARŠRUTAS

Padarymui šio vieno cigareto yra sudėta visi 
gabumai didžiausios pasaulyje tabako cks-

Jei jus dar nežinote Camel gerumo, paban
dykite juos. Mes kviečiame jus 
Camėls su bi’.c esančiu cigaretu, 
kainos. Imk Camel.

palyginti 
nežiūrint /

1

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

12— Rochester, N. Y.
13— Amsterdam, N. Y.
15— Wilkes Barre, Pa.
16— Brooklyn, N. Y.

14—Scranton, Pa.
18—Bridgeport, Conn.
20— New Haven, Conn.
21— Ansonia, Conn.
23—Waterbury, Conn.
25— Hartford, Conn.
26— Worcester, Mass.
27— Boston, Mass.
28— Lawrence, Mass.
30—Montello, Mass.

• ♦<;

i

bi Klge io ha/iit 1 nuo 
riai: panelė ( J \ bailė, 
žiiitr ir pp. I’aia>u- 
nauskas. Jaulmd K 
neregėtas padam.? -• 
I Jet iiviskųjų dai' lin va 
.'tcliiikliiigit. Ji iri- 
ilgiojojii- pavieniui

Camel
CIGARETAI

3

Antra Valanda Ryte ..
G iliai mirštu ramia miė« 
.. »apnuojADt

MpraL Ir itai! — kvrfikil 
pradeda verkti...

BAMBINO
Tai vijkath-Uojiis norą -t 

B am b ttx>.
T»c mab mCilan*

giat tnojatD* p*

Rambtno *ntai«o «k»hrio Ir 
vidinių minnta* palengvina

kiuhki.»i mAgMa jj 1 Net/ 
pra«>* dau0aw ‘

.t<». artirman*i«*je vaistb ■ 
n?re. Arba «Uakylcitc taop

■tai ii taborttocijc*. Painm^tame pavydi ant parrikaU^tmo.

*■* F. AD RICHTER A CO.
SKKRY » 1O. Sth 3T$. BROOKLYH. M. T.

4 
I

S ‘ t-
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SAVAITĖ, PRADEDANT GEGUŽĖS 2-RA DIENAz

Is

bu-

ir $3.00.

I

X

*

*

*

*

yra tiek 
tveria »u-

b>.|, OSIJO 
9691 u<>|so}[ <>x i.»x bm’!K 

uojsoji -os p>x osįjo

★ '' -V
! MtUJAS IŠRADIMAS 
I V RĖKSNIO GALINGA MOSTIS* 
I Gydo, Reumatizmą. Ranku. Kojų, 
I Nrgaroe skaudejima. šalti. Ranku. 
I Kojų, tirpimą. Dusuli. Galvos ik«u-

I ( tik ne ronaa ).
I Tukata□ė.ti žmonių yra iiai^yde o 
I milijonai dar ne. inc aj»ie tai.
I Deksnio Galinga Moati*
I verta uvkao. kiek ji pat j
I 11K naudo* gydymo.
I Kaina 75 centai, $1.50
I ir 10 centu cxtra prnūuntima.

Klaupkite pas aptiekoriua t ei p 
DEKENS NF.W D1SCOVERY 

j OINTMENT.

I Deksnis Oirtment Co. 
I 518 MAIN ST. BOX 352I HAgTFOFcD, CCW. U. S. A.

RENGIASI
^ Vietinės Vyčių 17-tos kuo

pos artistų mėgėjų kuopa 
rengiasi prie perstMymo ku 
ris bus laikomas Motinos die
noje gegužio 9 dieną, Šv. Po] - 

bažnytinėj t1 svetainėje am 
i* Penktos gat vės.

ir tvarkys visą procesiją. Šį 
metą tikimės kad procesija ’ 
bus Įdomi ir skaitlinga na- 

, riais.

MOKOSI
l h anciška Kašėtaite Į

BROADWAY
South Boston, Mass. Broadway and F Street

certas. Dainuos p-lė Marga- 
reta Grybaitė. Raginame 
skaitlingai sueiti.

SVEIKSTA
Poni 7J uoz. Kašėt ienė, 

vusi So. Bostono gyventoja, 
». ir dabar žymi veikėja M »n 
; telloje, šiomis dienomis p(> 

■ sunkios operacijos sveiksta 
« pas ponia A. Strakauskienę.

Džiaugiasi, kad operacija 
pavyko.

P-lė
Montello, Mass. mokinasi 

(’arney ligonbutyje, imdamų, 
slaugės mokslą. Bene tai j 
bus antra lietuvaite kuri 
baigs tą mokslo šaką toji* li
goninėje. Kur daugiau mū
sų lietuviyčių j

__________________________________ - t

IŠLAIMĖJIMUI RADI0
šv. P(4i1> Altoriaus Ber

niukų Draugijėlė leidžia 5 
tiŲio Radio ant išlaimejimo. 
Paremkime jaunuolius. Ne- 
atstumkime ju.

PABAIGĖ MOKSLUS
P-lė Marijona Račkaus

kaite pereitą savaitę pabaigė 
1 metu kursą slaugotojos. 
Kui •są ėmė \Vellesley. M U ss., 
kuris rišusi su (’hildren's 
Hospital. P-lė Marijona ža-

!> da toliau tame kurse la\ intis, 
ę irsiekti prie aukštesnės vie

tos.
*/■

,fx

WHIST PARTY
Ati'inauč-io ant radienio va

kare Vyčių kambariuose at- 
sibus AVhist Pal ty tiktai So- 
dalici. jos Jaunų Merginu 
draugijos narėms.

PARAPIJOS METINIS 
BALIUS

Visi siaučia i šią savaitę 
sunkiai dirba kaldami ar siū
dami naujus padus čevery- 
kams. Matyti visi parapijo
ms rengiasi prie baliaus. Sa
lės užvaizdą Kaz. Ambroza 
nupirko visą bačką vaško ir 
žada su pagelba kelių vyru 
išvaškuoti salės asla taip kad 
kiekvienas ateidamas šokti 
galės matyti kaip prakaitas 
varva nuo skruostų.

►b

S0DALICIJ0S SUSIRIN
KIMAS

Ant padienio vakare p > pa 
maldų Sodalicijos Jaunu 
Merginų (liauei.ia lurčjo sa
vo susi rinkimą. Nutarta da
lyvauti Gegužinėje Procesi 
joje. Išrinkta komisija iŠ 
paneliu. K. švagždžiutės. A- 
nelės Vailkiulės, Pr. l'rbo- 
niutės, Ant. (1 rabijoliutės. F.

GASPADINĖS
I ’arapijos baliaus gaspadi- 

iičs irgi dirba. Visa, savai
tę galvoja kokius čia reikia 
20rdž.iaiisius valgius paga- 
niinti. Mėsininkai nespėja 
vožti, duonkepiai greitai pi
na duoneles į kasas. Matyti 
kad bus linksmas balius.

■>
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Tel. So. ’BostoiY*3520 z

A. 0, ŠALNA-SHALLNA
LIETUVIS ADVOKATAS

PRASIDĖS PAMOKOS
Pereitą sekmadieni gerb. 

kun. F. AM. SI Rakauskas pra
nešė kad ateinantį penkta
dienį, 4 vai. po pietų Šv. Pet
ro bažnyčioje prasidės pamo
kos
prie

vaikučiams rengiantys 
I ’i rmosios Komunijos.

Sekmadieny j Koncertas ir Judomi Paveikslai 

“WANDERING FIRES” su Constance Bennett

' Pirmadieny, Antradieny ir 
Trečiadieny 

GEGUŽĖS 3-čią, 4-tą, 5-ta 

THE RECKLESS LADY 
su Ben Lyons ir Lois Moran 

FIFTY-FIFTY

Ketvirtadieny. Penktadieny 
šeštadieny

GEGUŽĖS 6-tą, 7-tą ir 8-tą

LETS GET MARRIED

PARSIDUODA
kraut u vė-bttčernė puikioje vietoje, me

ilingų žmonių apgyventoj. Tokių krau
tuvių .-irti nėra ir negali Put. Gali pirkt 
ir nepatyręs nizny. nes apsiimu išlavitt’. 

| Tūlos priežastis verčia greit ir pigini 
. parduot. Kas nupirks. Ims užgtmėditųas. 
jECONOMY MARKEI’, 4<»7š \Vashitm- 

ton St.. Roslimlale, Mass. Telvpltone 
Parkway 4134. • (G-7)

nedidelis ŠTORELIS. Užpakaly trys gy
venami kambariai, šiltas vanduo, skHl- 
bynės, didelis, gražus kiemas (ynrd). 
Kaina labai pigi. Kreipkitės: JOSEl’ll 
PAVIS ( Paviėikas). 150 \V. Tltlrd St., 
So. Boston, Mass.

KOiSOa ’OS J.S HLKIN •S 804: 
vpaJA ouiįiwaX;»

UOISOJI -SptH Minos PIO riš--LIS 
uojsofl Minos •A’ii.upiio.ųf tu- 

aouuinsuj % ayeisg IROH 
SA2I3NH \i SVNV1NV

OCT-i

su garsiu aktorių 
Lionei Barrymore

su Richard Dix

HIS M ASTER'S VOIGE
SuWonderDog

FARMA ANT PARDAVIMO
Gerai išdirbta forma, žemės 30 .-ik

rai. naujas namas iš penkių kambarių, 
elektros šviesa. .500 viščiukų. 25 vištos. 
2 karvės. I telyčia. 1 arklys. 3 kiaulės. 
Kaina S6.25O. Įnešti $2.',Hto. Randasi \V. 
Abington, netoli nuo. Montello. Kreipki
tės; JOSEPII MORRIS. III \V. P.ro;i<! 
wav. So. Boston. Tel. S<>. Bosimi 4371.

(G.-4I

FL09D SQU ARE
H ARDWARE CO.

Jeigu ką nori pirkti, ateik j Fiood Sq. 
ll:ir<lware Co. Tęs gausi visko, kas tik 
prie mimų reikalinga. Mes užlaikome 
visokią įrankių, .tulšių. taipgi visokių 
l>entii. varnišių. stiklų, pleisterio. ele
mento. Nupirktus daiktus nuvežam j 

namus.
FL00D SQ. HARDWARE 00. 

636 Broadway, So. Boston 
T:ir|>e 1 ir K gatvių

Telefonus: So. Boston 27<Mt-^(
S/triuhil.iti I. \l<l,iiu ir i. <;i< rHI;ix

Nepraleiskit nepamatę įdomaus vaizdo, Lavinto  jas ir 
Stebėtinas šuo. Jie bus ant estrados ypatiškai ketvirtadie
ny, penktadieny ir šeštadieny.

Pirmadieny, progų vakaras.

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

PARSIDUDA BUČERNĖ
SO. BOSTON’E parsiduoda btičvrnė vi
sokių tautų žmonėmis apgyvento] vie
loj. Biznis išdirbtas jter daug metų. 
Kampinė krautuvė. Atsišaukir j •’Dar- 

i binirtko" adininistraciją. (B- 2330) 
i
I

BOSTON’O DRAUGIJŲ 
VALDYBŲ ADRESAI

PASKYRĖ $24,000
Ala juras Nikols paskyrė 

$24.000 pertaisymui L St. 
maudynių. Tikimasi, kad 
darbas bus užbaigtas iki lie
pos 1 dienai.

STATYS “PATRICIJĄ”
Soilalicijos Jaunų Mergi

nų draugija ateinančiuose 
Adventuose statys .Tono Tar
vydo veikalą “ Patricija.”

SUSIRGO
Sąjungietė Juoz. šulsiime 

sunkiai susirgo.

Po debatų, kaip papras
tai, sekė publikos diskusijos.

Paskirtieji teisėjai pripa
žino laimėjimą afirmatyvei; 
pusei.

Po debatų gerb. kliu. P. 
S t ra k a u sk a s pa mok i m m ’• i; i i 
kalbėjo apibudindama.; ęą - 
dėtus debatus.

i >

Po debatų Įvyko Rateli 
susirinkimas, 
debatams tema išrinkta, “Ar 
Suv. Valstijos turėti] Įsileis
ti daugiau ateivių ar ne?” 
Dvi jaunos lietuvaites stos, 
kad taip, du berniukai, kad 
ne.

)

Sekantiems

RAKANDAI
PARSIDUODA 4 kambariams ra

kandai (furnitūroj miegamiem kamba
riams mahogony iš 5 šmotų, valgomam 
kambariui iš X šmotu Anieriean \Val- 
nut. 4 BEA1.E ST..’]>OR<’HESTER. 
MASS. (Ba). 27-3(0

REIKALINGAS BUČERIS
•antąs krautuvės darbą ir ttiokati-
: roką “draivyti.” Norintieji darbo 

iesnių isformaci.lų kreipkitės pas;
1. JAKŠTAS. 2>OS Fourtli St.. So. f

'-.įstoti. Mass. Te i. 2491-R. ( G.-11

$ I.iiterfv 7296. $
S? _ __________ __ _ ______

Lietuvos Dukterų Draugystės 
Po Globa Motinos švenčiausios 

Valdybos Antrašai
Pirmininkė — Teklė AšinenskienC,

98 G Street So. Boston. Mass. 
Tel. South Boston 4-174-M.

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

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

’in. Raštininkė — Brohislava Ciuniene
29 Gotihl St.. IV. Kosbury. Mass. 

Iždininkė — Ona Staniuliutė,
1<»5 \V. 6th St.. So. Boston. Mass. 

Tvurkdarė — Ona Mizgirntenė.
1512 Columbia ltd.. So. Boston. Mass. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą utarninką kiekvieną mėneC 

Visais ilr-jos reikalais kreipkitės j pro
tokolų raštininkę laišku ar telefonu 
’T:30 vakare, i h (bažnytinėj svetainėj 
Fifth St., So. Boston, Mass.

raiMBiHiiiHaiiiiiminriimTOimiiKikHiUMiiBiiifflnninMiiiai^.tiiJttmaiBiaM^

I Naujas Lietuvis Dentistas į
fDR, ST. A. G ALVARISKIĮ

(GALTNAUSKAS) |

J 414 Broadway, So. Boston! 
^Ofisas :i t <l.i ras Hilo 1 ; 15 v :i I. imi t.ie- g 
j tų iki 5 :3o v:il. vak. ir nuo 7 iki !> i 
flval. v.ik. šventą <lie:ia paual stt-i- g 
= turima. '1'elel 'II<>!ie So. P.o^t.m 2300 0 
g ’ g

ULUilUL. Ilc UHIU3.1Z'
| ADVOKATAS

$

Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

426 Broadway, South Boctoa 
(.Yfiao vaUindot: 

nuo 9 Iki 12:00 ryte tr nuo 1:80 
Iki 5 ir nuo 6:00 Iki 8 vai. vakare. 
Ofisas uždarytas suba»o» vak?rate 
ir nedėldieni.-iis. taijegi sereilomis 
nuo 12 dieną uždarytas.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP. 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

i ANTRAŠAI
Pirmininkus — M. Žiolm.

5:’>'.i E. Seventh St.. So. Boston. M'jss. 
Ti-lepln :i<* Soiuh Košt-.n tt.

Viee-Pirmininkas — J. Petrauskas, 
250 Gohl St.. So. Boston. Mass.

Prot. Raštininkas — J. (Uitieckis, 
5 Thomas l’k.. Soiuli Boston, Mass

Fin. Raštininkas -- M. šeikis, 
40 Marine Road. So. Boston. Mass.

Kasierius — A. Naudžiūnas.
SS5 E. Broaihvay. So. Boston, Mass 

Tvarkdarys — J. Zaikis.
7 \Vinfiehl St., So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas trečią 
įKNlėhlieuj kiekvieno mėnesio. 2-rą v.o 
landą po pietų, parapijos salėj. 492 E. 
Seventh St., So. Boston, Mass.

4* 811-812 01d South Building
& 294 TVasliington Street
§ Boston, Mass.
S Valandos- 9 A. M. iki 5:30 1’. M.
V

DR. j. C. LANDŽIUS
(SEYMoiR)

LIETUVIS GYDYTOJAS
381 W. Broadway, S. Boston ’
VAI.. 9 iki 9 TEL. S. R. 4<mh) ’

DEBATAI
Balandžio 22 d. Vyčiu 

kambariuose vėl Įvyko deba
tai. Tema buvo: “Ar kin
tamieji paveikslai daro auk
lėjančios įtakos į jaunimą.” 
Afirmatyvę pusę gypč V. T. 
Savickas ir M. Jankauskiu- 
tė, negatyve — Čepiutė ir V. 
Medonis. Debatoriai puikiai 
sugebėjo savo puses ginti ir 
parodė didelio progreso de- 
ba t avimo teknikoje. P-lė Če- 
uiutė mus pirmu syk, bet la
bai pasekmingai debatų vo. 
Visi savo argumentacijoje į- 
pynė juokeliu, sudarė
linksmą ūpą.

Paskaityta laiškas iš Nor- 
wood'o Vyčių kuopos, ku
riame kviečia su debatais 
Nonvoodan. Palikta Rate
lio valdybai susitarti dėl die
nos. L—

Bures

g GYVENIMO VIETA g
$ 37 Gorham Avė., Brookline $
v Telephone Regent 6568
| ANTANAS F. KNEIŽYs|
V kuris lunko Snffolk Teisiu mokyk- v 
Xlą ir užsiima Real Estate pardavi- X 
|įnejimu, būna mano ofise kasdiena 
x nua 3 iki 5 valandos po pietų išskv-g 
& rus šventadienius. Lietuviai, kad ir X 
v mažai sukalbantieji angliškai gali g 
X kreiptis įvairiais reikalais pas ma-x 
©nę. A. F. Kneižio adresas yra toks: 
a 308 E. Ninth St., Tel. S. B. 1696. g

DR. L GOLDEN
BOSTON’O OFISAS

99 GREEN STREITr f 
Tel. tinyma-.ket 22S.S ?

3 iki 4 ir 7 iki S valandą vakare 
sekmadieninis 3 iki 4

R0XBURY’I0 OFISAS
l<i t |t \\VE<>KI> STREET

t :irl i \\’a-liin^!oi> Si. t 
Tel. Ro\l.iii-v oi::i

' š i k i 9 r v ' 1 i U i 2 • 't' i k i 1 < > v :t ka re
, i'-ld r iri :i t i"-::!.; :n!ii-nio ir s.-khiadie- 
nio v ak.i: :t-.

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

BOSTON, MASS.
Pirmininkas — V. Zalieckas,

514 E. Broadtvay. So. Boston, Mass 
Viee-Pirmininkas ■— Povilas Buka,

95 C Street, So. Boston. Mass.
Plot. Kast. — Antanas Maeejunas. 

45n E. Seventh St.. So. Boston. Mass
: Fin. Rast. — Juozapas Vinkevičius.

S I 9<>G E. Broaihvny. So. Boston. Mass
V ' Kasierius — Andriejus Z.-ilieekas.

' <111 E. l’iltli St.. So. Boston. Mass.
A Maršalka — Kazimieras Mikalionis. 
y , !MH> E. p>ro:i<l\v:iv. So.

I D. L. K. Keistučio 1 >ran 
t' 

4* iA ■
Y ‘
E 11A*?

I
KLAIPĖDIEČIŲ PRAKAL

BOS
Nedrlioj, gegužio 2 d. 2 vai. 

po pietį] Lietuvių salėj Įvyks 
svečiu iš Klaipėdos p. M. 
Jankaus ir p. A. Brako pra
kalbos. Bus ir vietinių kal
bėtoju. Be to bus gražus kon -

i Tel. S. B. 2805—R. <9 
g

OPTOMETRISTAS

I

?•> .V

Suimtom f s nuo 9 Iki 6 v»k. N«M 5 
alumis nuo 9 Iki 12 (pagal ratartj? ?

i

Rengia

4 J

Baigės dn i i. i v .-r-i t <-t u 
cornei.l i nivi:rsit> su 
G. \V-\SIIIN<; TON ( M V. su

‘‘Darbininko’
(antros ;nl>o-

366 Broa.dvzay, &
R <■ z. i <1 e n <■

305 II.-i rv .-ird St.. (’.-tnih
Tol. 1 ui v eisi i v 1 Ii

INTR0NIZACIJ0S 
IŠKILMĖS

Apnštalystės Maldos Dpihi- 
!gijos Intponizacijos iškilmės 
jŠĮ meta atsibus birželio 11 d. 

'F n si! n! u

^LIETUVISI
I
i

Išegzaminuojn akis, priskiriu aki
nius, kreivas akis ntitiesiuu ir 
amblijoniškose (aklose) akyse su
gražinu šviesą tinkamu laiku.

J. L. Pasakantis, 0. D.
447 Broadway, So. Boston.

Boston. Mass. 
rija laik<> savo 

mėnosinius susirinkimus kas pirma 
nedėldimii kiekvieno mėnesio, po nu 
moviu 694 \V:>s|iington St., Boston. 
Mass. 1 :30 vai. po pietų. Ateiilam 
imt susirinkimo atsiveskite su savim 
dauginu nauju nariu prie musų drau
gijos prirašyti.

EXTRA! EXTRA!
Lai būna žinotina visiems

Švento Petro Lietuvių Parapija

Į RAKANDU KRAUTUVĖ VIRŠ 45 METU SENUMO
N Gy vuojanti su tukstnnčiasi užu'.imliiitii kosi nnierių. Su didžiaiisi;ii<. 
'i |>uiki.iiisi:ii< it- rinktiniati-iąis \ i-con iii^n mitinti Rnkandai- < i’iirnitn.

kurio užsipelnė jusit miošinl.-uts rėmimo!! I

$ Mūsų Kainos Visuomet žemiausios!
c
$ r/j;.\XHl)IXIM.\S pilnai (i \K.\XTl ()J.\M \S
X Iš daugelio, keliš pirkinius lėtinai rasi. Sotiora Pi....... .. loi\.> sotC

dab.-ir S05. Aepoiiset KnrjH’t.ii. :m| meiliu i !>\12 pėdu Sln.'.o <el.č-t mos 
verts. VAIKAMS KEREė|l KAI STROPI.Eit Sir. ’.o, '

THE JAMES ELLIS C0MPANY—FURNITURE
£ 405 West Broadway South Boston, Mass.
$ Tai Krautuvę Prekiaujanti Rakandais Virš 45 kis Metus

c c c
c c c c cV c c c c c c 
■C c c c e 
$
c 
XY

ilžinišką Balių
tGegužio-May 1-mą d., 1926m

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

Pradžia 6-tą vai. vakare

— Ofiso Tol. Res. Tel.
I Unfversity 8S31 Prospect 0415-M

| D. A. ZALETSKAS
aGraborius ir Balsamuotojas 
f 983 Cambridge St., Cambrldge

18 METŲ SOUTH BOSTONE

OR. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS

899a W. Broadway, So. Bostoa
VALANDOS: Nuo S) r. iki 7 v. <n.k.

Te). Bmekton 5112
DANTISTAS ||DR. A. J. GORMAN |

(GIMAUSKAS)
Sekmadieninis jx> pietų

705Main St., Montello, Mass®
(Kampas Broad Street)

PIRMAS SO. BOSTON’E LIETUVIŠKAS PLUMBERIS
Bostono ir apielitikės lietuviai turi protrą nmnhHtx lietuvio phimherta p>;it:irfi;i■ 
vinių. ’l'aipgi laikom visokio plmal.eriško tjivoro nuo di<lžhni'*io iki iii::’ 
dalyko. Taipgi laikom pilnai geležini storą visokio t.-ivoto kas tik reik.-ilinj-i 
<lel minto: |iem<>. aliejaus, vantišians. vienu žodžiu, visko. Penias pursidtio<l:i į. . 
V1..>O. S2.25 ir S:i.tl5 už galioną. jtraistii" vr.i žemes-ni nerti kitur. <;!’<»
LAUKAI PIS A. <’<>. H Boston. Tel. S. 1

1---------- X.-1

LIETUVIS GRABORIUS

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

pas jį kreiptis

OFISO IR GYVENIMO ANTRAŠAS:

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

g TEL. So. Boston 0506—W.
P LIETUVYS DANTISTAS j 

h. L. KAPOČIUS Į 
S251 Broadway, So. Boston {
/ (“Kelefrlo" nsme) f
£ortso VAi.AMno®: nuo 9 Iki 12, nw 
21:9C Tkf 6 Ir ntm 8 -30 llrf 9 mknra į 
q Se radom te ttuo 9 Iki 12 m L diena 
Jr ■ *-------

S1
Rcsidenci jos Telephobas : 077teR. K. 
Ofiso Telefonas So, Rost<»n O779-W 

S. BARUSEVIČIUS 
LteturtMkM Grabortua, balanauoto >m, Real Eatnte Ir Bubile Notaras, 

258 W. Broadway 
South Boston, Mm*.

Realdenctja 838 Dorvhetner Avmw 
Dorrbrater. Mara.


