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EINA ANTRADIENIAIS, IR 

PENKTADIENIAIS

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARK
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Pilsudskis Lenkijos
1 - - - ■ - ■ -

“ LENKIJOJ RIETENOS IR 
KAUTYNĖS TEBEINA

Buvo iš Lenkijos praneši- 
nėjama, kad seimas būsiąs 
sušauktas ir kad seimas su
tinkąs rinkti Pilsudskį pre
zidentu. Todėl išrodė, kad 
galės šiaip taip susitaikinti 
ir bent kautynes pabaigti.

Pasirodo, kad taip nebus. 
Seimas nesušaukiamas prezi
dentas nebus išrinktas. Tuo 
tarpu partinės rietenos ir 
kautynės tebeina.

Pilsudskis eina prie dikta
tūros ir augščiausios vietos 
niekam nenori užleisti. Jis 
sutiktų leisti seimui susi
rinkti ir veikti, jei seimas 
patvirtvtų jo darbus ir jo su
manymus. Taip atsitiko I- 
talijoj, kuomet Mussolini 
paėmė viršų. Italijoj parla
mentas gyvuoja dėlto, kad 
pildo Mussolinio norus. Pil
sudskis iš seimo to pat reika
lauja. Bet seime ponai jokiu 
būdu nenori Pilsudskiui nu
sileisti. Jei ir susirinks sei
mas, bet jei nepildys Pilsuds
kio valios, tai Pilsudskis sei- 

ą išvaikys ir skelbs naujus 
ūkimus.

’uo tarpuj inės rt
; V___ ' ■n 

, ksta susirėmimų. Lvove 
^j^L^alistai ir narodovcai tu- 

i.L-rejo susirėmimą ir apie 20 
žmonių sužeista.

PARODA ATSIDARYS 
PANEDĖLĮ

PHILADELPHIA, Pa.— 
Pasaulinė paroda atsidarys 
gegužio 31 d. Tečiau tikras, 
iškilmingas atidarymas bus 
liepos 4 d., tada bus prezi
dentas ir kiti augšti valdinin
kai.

A

a

PASAULIS GREIT BUS 
PERPILDYTAS

Yra aprokuota. kad dabar
tinėse sąlygose pasaulio gy
ventai) skaičius pasidvigu- 
bys per 60 metų.

Per tris gcntkartes žmonių 
būsią daugiau, negu žemė ga
lės išmaitinti.

-* nJirv

LENKAS NUŠOVĖ 
MERGAITĘ

NEW BEDFORD, Mass. 
— Paul Turėk, 37 m. am
žiaus, bernavo pas farmerį. 

‘Jis pats ir farmeris yra len
kai. Tai bernas neva Įsimy
lėjo Į12 metų mergaitę ir no
rėjo vesti. Žinoma sutikimo 
nebuvo. Tai naktį bernas 
nušovė tą mergaitę gulinčią 
šalę jaunesniosios sesers ir 
po to nubėgęs už daržinės tuo 
pat revolveriu save nušovė.
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SPROGIMAS DIRBTUVĖJ

PATARIA NEVYKTI Į 
LENKIJĄ

Suv. Valstijų valdžia įspė
ja piliečius nevykti į Lenki
ją be ypatingai svarbaus rei
kalo. Lenkijoj susisiekimas 
sutrukdytas, suirutė didelė. 
Todėl keliautojams didžiau
sias nepatigumas ir bėdos.

1 *

Lenkijoj, Zagodzon mies- 
čiuky, yra amunicijos dirb
tuvė. Toje dirbtuvėje ištiko 
didelė ekspliozija. Daug 
darbininkų žuvo. Tarp žu
vusių yra du Francijos kari
ninkai.

Yra spėjama, kad tai buvo 
tyčia padaryta, kad pakenk
ti Lenkijai. Norėta visa dirb
tuvė sunaikyti, 1x4 sunaiky- 
ta tik dalis.

ŽIURKĖ SU fARPELIU
SYRACITS’ , N. Y.—Bu

vo pagauta didžiulė žiurkė 
Crouso name ir jai buvo 
pririšta trys varpeliai. Ji 
buvo paleista skiepe. Tai 
kai ji ėmėlakstyti ir dzindzi- 
iiuoti, tai netik visas žiurkes 
išbaidė, bet ir katė iš išgąs
čio išbėgo iš skiepo lauk.

Baisi nelaime Ja
ponijoj

VULKANO IŠSIVERŽIMAS

Japonijoj, kur dažnai bū-
DARBO VALANDOS 

SUTRUMPYTOS
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Joe Cannon, Hlh| pis valstijos
veteranas diplomai ks. Nufoto-
grafuotas gegnžid 17 d. kada
jam sukako 90 mJ amžiaus.

SUDEGĖ VIENI Uolynas
MONTREAL, j Kanada.:—

Prie Main St. ki gaisras
sunaikino vienui bmą, mo-
kyklą ir keletą naj R-

NUSILAUŽĖ ša Randą,
BET NE^EgfeTA

BALTIMOhjįfifd. — J.

AL Peregoy nusik pjęspran-
da ir stebūkliSffi®Badu tebe-
gyvena. Taljįtekprams dy-
vai. IšvisumHssk- y X palių dak-
tarai ateina į feiepažiū
rėti to stinrausOi1^ ■■

Francūzų karas Moroke pasibaigė
1 >

SUKILĖLIŲ VADAS 
PASIDAVĖ

Francūzų karas Moroke 
pasibaigė. Rifų vadas Krim 
su savo šeimyna pasidavė 
francūzų malonei.

Daugiau kai metus Krimo 
vedamieji riffai smarkiai 
grūmėsi su francūzais ir is
panais. Bet dabai’ riffų gen
tys ėmė nuo jo atsimesti ir jo 
jėgos susilpnėjo. Pamatęs 
negalėsiąs atsilaikyti, pasi
davė. ,

PRIKIŠA SPEKULECIJĄ
Franeijoj ėmė kilti nepa

sitenkinimas Italija. Fran- 
cūzai skelbia, būk susekę, 
kad italai spekuliuoją Fran
cuos frankais ir savo liros 
kursą palaiko, o tuomi nu
muša franko kursą. Italai 
atsako, kad girdi lai franoū- 
zai panašiai spekuliuoja Ita
lijos liromis.

PRAGYVENIMAS TEBE- 
BRANGSTA

F i *a n c i j o j pragyven i m a s 
bendrai imant tebebrangsta. 
Darbo ministerija aprobavo, 
kad dabar pragyvenimas 4V5 

buvo
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nansai grius, tai tas atsiliep
siąs ant viso pasaulio. J is 
sakė taip:

‘‘Francija ant nelaimės ne
gali palaikyti savo stiprybę, 
jei jos pinigai vis puls ir nu
puls iki suparaližuos mūsų 
pastangas finansus stiprinti, 
subalansuoti biudžetą ir mo
kėti skolas. Jei tos pastan
gos bus tuščios, tai smuksi
me žemyn ne mes vieni. Vi
same pasaulyje ekonominė 
padėtis nuo to žymiai pablo
gės, komercija susilpnės ir 
ilgiems metams bus užtrauk
tos bėdos.”

t

STREIKAI FRANCIJO J
Paryžiuje automobilių ir 

orlaivių sšdirbystės pasdidbė 
darbininkams “lock out'ą.” 
Iš to sujudo kiti darbininkai. 
Visi metilo darbininkai labi
na paskelbti visuotiną strei
ką.

PRANEŠIMAS
Dėl pripuolančios ateinan

tį panedėlĮ, gegužio 31 <L 
Vainikų šventės ir dėl bū
siančio toje dienoje Darbi
ninkų Pikniko Maironies 
Parke, AVorcester, Mass. se
kančią savaitę išleisime tik 
vieną “Darbininko” numerį1 
vietoj dviejų.

* ♦

BIBLIJA 579-OSE KALBOSE
D. Britanijos misinė dr-ja 

skelbia, kad spauzdinanti 
Bibliją 579-iose kabiose.

KIEK KRAUTUVIŲ
Suv. Valstijose yra 1 krau

tuvė ant kas 26 šeimynų.

FALŠYVOS DEŠIMTDOLA- 
RINĖS

Suv. Valstijų iždo depar
tamentas skelbia, kad atsira
dę falšyvų dešimtdoljr ’mų.
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na žemės drebėjimų it vulka-’’'-"PrW karą Anglijoj VicTiV 
nu išsiveržimų dabar ištiko 
naujas išsiveržimas. Tas iš
vyko ant salos šiaurinėj Ja
ponijoj. Išsiveržimas buvo 
staigus. Iš didžiulio vulka
no, 8,200 pėdų augščio, ėmė 
veržtis lava su tokiu smar
kumu, kad žmonės nespėjo 
išlakstyti. Lava daugelį pa
sivijo ir sudegino. Kiti liė- 
go jūrės link ir galop atsidū
rė tarp jūrės ir karštos atbė
gančios lavos. Tai žmonės 
šoko jūron ir kol pagelba atė
jo daug prigėrė. Jūron atsi
dūrė apie 2,000 žmonių. Tra
čioj pradžioj žmonių žuvo a- 
pie 200.

tino darbo savaitė buvo 54 
valandų. Dabar tėra 48 va
landų.

DEPORTAVO 10 VIENUO
LIŲ

Meksikoj teroras prieš ka
talikus tebesitęsia. Valdžia 
dar deportavo 10 vienuoliu. 
Tos vienuolės turi vykti į Ts- 
pnnija^nes iš ten jos yra at
vykusios.

✓ 
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PADĖJO KIAUŠINĮ SU 
NUMERIU

NEW CASTLE, Pa.— 
Vieno farmerio žąsis padėjo 
kiaušinį ant kurio besąs aiš
kiai susiformavęs numeris

PROFESORIŲ ALGOS
Paryžiaus universiteto pro

fesoriai gauna algos nedau
giau kaip po $150 mėnesyje. 
Didžiausia profesoriaus alga 
yra $1,200 metuose. Tiei{ 
gauna pirmos klesosprof eso-

MOKYKLOS SU VIENA 
MOKYTOJA

Suv. Valstjiose yra 174.(MM) 
mokyklų, kur tėra tik viena 
mokytoja.

l
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FORT WAYNE, Md. — 
Timothy Clark, 22 m. negras, 
prisipažino, kad jis kirviu 
užkapojo tėvą ir motiną. Tą 
daręs dėlto, kad norėjęs gau
ti jų turtą. O visas turtas 
buvo $32.

NELAIMĖS LONDONE
1 ’er pi rmuosius keturis šių 

meti! mėnesius Londone per 
automobilių katastrofas žuvo 
179 žmonės, o sužeista 6,613 
žmonių.

cijoj teip brangi, kaip buvo 
Amerikoj prieš karą, tai yra 
dabar svaras duonos Franci- 
joj kainuoja 31/>c.

PRABILO APIE PAVOJŲ
Francijos prezidentas Dou- 

mergue buvo atvykęs Į Metzo 
miestą ir sakė prakalbą. Jis 
savo kalboje Įspėjo visą pa
sauli. Sakė, kad Franci ja 
stengiasi iškopti iš savo fi
nansinių bėdų. Jei ji nebū
sianti paremta ir jei jas fi-

Trukdo pikietavimą

ri.us gauna $1,100, o trečios 
klesos profesorius tik $655 
metuose.

KIEK ORGANIZUOTŲ 
DARBININKŲ

Yra aprokuota. kad visa
me pasaulyje organizuotų 
darbininkų yra 40.928.610, •

NELAIMĖ STOTYJE

Vokietijoj. Muenicbo mie
ste, pasažierinis traukinys 
atsimušė i stovintį traukinį. 
Vietoj žmonių žuvo 25. 
ti 100 žmonių sužeista.
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Suv. Valstijų piliečių prf- 
vatiški turtai yra Įvertinti 
sumoje 310 bilijonų dol, Iš 
tų nejudinamojo turto vertė 
174 bilijonu.

NUSIŽUDĖ DĖL PAČIOS

CANAAN, N. H. — Bud 
ley S\vain, 40 m. amžiaus, 
prisirišo didelį akmenį prie 
krūtinės ir šoko Į Mascoma 
upę. Jis nusiskandino dėlto, 
kad negalėjo sutikti su pačia.

PAUOSTYMO PAJAUTIMAS 
VERTAS $20,000

PAWTUCKET, R. I. -- 
Baptistų pastorius A. N. 
Mills'o sūnus sutiko nelaimę 
per automobiliaus katastro
fą. J o gal va buvo sužeista i r 
neteko pauostymo jausmo. 
Tai pastorius pareikalavo 
$20,000 atlyginimo iš J. II. 
Gormano, kurio automobi
lius sužeidė minėtą žmogių

KOMUNISTŲ EILĖS 
MAŽĖJA

NEW YORK. — Ameri- 
kos komunistų eilės niekad 
nebuvo tirštos, lx't. dabar tos 
pačios eilės ėmė silpnėti. A- 
pie tai skelbia Americau 
Labor Year Book. Tuo tar
pu Amerikos Darbo Federa 
cija nartais auga.

SUAREŠTAVO 34 STREIKI
NINKUS

NEW YORK. — Strei
kuojantieji kailinių siuvėjai 
bandė pastoti kelią streiklau
žiams. Bet. policijai Įsikišus, 
išėjo triukšmas. Sumišimo 
laiku suareštuota 32 streiki
ninku.

čai dėl prohibicijos jai taip 
nusibodę, tie ginčai žmones 
taip erziną ir prohibicijos 
vykiu imą trukdą, kad ge
riausia leisti žmonėms bal
suoti. Be to esą visai teisin
ga reikalauti, kad būtų daro
ma pagal piliečių norą.

KTEK SAMDO DARBI
NINKU

(’hieagoj strytkarių kom
panija vien motormanų ir 
konduktorių turi 14j(MM). t

ŠERIFAS BĖDOJ
VINCENNES. Ind.—Še

rifas Chamliers suareštuotas 
už suokalbi laužyti probibici- 
jos Įstatymą.

1 _ 1 ’ i

ATVAŽIAVO SOSTO 
ĮPĖDINIS

NEW YORK. — Atvyko 
Švedijos kron princas su 
žmona. Susidaręs Amerikos 
švedų komitetas svečiams pa
sitikti, prie prieplaukos su
traukė daug švedų pasvei
kinti svečius.

Ne\v Yorke svečiai pabuvo 
tik dvi valandi.’ Po to spe
cialiu traukiniu išpyškėjo į 
AYashingtoną.

. I
1

DZIMDZI-DRIMDZI 
VODEVILIS

• ■

g
iPaskutinį kartą So. Bos- 

ton’e šv. Petro parapijos 
svetainėj ant Penktos gatvės, 
gegužio 27, 7:30 vai. vakare 
statoma nauji veikalai, kurtų 
So. Bostoniečiai nėra matę. 
Bus statoma “Mūsų Troški
mas.“ patriotiškas vaizdelis, 
“šiupinys.” didelis jovalas 
ir riestas ant dzimdziško 
kurpalio. Tad nepraleiskite 
progos, atvykite visi pamaty
ti naujų gražių vaidinimų.

Tsitėmykite jog tai pasku
tinis Dziųnlzių vaidinimas 
So. Bostone.

KIEK DAKTARŲ LONDONE
Anglijos sostinėj, Londo

ne. yra 7,588 daktarai. Iš jų 
12 nuoš. yra moterys.

• ■ t .

DISTILERNĖS PRIE KON
GRESO NAMO

AVASHTNGTON. — Neto
li nuo kongreso namo prohi
bicijos agentai susekė septv- 
nes mūnšaino dirbyklas. Jos 
visos bedirbančios pilna jė-

>---

UŽ BALSAVIMĄ PROHIBI
CIJOS KLAUSIME

(’LEVELANI), Ohio. — 
Čionai prasidėjo socijalių 
veikėjų konferencija. Joje 
dalyvauja Jane Addams, po 
visą pasauli pagarsėjusi vei
kėja socijalėje darbuotėje. Ji 
sakė, kad prohibicijos klau
simas turėtų būt. pavestas 
žmonių nulialsavimui. Ji
esanti už prohibiciją, bet gi n- ga.

KIEK GYVENTOJŲ 
BOSTONE

Federalis biuras Wasbing- 
tone aprobavo, kad Bostone' 
gyventoji! yra 787,000.

UŽSINUODIJO 10 ŽMONIŲ
Bostone pereitą, paiiedvlį 

mediniu alkoholiu užsinuodi
jo 10 žmonių. Visi nugaben
ti Į ligoninei ir mažai vilties 
kad pagys.

v —

Benuėjai
4
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ŠALTAS ORAS
šiemet pavasaris vėlustas 

ir šiltų dienų Naujojoj Ang
lijoj visai nedaug tebuvo. O 
paskutinėsės dienos šioje a- 
pvgardoje visai šaltos. Kaž
kuriose vietose gyvsidabris 
nukrito iki 40 laipsnių.

DAUG PINIGŲ VIEŠIEMS 
NAMAMS

WASTIINGTON. — Prez. 
Coolidge pasirašė bilių, kn-’ 
rilio skiriama $165,000.000 
viešiems namams. Kitą, bi
lių pasirašė, kuritin Mam- 
moth Gavę, Ky. paskiriama 
nacionaliu parku.

PADAUGĖJO KALINIŲ 
SKAIČIUS

OSSING, N.- Y-.-U-Sing 
tting kalėjimo perdetinis ph- 
skelbė, kad kalinių savo kalė
jime turįs šiemet daugiau, 
negu bile kada pirmiau, 
šiemet būdavo . laikų, kada 
turėjęs 1,500 kalinių.

Įš Visų Naujosios Anglijos Lietuvių Kolonijų Visi į L.D.K.S. Pikniką 
Gegužio 31-mą dieną, Maironies Patke, Worcester, Mass.
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tUraAVO. U6NKŲ SNIPŪ8
< Balandžio pabaigoje sulai- 

kyti Ukmergės apskr. perei
nant demarkacijos Jiniją du 
lenkų šnipai E. Pancevičius 
jr ’St. Šocikas, abu kilę iš 
liydos apskr. Jie gyvenda- 
ąoi Lietųyoj jau nuo 1923 m. 
Riekia Lenkų žvalgybai ži
bias per Šociko brolį, * kuriąi 
gyyena,Dūkšto Bhiestelyj..

^lenkai tebelaužo de 
: marKaoijos linkLą 
* Ežeiehų apskr' ties Gruba- 
vos dvaru miške, lenkų ka
reiviai buvo pradėję kirsti 
toli mūsų pusėj medžius ir už 
iškirstos vietos perkėlinėti 
linėti linijos ženklūs, bet 
mūsų pasienio policijai pasi
priešinus, linijos ženklai bu
vo atgal nukelti.

nas pajuto, kad pakaušį ge
lia ir pačiupinėjęs įsitikimi, 
kad fėn trūksta rteuųižo odoįs 
gabalo, o antras buvo laipiin*- 

nerado pypkės ir

Fi'

.■4 * *
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UŽDAROMA KAUŠO ; 

SKERDYKLA v
Kauąo miešto skerdykla, 

kaip nektatinkanti nei ttąni-
tarijos, pei higienos iteikalji- 
vimamįįieiriSs ūkio ministė- 
-rio paliepimuruždaromą uuo 
gegules 10 d. r

■ •
TOBULĖJA ŽVEJYBA 

"A-W^net ,per Wušnrir vasą 
rio mėn/Lietuvos pajūriuose 
sugauta arti šešių tūkstančių 
kilogramų žuvį], arba šimtas 
penkiasdešimt tūkstančių ki
logramų daugiau, negu pra
ėjusiais metais tuo pat lai
ku.

Naujas merginą sportas. Sakoma, kad šitas ratas yra geriausias bendram ma

f

GELEŽINKELIŲ VEIKIMAS
Per 1925 m. Lietuvos gele- 

žinkeliiis pervežta 4 milijo
nai keleivių ir 13 su puse mi
lijonų tonų krovinių, o 1924 
m. tik kiek daugiau, kaip 3 
milijonai keleivių.

STEIGS RADIOFONINĘ
• STOTĮ

M misterių Kabinetas leido 
Amerikos liet, prekyb. ben
drovei įsteigti Kaune radio
foninę arba koncertams ir 
prakalboms siųsti radio stotį. 
Įstęigus toki;] stotį visoj Lie
tuvoj galima būtų klausyti 
koncertui visai paprastu ra
dio imtuvu, ne brangiau ir 
nepalyginamai geriau, negu 
dabar pačiu geriausiu iš Lon
dono ar kito miesto.

si. Tada pajudinama visos kūno dalys. Tuo sportu labai užsiima Vokietijos merginos; | f 
— ■ ■•■■■! ■■■ ■■ I ■ ■■ — I I ■ , ,| I ■■ „ — Į Į . Į,-, frįgįĖ

TARNAUTOJAMS ALGŲ LŠininkui ir jam griežtai už-
NEMOKA

Vilniaus miesto valdyba už 
balandžio ir gegužės mėne
sius miesto tarnautojams nu
sprendė mokėti tik pusę 
gos, nes nėra pinigų. -

al-

2

MkAlONGADlAI, Vabal- 
lĮuikų vai. Vienas šio kaimo 
bemat* sumanė važiuoti Al’- ‘. > * ’* K** . 4

tinon. j r-išpurdavęs vjsą.

niai gyventojai veža smėlį ir 
kartais' rauda seitoviškŲ pi
nigų, kautų ir t. t?

I
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DIDĖJA RŪKYMAS
Šiemet per pirmus du me

nesius pagaminta apie devy
nis milijonus papirosams gil
zių, o praėjusiais metais tuo t 
pat metu tik apie septynis/ 
milijonus. 1

I • -

SULAIKYTA KOMUNISTI
NĖ LITERATŪRA IR 

KOMUNISTAS
♦Politinė policija sulaikė 

Kauno stoty apie 50 kilogr. 
iš Rusijos į Vokietiją, o iŠ 
ten į Tauragę ar pagaliau į 
Kauną atgabentos komunis
tinės literatūros; žydlp rusu, 
lenkų ir lietuvių kalba. Ge
gužės 1 d. Kaune sulaikytas 
vienas žydas, bedūlinąs ko- 
mįmistinęliteratūrą.
I,. • - -------------

ĮŽB1Š GA*NYTI MIŠKUOSE

> llęderiin  g a praėjusių me
tų Vasara inažai davė ūkinin
kams pašaro ir dėl tos prie
žasties dauguma jų jau senai 
neturi kuo šerti gyvulius. 
Palengvinti šitą ūkininkams 
sunkumą žemės ūkio minis
terija leido pradėti ganiava 
miškuose jau nuo šio mėn. 
1 d.

RUOŠIAMASI ĮVESTI VI
SUOTINĄ MOKYMĄ

Dabar yra 2,124 pradžios 
mokyklos su 300 mokytoju, o 
įvedant priverstiną visuotiną 
'mokymą-., reikės mokyklų 
skaičių padidinti ligi 2,500 su 
5,500 mokytoju.

PAŠALPOS PIEVAS GERI
NANTIEMS

Žemės ūkio ministerija 
duoti ir kiekvienam ūkinin
kui, kuris tik gerins savo 
pievas, jk> 100 litų pašalpos 
Kiekvienam pievos ha. Kaip 
pievas gerinti—žinių suteiks 
^emės Ūkio Koperatyvų 
Sąjunga arba Ūkininkų 
Žinga.

M"
-

PEDAGOGINIAI VASAROS 
KURSAI

Šią vasarą švietimo minis
terija mano suruošti apie 
-penketą įvairių karšų.* *Pav. 
Mariampolėje bus'įsteigtiio- 
kie kursai įsigyti mokytojo 
cenzui pradžios mokykloje 
mokytojauti; Šiauliuose — 
darbo pedagoginiai kursai 
kuriuose bus pastatyta visu 
platumu darbo mokyklų pe
dagogija ; Palangoje — gim
nastikos Kursai vidujinių ir 
aukštesniųjų mokyklų kūm» 
kultūros mokytojams pa
nešti : Birštone — vidurini!] 
mokyklų lietuvių kalbos mė
tojau is gramatikai ir kalboj 
metodikai pagilinti: Klaipė
doje — vidurinių ir aukštos 
niųjų mokyklų dainavimo 
mokytojams paruošti.

LIETUVIŲ MOKSLO 
DRAUGIJA

Balandžio 6 d. įvyko XIX 
Lietuvių Mokslo Draugijos 
visuotinas susirinkimas. A- 
pie Mokslo l)-jos veikimą 
pranešimą darė d-jos pirmi 
įlinkas d-ras J. Basanavi
čius. Paskutiniu laiku L. M. 
D-ja yra labiausia susirūpi
nusi vilniečių dzūku dailiu 
rinkimu, taip pat nutarta 
leisti Sim. Daukanto pasakų 
rinkinys, kuris yra L. Moks
lo D-jos archyve. L. M. D-jos 
knygyne yra apie 16,000 to
mų knygų ir archeologijos 
rinkinių: iš kurių akmens 
periodo 855, žalvario ir ge
ležies 1.218; etnografijos 
skyriuje yra 800 daiktų. Na
riui D-ja turi 855. Be kita ko 
išrinkta nauja D-jos valdy
ba, kurion įeina: d-ras, Basa
navičius, y Alseika; ’ pro L 
Kraujalis, direktorius šikš
nys. Kaarzija, šlapelis, kun. 
Zajančkauskas ir Mati j ožai
tis.

protestavus prieš kaiščių 
perkėlimą mūsų pusėn, lini
jos kaiščiai tapo perstatyti 
naujon vieton. Tačiau vieną 
kaištį, kuris jau dveji metai 
stovi nepajudintas, lenkai ti
kino, kad jis yra perkeltas 
jų pusėn ir reikaląvo jį pa
statyti ant 1J/2 nitr. lietuvių 
pusėn, tvirtindami, girdi, jų 
“žeča” tiek didelė, jog jie 
dėl metro žemės ginčo nekel
tų. Rajono viršininkas tai. 
padaryti nesutiko ir jis liko 
ginčytinas iki atvyks specia
liau komisija to dalyko ištir
ti.

L- t ' K 1

Šauginių k. pil. Petrauskais 
Jonas, kuris buvo 1921 ni. 
kariuomenės teismo nuteis
tas 6 mot. s. d. kalėjimo už 
slaptą degtinės varymą, žmo
gaus užmušimą ir už karo 
šautuvą, žmonos prašymu, 
kuri buvo likusi su 3 mažais 
vaikučiais. Grįžęs vvras iš 
kalėjimo rado dar. vieną vai
ką, gimusį be jo žinios. Gir
dėti žadąs “atlyginti” tam, 
kuris prisidėjo prie jo šeimos 
padauginimo.

įr^ėistuyly
Įąbai daug sveciiu 

kurie .ft&tūŲant vfea suvalgo 
išgei$ k |a8r kuris valiuo

ja į ArgęntiiujŲdįiiJdą ėavo 
ligšioliniam 1 kaimynui J. 
Gužnai 50 litų dagtinei par
nešti. Parnešė degtinę ir 
atidavė likusius pinigus/ ylŠ- 
vayiubjąs Argentinon su
skaitė ir sumetęs sulig nuro
dyta ant bon'kos kaina,, kad 
kelių litų trūksta, puolė at
nešusį, kur pinigus dėjęs, šis 
aiškina, kad buvo jau naktis 
ir teko brangiiu žydams nio
koti. Tačiau tas aiškinimas 
tik Įsiutino liaują Argentinos 
pilietį ir jis griebęs kastuvą

ALTONYS, Ukmergės ap. smogė juo klusniam kdimy 
Gale šio kaimo, labai gražio- imi į galvą. Šis kaip kopūs- 
je vietojo, yra senos kapinės, tas bematant, išvirto. Dabar 
Dabar jos tiek jau apleistos-!guli Biržų ligoninėj. Mirti, 

tur būt nemirs, bet pasvei 
<ęs. tai jau tikrai bijos deg
inės.

BERČIŪNAI. Biržų a p. 
Čia yra 276 būrio grandis, 
kuri 'veikia pusėtinai gera. 
Gal jos veikimas būtu ir ak- 
tingesnis, daugiau visuome
ninio pobūdžio, bet be kitu 
kliūčių trūksta tinkamos vie
tos, t. y. salės kokiai nors di
desniu pramogai suruoš! i.Ta
čiau atšilus orui ir šita kliū
tis bus panaikinta.

Są-

, £ RADO TAURAGĖS 
2 PADEGĖJĄ

^1915 m. prieš vokiečiams 
ęisiant į Lietuvą kažkieno 
padegtas Tauragės miestas 
visas sudegė. Dabar iš 

■"^Klaipėdos Garso” aiškėja 
itfts įsidegė Tauragę. Pade 
gėjas esąs pil. llerbert Vai 

iš Pagėgių. .Jis buvęs 
Vokiečių kariuomenėje kaž- 
ftokiu vyresniuoju ir pasi- 
itaudodamas gerai vietą ži- 
įgs su žinia vokiečių vyres

nes miestą. Pats 
prisipažįsta tą pada-

NAUJAS ŠVYTURYS KUR
ŠIŲ MARĖSE

Klaipėdos krašte Kuršių 
marėse ant Negins rago pa
statytas nedidelis švyturvs 
Švyturio tikslas, kaip ir di
džiųjų švyturių — duoti ga
limumo susiorientuoti lai
vams.

LINKMENYS, Utenos 
apskr. Balandžio 25 d. apie 
6 vai. ryto lenkų sargybinis 
pradėjo perkėlinėti demar
kacijos linijos kaiščius mūsų' 
pusėn. Mūsų policininkui 
pasipriešinus, lenkas pradė
jo šaudyti į viršų. Ant šių 
šūvių tuoj subėgo, pabudusi 
iš miego visa, esama mieste
ly lenkų sargyba ir. išstatė 
kulkosvaidi. Mūsų policijai 
užėmus savo poziciją, lenki] 
karingas ūpas nusmuko ir iš 
savo apkasų grįžo sargybos 
butam Atvykus rajono vir-

Š1AUL1AI, Ukmergės ap. 
Nemažas kaimas, bet jauni
mas darbštumu mažai pasi
žymi. Laikraščius taip gi 
retas teskaito.

Iš šio kaimo pažymėtina 
gabi audėja A. Užpalytė, 15 
metų mergelė. Ji audžia 
juostas, rankšluoščius, marš
kas ir t. t. taip gerai ir gra
žiai, kad net suaugę mergi
nos jai pavydi. Pa v., ji iš- 
audžia .maršką, kokios 
niekur nerti mačiusi, įvairio
mis gėlėmis, reginiais, o no
rint, pakraščiuos išaudžia 
visas raides vardo ir pavar
dės. Rimtesni žmonės, žiū
rėdami i šita mergelės darbu 
gėrisi ir tik pečiais trauko.

kad baugu ir pažiūrėti. 
Kryžiai pakrypę, aplūžę, iš
griuvo. Po kapines vaikščio
ja gyvuliai. .

Kaip būti] gražu, kad kai
mo jaunimas šiuo dalyku su
sirūpintų: aptvertų tą mažą 
sklypelį nors paprasta tvore
le/

ALKSN1AK1EMIS. Ko
vo 28 d. užsidegė šaulio Šiug
ždi n i o namai. Tuo laiku vi
sas būrys, buvęs susri likęs 
pamokose, skubiai atvyko 
pagalbon, bet dėl didelio vė
jo maža kas buvo galima pa
gelbėti, neturint gaisrui ge
sinti priemonių.

ŠAI’GTNTAT. Šiaulių ap. 
Paleistas iš Šiaulių sunk', 
darbu kalėjimo trims mėne
siams (vasaros darbams)

Reinoldas šikzalas ir Gemšycas

TEMPLIERAS ADELNARAs
APYSAKA IŠ ŠV. KRYŽIAUS KARŲ 

Vertė A. Blažys

VEIVERIAI. Arti Vei
verių už “Slabados” yra ne
didelė kalvelė, vadinama 
“Bobakalniu” iš kur vieti-

Dorsey Richardson, 
Coolidge’o paskirtas dalyvauti 
nusiginklavimo konferencijoj 
Genevoj, Šveicarijoj.
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^AUGIAU GERIA ARBATOS

siu meti] pirmuosius 
du mėnesius išsvarstvta apie 
lt su puse tūkstančiu kilo
gramų arbatos, o praėjiu 
šiais metais tuo pat metu a- 
pĮc pusketvirto tūkst. kilogr. 
nkažiau. _ ..

Cnas. W. Keesler, 93 m. am 
žiaus,- iš Danville, III. Jis yra 
vienas seniausių kovotojų prieš 
negru vergiją.

KELIONĖ Į ŠVENTĄJĮ MIESTĄ

Tolimame horizonte pasirodė raudona

(Tęsinys)

miš
kai išsirengė Tcedorichas su dviemis sūnu- 

Visi ruduose rūbuose, strėnas persijuosę.
♦

ims. _ . _______ _____ ________ (..........o___ __
:ankos(0azdas nešipi išėjo pro stovyklos vartus: 
pirmiausia jie parpuolė ant kelių prašydami vi
si] galingiausio Dievo palaiminti jų taip svarbų 
žygi. Tada dideliais žingsniais leidosi per tyr
laukius ir po kiek laiko atsigręžę bematė tik juo
dą stovyklos tašką. Kelias buvo uolėtas ir išsky
rus kur-ne-kur keletą nuskurusiu krūmokšniu 
nesimatė jokio medelio. Pliki .Judėjos kalnai 
nardė aukštai savo viršūnes mėlynoje, spindu
liuotoje erdvėje. Visos šalies reginys buvo liūd
nas. nemalonus ir baisus keleiviams. .Jau saule
le aukštai pakilo ir gerokai įkaitino karštais 
spinduliais žeme. Nuvargę keleiviai pamatė ne
toli palmių medžius ir artinosi prie jų. kad pa-

STAKIAI, Raseinių aps. 
Apylinkėj vėl paplito slaptas 
degtinės; ^aminiiųas. Žmo
nės šitam darbe tiek įgudo, 
kad pagamina gerą degtinę 
ir gamina ją kaž kokiu būdu 
iš cukraus ir dar kažko. Tuo 
būdu nereikia esą nei raugin
ti bosus raugo, nei didelių 
prietaisų degtinei varyti. Ši 
priežastis labai apsunkina 
policijai degtindarius susek
ti.

Du Pamituvio kaimo ūki
ninkai. netikėdami, kad 
“cukrine” degtine galima 
apsvaigti, sukirto laižybų ir. 
gavę šitos degtinės, gerokai 
truktelėjo. Bematant abu 
taip palinksmėjo, taipo mik
lūs ir stiprūs, kad pakeliui į 
namus sutiko pasisportuoti. 
Kaip jie sportavusi, bus aiš
ku iš to. kad kitą dieną apie 
pavakares išsimiegoję, vie-
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SUSIPA^INKIT SU LIE
- “ yiena tauta flega 
gerovėje be mokytų vyru ir moterų. Kiekvie- 
na kultūringa tauta gerbia savo mpkytus 
rus ir nąokytas moteris. Taip ir pas lietuvius ąL 
turi būti. . I

Kiekvienas lietuvis turi žinoti apie savo I
tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis 1 
pirvalo supažindinti savo vaikus su lietuvių ’ 
tautos vadais. Jei taip nedaroma, tai reikia 
nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimą Ame
rikoj. - 1
APIE LIETUVIŲ TAUTOS VEIKĖJUS I 

YIIA IŠLEISTAS ĮT IKUS VEIKALAS VADINAMAS

LIETUVOS ALBUMAS ’
Veikalas turi 436 puslapiu, iš kurią 288 puslapiai 

užimti paveikslais
Kaina $3.50 Užsisakykite j

| “DARBININKAS” I
' 366 West Broadway South Bostpn, Mass. 1

vėsyjė kiek pailsėjus. “Jonai, ar tu pažįsti tą 
žalią vejelę ir joje esančias palmes,” staiga pra
bilo Adelmaras. “Dėl Dievo,” atsiliepė Jonas, 
“tai — Tyrų deimantas. Tu dar pameni, kaip 
mudu ten kaipo priešai grūmėmės i Dabar gi 
keliaujame drauge kaipo broliai; o Dieve, kaip 
perkeitei mudviejų likimą!”

Kaip ir pirmiau čia teludryško skaidrus šal 
tinio vandenėlis, teliesiūlmvo palmių šakos. Vi
si trys susėdo ant duoljės kranto ir gaivino tyru 
vandeniu bei maistu, kokį sų savim turėjo nusil
pusias jėgas. Tcedorichas, kadangi-žmogus bu
vo jau nelM'jaunas ir toji sunki keliom“ jį labai 
nuvargino, truputį pasisotinęs atsigulė ant ža
lios minkštos pieveles ir nors neilgam laikui su 
dėjo akis. Tuo tarpu Adelmaras su Jonu ištiki 
mai budėjo šalia tėvo ir tylomis, kad jo nepabu 
dinus tarp savęs šnekėjosi; Bet dabar apleiski 
me tuos tris prie šaltinio keleivius ir eikime prie 
kitos scenos, kuri irgi Įvyks ties “Tyri) doirnan 
tu."

Netoli minėtosios virtos prie stačiai iškilu 
sios uolos tą patį rytą ištiesė savo šėtrą.saracėnų 
būrys. Dalis karių slėpdamies nuo karstų sau
lės spindulių sulindo šėtros padangtėmis, da
lis kalnu kiaun mėsnu ir čia iš akmens lovio, ku- ♦ *
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karo žygius lici
,v_ i

Tas paprotis už-

ris stovėjo po trykštančiu iš uolos vandeniu gir
dė arklius. Tuo tarpu viduryje šėtros gulėjo ant 
patiestų paklodžių Saladinas ir klausė pasakoto
jo pasakų, kuris paprastai jį įvdėdvo. Rytuose 
yra mėgiamas paprotis su dideliu įdomumu klau
sytis pasakojimui apie garsius
šiaip nepaprastus atsitikimus, kas arabų ir p<’ 
sų porlijoje užima žymią vietą.
siliko iki šių dienų pas turkus ir ne vienas euro
pietis stebėsi matydamas, kad ir rimti vyrai 
mėgsta veltui leisti prie tų niekų laiką.

Priėjus Saladino pasakotojui Masonui Bcn 
Daoutui pačią žingeidžiausią savo istorijoje vie
tą ir su dideliu įtempimu klausant sultonui stai
ga pasigirdo netoli šėtros greitas pasagų tauškė
jimus.

“Nutilk Hasanai.?' 
greitai pašoko nuo žemės, 
jimą užbaigsi kitą kartą,
buvau išsiuntęs žvalgybom dabar matyt jau jtfi- 
grįžta. Pašauk vidun.”

Akimirksniu prasivėrė durys ir Įėjęs vergas 
gruzinas Zorabas puolė po savo valdovo kojų tar
damas: “Viešpatie pildydamas tavo Įsakymą 
per skriejau tolimus smiltynus ir tie, kurių ieš
kai sėdi prie Mizros šaltiniu, po palmiųJesėliu.’/

sušuko Saldinas ir 
‘•Savo gražų pa šako
čiu bus Z«iral»as. kurį
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. Anglija J
šiuos medalius pasižymeju- 
siems jūreiviams laivo Spring- 
field. To laivo jūreivai pasi
tarnavo Anglijos laivui gruo
džio mėnesį 1924 m. Ir ikšiol, 
nesurandama, kuriems jūrei
viams reikia įteikti.

SURAŠINĖJA ŪKININKŲ 
MIŠKELIUS

Žemės ūkio ministerija pa
vedė valsčių valdyboms sura
šyti ūkininkų miškelius. Su
rašymas reikalingas statisti
kos reikalui, 1x4 ne kitiems, 
kokiems reikalams. Dėl to 
nėra ko nuogąstauti ir gan
dus gaudyti, kad ūkininkų 
miškelius valdžia norinti nu
savinti.

TRUSKAVA, Panevėžio 
apskr. Mūsų miestelis nedi
delis, apie 2(X) gyventojų. Y- 
ra kelios krautuvės, žydų lai
komos. Be to yra įsteigtas 
koperatyvas, snnilkauus kre
dito bankas ir pašto agentū
ra.

Pirmiau miestelis buvo la
bai ramus, nes, būdamas to
li nuo didesniu miestu, buvo 
daugiau panašus į'sodžių, bet 
dabar, įvedus turgus, pasida
rė kur kas gyvesnis. Di
džiausias judėjimas, tai apie 
Strikulio namus. Pikti lie
žuviai sako, būk jis pardun
dąs slaptai kažkokį brangų 
skystimėlį, kurio išgėrę pra
deda per galvas verstis, arba 
galvas vienas kitam skaldyti, 

atsitiko balandžio 9 d. 
10 vyrukų pas poną 

Strikulį,' betraukdami skys
timėlį ėmė vienas kitą bruk
ti. Kai kurie dar ir dabar 
apsiraišioję galvas. Polici
jos miestely nėra.

DEBEIKIAI, Utenos ap. 
Balandžio 18 dieną vietos 
šauliu būrvs, susirinkęs savo 
nepaprastame susirinkime 
išklausė rinktines vado pra- 

rošimą. Rinktinės vadas, pa
mojęs šaulių ideologiją, jit 
eigas ir tikslus diclfciausuf 
uziazmu uždegė susirin- 

s. Priimta du protes- 
sj^l lietuvių mokyklų už- 

prarymo okupuotoj Lietuvoj 
ir Pagojų miško pagrobimo 
šioj pusėj demarkacijos lini
jos. Pats jaučiausi tiek su
jaudintas ir dvasios kaiščio 
perimtas ir mačiau kaip mū
sų keli ūkininkai seneliai, vos 
bevilkdami kojas, bet lieps
nodami jaunuolio dvasia, ėjo 
prie stalo ir l ašėsi po protes
tu savo suklaupusiomis nuo 
darbo rankomis, ašarotomis 
akimis (lėliai lietuvių perse
kiojimo. Ach, niekumet ne
gali būti užslopintas toks pa
siryžimas atgauti išplėštas 
mūsų žemes.

Po pranešimo buvo tarta
si įvairiais būrio reikalais. 
Įsteigta raitelių komanda. 
Sumanyta sudaryti dūdų or-
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Iškilmingos laidotuvės Šiamos karaliaus. Siamas yra pie
tinėj Azijoj ir nesenai tos valstybės karalius mirė.

kęst ras. Steigiama dvirati
ninkų komanda. Visi didžiu 
pasiryžimu degė kuo grei
čiausiai lėkti į brangųjį Vil
nių. Be to, norėdami paro
dyti savo drąsą ir pasiryži
mą ne tik Lietuvos visuome
nei, bet ir visam pasauliui, 
nutarė dalyvauti Kainu1 ge
gužės 15 dieną šaulių parade*. 
Po to padėkoję rinktinės va 
dui už atsilankymą, visi ku 
pini naujos dvasios išsiskirs-

v-

t ė.

jai stotyje dažnai kalbasi 
lenkiškai.

KAČIKUKAI, Šiaulių ap. 
Čia nesenai įvyko nelaime. 
Šurkaus Stasio 9 metų po- 
dukrė, virdama ant krosnies 
prisiglaudė ir bemaišidama 
puodą nepastebėjo, kiip rū
bai užsidegė. Narrtie tųd me
tu nieko nebuvo ir kol į nuo 
kiemo atbėgo žmonės, naba
gės mažos virėjos visi rūbai 
buvo sudegę ir pati baisiai 
apdegusi. Keturias dienas} 
pasikankinusi mirė.

nu 
mo-

KŪDIKIŲ
EROVžsskVRIUS 

delapRupinimo 
• MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS

{STRAIPSNIS 174
Maudymas

Kūdikį rvikiii kusdien l>r:uisti. 
iiliregulillojalit i>u.U;i . , 
pntvėdiuiiiio. Geriausia yra 
tralinia ir vakare. Nereikia 
maudyti ixi itenė.jiniui. arba 
įirii-š išvedimų laukan. Iki bamba ne
užeis. reikia irititi >ik u kempine.
<<> vartoti vonelę. l*er Pirmų mėnesi 
vandens tempei at ura lai Imua apie 
95-ltMt laipsnių l-’alireneliito. laipsniškai 
mažinant iki Ims :m» -mile metų. Reko
menduojama įsitaisyti maudynės ter 
nometras. \usis ir sosį reikia švelniai 

Seilių gleivė gerklėje 
I mažiausias 

iii įdrėksti ir atverti ke- 
T,xlel patariama, kad

Yttsis ir sosį reikia 
išvalyti su vata.
jias kūdiki taip plona, kad mažiausia.' 
pat ryninuis 
lią užsikrėtimui.
motina neprileistu burnelei upsipurviu- 
<i ir i.-ula nereikės plauti.
mėnesiui kūdikio
su minkštu audeklu nemyg.-mt. <> kad 
dantys pasirodo, tai 
nu šepetukų 
t iek.
.imi

Po šeštam 
gerklę galima valyti 

’ .. . in
ilima varto! i švel- 

l\aip lik kūdikis užauga 
kad gali mokintis, reikia jį 
dantis valyti.

Maudymas

pra-

KĖDAINTAT. Čia vals
tybinė kalba viešose vietosi* 
darkoma. Pavyzdžiui: “šio
mis skelbiema visuomenės 
Žynei kad įsinomoja namai 
šeto gatvije 17 N r. su t va r4 n 
Dėl karvi ir kiaulių 
kimuj ir daržus su 
kreiptis pas savinika 
mu Kėdainiu dvaras..

Iškabose taip p it 
klaidi]: 
“rūbų,” “ 
nė g-ve”

— Balandžio 11 d. 
“Mildos” afišos buvo 
tos vien nišų kalba.

— Geležinkelio tarnauto

■

užlai- 
sodnu 
tu na

1 y

matyti
“manufaktūros,” 
prėkiu,” “bažnjti- 

ir t. t.

SALDUTIŠKIS, Uteno- 
apskr. Balandžio 18 d. mo
kėtojas Puodžiūnas susirin- 
klišiai miniai apie 500 žmo
nių darė pranešimą apie lie
tuvių persekiojimą Vilnijos 
krašte, uždarymą lietuviu 
mokyklų, negrąžinimą lenku 
pagrobto Pagoji] miško ir ki
tus žygius prieš Lietuva. 
Žmonės, išklausę šį praneši
mą, baisiai pasipiktino ir tuo 
reikalu priėmė protestą, ku
riami* reikalaujama 
traukti pašalpą lenkų
kykloms ir jas uždaryti. Pro
teste tns pat reikujaujama, 
kad valdžia imtūsi griežti] 
priemonių grąžinti užgrob
tam Pagojų miškui.

Tą pa£ dieną šauliai savo 
nepaprastame susirinkime 
priėmė tuo pat klausimu pro
testą kuriame irgi reikalau
jama uždaryti lenki] mokyk
los Lietuvoje tol. kolei lenkai 
neleis laisvai veikti lietuvių 
mokykloms Vilnijoj ir neati
taisys visi] padarytų Lietu
vai skriaudi].

■»

k

kino 
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“Garbė Alachui,” sušuko Saladinas, “kelkitės 
suimkite šėtrą, pasibalnokite žirgus ir leisimės 
tolimesnei) kelionėn.” Greitai visi sujudo ir ka; 
buvo reikalinga kelionei atlikus, vadovaujant 
priešaky sultonui traukė per lygumą.

Kiek pailsėjęs Teodorichas pabudo i r širdin
gai apkabino savo sūnus, kaip Jonas, kin io aky.- 
lyg aro lekiojo po berylw» tolumą prabilo: “Tėve, 
žiūrėk j tą blizganti, iš tolumos Į mus slinkstantį 
tašką; tai — raiteliai spindinčiuose šarvuose.” 
“Tejoja,” ramiai atsake Teodorichas. “Saladi
no raštą turimo, o jei būtų krikščionys, tai dai 
maloniau matyti savuosius tuose tyruose.

Vėjo greitumu slinko artyn raitelių būrys. 
“Jei manęs akys neapgauna,” prabilo Adelma- 
ras< “tai — Saladinas. "Aš taip ir nujaučiau, kad 
jis mūsų ieškos, nes netoli tos vietos randasi jo 
stovykla.” “Ištikrujų,” paantrino Teodorichs. 
“tai jis; aš iš toli silpnomis akimis jį pažįstu, 
nes kas kartą jį yra matęs pamiršti nebegali.”

“Ar galima prie jūsų sustoti gerbiamasis 
vienuoli ir šalia brolio sėdįs Adelmarai,” pratarė 
Saladinas ir nušoko nuo bėgūno. “Aš negaliu 
pro šalį prajoti dar kartą su jumis nepasimatęs 
Nes pranašas sako: draugo matymas Ų’gsta

T
< 
f
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GERAS RECEPTAS NUO 
PRASTO MIEGO IR 

SILPNŲ NERVŲ
Jei iits uirlte ,ų nesmagumą, t 

jutus <psi mokės patirti .ipie .as naujai- 
gyduoles. kur inkstu ličiai jau vartoju 
jas su diileliu pasisekimu. Jos vadina
si Xu ga-Tone. Tokiuose atsitikimuo.se 
visuomet kraujas reikalauju geležies ir 
nervai fosforo, 'fui yra tikrai ką Xu- 
ga-Tone laidaru — suteikia 
kraujo ir fosforą <iel nervu.

Jos yra nialoąios vartoti 
moksliškos kraujo ir nervų 
jos. Yra tiesiog pastelei imi 
lai Nuga-Totie grąžina atgal, stiprumą, 
l»‘p, paneli ir vigor dėl nusilpusių ner
vų ir raumenų. Jos budavoja turtin
gą. raudoną kraują, stiprins nuolatmius 
nertus ir puikiai padaugina jėgą gyve
nime: suteikia ramų, atšviežinantį mie
gą. gerą a|H*lilą. puikų virškinimą, 'sti
muliuoja keĮiems. inkstus ir žarnas ir 
teikia labai gerai. Tikrai priverčia jus 
manyti, kad gyvenimas yra verias gy 
teini.

Tik nueikite |ms savo aptiekorių ir 
gaukite buteli .Xuga-Toiie. Jus nieko 
nepralaimėsile ir nekainuos jums nie
ko. jei jus nei arėsite pasekmių. Kiek
vienas pakelis yra garantuotas. Varto
kite jas keletą dienų ir jei jus nesijau 
site geriau ir nebusite užganėdintas, nu 
neškite likusias gyduoles ten kur pir
kote ir jie maloniai sugrąžius jums pi
nigus. Tokiu Inidu .\iiga-Tone visuo
met yra parduodama, todėl. kad iš- 
dirbėjui Xuga-Toiie žilio kad jos pa- 
gellH-s.

Garantuojamos, rekomenduojamos ir 
parduodamos pas tisus apliekoriiis.

rnj
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DZIMDZIŲ MARŠRUTAS

GEGUŽĖS MĖN.
29— Athol, Mass.
30— Montello, Mass.

i
K;/
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Mes našlaičiai, Antanas ir Ona Did
vyžiai. pateškame savo tėvo Martino 
Didvyžių, išėjusio į Ameriką iš Murka
vus dvaro, Būdviečio vai., bitv. Kalvari
jos apskr. Išėjęs į Ameriką prieš ka
rą. Visi kas žinote kur yra musų tėvas 
praneškite mums, o mes busime jiiitiy, 
gailestingi amerikiečiai, labai dėkingi'. 
Antanas ir tina Didvyžiai. Mums apie 
tėvą musų rašykite šiuo antrašu: I.ith- 
uania. j>er Lazdijus, Rudamina, Karu
žai, J. Lisauskas.

BIRŽELIO MĖN.
1—Cambridge, Mass.

3—Boston, Mass., Lietuvių" 
Svetainėj

5— Centrai Brooklyn, N. Y.
6— Elizabeth, N. J.

Veltui statysite bažnyčias, su rūpesčiai eis niekais, jei ne
veltui rengsite misijas, kursite mokėsite vartoti apsiginamojo 

visokios ir puolamojo ginklo — geros 
katalikiškos spaudos.—Pijus X

Skuil ///.' ZiliiM xt in i p>m i a ui liti'. itli
ku suraitė ir pusitlek ut* i<

mokyidas, darysite 
rūšies gerus darbus — visi ju-

I ry-
Sll

ku
g & u n 1 t « 

dykai lietu
viškai pamokti 

kaip prižiūrėti 
tr pvn.ti save ir 

jūsų kūdiki. Iškirp
te i r prislyskite 

šiandie su Jūsų vardu 
ir adresu.

THE BORDEN COMPANY 
I'.orden Bldff. New York

l‘rauxiinax. — Prausimas su so
da patarnauja gauti gerai indą, kadi 
■ illa. .patingai vasara. I kiekvieną ga
lioną vandens reikia dėl i du šaukštelius 
rodos, Vandens i<*m|H*ratura iuri tani 
ta. prie kurios kūdikis jau pripratęs, 
t žtenka laikyti jį dvi iki keturių iiimt- 
tų. odoje tada neturėtų Imli jokio 
■•lituosi. Kūdikį reikia nusausinti 
velniais .dirusais.

Sl.iiirhi /nu uxiinax. — Skrudęs 
naudi ligos dėl karščių. I vandenį 
kiti įdėti vieną puodelį skrudu ir daryti 
taip pat kaip :-u sodos prausimų.

1/uitardoif />ra uxiniax. — Muštardos 
prausimai naudingi dėl nerviškumo ir 
nemiegojimo. Prirengiant maudynę, dėk 
pilną šaukštą muštrados j šeštus galio
nus šilto vandens. Kūdikį lakyk van
deny dvi ar tris miliutas, o išėmus gerai 
mitrink odą ir tuoj guldyk. Tuo bildu 
kūdikis gaus ramaus ir atgaivinančio 
m regi f!

kurios negali 
penėti krūtimis 
savohidihųileaul 

su

Diilžinusia problema kiekvienos mo
tinos yra taila. kada jos, krūtų pienas 
išsenka, ir jai rupi koka muistą reiks 
kndikitii duoti blnst il^Jeikas butų fr 
augtų stiprus ir \ikrns. Borden’s Eagle 
Dienas išrišo tą-problemą tukstanlims 
ir tukstanl ims mot inų bėgėy paskui i- 
nii.l šešiosdešimts metų. Daugiau vai
kų la|»> išauklėta su Eagle Brand negu 
su visais kitais preparatais sykiu slidė
mis. žindi kit. suprantama, puti kū
diki iri galite, liet nebamlinėkit visokiu 
maišiu apie kuriuos mažai žinai. Eag 
Pienas yra sveikas jr grynas, behi ieii 
vai suvirškoinas.

nedaro
kitais maistais, bet 
lai vartoja šį 

saumi ir atsakantį 
tuutikiy. maistą

Visi Skaitykite

Jono Kmito

Eiles
Tai Didelė Knyga 192 Puslapiu.

EILIŲ JOJE YRA VISOKIŲ 
įvairiu — patriotingų, 
juokingų, rimtų, bet 
visiems visos supran- 
tamos. Veik visos yra 

ori ginatės
Apdaruose $150, be apdaru $1.00

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

ALBUMAS
Retoj lietuvių šeimynoj ne

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

Kaina $3.50.
“DARBININKAS”

366 Broadway, So. Boston, Mass

~ tUJAS IŠRADIMAS
• rėksnio galinga mostis* 
Gydo, Reumatizmą, Ranku. Kojų, 
Ni 'garo* skaudėjimo, šalti. Ranku, 
Kojų, tiro i m a. Dusuli, Galvos akau- 
depma, ir teip ▼zsotdus skaudėjimus 
( tik ne ronas ).
Tukstcočiai žmonių yra išsigydė o 
milijonai dar nežino apie tai.
Deksnio Galinga MutGi 
▼erta aukso, kiek ji pati 
Kg naudos gydymo.
Kaina 75 centai, $1.50 
ir 10 ceniu

Klauskite pas aptiekorius teip 
DEKEN’S NEW D1SCOVERY 

CHNTMENT.

Dehsnis Ointment Co.
518 MAIN 8T. BOX 352
HARTFCRD, CONN. U. S. A.

yra tiek 
•veria su-

< EAGLE BRAND

I

$1.00

$1.50

.45I

I

Į

t

ir $3.00, 
extra <ž persiuntimą.

Mylintiems literatūrų patartina
BEN-HUR ______________ _______________

Skaitytinos knygos
Pavasaris, tai patogus laikas lavintis. Žmo

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

“Darbininkas pasiūlo sekančio turinio geni 
knygų:

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

skaisčiam pavasario rytui, kuris savo grožybė
ms džiugina žmogų. Visi trys keleiviai širdin
gai atsakė i Saladino pasveikinimą, bet negalėjo 
atprasti iš kur jis sužinojo apie Joną. Nei Teo- 
lorichas. nei Adelmaras apie tai jam nekalbėjo; 
:reičjau«ia tai jis sužinojo iš pavardės, kurią. 
<aipo narsaus kariškio ne kartą buvo girdėjęs. T r 
\di‘dmaras reikalavo iš sultono liūdymo trijų 
vardu: Jono, vienuolio Teoodricho ir savo. Kad 
Saladinas būtų ką žinojęs apie Jono (Nueharėdi- 
10) belaisvę sunku pasakyti, nes visi tuo laiku 
nūšyje dalyvavusieji pateko kryžiuočių rankos- 
m.

“Gerbiamasis seneli,” tarė sultonas, “tu tu
ri du geriausiu draugu ir tik jų pagalba tokiame 
«avo amžiuje galėsi atlikti tokią sunkią kelionę. 
Manau ir aš galėsiu nors kiek pagellieti duoda
mas tau palydovais keletą savo pavaldinių.”

“ Išmintingasis Saladinai,” atsilie|>e keleivis 
Teodorichas, “širdingiausią ačiū išreiškiu už ta
vo dėkingumą. Bet einantieji prie savo Išgany
tojo karsto krikščionys privalo visokias sunkeny
bes pernešti to garbei, kuris prisiėmęs visų mūsų 
nuodėmes vedant ant Golgotos tris kartus par 
puolė po savo kryžiumi. Mūsų apsauga Imi apgi-

nimas—pasaulio Dievas ir be Jo valios nenukris 
nuo mūsų galvos nė vienas plaukuelis.”

“ Kaip tu norėjai, jau išsipildė,” atsiliepė 
Saladinas. “Prašau priimk mano malonę, kai
po širdingą užuojauta.”

Jau saulelė nelmaukštai buvo, kaip visi trys 
keleiviai dar tebesėdėjo šalia Saladino. bet Tco- 
doriehas pradėjo nerimastauti, kad jau laikas 
esąs toliau tęsi i kelionę, nes toli dar buvo šven
tasis miestas. Visi sustojo, pasiėmė lazdas ir 
padavė rankas sultonui.

“Telaimina jūsų kelius Alachas,” atsakė Sa
ladinas. “Neužilgo prasidės iš naujo tarp jūsų 
ir mūsų kova ir jūs vėl atsistosite apsiginklavę 
priešais savo draugą. Dar daug tūkstančių iš 
vienos ir antros pusės kris ]>o aštriu kalaviju. 
Ir likimas, kokį pernešti turėsime perskirs mus 
vienus nuo kitų : tik tesuteikia Alachas, kad t ūk 
stančiai žuvusiųjų už savo tikėjimų jų ainams hfu 
tų nauda ir garbe. Sudiev, atsiminkite, kad Pa
lestinos sultonas lieka jums dėkingas.”

Tais žodžiais atsisveikino Saladinas, Teodo- 
richas gi su savaisiais nukeliavo Į Jeruzalę, prie 
Išganytojo karsto.

(Bus daugiau)

. i

£ »

Ekonominio turinio įdomi knygutė
TURTO NORMA_______________________ __

Politinio pobūdžio
BOLŠEVIZMAS___________________________

Geografinių žinių mėgėjams tintai 
KELIONĖ APLINK PASAULĮ_________

Lengvo turinio skaitymėliai
TRYS KELEIVIAI_______________________
TRUMPI SKAITYMĖLIAI______________

$1.00

.45 

.45

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

Siųsdami užsakymus adresuokite:
“DARBININKAS”

366 W. Broadway South Boston, Man.

atsitikimuo.se


ĮVAIRENYBES
(THE W0RKER)

Publislied every TUESDAY and FRIDAY 
----------by -- --------

8AINT JOSEPH’S LITHUANIAN B. C. ASSOCIATION 0F LABOIJr
“Entered as secoud-class matter Sept. 12,1915 at tl»e post offiee at Boston, Jliusi. 

under the Act of March 3, 1879”

"Aeeeptance for malling at special rate of postage provided for in Section 1166 
Act of October 8, 1917, authorlzed on Joiy 12, 1918” ,

PRENUMERATOS KAINA
<........ILSO

Bostone ir apylinkėse .. ................. $L50
Uisleuy............................................. $5.50

SUBSCRIPTION RATES :
Tearly .......................... .................... $4.50 Metams
Boston and suburbs . /................$4-50
Foreign countries yearly ............. $5.50

“DABBINIKKA8”
366 West Broadway South Boston, Mass.

Telephone South Boston 0620
m im r II -.,tt a-Mpet.

Rinkimai ir kas toliau 4

“Darbininkas” spėdamas, kad Lietuvėje po pastarųjų rin
kimų krikščionys-demokratai neis valdžion, pareiškė, kad bus 
infdomu, kaip senoji opozi&ja, dabar laimėjusi, žadėtąsias gė
rybes tais vykinti ir kAip jiinsyajdant lito kursas stovės. Tai 
Brooklyno “Vienybė” matyt susimąstė ir savųjų išgalėmis li
to kursą Išlaikyti nepasitikėdhįmą,- biirbtelėjo:

“Gaila, kad žmonės, kurie |iki turį 'dūšiąs,’ visldį mie- 
ruoja d&eriu, o ne sielos dalykais.”

Tai mat kada pas laisvamanius ėmė kyšoti dūšia ir sielos 
dalykai. Lietuvos laisvamaniai dar nepaėmė valdžios į savo 
rankas, o Brooklyno laisvoji “Vienybė” nedrįsta reikšti vil
ties, kad laisvamanių valdžia išlaikys krikščionių demokratų 
bloko įvestą valiutą ir jo išaikytą lito kursą.

Tad nekokie prospektai pas laisvamanius, jei nėra drąsos 
pareikšti, kad lito kursą išlaikys.

Rinkimams j Seimą Lietuvoje pasibaigus ir rezultatams ga
lutinai paaiškėjus, dabar kiekvienas svarsto kas bus toliau? 
Kada naujasai Seimas savo darbą pradės? Kada naujas prezi
dentas bus renkamas? Kada nauji ministeriai bus paskirti?

Tuos visus dalykus yra nustačius Lietuvos konstitucija. 
Ir taip konstitucija skelbia, kad.

SEIMAS SUSIRENKA NE VĖLIAU KAIP P6 30 DIE
NŲ JO RINKIMAMS PASIBAIGUS. DIENĄ SEIMUI SU
SIRINKTI SKIRIA RESPUBLIKOS PREZIDENTAS.

Žinome, kad rinkimai j Seimą baigėsi gegužio 9 d. Todėl 
naujasai Seimas turės būt sušauktas ne vėliau, kaip birželio 
9 d.

Seimui susirinkus pirmutinis jo darbas bus išsirinkti pre
zidiumą, tai yra valdybą.

Apie Prezidento rinkimus Lietuvos Konstitucija sako:
NAUJAM SEIMUI SUSIRINKUS, RESPUBLIKOS 

PREZIDENTAS PERRENKAMAS.
Kadangi Seimas su prezidiumo rinkimu gali užtrukti, tai 

Prezidento rinkimai gali užsitęsti.
Apie Prezidento rinkimą Lietuvos Konstitucija šitaip sako:
RESPUBLIKOS PREZIDENTĄ RENKA SEIMAS.
RESPUBLIKOS PREZIDENTAS RENKAMAS SLAP

TU BALSAVIMU ABSOLIUTINE ATSTOVŲ DAUGUMA. 
JEI DU KARTU BALSUOJANT NEI VIENAS KANDIDA
TAS NEGAUTŲ ABSOLIUTINĖS ATSTOVŲ BALSŲ DAU
GUMOS, TAD RESPUBLIKOS PREZIDENTAS RENKA
MAS IŠ DVIEJŲ KANDIDATŲ, GAVUSIŲ DAUGIAUSIA 
BALSŲ, IR IŠRINKTU LAIKOMAS TAS, KURIS DAU
GIAU BALSŲ GAUS. JEI ABU KANDIDATU GAUTŲ 
LYGŲ BALSŲ SKAIČIŲ, IŠRINKTU LAIKOMAS VYRES- 
mo^žiAus kandidatas.

Naujai išrinktas Prezidentas pakvies pagal savo nuožiūrą 
veikėją ministerių kabinetui sudaryti.

Kol kas Lietuvoje tebėra senoji vyriausuybė. Naujos val
džios Lietuva gal tesusilauks liepos mėnesį.

AIŠKĖJA

*

Kodėl Pilsudskis pakėlė revoliuciją
Įtakingas Amerikos savaitraštis “The Nation” nurodo, 

kad Lenkijoj Pilsudskis pakėlė revoliuciją dėl to, kad ten bu
vo rengiama monarkinė revoliucija. Jei ne Pilsudskis, tai gir
di koks nors Dmowskis būtą sukėlęs fašistinę revoliuciją ir ta
da būt buvęs išnyktas karalius.

Sakytas laikraštis priduria, kad didžioji Lenkijos bėda yra 
finansų suirimas. Kadangi Pilsudskis nelinkęs armijos mažin
ti, tai nesimatą galimybės finansus pagerinti.

Ir šiaip bloga, ir taip negerai, tai yra prie senosios val
džios Lenkijos ^finansai buvo klampynėje, bet ir prie naujos, 
Pilsudskio valdžios negalės pagerėti.

Naujas ypas prohibicijai
3

Prohibiciją S'>< Valstijose gauna ypą po ypui. Geras y- 
pas buvo, kuomet daugelis laikraščių buvo paskelbę šiaudini 
balsavimą ir milžiniška balsuotojų didžiuma stojo prieš pro- 
hibiciją.

Toliau geras prohibicijai ypas buvo tai kongreso surengtas 
ižkaustaėjimas prohibicijos šalininkų ir jos priešininkų. Ten 
aikštėn išvilkta pasibaisėtinas svagalų šmugelio išsiplatinimas.

Trečias ynas tai nominacija Pennsylvanijos valstijoj šlapio 
senatoriaus. Toje valstijoje William S. Vare savo laimikį gul
dė ant anti-prohibicinio klausimo. Jis pasiskelbė šlapiu ir ko
votoju prieš prohibiciją. Ir jis nominaciją laimėjo.

Ketvirtas formališkas prohibcijai ypas, tai nutarimas New 
Yorko valstijoj turėti referendumą prohibicijos kausime. Atei
nančio rudens rinkimuose New Yorko valstijos piliečiai turės 
progą pasisakyti ar remia prohibiciją ar reikalauja jos atšau
kimo.

Žmonių atsiklausti New Yorko valstijoj prohibicijos klau
sime nutarė tos valstijos legislatūra. Tą aktą gub. Al. Smith 
jau pasirašė.

Nėra rizikinga pranašauti, kad New Yorko valstijos pilie
čiai stos didelėj didžiumoj prieš prohibiciją. Slapiųjų laimė
jimas New Yorke be galo paskatins kitas valstijas tą pat daryti.

Išrodo, kad prohibicijai bus galas greičiau, negu daugelis 
mano.

Žodžiais latviai yra mums 
broliai, bet darbais sunku.. . 
juos būtų pavadinti net ge
rais kaimynais. Štai, paskli- 
jo tik vienas gandas (gaila, 
kad tai iš tikro va r tik gan
das, o ne tikrenybė!), kad 
Lietuva, norėdama apsi
drausti nuo nuolatinių lenkų 
puolimų, provokacijų ir gra
sinimų, ir eidama labai ma
doj esančia Lokarno dvasia, 
veda derybas su Rusija ir 
Vokietija sudaryti taikos ir 
draugingumo sutartis, tai 
latvių spauda ir diplomatai 
ėmė pulti Lietuvą ir prikiši- 
uėti, kad Lietuva tomis de
rybomis einanti prieš Balti
jos sąjungą, prieš visą Euro
pą ir t. t.

Ko čia latviams taip pyk
ti ? Jeigu Lietuva ir darytų 
tokias sutartis su Rusija ir 
Vokietija, tai čia kalta lig
šiolinė' Latvijos politika su 
Lietuva.

Mes esame broliai su lat
viais. Brolių sostinę yra pa
grobę lenkai ir brolius lenkai 
nuolat puola ties demarkaci
jos linija. Vietoj to, kad už
tarti brolius ir pasakyti len
kui teisybę i akis, kad jie y- 
ra grobikai, latviai sudaro 
su lenkais sąjungą ir traukia 
mus į tą sąjungą! Maža to, 
kai kyla kalba apie tai, kad 
lenkai gali brautis ir toliau Į 
Lietuvą, latviai (taiĮ) lient 
būdavo prie nabašniko Me.je- 
rovičo) iškilmingai pareiš
kia, kad jie laikysiąsi neitra- 
liteto, o .jei lenkai paimtą 
Šiaulius, tai jie paimtų Ma
žeikius, kad tuo būdu “ap
gint” Lietuvą nuo lenki]! 
Kai kyla gi kalba apie tai. 
kad kuri nors .jėga gali paim
ti Rygą, tai latviai mums sa
ko: “jūs esate mūsų broliai 
ir jūs neturėtumėte teises ra
miai žiūrėti kai Inos žūstame 
— jūs ateitūmėte padėti 
mums gintis!”

Dar daugiau. Praeitis pa
rode, kad mes, lietuviai, lat-

vintus padėjome sunkiose va
landose, o jie tokiose valan
dose mus puldavo kartu su 
priešu!

Aišku, kad šitokia brolv- 
be ilgai tęstis negalėjo ir ne
galės. Ji turės išnykti, kaip 
dūmai nuo vėjo nuo kiekvie
no krestelėjimo, kai reikės 
griežčiau ir aiškiau pasisa
kyti. Tokia valanda pasiro
do esanti, pavyzdžiui, darant 
I^Aivai sutartis su didžiai
siais savo kaimynais. Tuo
met latviai mums šaukia: 
“Kur jūs einate ! Ką jūs 
darote t Jūs su priešais de
datės!” O kai mes jų šau
kiamės padėti atremti mums 
kasdien daromas neapsako
mas nuoskaudas, tai latviai 
atsako: “Mes laikomos ne
it raliteto! Geriau liaukitės 
priešinęsis I Tegul priešas 
turi jūsų sostinę; n jus pultų, 
tai mes aisiplėšiine jūsų že
mės gab< lą-l 
kant, de 
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Atėjo iš Kauno dienraštis 
“Rytas” gegužio 12 dienos 
laidos. Rašoma apie rinki
nių rezultatus, bet žinios la
bai nepilnos.

Tuo tarpu “Darbininkas” 
gegužio 12 d. ryte jau turėjo 
seimo -sąstatą, kurs vėliau 
mažai tepasikeitė. Iš “Dar
bininko” tos žinios tuoj pa
sklido po visą Bostoną, Cam- 
bridgę, Norwoodą, Montellą, 
Worcesterį, Lowellį, Law- 
rence’ą.

Taigi plačioji visuomene 
Massachusetts valstijoj grei
čiau apie Seimo rinkimų re
zultatus sužinojo, negu Kau
no visuomenė.

Iš to ką “Rytas” paduo 
da sakytame numeryje apie 
rinkinių rezultatus jau mato
ma galimybė kr. deni, blokui 
netekti didžiumos. Todėl 
“Rytas“ šitaip išvedžioja:

“Belieka tad šios kombi
nacijos:

Dabartinė pozicija gauna 
didžiumą ir sudaro pastovią 
vyriausybę.

Dabartinė opozicija gauna 
didžiumą ir sudaro vyriausy
bę, kuri pastovi negalima į- 
sivaizduoti.

Dabartinė pozicija, nete
kusi didžiumos, ją stengsis 
sudaryti, prijungdama kurią 
nors busimojo Seimo grupę.

Pirmoji arba trečioji kom
binacija — tai busimojo Sei
mo ir vyriausybės realios 
perspektyvos.”

KIEK ŽMOGUS SURŪKO

Gydytojai ir paprasti žni<> 
nes kalba, kad rūkyti nesvei 
kas dalykas, kenkiąs sveika
tai ar net ardąs ją, tačiau to 
niekas neboja ir rūko kas tik 
iš to pasigėrėjimą mato, net 
nuo kūdikystės amžiaus. Be 
tos priežasties rūkymas turi 
ir kitų ydų, būtent, ri'ikąs i- 

Jgauna savotišką ir gan smar
kų kvapsnį, kurį kai kas dvo
kimu vadina. Visų didžiau 
šia rūkymo yda bus ta, kad 
nemaža pinigų dūmais išlei
džiama. Rūkąs žmogus vi
dutiniškai imant, surūko 
kasdiepą 20 papirosų, tuo 
būdu per 50 metų toks rūko
rius surūkytų 365,000. Ka
dangi 20 papirosų kartu už
degti duoda 1 kūb. metrą dū
mų, tai visi tie 365,000 papi
rosų sudarytų 18,(MM) kūb.
metrų arba vieno metro pla-' 
tumo ir tiek pat aukštumo ir 
18 kilometrų ilgumo dūmų 
debesį. Visi 365,000 papiro
sų kainuoja apie 14,000 litų. 
Jei tie pinigai būtų dedami į 
banką, kad ir mažais nuošim
čiais, tai 50 metų amžiaus su
laukęs žmogus būtų turtin
gas, neparudavęs nuo taba
ko dūmų, turėtų daugiau! 
sveikų dantų ir pats būtu, 
kur kas sveikesnis.

ra daug mažučiu, judrią žu
velių, žuvimis kovotojais va
dinamų. Vietiniai gyvento
jai tas žuvis naudoja pramo
goms, kaip ispanai bulius, o 
malajiečiai gaidžius. Dvi žu-'' 
"vėlės Įmeta j du stikliniu in
du ir tol lazdelėmis jas erzi
na, kol jos taip Įniršta, kad. 

I be atodairos pradeda mėtytis 
lindę, daužytis Į jo sieneles ir 
kitaip reikšti savo piktumą. 
Tada Įpykusias žuveles įlei
džia į vieną indą. Jos bema
tant pradeda kovoti tarpusa
vy. Aplink apspitę žiūrėto
jai didžiausiu įdomumu seka 
tos kovos eigą. Žuvų rung
tynės yra mylimiausia šia
uliečių pramoga. Ginčyda
miesi, kuri žuvele liks nuga
lėtoja, jie užstato ir pralo
šia arba išlošia ištisus tur- 4.
tll s.

ŽUVŲ SPORTAS

Pietų-rytų Azijos upėse, y- 
patiugai Siamo apylinkėse y-

Ji.

MYLINTIEMS SKAITYTI 
DORUS RAŠTUS

Pasiūlome visiems perų raSlų mėgė
jams jsigyti dvi geras knygas: pirmą ir 
antrą tomą

APMĄSTYMAI

visiems metams ir šventėms
Dydis 5X7’,Ą colių, dailiais kietais ap
darais, po 500 su viršum puslapių. Spau
da aiški. Tikrai naudingi skaitymai, 
ypač dievotiem žmonėm. Kaina abiejų 
tomų $3.00. Išpirkite pašte “Money 
Oi-der” ir siųskite:

“Darbininkas”
3G6 W. Broadtvay, So. Boston, Mass.

. _ Seirijų Juozas

Kaip į Karą už Vilnių Reik Ruoštis ,
” Kitaip sa- 

' gražaus žodžio 
brolis,” Lietuva turi duotis 

save galutinai pražudyti, 
turi duotis pulti kasdien de
markacijos linijoj, turi leis
ti nenubaustai žudyti savo 
tautos žmones, uždarinėti ju 
mokyklas ir mindžioti teisin
gumą. Aišku, kad dėl tokiu 
samprotavimų Lietuva nega
li duotis save pakarti, kaip 
tas čigonas “dėl prietclys- 
tės.”

Latviams nėra čia ko pyk
ti. Jeigu įvyktų sąjunga iš 
Rusijos, Lietuvos ir Vokie
tijos, tai Latvijai su Estija 
geriau būtu i tą sąjungą susi
dėjus. Lenkija tuomet grei
čiau liausis puldinėjusLietu
vą pasieniais, greičiau išsiriš 
Vilniauus klausimas, o tuo
met galės• Įvykti ir tikra 
“brolybė” tarp Lietuvos ir 
Latvijos ir Baltijos sąjun 
g< >s!

(“Trimitas”)

LIETUVOS FAŠISTy 
PROKLEMACIJĄ

- /
“Amerikos Lietuvis” pa

duoda proklemaciją išplatin
tą Kaune prieš rinkinius i 
Seimą. Proklemaciją pasi
rašo Lietuvos Fašistu Kovos 
Komitetas.

PlokiVmaci.joj sakoma, kad 
Sleževičius per žydų banką 
gavęs rinkimams vesti 300,- 
000 litų. Tarp Lietuvos žy
dų, socijaldemokratų, val
stiečių liaudininkų ir Rusi
jos bolševikų esanti padary
ta sutartis. Voldemaras ir
gi esąs bolševikų slaptas 
agentas.

Taip dalykams esant rei
kią gelbėti Lietuvą.

Nežinome, kas tie Lietuvos 
“gelbėtojai.” bet jie mums 
rodos nebus Lietuvos tikri 
gelh'tojai.

Mieli broliai ir Sesutės! -
Trokštu pakalbėti,
Kaip prie Vilniaus karo ruoštis 
Ir kaip jį laimėti.

JI*

Pirm nei kardais kieto plieno 
Bombomis kovosim
Vieton ju — besigaminant 
Maldą panaudosini.

Ir -jūs Mariją - - a

Nuolat atakuokit J 
Ir jūs maldomis savomis 
Vilniečius vaduokit...

Trečiam rėdė už vaikeliu
Jūs tėveliai stokit
Mylit Vilnių ir vilniečius ‘ 
Jiems pagelba duokit...

lies
Senatvės laime, tai saldus 

atsiminimas gerai praleistu 
jaunųjų dienu.

Ola parodoma kalėjimas StatoviUe, UI ir to kalėjimo perdetinis Peter Kieta. Ii to kalėjimo 
bpsenai pabėgo septyni kaliniai. Jie nužudė perdėtiių, įveikė kitus saigos irjMgavę automo
bilių pabėgo. Prie Leonore miestelio jie sujrikibo su policija ir vienas kaltais buvo sunkiai su- 

J žeistas ir pateko nelaisvėn. Vėliau dar du pateko nelaisvėn. Kiti ištrūko.
Ui •

Mes visi gerai jau žinom 
Kaip malda galinga, 
Žinom irgi, kad pagelba 
Dievo reikalinga...

Lai prie Jėzaus ir Marijos
Ten jūs širdys būna
Ir nei vienas maldos žodis
Lai dvkai nežūna!..

Bendrą maldą — myli Dievas 
Tad taip ir darykim.
Rytą, vakarą visi mes
Tikslą tą vykdykim.

Minčia stokim prie Marijos
Vilniuj stebuklingos
Ir karštai, karštai maldaukim 
Jos globos galingos.

Prie maldos tos net mažyčius 
Vaikelius vadysiu.
Ir tikiu kad pritarimą
Jūs visą Įgysiu.

Prie Aušros pribuvus vartų
Reik tvarkos laikytis
Tr užėmus vienkart vietas
Ją kasdien laikytis...

Bet nvmirškim kad altoriuj 
•Jėzus sostą turi.
Tr ant lankančią tą vietą 
Su Marija žiūri.

Kas link vietų. Vaikai, sers 
Priešakyje stokit
Tr pisdien t^n besimeldžiant
Vilniečius vaduokit...

Antram rėdė už. vai kelią
Te jaunimas stoja
Jis tnr sintį karštą, dorą...
Niekad nedvejoja...

Ketvirtam rėdė — seneliai
Ir senutės stokit 
Jūs juk mylit poteriauti 
Maldą panaudokit.

Penktam rėdė — kariuomene
Prie maldos lai stoja 
Lai ją Mykolas Arkangels 
Nuolatai daboja.

Kuomet musu kariuomenė
Bus įlota, maldinga.
Tuomet ta|»s bangi ji priešui
Tuomet taps galinga...

Šventas Mykolas vadu taps
Priešams nugalėti
Prie bendros maldos kareiviams 
Reik tad prisidėti!.,

Dvasiškija kofankiau-ia
Reik kad atnašautu
Ir užrūstintąjį Dievą
Tumui }>ernial<lmitą.

Bendros maldos-mišios šventos, 
Tą gal padaryti, 
KadmfispriešaidumsišVilniaus 
Net ir nevaryti’..



šv. Kazimiero bažnyčios Worcester, Mass. didysis altorius

Šv. Kazimiero lietuvių parapijos bažnyčia Worcester, 
Yra tai viena gražiausių bažnyčių Worcester’io mieste.

S*'

KUN. K. VASYS
Dabartinis šv. Kazimiero parapijos klebonas Worcester, Mass. 
Uolus veikėjas Tautos ir Bažnyčios darbuose, malonus “Dar
bininko” ir L. D. K. S. prietelius.

Metų Apžvalga iš Švento 
Kazimiero Parapijos

t

Taipgi Gavėnios laiku at- kainai išpildyti. Žiūrėk ir 
silaukė p. LukŠis su kruta- i 
mais paveikslais iš Lietuvos. 
Rodė du vakaru. l?aveiks
lai buvo gražūs ir įdomūs.

Beveik per ištisus metus 
mažesnysis bažnyčios choras 
kaip ir neturėjo progos pa
sirodyti ir tik atėjus Vely
koms tuoj pirmoje dienoje 
parodė ką gali. Surengė gra
žų koncertą. Aiškiai buvo 
matyti kad auga gražios niu- 
zikalės pajėgos, kuriomis ar
timoje ateityje labai galėsi
me grožėtis.

Per ištisus metus įvairios 
draugijos kartas nuo karto 
vis rengė teatrus vaidinimus, 
bet tai buvo tik amatorių 
darbas. Gegužio 21 ir 22 
dienose'šiais metais turėjo
me progą pamatyti tame 
amate profesionalus, tai 
Vaičkaus Dramos Teatro 
grupę. Sulošė du veikalu: 
“Gyvieji NaVašninkai” ir 
“Laisvės Kovotojai.” Prie 
tokių lošikų taTzmogus visai 
kitaip jautiesi) ne tik malo
nu, bet taipgi daug ko gali
ma pasimokyti, ypatingai 
tiems kurie mėgsta šį tą loši
mui surengti.

Ar nebus tik įdomiausiu 
ir nepaprastu nuotikiu tai se
zono užbaigimui choro su
rengtas Vakaras. Nieko pa
našaus nėra buvę; perstaty
mas gyvųjų nejudamųjų fi
gūrų scenerijų, paimtų iš 
Lietuvos gyveninio. Scena 
“Avė Maria” — lietuvaitė 
klūpo po kryžiumi, meldžia
si, choras už scenos gieda 
giesmę į Panelę Švenčiausią. 
Scena “Lietuva Tėvynė Mū- 

reprvzentuoja 
grupuojasi i 
choras dai- 
Scena “Vil- 

” — kraugerys kruvinas

Nieko ypatingo, bet savo ke
liu gana gražiai nurodė. Pel
nas ėjo pusiau su parapija.

Paskutiniu prieš Adven
tus įvykiu buvo choro su
rengtas koncertas “Minstrel 
Slio\v.” Žmonių ..sutraukė 
pilnutėlę salę, daugybė buvo 
stovinčiųjų. Ir ištikiu jų bu
vo į ką pažiūrėti, iš ko pasi
juokti ir ko pasiklausyti. 
Choro jaunimas su savo jau
nu vedėju parodė šį kartą 
daug gabumo, sumanumo il
su artizmu sujungto humoro.

Adventui praslinkus pir
miausiai pasirodė mūsų mo
kyklos vaikučiai. Sunkiai ir 
širdingai seserims pasidarba
vus, pastatė scenoje su vai
kučiais gražų veikalą “Nebu
vo jiems vietos užeigoje.” 
Veikalas įspūdingas, lošimas 
tiesiog žavėtinas. Tai tikri 
artistai. Tris kartus lošė, 
tris kartus mačiau ir dar 
tris kartus eičiau ir brangiai 
mokėčiau kad tik tą patį lo
šimą matytis ♦ Nu kartą mąs
čiau sau, ką tai reiškia sava 
mokykla, pasišventusius se
serys. Čia tiesiog veržiasi 
vaikučių gabumai, prakil
numas ir darbštumas.

Trumpas šiais metais buvo 
karnivalo laikas, tame laike 
daug kiti) Įvykių buvo, tad 
parapija rengėsi tik prie me
tinio koncerto šv. Kazimiero 
dienoje. Koncerto progra
mas buvo didelis ir įvairus, 
jo išpildymui nieko negalima 
užmesti. Čia pasirodė choro 
vedėjo p. Žemaičio ir gabu
mai ir tvirtas pasiryžimas 
nepasi rodyti viešai, pakeliai 
negalima geriausiai išpildy
ti. Prie ( holo dar buvo pa
kviesti žymiausi solistai p-lė 
M. Blažauskaitė ir p-lc O. 
Katkauskaitė. Abelnai i- 
mant koncertas buvo turinin
gas. gražus ir Įspūdingas. 
Tik gaila kad žmonių negalė
jo būti 1 iek kiek 
koncerte turėtų būti, nes o- 
ras taip buvo biaurus, kad iš- 
tikrųjų reikėtų dovaną duoti 
tiems, kurie tokiame ore ga
lėjo ateiti.

Gavėnios metu turėta pa
rapijos liaudimi kintamieji 
paveikslai iš Gyvenimo V. 
Jėzaus. Rodė koks ten žmo 
gelis iš Bostono. Tai pras
čiausias visi) metų Įvykis 
Tiesiog biauru buvo žiūrėti 
išėjo ne sukėlimas prakilniu 
jausmų, bet. lieveik kaip ir 
išniekinimas šventų nuoti- 
kiii, o tai vis iš kaltės žmo
gaus. kuris apie paveikslų: 
rodymą neturi supratimo ir 
imasi to < tari**. Jeigu tą va
kar;! klebonas būtu buvęs, tai 
be abejo būti) žmogelį išvijęs 
su visomis mašinomis ir pa-

gcrekis. Reikia pasakvti, kad 
choro vedėjas p. Žemaitis iš- 
tikrųjų nepaprastų gabumų 
vyras. Apart minėti) asme
nų. choras dar gyvai perstatė 
įvairius Lietuvoje nuolati
nius žaidimus. Dėlei labai 
lietingo oro nebuvo žmonių 
kiek tokiame atsitikime turė
tų būti.

Paskutiniu metų įvykiu 
buvo “Dzimdzi Drimdzi” at
silankymas ir atsisveikini
mas. J ie visiems žinomi. Sa
vo šposais, linksmumu ir dai- . 
nelėmis kiekvieną prie savęs 
traukia. Nors atsisveikini
mas paprastai liūdnas, bet 
jie savo vaizdeliais, būdu 
daug suteikė mums smagu
mo ir linksmumo.

Štai perbėgau vienų meti), 
nuo Gegužyje atmainos ligi 
Gegužio tos pat dienos šiais 
metais, veikimo įvykius, ku- : 
rie buvo sujungti su parapi
jos veikimu ir nešė parapijai 
naudą, visiškai nekliudant 
draugi ji) ar kiti) atskirų gru
pių veikimo. Iš to aiškiai 
galima matyti, kad veikimas 
neapmire, nesumažėjo, bet ; 
eina sparčiai, nors apie tą 
laikraščiuose kaskart nesigi
riamu. O jeigu dar prie to 
pridėsime draugijų darbus, 
tai ištiktųjų mūsų parapijo
je ne tik veikiama, bet tie- ; 
siog kibžda. jeigu taip gali
ma išsireikšti.
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Iš drauguijinio gyvenimo 
galima daugiau paliesti tik 
tas. kurios daugiau darbuo
jasi idėjos reikalais ir yra 
uolios bažnyčios reikalų rė
mėjos. Vienok turiu pažy
mėti, kad ir išimtinai pašai
piuos draugijos, kurios tik 
savo narių pašalpa tesirūpi
na. šiuo tarpu gražiai gerbia 
savo bažnyčią, jos reikalus 
gina ir aiškiai matoma, kad 
kai kurios yra. o kitos trum
pu laiku Ims vienos iš tvir
čiausių bažnyčios reikalų lė
mėjų. Ištiktųjų kitaip ir ne
galėtų būti, nes tie patys ka
talikai, tie patys pa ra pi jo
nai ir kaipgi galėtų svetimus, 
laisvamaniškus reikalus rem
ti ! Tą gerai kiekvienas gali 
suprasti ir supranta.

Iš idėjinių draugijų, ku
rios daugiau rišusi veikime 
su parapija pirmoje vietoje 
pažymėtinas yra Federacijos 
skyrius, nes jis sut raukia vi
sas katalikiškas draugijas. 
Čia draugijos pvr savo atsto
vus semia informacijas, vei
kia Bažnvčios ir Tėvvnes• • 
naudai. Per tuos metus 
Federacija surengė porą va
karų. ypatingai pažymėtinas 

• darbas, tai surengime viešo
jo susirinkimo Vilniaus rei

viena kuopa surengė po te-^i 
atraluvakarą.

Žvaliausią pažangą pada-tl 
re per Šituos metus chorą? 
draugija. Tą pat į chorą pa| 
imti metai atgal ir Šiandierf 
tai negalima būtų nei pažin
ti. Giedojimas, dainavim 
koncertai eina augščiausii 
laipsniu. Malonu būti baą 
nyčioje, malonu lankytis 
koncertus. Nemanau j 
rastųsi visoje’fipielinkėįęku-^ 
ris nors choras kad pralenk
tų šv. Kazimiero parapi 
chorą, l’ilnąą enerį^gįs • 
^ĄĮ^tųmo j/į 
vedėjas p. J. Žemaitis; 
r<> veikimas pilnai rišasi 
virš aprašytu parapijos vei 
kimu, apart to dar choras t® 
sur dalyvauja ir prige 
kur tik kas idealaus yra 
giama.

. A
Materialiai apčiuopiamiatt 

šia draugija yra Maironio 
Bendrovė, m s turi gražiau^ 
šią ant ežero parką. Pat 
piknikams, vasarnamiai gy 
veniniai, maudynės, -vietf 
žaidimams ir tam pauašiaL 
Pati bendrovė kartas nu< 
karto surengia ten pikniką 
šokius rengia kas subatos 
karą, o šiaip v s išrandavojj 
įvairioms draueijoms. Abet- 
nai per ištisą vasarą einateį 
triukšmas ir viskas atlie 
ma padoriai, blaiviai ir pll 
kilniausiai. Apart dar 
paprastojo veikimo bendro 
metuose surengė gražią 1 
pelningą vakarienę ir 
\vhist party.

Lietuvos Vyčių 
surengė per metus du te 
liniu vakaru, liet abelnai. 
delio veikimo ir pasi 
negalėjo parodyt i. 
darbštūs, tik visa n 
kad jie nvturui kur 
Kumnet turėjo namą, 
vyčiai buvo garsūs, 
kyklą statant, tą viską 
atėmus, vyčiams nėr kursi 
sispiesti. Jauuimooi 
c i ja Ik* vietos, tai be 
mūs.

Prie iš dalies id 
draugijų galima p 
pašei pi nes kaip Moterų 
jungos kuopą. Susivicj 
dvi kuopi. Marijos V 
d r.. Lietuvaites dr.. 
Vardo Jėzaus d r. Jos VB 
uoliai remia bažuyčiąj i

kaluose ir Lietuvių Dienos 
paminėjime.

Šv. Onos draugija darbuo
jasi tiktai bažnyčios reika
luose. Kas tik rengiama dėl 
bažnyčios naudos ten uoliau 
šiai toji draugipa darbuoja
si, ar tai bus parapijos vaka
rienė, fėrai, ar kas kita be 
šv. Guos draugijos neapsei- 
nama. - Ir toji draugija per 
ištisus metus gražiai darba
vosi. Iš savęs šv. Onos drau
gija surengė vieną pikniką 
ir vvhist party, abudu įvykiu 
turėjo gražų pasisekimą ir 
gražaus pelno padarė. ,.

Marijos Vaikelių Draugi
ja irgi darbuojasi tik para
pijos reikaluose. Surengė 
gražų teatrą “Patricija.” 
Lošė puikiai, ir pasirodė kad 
merginos iš tos draugijos yra 
geriausios lošėjos. Po Vely
kų surengė šokius, kurie bu
vo iš bizniško atžvilgio pa- 
sekmingiausi.

Labdarybės draugija šiais 
metais smarkiausiai sukru
to. Draugijos ir atskiri žmo
nės labai tąja draugija inte
resuojasi, susirinkimuose 
pilnai dalyvauja, Atkalus 
gyvai svarsto, ir ištikrųjų 
šiais metais daug vargšams 
pagelbėjo, daug nuo nelai
mės sulaikė. Manoma kad 
šioji draugija trumpu laiku 
bus viena iš žvaliausiu didu-* 
gijų. ►Savo metų veikime su
rengė vieną teatrai į lošimą, 
vieną įvairų koncertą ir pra
kalbas.

Blaivininkų draugijos vei
kimas šiais\netais šiek tiek 
susi liulėjo, ne tai kad blaivi
ninkai būtų blaivybės išsiža 
dėję, bet kad kaikurie blai
vė lies uolūs veikėjai nebuvo 
patenkinti klebonų permaina 
ir sumanė lankotubti, tas ži
noma sutrukdė draugijos 
veikimą, vienok jau dabar 
dalykas užn*irštas ir driugi- 
ja vėl Uoliai blaivybės dirvo
je kruta. Iš savo veikimo 
pažymėtina, kad surengė 
gražų ir labai Įvairų koncer
tą. Žmonių buvo daug ir vi
si patenkinti.

Tėvų Marijonų Kongrega
cijos Rėmėjų kuopa ir Dar
bininkų kuopa skaitliumi la
bai mažos, daug ką nuveikti 
negali, lh>t yra čia uolių pasi
šventusių darbuotojų. Kiek-

Worcester, Mass.
»

AVurccsterio lietuvių kolo
nijoje 1925 metai yra pažy
mėti svarbiomis atmainomis.

VTais metais gegužio mėnesy- 
xBje ta^o^ padalinta į_dvi Šv. 

Kazimiero parapija, iš jos 
’sidarė nauja Aušros Vartų 

apija. Pasikeitė taipgi ir 
maigai: kun. J. Jakaitis pa

sitraukė iš senosios parapi
jos, jo vietą užėmė kun. K. 
Vasys; kun. J. Čaplikas li
ko paskirtas naujosios pa
rapijos klebonu, o kun. L. 
Kavaliauskas išėjo klebo
nauti) į I’rovidencc, R. L Tai 
žymios tos kolonijos lietuviu, 
katalikų istorijoje almamos. 
Kaip tas viskas atsimušė į 
žmoni s ir abelnai į visą kolo 
n i jos veikimą !

►Seiliaus būdavo beveik 
kiekviename laikraštyje ir 
kiekviename numeryje >is 
tas is \\ orerstrrio rašoma. <, 
dabar jau štai metai praslin
ko ir vis nieko nematyti, kaip 
ir rodos Viskas ^lugo, užmi
go. Taip nėra. Prie tokių 
atmainų Worci Meris atmai
nė lik savo taktiką. Seniauus 
daugiau garsydavosi ir gir 
davosi, o dabar daugiau dir
ba, mažiau gi garsinasi. Štai 
paimkime tik vieną naujo
sios parapijos įvykį: dar tik 
vieni) meti) senumo, o jau 
baigia savo naują mūrinę 
bažnyčią stalyti, tas jaunis 
kini liudija, smarki) darbą. 
Bot ,-iŠ čia iiorėč’iyu tik pa 
žvelgti į senąją šv. Kazimie
ro parapiją, j »s parapijini, 
draugijini, visuomeninį, dva
sini vi ikima.

* r ‘
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I’irmiamiai reikia žinot i 
kad Sv. Kazimiero parapija 
lapo padalinta beveik Į dvi 
lygi dali, liko Šiek liek di
desne. bei ne taip žymiai 
kaip bu\o manoma, vpatiii 
gai po antrojo padailnimo. 
Paviršutiniai atrodo teisvlė

te

dam?; didesnė, bet tai tik iš 
priežasties kaikurių naujo
sios parapijoj parapijom) 
nesilaikymo savo ribų. Vie
nok nežiūrint tokio žymaus —- <*♦ r- : A ‘ ■ - i J-'v .padalinimo parapijmis vei
kimas nei kiek nesumažėjo, o 
tai dvi to kad tų atmainų dė
lei atsirado žmonėse gilesnis 
susidomavimas, sujudimas, 
ne vienas lyg iš miego atbu
do ir laip veikimas paspartė-

I’jrmutmiu įvykiu po to
kio pei laužimo buvo parapi
jos piknikas. Žmonių tiesiog 
knibždėjo Maironio Parke. 
Nors oras netikęs, bet žmo
nių ūpas pakilus. Parapijos 
naudaui gryno pelno pasida
rė virš Š5( M).()().

Gražaus pelno atnešė pir- 
miaus p. p. Lozoraičių ir vė
laus p. p. Alavošių parapi- 

. os lamdai surengtos \Vliist 
’a rty.

Rūpesčiu klebono kun. K. 
Va.-io parapijos naudai buvo 
surengtas vienas gražiausių 
<o!>evrii). Čia buvo sutrauk
ti \ ien tik žymesnieji daini- 
jiiiikai-arlistai; jų tarpe 
svarbiausią vietą užėmė po
nia M. Čižausk ietie. Tai tik
rai but o žavėt imis koncertas. 
Klausyklos nors ir visą nak- 
į. *

Miliniu parapijos įvykiu 
Lai laivo parapijos vakarie
nė. Manau tai buvo gražiau
sia vakarienė. Sale puikiai 
papuošia. Žmonių pilna pri
sigrūdę kiek tik galėjo tilp 
Ii. Ypatingai pastebėtina 
kad labai daug jauninto lai 
vo; reiškia jaunimas pilnai 
pradeda parapijos reikalais 
domėtis. Muzika, dailios, 
kalbos, klegesys, visų links 
mas. pakilus ūpas teikė jau 
ku. maloni) ispmli. I’arapi 
jai pel no 11 ko a pie

Vėliaus atsilankė p. (’eka-
naviėius su savo Įvairiais- 
“stebuklais” ir šposais, veikslais.

. X.
♦ .

si) — apie 
mąją Lietuvą 
vairūs luomai, 
nuoja himną, 
nius
lenkas plėšia iš Lietuvos Vii 
nių. Lietuva surišta ir nusi- 

tokiame'l minus, bet pagalbon Lietu-
vos kareiviai atremia šautu
vus Įlinko krūtinę, choras 
dainuoja “Ei pasauli.” Sce- 
na “Šieną grebia” — būrys 
Lietuvos mergelių linksmai 
grėbliais ir rankomis dėsto 
šieną, choras už scenos dai
nuoja linksni;) dainelę apie 
berneli. Scena “Žilvitis” - - 
jaunimo būrelis šoka Žilviti, 
chorasdainiiojh. Scena “Mo
kykla” — s pa ii (los draudimo 
metu motina prie ratelio mo
kina vaikučius, skaityti, cho
ras dainuoja. Visos tos sce
nos atliekamos su tinkama 
išraiška, be jokio pasijudi
nimo. Choro prftaikinta už 
scenos daina sukelia tai liūd
ną. tai linksmą jausmą sulig 
paveikslo reikšmes. Tai iš- 
tikrnju buvo Įspūdingi regi
niai ir lie jokio užmetimo tin
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ta įp kad vieną dieną būtų 
pilna, o kitą pustuščiu. Tai 
gemas žemklas. 'Poliaus rėmi
mas pinigiškai paTapijeis rei
kalų yra labai gražus. Kiek 
teko patirti, kad visos bažny
tines rinkliavos po parapijos 
padalinimo ne* lik ne* mažes
nės. be*t kur kas didesne"**.

Iš labiausiai pažymėtinu į-Įčių būrelis, tam tikrai pasi- 
\ykių Šiais metais buvo tai 
Pirmoji Komunija ir šutei

Sutvirtinimo Sakia- 
Pirmoji Komunija 

pažymėtinai 
ma išrėdyta.

sus įspūdžius. Taip bran
giai, gTažiaTtMtrtingai ir šil 
elį patraukiančiai dar nie- 
kael mūsų bažnyčia nebuvę: 
išrėelyta kaipšieęįt* iškilmėje*. 
Tiesieig visi stebėjosi. Pa
čios apeige»s atsiliko labai 
tvarkingai ir įspūdingai. 'Pik 

|Vyskupui atvykus, mergai- 
I

KUN. J. ČAPLIKAS
Aušros Vartų parapijos klebonas Worcester, Mass. Linksmai! 
būdo, geros širdies, visiems mandagus veikėjas.
mingai pavedė naujos parapijos steigimą ir bažnyčios statymą

.3

Labai sek-

kimus 

nieiilo.
buvo

I
> v v •
»az.nyeia 

žvakes, 
kė* žmogaus širdį, 
iškilminge >je 
varpams 
mūms skambant

*.■ i* a L?
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metus visuomeniniams rei
kalams paklota ligi ketiniu 
tūkstančiu dolerių; nebuvo 
beveik mėnesio kad kas nors; 
neprabiltų visuomenės reika
lais. ir \vorcesterieeiai visus 
širdingai priėmė. O reik'a 
atminti kad darbo aplinky
bės buvo gana tais metais 
sunkios.

Drąsini* Slovis

Nebus darviskas jeigu ne
pažymėsime žmonių dvasinio 
stovio, kaip .jie savo sielos

I

;

i

Į

graži, 
(lėles, 

švie-sos traukte* trau- 
Kledtonas

proe-(*sijoje, 
gaudžiant, gied

at s i ved e" >š 
nmkyklos, gražiai pirmajai
komunijai prisitaisiusių 208 
vaikučius. Jų įspūdingi vei - 
(lėliai, dievotumas, gražus 
apsiėjimas glaudino žmo
gaus širdį, primine" kūdikys
tės dieneles. Per iškilmin
gas šv. Mišias vaikučiai pri- 
ėmė" šv. Komuniją.

Gegužio 20 dieną 
Vyskupas suteikė šv. 
mimo bažnyčioje G7J

čiams i r suaugusiems Sutvir- 
linimo Sakramentą. Jau kė
lėt;.! karti] Šioje bažnyčioje 
buvo teikiamas tas sakra-

kad lankymasis kaslmentas, be*t panašaus iškil

reikaluose darbuojasi, čia 
ilgi pažanga graži. Jau 

imant per .abidvi parapiji 
lankymasis bažnyčion smar
kiai padidėjo. Naujos para
pijos pamaldų vieta šventa 
dieniais prigrūsta. o senoje 
parapijoje bažnyčioje mažai 
ką žymu mažiau negu kad 
būdavo nepadalytoje parapi
joje. Ypatingai tas pastebė
tina, 
šventadienis beveik vienodas, miiigumo dar niekados nebn - Į 
labai mažas skirtumas.

J.
Kazi- 

vaikū

F.

1 čelžiusių, pasiliko Vysku 
pą, kied<vien;> Šį tą pasakė* ir 
visos inteike" dvi dovani. 
Kiek vėliaus iškilmingoje' 
preM-esi.jo.je* nusivedė* Vysku
pą bažnyčion. Clmras griaus
minga giesme* patiko, vargo
nai drebino langus, o bažny
čios grože" teikė nepaprastą į- 
spūdį. Mergaitės pasirėdžiu
sios baltai su kaspinais ant 
galvų,zbernaičiai prisisegę po 
šviesiai raudi’oną gėle* kaipo 
šv. Dvasios reikšme. Prie 
iškilmingų apeigų Vyskupas 
suteikė* didžiausiam, kaip ka
da nors buvo, skaitliui *Su- 1 
tvirtinimo Sakramentą. Šio* 
ji iškilme" ilgai neišdils iš 
žmonių atminties.

Abe lnai imant mes dažnai 
gėrimės įspūdingomis bažny
tinėmis iškilmėmis, gražiais 
giedojimais ir visu bažnyčios 
viduriniu gyvumu, štai vai
kučiai ne til< šventadieniais, 
bet paprastomis dienomis be- 
ve ik kasdien savo gražiai iš
lavintais balsais gieda peršv.

Sunku aprašyti tuos vi-1 mišias bažnyčioje. Nors e"-

męs ir visados būtumei baž- gu mylėjo pirmąjį kleboną 
nyčioje. Mat mūsų klebonas tai antrojo turi nekęsti, nors 
kun. K. Vasys labai mėgsta 
gražumą bažnyčioje* ir gies
mes užtai pas mus visados iš
kilmingai ir širdį traukian
čiai atrodo. Prie tokių ap- 
linkymių ir žmonių dvasinis 
stovis kaskart gerėja.

Trūkumai
Ne* be* to, kad ir prie* ge

riausių norų yra ir pas mus 
trūkumų. Ne visada ir ne* vi 
sur taip eina kaip turėtų ei
ti. Pirmutinis nemalemumas 
ir dvasiniai kenksmingas at
sitikimas buvo tai kuomet, 
kun. J. Jakaičiui išvažiavus, 
atsirado būredis žmonių ir 
pasiryžo užboikotuoti naują
jį kleboną. Reiškia, nusto
ję) patįs dirbti ir kitus atkal
binėjo nuo parapijinio dar
be). kad pareidžius, je>g para
pija prie* kito klebono nega
li taip gražiai gyvuoti. IrH* * ’ ' ’ .
kas iš to išėjo. Niekis. Vi
si žmonos dar stropiau dirbo 
ir viskas dar geriau išėjo. O 
tie* keli tik sau nemalemu- 
mų pasidarė. Jie griebėsi 
užsipuldinėjimų net per lai
kraščius ir susilaukė* atsaky
mų, kurio ilgai neišdils iš at
minties. Nėra tai žmonės, 
kad būtų be tikėjimo, nedori 
ar šiaip-iškrypo, bet darbš
tūs. prakilnūs, ot tik galas 
koks įvėle į galvas nesuprati
mą, neapsvarstymą. kad jei-

*
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jis ir geriausias būtų. Tas 
nesusipratimas niekam ne
pakenkė tik jiems patiems, ir 
visgi, jiems esant geriems 
ir prakilniems žmonėms, tas 
nesusi pratimas išnyks ir jau 
nyksta ir vėl visi kaip vienas 
stos į prakilnų darbą.

Kitas nenueisimas kuris 
dabar apsireiškia, tai kad su
sitvėrus dviem parapijoms, 
prasideda lyg vienos ir kitos 
parapijos parapijom] tarpu
savis nekentimas, ar pajuo
kimas. Tas buvo pastebėta 
net jaunųjų tarpe. To netu
rėtų būįi i n kasgreič-iausiai 
turėtų išnykti. Visų vienas 
tikslas, visli vienodas darbas 
ir visus viena meilė turėtų 
rišti.

Ko dar trūkstą, tai jauni
mo organizacijų. Ypatingai 
sporto. Daug jaunimo bas
tosi pas svetimtaučius, o ga
lėtų juk savo turėti. Aršiau
sia tam kliudo vieta. Mo
kykla pabudavota be salės. 
Nėra vietos kur jaunimas ga
lėtų susėdi,' galėtų sportu 
užsiimti, o be to jokia jauni
mo organizacija negyvuos. 
Dabar jau šiek tiek jaunimas 
sujudo, suorganizavo sporto 
draugiją ir gal su laiku šis 
trūkumas bus pašalintas.

Ir abelnai imant yra čia 
gana dar neva bedieviško 
gaivalo, kurie patįs nežino 
kur klajoja, daug yra gir
tuokliavimo, nepadorumo ir 
neteisingumo, bet tas viskas 
gal su laiku išnvks. Patįs 
susipras, daugybės-geni žmo
nių pavyzdys ir dabar spar
tus dvieju parapijų darbas^ 
vos greičiau prie susiprati
mo apsisvarstymd ~ir~ prie 
prakilnaus žmonijos darbi

Iš tos apžvalgos maj^ ’’ ,
kad daug vienais meiįhs ! 
veikta, daug nuveikta ir 
Dievui padedant tas veiki
mas plėtosis, augs i r su laiku 
pasieks augščiausio laipsnio, 
nes visi žmonės sutartinai, 
meiliai ir vienylx"je darbuo
jasi su savo darbščiais kuni
gais. o kur sutarimas ir vie
ny I m“, ten yra gaivi m".

Vienas

J

Aušros Vartų lietuviu parapijos didžiulis, puikiai išlavintas choras, žinomo dainininko R. Juškos vedamas.

isi į Didį Darbininkų Pikniką
I

MAIRONlES PARKE, Worcester, Mass

Parkas atsidarys 10 vai. ryte, muzika ir šokiai nuo 3-čios vai. po pietų
V

4
I

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

Popiežius Pijus IX 

I CHORO REPERTUARAS

Mėnesinis Muzikos Ix*I<llnys. Mė
toms $2.00. Už tą pačią kainą 
siunčiam Ir Lietuvon. A. BAČIU
LIS, 421 Cth S t., S. Boston, Man.

į' *

4 Jjr J

egužio-May 31-mą dieną, 1926 m.
imejimai, žaidimai, dovanos, linksmybes, saldainiai iš Lietuvos

VALIO! DARBININKAI VALIO!
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Naujos rūšies 
Missis^ippi upės.

ApieWorcesterį ir Worces- 
terioLietuvius

r 1 . ■
Worcester’is \yra vienas 

gražiausių Naūjos Anglijos 
miestų. Vieta šiek-tiek kal
nuota, todėl jo apielinkėse 
randasi gražių ežeru. tNeku- 
rie jųjų yra gana ilgi ir gi
lus. Šio miesto gatvės pla
čios ir švarios. Oras tyi'as ir 
sveikas, nes didžiuma dirb
tuvių vartoja, elektrikus jė
gą. Savo kultūros, pramo
nės ir kitomis įstaigouiis jis 
drąsiai gali konkuruoti su 
rytų metropoliu — Bostonu.

Komunikacija labai patogi 
su visais miestais' ir apielin- 
kės miesteliais, nes jį jun
gia dvi gelžkelių liniji, gatve- 
kariai ir įvairūs auto-buss’ai. 
Atvykti iš kitur nėra jokių 
sunkumų ir keblumu, lies 
transportacija dažna ir kom- 
petentiška. Tau tur-būt, yra 
priežastimi greito šio miesto 
auginio.

Gyventojų skaitlius 200. 
(XX). Iš jų lietuvių skaitoma 
virš 1,500 šeimyną. Vieni 
jųjų čia atvyko tiesiog iš Lie
tuvos, kiti-gi atsikraustė iš 
kitų miestą, ypač tą, kur 
darbai eina silpnai. Taip ta
tai, lietuviu skaitlius šiame 
mieste kas metai vis didina
si, kuomet kitur, kaip kad 
girdėti, mažėja.

Priežasčių lietuviu i čia 
vykimo yra keleriopą. Vie
ni atvažiuoja todėl, kad čia 
daug daugiau ir Įvairesnių 
dirbtuvių, negu kituose mies- 

. tuose ir atvykusioms todėl 
lengvinus atrasti savo specia- 

^liškun)o darbą. Darbai pa
prastai čia eina gerai ir už- 

Kiti gV 
vustosi i čia todelei, kad 

įbėgti nuo dulkių nešvares- 
įfcniestą arba nuo nuobo- 

umo mažą koloniją, kur 
draugijinis gyvenimas ir vei
kimas sustingęs, nes spartu
mas šiuo žvilgsniu galimas 
tik ten, kur žmonių skaitlius 
didelis.

Ekonominis lietuviu gyve
nimas, išimant keletą, yra 
gana geras. Vieni jąją varo 
pasekmingą pramonę, kiti 
užsiima profesija, kiti pa
galinus uždarbiauja dirbtu 
vėso. Visi gyvena taupiai ir 
didžiuma jąją turi savo nuo
savybes — namus. Esti ir ge
rai pasiturinčiu — vertų ke
letą desėtką tūkstančiu.

SoTialis-gi "gyvenimas yra 
gyva*, spartus. Vieni pri
klauso prie idejinią, kiti 
prie savitarpi n i ų-pašal pi niū 
draugiją. Jase uoliai daly 
vauja netik vyrai ir motei-Įs, 
bet taip-gi jiąunuęinenė ii’ 
vaikai. Visi tnri sayo orga
nizacijas, Ihiopas ir kliubus. 
Atrasi vtįg'keletą •apsileidė
lių, kurie nepriklausytu prie 
kokios-nors organizacijos. 
Kip visur, taip ir čia, veiki
mo centras tai bažnvčia, nes 
kiekviena naudinga organi
zacija atranda nuočiXdži:ii 
kIcImmio užuojautą in^n&ra- 
mą. Ki^kvirfna jųjų|KirtAMi- 
to£ią(vietą susirinkiit^ąg ir, 
vasaros metu, pramogoms — • 
piknikams Maironius parką 
prie gražaus ežero kranto. «f 

Visuomeninis reildnifis. A- 
čių^iuonią susipratimui ir 
dviuids vadų darbštumui 
Worc«itericčiai nuoširdžiai 
atjaučia ir remia visus tau
tos ir tikybos reikalus, 
laimėjo žymų mctinii

i

žiną narių skaitlių Šv. Kazi
miero dr-ja, Kaune, pasidar
bavus jos atstovui. Čia su
rinko gausių aukų Pažais
lio vienuolynui; čia paremta 
krikščionių demokratų veiki
mas Lietuvoje; čia ir-gi pa
skatinta artintai prie uolaus 
dailėje darbavimosi gausiai 
atsilankant ant jų rengiamų 
spektaklių. Žodžiu — viso
keriopas naudingas veiki
mas eina plačia vaga.

Pavapi jos. Čia via dvi pa- 
rapiji: senoji Šv. Kazimiero 
ir naujoji — Aušros Vartų. 
Abidvi puikiai gyvuoja.

Šv. Kazimiero parapijos 
tikru įkūrėju yra kun. J. 
Jakštys, dabar gyvenąs Vir
balyje,, Lietuvoje. Jis tai nu
pirko žemę vienuolynui ir 
mokyklai ir uždėjo pamatus 
dabartinei šv. Kazimiero 
bažnyčiai. Ačiū jo ir po jo 
buvusiųjų kunigų triūsui se
noji parapija turi dabar gra
žią mūro bažnyčią, erdvą 
mokvkla, seserų narna ir kle- 
boniją. Čia nūnai klebonau
ja gerb. kun. K. A. Vasys, 
buvęs AVestfield, Mass., kle
bonas. Jis savo taktu, apsi
ejimu ir iškalba patraukia 
visus, prie savęs. Net atšalę 
— paklydę, metę savo klai
das gausiai lankosi bažnvčio-O v

je ir eina prie sakramentu. 
Tiesiog įdomu, kad . dabar, 
pasidalinus parapijai, baž
nyčioje žmonių lankosi daug 
daugiau, negu pirm — esant 
parapijai nepadąlytai.

V : * . ’
Aušros Vartų parapija su-

jūn. J.

SO. WORCESTER, MASS
Nepamirškit visi atsilankyti 

į Aušros Vartų parapijos pir
mą pikniką, kuris įvyks gegu
žio 30 d. ant Gedimino Kalno. 
Kviečiame visus vorcesterie- 
čius ir iš apylinkės atsilankyti.

Dabar pranešam, kad Švč. 
Panelės Aušros Vartų Merginų 
Dr&ugijos susirinkimas įvyks 
pirmą >seredą po pirmąjai pėt- 
nyčiai bažnytinėje salėje 7:30 
vai. vakare. Prašom visas mer
ginas šios parapijos prisirašyt 
prie šitos jaunos draugijos.

Dar norim priminti, kadi baž
nyčia jau auga ir auga diena 
po dienai ir 4 d. liepos mėnesio 
bus pašventinimas kertinio ak
mens.

Kryžiau^ Lietuvių parapiją 
rengia pirmutinį parapijos pik
niką šįmet Kviečiam visų ko
lonijų lietuvius atvykti mūsų 
piknikan ir praleist gražiai lai
ka tyram ore. Visas pelnas cb 
na parapijai. < 1 ries gera muzi
kė. Bus daug įvairumo. Kas 
atvyks tas užtikrinant bus už
ganėdintas.

D- i.

dant reikia pasakyti piln& 
Klubas dar nesenas, bet. jau su
spėjo i ša u gint f labai škaradną 
gaiduką. Taigi tas gaiduką® 
eini? kaikuriems rimtiems klubą 
nariams šokti į akį. Palietė ir 
p. Norkūną. Bet matyt di 
užėjo ant akmens. Nork 
gaiduką taip papašiojo, ka< 
suriko “rūtavokite.” J,”.

Čia nemažai jtu senbernių^ 
Jie apsigyveno kur ten ant cen- 
tralinės gatvės. Tai jie ten vi
lioja merginas, bet vis nevyks-.

žežmaris

Korespondentė

MONTELLO, MASS.

LDKS. 2-ros k p. mėnesinis 
susirinkimas bus antradieny, 
birželio 1, 1926, 7:30 vakare. 
Prašome visų narių susirinkti, 
nes bus išduotas raportas iš L. 
D. K. S., N. A. Apskričio suva
žiavimo, buvusio geg. 23, 1926, 
Nashua, N. If.^ Ypatingai pra
šomi visi nariai, kurių mokes
tis užsitraukę, ateiti ir atsily
ginti ir tokiu būdu palengvinti 
Centro reikalus.

PASTABA. Visi norintieji 
važiuoti i L. D. K. S. pikniką 
gegužio 31, 1926 Maironio Par
kam AVorcester, Mass. malonė
site pribūti i J. Treinavičiaus 
krautuvę nevėliau kaip 7 vai. 
ryte, nes buss’ai išeis lygiai 7 
vai. ryte.

J. J.

CLEVELAND, OHIO
Moterų Sąjungos 26 kuopa 

laikė mėnesinį susirinkimą ge
gužės 11 d. Susirinkimą vedė 
vice-pirai. Ona Darusevičienė. 
Dvasia buvo pakili ir tvarka 
pavyzdinga. Neklysiu sakyda
ma, kad ir pastaroji netoli pa
silieka pavyzdingumu, darbštu
mu nuo pirmininkės p-nios Mi- 
halich’ienės. - Po visų gražių 
komisijų raportų sekė raportas 
iš jubiliejinio 10 metų paminė, 
jinio rengto vakaro. P. Stau- 
pienė, M. Jankauskienė, V. Ma- 
rozienė patiekė gražų raportą, 
pažyniėdamos visas savo atlik
tas dalis. Pasirodo, kad vaka
ras surengtas labai gražus ir 
visas programas išpildytas ko- 
puikiausia. Veikalas atvaidin
tas labai gerai. _Miesto majo
rui susirgus ir neatsilankius, 
{nukalbą pasakyti jo vietą užė
mė advokatas Jonas Milialicb, 
di<ls lietuvių patrijotas ir pa
tarnautojas visuose prašymuo
se.

Sąjungietė, žvaigždė p-ni AI. 
Čižauskienė dainavo pirmą kar
tą Clevelande sąjungiečių him
ną ir kitas dainas. Sąjungie- 
tės jaučiąs labai „linksimos tu 
rėdamos savo tarpe tokią ypatų 
kaip p-ni M. Čižaiskienė. Kal
bėjo p-ni St. Greičiene apie są
jungiečių reikalus.

Kuopa nepamiršo veikėjos, 
kuri £er daug įlietų yra pa si-

_

r
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dailės. Bet gal 
Sakė, girdi, hut u* kitkas./ Žmones vargina 

šiandien tai koncertas, tai ver- nedarbas.
Gegužk/TO d. čia prasidėjo 

misijos ir tęsėsi iki 16 d. Žmo
nių lankėsi kas vakaras daug'. 
Nors čia siautė žiauri bedievy
bė, bet “tikėjimas pas žmones 
visgi užsiliko.

Gegužio 15 d. mūs parapijoj 
lankėsi vyskupas ir teikė pa- 
drūtinimo sakramentą.

Veiklesniųjų žmonių dabarti
niu laiku mintys nukreiptos į 
rengiamąjį L. D. K. S. pikniką 
AVorcesteryje. Žadama važiuo
ti visokiais būdais.

“Sandaros” num. 18 randa 
si iš mūs kolonijos korespon
dencija, kur sakoma būk klebo
nas šmeižęs klubą. Bet nepa-

nenurimsim,” 
akys išsprogo.

tas garbės p. Olšauskas. Išsi
skirstė visi užganėdinti.^ Sve
čių buvo atvažiavę net is Law- 
rence, kaip va: gerb. kun. Ver 
niauskas ir vargoninkas p. J.
Banys.

Čia pat prasideda ir naujas 
vasaros sezonas.

29 d. gegužės rengiamas jan
kių metų sukaktuvių atidary
mo Romuvos Parko. Pradžia 3 
vai. Grajvs baseball, basket 
bąli ir kitokias fones darys. Aš
tuntą valandą prasidės šokiai. 
Įžanga visai mažytė visai die
nai. Nedėlioj 30 d. gegužio nuo 
pietų bus atdaras jiarkas su vi
sokiais žaislais. nes žada ank- 
sčiaus atvažiuoti visi dzim- 
dziai. Tai juokų netruks. Ne
dėlios vakari' vaidins paskutinį 
sykį Montviloj ir visoj Ameri
koj. .

Panedelio ryte apie septintą 
valandą išeis basai į AVbrcces- 
ter'i, kur yra surengtas L. D. 
I\. S. piknikas, kurio nei vienas 
lietuvis neturėtu apleisti.

J. D.

I
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JUOZAS M. VERVEČRA
(VERACKA)

LIETUVIS ADVOKATAS
PRAKTIKUOJA DVIEJUOS®

OFISUOS®

SOUTH BOSTON MASS.:
414 W. Broadway 

TeL S. B. 0948

BROCKTON MASS.:
684 No. Main Street

Tel. Brockton 7180 
RESIDBNCIJOS TeL 8. K 342M-*

LIETUVON IR U
LIETUVOS f

PER HAMBURGĄ
Msų 3 varyklių garlaiviais 
ALBERT BALLIN, HAMBUBfl 

BESOI.UTE, ’BELIANVE 
PEUTSHLAND

CLEVKLAND, AVESTPHAL1A 
T1IUK1NGIA 

Savaitiniai išplaukimai iš 
New York’o—garlaivais 

Thlrinoia ib TVestphalia 
Sustoja Bostone *• 

Asmeniškai vadovaujamos 
Europinės keliones

.organizavo ir į
cios statymo darbą* 
miligai veda gerb. 
Čaplikas. Statymas skubiai 
eina pirmyn ir tikimės, kad 
bažnyčia ant Gedimino kalno 
(tai]) vadinasi vieta, kur ją 
stato) bus netrukus užbai 
ta.

Molėfjlda. Šv. Kazimiero 
mokyklą lanko apie 400 vai
ką. Būtu ir antra tiek mo
kiniu, jei būtų tik vietos. 
Laikui vienok einant, mano
ma mokyklą padidinti, kad 
galėtu joje tilpti visi lietuvių 
vaikai. Šia mokvkla veda < v c
gerb. seseris Kazirnierietės. 
Vaikai apart paprasto vie
šojo mokvklu kurso esti mo- 
kinami dar tikybos. Tikrai 
galima pasidžiaugti sesučių, 
darbo vaisiais, nes šios mo
kyklos vaikai apsiejime ir 
mandagume gali būti vi
siems pavizdys!

1\ o m u )i i ja i r S u / v i r f i n i - 
iiias. Basi dalba vils per me
tus sesutėms-vienuolčms ir 
dvasios vadams šįmet priėjo 
gražus būrelis vaikų prie 
pirmos šv. Komunijos. Šv. 
Kazimiero parapijoje 23 o 
Aušros gi Vartų 9. Paga
linus gegužės 20 d. Šv. Kazi- 

suteikta 
it daigeliui suan- 

itfsrti&mo sakrą-v 
Wn dilius už Krjsj- 

ir tautos |ųes|i 
žą kovotojų skaitlius!

Žmofjulis

miero bažnyčioje' 
(XX) mažų irtd 
gusta |Sut 
mentali”__
tauHpdĮ^ii
menti

SCHENECTADY, N. Y.«

Nedėlioj, 30 d. gegužio 1 vai. 
po pietų Myčkausko darže Šv.

Pranešimas

Skanumynas 
savaimi pasi

darąs!

darbavusi ir būvį *. raštininkė

LOWELL,MASS.

Gegužio 9 d. buvo koncertas, 
kurį surengė šv. Juozapo cho
ras po vadovyste p. R. Aino-

I ir is
LIETUVOS

PER BREMEN’Ą
Didžiausiu Lr greičiausiu 

Vokiečiu garlaiviu 
arba kitais šios linijos laivais 
Tik 8 Dienos Vandeniu 
Patogus oios.klesos kambariai 

I ARI PUSI NUMAŽINTA 
l KAINA 
eipkitės pas 

G KR M A N

Reikia taip gyventi, kad 
kiekvieną vakarykščią dieną 
galėjumer prisimint.i'su pasi
tenkinimu ir džiaugsmit.

r am-

Kiekvieno kataliko Šventa 
eiga remti katalikų spauda.

Leoiias XIII

Gardus karamelinio 
pudingas be jokio rei
kto .< saikuoti arba 
maišyti. Tik paimk 
neatidarytą Borden’o 
kondensuoto pieno 
(pasaldyto) keną ir 
virink per tris valan
das vandens puode. 
Ataušink ir duok su
pjaustytą į riekutes.
Jums labai patiks 
gausiai kvepiantis 
karameliniu skonio.

5 d -
Šeimynai jįs patiks ir

> r ’ *
jopageid&os dažniau^

STANDARD
GONDENSED MUK
JPSC GROSERKIIVK'AS 
TURI ŠVIEŽIO STARO

4 
f

P

fos. 
iž Žrfkiėnė 
Dabar ji yra 
Amerikoj gimus | 
nok lietuvių 
žvaigždė. •T

mus |r augus vie- 
tarpb buvo kaipo

JC z
Kuopa nutarė "rengti šeimy

nišką išvažiavimą. Išrinko ko
misiją, kurion inėjo Ona Kan- 
cienė, St. Mušinskienė, E. Žit- 
kiutė.

Sąjungiečių vajus neblogiau
sia sekasi. Dar yra biskis lai
ko. Sąjungietės išpildykite sa
vo kvotą, nes visos pasižadėjo
te prirašyti po vieną naują na
rę. Nėra abejonės, kad kiek
viena savo žodį išpildys. Visos 
į darbą pirma negu vajus užsi
baigs. •

Koresp. P. Glu-nė

MONTELLO, MASS.
Netikėtai montelliečiams pa

sitaikė užbaigti žieminį sezonų 
taip maloniai, kad negreit iš
nyks iš mūsų akių. 16 d. ge
gužio vietinis bažnytinis choras 
po vadovyste vargoninko p. J. 
Olšausko surengė koncertų. 
Nors p. Ališauskas naujai te 
atvykęs į Mentelių, bet gerą 
pradžią jau padarė. Be to ne
laiminga liga patverus ilgokai 
palamdė. Pasirgęs apie tris 
mėnesius, stojo prie savo už- 
briežto darbo. Palavinęs chorų 
porą savaičių perstatė minėtą 
koncertą. Kas gi galėjo tikė
tis, ko nors geresnio per taip 
trumpą laiką prirengi mo.

Pradžioje suvienytas choras 
taip sužavėjo klausytojus, kad 
negalėjom atsidžiaugti.,

Tol įnirti vienųNįfr...............
ras parengt®* 
šiais sns&luato.Mtlėse^pric mai
nančių šviesų tapi maloniai 
dainaVo, kad net ašaras tranko 
iš akių.

Tolinus* pats p. Olšauskas su 
p-le Dubosiute sulošė teatrvlį 
su dainelėmis, lietuviškais šo
kiais ir vėl dainelėms. Ir čia 
taip publikai patiko, kad aplo
dismentams galq nebuvo. Prie 
užbaigos vakaro kaip užtraukė 
“Ei pasauli, iyes be Vilniaus

ųN^rgaičių clio- 
iąltais drebu-

.srtt1ėsepri(‘ mai-

LAIVOKARčIŲ
Dėl informacijų vrt
N O R T H C “________

LLO Y D
13 iVater’St, Coe. Devonsliire 

Bt, Boston, Mass.
arba paš bilę vietinį agentu

$203
Iš NEIK Y0RK0 j 

Kauną ir Atgal 
(Karės taksai ekstra)

Išplaukia koži).? savaitę 
Sugrįžimui leidimų ir kiltį 
informacijų kreipkitės pas

Unite#
gUgiaupLlne)

HanihurgAmericanliue |
131 Statė St., Boston, Mass. ‘ H

...... ..įįĮjūįjį

„Plauk po Amerikos Vėliava“ *
- * ' i'Nupiginta ten ir atgal kelione į

LIETUVĄ * 
tik $203.00 ir brangiau 
per Bremen ar Chcrbourg

DŽIAlfGKITfiS saugumu ir 
patogumais laivų, kurios val

do ir operuoja Suvienytų Valsti
jų Valdžia. Pasinaudokite spe- 
cialčmis ekskursijomis, neprilyg
stamais parankumais bilc laivo 
ITnited Statės Linijos—laivai ku
rie plaukia po Amerikos vėliava.

Ruoškitės dabar ekskursijai 
ant

S.S. GEORGĘ WASHINGTON 
via Bremen

kuri išplauks iš Ncw Yorko Lie
pos 7. Važiuosite kartu su savo 
tautiečiais po asmeniška prie
žiūra p. Jono W. Luti’.. Vedėjo 
Lietuvių Skyriaus prie Unitcd 
Statės Linijos

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

M-

CUNARD
Į LIETUVĄ
(per Angliją) 

sumažinta kaina 3 klesos sugryltiBtf 
laivakorčię

Į KAUNA IR ATGAL

BERENGARIA ir 
MAURETANIA...........1211
AQUITANIA................$215
l LIEPOJĄ IB ATGAL tIAIB 

LAIVAIS — $186. 
Iš Bostono:

Franconia_____ Gegužės 30
Samaria Birž. 13, Liepos 11

Į Lietuvą greitu laiku. Išplaukimai 
kas soHNlę. Keleiviai nepiliečiai i- 
leidžiami be kvotos varžymu. Via! 8 
klesos keleiviai turi kambarius. Ne
prilygstamas švarumas. Puikus mai
stas, Kreipkitės prie vietos agentu 
ar I 
CUNARD LIN®

St..
* Unite# Statės Ilties

45 Braadwar, New Tark Ctty

PARANKIAUSIAS 
kelias

JEIGU JŪS NORITE VYKTI LIETUVON

Ruoškitės-Ir prisidėkite prie ANTROS Milžiniškos 
Vasaros Ekskursijos

.*• ■

Ekskursiją Rengia BALTIO AMERICA LINE ifKorią Pa^rdis-Pačios Kompanijos 
Atstovas. Mes ar Jūsų agentas pasirūpinsim iigauti perimtus ir pasus.

’ X ’ ’■ s
Reikahiudnml smnlkcMilų Kinių lt kreipkttCs J gyvensnŲ jūsų spielinkCjc sgsntf nrlm, .

BALTIC AMERICA tjfc, ‘ ‘ S
8-10 BRIDGE STREET ' -« , * >• ** D NEW YORK CIK

p t *
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IRISH LUCK
with Thomas Meighan with Harry Carey

K*

iSėkla iii

seter.• v •

David. K. E. Bruce paskirtas 
konsulu Ryman, Jis yra susi
žiedavęs su milijonieriaus Melė 
on’o, Suv. Valstijų, iždo sekre 
toriaus, dukterimi.

Visi nepasisekimai organi 
zuotam darbe, paeina tano ne 
veiklumą.

Geras tėvynainis privalo 
storėti Lietuvos miestų žen
klus. Yra Indomu su jais 
^įsipažinti. Juos galima 
vartoti kaip atvirutes, žen
klai yra tam tikrame sąsiu
vinyje, išviso yra 40 ženklų.

Kaina į0 centų.

“DARBININKAS” 
• 366 W. Broadway 

S. Boston, Mass.

Vaizbos Buto Piknikas
Liepos S (July)

ANT ALENO ŪKĖS, N0RW00D, MASS.
Kadangi.Liepęs 4 išpuola ant nedėlios tai panedėlj. Liepos 5 atsibus tik
rasis apvaiksciojimas. Vaizbos Bfttas rengia savo Metinį Pikniką ant 
panedėbo, Liepos 5. Piknikas bus labai įvairus ir nepaprastai skirtingas 
už kitus piknikus. Tėmykite busiančius pranešimus apie pilną programą.

t V. B. Pikniko Komisija

Apie 3G mylių nuo Bostono parsiduo
da 2 šeimynų namas su grasome ir bu- 
černe. su troku ir visais biznio įtaisy
mais. Parsiduoda už žemą kainą. Kreip
kitės į “Darbininką." 366 Broadwav. 
So. Boston, Masš. Tei. Rockland 1O69-5V 

(G. 21-28)

Sekmadieny, Gegužės 30, LYING WlvES su Clara Kimbal 
Young. t IR DIDELIS VODEVILIŲ PROGRAMAS

Tel. So. Boston 0828 
lietuvis dantistas

DR. M. V. GASPER
(KASPARAVIČIUS)-

42S Broadwayt South Bertos 
Ofiso valandos: 

nuo 9 iki 12:00 ryte ir nuo 1:80 
iki 5 ir nuo 6:00 iki 8 vaL vakare. 
Ofisas uždarytas subatos vakarais 
ir nedėldieniai$, taip-gl seredomls 
nuo 12 dieną uždarytas.

i 
■ / 
.. /.

Tl’OJAl’S YRA REIKALINGAS 

VARGONININKAS 
Sąlygų dėlei kreipkitės prie: REV. A 
PETRAITIS, 105 M:iiu Street. Atimi. 
Mass. (G.-2-5-28. B.— i i

DR. J. C. LANDŽIUS
(SEYMOVR)

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

i LIETUVIS DENTISTAS

DR. ST. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

414 Broadway, So. Boston
Telephone So. Boston 2300

Ofisas atdaras nito 1(» iki 12 ryto, 
nuo 1 :45 iki 5:20 po piet ir nuo 7 
iki !• vakare, šventą dieną pagal su
sitarimą.

Ketvirtadieny, Penktadieny 
šeštadieny

Birželio 3-čią, 4-tą ir 5-tą

HEAVENS SAKE \
with the famous Humorous;

Star HARQLD LLP^D

DRIFTING THRU

S KONCER^LS

Petro Parapijos Baž- 
? koncerte dalyvaus 

Bostono žymūs giesmi-
ikai. Programe dalyvaus 
ė Florijana Karbauskiu- 

5" giedos Kennedy’s “Avė 
ria^’ Panelė Anastažija 

^Raudeiiūnaitė giedos IT. G. 
mss’o “O Salutaris Įlos- 

16a.” P-lū Marga reta Gry
baite giedos Angelo Macher- 
Iiib “Avė Maria.”

.Bus p-lė Blažauskaitė ir 
Juška.

Bus ir muzikos duetas, ku- 
yrį-išpildys gerb. targoninkas 
S, M. Karbauskas ir smuikinin

kas mokytojas Antanus Žida- 
navičius. Išpildys Banja- 
mano Geogardo “berceuse 
Į)e Jocelyn” ir G. F. Ban
delio “Largo.”

Visi parapijonys turėtų ši 
koncertą paremti. Kiekvie
no dalyvavimas koncerte pa
rodys jų pritarimą parapijos 
reikalams.

SEKMADIENY, GEGUŽĖS-MAY 30-TĄ DIENĄ, 1926
PO BAŽNYČIA SVETAINĖJE

Windsor Street Cambridge, Mass.
.. ...... 6-tą valandą vakare . .

Bus skanių valgių, gėrimų — pilnai pasotinsite kūną, o sie
lą linksmins gražus koncertas. Dainuos panelės Grybaitės, 
p-Te Šiinboląitėj Jonas Kąlinausukas, J. Borusas ir kiti. 
Bus ivąirių šmotelių piano, smuikėš ir t. t. Visas pelnas 
eina bažnyčiai ir mokyklai, kuri rudenyje jau prasidės.

Tikietas suaugusiems $1.00; vaidams 50 centų

Kviečia Rengėjai

PENKTADIENIS, GEGUŽES 28,

Didžiausią Dievo bažnyčia’ 
žemėje yra žmogaus sielą. ,

Pirmadieny, Antradieny ir 
Trečiadieny

Gegužės 3Į, Birželio 1 ir 2

THbFAR CRY 
with Blanche Sweet

- And the Returned Engage- 
;• ’Aient of -

Lietuvos 
ženklai

ko “Wliist Parties” kas 
antrą utarninką. Visos mer
ginos turėtų naudotis šia 
proga, už dyką linksniai pra
leisti vakarą. Ateinanti 
‘AVliist Party” bus birželio 
1, 1926. Trvs dovanos bus•/

skiriamos. Visi, kurie ir ne
moka “AVhist,” gali ateiti ir 
išsimokyti Vyčių kamba
riuose.

IŠ VYČIŲ SUSIRINKIMO
L. Vyčių 17-tos kuopos su-

- sirinkimas Įvyko geg. 23 d.
- Parapijos salėj. Narių da

lyvavo gana skaitlingai.
. Iš raportų išduotų apie i- 

. vykusias pramogas, pasiro- 
ad jos buvo pasekmin- 
Iš Mėgėjų vakaro pel- 
ę $62.05, iš Motinų Die- 
ikaro pelno likę $56.20, 

i kuris paaukotas parapijai.
Iš trokii komisijos J. Mi

kalausko ir V^ Savicko ra
portų pasirodė, kad Į “Dar
bininko” gegužinę 31 d. geg. 
jie jau baigią pripildyti ant
rą busą vien vyčiais.

Apkalbėta ir Vyčių gegu- 
1AZ wiai, įvyksiančios o 

d. Liepos Norwood’e. Visi 
į-nariai išreiškė noro dėl to pa- 
' sidarbuoti. Tuoj liuosnoriai 
susirašė keliolika darbinin
kų dėl tos tradicinės geguži
nės. Išrinkta komisija bu- 

? sams organizuoti iš J. Mika
lausko, J. Antanėlio ir V. 
Medonio.

Nutarta liepos mėnesy 
ruošti kuopos pi ivatinĮ išva
žiavimą.

Kuopos susirinkimus nu- 
Į tarta perkelti vasaros Įniki* iš 
‘ nedeldieuio i 3-čią ketvirta

dieni kiekvieno mėnesio.
Jie p.

LAIMINGA NELAIMĖ
Vienas armijos lakūnas ir 

vinas'Harvardo universiteto 
studentas netoli nuo Bostono 
buvo išlėkę Į padanges orlai
viu. Bet orlaivis pasigadino 
ir krito žemyn. Krito ne 
staiga ir abu lakūnai išliko 
gyvi.

mrf^ė Jame dalyvauti. Ap- 

škritąi visi Wdreesterio lie
tuviai susiindomavę ta pra
moga. Norime, kad panašus 
susiindomavimas būtų ir ki
tose kolonijose ir kad kuo- 
daugiausia pa< mus suva
žiuotų.

Viską mes gerai sutvarkė
me. Žaidimų, “geimų” bus 
visokių-visokiausių. Bus vir
vės traukimas, “kačių” mu- 
Šimas, ratų sukimas ir daug 
kitokių “Jonių.”

Toliau žinokite, kad turė
sime geriausia orkestrą. To- 
ji orkestrą pradės'griežti nuo 
3 vai. po pietų ir grieš iki vė
lumos.- Visi prisišoks iki so
ties.

Viskas kuogeriausia su
tvarkyta,
giausia žmonių. Kuo 
giau bus žmonių, tuo 
giau kiekvienam bus.

M. P. Šeiuka,

L. D. K. S. 7 kp.

Sekmadieny trys vaidinimai: 3 vai. po pietų, 6:30 ir 
8:30 Vakare 4 dideli vodevilio vaidinimai.

Kiekvienų pirmadienį progų vakaran By kas gali 
dalyvauti vaidinime.

Penktadienio*vakare — populerus JAXAD—Groseriai 
duodama dykai.

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

Smagus Piknikas
NEKALTO PRASIDĖJIMO PANOS MARIJOS DRAUGIJA

Cambridge, Mass.
TURĖS DIDELĮ PIKNIKĄ 4 DIENĄ LIEPOS-JULY, 1926 

Ant ANTANO ALUKO PARMOS, N0RW00D, MASS.
Po žiemos nuovargio ir miesto dulkiu kiekvienam sveikatai rei
kalinga tyras oras. Tad kviečiamo visus nauduoti* geriausiais 
sveikatai vaistais — tyru oru. i Antano Aluko ūkę, pakvėpuo
ti, atsigaivinti, pasilinksminti ir būti sveikais. Kviečiame iš 
visur visus: jaunus, senus, mažus ir didelius. Važiuojam!

VALDYBA
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LAIMĖJO 12 NAUJŲ NARIŲ
Pereitą sekmadieni Lietu

vos Dukterų Dr-ja po globa 
Motinos Švč. turėjo iš ryto 
mišias, o vakare prakalbas. 
Kalbėjo draugijos daktaras 
Jakimavičius, dentistas Gal- 
variskis, gydytojas Kašuba 
ir kun. Strąkauskas. Dr-ja 
laimėjo 12 naujų narių. Ačiū 
kalbėtojams už patarnavimą.

VaUlgka

NEATSILIKITE
So. Bostono busai į L.Tš

D. K. S. pikniką išeis apie 
8:30 vai. ryte. Bušai stovės 
prie lietuvių bažnyčios ant 
Penkios gatvės. Visi laiku 
sueikite.

bereikia kuodaų-
dau- 
snla-

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

Kodėl 
Bambino?

REIKALINGI 
du teisingi darbštūs, vi&uĄs. 
biznį nusimanantis lietuvys, 
kitas suprantantis taisymą 
automobilių, abu turi būti 
pirmos rūšies darbininkai ii 
nevartojanti svaigalų.Kreip 
kitos tuojaus pas

A. IVAS 
110 Tremont St., Boston, Mass. |
-------------------------------------------------------- ■;

PARSIDUODA NAMAS IR 
BIZNIS

Praeitame L. Vyčiu N. A. 
Apskričio suvažiavime buvo 
rinkimas naujos valdybos. Iš 
mūsų South Boston ’o 17-tos 
kuopos sekantieji tapo iš- 

: rinkti: Kata rina švagždžiū- 
tė — Merginu Sporto Vedė
ja Alena Kiburiutė — Aps- 
kričio vice pirmininkė; Ona 
ĮSlilčiutė — Apskričio rašti- 

'*nkė; ir A. Ivaška — mar
šalka. Galime matyti, kad 
'South Boston’o kuopa gerai 
pagarsėjusi.

Todėl, kad Bambino sure
guliuos jūsų kūdikio sistemą.

Todėl, kad Bambino paleng
vins užkietėjimą vidurių, mėš
lungius ir dieglius.

Todėl, kad kūdikiai mėgsta 
Bambino už jo saldumą. Jie 
net prašo daugiau 1

Todėl, kad Bambino yra 
kūdikių Geriausis Draugas.

Jūsų vaistininkas parduoda 
Bambino po 35c. bonką, arba 
galite gauti tiesiai iš labora
torijos.

Pavyzdinė lankutė siunčiama 
veltui ant pareikalavimo.

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

Brooklyn, N. Y.

A
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THE JAMES ELLIS FURNITURE COMPANY
1) Kad krautuvė gyvuoja virš 4-5 metų, 
vienas daiktas ir baldai garantuojami. 3) Kad žemiausia 
riansios rūšies baldus. 1) Kad diilžiausis pasirinkimas.

KELI iŠ Nl'PlGINTV PIRKINIU
Dailus iš 5 šluotų pusryčiams setas. 4 ktaiės ir stalas.........
Etld.v SalilyffctH?:.. kukta *23.;Mt parsiduoda už ......................
l’rftogios kaljainos lo^os. su stogeliais ir parankios
sėdynės )M>i1siui išsinešt i orą. įvairių rusių nuo................ $1(».<a) iki 835.(k)

The James Ellis Furniture Co.
405 ĮVEST BROAIOVAY SOi TH BOSTON. MASS.

2) Kad aukštos rūšies kiek- 
kaina už ge-

BOSTON’O DRAUGIJŲ 
VALDYBŲ ADRESAI

$29.7-5
$16.30

NAUJAS LIETUVIŠKAS GELEŽINIS ŠTORAS
162 W. BROADIVAY TALEI B STREET

Mes atidarėme So. Boston‘e naują lietuvišką geležinį storą. I>al>ar visi 
lietuviai kaip Boston o, taip ir apielinkės turės progą gauti visokių geležinių 
namams reikmenų už pigiausią kainą.

Mes parduislam Į>entus. varnisius po $1.50. $2.25 ir $3.65 už galioną. Ir 
namams maudynes. Ix>ilerius. skalbyklas, guzo |>ečius. visokius vamzdžius 
(pi|>es>. sijukus. Vienu žodžiu, ko tik reikia dėl namo, tai mes tnojaus parūpin
sime ir musų trokas atvež Į namus. Taipgi atliekame visą plumberio darbą. 
Kreipkitės:

GE0. LAUKAITIS & COMPANY
162 Broadway, South Boston, Mass. Tel. So. Boston 2373-M

D. L. K. KEISTUČIO DR JOS 
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.
Pirmininkas — V. Zalieckas.

514 E. Broadway, So. Boston. Mass 
Vice-Pirmininkas — Povilas Rntai,

95 C Street, So. Boston. Mass. 
Prot. Rašt. — Antanas Macejunas.

450 E. Seventh St.. .So. Boston. Mass 
Fln. Rašt. — Juozapas Vinkevičius.

906 E. Broadvvay. So. Boston, Mass 
Kasierins — Andriehis Zalieckas.

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

906 E. Broadvvny. So. Boston. Mass. 
D. L. K. Keistučio Draugija laiko save 

mėnesinius susirinkimus kas pirmą 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, po nu
meriu 694 IVasblngton St.. Boston 
Mass. 1 :30 vai. |s> pietų. Ateidami 
ant susirinkimo atsiveskite su savim 
dengiau naujų narių prie musų drrru 
gijos prirašyti.

DR. L GOLŪEnI
BQST0N!0 GFTSMS,

■ GREEN STREŽT 
Tel. Hnymarket 2288

3 iki 4 ir 7 iki S valnndą vak: 
sekmadieniais 3 iki 4

R0XBURY’I0 0FI
16 CRAIVFORD STREET 

(arti IVashington St.) 
Tel. R<ixl>ury 0131

S iki 9 ryto. 1 iki 2 ir !> iki lo vakare, 
išskiriant Į>cnktadieni<> ir sekmadie- 
nio vakartis.

/

Ofiso Telefonus I niversitv SX31-\V|
Rezidoii. iios Tel. Eniversi’tv 8.831-1:1

D. A. ZALETSKAS j
Graborius ir Balsamuotojas

Gyvenimo Amr.-išns: 
J-E^H'ambridge St.. <’mnbridire. Mass.j

I

16 METŲ SOUTH BOSTONE

D R. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS

S99a W. Broadvay, 8o. Borto*
VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 v. vak.

Lietuvos Dukterų Draugystės 
Po Globa Motinos"švenčiausios 

Valdybos Antrašai
Pirmininkė — Teklė ASmenskicnS,

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

Vice-I’irip. — Zofija KėSienė,
59 Gatės St.. So. Boston, Mass. 

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

’in. Raštininkė — Bronislova Ciunienfe.
29 Gould St.. W. Rosbury. Mass. 

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

Prarkdnrv — Ona Mlzglrcrtenė.
1512 Columbla Rd.. So. Boston. Masu. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą utarninką kiekvieną mėnesį 

Visais dr-Jos reikalais kreipkitės j pro
tokolų raštininkę laišku ar telefonu. 
’u30 vakare, pobažnytinėj svetainėj 
Fifth St.,‘ So. Boston, Mass.

Tel. Brockton 5112
DANTISTAS

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS) 

Sekmadieninis po pietų 
1705 Main St., Montello, Mass. 

(Kampas Broad Street)

©©©®©©©«©^5@©©©©©©©©©©e©©©a
| Tel. S. B. 2805—R. g

Įlietu vis
t OPTOMETRISTAS

Ofiso Tel. So. Boston 1532
Namų Tel. So. Boston 1696
Ofiso Tel. Liberty 7296
ANTANAS F. KNEIŽYS 
Real Estate & Insurance

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

Gyvenimo vieta
308 E. NTNTH ST., SO. BOSTON

---- ------------------------------------------------------------

ISegzaminuoJn akis, priskirtu aki
nius, kreivas akis tftitieslua ir 
amblljoniftkoee takiose) akyse su
grąžinu šviesą ūnkaihu laiku.

J. L. Pašakamis, 0. D.
P-LĖ ELENA TAREILIUTĖ 
Lowell’io, Mass. lietuvaitė. Ji 
jau pernai buvo laimėjusi už 
gražumą titulą “Miss Lowell” 
ir “Miss Merrimack.” šiemet 
ji išnauujo tą laimėjo ir vėl ji 
puošė angliškus laikraščius 3a 
vo atvaizdais.

j TEL. So. Boston 0606—W.
{ LIETUVYS DANTISTAS Į 
|A. L. KAPOČIUS 
|2S1 Broadvay, So. Boston j 
t (“Keleivio" name)
j Orteo VALAMDoe; nno 9 iki 12, na»! 
jiS86 M 6 Ir nw 6:80 tirt 9 vatam j 
| gerėtomis nuo 9 iki 12 rak dieni į 
Izobatomis nuo 9 Iki 6 vak. Neto į 
j tomis nuo 9 iki 12 (pasai sutarti? į 

3BCS«M63WSCSS3CKX3SX3C3K»«!»3S»

. Mos*.
♦

Neveiklumas ir stoka inicia
tyvos, dideli priešai pažangos.

iI

Te f a

LIETUVIS GRABORIUS

pas jį kreiptis
OFISO IR GYVENIMO ANTRAŠAS

NAUDOKITĖS
Šv. Petro parapijos Jau 

ų Merginų Sodalicija lai-

Tel- So. Boston 3520

E 0. ŠALNA-SHALLNA
LIETUVIS ADVOKATAS

e
Baigęs du Vnivorsltotn 

CORNEI.L rSIVERSITY su A. B. 
O. WASHINGTON EMV. su 14,1J. 

fc’
Į •‘Darbininko" N n m n

)
. Bostoi

(nntms Inlaij)366 Broadway,
R e 7. I d e n <■ i

[808 Harvanl St., Cnmhrld
Tei. Unlveraity 1(63-

BUS DAUG LINKSMYBIŲ
Visu Naujosios Anglijos 

kolonijų lietuvius maloniai 
kviečiame į Darbininkų pik
niką, įvyksianti gegužio 31 
d. š. m. Maironies Parke, 

Mūsai di-
vietinės draugijos 

pritarė piknikui, ir

VVorcester, Mass. 
džiosios 
gražiai

Lilierty 7296.

GEORGE H. SHIELDS
ADVOKATAS

811-812 Old South Building 
294 Washington Street

Boston, Mass.
Valandos/ 9 A. M. iki 5:30 P. M.

GYVENIMO VIETA

37 Gorham Avė., Brookline 
Telephone Regent 65G8

ANTANAS F. KNEIŽYS 
kuris innko Suffolk Teisių mokyk
lą ir užsiimu Reni Estate pardavi
nėjimu. būna mano ofise kasdien 
nūn 3 iki 5 valandos po pietų iAsky 
rus šventadienius. Lietuviai, kad ir 
mažai sukalbantieji angliškai gali 
kreiptis Jvnlriuls reikalais pan ma
nę. A. F. Kneižlo mlresns yra toks: 
308 E. Ntath St„ Tel. S. B. 1608.

OOMO0

Suteikia geriausį paskutinį patarnavimų, todėl verta

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

ŠŲ. JONO EV. BL. PAŠELP 
DRAUGIJOJ VALDYBOS 

♦ įs, ANTRAŠAI
Hr.--------

Pirmininkas — M. Žlohn.
539 E. Seventh St.. So. Boston. M^sa 
Telephone South Boston 3.552-11. 

Viee-Pirmininkas — J. ITtnniskns,
250 Gok! St.. So. Boston, Mass. 

Prot. Raštininkas — J. Glineckls.
5 Thomas I’k.. South Boston. Masa. 

Fln. Rnšflninkas — M. Seikls,
40 Marine Rood. So. Boston, Mass. 

Kasteriu* — A. Naudžiūnas, -
885 E. Bmndvvny. So. Boston, Mass. 

Tvarkdarys — J. Zalkfa,
7 WtnfWd St.. So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas trečią 
ne<lėldienj kiekvieno mėnesio. 2-rą va
landą po pietų, parapijos salėj. 492 K 
Seventh St., So. Boston, Mase,

Rezidencijos Telephonas: 0779-R. K. 
Ofiso Telefonas So. Boston 0779-79 

S. BARUSEVIČIUS
LietavilteM Grabortaa, tatautaoto* 
jba, Real Ecteta ir Poblle Notarai 

258 W. Broadvay South Boota& Man.
Rwrtdenctja 888 DoreSaatrr Avąnoe


