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“Kiekvieno kataliko yra 
šventų priedermė paremti 
katalikiška ją spaudą ir ją 

kuoplačiausiai pasksleisti 
tarp žmonių. Geri laikra
ščiai yra naudingiausiu daik
tu ir verti didžiausio užruo- 
kosnio.

Nauja lenkų Tukstanl 
užmuštašunybe

VĖL LENKŲ ŠUNYBĖ.

Kaunas. :to- r-ranešmm ! 
•e “I H I slenku pa- i 
bos ginkluotos ■

igu.13 žodžių. Sakė tuomi Ita- 
I 'i j!.\-ardas bus visose tautose

BAISIAUSIA AUDRA. SUDEG

kontg

i n.

PRIEŠ KEIKSM. 1.

■:i) J H XI.

ties ■ NAUJA NELAIMĖ.

iotio. — Japonijos sostinę 
•Aiz-latanvią po baisaus že 
ū.iTebėjimo, ištiko nauja ne

.■ L ,700 namu.
: 5D0 žmonių

Be pastogės

IŠVAŽIAVO ILSĖTIS.

Illinois. Mi-souri. Indiana i; 
kaikuriose kitose valstijose iš
tiko baisausia viesulą, tornado 
vadinama.

Ikšiol spėjama, kad žmonių 
žuvo apie 1,000. Sužeistų anie 
:’>.IM)O.

Be pastogės liko 10,000 žmo
nių.
Tornado trenkė Į tas vieta- tuoj 
no pietų seredos dienoj. Tas 
laikas yra toks, kur Itaisrausių 
pasekmių neša. Tada vaikai 
mokyklose arba grįžta namo.
Žmonės krautuvėse ir dirbtuvė-1 Valdžios parė<

:-ui‘i!<imo (tr-ja nt 
ž-’eniuo.-e gyvnnan

: iSl.rr’s karalius gydytojų 
narnas išvažiavo Į pieti- 
■ kraštus savo suirusios po 
> sveikatos pataisyti. Jis 
ko Italijon. Savo vietoj

Anglijoj keturis veikė- 
, kurie karaliaus vardu

Tarp tų veikėjų yra pre- 
■:;ih Baldvin ir Canter- 
/o •; rrivyskupas. Karaliu

Įstabiausias daiktas, kad ta 
audra tęsėsi tik penkias minu-

no-ip-noon.

Ankstybas pavasaris 
Lietuvoje

<> visem..- L. D. K. S nariams, i 
i ,'um- vi>iem> kogvriausiai j 

<: vi-uo-e Jūsų darbuo-e. i

ta rna
u. AI-
Darbo

pa.-isteng.-iu :r ' 
-ta i " Darbiniu’.■

'.e m u o Įe
itu su

Lykiniui numeriui “Darbi- 
ir..o” pasistengsiu, ką nors 
runsiliškesnio parašyti ir lai- 
u .ri siusiu.
Lt uvoje šįmet žiemos taip 

a' ir visai nebuvo. Nemunas 
n. ilu kart ar po 2 diena.- už- 
ai'-o taip visą žiemą garlai- 
:;'vr.i!<ščiojo ir dabar daug 
mr.iT. jau bulvių po koletą pū- 
v t-odinę. ir vasarojaus na- 

jau žibuoklės žydi, pa- 
i'vri o paukščiai atlėkę ir taip 
'.r :ru> Kuiip Velykos, nekurie 
ir’ Tini >u lapukais, o dar tik 
v:ux< Kazimiera.-. Kas bus 

ži°mo.sbet

binėsiu
vakariniu- darbus, kad už- 

pragyvenimui. b^t vis 
/iios'-r/-- nė kaip ligŠ’ol

2 neims.
1 Belakei jos prierašas. Ras
ta-di po F. Virako plunksnos 
l'' ihiioininko" skaitytojai ge- 
|'.‘ė;< nuo pat jo Įsteigimo. Vi- 
I1'"' v.si >kaitytojai džiaugia- 
,<rx<i tasai gabus rašytojas 
ii:;: Darbininko’’ nesiskirs. 
’ Dmir.inkai. vienok, privalo žū

Darbininkui” dabar gr
•' ' i m/pildyti tam tik

'•::] -kilčių veik kiekvie- pint, jog rašymas ir-gi yra dar- 
umc’-y;<\ Jai

••.•i-yiaui nepritrnk- 
. kad vtojam - t i
I alrejones ii

aan m.e.

im; ’’ I Jnrh’ninko‘‘ s 
žinau Ai :ie nori

■ nink<-.’' žinau. 1-

;s Ir už rašymą reikia atly- 
irf, Reikės ir F. Virakui at- 
m‘ i. ypač- dėlto, kad kaip 

iš jo rašto jo dabartinė 
ą.• menka, o seniau buvo dar 
iritosnė. Todėl jis medžiagiš- 
<•; - ilpnai stovi. F. Virako 

mėgėjai prašomi “Darbi
nio” administracijai pagel- 

yti darni' maž h- )•’ .Virakui atlyginti už raš
us Tą galima daryti Įvairiais

Vienas būdas, tai tie- 
'■ anka. Atsiųskite “Dar- 

administraci jai, o vis- 
i kr-kart u jam bus pasiųsta. To- 
j’ic-v isii skaitytojų ir prietelių 
įpr.idme didinti “Darbininko" 
Jc/v-fojų skaičių. Šitos tai 
knAFiidas yra vienas geriausių. 

‘K'inipf “Darbininko“ turinys 
' gunnmas. visi skaitytojai su- 
! iiiūif-p gauti jam daugiam skai-

• . Ka< >avaite po kove>pon- 
a š m >•,: .natinės jv>liti-( 

mp,, t Armncninio ir tikybinio h;rnl<o 
'?■ 1 >' f<. \pio 2-3 -kilti-.

I! Bo|et-ištiko- va'zdcliai
I ’rvos gyvenimo.
IIL Darbiu inkų ir kopern- 

■Įyvu kh’.u-irniiose. dienos bė- 
g;in< i:iiri-ika’ais ir tų dalykų 
jeimib-Į-iznvrmn.

13’. Taip-gi galėsiu parašy
ki ir Įū-ų nurėdytomis temomis.

u žmonių
sužeista

TELIS.

Palm Beach, Fia. — Garsusis 
Breakers Hote is visiškai sude
gė. Tai buvo medinis hotelis 
ir vienas didži įnshj pasaulyje. 
Iš viso nuostol 
25U.OOO. 
no 500 svečių, 
ko ir be pašto, 
sudegė.

VAŽIUOKITE SYKIU
SU JUO

-------------------------- -■ ,x

Lietuvių katalikų darbiniu- Į denių K. ęibirką. kuris jau >n* 
U D. K. S. darbuotojus irofi- 
cijalu- Įgaliotinis. Be togi bū
ni galima visa virtinė išvardyti 
nenuilstančių Ne\varko darbi
ninkų ir lie.tuvyliės palaikytoją. 
Bet šiam kartui užteks [taminė- 
tųjų. Tolesnėje vajaus darbuo
tėj išvardysime vi>us tuos, kn-

už apie* $2,- 
Tan-į tėtelyje gyve- 

Jte liko ne nie- 
ės.. Jų daiktai

------- r---------

SAUSA ĖVENTĖ.

Audra lengviausia apsidirbo 
su didžiaisiais namais — mo
kyklomis, dirbtuvėmis ir krau- 
.uvėėmis. Gyvenamieji na
mai užsiliko, o mokyklos, dirb
tuvės, biznio namai griuvo. 
Namams griūvant nuo besikūri- 
:nančių krosnių tuoj užsidegė. 
• Griuvėsių tyrūvos virto Į d^an- 
čias.kcūvgjs- Tokie.^-afttaiky‘- 
uėso sunku buvo gaisrininkams 
veikti ir tiesiog negalima viso
se degančiose vietose pribūti ir 
ga i s r in i n k ų užtekti.

Illinois valstijoj baisiausia 
nukentėjo W. Frankfort, Mur- 
physboro ir Carbondale. Min
kštųjų anglių distriktai labiau
sia buvo paliesti.

Po Illinois valstijos skaik 
džiai nukentėjo Indiana ir Mis-, 
-nori.

Iš astuonių miestų Illinois 
valstijos pasiųsta būriai valsti- 
Lnės sargybos gelbėti žmonių. 
Gabenta žmonėms šėtros, mais
tas. vaistai, drabužiai. Sargy
biniai riausiosi griuvėsiuose, 
■les juose šimtai sužeistųjų kan
kinasi. Talka iš civilių žmonių 
pribuvo iš artimųjų miestų ir 
miestelių.

W. Frankfort. kur gyvento
jų yra 9.300. veik su žeme su
lygintas. De Soto miesčiuke 
mokyklai griūvant vietoj žuvo 
600 mokinių. Mokyklos prin- 
ripalas išliko gą-vas, bet bai
siai sužeistas ir kraujuose pa
plūdęs šoko gelbėti vaikų. Bet 
larbas buvo veltas, nes griuvė- 

.•iai tuoj užsidegė.
rennessee valstijoj žmonių 

luvo apie 50.
Prezidentas Coolidge Įsakė 

i Amerikos Raudonajam Krvžini 
paskubėti talkon nukentėju
sioms. Spocijaliai traukiniai su 
daktarais, nursėmis, drabužiais 
ir maistu išpyškėjo į nelaimė^ 
palie«ta< vietas.

Pirmu sykiu iki rijos istorijoj 
Patriko šveitė buvo sausa, 

mu buvo už- 
l svaigalų sa
lose ir klubuo- 
č praėjo gra- 
įgražino malo

nus oras ir anljidybas pavasa
ris. *

drausta parduri 
liūnuose, valgy 
se. Todėl šver 
žiai. Šventę ų

knyga.
s ruošiamasi

Kauno mi
Dar šiais 

išleisti Kauno |miesto knygų, 
kurios tikslas 
cijos visu

JONAS GLINECKIS,

ką padangė šviečiasi. Katali
kai vi> aiškiau ir aiškiau pra
deda pažinti savo priešus — 
šalinasi nuo.ju ir spiečiasi sa
van grupėm remia sava.- orga
nizacijas ir katalikiškii spaudą. 
Dabar činara Darbininku Są
jungos vajui, visur reiškiasi 
nepaprasto darbininkų gyvu
mo ir susipratimo. Kur tik pa
sisukę mūsą kalbėtojas,- iš. vi
sur išvažiavo su gražiausiais Į- 
spūdžiais ir prospektais katali
kų darbininką augimo.

Štai mažoj? kolonijėlė.j, Pat- 
erson’e, N. J., buvo prakalbos 
kovo tryliktą dieną. Nežiūrint 
lietau;-, žmonių susirinko gana 
gražu.- būrys. Susirinkusieji 
domiai klaupsi prakalbų, o po 
prakalbu noriai rašėsi prie L’.

ka<i prisirašiusieji ir senieji na-

s

-’tr darbininkų šviesą.
Elizabeth’as tampa stebėtinu., 

kūnu.'Ten n? tik-Darbininkų Į1

zacijos. Elizabeth'o spiritus 
iiiovon.' yra jaunasai klebonas 
kun. J. Simonaitis, o prii* jo ir 
visa lietuvių katalikų pasiluo- 
savus dvasia. Elizabeth’as da
bar stebuklus rodo. Kad nors 
ir kalbant apie minimų prakal
bų dieną. Toje dienoje buvo 
dvejos prakalbos: [>o pietų iš . 
Lietuvos atvažiavusiąjų ateiti
ninkų kum S. Kiškio, ir studen
to A. Tylenio, o vakaro Darbi- . 
ninku Sąjungos. Abiejos<* pra- ■ 
kalbose žmonių buvo daug. Pa- 

:iteitinin-

M
•?

šia — visi nori dirbti — pada
ryti Darbininkų Sąjungos kuo
rą didžiausia draugija savo 
kolonijoj.

Kuomet tokia d vašia nariuo
se gyvuoja - tada darbas ei
na sekniingai. Tikimasi kad 
Patersonas parodis ką nors ne
paprasto.

Praeitą sekmadieny^ kovo’ 
15 d.. bbvrniiUtr^į^ - 
kų prakalbos: Nėw YbYk’e, 
Newark’e irEIizabeth’.e. Pa
sekmė- vis::r džiuginančios. 
New Yorkas. kuris jau ntio .~*e- 
nai žinomas pakrikimu lietu
vių. vienok Darbininkų Sąjun
gos prakalbas pavyzdingai pa
rėmė — savo kuopą gerai su
stiprino ir (iarbininkiškon .ko
von pasiryžo. New Yorkiečiai 

nepasiduoti savo 
rooklyniečiams.

. -n ne\vyorkiečiais 
•Ink jie yra labai

sekines gražiatmio:
kai surinko apie du šimtu do
lerių savo namams.
ninku Sąjunga gavo 
narių kuopelę.

Elizabeth’as visai nenusigąs-

:> Darbi-
7 Tą n a ji jų

Uuolus Bostono ir visos Nau
josios Anglijos lietuvių veikė
jas idėjinėse katalikų organiza-tos ir provin-,. ,

supažindinti ei jose. Jisai su būriu Bostono

venimu. Toje knygoje bus Kau
no miesto planas; istorija, vi
sos žymesnės miesto Įstaigos, 
aukštesnieji asmens, gydytojų 
ir prisiekusiųjų advokatų sąra
šai, visos gatvės. Įvairūs kon
sulatai. muziejai ir t. t.

MIRĖ ŽYMUS ANGLAS.
London.— Mirė Anglijos lor- 

lordas Curzon. Jis buvo vienas 
žymiausių šių laikų Anglijos 
veikėjų. Jis ilgų laiką buvo In
di jos vice-karalius.

d. tŪdžTū, puikiu laivu Colum- 
bus vyks Į Lietuvių. Jis bus to 
būrio vadu. Iš kitu miestų 
lietuviai norintieji geros vado
vystes ir prietelystės tolimoje 
kelionėje laikykite savo kelia
vimą, ant sakvtos dienos.

ti. Kaikurie Elizabethiečiai 
abt perdaug drąsūs: vianas e- 
nergingas darbininkų kareivis 
pareiškė, kad jis vienas sutrin-

Badas Rusijoj
VAIKAI BADAUJA.

Berlin. — Rusijos komunis 
tų laikraščiai pripažino, kad ^Ministerijos 
pietinėj Rusijoj badauja 750,- jau svarstė

Amalių—Telšių geležinkelis.

Pasak “Kitos.’’ Susisiekimo 
inžinierių taryba 

ir priėmė naujai

pasižadėjo 
kaiminams

Ištkinijų 
ne juokas, 
galinei. -It
sukrus ir paici

000 vaikų. Pripažįstama, kad Įstatomo Amaliai—Telšiai gėle- }į-vs.
valdžia neįstengia kovoti su ba-jžinkelio tiltų propekto paramų j Netvarkas lai Jau 
du. \ ien Charkovo gubernijoj. | tipiškus braižinius, o taip pati 
kuri yra viena derlingiausių Į vamzdžiams, saustileiams ir ki- 1 
žemių pasaulėje. bolševikams jtiems dirbtiniems pastatam^ 
valdant, atsirado 400,000 ba- {pagrindus ir akmeninėms da- 
dujancių vaiku. Odesoj 200.- Įiin',- s-tatyti technikos sąlygas. 
i>O<j vaikų miršta badu. ' 

VAGYSTĖ AMBASADOJ. Lietuvos arklių išvežimas.

ka nada-

t) ką gali žinoti, stebuklin
gam miė.-te visko gali Įvykti. 
Juk reikia žinoti, kad Eliza- 
betli’e yra begalo karštų darbi
ninką.. Keletas Motuzų ir Mar
kevičių indi pajudinti žemę. Be- 
togi reikia nepamiršti, kad ten 
vra ]<eleta> Joanu. kurios savo

bet h *ą užkariauti.
Lauksim''1 vaisių.
Mažiutė Bayonnė, .-u kun. 'F.

Paryžius. — Rusijos ambasa- Į 
doj padaryta vagystė. Neras
ta daug svarbių dokumentų. 
Tie dokumentai sukompromi- 
mos Rusiją. Ten yra nurody
mai kaip Franci joj sukelti re
voliuciją.

Seniau Maskvoje Franci jos 
ambasadoj buvo papildyta va-

Latvių spauda praneša, kad 
per paskutinius du mėnesius 
per Liepoją pasiųsta į Kopen
hagą 1123 Lietuvos arkliui.

Spirito kontrabanda lengvu 
automobiliu.

Naktį Į vasario 6 ties Rusne 
sulaikytas ir konfiskuotas ke
leivinis automobilius su 4 ke- 
ERinis, pas kuriuos rasta 60 

mlOUy rnulvCKlmAu litru spirito . Rusnės muitinė. 
Lawrence, Mass. — šią sa. Paėmus užstatą 2.000 lit. sumai, 

vaite čia eina lietuviu bažnv- automobilių paleido, bet p. gli
čioj misijos. vedamos kun. Ku-lbprnatoriaus iis grąžintas 
likausko ir knn. Bumšo. Misi-Įnmitinoi. nes užstatyta suma 
ios turi nepaprasto pasisekimo, jneatatinka autoniobiliaus ver
šių savaitę misijos tėra moto ji'1-

___  rims. Tai tiek moterų sueina, j 
NAMŲ STATYMAS. kad netelpa erdvion bažnyčion, j 

Namu statymas Massaehu-Tr taip ten dedasi nežiūrint į! Neramumai didėja.

setts valstijoj diėja. Vasario tai, kad larivomaniai ir neza- Bolševikų pasieny Vilniaus
mėnesio rekordai rodo, kad liežninkų davatkos landžioja krašte santykiai nuolat aštrėja, 
oerinitų namų statyti yra iš-po stuhas ir atkalbinėja žmo- 
duota daug, o tų namų kamanes nuo ėjimo bažnyčion.

vra $11,919,918. O perfniNj Ateinančią Mivaitę ten bna
reikalavimas didėja. misijos vyram®.

ypatingai Vilniaus srity beveik 
kasdien yra susirėmimų su bol
ševikų sargyba.

(“Tėvynes Sargas“)

karalius 
tje. Jo 

prakalbos didžiausios. Žmonių 
pilnutėlė svetainė. Visuose 
pakili dvasia. Vis: nori dirbti 
ir karianti prž-š savo priešus ir 
už kolonijos didybę ir irarhę. 
Newarkio/-iai katalikai neabe
joja apie gavimą iŠ centro do
vanos irturęimą pas <ave jubi
liejinio L. D. K. S. seimo. Jie 
-avo prakalbose prirašė tiek 
nauji] narių, kad pilnai gali su
tverti gerą naują kuopelę. Bot 
tuo jie da nepasitenkina: jie ža
da sudaryti komisiją ir pereiti 
visą Netvarką tAnšinejant 
“Darbininką” ir pmašinėjant 
naujus narhb prie Darbininkų 
Są jungo-.

Su Netvarkų Šposai maži 
Jam tik reikia išsijudinti, o kai 
jau išs; judina, tai 'io niekas ne
gali sulaikyt:. Mat ton yra ke
letas žmonią. kurie guli ne tik 
dovaną laimėti, bet ir visa 
Notv Yorko padangę paiudinti. 
Užtenka tik prisiminti kun. Ig. 
Kelmeli. J. Sereiką. A. Kazlų 
(būt nsĮ mūsą goneralĮ organi
zatorių, kuris tūlam laikui bu
vo sustojęs saviems darbams, 
bot dabar vėl stoja gyvojon ko
von už darbininką būvi)..!. Že
maitį, D. Janulį, V. Antnlį. P. 
Bntku. P. Finiką, Šreihikaus- 
ką. O ką gi s&kyti apie A. šla
pelį, arba dabar apsistojusį stu-

da nepasiduoti. Praeitą pane- 
dęlį turėjo Darbininkų prakal
ba.-. o at-'inaiif --kmadienį įau 
šaukia naujos kuopos susirinki- 
iną. Manoma kad Bayonnėje 
bu- viena iš pavyzdingųjų kuo- 
Įielių. kuri galė- -[Jinai lenkti
ni uot i ne tik su jo.- didžio kolo
nijomis. bet ir su daug dides
nėmis. Bayonnės kuorzos prieša
ky stovi kleb. kun. P. Stauru- 
.-aitis ir nenuilstanti- darbuoto- . 
jas K. Karalevič-ius -u žmona. /

Valio! New Yorko ir New ' ■ 
Jersčs Apskričiui! Goriausiu 
sėkmių pradėtoj darbuotėje.

Dabar laukiame pasirodant 
Connecticuto. Ateinančioje ne
dėliojo prakalbo- New Havene 
ir Waterbury.

Vajaus Vedėjas.

Kooperacija — kai ją suprasti 
— geras daiktas. Bet koperacija 
tik iš vardo — yra lygi kitoms bis- 
ninėms sistemoms.

P. Daužvardžio Maršui* 
tas.

22-tr> kovo po pietą Kew Kovot

29-tą teoro vakare h



SUBSCBIPTION KATES:

LTraUAMIAM B. O. A8BOCEŪLTIOM 07 LABOS
r », SK6 at tbe poet Office at Boston, Haas.
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PARAGMMAS
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®ountrien yeariy

*4.50
*5.50
*5.60

PASTABĖLĖS
JL Virakas pereitame 

“Barianinko” numeryje iš- 
rotoėjo, kad katalikai ir 
katalikų organizacijos žy
miai paaugėjo ir sustiprėjo. 
Tai ne tuščias pasigyrimas. 
Chicagos ‘‘Naujienos” kovo 
16 d. laidoje duoda Lietuvos 
“pažangiojo” jaunimo kon
gresą. Ten be kit ko sako
ma: “Bendrai opozicija e- 
santi didelė ir vis dar auga ir 
auga ir kada sustos, neži
nia.” O sakytoji opozicija, 
tai katalikai. Katalikai sti
prėja ne be priežasties. Ne
pasidavė apatijai, nenustojo 
veikę, nesiliovė leidę į mo
kslus junimą. Nieko pana
šaus nėra laisvamanių sro
vėje. Jie be mokslo būdami, 
įsivaizdavo mokytais. Tas 
ii* užmigdė visokios rūšies 
laisvamanius.

kijos bažnytinės organizaci
jos. Trina rankas ir- šaukia, 
kad popiežius atidavė Vilnių 
lenkams. Šitame sujudime 
prieš Vatikano parėdymą so
cijalistai ir laisvamaniai tiek 
turi moralės teisės kelti savo 
balsą, kiek mūnšainininkas 
vykinime prohibicijos įstaty
mo. Kas yra pirmutiniu 
Vilniaus pagrobimo kaltinin
ku ? Lenki j os vyriausybė su 
socijalistu, revoliucijonieriu 
Pilsudskiu. Pilsudskis \vra 
ir laisvamanis. Socijalistas, 
laisvamanis, r e voliuci j orde
rius Pilsudskis pasiuntė Že- 
ligovvskį pagrobti Vilnių. Ši
tos neteisybės liūto dalį pasi
ėmė ant savęs tarptautiniai 
socijalistai-laisvamaniai.

Broliai ir Sesers L. D. K. S. 
nariai ir prieteliai: —

Ūkanotoje Lietuvos pa
dangėje tik katalikų jauni
mas — ateitininkai ir pava
sarininkai linksmiau šviečia 
ir skaisčią viltį žadina. Jie 
darbininkų, vaikai. Lai pa
žįsta jie gerą darbininkų šir
dį ten užjūryje ir lai išmoks
ta tą širdį branginti, mylėti 
ir vargo brolių naudai 'dirb
ti. Paremkite juos, nes jie 
tos paramos verti. Jie neuž
vils.

Jūsų Kur. F. Kemėšis 
Dotnuvoje,
1925, vasario 18 d.

Vieną vasaros dieių prisiėjo ilumots širdies uždainuoti ir, pa- 
man kelianti gan ilgoka kelio- " * ’ - -
nė. Nors tai buvo šilta diena, 
padangė gryna, be jokio debe
sėlio, ir vėjo tik švelnutis dvel
kimas vos buvo tejaučiamas, 
bet į tai nežiūrint pasiryžau ke
liauti. Pasiryžau todėl, kad ta
kas, kuriuo man reikėjo eiti, 
vedė per gražias apylinkes.

Einu siauru takeliu ir žval
gausi. Taku daugiau niekas 
nebeeina, tiktai aš vienas. Vie
noje pusėje takelio snaudžia 
saulės atkaltoje dar žali rugiai. 
Kitoje gi pusėje kruta šnabždė.- 

! damos vėjalio glamonėjamos 
i žemutės ir retos avižėlės. To- 
Tiau matyti dirva linų, kurioje 
griežia griežlė. Viršui, padan
gėse čirnena pilkieji vyturėliai.

Kaikuriais pereitais me
tais lietuviai gaivališkai grį- 

, 2Š5Dietiivoii su intencija ten 
agSigyventi. Šimtai lietuvių 
apsivylė dėl įvairių priežas- 
ew7’nepatiko tvarka, negalė- 
jifšemės pirktis, neteko pi
nigų per markių žlugimą ir 
t^rDabar tos visos bėdos din
go.., Litas stovi tvirtai, kaip 
doleris, tvarka geresnė, že- 

ir miestuose namų ir 
gĮgcių pirktis kiek nori ir už 
jš^esnes kainas, negu se
niau. Klaipėdos Kraštas po 
Lietuvos vyriausybe. Ir ten 
įvairių progų įkibti į ūkį, į 
dvarelį, į biznį. Patartina. 
Įąįį šiemet kuodaugiausia 
Amerikos lietuvių, manan
čių Lietuvoj įsikurti, vyktų 
sau progų apsižiūrėti. Vy
kite šį pavasarį ir šią vasa
rą.

Prieš 12 metų Suv. Valsti
jų bankuose žmonės depozi
tų turėjo $8,425,275,000. Da
bar depozitų bankuose žmo
nės turi $20,873,562,000. Rei
škia, kasmet depozitai augo 
po $1,000,0000,000.

Švedijoj senai gresiamas 
lokautas paskelbtas. Užsi
darė mašinšapės, lentpjūvės, 
popierinės, audiminės. Ant 
gatvių išmesta 130,000 darbi
ninkų. Švedijoj ministerių 
kabinetas yra iš socijaldemo- 
kratų. Soči j akstine valdžia 
labai rūpinosi, kad lokautas 
neįvyktų. Valdžia ir kom
panijos buvo išdirbusios su
sitaikymo sąlygas. Valdžia 
ragino unijas tas išlygas pri
imti. Bet unijos atmetė.

VYČIU VAJAUS REIKALAI galgAmA .

Trečiasis Vyčių Vajus bai
giasi. Kovo 31-ji yra paskuti
nė Vajaus diena.

Vienos kuopos yra arčiau 
Centro, kitos toliau. Dėlto ir 
susisiekimas su Centru nely
gus. -Chicūgos kuopos į Centro 
Raštinę gal “pėsčios” ateit, o, 
sakysim, Naujos Anglijos kuo
poms tenka apie porą dienų ir 
naktų keliauti.

Kad visos kuopos būt lygios 
savo teisėse, ypač Vajaus lai
ko žvilgsniu, Centro Valdyba 
sutarė šitaip: visų kuopų pri
siųstieji nariai bus paskaityti 
Vajaus nariais, jei jie bus iš
siųsti iki balandžio 1 dienos. 
Patikrinimo ženklu bus pašto 
antspaudos padėtos ant vokų 
(konvertų). Išsiųstieji po 31 
d. kovo į kontestinių nariu skai
čių neis.

Kuopos teiksis šią taisyklę į- 
sidėmėti.

Prie kontestinių narių nebus 
paskaityti ir tie nariai, už ku
riuos iki balandžio 1 d. nebus 
užmokėta pilna mokesnis.

Pasibaigus Vajui, Centro 
Valdyba, atsižiūrėdama rezul
tatų. laimėjusioms 
paskirs dovanas.

Laiko jau nedaug, 
bant. ir viena diena 
daroma.

Tegu tos paskutinės dienos 
būna tikro darbo dienos, pa
švęstos jaunimo ir organizaci
jos gerovei.

Padirbėkim!
L. Vyčių Centro Raštinė, nai, kur kiekvieną žadina iš gi-

kuopoms

Bet. dir- 
daug pa-

Praėjus rugius pasirodo di
dokas plotas ganomošos dir
vos. Čionai gano keli piemenė
liai nemažą kaiminę gyvulių ir 
pulką žąsų. Čia taip pat skrai
do gyvuodamos pempės, iš ku
rių dvi toli mane lydėjo liūdnai 
gyvuodamos.

Takas pasisuka per plačias 
pievas, už kurių matosi ne meti
ko gyventojo ūkė. Pievos pa
čiame savo gražume. Žolė 
aukšta ir tanki. Visas pievų 
paviršius marguliuoja Įvairiau
siais žolynų žiedais. Koki gra
žūs tie žiedai. įvairiaspalviai. 
Einu iš lėto, nes pievos savo 
gražumu žavėte žavi. Čionai 
šnabžda, tarsi galąstų dalgį, 
žiogeliai; ten dūzgia didelės 
lauko bitės ir pilkosios nami
nes. Už keliolikos žingsnių rė
kia putpelė. Oras toks malo
nus, gaivinantis ir kvepia, ly
giai nektaras.

Sustojęs valandėlę žiūriu ir 
stebiuosi prigimties gražumu.
— Tikrai yra be galo išmintin- 

tgas Tas, kurs tok;ą gražią pri
gimtį sutvarkė, tokią harmoni
ją įvedė, — tylomis šnabždėjau.
— Koks puikus pasaulis!..

Staiga pasigirsta liūdnas de
javimas. Kastai būtų?.. Dai
rausi ir nieko nematau. Kas 
galėtų taip liūdnai dejuoti?! Ir 
šiose pievose, kur tik laime ir 
žrožis dvelkia. Čionai gražiai 
žydi gėlės, niūniuoja dainas 
vabzdžiai, skraido linksmai 
šnekučiuodamos kregždės... Čio-

i£aip žinome iš Lietuvos 
piliečių registracijos Ameri- 
kėūišėjo fiasko. Bet su tuo 
reikalu išėjo dar šita blogy
be? tie, kurie užsiregistravo, 
turi mokėti už paso atnauji
nimą. Jei užvelka ir po ter
mino vyksta į Lietuvą, tai 
turi'užmokėt i už visą praleis- 
tąJaiką. Gi tie, kurie visai 
neužsiregistravo ir naudoja
si-atstovybės patarnavimu, 
nemoka už pereitus metus, 
kada įstatymas buvo pa
skelbtas. Čia aiški neteisy
be. Reikia arba iš visų pi
liečių lygiai reikalauti už pe
reitus visus metus nuo regis
tracijos įstatymo paskelbi- 
mo, arba užsiregistravusiems 
panaikinti mokestį.

Negalima sakyti, kad Šve
dijos valdžia stovėjo kapita
listų pusėje. Ar tik nebus 
tas, kad švedų socijalistai, 
kaipir kitur kol valdžioje ne
buvo, žadėjo visokias gėry
bes. Dabar kai tie vadai pa
teko valdžion, tai darbinin
kai reikalauja rojaus vyki- 
nimo. Perdideli žadėjimai 
eina sveikatom Kai Rusijoj 
darbininkai primena komisa
rams apie žadėtą rojų ir gė
rybes. tai komisarai pavai
šina darbininkus kulkomis, 
durtuvais, kalėjimais. Šve
dijoj. žinoma, darbininkai 
daug geriau stovi ir kultū
ringesni? valdžia žmoniškes
nė ir žinoma Švedijoj nei iš
tolo nieko panašaus nebus, 
kas Rusijoj dedasi.

-nnuUit.almr.tGU;

j'ir'^iUįi '"'""itin’ '••Ei’C*,

ŠVENTŲJŲ METŲ KELIONES 
ĮSPŪDŽIAI.

S&teiįį abatai ir laisvama- 
kaip iaanksto buvo ga- 

žinoti. dąro sau didelį

Kini nežmoniškas niekini
mas ir savęs be saiko gyri
mas. negali destruktyviškos 
intakos nepadaryti. Lietu
viui laisvamaniai ir socijalis
tai šaukę per ilgus metas ne
aukuoti katalikų įstaigų rei
kalams. tokią savųją tarpe

!aftaTįįRkijp8 su .Vąti- destnikeijj] rpadare. įkad pa- 
kur u ty;s .savo^^ąlams^ai^ų’ ne

priskiriamas’prie* Len- '• prisišaukia iš savo sekėjų.

(Tęsinys) p
Vasario 17 d. — Laivas lėtai i 

supavos. Būtų patikę, vaikams, : 
tik, deja, jų ant laivo kaip ir i 
nebuvo.

Apie 6 vai. ryte buvau gata- 
vas laikyti mišias, nors 7 vai. 
(buvo mano eilė. Išaušus jau 
kada-ne-kada patekėjus saulu
tė kištelėdavo galvą iš po de
besių.

Po mišių pavalgiau genis pil
vyčius ir išėjau pasivaikščioti 
su kun. W. F. Dougherty iš 
Syracuse, N. Y. Senukas balt
galvis greitas kaip žaibas, ma
lonus kaip aniuolas. Trisde
šimts šeštus metus nešąs saldų 
kunigystės jungą vienoje paties ’ 
suorganizuotoje parapijoje, yra 
aplankęs Šventąją Žemę, kas 
metai važiuojąs Į Kanadą pasi
melsti prie šv. Onos. De Boupre 
ir dabar už uolų pasidarbavimą 
vajuje, vyskupas pataręs pa
imti atostogų. Pereitais motais 
buvo suorganizavęs virš trijų 
šimtų maldininkų į Kanadą 
prie šv. Onos. 4 didelius 
“busus” ir į 35 automobilius 
Kelionė — apie 500 mailių. I- 
ma visą savaitę. Šią vasarą ti
kisi turėti mažiausiai 500 turis- 
Įų-maldininkų.
• ‘ Afųjns;. tŠįp įsiŠĮiejj^is, patiko, 
vyski/ ‘ąJ. H. Conroy. Didis

baiki] krėtėjas ir pasakų saky
tojas. Kur tik jis sustoja, be
matant maldininkai ir apspin
ta. Tik toliau stovintieji dėl 
nuolatinio klegesio mažai tega

li' išgirsti...
Šiaip diena prabėgo ramiai.
Vakare turėta šokiai.
Per vakarienę išdalyta kor

čiukes ir prašyta parašius savo 
vardą prisegti kad visi matytų. 
Tai daryta dėl susipažinimo, y- 
pač per šokius. Daugelis tas 
korčiukes įdėjome į kišeni. Vie
na jauna mergaite jau buvo 
prie staio pasirašius vardą ir 
norėjo prisisegti. Bet patėmi- 
jus kad aš paslėpiau į kišenį, 
'atsikreipus klausia:

— Teveli, ar man prisisegti 
kortelę su pavarde?

— Jei Tamstai patinka, ko
dėl no ’

Kiek patylėjus vėl klausia :
— Jei Tamsta būtum mano 

vietojo, ar segtumeis?
— Nežinau... Aš manyčiau 

kad nėr pavojaus. Žmonės 
rinktiniai.

Jei visos mergaitės pirmiau 
gerai pagalvotų, o abejojamos 
kitų pasiklaustų, kiek jos pa
vojų išvengtų!

M.-P.‘•Jurais 
.1 (Bus daugiau)

I .’S ' .

ti. svajonių pasaulin, o tačiau 
girdisidejavimas. Tai begalo 
turi tas būti nelaimingu, su la
bai sopančia širdimi, kuris nė 
šioj vietoj paguodos neranda.

— Vai Dieve, mano Dieve! — 
vėl pasigirsta melancholiškas 
balselis. Atsikreipiu ton vie
ton. Nepertoli nuo takelio, žo
lėje tarp žydinčių žolynų, sėdi 
vaikutis. Sėdi nusikreipęs ki- 

. ton pusėn ir paskendęs žolėje, 
tik šviesiai gelsvi, garbiniuoti 
plaukučiai vos tarp žiedų tesi
matė. Einu artyn... Vaiku
tis nugirdęs mano žingsnius, 
atsikreipia ir, tarsi’, nusigan
dęs, krūptelėja.

— Na ką čionai, vaikuti, be
veiki * — paklausiu švelniu bal
su. Jis nieko neatsako, tik lyg 
susigėdęs, šluostosi' rankove 
nuo skruostų ašaras. Vaikas 
nepaprasto gražumo ir galėjo 
būti aštuonerių ar devynerių 
metų. Jo kūnelį dengė prastos, 
vienų lopų, kelnaitės ir skylėta 
bliuskutė. Kepurės vargšas 
suvis neturėjo.

— Ko verki, mažuti? — vėl 
paklausiu, kai jis nusišluostė 
ašaras.

— Mamos bijau, — vos gir
dimai prataria.

— Kaip tai? Savo mamutės 
bijai?.. — vaikas tyli. — Pra
šau man pasakyti, aš tau gal ta
me galėsiu pagelbėti.

— Šįryt liepė mama parnešti 
viedrą vandens iš prūdo. Aš 
pasėmęs viedrą nepakėliau jį 
ištraukti ir nuskandinau.

— Tai menka kaltė! Užtai ta
ve nemuš, — raminau vaiką. 
Eik namo, pasakyk savo ma
mutei, ji viedrą išims ir po vi
sos baimės! Kar tavo namai?

Vaikas piršteliu nurodo ne- 
pertolimą, tuoj už pievų, ūką.

— Aš neisiu.namo, bijau... 
Mane muš.

— Bereikalo, vaikuti, bijai, 
už ką gi gali mušti?

— Aš žinau, kad muš. Va
kar Onutę su pagaliu mušė, kad 
ji negerai išmazgojusi puodelį.

‘— Ar tai Onutė tavo sesuo?
— paklausiau.

— Sesuo.
— O ji ar jaunesnė už tave?
•— Vyresn.ė Ji dar atmena 

kai mamą mudviejų mirė!
— Tai ši netikra judviejų 

mama? — įdomaudamas pa-, 
klausiau.

— Netikra.
tė, niekad nemušdavo, 
kasdien muša, — jau 
atsako vaikas.

— O tėtis ar nieko 
kai judu ji muša?

— Kad ji ir tėtei skundžia, o 
tas dar labiau paskui muša.

Vėl jis pradeda verkti. Ma
tyti, prisiminė vaikui skaudus 
tėtės mušimas.

— Einava. broliuk, pas ma
mą. aš išteisinsiu. Paimu už 
rankutės ir mėginu vestis. Jis 
rankutę staiga ištraukia ir, su
drebėjęs, lyg šalčio krečiamas, 
vėl atsisėda į žolę.

— Neisiu!..
•— Ne. vaikuti, eiva. Jei eisi, 

nemuš, o jeigu neisi, tai ji ieš
kos ir suradusi dar skaudžiau 

. muš. O gal jau ir ieško? .kr 
senai čion atėjai ?

i — Prieš piet.
— Tai nė pietų nevalgei ?. .
— Ne! Bet.. . aš čia rūgšty- 

, nių pavalgiau.
— Eiva namo, gausi valgyti, 

i Ką tučia rūgštynių valdei, ku
rni suvis pievoje nematyti.

— Ten pilną saują radau ir 
pavalgiau. Dabar valgyti ne
noriu.

— Bet matai, kad netoli va
karas, žolėje atsiras rasos, su
tems.. . .Kaip g? tu, mažuti, čio
nai būsi?

— Vakare kai mama atsiguls. 
Onutė ateis parsivesti.

— Bet ji nežinos kur tu esi.
— Žinos! Jau ji kelis kartus 

atėjo parsivesti.

t H&rijffnyn'i 
. kuojįnur

v-

• '■U** * * 
iMkis litas. Vaikas • papurto 

kad neimsiąs.
i Įį&kt — maloniai jam ta
riau -r tai ką nors nusipirksi.
” Neimsiu, nes mama paskui
iš manęs atims. Dar ir. mušt 

, gausiu, sakys, kad jos paro
ti įgiau.

— Tai mamai nesirodysi ir 
tik nuėjęs miestelin ką nors nu
sipirksi.

; _ Mane neleidžia į miestąBrLTUOg ambmcoS 
atsako liūdnai.

— Neleidžia! Delkogi? Esi 
jau nemažas ir miestelis suvis 
netoli.

— Aš neturiu nei šliurių, nei 
kepurės, o einant į miestą juk 
reik dar batų.

Vaikas vėl apsipila ašaromis, 
kurias rankučių delnai braukia 
nuo išblyškusių veidelių. Man 
ir-gi į jį bežiūrint vos begalėjau 
susilaikyti nuo ašarų. Vaikas 
užsimąsto.. f Akutės jo sužiba, 
veide reiškiasi didis širdies 
skausmas, liūdnumas. Pakelia 
.akutes į dangų, pažiūri į gra
žius žolynų žiedus ir vėl akutės 
nejuda. Jis paskęsta mintyse, 
liūdnose mintyse...

Ką jo širdužė jautė, kokios 
mintys kilo, jo jaunutėje galvoj, 
tiktai tegali suprasti, kurs taip 
tiksliai sutaisė prigimtį. Dar 
kartą vadinau jį namo, bet jis 
kažką sunkiai mąstė ir nieko 
man neatsakė. Matydamas jau 
ant laidos saulutę, o dar ilgokas 
kelio galas buvo likęs, privalė
jau apeisti neaimingąjj našaitė- 
lį. Liūdno jausmo slegiamas 
vis atsigręždamas kartas nuo 
karto į tą pievą, kurioj kanki
nosi mažutis.

Sekanti išplaukimai iš New Yorko:
Laivu “Lituania” 17-tą kovo

Laivu ‘ ‘ Estonia ’ ’—Baland. 7
Į Klaipėdą visu keliu vandeniu 

3-čia klesa $1Q7; 2-ra $132.50

Laivu ESTONIA Balandžio 7 
Laivu LIT VANIA Baland. 28
Visada atminkit, kad B. A. L. nuveža 
jumis didžiuoju laivu tiesiog j Baltijos 
/urių Portį (visai netoli Klaipėdos), 
iš kur be kliūčių, vargo ir laukimo to
liau gražiu laivu keliausit ir į pusparį 
Kiaipėdon atvyksit. Kreipkitės:

BALTIC AMERICA LINE
9 Broadway, New York 

ar prie savo agentų.

ItRMAN

Ana, sako Onu- 
bet šita 
drąsiau

nesako,

Skubinu žengti, kad ne>utem- 
tų dar beeinant. Įeinu mažan 
alksnynėlin. Šit, staiga su
šniokščia oro bangos ir smar
kiai atskrenda lauko kalvelis. 
Paskui jį vanagas.. . Štai jau 
vanagas griebia kojomis karve
lio nugarą ir abu puola žemėn. 
Pribėgu. Vanagas nulekia, o 
karvelis lieka. Paimu, jis dar 
gvvas, tik nugara kruvina. 
Patupdęs ant šakos priilsusi 
paukštį, vėl leidausi kelionėn. 
Įvairios mintys skrido per ma
no galvą ir kėlė įvairiausių 
klausimų. Pasaulis, kurs dar 
neseniai buvo toks gražus, ža
vintis širdį, dabar jis virto ki
tokiu. Tiesa, pasaulis malo
nus, bet gyvenimas jam*: žiau
rus ir negailestingas. Žmogus 
negali grožėtis pasauliu, negali 
jame rasti laimės, o gyvenimo 
arena pilna ašarų, štai kenčia 
ir toks mažutėlis, kuris, rodos, 
turėti] būti laimingiausiu. Jam. 
rodos, reiktų linksmai dainuo
ti, o ne griaudžias ašaras lieti. 
Ir tie linksmi paukšteliai, ku
rie laisvai skraidydami niekad, 
rodos, vargų nemato, tačiau iš
tiesi] ir jie kenčia.

Ta nieko daugiau neb<-lieka 
žmogui daryti, matant taip 
tuščią ir vargingą šiame pasau
ly gyvenimą, kaip tik su tuo 
našlaitėliu sušukti:—Dieve ma
no. Dieve! — J-ei Tu nežadėtum 
už šio pasaulio vargu> taip di
delio atlygio, tai kas man būti: 
iš šio gyvenimo!. .

J. Vyšnutis

NORT _ _

! TEN IR ATGAL

Nužeminta Kaina

i Į LIETUVĄ
PER BREMEN’Ą

j 3-čioj klesoj tiktai stateroomai

! Apsigyvenę ateiviai grjžtan-
Į tieji bėgy 12 mėn., neturi
I jokių sugrįžimui trukdymų.

32 Broadway, New York,
i arba pas bile vietos agentą.

.GUN-ARD
Į LIETUVĄ
(per Angliją)

sumažinta kaina 3 klesos sugrąžtinių 
laivakorčių

į Kauną ir atgal ant
BERENGARIA ir
AQUITANIA...................$215
MAURETANIA.............$211

Pridėjus Taksą

I LIEPOJĄ IR ATGAL ŠIAIS 
LAIVAIS — $186. » 
Iš Bostono:

LANCASTklA—Kovo 23 ir Bal. 16
Į Lietuvą greitu laiku. Išplaukimai 

Įkas sereda. Keleiviai nepiliečiai }- 
leidžiami be kvotos varžymų. Visi B 

į klesos keleiviai turi kambarius. Ne- 
įprilygstamas švarumas. Puikus mai- 
!stas'. Kreipkitės prie vietos agentų 
Į ar į
CUNARD LINE 
126 State Street 
Boston, Mass.

ABI PUS TIKIETAI 
SUMAŽINTA KAINA

MANO GĖLĖS
Mano gėlės — jaunos 1 ienos 
Pražydėjo netikėtai , 
Pražydėjo jos ne vieno-. 
Tr svajonės anksti-lėlai.
Kai žydėjo, man blak>tieno< 
Graudžiai verkė, taip saulėtai. 
Kai jos augo, aukštyn kilo — 
Saulė tyliai prašnekėjo;
Mėnuo žingsniu ten iš šilo.
Apkabinęs supo vėju.
Gėles žmonės jau pamilo 
Tr man jųjų pavydėjo.

Kaunas.
1924 m. rūgs. 22 d.

I*a Ieškau savo pažįstamo iš kariuo
menės laikų .luoto Rurlnsko. kurs bu- 
vps sužeistas Fra ne! Joj. Sugrąžęs gy
veno Cblcagoj. Palosimu teipgi Stanis
lovo Jagmino, turėjo salluną nnt State 
St..<Cl)lę»iapJ,irAntjino|.langelio tuęj?Jo 

Noriu,' kad kuogref

-2® >So. Boatoa, IdĮass.

HAR& haPAG

IŠ NEW YORK
į KAUNĄ AAA 
IR ATGAL X| IX 
Atėmus U. S. gal- arf 
vines taksas.
Nepapmsta proga duodama Jum 
aplankyti savo tėvyne su numa
žinta kaina 3-eios klesos ton ir at
gal ekskursijos kaina. Musų ke
leiviai iš Hambnrg'o nuvežami 
spėri iallškal traukiniais Į Jųjų 
vietas po priežiūra kunduktorių.

Svetimšaliai grįždami j 12 mė
nesių Amerikon, nfira prtskal- 
totni prie kvotos. 

ĮLjoiNT SERVįcę

Del leidimų Ir kitų informacijų 
kreipkitės pas vietinius agentu* 
arbu

UNITED AMERICAN UNĘS
131 State Street, ‘ Boston,.Mm,

3BE
J- ■ . įs*.
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Iš Ay^lgaiTn<Wwjl C. W.<rf A. Uni-

sio vasario 19 d., m.

Patys išsigando.

YOUNGSTOWN, OHIO.
į DEKSNIO GALINGA MOSTIS KURIOS FASAVUS P 
i ŠIMTUS METŲ LAUKĖ TAI JAU YRA GATAVĄ

skiltyse apie Paterso 
judėjimą ir daugiau- 

nistiškai. Kam. tas?

P a s ar g a : Saugokitės visokių apgavikų ir žiūrėkite, 
kad būtų toks paveikslas antį dėžutės ir 
toks pat parašas kaip čia yra tada turėsi 
tikrą gyduolę.

Susirinkimą atidarė pirm. J. 
Glaveskas, pranešdamas, kad pro
tokolų raštininkas Manelis yra su
spenduotas per Pildomąją Tarybą 
ir kad iš tos priežasties šiame su
sirinkime reikia rinkti kitą rašti
ninką.

Triukšmas.

rėksniai pasiliktų svetainėje 
savo tik du tuzinai.

Meta. laukan.

buvo pagautas korporacijoj —y pi- 
nigiškam klausime. Bet kiti kalbė
tojai pareiškia, kad p. Maneliui 
bus galima dovanoti jeigu jis pasa
kys kas jį prikalbino protokolą 
pertaisyti.

Petrpniuil priėjus prie Manelio 
ir kaž-ką pašnibždėjus, Manelis- 
atsisako susiriak&Hui pasakyti ap
linkybes ir pasisako, kad tylėsiąs.. 
Čia susirinkimas nutaria 272 bal
sais, prieš 70 vesti atatinkamu ke
liu tyrinėjimą toliaus. Gi Į Mane-, 
lio vietą išrenkama naujas sekre
torius, F. Kalpokas.

Padarius pastabą ant viee-pirmi- 
ninko, kad jis laike susirinkimo 
neužsilaiko ramiai, jo vietoį išren
kamas Ig. Kaėinas. Iš aukščiau
sios Tarybos rezignavus pil. £ar- 
landai, jo vieton išrenkamas 
Paškevičius.

Įnešta pakalbėti apie triukšma
darius. Po trumpų apkalbėjimų 
bei nurodymų Įnešta, kad J. Bui
vydas, K. Jankaitis, V. černans- 
kas, B. Jakubonis, VI. Misiūnas. 
A. Hermanas, Jasulaitis, Jasulai
tienė ii- Ramoška būtų suspenduo
jami nuo sprendžiamo balso už

Iš dešinės pusės vienas po kitam 
pradeda šaukti, kad pirmininkas 
“skobas” ir kad turi pasitraukti 
nuo vietos. Pirm, aiškina, kad ne
vietoj klausimą keliat, esą reikia 
pirma padaryti tvarką vesti susi
rinkimui. o vėliaus bus galima ir 
pirmininko “skebavimas” svarsty
ti. Nieko negelbsti. Buivydas, 
Jankaitis, Černauskas. Hermanas, 
Misiūnas ir kiti susinervavę šau
kia ir šaukia tą pačią giesmę, kad 
pirmininkas skobas. Iš publikos 
kyla balsai/‘išmesti Buivydą, lau
kan!” 0 kiti pradėjo šaukti: “i 
Maskvą važiuokite.”

Kiek vėliau ateina <aiės prižiū
rėtojas su savo specialiu policistu 
ir prašo pirmininko, kad palėktų 
niibalsavimui — ar trukšmadariii< 
mesti laukan? Pirmininkui už
klausus, kas norite kad Buivydas

ras Įnešima?. ant penkių metą.

aut
siiną uaisavo JI, uz 
balsai. Tokiu būdu 
s neteko sprendžia-

ro pareiš
oimą, kad jis uekuomet nėra ske
rsavęs ir priduoda raštišką liudiji
mą iš Akermanu dirbtuvės, kurioje

painia.špešelis poiieistas tuoj
Buivydą mesti laukan. Pastarasis 
priešinasi. Prasideda kalnierių 
draskymas. Bet Buivydas tampa 
nugalėtas ir išmestas laukan, čer
nauskas kitu sales šomi pats išbė
ga, o likusius meta per šonines 
duris 'kurios-yra-išėjimui nuo ug
nies);. Įsimaišo jų pačios '■— ir tas 
svkiu išmeta laukan. Dideliausias

tuma
perskaito, ir žo-

kai — šteinys ir .Žemaitis ■—.pa
tvirtino. kad per “Laisvę” Glavec
kas buvo biauriai apšmeižtas skv- 

. baviisn Įtarime. Susirinkimas 
, vienbalsiai, pripažįsta Glaveską ue- 
I kaliu ir nutaria, kad unijos sk y- 
j rius su “Laisve” nesiskaitys nuo 
j šio laiko ir ateityje nieks-bendro

B

Vėl ramu.

J. Mikelsoną

vi m a
a PATERSON, N. J.

r5
Teatras.

Mn-

'P

PINIGU NESIŲSKITEkai? jono.
■iki ‘ Kriau-

T no: Dudulio — I. V. Kūlikai’)

n ės iki’.s ouvęs p;

atvaidino T. Rimša.

ir ant -air Kritika.M a prislO;

a mink
Nuga -T one

.a pil/metimas, skundas, tai

tmsman,

.Manelis

pa- 
p'.-v

Rusijos ar dovanoti, ar no?
Tnorn Tarpu p. Miknavirius 

-telji, kad p. Manelis lygiai 
prašėsi dovanoti anais metais,

Mič-iulin.
P. Montvil:

Bubnis parod< 
ška liūdymą.

nūs gyvuoja — 
nebuvau matęs

Baise, vasario 7 d.

m- t nu

.•‘i, bet > 
p.'isi- rav

Išrm 
kan. s

kšino kėlėjus lau-

Įnešimas Pild. Tarybos, kad uni
jos pinigai daugiau nuo šio laiko 
’.'.-nūtęi eikvojami jokiai politinei

■tas jų užeina 
aiškina, kad ■ 
džiami laikyti 
triukšmo. Poi 
sirinkimą.

sirinkime padaryti keb 
-i-'i triukšmo virš apra 
irinkin:--. ;ad ir pabrė

i galėjęs kas por 
linkui padarėli ;
y‘i reikalavimą. kad pasi-

1 Juk taip einant ni-kno-

groži na oda. k^iri 1V 
• Ton* v ra vt<na% pui

Mes gaunam šimtus laišk 
raštu.

5 Chorams (’imiiamus di-ielis nuošimtis.

A. BAČIULIS, 421. Sixth Street, South Boston, Mass.

■K rinkimui !■ 
m suvirinkime ? 
ė- i<> nrav-, • k. Ji i

*is. labai paienkinfi.
•.•u pilna valė.

| CHORO REPERTUARAS į
| mėnesinis muzikos leidinys, metams $2.00 į ’
> No. 1-as, 2-tras ir 3-čias (trijų mėn.) jau atspausdintas s į
X Įtalpa:' X
.Įj LIAUDIES., p A INOS — Maršas’. (maišytam kvartetui arba chorui)

šIENAPJUfTĖ (merginu kvartetui arba chorui) 8 t
■ 5 T£VYN,£N- (lygiems balsams) w !
8 VAŽIAVAU DIENA- ir BEDA (maišytam kvartetui arba chorui) t

IT-I’ji. Suzn-Tn-e pnA.11 na vinurrj uzxt<-tejimo »r : 
-pinta r.m- iicž'ii ’o. a nv~> galvos skaurič;
yra apnešta nvo virriurių užkietėjimo ir kitų ligų.

gonbuty i’- .ji negalėsi.?utį naitęsti 
tokio, dalyko. Re t<>, jam -’.’ikn 
būsią ir iš darbo išlikti ėjimui 'eis
mai: ir ”, Pirm pakla 
iirisipažisti iiri'- kaltės?

persiu;;--. :s praeito pusmetinio 
ekstra susirinkimo protokolą, ku
ri susirinkimas užgiriu.

Svars’um.a p .Maneiio stispcr.da- 
pii'tarytas už prou-kn.

Kai ;
da rbįnii

pusėtinai pradeda dirbti; 
Keturios, kurios dar ne
dirbti.
irie kon’raktoriąi nukapo- 

ams algas, tai iš tos
priežasties daug esą skundu į Piki. 
Tary bą, bet kitos dirbtuvės vėl s-;, 
si?varkiusios ir skundu jau iŠv-m-

policija ir vie- 
estrados ir pa
likimai yra ki
lk n.r'.’alia kel;i 
is apleidžia sli

Pild Tarybą 
prieš toki iie-

Tokio Įvy

To

518 Ma ! reet

Deleg-ato raportas.

’■'i-iin pirma ateiti į Pild. Tn- 
•■■ bą ir ten paduoti apkaltinimo 
akta, šitokioj tvarkoj mūsiškiai 
bolševikai skundo nepadarė: ji® 
aplenkė unijos nustatytą tvarką— 
paskelbė “ Laisvėje” nepamatuotą 
tineižtą ir susiorganizavę atėjo i 
unijos .susirinkimą triukšmo kelti, 
t’isėtai ir 2 trečdaliais balsi,i iš
rinkta pirmininką nušvilpti nuo 
estrados, o paskui pastatyti savų 

kai' pažiūrų Žmogų. Juk niekas taip

jų labai .gražius ir naudingus pata
rimus. Prisirašė pora narių ir ae~ 
kurie užrašė savo giminėm “Dar
bininką” į Lietuvą. . i

Ten bttap.

4j|d paleuU^a ant valios, kur tik jie , 
i^H'^tai ^įeina, ir ką nori tą da- 
bc.1 r tkioma, tokis paprotis, nema
lonus dalykas. Tai kaip čia gali 
lošėjas tinkamai prisirengti prie 
vaidinimo. Antras dalykas —lo
šėjai neturi kam jų diriguoti ir 
patarti kaip geriaus, patįs turi ir 
lošti ,sufleriuoti ir šiaip taip stei- 
cių pareigtL Tai kaip galima ti-j 
kėtis tinkamo ir rinito vaidinimo. Į- 
Pagaliaus, kad tas pats “Rep.” 
pasiimtų tą darbą, tokiose aplin
kybėse, tai dar gal būtų prasčiau.

I ž. Įnešimą 268 balsai, 
Nutarta, kad ir strei- 

< skiriant t’ui bū*i sušauk- 
įprastas susirinkimas.

Žinoma, rimta ir tinkama kri
tika yra sveika ir pamokinami, y- 
patingai meno mėgėjams. Bet šio
je kritikoje nematau rimto pama
to, sulyginant su teknrška siste
ma. Būtų labai gerai kad ir tas 
“Rep.” prisidėtų prie mūsų me-1 
nininkų ir pasišvęstų pasidarbuo- Į 
ti. Tai gal būtų tinkamiau ir kri-j 
■fikuoti. Žinoma, man žinomas lasj ’? 
“Rep.,” kuris daug yra prirašęs ų

uedąro, ypač, organizuotų ir civi
lizuotų žmonių tarpe.

Jeigu jus komunistai turėjote 
kokį skundą ant pirmininko, tai 
galėjote jį įteikti sulig nustatytos 
tvarkos ir tame klausime išreikšti 
savo nuomones ir reikalavimus — 
kuomet tas klausimas būtų buvęs 
svarstomas. Bet ne. Jūs susitel
kėte panaudoti komunistiškos dik
tatūros metodus ir šiandien turite 
kęsti gėdos- ir nesmagumų dėl sa
vo neapgalvotų ir kvailų žingsnių. 
Atminkite, drauguviai, kad čia ne 
Rusija, kad čia yra Amerika ir 
todėl su riksmais ir kūlokais ne
bandykite uniją užvaldyti. Būki
te žmonėmis, kaip ir kili susipratę 
darbininkai,"o luome: ir unijai ir 
jums bus daug sveikiau.

P. M.

1924 m. Kaune buvo 208 gaiš- , 
rai; iš jų 14 dideli. 50 smulkių

7, i ir 144 kaminų užsidegimai. ; 
Degusieji trol>esiai rūšimis . 
skirstomi taip: 16 mūrinių na- 
hų. 16 medinių. 14 fabriku, 
dirbtuvių ir kt. Įmonių ir 18 ki- , 

i tokiu trobesiu.
I

j Biržai. Naktį Į 21 d. sausio 
jinėn. Biržuose Kilusių gatvėj-? Į 
■nuslį buvo Įtraukta raudona' 
1 vėliava ir išlipintos proklama- 
• vijos. Mat. komunistai sumano 
įšvęsti Lenino mirties metines 
į sukaktuves. Bet patys komu- 
įuistai neparodė savo nosių.

Lietuviai ir jų darbai.
Neseniai buvo rašyta “Darbi

ninke” ant pirmo puslapio apie du 
prasikaltėlius: B. Vaitiekūną, ku
ris pasisavino apie .šti.000 iš Lowell 
Bankus ir Juozapą Al. šilingą, ku
ris buvo pagautas 3 d. sausio. 1925. 
-Ils paėmė apie $35,000.01) iš The 
Dollar Savinas and Trus* Bankus 
i’- daug nuo pavieniu prisilupo. 
Gi dabar ir trečias prasikalto -- 
J. -J. Bukanas, kuris dar n-a ja;;-

Taute. Jonas J. Buehon dirbo už 
klerką pašto centre apie 4 metąs. 
-Jis buvo suareštuotas už atplėšimą 
laišką ir kratymą pinigų iš laiškų.

Gaidį l-:ad mūs kolonijoj Priviso 
visokių negerų žmonių; gėda ir i

Broliai ir sesers, kur prapuolė 
mūs šventas tikėjimas ir vienybė 1 
Gaila pažiūrėti j savo lietuvius 
Kaip čion jie išdraskyti ir pražu
dyti. Daugelis už savo teisiu gi
nimą yra. paragavę- ir kalėjimo, 
kaip tai Jonas Kapturauskas ir 
Kaziin.ici)as.;Stupinkeviį-ius- Ar tai 
yra katalikiškas darbas mūs vado-

5 metai atgal, visi buvo kaip vie
nos motinos ' sūnūs ir dukters. 
Šiandie'visi pakrikę ir vargą ken
čia. Ar nebūtų jau laikas susi
prasti ir vienybėje dirbti; kitaip 
mes savo tikslo nepasieksime.

A’asario 15 d. Darbininką kuopa 
laikė savo susirinkimą. Nutarė 
surengti prakalbas kada kalbėto
jas bus apie Bittsburghą 
Clevelandą.

Labai yra reikalingos 
prakalbos šitam'- mieste, nes pi 
miau nebuvo leidžiama kątaiii 
kalbėtojams čia pribūti.

' Vargas.

Žvalgas.
Kiršina žmones.

NEW PHILADELPHIA, PA

Vasario 2B d. atsilankė pils mus 
irsus kalbėtojas adv. P. Daužvar-

Pasvalys (Biržų apskr.). Gal 
nė viename miešti- neatsilanko 
taip daug iva-rių agitatorių.

dis. Kalbėjo apie darbi

niu ir vii-nvbe. būdami susiorgani-, vi <ai 
zavę Į ai tas organizacijas. Pana- spč-įa 
šiai Į Lict.u-ių Darbininkų Koope- kaliu 
ratyvę Sąjungą.
Tt ;;o::ę.s nusilę-ii kia rb i-
niūk 
daili’ mu davė.

tas, pertai žmonių mažai susirinko, 
bet kurie buvo, tie girdėjo kalbėto-

eseras paprotys

Vavario 2 d. I.. N yč-i i BĮ i- 
dino Tris v<-ikalėlius parapijos sa
lėje: 1 “Vargšas Tadas” Ta<lo 
•oię vaidino T. Rimas. Marytės — 
V. S'-rpaniutč. Daktaro I. N 
K’ilikai*is. Tarminės — M. Ku’i-

iii nuo ba'"

džiai jiratl' tki žmones kalhin-
Visi kalba apie iškėlimą ap- 

rities eontro Į Biržus. 1) t'm 
utiū' agitatoriai vis nori su- 
ršinti pri--š valdžią žmones.

20 DIENU

Nuža-Tohė GYDYMO 
BANDYMAS

Tik tuoj išr: 
miau priduota 
turite daryti, 
dienu jjvdyTn? 
’.jųosavirr.o va 
Kuoja kūno f 
atlikti tą da 
gamtos.

kuoti vadintoji! situaciją loširm-. 
kostiumus ir suflerio m taktišku
mą. Kritikuojant kokį nors da 
lyką. reikia turėti nmenvjc to da
lyko aplinkybes, ar galėjo būti ge
riau kaip buvo ar nė. Pirmas da
lykas, tai mūsų salėje negalima 
tinkamai perstatyti jokio veikalo. 
Nėra “steiė-iaus,” nei dekoraciją, 
“steiėius” vienu laiptu aukštesnis 
nuo grindų. Persirengti nėra kur, 
kaip nors po kokiom palom persi
rengia ir tai nuo vaikų negalima 
atsiginti. . Paprastai pas mus tė

 

vai atsiveda vaikučius- ant salės,

padar

jazni geriausių vi*o paguito daktarų prigelbe* 
jfrniri gamtai ir sustiprinimui kūno.

Nuga-Tone yra daktaro receptas, kur 
dauR knrtų buvo ir bėgiu trijų deifrnčh|

ja. i on.?. rt'** vn vaiauis , t -t ♦ •
Nuga-Tonc yra Hkrai gerta vaistas ir tun pafCibov jixsq 

juros nei cento nekainuotas.

r $ĮAĮ\ĮDTF*L Tu°i i«ra»ykitc^ir pa«ių«kite kuponą, kad

įrodė javo gerumą t-ikstin'inm« vyri)
Vartokite k-upona turai, kari nepamirlt 
tiekom tuo »upmtimu ir eutartiml. kad 
Žiūrėk ruturtl aut kiekvieno pakotuko.

DIENU BANDYMO KUPONAS
NATIONAL LAEORATORY, DŠpt. Uth.102. s- W«k«»h Ave„ Cbicago-

GERBIAMItrlT: Prlrri-Jskite mnn ISbanvrnOI Nngn-Tonr JO dienų apmokant pa 
Iėlaida4 irta** Jog n*-varto.io jį 20 dienų fr jeigu Ji a pagalbia, tai ufanokeeia
jum. ii OO'- iralgu nepa^elbėe. tai l.kueių pakrtuko dalį o» eugruiinaiu jume Ir nieko 
nemokėlaiu. •

VaUUM

NAUJAS

j) l’ii'vuiyjp. Nespė ja žinos Į j 
iši'it po pamaldų iš bažny- 
kaip tuojau visom- pusėse 

ipu ant baė-kti agitatoriai ir

I Deksnio (.lalmga Mostb yra sudaryta iš geriausią nebrangiausių 
i gyduolių iš visų kraštų svieto girių, visokių medžių, aliejų,- iš žoliųjį 
i kvietku ir visokiu šaknų. ; 1j , v -^5
I Dc-Ksnio (iaĮinga Alosmeina per skūrą į gyslas ir dir.basi j kraifk 

būna i.uą laiką žmogaus zūne, tai tokiu būdu išskusto krauj^ 
)rimr visą žmogaus oi-įaniznią ir išvaro laukan visokius skaudį 

kai ptai: REI'MATIZMĄ. RANK\’. KO.ą?, NUGAROS skar^ 
j'lejimą. 1)[ >[ LĮ. GA1A GS skaudėjimą, šaltį, ranką, kojų tirpini^ 
į.r atsalusio kraujo, ir Taip visokius skaudėjimus' tik ne runas), j 
i Didžiausia laimė pasaulyje kiekvieno žmogaus yra gėrėtis sveika^ 
įDidžiausi ssariiai, lionorai i;- užsūarnavimai nieku yra prieš atsa^

Žmogus nupuolęs am sreikaros, in atboja nieko, nieks jo netiesi^ 
a. viskas jam apmirę ir be vei-tės. Atkreipiant atydon bagoeius (tur-į 

luobus- ne vienas tekis basučius, neturintis sveikinos atiduotų savdi 
■’iairotvsię su mielu noru hi!.- tik ątsikratvt ligas. ’t

Ii- .u mielas Brolau ar sesule nekankink savęs ilgiau alė eik tuąž 
jaus į vais;inyvią ar pas virinį agentą ir pasjpšrk DeksniO’ Galingi

DeKsnm (ralingą Mušti 'aliai rekomenduoja garsingi pasaulio gy- 
,-..ytojai. Kurią Amerikos vadžia pripažino,ir užtvirtino kaipo geriau 
. >ią gyduolę pasaulyje d< I Reumat iškų skaudėjimų.
į Garsinam visam pasauliui stvirai-ir teisingai už kifrias!paša 
I. iudi.j(a'm dėkavoją už teisinguifg gyduolių. ■ i :.■! m :. t I 
j T ūksiančiai žmonių yra išsigy<lę o milijonai .da nežino apie 
j Deksnio galinga Mestis yra tiek verta aukso, kiek ji,pati svė 
į sulig naudos gydymo. Kaina75 centai, $l'.5O ir $3.00 ir 10 centų e 
p;ž persiuntimą. • ' ‘“z' ■
I Deksnio gyduoles parduoda išmintingi aptiekoriai.
j Klauskit taip: DEKENS NEW DISCOVERY OHtTMBNT. J 
i i’igalėliim gauti pas vietinį apti<korių,.tai prisiusk rilhms šitį kupo

padėkavonėinis iš visų-paša 
Žmonės dėkavoja išvirai ir teisingai, štai ka mums

j gyduoles. Tegul raošpas 
parašysiu jiems kaip-,aš »i 

‘ išgydė jūsų gyduolės. į 
trisiuiičiu jums $3.20 dėl i 
snio Galingos Alostteą pt 

siųsiu savo dėdei į 
as gyduoles,. Mei 
įsiusti. ■ i 
pagarba,.,

Tony Va

Vasario 27, 1

lamą koją per 4 mėne 
ti> ju<ų Galingą M 

no skamlėjlnlas din 
už jusi; gyduolių

pagarba.
I'r čeku

i’.:.. Birželio !i. 1924.

Birželio 9,

i šir-Iingni tariu jrmss ačJį 1 
j-.ii išpustą Deksnio Salin 
ri mnne išgydė nno remta 
sirgsiu įh-t 9 mėnesius ir |

i jH-rloiilsin ą.-ingoli gydytojų ir spect* 
jin ir ligonbucių ir niekas man «Cp( 
I gelbėjo, tik k.-iip man teko bati
i P.arro. tai ten rudini žmogų, karts
1 privedė prie just) Agento Ir aš 
! J bsiksiukn jusi) Galingos M

k>o ir ilrntns kaip pirma buvau. , 
aiži mano mieli aš labai joms
i už ju«ij nauja išradimą ir ai g
\ i<;rm-< i!raug:itw kart tokioj B0
ii njiujij jusi; gyduolę ki 
lUkso. ir n S UPkavoju wn<
mano gerbiamieji.

m
Nesiimk pinigu tik parašyk savo pilna adresą ir prisiąsk muMĮ 
šitą kujiona, pinigus užmokėsi pastoriui, kada gyduoles

GARANTIJA;

Jeigu pasekmių neapl&ikyri i 15 dienij, pinigus

V tlbhi fa



TeL 8a. Boston 0828
Moterys rauda.

NEPAŽINO SAVO KOJŲ.

Mat .jie .jau

GPTONETRISTAS

labai

lei-lll

MOKYKLOJE.

Mokykloje' laike pamokos (

daugiau

Ten buvus.

| Tel. S. B. 0441

F. J. KALINAUSKAS
PADĖKAVONĖ

LIETUVIS GRABORIUS

iV. KAZIMIERO R. K. DIUJOS

į
041.V M

t

fe

-
i

Išegaamtauoju akis, priskirtu aki- : 
nhis, kreivas ąįtlp; atitiestai Ir .< 
amblijoniškose (aklose) akyse m>- 1 
grąžinu Šviesą tinkamu laiku. ,

GYDYTOJAS !
VIDURINIŲ LIGŲ

ŠV. J0N0EV. BL. PAŠELP 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI.

j ■ Ta b. b. aa»-R. i
Lietuvis

Surinko' 
dzūkas Musteikis.

South Boston,, Mass.
Resldenci ja: 237 D St,. So. Boston, f

buvę vi.'llif- 
trai — - lalv-

389 Brttadway, So. Boston.
Tel So. Boston 2881

| 447 Broadway, So. Boston. į;

S ADVOKATAS |
1414 Broadway, So. Boston į
$ (Antros lubos) &

dideli 
atjautimą ir prielan- 

Xors jokią kolvktų ne
gausint a-j vienok patys 

im-

<>reh paaiškėjo Bala kiuriai 
manymas. Caras su variem-

16 METŲ SOUTH BOSTONE

OR. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS

899a W. Broadway, So. Boston
VALANDOS: Nuo 9 r. Iki 7 ▼. rak.

OC»o TeL: South Boston 3972—R.
Resid. Tel.: So. Boston 1912— W.

S. BARUSEVIČRIS
Lietuviškas G r abortus, balsamuoto- 
>s, Real Estate ir Public Notaras.

Gyveninio vjetii :
2G pimirk St.. Somervilli

Pfcfifthf ehris reples ir du aĄtu |BR.JU$IUNIGIS

1 ladangvs.
Ex-Sandarietis.

draugo “Bvauty, a Portimuese 
ĮHJcdle.” (šunelio), kuris pa.'li- 
pęs (jos sako — numirę.') pirm 
k.-lto mėnesiu,. Esu ’l'ammie

hiiakieriaus žnmim 
uonm: nesipriešino

« u«u iv KanKim-

kultilikai

SERGANT.

ė.)O

ražus

SKANI SRIUBA.

anie

ani> KALĖDOJANT.

lis

nu-
asi-

— Kare-g.i tokius puo-

Maloni žinia.

skauda

kurt

i palaukt 
cla

Bet dabar, kurni 
lis i

DR. M, V. CASPEF?J 
_  AKASPABAVICJUS) 1 R®® South Bo«toa »

O/tšo valmtdo*: j
» ta 12:00 ryte ir oho i -.30 

5 ir nuo 8:00 iki 8 vaj. vakare.
yris** uždarytas sąbatos vakarais y ir AedUdteniala. Įl

einant oro
>u re<

niaukė šventadienio

L. D. K. S. N. A. APSKRIČIO 
VALDYBOS ANTRAŠAI.

Pirmininkas — M. M. Kamandulis, 
20 I'uksoh S t., Montello, Mass.

Vlee-Pirniininkas — J. Jaroš*.
^r-- Eoston, Mass.

Ila.'iminkąs — J. V. Smilgis,
G9 Clark St.. Cambridge 39, Mass.

Iždininkus — V. Jakas.
55 ilampsi'eri Sr.. Cambgidge 39. Mass.

GAUSIAUKA.
ėboj įK>xpiety, Į5 kovo 

An»»i»eoj Rožančiaus 
ouj?ijo^aųiannkinias, kur at
ike tėvilKiAlfonsas Maria.

'^usiriukuift? buvo daug ir kb 
žiiĮonių ^įsiklausyti tė\o Al- 

į^onso. Tėvas Alfonsas apsakė 
Jėzaus Nukryžiuoto '{‘Sese

rų dabartine padėti. X 
&rys turi kentėti daug 
•ir sunkenybių, vienok 
gražiai eiiui pirmyn.

Susi r inkus i e ji jx>rodė 
seserinis 
kurną.
buvo garsinta-; vienok 
žmonės be'prašymo sudėjo 
tą du doleriu ir viena ypata pa
skolino tri> šimtu.' doleriu.

kičai i imli ui

RUSAI PRIEŠ BOLŠEVIKUS

Bostono ir tų nelinkęs rusai 
įsiorganizovo i Rusu Darbi-

ninku Kamilei 
smarkiausia

tą Soviet

ir VISOS ZlllOlliJO;

Ve i kante

nu. Komiteto p

OrgoniziK-'.io' 
paskuti n i a i < l:i 
dėjo augti. Mat 

rodė, turbūt 
sužnionū įiino 
duoti taiiisieii 

susirinkimus. iŠb 
nūs 
jas.

duoti Mariams

Štai

Prakalbos.

rinkime, ('op.ley Plazoj 
Im's. bėjo kun. Edmund 
t i eorget ownu i i 11 i v e 11. 
ingtone. prote-oriu' 
Aliee Hamiltonu'. Kun. 
kalbėjo pr 
vietų Rusij 

\\
nripažimma

vo pasiuntiiri;

bes. AValsi 
ta.' su di<i: 
tais, (d

dos.
Susirinkimai ir nariai.

Susirink: 
komiteto na 
nežinomas, 
prezident 
jęs laikas 

prezidento 
jis neathoj 
esanti niek 
Rusijos žmon 
ternacijon a!<> 
na.

Rusai 
niauja ] 
su ‘‘ \’e 
riesdam 
kus.

2

Telephone South Boston 3520

A.O.ŠALNA(SHALNA)I
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigę* du Unfvenriteta 
Oaraell University av A. B 
G. WMhin<ton.Univ. ra LL.B.

‘•DARBININKO” NAME 
(aotroa luboa)

MB W. BrMditay. Ba. Boatoa.
Rezidencija

Tel. Tnlversltv 1483- .T.

Katės, •‘Tanunie,’" pagrabe. 
pas i*-nūj Corrie Duok, 70 Mid- 
dlesex St., tyuvo daug ponių 
ašarų išlieta. I’onia J)uck ir 
jos draugės gailėjosi pastipu
sios katės. Esą ••Tonmiie” 
buvusi vienintelė kačiuke -ir 
įnirusi nuo širdies ligos. (.) !i-

Tėvas Alfonsas išreiškė g-i- 
liausią dėkingumą Bostonie
čiams. sakydamas, jog So. Bos
tono lietuviai prisidėjo dau
giausiai prie įsteigimo Jėzau.'

ūdimais. Bet kuomet I 
‘numirę.'.'' ,ai 
jiemiraiuinama

• ič "si i 
lu tiyl

nė mivgoii. Tokiu 
tę.'. nykęs ir šiomi>

■ lomi' nuėjo' pa> >avo drn
l’eautt . 1 )al>ar abi; g'raž m
r e d Vii guli Pine Uidtm kaė
UUGS". Ih'dliame.

Mat kokiui pasauly yra
k ūn i u :lobą j ■!' dolerio
i<) ją.

CAMBRIDGE'IO ŽINIOS
Misiiu užbaig

Katalika

Sandariečiu aimanavimai.

rinko

jibs ii<>:> 
no’nažnu

ilulvvi 
mm:: ’

1 0'110' 1V. K a
1 ko i i 1 mli'. Ka
i , ; - ;i V£į ■ ■■žinia. \
i-oi-:-' ';m nn'i'ni1 ' .
■ < o. ,<>]) \ : i i bo' ■ > M I

\V 
M

iniit*

Ne jų plauko

a I). A.

Vietinis

^IEŠKOJIMAI

savo kalboje niekino Lietuvos 
vahlžiij ir sakė joję reikia nu
vergti dabartinę . valdžią, bet 
kad tą atsiekus, reikia pinigų.

Sekė kolekta. Kadangi “di
džiąją” publiką “thiugumoje 
sudarė komunistai, tai ji-e sudė
jo. . . n-et $13.(X)!
pripratę griovimo darbą remti 
iš paskutiniosios, 
šiai neaukavo.

Sanda ne
sakoma, kanl 
iv savo cente

lius yra .'tikrovę i mimšainie- 
riii ir • ’pool-ruimių kypurių" 
Lanka.'.

Sandariečiai—“pakutninkai”
Kaip visur taip ir

11 be ga

'ii'toįa
Kuomet>iiian<!

u

dį tai ir mausto 
orkininkai iai 
bm>nė> ntteina 

Palikę vieni, pa- 
iandčlę. susirenka 
ir linguoja. vien< 
nuliūdusiais vei-

ZIIH11!

KAMANTfULTS. prašot 
;. n ypnč J'iauzn parapi- 
ki’i kaimn. Kamnndnlių 
:1’mmk.n. atsiliepti šiam

Amerika 16 balandžio t

dama irnv mokinosi medicina.

l.itht a- i — Kodėl nr, ištrauksiu skaudn-
79. K;ir«l | . . . ii-imą dnnti tavo žmonos: kad isgcl-

Petras važiuodamas per mieste
lį rado ant gatvės gulinti savo pa
žįstamą Vincą.

Petras,— Vincai, atsiimk kojas, 
nes suvažinėsiu!

Vincas i (laivą pakėlęs apsigrai
bė kojas). Tai ne mano kojos, 
mano buvo su batais, o čia plikos.

pons niteKyiep 
akiu neužsmuk:

Tarnaitė. — \ag 
Darbininkas pa n:

para gavęs
dėjus trupu

Kunigui kalėdojant moteriškė 
norėdama pavaišinti apdėjo stalą 
visokiais valgiais, tarp kurių padė
jo :r koptą paršiuką, didumo kaip, 
pirštinę.

Kunigas. — Bet kam-gi toki ma
žyti paskerdė*, nedavėt m-i kiek 
paaugai.

šeimininkė. — B<* nrabaštėli.

k-toj bevaisydama ku- 
'lėjo am stalo 
medaus į puo-

Kunigus, 
dus perku: 
dailūs.. .

Šeimininkė.—Bof kas

ponai, tai 
'la’.iko.

žmona

■nan padėt i ’

D. A. ZALETSKAS
LIETUVIS GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

I CNimilTAKEi: AXD EMBAI.MER)
983 Cambridge St. Cambridge, Mass.

PERSIKĖLĖ Į NAUJĄ VI ETĄ

P. J. Akunevičius 
LIETUVIS GRABORIUS

Suteikia geriausi paskutinį patarnavimą, todėl verta pas jį 
kreiptis.

OFISO IR GYVENIMO ANTRAŠAS:
820 E. 6-th St., So. Boston, Mm*. Tel. S. B. 0183-W

fiHe savęs ir kartu su Bąlakierinm 
nĮ^jo į jo namus. .
^Atėjęs prie Balakierio žmonos! 

caras pakiattsė, kurį dantį skauda Į 
ir patarė duoti dantį ištraukti. Ji ‘ 
pradėjo gintis, kad jai ne tik da-, 
i m r neskauda, bet niekuomet ’4aif.: 
ir neskaudėjo. Baląkieriu.s stovė-l 
damas (šalia caro) pašnabždėjo, 
kad žmona tiktai ginasi, o dantį 
jąi ištikrųijų skaudu- ■ •

( aras paliepė savo tarnams. Tie 
paėmė vargšę pasodino į krėslą. 
Caras liepė Balakieriui- parodvti 
skaudamą dantį žmonos. Balukių 
rilis parodė patį sveikąjį. Kaip 
nerėkė, kaip neprašė žmona Bala- 
kieriaus, bet caras paliepęs stiji- 
riau ją laikyti. .> pats ištraukė vi
sai sveiką dant i.

Mike Bluis, 501 Pme Hills St., 
Minersviile. Pa. rašo: “Dėkui Tamstai 
p. Žukaiti, už jūsų stebuklingai sutai
sytas žoles, kurios mane sveiku padart. 
Turėjau vidurių didi sukietėjimą, skll 
vio netlirbimą. galvos skaudėjimo, nak
timis nemigo, dieuiius viduriuose ir nie
ko valgyti nenorėjau, bet kaip aš su
naudojau jusi; žolių du pakeliu No. 
3U5A, tai tas visas nesmagumas nur 
manęs dingo ir veliju kiekvienam žmo 
gui kreiptis pas Žukaitj su negerais vi

duriais, o tos žolės jr jumis atirnlsys 
Prekė GOc. už pakeli.” Atsiųsk 10c. 
»> gausi visokių zonų ir knygų katalogą 
Adresuok taip:

M. ZUKAITIS
449 Hudson Avė., Rochester. N T

BARGENAS
3 šeimynų kampinis namas 

po 5 kambarius kiekvienai, su 
maudynėmis, skalbynėmis, pia- 
zais ir tt. Savininkas išvažiuo
ja todėl parduoda u: $7.S00.

1’2 Šeimyną namas geram pa
taisyme, elektros šviesa, rendos 
$255 į mėnesį, prekė $18.500; 
dženitoriaus nereikia.

A. IVAS, 361 W. Broadway, 
South Boston, Mass.

PARSIDUODA
Parrsiduoda dvit'jų krautuvių ir 

dviejų šeimynų puikus kampinis 
namas 4 ir 5 kambariai su maudy- 
r.>'m. Kaina tik š’7.500 su $1,500 i- 
nešimo. Ineigų apie $'960 Į metus. 
Kreipkitės j Joną Kašėtą, 332 \V.

Tel. S. B. 4000

DAKTARAS
I. LANDŽIUS-SEYMOUR

Lietuvys Gydytojas 
772 EAST BR0ADWAY 

So. Boston, Mass. 
VALANDOS: 

nuo 9 ryte iki 9 vai vakare.

STOGDEN GI AI 
(ROOFING)

Smalos ‘r žvyrio, metalo. Slelto ir 
ašpalo šlngelių. Ta! yra seniausi ir 
atsnkančiausi stogdengiui So. Bos- 
ton’e. Visas darbas ~varantuojamas 
ir ypatiškai peržiūrimas.

T. L. 0RMSBY & SON
216—218 Bowen St., So. Boston

(Tarpe E ir F Streets)
Tel. So. Boston 3662

TeL Mala 2488

GEORGE H. SHIELDS
ADVOKATAS

811-812 Old South Brdlding
294 Washington Street 

Boston, Mass.
Valandos: 9 A. M. iki 5:80 P. M

EAST BOSTON OFFICE
147 Maverick St., East Boston 

Telephone East Boston 1490 
Gy genimo vieto

37 Gorham Avenue, Brookline
Telephone Ilegent 6568

ANTANAS F. KNEIŽYS 
kuris lanko Suffolk Teisių mokyk
lą Ir užsiima Real Estate pardavi
nėjimu, būna mano ofise kasdieną 
nuo 3 iki 5 valandos po pietą ftsky- 
rus šventadienius. Lietuviai, kad 
ir mažai su kalbantieji angliškai ga
li kreiptis įvairiais felkaiais pas 
manę. A. F.' Kneižio adresas yra 
toks: 308 E. Ninth Street, Tek So.

Boston 1696.

žinomi pasiskelbia atidaręs nau- j, 
ją Įstaigą .kuri kiekvienam malo- I 
niai patarnaus laidotuvių reikaluo- |j 
se. nepaisant ant kokių kapinių, iį 
sriig noro laidojančių. I;

Tatai Montello's ir apyljnkšs lie- i 
tuviai prašomi yra panašiuose rei
kaluose kreiptis pas savo tautietį: I

ADOMĄ WAITKUNĄ
(WAITT) i

2' Enterprise Street Tel. 6746-AV!
MONTELLO. MASS. I

Ofiso vieta: I
530 N. Main St.. Brockton. Mass. [

Tel. 1023 j

tel. So. Boston 0506—W. į

LIETUVYS DANTISTAS ’

A. L KAPOČIUS ;
2§1 Broadway, So. Boston

(“Keleivio” name)
Ofiso Valandos ; nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 vakare. 
Seredomls nno 9 iki 12 vai. dieną

: Subatomis nuo 9 Iki 6 rak. Neda 
: tomis nuo 9 iki 12 (pagal sutarti'

U TaL Brockton 5112—W.

I
 DANTISTAS

OR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

706 Mala 8t„ MonteUo, Mau

TeL So. Boston 270

J. MACDONELL, M. D.
Galima »u»<kalbfti ir lietuvUkai 

onso ▼▲LAsmoe: Rytais Iki 9 vai
Po piettj nuo 1—4 
Vakarais nuo6—t 

638 B. Broadway, So. Boston

Bostono Draugysčių Vai 
' dyliiĮ Adresai

Pirmininkas — M. Zoba,
539 E. Seveith St., So. Boston, Mass. 
Telephone South Boston 151G—J.

VIce-Pirmininkns — J. Petrauskas, 
250 <told St., So. Boston, Mass.

Prot. Raštininkas — J. Glinevkis,
5 Thomas I'k., So. Boston, Mass 

cin. Raštininkas — M. Seikis,
40 Marine lioad, So. Boston, Mase. 

Kasieriųs — A. Naudžiūnas,
885 E. Broachvay, So. Boston, Mass. 

Tvarkdarys — ,7. Zaikis,
7 Winfield St., So. .Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedėkiienl kiekvieno mėnesio. 2 rą 
valandą po pietų, parapijos salėj. 492 
E. Seventh St., So. Boston, Mass.

DR-STfi LIETUVOS DUKTERŲ 
PO GLOBĄ MOTINOS ŠVČ.

SOUTM BOSTON, MASS. 
VALDYBA

?irm. — Z. Zičkienė,
203 W. 3-rd St, So. Boston. Mass. 

Fiee-Pirm. — A. Janušonlenė,
1426 Columbia Rd.. So. Boston, Masą 
rot. Rašt. — O. Siaurienė,
443 E. 7-th St.. So. Boston, Mass. 

'in. Rašt. — J. Keys.
115 G Street, So. Boston, Mass.

žd. — O. Staninlfntė,
105 6-th St.. So. Boston, Mass. 

harkdarš — O. Mizgirdienė.
164 6-th St., So. Boston, Mass. 

>raugijos reikalais kreipkitės visados y 
protokolų raštininkę. Draugija laiko 
savo srasirinkimus kas antrą n tam la
ką kiekvieno mėnesio 7:30 vakare, 
parapijos svetainėj ant Penktos gat
vės, South Boston, Mass.

Pirmininkas — J. Jaroša.
562 E. 6-th St.. So. Boston, Mass. 

Vlaę-plrm. — J. Grubinstais,
157 M Street, So. Boston. Mas*, 

“rot. Raštininkas — A Janušonis.
1428 Columbia Rd., S. Boston. Maa* 

cinlnsų Raštininkas — K .Kišais,
8 Hatch Street, So. Boston, Mas*, 

ždlninkas — L Svagždys.
111 Bowen S t. So. Boston, Maaa 

''varkdarys — P. Lnučka,
395 E. Flfth St. So. Boston, Mas*.

Draugijos reikalai* kreipkitės via** 
los I protokolų raštininką.

Draugija savo sustrnklmua laiko 2-rą 
ledėldienį kiekvieno mėnesio 1-tną vak 
>o pietų parapijos salėją *» fteventb

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

BOSTON, MASS.
IRMIN1NKAS — V. ZaUeckaa.
514 E. Broadiray. So. Boston, Mass.

ICE-PTRM. — Povilas Raka.
95 C Street So. Boston, M.iss.

PROT. RAST. — Antanas Macejnnaa, 
450 E. Seventh St.. So. Boston. Mum 

IN. RAST. — Juozapas Vlnkrrllčua. 
906 E. Brondvvay, So. Bostan. Mas*. 
ASrERTVS — Andr. ZnlIOCktU.
611 E. Flfth St. So. Boston. Mas*. 

IARŠALKA—Kazimiera* Mlkailtonla.
908 E. Brendrray. So. Boston, Mas*.
D. L. K. Keistučio Drnngijš laiko iM- 

o mėnesinius susirinkimus kas pirmą 
edėldlenj kiekvieno mėnesio, po nona. 
M IVashlncton St, Boston, Mana, 
:30 ranlndą po pietų. Ateidami ant 

•atlrlnklnač ataTnmklte n ntfm Mo* 
zlasa naujų nartą prie musą draugijos 
prirašyti.




