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tu ir verti didžiausio užmo- 
keg»į(i.’’

Darbininkai sudaro di-įskrity. tik per vieną praeitą 
džimną kiekvienos tautos;
darbininkai atlieka sunkino- nariu.
sius ir juoduosius kiekvieno
je valstybėje darbus: jie iš-

No. 42. Matai X.

NAUJAS PREMIERAS 
SOCIJ AUSTAS

1 • • 1 • — 1’’e' žinoma, gal bus nesą!

Uarbimnkųpajega.:d h N s E1^ uFrancijoj suirute didėja.

- j i T N I

kuo>hi$ansiai 

tarp žmonių. Geri laikra

VISUOTINAS NEPASITEN
KINIMAS

Francija jiergyvena vieną 
iš biauriausių krizių respub
likos istorijoj. Dabar Fran
cija pergyvena politiškas, e- 
konomiškas ir finansiškas 
bėdas. Bėdos didėja tuo, 
kad iškilo didis nesutarimas ' 
tarp senato ir atstovų buto.

Herriotui rezignavus ir ■ 
Briandui nepavykus sudary
ti kabineto buvo pakviestas 1 
Sarrant sudaryti ministeriu 
kabinetą. Tasai atsisakė nuo 
to darbo. Gi finansai taip 
pakrikę, kad tuč tuojau rei
kia kas nors pamatinio dary- 
ii. 'Trūkstant pinigų turbūt 
dus išleista įlaugiau popieri-.našlę* i>8 m. 
nių pinigų.

bethu.

N. A. APSKRITYS.

Pirmoje vietoje Montellas, 
avaitę prirašė trylika naujų ^antroje Cambridgiust o tre- 

Tuomi supliekė Eli-Bostonas, kurį jau pa- 
zabeth'ą. kuris iki šiol buvo sivijo Nevcarkas ir dabar abu 
pirmoje vietoje, štai New- Ptovi ant \ leno laipto.

kasa ir refimioja auksą, pa- ark’o kuopos naujieji nariai:; Naujoji Anglija, išski- 
stato gražiausius ir didžiau- 1. J. Pakais. 2. A. Bernotas. ,1.janT yi<)ntellą. pastaruoju 
sius namus, užlaiko visokius ^3. A. štarienė. 4. K. Dubins-ąaiku buvo truputį apsnūdus, 
ipomis ir ponelius — vienok .kas. 5. C. Bubėnas, 6. P. bet dabai1 kelia galvas ir dar-

7. Škėma. 8. P. bininkiškas širdis aukštvn ir

. riausvbėturinaujanvbe.Su- 
Belgnos karalius pakvietė i i.- ” '• •' 1 ,seke. kad laivyno virsinin-

jkai esą parsidavėliai. Ko- 
; mendantas Bartosze wicz

■areštuotas, vice-adnurolas 
; Porębski suspenduotas. Ki
lti devyni valdininkai arba 

BUVO UŽSIDEGUS LAIVAS..1 pašalinti iš tarnybos arba pa- 
Philadelphia. Pa. — Itali-'skirti į pažemintas rangas, 

jos laivas Valross, plaukęs iš Komendantas Bartoszevvicz 
Genoos Į Philadelphia. buvo .yra tarnavęs Rusijos laivvne. 
užsidegęs Belą vare upėj.'Dabar jam užmetama išda- 
Ugnis buvo užgesyta savo j ė- 'vystė. Iš jo ofiso dingę svai

dais dokumentai. Jis aiški- 
piosi. kad ja'

Francijoj nepavyko suda- ^ocijalistą Emil Vandervelde 
ryti naujo ministeriu kabinę- sudalyti ministeriu kabinetą. Į 
to. Tą darbui bandė atlikti Į Tasai apsiėmė tą vietą užim-i 

Briand, kurs jau daug sykiu 
yra buvęs premieru. Kai jis 
dabar ėmėsi darbo, tai reika
lavo, kad siK’ijalistai ineitų 
kabinetan. Jiems atsisakius. 
Briand atsisakė nuo paves
tos vietos.

NAŠLĖ S ŠIRDIS.

Chicago, III.—John Stark. 
75 m. amžiaus, buvo įsimylė
jęs i Klarą L. Poffenholz, 

amžiaus. Abu 
utiko sueiti porom Bet cy

patys yra bejėgiai, suvargę- Dvareckas.
liai. neturtingi, gyveną daž- Pranckaitis. 9. P. Kendora- 
nai labai prastuose butuose vičia. K). J. Šleinvs. 11. A. 
ir nemoką save vaidutis,, savo 
gyvenimo padėtim rūpintis, j

Kodėl taip vra ? Gi todėl, I ., . ....
, ... . , , i (’ia reiKia priminti, t
kad įvairaus plauko deniago- L, . . , vi ..... .......... 1......... ----------- -T' •—. • Ae\vark as apart siu trvlikos pnrt (’ni^naągai apsikarstę visokiais siu-j . . .>t.Ll<ui įsu 1 oitiaioonas,
lijimais. “rojai: 
mis'’ ir daugybe kitokių bur-1 
bulų nuveda darbininkus j 
nuo teisingojo kelio — nuo i 
kelio vienybės ir meiles: su-' 
skaldo jos. apakina — pada- j 
ro vienus kitą priešais ir ab 1 
soliučiais bejėgiais. '

Tat ką-gi daryti ? Aišku, j 

idant apgalėti ką nors, reikia 
priimta* -Letilaę. - konkorda-Lpškos, o spėką darbinin- 

Beau- tas- 0 Pasekmčs jo jau šiam kams galima rasti tik koope- 
. Smalė- racijoje — vienybėje ir sutr

inu parapijoj du trečdaliuikime. 
lietuviai, o vienas trečdalis 
'lenkai. Pamaldos būna vie- 

_ ną šventadienį lietuviškai, 
.kitą lenkiškai- Jei vra čia 
skriauda tai tik lietuviams. 
Bet lietuviai nesiskundžia, 

'■užtat iš lenkų pusės
— Ten- skundai Į starostą. kad len-l

iki 11 m nm-žinm •/■liilč-iijn ‘ >kn<'mdziai'nl ‘ ka<J‘smarkiausias judėjimas, dar- 'beth'e milžiniškiausiai ka
lki. 11 m. amziau>. žaidė su j klebonas varas lenku kalbą is . . . . i . . • ■„] nc t
hnlc o- nonnlntn L-n1n vvVk-.Li ---• L - \ • bmnikai organizuojasi po ko- nauja kuopos raitininkas J.oole n nepajuto, kaip užmoko baznvcios ant šventoriaus.) Lr . • •i-iii ,4. ... - -r- • loneratvves idėjos vėliava —Motuzą, kuris pereitais me-ant geležinkelio kuomet frau- kad liepiąs svesti sv. Kazi-i . , ‘ , ...................... •
k-iiv U-o-n r cvl-nti- ’ T -i 'semia kooperatvvę dvasią ir tais susivienijimui prirašo
kiu»> Dego. Lenkuti- liekoj rmero diena, o sv. Stanislavo ... , • i . , .. . • n '„ 1 rengiasi prie konkretesnio virs šimto nauju narni. Da-,

,dienoj nešvenčia, kad klebo-i. . - n ............ -i •’ ... . . ų.,..
r.as bažnvčioj tik apie Dievą1“"' į . . • ..r 7.. „;L. , 'įkas bizniu, i-dirbvscm ir ki-įL. D. K- S. še jo naujieji
moko. n“no!seios issakvk-l .. .. . • • • , r i i o,c. ,, ,tn matenjalistini gvvejąmą !nariai: L J. Dambrauskas. 2. 

■los negarbinas. Is Suvalkų; y v. . . ' . .,1 .. . • , jvaldanciu-.moniu. P. MiIniKas
<Tarostijos jau buvo atvazia-j ‘ ‘ ' i b š
ves valdininkas ir slaptai! Darbininką Sąjungos pir- į

Lietuvos i rinko žinių apie kleboną. Be miausias užsihrežimas — 'ai jaax1' 1U'.‘ x.
to. i Seinų valsčiaus rastinę.darbiinnki; vienybe, losiic-j^ 

starostijos raštas, nvbes stiprinimui ir didini-;' 
liepiama pranešti, niui dabar eina vajus. \ a- į Su olizabcthiet'iais juokui jniadioniuj po \elvkųi.

kolonijos grėsti negalima, juk reikią j Tat<J1 jajko da vra. nsi su- 
■atminti. kad ten klebonauja |krUskim0 įr smarkiai pasi- 
uinrasai darbininkui pati ijai - (Įar})n<)kime iki savo metinei 
Ta- kun. J. Sinjonaitrsypvar-;vvpnteL 0 t-(la ęafoime 
'gonininkau.ja A/ \ išminas. pnksrnai ir tikmi darbūnn- 
‘T'nigi sujungus klelv.no auto-.kj-kai - aarbminkll
ritetingą žodi, vargonininko i. 
knisa ir muzika, o Motūzns j|į .  '* w -r ‘
įgeh’žinį d arba — galima len
gvai supliekti ir Montellą.

! Aišku, jie daug parodisj ,
... . .. , . Iniotcrvs. Dora lostcr. 32 m.iki organiazcijos šventei, o, . -

J rečio j< vietoje da tcbe-'<avo šventėje, kurią jau jie 11J 'T. in
stovi Detroitas, bet jo pinn<‘-;x-rb mitare išlūlmingai ’>i. ,<m ži<iu>. su. rginę1

'dėl virvės, ant kurios d/iaU- IH'rgah'S nuo-1. . . ,
i I ja skalbimus. Fa pačia VW-
Į pren į. y.(, akj naudojosi; Be.t šftl6
{ (ONN.AI SKRFFLS. įkartu jaunesnioji moteris

, šiame ,apskrity pirmoje
vietoje stovi Hartfordas, ąnt- protestą v J.’ TSv legribejo.

o trečioji* Taiti senė pc.rm“ kyortinį 
. Yienok galutines- butelį ir karktelėjo ^.riefr 

Keletas vra mirti-ĮNmv Jeraėy apskritvs. vpa- nių rezultatų iš Conn. apsk. ninkpi per galvą. Ti^i kri- 
dvi kuopos: New- negalima pareikšti, nes |>o Jo žemėn primušta. Kilo* 

vajinių prakalbų da jie ne- a lasui, atėję poiicistiii Mb

gomis.

OFICIERAI KARO 
TEISMAN

TVashington. — Laivyno 
sekretoriaus TVilburo įsakv- 
mu karo teismui atiduodami

pios i. kad jarrf juos pavogę, 
i Bet paskui rasta jie jo švoge- 
rio namuose gerai paslėpti.

Nepasitenkinimas dėl šitų.rui meilė išgaravo ir jis atsi-'šeši Jungtinių Valstijų lai- 
...mrm.r. yra vnmotmar.. Tau'sakė našlę vesti. Tai našle už 'vyno oficierai: transportinio I 
aiškiai ir atvirai kalbama, .širdies pagadinimą per teis- laivo Beaufort komanduo- 
kad reikia paleisti parlamen- mą reikalauja $20.000 atlygi- tujas Fuller. Įeit. Hill. Įeit, i

kivirčių yra visuotinas. Jau

BAŽNYČIOS PAMALDAS 
JAU IMA TVARKYTI 

STAROSTOS
nimo. Rohovv. Įeit. Baker, masinis- j 

tas Hendrieks ir kasininkas |

Miškūnas. 12. V. Boreika. 13. :
A. Šlapelis. '

J. apskričiui.

1 ’ei i i isy Į va ii i j < > j e. kasyklų, 
distrikte pirmoji* vietoje yra

Bandė našauti karalių
NUSVILINO KARALIAUS 

ŪSUS
Bulgarijos karalius Bori

sas vos išsigelbėjo nuo mir
ties. Ant jo darytas pasikė
sinimas. Spėjama, kad tai 
komunistų darbas. Karalius 
vyko automobiliumi Į sosti
nę. Užsisukime automobi
liui lėčiau einant, pasigirdo 
šūviai. Pats karalius nebu
vo sužeistas, bet du jo paly
dovai nušauti. šoferis su
žeistas.
.šūvius pabėgo. Kai atėjo ži
nia apie pasikėsinimą polici
jai. tai buvo pasiųsta karei
vių ir policistii ieškoti pikta
darių. bet nerasta.

Kai užpuolikai nušovė abu 
pialvdovu ir sužeidė šoferį, 
tai karalius pats šoko maši
ną varyti, bet negalėjo. Ta
da išsitraukęs revolveri ėmė.. . „ T \ :pu čia suimta,
-auti į užpuolikus. Jų buvo Į 
šeši. Karalius išliko nesu-' 
žeistas, liet viena kulka zvim
bdama pro karaliaus bumą

. nunešė vienos pusės ūsą.

MIRTIES BAUSMĖ PRIE-

; Roma. — Del Įvykusiu pa
staromis dienomis Įvairiuose 
Italijos miestuose. vpaČ- Bo
lonijoj ir Faenzoj. kautynių i 
ir žudynių tarp fašistų ir ta-1 
■riamų komunistų, generalis) 
[fašistų partijos sekretorius

SMALĖNAI, Suvaiką ap- 
Dar nėra seimoGallagdier. Visi jie kaltina- 

mi dėl degtinės šmugelio. 1
Transporto laimii , 

fort kovo 21 dieną atplaukus į'kampelv jaučiamos, 
iš Vakarų Indijų į Hampton 1 
Roads laivvno bazę, laivvno* 
vyriausvbė padarė kratą iri 
rado jame nemaža parsiga 
lxmfų svaigalų.

ŽUVO VAIKAS.
Worcester. Mas:

Farinacci išleido proklama- Įkį- saikas Ed^ard Sepitovs- kai esą
-riją, kur jis graso, kad f ašis-! 
tai pavartosią savo priešams 
aštriausiu priemonių! — mir-

l žpuolikai paleidę pieš bausmę ir ištrėmimą.
Mirt ies bausmė Italijoj y- 

ra panaikinta, bet ji būsian
ti išnaujo atsteigta fašizmo 
priešams bausti.

SUĖMĖ PIKTADARĘ.
Memphis. Tenn. — Mote

ris IVinona Green. kuri pa
bėgo iš Arkoas kalėjimo, ta- 

Ji vra nužu-
ižiusi savo vvro tėvus.

KOMUNIKACIJA ORU 
PRASIDĖJO

____ Detroit. — Henry Fordo 
PER PELĘ GALĄ GAVO -suni,s b‘v,) Priežiūra istei- 

____ ---- ges yra orlaivių dirbtuvę.
W. Hoboken. X. -I. — Mo-'.Orlaiviai bus vartojami ko-Į 

toris Julia Kauft. 49 m. am-anerci įaliams tikslams. Tos !* . . . . •. i
žuius. lipdama tropais že-[dirbtuvės pirmutinis orlaivis i 
mvn. pamatė priešai^ atliė-!jau pramušė kelią. Orlaivis 
gani pelę. Ji nusigando, i vardu “Maiden Dearbom"
apalpo, virto žemvn. prasi- iš dirbtuvės su kompanijos Smithfield automobiliui be- 

dalvkais ir reikalais lėkė į važiuojant per geležinkelį ir 
H(*ge<wich. III., netoli C’hica-[tuo tarpu traukiniui einant 

nelaimė. Aiitomobi-
St. įlius sustojo ant geležinkelio 

ir ant jo užlėkė irnnkinys

' “laisvė-(naU 'i- 11 energingų al)Troje Shenandoah-, trečioje
. . . .’ Jdarbininkų jau pirma turėjo Scranton.as. o Minersvillis 

gana gražų naujos armijos žada supliekti visus. štai jo 
būrį, gi dabar tiesiog atida- .ri;Uljiejj narįaj: i. M. Dobri- 
ro ugnį ir skelbia visiems ka- 'šįus> o. P. Lilakas. 3. A. Šu- 
rą. Kiek nujaučiama, gene- ]<ausk;)s, 4< A. Melenckas. 
rolu tarpe vra gerai žinomas '
DaAininkn Sąjungai veikė-i' Ph'ladelplujos apskrity 
ias A. Kazlus, kuri anais m<- vietoje randasi ma
tais Pennsvlvanijos b«lie-:^sal < - jls auga.

............. •; nariais kasaiend.j 
Štai keletas: Ig. Tamošaus
kas, F. Retkelis ir A. Dėgu-

viai norėjo nužudyti ir užsfr)-* 
ti kelią šviesiosios spaudos, ‘ 
platiphftiri? -
kojant. jo gyvybė likosi iŠ- ls; 
gelbėtą, tik spėkos gerokai šita 
pažeistos. Dabar juu jis TrėU' būvu* AVsų .iplčistJL. 
kas ir gyviausiai .stoja savo 'yra pavyzdinga iv darbinin

kiškai aukštai jnlkvhis.'
' AB E LN A S STOVIS.

A hemai imant vajaus sek- 
jmėmis jau džiaugiamės ir ti; 
ikimės pikiai pasiekti savouž- 
jsibrėžimą — sukėlimą pen
kių tūkstančių naujų narių, 
ir “Darbininko" skaitytojų. 

, - ... ................................v_,[Šam pasisekimui daug pri
semia kooperatinę dvasią ii tais susivienijimui pi ii a>c jgP]})(-s didesnis sujudimas vi- 
■rengiasi prie konkretesnio jvil< šimto naujų narių. Da- ]iarių kiekvi'enoje kuopoj 
[darbo — ėmimo i savo ran-jbar jis žada tą pati padarvu kiekvienani miestely. Prie 

[organizacijos didinimo dar- 
įbo visus kviečiame ir pata- 

'. T. j^abahauK [rįarne> ka(Į neliktų organiza- 
Jdk'L įci joje nė vieno nario, kuris
J. Kalenimas. L!T)cbūtii prirašęs nors vieųo 
'•uis. Q. M. ek .nanjo nario i.ki Šv. Juozapo 

[Globos dienai, trečiam sek-

Šviesesnieji darbininkai 
kooperacijos principą prade
da labai Įvertinti, ginkluoja
si juo. ir drąsiai žengia pir- . 
mvn. štai Lietuvių Darbi
ninkų Kooperatvvės Sąjun

gos nariai pradeda judinti 
■žemę: visose kolonijose eina

myliaman darban.

Elizabeflt’as lipa ant kul-j 
nų Nevvai-k'ui ir žada jį lėn-j 
gviausiai paimti. Jis dabar; 
turi tik keturiais nariais ma
žiau už Nevyark’ą. Eliza

kolonija mažiutė ir

f

VYKSTANTIEMS LIE
TUVON

Washingt'>n. ą. TV. 25. Lie
tuvai Pagražins 
telegrafu p ra m
Pasiuntinvbei Amerikoje 
kad nėr Jonines bus Vėlino-;atėjo 
uos iškilmės. Kviečiama A- Įkurir 
merikos lietuviu organizaci-’kiek yra Smalėnų parapijoj jnje savo spėkas 
jas dalvvauti tose iškilmėse lenku ir kiek lietuvių. Tai-jodo sekamai: 
ir tam laikui pritaikinti sa- gi. bažnyčios pamaldas pra-[ 
vo ekskursi jas Lietuvon.

Liet. Pasiimti)i>fbr~ Ant. C‘I?vta

Nelaimes

Pirmoje vietoje stovi J/on- 
fdlas. o antraje ('lerflatnin*. 
Ir abu beveik gretimai. Mon
tvilos nauji nariai: B. Vis- 

- mantienė. V, Jocius ir -J.
Miškinis. Clevelamb ir-gi 
trvs: 1. V. Rnmeika. 2. J.

■ventę.
į—* '■ -.T,“ | ■. .s V

SUSIMUŠĖ DEL VIRVĖS
Springfield. Mass. — 15vi

NELAIMĖ ANT GELEŽIN
KELIO

Providence. R. I. — Prm

rakė palvą ir mirė.

BARSIDUODA PRIE
GLAUDA.

Brimfield. Mass. — šitas 
miestas turi prieglaudą. Per 
visą buvimą vra aprūpinusi 
daugiau kaip 1.000 biednio- 
kų. Dabar prieglauda tuščia 
ir miestai ją nori parduoti.

gos. Naujos Fordo oro lini-Į 
jos numatvtofi šios:
Tonis. Št. Paul. Tron. Mich.

Naujasis orlaivis iš Dėt-' Vietoj žuvo keturi žmonės, 
mito i Chicago nulėkė per Į 
tris valandas. Greičiausias, 
traukinys tą kelionę atlieka;
per penkias valandas ir 25 laivas u]H"j apsivožė 
minutas. 'žmonės prigėrė.

PRIGĖRĖ DU ŽMONĖS
Albany, N. Y. —■ Nedidelis 

ir du

EKSPLIOZUA 'GAZOLINO 
M’orcester. Mass.—Stand

ard Oil kompanijos gazolino 
stotyje vaikas darėbandvmą. 
Jis norėjo žinoti, kadaroga- 
žolinas Įmetus degantį degtu- , 
ką. Tai darbininkams beke
liant gazolino kubilą iš šuli-j 
nio vaikas metė deganti deg
tuką. Gazolinas sprogo ir j Smarkiausiai dabartiniu roję \Vatc.rbnris. 
sužeidė tris darbininkus ir R [laiku dirba Nevv Yorkn ir Ansonia. 
vaikus, 
nai sužeistų. Nuo eksplinzi- tingai 
jos aplinkinių namų langai ark’as ir Elizabeth’as. New- 
išsprogdinčjo. [ark’as vra pirmasai savo ap- prisiuntė savo rapųętų.,ką- 'areštavo,sęųe.

■;nvbės valandos jau baigiash'aėti. jmreil 
nes jam lipa ant kulnu Cam- 
bridgius. Bostonas. New- 
arkas ir k.

APSKRIČIAI.
Smarkiausiai

■z

klelv.no


PAIEŠKOJIMAI
at-

lewska. Bror.i:
Marčinska. P:

JOGO W. Markei S . Pa.

ju<’j

$1.00

:da> matome. Į 
-eitus metus |

Pasitikėk žmonių darbais, 
bet ne jų žodžiais.

KAIP PRIRENGTI KŪDIKIO 
MAISTO BONKUTIJ.

Palaikau Juozą. Bartkų ; girdėjau jog 
seniaus gyveno Chieago'j. III. Turiu 
dėl jo svarbiu žinią iš Lietuvos, todėl 
prašau atsišaukti šiuo antrašu: K. 
EISMONTAS, 19 Thomas Pk.. So. Bos- 
tss, Mass. ■fti? <

ds
art drąsos buvo paėmę), kad 
kai kurie pakėlus uždangą tuo
jau nusirito nuo scenos. Pnbli-

DANGAUS KARALIENĖ, gražiais aude
klo apdarais.....................................................$1.00

metais gyveno 320— Nir.ntli Si.. I'hila- 
delphia. Pa. ir Gerardvii'.e. l’a. Turiu 
labai svarbų reikalą. Atsiliepkite. .Tu
sų gentis—PETRAS VAllANAUSKAS, 
1S8 Boltou St.. So. Boston, Mass.

PIETARIO RAŠTAI. drūtais gražiais ap
darais. Du tomai..................  $2.00

Britam. Conn. Kas žinote apie šias y- 
patus ar patįs, atsiliepkite jx, šiuo ad-

Paieškau Ainerike savo sunaus Vin 
cento Kalvaičio. Sena motina per karę 
pametė jo antrašą ir dabartės uesusira- 
š<>. Motina gyvena Kybartuose. Ka
binote apie jj ar jis pats atsiliepkite 
šiuo antrašu: A. GERATH, S4 Gedai- 
St.. Hartford, Conr..

prieš dvyli-

Jonas. Amerikon atvyko 
• tūlą laiką gyveno Dės

arba Giništiš. Aleksan-

į Rengiamas popierio fabrikas.
I Teko girdėti, kad “Drobės” 

netrukus žada Įrengti di- 
]>opierio 
Drobės”

PactetiMs dalytos.
. Biržuose susitvėrė

salę.

“darbininkai
966 W«K Broadvay

Kaip parceliuojami dvarai, ka pisipiktinusi apleido 
Pasvalys. Netoli nuo Pasva- Taip šviečiasi jie.

lio praeitą vasarą išparceliavo ____________
Žadeikių dvarą, iš kurio daug “ ‘ ‘ ‘
kareivių ir mažažemių turėjo ! Biržai?”
gauti žemes sklypų, bet visi la- neturtingiems Biržų gimnazijos 

kbai apsivylė, nes dvaras tapo iš-1 mokiniams šelpti draugija. To
pai eiliuotas tarp vietinių ūki- kia draugija, be abejo, pagei- 
ninkų. Girdėjau, kad net tĮe !(laujama pr jos veikimo dirva 
ūkininkai gavę žemės, kurie i]* gaj0 piati 
turėjo po 30 hektarų ir dau- ° 
gjau. įdomu, kuom vadovavo
si komisija parceliuojant dva-

Sugauti vagys.
Onusiškės (Trakų apskr.) 

Naktį iš- 26 į 27 vasario nuo pi! 
Staeevičiaus Antano, gyv. Ver- 
dakiemio k. iš tvarto pavogta 1 
du arkliai, verti apie 1,700 litų, j

Onušiškio nuovados Virsi- Į 
ninko padėjėjo Č. Benesevi-1 
čiaus ir pasienio polio. I rajono; 
Viršininko S. Čecnkaus pastan-1 
gomis surasti vogti arkliai, grą-' 
žinti savininkui ir suimti trys 
vagys: Dimitrijevas Grigori. iš 
Zakiškių vienk., Jankauskas^ 
Stasys iš čyžūnų ir Naruckas, 
Juozas iš Leipūnų k. Kaltina-' 
mieji visi kaltėj prisipažino.

Atgyja pramonė.
Šiomis dienomis jau vėl pra

deda darbą fabrikas “Stiklas,” 
j esąs Petrašiūnuose, netoli Kau
no. Kaip žinoma, šis fabrikas 

i prieš kurį laiką savo darbą bu- 
(vo sustabdęs, kadangi susiban- 
krutijo. 2 Dabar. Įėjus šin fab- 

cikan naujiems kompanijo- 
. nams, ir jau tarp kitų darbų 
(apsiėmus pristayti Mokesčių 
| Departamentui. Monopolių 
i Valdybai butelių, darbas vėl 
j atnaujinamas. Tuo būdu 200- 
300 darbininkų vėl darbas su
teikiamas. Tenka pastebėti, 
kad Lietuvoje veikia dar ir ant
ras stiklo fabrikas “Tubara” 
Šančiuose.

dėmesio ir į »6men< I didesnę dalį, o iš 
5fahrtybių gauta ma

kitose.
kada praėjo * bausmės laikas.

Nuo š. m. kovo mėn. 2 d. tarp 
Lietuvos ir Didžiosios Britani
jos įvestas piniginių pašto per
laidų apsimainymas paskyrimo 
šalies valiutoj, t y. perlaidos iš 
Lietuvos Anglijon ir į jos kolo
nijas ir protektoratus siunčia
mos svarais sieringų, o iš Ang
lijos ir iš jos kolonijų ir pro
tektoratų Lietuvon — litais.

Vaistažolių, išvogsiąs.
Prieš karą nemaža Lietuvoj 

augančių vaistažolių buvo ve
žama Anglijon, tačiau karas ši
tą prekybos šaką žymiai pakir
to. Anglijoj yra plati rinka 
šitoms prekėms. Lietuvoj jos 
gan gausiai auga ir todėl kam 
rūpi Lietuvos išvežimo didini
mas ir pelnas,’privalėtų pagal
voti ir apie šitos prekybos 
gaivinimą ir jos plėtimą.

Šančių liaudies skaitykla 
perkelti į erdvesnį butą, Juo
zapavičiaus prosp. 35 (buv. 
“Drobės” b-vė) atidaroma 
k&sdieB nuo 5 iki 9 v. Be to 
pranešame skaitytojams, kad 
skaitykloj nesenai pirkta daug 
įdomių įvairiomis kalbomis 
knygų, kuriomis skaitytojai 
jau gaE naudotis. Laikraščiai 
ir žurnalai leidžiami Lietuvoje 
lietuvi)}, rusų, vokiečių ir len
kų kalbomis išrašyti visi. Be 
Lietuvoj -leidžiamų laikraščių, 
dar skaityklai siunčia iš Ame
rikos, Latvijos ir Vokietijos.

1923 metais Lietuvon įvežta 
4,201 metrinių tonų vaistų, ver
tės $407,220. Iš Vokietijos gau
ta daugiausiai, už 3,470.3Q0 E- 
tų ($347,030); iš Anglijos už 
147,800 litų ($14,780); iš Jung
tinių Valstybių už 122,700 litų 
($12,270); ir iš kitų šalių už 
231,400 litų ($23,140).

1923 metais keturios dirbtu
vės gamino degtukus Lietuvoj 
ir apie 700 žmonių jose dirbo. 
Degtukai pradedami išvežti iš 
Lietuvos į kitas šalis. 1923 me
tais jų išvežta į Rusiją ir Angli
ją. Taip pat mėginama juos 
atvežti Į Jungtines Valstybes.

STRAIPSNIS 115.

Km, kak tik

ttft vMicn Ortp ir-tolBm

Jr prieinama kaina. Koetume 
■vietos mMnaUaHjub adfetim
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50BWOOD, MASS.

;delĮ Įvairios rūši< 
‘fabriką. Iki šiol 
,b-vė gamino kariuomenei *ir 
Šiai]) prekybai Įvairius rūšies 

iinių.
Profesinės Sąjungos ( -----------------

] * Amerikiečių parama Lietuvai.
i Lietuviai amerikiečiai daug 
į teikė paramos nuo karo nualin
tai Lietuvai, bet nuo jos jie ir 

;šiandien neatsisako. Jie siun- 
'čia pinigus ir Įvairiausias dova
nas Į Lietuvą savo giminėms.

'' 'pažįstamiems ir t. t., ir tuo pa- 
<-iu stiprina mūsų kraštą finan- j's 
siškai ir ekonomiškai.

Iš patiektu oficiališkų žinių 1 
apie išmokėtas 
m. Amerikos pe. 
kad per ištisus 
išmokėta Amerik- perlaidų 
Lietuvai per Įvairius akcinius 
bankus, bankines kontoras, 
smulkaus kredito bankus ir per 
pašto Įstaigas viso 31,413.732 
lit. 55 cnt. Vadinasi Lietuva iš 
Amerikos gauna kas mėnuo 
daugiau kaip po 2 milijonu litų.

Liūdnos laidotuvės.
Alytus. Nesenai Alytuje bu

vo liūdnos laidotuvės — mirė 
viena pradžios mokyklos moki
nė. Tėvai po šio baisaus Įvy
kio kaltina mokytoją p. L. R., i 
Alytaus 
skyriaus narį. Nežinia, kaip Į i 
tai pažiūrės švietimo Mini.-teri- j 
ja ir Alytaus švietimo Komisi-' 
ja’ Pirmojo Rajono Mokyklų 
Inspektorius jau pasistengė i- 
vertinti — paskyrė p. L. R. kitą 
vietą, perkėlė iš Alytaus i Sim- į, 
no valsčių. Matyt, kad tai kas -- 
negera, kad taip .-taiga iškeltas. V.c

Naujs^uriams sėklos.
Lietuvos Ūkininkų Sąjunga 

ir Lietuvos Žemės Ūkio Kope- 
ratyvų Sąjunga Žemės Refor
mos valdybai davė sutikimą iš 
užpirktų šių metų vasarojaus 
sėjai javų išdavinėti sėklas 
naujakuriams, neturintiems 
nuosavios žemės, tokiomis są
lygomis: naujakuriai, gaudami 
sėklas, Įneša minėtų sąjungų 

j vietos skyriui gautą pinigais iš 
valstybės sėkloms Įsigyti pa
skolą, kaipo gaunamos sėklos 
kainos dalį, už likusią sėklų 
kainos dalį duoda tam tikrą 
pasižadėjimą, garantuotą as
mens, turinčio nuosavą žemę 
ar kitą nekinojamą turtą. Šiuo 
reikalu naujakuriai turi kreip

eis i Lietuvos Ūkininkų ir Lie- 
i.tuvos Žemės Ūkio Koperatyvų 
1 Sąjungos skyrius.

Lietuvaitė baigė Šveicarijoj 
mokslus.

Vasario 28 d. Fribourgo uni
versitete (Šveicarijoj) p. Sofija 
Orvidaitė baigė licenciato laip
sniu gamtos mokslus.

Tuoj po vartojimo prašalink čiulpu- 
k.j ir i>erplauk jį Šaltame ar SHnrme 
MU’.deny. Patrink išorinę pueę su tru- 
ppčiuku valgomos druskos, ir išversk, 
ivrplsiuk ir patrink su druska, kad&nas 
C-ęrą. ir pavirink peukias aiinutas, čiub 
i.ikas tuoj bus sausas kaip tik i S uosi iš 
verdančio vandens. klek jj į stiklinę, 
kiiri buvo pervirinta ir kietai prisuk 
dangt ::r laikyk, jį kur nėra daug Švie
sos. Pirm vartojimo čiulpiką reikia vėl 
jierpluuti. Gerai yra turėti prirengta' 
keletą čiulpiku, kaulingi juos patinka j- 
vairios nelaimės. Tarytum turėti ant 
ranką šešias boukutes ir dvyliką čiul
piką. Prie :<>. vieną aštuoniu uncijų 
inierą ir bonkutei trintuką.

Smuklės žydų rankose.
Rietavas (Telšių apskr.). Ro

dos, jau pereitais metais turė
jome svaigiųjų gėralų pardavi
nėjimo įstaigų (viso 6) ir šie
met laukėme, kad tas skaičius 
būtą bent kiek sumažintas. 
Prieš Naujus Metus ėjo gandų, 
kad visas minėtąsias Įstaigas 
paims i savo rankas viena, ar 
kita vietinė organizacija ir jų 
skaičių žymiai sumažins. Bet 
atėjus ėmimo laikui nė viena or
ganizacijų nepanorėjo tą minė
ti; ištaigų imtis ir visos atiteko 
žydų rankosna. kurie dabar 
varo miesteliui ir apylinkei 
pragaištingiausi darbą..

‘ ‘ šviečiasi. ’ ’
Batakiai. Ir čia nesenai su

sitvėrė iš keietos bedievukų so- 
Galistų kuopa. Ji tuojau ėmė
si šmeižti “Pav-kus.” Bažny
čią. Per Kalėdas statyta vaka-

Artistdi taip blivo nuo 
nes “linksmi.” (matyt.

Lietuvos sėmenys Afrikoje.
Britų audyklos reikalauja 

daug linų. Sąryšy su šiuo čia 
daroma pastangų padidinti sa
vų linų gamybą. 1922 metais 
pra<{ėta bandyti linus auginti 

į Pietų Afrikoj ir bandymai bu
vo Įjasekminai. ištiems bandy
mams daug sortiruotų sėmenų 
buvo vartota nuo Viekšnių ir 
kitų Lietuvos dalių. Plačiai a- 
i)i<‘ ši anrašinėio Afrikos di-en-

I 1 - 1 ■ w,
iraštis “The Cape Argus.
j Sąryšy >u šitais bandymais 
[daug pasidarbavo žinomas linų 
socialistas Lietuvos pilietis dr. 
J. Holzer. -Jis sako, kad lie-

| Knygos iš Lietuvos

!
 LIETUVOS ĮSTATYMAI, labai didelė 

knyga. 1032 pusi., apdaryta, tik.......$1.00

■ | PALYDOVAS. labai graži knyga, gražiais 
audeklo aĮidarais. kaina......................$1.00

VISAS imant ant kart, atiduodame už . . . .$5.00

jos ir Klaipėdos.
“Suomių Garlaivių Susisie

kimo Bendrovė” yra pakėlusi 
sumanymą organizuoti nuo 
ateinančios vasaros garlaivių 
susisiekimą tarp Suomijos uos
tų ir Klaipėdos. Tuo būtų žy
miai palengvinta prekyba tarp 
Lietuvos ir Suomijos, kuri da
bar eina per Latvijos iš dalies 
per Vokietijos uostus.

L. Universiteto studentams 
šelpti Draugijos pirmas valdy
bos posėdis įvyko kovo 4 d. uni
versitete. Valdybos pirminin
ku buvo išrinktas visuotiniame 
susirinkime burmistras J. Vi
leišis, vicepirmin. inž. J. Naru
ševičius, kasininku dabar iš
rinktas prof. P. Juodakis, sek
retorium doc. Pr. Augustaitis; 
d-ra* Kocinas pasilieka valdy
bos nariu.

Valdyba darys posėdžius 
kiekvieno mėnesio pirmą ir tre
čią sekmadieni 1 vai. universi
tete.

Draugija duos neturtingiems 
L. U. studentams pašalpas, pa
skolas ir šiaip materialės pagal
bos.

Draugijos visais reikalais 
priima valdybos sekretorius 
kasdien (išskirti penktad. ir 
sekmadien.) universitete nuo 
1-E vai. Čionai priimami ir 
nauji Draugijęs nariai.

Visas korespondencijas Drau
gijos reikalais prašoma adre
suoti : Lietuvos Universiteto 
Studentams Šelpti Draugijai. 
L. Universitetas. Kaunas.

PAIEŠKOMA
1) Janušis. Jonas. Amerikon atvyko 

1914 metais ir apsigyveno Brooklym 
N. Y.

2) Karpavičius, Juozas.
ką metą iškeliavo Argentinom

3) šeirys, 
1909 metais : 
Moines. Iowa.

4) Giniotis arba Ginistis. Aleksan
dras. atvyko Amerikon 1913 metais ir 
tūlą laiką gyvenęs Bridgeport. (Jonn.

5) Vasiliauskai. Jonas ir Kotryna, 
1914 metais gyvenę Phi’adelphia. Pa.

Apie juos žinantieji arba patįs ieš
komieji prašomi atsiliepti šiuo antra
šu: LITHUANIAN CONSULATE, 30 
Park Rok New York City. N. Y.

Prie švarumu kitas svarbiausias da
lykas yra teisingas nusnikavintas ir tin
kamas atmiešinius. Kuomet vartojama 
pasaldintas kondensuotas pien;ist jis tu
ri buii atmieruotas pilant iš keno ; 
šaukštą, ir žiūrint, kad pribėgtą pilnas, 
bet nejiervirš. lengvai galima supras
ti. kodėl nereikia šaukštą kiStt j Keną, 
jei pasvarstysi kiek prie jo prilips pie
no visai nereikalingo. Pamokymai kaip 
penėti sako imti tiek ir tiek šaukštų 
j tiek ir riek uncijų vandens, todėl rei
ki:'. labai atydžiai atsaikuoti. kiekvie
ną šaukštuką kondensuoto pieno kaip1 
pamokinimai mdo. Atsaikavęs reiks-, 
mujanią kiekį yra svarbu peią^auri sti- 
klą -u virintu vandeniu. k;rd išsėmus 
prilipusią pieno adlji Atidarytas', ie
nas turi buri laikomas šaltoje vietoje 
ir kietai pridengtu* puodeliu ar stikli
ne. Vartojamas pienas turi turėti Sme
tonos varsą ir būti liuosas nuo .sukre-. 
kėjimą.

Atsuikitok virintą vandenį (ųe van
deni. kuris verda. I»et tokį, -karts buvo 
pirma atvlrintas ir dabar vėsus) mlero- 
je. Ten pilk pieną tik žiūrėk", kad pie
no lygmaič- butą su saiku, o ne per 
virš;. Išmaišyk viską gerai iki iisileis.’ 
iš inieros pilk šitą maišymą į sterili- 
zii'oą bonkutę ir uždėk tuojaus steri- 
lizU'Tą čiulpiką. Sumaišyk tik tiek, 
kiek reikalinga vienam penėjiintri.

prisieina reikalas išauklėti 
kis ; stiprius, sveikus vyrus 
s. niekas nėra taip svarbus, 
<e gyvenimo žingsniuose, kaip 
Todėl žmonės jau sienai pame- 
tnentavę. IšmintiiMSi žmonės 

Jei motinos, pieno nėra.
■Ina. bet tuoj imasi Ber- 
Irano Pieno. Pasinaudok 
•kos miiionų kūdikiu ]>er 
:"ls gen t kertes.

Borden’s Eajir 
nas nėra 1 
maistas kūdikiams, 
Motinos vari? 
per virš 
šimte septete*

Motinos Kurios
Sos išaugo 
den’s Eagle 
šiandien peni u Oh

Vėl skaudus lietuvių mokyklai 
smūgis.

Vilniaus apskr. mokyklų in- 
>pel^^atas skubotai pranešė 
“Rytui” ir pačiam mokytojui 
p. Aleksandrui Giedraičiui, kad 
jį atstato iš Galčiūnų mokyk
los vedėjo vietos ir iš mokytoja
vimo. nenurodžius jokių prie
žasčių.

Vietos laikraščiai praneša, 
kad Dunilovičių apskrity vėl 
siaučiančios kelies gaujos, plės
damos ir užmušinėdamos vietos 
dvarininkus.

Nedarbas Vilniuje.
Kovo 1 dieną Vilniuj buvo Į- 

registruota 1740 bedarbių, iš jų 
1258 vyrai ir 482 moterys. į- 
>i registravusių tarpe daugiau
sia buvo juodadarbių ir proto 
darbininkų.

Triukšmas Stud. varpininkų 
paskaitoj.

Kovo S d. 4 vūl. v. Rotušės 
salėje buvo Lietuvos studentu 
“Varpo“ draugijos vieša pa
skaita. kur kalbėtojai nesilaikę 

’tėmos buvo Įspėti policijos. 
•Paskum siūlė balsuoti rezoliu
cijas. bet kadangi leidimą tu
rėjo tik paskaitom*, o ne mitin
gui. tai rezoliucijų skaityti ne
leista. Del to salėje kilo triukš
mą.'.

Triukšmailariai patraukti at
sakomybėn.

(“Lietuva“)

Aš, Marijona Kastaatinavičiutė. po 
vyru Grigienė, paieškau saro vyro Zig
mo Grigo. Jis paeina iš Darželių kai
mo, Marcinkonių parap. 14 metų atgal 
Jis išvažiavo į Argentiną ir nerašė man 
nė vieno laiško. Aš nežinau kur jis 
ra dabar, bet man teko girdėti, kad 
U karo laiku atvažiavo i Suv. Valsti- 
M Ir buk tai miręs

pie tai neturiu. J;
paliko dideliam varge ir as jau 
gan 14 metų. Taigi brangus br 
sesutės amerikiečiai malonėkit 
pranešt, jei kas žinote, apie mano vy
rą Zigmą Grigą. Aš pagal išgalės su
teiksiu dovaną tam. kuris pirmas pra
neš ir iš kalno tariu už tai ačiū. Pra
šau pranešti šiuo antrašu t JONAS 

’.TASKELIAVIčIA, 4 Bellevuc Avenoe. 
Montello. Mass.

Graži kalba — Įrankis pro
tui valdvti.

LIETUVA.
Lietuvos Respublika apima 

197,000 ketvirtainiškų mylių ir 
turi apie 2,750,000 gyventojų. 
Sunku paduoti detaliai jos bir
žą kemikaliniuos produktuos, 
nes statistikos yra abelnos.

Už pirmuosius 1924 metų 10 
tnčnesią kaip parodo skaitlinės 
kenūkalinė birža pasiekė 57,516 
metrinių tonų, turinčių 11,141,- 
000 litą vertės. Iš Vokietijos 
gauta 9,129 metrinių tonų. 4,- 
206,000litų vertės; iš Didžio
sios Britanijos 2,082 metrinių 
tonų, 321.000litų vertės; iš Bel
gijos 2,080 metrinių tonų, 245,- 
006 litų vertės; ir iš Jungtinių 
Valstybių 1,512 metrinių tonų 
616.060 litų vertės.

Trašalo buvo įvežta 52,355

Paipškau dėdės Kazimiero Strakaus- 
ko. Girdėjau, gyveno Pittsburgh. Pa. 
Gavau laiiką iš Lietuvos, kad jisai jan 
miręs ir palikęs daug turto. Kas žino
te apie jo likimą, malonėkite pranešti 
nž ką busiu labai dėkinga.

JIEVA DAMCSEVICIUTB 
(Barauskienė)

16 Teunis St.. Hudson. N. Y.

Kum A. Jocius jau Kaune,
Šiomis dienomis Į Kauną iš 

Maskvos atvažiavo kun. A. Jo
cius. kurs ištisus metus buvo 
laikomas “čekos” kalėjimuose 
už tai, kad pas jį buvo rasta lie- 
.tuvių laikraščių. Laikraščius 
jis nuolat pirkęs Lietuvos ats
tovybei, Maskvoj, apie ką žino
jusios ir rusų įstaigos. Kalti
namasis ištisus 9 n^n. turėjo 
’laukti teismo. Žiemą jis buvo 
laikomas kameroj, kurioj bwvo|iomi, 5389^800 Htų vertės. įn
iki 3 Ldpsnhj ialčio. Teioaas 
kaltės jokios ueiirodė, vis 
jis liko nubaustas 1

Paipškan savo sesers Kotrinos Riau
ba, apie 33 metų amžiaus. 11 metu kaip 
Amerikoj. Seniau gyveno Wisconsiu 
valstijoj. Kilusi iš Telšią miesto. Kas 
žino apie ją, te kaitės pranerti už ką 
atlyginsiu.

STEPONAS PIATAKIS
631 Wilkeus St. Rochester, N. Y.

Paiešksn naro pežįstnmn IS kariuo
menės laiku Juozo BuriMko. kurs bū
ręs stjžrlstss Frsncijcd. Sugrįžęs gy
veno Chlc»xoj. PaieMnu teipšl 8tani* 
love .Ta<mino, turėjo salluną ant State 
St.. Chleajmj. Antano langelio tarėjo 
Cbicncoj bsrhemę. Noria, kad tonogrei- 
€ įausta ataUbinktą.

MARTYNAS KNIČIUNAS 
268 BMton Bt., So. Beatao, Haas.

jių 4,363 tonai, 
Kės. Prireng- 
518 tonu už 1,-

Ai, Karl-Alfons Urbannvl$taa, rauna 
Kon*fwntino fr Onos rcfostlflij. trt- 
mes MeMcto «tMn* apate., Ka«- 

ieikau mvo <MMs Jono Ur-



ils

LIS
Rengia Švento Petro Bažnytinis Choras

lalandžio 20 d., 1925
BALIUS 

eje^ 482 E. Seventh Street 
SOUTHI^OSTON, MASS. st:

0] Gries viena iš geriausią orkestru (Barrett Connar's) Šokiai nuo 2 iki Vel/nak. 
O Tikietas Vyrams SO centų. .:. Moterims 35 centai.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLONUOSE .
Tavo jau užsibaigs...

*Tai ji nebus danguj’ viena,
— Tu būsi su ja, sveiks.

lodei neliūsk, neverk brolau.
Kad mirė Tau žmona,

Nes tupm’ Įgyjo laimę sau. 
Ir tai dar amžiną.

Tr jūs perdaug našlatiėlės 
Neverkite mamos, 

ją geras jūs tėvelis
Ir Dievas, pavaduos.

JGJeriau savo jūs maldose
Tankiai ją atminkit... 

gerbūvy, bei varguose
Jos atmintį gerbkit.

į •' PHILADELPHIA, PA.

e Pomirtinis paminėjimas ir 
i užuojauta.
L Nepermaldaujama mirtis dieni 
I 5-to balandžio (1925-jų metų) iš

plėšė iš tarpo gyvnjn-amžiną at?.-
ė sį gerbiamą Agotą Pranekūnienę. 

moterę čia labai žymaus veikėjo, 
gerb. Jurgio Pranckūno, vedančio

5 Real Estate biznį po antrašu 2Uj’ 
: Morris St., Philadclphia. Pa. C;L 
įr velione buvo taipogi veikėja; gali 
į* iš nekurio atžvilgio, dar ir dides-^ 

nė negu jos vyras, bot ji dafoo*jo$.l 
kad nemat.vtų jos kairė.. . ką deši.l 
nė ranka daro... tai ir nepagarsė- 
jo .labai. Amžiną atilsi gerb. Ago
ta Pranckūnienė mirė 46 metus be. 
turėdama. Naujam pasauly — A-1 
merikoj išbuvo 25 metus ir tai vis;
Philadclphijoj, Pa. Su vyru išgy-pa.žnyč-ioj laike sumos kun. J. Kaz. 
veno 28-nis merus. Gimė Lietuvoj,ųnskas laikis savo pirmas šv, mi- 
Kauno gubernijoj, parapijoj Klo-lšias.
vainių, vienkiemyje Minionėse iij Koncertas.
tėvu Juozo ir Mor'os Malinauskių.j ’lą pačią dieną 2-rą valandą po 

pmiko našiai-jp’t-tn, Lietuvių Svetainėj bus dide
liu koncertas, kuri rengia mokyto
ji M. Blažauskaitė, kuri yra gerai 
iintoma ne tik New Britam’e. be4- 
Maitose kolonijose kaipo gera dai- 
?.inke ir didelė veikėja. Be jos da
lyvaus dar du gabūs artistai: smui
kininkas J. Davidonis, baigęs Yale 
universitetą ir yra narys Nev 
iilven Symphony orkestrus, ir R. 
hska, mokinys Yale universiteto 
rvargronininkas New Haven lietų
jų parapijos.

K.

NEW BRITAIN, CONN.
Pirmos mišios.

Balandžio 19 d. šv. Andriejaus

r
, Velionė, apart
temis dvi dukteris. Oną ir Emilę.t 

• . Prigulėjo prie Rymo Katalikų Su- 
j sivienijimo apie 2(i metų, prie de

šimtosios kuopos. Toliau: prigu- 
f. Įėjo prie Apaštalystės Maldos, 
; Draugijos Švento Rožančiaus bei.

tretininkų-tereijorią. Ir kaip bu
vo prie šv. Kazimiero bažnyčios, 
kur-klebonauja gerb. kun. Juozas 

? Raulakis, našlaitnamis, tai jinai 
> labai daug darbavosi našlaičių, pa- 
į vangelių naudai dr-stei šv. Vin- 
U e€ftto a Paulio. Tapo palaidota 8 
į id. balandžio ant kapinyno šv. Kry. 
T siaus per čia visiems gerai žinomą 
y gerb. Antaną Lž’imeeki. kuris 
‘L turi ofisą laidojoM-.mdortekcrio.” 
. ir Realtor’io po antrašu 300 

‘ Wharton StreeT Philadclphia,
Pa. Dar daug, čaug! ką bu
te rašyti apie amžiną atilsį get*- 
biamą Agotą Pranckūnirrę, bet... 
*bet kad ji gyvenant netroško gar-

• sos, garbūs, tai mirus, rasi, dar 
gal jos prakilni vėlė-"dūšia' ’ galė
tą užsirūstinti ant manęs, kad 
'daug apie ją rašau: tai užbaigiant 
‘apie ją’ tariu: — Te būna Tau ’er-

' gva ši svetima žemdč. g
.veikėja I

O suraminimui jos -,-yroi 
terą, te bus man -.uiię r 
štai tą ;
“Neliūsk Pranckūne. kr.d

Išplėšė Tau pačią.
Tai yr’ kiekvieno juk si>>k 

Po kovai... rnmirt
Kad po tam, anapus grabo...

Gyventi amžinai
Ten/knr nėr’ kovos.. . • 

Kur būna angolai.
Pas Dievą, danguje gražiam.

Kur laimė tik yra:
Kur išrinktieji gieda JAM, 

Kur skamb’ kanklės, lira.
Neliūsk veikėjau, nes Tavo 

Dangus jau tur’ pačią...
Ji tą jgyjo už savo

Vargus ir kova čia
Us kibią triūsą, darbuotes.

* Už vargšų šelpimą : 
Jai Dievas danguj’ atmokės,

’ Kad guodė- artimą.
O tedp gyvenimo diena

M. O. V.

- d-

vargo.

JUOKŲ ŽIUPSNELIS
Surinko

DZŪKAS MUSTEIKIS

BRANGI
Raštininkas 

draugui Imšai:
— Žinotumei, 

ko didelė nelaimė, šieno restora
ne pavogė man lazdelę.

— Tai čia didelis daiktas, juk 
tavo lazdele verta buvo ne dau
ginus poros litų.

— Tai tiesa ; bet iš piktumo pas
kui išėriau bunka šnapso ir visą 
tuziną alaus, <> pasigėręs susipc- 
šiau su draugais ir sudaužiau di
dįjį sieninį veidrodį. A'isa ta ^is
torija’’ man apsėjo apie ]0() Jim..

ISTORIJA.
skundžiasi

SENOVĖS PASAKA. i
Baudžiavos laikais valstietis va- ■ 

žiuodavo i dvarą neskubėdamas ir, 
tankiausiai nepateptais ratais ku
rie girgždėdavo:

Kas bus-tas bus,

savo ,

Kas 1.
■ tas :

PAS GYDYTOJĄ.
— Kiek kart;: ką nors suval

gau tuoj pajuntu dideli sopėjimą,
— Tai kam va! g;

GERAI SUMANYTA
VAIKAS. — Aš m 

"vi nurašyti laišką.
MOTINA. — Gera

ytv nemoka skaityti.

PUIKYBĖ.
Ūkininkas susiėjęs su 

seniai pažįstam u dvaro

NORTH SIDE, CHICAGO, ILL.
D. K. S. 20 kuopos susini nki- 

ras įvyks nedėlioj, balandžio 19 
ė. š. m., tuojaus po pamaldų, š-.-. 
ilykolo parapijos mokyklos kam-) 
lūyje. 1C>44 W. Wabansią A-o. 
Liečiami visi atsilankyti, nes tn-

daug svarbių reikalų apsvars- ■

•kln so prie Darbininkų Sąjungos, 
irior.ėkite atsilankyti ir prisira- 
ri. “Darbininkas" privalei 
‘Sikvris i kiekvieno namus.

A. J. J

FEDERACIJOS SUSIRIN-

VIFTINF^ flUKR myletasai felčeris išris klausi- Aštriai bausk vaika. už va- 
VILIIUCO Allvlvv ma teigiamai dėl abiem h i-t - *• ’ ■» ,jioą ui»h jų. bakdio užmušimą, nes is to

I ^,7. ' 7 » ■žmogžudvsiū prasideda.
Dulisai bandizmo ekspertas! 

j“The Lone Wo!f,’’ kurio bylai
Liet. Katalikų Federacijos dabar tardoma kriminaliame1 

3-čio skyriaus susirinkimas bu.-[teisme—apsimetė visai pakvai- 
sekmadieny. balandžio 1$). baž
nytinėje svetainėje, tuoj po mi
šių. šis susirinkimas bus laimi 
•svarbus, nes atstovai išduos ra
portą iš Naujosios Anglijos ap
skričio suvažiavimo. Po to gi 
reikės apsvarstyti vasarinę 

. organizuotės stipry- 
nei kur jį bedėti. Žiūri be. N. A. konferencijos klatisi- 
lu-mato: klauso nieko — ma> -r daug kitų dalykų.
mokinasi — negal nieko i Kiekvienos katalikiškos drau- 
Tikras liurbis, žioplys ir į k1-!0" kuopos atstovai malo- 

iiiėkite pribūti ir įdėkite savo 
.[stipriąją grandį i katalikiškąjį 
'veikimą.

bus-:a<1.

personas

;vo.

susiu: į atsakymus atsakinėja 
da kvailiau, rrgu kad darė slin
kio toisintojai.

Į NELAIMINGAS TĖVAS
j — Vargas man su tuo sūnum.,darbuote.

Darbininku kuopė- 
pajutę, kad juos jau

DR. PUSKUNIGIS
' GYDYTOJAS
(VIDURINIŲ LIGŲ
i vai 9 iki 11 ryte. 1 iki S po plot.

7 iki 9 vak.
I 389 Broadway, So. Boston.
Ii TeL So. Boston 2881.

niel-io

io darvri.

a‘i'li:ok į katedros za-. 
s padėjėju. Ten tokius

RaštJiinkas

VISI EINAM
. Rodosi, lyg kokia magija už
sėdo ant visų Bostono ir apie- 

ietuvių: visi rengiasi ei-

tniai sujudo ii žada šokti dide- 
llian darban ir >upimkti vi>iis 
'savo priešus.

Vedą neturi vaduotis. Įvai
riais pataliniais, draudi
mais. gimdymais. Tas tik 
gal sau gyvenimo draugą iš
sirinkti. kas su juo mano gy
venti.

TeL So. Boston 270

J. MACDONELL, M. D.
Galimu tutikalbfti Ir lietuviikai

aneo vala.idus: Rytais iki 9 vai. 
Po pietį) nuo 1—I 
Vakarais nuo6—9

536 E. Broadway, So. Boston

18 METU SOUTH BOSTONE

OR. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS

899a W. Broadvay, So. Boston
VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 v. rak.

PARSIDUODA VIENO TONO 
TROKAS—D0CH

rik -S.OOO mailių v.ž:re''as. gi'rame su,-
SAULĖS UŽTEMIMAS.

Vieną kartą apysenis dzūkelis, ; L
sėdėdamas ties savo pirkios dūri- Kur? — Parap.ijinėn svetai
nes, iš visu jėgų stengėsi užrūky- nūn ant Septintos gatvės.
ti pypkę. Užsižiebia degtuką, pri-į Ko.’ — Pamatyti naujausio 
kiša prie pypkės, traukia, trau- dalyko.
kia, kol degtukas nesudega, pas- Kada?
...................................  , . , ,!t q .i kui žiebia Kitą ir ve] traukia kol!
gaiu gale apie 
apklota sudegintų degtukų galais.
' — Aikšy, Motu, veearoe 1 A ar 
nemesi tu bradų ? ’ Jau visus sier- 
eikus supleškinai čia per dzienų 
kaip ultojus bimbsodamas — rū
gėjo jo žmona ant slenseio stovč- 

. 'dama, tame ■

bet tu PARSIDUODA TRYS LOTAI

savo yiif 
ūkvedžiu 

klausia: Prieleliau, pasakyk man, 
kaip naujas ponas išrodo (ką tik- 

j tai pirkęs dvarą',.
į — Nieko — sau. tiktai 
'vargas yra. kad jisai ausis

VTESTFIELD, MASS.
i.ir'nvis Jnškolis nupi’ko 23 šei. 

r.nti su venų š^orn. mūrinį namą 
n-N. Main St'-ee4'. Springtleld. 
Ibu -.tž apie $135,000.00. Namas 
y--labai puikus, su visais “aisy- 
mk ir dideliu lotu žemės. Tai pi”- 
rri 1 ie^uviai iš Westfield. Mass.. 
k-.-n iri gy j o tokią nuosavybę.

Jonelis

— Kaip tai'?
—■ O taip: kad su juomi p: 

i kalbėtis, reikia pasilenkt

MŪSŲ GERASIS, 
ai. susiedėli. tas tavo

U1C-

Subatoje, balan
džio 18 d.. 7:3() vai. vakare.
: O kn-gi ten veiks.’ Brolvti. ji visa žeme nebuvo; . - ų . •viską: soks. dainuos, valgys, 
gers, margučius derins, ir už 
gražiausią marguti gaus dide
les dovanas.

Nu. tai naujanybė f Ištikrų- 
jų tokios štukos So. Bostone 
da nebuvo. Niekad nėjome ant 
jokių pramogų, bet ant šios ei
siu ir savo pačią su vaigais a'o- 
.siuos.

— Pakysk tripuci, misinosi 
(baramasis -— man anūdzitn. Avcr-, 
jkueis sakė, kad jagu aš parūky-! 
;ta:; seikiu, tai regėtau šauly tems- 
Itant. Kcmaeai žino.

prisigrūda

X.

'•ko :š
MĖNESIO PABAIGOJ.
FAIŠ. — J,?;; man visi dai

-r-- i - j?-. , . .... i BOBA. — Palauk, senelink— Ei. naiandeii. Ką jau iieitalbi. j
‘baigoj mėnesio .visi išdvgs.vasaros metu, Kunmet^parva-j 

ži'ioja. visas blizga vienuost guz:-! 
kuose kaip policininkas: o mer-į 
gar/:s nei už dviejų durų g 
rasi.

— A-a. tu manai 
ip grybai dygsta.

\Ia-s. Valyki:
...n: \ve.. \i<.:-

GREITAM PARDAVIMUI
ParsiduiMla <ln kampiniai lotai laba' 

pigiai. labai gražioj vietoj ; suvesta vi-

dens, gjis’o. Pardavimo priežastis — 
apsigyvenau kitam mieste. Lotai ran
dasi Linden. N. .1. Lotą numeriai TOS 
ir 7G9. Kreipkitės p:« K. LAPINSKAS,

BOSTON'O DRAUGIJŲ
VALDYBŲ ADRESAI

-a VISKO PO TRUPUTĮ.
’kio S.-redos ryte, pu.-ę po astuo

nių. keletas Bostoniečių ir vie- 
įnas montellietis, didis Darbi
ninkų Sąjungos darbuotojas ir

;-v> visos Naujos Anglijos veikėjas 
išvažiavo New \ orkas, is kur 

Įsės ant laivo ir važiuos tevvnūn pa-
j Lietuvon.

JONAS JANUŠKA
’ LIETUVIS J'ENTGRII’S 

)K>pieruot<>j:is ir kiinkA prie n:;nnj '’r.r

<>n. Ma-

ad

j REIKALINGAS tuojaus vyras 
.prie abolno ūkės darbo, darbas ant 
jtisados. Kreipkitės tuojau pas A.

langeliui ■ieinviųįJ. Kupstis, 3:12 Pro: 
visai subirėję, o nė.; a”'ia 'L-l Hi: 

į Bridgevater, Mass.
E.

L'taminke “Darbininko" re
dakciją atlankė chicagŪPtis sve
čias kun. B. Bumšas. kuris da
bar laiko misijas po Naująją 
Ancliją. o gog. 23 d. išplauks

PAVASARIO BARBENAI
GRAŽI UKF- (fauna) apie 10 my

liu nuo Bostono. .30 sknj geros žemr-«. 
7 kambariu namas. ,«n improvomentris 
ir elektriką, kūtės, daržinės, vištinin- 
kai ir garadžius. visi budink:’.i gerbin- 
siame pataisyme, prdjė S-1.7.V). ir tik 
S1.200 įnešti.

TURI BŪTI PARDUOTA ŠIĄ SA
VAITĘ 2 namai. 5 šeimynos po 4 kam
barius katrai ir d:<W>- bnrnė iš k’’-

Lietuvon.

ba gariulžiu. pnmnkia'isioj vš'-oj So 
Bostone, prekė

A. IVAS
•3G1 W. Bron<iw:iy, Bosto::. M.a<-

Sukatoje bus labai gražus. 
Darbininkų Sąjungos rengia
mas kiaušinių balius.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP. 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRASAI.
Pirmininkas — M. Zoba,

539 E. Seventh St.. So. Boston, Mase, 
Telephone South IJoston J.

Vice-Pirmįninkąs — J. Petrauskas,
250 Gold St.. So. Boston, Mass.

Prot. Raštininkas — j. Glineekis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mas* 

rin. Raštininkas — M. šeikfe’ ’
40 Marine Korteli So. Boston, Ma**. 

Kasierius — A. Naudžiūnas,
’SSJ E. BrpaifKvayi Sb. Boston, Mas*. 

Tvsnkdnryš — J. 'Zaikfs,'
7 Winfield .St., So, Boston, Mass.

Draugija laikb stipri tikinti s tre
čią nedėldienį kiekvieno mėnesio, 2-r* 

.valandą po pietą, parapijos salėj, 492 
,Ė. Seventh St., So. Boston, Mass.

DR-STfi LIETUVOS DUKTERŲ 
PO GLOBA MOTINOS ŠVft,

SOUTH BOSTON, MASS.
VALDYBA

Pirm. — Z. Ztčklen?.
203 IV. 3-rd St.. So. Boston, Mas*.

’ice-Pirm. — A. .TanuŠonieng,
I42C Cotumbia Rd., So. Boston, Mas*, 

rot. Rašt. — O. Siaurtenfi, 
443 E. 7-th St. So. Boston, Man.

’in. Rašt. — J. Keys.
115 G Street, So. Boston, Mas*.

M. — O. ~ -
105 6-th 

’varkdarė
1G4 G-th

iraugijos reikalais kreipkitės visada* f 
protokolą raštininkę. Draugija laito* 
savo susirinkimus kas antrą utarnto- 
ką kiekvieno mėnesio 7:30 vakare^ 
parapijos svetainėj ant Penkto* <at> 
Vė«, South Boston, Mrtss.

tv. KAZIMIERO R.* K. DE-J08 
VALDYBOS ANTRAtAI

Pirmininką* — J. Jarofta,
562 E. 6-th St.. So. Boston, Mntofc 

Vlce-pirm. — J. Grubtnskaa,
157 M Street, So. Boston. M***, 

Prot Raštininką* — A_ Janutomis,
1428 Columbia Rd., S. Boston, M*** 

FIninmj Raštininkas — K .KKki*,
8 Hatch Street. So. Boston, M***, 

iždininkas — L švagidys.
111 Bowen ft, 80. Boston, Mm& 

Tvarkdarys — P. Laučka,
395 E. Fifth St. Sol Boston, Maato 

Drangtjoe reikalais kreipkite* vi**- 
dos 1 protokolu raštininku.

Draugija savu suairnklmn* talko 2-fg 
nsdSldlenj kiekvieno mentalo l-aa» vai, 
po pietų parapijos s*MM 4D9 8s*«rtto
D. L. K.^KEISTUčIO DR JO8 *

VALDYBOS ADRESAI

StanlnliutS, 
St.. So. Boston, Ma**. 

—- O. Mizgirdlenft. 
St.. So. Boston. Mass.

MONTELLO, MASS.
Kadangi jau oras padeda atšilti, 

užkvieėiu visus Mou'f'lo lietuvius 
lietuvaites atsilankyt; pnsiv: i<int

rcalks . nes 
biznierių takai 
ra kam taisyti.

Pranas Černius ir p. Kalcis susi
dėję Į bendriją ir nusipirko dideli 
revolveri, bet ant nelaimės nesn- 
spc.jn nė sykio iššaut, kaip polio 
monas pasirodė prie durų ir parei
kalavo šautuvo.

PADĖKAVONĖ
Mike Rlnis. 501 Pino HŪls 8t., 

Minersville, Pa. rašo; “Dėkui Tamstai 
p. žukaiti. už jusą stebuklingai šutai- į 
sytas žnles. kurios mnne sveiku padarė. 
Turėjau vidurių did| sukietėjimą, skl’ 
vio nedirbimą. gaivos skaudėjimo, nak
timis nemigo, dieglius viduriuose ir nie
ko valgyti nenorėjau, bet kaip aš su
naudojau jusi] žolią du pakeliu No. 
8O5A, tai tas visas nesmagumas nuo 
manęs dinco ir veliju kiekvienam fano 
gni kreiptis pas žnknitj su negerais vL ___ , ..........

•dorinis, o tos Solės ir jumis atlasys iq<. Tbdvs ar Grio-aitisPrekė ’TOc. už pakelt” A^^sk 10c. |la- * V - , ' " J , r
g Eoną !r knyiTŲ kntfllofcg j Kaip t<lS Viskas tai
Adretaok taip:____  - ! nežinia ' ’M. ZUKAITIS |T1 7,ima.
449 Huctam Ave„ Rochester M Y..

Nedėliojo K. Federacijos sky
riaus susirinkimas, tuoj po su
mai. bažnytinėje svetainėje.

ROCHESTER, N. Y.
Labai gražūs orai, smagus para, 

sars, žolė žaliuojat Rochesterio 
lirtrnai džiaugiasi miesto gražu
mu. Daugeliui vėlinu vykti pas 
mw,c3el patyrimo, O apsigyvenę 
jamtės taip kaip Šveicarijoje.

Nenrinų darbai eina labai ge
rai Darbo galima gauto ir nemo
kamam ato. ypatingai čia linksma 
fcymli lietuvaitėms Amerikoje gi- 
mnsiouna, nes jų pas mus labai ma
žai, o daug reikalinga. Vyrams 
praus-n neapleisti savas kolonijas. 
neuj>leidę gailėsitės, turėsit atgal ; 
sugjžti. nes ju darbai blogai ei
ni Dirbam po 3 dienas j savai
tę.** **'

Pi« mus TtėrE lietuvio Haktaro. 
nei advokato, nei dantisto, kitokią 
prohionalų nereikalaujama’, nes 
jąratektinai, turim vieną astrono
mą, be-1 pageidaujama kitas, nes 
jis jau suvargęs, tankiai nebektri- 
lario j mūsą observatoriją. Be- 
togiroikalingas žmogus, kuris su- 
pruta apie taisymą taką (aide |

Štabo Raštininkas

* DETROIT, MICH.

' LDKS. 72 kp. susirinkimas į- 
vyks 19 d. balandžio šv. Jurgio pa
rapijom mokslainėj, tuoj po sumos. 

I Visi nariai malonėkit sueit.
Fin. Rašt. V. Markuzte

altu k<>š«’

Laisvamaniai disknsnoja nau
ją klausimą: “Naujienos’’ išdi
džiai pareiškė, kad Tulys esąs 
kvailas, tai dabar pakylo klau
simas, kuris ištikrūju yra kvai- 

Tulvs ar Grigaitis.

ypač turiu labai gražių ir pisiu maldak
nygių ii Lietuvos.

J. TRAINAVIČIUS
175 Ames St., Montello, Mass

TM. feBorton 0828
LKTUVI8 DANTISTAS
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• Iiietnvis Gy'dyfojaą r

m tAST BROADWAT 
So. Boston, Man.

HARTFORD, CONN.
LDKS G-tns kuopos susirinki

mas, kuris pripuolė Velt koše, j- 
vyks atvelykį, hal. 19 d., tuojans 
po sumai. Pageidaujama, kad vi
si nariai dalyvautų. Taipo-gi visi 
.tie, kurie prisiraščt per adv. Dauž- 
Kardžio prakalbas malonėkite atei
ti ir išbaigti pildyti aplikacijas.

Taip-g kas dar norėsite prisira
šyti, dabar galima prisirašyti tom 
pačiom išlygom, nes vajus dar ne- 
paaibaigč — dar yra gerb proga.

Valdyte

P. j. Akunevičins
Suteikia gerkuBi paakatinf teterttarim*, toM verte pu jį 
kryptis.
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