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nas žymus amerikonas susu
ke, kad santikiai tarp Rusi
jos ir Turkijos esą intempti. 
Rusai 'užpulsią" Turkiją,

'j. f.
5

Lietuvos universitete 5T%‘ 
studentų yra žydai.

4. 4 ■■

MDfZ? GANOSI.
ARTISTE .. 

'rjįžiit^. — Kovo 2G d.

Pąucdn ■■fferb, Kun. AF, ICcin&si'UiL ,
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ĘBKK MIRLO P.

Įh —r Rusi jos kone-'
pasmerkę Rusijos' Sarąli Bernhardt, gąr- 

arcivysknpą Ciep-i sįallsį0jį>v pasago artistė, 
įeletą kunigų miriop ^ip svietas svietu vra nėra 

U~ buvę tokios artistės. ‘ Buvo 
ji gimusi- spalio 22,1845* Jos 

f teisėju buvo Ki*y- tėvas francūzas, , o motina 
yvęs cąyo amijojrĮi^andijoš žyde.- JŠauklūta 

buvo vienuolyne. Jau 12 
metų būdama vienuolyne 
.yaikų vaidinime parode sa
vo galybę. ■ Ji lankėsi p.o vi- ( 
«as didžiąsias civilizuoto pa
saulio valstybes.' Suvieny
tas Valstijas aplankė aštuo
nis syldus. Mėgiamiausios, 
jos roles buvo tragiškos,. y- 
pač mirtis. J i sau pranašavo 
ir norėjo mirti bevaidinant 
mirtį. * Sake kad vaidinsian
ti iki mirties. Norinti mir- 
ti- ant estrados- .laike ’ savo ■ 
triumfo, kaip jos profesijos 
draugu garsus- Anglijos ar
tistas’Irving' kaj mirė apo
pleksijos trenktas laike vai-' 
diuimo 1905.

Sarah. Bernhardt buvo va
dinama “dievine Sarali.” 

Mirė ji vakare.Žipria a'- 
pie jos mirtį pasklido‘žaibo 
greitumu po visą Paryžių ir 
visą pasaulį. Paryžiuje vi
suose teatruose^' gavus 'žinią 
apie mirtį garsiausios rartis- 
tęs,' pertraukta vaidinimai 
ir žmones gedulingai skirs
tėsi. Prieš jos mirtį pašauk
tas kunigas Reisler suteikė 
ruaskutimūs sakramentus. 
■ - • - - b

įžny
-konfiskatai. Arci-

ku.

>aulis 
protestą prieš teisi- 
asiškiu. Pasklidus 

jįįcad. barabiuišgikaš 
nuteisė tuos dvasiš- 

|iop, protestai pasi- 
kvą. Net Augli- 
ente apie tai’pa

ilsimas. Vienas ko- 
kaž ką ėmę Šaukti 
mastu, kad jis už- 

įovietų ųuosprendį 
Šferlmnnkų atstovas 

IK Jonės sušuko: “Ar 
Amoniu žudymui l Tai 

•put iš čia išmestas.” 
U’ląmentas tam pri- 

įke prieš komunistus 
kad iš Anglijos bū

ti Rusijos prakybos 
r

is Tėvas* rūpinasi 
į nuonužudymo arci- 

r kunigus.
* ^4

'i ’l ’’

KALBŲ.

Vokietijos ka- 
Stinnės buvo atvy
ri ir buvo skelbta, 

matysis šu Amerikos 
istu Judge Gary. Bet 

nesimatė nei su 
į neaplankę nei Musso- 
įnemate nei popiežiaus 
i trumpai pabuvęs dū- 

tgal. ' Matėsi tik su 
’ek lyent, vice-prez. 
orVo Bankers Trlist

• v *

*
; - -i -y - z-'-r.i

■MLTBaAISBAB. ' 
r ' AL

KdrZe* Drinceton 
itaLant 157-tlv &L 
degę ir sudegė pen
ės. Daug, žmonių

■ •' 4 • J* •
* 1 i- ' \ < * - .» i l i,' \ ’ f 1 <

pajėgė gįrtūs žmo- 
s męte,'degantį eiga*

A

ALIUJE
R^IKALAZ5., . Z'

Ūkfcaį/o. — TMime^Labor 
Partijos veikiantysis komi
tetas Šaukia Chieagoj. liepos 
3 d. suvažiavimą, kur bus 
bandoma padaryti stiprią 
radikžilišką koalicine parti
ją iš darbininkiškų organu- 

Nacijų, .iš farinerių, iš socit 
jalistų.ir' kiioithį - ūeprigiiĮ 
iniųgų politinių grupių..',

PATARIA APSIRŪPIK-
<■

, .FederaJis
kimi /dtstBbutoi’ius ? F. 
A^dleigli. pataria, apsiūk- 
pintk anglimįa;del atėimpfc

,A

.....
' J.

- , **/ </

NIUOSE.
TRAITKĮ-.

W((nhin(jtu)i - Prolpbici- 
jos komiaijosįerius Haynes 
padare žygius apsausinti 
traukinius, kurie dabar esą 
jau Šlapi. Provincijos agen 
tams įsake areštuoti ant 
-tlAiiItinių geriančius Švaigą 
Ius pasažierius. '

Kauno miesto milicijoj su
statyti protokolai,, kuriais 
piliečiai kaltinami už įvai
rius nusižengimus, būtent r'

1) Už girtuokliavimą' ir 
kėlimą triukšmo gatvė j bau
džiami Juosias Stadalnin- 
kas; Juozas Remenčius, Oną 
Urbonavičiūtė, Vincas ?na- 
menskis, Ląrionas, Sokolo- 
vas; Kostas Jurevičius,’ Sta
sys VinekėvičiUs, Kazys 
Kairiūkštis, Alfopsas Ku- 
rauskas,. Adolfas Vegneris, 
Juozas • Špąlmuskasį, Longi
nas Janiišis, Stdsys Stepo
navičius ir Stasys Davidavi- 
čius.

2) Už važinėjimą dviračiu
šaligatviais Juoazs Ąm- 
brazas'.. .

3) Už nepildymą teisėto 
valdžios atstovo reikalavimo

* Izraelis Pridsodskis, Es- 
telis Švaro, FinkelŠtėinaš ir 
Aronauskas, p

4) Už neregištravimą na
mų ’knygon piliečių — Ba
lys Rakauskas, saviii. vieš
bučio “Levinson’i’ ir 
mas Jakubsonas.'

UTARUINKAia, KB 
t \ BUBĖTOMIS, f*

Uirabeiy **.,
BAHBININKAS 

366 Broadvay, Boftton 27, ,'Mm

, n

Kaino 4

LIETUVOS.
Kovo I (l. Kaimini atvyko 

Klaipėdiečiai Jankus, 
naitis ii* Budrys. Stotyje 
buvo iškilmingai pasitjktn

Kovo 4 d., šv. Kazimiero 
dieną, Karo Muziejuje buvo 
iškilmes ir konejertasi__ r„

ii.į.ii iiiTuiiH.Įrinii'ji'i u-^i; n ii ir
p-. - - ' 1

Iš Šveicarijos Lietuvon 
atvyko Dr. Hoefflim Jis y- 
•ra žymus sanitaras ir dar-, 
b uosisLietuvoj dėl sveika-, 
tingumo pakėlimo.

■ hL î ii •.■ m i -.i,

* ■ *■ *' ‘

Kaimo motužės bokšte ne- 
teisingai laiką ridantis Uik- . 
rodis, apačioj įnifietai m 
svaiginamais gėrimais rodo, 
kaip gaspadoriauja Kaupe ’ 
majoras Vileišis. • , 4

_ .——— y .
Tėvas Kaizmioras Kapu

cinas apsigyveno ’ ŪkmorgS- 
je senoje, pravoslavų klebo
nijoje. Miesto centre prie 
tingaus bus statomas vie
nuolynas.'

r

.Kai ičaipėdiškiai sukilo, 
tai.^tdawdijo<Bftpaudaliotu;

A
^■ri'įy į.<'I?S) ^gatvėje

arklio Lj Jurgis , Jankus. viams labai pritarė ir ftn>
.6) Už n evalymą šaligatvių landi jos šauliai sifdėsi tai- 

-r- savininkas damų Keistu
čio g-ve Nr. 59-a.

fProtokolai pasiųsti ati
tinkamoms’ įstaigomis, kad 
nusižengėlius pabaustu. ,

Lonclon. — Visoje Angli
joje sustreikavo " farmų "iv 
dvaru darbininkai. Strei
kuoja už • algų mažinimą. 
Unija iššaukė streikai ir ka
raliais dvaro darbininkus. 
Pirmiau latve žinių; kad ka
raliaus dvare liks senos al
gos ir būsią daugiau jSagen*- 
ninių. Todėl neaišku delko 
karaliaus dvaro • darbinin
kams liepta streikuoti.

‘Knygutė yra didelio, for
mato (5x10) 6S pusi., popih- 
ros ūseliais.'.. j >

Kaina tiktai 45 centai 
Agentams nuleidžiama 40%>,/ 
\ReifealaukitėTpa& t ; > ' - -

H J $tassr

JuSoslBilMAS? 
: • ' k A- . - • - --y1- -'v-

r. hidomiaušias Tr svarbiau 
šias lietuviams šių dienų įvy 
jkis yra Klaipėdos Krašto su 
si jungimas" su Lietuvi Ba* 
bar. visi norėtų pamatyti 
kaip išrodo Klaipėdos mies
tas. Kaip sykis “Darbinin- 
kas?\tiiri Klaipėdos miesto 
Albumą. . Skubinkitės išsi
rašyti. Kaina 50c.

l . Kedaug teturime. ■ * 7
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^Pirmyn žygiuokim darbo žmokes, 
KrBščioniŠJmisiais obalsiąi!; 
Te komunistų Žūn klajonėj 
Bu tušėmis dūmų debesiai^ ? 

Mes Kristaus siekime teisybės,

Kaune vėl didėja apvogi
mų ir- apgavimų skaičius. 
Atsitikimai rodo, kad gy
vuoja organiuzota pakilių’* 
gauja, kuri daugiausia ty
ko iš provincijos atvažiavu
sius, pirmoj vietoj sodiečius. 
Daugiausia . apgaudinėja 

■ *i auksiniais’’ laikrodžiais,
retežėliais, mainymu pinigų retą pasakyti deZpedalo 
ir tt. Centrai šitų “akūlų” 
yra rinka ir “pinigų mainy
mo*’kontorų apylinkės.

Ką reikia mūsų miliciją.
» ................. .......

v Klaipėdoj, laike iškilnu!] 
Lietuvos neprigidmybes su
kaktuvių vas. 1d & dalyvavo 
ir vokiečių veikėjai Jie sa
ke prakalbas ir - reiškė 
džiaugsmo, kad Klaipėdos 
kraštas priskirtas prie Lie
tuvos.,
. *

Kaune. įsisteigė Pieno La’ 
Šo Dr-ja, kuri rūpinsis, su
teikimu biodnuomcnci svei
ko, pieno. • '

; • t . e • • *

Kaune vįeno* žydo krautu
ve turėjo šitokį ant durų už
rašą: “Dėl gėdos krautuve 
uždaryta.”’ Mat krautuvės 
savininkas buvo miręs ir no-

».

Lietuvon atvyko Chicago 
Tribūne korespondentas Do- 
naldDay. •

FAŠIZMAS AMERIKE.

Italijos fašistinįs premje
ras Musšoliili buVo išsitaręs, 
kad reikia leisti Italijos rin
kimuose daly vauti italams ir 
Amenke gyvenantiems. A- 
męrikos laikraščiai Besivėli
no pasmerkti šitą Mussoli- 
nio sumanymą. *

Neužilgio po to pasklido 
Žinių apie tai, kad Ąinerike 
Taip italų orgafūuzojasi fa
šistų skyriai. Amerikos lai- 1
kraščUu nesivūlino xir tą ju- J
dėjimą pasmerkti. ; J
;• Tarp lietuvių irgi šiek ’ | 
tiek buvo kalbų apie dalyvn- J
viiną Ametikos lietuvių Lie- □
tuvos rinkimuos^, , apie stei- J
girną šaulių. Teisybe tai tai- - jį 
vo tik kalbėk toli nuo bandy- 1 
mo jas formuluoti į |
Bet dabar matome kukta A- 
npnlCOS VIMUOMBlR 6pUU3& 
tuos* klaummnoMu

Vasario19. d.Kaime 
per Nemuną važiuojant 
žp ledas. Nuskendo du 
žiniai su arkliais Vežimuo- 
so Wvo malkos. Vežėjai M- 
sigelbėjo. .

* 
A Vas. 11d. Lietuvos • uni* 
i vėrsiteto studentai sutvėrė 
H grynai lietuvišką studentu 
f dr-ją, Buvo seniaųjsteigta 
ųlbendra visiems Studentams 
K)“Savišalpa” dr-ja, bet fy- 
£ dama ir socialistams jriii 
A ItatirdMlmm#- nUNJttatauik 
jį prisėjo nauji dr-ją steigti!
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ogino jo dvgr
j l ' * ’t • rėjosi kad tcptsfml 

P$:ele savofal|t Jbj 
Ęaipiflpj^j

\ a ,a Jrt

* ? >' ♦' * >:♦’ >■ r;r'.«’i.”
Ji taip senai j| matė, taip senai jį glamonė? kui tev<i, einanti darban, kaip jis žaidė prie 

Simus piisisakė jai, kaip labai jis ilge-rkalvcs durų. Tie utsinnuinmi spaudė jo Sii’- 
8aVtJ jfvų, kaįfes> soįjdj, 

wl
>1

' “Ali TEISYBE?”.
■ „ /- 1.^.. L „

Kartą mokykloje vieną didelį berniuką 
inpykde pedailių ^odžiti^ užtąt imtąrė jis 
atkeršyti savo įžbidejui.. lankė rekreacfijos; 

’ lauke pasidarė triukšmas* Daug vaikų su
sirinko aplink du berniuku, Pamatęs tai 
mokytojas .priėjęs paklausė, kas Čia darosi,? 
Kada jam buvo viskas išaiškinta, jis tarė? 

teisybe, kad; šitas gražus,, tvirtas 
brinkąs negali pakęsti’ <ieno nedailaus ža* 

•*' "džio ? Kokiu silpnu žmogumi ’jis pbsira- 
de.” •-,< - į ~ 4; ...
_ ___ .__ •_ 1 ■ >. •'• ’ į * į i ■ ’ -;
‘--------

I ' ' t '' jį. -' t' <, Ą * *

ARABAS IR KATALIKAS; '
.. !f * .< . •

t

‘ Pasakojama kad kartą, Arabas sutikęs 
Kataliką, luirio^apsiejimas buvo.papeikti- 
r -'iš, užklausė, ar jis tiki ir išpažįsta Dietą. 
Toks užklausimas labai Katalikių nepatiko,, 
užtat aštįiAi tarė f / *;>’

• . “At-gi girdėjai kad Katalikas metikė-
tį -į Dievą. Žinoma, kad aš tiliin ir garbinu 
vieną Dievą./” , S. 1 .

• “Tu gali sakyti, ”. tarė Arabus;, “kad ti
ki’į. lįievą, bet tavo apsiėjimas ir tavo dar
bai parodo kad tu. netiki. ” * r . '

O tavo apsiejimai iv- darbai, brangus 
į . vaikeli, aĮ* parodo kad tu esi Katalikas?.. O 

' gal savo darbais ir pasielginia i$ žeminLKris- 
taus Bažnyčią ? Taip •' pseįk, tą daryk, 
Žmones matydami tavo gerus darbūs, 
bintu Dievą, kinis jum Danguje.”

f

“AR NEGAILA?”

*

i-

fiijij
4iv

J

Jlun ilgėjosi gppti iš
f

y ______________ - > ■ ”

HfiMsS’k“’ J MM* WM
StnSSŽfe !t Aaįaš
. . Ir tas viskas tavo,” pridūrė jis ro

dydamas į puikių sūdnti apsuptų pirkelę;

įlfkiiį priguli iaių Į
vynes/praradai savo garbę, .užlaikyk gi da 
S«tvijta^rkoU *D^r tu|ęu^i^^ 

jŽy>£it|^dxJ fe prifųiai ati&riwiti^4x 
vynei'dai?įėnkiiis metus, tti pabėgai, aš ati
tarnausiu už tave.” * . .

®orif kų td darai? Kas su ta- 
Išsigandusi vargše sunite.

" ^Wvetii,? sušuko Kiistijonas., Kalvis 
įU nęgįrd^M ir dideliais žingsniais leidosi 
jSionūiL 1 ’ * į; ■ į ■ y,;:.

- Tųįn, ; jis išėjo, išėjo tarnauti tevy* 
uei^ už Wvo šunų, 'dėl tėvynes ji^ liskį ap-*

re\rjji!
Senas kalvis įon kuo tai šiandiena ne- 

pptenkM^.u Mfe-darU >
u^arydahro šM'akal/ųif akgrįž(& namo/Meš- 
davo kur sors sodnelyje pasilsėti nuof kait
ros ir dienos/dafįtiTOF^t^tėHHMfi 

Bet šiandieną jis sugrįžo, namo vėlai? ir 
jtoks nepatėnkin|4^ipi^as. f* $eWė 
r jo žmona, žiūrėdama į^yyiįo veidą mąstė : 

^Kas M gaJfftĮ^ Jųo|ni f 
gavo tik jis, Dieve sergekj blogt|_žinių a- 
pie Kristijonąę|!<|M 
kas? ^UVienok ji nemįso klatiždi apie tai 
savo vyrą- ir m^tį tįkJSaip čTtįiura^žf-a 
ti tris baltaplaukius^vąnciią, kwfę|nekWų^ 
darni jokios atydos į nępatenkintądėvo vei
dą) juokėsi;ir’?/ .

Galų gale -įorC Įąu Wummid^nm^ 
nuo savęs lėkštę su valgiu, prašneko : 

“Pasileidėliai, išgamos ! Gėda Francu- 
’g 

4 » ?Kąs tilu/ įotįF W?e žmona, Cikas tave 
taip įpykino ? Apie ką tu čia dabar kalbi 
...*■• •^A^kalhU'Upį^iUoa'-p^idtof^ius^ar“- 
sidąvėiius išgamas^ kurie apleido kareivišką- 
tarnystę? i; apleido franėiizų kariūomenę.; 
Frahcūzija dabar reikalauji kareivių/ b jie 
apleido'—sugrįžo į namus. Gėda! Niek-. 
W’ -■' 4 ’ ■ -'.■ ,-.-\; ■_ • . . > - . . ' ' x * 

“Na,' jie gi nėra taip kalti,” taėijp' 
žmona. 6 iAlzirąs,. kur' juos siunčia ftoji .s* 
Gal būt jiedėViškės išsiilgę pabėgo iš kariuo
menės:; pagunda perstoti buvus kareiviu, vėl 
pamatyti savo tėviškę būvo juose per daug 
stipri. ” .... ' - t . .

t “Tylėk, . žmona! . Jūs, moterys, pri
pratę macais vaikais rūpinti^ ir t-viską jų 
akimis.žiūrūti,. *> Aš taujsakau3kū^tie, pa
bėgę, iš karįnometaės,, —- niekšai, ’-'pąįReįfe' 
liai, išgamos! * Ir, jei Dieve sergėk mūsų 
Kristij onas taip niekšingai pasielgtų, aš.. * i 
Ir tas taip tikra, kaip kad .aš septynerius 
jnetus ištarnavau šauliu ir kad mane vadi
na Lori^. . . ” ' '»

" Ir stipria savo ranka kalvis nurodė į 
ginklus pakabintus ant sienos viršujėsūnaus 
•paveikslo, kultame jis buvo atvaizduotas 
zuavo rūbuose: paveikslas tas buvo pąd'ary-’ 
tas ten... . d Ątrikoje » . . Pažiūrėjęs. į at- 
;Virą m garbingą jauno elzasiecio vei^ą pa
veiksle, Lori mirimo ir dargi nusijuokė;

“Neprotinga taip krimstis, ” tarę jis Vėl 
imdamas šaukštą, “Ne! niekuomet mano 
Kristijonas nepanorės likti išgama,; Jis. at
šlamėjęs karo' lauke, garbingai -užbaigs 

__ __________ iAt r_____ ■_. m TV_-imVr-—J*'

go. nuo senio veido. Jis ramiai užbaigė sa- 
yc>; piętus irušojo į smuklę išgerti porą prį- 
■prasfe stikjų alaus. ' » ’" v A <
r.-&enutėtXori likosi viena. ; ĮJžmįgefei? 
si paikus, jn ėmėsi darbo ir sėdosi ant’durjį 
sleM3^čio..Ąr.di;taįsė šertą vyro Švarku ^Kar 
tais sitsa^ąu.f7 ”

“m; -nežinau, kati jjų ųįųkrr
Šai iį4Ašg?ūnos . .^ųŽ^ųLyHk, kaį jųįnOtį^’ 
ūdš'šiud laiku labai lamp^os’,-, ? i{* . 

• Ji pradėjo mąstyti 
toj,»įPrišitoto®, 
yažiavimąi ABireųįj tgisjtao-įąįfei dąįihųočfe 
•v5si «fa,=-s&Wė^įęs,. .Jį 
>M hjtoio įjiš Bastįiėnsg.)^dQ,vgL;jail<|e?jkĄ!l8®’ 
toms; laistyti/ . ^vOšE^gy-;
vai,<ša<i; Miį^jjig <fiSŠįą^ią-įBS* IBM

Mūbsjm-etMipaLĄ^rpo tam.kąyęiW 
Ūmuv jį ‘ ’^MdžrvarfeĮiąį yęiCfe*

' Prieš Senutę stoyejįTųhs'
sunitą' KŠistyiite ^Bgts

gįįzd kąf kitais pabūgusiais *.
^fen^l§Wi5|amas tėvo) -keletą wancfų

Motina norėjo^ubavti šunų, ^t neįstėugū.

i.

jo. t 
lĮsis gimtų najmų. sav« if vų, kaį|’ės, so<m 
iKilio; prie tu tpi’JKMtė* $ajį h k yit sun u

i, f kteihesiė, o Aaii^jaiijsriiįjcįli it 
įįikirriu dė| iftįftiskos firipĮičf Ji fl
HiĮmūs. Motina viskam patikėjo, ką jai sū- t įsakė. juod^8^ęM«^

Januesniejn vaikei -pabudę miego, w
išbėgo iš gretimo kambario pasveikinti savo 
vyresnįjį, taip senai matytą brolį. * Motina 
S|W<Įpadttų| ^m,yaIgicl.WrMa^8ak|. 
J|-lMkul|’MiWalįMwM mjirgjdžift 
gėrė Šaltą vandenį. Bet štai kieme pašigir-

• motina, “slepkis Kristijonai, teva^ ateina!

*t jam išaiškiūįL” Ip nustūmė jį užkrosnin, 
vg ^jį^i siūti*, jį- 

laimei Kristijono kariškoji kepurė ir gink
lai iiįpsį ji<vįsiĮpiintiausiai
tęsi į abį įėjusiam tėvui Žmonos veidas ir 
jos-si|ą^^fįįBĮ^Skąpągaįkė./-//•į 
; . “Kristijotias čia?” suriko- jik baisiu
bal jū n|įrabipf^nuotf eūosrtaftą
šo^B;pricįki‘įsme4 už kųįio buyo.pasislėįę^ 
išbalęs ir drebantis kareivis. Motina puolė-* 
j4įri^Y^flUf/>L> ‘tį';’-

4» vieųa.vi-, 
šaTne kalta. Aš slapta rašiau jam, kad jis 
sugrįžtą .4.\‘Jiš prigavai! jį: parašiau, kad 
t&. šauki: jįį Uądž jis* tdūial^je reikalingas, 
BausfemmM^Ke jp”‘; . •,. į " ■ .

Ji sugriebė vyro ranką," verkė, malda
vo: Kalviš.U^traukė irTarė: • ’
•į- “Tai tu jį3^ązinai?I Getai! Tegij ėL 
im miegotu Ryto rytą ąš nuspręsiu, kas 
lūan toliau veikti.” 1 ,
; ’ Kitą lytą Kristijonas,, pabudęs iš sun
kaus/ neramaus.'miego, pamate esąs savo 
buvusiame '‘kambaryje. * Per maįąjangelį: 
aprai^tą zy^ihČiais apyniais, skverbėsi šau
les spinduliai.' Apačioje’ girdėjosi plaktu
kų bildesys. Gale jo lovos sėdėjo motiną. 
Ji visą naktį išbuvo.-sūnaus’ kambaryje,- vy
ro- pikį-mpas ja išgązdinoi Senis, taip-gi vi
są naktį negųĮė. Jis vaikščiojo iš kamba
rio į kanBaf ką tai rankiodamas, atidati- 
nėjamaįi^®larinėdamas spintas. Girdė
joj- kdi^iiįdūsavo ir verkė. Rytą jis į- 
3jo į' sūn'aūs kambarį rimtu ir atšiauriu vei- 
iu, - apsirėdęs, kaip ir tolimai kelionei; il
gais patais, plačiais kraštais skrybėlė ir di-. 
dele, geležiniu galu lazda, rankoje. -Žmona 
ir sūnus baimingai žiūrėjo į jį.

“Kelkis ir rengkis!” tarė jis sūnui.” 
Sumišęs vaikinąs norėjo vilktis savo kariš
ka uniforma,’ bet tėvas sulaikė jį. x

’ - “Nė, ne, ne tuos!” tarė jis.
* “Bet; jis neturi kitų drabužių,” tarė 

žmonai v /- ' '
“Tai-paduok jam manuosius. Man jie 

daugiau nebereikalingi,” tarė tėvas.
Kol sūnūs vilkosi tėvo drabužiais, se

nas Loti-rūpestingai sudėjo jo kariškus 
švarkus, surišo į ryšį ir užsimetė sau ant pe- 
mų.< .r /. ■ -z . ■

. . “Dabar eikite su manimi,” tarė jis .į 
■Žmoną, jf .šūnų; Visi trys išėjo iš namų ir ar- 
tįnosi prie kalves. \ Dumples* ūžė, darbas 
virte :virė; Kuomet Kristijonas pamatė tą 
plačią,atdarą daržinę, išgirdo plaktukų bil- 
fd^Sij/apie kurį jis Afrikoje būdamas* taip 
tardai pajojo,, pr&mmm3s savo jaunys- 
fėsįdiępūs, j ^įsiminę, kaip jis bėginė jo pas- 
;.-!■■ r,!;-./.. P,.T.yar’ -.j." -r ‘ Vy-;... ■. ~^.•.■■■:»'

Lietuvį IfUtynM.
Įatijį<8i 
rtatfnj 

siojonbunoloVirm’

>» ^Įriy>e9IWlt0* *W PetJt

Steigiamąjį Soim<, valdi3% M 
cričiu aienaa, Bvirfininkwi ir iįv 

kUB, vardus ir* PSV&tČm/nuo||’ 
vybę, žcjaBs tvarkyki, pudrota 
prek^UJ )•** * “ ‘
'menę/«* daug Bmį 
tymų.

Taip-gi telpa dokumentai arfa 
tarptautinės ėtttartya tarp IAe&- 

: vos i£ Rusijos ir kitą laliį l&r 
galo svarbi ir naudinga knygįu

Palydovas* Geriausias Ir, 

knygoje'-rasi- Mį&.ĮrtgiĮtaak. 
tvinte 

dabar valdoma, visą Lietuvos 

adersus, Lietuvos At||evyUą>^«. 
,bom žaly w adtežūs, vilnį laitų kep* 
ulių vardus ir adresus, Kaulo 
miesto planą, didelį sulankstc^į 
Lietuvos ŽEMLAPĮ ir daug 
naudingų patarimų, Apdaryta 
tvirtais drobSs apdarais ir tinka 
vistą/ Kaina'BGc. . •'

Teisių ’ Vadovas 4r f afcrSjsr 
1Š7-- puslapiuose skaitytojas ras 
daug svątbįųįr reikalingų 
Itų nurodymų,if«įavyzdHų 
ne vienas šiandiena negali apsoi- 
R. ‘j ,• . ,

Jei^I nogite Urėti pūsiaekBą 
visame kame, tai apsipažinldte 
nors .pąviršutmiaį su šios Šalies į« 
statymais,, Turėdami asavo na
muose tą-knygą .sutaupysite daug 
pinig ir Taiko. Nereikės dęlel mair. 
možio kreiptis’'pas ADVOKATU 
Įsigyk ją dabari Kaina^Oe.

S66. Btoadvvay,- Boston 27, Mass
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Šventas Ignacas, kankinys, atidavė sa
vo gyvastį.^ląnt parodžius, kaip didžiais 
mylėjo V» Dievą.H-'žodžiai: O Jė2au,'/ma- 
po meilė!” visados buvo jo lūpose. Dažna’ 
sakydamas tuos žodžius^ apturėjo nuo Die 
vo visokių mialonim . / i V

Vięūą dieną pagpmd suėmę atvedė j 
prie teikėjo. Tas tarė8: “ Jeigu brangini sa
vo gyvybę, turi išsižadėti Jėzaus Kristaus. ’

Bet šv. Ignacas tarė: “O Jėzau, mano 
meilė!” ' ■ . t
-.. KžshūstinęsiięĮsęįąs tarė i ^-Jeigu -ne- 

sustds.fkartojęs tuos žodžius, paliepsiu tavd 
kankinti.” " ■ . .

Bet šventasis pakėlęs akis į Dangų ta
rė: -. ’• : ’ ’

“Niekados mano lupęs nesustos kartok 
ję tuos žodžius. ” 4 . . , . .

Pagonai su pasityčiojimu tarė: “Kadsį. 
galvą nuirsimą, ,ąr ir Judą kalbėsi?”

‘ “Tą jūs niah galite’;padaryti, bei ka
da /nano lūpos nebejudės R* liežuvis nebega
lės ištarti Jėzaus vardo, mąno siela garbins 
Jį.” ‘

Kada budeliai rengiasi šventąjį nužu
dyti/’ paskutiniai jd žodžiai buvo: “O Je 
zau, mano meilė!’’ /
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Mariją ir dėl Jos garbės nieko nesigailėjo.
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“MANO MOTINA.”
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-, Onutės tėvai turėjo gražų, ir gana dir 
delį daržą, kurį ji labafcmžgdjtvo dažnai ap
lankyti, ir "žiūrėti kaip tėvas ar motina dar- 

V. I
? V buojast ..‘'5 .

Pavasarį, x viename daržu kampelyje 
Onutė pasėjo daug gėlių, ir kasdiena rūpes
tingai jas apžiūrėdavo. . .

Artinasi jau gegužės mėnuo. 'Onutė pa-‘ 
mate/-kad jau jos augalai sukrovė žalius 
pumpurus: jos džiaugsmas buvo neapsako
mai didelis, kuomet keletas imi ynų pražy
do. . . . % ;'A

Vieką vakarą, Onutė su savą drauge 
Anele nuėjo gėlių- aplankyti. Gražiausias. 
Vos pražydusias gėles ji pradėjo laužti.

.' “Onut,” sušuko Anelė, “o nelaužk tų 
gražių gėlių! ,Ar-gi tau jų negaila?”

“Man negaila,, nes nunešiu jas ant Ma
rijos altoriaus!” £ . . ’ .’

Tą vakarą, Onute, pastatė ant Mari jos 
altoriaus gražiausias savo, gėles. JK mylėjo^

, ■ w ■ '•o ■ ■ • ■ ■_• . >,

sKartą, Šventas Stanislovas Kostka,. su- 
sifinlaisiems kunigams ir Broliams Jėzuitų 
brolijos, sakė pamokslą apie garbę Marijos. 

-Perdėtbns didžiai nustebo išgirdęs; šit 
kokiu dievotumu ir iškalba Šventasis kalbe- 

'jo? , > : •■ • • ' ■; ; ...
- Po pamokslui, ' jis nusivedę Stanislovą’ 

nuošaliai ir paklausė : “Stanislove, ar tu lą- 
Ui myli Mariją?” x-

“Myfe Ją!” jis tarė. “Kam khuisiV 
Kaip gi aš Jos nemylėsiu, jvg tai yra.manor 

. Motina.*? Ir jo akys apsipylė ašaiumis. VA 
/Taip, vaikeli. Marija pį visą mūsų 

Motina, bet ar tu Ją/myli-?’
>ę

J »i - r % .

' .. f I V ’

” NUSIŽEMINIMAS. '
■ ! ’'J

4- - " ■ ’« }

Kacla švpųtas; AU.įošiusJjįivo" įl 
dentąs, kaltinamas niekados ųU įn i, t 
nežiūrint ar. jis buvo kaltas ar nė.'' JČigu 
teisingai kartais būda n Imltiiąnnas, piian* 
dįivaD^tetrt 
stogai, tada įsakydavo;sM: “Tikrai as kada 
nors buvau pramkaltįs, tuokart nebuvau t. , . . ........... -
baustas, daba^pfrimšiu jo išėjimo,
pelniau pirmiau. z
*’ V* te te. - M

TURIU DARYKIT , . . ”
.1 r’ ,

Kartų, pas Palaimintų Cure d’Ars, atė
jo vienas vaikinas ir paklausė Palaimiiato 
kunigo: x į /
; J6Tėveli, kų turiu daryti idant būčiau 
geras?” J ; - / • * . .

uVaikeli” atsakė kunigas, “mylėk 
Viešpatį DievV’

“Ir kų Turiu daryti iclalA tikrai mylė
čiau-Dievą .;<• y '

, ';*Gl mana.sfuiau,Jjūk nusižeminęs.’’ 
tarė kunigas. ^KusižemiinmasI nusižemi
nimas!; 'Musų. puByhė^.neleid^a, mums tap
ti šventais.**

-1 . - • • • ’
.V; , . . ; . _ , , ., , .
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a DOVANOMS.,

0 fONTANIKg 
PllMSNį 

y Kuri bus atminčiai ilgam 
laikui.

Kainos Peeehamos, 4
- Reikalauk Katalogo. / 

“tAHETttnggĄflį J 
356 Brdadway
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L. B. K. FEDERACnOSM.A 
Apskričio valdyba 

*■ I * *■ ’ ’ ’ ’. •

Dvas; Vadas^m V.^«ma^ 
V. J.uKudirka, piriuų 7

* ;4. ■' 

1L M. Kamandųlįi, iafik, 
’ -‘Ž0-Ėax StTėetį

K StašaitlenV
Glineckis,’ iždininkę / ~

T. Kubilius, iždo globljiM^
- -i\ '' '
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Darthjfikai, atsiminkite kad 
“Darbininkas” yn Jūsų DI- 
PŽIAUSIAS DRAUGAS ::::
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«Mmojy kampelis.
Kį. PADARYTI DĖL 

• LIETUVOS.

- Neatsimenu kuriame tai 
“Darbininko” numeryje Jo
nas j. Romanas nurodinėjo,

I o

r
1

• A
r

k<--
Į

f kad amerikiečiai ne aukomis 
r ~ gedi Lietuvai naudą padary

ti, o steigdami ten reikalin- 
gų visokių biznio ir pramo- < 
nė^į^Mįų Jia šakė, ikad 
rritešTųLietuvoj organizaci
jos, kuri supirkinėtų Lietu
voj ūkio produktus ir šutai* 
sytų juos išgabenimui Ang
lįjon. Tokiu būdu pelnąs ei
tų saviškiams ir kainos ūkio 
produktų pakiltų, kas išeitu

. -**F‘

»

t

t*

/

“b • 
prie netinkamo ’maitininfo, . 
ir‘jų sulaikymas daug gero 
atneša.

Netinkamo maitinimo atr '■ 
sitikimai,' jeigu nepasiduo-.» Į 
da paprastiems pertaisymo ' 
būdams, reikalauja pailgiu- J 

;tos,medįkgli,škQs .priežiūros; ... 
'vistiek sulaikymo būdai 
daug geresni už -gydymo*... ;
Sveikatos mokslas inokyklo-. i 
se gali, žymiai nukreipti ne- ;

/

a

Sveiki, sulaukę 
Šventų Velykų, ~ 
Šio laiko brangaus.

Džiugina sielų 
Mūs katalikų

- Karalius dangaus. ~ -

Saulė sužibo,
Dangus prašvito, 
Kančia pabaigta.

Uolą perplyšo, 
« Akmuo nukrito —•

Galybė šventa.
Sargai pabūgo,
Išgąstis krato,’ 
Judinas dangus.

• . • - Į

Veidu parkniubę,
Bet aiškiai mato, 
Kaip Kristus gražus. . < '

- ..Labiau už saulę i
Spind jis skaistybe, 
Tviskėjams baltai.

. Kėlės trukšmingai 
Savo galybe, - 
Išvirto sargai.

Tad aleliuja 1
Kristaus vaikeliai, 
Sušukim visi. .

f . r

Lai prasidžiunga
Kožni nameliai 

r Kristuje gyvi.
. . U.
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Mažiausia 20, ir sulig kitų 
Aprokąvimų,, net it 3d% 
Suv.-Valstijų vaikų, - kurie 
lanko. mokyklas, ’ netinka
mai maitinti, lies taip fiziš
kas netinkamas įšsivystimas 
pavadintas, sako Tautiškos’ , , .
Vaikų'; Sveikatos Tarybos *infea« nmtmmąj nes per s 

kaisto ir penėjimo .komite-.tuos valk}ls tSval - !
tas savo raporte, kori iSIei-lr. Pasl®°kma n- geriaus au- ‘ 
do Suv. VaJstijij Sveikatos maMiW kurie dar ne- 
Biuras - ■ lauko mokyklas. Kuo jau? a

' /« • . ' w , r . -J neštus vaikas' tuo greičiaus
. Netinkamas maitinimas, pasimokina sveikatos pri-* 

sako raportas, neliečia ko- pratimus.
:ko} ypaoiigį kliasę aS rasę, ' SveikaL „ąli išnietoti kil- 
ii'kūriuoše miestuosėranda- SaUT**1“1,
si visokiuose namuose, tur- ^į1’, .^naim krutrau 
tingu ir biidmj. Apsrieiški- Pav®^«> *7^ P®^“- 

mai aiškūs, vaikai Sumenko, v * ■~ Suv. Valstijų yiesos Svei; 
’ katos. Biuras neseniai pa-

•’ siuntė sveikatos perstatymą 
‘ Netinkamo maitinimo prie- į Braziliją kaipo dalį Inter- 
žąstys yra .fiizški trūkumai, ’ national Centennial Esposi- 
kMdiiiįi pripratimaį ir ap^ion, kuris dabar Rio de 

Janiero tęsiasi. Biurui pra
nešta apie parodos nusiseki- 
mą. Perstatymas susideda 
iš dviejų. stalų, prie kurių • 
sėdi dvi lėles apie dešimts 
metų senumo. Pietų laikas. 
Valgis priduoda apetitą. Ant 
vieno stalo nėr pieno, daržo
vių ir šviežių vaisių. Toš ie- ‘

f

CttlNt DAINA.
1 . .. w

AJek vergais ilgai gyvenom, 
Bet mes -— ne vergai s . ,
Laisvą, dvasią neišvėmė 
Pančiai ir vargai.

Kųvon!. Fįrmyn! 
Kovon! Pirmyn! - -

z - Drąsiau kovon pirmyn!

Šp durtuvais įr kardais į
. t .Jįyaaimušėni: mešjir* <

Ir, dabar jau neužges ji ; 
Kolei saulė degs!.

Kovon ! Pirmyn f
. Kovon!. -Pirmyn! . ’ , ■ ‘

. Drąsiau-kovon;pirmai!
■ . * 1 .. ; * •

u JŠdrari$$a nįūsų žemė ■'
■ Tebešaukia -* karšto kraujo’

•’ -u./h - . ■; •-..i ■; •<-. v - ,

■. .■/, ;;;; .•: .[mus;
Jūs: skausmai,- nęištisėmę,

, .Traujiia'l&tiiyiųš: J ' *
' . Kovon!/PirmyiĮl , ' '

, <-’Kt>yo‘ųf ;Pirmypt ’ 
Drąsidų'.kovon -pirmyn!

Graži aušrą^miflns/šrięMą, 
Gražią dienų užkariausim

; /■ •'■</ t';-v.Jąšt'.-
Ką šis griežtaš šauksmas

’ < \ [liečia;
Marš kovon drąsiau!. 

KoVon! Pirmyn ! 
“ Kovon! Pirinyn!

Drąsiau kovon pirmyn ?
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k y ant gero. Lietuvos« ūkinin- 
į;. kamš.',' „ ‘ "

■' IŠtikro labai piattir daug 
FJ; judanti Lietuvai biznio šaka, 
t- ^et Amerikoj, lietuviškps 
■M bendrovės nėįšteigsi.? Pasiū* 
R ' 1^

B-vės, laikomas^ubar geidi
mu; . Todėl, reikėtų tam 
steigti kooperacijų. Žino
ma ir prie jos dėtūs tik ide- 
alingiausieji lietuviai. Bet 
tokia ir galėtų geriausia dar
be pasisekimų turėti. Tokia 
kooperacija turėtų čia susi
tverti. tikslu visų kapitalų 
paleisti "darban ‘ Lietuvoj/

t ūžia prielankesnė koopera- ne5T^ Wbos tokį pražūtingą darbų to*,
rijoms, negu bendrovėms. PriėS<L . Įbant> sidtrutn organizuotis
Todėl Amerikos lietuvių ko-( Na ir ištiesų, kur-gi Šia su pagelba^gyvesmų kunigų

■ operacijai ten būtų gera ir neverkt visokiems vorams ir)ir ^eligentijos susmrgmn- 
. patogu veikti. 5 Aržuolams. Atsiminus tuos į55^?^ šiandien

r Anglijoj kaip žinoma ko- laikus, kada katalikai nebu-a^slšvl;J?. • ^allm
- dperaeijos yra galingos. Tu- vo organizuoti, kada jų į? pasidžiaugti kad susipra- 

rifeavo laivų Todėl toji mū- spauda buvo silpnute, tadi, . as ^as.134118 1
-Jh sų kooperacija sueitų į ry- tokiems Vorams buvo aukso' imšvamanių puiviną spaudų a;pv» hm™
M; MusTsu" Anglijos kooperaei- gadynė. Jei mus naudojo kaipo gangrenų ųii^į tau ,s 
» tomis ir būtu vedamas biznis kiek norėto išauklėio’ sdvo kuno domu katalikai meta unt savo soeial-bedieyiškos

ras. o su tos snaudos narai- vxeteJ Vlsl P«WnenMja ka- 
talikiSU feikrsšti, kuris iras Barį^fctts- išeirija triškį iArotišJ^'sergStl.myivi%ki'iišnau-

M, kurie šiek tiek da rhn-J”™ 
teshi, jie tuos naudoja, d ku-j “t“^ku8 lloria 
riuos visai ant proto nuban- !?°rs . ®
krutino Ir sudemoralizavo, Veneiene yrą sociahžtšs, bet 
, . . 1 i renka siratukams naslai-
tai tuos suvarš į raudondva- aams Qirdi delko ?ia ka, 
no gardį Troekiui vergauti. talikams nedttot jqna auklJ. 
' O apšviėstes'ne dalis kata-', jeigu tu, “Sandaros” Vore, 
liUų Itbmttttanius neonai driko mes kftidtat p^ pfenfco «utM|
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mai aiškūs, 'vaikai sumenkę, 
nerūpestingi, nekantrūs ir 
greįtai įerzinami.
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, jūs ftpie tiū manote.

" -ATSAKYMAS VORUI.
• C ta **

• 11 numery “Saudm’os** 
į Voras sti ašaromis, suririeiz- 

damas keikia katalikų spau* 
•« ypatingai “barbinjn- 
Į kį1 * kam jU pėrsergsti kata* 
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. spaudą ųž mūs katalikų pini-

V' ' . 1 '

pieaukaujam. nors ten yra 
labdaringas sliekas .užmau
tas ant socijalistiškos meške
rės kukučio, taimumsAme- 
rikos lietuviam astsitikimas 
neduoda pamiršt, ką to pa
ties plauko po karui atvažia
vęs socialistas Andrius Bu
lota Jis ir tokį pat labdą- --J’“ v. L. A- •

damas po kolonijas mums. A- 
merikos lietuviams perstatė 
apverktiną padėjimą tUoin* 
laikinių Lietuvos našlaičių, 
Daugelis jo prašymą gražiai 
parėmėme, sudedami vitš 
$48,000. ~ Qxar daug našlai
čių sušelpė ne vieųomūs 
sunkiai uždirbtais doleriais. 
Kur jo atskaitoaiKur 'Šel
pimo Fondo atskaitos 1 To tikai savo

j Lietuvos valdžią dedasi i 
bloką su mūs tautos baisiau- 
šiais priešifa lenkais* kad 
pražudyt mūs tėvynę. Tą 
patį jie daro Lietuvoj laisva* 
maniai ir socialistai tą pat 
Amerike, Tai-gi mes kaka
liai turėtume būt atsargiais 
su , davįmu mikųi kokiems 
laisvamaniams ar ispemlis* 
tams. Mes katalikai: turim 
savo įstaigas, jas ir palaiky- 
kim, joms ir ftuirankim^ tU- 
rim savo spaudą ir ją palai* 
kykim. O laisvamaniams ir 
socialistams nei .vieno cento 
nors Jie ir pbpieŽiiua laįškūft 
rodytų. ' 

L’ liąisvammuai W savo į- 
itaigas palaiko, o* moe kata* 
likai aavo. .

linkybės. Iš fiziškų, trūku
mu paprasčiausias yra užsi
kimšimai (kaip tai adenbi- 
dai) nosyje ar gerklėje, kas 
trukdo kvėpavimą, sugedę 
dantįs, kurie trukdo kram
tymą, .Kuomet trukumai 
prašalinti vaikai normalia-

_ * ■' ■ ■

Netinkamas valgis, svei-Jės prie to stalo gražiai ap- 
kates pripratiinaiir svarbios1 rengtos* bet veidai bė jokios 
netinkamo inaitinimo prie-jspalvos ir akįs sunkios. Bet 
žastys. Tas inima, neužtek- prie kito stalo lėlės raucb- 
tinai . maisto, netinkamofnos, sveikos ir linksmesnes 
maisto ir prastus maisto ' “ 
pripratimus, ar tai dėl neži* 
nystės, biednumo arba sto
kos naminio lavinimo; ir 
klaidinga pozitūra vaikščio
jant, sėdint ar stovint, kas 
viskas sulaiko tinkamus kū
no sąnarių, veikimus. Tie 
pripratimai pataisyti su 
tinkamu miklinimu, kurie 
turi būti afe<rgiai prižiūrė
ti* nesldtaip ^dang. bUdies 
gali atneštu

Aplinkybės gal sulaiko 
tinkamą miegą, neprileidžia 
šviežio oro, ir net' kartais

ant jų stalo matyti malti* 
nantis maistas.

* . s. ' .

Kasdien motinos ir moky
tojos stovėjo prieš tų stalelį1 
su vaikais ir rodė skirtumų • 
tarp vaikų, kurio gėrė pieną 
ir valgė tinkamų valgį ir tie, 
kurie taip nedarė. Ir suau
gę vis kelts1 kartus grįžo at
gal ir vįs atsivedė kitus vai* 
kus. '

**T
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Lietuvoj buvo vartojama
7^* v » ua ««■ « ,«vv s v

►

varton ne vienas litas nepa- 
dengus jį auksu, ar sidabru. 
Todėl ir amerikiečiai galite 
būti užsitikrinę ir neturėti 
jokios baimės bendrauti su 
Lietuva visuose finansiniuo-* 
se Reikaluose.. Šiuo noriu 
atkreipti domės viBą liętu- 
vią amerikiečią, kad užmir
šus tas visas žaizdas, kuriai 
mums padarė svetimtaučiai, 
dabar be baimes^ pradėkime 
veikti savo naudai. Darbas 
jau yra pradėtas, bet jį rei
kia įdaryti pirmyn. Pavyz
džiui, suorganizuota tik vie
ną lietuvią pastangomis ke
letas tvirtą banką ir daugy
be dirbtuvių, audimo, meta
liniu ir skerdyklos. Pir- 
miausis pasirodė ir dabarti
niu laiku tvirčiausia tai yra 
Lietuvos Ūkio \Bankas,1 ku
ris plačiai yra surištas su 
Lietuvos pramone, Žinoda
mas, kad lietuviai kurie laL 
kote savo pinigus Amerikos 
bankose, gaunate palūkanos 
tik 3%, kai tuo pačiu laiku 
Lietuvos ^Bankai moka už 
padėtus juose pinigus ir - 
7%, Čia ir Uus išrokavimas 
lietuviams amerikiečiams 
taupinti savo pinigus Lietu
vos bankuose. Neužmirški
te lietimai amerikiečiai, kaį_ 
tai darydami jūs. atnešite 
daug didesnę naudą sau ir . 
kartu visai Lietuvos valsty
bei. Sau jūs atnešite dides
nę naudą todėl, kad vietoje 
kad gavus iš Amerikos Ban
ką tik 3%, .iš Lietuvos ban
ką jūs gausite 8% ar 
Nauda. Lietuvos gyvento- / 
jams ir valstybei, kad jūsą ?
pinigai pagelbės pastatyti- '
Lietuvą ant geresnio- ekonor j
minio kelio, suorganizuos. ■
.dirbtuves ir jums patiems 
bus ■ geresnės ggenimo sąly- 
gos kada>sugrįšite? Lietą- 
vos valdžią yra labai palan* ’ J 
lti lietuviams amerikiečiams ą
ir visame duoda tiiėius pir- |
menybę, kaip žemės pirkime 
ir organizavime pramonės. ,
Tikiuosi, kad lietuviai ame- i
rikiečiai domisi šiuo reika- 
lu ir pradės taupinti savo ;

tolyn žengimą, aš priverstas 
buvau pastatyti klausimą a- 
pie įsteigimu tam tifcro4aik- 
raščio, aplamai imant, v i- 
sai Lietuvai sviesti.

Susižinojęs su Višteliaus
ku ir gavęs iš jo jau pirmiau 
eiles: “Op, op Nemunėli/’

Daug turėjo nukentėti as
meniškai Lietuvos gyvento
jai, bet dar daugiau nuken* 
tįįo Lietuvos valstybė, kada 
Lietuvoj buvo vartojama 
Vokiečiu valiuta. Krintant 
vokiečių markei^ gyveni
mas Lietuvoj buvo nepaken
čiamas, tiesiog negauna čia 
viską išdėstyti. Kiek turėjo 
pernešti nuoskaudos tiek 
Lietuvos valstybė, tiek ir 
privačiai jos gyventojai Da
bar Įsteigus savo tvirtą va
liutą, ekonominė padėtis 
Lietuvoj diena iš dienos ei
na geryn, O ypač dabar, ka
da Lietuva atgavosavo vie- 
Bintėlį uostą Klaipėdą, per 
kurį susisieks su visu pasau
liu, ypatingai su turtinga ii* 
kultūringa Amerika. Kol 
lietuviai turėjo nešti sveti
mą naštą, niekas nesirūpino 
Lietuvos gerove, jos oku
pantai ir kiti priešai viso
kiais budais slopino Šalį ir 
plėšė jos turtą. Dabar, ka- 
daatejoatsivadavimo valan
da, ir Lietuva tapo savaran
kė valstybė, tai mums lietu
viams, o ^*pač amerikiečiams 
reikią kreipti daug domės, 
kad pagerinus jos ateitį. 
Daug jau yra nuveikta ame
rikiečiu Ūetuvią aukomis. 
Lietuvos nepriklausomybės 
darbe, bet negalima leisti 
sau manyti, kad mes, kuriu 
čia Lietuvoj gyvename, žiū
rime , * į (nepriklausomybės 
klausimą šaltai, mes ir gi 
aukaujame ne tik savo tur
tą, bet Ir gyvąstis. Be tą 
auką mes' dar rūpinamės ir 

klausimais. 
Pastaruoju laiku tvirtai su
organizuotas Lietuvos Ban
kas,' kuris išleido - tvirtą 
Lietuvos Valiutą, šitas žy
gis galima skaityti už vieną 
iš svarbiausiu žingsniu Lie
tuvos ekonominiame gyveni
me, nes vartojant svetimą 
valiutą, daug turėjo nuken
tėti Lietuvos gyventojai ir 
valstybė, o iš to visko nau
dojosi svetimi, taipogi ir a- 
merikiečiai daug nukentėjo pinigus Lietuvos Bankuose, 
krintant Vokiečią. markei J Lietuvos Ūkio Bankas jau 
Bet dabar jaunėr ko abejo- turi išdirbęs.pieną Šiuo ^ei
ti apie tokius atsitikimus, kalu, taipogi suteikia vi^ 

sietus lietuviams amerikie
čiams dovanai patarnavimą

“Aušros” įsteigimo min
tis siekia 1881—82 metą, to 
būtent laiko, kada man teko 
susisiekti su zAndr. Vište
liausku ir Juigiu Miksiu, | 
su kuriais njane į pažintį su-l 
vedė mano patriotiški .< >> «ms 
straipsniai, kaip “Kam teka tėlTiig mm” Einaro sos mkt., tartds-
“Kkujame Kdelvyje” 18801^ “T ?®ro 
1880 ta apskelbta Bodą, «?
pradžią ir pi'ogį tai inineiai jl‘u?v^ „on^’”

fišsiplėsti džvė mano
draugas, geniaHs kalbų, fi-l1”* "T
novas, didžiausias Prūsu PMtarunl> ,.lelstl!
lietuvių MBiulis, <& paties šerno, tam
Saueryėinas, kursai 1882 m. į!®*]1??** t siW"
padavė Klaipėdos. “Lietai-P atteųlatoSfegalop ga- 
vfikoje Ceitungoje” sumaJ^8 f“?'
njtaų organizuoti Brikų lie-P“^ Pabota to 
tivininktas “Lietuvišką ir
draugystęV populiariams at^??mu“ą PHeS v<“* 

■raštams leistituo taksiu, Bdva1^ Mdaktomn, <pn- 
tiibs Hetuvininkus nuo geiL rengęs visų rastų melagę 
manizacijos pavojais gelbė- Pirmajam numeriui ir dav^ 
ti, juos apšviečiant ir tautiš- “^® J*’3*™*
kų susipratimą jų tarpe pla-C1.’11 ,hyiOS ,va^’ J,Sa~ 
tanant. J'erskaitęs tą Sauer- *«« P*“®*
veino paduotąjį sumanymą, ^0"’ Ragainėje
aS ypatingame, straipsnyje ;Vlbano bel Kybeto.spaus- 
plačiai' pa’aištaau totas 
draugijos nauda ir josios laikraščio numerių spaHsdi- 
tiksla, patardamas tokiJ“““1 
draugiją visai. Lietuvai“** » s^eta 
Steigti, ir praplatindamas k«rių tarėjo uztek-
jos uždavinį ir mokslo srity- ti toliems numeriams spaus- 
je. Šitoje d-ro Sauerveino P10™-

. .sumanymo pataisoje'glffdi ^ P1^0^1^’iatt
•eto k.aip ant delno matosi?,kad jau pradžia Lietuvių MoksloWęWienx 1883m.Prago-.

I '

• I , Pilotu vyriaiuta

Rtmo kataliko Sv.JcozapoI kunigus, viršininku* ir tautą,
— S^rtnHu.' I jįem» tarė: atvedate man šitų-

- -- J žmogų kaipo kclįantį }maiati
w ‘ tautoje, o Štai ai, klausinSda-

B B I.M IN K A S" lnag jūstl aj.yv.Moje, neradau 

(ThbWobkeb) Į į tarnas žmoguje nei vienos iš tą 
į kaltybių, dėl kurių jūn skun- 

>m Imm P«aa, fc . aes
... **n**w,BO™7 faMeft nHMtoi ntfsiuniHan pas ji, ir itai,nieko 
«ad Bamdayby S®. Johkh’s LrrnJ nep^aryts, kas rodytą j j esant 

■;4iaitj^JEUUAi«>ciATxoMoxiuiJo*. I vertą mirties. Taigi nuplakdi- 
• .. .......... ..—*---------—;? nęs a& paleisiu jį. Jis"turėjo

a^^econdrelniMipaatter Sępt. | paleisti jiems viefią BventSma.
W1£ti<xirtįSi onSrtSl?3r£*J Į Betrisa minia sušuko draug ir 

h tarės Šalin su šituo, o paleisk provided for ln Sectlon IlOfc, 1 . „
of Oct 8,1917, snthorlrtd ou July JUUms Barabą. Tasai-gi buvo 
IMA" 1 . i įmestas į kalėjimą delei kokio

fiu6wri»«o» fia/e*: ten maišto, padaryto, mieste, ir
'tinti .......® žmogžudyste. Pilotas vėl
«Mtm» aM nubari* jiems kalbėjo, norėdamas pa-

coiintrlM yearly <......,$5.!5o| leisti Jėzų. Bet jie šaukė prie-1 
Įps.r,-.r7.- \-!■?;' .įi,-r-.--;Į- žais ir sake: Prikalk ant kry- 

K 1 H Q PENTIMI I ^aU3> prikalk jį ant kryžiaus,
iv Lt Ui yt ULil I ilUž Į Tuomet jig tarė jiems trdlią’ 

- ------- kartą: Ir ką-gi pikta jis yru 
KUQPOSy APSKRIČIAI padaręs? AŠ nerandu jame jo- 

JUDA/ i bios kaltybė, vertos mirties;
■ .. ...... Į tai-gi< nubausiu jį ir paleisiu.

j '■ Į Bet jie nesiliovė reikalavę di-
----- - — __ . ____ Į _ džiu Šauksmu, kad būtą prikal- 
Nelabai senai gavome pra-1 tas ant kryžiaus įr ją šauksmas 

nešimą, kad Detroito L.. D.__ ėjo vis smarkyn. Tuomet Pilo-
S, kuopa rengiasi prie ko tai ta* nutar6> k*d būtą padaryta,

nepaprasto. Jie praneša, W B* ^ikalvo. (Luko 22 ir 
kad Montello 2 kuopos pra- -^ersM‘ . J 
nešimas, jog jie duos bilą L. Velykos, primiiidanios 
D, & kuopai 200 doĮ, jėięu- inums Kristaus mirtį ir įri
ta juos ju darbe pralenks^ju primena ir būdą Jo
kuopos narius labai suindo-L^gįįįj^^ jr viršuje pa- 
mavo, Taigi is slapti! dietos citatos iš Kvangelijos 
nių. sužinota, kad Montello' ' - • ' -

r '

xixųL o^w,viW) xx«.vu jjaip ant cieino matosi, saa jau praūžiaiJieiixv>ij ivioksiof. x v . -
kuopos yjasiūlyjimą jie pn*- teismaa įį,^ kaitės Kris- Draugijos steigimo, kas at- Je ėdamas, rašiau, pirmai 

"ima ir žada parodyti ką jie talls. į* Motas fc Efodas/Sitiko-jau kur kas vėiau - J“? . Pa
gali. Laukime nepaprastai Lerado Mtg& Bet 1907 metais — pačioje Lie-talP“lau F“< n. , ‘ >
Detroite dpsįreiškimų. - teisėjus- spaudė sukurstyta tuvojo. • feausk° V“*3“’“*® i

«
/

būrai! mcrikhtii, mL
nMįbalfi c u m Įaudė Bvei- 
darijoj Iriburgo bnhrettdttĮk ir 
gavo diplomą Philoeophhe Katu* 
rali** - < , ' . : -

UNOO NUSIKRATrrt
ZTarpe AmerikosL JĮėtuviiį 

liberališkosios . visuomenės 
pastebimas naujas apsireiš
kimas* Aštrėja santikiai 
:arpe sandariečią ir subur- 
žuazėjusią socijalistą vadą. 
Tas aiškiausia pasįrodė Bos- 
;one, kur ąandarieČiai griež- 
;ai pasistatė prieš sudzien- 
dobrėjusius keleivininkus. 
“Keleivio” Štabo narys ir 
myusią . socijalistėlią šulas 
Bagočius karo metu pasuko 
sandariečią .pusėn, organi
zavo su jais nuteriotus drau
gus, piliečiu sąjunga^, “au- 
kuojo” ją vajams. Tečiau 
sandarieeiai pamatyti^1* !
kad ® Bagetai tiek .iiem>konon?13kais ... 

naudos/kiek iš ožio: nei vii- 
ną, ner.pieno, o tik bliovi
mas. Tat/pradeda nuo jo 
purtytis* Be' * to Bagočius 
virto Bagocius-Bogaczeivski 
ir ilindo ^-“Keleivio” ■ bur-T1 * • . . . . ‘
dingieriaus “Kuryer / Co- 
dziemiy ” kampelį. Pirmas 
Bagočią papurtė “Amerikos 
Lietuvis.” Tas laikraštis 
num. 12 turi korespondenci
ją iš So. Bostono apie Ven- 
ciuvienės ir Šleževičienės at
silankymą ir be kitko rašo
mai

“Bagočius ir Šidlauskas Ža
dėjo duoti po šimtą doliarią. 
Bet abejotina,. ar .išpildys pasi
žadėjimus, jeigu tą pačią, šim
tinę Žadėjo, kurią į Lietuvos 
Politinį .Iždą; jau du kartu 1 au
kavo’ (kartą Chieagoje ir kar
tą So. Bostone) , ir šiandien Pe
litiniame Ižde Bagočiaus šimti
nės nėra...

^Turbūt Lietuvos našlaičiu 
globos komitetas, kuris vado- 

i vauja našlaičiu atstovių, marš
rutą, davė Žinią adv..F. J Ba- 
gočiui, kad tas stotyje pasitik
tą viešnias/ tai yra Šležiavieie- 

. nę ir Veneienę. Bagočius už
duoti atliko—pasitiko viešnias,' 
ir davė pergyvenimą. Įrodei 
daugelis is sandariečią tokiu 
maršruto komiteto pasielgimu 
labai pasipiktino. Galima sa
kyt, kad tasai komitetas, ar tai 

- 4 dėl nesugebėjimo, ab jam atra~ 
de, kad mūsą'sandariečią to- 
kią žmonią nėra, kurie priimtą 

t viešnias, kad davė pirmenybę 
pasitikimekitiems. ‘Sandaros’ 
štabas, kaip ir visi sandariečiai 
našlaičiu veikėjas sutiko tik 
tuomet, kada Bagočiaus Žmona 
jas perstatė . . . Irohija t Pa
galios reiškia, kad mes' būk ir 
hamij ir žmonįą neturime pri- 
glaust Lietuve# žmonėms! ”

. Jjl'.'i į nuilsi ,i»!wii.'. I'.j! .^įy'|i"ii Iiii II I .j j įliu'.r Iiįl.ji n ilmi.i.
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, i Op; op Nemunėli” Šliupo
D-ro Sauervenio prwMj0^ ap&. Noi-

įaSpagund«anuon«tai<Mo- kaus «Margeri(y» vertiūja 
ką tame pat laa&ašfyjydis- saT0 “Apie senovės
kusną, kurioje daugiausiaik-t 
dalyvavau aš, taipogi Jonas - 

t Šliupas, Vištaliauškas ir Visi šitieUl dalykai buvo 
Sauerveinas. Tuo tarpu su- mano ranka*’ rašyti. Apie 
sirasinėjimast su Višteliaus- Kraševskio Vitoliorandą,” 
ku, Mikšu ir Martynu Šer- Višteliausko lietuviškai Ver
nu, kaipo “Liptuv. Ceitun- stą, kuri Irnio nesenai spau
gus ” redaktorium, kursai.Idoje pasirodžius, recenzija 
talpino savcK laikraštyje' ma-l palaikę parašęs manęs ne- 

; no ir d-ro Sauerveino straip- siklausdamas; laikraštin į- 
snius lietuvis .patriotas ir kiše. J.. Mikšys'; jis joje tą 
uoliai rėmė iš pradžią, mūsii Kraševskio veikalą išgirda- 
sumanymus, skelbdamas Imas, ją su Homero “Ilia-
mūsu raštus. Bet prie afeiį da” ir “Odisėja,” net su 
laiku aplinkybių jisai men- Biblija palygino, tokiu bū-’ 
kai^ turėjo ’ piliečią drąsos du užgaudamas tikybinius 
santykiuose su vokiečiais: ne vieno ■— ypač kunigą — 
vengė, kad neužkabinus/ne- jausmus ir pastaruosius su
kirkinus vokiepią netWs.at-k^d£a]Qas’ prM laikrašty ‘ 
vėjais, kada viename kita- 
me straipsnyje buvo miJnėtaĮ Pirmasis “Auszros”.nu- 
žiaurūs darbai ne Šios dienos , paeris pateko Pragoii, ro- 
vokiečiu, bet jįj pranokėją dos, apie kovo 15 d, 1883 m.; 
Prūsuose - “kryželninką,” patsai gi laikraštis buvo ma- 
arba "kryžuočią. ; no Redaguotas iki 7 Nu, ku-

Taip apskelbęs keliuoBeįriam raštai inano buvo prL 
“Liet. Ceitungos” imnie- rengti, bet jis atspausdinta 
riuose manostraipsnįApiejau Jonui Šliupui prie 
įsteigimą Ragainės pilies ir “Auszrds” pristojus. I Tai 
pradėjęs ^spauzdinti manQį tokia. buvo, trumpai kal- 
1880' metais rašytą ilgesnį bant, - “Auszros” genezįs. 
straipsnį<‘Apie senovės Lie-j Tokiu tad būdu, kaip is pa
buvos pilis, ” po 3 ar 4 nume- sakyto matoma, man su Viš- 
riiy tolimesnę straipsnio tąsąltelikusku kaipo literatams ir 
nutraukė ir atsisakė spaus- su Mikšu susitelkus, - trim 
dinti tik todėliai, kad buvo! mulus trims prie užtekančios 
Čia dažnai minėti , žiaurūs 
barbariški kryžiuoją dar
bai z Lietuvoje ir kad mano 
“žemaičiu” kalba nepatiku
si vienam-kitam “Lietuviš
kos Ceitungos skaitytojui. 
Užgautas tokiu ^erno paši- 
elginitt ir netekęs laikraščio 
kuriame/galimu būtą buvę 
talpinti savo raštus, kurie 
kaip man tuomet rodėsi, ga
lėjo- būt naudingi Brūsą lie- 
tuvinmkams apšviesti jąją 
praeitį, kad sustiprinus ją 

■‘tautišką sąmonę, sUsiprati- 
tną įr sulaikyti tokiu būcįiį

ALy-1. Apskričio Žygis, ' [ minia.. Toji minia vertė Pi-.
■ IJlS^Naujos Anglįjos-apJ-fc^l
skiltys nepaprastu stropu- aut Pnrie^
mu griebėsi darbo rengime sa.vc! ^įtikinimą, pasidavė 
milžiniško išvažiavimo, numos spaudimui ir atidavė 
ris žada 'būtį Kapą važitika-1 Kristą.

ęįsuSte 30 d. Ta£ prfe J*
1923, gabiam istorišką var- _ —,ia^yte
d» tammam “Bontorts’ |M ^tvinSs g0^.

dos.. Panašią atsitikipią ga- 
li būti visose -valstybėse, vi
sais amžiais., Prancijos re
voliucijos metu govėdos teis- 

.. ± - mas nukirto galvą didžiamtamsi, kad kiekvienas kata-Lokdavyriui, chemijos tS- 
hkas-dai-bimnkas jame daly- giBis

matome govėdds teismus vei
kiančius Rusi joj.

r - • 5 ' i

Amerike iŠ apačios daug 
balsą keliama prieš teismus. 
Daug kalbama apie teismą 
parsidavimą kapitalistą in
teresams. Be abejonės^ kad 
Amerikos- teismai ' nėra be 
sutepimo. Bet kur, kur o 
Kertino žudynią byloje bu- 
vd teismui proga paiianduo-' 
ti savo galę priešu unijinius 
angtiakąsius^ Herrino žu
dynes buvo baisios? 22- žmo
nes (skebai) buvo paskersti, 
paskui kaikurie ją iškone
veikti. 'Buvo teismas intar- 
tą žudytoją ir jie išrasti ne
kaltais. Byla atnaujinta ir 
galima spėti, kdd kaltina
mieji išnaujo bus paleisti? 
Tie intartieji paliūosuojanTi 
dėlto, \kad. nėra užtektinai 
prirodymą. Mes tikime, kad 
Herrino byloje intartieji 
žmonės'išrasti nekaltais ne 
dėlto, kad teismas tikėjo, 
kad'valia skobus žudyti, bet 
deltoj kad nebuvo ganėtimj 
prirodymą ją įkaite^

Taigi ; Amerikos teismai 
nėra jau taip sugedę, kaip’ 
tūli nurodo ir matome pasek
mes tokio “ demokratizmo, 
kada .minia gali diktuoti tei- 
sejams.

♦Parke, MonteĘo, Mass. Ka- 
h- dangti sis ■ išvažiaviuias yra j 
L .^engiamas darbininką, ku- 
P rie savo obalsiaįs sutinka su 

katalikybes pamatais, tai ti-| 

likas-darbininkas jame daly
vaus.

Pagražinimui • išvažiavi
mo, žada dalyvauti kaikurie 

■ parapiją chorai, kurie^ su
važiavusiems, savo gražię- 
inis dainelėmis įkvėps dides

nįjį prisirišimą prie savo my- 
limosios matutės Lietuvos. 
Bus. taip-gi žaismių ir kito- 
kią pamarginimij/

• Bridgeportas juda,

, Is Bridgeporto, . Conn. 
ateina žinios, kad L. D. S. 
vietinę kuopą pradeda judė
ti, ir žada daug pasidarbuo- 

i tiluDS/organizacijai. Labai 
gražiu Dieve jiems padėk.

Laukiame naują .žinią iš 
S Kew York ir Kęw Jersey 
t ąpskr. žinią. , .
L J.

/- L. D. S, Sekr.

t ' Mūšy u 

f- Kurie norite sužinoti pa- 
f ‘ grindus Krikščioniu Demo- 
g kratą Partijos Lietuvoje 
h' kurie ja indomaujate, kurie 
įr stebitės jos veiklumu. Jai 

nusipirkite virŠminetą kny- 
įį <ą* Ji yra parašyta* vieno 
|į iš tos partijos šulą Kūn.

KrupąviČiaus. 
k. Kaina jos tiktai 25c,

Adresuokite:

|įy 866 Masiį
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Lietuvai atgimimo aušros, 
kurią mūsą laikraštis nešė, 
ąttimiausiai stovėti. Savo * 
^prakalbą’? baigdamas/ aš 
buvau išsitaręs: Kaip auš
rai auštant nyksta ant žemės 
naktięs tamsybė, o kad taip 
jau prašvistu ir Lietuvos 
dvasia t Dabar, <Qv mėtą pra
ėjus nuo 4Auszres’*' įsteigi- 
ęid* tik gėrėtis^ ienk^, ma
tant .Šiandien, kad ta dvasia 
lietuvią tautoje taip gražiai 
prašvito ir kad mūsą,. jos į- 
šteigėju, / velijimas ir noras 
jau visiškai Osipildė.. . su-’

* *' į

laukus nepriklausomos Lie
tuvos! *

j. <1.
Kaune, •

rūgs. d. 1922 m. /

ti apie tokius atsitikimus, 
nes Lietuvos pinigai yra' pa
dengti auksu ii? Lietuvos Ni
uansą Departamento nutari-] žemės piripme.

• Ą—-■-■-■r , -V. ■■■■„ ■■■?—.
X Pats Ir kitam

1 žinok pasakyk ■ X - J ■. n t . J .. Ji. j,, , . I ,

Jeigu esi1 pasiryžęs keliauti Lietuvon apsi- 
| gyventi arba tik vasaros-metu paviešėti, iplam 
♦I* kyti savo gimines, kaimynus nepažįstamus, va- 
.♦> žinok geriausiais laivais ir tiesiausiu keliu.,V Lietuvią Prekybos Bendrovė gražiausiame 
♦/ metiimėnesyreugia ekskursija išAmerikės Lie-

tuvoią geriausiu ir didžiausiu, laivu ^Rotter-Y dam” tiesiog į

Lietuvos atgautą uostą KLAIPĖDĄ 
1 T^s laivas išplauks, 

f GEGUŽES 12 a.' §. m.
X Laivakortės (šipkariės) kaina

t i

z

r

i

I

. New York’o tiesiog į Klaipėdą $107.00. ĮL S. * 
X ‘ Intęrnal BeVOniie Taksą $5.00. ' '

. J visus paklausimus apie kelionę atsakysime 
laiškais arba asmeniškai. ’;

. Pinigą siuntimas\ Lietuvon per Lietuvią 
Prekybos Bendrovę taip sutvarkytas, kad šiun- 
fėjas niekonerizikuoja. Persiunčiami greit irf 
pigiai. Beikalauk pinigu siuntimo kursą.

Visais reikalais kreipkis pas v 

, U1MI1N SALES GORPOMTION t*l* BB0ADWAY, SOUTH BOSTON 37,
X Td. South Boston 333*.
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JmirštapirmaismZuU 
amžiaus. Kas keturis mę 
mirtis nuo motinų atims < 
ną milijoną kūdikių, ] 
turėtų užaugti į drūtija^ 
rus ir moteris. Tąaketi 
dalis milijono kūdikių J 
met yra neprižiūrėjimo 
ka, nes Darbo Departaim 
to Vaikų Biuro žino vairą 
jog nukreipti tuos mi 
tik vienas dalykas r 
gas — priežiūra. Tink 
gyvenimo aplinkybes, 
ma medikališka ir daboju 
priežiūra motinai prieš ir j 
kūflikio gimimo, ir tink 
kūdikio dabojimus kū 
tėj sustabdys baisiu 
mitimų.

Kūdikių miKingumas 
vis.iomeniška probtema. 
dėl • lišlras Kongresas te 
te ? bando išnaikinti. Š 
mt uis $1,240,000 federalįl 
kai: fondais buvo pąskiį^B 
paaLstinti valstijas tinkarf^B 
pritiūreti-motinystę 
-&vstę. - - -Trisdsšimts 
valtiijos priėmė dalįtiol 
do ir jau pradėjo savo dar 
pa{ elbeti motinas ir 
kius, ;
; Tas darbas pakelia k 
vieno simpatiją. Matome 
aps -ugojimo reikalą kuomi 
žin< me, jog yra 17 šalių kūl 

i moterys saugiau tampa 
tinos, negu Čion Amerike 
devyniose -šalyse naujai 
męs kūdilds turi geresrL 
progą išaugti į sveiką kūd£| 
kystę. ■

Apie vaikų darbą Sekrete 
rįus Davis sekančiai pas A 
kė:

„ “Apie, milijonas ,ir pugjĮ 
vaikij/ir mergaičiiį stoją® 
.darbą prieš laiką. Tas. i 
bas sunkus, visokios valau 
Idos ir tuoj vaikai pasęste 
Prieš juos stovi tik / 
ir galas to darbo —- k:

Bet tauta dabar-sui 
tą pavojų. l)u syk Sūv. Vaf 
stijų -Kongresas bandė 
steigti įstatymą, / kuris u 
baigtų samdymą mažų "v 
kij pramonėse. Du syk S 
Valstijų Augščiaūsias tei| 
mas rado, jog sulig 
konstitucijos- Rederališki 
Kongresas neturėjo autorf^ 
teto primti tokį įstą 
Gal augščiausias teisu 
prisilaikydamas p-rie ketiB 
stitucijos gerai daro, 
Suv. Valstijų žmones 
nukreipti tą blogą. V 
jos Įstatymai gali Ab“iti j 
taisyti, ir .daugelis v “ 
tokį įstatymą įvedė, 
syti tą, galime prie i 
lės. konstitucijos ] 
priedą. Gal greitu laiku? 
ir bus padaryta. ,

atlygiui pramonės, preky
bos nuostolius, už prarastų 
darbo laikų? Tai klausimas, 
kurs pripildo protus pasi
baisėjimu ateinančios finan
sinės katastrofos, kuri turės 
palaidoti kaikurias Europos 
tautas po skolų pylimais, 
taip kad šimtmečių joms rei
kės surasti vėl. tvirtų pala
tą JU politinei ekonomijai... 
Pagal pastarųjų“ telegrafų

KONSTITUCIJA,
.--------------- :----------— J

Pagaminta Co^operative licagilę of U. S, A
Į . . ..................................................... J

19. VaUįjba.
I

1. Rinkimai: Draugijos valdymas bus 
pavesta Direktorių Komisijai susidedančiai 
iŠ Piiųiimnko, Yice-pirinininko, Raštinin
ko, Iždininko ir septynių narių. Visi jie 
bus renkami vieniems metams/ Raštininko 
ir Iždininko pareigas galima pavesti vienam 
asmeniui, bet tokiam atvejy darenkama dar 
vienas asmuo į Direktorių Komisiją, kad 
Komisijos narių skaičius būtų nelygus (11).

- <

2. Vakansijos: Direktorių Komisijos 
nariui atsisakius ar mirus, Direktoriai iš
renka į j6 vietą kitą, kurs eis direktoriaus 
pareigas iki sekančio Visuotino Susirinki
mo, kuriame bus išrinktas tikras direkto
rius į pasitraukusiojo ar mirusiojo vietą.%

3. Valdyba, Direktoriai ir Kontrolės 
Komisija gali būti renkami tiek kaitų paei
liui, kiek to norės Visuotinas Susirinkimas.

Pastaba: Kaikurioš Vartotoją Praugi- 
jos Ataudžia rinkti į Valdybą tuos pašius 
Žmones daugiau kaip dusyk paeiliui. Du 
metu, išbuvęs Valdyboje asmuo turi iŠ jos 
pašitraukti bent vieniems metams, pol vėl 
galės būti renkamas, Direktoriiy Komisija 
lygiai kaip ir. kitos komisijos privdlo turėti 
lygą nariu skaičių. DireM&rią Komisijos 
nartą skaičius gali būti didesnis ar mažesnis 

.^žiūrint į tai, kaip išsiplėtojęs yru Draugi
jos veikimas ir jos nartą skaičius.

_ 20. Asmenys draudžiami mtb-užėmimo 
vietų Valdyboje ir Direktoritį, Vietos.

. Niekas negali užimti direktoriaus' vie
tos arba* įeiti į Valdybą, jei gi yra direkto- 
riu arba Valdyboje, privalo kuogreičiausiai 
atsisakyti arba būti prašaįintas, jei tuliko; 
kį nors pelną įš Draugijos apart to, • kurį vi
si nariai gauna, pav. j ei yra apmokamu jos 
tarnautoju; jei yra subankrutijęs arbh, pra- 

• siskolinęs; jei gauną pelno iš trąnząkcijų„ 
daromų.suTDraųgija; /Draugijos tarnauto
jai įr tie asmenys, kurie parduoda Draugi
jai .prekes, nę^ali . užimti' jokios* vietos 
Draugijos Valdyboje, ijel būti jos direkto
riais. ’

_ Pastaba: Kars tarnautojai ir negali už
imti jokios vietos Valdyboje, yru tečiau la

ibai patartina, kad ją atstovai bilty k viečia- 
. mi laiks nuolaiko į Direktorių susirinkimus, 
kad drauge pasitarus apie dalykus bendrai 
paliečiančius Draugiją ir jos tarnautojus. 
Draugijaduri būti prielanki savo tarngutb- 
ją organizavimuisi į darbininkų unijas,.

21. Direktorių pareigos.

Direktoriai yra vyriausiais Draugijos, 
biznio šėimyninkais. Jie veikia po Bertai- 
ninių arba-Specijalių VisuotinųSKarių Su
sirinkimų kontrole ir privalo vaduotis jų 
nutarimais. Direktoriai privalo susirink
ti bent sykį į dvisavaiti, arba dar geriau 
sykį į savaitę. Didžiumai atvykus ų siiši- 
rinkimą, susirinkimas yra teisėtas. Direk
toriai gali pasiskirstyti į kelias ^ub-komisi- 
jas. Jei tas būtų padaryta, tnomęt kiekvie
na subkomišija rūpinasi/tam tilVa Krautu
vės biznio šaka. Sub-komisi jų pirmininkai 
išduos smulkmenišką raportą iŠ savo sub-ko- 
misijų veikipit) bendrame Direktorių susi
rinkime. z. 4.

‘Direktoriai šauks Draugijos narių susi
rinkimus. Bile du direktoriai turitieisę su
šaukti visuotiną naiių susirinkimą praneš
dami dviem dienom prieš tai rūstirKekreto- 

' riui ir sykiiųpažymėdami šaukiamojo susi- 
i’ ' rinkimo tikslą.' '

Direktoriai turi visuometTurėti onienv, 
kad jie atstovauja Draugiją ir yra jai atsa- 
kpmingi už .išpildymą sekančių pareigų:

1. Suradimas ir pašamdymas tinkamų 
> tarnautojų ir vedėjo ir paskyrimas jįems ai- 

M ' _ ? . ■ '/ ' \
■ ? 2. PąrūĮiįnimas vietos, rnašmų,r.ra- 
t kandų41* It. Draugijos krautuvei. .

P 3. ’ Privalo daboti, kad biznis būtų ve
damas sulyg Draugijos įstatų ir nutarimų 
ir kad būtų, teisingai atiduodamas. pelnas 
nariams' ir,kad tamdūtojai’ nebūtų ■ skriąm 
džiąinį. . • . v

4. Privalo prižiūrėti, .kad Draugijos 
pinigai biĮti| atsakančiai vartojami, ar jie 
bus įdėti į kitlį Draugijų Serųsi ai? paskolas/ būti 'renkamos it kitos įtemteijos. ;
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A Išvengus 

susės, 
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5. 
biznį irf 
suktybių irįipeiįidSno iš tam&ttojųjį 
ir prižiūrėtu visi jie būtų po atsake
kopčiau

G, Prižiūi*|ii, kad darbo .išlygos ir 
apystovos būtų tinkamiaugiog; iš kitos vėl 
pusės, kad tarnauto jai užtai ateįlygintų ge- 
ru.pataniaidmii, ,WkWybe irubį|mm ,

7. būtį perka
ma iš geriausių ir pigiausių Šaltinių, ir dėti 
pastangas palaikyti kuogtmusius sabtikius 
su kitmniskoperaiyvėHįsorgamzacijomis.

8. Palaikyti mriuoWLfr tarnautojuo
se prisirišimą prie Kojperatyvos ir susido
mėjimą ja. Patys direktoriai privalo ati
džiai sekti koperacijoa judėjimą ir stengtis 
vykdinti savo draugijoj tinkamus naujau
sius jutų koperatyvų pritirimo vaisius.

22. Pirmininko ir Vice-pirminiltko, 
'Pareigos,

■ i
; Pirmininkas ves ne tiktai direktorių, 
bet ir Draugijos narių susirinkimus. Jam 
nėpribuvus susirinkimus veda- Vice-pįrmi- 
ninkas. Jei ir jis neatsilankytų, esantieji 
susirinkime direktoriai renka susirinkimo 
vedėją iš savo tarpo. Pirmininkas arba, 
jamisusirnikime nedalyvaujant, tas, kurs 
ūžimu, jo vietą,, pasirašo po kontraktais.

. • I

23. Pastininko pareigos.

Raštininko pareiga yra. dalyvauti vi
suosesusirinkimuose kaip direktorių taip ir 
narių ir surašyti susiiinkimų-protokolus ir 
direktorių susirinkimuose užrekorduotį da
lyvaujančių direktorių vardds.z Raštinin
kas pasirišo po.direktorių padarytais kon
traktais. Jis priims aplikacijas nuo kan
didatų į koperatyvą ir reikalavimu sišihoke-. 
ti įvairas skolas sulyg Draugijos .taisyklių. 
Raštininkas veda Draugijos korespondenci
ją, tiu’i Draugijos finansų knygas,, doku
mentus ir tt. sulyg direktorių nerodymų. Jis 
prirengs kas trys mėnesiai atskaitas paro
dančias Draugijos stovį. Raštininkas . vi
suometveiks sulyg nurodymų ir. po Direk-; 
torių kontrole. ’ r

24. Iždininko pafeigp^, ■-
Iždininkas pitiyalo’ dalyvauti/'Direkto

rių ir Visuotinuose Narių Susirinkimuose. 
Jis atsako už visus pinigus, kurie 'bus jam 
Raštininko, perduoti arba Įplauks iš kitur, 
arba bus jam pavesti “įvestinimųi” sulyg 
Direktorių nutarimo. Jis -išmokės tarnau
tojų ir darbininkų algas ir bilas. . Jis pri
valo savo atskaitas subalansuoti kas savaitė 
ir priduoti Raštininkui kopiją.

Pastaba: Atsakomybę uz padėjimą pi
nigą įplaukiisiiį per dieną į banką yra pa
prastai pavedama Vedėjui arba Iždininkių. 
Ant eekią privalo pasirašyti Iždininkas ir 
vienas iš Valdybos marią —Pirmininkas ar
ba vienas iŠ Kontrolės Komisijos nariii.

25. Kontrolės Komisijos Rinkimas ir 
Pareigos;

Kontrolės Komisija susideda iš tri^ų 
narių ir yra renkama narių susirinkime. 
Juos renkama vieniems metąms. Jie turi 
teisę peržiūrėti Draugijos finapsų knygas, 
bilas kuomet tik nori ir niekas neturi jiems 
kliudyti. Kontrolės Komisija privalo pa- ? 
tikrinti Draugijos finansų knygas ir inven
torių mažiausiai nors sykį į tris mėnesius: 
•Komisijos raportas privalo būti' išsiuntinė
tas visiems nariams kas trys mėnesiai. Ko
misija bus atsakominga-už Vedėjo įvestą 
kasdieninių ir^taipogi abelnų atskaitų sist^ 
mą. Ji privalo patikrinti-Vedėjo atskaitas 
kas savaite. Jei kuomet nors direktorių 
nuomonę patikrinimui knygų yra reikalin
gas ekspertas patikrinto jas (public accoun^ 
tant> jie gali jį pasisamdyti reikalui atsL 
radus. t J ‘

. 26. (Sub-komisijos. .

Draugijos nariai matiniame savo susi
rinkime privalo išrinkti sekančias komisi
jas, į. kulias privalo įeiti nemažiau, kaip 
trys nariai/ ir kurtes eis jonas pavesias pa* 
reigas metus iarba įr ilgiau: Apšvietos Tr 
Koperatorių auklėjĮmb (žiūr. $Į5į Komisi
ją, KoųtiolęsKomisijąAgita
cijos Komisija, “kurios užduotis yra rūpin
tis gauti daugiku naujų narių ir prilaikyti 

i pm prikibančius narius prie Draugijos* 
r Laiks nuo laiko atsiradus reikalui gali

1.......... O

• '* ’’
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Lietuviams prisieina sun
kią kovą vesti' su nežinoji
mu, prietarais ir šmeižtais, 
iškilus dabar Amerikos 
spaudoje Vilniaus klausi
mui. Indomus dalykas: 
Klaipėdos priskyrimą Lie
tuvai AmerikoB spauda vien
balsiai užgyrė. Tečiau žymi 
dalis tos spaudos, nesigilin 
dama zį dalykų esmę, nori 
dabar pykti ant lietuvių, ko
dėl jie neatsiž&da Vilniaus 
lenkų naudai. Jie mano, 
kad Vilnius Lietuvai tai 
mažmožis, kad tauta gali gy
vuoti be Širdies^ jie tarsi pa
miršta, kaip lenkai Vilnių 
užvaldė, kaip dar pora me
tų atgal pasaulio opinija 
juos už tai pasmerkė.

f- O čia kaip tyčia iš Varšu
vos gudriai skleidžiamomis 
melagystėmis ir Šmeižtais 
sudaroma opinija, kad, tik 
rusai lietuvius, kurstą prieš 
lenkus, kad lietuviai jau 
tariąsis su lenkais, tai pas
kui vėl kad lietuviai sulau
žė sutartį ir vėl pradėjo mū
šius ir panašiomis melagin
gomis žiniomis.

Į lenkų šmeižtus duodama 
atsakymų, daroma atitaisy
mų. Iš JVashingtoiio, Pary
žiaus ir Berlyno atstovybių 
paleista pluoštas tikrų žinių, 
nurodančiųį kad lietuviai 
lenkams paskirtos juostos 
nepuolė, kad, priešingai len
kų kariuomenė buvo įsiver
žusi šiapus demarkacijos zo
nos, kad lietuviai valstiečiai 
kai kur,. kaip, antai apie Ka
lėtus ~ juos isyijo atgal.

Lietuvos Vyriausybę tuo 
;arpū, . matyt, labai -rimtu 
žingsniu eina pirmyn prie 
savo tikslo^ Nesiduodaina 
išprovokuoti lenkams į karą, 
kurie dabar patys muša, pa- 
ys rfeią^ — “Christian 
Science Monitor’e” gan pla
čiai pažymi apie Lietuvos 
Vyriausybes, telegramą • pa
siųstą Tautų Sąjungos Sek
retorių atan, kur reikalauja
ma paduoti Haagos tarptau
tiniam teismui 'išrišti seka
mus klausimus':' ;

Pirma, ar Sąjungos Tary
ba čia aprašytose aplinkybė
se turi teisės pagal Sąjungos 
Įstatų'daryti rekomendaci
jų, ir ar Vasario 10 ji. de
klaracijos punktai <del ne
utralus jupstos. padalinimo. 
L, L B.).atatįnka Sąjungos 
Įstatais1? L .

Antra, ar tie Įstatai duo
da teisės vienai pusei elg- 
tįes pagal Tarybos rekomen
dacijų, jeigu antroji puse su 
;uo nesutinka ?

Kovo 4 d,, tiNew Verk 
Tribūne” įdėjo platų prane-

dėl neutralės zonos 
padalinimo. *

; Kovo 4 d., “#ew^ork 
TimesJ’ įdėjo ilgą straipsnį 
apie mažųjų tautų militariz- 
mą. Tasai mažųjų tautų ag
resyvumas (revoliucinis pati 
rijotizmus—, anot K. Y? kada Pranei jos
Times”) esąs naujas apsi
reiškimas, ir labai blėdiii- 
gas. Plačiai atpasakojama 
.Klaipėdos Įvykiai, kurie 
buvę “paminimu po kojų 
tvarkos ir Įstatymų.” Esan
ti tai kova naeijonalizmo su 
gamta,z kuri esanti visur vie
noda ir visus pri£( savęs ly
giai glaudžianti. Dabar, ka
da iš 700 Suv. Valst, gyven
tojų esą vienas kareivis, Ka- 
rfadoje 1 iš 2,000, — Lietu
voje esą vienas iš 90, Lenki- 
joje 1 iš 100, Čdio-Slovaki. 
joje vienas iš 90, Bumuni jch 
je vicnas iš 75, Jugd-Sląvi- rėjo pasikalbėjimą Wash- 
joj vienas iš 40, Tik f«ttwps^ 
nio rašytojas nenori matyti 
tikrosios priežasties to ma
žųjų tautų neramumo. Prie- 
Žasttevyra imperijalizme di- 
džiijjų tautų. Didžiųjų tau
tų atstovai teorijoj iškėlė 
principą mažųjų tautų apsi
sprendimo, bet ‘ praktikoje 
pasielgė visai priešingai tam 
dėsniui. Sukapojo gyvus 
tautos kūnus, ieškant tik sa
vo, politinių ir ekonominių 
įšrokavimų Kasgi tad kal
tas, kad dabar tie suskaldy
tieji nerimstat Mažųjų tau
tų “militarizmas ■— tai tik 
gynimasis nuo didžiųjų tau- 
tų apetito.” “Philadėlphia 
Inųiurer” nurodo į didelio 
karo pavojų, Jisai rašo: 
“Sąryšyje su nesibaigian
čiais' nesusipratimais tarp 
lenkų ir lietuvių dėl Vilniaus 
Krašto — paskelbimas,, kad. 
Sovietų Rusijoj įsakyta vi
siems vyrams iki 41 metų 
amžiaus užsiregistruoti prieš 
kovo 1 d. — turi, labai nėra- 
mbiaiįLČibs reikšmės, juo lab- 
jaus, kad tasai paskelbimas 
įvyksta tuojau po kalbos ka
ro Komisaro Trockio, kuris 
pabrėžė reikalingumą būti 
pasirengusiems prie karo.

’ Tarp Lenkijos ir Lietuvos 
jau ilgas laikas tęsiasi ne
apykanta? Nesusipratimų 
pradžia tai beteisis užėmi
mas senosios Lietuvos sosti- 
nėsVilniaus, kurį atliko len- 
‘m. kariuumenė vedama Gen. 
Želigovskio. Lietuviai su 
tuo faktu negalėjo susitaiky- 
ti ir nuo to atsitikimo neapy- 
kanta iiuplat augo. Gal būt 
būva manoma nuglostyti 
lietuvius, # nesipriešinant jų 
Klaipėdoj užgriebimui,. bet 
jeigu taip tai tie lūkuriavi- 

_ _ , _ mai užvylė, nes tasai pri-
simą apie Bangos Tarptaū-verstas nusileidimas grei- 
;inio Teismo veikimį. Ta- ėiau sustiprino, negu, suma- 
sai teismas veikiąs jau ai#įuio blogus jausmus, Am
uletai. Ligšiol Teismas išįi-lbasadorių Taryba nusileis- 
šęs jautris mažesnėssvarbos “ .
dalykus, (paduodamas savo 
opiniją. Dar nebuvo Teis
mas rišęs klausinio nesusi- 
aratimu tarp atskirų valsty* 
bių, TeČ&u ateteanpte bir
želio upėm Teismas svarstys 
jmtiirĮs* tokius nesųsipratti 
mūs: .v ; -
.... X) Talkininkų su Vokie

tija,
2) Anglijos su Eranei-

. ;v »» i . . . . ' ’ -

3X

t

i

j

1 ■t
•\

*

/

% ■

1

t
'<

t

S 
t

t.

1

“• V*

f

'. 1

premjeras ^paskelbė parla
mente/. jog reikės padaryti 
13-os bilijonų vidaus pasko- 
lą-~šiurpulys nukratė Fran
ci jos biržą, nes bankininkai 
aiškiai mate, kad toji žinia 
pastūmės franką dar labjau 
žemyn, taip kad jisai ims 
artinties prie vokiečių mar
kes/’ J '*

•* * *<*»• *» -’

Prasidėjus lenkų-lietuvių 
nesusipratimams dėl neutra- 
lės juostos, “Phiiądelpliia 
Publič Ledger” atstovas tu*

ingtone*su Lenkijos ir Lie
tuvos atstovais. Ypač buvo 
klausiama, kaip jų žiūrima 
į karo pavojų tarp Lietuvos 
ir. Lenkijos ir į Rusijos rolę 
tame klausime, Lenkas už
giedojo ramybės ir taikos 
kimną,' gi Lietuvos atstovas 
štai ką' pasakė: ‘ ‘Mes 'kovo
jome už mūsų žemių laisvę, 
ir mes savo laįsvėsneatsiža
dėsime. Mūsų ginče su Len
kija mes tik norime kad bū
tų nustatyta galutina teisin
ga siena tarp Lietuvos ir 
Lenkijos. Toji siena buvo 
mėginta nustatyti *tik taip 
vadinamosios Curzon’o lini
jos; bet dabar demarkacijos 
linija ištęsta giliai; į Lietu
vos teritoriją ir lenkai-deda 
pastangas kad toji demarka
cijos linija pasiliktų Lenki
jos su Lietuvos siena, to mes* 
negalime jokiu būdu pripa
žinti. Korespondentas nuo 
savęs pridėdamas plačių pa
aiškinimų, pabrėžia, ’ kad 
nei Lietuva, nei Lenkija ka
ro nenori. Lietuva nema.- 
nanti pasiduoti nei Rusijos, 
•nei kieno kito politiniam va
dovavimui.
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Darbo Sekretorius Davis sa
vo kalboje apie kūdikių mir
tingumą ir reikalingumą ge
resnių pastangų duoti vai
kams- kuogeriausią priežiū
rą,‘ sako: . . ' i.

“Kasmet Amerike \ket- 
virt-dališ milijono vaikų

dtena lietuviams kartu pa
norėjo nuglostyti įf lenkus, 
pastatydami sąlygą jų lais
vo prie uosto priėjimo. Te- 
čįau lietuviai parodė, kaip 
jie gerbia šitą alijantų rei
kalavimą, nes vos tik Ali-- 
jantų garnizonas apleido 
Klaipėdą, jie tuojau išvijo 
Lenkijos atstotą, kurs'buvo 
tenai atsiųstas pridaboti 
Lenkijos reikalų?’' .

* “Kas užmokėsklausia 
“Rortland Express, ” (Me.). 
Kas užmokės lėšas išlaiky
mo didžiuliu armijų^ Kas

r*
v t

v Sužinosi apie greitus AmerlkouUUssį 
laivus, kurie pasiūlo goriausią vertę tavo 
traleriams. Parašyk dabar I

KALNO UŽMOKfcK.
Jeigu mylimieji atvažiuoja i šltę 

pafašyk dėl iškaino užmokėjimo Mlnlfc

GREITUMASI
tAnt Amerikonišką

_ PrisivĮsk žemiau ipadėtų kuponu
jeigu ketini važiuoja j sena, kražtį, arta 
jeigu nori parsitraukti gimines čion. PrL 

•' šiųsimo- knygutę, atspausdintą, jusfe kalbo- 
. je dykai. ’ x

Boiu'd Pastenger Dėtu. SMi O V
ŽW0mM0WO» UMVAU 

r jz, s. •*
. •* 4? .

Mąiotiehltę man pasiusti, l)ė privalomų, S. V. VaU 
aks toygttte auta faktus. Ir informacijas.

apie S.'V. VnhUtoš laivus į JSuropą.
Mano vaųiaK ........M..,.;..,,...,..,....,,,,

.*»»»».»...»* *.» . <«i. *.. » s i-
"vilestus >».«•*».......... v*..s-.-., Valst. *..«•».»»■>

Ųniįėd Pine s
, 1$ ar<M4«W» ' UUy.

UO s. mnUtarn W UhtaHgo? TU. id Stata BthUm.
- 1W St. Betroit, Midi? *
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NEWARK, K. J,

“PilotoDukteJ*
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Paltaunvieiiit fciunmi turėtų rū
piu lis K, bVdrraeijos skyrius. 

.Titi-gi laikas budėti ir užtinti mū 
sij tuip l^hmgms ypatus.;

4f *

Mite IR KITOS JUOKINK. 4*
nes iššaukė tik ant išsl- 

a|rindim«4 ■■

WORCESTER, MASS.'

j. ‘

^US BUDĖTI UElimę IMUOSE
į»W.YORKJN. Y.' -

;Y. ir N. J. L., y, apskričio 
į taikė savų gėnęralį smurtu' 

ta praktiką New Turke 
^ĮS^d., 1923, 4 vai. *po piet, 

teta uždavinys misivažia* 
ro išrinkti apskričio ko- 

Ifidybą. Valdyba išrinkta iš 
|dių: Pirmininkas panas- Ku- 

z pirm, pagelią p-Iė Petru- 
tč, rast, -—-'panele Venskai- 

P knygius ponas Kašėta. Ko- 
tthirija pasiliko ir ant tolinus 

rti ir tvarkyti koro planus ir 
mą. Apskričio kovo valdyba 

rfr išrinkta pagelbėti komirijM. 
euguis komisijos įsakymus ir 

mus kogeriausiai ir ištiki- 
u atfikti. . ’ ‘

(Ūsų apskričio koto seimelis 
ttf gan gyvas ir rhntąs. Kiek- 

a» dalyvavęs narys nujautė, 
H metą apskričio kovas galu- 

nusistatč savo į tam tinka- 
i vėžes atriekti šavo užsibriežu- 

darbą. Veikimo programa pa- 
0 gan aiški ir daug žadanti, 
atyta,, kad apskričio kovas 

FČU užtektinai darbo ir veikimo,
, »■

:Tai-gi“broHai~ir siW'S/vytW rr 
Cs, sųbrusldme gyviau- ir ua- 
i prie darbo. Stengiamės- eiti 

U planingo veikimo. Pasirody- 
ie kad ir mes nemiegame ir ne- 

t. ■ Pasirodylrime kad ta 
ms yra' miela ir'brangu veikti 

;del Jautos ta bažnyčios. Tad į 
darbą brolau, sesuo, o laimėji
mas bus mūsų.

J. P. Tamošaitis, rošt.

* . Varduvių pramoga.

' .Prisiartinus tai seniai laukiamai 
jįjenai kovo 19? tai yra, iv. Jųoza- 
po šventei,, Aušros Vartų parapi- 

!• jos koraS ir vyčiai surengė labai 
V gražų ir pamargintą vakarėlį pa- 
į': gerbti ir išreikšti savo širdingus 

s ^akėjimus ir gilią padėką gerbia- 
iP* inam klebonui kun. Juozui šešto- 
Tjįtt'ta kun. Juozui Simonaičiui, jo 

.pagelbininkui už jų visokeriopą 
/pągelbą..

Po vakarienei buvo jiemdviem 
į linkėtą ilgiausių metų ir sveika- 
į tos, kad jie.’galėtų uoliai ir ištiki- 
mai darbuotis Dievui ir savo žmo- 
dĖų labui. Ypatingai’ buvo prašo- 

j* iaa, kad jię atsižvelgtų į vyčius ir 
į vyles, po jų globa, ir padėtų jiems 

ąavd šventą ir prakilnų darbą bei 
. idealą vykdintL X<un. J. šešto

kas trumpai išreiškė savo didžią 
padėką už malinius linkėjimus .ta 
jfž gražią vakarienę. Jis taipos-gi 
ftpkvietč visus prie didesnio uolu-

hdrittrjus m \V’aterbuty4C6niL Jis 
ir-’zi pakalbėja į susirinkusius, Jt> 
kalba Mtu Ubai’ 'tinkamai pritai-' 
kinta mfisiĮ jaunimui. Jis iSreiške- ‘ 
riivo 1 pasigerėjimų,' kad Aušrm 
Vartų parapijinis kuras ir vyčiai 
moka taip uoliai ir tvarkingai dar
buotis dėl tautos ir bažnyčios. Lin
kėjo kad jie irgnt tolinus tęstu ta 
savo prakilnų dnrha. Vietinis 
vargonuiiųkas A. Stanšauskas ir 
studentas 'Tamošaitis trumpai pa
reiškė savo linkėjimus ir visokios 
laimės gerk, klebonui ir.jp pagcl- 
hininki. Vakaro V toast mastcr’h” 
buvo studentas J, Siminaitis. 
'Tvarka per vakarienę buvo gan 
jk’tai užlaikyta.- Buvo ko ir 
džiaugtis ir ,4eiferis per vakarienę, 
,ncs tos darbščios vytės ir koris* 
lės panelės Praginė virinte ir A 
Makaekiutč ir kitos mokėjo labai 
gražiai išpupšti salę t ir, gardžiai 
prirengti visokių valgumynų, A- 
Čiū joms kad visi apleido salę bu 
Lai patenkinti ir linksmi.

Vienas iš Juozu.

- - Jute metok Jąją .
Ujo atritikri. nes* ' Mtfvuaarių 
prakalbos buvo iŽ vai. pietų, «

; kutiilikir 7 vąL Vakare. Tai-gi čia 
. aiškiu kad Juisvanmniai negalėjo 

«-4turėti kliudymo. ;Tai ko-gi laisva
maniui ūrie mūsų dvasiškijoš; ka
binasi ir juos šmeižia, nors šia nm« 
kas fiekiidus, kati laisvamaniai miv 
žai pinigų surinko*. zTai-lri garhė 
VVoreester’io lietuviams katali
kams,, kad save neduąda išnaudo
ti laisvamanių ageutams ir šmei
žikams mūsų taip garbingų žmo
nių, kuriuos* jie visaip bapdo ap-: 
juodinti ir nuplėšti jiems garbę 
Bet veltui laisvamaniai jūsų, visi 
tie neteisingi priekaištai* jūs-sa
vo piktais darbais, jokių Tfūdu 
Korcesteria garbingos visuomenės 
neatitrauksite nuo .jų prakilnių 
vadų. -Kaip liet, priežodis sako: 
šuns balsas į clangii niekados nei
na, nes šuva ir .ant mėnulio loja# 
bot kada jau jam žiotis pradeda 
skaudėti, tada ir pats nustoja lo
jęs. ‘ Tai-gi ir laisvamaniai, palos 
ir vėl nustos. Bet Čia jokiu būdu 
negalima užtylėti prieš tokius lais- 
vnrųąjtių priekabius -prie mūsų 
-taip brangių ypatų, * kuriuos taip 
visi AVorcesterio- lietuviai gerbia 
ir dijžiai brangina jų jų nuveiktus

- Kovo 18 d.t Netfgričp. .Moterų 
|&iwos IKty kuopa į Liriuvnt 

Jurgio Svetainėje sulošė isto
rišką veikalą “Piloto Duktė.” 
Tiesa, tai puikus veikalas, bet bu
vo puikiai ir atloštas. Turiu gar
bes žodžius beiti lošėjoms, nes ten 
tik'vienos galima sakyt jperginos 
lošė, Buvo keletas iv moterų, bet 
man bežiūrint tokį jHpūdį padarė 
lošėjos, kad net?’aš su afyda visą 
vakarą tėmijai į tas lošėjas.

’ . • Ten buvęs.
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//.>o jr vienybės savo veikime dėl 
^tautos ir bažnyčios ir prižadėjo 
, pagelbėti. Kuu. J. Simo-
' /1&ritis taipjau trumpai padėkavbjo 
| . ir prižadėjo korą ir vyčius parem- 

“ Jeigti norite kokios nors pa
ikos, ” sakė jis, “eikite prie Juo- 
o.” ■ Da prie to, jis pareiškt 

•■kaip svarbu yrą dabar kiekvienam 
("Betuvim šis momentas kada Lie- 

’ Ntm'oje socialistai,. Ienkai> žydai ii 
bolševikai stengiasi paimti' vai 

■diios vadžias į savo rankas. . Ant 
r!Bo^. vakarienes taipos-gi buvo at 

Į- miaukęs ir sve'eias kun. Juozas Va?

A

i 
• i

VTorerstorio Žvalgąs per •tisą 
žiemą, sau ramiai sėdėjo. Tai-iri
iv-ATorcėsterio lalsvąmanidms bu - 
v o kiškutį ramiau. Kada nekada 
*nt 'katalikų paniurnejo, bet ii* 
. vi nutildavo. Bet dabar .pava- 
iiritii artinantis laisvamaniai, ma
lė, kad ir pavasaryje Žvalgas 
•uogos. Apsiriko, ištai ką Žval- 
>us prabudęs pirmą kart patėmi- 

ū 3Lūsų laisvamanei'laikraštis 
oris save ~ vadinasi. aAmerikos 
uetuvds”-štai Į^ą rašo, vietinėse žį- 
tiose 8 kovo laidojo. Girdi kuo. 
Jakaitis ir jo berilas kun. Kava-, 
iauskas niekina Worcesterio; lie
ji vius. Rengia koncertus ir pra,. 
dilbas toje pačioje dienojo kada 
•tisvamaniai ir gi rengia . prakal
bs. Mat čia 4 dieną kovo mūsų

• aisvainaniai surengė prakalbas jr 
tane kad jiems katalikai pinigų 

mš'maišais*. Bet ka'da pinigų su
niko vos tik $95 ir- už sJę.reikė- 

.0 pusėtinai užmokėti i^ kalb.ėto- 
ni, taimiūsų laisvamaniams visai 
itaim dalis teliko. Taigi laisva^ 
miniai netekę kantrybės,, griebe- 
i kitokių priemonių. Reiškia per

■ lėtini laisvamanių laikrašti pra- 
'ėjo biauriaį smeigti- mūsų taip 
rangius veikėjus, kartu . ir visą 
atalikų visuomenę. Tai-gi, čia 
‘Amerikos. Lietuvio” leidėjas j- 
ikaVščiavęs pavartojo • tokius 

< melžtus ant mūsij mylimo klebo- 
io ir jo asistento gerb..kun. Ka* 
aliausko,. kurie.tiek daug AVor- 
esterio lietuviams gero nuvejkę.. 
?ai-gi už jųjų gerus darinis Iais- 
amaniai kerštu ir šmeižimais už- 
imoka. Jog mūsų laisvamaniai 
skalno žinojo, kad katalikui koš
ia metą iškilmingai apvaikšČioja 
dieną kovo pagerbimui mūsų 

autos globėjo, šv. Kazimiero. Tai
• .am-gi laisvamaniai tą- pačią die
tą rengė prakalbas norėdami ka- 
alikus. patraukti prie savo pusės. 
) kada prakalbos nenusisekė, tai 
aisvamaniai pradėjo baisiai šmėiž- 
i mūsų tautos ir bažnyčios didvy-

SPRINGFIELD, ILL.

Kovo 16 d. po Vyčių 48-tos kp. 
choro praktikai mūsų jaunimą |at- 
sisveikino- čia plačiatžinomasi my
limas darbuotojas gorb. Jonas 
Grūtas, Skaitlingas vyčių būre- 

____ ką. savo brangų, draugą štątiiį pu- 
darinis. Tik išimant keletą lįti^ Jyde7ęSr^Ub«H'^«Hkmr4iiikėją

PASAULYJE,
t

V „r • ■ .-
t Stebėtinas grojantis LaiUrotUs n- 
Itetei-ym hnuJausts laikrodžiams išradi- 

'tas laikrodis paroda valandas ir 
irtas'kaip ir kiekvienas kitas, Pa

tįs stipriai, gražiai apdirbtas ir .
•ą visam amžiui. Jeiąa mylite gir- 
.grtižią muziką nei elkin dums me- 

''pinigu už visokius mužikaiišims in-'- 
tnuentus, pavyzclin t Piano, fynogra- 
Csmttlkdo. korneto, ir tiun panašią, 
ms teteik .tilt pasukt rakta viršuję ( 
tatkrodžlo it. jis grajins gražias dai- 
į ir melw<iiją% kurios palinksmins 
.i ir Jūsų draugus.' Jis grajlmi lū mi- 

nUtų su vienu užvedimu it\ kiekviena 
*fįte| užvedus grūdina skirtingas mėliu- 
dl?*s< lailkrodis aprūpintas inecha- 
nuomi, kad muzikos VoILukat persimai*- 
nCturtĮs. Tai didęlifc vertės hiiĮ<rotlif j 
iŠM Šulo laiktodžld turi da iv muzike* 

laikrodi reikėtų turėti ktekvie; 
Ugnį namo., If Įąs to laikrodžio niektu 

Ulltę gauti lįklp tik pas irtus. Tfkrf 
įsu to laiki'odžlo §t&«K Kiekvienas 
js išklrps jtl- apgiu'sitilmsj Ir prisii
ms užsakynuj gaus šį liwlm>dl- u? 
15. Mos neprašome-pirigu iš auk;
tik parašyk sgvo vardu lt mlh'sr 
Lai ir plėk depozito,' o kiti’ 
ikeslt Kildit tų laikrodi atvežė Jiltps 
mus. Kiekvienas, kiltis prisius 
iš futgšto už tą laikrodi, tirta pl'1 

me Vip.Vt PYKAI gražių deitnan* 
Kpliluj fę ptmųksuotii vėtomi |.

’■ -■ ,
4 ’

vanfianūi galima juos prilyginti 
prie farizėjų, kurie bando trukdy* 
ti ‘ darbą ir visokiais, būdais juos 
šmeižia. Bet gal čia biskutį apsi
rikau, kad prilyginau prie Darize- 
jų. Veržiaus jiems suteikti var- 
das Judošiaus, nes Darizėjai tik iš 
pašalies prie Kristaus kibo ir vi
sokius užmetimus Jam prikaišio
jo. O Juda kartu su .Kristum vaik
ščiojo, matė Jo darbus,^ paskui 
•Jį priešams i.šdavū. Taip ir pas 
mus .yra. čia nekuria darbavos 
nykiu su katalikais, bet jiems kas 
nors nepatiko ir toldu būdu tapo 
laisvamanių bernais ir tapę la&va-^ 
manių bernais įgauna tiek drąsos, 
kad gali Šmeižti dvasiškius kaip 
tik jiems patinka. Mat čia viskas 
laisva. Tai-gi visokiais šmeižtais 
nori- savo sąžinę nuraminti. Bet 
veltui, laisvamaniai,, jūsų Šmeiži
mai nieko gero visuomenei iieat- 
neš, bet da daugiau blėdies atueš. 
čia da turiu pažymėti, jog “Ame
rikos Lietuvio” leidėjas M. Palta- 
navieia yra pagarsėjęs‘kaipo lais
vamanių tėvukas. Tai-gi ir savo 
laikraštyje .leidžia tokius straips
nius spausdinti. - Čia Mikė turėtų 
prižiūrėti savo laikraštį ir iškalno 
lai gerai apmąsto ką spauzdina, 
nes kitaip gali būti blogai. . čia*da 
.turiu pažymėti, jog pirmiaus, k'a- 

: da gerk. kun. J. Jakaičio eia/Wor- 
cesteryje nebuvo, tai visas veiki
mas Worcesterio liet, tarpe bu- 
vo visai miręs ir 1913 metais, ka
da į mūsų parapiją pribuvo' gerb 
kun. J. J. Jakaitis, tada tųojaus. 
ūmai ĄVorcesterio lietuvių vardas 
pakilo svetimtaučių akyse, nes 
'mūsų, gerb. klebonas ne tik rūpi
nosi kuo veikiausiai, pastatyti gra
žią mūro bažnyčią, bet sykiu rū
pinosi ir lietuvių vardą pakelti 
svetimtaučii} tarpe. Gerb. klebo
nas naujai pribuvęs suorganizavo 
ir daugelį draugijų, kurios ir šian
diena puikiai gyvuoja. Kaip tai; 
Blaivininkų, Šv. Onos, Marijos 
Vaikelių, Tretininki], iiv.daugybę 
kitokių- draugijų. Toliąuš suor
ganizavo ir labdaringą draugiją, 
kuri jau šiandien aprūpna daugel 
nelaimingųjų. Taipgi lai M. Pal- 
tanąyičia, tas laisvamanią tėvu
kas prirodo ką laisvamaniai gero 
nuveikė ivorcesterieeių tarpe. O- 
gi nieko gero, tik šmeižimais, tai 
gana gerai-pasižymi. Juk laisva
maniai gerai žino, kad gerb, kun 
J. J. Jakaitis apie šimtą prakalbų 
pasakė įvairiose vietose ir už sa
vo prakalbas’nei vieno eento' ne
paėmė,. o laisvamaniai parsikvie- 
čia savo garsius -kalbėtojus iš Įri
tu miestui, moka jiems didelius 
pinigus, da gal ir už šampaną rei-, 
kia užmokėti, o paskui šmeižia 
mūsų dvasiški  ją, kad ji mažai pi
nigų surinko. Reiškia, žyd^s mu
ša, žydas rėkia. Teip ir mūsų 
laisvamaniaį norėdami trukdyti 
darbą katalikams, bet darbas ne
nusisekę, tai jie mat supyko ant 
mūsų dvasiškijos. .Mat Čia-kata
likai dėjo aukas Šv. Kazimiero se
serims pastatymui naujos koply- 

' žios- O laisvamaniai kur-gi savo 
į aukas dėjo. Tai-gi čia Worces- 
1 teisią lietuvių lmtahkų visuomene 

—. . . .*1 - ■’i . *
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(Chieagiečių 4arpe atsidūrus) 
kuogeriausios kloties. .

Vyčių vajus eina visu smaritur 
mm. Priešaky muziko Aleksio 
■daugiausia vajaus1 darbuotėje 
bruzda J. Mileris, O. Gudauskai- 
■tč/ K. Kuperienė, '"ir jfciti. . Jau 
prirašyta V2G nauji nariai. Čia tai 
tik pradžia. . Mes parodysim ką 
Spriugfieldiečiai gali. z

Mūsų kolonijos žinomas’ “sen
bernis/ 'nesurasdamas ąpsivedi- 
mui sau merginos pradėjo organi
zuoti ‘Giežuvninkų^ kliubą/:’ ku
rio tikslas šmeižti..sau nepatinka? 
mus žmones. Nieko neveikti ir 
daug reikalauti'gąęįės, “Kliu- 
ban” Įstojus vienai ^bobutei,” 
jau apšmeižtas vienas asmuo ir ko
vo ,16 ęl. tilpo melaginga korespon
dencija.' - Vietiniai legaliai kores
pondentai Žadą “liežuvninkų kliu- 
bo” narių vardus.paskelbti Chiea- 
gos liežuvninl^ų j- ■ Naujienų ” ) 
organe arba kokią (.‘liežuvių ope-i 
raciją” jiems padąrjti. • : t r4

.Čia apie tris dienas, viešeja-' ir 
pamaldas laike -gerk* kųn.. Vitkus 
iš St. Louis, Mo. . x -

Vyčių 48-tos kp. choras po vad. 
ihuziko Aleksio, Velykų vakare 
ruošiasi surengti' grąžų koncertą 
Apart vietinių gabių.asmenų, šia- 
me^koneerte dalyvaus ir iš Chica- 
gos vienas gabus scenos mylėto
jas. Taip-pat mūsų jaunimas ti
kisi iš. Chiėagos daug svečūi, ku- 
rie ir-gi žada į koncertą atsilanky-

Ketvergis, Kmre Jt dta*»

-AT& .Ląbąi»yraslai. * Vargšu* 
u* He- 

huną tmiuiuti, Kaikurie jo klap
čiukų pirštus kremta, kad jų 
'“apaštalas” apsiskoįino no kelias 
šinįtįneš ir /ų' WKbepalftimif$H K* 
dninū įJeksikos klmniiM; kur Mos 
šalies teisės jb nepasieki*'. Gi jthr 
mulkiai žiūrėdami-ailt-jo pemseki- 
pįo patuštinti jp$ų AĮSenius ,iy ij- ■ 
dumti ųųo tęisy^Ss} lajžyjfifvs',. 
Vargšai “parūpijonai!” .
H ' J f • *

AUTOMOBItiy NELAI
MINGI ATSITIKIMAI- t J ■
Penkiolika metiį atgal au

tomobiliai užmušė tik W 
žmoftnj -per metus Xew 
Yorke. Bot nuo to laiko au- 1 t " 1 1 ,
tomobilhj. nelaimingi ateiti 
kiniai kas met augo, pakol 
pereitais metais buvo suvirš 
1700. Suprasti kaip žym^i 
Jie nelaimingi' atsitikimai* 
padidėjo turime tik patSmy- 
H, jog "pereitais alėtais bu- ' 
vfb jįj du syk daugiau negu 
septyni metai atgal, ' kas 
Jaugiaus negu visos valsti
jos mirties raia nuo karštli
ges, skarlatinos,kriokulio- ir 
mdikystes paraližiaus.

Jeigu ant syk, kaipo pa^- 
sėkmės baisaus atsitikimo, 
1700 žmonių butų, isnaikiu- 
i, visa šalis nusigųstįi ir 
.•oikalautų. prasikaltėlių, su
ėmimo ir nuteisimo. Arba l 
jeigu kaipo kokios baisios 
•epidemijos pasekmes, 1700 
įmonių' numiytij, visi Žmo- 
ies* reikalautų,, jog ant syk ' 
ristas butų daroma suĮaikįyri 
T~ar nukreipti epidemiją. 
Pas atsitiko 1916 metais, 

- jiomet. /kūdikystes parali- 
jius pasirodė. / Bet mirimai 
įuo tos epidemijos tik du 
syk di^Hi^l^^n* saito* 
nobilių nelaimingus atsiti
kimus. Kodėl mes su.ligo- 
uis taip'greitai susirūpina- 
ne, o su nelaimingais atsi-~ j 
likimais tik tada, kuomet už
mišą mūsų artimuosius?' * .® * *
v J eigų tave automobilius 

suvažmėja, tai turi dvi pro
gas-iš šimto ištrukti nuo 
mirties ar sužeidimo, ir vie
lą iŠ trijų būti ant syk už- 
muštas; Jeigu tavo automo- 
mlius su kitu susitrenkia, tai 
mve ar sužeis ar užmuš. Jei
gu tavo automobilius apsi
verčia, tai gaL sykį iš 10 ne
būsi .užmuštas" ar sužeistas. 
Priežastis tų nelaimingų at- 
bitiidmų yra nepaisymas ir 
iioatsargus važiavimas,.

Bet ką daryti tą viską nu- _ 
: kreipti? Daugelis. įstatymų 
ir reguliacijų'paduota, bet ; 

' muku priversti žmones .pai- 
’>yt jų.' Reikėtų nustatyti 
inkamas ir nustatytas baus-■ 
uos. Pakol to nedarysime, 

, ms šuniui pagerinti tą pade- 
jimd.f ’ ,
Z LDS. CENTRO ČAL- 
... DYBA. :

Dvasios Va4as F.Ke- 
niošis.,

Pm: M. žietfia.
J; Vmdaėkąa. 

Rašt-adm, X Tuxna8oni& 
Tžd. V. Jakas. .
W globėjais dk On«h 

kis. A Vaisiauęką& , *
' Kontroles komisija : Kun. , 

X Čaplikai kun. V. TidOdB 
nas< V Sereika. ■ 

Uteratine karmsljlU
Simutii

PONAS IR KAIMIETIS. ikdingi, t
‘ 1 , P - •

: t Vienas Atmuš gimimu lenkas i<v-* e ‘ *r-
jo miestan husipirkti jKlukšticn m
Tumviet<> ątrmlų vieų.^ kuimiv-. LAISVAMAHI^' NtfSliBTA* 1 
11, kuris t avėję parduoti kdkj tai .. \ TVMAS,
pauLiųĮ., , . I. ' • ■ . ■ „■ '* .į •■

Fųims puklmme: “Paui,' kol mI“' RLAVrilMAS. Kum. ft^unda- 
•tai-paul&th įr Įdek nori už“ Jį.’S'ri s” nukdbatnriu^ įir jo .visa&gta- 
'ŽniogUH'J^fsnk^* khd'tiil esąs iri* bas tiki?..’’
•tyrvinas iri prašąs 4 iii ils. Poftaid ATSAKYMAI. Savo pilvui ir 
nieko ndaukdamas sumokėjo pi-J savo kvailiems užsišpjTimants ič 
nigns ir nuėjo namo. Parnešęs ‘velniukui,
nupirktąjį paukštį tįave šeiminiu* Į KL. Ar teisybė, kad p. Šliakys 

’ Į surado, jog yra picvaųT ' į

AT. Kur čia tau teisybe. Jis, 
panaudo jo tą vls^ą, kad savo skak 
,tytojams akis muilinti ir juos pa
juokti. ‘ *

; KL, Ar teisybe, kad šundterb- 
,kni netiki į Dievą? ' " f '

AT, Kam čia dar klausti. •Juk 
jeigu kas vehiiui tarnauju,, tai ne
jaugi jis gali iv Dievą garbinti. 
Juk tiktai vienam ponui gali tar
ianti.

KL. Argi teisybe,- kad *A. Ivas 
rengiasi Važinėti po Ameriką su’ 
■prakalbomis? ' ’ >

AT, Kodėl negalį Mti teisybe 
jtdc dabari-yra- gerar įproga-mnity^ 
ii akis žmonėmsj kada jo plauko 
draugai, .tokiųjo svarbioje Lietu 
yni valandoje atsisakė ^Lietuvos 
arime dirbti ir sugriovė valdžią.

KL. Ko gi vertas toksai Lieth-^ 
vos bedievių pasielgimas 1

ATS. Toks lietuvių .bedievių 
pasielgimas yrą vertas, kaip yra 
vertas prancų su Lietuva pasiel
gimas. Jie, t. y. Lietuvos bedie 
viai ir franėai savo darbais risi į 
vieną dūdą puyia ir yra verti Ju
dų išgamų vardo..

IiL. Kas-gi yra tasai Ko.nstan 1 
kurią’ jis pabučiavo ir, pa* Tins Kurkus ? • . • ’ .

ATS. Kqnst. Norkus yra vie 
nas iš bedievių, kuriems rūpi nė

luti kad parengtų užkambi, 
feniiininkė pamnehmi1 paukštį 

sušuko; dPontū, nupirkai varnų 
vieloj tetervino/** Bonas, niekos 
nelaukdanms ’ ferįžta turgavietei! 
ieškoti pardavinėtojų, Atėjęs. į
pirkimo vietų atrado tų žmogų ir 
paklausė: “Delko, pani, pardavei’ 
man varnų už tetervinų?’ , .

? t ’

Kaimietis matydamasjt kad jau 
‘įkliuvo sukreipęs lūpas suihtkoj 
^‘Kame, kokių' varną aš tau pink 
dąviau.” , . ■ ■ „

Ponas įitsipraSydjįunas Bako: 
“Pani, parduotojas buvo panašus 
į tamstą, tik ten buvo tiesi lūpa, 
o •čia kreiva-lūpa.”

ūkininkas IR PIEMUO.

Petras. —’ Jonuk, ar yra dūšia ?
— paklausė. Ks, sutikęs kaimyno 
Antano piemenį, beganantį ban
dą.; . • -

Jėnukas. —- Yra.
- Petras. —• Kame matei?

r Jonukas, — Kurtą saulei tekant 
aš ejuu ginti bandą, ir pamačiau 
mano ūldninko sūnų Karimmrą, 
kuris atidaręs duris savo klėtelės 
išleido žmogystą baltai apsmčjžiti- 
3ią> i *„ 7 .. ............. j' '
klausė: “Dūšele/ av ateisi kitą 
karią?” ’■ ; .

latras nieko nelaukdamas nu-. tauta, ne- Lietuva, nė žmonių >t 9 1 h • A 9 ' ■‘i’*- i ' Vj 1’ _ ' 4 _ _l 
pie jo sūnaus . Kazio blogus dar
bus,. ' o sis savo sūneliui gerai kai
lį apdirbo. .

nr '

ėjo pasakyti .kaimynui Antanui a*

Varna.

nuo kurių gauiia užmokesnį gero 
AĄ bet jam rūpir- kaip iš jų tam 
sumo pasinaudojus. ■ '

KL. Ar-gi ir Šundara supran
ti kad yra melas?'

> I

ATS. -Kur-gi nesupras,  ̂jeigu j? 
meluoja, tai jos teisybe, -bet' jei
gu jai į akis kas teisybę pasako 
'tavmelaš, melas, ir melas. J‘

KL. Kas-gi- yra tasai Ivaškevi- 
riust i
■ ATS. , Ivaškevičius—-Iras- yra 
tasai ' Sundaros . šulas-iždininkas 
kuris klupščias New Yorke per- 
prašė Liet.- atstovą Čameckf už 

Kuris sakėsi, kad yra 
’ visagalis So. Bistone ant -Broad 
ivay, Ituris Lietuvos sostinėje 

■ Kaune,- ’šauke amerikčnų seimų, 
kuris be jokių įgaliojimų kalbė
jo tenai Amerikos /lietuvių vardu. 
Kuris gyrėsi sugriausiąs Lietuvos 
valdžią, kuris,“sutriuškino.” ali- 
jantų galybę Klaipėdoje ir kuris 
jeigu galėtų, visus JietuviuB ka-

LIETUVOS IR VOKIETES.

Karią- vienas vokietys pamatęs 
lietuvį garbanuotais plaukdis 'pa
klausė: ‘‘Kaip galima'.taip su gar
banuoti plaukus?” ■ ;
. Lietnvys buvo gudrus ir jis at
sakė: “ Jeigu duosi gerą atlygini
mą, tai pašakysiii.” ' Juodu su
derėjo už • nekurią -sumą. Tuomet | 
tietttriš sako; “Paimk smalos ivuž-idimą. 
ištepk plaukus,- o tuomet apibark 
bu pūkais; tai ir'turėsi garbanuo
tus plaukus.”. Vokidtys . nieko 
blogo nemanydamas, sumokėjo su
derėtą , sumą ir paklauso Heturiu 
pavardės’, Jumis pasisakė esąs’šio
kis. • \

Pargrįžęs namo, vokietys'mė
gino garbanuoti plaukus patartu1 
būdu. -- Bet labai apsivylė, nes ’ talikus pažabotų ir juos bedieviais 
smala prilipusi prie plaukų nesi- padarytų. Na, ar dabar žinote, 
davė nei nuplauti, nei plaukų gar-, kas yra Ivas-Ivašk'eričius? Jisai 
kamavo., Vokietys labai įpykęs, yra “didėlis” žmogus. Tai-gi ką- 
b-?go. ieškoti to žmųgaus šio-įtaUkai dreKekito prieš’jį ir nepa-;
kio. Bėgdamas .miesto gatvei mii’škite jį Mekrienoje kolionijo 
klausė žmonių^ “Ar nematėte Šio
kį, ar nematote Šiokį ”- Žmonas 
atsakė; .“Tokio jau niektir iiema*

je priimti ir sumesti jam kelionei 
IčŠtj, Juk žinote, kad Lietuvos 
bedieviai jį pakinkė ir dabar , eis 
medžioti pinigij, kad ateinančiais 
Rinkimais Lietuvos Seiman, būtų 
galinta išrinkti tokius žmones, ku
rie ne tik jau Vilnių, bet Klaipė
dą ir patįdyauną Jriduotųrieūlrams
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JC5HT SERVICE WITH

HAMBURSAMSfiONlIHt
Trtimpiausias susisiekimas 

su: visomis pilims ‘ 
MWPUW

Savni tinlfti išplaukimai nuo 
Pler 80, North Itiver, J&tĮi 
SU -W York, 12 vai. diemj.

Kajutes su 2, -1 ir d lovom 
ant visu laivų. ^Uideli vai- 
gymp kambariu, salonai' ir 
pasivaikščiojimo deniai ski
riami 3 kllakat. Ant laivų 
Sotint Clay” “Hansa," 
“Bnitetni (-3f&unt čarrrir* įr 
^huringtit" m speciniiškiį 1 
kajutn, ; ■. .,

Kaufi trijų Sriubų laivai 
^Kė^htle^ uftelianc& 1 r ... 
Mlimrt liaUin” patarnauja 
Duos, 2-roš Ir 3-dlos JtL ’pa- 

' ’syrtei'ktmh. ' >
VSITER AMEIirCAN

, LINKS.: 
;1O* Ęt’oadjvay/ Nmv YoiV 
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LAIMINGA DIENA.
; , t

Kaziukas.Jonuk,
ką? - ■, ■

Jonukas. — Ką?
Kariukas;- —« Kad. šiandien yra jisai siuva mirtieš drabužius Lie 

laiminga diena! • » .■ • ‘tųyai.
■—■ Kazeli,' kas tokio-, KL. Apie kokias bobas dabar

tiniu laiku taip kalbama?
. ATS;- Ap& Šleževičienę ir 
Venciuvjenę. Jos sakosi, kad au
kas renka našlaičių prieglaudai, 
bet jasfnekukOį,.keno valdžioje Jos 
.prieglaudos> Taigi tos prieglau 
dvs yra tai mokykla bedieviams 
auklėti. Kas netiki, kad taip yrą, 
lai pasiklausia bile vieno katalikų 
kunigo, Lietuvoje, jie atsakys., 
kas jos/ ra. Bobos prakalbose sa* 
kydamosf ’kad tos prieglapdos y< 
m* bepartyvčs, aiškiai meluoja? 
Aią ;i gali toks 'žiąbgim* kuris ^ne* 
pakenčia tikybos iriDiėvOj mylčj ............. . . ..__
ti ir, remtj tokią.įstaigą} kurioje Kettlį&ts, 
butų tąbkoma tikybos t Trip ir X Jakaitis 
Hebes, jo.v rcnka pinigus* kad lįe- jV». Taskūnas/ P» 
tnHn vaikus mokinti bedievių Atstovaa WĮ«raW<W 
mokrio. ' - lybi® kun. K’. Urbonavi-

KTZ KW-gi »tWfeĮ> Mi iV
' • .; . ’j - - ■ - - h..- . ... ■
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ginar dų ir patį Kaun^ atiduotų^leūkatnš 
lar bolševikams. Jeigu kurie to 
1 norite, tai dėkite Ivui aukas ir lai
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Jonukas, 
atsitiko? t

Kaziukas* *— Mano tėtė. vakar 
išvažiavo sir reikalais miestan ir 
tik ryt<ų. sugrįš,, o mama apsirgo; 
todėl niekas manęs, nebomuša.

t. .....-...k <
DOMAS IR MIKAS.'

■# 
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Mikas. mA Domai,, mano" gerasis 
drauge, kodėl šiandien taip iiū- 
liūdęs; ;
' Domas, Reikia nuliūsti* nes 

Jrėkštij Petritš šaukia *ąątm ant 
durim už tai/kad per buvūsį Va
karė! į polius karius išvedžiau šok“ 
tii-jo. mylimą .Barbutę., •

Mikas? -A Juk neturite, ginklų, 
o iš kur imsiteį^^ Juk'!jįins lūįnbaa 
neskolins jeigu &iins kukiam ‘tūri- 
l.ui- reikalingi. ' - . v .

t. — ^funis ginklai nerri-

v

v

-v'
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sMgonids. Su
lyginant bu krautuvių kai
nomis, darbininku gauna 
30% pigiau tiegtt krautuvė
se.” OrganiuzotŠ Lietuvos 
darbininkų tuo tarpu dar y- 
ra silpna, bet galima numa
tyti, kad su laiku Lietuvoj 
pramonė išsiplėtos ir darbi
ninkams bus daugiau progoK 
smlspiesii į darbininkų or
ganizacijas.

šešiolikto vasario, apvaik
ščiojant Lietuvos nepriklau
somybes Šventę, iškilmėse 
dalyvavo darbininkų orga
nizacijos sU raudonomis vė
liavomis su užrašu “Visų ša
lių krikščionys darbininkai 
vienykitės*” Nors Lietuvos 
darbininkų gyvenimo sąly
gos dar toli gražu nuo Ame- 
rikos darbininkų, bet paly
ginus su kaimynėmis valsty
bėmis Lietuvoj daug geres
nės negu Lenkijoj ar Rusi
joj.,

__ _ _ < _ . __ __ £ _

V . tžilžKLS.

vfe. Ltelftvat jiunuomttė kiria-f AIJMKANDRA ir etaną KAZYS 
vo sykiu tu talkiniukais pilnoje to 
žodžio praimtoje; Amerika stojo 
karau au tikslu ją frelBiau užbaig
ti, sakydama, kad mes, nuo jūa 
nieko nereikalaujame ir jum! nie
ko savo nruŽIebrime. Europos 
suktieji plėšikai pmrielgž kaipo 
didžiausi melagiai, atpigdami da
lį Lietuvos ir Vilnių. Šiuom lai
ku Amerikos lietuviams yra svar- 
blausias reikalas išnešt didžiausi 
protestą/ nes kitaip, atrodytų, 
kad sutinkame su plėšikų pasiel
gimu.. Reikia greitu laiku su- 
šaukt viauotiną seimą, veikiant 
rimtai, be Šturmo, lehno ir griež- 
tai sayo nusistatymą visam pasau
liui parodyt, kad mes nesutinka
me ir niekados nesutiksim su to- r nar.TTri 
kiu neteisinga nuosprendžiu. Te
gul sau laisvamaniai ir kitokį tau- 
t s išgamos tyli ir tam nepritaria, 
bet to nereikia paisyt; reikia dirb
ti kiek galima, nes kitaik atrody
tų, kad mes tam neprieeingi. Lie
tuvos žmonis čion lieka bejėgiais; 
bet mes, Amerikos lietuviai turi
mo galčs iŠneift protestą ir paro
dyt savonusistatymą^

MalonSkitc paskelbti laikrašty- 
je agitaciją kas-link tokio daly
ko. ’ ____

t Su pagarba,
J. Kiekis,

583 Hudscon Avė., 
Rochester, N. Y.
7.. x

ii Smeilių, Ukmerge. AVIŽA 
ANTANAS, LIUDVIKA, AJOLI- 
JA ir JONAS K Servidų, Ukmer
gė STASINSKAlTt ONA E 
Sliup^kių, Jonuik&s. GUSTAI
NIS ANTANAS ii Sakiu. >

Pirmose pavasario dionise pra
deda via daugiau ir daugiau at
vykti* iŠ Lietuvos prirengti mūsų 
skyriaus keleiviai* taip kad su 
pradžia vasaros turėsime gimtus 
avelių atvykstančių pas gimines, 
kurie yru darę reikalingus doku- 
mentus ‘kelionei per mūsų ištaigų. 

* Taipgi norintiems atvežti savo 
mylimuosius iš Lietuvos i Ameri» 
ką, nelaukdami ilgiausi Jtreipki- 
tto Haksdami informacijų į’

BTATIS PINANOE 
COlmATION

857 &*oadway, 8o. Boston, Ma«. 
" . (Adv.)

....

' Ci^r^DIKlvSA

IhdbHuJrupi^moI 
W MOTINŲ IR JŲ I 
Kkūdikių sveikatos.!

rių piujtaiigdmU daug jau y- 
m nuveikta Jduo reikalu Lie
tuvoje. ‘PavyzdžiuvAmcri- 
ko« Akcinė Bendrovė uĘu- 

jau baigia statyti dide- 
>ę audimo dirbtuvę Tauragė
je ir jau paatatė didelę sup 
vykių. K^une, kuri veikia su- 
lyg Amcrikotužkos sistemos. 
Aniėrita Akcinė Bendrovė 
‘DROBEI pastate didelę 

addimo dirbtuvę Šančiuose, 
kuri jau gana sėkmingai vei
dą. % Buvusiu Broliu Smiltį 
lidele metalo dirbtuvė šan- 
aklose, kurioje p’ries karų 
dirbo apie pusantro tūks
tančio .darbininku^ dabdr y- 
ra nupirkta Lietuvos Ūkio 
Banko* jau'pusiau atremmH 
tuota ir gana sėkmingai vel
ta Pasistengus Lietuvos 
Ūkio Bankui ši dirbtuvė už- 

7. ' 7
nes joje yra dirbamos viso
kios rusies ūkio mašinos ir 
kitokį įrankiai, kurie Lietu
vojeyra daugiausiai varto
jami. Sąlygos darbininkams 
yra duodamos biskį geresnės 
negu priė& karą Rusijoj, be 
«:avo algų darbininkai gaii- 

nizwtilkRĮcČiiiėš. bendroves.;na iŠ dirbtuvių pigius proj 
TpBtįntąf'iįtū daug/rūpina^ Autas, ’ kuriuos parūpina 
ki fiktuvi^&erikiečįai, ku- dirbtuvių* administracijos,

»#po» kffeui, kai lietuviai 
inicgantyroti it ateiff-

_ laiku darbininkų pa4e- 
l imito labai varginga, n« 

įHifeUlhHfci karo metu buvoi 
įuotoa. Okupan

tu) iŠ Lietuvos dsrfe- 
'mašinų* ir 

^NoiiLietu- 
mafeį 

cfrUm įnaliaitliuo- 
#rtel karų joge dir- 

boli vigo apie 2tf tūkstančių 
darbininkų. Karui aunaiki- 
iw taa dirbtuvei, visi jų 
<lari>ininkat ^išsisklaidė po 
visų Lietuyų'irgavędarbus 
prie, ūkininkų, dirbo visai 
Už malą atlyginimų arba tik 
Už mųistų. BsbarLietuvoj 
dienų iš dienos vista. įeiną į 
mrmaleį* Ėtaguma imgjpirma vieta Lietuvoj.

______..j.'.,________________________________________ _______ ... u, » ... . *
. ..

tuotos ii^darbiinnkai sugri 
žo iš , 
savo

»

IŠSIKASYKITE 1923 metams 1 
“TRIMITĄ” j 

^‘TmMČfAS*’ yrą nepartinis savumais laikraštis, Sau-W 
lin Sąjungos leidžiamas. Janio gvildenami yišų tikrų Lietu- 
vos piliečių bendrieji reikalai ir klausimai Iš plačios savai* 
t to įvykių apžvalgos “Trimito” skaitytojas, Jutų IaikraičiųjB 
neskaitydamąų, gali pakankamai apripažlnti su Lietuvos gy« 
venimo ir pasaulines politikos svarbesniais įvykiais. “Trimi- 
tas” drąsiai kovoja prieš visokius Lietuvos išgamas, žnaudo- jM 
tojus ir nepriklausomybes priešus;

” TRIMITE ”~iiedama šiaip gražių apysakėlių, istorinių 
įvykių ir įžymiųjų žmonių/gyvenimo aprašymų, straipsnių, 
■eiliųrretų atmtiMnių ir mokslinių jšradimų paminėjimų, pla- .3| 
ęiairašųmaapiesjioftą-ir tt. S

”TRIMITAS’' rašomas lengva ir mažamoksliams lengvai
► suprantama kalba. Ypač junuomemei “ Trimitas” stengias bū- Jtg
► ti tikru draugu ir patarėju jos organizaciniam, TGvynča gyi 
Į rime, visuomeniniam ir kultūriniam darbe.

"TERMITAS eina kas savaitė 32 puslapių knygelėmis. «■ 
( Jo kaina Lietuvoje—metams 7 lit, 50 centų; pusmečiui 4 litai; 
. trims menesiams 2 lit.*25 cent., atskiras numeris 20 centų. A- iB 
menkoje: melams 1 dol. 50 centų, pusmečiui 80 centų. ĄtskL

. ^0S 
Amerikos Lietuviaiį UŽSISAKYKIT “TRIMITĄ” IRU 

$ 'Amerikoje ir savo giminėms bei pažįstamiems Lietuvoje!
Amerikoje “TRIMITĄ” galima uŽHisakyti: l) pcr L. į?? 

X Šaulių Atstovą, Adr*: A* Žemaitis, 3251 So. Ilalsted St, Chi- 
cago, III. 2) per l?r. Norvydą, 38 Park Mow (Room 810) NeiF 
York City. 3) L. Šaulių Rėmėjų Būrių Valdybose ten kur jus 
yra susidarę. i .

J4 /TRIMITO” Redakcijos ia? Administracijos’adresas: 
& Kaunas, LaisvSg Alėja Nr, 26,.
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X ras numeris 5 centai.
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Adresą*

dirbtuviuj^tt yru utreinon-
x- sugrįš

į miestus prie
Baugumu dirb- 

Hjįpp siinaikinta, 
'kad. savininkai
atsisakčįjHtTemontimti. To

 

dėl :.pr/dėjo'. orga-’

LAIŠKAS Į REDAKCIJĄ.
Gerbiama “Darbininko” ) 
Redakcija: , . •

Paskutines žinios, »• skelbiančios, 
jogęi ambasadorių taryba nutarė 
pavesti Vilnių su apiclinkemis len
kams, galėjo sujudinti jausmus 
kiekviena rimtai mąstančia lietu- 

■ .. V

Antra Kalba į

Lietuvos Moti

KADA AMERIKONAI MĄSTO APIE PIENĄ, JIE

NEJUČIOMIS MĄSTO AME BORDEN’S

Per tris bertainius šimtmečio Botden’B Eagle Pienas bu- 
vo vardas stovintis už viską kas yra goriausio ir gryniau- 
cio Piene. Daugelis moterų, kurios šiandien yra sene 
lės, pačios buvo išauklėtos Eagle Pienu, jos savu ke
liu išaughib savo Vaikus šituo patikėtinu Pienu. Ir taip 
dėjosi gentkaiiė po gentkartės.

Borden’s Eagle Pienas išauklėjo tūkstančius ir tūkstan
čius lietuvių vaikų,-kaip čia, taip Europoje, į stiprius 
vyrus bei moteris. Mes kasdien gauname laiškų ir fo
tografijų iš Lietuvių motinų iš visos šalies liudijančių 

. vertę Eagle Pieno kūdikių maitinimui. z -
’ . »> • . <*'

' Eagle Pienas šiandien yra' vartojamas tūkstančių jūsų 
draUgų ir tautiečių. Jefmegali žindyti savo kūdikio, jei 
maistas netinka jam, jei jis piktas, pabandyk Eagle Pie
ną. - .

■ t
Idant žinotumėte kaip vėrtoti Borden’s Eagle Pieną sa
vokūdikio penėjime, mes esame atspausdinę jūsų kalbo
je uamoMnjmų kaip penėti' kūdikius visų amžių. Jei
nori gauti Šitų pamokinimų,' išpildyt žemiau esantį ku- 
poną ir pasiųsk jį mums šiandien. Eagle Pieną parduo-.
da visos-geresnės grosemęs ir delikatesų krautuvės.

— KUPONAS
Pažjmiėkit kokios Jiteritui’os • norit

MAITINIMO
KNYGA

den Būnding, New York

4

t

t

ATVAŽIAVO Iš LIETUVOS 
SEKANTI SVEČIAI.

Y .
Kovo « dieną laivu “GEORGE 

WASHINGTON” per pąsidarba^ 
vimą BALTIC STATĖS FINAN- 
CE CORPORATION ir ATSTO
VYBĘKAUNE. •

Norkus į Bostoną, N. Gen- 
drolius į Bostoną; Stasys Buduke- 
VfČiua į-NewikMų N. J, Jurgųt-Gu- 
dšiūn^ | Cbicago, III, Domicėlė 
PranckeviČiute, Vincas Butkus į 
Bostoną, Marcele Ambrozaitienė, 
Aleną Ambrošaitytč, Petras Am- 
brbzaitis j Chieagą, Petras' Dagia j 
Bostoną, Aleksandra Budavičia ; 
Chicago, W. ‘Baranauskas, Anele 
BąranauskienI ir Kazys Baranaūb- 
kas, Vincas Ragužinskas į New 
Yorką’’ Jonas, Antanina Jankū- 
nienė, Genovaite Jankūnaitė į 
Brooklyn, N. Y., Jurgis Kiškis į j wv swu
Philadeipliia, Ra., Ona Pūnkevi-.reu<jtųnga viekam sykiui. 
ČiUte į Shenanuoan, wuw, 
ka ir Algirdas.Monkevičiai į Pea- 'žhį -
body, Mass.,' Ona - .Simoniene ir 
Juze Simonaitis į Chester, Pa., Jo* 
nas Urmaną? į YVorcester, Mass., 
Alfonsas Zabita, Jbne Zabitienė', 
BįblesldVas Zabitas į New Yorką.

jKhria notlte savo gimines aV 
vežti is .Lieiuvis į Ameriką arba 
ktirių gįminės ar draugai yra is- 
Važiavę į Lietuvą ir dabar nori 
grįžti į Ameriką. Visiems ant pa- 
relkalavimo prisiusime informaci
jų dykai ir sutriksime vi- 
sus'paąakimnius laišku arba yjar 
tiškai kreipkitės į

BALTIC STATĖS FINANCE 
’ v CORPORATION - 

857 Broadway, So. Boston, Mass. 
' * ' Z • ■ ' ' -f • . (Adv.)

.titM «Aytkk tNa. Mem ' I

Ir «W<bMM Jm.

KMMf a»rt»tataMlr»*^

•vĮftM MttiM lrz ta »U1 
fe jitattUM. *M fel 

yra Mįtak karj m» ta*
NiadtaiiiMfe W»w, 

fer*Ua «Mral ,fe kfevaA 

ffefrMltŲ.

i <
' STRAIPSNIS IV.

KO MOTINOS NETURI 
DARYTI.

Nepenėk kūdikio perdužn^l ar per
daug.

Neguldyk kūdikio jei jis nėra tinka
mai papenėtas.

■ Negtiidyk vaiko vakare, J$I jis pėr 
dieną, neliuosavo vidurių .gerai.

Neduok vaikuU čiulpti- ČfuĮpikd jur 
tuščios bonkrttęs, .kad jis nurimtų. ' 

Neduok kudllkul gyduolių ar bile ko
kių vaistų nepasitarus su gydytoju.

Wlūdk kūdikiai arbatos, kavos, ar
ba svaiginamų gėrimų. ‘ >
. Neduok jam kendžių, saldumynų, šo
kolado. . t

Neduok kūdikiui kietų Valgių iki jis 
nebus metų ‘ amžidus, ir tai labai po 
maža ir lengvai sUvh’škbJamcse formo
se. *.—

Negailėk geriamo vandens? • vunčĮud 
gelbsti vidurių liųositvimui. ' *

Prirengdama kūdikio maistų nepūsk 
ant* Jo, kad atvčsinti.

Negamink daigiau maisto, negu yra 
v**c» *»»"»*« »*-:.reikaUnga viepam sykiui. Geriausios 

į Bhenandoah, Oną, Veroni- pasekmes gaunamos kada maistas švfe-
_ *■

Nekartok jokių gumos pfrldečkų prie 
bonkutčs išskyrus’ čiulpikų.

Nepalik kūdikio vieno su bouk'ute.
Nepasitikėk ir nepalik tarnaitėms iš

valyti bonkutes, indus, ir tt. arba pri
rengti kudildui maisto. Prižiūrėk, ph- 
,ti Šitas svarbias smulkmenas;

Nepamiršk kas savaitę kūdiki pa- 
sverti ir. užrašyti jo svorį

Neduok'kūdikiai čiulpti, ar valgyti 
i, Šbonkutes daugiau, kuų> dvidešimtį 
mlnutų vienu sykiu.

Neduok kūdikiui užmigti su čiulpiku 
ar bonkute burnoje,-

Nežaisk su kūdikiu-kuomet jis val
go. Lai jis ramiai penisi lopšy.

Nedaleisk, kad avikal Žaistų su sava- 
maistu: nebandyk juos juokinti ar 
kreipti jų domę kitur, kuomet jie val
go- "< ■ . '
. Neduok vaikams valgyti'tarpe'val

gių.: ■
Neduok vaikams nuryti maistų nesu- 

-kraiftčlus. Lai ima viską atsargiai ir 
pilnai sukramto. . .

Neapleisk kūdikio dantų. - Tai yra 
svarbu ir j tai turi būti kreikiamu do- 
mč. j '

Neragink vaikų valgyti. Jei jie nuo-, 
latos atsisako valgyti laiku, tai pasi
tark su gydytoju. *
P- X - ' '

Per keletą gentkarčių tūkstančiai 
Lietuvių motinų Užaugina savo kudl- 
kius su Borden’s Eftgle Pienu. Tai kad 
jų draugui rekomendavo Eugle Pieną 
ir todei, kad jos rado ji pilnai paten- 
iūnimčių. ant nelaimės, daugelis 
šitų Lietuvių \notinų nebūva tinkamai 
luformuųlas, kodėl jos gavo tokių 'pui
kių-pasekmių. Eagle Pienus yra puls 
klausaus' Ir gryniausias iŠ saldaus, švle-1 
žio ir.riebaus pieno, sumaišytassu aty- 
džlal pergrynintu cukrumi, taip, kad. 
padaro kūdikiams maistų, geriausi ką 
galimu duoti po to kaip motinos pie
nas išsenka; arba neturi tokio maistin
gumo. .

’ Kud Lietuvės motinos geriau Žinotų, 
kaip vartoti Bordėn’s Eagle' Pienių- 
Bpįden Company yra iąieldiisl lietuvių 
kalbėję pilną penėjimo pamokinimų, 
kaip prirengti Bordon’s Bagio 1’lenU 
vaikams visokių amžių. »Tet nori kopi
jos šito pamokinimu iškirpk kupomi, 
kjųį imtėmysl viename iš paskeiųiinų, 
ir pasiųsk kompanijai, o ji su mietu no
ru pasiųs jums, visai dykai, tų pamo- d 
tinimą, sykiu su puikių kūdikių. Wr ! 
M '• . . ■ , . . .

PeraHuityk t at^Wai*KlHiųo8 ^IraiipK- 
niu» kiektknų sntaiig ir iKiuld^k »tt&

l . ... ‘ ■■ - ~ •

KABIE6RAMAS Iš 
KAUNO ,

*. ^v77 \

Baltic Starto Mnancų dorporation 
gavo ii Kauno Skyriaus sekantį 

( Ktbfegttimąf
. - - Ą w V _ „■ k

Kovo 21 dieną išvažiavo laivu
PRESIDENT MARDING sekanti 
svečiai jKĄSINSKAS Petras iš 
kaimo Pajisis, Mariampole. TU 
LINAVICAITSS ONA ir MARĖ 
iš Oimaninų, Alytaus, STRUPEI- 
KIS JUOZAS, MARIJA, ADELĖ, 
OLGA m Antikšeių, Utenos. LU- 
KAŠEVIČIA, KAZYS, ELZBIE
TA VYTAUTAS iš Puseniškių, 
Utenos. MARCINKUS PETRAS, 
RO^LKIA jtį^ASi PETRONS 
ir JUOZAS M Vegenų, Raseinių. 
VALĖGKCENĖ SALOMĖJA, 
STASYS ir IRANAS iš Gaidifiu* 
nų, Pamilo. BUDNIKAS'ANTA
NAS iš Papragčs, Ukmergės; KOr 
VAS ANTANAS iš Virbalio. PUI- 
DOKAS JUOZAPĄ^ iš Živriskių,j 
Raseiniai. SIPAVIČIUS KAZYS, m

E ET B A! • .E ŽIBA!

NEPRAUISKITE PROGOS,
Kų tik atėjo iŠ Lietuvos siuntinys, Lietuvon 

’ Valstybes, Žemaičių, Gėdinamo, Vytauto’ irt Lietu- * 
vos senovės pilių ženklų. . *

. Tie nepaprastai gražus ženklai yra aMrlaiškių 
formoje, kimų eina 40 į vienų Sąsiuvinį. Kiekvie- 
nas minėtas ženklas, reiškia kokį nors atskirų mie* 
tą, pilį, apskritį, Lietuvių Valstybę ir kaip ka

štai tų istoriškų žen-riuos mūsų tautos didvyrius.
ta teikėme :

L Lietuvos ženki.—Vytis,
2. Žemaičių ženki.—Meika
8. Gedimino ženki.—stulpai
4. Vytauto ženki.—Skydas.' 
$ . , Vilnius. -
6. Kaunas?
7. Gardinas.
8. žianliai.
9. Marijampolė.

10. Geranainya. 
lLTelŠlai. j
12. Jurbarkas/
13: Viekšniai.
1A Ariogala.
15? Kernavą.
16. Rodūnė.
17. Rietavas.
18.,Alytwi. v
19. Babtai?
20. Akmena. ..

' Nelabai senai gavome naujų tį albumėlių siun
tinį ir gavęy pigiau- parduosime pigiau, Dabartinė 
jų kalnia bus 65e. už vienų. Agentams duodame 

50%. LDS.hariamsSOc. Pinigus siųskite:—.

> "DARBININKAS,^
Sėd W>. Ęroadtifa^;

K 
K 
K 
j:
« * 
*>

K 
*.* <•

K

*,*« v 
*.*« «
««
« • 
•.*<1 *
«* « •

« «»D
« •

21. Skirsnemųni.
22. Baisogalą.

23. VilkavižkU.
24. Kalvariją.
25. Darsūniškiss.
23. PŪnia.
27. Suvalkai.
28.. Biržai;
29. Ręseinial 

,80. išdava, 
' 81. Veliuona./

82.. Žiežmariai.
33. Kėdainiai.

1 84. MaisiogalA
85. Lydą.
86. Žasliai. -.

: 87. ValldninkaL
38. Daugai. z 

. k89. Plungč.
40. Balninkai.

7

t

» • *

'Susivienijimas Lietuvitį
■ a R. K. ,Am@rikoj^ \ / 

yra GYVAM .DŽIAUGSMAS! SERGANČIAM VILTIS1
’ ! MDti^ANdlAM RĄMYBŠM . .

Tai musų, Metūvhj MtaBaj nesuginaiįiuxnia tvh- 
toye< Lietuvy katalike i Jei dar prie ąįoš. orgajii-^ 
čijos n^riklaasai,-nieką nelaukdamas tuoj ^xisi*/ 
rašyk:, nes ji:

' 1. Apsaugoja narių gyvastis ir moka pomirtinei 
1260.09, WJ00, $1000.00, $2A0QM $W0M

,. 2. Moka pašalpą .kairiams ligoniams kas. sąvartų po: 
$8.50, $7,00, $10.00, $UM $21.00. _ y *

3. šelpia suvargusius narius ir našlaičius. . * 1
.< Noriai gauna Sv B k, & X organą, mvritril mik* 

raštį >,Gąrsą,\rf ‘' ■. ■ * .
• ‘ 0T .Skleidžia spHetfe leidžia gerus raštus ir daliną na* • 

rfąftm; veltui. . Ju ‘ *
: 6. Platina tikčjinm. dot’ą, įripinasi tautos reikalais, ro* 

iria Lietuvos respubliką? . ' ■
T. Lengvomis Bliygomh' apdmdžb vaikus nuo vienu?

ittqįtaiĮKį & L* X K*' X P»gM ns?ni‘ibiU *wk& *h kngVi. Fto*. 
bos Vra vfaoįMS dUkati?!’!? Metanų koUn»Ihvd Ualel,
tip itfbtmariją, -krripldtto pvię lauTą'l&kNtmių ’mlo.

Baltinę:: •
.< t S* D* J*« K* jhJMJuMIJAUJA* ■ - *

' * f

V
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Telephone Hay ŠfarMt 194?
ATDARA SUKATOS VAKARAIS 
r' rs.-aui a •«M i kiir

$ 
r $• 
i i $ 
F ©

. '• B
B

■ B
B

SOUTH BOSTON, MASS: g

‘ M. Kamandulis, Rast
Il.l l Oiinil'pfl M'.nilMII

SUSIRINKIMAS.
'* " . z

’ ' r \

MOTETU & VYRU DRAPANŲ 
už įsiuig-as ir ant .išmokėjimo, 

toHlmų, <lr*«nii? Sidabriniu daili 
ų. LaKU’Oilė'Un. Itakandii. Vlktrbh 

*j.r tt, tukti prieinamos'kainos
30 W^SRrę«GTON S'1"Tęt 

Antros lubos. ■ Bustom Mitss.

Z .... -.. : • •;.•.!

90 B- Street So. Boston. Ma«*.

i

,M GSPAN?
317 WBST'BROĄBWZiY, -1 

Tekph6HG*So. Boston 167—W. _ ■ ’ g.
k., ’ “ 'B' • . %

F, nALISAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broųdway, So. Boston.
, TeL g. B. 04-I1-.

' intnait laba*—TtrSuf L. P„.-A-fOfyi 
GYVENIMO VIETA: ’ Į 

♦»5 Rowe St,,' Aububnmie, Mabb. :
TeL W. Newtou 1016—R. Į

ji - * > tei. Bo. So*uA.< JTJ. MAGOONaL,i. 0.
I MHmc* iu/nfeaibėtt ir Mtuvįur
I Oriso Valardo*';
I tytau Iki R vai. Pu pietų nue »
I Vakarai* nuo 6 tiri 9.
Į iM Broodway, 80. Bo»to
TaflBBHBBIBMMBBt

I

e ' -   • ■ ’—■“*—~-1 ■* -1' "■ r . .

j REIKALINGAS. VAIKINAS, 
; rtylėtiį mokintis fotografystės.

praleiskite progos, AtsiStuik|te„ 
J. A. MOTIEJŪNAS'” 

77 .N« Malu S ta . Montello, Mas 
Tel. Montello 1777—J.

; < (29).. ..--- - - -. , ... ,

1

f’

t

r
tt 't

. • f.

f

ĖS MS
.................-••->•--

& SUSIRINKIMAI
I

yKir 17 kp. &usinnkimas 
kpanųiijinej salėj ant 

juk’o vakare buk J
< . -- •. ’ , ■ . < - 

limo, choro susirhi- 
įvyks pobažuytinej 

Bcrnįoj halt 4 d. vak.
ii. >S. i-rnos kp. siisirin- 

įvyks ’ketvorgejmb 5 
įT^D vak vak parapijinėj 
į ant 7-to.s gi. ■ '

r. ■-* “*

PAReMiI
erb. kum Norbutasr Vai- 
p Jėzaus- prieglaudos v 
finis, kurs dabar yra 
one turėjo prakalbas 

(bnvoode. .Duosnūs, geros 
norwoodie&iai tai 

HegĮaudai suaūkuojo $60 
i virtau . <

: PAKBLB AL(U&____

Bostono . namų statyto- 
P j$ms‘pakelta algos. Gunda* 
įgVfrpo $1.00; valandoj, o dabar 
į.Jjaus nuo.bak 1 d. po $1.05 
j 'vai., po metų gaus po $1.10 

valandoj. ' Sutartis padary- 
Ę ta miesto salėj prie majoro.

f

! 
( i 
f

') K
i flo, Norwaodo, Čambridge, Law- 
j‘itnce\).. Susirinkimą atidarė N 
fįA. apskrięio .pirm. V. J. Kudirka 

' Buvo renkama valdyba vedimui 
į tvarkos. Pirm, tapo išrinktą P. 

Milius, rast. M, Kamandulis. i Bu* 
vo kalbama kur būtų geriau ir pa- 

V sėkmingiau rengti išvažiavima 
J Vienbalsiai nutarta Montelląje, 

Roko par. parke, Romuvoje
. Buvo nutartu užkviest visas N. A. 
kuopas kaipo Wo.r.eesterio, Mid- 
dluboro, Stouglitono, Providenceo. 
Ca'mbridge’io .ir tt. kad neliktu nė 
viena kuopa neužkviesta ant šio 

i išvažiavimo ir kad būtu užkviesti / T . •' 1 . - . . ' , .I- 
po South Bostono, Montello ir ki 
ii Tųip-pat kad būtu išsiųsta ap-

SUVAŽIAVIMAS.

~ LDS. Nauj. Augi, apskričio ko- 
Misijos suvažiavimas buvo kovo 1£ 
d Tikslas sutvarkyti nutarta iš- 
vMiavimiį geguži! 30 d.' Atstovai 
pribuvo iš 'South Bostono, Mbnte-

i ti. Tąip-pat Kad butu issiusta ap- 
j gąūsinimai kožnai kuopai.
Į j?resos komisi,jon*tapo išrinkto 

ypatos: J. Tumasonis, p-lč M 
L Žukauskaitė, P. Milius, V. Jakas 

; Y Visą spaudos reikalą šioji komisi 
;: turės apialpyt... Parko priren
’ 'dgimo gaspadorium išrinktas M 

^iKAmanduliš, pagelbininkti P. Pe 
I. ■^Uckas. Nutarta kreiptis J 2-r< 
| . ^įšteopą Montellos, kad išvažiavi- 
4-ŪįUui prirengtą stalus. Tą darbą 
ĮafcAĮka M. KalriaUduIiūi.
V žaisli], kom. V. Medinis, iždiniu 
l kas V. JąktiS.. ’ Nutarta kad atstu 
| _ parvažiavę kreiptus- į kuopas 
ėkgid kožna kuopa paaukotą dėl iš 
tovažiavimo daiktą.

1 • Nutarta, 'kad užprašyt kalbėto 
Jus tam suvažiavimui darbininku

5 Įsikalsiu/ ■
' ■ Tikietus jr barčekiuš paliko iš 
dminkui sutvarkyt.,

suvažiavimą "paliko ant 
fy&ybos. Jei bus reikalas, tai su 
takti.

tf.‘ * M 
R Vr n a r b f kO ŠA š

r t
riai ir norinti prisirašyti y- 
ra kviečiami ateiti. Nauji 
nariai bus priimami už pusę 
įstojimo. '

• ’ 4

/
4

,1’RANEŠTMAS?.
Išleisdami šį velykihįl 

“Darbininku'* padidinau nfi-i 
ietį . pranešame, jog Klibas 

tiiim numeriu neišleisime.

Atsiminkite, kad ateina 
April. fnol; Kesiduokiri* .\u- 
fulinti.

Biedivos prezidento džani- patys savo noru duoda pik--f
Ak M. • f . '

gera. Beorius moka kolto- kad ueiintij kariuomenėn, irt - 
(is kaip burflokii izvo&Hka*.. tokiu būdu gauna uždegimą 
Todėl geriausia jum vykti - h* per kvailyhę pusi 
Maskvon izvoseikauti.

■ , "L. r V * - ♦ ~ '■• ju

nef vieno■ teninlikw ir -tmihmJ> >Vįeta takmflhpėr- induliams pradurti bubnelĮ

Pilkiu
J

t

» Įtvdumcl hv liv
rai, kol ktckUuMU. hdūra . ' • ; .. . tibi i 
rafathis Justi duotas mdas 
j.- * - ■■•- ■/ *- ■ ■ — - -- * * *
te ąfsakinningi plius 
vok ; :tvo kralhto- katalikus.' 
ingu ku he'diuvybe pagalr-s.

gera.

t- nauji JiHiuią pw žodžiai, 
malt is .hediin i.ims« sunka $tar jiof Kidiojasi kaip‘Bu- 

T'.«rius. hr dūšins, kaip ML 
kris ant jūsų sąžines jr toL chelstoms. Veidmainių kaip 

Lif tu - shvydus, ,$av$ meilių ‘kaip 
Jvasi Ofjtlus, kaip Norkus, 

- Tau pttfa
f

y5.*,

įsilioku unt 
visada iigomai. ‘Reikia pri
minti, ka<l Li<*’UVus įstah 
hiuis Mi hdfmuhn .skylfmL 
vis 
n?n

deho hiKtini
* •

r

............... .......................

TA No. 560. *

F. J. REYNOUJS, M. D.
(BINGAILA)■Jie « «unknyihfl;
Rytais iki 3 vai. '
Po pietą nuo 2—4 
Vakarais uuq G—Oj

‘ Ncdėliumis nuo l—3.
419 Main St, ATHOL, MA^S

■ » ■ ■ i «.<» »*■ ,įi » u

to~—-
Paieškojimai,

Ieškau savd įilnaua Vladu La 
arkevičiaus, kuris girniaus gyvo 
to CHeagtfje. Prašau atsiliepti 
hazurkėvicien??, Virteniškiai,. M2

‘ Ofiso Valandos:
į

¥

>Ha

I
DR. A. J. GOSIUR

(ttUMAUSEASl 

DAKTIITU

XKauqpM Broted 8L) 

T»L Iroektoe im

!lŪ G. LANDŽIUS
UMTUVIS GYDYTOJUI flį 
. . CHIRURGAS.

Gydę Mitrink Ir chronlitaui Hp» 
■ vyrų, moterų lt vaikų. Kgunl 

nuoja kraujų,spjaudalu*, H&paMt 
Ir tt. savo laboratorijoj, Sutelki* 
patarimus laiškai* kitur gyr*n«n 
tiem*, ^tiresfi*: • ■.

Boa BROArrWAY, 
BOUTH BOSTON, MA8« • 
(Kampan'G St. Ir Broadirayr

VALANDOS: IMI, 2-4 T~W

*

GRAUDŪS VERKSMAI
Su leidimu £v. K»zumer< 

i Draugijos įgaliotinio, ger> 
- kum Kaščiiiko. perspandim- 
’ ' me viršminetos Dr-jos išleis 

us Graudus Vmksmiu 
Kny,gutes jau galima gaui 
oas mus. Kaina 10c, vien; 
/Ot’hmutms ir agentams poi 
ant ne mažinu ‘Mųkį din. 
tarne miešimi p

“DARBININKAS”

»

’ v
•Katalikai įsidomėkite ge- 

i ai, kad atsilankius su pra
kalboms Ivaškevičiui, Nor- 

■ :ui ar kitąm liberalui bei so- 
rįjąJistuį nediiotumet, nei 
nertas nei eeuto jų partijos- 

: n! i balams. Jie už .jūsų sir- 
il;tus coiitus žada jūsų bro- 
}hms Lietuvoje nupirkti be- 

■t’ėipyybeąpalietus, - '
■ ** - *.. * <

-—Katalikai. 
rd tta turi tikybą,, tas vist]

fr) Lijosi atsakomyte, * bet j geliu, be perstolio janvtek 
bedievis, -'jokios atsakomy- iš ausies. Ypa&dažnai prt ... . .
I nejaučia. Jis gali dury- simeta vidaus ausies uždegi-1 dainos, kuria* j
'•viską, kilę įmokas nematė, męs prie influenzos (įrm

BagociLis-BogaezevvsM ai- tintų. Su šitą liga juokų ne- <• W-lII ii 
vęs nuo savo bendraminčn]

je stato savo bedievybę irj Lietuvoj l>akvietim;j ‘būti
T.".X..... ....... ....!..=

V

I
■4*W**ė*

Katalikais Jfimi pareiga 
remti katalilmį savo brolius 
Lietuvoj o. Jin kovoja su su- 
tiTmejfisH supuvusia bedie
vybe. Jie nori, kad mūsą 
tėvynėje, už kurią tiek-mu
su atatį ir kraujo prMfehu 
nepakliūti i bedieviu, arba 
bolševilm tankosna. Juk & 
bedievybės j bolševikus tik 
Vienas žingsnis.

»
\ Katalikai. Atsiminldte? 
kad bus jums didžiausia g>“- 
da, jeigu remsite musu, tė
vynės. Lietuvos išdavikus. 
Bedieviams tiek apeina Lie
tuva, kad jie pirmoje vieto-Į 

taip Lietuvoje gaus smagiai 
pagyventi, o Lietuvos įiuo- 
iybū yra jiems' paskutinis 
reikalas. ’ »

Katalikai. Ką sakytume^ 
te, .jeigu katalikiškoje Lie-J 
tuvoje būtą draudžiama: ei
ti į bažnyčią, mokyti tikybos 
mokyklose, būtu spjaudoma 
ant jūsij švenčiausią jaus
imu i tikybos, pajuokiama 
kataliką dvasiškija. Ar-gi 
ne jūsą būtą tuomet kalte, 

> jeigu duosite įsigalėti Lietu-. 
yoje bedievių gaivalui duo- 
lami jiems jų prakalbose, 
eur atvirai niektnami kata- • 
ikai, jos veikėjai vadinami
‘klerikalais, savo kruvinai I 
vždirbtus centus. Jūs tuo- 
let turėsite atsakyti -ne tik 
>rieš Dievą, bet ir prieš tau- J* 

*a.

viCInAIUu ŪALinAli
.. ......... . ;

AUSIES BVENEUO O?-’
TIBAtS V2»EOntAS.

(Otilk iiiedlt! et iii t e imti) *

•BaisUi skaudu aust,, gir- B’ivay, Boston 27, Mnsr 
dėjimą užgula^ O’ž bfiteliG 
Jaras! dažnai pfdhjf kurie 

rtekaytą—

t

i

*

į Stij paStą?, Lithuania,
!
iI

UHB SKAIDOMIS. 
žmogus darosi amžinu palm-; ką esame, gavę laba-5 

^reražiai apdarytą su’ gddo .
Ypa&daSū-iJ’rfsdatajtaygutę- Joje'-M i *
• , * *■ ‘.I...............................J. ____ 1 -.t _ * ■;

dekvionam lietuviui būti 
•iru vaidu mokėti.

Kadangi ju nedaug teturi 
i šių peiporvje skelbiasi-ga- gali darvt, tuojau reikia J ne* kiekvierfas norinti

■ ■ ' ' - ” į ių,'įsigyti privalo pasiskn
] dnti su užsakymu. Kaim 

ms labai prieinama,' tiktai
*

Reikalaukite pas: 
>‘DARBININKAS^; ; 

16d B ’wav. Boston ^7, Mass

gydytoja f J
Kai luTfc nęitameltr

N HARDWAEIE CaMPAMT 8
.PAVASARIS PRAŠVITO. - |!

g Dabur, 'tame-t taiutė aukyeiau& pagilo
§ pino sniegus/yra patogiausias laikas pertaisyti ir g : 
žg 'iiunikliavoti stubas, niraiiiSiuotrrafcandus ir fsbal- B 
-g tinti kambarius. ; ' _ ‘ ‘ : į
B . Buk Pats Penteris ir- mecliaiiitas,sunaudok W 

atlikusį laikot prie savo stubos. Ateikite pas mus, © J 
§ mes parduosime tayorę ir paaiMkįsime kaip jis reB g 
j Ida vartoti. -Orderius paimame telefonu ir pristato-/ g 
į me tavom į namus. Viskas atHekamagreitai ir pi- g 
.6£ giai. ReikęilauJęite sampeliTL.. , ~

. “ ’ . ■ z

1

g .S 
B

V
)
) $v. Širdiės J? Draugijos 
J Msirinfeimas bus balandžio 5 
dienąT 192B m. 7:3Q vai. va- 

' bažnytinėje saloje, f 
Į įpdvi, So.-Bostone. Visi na 
j*;-

Telephone South Boston 352i 
Namų Telefonus Aspltovall 0581

LIETUVIS ADVOKATAS
Baigė* eiti UniversitetuOoįneu University JL B. 

G. W«hington Univ. L. L. B. 
t. “DAB&MNKO’* NAME

(antros lubo«) ,
M W. Broadway, So. Boston.

Vrtrili'rr--Įir;-- N d
. * »■ J

/ Pardavimai
’ABglDTOUA SBUmiUc'
tarrtrtnmta. įnirai Bgliil. , Kils ifi jj.. 
uvių iiorefuniet i gerų bfr,nj fnelp, m.

* onvklt greitai aLdtankęli, Dalytais p. 
irsit pribuvę* *

M. OALTNIS 
17T .Tettemra sl,

i ’

...................

Newark, N, .* 
(27

..... ,, , .. -

, FIRMA 68 AKERIŲ.
Geri lituimt, murintai narnai; finte 

r-SaltaK vanduo stųhoj; ganyklos i 
■ įtikai 'aptverti. Upelis roku pro n 
j iiis. Vra miško, f moMutoa gale tau 
j vartoti ir ,$u gyvuliais. V'erta yra tf 
. vartoti to su gyvultate. Verta yra d 

i1 f y k tiekf tik už^9,50&00. Arti stotie 
r gero kelio, tik 25 mylios nuo Plf 
uTėlphijns vidUrfo miesto, 16 mylh 
ud galo miesto, • Dol platesnių Into 
racijų rafiyktro pas Savininkų, be aget 
ų. 1

C\ .T. MAJAUSKAS .
L D. No. 1Čoltogevlllė,'

Montgomery Co., pp« 
31) • . -

l
t

M «o. Boatoū *»
MMttnftii dantistasDR. M. ICASPER
. (KABPAR4VIfi£U8>

. Laikinai perkalė ofisų po p. ’ 
426 Bwu6WA'r, 8p, Bobtor Mąr*

Nuo iu Al 121:30 ryto to atto 1:» 
Iki fl Ir. nuo 0 ;B0 Iki 0 t ui 

ofteaa atdarytas subatob Atkartu* 
■ -to ned«llonai<

16 Metų South Botum*

DR, H. S .STONE
' AKIU .^PBCkLISTAb 

•99* W BROADWAV
v aLANDOS: Nuo 9 r. l)d 7 r, vat

' ;t y-
Katalikai. Būkite labai 

atsargūs. Jūsų išnaudoto- § 
,ai bedieviai'gali pasirodyti 
.velniais avinėliais. Netin- 
l’e$ net iki žemei prieš jus g- 
.usilenkti. Net kartais jus | 
’eidmainiškai pagirs-, bet at- | 
.įminkite; sužinokite, tkas f : 
•enfca aukas ir kam tos am | 
;os skiriamos. Būkite at- L 
-argus, nes bedieviai moka $« 

, niktis apie kataliką kaip žaL v 
ąai ir tuomet ms inkanda, * 
kada mes pasijuntame iš- ■ ? 
naudoti. l

» .to ■ -■
r/ ■Katalikai. Būkite gud- 

‘ūs ir atsimnkite,. kad yra 
lidis prasikaltimas ne tik 
trieš Dievą, bet ir prieš tau- 
<■ leisti pletoties ant Lįetu- 
•qs švai-iiĮ dirvoną hedievy- 
es kūkaliams. Neduokime 
lems pragos augti, o jie šu
nimi pražus.

“ Ggrsns Jurgis Vasingto- 
ms’?' savo prakalbose prisi-*

y’

z

tl

J- •;>■ . " ■•*• .>*■
i- 

r i-
. v

' ?

.V.X '

S.t *4?<

-^r.i
7?x;'
?'S- :

Šiupmi praneša vietos' ir @ 
apylinkės lietuviams, jog g 
laidotuves aprūpinu kogė- g 
riadsiai ir ttž pigiausią kai- 
ną negu kiti Į apteltnkių J; 

miestukus važiuoju ir už tai C: 
nieko nerokuoju. Dieną ar .jg 
naktj kislplntės šiu'nm -ant- ‘Į 
raštti ~ ■ i T
■ > >■ _ - »■•

p. j,.AKuimvxėiuš, r
258 W. Broadwayt :

. So. Boston, -Ma<’s. ‘
1 'Te, 2ST Gvv Tol ‘iirt-i-J

. - ■ ■* >

1ŠEGZAMINU0JU AKIS
PADIRBU AKINIUS. .

* /

Černiaus paduodu >*.3^
. raptomus kuriuos ’ 
agimdo nenormaliS- 
■s 'akys: nematymas, kreivos- 
»'s pavargusios ir skaudanei- 
*ys, bėgimas .ašarų, sausos* aky 
'ūkčiojimas akies ir blakstieu 

j Uvos ir nugaros skaudėjimą 
z,imas ir svaigimas galvos, nery 
ga, -negalėjimas važiuoti galvi 

■toriais ir daug- kitokią nesmagi 
Tų Prašalinkite priežastį ir bi 
it.e sveiki' Visuomet pagelbo 

' mms ■

. J. P A§AKAR.W, O.. D
- AKIŲ. SPECIALISTAS ■ 
■‘ilib Brcradvzav. .Sb. Sostoft* Tdas. ; $.- 

’ I

I’ARfclDUODA KRAUTUVE—Buče ’ 
e to Groserne. Ląboi gera'proga pirk 
i. ,Gali pirkti Ir neprityrusis to dar 
-o, o aš. aįirtimu ištavfntranč.vasaro? 
rabar puikioj vietoj, prie pat miiuiTy 
-ių. Lietuvių to kitų' tautų turtingi 
uonių apgyventa, .ištiktųjų ufcvatnl 
ui labai gera i)i’pgiųpirkti dėl greiti- 

i .mtavliita ■■-•■ '“T- «, ••
■ p. MIŠKINIS

.75 Ė. S4‘li Stoeet, SontH Boston, Siusi 
: ’ 1 . (iV

,,i—.„i.,.,,,-,..,,,,,..,.,,;......

PAR-DAVmpi vienuolikos kambu 
ų namas dviem ar trims šeimynom- - 
’-rlaimiam stovyje. Didelis lotas, tr.v 
Neli tvartai užpakalyje. Labai ger 

■ ‘rakiam |>tenlnl. Kabia prieinama, $r‘ 
• "os./» 102 \V. ti-th -St, Soutlt Bostor 
fasš. ‘ . (31.

WME A6T0M0BILIUI
: Teip-gd. ir kitas visokias mašinas.

•igo.dus ant kelio automobiliui- me 
rtmninepr pataisę grųžtame. Dar 
's patvirtanume, Uiim užganėdinta- 
yjiimkas. • Beikruit. ar prirdnoflan

•įteikiamo vadų dovanai,

VENERAI. AUTO BEPAIĘINO 
COMPANY '

•GHARLSS TVAZNIS, Savininkais,
‘52 Hyde Park Avenue, Bostor
- Telephone įlydo Piirk 1402-^-AV, 

, ’ <n’

Reikalavimai
. ~‘1 ~ : ' • T“\ ~

¥ REIKALINGI f

i

šV. JONO EV. BL. PAŽELPINįB 
DRAUGYSTES VALDYBOS

- ADRESAI.

PIRMININKAS — Į. L. Petrausko*. . 
232 Gold S t,, So.'Boaton, Mm

VICE-PIRM?— Kazyte Ambrozaa,
492 E. 7-th St* So, BoBtonfMm 

PROT. RAST, — Karolis Jankūno*.
282 Gold St, So. Boston, Mito*. 

FIN., RAŠTININKAS — J. Švagždy*
171 TV. 5-th St, So. Boston, hiate* 

KASIERIUS — A. Naudžiūnas,
885 E. Broadway, S.' Boston, Ma»*. 

MARŠALKA — J. Zalkis, . * .
7* Wlnfield St, So. Boston, Mąstf 

Draugija laiko susirinkimus kas tre?ię 
nėdfildlęnj kiekvieno nlGnesft, 2-rų, vai 
poųjietų šv. Petro parapijom salėj, 492 
E, Ševenth iSt. South Boston, Mimm?

:V. KAZIMIERO R. K. DR-JOS 
SOUTH BOSTON, MASS. .
VALDYBOS ANTRASAI,

*
• Z - —-A-- —7

PIRMININKAS — VL Paulausko*,
90 B- Street, So. Boston. Ma«* 

VięE-PIRM, -r .L JaruSa, ♦
440 E. G-th st, So. Boston, Maa* 

PROT. RAST, v- A. JnnnSorita
142G Columbia R(L. S-Boston. Ma*» 

•TN. RAST. — K, KlStels,
428 E, S-th St, So. Boston, Ma*a 

ŽDININK^S — L. SvagždisT
11T Botfpn St," So. Boston, Mate* 

TVARKDARIS -r- F. Laučka,
M Ė. Flfth St, So.rt5e*ton. Ma*<- 

DRAUGIJOS anraSas reikale .
860 Broadvvay, So, Boston, Ma*» 

Draugija savo susirinkimus taiko 
nedeidienl kiekvieno m?ne*to l-ma-vnl 
po pietų, parapijos svetainių w2 F 
Ševenth St, So. Boston, Maste.

3V. ELZBIETOS DRAUGIJOS 
• HARTFORD, CONNEOTICUT 

VALDYBOS ADRESAI

Elzb. MlelnikienS, pirmlnlnlįB, 
. 44 Cedar 'St, Hatttoita, .Ooca.

G. LabickienS, vice-pirmlninkĄ v
90 Sheldon Street, Harttord, Ooan.

P. LablekienS, ižilininkS,
* 44 Madlson St., Harttord, Onmi 

Marijona Katkauskalte, fln. ražttninliir 
10 Atlantlc St., Hartford, Om ū 

R. PundzienČ, nrot raitininke, >
19WalcotrSt, Hartford, Oow ; 

Slo« draugijoj sutariu kiniai buaa Ua* 
antrų ned$ld(enl kiekvieno aAmmh* 
bdtaytlnSjė salėje. 1 * *

i—MWll«.BI.< 1«lį i • k

DID. LIET. KUM. KEISTOM© 
DĖ-JOS VALDYBOS ADRESAI 1 

BOSTON, MASS. >

PIRMININKAS —. Vincą* ZateckM, , 
M Merear St, Šų. Moteto®, AlaA 

VICE-PIRM, — Antanas Purtei!*, *
140 Bovren St, Bte> Bootete Jltate'. 

PROT. RAST. *- Antantes BlMtefaitet
‘ 450 ĘL 7»th St, So. Borto*. 

ĖEN. RAST. Juo*. Vlnkevieft
109 IV, O-th ŠU So. Butanu. •: 

KASIERIUS — Andriu* Bali
,807 B. 9-th St. So, Bo«ts 

Ml&fiALKA Atataandtte J
115 Granite SuSo. Botetoa

D. D K. KtetatuGo drtJt talke 
kiniu* rasirinkhnuR kas ulrmų 
di»n! ktakvtem teJmb to> Ni 
W*shUMFon St, Buiton, Hmm 
vukara. Ateidami drauge Ir m

ųtlHIBlį RATO
5 -DIRBĖJAI 1

MERGINOS MOKINTIS | 
AMERICAN RUBBER CO. | 

netoli Kendall Sąuare , g 
CAMBBIDGE, MASS. | 

’i ■* ■■ • wi.

i REIKALINGAS . VAIKINAS, tau

‘ y >as ant vtaados to mbkesįta gera. K«
Zi

.*. -
i

»*. ■ J''
T

....

<''■K -‘.-T•"
TT

’ iŠ ’

Oaasia Palaima
■ r ’

t.’. io~< vtc^-neff itfuif '
pĮįi'r>niffl’r. i,- augti _
1-^nta spygurnę, ytu įnusų’B 
x.vurhiflii-hr dnlyim yra gauti ge- 
rivA to riinramb ctaktarg', tearti att 
fitob, kuLhHrt "keltais btesavžlito* n 
nttms sveiRutų. - m

M 
•’■ -s

■7

Aš tpttan. ’-.miJ’ts talpai to k3 
renejurara: ligas por durt 'nto* ūj1- 

ū ip. tasai • mano tiktis praktikavl- • 
‘ muš Išmokino* mane p.igj;4ytr h-

gorų svejttartiy inhni trumpu Įan<u: | 
lertavlniislnta hiulrtlft te nloiiifa. ' iyA‘ 

R!

| (ras ir stigražntl ių&rai-praeivntaais
3 • . gi r

a iehgvtattalals budais to pigiais, „

Mano tjHttaa.turi virus toafeymito, irotaų tik gjMymui rcitaUlhtau Tat-
Gj ^RĄ'S'NAUDGMmA w reikalui esanM

i A . * '“11* *• IIS |VIUJyįY41111*, KOHllJ LIK g^UyjIlvJl IV1ImU<u£1L ARI“ rižffi
’yginO' prie MO&eSf isgelue- M gi nepaisant, kaip ramia liga u* kaip ilgai sergi, fr kaip daug sykių bu- 

g-tr/mė -(s Alodm-rt rU yni iųpiislšetame sugavime šveitaitės, : pastoengęs ramdyti Jum M
ĮUSIO ayaus IS Alglpto ne- JH ■jgj apguliu padaryti, Jeigu Jus man pavp«lte sartagjėytL- Aš gydau -BK. 
lnKvp'g’ iain ii'g IClniDpdos lBiBi fitaitiis kitų litai h* imliu Jus pastatyti ant nliuj“ tako, kuris Jus ves S9K iuisves, taip Jifc Aiuipecrob || &rle jgg^ m
kraštą is DrancųĮnngij. Kas .M zxnpn. g|
žin, kaip.ant tų 30 skleidžia* 
mų nesąmonių Klaipėdos lie
tuviai pažiūrės. )

Bostono Ivas takiu* kad
I 1 j

* *■ -■ G

*xl5-Vcirau IfOl'esnto įr^i’afrtrtiaraf.

DR. MORONEY
i 220 TjamOM ŠTRBET, ? “ TMASS.

Ofisu vat: 0. ryt. iki. 8 vak. foradieu

t

i*

: W bM ‘ ‘ ? ’-.’u r .• • •

" . 2,310 LIETUVIŲ
<tt o.vfžfu'it! į AmerUrtj pmtledat- 

: 'utnstnh T»iHpus,mPiiest« Cunurd pa 
> ‘nundint!* y ra gteli'-latt.dim tavu gi 
njtv5ms. tit važiuoti į AojerUilJ. Žino- 
•vš mre&ųnl CWwl bflfetiv? gttl 
rįit ^yk-UvAižhu>t1. nes Cunard lat 
>hs 'plaukia iŠ Europos boreilt kas

. IšvažinojiUichis fS Lietuvo' > 
oev Cuuard T4n«$ W kompanUon 
'Motttm atstovas-. kur.iR palengvina 
visus WoMo vargus- * ~
Vi patarĮiaiinifį n^ra clcstra, fatlftif.
Etel tolesnių inforinuęljų krolpkl- 

, tė!T prlu laivų, kompanijas agento sa
vo mbatoį arpu prie ^rčlinisio. 
GUNARO tink * 

: T2A Stote.St..
jln-Aom M"n-s.-

*

VIEŠAS IŠPARDAVIMAS
' . •■ i

fr-'f——? ;■. -
Mes mine pirkę 122,000 porų Šuv 

Valst. armijos Munson tvirtų čeverv- 
<ų* tIMumo nuo ji& iki 12. kurta bu* 

m? didžiausia skaitlius padirbta aižs- 
{.viny Suv. Valstijų konfraktorlaus.

šie toverykat yra gvaęintuoti K t 
•įtoš. tikros šitų ros. spalvą jų tfitnala 
ruda—su ILežhivęuats -nuo vandens i 
iulkjų apšaugojftoui. Tikra jų vert. 

Šių čeverykų yra $0.00 para. Bet nu
dek daug Jų pirkę, ir-gavę pigiau. e» 
imfr ItnųM tona pnrdjiott po

. rrisiųsk tikrų mierą to mes posto- 
girnų. Galėsi užmokėti pastoriui tuo- 
pinigus .arba prtoiųsk mMiey prderto 
•Telgu Cėvevykųl pasirodys ne takto 
kaip sakome, nrtsiy«k atgal, o meeno- 
rlaifmgrillnrtm* pinigus,

NATIONAL BAY STATĖ SHOI 
ęčtaAinr

295 Bic*dw»j, ’HHĮtYorkatr. gSrttSS
, l . ‘ t

«r < ■ =• * » a A

v’

v
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