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, ŽYDŲ REIKALAI.

AMERIKA DARBUOJA- 
SI UŽ TICUONĄ.

— »»

■pagos. 
iDoltoMsupTMvirikatalilad, mm i tikitii sulaukti spaudos 

atitiktų Katalikų BažnyBos 
dmtybtf Ik pajigami. Įmonių

r pinniauila gi kmigai, ta* 
ii skaityti tai savo didžlauriu ii< 

; daviniu. /,
Vyskupas Kilia*.

UTARNINKAS, BALANDŽIO 10 D., 1923.

A ŽYDŲ POGROMA I 
VARŠUVOJE.

Berlynas. IŠ Varšuvos 
pranešta, kad tenai lenkai 
sukėlė žydams pogromą dėl 

’ monsignoro Butkevičiaus 
nužudymo^Maskvoje.

Lenkai kaltina Lenkijos 
žydus, kad šie tūri susisie
kimų su Rusijos bolševikais.

— žydai bu
vo sutverę ginkluotą organi
zaciją kovai su pogromšči- 
kais. Valdžia liepė žydams 
nusiginkluoti.

. Varsa vti. — Lenkų valdžia 
,. suareštavo 300 žmonių daly

vavusių žydų pogromuose.
Vienna. —- Anti-zydiŠka 

organizacija paskelbė, kad 
jei bus įsikišimų į jų demon- 
.straciją, tai žydai būsią ar
ba išvyti Palestinon arba ' 
gaus “kraujo pirtį.”

LENKAI ATAKUOJA
J BOLŠEVIKŲ PA- 

SIUNTINYBŲ.
I

Varsitra, y- Bal. 5 dieną 
po pietų visoj Varšuvoj su
spenduota visokių reikalų 
vedimas. Gyventojai išsipy
lė gatvėn' su protestu prieš 
Maskvą, kur nužudyta pra
lotas Butkevičius.

Viena lenkų demonstran- 
tipminia užpuolė bolšerišti
nę pasiuntinybę. Raitoji po
licija minią išvaikė.
- Pranešta, kact bolševiku 
pashmtiniui čia darosi ankš
ta. Iškeliauja Rusijon.
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Ch risti a n ia. — N orvegi j os 
valdžia kviečia savo kaimy
niškas tautas pasitarti apie 
sulaikymą svaigalų šmuge
lio.

Londonas, bal. 7.: — Iš Ry
gos praneša, kad Suv. Vals
tybes neoficialiu keliu clar- 
bpbjąši paliuosuoti iš Rusi
jos kalėjimo rusų pravosla
vų cerkvės patriarką Ticho- 
ną, kuris . tomis. dienomis 
Maskvoje bus teisiamas..

Sity. ' "Valstybės"' ‘norikų, 
kad Tichonui būtų leista iš
keliauti Amerikon, knr jis 
pirmiau gyveno.

DR. HEN-DRICK SHIPSTEAD, 
Suv, Valstijų senatorius, išrink
tas Mmnesotos valstijoj, kaipo 
Farmer-Labor partijos kandida- 
tas. . Jijs supliekė kapitalistų kan
didatą Kellogą. Senatorius Ship- 
stead bus vienas stipriausių dar
bininkų, reikalų rėmėjų ateinan
čiame kongrese.

HON. LYNN. J. FRAZIER,

North Dakotos garsusis ex-guber- 
natorius, dabar Suv. Valstijųkon. 
greso senatorius. Jis yra.garsio- 

' stos Non-Partizan Lygos organiza- 
' torius. Jis supliekė kapitalistų 

kandidatą McCumber. Senate jis 
bus taimerių ir darbininkų reika- 

• ktgynėjas.

DIDIS GAISRAS.

ITot Springs, Ark. — Su- 
• degė Arlington kotelis. 300 

. ■-^svečių laiku pabėgo. Vienas 
•gaisrininkas žuvo. Nuosto-: 
lių gaisras padarė už $1,000,- 
000. . ..

TAMSIOJ ĖG A.

Paryžius. — Francijos di- 
‘ plomatiniuose rateliuose 

šnekama, kad bolševikų nu- 
. žudymas praloto Butkevi- 

. čiaus ir nuteisimas katorgon 
arcivyskupo Ciepliako suke
lia ^spėjimų apie buvimą 
tamsios galybės Rusijoj. 
Francijos diplomatai spėja, 
kad nei čičerin, nei Lenin 
nenorėjo tų dvasininkų taip 
baisiai nubausti, bet už jų 
pečiii esanti kokia nors spė- 

. ka, kuri vertė juos prie tų 
f žiaurumų.
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LIETUVOS.
-—■-V .Iį .■■■ 

sitis ir it 
t Broliai Amerikoje! 
jūs mylite savo Tautą, 
Tėvynę,, padekit nuims 
bėkit atgaivinti Lietuvoj 
toriją, jos brangias vietį 
Atsiminkit, kad ‘ isto 
vietos yra kiekvienos tą 
brangiausias turtas. 
rykit “Lietuvai pagraj 
fondą” arba “Iri 
vietoms atgaivinti f 
arba ir “Centraliuiaui 
tu vos Sodams įsteigti $1 
dą. ” Kai jūs noiit. T 
omeny, kad tokiu bū 
tote saū amžiną ir gyvų* 
minklą. Padekit niurnu 
darytLiri^ 
tūrini Kraštą. Koks 
kokia duktė gali užmiršti 
vo motinas l Ąr galit jūk; 
miršti savo Tėvynę I

Todėl susidaiykit į 
tuvai pagražinti komite 
ii- dirbkit energingai. I 
gaivinta ir žaliuojanti tė^ 
nė bus dėkinga.

Su aukšta pagarba, 
Llef itvai Pagražinti Dr-i, 

; • Centro Valdy
*“•!"“ ■b'~f T 1 . '■'*‘aM'~/|Į'iįi'| '■* •*.~ *
, ,i..įWl/ I Į'1*' |> Wi*i
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BROLIAI 
AMERIKIEČIAI! , .

Lietuvai Pagražinti Drau- 
r gija jau pernai kreipėsi sa- 
Į vo kvietimu i visą Tautą, ir 
į savo brolius ir seseris Ame
rikoje, prašydama padėti 
Draugi jai pasiekti taip svar
bų kultūriniame gyvęnime 
tikslą. Šitas * atsišaukimas 
rado getą dirvą. Dabar ji, 
Lietuvai .Pagražinti Draugi* 
ja, kreipiasi vėl į visą, tautą, 
ragindama visuomenę, orga
nizuoti.. Medžių sodinimo 
šventę, kaipo savotišką lie
tuvių kultūros apsireiškimą.

Broliai Amerikiečiai 1 Pri- 
sidėkįt prie _ šitos Tautos- 
Gamtos Šventės, švęskite ją 
Amerikoje su mumis, kad 
turėtume gyvą žaliuojantį 
sąryšį'su savo Tėvyne.

Toliau I Draugija pakvies
ta dalyvauti Švedų Gotęn- 
burgo jubiliejdus šventėj. 
Draugija parodys ten Lietu
vos miestų pienus!. Draugi
ja nutarė, imtis iniciatyvos 
atgaivinti Lietuvos istorines 
vietas: piliakalnius, griuvę-

Prieštaraujančios žinios iš
■ pasnt ■ darbiaiKEai štistrei- 
įava. Liettivoa.kai’iuoinėnč 
patruliuoja gatves.

PRAMATO3IAS SU 
KLUNERIAIS SU- 

SIKIRTniAS. ■

f .. _ .

> .■

ŽIUPSNELIS.

Rj^.~Atkariotinai pra
nešinėdama, būk Lietuva di
dina savo jėgas Vilniaus pa- 
rubežyje. Daug vokiečių o-» 
ficierų įstoja Lietuvos ka
riuomenėn. Eina gandai, 
kad Klaipėdoj prieš lietuviš
kas-' sukilimas neišvengtinas. 

. Be din. — Žinios iš Klai
pėdos skelbia, kad. Lietuvos 
vyriausybė griebėsi aštrių 
priemonių pasmaugti -gene- 
ralį -streiką, vokiečių sukel
tą protestui išreikšti prieš 
Klaipėdos prie Lietuvos pri- l • •

I

Streiko stovis tapo pa- 
Sutaupęs keletu šinltiį skelbtas ir vokieęuplietuvūj

KARALAITĖS VES
TUVĖS.

Rymas. — Bal. 9 L įvyko 
šliūbas Italijos karalaitės šu 
karininku grafu Carlo Gai
vi. Į vestuves pakviesta 700 
svečiu.t-

I -------------- -------------

PER 15 METŲ MILIJO
NIERIUM.

Manila, Filipinų salos. —
Prieš 15 metų chinietis Ong

i • •

Che atvyko ii1 per tris metus jungimą, 
clirbo paprasčiausius dar
bus. i 
dolerių, stojo bizniu ir su
pirkinėjo . senus daiktus. 
Taip bebizniaudamas, virto 
milijonierium. Jis perka vi
sokiausius daiktus, prade
dant nuo surūdijusiu, vinių, 
baigiant laivu. Dabar jis 
pirko nuo Amerikos valdžios 
pasenusį laivą Missoula. Vi
siems tiems daiktams jis ži
no, kur surasti rinką ir par
duoti su pelnu*

LIETUVIAI DARBININKAI, ATMINKITE!
Kad ‘‘Darbininkas” jau parduoda Lietuvos pinigųy-li- 
tų perlaidas ii' savo draugams darbininkams suteikia 
pataimavimą. Tai-gi visi tie, kurie norite, kad Jūsų, 
siimčiami Lietuvon pinigai ■ patektų -į Jūsų giminių ran
kas, visuomerikreipkitėš pas ^‘D^^BIKINKĄ,” .jisai“ 
visuomet nuoširjlžiai Jums ptaaimaus. / A

Darbininkai, atsitalrite kad ^Darhininkaš’’- vra Jūsų 
DIDŽIAUSTA^/DRAUGAS.

Siųsdami pinigus ar klausdami litų kainų vtaomėt adi*©- 
suokite laiškus šiaip: ‘ . ... ’

/' ‘ .•“nARBL\TiNKA3/”

, BostOn 27, Masf

I
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Heimatbundo organizacija, 
kuri „streiką organizavo, pa
skelbta nelegale ir d.u jos va
du tapo areštuoti.

Klaipėdoj -pamildas Vo
kietijos imperatoriaus Vitio 
I tapo nuverstas pereitą su- 
batą vakare ir pasak naujau
sių‘žinių Lietuvos kariuo
mene išvaikė vokiečių mas- 
mitingą Spitzhut’e ties 
Klaipėda.

f (Kad šitos žinios ’ reikia 

imti šu .atsargumu rodo tas 
prieštaravimas, buk vokie
čiai iš vienos pusės stoją Lie
tuvos armijon, kad lietu
viams pagelbėti, o iš antros 
puses vokiečiai rengiu pro
testo streiką prieš Lietuvą).

Michigan City, Ind.—Viv- 
tos KKlu Klux Klan ruošia 
demonstraciją miesto, gatvė- 
.se. Kluxerių viršininkai 
tvirtina, kad j ie turį leidimą 
tai demonstracijai iš miesto 
buto. Tuotarpu miesto bu
te visai nieko nežinoma apie 
tą demonstraciją. .

Policija pranešė, kad jo
kių demonstracijų negali 
būt mieste be teisėto leidimo, 
ypač dar kaukuoČiams. Bet 
kluxerių viršininkai laikosi 
savo.

Neapolis, — Pulk.- J. S. 
Plamenatz, buvusis Černo- 
gorijos premieras gavo įsa
kymą apleisti Italiją. Jis 
vyksta Amerikon ir vvkstasV t - € «. .

New Yorkan atsteigti Čer- 
nogoriją. 1

GAISRAS BAŽNYČIOJ.
9 -------- -

New York. — Pereitų ne
dalią vengrų bažnyčios skie
pe buvo kilęs gaisras. Ku
nigas tada sake, pamokslų ir 
pajutęs gaisrą nubėgo skie
pą#, ten rado pritroškusią 
nedėlinės mokyklos mokyto
ją, ją išvilko lauk, paskui 
užgesino ugnį ir po to nuėjo 
baigti pamokslą sakyti.

o

Washington. — Amerikos 
kapitalistai rūpinasi, kad 
valdžia leistų didesnį nuo
šimtį ateinu. Sako, kad 
prie 3 nuoš. reikia dar 2- 
nuoš. pridėti. ...

’ a

AŠTRI CENZŪRA.

NEPROTESTUOS.
PASITRAUKS IŠ GRAI

KIJOS.

KAROSTOVIS.

.Klaipė
dos militaris vadas Budrys 
paskelbę karo stovį. Nors 
valdžia paskelbė prie£ strei
kus iį deųątmstaėijos ’w* 

'difeių,.

Ryinas.— Šventasis Tė
vas neprotestuos Rusijos 
valdžiai už praloto Butkevi
čiaus nužudymą. Sako, kad 
protestų neką gero atsieks, o 
tik gali užtraukti žiauresnį 
katalikų Rusijoj persekioji
mą. ■

, »« x

PANAIKINO BYLA*
—‘ •

Marion,IIL — Antru kai- 
|u’ pradėta Hemno. riaušių 
byla tapo pertraukta, ir var
gu bus atnaujiiita. Liūdi- 
aiinlcų liūdymai buvo pries- 
tarnaujantys ii* teisybės pa- 
^iė^ti nebuvo mlityti galimy
bės./ riri ' ' -■ ”

IVashiiigton. ~ Valstybes 
.sekretorius, Hughes painfor
mavo Anglijos,. Franci jos ir 
Italijos ambasadorius, kad 
Amerikos Raudonasis Kry
žius Graikijoje pertrauks 
savo darbus birželio 30vlie- 

■* ■ ■> ną. .

lytus užgesino'
- GAISRA- ’ ■ ; .

Plįįmrn^, Mass. — Kilu
sis nekėlioj gaisras grasino 
sunaikinimu dalies mieste
lio. Bet smarkus lietus bu
vo' gerugaisrininkanistalki-

^ '■'PAKĖLĖ AL&AS.-s^^

darhiMnltijy ptkMĮe .
■

Bedi n.—Gauta žinia, kad 
kad Maskvoj įvesta aštriau
sia . cenzūra. Buvo žinių, 
būk žmonės labai sujudę dėl 
praloto Butkevičiaus  ̂nužu
dymo, teipgi buvo žinių būk 
Lenin jau pastatęs kojas.

RUMUNIJOJE KARO 
PADĖTIS.

PRIEŠ EAšĮSTUS.

N e tu Y ark. — Raudoni 
vietos italai išleido manif r 
tą, kuriame kaltina Musso’ 
ni Italijos premierą išadvy 
te j, žmogžudystėj, padeg 
me ir kreivoj priesaikoj. Sj 
ko kalki vardu 150j)00 Am 
rikos italų. Manifeste skf 
biama, kad . Mussolini t 
siuntęs savo agitatorius 
meriko.n ir jie veikia viefič 
be j su Ku KIux Klan. į 

i ŠVEDIJOS KABINETE 
J KRIZIS.^

Londonas. — Švedijos ris 
nisterių pirmininkas Brap 
ing karaliui įdavė savo j 
kabineto ‘ atsistatydi 
raštą. >

Tai įvyko todėl, ku 
Švedijos senatas dangti] 
balsų atmetė valdžios j z? 
jektą šelpti bedarbius. W 

Branting yra socialisw 
Tad pasakojama, kad pį® 
jį keliama reakcij. w 

' - ..... '~~ < 
. SUV. VALSTIJŲ f 

MIESTAI. /B

Wasliingtgn. Dabar^S
vienytose Valstijose .yftB- 

misetai, kur gyveirn. 
100,000 gyventojų* įjl 

nėradokalt^ 
o ' '• -L': : )

.Saint JosephY 
WStatą & Foster, 
veikėjas, buvo kaltta 
laužyme' sindikalinnio j 
tymo, Ttamae

; v;.' •. -1

. . ■’ -Į
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- Paryžius, — Kavas agen
tūra praneša, kad Rumuni
joj padėtis kritiška, kad vi
soj šaly praplitusi agitacija 
už naujos konstitucijos revi -

Visoj šaly veikia karo pa
dėtis. Visur veikia militari- 
riės spėkos. ■

'j ■

MAŽAI ATSIMA INĖ ■
, KAINOS.

WasJJngi()ti.. — Darbo de
ninku įr gaisras biivo užslo- p&rtamėnto statistikų biuras 
rimtas skelbia,■.•kad maisto ‘kainos

’ . ’ r S
t '
labai mažai atsiminė/ ,Ątpn 
girnas eina želvėš žingsniais. 
Retkarčiais maistas pa
brangta, tai vėl retkafčiais 
truputį atpinga, Ir tkip 
rintatos.,; ■

/
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Maskvą.

J125*

Kad, tamsuoliai patikėta* 
—tai ne darbo, ale šauks*- 
mo reikia. Jei esi nenaudo-

Rr-

imm it ii

■?r* » 
:i 
ji 

d' ■X *
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taūf”
“Nitramirik mano sąžinę, kuri griaužia

Paviršium Žiūrint atrodo,! flMMbit afeą figos yra priežastimi
i3 }tia. timIvo-t L-nv-i uim tuk-J JI<^ailVww K~.. 7.....

MS
kūnu ar kraujo ligų, kas tu
ri būti išgydyta pirm negu 
akys pasigerins.

Akies uogavimas yra rim
tas dalykas, ir reikalauja

į • ‘•s'r *• r

Mielas vaikeli, rūpinkies visados ištiki-

« #W »'' $,« • W M t • ■ OM <;• • • 

imd sulnirtMi •imimihm 

M^pr ctfturtrlai yearly mo..m

■—■—fm mi -imi 
«

raus tabvidas ,

doje, nesakytum “aš neprotingas sutvėri
mas, kodėl užmiršau savo Sutvertoją!”

' .-U Ku Kta Ktet
no laikraščio oBsąn buvo 
teeita bomba. Sprogdama: 
pridarėdaug blėdies.

.- BOMBA.
• ■ C - • .»

DUONA IR VANDUO.
.* -—1-—— 

» ■

“Daugiausia tris dienas. ” Visi supra-
»•. f ve •* ‘ ,

*- * J

4 * * . J

f

d *■

mia nuo savęs, savo močiutę. 
:*\

senutės, 
ir tal*e:.

t i

-i'

I
kad čia nelygi kova, nes nt£ 
lygios pajėgos. Mamonos— 
kapitalizmo tarnų skaičius 
daug didesnis. Jam tamau- 
ja turto—aukso savininkai 
ir jų pastatytos valdžios, di
plomatai, spauda, mokyk- 
ns, net universitetai; ma- 
nomzmui tarnauja taip-pat, 
cad ir nenoroms visi jo pa-, 
ergtieji tamsuolėliaį kurie 
luodasi išnaudoti, nei neieš
kodami būdų kaip paailiuo- 
uoti; jam tarnauja ir tie 
laklydę vardai,, kurie, ne- 
ikru-obalsių suklaidinti, nu- 
jo šuntakiais ir paskui sa- 
g traukia minias palaido 
ojaus ieškoti.

Gi £o Kristaus meiles vė~ 
tava eina palyginamai tik 
©didelis būr elis žmonių, ku
te supranta ir permato ma- 

aonizmo niekšystes ir kurie 
vašią savo ^paliuosavo iš 

aamonos vergijos. Jie ma- 
a dabartinės tvarkos blogy- 

■f.

bes* Jie apčiuopė kelią, ve
dantį prie geresnes tvarkos. 
Tai^nelengvas kelias: užau
gęs erškiečiais, usnimis, už
griautas kelmais. Bet jie nu
gali tas kliūtis, Jie tvirtu 
žingsniu eina tuo kėliu pir
myn.Tai kooperatoriai, tai 
tai pacifistai (talkininkai), 
tai tikri krikščionys.

Lengviau plaukti su van
deniu, negu ieties prieš jį. 
•Maloniau eiti po Vėju, negu 
prieš vėją. Lengviau sekti 
madą, negu kovoti prieš ją. 
Taigi nenuostabu, kad ir 
mūsą atgijusi tauta, mūsą 
jaunutė valstybę plaukia po 
vandeniu, seka madą; pa
mėgdžioja kapitalizmą kad 
ji skubiai veisia bližgančią 
buržuaziją, ir deda pamatus 
nelygybėms, klasių skirtu
mams; kad pamefa iš tikiu 
meilės ir brolybes idealus, 
kad pamiršta liaudies — 
darbininkų tikruosius reika
lus; nenuostabu kad didžiu
ma pačių darbininkų pasi
renka ne sunkųjį — tikrąjį 
apšvietos—kooperacijos ke
lią, bet lengvai pasiduoda 
vergauti jaunajam lietuviš
kam kapitalizmui ; arba kad 
kiti, nustoję tikėti į Kris
tų, paijki į žydiškai-soeija- 
I ištiško jungo lengvumą.

Kaipgi mūsų L. D. S. ? 
Kuriuo keliu mes einame? 
Kam mes tarnaujame?

Ne visi dar ir mūsų sąjun
gos nariai apčiuopė tikrą 
kelią. Vieni dar tebeieško 
to tikro kelio. Kiti — ir gal 
didžiuma nori ant dviejų 
kėdžių pasėdėti — ir mamo- 
nizmui-kapitalizmui patar
nauti,. ir bųtiLDS. nariais. 
Gal tik dalis mūsiškų} jau 
aiškiai apčiuopė savo'kelią. 
Tie, kuriems tas kelias pa
aiškėjo, turi rodyti jį lu
tiems.

Esu pasiryžęs straipsnių 
Bndravimo, meilės, koope- kalbėties sm L, D. S. 

tai atsistengtu nanals’ it aiški-
nant padėtį taip, kaip ji 
man yra paaiškėjusi. Jau
siuos laimingas, 'jeigu bro
liai ir sesei’S, L. D?3. nariai, 
seks mano mintis ir jeigu 
paskiti atsiūdps • į ' jas — 
“Darbininke;”**

Mūsų gyvenamoji gadynė 
iškiai atvaizduoja grūmi- 

d dvejopų pajėgų; vienos 
jų veda mūsų civilizaciją 

prie galutino sugriuvimo ir 
suirimo ; tai asmenų ir jų 
j^iipiit^obšumauiir jo vai
kas — neapribuotas kapita- 

’fizmas ; tai ’taip-pat nepaža- 
pota asmenų ir tautų puiky- 

Į [bė-^'feiaūras nacijonalizmas. 
[ ^neapykanta kitataučių. Ka- 
Į ^pitalizmas ir siauras haeijo- 
į. f nalizmas iš savo pusės gimdo 
’ fimperijaliznią, kur stipres- 
f lifiS- tautos pavergia ir čiulpia 

mdįpnesnes ~~ ir militarizmą.: 
^kar tautos nuolat ruošiasi 
: prie karų ir dejuodamos ne

ša 'sunkią apsiginklavimo 
’Haštą.* ‘ ~ .
5 mitros. gi pusės veikia
"“’ onijoje ir kitokios p$j¥- 

’ gos, vedamos kitokios dva- 
\ sios: tai meilės, bendrumo, 
. Solidarumo pajėgos, statau 

/ čĮos gyvenimą ant tvirčiau- 
_ šių pamatų, Kristaus moks

lo patiektų. Tos pajėgos 
"veda žmones prie lygybės ir 

brolybės, ir suveda tautas į 
pažintį, 'draugiškumą ir'bėn- 
Sravimą.
; Pirmosios pajėgos trau
kia? žmoniją žemyn: į suiru- 
ęs, revoliucijas, neapykan- 
Ū, barbarybę, chaosą; ant- 
tesios pajėgos veda žmoniją 
iugštyn: prie gerbūvio, mei- 

;Ws, tvarkos, taikos ir Ta
patybes.
« Mūsų amžiuje tos. dvi pa
jėgos tartimi susitiko į pas
otini mūšį, kurs nuspręs, 

irtai jų teks viešpatau- 
žmonijai, Iš vienos pusės 

jjodumo ir puikybės vaikas 
•^pitalizmas — išaugęs Į 

t milžiną, žada netru
kus užlieti pasaulį neapy- 

mta ir paskandinti jį krau-' 
ije te griuvėsiuose; iš ant- 

Jš pusės broliškos meiles 
grasia štato tokią tvirtovę

ik    - — L _ 1 — '

pači jos, -
‘įneš visas ateities audras.

V jAr įstengs Žiaurusis kapi- 
“ sutriuškinti,, kri

tišką civilizaciją T Ar 
ępės Kristaus pasėkėjai 

. v ti' nesugriaunamą 
K lybes tvirtovę?-

tuos klausimus atsaky- 
;duos mūsų darbais Ar 
* to norime,, ar nenorime, 
įneš -toje kovoje dalyvau- 
k čia nėra trečios pu- 

Mos galūnę stovėti tik 
ienoje ar Mtoje kovos 
jje, ^Negalb žmogus 
gn ponam tarnauti.

■ r;/-' ■'
Eiį broliai Katalikai? Va

lia visi j taližę iiiėtttvos Ktt- 
talikams.i -

Katalikėj' motery^L 
bar Jū«šą ąilš tarti žodį Apie 
Lietuvos a teiti; *

Akys yra mūsų brangiau
sias turtas. Jeigu me« pa- 
mestame ranka, 
apseiti be jos arba nusipirk
ti netikrą; jeigu pamestame 

galėtume šlubuoti su 
kojoku; jeigu ir pamestame 
dantis, galime nusipirkti ki
tus, kurie pagelbės mums 
sukramtyti maistą; bet akys 
yra akys, ir neturi jokio už
vaduotojo* Stikline* akis 

įgali būt gera tik pažiūrėtu j 
ją, bet nedaug vertės žiūrėt 
su ja, •

Bet ištikto nedjtag iš tau- 
sų bijome nėtėkti akių; Y* 
ra daug netilpta atsitikimų įx. * 

f<— daugiatifeta iš jų nerėika- 1X* °^6s guolio-
lingi. m^aviena xu baisiausių

purviiin vaatOita 
ws ir ištttš^yft^į mažosmer
gaitės akį 
jos nėmatymo viename atsi
tikime. Vandens greitumas 
pradūrė akiės detikatną vitr 
šų, duodant purvuoto vai- 
dens gemalams progą įeiti ir 
utauodyti^įU_Deita,_jog 

kas pasitaiko vienai, užpuo
la kitą akį, ir ta mergaite 
niekuomet negales matyti.
. Yra daug akių netikėtų at
sitikimų fabrikuose, dėlto, 
kad nors darbdavis prista
to sargą prie mašinų ir su
teikia akinius, neatsargūs 
žmonės juos nevartoja. 
’ Jeigu mes norime kad 
mūsų akys.paltais .gerąi tar* 
nautų, mes turime su jomis 
gerai pasielgti.

Turime žinoti kaip tinka
mai vartoti Šviesą. Visokia 
šviesa gera; bet reikia žino
ti kaip vartoti.*’“ Jeigu mes 
turime gazo šviesą, jua gera 
šviesa jeigu uždedame už
dangalą (mantle), tvirtai 
sulaikyti liepsną. Elektri
nė šviesa* gera jeigu vartoja
ma . apdengta. Neapdengti 
per’ aštriai žiba ir toks žibė
jimas yra akių nuovargio 
priežastis ir tas liečia visą 
kūną.

Nereikia taip sėdėti jog 
šviesa tiesiog į akis šviečia, 
geriausia užpakalyje ar vir
šuj peties.

Sfenografės ir taip ofiso: 
darbininkai turi padėti savo 
kopijas priešais save, tokiu 
būdu nepavargdinfi akių 
jnuskuluskaip kopi ja ant Šo- - . 
no dėta daro. Datartina ko-j^as civilizacijos, 

pi jos laikytoją prijungti 
prie rašyklos ar rašomo sta
lo, ne prie rašomos . mašinė
lės, nes kopija pasijudins su 
kiekvieiną mušta litera.

Pripratimas laikyti kopi
jas priįeš save nulįęįpia į- 
puolusiąkrūtinę ir galvos 
skaudėjimą. Su galvos skau
dėjimu darbininkai padaro 
klaidas ir per klaidas algos 
sumažinama. ■ c

Yra keturios priežastys a- 
kių nuovargio: akių trūku
mai, akių ligos, akių užga- 
įvįmas jr akių . įtempimas^ 
Tarp svarbiausių aklės trū- 
kūmų yrą ■ akies obuolio • 
klaidinga forma. Moderniš
kas mokslas aprūpina tam 
tiūktiinui pagėlbėtoja^aki- 
niai ręikalingi-ritef tik akių ■ 
specialistas gali pristatyti ___
tinkamus . altinįits. Geriaus lis. trukšmadaris; tinginys; 
be akinių būti negu Vartoti .tai rūk? š^ūk susįrtesdamąs, 
netinkamus. Yra kelios for-kad kiti, kurie 'dirba, nori 

L ir beveik vi* visusį pirižūdyti^if Žinok tik- 
akių^gy- rai, fead būs tomų,, kurie tmi 
Kartais .patiki ir eis au tavimi.

Daug sunkiau yra gydyti 
akiu įtempimą, nes ga^i bū

ti daugelis priežasčių Bet 
visuose atsitikimuose reikia 
surasti ir prašalinti priešas^ 
tį.

Daugelis akiu ligij yra 
perduodamos. Keli metai 
atgal pasirodė akių uždegi
mas ir išsiplėtojo per visą 
mokyklą ar darbo vietą, bet 
šįomis dienomis kuomet pa
sirodo jau bandyta sulaikyti 
nito padavimo.

Viešas abrusas išplatinu

yra’ pasekmės. Yra perneš
ta: Vartojant ką nors kas ki
tam priguli. Perai pasiro
do ant abrūsų, visi kurie 
vartoja abrūsą* prideda pe
nis prie aklą ir taip vienas 
kitam perduoda; Kartais 
pilnos Šeimynos su liga ser- 
ga. Ilgąlaikąimngydyti 
trachomą, bet. jeigu tinka
mai gydyta kaip tik.pasiro
do, tuoj išgydoma bet vis- 
tiek- lengviau apsisaugoti 
nuo užkrėtimo negu gydyti 
Viešas dantų Šepetukas yra 
praeities dalykas, yra neiš 

: pasakytai nešvarus.
Šiomis dienomis Jnfluen- 

za vėl pasirodė visur. Žino
me,- jog kūnas serga; netu
rime užmiršti ir akis. Jos 
reikalauja pailsto įr piiežiū- 
ros. Akių įtempimas kuo
met 'akys silpnos, gali pasi
baigti į amžiną ligą.

¥ • 
' Jonas, t1- Kas drąsesnis, 
ar Lietuvos žydelis, ar lietu
viškas eieilikėlis'?

. Petras. Aš manau, kad 
jie abudu lygiai yra drąsūs.

Jonas. — Kaip tai ? Ne
suprantu.

Petras. — Jie abudu ly
giai bijo kryžiaus ir švęsto 
vandens; abudu lygiai -bijo 
kunigų, tik cicilikas Ipbjau 
jų nekenčia;, abudu lygiai 
garsiai rėkia—laikykite va
gį — kai kam iŠkrausto ki- 
šenius; - abudu mėgsta laisvą 
meilę, tik vienas dėl biznio; 
' dtas dėl savo malonumo; 
abudu bijo ir nekenčia Kriš- 
•aus mokslo ir Krikščioniš-

ti- - J38S3 
GUODOK TĖVĄ. IR MOTINĄ SAVO, talpą tarė? “Prašyk, ko nori, suteiksiu

Buvo graži žiemos diena. Ramiai šyp
so josi saulutė, nors ir ne tokia linksma kaip mane už tai% kad vien pasauliui ir tau gyve- 
yasarą. Sniego nedaug gražu. Tolumoj nau.” 
matės būrys važiuotų žmonių. Ant laukų 
visur tyku... ramu... Aplink apjuosę lau
kus'miškai nuliūdę snaudė aptrauktbsnic- 
gošarmalais. ■

Tokioj dienoj traukte žmogų traukė iš
eiti į laukus. "

Einu... Kaip malonu, linksma! Ra-jDievuitaip ištikimai tarnavęs, kaip tau, tu- 
ėjęs keliu atsisėdau ant šalykelio akmens. Irečiau danguje tikrą prietelį, kuris gali 

“Dieve mano, Dieve!” pasigirdo skau- atleisti nuodėmes, pailginti šį gyvenimą ir 
dus dejąvimo'baisag. .. Pakėlęs akis pantai suteikti amžinąjį gyvenimą. . .
čiau išlengvoi emant vargšę senutę. ■

“Tegul bus pagarbintas Jėzus Kris - mai tarnauti Dievui, idant mirties valan
tys,” tarė ji prisiartindama prie manęs.

“Ant ainžiit..atsakiau.
“Ar nebijai Tamsta šalčio, plonai ap-j 

sivilkęs, ant lauko! mat vis jaunas, nei jam f - šYKŠTUOLIg.
šalta... ■■ kalbėjo liūdiiai senutė.--------—r-—/ " -
'"^Nešalta, motut, bet kur-gi tamsta m-T -šykštuolis yra didžiausias sau nepriete- 
■jiH” J |lis. .Vienas Šykštuolis kartą sunltiai susir*.

Ūią senute nieko neatsakė, tik galvą pa- go. Diena pa dienos ėjo blogyn. Pašauktas 
lenkė ir ašaros pradėjo riedėti jai per veĮ-|gydytojas, apžiūrėjo ligonį ir tarė: 
dą. Supratau jos nelaimę. O, beširdžiai 
žmonės! O, nedėkingi vaikai, kurie atstu- to gydytojo žodžius. Ligonio draugai nore- 

CV ja.LXV OCVV K5CU w JLJL aa^uu^ Beširdžiai! jo pašaukti kunigą, bet ligonis priešinosi,
“Turbūt nelaime atsitiko,” paklausiau sakydąmaš: “Dar paspėsiu.” Kuomet visi 

Ji nubraukė nuo skruostų ašaras išsiskirstė, Šykštuolis atsikėlė, svyruoda
ma; išlipė iš lovos^’ ir paėmęs visus popieri- 

Ne, vaikeli, Dievas dar ligšiol-gelbė-įnius pinigus drebančiomis rankomis, uždė
jo nuo nelaimių, gyvenom iš Dievo Apveiz- gė. Ir žiūrėdamas į degančius pinigus ta- 
dos tvirtai, visko buvo, jei tik būtų meilė na- i§r “Nenoriu kad kitas paveldėtų mano tar
anuose buvusia Sūitas-.apsivedgjrn^beuori-lta*^-~ . - --
Toliau motinos užlaikyti, varo iš namų, sa- Perėjo kelios savaitės laiko, šykštuolis 
ko aš tik jo duoną valgau!” Ir vėl vargšė pasveiko, bet o! kaip jis gailėjosi sudeginęs 
senutė pradėjo verkti, blizgančios,, kaip pinigus! Buvo .turtingas šykštuolis, ‘ dabai 
stiklas ašaros krito ant baltos žemes. [liko elgeta, didžiausias sau priešas.

“O, Dieve,” tariau aš, “globok ją!] 
Kad galėčiau priglausčiau ją, bet* ir aš esu J 
menkas, silpnas neturiu kuo jos sušelpti. 
Ištraukęs • paskutinį dolerį padaviau senu- . Karią ledai išmušė vieno Jtaimo javus, 
tei. Jinai padėkojo ir melsdamosi nuėjo. <. Į Duonos visur pritrūko. Mažas Petrukas nu- 
kuf^.. • . [ėjo kitan kaiman duonos prašyti. Antanu-

Praslinko daug metų, kada aš vėl ap- kas, turtingojo ūkininko sūnus, sėdėjo pas 
lankiau savo gimtinę. Senutės jau nebera- namus, valgydamas duoną su sviestu, 
dau, nes jos vargo kelionė užbaigta buvo. “Duok, man nors gabalėlį duonos,” ne-. 
Jos sūnus, tas beširdis, kurs išvarė motiną .drąsiai paprašė Petrulcas. 
iš namų ir-gi jau pasenęs. Vaikai jo suau-1 Bet Antanukas piktai tarė: . 
g-ę—vyrai. Vienas sūnus dar mokslus ėjo, ‘ “Eik sau, aš pats valgyti noriu.” 
bet toks buvo tinginys, ištvirkęs, sėdėjo ' Po to atsitikmo du metu, Antanukas ga^ 
kiekvienoj ldesoj po dvejus metus. Kitu du nė bandą, kuri vieną kartą prapuolė. II- 
sūnu buvo prie ūkio, het kadangi liko pra- gai jis ieškojo, bet veltui. O,, diena buvo 
skolinti nąmai, neberimo ir jie, tėvo neklau- [ toki karšta, saulė taip kepino, kad Antanui 

sydavo, skriausdavo senelį',. galop abu išėjo kas buvo visas sušilęs. O,/ kaip jis ^troško 
į miestą gyventi,- paliko vargšą tėvą vieną, gerti,- įet vandens niekur rasti negalėjo. 
Liko vienų-vienas senelis, kaip stuobris, vi: Štai pagaliaus užėjo Antanukas Petrų-
^ų užmirštas... Po namus skolininkai vaik- ką, kuris turėjo Su savimi ąsotėlį vandens, 
šcioja, jo laukus dirba. Vargas seneliui. Ir “Duok man nors kiek vandens, nes bai- 
;as mokytas sūnus, — taip ir jis užmiršo sa- [šiai trokštu, ” tarė Antanukai . < \
vo tėvą. - . I . Bet Petrukas pažinęs Antanuką tarė: -

“Visų likau apleistas^ užmirštas/’ aša-į . “Eik sau, aš* pats noriu gerti.” 
rodamas kalbėjo- senelis.. “O, ’ Dieve bran-į Antanukas atsiminė, ‘ kaip kada-tai to- 
gus, delko taip vaikai mane užmiršo ? JukĮkiais pat žodžiais stūmė nuo savęs .Petru- 
Tu įsakei: “Guodok tėvą ir motiną savo!” ką,.kaiptasai prašė duonos.

Ant žodžio “motiną savo,” senelis su- Apsiliejo ašaromis ir prašė dovanoti, 
stojo kalbėjęs, irliedanjas graudžias ašaras Petruko širdis atsileido, davė Astanukui 

kitas taeldėsi, kad* jam Dievas dovanotų už moti- gerti vandens, padėjo bandą suieškoti ir pa
mos išvarymą. Atsiminė jis tą nelaimingą lydėjo namo. • 
dien? kada savo moartę-sėngaĮvėię išvarė «| Atsis^tindamas su savo drkugu, Ai- 

namu, n> veikė, gailėjosi, bet pataisyti W- tauukas tarė: “Petruli, tavo geros- širdies 
dą buvonegalima. [niekad neužmiršiu.” *

. ‘ . .Gyvenimu vaiketi, suttati visko. Lai-
LIGDNJK ■ Įmių ir nelaimių. Šiandien gal esi linksmas.

Kartą vienas žmogus, kuris ištikimai visko turi, het nežinai kas'gali tau atsitikti

“Aš to negaliu padaryti, ” atsake po* 
lias. .

“Pailgink mano gyvenimą nors vieną / 
valandą,” tarė ligonis.

“Aš ir to negaliu, ” atsake ponas. .
“O!” sudejavo ligonis,” kad aš bučiau

Jenas. —- Tai atrodo, kad 
jie gana artimi giminės, jei 
ne iš nosies, tai bent dvasio
je. Na, ■ o pasakyk, koks 
skirtumas tarp Lietuvos pa
lioko ir mūsų cieiliko

Pe&cik—* Kad gi visai ne
didelis jų tarpe skirtumas. 
Nebent tik tas, kad vienas 
kibizuoja lenkiškai, o L____
šneka lietuviškai. O šiaip 
jau ta pati išsigimėlio siela 
ir būdas, tas pats judošišku- 
mas, ta pati Lietuvos neapy
kanta tas pats dairymasis 
kam čia parsidavus. Tik vie- ’ 
nak* saldžiai , dūsauja į Var
šuvą, kitite seilę .varvina . į,;faiw£yo savo ponui, tęČiąus daugiau tųpin-11’ytoj. . Tu, turbūt, trokšti ir tikras esi, kad 

fdavosi žemiškomis gėrybėmis^, suskiai apsir-[nelaimėję tavo drangai tau padės. Užtat ir 
go. Vieną dieną ątejb pasjį. jo ponasj;irta kiek išgali, pitaek tiems kurie nelaimėję, 
žiūrėdamas su pąsigaSejiinu’į savo ištikimą Ir, už lilogą Visados geru atsilygink.

-• ;• “Ei, vyrai, Lietuvoje re
voliucija, duokite aukų.” 
Vienas iš publikos t ar 
jau' išdavėte Apyskaitas iš 
lUJB-tif metų aukų, 
i»evo3iueyai-^’ /

*

■’ Ei, vyrai! revoliucija!. . 
Kur ? Gi socijiilistų galvo
se. ' ■

Jei myli labjau Lietuvą, 
negu partijos ragaišį, tai esi 
klerikalas. -
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PITTSBUBGH, PA. Girtinas žygis sąryšio.

, [džia šių metų pradėjo
Šiomis dienomis lietuvių kolo- [ žingsniu žengti Bravo ! 

nija NortR Side turėjo gražių pra j Pramogoe.
mogą. Lietuvos Šaulių Atstovai 
gerb. A. Žemaitis rodė krutamuo

duota Klaipėda. Aiškinami lietu-| religljinio turinio. L. Vyčii 
vMtris parašais, ėjo paveikslai Į25 kp* vaidinė “šventoji Naktis*! Šokėja
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BanteauriuM; T«uMk Bt 
'Salžiumutė, T. DambrauekiutėJ 
Ou* NorirnėraU, J. MMMMb IMR
Vaideliui®*: Rubija —. V. R»čki»Į 
tė, Servų* — K. > AugaičiutėJ —« \
Stella — K. Valeniutė; Kriketo- ‘ .x __ _ — ------—----- -----------
nės moterys: AjKrūA&imiutė, EJ I e^tą savaitę New Yoit-ĮMekikoje apsaugotos. A*- 
Aleliuftiutė, O. Norbnšfatė, At| Re pnvaiišlta taupymo ban-j mija'iš Vokietijos pargaben- 

m._______ _ _ PEaėjurią žiemą buvo atvaidinJRinkiutė, Liudvina Barauridutė’jk* buvo uždaryta, ir tufa-Įta namo. Jau sutarta ir
sius paveikslus; Kaip buvo atvaJ ta du žymiu veikalu. Abudu giJDvasiogj I .--K Augaitė, H — V.L^^e neturtingų Žmonių.LAnąliift pradės mokėti sko- 
dtiOta Klaipėda. Aiškinami MetmUaus ueKgįfinfo turinio. L. Jyč^Badriatfe WL.-M EbnaeviėiųtAf^^  ̂ pgsjBlto Anterikai Tam bus ir au
vfltefe pttafeH ėjo paveikslai 25 kp. vaidinė “šventoji Naktis^šokėfa - Jurefa. Koi^eviČiutė. m
M Mrihti Mttw-fe galėjome sa- A & I* L Choro .Dr-ja vaidino!-Ir kitos, moterys, šokėjo*ir va&p6 IT jų.vifi gyvenk natomis salinus. Wasbing-
va akto matyti; nepaprastą su- “šv. Akvilto Mrtfe.” Kaip dėto* W> taupymai pranyko* mįtono konferencijos mitari-
kflėMų WBUmą^' kaip jkf darė vienas, taip kitas gerai pavyko! Per pertrauką pasirodė sėtoj tuo atsiitknau GeŪeraMmai einanti prie pastovios 
ataką ant Žraneūrų, kaip privėr- Šiuomi pavasario• laitaų katalikųlčios ypatai savo gabumu jr mok* Pašto viršintoas isIea&oĮ fąikoš Vedami praktiko^ 
tė iškelti baitą vėliavą, kaip ve- visuomenė gaus progą pamatytiĮlo profesijom; A. Miękūmia akam- fnrmaliską pranešimą^ Dalyvauti tAtitūmtiiie teisme 
dėpahntus-nelaisvėnpranefiam ir[geriL; di« veikalų, jktogo bino-ant pijano A. Dambrauskas Žiūrėdamas į tąatsitBiHklausimaspakėltas.
VpjifeČto kaip laidojo savo žųvu- turimo. ŠtarL; Vyčių 25 kuopiu smuiką; tiedu du jauni pasirodė Mr Waw nanto Tusltol *<»' 
sius už Tėvynė* laisvę draugus, vaidins ilgą, gražų veikalą, “Alei- labai publikai .užganėdinančiam.P%. /rl- **,• 
Matėme saulių narsius vadus, j lės Paslaptybės,kurio atvaidini- Prie to jr buvo solisčių, kurios sa-[ vfcraininkfl®, įsake ĮBdalmtilrr administracija dirbo* dar- 
smarkius kalbėtojus žadinančiu dinas ima apie tris valandas laiko, vo išlavintam balsais publiką ža-[2?įOOŪ knygCliiį, Halą kalbb-|j>^ pradėtą kongresą (rė- 
minią, kurių taipe buvo irJame gludi daug paslapčių. GirJvėjo.. Jomis buvo A. Čiurlioniu-je, ir išdalinti tarp K&VVIpublikonų). Atmetė įstaty- 
sųspažistami Amerikos lietuviad dėjome, kad sunkus išmokt, bet|tšir K. Buivydienė (MaČiuniutČ). yopk “Kast Blefe*? gyveni- nms karo reikalais, O eme 

' sentoį Klaipėdos krašto* veikėją biis kas pamatyt. Vaidins balam Akompanavo pijanu, vatgoninin- • . Ltfrhii tikrm tohrtot; SdviA
ir pitirfotą Martyną Jankų, Lie- džio M d. Lietuvių Salee. kas P. Vyčia. P J S*
tavos atstovu SfflOtonu, taroj O. !>.. T. Choro Draugija sku- Kaip aktorkos “SoMyt&" at- KJį- ;
Klaipėdos konsulą J. jžilių ir fcLlbiai ruošia turiningą programą. Isižymėjo lošdamos tokį istoriškąĮ kas^ nedari? pretenzijos va-l Žemdirbyste, kaipo pamatas 
tus. Mėtėme ir tą ^šuolį šauJ Moterų Sąjungos 25 kuopa,[veikalą, sunku apsakyti. Visosl^ytibankinįb^ilįi P^toirir-[pigimo pragj^enti; muitą 
lį, kuris dasigavęs į patį prancūd pradžioje gegužės rengia taidintĮsavo užduotis/hnt tiek savo gabu-^Minkąs sako* jog ta^ baisttal^tatymaS; šaM ntitiiįingas, 
zų lizdą ant salos mete jiems do- žymų veikalą, ^Kantri Alena.“ [mals pasirodė publikai jog v&fems|atsitikimas būtą tiUVęš fiUr[pravėsus. Bo to ėjo visą ei? 
vanų totą rankinių granatų o KaipgMėt, sąjungietės “sumov buvo malonu, matyti tokį vrikalų feewas -teigti tie nefeimiti-fle fetatynni — anie kodpera- 
pato nuleidįs tau, įleido j vid-t bitaavo-’žytaau^ artirtineo je- tapusia mu^t^AftaiLį žmonės batu ]>Ml& MtoUtas psėkytata visokį pirk- 
savo draugus su stipriai argumen- ges. Sako; parodysiu ką jos ga- Garsinga Romos Ragana, Tere- . J * ® F JP . , . .
tuojančiais kulkosvaidžiais.- PrJlineios. *Nera reikalo ginčytis. Josi sė Dilmbrauskaitėj Lea — J&niirll®1*^18 t Ptioto TimpyitoĮlybos ateityje įstatymaij 
gaUbs praėjo pro mūs akis dalu ką sako, tai padaro. Valio, surija Mekųjįiutė, Klodija, Piloto Systemą. <Įžėmdirbiamspaskolosįstaty*
jūros kur įplaukia Nemunas, grą.Į jungietės! |Duktė—Ona Pranckūnaitė ir| “Su tikrasfl^at^aJ’ji maiir kitU
žus Klaipėdos uostasį ^atrKTa’ f . Ausis girdėj*b.Į Agrippina, Roino8 Ciesoriaus žmo-|sajiOj ^riems neIai]mmgiems |“ £ IHfiansai ir Ekonomija,
pėda ir tuojaiis po jos—mūsų Vii *. t-—

. nius. Tas sujungimas Klaipėdosį 
su Vilnium aiškiai parodė, kad p) Į 
Klaipėdos visa kovotojų, domė h* 
visos pajėgos yrd kreipiamos i

t Vilnių. [
Jeigu prie to pridursime, ka t 

gerb. A. Žemintis, gražiai papasė-] 
koja Klaipėdos krašto istoriją, a- 
pie to krašto ypatybes, turtus ir 
gyventojus, o vietinis veikėjas J. 
G. Milius — apie Lietuvos šaulius 
ir Vilniaus reikšmę .tai turiu pa-, 
sakyti, kad įspūdis iš vakaro pa
siliko neišdildomas ilgam laikui.

Taigi pritardami Igetuvos Šaii- 
‘ Iių narsumui ir pasišventimui pub

lika sumetė jiems $116.37 armotai, 
kad Vilnių atvaduotų, už ką, ne
abejoju, kad.Šauliaj bus dėkingi. 

Įėjimas buvo nemokamas. Gerb.
Kum M. Kazėnas tam vakarui pa
vedė dovanai aparatą paveikslams 
rodyti if mokyklos svetainę, už. ką 
fėtk tarti jam širdingai ačiū. Taip- 
pat ačiū ir gerb. Šaulių Atstovui, 
kad’ tuos stebėtinus Lietuvos isto
rijoje dalykus mums parodė.

Vietinis.

padaryta su 
olfetija ir pradėta gu ja 

prekyba. Amerikos teisės

CLEVELAND, OHIO. ’

Brookfyno katalikai susi- 
dėdami su bedieviais, manė, 
kad bas viakas “all rigbt” 
Bet kur tau. 'Kaip tik be
dieviai nepajėgė į gavo pusę 
patraukti vežimo, tuomet 
pradėjo Šmeižti “garsie- 
čius.” Tai labai geras pa
mokinimas katlaikams.'

Brooklyno geltonoji bobų- 
fe včl pradėjo bobiškai me
luoti. ' Girdi Stulginskas nti** 
verte Lietuvos valdžią To
kius melus gali skleisti tiktai 
išsigimėliai, tėvynės parda- 
vikai, lenką čebatlaižiai? ir 
Pilsudskio tonalį

< ,......#

Bedieviai pyksta už bedie
vio Martaus kūno neleidimą 
laidoti kataffldžkosfi kapine- 
se. Jeigu Martui nereikejo 
katalikybės kada gyveno, tai 
kam dar kibti prie jos po 
mirties?

sau už įtoų totol

, T^tFTAUTINIM

Nesenai Snv. Vali 
prezidentas senate 
kalbų“ apie kaA.
turčių, turėti nuolatinį sav 
atetovų Hagufi Tarpiau 
me tome.

Daugelis * labai 
kem prezidentautą dalyjlf įt 

’nešč į Kongresų, huto 
baigia savo darbb dtena*

Aiškiname, k^d jie 
padaręs, kad vimiomeni 
retų laika gerai tą $$$% 
apsvarstyti ir naujau Kon
gresas tinkamai Jį ifeiitų.

Amerikai nieke nekenktoj 
ten atstovų turėti. Tai nėra 
priešinga jor sėntri 
kai 
gos šalininke visft’Otitek JS 
pati padavū Hagoe T 
išrišti kšblų klatifdmiij 
lusį tarp jos ir ’

: mfrn-I.'ąĮKas jau kas, bet Ameri
kos lietuviai bedieviai tai vi- 
sai pusispieavo. Visi jų va- 
dai pavirto į keikūnus, bur
žujus, išgamas, lenkbemius 
ir Žydberniu& Jeigu netiki* 
te, tai paklauskite bile vie
no jų laikraščių redakto
riaus.

Matulaite. I vyrams ir moterims, daugė-I Čia padaru (republikonai)

daug triūso pirdėjo stodamas 4 *ei&> naktis vaikseiodami ju taksų įstatymu sumazinę 
'pagelbą Sbdąlytėms ir jam lygiaifprie uždaryti^.batikos durų, taksų. a>fe- Wonų dolerių 

' s priklauso pagarbos ir padėkos žo> veltui laukdami sugrįžimo kas metM; biudžeto įstatymu 
dis. * / # . PU? kuriems padavė savo!labai sumažinę valdžios iš-

k daug^ taupymus, val“flai(iaš. Prašalinę daugybę
■a^ktųis jaui^ federate ar valstiška Jnnreikalingų valdinitikų ir
^sŽme^ičft^^iųJaU sustabdyti padejimąl valdiškų darbhinkų. Daug

Lai gyvuoja ir auga Sodalyčhj[taupymų į abejotinas ran- viešųjų skolų atmokėta. Li- 
organizaeija, kad pasidvigubintųjkas. ’ . * f ber^ bonds nUO'SŪdtiirVer-
skaitlius narių ir iš to būtų didės! “ Yra daugelis įgfaiyMų tęs atėjo i tikrųjų Vertę ir 
pasekmės visuos^ veikimuose; nubausti slaptukus ir sueik- Įaukščiau.

Laiįgyvm^r Sedalytes_ m.jųjįri viešo;turto ir yra Iri- Ū. Kaujas muitų įstatymas
visados. [ti kurte apsaugoja-pinigų pĮ duoda Valdžiai-daugiau Įei-

jXĮdėto jus,, bet-valdžia to ^to4g^’ir*gerta^šąMesi padėtį-- 
!==į=eina, įsteigiant pade-Įmilionams žmonių, užtikrina 

- tuvę už kuiios stovi pati val-l^ttbą ir; ttždartų.

fSl6-YHITE [džia!. s & Veteranų Biuras per-
_ “Pašto Taupymo Sistemai ir pusč biliono dole- 

buvo įvesta pagelbeti zi^o-rių paskirta šelpti paliegus, 
Lietuvos Įstatymus. Sistemati-lng-ms įaUp^£ savo pinįgUS sužeistus ir negalinčius ka- 

aprūpinti saugiu vieta ĮjeMta ir DJ.šeimynas ‘ 
rainys. Surink0 teisimu- Iog Dįį.nad&i Ku- 7- Pnpazuiia 75 nailonai 

<as A. Merkis, redagavo Vyriau- Kur-vuos pinigus paueui. ixu r šio jo ribunolo Pirmininkas AKriJrie nenori dėti savo pįj^gųs dolerių paramos kasmet vals- 
šeiukaitisr. 1031 puslapyje telpa r į bankas, bet kurie nori,_kad( y"®01? Pravedimui gerų ke- 
18 skyrių. Skaitytojas ras Lietu-[ valdžia apsaugotų jų pini-, r 
vos konstituciją; ^apie pilietybę,L.us tįįms Pašto Departa- 8- Įvairūs Įstatymai pra- 
steigiapęji Seta^________________________ ’ saw Pašto TauJmonės dalyfeuose.
kričių sienas, virsminkush ir mi- na dnndn nmkn 9. Atlikta smarki kampa-
i iciją, kaTeivystės pareigas, mo-lPy^tiSį duoda puikų piianąJ w , •\ kesnius, rekvizicijas, muitus, miš- rinkti mažas sumas, kurios iuja Teisybes Departamento 

, kiis, vardus ir pavardes; nuosa-įišniokamos ant p^e^^^_|pries. karojienawelius.VaL 
vybę, žemės tvarkymą, paskolas, lmo paštuose. ”

menę, ir daug kitų svarbių įstad Sunku, paprastam darbi- 
tymų ' . . pinkui pamesti jo tupymuš,

Taip-gi telpa dotamentai arba Rs P®8* ^0 pinigus i 
tarptautinės sutartys tarp Lietu-1 S'taęto vietų. Perdaug zmo- 
yos to Rusijos ir kitų &lių. Be- Uiti j atpranta mfe i&tpymO, 
galo svarbi ir naudinga knyga: dėlto, jog tik uždirbti mažas 
Kaina $1.50. . . algas*. Bėt to toŽMtėri pini-
: Palydovas. Geriausias- ir pf-Į gai-įdėti į saugią vietą vis 
giausias vtida® keRonėjė; ŽiQje|aWga. 
knygoje rasi BĮetervos atinjutio irt rm . u,,... ... -vystymosi istoriją, taip•'jAėtttof Dėparteiūentas
dato valdoma, vfeų Lietuvos Mi4atidare savo duris Visiems sU 
nisterijų adresus, pašto skyrių!pakvietimu prisideti prie tųy 
aūėrsųs, Liottrvoaf Atetevylnų m korte regtiBainškaĖi W 
sose Šalyse adresus, visų salių^kon-Lavo uinisns ” 
ulių vardus ir adrteW KaunoF P S V
miesto planą,, didelį sulankstomą!’—“—!i ■■•k . •• : —v
Rietuves ŽEMLAPĮ ir daug kitų SĄŽINĖS SĄSKAITA 
Naudingų patarimų. Apdarytai '■ ....... ■- ’ ;
tvirtais drobėm apdato fr titikaĮ. gešiasdeBtit septmtoįs 
visur. Kama 50c. , v ĮkongreStis btiigė savo darbo
# Teisių Vadovas ir Patarėjai; |dtėntiS. MdrdtogO 
137 puslapiuose skaitytojas toltodijok dv&M i^tų darbais 
daug svarbiu te reikatagų legnlii- . J&fflSįMsį-Į.
a sess’S a?> 

tt . [ta, kas tačjo. būto nuvei>
. Kas paduryta, kas gti-

PHILADELPHIA, PA.

Kuom turime gėrėtis.

Delko mes suprantame iš 
tauta turi didžius ir neapsakomus 

I džiaugsmus? Niekur nerasime 
tokio džiaugsmo,' nei vienoje ypa- 
toje, kaip džiaugsmą tėvelių au
ginančių savo vailnls, Kaip jiems 
malonu, gražu gėrėtis iŠ savo vai- 
kemj, kurie gražiai išauklėti, ne
ša savo garbes vainiką, iš ko nė 
tik tėveliai, bet ir visi iš tokių 
priaugančių jaunosios kartos žie
dų gėrisi.

Šitai mūsų mieste, Philadelphi- 
joj, suorganizuota jaunų priau
gančių mergaičių draugystė, kuri 
vadinasi Sodalytės. Turėdamos 
intekmingą dvasios vadovą iv 
teip-gi ištikimą valdybą, kuri s^a- 
vo- susirinkimuose visados išran
da ką tai nauja savo svarstymuo
se, (dirba dėl Dievo ir Tėvynės.

Ištikrųjų kiek tos Sodalytės 
veikia, Jai permažai kas apie jų 
veikimą garsinasi. Tikrai galima 
paimti tą,obalsį moksleivių, kurie 
drba “Tautai, Dievui ir Tėvy
nei!’ ’

Negalima užtylėti nepasidalinus 
to taip įspūdingo atlikto Sbdaly-r 
erų veikimo, tegul ir kiti skaity
dami išgirsta kaip jos darbuo jasi, 
minimus, lošia teatrus ir visą sa
vo užadrbį skiria , dėl prakilnių ir 
gailestingų tikslų. Ar-gi galima 
surasti gailestingesni tikslą kaip 
šelpti kūdikius siratėlius ne tik 
finansiškai, bet daug sykių sutei
kia tiem siratėliam pagelbą dra
bužiais ir maistu*’ Viešpats pa
sakė: “Ką duosite vienam iŠ tų 
mažutėlių, tai man duosite.” Tai 
ar beveik geresnio veikimo Soda- 
lyčių ir iš to visi turime gėrėtis. 
Nepraleidžia uždirbtus skatikus 
nuo pramogų ant niekų: saldainių 
ir kitij nįekšystčs darbų ; visados 
sunaudoja atatinkamam tikslui.

Nusistatė sau už\ytiksląį- dėl 
pagražinimo Dievo namų, sumanė 
sulošti teatrą kad uždirbus kokį 
centą dėl naudos jų užmanymui. 
Nedėlios vakare, kovo 18 d; buvo 
suloštas teatras po vardu “Pilo
to Duktė” — Meloidrama, pen
kiuose veiksmuose.,- Seenerijos: 
.Veiksmas I. Poloto Paycfeius, 
Veiksmas II. Vidurnaktis Miške, 
Veiksmas IU. Vaidelyčių Auku
ras, IV. 'Kalėjimas, V. Romos Cie
soriaus Palocius. * Tie reginiai da
rė didį nusistebėjimą. Ką iai ne
matytų iš Ramos ciecoriaus lai* 
kų, . ,

Veikiančios ypatos -— Piloto 
Duktė (maža) — Marijona Mic+ 
kūmute, (suaugus) Ona Pranckū- 
naitč, Klodija RroKlea Emili- 
ja Matulaite, Lea —.Emilija 
kūnaitč,, Reboka A. Kazelskiu- 
te, Ilpmos ’Moterys: Livija — J; 
Briedžiutė, Maksima .—"A. Rim-' 
kiutč; Romos. Ciesoriaus žmoną, 
Agripina — K Matulaitė, Romos 
'Garsinga Ragana, Afra

liėtuvi'ii Kaune 
seimas..

— Prašau balso, — pasi
girsta svečio balsas.
•r-Prezidiumas duoda balsų. 

, — Duodu įnešimą, kad po
nų Ivaškevičių padaryti žy
dų. karaliumi ir pasiųsli su 
portfeliu Palestinon (pasi
girsta plojimas).

P. Ivaš atsistoja ir linkta 
Įėjęs atsako: -

— Labai ačiū. .

^osikartkiftk «r*
ReOTMrtiztMu

. j teki

rrenrafgija Strėnų Diegui* 
; Skaudinai* KruflW 

Skaudamais Mutktdhl*
Potrink tru^atį su*

hm-
aut-BkanflfttnV.vičfcų, lig!’ p&- 
jahsi ėOde£ite*-4r 
dinąntis,' umiohu« palengvoj 
mas tuojaus užstos. 
Tikrasai Pain-EspcUtui* turi 
INKARO vaisbažeuklį.

GUNARO
Ii ROSTOVO t 

per liverpoblį ,
^Įįliauju, didelių,

i jum deginamų laivų * 
CABĮtiTOA ........

• IjACONIA. • _.—
SCYTHIA . .Gegužėj

PerHofihllal vedama E
TUVA ir W ’
OtarninkAj

tiesiai įiuo laivo' aut laivo sbtttMaijHiMr 
MAURETANUL " AQUITA1OA

BERENGABIA f
’ PasfeKiarit, LIETUVĖ t 9 dfeim \ 
Delei informacijų kreipkitės prie artKj 
minusių a'gentų-Urba-prie- «•• Į

THE CUNARD STEAM SHIP > 
CpMPA^r LIMITED* j

126 Statė StrėeU Bdrtoti, Mm*..

« «'•••• I

t

' i

/

l,

aivų; >
t -2į‘

.«... Gegnių lžį
"*J" ** j

11 ■J

• JdtM Baltijoje valstybei, 
•uant vleno Iš trtjrt' dy> J 
džiausią jūrių milžinų; su

Kaino Pašte.

— Šituos siuntinius, ~ 
rodydamas ant kelių skrynių 
gulinčių, paskirtų viešam 
pardavimui, p. Jurgis Va
šingtonas sako: vardu Ame
rikos lietuvių, kuriuos. ats
tovauju, — perkuix? reika
lauju kad kas jose yra tuo
jaus būtų išdalinta Lietu
vos kariuomenei., Sąskaitų 
prisiųskite įmano kotelį, 

j Apmokėjimui už atiduo
tas Liet. kareiviams' skry
nias, šaukiamas amerikiečių 
Lietuvoje seimas; Seime p. 
Jurgis iškelia klausimą ir 
laukia, ką kiti amerikiečiai 
apie tą jo didvyrišką darbią 
sakys. Tuom tarpti, ineina 
salen pašto inspektorius ir 
prašo balso. Balsas duotas.

InspeJctorins. — P. Ivaš
kevičius, vardu Amerikos 
lietuvių yra pirkęs kelias 
skrynias, kuriose esančius 
daiktttš žada kareiviams iš
dalyti. Bet ant nelaimės to
se skryniose yra ne vyriškos 
drapanos, bet moterų sijo
nai, gorsetai; Ką gi n*ranb 
SU jomis daryti ponas 'iMf 

Ivas susiraukė kmĮF naįj- 
ne ir įsmeigęs akis, žemėti 
žiūrėjo* kada jo ifrentid jį* 
pirštais badė.

iubtarpu skituos paliko 
ir ant toliaps pašto što^yjė* 
Plaukdamos ^Mto tokio 
“gudraus” amerikiečio. *

Račiūno paveikslai.

Kovo 25—26 dd., Šv, Jurgio pa
rapijos. salėjo p, Račiūnas rodė 
paveikslus, kurie nuimti Lietuvo
je. Paveikslai įdomūs, nes mato
ma didėle peramina žemės idrbi- 
me. Geistina, kad kiekvienas 

. stengtųsi pamatyt paveikslus.
Pagirimo tinkąs p. Račiūnas, 

kad jis teisina Lietuvos valdžią, 
nekaltina jos. Gfažiai išsireiškia 

'ir apie daugumu kilnnj valdinin- 
* ką. Tas žmonėse kelia patrijo- 

tinguiną ir pasitikėjimą. Puikiau- 
. sį skonį sudaro, kuomet baigiama 

rodymą paveiksią, parodo daugy
bę žyimaushj Lietuvos pijonieruj 

.. ir tuomi pat kartu, dainuojama 
Lietuvos imnas. Tuomet ūpas pa
kyla, meilė veržiasi iš krūtinės 
link Lietuvos. Žmonių atsilankė 
daug. *

Velykę iškilmės.

Pįriną dieną Velykę Šv. Jurgiu 
bažnyčioje, laike pirmųjų šv. mi
šių buvo nepaprastos iškilmes. Iš
kilmingas šv. mišias laikė gerb. 
kun. Mikšys^ Kitas’ apeigas at
liko gerb. kun. Vilkutaitis. Baž
nyčia gražiai išpuošta, daugybė 

_ tarnų,, keletas gražiai pasirėdžiu
sių L. S. Šv. Kap. Gvard. Karci- 

. vių/ iLet. aTutiškas Benas ir pui- 
t _kiai išlavintas gerb; varg. Ado- 

^BmaiČio vyrų chorą# gražino, įvai- 
' rino Velykų iškilmes, žmonių 

prisirinko skaitlingai.
PlatiriSBpaudą.

- Rūpesčiu Katalikų Draugijų 
Sąryšio* išrinkta^ $ draugiją ats
tovai, . kurio -sudarys ntioiutibį 
Katalikų. Spaudos Platinimo Ko
mitetą. , Pradžiai to darbo S’ąvy- 

r šis paskyrė trią. atstovui. z J

«

VUvf .

‘r*

t;

>

; Jeigu, norite turėti O
visame kame, taiapsipaiinkitefį^0' XtaW«*
norą pąvirŠutiiiiM bĮ žios Merf v. ” 
statymais. Turėdami amo naį' sj^menęt I9^G;m; ? .< 
:to- W: sutaupysite dauį Atsako rėpublikonai:
pinig te laiko. Nereikės delėimai* 
možio kreiptis pas ADVOKATU 
Įsigyk jį dabar. Kaina 50o.

| Ks republikonai žadėja i
f

džia atgavusi žymias sumas, 
kurias btiv® nusuku įvairūs 
kontraktoriai.

į Daug kiti® dalykų atlikta. 
Bet yra ir neatliktų dalykų. 
Bonusų biliuskongreso pra
vestas, prezidento atmestas. 
Laivų bilius ir kiti beveik 
panaikinti demokratų užsi
spyrimu; apsaugos vaikų 
Jbaę* darbo pietų Valstybėse 
bilius sustabdytas ir tt.

f

PB4®^EiW. -T'
r ~ * : ■ .)■

Kun. J. Norbntes,VaakA

UmJUOOMUOSE 
PAVEIKSLUOSE

Visiems gerai žiųomas p. Račiū
nas būdamas Lietuvoje nutraukė 
daug gražių ir įdomių paveikslų, 
kuriuos dabar rodo Amęirikos lie
tuvių'kolonijose. Apart pirmiau 
nutrauktų jis parodys, ir vėliau
sius vaizdus iŠ Lietuvos ir Klai
pėdos. . Parodys ir apie Lietuvių 
■Prekybos Bendrovės darbuotę 
Lietuvoje. , .;
■ Jis rodys šiose, vietose: ;' 
Bal. 10 d. Strumilo salėje,-Bidia- 

; iw & 107 Šts;; Kensingten, Iii. ...
• BaL IT d., M. Meldažio salėje, 
į ^23-rdPl., West’Bidę,jCM- 

ęago, 111^ . ■ _ v ■ '■’

<

L BuvusioA administraci
jos asmenuiė viūdžia nuSjti* ■ 

: si. ’ širihį. atstatyta tmiito ■ 
kbnsttaine valdžia (rGĮfct-

S*1-1311 į ¥ S .sįfctiartai katalikai prt-
n MtaaD' ^ve’’ įsiskaitė savo tpgattė rtsiliitj 

BalMfr 16 < W« wl*»Šmeižtų, jau^aši 
Je, -VmJI .te VM Mihi SU., Kaip šmotų muilo savame. 

“■ , Gerai tokiems, kuria toHtia

kalbeš:

SBaltindžio, tuo j pasu- 
mos, Nashua, M H. 
tinėj svetainėje

S Balandžio, 7 vai. vpk 
Boston, Mass., bažnytinėj 
svetainėje.

: 9 Balandžio, pmnafe ' 
vai; vak MonteH^ Mm 
bažnytinėje svčtatoSįe.

r*

"TikĮką Wųą «aw 
tinį nepaprasto turiiiw-į3 
teinio VeįfaOo “Atehti|lĘ 
tas1’ fcnygiį. tai 
las neįprastos JĮ
ine Bf. Biėtaris^ v*hdw 
senovės Lietuvos stovį. F

Du temv Bvi audė 
apdarais knygpe, grMfcįt 
spatidinta ir 
gi IcateJ < 
lerissu prtrtUfc&Mfc f

“DARBININKAS’’: 
35SB’wlly, S . Borton, W
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KONCERTAS.

"T-r?

?H? DArdlAV STAMBIU 
NARIŲ ĮSIRAŠĖ IŠV. 

KAZIMIERO DR-.TĄ 
KAUKE.

Eį . Av. Petro bnžnvtmis eho- 
Er tas nutarė turėti koncertu 

jpgužio 20 d. Choras molu- 
e7 naši nauju dainą ir koneer- 
|y tas bus pirmos klesos.

.Ji

■i

VIEŠNIA.

Šiomis dienomis pas p. M. 
Karbauską . lankėsi poni 
^Strumskiene, p. Ksavero 

Strumslab žmona, iš Brook- 
lyno, N. T. Ji pereitą ne
dalią giedojo per sumą Metu- 
vm Šy. petin bažnyčioj. Gie
dojo Gounod'o Are Maria*t ‘

OMNOSM GABoE
Tik ką esame gavę labai 

gražiai apdarytą su gaido
mis dainą knygutę. Jojo tel
pa net 67 dainos, kurias 
kiekvienam lietuviui butą 
pravartu mokėti.

Kadangi ją nedaug teturi-l 
me, tai kiekvienas norintis! 
3Ū įsigyti privalo pasiskti-j 
binti su užsakymu. Kainai 
jos, labai prieinama, tiktaij 
$1.50.

Petro parapija Bostone.

1) Konst. ŽilaviČiuie amž. 
nare $35.

2) Antanas Taunys amž. 
narys L. L. P. Ixmą $50 su 
visais % .

3) Marijona Česnakevi- 
čiufe amž. nare, boną $50 bei

Į Reikalaukite pas:

“DARBININKAS” 
3(j6 B ’^ay, Boston 27, Mass.
f r TU

:4 NAUJAS 8VEČIA& .

Pereitą nedelią šv* Petro 
lietuviu bažnyčioj laike sti; 
mą svečias kun. Mockus,. tik 
jką atvykęs iš Lietuvos. Jis 

xAmerikon atvyko giminiu 
aplankjii. Turi brolį South 
Bostone.

DARBININKU SPSL
- PINKIMAS.^

L. D. S. 1-mosios kuopos 
sitsirinkimaš įvyko pereitą 
ketvergą. Nutarta surengti 
debatus, išrinkta komisija 
rūpintis klubo steigimu, už
siminta apie šaukimą L. D. 
S,, seimo pavasario pabaigoj, 
vietoj laukimo rudenio. Pas
tarame dalyke nieko nenu
tarta ir paliekama centro 
valdybai.

PRAKALBOS.

' -PeT^itą'nedčdią Šv. Petro 
Lietuviu salėj įvyko kun. 

■Korbuto, Vaikelio Jėzaus 
atstovo, prakal- 

I bos. Teip-gi rodė prieglau
dos judomus paveikslus. 
Žmonių buvo pilna sale. In- 
domiu prakalbą visi gražiai 
Idause. Auką surinkta tai 
prieglaudai arti $200.

1921 ir 1922 mtošimčią.
4) Antanina AukŠtaliuteĮ 

amž, nare $35,
5) Viktorija Švagždžiute, 

čia gimus, augus; įsirašė i 
amžinus narius ir įmokėjo 
$35. Kiti metiniai keletas.

. Tai: nepaprasta paramai 
katalikiškosios spaudos. UžIsias lietimams šip dienų jvy i 
tat sterE nariams tariu. dj-pds yra KlaijSdos Krašto su. 
eižios padėkos ir pagarbos pijungimas su Lietuva. Da-113 
žodžius. J bar visi norėtą pamatyti

n „ T kaip išrodo Klaipėdos mies-Įj 
. A«». P. KosctataJ faa; Kaip syįia .‘parbinin- 

-------- —t- kas” turi Klaipėdos miesto 
I’RAKEŠIMAS 'VISTO- Albumą. Skubinkitės išsi-1| 

jIIENET I rašytu Kaina 50c.
v T-r • “TT ^“^eta^etaime; “ ~
Nedeliojey balandžio 29-ta -

dieną bažnytinėje svetainėje! ^DARBININKAI” 
bus .statomas teatras “Gra-|336 B’way, S. Boston, Mass. 

tas Kaimiečio Bernu.” Šis 
teatras yra vienas iš gražiau-1 
šią ir juokingiausią, kuris 
Bostone dar nebuvo lošia
mas. Taipgi ir prie šio vei
kalo bus ir kitokią pamargi-| 
nirną. Roles atlos 
blausi artistai.

Pelnas visas bus 
nistėms seserims, 
visus kviečiame iš kalno kuo? I, 
širdingiausia ant šio puikausi 
vakaro, neš kas ateis — ne- 
sigaliės praleisto laiko. r

t Renginio Komisija,

I KLAIPĖDOS ALBUMAS?

kuoga-

Passio-1
Tad-gi

“KELEIVIO” JIAIKIO
' BURBULAS.

■ “Keleivio” 14 numeryje 
s., m.,, Maikis, prose panas, 

, vietinėse žiniose, savo plur- 
pąhį mitingo aprašyme sako/ 
būk.sandarieeiai ir vyčiai v- 

„ra dalyvavę tarne mitinge. 
Taigi aš-kaipo.. vytis—-pasa
kau, kad Maikis. sakydamas, 
jog tenai buvo vyčiai, labai 
klydo. Vyčii ant tokią be- 

‘ dūšia plurpaliu nesilanko. 
Kas link minimo išmetimo 
6c vyčio” per duris, tai labai 
gaila, kad Maikis savo ge
riausio draugo nepažino. 
Maikis buvo apsistatęs poli- 
cistais, kurie lazdomis tik 
ir mosykavo laiko jo “kieme*- 
so” ? žiopčiojimo, /bijoda-* 
mies, kad kas . supuvusio 
kiaušinio. į puslenldo “bedu- 
šio ” gerklę neįmestą: •

y.jV'ytis

CAMBRIDG-E, MASS.

Norintieji patapti Ameri
kos piliečiais turi gerą pro
gą prie to prisirengti ir gau
ti visą reikalingą informa
ciją. Pilietybės klesos atsi
daro bal. 11 d. 7:30 vai. vak. 
po Rimt 820 Mass/Ave. Pa

mokos seredos ir panedėlio 
vakarais. '

. jRep.

“TURTO NORMA”
Knygutė yra didelio for

mato (5x10) 68 pusi., popie- 
ros viršeliais.

Kaina tiktai 45 centai 
Agentams nuleidžiama 40%.

Reikalaukite pas : 

efPABBI^INKASff 
366 B’wayf Boston 27, Mass.

V

; mūši m.
Kurie norite sužinoti pa 

grindus Krifcščionią Demo
kratą Partijos Lietuvoje 
kūne ja indomaujate, kurie 
fetebites jos veiklumu, tai 
jiusipirkite viršminetą kny- 

v Ji yra parašyta vieno 
I tos partijospšulą Kun, 
Krupavičiaiis.

■ Kaina jos tiktai ‘Mte- ■
AdreBUbkite:

t6$ B’wo/iį, Boston 27, Kasa

? "W

MM Ht-fMtt wwrn M! L B. S.

BXTXA.f EXTRA!

NENULOStlIE PROGOS.
Ką tik atžjo iŠ Lietuvoa siuntinys, Lietuvos 

.Valstybes, žemaičiy, Gedimino, Vytauto ir Lietu
vos senovės piliy. Ženklą. ' > *

Tie nepaprastai grabus ženklai yra atvirlaiškią 
formoje, kurią eina 40i j vieną sąsiuvinį. Kiekvie
nas minėtas ženklas, reiškia kokį nors aiškini mkfr 
tą, pilį, apskritu, Lietuvių Valstybę ir kaip ku
riuos mūsą tautos didvyrius. Štai tą istorišką žen
klą reikŠmS: f

L
5. ImasiiSą žtnkL-MOka 
K Gedinriaė feskl—Stulpai 
A Vytauto ftaki-SlydM. 
RVllata.
6. Kstmau
7. G<x<Hiua
8. lianlUL
0* MarijunpolA

10. Gertsiinyi.
Į 11* TeliM
i 12. Jurbarką.
Į 13. VieklnM 

1A Ariogala*
15. Kemava.
16. EodflnA '
17. Rietavo.

[H Myta. 
| 19. BabUL
| 20. Aimana.

| Nelabai senai gavome naują tą albumelią siun- 

B tinį ir gavę pigiau parduosime pigiau. Dabartine 
S ją kaina bus 65e. už vieną. Agentams duodame 
f '50%. LDS. nariams 50& Piniguš'siąskife :—r 

I’ - “VAKBnmKAS,”

I 8S6 Broadtoąy? Boston 27, Mass. i
3 t- . _______ _ _______________ L . ^|-|||ĮM||__aj_-^--.ui_ ***«*^<——>—

IRAUGUOSIR kuopos 
TfiMYKIT.

Štai tą istorišką žen-

“"""**"*** ’ i *» A
Indomiausias ir svarbiau ĮlS

*. t*.x >•  **_ijg

»
M*.. — .   — „■ — , — — ■

) EXPRES8 PATARNAVIMAS
Į EUROPĄ 

ftEGULERIAI 15- 
41: plaukimai 

sutaną. Laivai 
' Išplaukta IS’ Pler 3 
ir 4, Hoboken? Di- 

t delf greiti laivai. 
Geras valgis, erd
vus kambariai, pa
darys jusą kelio- 

' ne Suv.. Valstiją 
laivais parankfctu- 
sifu -■

PREZIDENT ROOSEVEI.T Bal 21 
PREZIDENT HARDING—Geg. 12 
GEO AVASTIINGTON-—Gegužio 19 

Klausk biformaciJiĮ- apie kainas 
ir laiką

Unite d Sta tė s Line s
43 Broadrcay Nevr York bity 

Vedėjai .- <
U. S. SHIPPING BOARD

&
U

Kuri bus atminčiai ilgam i 
laikut

Kainos Prieinamos.
Reikalauk Katalogą 

“DARBININKAS, 
866 Broadway 

Boston 27, Mass.
f

K

»•A g ¥
iI
¥
I
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* 21* skhmmūA 
S2» Baisogala,

23. VHkaviikli.
24. Kaiv*ri>.
25. DarrtniiJriM. 
23. PfittU.
27. Suvalkai.
28. Mrfai.
29. Raseiniai 
SO.leduva,
81. VeHuona.
82. Žiežmariai.
83. Kėdainiai.

' 84. MalilogalA 
SS.Lyda.

; 86. Žasliai
87. VaHdnlnkiL
88. Daugai'
89. Pluagi.
40. BaininkaL

Susivienijimas
*. R. K. Amerikoje 1

yra GYVAM DŽIAUGSMAS! SERGANČIAM, VILTIS! 
MIRŠTANČIAM RAMYBfi!

Tai musą, lieturįą kataliką nesugriaunama tvir
tovė. Lietuvy katalike! Jei dar prie šios organL 
Gijos nepriklausai, nieko nelaukdamas tuoj prisi
rašyk, nes ji : /

1 Apsaugoja, narią gyvastis ir moka pomirtines $150,00, 
$250.00, $500.00, $750.00, $1000.00, $2,000.00, $3,000.00.
\ Moka pašalpa nariams ligoniams kas savaitę po;

$3M $7.00; $10.00, $14M $S1.0Q.‘
3. Šelpia suvargusius.narius ir našlaičius. .
4 Nariai gauna $. L R. K. A. organą., savaitinį laik

raštį "Garsę”.
5. Skleidžia apšvietę, leidžia gerus raštus ir dalina na

riams veltui. . • %
6. Platina tikėjimą, dorą, rūpinasi tautos reikalais,..re

mia, Metu vos respubliką
' ‘ 7. Lengvomis sąlygomis apdraudžia vaikus nuo vieną ;
metą amžiaus -. . • ,

Įstojimas į 8. L. 1^. K- A* pigus, ničjicsinu mokestis lengva, Kuo
pos yra visoje didesnėse lietuvių kolionijoso A.wriknje, todėl, noriu- E 

t tieji informacijų, ktoipkitt*s prie tatopą Sekretorių arba, tW«i; X Cen- H 
•- tad tĮa&toią / ' ' > ■' "
.» ,8. L. R. K. AMERIKOJE a
J22 )3o* ,9th 8tr4, Brboklyn, ^

x k x :: x x:: x xašx»t

a

į

■s~~ " Tel. Mala 2A93

GEORGE H. SHIELDS
ADVOKATAS

811-812 Old South Building
291 WaslilBgton Street

’ BOSTON, MASS.
Valandos: 9 A. M. Iki 5:30 P. M.

©//renTnio vieta
10 Wir?raso£ .SttffiET, kast Boston 

Tek East Boston 152—J. ‘

WL A. J, 60RMAN
MRBUUSEMJi

DAMTIKIAB
i

muite Mm
, (lUHM BfMd SJ 
m fcMtaa I112-W.

i

VĖLIAVOS IR ĮVAIRŪS 
žRNKBAt

Ilgą metu praktikos artistišką 
(UŪBU darbą liudija tūkstančiai 
draugiją. Informaciją delel raly 
kitę t

Tai. So. Boston Mfl*

DU, J. G. LANDŽIUS
LTBTUVI8 GYDYTOJAI Ii 

CHIRURGAS.
Gydo aitriu ir chroniškai Ugu 
vyrų, moterų Ir raiką. IlgMMk* 
anoje kraują,spjaudalu, Mapemą 
Ir tt. tavo laboratorijoj. Suteikia 
patarimui lallkaii kitur gyranaa- 
Hmm, Adruut

506 1ROADWAY, 
BOUTH B0ST0N,MA8*. 
(Kampu G 8t Ir BroadvrayŽ 

VALANDOS: 9-ll,a--4,T-9

r

4
3f. A. Norkūnas, 

H .6 Piešiant St, Lawrenoe, Mass.
r

! |a. t. B. K. FEDERAUnOSN. JL 
APSKRIČIO VAIDYBA.

| I )vss. Vadas—Kun. V, TaškOnas, 
j V. J, Kudirka, pirm.,

37 Franklfa Street,
?—-—“N<wo6d71fass 

Į M. M. Kamandulis, rašt, .
20 Fax Street, 

Montello, Mass 
j Iv, Stašaitienč, vice-pirmininkS,> 
| J. Glineckis, iždininkas, 
j T. Kubilius, iždo globėjas, 

Norirood, Mass

LDS. CENTRO VAL
DYBA.

I Dvasios vadas kun. F. Ke
mėšis.

Telephoiie Hay Market 1942 111 P^ez. M. Žioba. 

 

atdara subatos vakarais [I Vice-prez. J. VeTsIackas.

LfiOLOSOV COMPANYil
MOTERŲ ir VYRŲ DRAPANŲll |
užpinigusirant ižmokėjimo. Į Iždo globėjai: J. GUinec- 

Kailinių, Gražmj, Sidabrinių dalk-Į l ds, A. Vaisiauskas.
tų, Laikrodėlių, Rakapdų, Viktrolų į | t /.
ir tt fLabai prieinamos kainos. I Kontrolės komisija: Kun.

'Sfl Wišnm<®>H. steiit 11 f. Čaplikas, kun. V. Taškfi-
Antroa 1U1M8. ■ Boato, Mflas. |Į| v; geteika..

lt Rasi.-adm. J. Tumasonis

Ižd. V. Jakas.

I1

V
į
i

t

____ __  Tai fco. Borton 821 
LIBTUVTS DANTISTAS 

DR. M.V.CASPER
(KASPARAVIČIUS)' 

LalkinM perkeis ofieą po No. 
425 SnpAinray, So, Boaroir, MAto. 

Ofiso Valandos: 
Nuo 10 Iki 12:80 ryte ir n«0 Ii*3 

• iki 6 ir nuo 6:80 iki 9 v, rak. 
Ofisas uMdarytai subato«,vakaralii 
—: Ir nedBHomls.

į 16 Metu Bouth Bortone

! DR,H.ŠĖTONE
AKIŲ SPECIALISTAS
■09s W. BB0ADWAT

VALANDOS:Nuo9 r. iki 7v. rak.
Ji

I Tel. So, Boiton 270 ■

|J.MACŪŪNELL,M.D.I 
GaRiiafKrikalMii Ir Matutrt/kol. I 

Orio Vaiatooi : ■
Bytali iki 9 vai. Po pietą naq I-A I 

Vakarais nuo 0 iki 9. ■
0M Broadvay, So. Šutai. I

MD. BIRT. KUN. KEISTUČIO 
DR-J0S VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.

•IRMININKAS — Vincas Zaleckaa, 
81 Mercer St., So. Boston. Masu’ 

ICE-PIRM. — Antatras Pūstelia, 
146 Bwen St., So. Boston, MkM.

BOT. RAST. — Antanas Macejunas, 
450 E. 7-th St., So. Boston, Mase.

IN. RAST. — Juoz. Vlnkevlčlus.
169 W._ 6-th St, So. Boston, Maso* 

CASIERIUS — Andrius Zalteckas,
807 E. 9-th St., So. Boston, Mass, ' 

lARšALKA — Aleksandra Jalinokas,
115 Granite St, So. Boston, Mass.

D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mGner^. 
mins susirinkimus kas pirmą ned&l- 
lenj kiekvieno mčaeslo po No. 694 
Vashlngton St, Boston, Mass;, 6-tą v. 
ikare. Ateidami drauge Ir naujina* 
ių su savim atsiveskite prie musą dr* 
's prirašyti.

/

X—RAY NAtTDOJAMA TIK REIKALUI ESANT. s
Mano ofisas tuw visus įtaisymus, kokią tik gydymui reikalinga, Tid- 
gl nepaisant, kaip sunki liga ir taUp ilgai sergi. Ir kaip daug sykių bu
vai nepftstsekiitte atgavime sveikatos. A§ pasirengęs parodyti Jums, 
ką gailu piKiarytfį jeigu jąs man pavesite save gydyti AS gydau 

toly ir gailu Jus pastatyta ant uaujo tako, kuris lūs ves 
prra. Ėgijimo—Sveikatos, kokios- esate vertas . -

T4l

T

■w

T}1 vlM"! 1 VP^eliavą, Kukardp, visokią Ženklelių, GuzikuČiy, Ant- 
r*,*1 mum v v- spaudą ir kitokią Draugystėms reikalingą dalyką. 

(Reikalaudami Katalogo ar Sarnpalą, pažymėkite ir jūsų dr-tes vardą,
STRUPAŠ CO. * 90-92 Fcrry St. Newark*IM»

Jf-.LINIJA 9Broadvay, Neverk.MY

^ILIETUMV
pek h^mburgapTli^l
f' APbA LIEPOJŲ,
h . VAŽIUOKIT VIST PARANKIU IR" 

TIESIU KĖLIU- . ■■
• Lietuviai važiuojanti j Plllavą aplėn- 

kla lentai juostą’ (koridorą). Visa trečia kle- 
sa padalinta į kambarius ant 2-jų, 4-rią, ir 8-nIų 

lovų. . ’
SPerifaliala Kalėdif Išplaukimais

S. S. LITUANIA..........Gegužės 2 d. 
S. S. POLONI A.  Gegužės 23 d.

New Xdrkq f r Bostono j Hamburgą ?1O3.5O, 
! PiJUavą $106.50, f Libavą ar Memeli 107.— 

K Bostono j New Tarką pęr Fall River Liniją. 
Kreipkitės nrie vietlnlą agentą*

Litėratinė komisija: kun. 
LL Kemėšis, L. Šimutis, kun. 
f. Jakaitis, P. Gudas, kun. 
V, Taškiinas, P. Juškaitis.
, Atstovas Federacijos Ta- 
rybon kun. K. Urbonavi
čius.

Jaunas VARGONININKAS, ga
lintis vesti chorą, paieško vietos- 
Jeigu kuriam iš gerbiamu klebo- 
:iij būčiau reikalingas, meldžiu 
kreiptis sekančiu antrašu: R. S. 
9542 Cardoni Avė., Detroit, Mich 

(10)
4.

Reikalavimai

.4 Gera Sveikata, tai Didžiausia Palaima
■ ffįnMiilnti ir aitffti pasisekimuose.. .

; Kada mes sergame, tai musą 
svarbiausiu dalyku yra gauti ge
rus ir sumanus (taktiiTas, kuris 
•žino, U&ltijiis kelinis sugrąžinti- 

; mums sveikatą
AS gydau naujas taipgi iv užsk 
Sėngjusiaš ligas Per daug metą 
ir tasai mano.ilgas praktikavi
mas iSmokina mane pagydyti 11- 
gusir bUgrųžntl mano pacientams-' 
gerą sveikatą labai trumpu laiktf, 
lengviausiais budais ir pigiais*

DR. M0R0NEY
a» TKmoKT CTRa.T, BOBtrnr, H

* A . ...• Nąjmfo Teatrą.. *
■ Ofiso va!.: 9 vyt iki B vak. kąBdien**NedfllltMns 10 ryt IM b ▼'•.po plafc..

..■•», Uleną Gliiiįmto Kortuos Tra halini Žemda rtr
, 44 Mrtnttt 3foK'e«nio fy} Patarimus.

ziV. ELŽBIETOS DRAUGIJOS 
HABTFORD, OONNEOTICŪT 

VALDYBOS ADRESAI.
I ' _

.izb. Mielnlklenč, pirmininke, 
44 Cedar St, Hartford, Conn. 

Lablckieng, vlce-plrmlnlnke, 
90 Sbeldon Street, Hartford, Conn. 

'. Labickfenč, iždininke,
į • 44 Madison St,» Hartford, Conn. 
I (arijona Kntkauskaite, fln. raStininkd, 
I 16 Atlantlc. St, Hartford, Conn. 
| PundzlenS, prot. raštininką
I 19. Waleott St, Hartford, Conn. g

PARSIDUODA namas po mim. 123 ><» draugijos susirinkimai būna kas
\V. Slxtli St, trijų šeimynų, gerame I kiekvieno mčneeio,
stovyje,, su visais patogumais. Stoju, j Į ažnytlneje salčje. . . '
kitų blznj ir greit noriu parduoti. | __

Savininkas tame name gyvena antį V. KAZIMIERO R. K. DR-JOS 
antro augščio. ___________ SOUTH BOSTON, MASS. ’

PARSIDUODA Visokių geležinių Į . VALDYBOS ANTRASAI.
daiktu ir plumbbrysttjs krautuvė I T „_ _
(Hardware & Plumbing Store). Biz-1 TRMININKAS — VI. Paulauskas?

riis yra gerai išdirbtas. Geroj vietoj. | ©Q B Street, So. Boston, Mass.: 
tarpę .lietuvių. Priežastis patdavim ] ICE-PIRM. — .T. Jaruša, 
—- savininkas išvažiuoja Lietuvon. At-1 440 E. 6-tb St, So. Boston, Mass.
^išaukite: JOHN KEREIZA, 114 Ames į R<^-O®A1T’ t?
St, Montello, Mass. Tel.‘1562—M. I jn^RAST. '—^.^KiškisT

Į 428 E, 8-th St, So. Boston, Masą. 1 
į, ODININKAS — L. Švagždi?, 
| lll Bowen Št, So. Boston, Mass. 

CVARKDARIS —- P. Laučka, - 
393 E. Flfth St., So. Boston, Mana 

| JRAUGIJOS anrašas reikale — -
I 866 Broadvvay, So. Boston. Masu. , 
į iraugija savo, susirinkimus laiko 2-rą ' *
į ledSIdienl kiekvieno ipčnoslo 1-mą rak • 
I >o pietų, parapijos Svetainė. 492 M 
| Seventh st. Šou Boston, Mato.

;V. JOKOMV. BL. PAiMIJMintS 
I DRAVGYSTBS VAIDYBOS .

ADRESAI, -’l * A ,
....... Į PIRMININKAS — L t. Petrauskas,

TAISOMEAUTOMOBILIUS
Teip-gi ir kitas viiokias mažtoas. Į PROT. RAšt. Karolis Jankūnas,

| Sugedus ant kelio automobiliui; w I-A Btotou»
[paimame ir pataisę grąžiname. DarJ^IN* RAŠTININKAS J. švagidyą, 
bas patvirtaname. bus ulgančdtolnsfc 17f W. 5-th St, So, Boston, 
sJSS&‘ W<iWnnt | IC4SIERIUS -
sutelkiame rodą dovanai, - Į B & Boston, MaM

įGENBRAL AUTO RKPAIRING MABUmA-- Zaikit,
CIOMFAlft I •* Wnfteld «t, 8<x Boston, Mato, "

Bark Aveimi, Bofttaul
Hyde įtark 34t)2^. • **

J K ■ to M fetatr 8tn Aouto Bcm, M«A

!*■

l||. REIKALINGI

GUMINIŲ BATŲ
■ DIMII

Merginos Mokintis 
AMERIOAN RUBBER CO.

Mėtoti KendalI Sq« - 
JI C a in b r d g e> M a s s. 
|l, - --Y- i.,- •.-.fi T.r.M „į?. .b,.,, ...

TėiėphOĄ*
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