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Amerika pareikalavo iš Europos skolų.
DĖDĖ SAMAS PASIUNTĖ 

SKOLININKĖMS 
NOTAS,

Pasiuntė vi- įis kantrybėm
• sems Europos valstybėms, 

skolingoms Amerikai, reika
lavimą be jokio atidėliojimo 
pradėti mokėti karo metu už
trauktas skolas. Sakė, kad 
Amerika užtektinai laukė ir 
daugiau negali laukti.

V’ashingtono valdžios no-į 

tose sakoma, kad valstybės: 
turės atsilyginti pagal tą pla-1

LENKAI KANKINA 
LIETUVIUS.

"Dziennik tvilenski’’ prane-i 

ša. kad Rudziškių ir Vaikiniu- 
kų apskrity, suimta 11 lietuvių, i Kadangi L. D. K. S. sei- 

, _____ neva partizan^, kurie buvę su-mas artinas, tad-gi vi-,

; Beiliu. — Kad bolševikų ^organizavę flar 1916 metai*įsiems turbūt bus svarbu iš-, 
i jėgos silpnėja Rusijoj ir už- C)- Pasak laikraščio suimtie- Janksto žinoti mūsų organiza-i 
sieniriose, tai jau pripažino ji 1^20 m. aktingai dalyvavę 
patys bolševikai suvažiavime dėtuvių kovose prieš lenku; 

! Maskvoj ir vokiečių komu- ■.1923 metai.-, u........................
■ nistąi suvažiavime tą patvir- zoną, kovoję su lenku poli-; 
•tino atstovas iš Maskvos.'ci.ja. Be to. jie kaltinami pa-'
Kad ra bėda nedidėti}, tai i eš- degimu t alkininkų stoties, 
koma būdąi siisigcrinti su so- priešvalstybine agitacija ir šni-; 
eijalistais. pinčjimu Lietuvos naudai. 1

------------------ Lietuviams smausti, kUti i|bl0gO. bet .jei pereitas
; PLEKUOJA NAUJĄ CELE. 1;alėj‘mus lenkai apkaltinimais ;mas bfltlJ j5anbst() prisiren- 

ŽINKELĮ Į ir priemonėmis niekuomet nesi-į
' Rusijos vvriausvbė o)c.' drovMavo. ŠĮ kartę ta.-iau pa? 

•moja naują g....... . ;
Sibirą. A’ienos esančiosii-ni- l^ros ne.-ąmonės. nes lenkąi ,tRį bfnu buvę dar

■ jos nepakanka. Tai būtębu->’:UZ<luo^ ? *7,
YFTOMOBILIUS 'davojimas 6.000 mailių lini- jar‘ or"3nizavęsi prieš Lenkiją -
s-" ąlar 1916 metais. I

Laimingos Kelionės

KUN. J. J. JAKAITIS 
IŠVAŽIAVO

PRIPAŽĮSTA, KAD 
SMUNKA

Ik-reitą nedėlia gerb. kun. 
J. J. Jakaitis, AVorcesterio 
lietuvių klebonas, atsisveiki-Į 
no su savo parapijonais, su1, 
kuriais dirbo per 13 meni ir! 
didžius darbus nuveikė ir 

'vietos lietuviams ir Lietuvai.'; 
Į Geri), veikėjas "SVorcester 
j apleido gegužio 18 dieną. < 
'.ant rviojaus sėdo laivan'

kai pradėjo mokėti skolas' ’’ . . ...: . . ... , .i Laimingos Kelione'
pirmiausia Anglį a. paskui; .L. . ... .. m.’ nungo sveikatos at
Fmlandija, \ engrija. Lietu-.
va ir Lenkija. Dabar parei-1 
kalavimai pasiąisti Franci-; 
jai. Čekoslovkijai. Latvijai. 
Estonijai. Jugoslavijai. Ru
munijai. Graikijai ir Belgi 
jai.

PRIEŠ ŠLYKŠČIA 
LITERATŪRĄ

Chicago. III. — James C. ■ 
.Caieala važiavo automobiliu-{ 
^mi- gatve ir Išvažiuojant nu ( 
'lūžo ašis. Savininkas išlipęs 
'susirinkusiems žmonėms pa-1

dėl aš siūlau leisti du sykių 
ir abu numeriu didelius,- 8 
puslapiu. Kaip kiekvienas 
supranta, skaitytojai tada 

K S sei- draugija ir galėtume būt pa- gautu daugiau skaitymu, raš- 
tnd-o'i vi-.liuosU,,Ti nu” miesto taksu ui tilptų augiau, tilptų raš- 

'ant namo. ,tu įvairesniu, ilgesniu strai-
j Tad-gi šiais metais įšauks- psniu. Žinoma tada redak-

• •' ■ to nužiūrėkite į administra- toriams darbo padaugėtų. Ši- 
- - - toriąi gerąi biznierių, kuris toki atmaina biznio žvilgsniu 

jau būti} patyręs šiek tiek/pagerėti}.išlaidos mažai sklT-’ 
s aš manau Į Lietuvą: vyk- Jūs. o skaitytojams būt dftUg 

'geriau. Leng\ įau būtų gau- 
In f irios :Ti naujų Skaitytojų. Mano

ipatvrimu administratorius 
, >«<■ I-ey-rto arnotą, yra. !• j,. centro raštininko dar- 
■ nu., gegužio 1.1924 iki gogu-, ba vpsti a„t kiek
žio 3<)-tos. 1925 už 12 mene-1 
siąi ineigų buvo $23.525.93. gi 
išlaidi} per tą pat laika $19.- 

Į273.21. Gryno pelno i4.24!).- 

172. Tai yra metų uždarbis.

Seimui artinantis

rijos dabartini stovi ir ką ge-: 
ls- ° ro šiais metais ji atsiekė ir 

užimant neitrali-j kaip toli pažengė pirmyn ( ar
■ atgal. kaip būdavo). Dau-i H 
gelis supranta, kad viskas J1’ 
'gerai, nes girdi jau 13 mė-Į 
; nešiu, o dar seimo nebuvo, j 
į Taip. tas tiesa, nieko tokio'

- sei-

' iir P^nionėmis niekuomet nesi- savf) nream
vvriausvbf ple- 'Movėdavo, ši kartę tačiau pa.seima bfit buvP j5ęvil 

'•eležnikeliperrĮ;ę’_ant kalyn,y’ ak,« //‘Plenti organizacijos reikalai

U“",-)'tai butąi buvę dar geriau. ;Būtų buvę dvigubai tiek už- 
gaujos j p)aug kartąi ikišiol vis buvo įdirbta, jei nebūt reikėję tiek 

■ lipdomi koki prideckai. ku- 'pataisymą namui ir spaustu

vei darvti.

uau. redaktorius samdė Cen
tro Valdyba, tai mano mi(> 
mone ir dabar redaktorių 
samdymą palikti valdybai.

Apie mano ir kaikuriuos 
kitus reikalus užsiminsiu vė
liau.

rie visai nesvarbūs mūsų or
ganizacijai. Kaip va kope-

Kopera-
t«« v-nač tas sekantiems reikalams:

$1,000.00 
400.: )0 
MO.OO 
146.40 
106.15 
10'3.55

racijos pridėčkas.
cija 1 aliai geras daigia.--*<

Finansų Ministerijos siun-parteinkamsTnznlo šakoje, j Bankui J- 

kurie rengėsi prie* kąmiamas inž. Bergholcas vyksta i mūsiškė yra ap:

AVashington. — Vietos po- sakė, kad jis bile norinčiam 1 
licija gavo įsakymų lėmvti^tą automobilių dykai atiduo- j rpno-os Upę. 
pardavėjus šlykščios litera i siųs, t’-1- 1-~' * '
tūtos ir pardavinėtojus liepėĮbiliu turį.' 

areštuoti.

IŠTEISINO

Berlin. — Vokietijos teis
mas išteisino Julius Barma- 
t į ir buvusį kanclieriu Bau- 
erą. Buvo ir daugiau įtartu, 
šie buvo įtarti spekulecijoj 
ir pasipinigavime valdžios iš
kasėjai*. Tš to džiaugėsi mo- 
narkistai. tikėdamiesi dis
kredituoti socijalistus ir ka

Sakė, kad tą automo- 
s jau niu> 191$) m 

ir per tą laiką išleidęs 85.009 
pataisymams. Tą pasiūlymą; ; 
vienas iš stovinčiu priėmė. ! 
bet. atsisakė imti automobiliu i 
visiškai uždyką. Pasini 
$5.00. Tai savininkas pr 
ėmė penkinę, padarė "bill ; 
sale" ir nuėjo nėsbms.

PRIEŠ MIRTIES BAUSMĘ

r-ijalista* ir jis buvo 
skaudžiausia Įtartu, 
listų partija turbūt 
kad jis ištikro kalta- 
partijos išbraukė. zš 
la ir išteisinimas yra 
Šus : Purickio bvl.a ir

vi pnas

spėjo.; 
ir iš' 

ta b v-1 

pana- ’

”D-ko" administratorius
Gautasis pelnas sunaudo-

PRIGIRDĖ BOMBAS
Lisabona.*. — Policija su-1 

areštavo keletą įtartu atfne-l . ........ ................... . ....... ., ‘ ‘ . 4 . ' •' Įf1- . . v • i n. rr. B . ei 2-r<> mort
,niĮ. kurie rengėsi prieš kandamas inž. Bergholcas vyksta mūsiške yra apšvietus or-i Atpjr;;ta !iaino ą1)n., 
tai pavartoti bombas. Suim-įį Latviją. Čekoslovakiją ir Vo-: gmiizacija. Štai kame daly-į skola miestui už 192: 

tosios bombos buvo miškan-j kieti ją steigiamo cukraus fab-l^ai.
Liko reikalais. ‘K. S. tampame valdžios prie-1

_ 'žiūroje kaipo biznio koope-j
..racija, bei kitos kokios kom-
1 pamjofc.

CUKRAUS FABRIKO

VAJUS, ŪŽIA ••

Nelaimes
AI.es ikorporave L. D. jh^()ia F-Jenkin» n 

J ' lakota L. l-ii’-nitu-e
Draiurui“ c.ž k 

1923 n................
kola A.. ■. v :i:i . . .

. . k»>ia D:-. I’nk'iui .
4___„ . Turėsime valdžiai skola L. Prekybos

(.mokėti nuošimti už parduo- skola 1. Zaięckm 
r . t i.-.: 1 ž’ęsią UuosiiU'-r; 1

ktuos B--, ei.........
ani’.ilinUi :iu'>ši;r

BAISIOS VESTUVĖS PRISIPAŽINO

: Maskva. — Gruzijoj rie
biame mieste buvo vestuves, 
kur susirinkf) daugybė įmo
nių. Iš viso vestuvninkiibu- 

Įvo apie 400. Besilink>miiiant 
griuvo namai ir a}ii? 300

metini suvažiavimą rugpj.
21 Syrsnise mieste. Tam su
važiavimui pagaminto rezo
liucija. kurioje prašoma le-

NELAIMĖ KASYKLOJ

bausiu p.

TABOKOS PRAMONĖ

SUAREŠTAVO KOMUNISTŲ v ] t

Rymas. — Valdžia -iiareš- l^'11 
tavo 12 komunistų, konfiska-:’nis 

vo teingi propagandine lite-"-'11
vm.-n-n 1 / ^>0.9/H kOOO.

.metą cigare4!} per mctii" bu- 
ivc išdirbta 5ūttOO.OOO.OOO.

pramone

i taksomis už taboka 
145.00o.000. šiemet ci- 
i liū'-ia išdirbta <73.- 

dešimt

i tus serus ir gale metii valdžia '' ' 
'peržiūri knygas ir už likusi s* 
pelną turime mokėti teipgi M 

nuošimti. Už patį ikoppora- viso

123.90 
>10.90 
no oi)

3."O

Bulgarijos teroristai, ku- 
rie buvo įtarti padėjime bom- nioketi 
bos Sveti Kral katedros 17 

' bokšte, prisipažino prie kai-. įtikime, tai 
lės. išskirant viena.

Berlin.—Ties Dortmundu 
kasykloj ištiko sprogimas. 
Žuvo 37 darbininkai, o su
žeista 18 darbininku.

PRIEŠ NEŠVARIĄ LITE
RATŪRĄ

Gcneva. — Vokietija pra
našė Tautų Lygai, kad ji pa
tvirtina sutartį smaugti pre
kybą nešvariąja literatūra.

; SUSIKŪLĖ DU TRAUKINIU

tų dviejuose namuose.

DOKŲ DARBININKAI 
SUSTREIKAVO

Danijos sostinės doku dar
bininkai buvo pareikalavę al
gų pakėlimo. Nesutikimui 
išrišti buvo paskirta ariutra- 
oijos komisija. Bet komisi
jos pastangos nuėjo niekais. 
Todėl darbiniiikai snstreikn-

Per perversmą po pirmų
jų susikirtimų — seimo Mi- 
mėjimo. vajaus smarkioji’’ 
banga lyg buvo apstojtG^'bėf 
dabar vėl kyla ir gyvaT^fiSa ’ 
pirmyn. Pastebėtina- -Dėt-* 
roito 72 kuopa ir Philadel-

;įz3ipliijos 103 kuopa, ypatingai 
eū i-g Jos naujasai protokolų rašti- 

________-.ninkas JBervaišis yra pasiry- 
''g1'’ t!'d^s savo km»pą užaugyti nona 
__ l."|iki šimto nauju narių. O 

.........$4.249.721 Detroito veikėjai P. Gustai- 
Fžvilktų biląi bei skolų jo-(tis. Markuza*. R a manau#-

. 1 ' ■ A <•' . . . . . l.'H-i.hJ

o kokia naudą mes Gryno peino 
line iš to } J ei pelno ne-!

galima daryti, 
bet kad ir štai šiai* metai“ ■ 
gryno pelno liko i4.24'L72. 
Tai t<> pelno dalį valdžia bū
ni gavus. Mūsij o j'gani žari
ja ir dabartės yra įkorporuo- 
ta ir valdžia reikalauja at
skaitos. Bet pridavus at
skaitą kad ir su j>elnii. taksą, 
neprisieina mokėti, nes mm

• i I ' - . ; ..

Tokiu šėrn buvo tiek; !ba ir žada laimėti centro sky- 
i riama—(iat'Us. Vebava-. Ne- 
1 1 *■ . .LDK S. 72 k p. $35. LDKS | _

X. A. Apskr. $100. LDKS. 1 'žinia ką ant m atstakys Ad. 
kp. *190; \-;s-> 4'325.00.
tokia

Padegimas. Smikevičiuę, I- 
vinskas ir kiti ('levelandie- 

bilos ir algos išmokamos be 'čiai. o paskui Montellos hfr- 
jokiomIkinimo. Jei aš ne-|r<’jai .re*kelevicius. Dauge- 
iiūsiii eime išrinktas tęsti llevicius ir visa virtinKkitų. 
omdėtą darba ir jei mano ! Jnk jie jau vieną dovanų, iš
kila atsiras užtraukta mūsų 'toriui seimą laimėjo, prie jo 
organizacijai, tai aš pilnai gana triukšmingai rengiasi, 
už tokią biią atsakysiu, iši-y rengdamiesi nenustoja Bft- 
■nant Ino* £325 už parduo-. v<> armijos.didinti. naujų ne
įlįs Šerus. fi’l dauginę.

Dar toriu keletą žodžiu' Lankiame seimo, o geime 
tarti apie pati laikraštį. A* kiek\ iei'<>s kuopos gražių ra- 
patyriau. kad toks laikraštis. ■ noriu. Rapo lai buR gTfc* 
kaip dabar nepatogus biznio žia’isi tą. kiemą, kurios turįs- 
žvilgsniu. Pirmiausia siū- danu naii.in narni, ir jos Tar
siu antgalvio išvaizdą pa- '''•ai bus nikiai užsimokėjęt ■? 
keisti. Siūlau vardą pažen-' ------------------

1h> cackąi. kaip. LIETUVIŲ JŪĄOS DMA
"arba “Garsas.’’ Į Kovo 24 d. Klaipėdoj įvyto 
žvilgsniu negerai'stcigiaiiiasp Lietuvių JūFOB

Tai
skola užtraukta. Visos

neimama. Taigi koo]>eraei- 
ŽYDŲ VYNAS NELEGALIAI ios pridrebąs plačiau imant 

netinka. Aš čia nedarysiu 
kitu išvadų. nes užimtu daug 
vietos ir laiko. Tik prime
nu. kad seimas Šitame klau-

VARTOTASTerre liauto. Tnd.—Su-'
sikūlė viena.* pa*ažicrir.;s iri Wa*hingion. — Vienasžy- 
kitas prekinis traukiny.'. Žii- du sinagogos atstovas gabe- 

ios v\’no buvo suareštuotas 
,-Jisai sakė, kad 1as vynas tu- 

ėjes būi vartotas rikvbos 
ode’ valdžia i<>

negalėjo liesti.

mašinistas ir pečkur

SPROGO PEČIUS

Springfield. Ma>>
■ jinis pečius sprogo ir pačia-į 

rė didoliel nelaimę. X® tos 
PANAIKINO DIKTATŪRĄ (,'‘<^P11<^ąjos žuvo vaikas 13 

_____ imelii ir mergaitė 9 m. am-'

rci kaiams.

NEUŽMIRŠ NEGRO

0 — ar gyvensime su dabar
tiniu įk/ūporavimu ar ikor- 
poniosime išnaujo. kaipo kn- 
opcraci ja.

Man perbėgąs visas praei-.klvti “idain." 
iie> biznio knvgas pasirodo. •'Draugas 
kad turėjo būt gero pelno ir j BiznioMemphis. Tena. — Tom

Lee. negras pasižymėjęs drą-1 šiandie turėtų būt L. D. K. įleisti tris svkius tokio didu- Drancijo“; MuirmkimaR 
kurioje skel- ------------------ sa ir patarnavimu skęstant S. viską* išmokėta iki cento. I mo. kaip dabai-. Reikėtų di-'g. ją Įsirašė (langiau kaip fltf

diktatūra SUBANKRUTIJ0 PO 100 laivui, bus aprūpintas visuo- Todėl dabar N-kildami gale-Alinti. Apie didinimą visu nauju nariu. Išrinkta oentHI 
METŲ GYVAVIMO menės pastangomis. Buvo su- tume pienuoti apie užlaiky- nuneriu ar tik snbatinio ne- vaMyl^s ir reviaiios konrieljtt 

Now York. — Thaddens; manyta nupirkti jam narnai, pną net savo prieglaudos ir (galima svajoti, nes reikėtų Visai* draugiją IhviančitiiMĮS 
avids Ink kompanija.išgy-tTai į trumpą laiką sudėta j kitokio plataus labdarybės i prenumeratą kelti. Atsimin kalis reikia kreiptis šiwe«Ht^| 

rugsėjo 13 d. Dabar ir karo va virsi 1 (U) metu, pasidavė $1.053. Tas pasižymėjęs’irg-‘darbo. Tuo pačiu mes taptų-1 kitę, kad nuo hal. 15 d. pašto šti: Klaipėda. 
stovis panaikintas. ihankrutan. i ih» vra visai biednas. I me apšvietus ir labdarybės patarnavimas-pabrni^^ To- 49. ‘‘Wyt^’ viečhnt's

prok leninei j ą.
bia. kad karinė 
panaikinama, ir kad grąžina
mos konstitucinės teisės. Ka



SUBSCRIPTION KATES:
..M.50
..15.50
..|5JC

onder the Act of March S, 1879."

miltus atspeclal rate of postage provlded Mr ta Sectioa 110B
Art. <-Oet. 11917. autborlzeiJ on Jaly IX IMK*

aattoa and auburbs......
hnip countrica jurlj.

(TI1 WOBI1B)
•d every TUESDAY, THURSDAY and SATURDAY

-----------  by ------------
J0SSPH 8 LITOJllflAN B. 0. A8S0CIATI0M OF LABO*

TiniP FTB 
žį! Anot iėrikšŠeni&tyų. 

: įfciino narių, tai juk paloėius! 
Regimai jiems malonu būtų, 
kad aš pelių urve gyvenčiau! 
Ir rimti tie seimo ponai... 
Jie manę “vyskupu" apkri 
kštyjo, nors man vyskupo 
algos nemoka. Kad bent kon
sekventiški būtų, tai juk ne- 
pykestaučiau nė už titulą.. .

§g

A CT A DPI VC rvbčs. Bet iš to neišeina.
* AB 1 AJDLLJDO mm vno.Vv_

Reiškia šliupas guodžiasi 
esąs užmirštas, užviltas, ne
tekęs iliuzijų. Ir kandžioja 
••klerikalus." Bet juk jis 
dirbo ne “klerikalams." nuo 
kurių vyskupiškos algos no
ri. Tvėrė ne ‘■•klerikalams" 
bendroves ir ne klerikališkos 
bendroves jo ir jo surinktus 
pinigus suėdė. Mes žinoma 
“klerikalu." kurie Šliupo

Alės jau ne kartą esame sa 
kę, kad rėksnių laikraščiai 
yra leidžiami tik dėl savo ki
šenių pariebinimo, gražių 
namų pasistatymo ir žmonių 
gyveninio ardymo. Štai tą 
dabar patvirtina nebe ••kle
rikalinis'' laikraštis ••Ame
rikos Lietuvis. " J is ra? 
pie “N-nas,” “T-nę" 
••Keleivi." būtent:

“. . Jie dar savo partijos 
neturi. Kada gi ‘Keleivis' 
savo partiją gali sutveri, jis 
darbininku neužkenčia, ka 
galima matyt iš jo raštui. 
Paltanavičių vadina ubagu.

ir

(1 -Ton. 3, 
Kiekvienas supranta 
reikšme. Imu jos igv-

Morokiečiai ilgoką kliką 
-- kariavę prieš ispanus ir juo- 

sius įveikę, atkreipisavu jč- 
* gas prieš franvūzus. dieno

te'.. suktybes. i 
reikia atšaukti.

® •*»

i.u

SWk

pr» t’

"Didelė nelaimė Ameri
koj HcUiviams vra tame, kad 

Stribui ulobos atsuneli. Mo-‘;- . •. .• j . .- .v n |ie neturi išdirbtus mi-ms o-
rokiečiai. supliekė ispanus, “ . .. . .1 • 1 pfm,■>.•<. Asmuo arba asme-
jagrobfjygntklus. Ištutur ;i[, ,,a|j tia(1.„.vli (li.
gal jie dar Jaugta smklv,.y,i!si;( ki;lll|vsr,, 1H.t vl. 
gavo. Tokiu budu t rančų-& . >iioniui!c. kaipo tokia. }ii uz
zams nemažai rups-in pa-1 . ., ’ •f . 1 .tai iicDasmerkia. I okios is-
darė. Lt-tika. n-<•:«>. irai>-hlii.b, ^ vi(..iis ,,pilli,s 
tūzų talkuuukal. prvalo su- į, j,v<, ju. B(.t kal)l(-..
justi ir pasiskubini talkon ‘ kjnii (|k api(. A,|a.,.lk„s p,,, 
savo bičiuliams. _ jnivi],s Ul.tuvlai ji visa spė- 

[kų purtosi nuo lenki], kurio 
Laisvamaniai daugiau baisių 

.triukšmo ir proteli kelia j pridarė, 
prieš Vatikaną už Lnkorda- i pauk 
tų su lenkais, ncguainioniet ipada 
kėlė prieš lenkus. Tilniii pa
grobusius ir alijaiiiiis Vii 
nių pripažinusius Lenkijai 

...Taip įsismaginę si; prutes 
Įtais=J*isvamaniaL turėti] už- H y n 
pr(#eStuoti prieš "Keleivio 
.kbįfaidatg. su lenkais.

MMtffiMsii 
oras

atiteka savo piiėėigM. 
Nereikia neigti nei dyhsiate. 
bei protinio drbo, kurį šiais 
laikais didžiuma žmošaų. dir
ba. Tas darbas ir-gi reika
lauja įtempimo, atydos, kan
trumo. Protiniam darbui, 
sako, mažiau reikia poilsio, 
mat, mažiau žmogus nu
vargsta. Bet tas netiesa: jei 
kūninio nuovargio toksai 
žmogus ir nejaučia, bet pro
tiniai yra visai nusilpęs, jam 
gresia didelis pavojus, i kuri 
liga gali ji greitai Įklampin
ti.

Žmogus sutvertas iš kūno 
ir dvasios. Tie du elementai 
visą jo amžių yra tikri gyve
nimo draugai. Kaip žmogus 
negali gyventi be maisto, nes 
jam grėstų mirties pavojus, 
tai}) lygiai dvasia negali gy
vuoti be maisto—mokslo, ku
ris pagristas krikščioniškais 
dėsniais, yra tikru žibintu, 
nurodančiu kūnui jo tikslą, 
jo siekimą. Taigi svarbu 
žmoguli lavint kaip kūną, 
taip lygiai ir savo dvasią: 

reikalingas

V įsos valstybes rūpinasi 
parūpinti aplinkybes ir re
guliuoti kvalifikacijas ku
rios užtikrintų, kaip tik ga
lima, samdymu ir užlaikymą 
tinkamai prirengto mokini
mo štabo. Paprastai priim
ti reikalavimai mokytojams 
Jungtinėse Valstybėse yra 
abelnas mokslas, lygus užbai-

■

nes mokyklos, ir dviejų me
tų mokytojų patyrimo kole
gijos mokslo departamento. 
Miestai paprastai turi go

MMRttttS
Ar aš esmi, ar dar tik va- 

d i n h os ž m ogų mi i
Žmogaus gyvenimas čion 

žemėje yra vargingas ir 
trumpas: šiandien žydi, lyg 
ta lauko gėlė, o ryt jos jau 
nebėra ir ta vieta darosi ne
bežinoma. Bet ar dėl to žmo- 
gus privalo liūsti ? Ne. Die
vas sutverdamas žmogų davė 
jam džiaugsmo ir paguodos, 
kurios gali pasiekti. Tai mū
ši] nenuilstamas darbas.

“Mano vaikučiai, nemylė
kime žodžiu nei liežuviu, bet 
darbu ir tiesa 
18). 
meilė
vendinti nepajėgia. Jei jau 
širdis jaučia artimo vargus, 
jei mūsų valia linksta prie 
'gero, nepamirškime tai ap- 

k\>. kad tai politiškų ubagu jn‘iksti dvasios arba kūno pa- 
neužkenčia. bet kodėl jis bėgomis, kurios sudaro žmo- 
‘ Vaikio su tėvu' nepameta |Šalls didv bę. aukštąją jo ver- 
•alpinc>.' Tai juk vra Ikil-įU- Kristus-Dievas kalbūda- 
taiiaviėiaus proto produktas. !mas aPie aPaštalus. taigi ir 
Netik kad jis negali jo pa- (aPie vislls krikščionis, yra 

mest, bet tai dar reiškia jo 
’ T rude Mark.'

žmonių, ne ubagų nekenčia 
ir tokiais vadina sau neuž-

“klcrikališkas" banka> jam 
dar'b;j ir forduką buvo da
vęs ir ne "klerikališkas į 
bankas lą forduką atėmė ir j 
šventadieniais uždraudė at-

tų žodžiui aišku, kad 
><> “laisvas" žodis nepa-

likom- vien “klerikalams 
ir tiems, su kuriais ji< gyve
no ir kurie jam banke dairią 
davė. “Klerikalus" uidą- 
mas už jo užmiršimą ir vys
kupiškos algos n vilioke j i m;], 
kodėl šliupas ucprisiraena a- 
pie savo sekėjų didį būrį A- 
merikė. I oliai dirbo “lais- 

skriaudi] lietuviams įvin<lama> anK‘’
. o štaf “Keleivis" |tic laisvieji ji užmiršo. Kas 
"uniją" su lenkais kadir didžiausi.] laisvijji] )ukadi r didžiausią laisvųjų bu

ri prigaminsi, o jei is jų ne-

: uijo> balsas tame atsitikime

šitą “uniją." Už 
nso . projektą stovėjo 
s ir kiti laisvamanių, 

į veikėjai. Tuo tarpu Laisva-

i įa "klerikalams" pro-lenkiš- 
’ Hindenburg. Oki.-tip.s,knira tai ia-ir..dymas 

prezidentas, daliai-veik tiek; 
kaTikaturuojania>. kiek ka-' 
ro metu kaizeris. Sitjudimas j 

dabar prieš Vokietiją rodo. ■ 
kad beginkliai vokiečiai išro- į 

rdo baisiais apsri uklavu 
Šiems kaimynams. \ i>-gi vo 
kiečiai ir Hiiįderinirir ga. 
'didžiuotis dėl tokiolcl jų su- į 

judimo pasaulyje. i

iu> ištikrųjų nėra išdirbta.

darosi ? Tas. kad .1" “lais
vė” netikusi.

Be kitų silpnybių šliupas 
turi dar tą silpnybę, kad no
ri garbės. O yra taip, kad jei 
uarbės nori, tai jos negauni, 
(birbė su o-erais darbais seka 
be jokių pastangų iŠ veikėjų 
pusės, šliupas sako “nejiy- 
kestautų." jei “klerikalų 
valdžia jį pagerbti] ir 
mokėtų.

>-;ūli-metiiii jubilieję 
ai i !k<> Štai ko

Be kito 
apie save pripasa-

metu leidžiatisi į

ir jos nebus, nes - Keleiviui' 
darbininkui reikalai ir jų lai-

"•Jo tikroji užduotis, tai 
pripratini žmones prie palai- 

iežiuvio. išimt iš jo moli
ais jausmus įę savo tėvy- 
meiię. padarant jį tokiu. 
i> niekur netiktu. Tokią 
nionę ‘Keleivis' per daug

nes

nemažai savo pasekėjų ir 
Šaukia: "Kovokime!' Užtai 
žmonės jau pradėjo ne tik 
savo tėvynės neužkęst ir ne
prisideda prie jos svarbių

liūs, seseris yra pamiršę, be- 
semdami iš •Keleivio' ta ko-

pasakęs, jog iš darbo vaisių 
pažins jus esant mano moki- tam, žinoma.

gu maži miesteliai. Daugu
moje valstybių daug moky
tojų samdoma, kurios nėra 
pabaigusios augštesnio mo
kslo ir neturi jokio profesio
nalinio patyrimo. Tokia si
tuacija randasi kuomet, nio- 
kytojii algos, prityrimo pa- 
rankumai nėra užtektini.

Nei vienoje valstybėje mo
kytojai negali imti algos iš 
viešų mokyklos pinigų jei jie 
neturi teisėto mokinimui lei
dimo ar certifikato. Visose 
valstybėse yra tam tikri rei
kalavimai kad gavus moki
nimo eertifikatą. ir šie reika
lavimai remiasi ant prbfesio- ' 
nalinių kvalifikacijų ir pa
tyrimo mokinimo.

Gale užtikrinti mokytojas 
pirmiau buvo duota vieti
niams viršininkams beveik 
visose valstybėse. Vienok, 
ta gale dabar labiau sucen- 
tralizuota. Dabartiniu lai
ku ją turi pavieto ir valsty
bes viršininkai, ir miestai, su 
tam tikromis sąlygomis. Mo
kinimo certifikatus išduoda 
valstybė, pavieto ir vietiniai 
riršininkai. Yra du būdai 
certifikatų gavimui, kuriuos 
visos valstybės pripažįsta, 
viena, egzaminais, kitas liu
dijimais kurie parodo akade
minį ir profesinį patyrimą 
gautą priimtose įstaigose. 
Egzaminai, nors paprasti dėl 
pradinių, mokyklų certifika
tų yra prašalinami, ir jų vie
tą užima profesinis prisiren
gimas kurį duoda priimtos į- 

. štai gos. Visose valstybėse 
priimamas certifikatas visų 
baigusių mokytoji] mokyklas 
ir kolegijas, ir kurie priduo
da tiek kreditui, kiek reika
lauja įstatymai ir valstybės 
regu l iaci j os. U žbai girnas
dviejų metui mokslo virš 
augštesnės mokyklos mokslo 
reikalaujamas pradinių mo
kyklų mokyto.įoms. ir užbai
gimas keturių metų kolegijos

" K a# nedirba, 
rapio” — taip 
priežodis. Šv. Raštas ir šven-’ 
tieji. Kiekvienas mūsų rei
kalauja maisto, taigi jau ir 
iš čia matosi reikalas dirbti,- 
kad užpelnyti duonos kąsni. 
Toks žemas ir nenaudingas 
išrokavimas. vienok , ir tarp 
kitų yra užmirštas.Kaip tan
kiai žmonės pusbadžiauja. 
tingėdami dirbti. Sunku 
jiems bus atsiteisti prieš 
Viešpaties bausmę. Juk ir 
gyvulys dirba, kad savo gy
vastį palaikyt. o žmogus.., 
Yra net gyviiy kaip pauk
ščiai. kurie ne vien dirba 
tam. kad išinitus. bet sutei
kus ir kitiems naudą: pra
linksminus skambančiomis 
dainelėmis. Darbo vaisiais 
tesidžiaugia žmonės kaip ma- 
teri jaliniai taip ir dvasiniai. 
Kelkime, žmonių gerovę, dar- 
lauokimės, kiek nunsu jėgos 
gali, o būshjje tikri, jog tie 
verksmai irdejavimai nutils, 
mūsą gi atĮpniusf laida, išvys 
ta aušroj iii* įkeliant į laimes 
s gi n dalį.

Gerbiame žmones, gerbia
mi- daugel didvyriui, bet ko
de] i Kam jiems ta pagar
ba Mat jie gyvendami čia 

i žemėje, dirbdami ir vargda
mi užsipelnė mūsų pagarbos. 
Ne gana to. tie jų prakilnūs 
darbai. kuriuos žmonijos 
naudai nupelnė, tie sutrūni
ję kaulai, kuriuos šalti ka
pai apglobė, ragina mus. gai
vina mūsų jėgas prie darbo. 
Jei šiandien daug tiTikumų 
pasauly, ar nereikia dirbti, 
kad juos pašalinus? Jei 
šiandien vargšas ar našlaitis 
verkia ištiesęs ranką, ar jų 
labui nesidarbuosi ? Tautos 
garbė ir prakilnumas apsi
reiškia jos sūnų darbuose. 
Visuomenė laukia pasišven
tusių. darbščių žmonių, ku
rie tikrai kitiems būtų rams
čiu. Pavienis žmogus tai 
mašinos ratelis, kuriam su
gedus ir nebeveikiant, visa

tegu ir ne- 
sako mūsų

Tai tikra tiesa. Ir jeigu 
iandiena verda nesutikimai 

Bet jSntri ž.nlJ|,iet,lvi’J lietuvių
ktok.dtlbtoja- ę'11'''ll™;-i'’ir t.t.-ta,rei. 

:,..n;dai- tnri sav.-s kla P"si<l'-l«>ti kerštą, neapy- 
kantą, plūdimą ii- griovimą 

|keljautiems laikraščiams, 
i___________________ _

iauti veikėją gerbti ir selp-i
n. Klerikalai šiaip jau| PAVASARIO ATBALSIS 
veikėjus tai neužmiršta pa- 
o:erhti. Gerbia Basanavičių, 
o-eririi ir moka pensiją pro
testantui Jablonskiui, 
tesfartui Jankui. Bet

imt
herbinio jausmo ir jiems ne
šinami būt įuos krokodiliuo- [

■vienas žmogus, nežiūrėdamas 
į kitus, stengiasi tinkamai 
atlikinėti paskirtoji darbą, 
tinkamai eiti savo pareigas.

.Prisižiūrėkime pavasario 
metu į gamtą, kaip ji yra gy
va. koks linksmumas joj 
viešpatauja. Bet tas visas 

įjos grožis ir laime paeina iš 
įtinkamo darbi] atlikinėjimo. 
[Vyturio giesme, kuri sklei
džias anksti] pavasario rvt- 
metį. praneša mums, jog

K.Dembskis---------------- įpolitiką. Rosijoje agitavau
Kai Suv. Valgiu an.ba-j™ Ui.-rnvi.i-Kutvi.1 nepri- 

sadoriHs respublika. Angli-
jsppo Kumpos .mistvbvsl I-K vardan Ana-nkrrfni Ms- 
mesti einOis ir Miviis. tai j'"'avan Lu-tnva. Ib, karo 
Suv. Valsti.iu laimuas (latv Hyaoj,.. „• p„tan> nre-
Paeifike ntaniebiT ir yru-11’1''"1 Pritiko, darių. Ittrb- 
mojo Azijos tautoiss ir rodė. P vanan . kūno,„nu I.n-tuv..- 
kad Amerika vra ntilitarik j l,:l!'ba. tv.-nati h-ndrwr-s 
kašalis. ' s, j"'Patą. prto.-sąmoju dėjausn

 \ ; Laik.-n buvo Rimkus, pareigi- 
.... < niai. ir daugelis mano darbuFederab-valdzi;: pmlidnio .
... , ■ -.lepavvko. pats iirivka dalipastangas ivvkiiiii }>’-• »h11>1 -» 1 • . . y

f.. .• ’ ,. -i .savo .Amerikoje nzdiriiTn pi-tiios istatvma. 1 minuos vai-į , . ’ . , .y1
.... ‘ ‘ ■ j i -.iinieii prikišau ir prakišau.sti ja pereita meno! perleul" , ‘ ,

„ / , ‘ ■ L- i i • 1 Laikiausi prie banko. Kurniistatvinn. nustatai 11 labai: ę .
, • .' , .J ■ -n.'jiiaza pinmu'U buvau ide-skaudzių baiismni n z ])1-<>ih-į.

bicijos įstatymo L-nižvmą 
Pavyzdžiui pasiūta' žnu. . 
gus. turįs svarini], bau-' 
'Ūžiamas nuo ŠI (M) i'a š5ų(] ar- į 

. ba nuo 30 dienų iki <i nu’ne-j 
-Hių kalėjimu. Pardavėja< 
Svaigalų Tokia p.t bausmę 
Užsitraukia. Turintis b ra va ■ 
>ė1į užsimokės bamuics šl.- 

arba kalės imu vieni] iki 
penkių motu, šitas ęriežfu- 
fnas galės sumažini svaigalu 
plitimą, bot visišh panaiki
nimo sunku tikėtis. Jnkjo- 
kl os pik t a d a r y bės [s t a f vrn a i s 
negalima pašalinti. įstaty
mais ir bausmėmis m •paša
linama vagystės, suktybės,

])]■<>-

jai. O šie, ••laisves” para
gavę. nei piršto nenori paju
dinti dvi sivo mokvt<>j<>. Tai

“The Su-iday Rcpiiblican" 
savo Dedėliniamc priedo in- 
dė‘j<> apra<ym;i Šimonio pieš- 

;tu paveik-Ti. kuriuos atrive-

La

V:

dainas siiLulbėįo. 
u’iktsnvs švelnu-

ė’ės suklestėjo, 
iilaiikia sutartinė-.
>;a> miia> gimtinės.

Džinu iri uos kartu a

L. D. K. S. CONN. APSKR. 
VALDYBOS ANTRAŠAI

PIRMININKAS—A. Mičiunas.
41 Lyon St., Nerv Britain. Conn.

RAŠTINTNKS-M. Blažauskaitė,
70 Fairview St.. Ncw Britain. Conn.

mažas paukštelis ir tas dirba- vicE-riRM.-.inozas šmotas,
1 4.\ Chinman 5f- XVaMphnrv

Kirminėlis. mažutis vabalė
lis. skruzdele, bitutė ir tt. tai 
neimi I stani i darbininkai.

gyviją. kuri knibždėte knibž
da. 'fu gvvuliu. žvėrių ir

45 Chipman St.. TVaterbury. Conn. 
IŽDININKAS — Simonas Cibulskis.

41 So. I.eonanl St.. IVaterbury. Ct. 
ORGANIZATORIUS—r. TutoraiTis

797 Bank St.. tVaterbnry. Conn.
K OK ESPONDEN’TA S—V. Va m is.vy-’lUiJk' LAq"> U £1117% - . *11 *

4i4 East Street, New Britaii, Coun. mokslo reikalaujamas aug-

toli to
I Ivnc ii

Trakiškis
1924-1 V-i

šimtasai Seimas bus

bildu uždraudė pa-

' * — * • *

Žmogžudystės ir kitos nedo-tausi bakūžę. Kurčia

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

Pirmiaus pažiūrė- 
visi žmonės siekia

Vadiiodamies devintojo seimo Įgaliojimu ir 
centru valdybos nutarimu šiuomi skelbiame, kad

uncijos žiaurų 
iu gen. Castel-

Parvžians policijų, vaiky
dama rojalistą demonstraci
ją apstumdė gen. Castelneau. 
kurs dalvvavo demonstraci-

Pirmininkas — M. M. Knmandnlis.
20 I-’nrson St,, Montcllo. Mnss. 

Vice-Pirmininkns — .T. JsroSa.
562 E. 6-th St.. So. Boston. Mass. 

Raštininkas — J. V. Smilffis.
69 Clark St.. Cnmbridge 39. Mas?. 

Iždininkas — V. .Takas.
55 HamfiKhorl St.. Cnmbrirlsre 39. Maus.

ir šventadieniais aš ne

r mis. at-itraukti iŠ vietos.. .
Atėmė automobili t Kordą J.

Į u ra žiu
skaita> laikvti ir skersavo už

kas. Reiškia labai žymus 
Francijos žmogus, šliupas, 
kurs nuolat žliumbi, ir lais
vamaniai, kurie šaukijj^ad, 
klerikalų teroras snumgia

■ girnai augŠtes’iin įmini >lė- : ■-1 1
igiaina. b I T-25 man palinkė-

L D. K. S. X Seimas
W aterburv- 

Tuas labai sini- 
Dvi'-jų piešinių 
•sa indėli. Šitas 

aprašymas ir paveikslai in
dėli ant pirmo puslapio.

“ Likau proletaru, kaip 
kad esmi juomi pradėjęs sa
vo gyvenimą. Jeigu turiu 
kur galvą priglausti, tai ačiū 
žentui, kurio ūkyje dabar lai
kinai gyvenu, o ant kurio že
mės sklypo Kaune dabar sta-

įku-

Šliupą ir kitus laisvamanių 
vadus, logiški norėdami bū
ti. turėtu užprotestuoti prieš 
Francijos 
pasielgimą 
neąu.

paukščių garsai, jų pajėgos, 
yra instinktyviai verčiamos 
darbui — taip jau Aukšč-iau- 
sis numatė.

Kok i žmo(/ni fdhkinėt dar
bą. kad jis būtą tikrai nau
dingas t 
kinio ar
vienų idealų, vienodų siekiu, 
įvairūs yra žmonių idealai, 
įvairūs luomai. <> tuo pačiu 
privalo būt įvairūs ir darbai. 
Jei žmogus dirMamas dar
bą atneša sau. kitiems, lx-i 
Dievui naudos, arba, jei žmo
gus nejaučia atsakomylM's. 
bei sąžinės išmėtinėjimo/at- 
likęs kurį nors darbą, aišku 
jo darbas yra naudingu. 
J uo žmogus pasišventęs, juo 

tuo..

BIRŽELIO 25 IR 26 D.
MONTELLO. MASS-

Kadangi šis seimas bus jubiliejinis ir tuomi 
labai svarbus, tai prašome visų L. D. K. S. kuo
pa ir narių stropiai rengtis prie jo: rinkti dele
gatus ir gaminti įnešimus.

d. Vaisiau skus, Pirmininkas
P. Daužvardis, Sekretorius
A, Potembergas, Iždininkus



HMM

iTosernė;

gimdė

•Taip!”
Į duonos

nusi mergaitė mirė. TėvAš yo> 
neprimušė vyresniąją dukterį 
už jos tokį darbą — vos neatsi
tiko kartu dvieju laidoutvių.

M-R = „ .
-gttteiu šį-tą daugiau patirti a- mtsiigentmės jėgos išeivijoj.

nelaimė. Pro šalį bėgo jos jau
nesnioji 10 metų sesirikė, ir ša
kės smūgis kliuvo jai tiesioji __ _____ _______
galvą. Porą dieną pasikanki- Į 2emės Ūkio ministerija, kunib-

Žiniomis Lietuvos U?jMkjMįip 'taikyto
joms. / ' ’ ’' > —

KnyJAs lošia svarbią rolę 
kaip pradinėse taip ir aukš
tesnėse mokyklose Jungtinė
se Valstybėse. Phiktdelphia 
pirmiausiai pradėjo parū
pinti knygas veltui vaikams 
lankantiems mėsas mokyk
las, ir Massachusetts, pirma 
valstybė, kuri išleido tam i- 
statymą. Dabartiniu laiku 
19 valstybių ir Kolumbijos 
Distriktas duoda knygas-mo 
kyklose veltui. Knygos gau
namos veltui duoda didesnę 
progą visoms vaiku klesoms. 
kainuoja daug mažiau, negu 
kaip atskirai perkamos, ir 
prigelbsti mokytojoms išpil
dyti mokslo reikalavimus. 
Nekuric žmonės nesutinka su 
tuom, kad knygos duodamos 
veltui, ir sako kad mokiniai 
turėtų pirkti sau knygas. Jie 
sako, kad tėvai ir vaikai la
biau supras, kad jie negali 
perdaug ant valstybės rem
tis. bet įiatys turi primti ant 
savęs mokslo atsakomyiję ii 
vaikai neturėtų būti privers
ti vartoti knygas, kurias kiti 
suteršia, nes jos nėra rinka 
mos nekuriems vaikams este
tikos ir sanitarių priežasčių 
delei. Kitą nuomonė vėl. kad 
knygos duodamos veltui, ge
riau prižiūrimos neg tos ku
rias mokiniai patys . perka, 
nes knygos veltui duodamos 
yra vieša nuosavybė Įduota 
mokiniams, už kurią turi už-_ 
mokėti jei pameta ar sugadi 
na, ir kurios yra dažnai mo- 
kytoju peržiūrimos.

pie tą “vargo pelę,” kuri jau 
iškarto laimėjo mano prijauti
mą. Klausyk^! Štai jie jau 
iteina. Ir dabar išgirdau riks- 
nus: “Jie sugriebė ji!” Kar- 
lygiškai atmaršavo policistai 
u savo auka. Dabar jų buvo 
>et šeši. Du laikė auką už 
•prando, du už geležimis ap
šaltų rankų, o du vaikė minią 
itgal nuosavo “darbo” vai- 
-iau.-. Dabar mano valanda, ta • 
•iau sau, ir drąsiai priėjau prie 
. leno iš policistų. Kad pada- 
•yti ant minios didesnį Įspūdį 
pasiėmiau rankosna paišelį ir 
cnygutę. “Ką papilde šitas 
nuogus:”*’ “Ar Tamista lai-

■Las -svarbu visai mūsų tautai žino
ti, o prie progos gal tinkamiau jas 
ir sunaudoti, sutelkti bendresniu 
darban, prie ko verčia mūsų išei
vijos nykimas ištautėjimo bango
se. Paprastai, kurie kultūriniai 
aukščiau stovi, stipresni, tie ir- sa
vo tautybės stipriau laikosi, išsi
laiko ir kitus nustelbia, net prari
ja.

Vienas jau atliktas. — Vieną 
si urbia žinių statistiką atliko kun. 
dr. Kemėšis su savo talkininkais, 
tai apie kooperaciją tarp lietuvių 
Suv. Valstijose. Tos visos žinutės 
ir jo išvados sutrauktos į jo diser
taciją yra netik svarbios lietu- 
viams, bei ir svetimtaučiai tą pri
pažįsta. National Catholic Welfare 
Uonterence buietinas citavo ištrau
kas iš jos. Kun. dr. Kemėšio, kad 
ir ne nuodugnus, bet tai brangus 
veikalas ir tai dėlto, kad tai bene 
pirmus tos rūšies ir. kad jau atlik-;

KONKREČIOS KOffKCRDAJ šią šakę ir sviedė į šunį. Beit1 
TO PASEKMES t xl O 1 TY1A TDv«ZY * V\Z\fTRZX 1 /'VO 1 O 11

VILNIUS, 12. n. Punskas, 
Suvalkijoj, Padarytasai lenką 
konkordatas su Šventuoju Sos
tu nors dar nebuvo galutinai 
ratifikuotas (patvirtintas), o 
jau lenkų policija kari kuriais 
konkordato paragrafais pradė
jo saudotis. ir Punsko apylin
kėj. vienoj N. policijos nuova
doj, atvažiavus valdžios atsto
vui buvo tyrinėta Punsko, Sma- 
lėnų ir Seinų parapiją kunigų

VAGIS
Dideli, sunkūs lašai plakė 

langus u- gatvę, kas kart vis di
desnėmis striuogomis krito 
vanduo iš debesių. Ant gatvės 
buvo tyku. Vienatiniai balsai, 
kurie atsimušė mano ausyse.— 
tai tyškėjimai lašų i mano kam
bario langą ir čiiįrliatmmas van
dens nuo stogo. Kai kada gal
vojau iš nuliūdimo, kuomet 
mintys nukrj’po nuo pradėto 
darbo, kuris jokiu, būdu nesi
davė man užbaigti, kadangi 
mano ūpas buvo sunkus, apsi
niaukęs, 
gamta Staiga pasigirdo

pradėjo ristis tropais ž>’- 
rnoterys rėkauti, vaikai 

neužilgo pajugirdo 
■riąs riksmas: 
Mane pradėjo 
Užsimečiau //-

kit!" Tai pageidaujamas kli- 
ksmas šitokiame tykiame uįisI- 

niaukusiam popiety. Tuojaus 
atsivėrė langai ir dury>. žmo- 
nė.
myn.
klykti ir 
vien ausis 
“Laikykit ji!" 
riksmas užimti.
poną, užsismaukiau kepurę ir 
pasileidau tropais žemyn ir juo
kui gatve. Dabar Sugrįžo jau 
•minia. Priešakyje begu vyras. 
ke])iiię rankoje nešinąs. -Jo 
akys lakstė į vi.-as puses, o iŠ 
burnos veržėsi putos. Jis įbe.

minia augo ka< miniita didyn. 
Šiai ant galo. įm-irodo ir Į)o|i- 
cistas! Rankas siinJręl nžpa-

jx).~itui.-o kepures, kad jo 
nukri-tii ir pradeda bėgli.

Uo

]M;rsil ikrinę-. kad tokiuose 
sitikiii)iio>e niū-ii polic.istai 
paleis iš ranku savo atiko 
užtat buvau tikra-. kad jie ne
užilgo turės atitempti savo au-

li

V ‘^ADARĖ&UTA^h.‘f *

u. Bet minios balsui 
nano smvgenyso liūdnas 
to. Aš galvojau apie 
galvojau ir apie kitus 
'ia turite “vargo pelę.' skur-

-. Veidmainys, galiūnas suk

,ioiio>. N v tomais maz- 
ii" jis ne.-utepa savo run-

g: galėjo tą žmogų prives- 
e tojo uarbu .’ (lai buvo ji-

Giedriniukai berods dar nepra
dėjo savo statistini darbą. Nepri
leido sunkus darbas sutvarkymo 
centro reikalų vedimo.

Mintis L. D. K. S. darbuotojams.
— šitie du darbu iškelia minti a 

pie maždaug panaftų darbą kuriuo 
nm užsiimtų LDKS. nariai-ės. Jis 
būtų tiek brangus kiek istorikai 
apiLnannii.tų. Tas darbas—tai rin
kimas žinučių iš lietuvių kolonijų

I praeities, ypač jų pradžios.
Kokia ateitis laukia. — Po a:ei- 

■■;■■ lies suvaržymo amerikunizuias

įdėti. C) mūs;.

ra

u. uurie. su nekantrumu 
parnešim: šmoteli duo
ti ''■■■ -r. juo padarys ! Ką 
> jie .-r; tuviu žmogum 
laveiksią. matau dar ir 
avv mintyse, su lakstan-

ųimusių i." augusių, kad 
gų šeimynų, vis kas kar- 
is nuošimtis palieka prie 

t a uty bes prisirišusių 
go neliks nei biznio išro- 
oažinti savo tautybę. Už 
karčių, kad ir neprana-

užiandos mirties baimėj... Ant- 
•os klienos vakare paimu lai- 

■ įrašų į rankas ir peržiūrėjęs 
m smo nusprendimų skyrių 
n.ndu kad tas žmogus nuteistas 
J iiiėncsiaiii.- k; ’;imo. už pavo-

irkite

i a ur

:iip sk -ųiu> balsas 
mano i- mos: Susi
us guliu, i sukčiai.

ir tekiu
perbaiiūs patįs 
būdu paliepiate 
papirktiem?- tar- 
*yi: susiraminki-

ru vagys ir randų sukčiai.
- rmamonė' ir prekybos.
- raštinėse, 'vagys lytuose 
karuose, vagys kūdikiu 
alos i- moterų garbės, va- 
ūk.-tauč-ių; la;mū>. jūs iii-

ančiai hadau- 
zsta. kuomet

argšas. kuris hado verčia- 
mvogė kepalėli duonos.. O 
ig'a'p’ kam ? Tokio- mm- 
'iko.-i mano galvoje. Ly
nu mniai įverstojo kritęs.

menių gadynę.
Pip>šė Ad. Padegimas.

LDKS. 51 kp. narys

DEL MEDŽIAGOS MOSU 
ISTORIJAI

Giednninkai užsiims. —

ižiiiosimc kokios

•sianizaciją prie kurios 
ikiškai inteligentijai

je pačioje konferencijoje bu- 
pasireiškusi mintis, surinkti 
"i i ką apie visą katalikišką iii- 
i-ntiją, kad ir nepriklausrin-

ir prie to. ir ual nenpsistos ir čia 
ir rinks statistiką kad ir nutolu
sios nuo katalikystės inteligenti-

kij policij )s stotin, ten maniau, Jos; kad žinotume kokios yra mū-

irePiiTsV*5, ̂ -*--4?^

‘F-

Lietuvos, tjjkifcįnkų Lietu
vos Upinės- j pkio *^Kbpčn 
Sąjungos padarė sutartis su

----- .- 
įstoti ar supūdyto,^ 

IŠvii^vAistaą galėtu 
i į jjaštov^į&ępūvantį 

gą produktu ‘ " 
ą (4‘Tėvynės Sargas;

IŠSPROGDINO AKĮ

MAR1AMPOLĖ. Kovo 28
Patašinės kaime (Kvietiškio 

ištikimybė. Pasirodė policijai, -vap) įvyko nelaimingas atsiti- 
kad visi kunigai neištikimi. įj!UiLS nu0 karo meto liku-. 
ypač Punsko kuniaso S. V en- sjomjs granatomis.
eitis nepakenčiama-.kinis-ie^1“ Trakiškių kaimo vaikinas M.; 
tų juo greičiau pasalinti is Žilinskas dirbdavęs iš granatui 
Punsko, tik reikėjo i asti jo smaigaliuose esančio aliumini- 
nusikaltimo priežastis. Kun. jaus šaukštus ir kitus dalyke- 
S. Veneiąus ištikiuybės tyri-. lk.s_ _\[inėtų kovo 28 d. jis pa
ntas jau nuo seniau hmo Pra~!sįčmęs granatos smaigalį su 
dėtas: slaptoji policija -e^e j alitmiįnijum nuėjo į netoliese 
kiekvieną jo žingsni ir i plaučių Patašinės kaime kalvę 
priešinga prieš va.d>ną ne.-use- įr įdėjęs granatos galvą į ugnį

i bandė aliuminijų išlydinti. Bet
i Įkaitusi granatos galva sprogo, 

kės pataikė Žilinskui Į 
į kiūtinę. Į ranką. Nu

gabentas ligoninėn. Pasirodė, 
kad vienos akies nervas yra nu
kirstas ir akis jau neveikia. Su
grįžę- namo dabar gydosi smul- 
ke-n'as žaizdas. i

gvlis mūsų esančių, jau ir dabar 
paliovusių žydėti, kolonijų.

Kiek praeities težinome. — Iš 
laikraščių žinių žinosime, kad ten 
ir ten gyvavo, bujojo, žydėjo gra
ži lietuvių kolonija — tautinė šei
mynėlė, dirbo ir aukojo savo tau
tai, tėvynei. Bet ne apie visas ir 
riek žinosime. O kas buvo jų ie
va i-įk u rėjai; kokia pradžia buvo 
tų kolonijų: kaip augo; kas tokie 
darbuotojai; kiek ir kuomi prisi
dėjo prie savo tautos tėvynės, ir 
pačios Amerikos; kokios įstaigos 
ten įsikūrė ir beabejo svetimtau
čiams teko ar teks, Ameriką pra- 
* uri ino ; kas užėmė ar užims jų vic- 
.as Atsakymai į tuos ir panašius 
klausimus gali palikti neatsakyti, 
žlugti su mūsų tautiečiais ištautč- 
jime, jei :ų žinių nesurinksime da
bar kol prieinamos ir rekorduose 
■r iš pionierių pasakojimų. G-al 
paskui atsiras koks istorikas, so
ciologas. panašus kun. dr. Keme
šiui. kurs sutvarkytų, sunaudotų
jas linKamai.

Amerikos lietuviai istorijoj. — 
Amerikos iiAuviains. kaipo žy
miai daliai savo rautos, ir daug jai 
pasidarbavusiems, priderės nema
žinusia virta savo tautos istorijoj. 
Bet istorikai negales įdėti ton is- 
'oiijon t® ko nežinos apie mus. 
Mūsr. ainiams tč-vvnrj užsiliku-

ir inspiracijos didesniems darbams 
savo tautai nuveiki i, tolimos atei- 
tji's l>-g(>ndoms apie mus būt". tik-

ę Amerikos istoriją rašant ire-
; lietuviu aplenkti, jei Ameri- 
istorikams bus medžiagos,

- prieinamos.

alums kalbėti apie knygos išlei
dimą dar gal peranksti. Turėtu
me rūpintis medžiaga kol prieina
ma. Kokia ta medžiaga turėtų bū
ti, kaip ji rinkti, tvarkyti, gal iš
siaiškins diskusijose, jei ši mintis

denimo. platesnio apdirbimo, gi
lesnio apmąstymo.

Prie progos būtų galima pridur
ti, kad gal “Darbininkas’’ užleis-

a!- kas nųim-ri, stilyg medžiagos 
gausumo. Tada šimtais e gzcm; 
pliorią’ užmirktų t<vs 'istorinės i 
nios, nebūtu pavojaus amžinam jų 
žuvimui ir taiposgi mūsą laikraš
tis jtrytų dar didesnės istorinės

mis einanti tiedvi organizacijos 
steigia vaisią ir daržovių džio- 
vinipo punktus. Jie steig&ipi 
prislaikant tam tikrą. Žemės 
Ūkio ministerijos nustatytą1 
taisyklių.. Punktai negali būti 
vienas nuo kito toliau, kaip 
per 15 kini. Punktais naudoja
si visi gyventojai už tam tikrą 
labai mažą mokesnį.

Jei tais punktais ūkininkai 
susidomė-s ir supras .ją. naudą, 

■Tuomet tokių punktij tikslas 
Ims išplėstas.

Vyriausias tų punktu tikslas 
— aprūpinti nors savo rinką

Geras abdnanĮ nauioJJ^ątV.

Pain-E
Ku4*«t t?
v<r<in* fcja, ifcUkit*
▼irtai ttub ttouSŽM 
Unbpentu ir tuoju pajusite 
vinim*.

F. AD. RtCHTER & Q(X. * 
B«rry &. South 4th Stfc 

k Brocklyn, N. Y. <

kė. galutinai sumyta Įteikti 
skundas vakližai no gyvento
jų lenkų su parašais, kad būtią 
pašalinti iš Punsko kunigai lie-! vp;d, 
tuviai. Tuo daria užsiėmė, D. 
Naimanas. bet darbas nekaip 
vyko, nes parašydavę tik kai 
ktu'ie Punsko inieMuko valka
tėlės. Galutinai pasirodė kun. 
Vencius kaltas tu. luid jis yra. 
tvirtas lietuvis, tikras Kristaus 
mokslo sekėjas irveikia švieti
mo srity tiek, kiek leidžia len
kų valdžios teisėm jųjų kon
stitucija.

O kun. J. Švedai.Punsko kle
bonas, yra žmogų bešališkas ir 
lenkų kalbai bažnyčioj davė 
vietos net perdaug

Punsko parapijoj- y*ra 4,000 
su viršum žmonių o lenkų, ar
ba. geriau tariant, sulenkėju
sių lietuvių apie-iOO žmonių.

Pamaldų tvarka yra tokia: 
kas šventadienis (akomą lenkų 
kalba Evangelija, kiekvieno 
mėnesio sekmadieni ir per di
desnes šventes sakomi yra len
kams arba, tikriau, pasakius, 
bažnyčios sienoms pamokslai, 
nes nėra kam klausyti: isski- 
riant kelis, visi lenkai supranta 
lietuviškai, net ir patys užsi
spyrėliai ir vis (la.ugiausia 
klauso lietuvišku pamokslo, o 
lenkišką palieka klausyti pa
maldžioms lietuvėms moterė
lėms ir bažnyčio--i‘-,noms.

SUDEGĖ TEARTAI SU 
GYVULIAIS

SK.APISKIS. Antra Velykų 
dieną naktį KnpUdo valsčiuj 
Gindvilių kainr siu lėgo ūki
ninko Petro Iki! bo tvaria- -u 
gyvuliais. Sud;’ 4 arkliai. •> 
raguočiai ir 12 am . I s u e gais
ras kilo, nežino j.

$

LIETUVOS KARIUOMENES KARMINO 
LAIKRAŠTIS

“KARDAS”

Pilviškiuose 
du vaikezai 

vadinamas

VERČIAU MIRTI NEGU 
KALĖJIMAN

PILVIŠKIAI, 
nesenai susekti 
Girciauškas ir
“Kugelis.” kurie įtariami pa
kulas vogę. Abu pasodinti ka
lėj imam

'Prieš tai juodu vieną karią 
su dviem antim, antrą kartą su 
dviem žąsim buvo nuvykę į Di
džiūnus ir ten jas “sučiastavo- 
ję.” Pasodinus juodu kalėji
mam. ėmė sklisti gandų, būk ir 
tos antys ir žąsys buvusios vog
tos. Tokiu būdu galėjo grest’ 
kalėjimas ir Didžiūnams. Di- 
džiūnienė negalėjo Įsivaizdinti.

icmus gali kalėji- 
iš baimes išgėrėme

a a Ji visvien

Ui mirt

VOKIEČIAI SPAUDŽIA 
PRŪSU LIETUVIUS.

i metanu juo.'

$

8
&
$

lu-

:le

gnl

ar

Pradėjo eiti š. m. sausio 15 d., įeina du kart per mė
nesi 16 pusi.

Laikraštis svarsto kariuomenės, krašto gynimo, karo, 
mokslo ir karo meno klausimus. Laikraščiui rūpi tirti sa
vo kratšo apsaugos ir jos resursų klausimus, stiprinti tkr^- 
kariuomenės ir visuomenės dvasios vienybę ir aiškinti vi
suomenės vaidmenį krašto gynimo darbe. Dedama^žinią

“KARDE” bendradarbiauja tikrosios ir atsargos.tar
nybos karininkai ir kiti tautos ir visuomenės veikėjai.

“KARDĄ” leidžia Karo Mokslo Draugija, atsakoma
sis redaktorius majoras K. SKUČAS.

Prenumerata: metams — 4 dol. 80 et., pusmečiui t— 
2 doL 50 et., mėnesiui — 45 ct.

Adresas: KAUNAS, VYRIAUSIAS ŠTABAS.

Es^STi^^^M'-argag

uč-u^Jcyfcį

NAUJANYBĖ! NAUJANYBft!

IR VĖL GAVOME DIDELĮ SIUNTINĮ

NEPAPRASTAI GRAŽIU ATVIRUČIAI
TIESIAI IŠ LIETUVOS.

Atvirutės yra daugelio rūšių: tūlas puošia Nemano, 
Šešupės ir kitą Lietuvos gražią vietų vaizdai, Kitos 
su paveikslais mūsą garsių veikėją, dar kitos su pa
veikslais mūsą šaunios kariuomenės ir d. k.

Parduodame pigiai: už tiiainą 20 centų

Neatidėiiokite, užsakymus siųskite tucjaus, kai iMktl 
gautumėt*. Su užsakymu siųskite ir piilijus. €Wt- 
ma siusti ir paštaženkliais (stempomis)

.

Užsienių reikalu ministerijos i 
nutarimu į ketvirtą Lietuves 
žemės ūkio ir pramonė- parodą, 
rengiamą birža-buii. 24-29 ug.. 

svfdirnšaliams vizose bus duoda- * 
mos Įvažiuoti į l.etuvą ir grįž
ti atnal už puse»i•mala :- mo-
kesmo. prideda; salia vizos 
pažymėjimą “Tirodon." -I in
duos visos I.ietviis- ;it.-t<>vyi>‘'-- 
nuo birželio 5 ilA7 d. Ek>po- 
natai nuo gegužė n. 2-5 d. iki 
birželio mėn. 2-JI gauna a- za- 
nemokamai.

ŠUNS. VIETOJ PATAIKĖ .
SESILAI j

(I IŽAI (Vilkaviškio apskr.). 
Bakelio duktė, 16 ui. mergaitė, 
draudė šunį, kad nelotų. Šuo 
neklausė. Mergaitė supykusi

ausia:- pavojingiausia:> 
lis. zmbikai' ii* kt. Prū- 
•tiįvią prakybos Įstaigoms 
•Ui'tas boikotas. įvairiais 
i- .-imūžiami ir porse-

T’rūs:i lietuviu kova 
:vį '-sam’ ■enk'*'-m5, negu

JONINIŲ ŠVENTĖ
Lietuvai Pagražinti Draugi

jos centro valdyba nutarė per 
■Jonines s’iritošii Veliuonos jš-

-vesti, kaip senovės lietu- 
šventč. Iškilmė Kaune ir 
onoje bus pritaikinta prie 
los. taip, kad provincijos

“ DARBININKAS’’

366 West Broadway SKiti lostėn, Mase.

M

M
M

jVcja;> b;;.- palonkiiri i. Kauno E 
'ims pastatyta miJorija “Golo- i
žinis Vilkas.“ kuri pernai esant 
blogini orui buvo atidėta. Ve
liuonos iškilmių išvakarėse vi
soje Lietuvoje šiemet bus antrą Į 
kartą iškilmingiausiai su viso-

Susivienijimas Lietuviui
R. K. Amerikoje J

GYVAM DŽIAUGSMAS! SERGANČIA# Vn.ft^U
MIRŠTANČIAM RAMYŽft! •• , 1

musą, lietuvių kataliku rmuigriaunama tvir- j 
kaiitiike' J.-i J.;r prie .šios organį- j 

mukdamas tuoj prisi* j

• 1. Apsnūdo;n 'P.’T: e*. ■ i n’cii s 1
$250.00, $500 00. $750 00. $109 J 00. $2.000 00. $S.6CD.W. •; J

2. Moka pašaipa n.irinrfS imor.iams' kirs sax•artį pO:-j 
$3.50, $7 00. $10 00. $14 00. $21 00 j ' j

arųa.Jus narius i- •eNbii'Tts. >'
auna S. L. U K. A. organą, sm aitinį j

Tai 
tovė. Lietiny 
rijos nepriklausai, nieko i

4 Nariai 
raštj ”Garsą”.

5. Skle idžia apšvimą. kiužiu gerus raštus ir dalina-na
riams veltui. _ ū’l

6. Platina tikėjimą, dorą. r>ipimmi tautas reikalais, EČ*-’
mia Lietuvos n spubliką _ , Ąjj

7. Imncvomis sąlyromis apdraudžia vaiku? niro
metų amžiaus. as-šsi

įstojimas ) S. I„ K. A. ptgiS 11 <l-',
pOfl W.T di JčsD'" 'P lipti!' mį k mūri k’n totrclj
tieji informaciją, kreipkitės prie kuopų SckrtJtotię nrba ii**’”* A 
Iro Raštinę: Itsg

S. L. R. K. AMERIKOJE - rėl
222 So. 9th 8tr.» Brooklyn^lt^ ė

. p,*. 4’



binėsžinios i
PRIKLAUSOMYBES ig

^grasiuosius 
Bp^riklausomybę. 

^'^rrinr^rtas ir nra

mertri-

itiirnos uorė a

A 3

Pirmas ir Gražiausias

NORWOOD, MASS.

SPORTAS

772 EAST BR0ADWAY 
So. Boston, Mass.

VALANDOS: buo 9 ryte ik: D vok.

Bostono lietuviai katali- 
iilmingai minėjo geg. 15 
kių metų sukaktuves nuo 

vos teigiamojo Seimo atsi
bodo ir visos Lietuvos vardu 

elbimo Lietuvą esant lais- 
nepriklausoma demokra- 

amėįRespublika. Ryte buvo šv.
*~’os? kurias laikė gerb. kleb.

K. Urbonavičius, už kare 
už Lietvos Ne-

Vakare buvo 
p koncertas ir prakalbos. Daina- 
|feyo šv. Petro parapijos choras, 

po vadovyste gerb. vargoninin- 
|feko M. Karbausko; jis (choras) 
fe labai gražiai ir gyvai sudaina- 
B* yo penkias tikrai patrijotiškas 
l'-'ir dienai pritaikytas dainas. 
B JTomis dainomis visi klausyto- 
|ę.'jai buvo patenkinti ir ačiavo 
p chorui griausmingais aplodis- 
£ mentais.
| -<• Duetą dainavo p-nia S. Sku- 
Ję driene ir p-lė S. Raudoliūniutė, 
| akom. M. Karbauskui, Duetas 
| publikai labai patiko, atšaukė 

jį antru kartu ir po antro kar- 
| to da vis savo katutėmis prašė, 
[ kad dainininkės daugiau dai- 
? nuotų.

Solo dainavo visiems žinoma' 
F p-te M. Grybaitė, jai akompa- 
y navo O. Grybaitė. AL G. gra- 

žus žavėjantis balsas priklijavo 
? publiką prie dainininkės, ji bu- 
į. vo atšaukta antru kartu ir dau- 
į giau norėta, bet programo il- 
I’ gumas neprileido to daryti, 
r Smuikavo prof. A. Židanavi- 
f čius, akompanuojant p-lei činr- 
J liūtei. Apie p. Židanavičiaus 
Į talentingumą ir virtuoziškumą 

Jau nereikia kalbėti—jį visi ži- 
Į no. O kurie yra girdėję Jo 
| smuiko neapsakomais garsais 
G kalbėjimą, tie norėtų klausytis, 

klausytis ir niekumet nepailstų 
^klausęsi: jo smuikas čia griau- 
y džia, čia verkia, dejuoja, čia 
| vėl užtraukia širdį į padangę 

traukiančia gaida ir t. t. ir t. t.
Židanavičiui, jo smuiko su- 

judyta publika dėkojo garsiau
siu plojimu, prašė daugiau ir 
daugiau tų parnasininių garsų 
teikti, bet laiko vėlumas pri
vertė sustoti apie 10:30 vai.

Kalbėjo gerb. kleb. kun. K. 
Urbonavičius, Dr. Jakimavi
čius ir P. Daužvardis. Jų visų 
kalbos sukėsi apie Tėvynę Lie
tuvą, Jos stebuklingą atgimi
mą ir nepaprastą žengimą pir- 
Įnyn.

Išsikalbėjus apie politinę ne
priklausomybę. bet da Jaučiant 
kultūrinę priespaudą, pasireiš
kė mintis, kad reikia visomis 
pajėgomis kovoti ir už kultūri
nę nepriklausomybę — savytą 
kultūrą, daugiau mokslo, dau
giau mokytą žmonių. Tam tiks
lui, mokytų žmonių auginimui 
— mokslainių rėmimui sudėjo 
žmonės $50.00. Aukojo sekan
tieji:
Kun. Urbonavičius............$5.00

'■ 'Amžino Rožančiaus Dr-ja 5.00
Po $1.00: Plnia Vestfieldie-

■ ne, Pranė Balčiūnaitė, p-nia 
- Sandienė, Kotrina Laudanskie- 
' Žie, Kazimieras Majauskas,

Vincas Grudzinskas, Juozas 
? Dilis, Kazimieras Kiškis, Juo- 

zefa Gudaitė, Antanina Ma- 
pr jauskaitė, Atari joną Kilmoniu- 

t©, Paulina Giedraitaitė, P. 
Daužvardis, Kazimieras West- 

& '.Keičias, Kundrotas Rainis, Juo- 
y zefa Pivariūnienė, Juozas Be- 
B. Tęskis, A. Naudžiūnas, J. Mė- 
B tslis, K. Vasiliauskas, A. Sinke- 
S vičius, J. Meškauskas, A. Pal- 
^>;'dauskas, P. L ingis.
HF b Smulkių -16, viso $50.00.

Reporteris
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IŠVAŽIAVIMAS
....  ■ Rengia ■ ■ ■■■■

L. D. Ko-ves Sąjungos Naujos Anglijos Apskritys

Gegužio 30-ta, 1925
Pradžia 10-ta valanda ryte.

g Beveik naujas 3-jų šeimyną namas mažai vartoti ir labai pigiai, yra 
| po 5 kambarius, VICta dėl gara- ' cvlrm 4* Iroai

I jos mados įtaisai, Šilutna, piazai ir
pryšakio ir užpaaklio ir elektriką, 
visi kambariai naujai ištaisyti, la
bai smagi vieta gyventi arba geras 
dėl biznio už tai kad reiktos yra 
$128 ant mėnesio ir prekė tik $12,- 
000 ir tik -3,000 Įnešti. A. 1VAS. 
301 W. Broadivay, So. Boston, 
Mass.

MONTELLO, MASS.
rt'nclL ligi J:iu oras pradeda atšilti, tad 
toJejJįą visus Alon,tęilo lietuvius Ir 
*n>v:tttes atsilankyti ir pasivaisinti su 

šalta koše (ice-cream). Taip-^i užlai
kau visokių kitu ilrabmj daiktų. Prie 
to iurfu priminti, kad tai vienatinė lie
tuviška krautuvė, kurioj galite gauti 
visokių religiškų daiktų pasipirkti, o 
ypač turiu labai gružių ir pigią maldnk- 
nvgiu iš Lietuvos.

J. TRAINAVIČIUS
175 Ames St., Montello, Mass.

sykiu vargonai ir sykiu kambariai 
-gyvenimui. Galima matyt vaka
rais nuo 6 vai. 338 E St. i-mos lUr 
bos), So. Boston, Mass.

Programa dalyvauja visi Naujos Anglijos Chorai: So. 
Bostono, Cambridgiaus, Montello, Norwoodo, Nashuas, 
Lowello, Dzimdzi Drimdzi Anūkai ir daug solistų. Be- 
togi bus kalbų, įvairių žaislų, lenktynių, base-bolas; 
grieš pagarsėjusi Bostone lietuvių melody orchestra

Šis išvažiavimas bus vienas iš pirmiausių, gražiausių 
ir patogiausiam laike, nes pripuola Vainikų Dienoje 
(Decaration Day),subatoje,K vepuoti tyruoju ir gražiuo
ju Norwoodo oru bus galima iki vėlai, nes ant rytojaus 
sekmadienis.

Tat visi važiuokime į Darbininkų gegužinę. Iš visų 
kolonijų rengiasi važiuoti lietuviški omnibusai.

Kviečia Rengėjai

SVARBI ŽINIA DEL
AUTOMOBILISTU v 

šiuomi pranešu visiems automo
bilių savininkams kad aš atidariau 
savo ‘ ‘PAINT SH0P,” kurioje 
perdirbu i.š senų automobilių ant 
naujų. Maliavoju Įvairioms spal
voms. Naudoju geriausius aliejus 
ir varniškis. Uždedu straipus ir 
raides ant trokų, ištaisau visus su-

ij ♦. lankstymus. Darbas geras. Kai
li! Inos prieinamos. Broliai Tautie- 
11} . eiai, nepamirškite manęs. Paini 
Ii | Shop randasi ant 289 Prospect St., 
I; I , Cambridge, telefonas—University 
'į J Į10560. Gyvenimo vieta — 123 
lį» i Prospect St., Somerville. Telefo- 
ji • j nas Prospect 0422-J. ANTANAS 
j.} KASPAR, Savininkas.

BUVO ATSISVEIKINTI į imama tik gabios, sveikos mer-fUojo Kryžiaus-atstovas išduoti 
7------  . j gailės, sėkmingai baigusios

L-na> M. Venys su sa\o se'- jpjgp schoole. Tos mokvklos- 
tnyna ir Pr. (indas pereita ne- i knrsas yra Įrijl] met,?
delią buvo nuvvke M orcesterin .
pas pažįstamus ir teip-gi atsi- j Perpit3 Panyčių tos mokyk- 
sverkinti su gerb. kun. J. J. Ja- lo? kursistės garsiojoj Bostono 
kaičių ir palinkėti laimingos 'Arenos salėj turėjo savo paro- 

■ kelionės. Kun. Jakaitis palin- Visų trijų kursų studentės 
kūjo geriausios kloties “Dar- ■ dalyvavo. Tai buvo nepapras-

Šv. Petro ratelis 9, šv. Vincento Ikimn k ui" ir sėkmingo buįoįi- įta-s. retas parengimas. Stu
dentės rodė savo išsilavinimą 

: gimnastikoje. įvairiausiuose 
jokiuose, driliuose, akrobati- 
jkojp. Viskas baigėsi militariš- 
|ku paradu, kuriame dalyvavo 
Ivisų kursų studentės. Tikrai 
Jšrodė moteriška kariuomene.

Visuose šituose darbuose lie- 
šalp tuvaitė Birutė Jarošaitė pasiro

dė viena gabiausių. Ji pasižy
mėjo ir mokslo metais. Pernai 
kai buvo kempėse ir kai atva-

Raudo-

ratelis 8 rn0 Darbininkų Sąjungai.
Sv. Petro parapijos Altoriaus i ___________

draugijėlės Base Bali skyrius Į 
pereita šeštadienio rvta Mae-' LIETUVAITE BAIGIA , 

j o fe - -u-l AUGŠTUS MOKSLUS!nary darže So. Bostone, žaidė d i-r>- +- t - -I B-'1' Birute Jarošaitė si pava
sari baigs visoje Amerikoje pa- 
gars"ūfeą“The Sargent School 

Įfor PhysicaJ Education.” Toji'
Mūsų karžygiai laike viso lo- mok.Jo įstaiga randasi

Šimo pasirodė drąsūs, pilni e- Harvardo universiteto ir to u- 
niversitoto didžiuma prof.-šo
rių mokytojauja abejose moks
lo įstaigose. T tą mokyklą pri- -žiavo iš Washingtono

base bąli su Šv. Vincento 
pijos berniukų base bąli rate- j 
liu.

para

nergijog. Nežiūrint kad ir šv. 
Vincento parapijos ratelio na
riai buvo didesni. Franciškus 
Lukoševičius šv. Petro ratelio 
svaidininkas išlaikė savo už
duoti kogeriausiai per visas de
vynias permainas, bet šv. Vin
cento svaidininkas laike trečios 
permainos pasirodė kad silpsta, 
ir turėjo perleisti savo vietą ki
tam.

liudynius už nardymą ir skę 
tančių gelbėjimą, tai į tąkon- 
testą stojo 20 studenčių. Liū- 
dymo užsipelnė tik 6 studentės. 
Tarp tų buvo ir lietuvaitė Bi
rutė Jarošaitė.

’P-lė Jarošaitė, gavus diplo
mą, bus “gym teacher” kurioj 
nors kolegijoj ar universitete.

Jono Kmito Literatinio Ra
telio susirinkimas atsibus ge
gužio 21 d.. 8:00 vai. vakare, 
Vyčių kambariuose ant Septin
tos gatves. Visi vyčiai kviečia
mi atsilankvti.

Valdyba

VAIDINIMAS

PADĖKAVUNĖ
Mike Biu'ts. 501 Pine HJIls St, 

Mlnersvilie, Pa. ra Jo: “DSkjaJ, Tamstai, 
p. žukaitl, už jusi] stebuklingai sutai
sytas žoles, kurios mane sveiku padart. 
Turėjau vidurių dhlĮ sukietėjimą, skil
vio nedirblmą, galvos skaudėjimo, nak
timis nemigo, dieglius viduriuose ir nie
ko valgyti nenorėjau, bet kųlp aš su
naudojau Jūsų žolių du pakeliu No. 
305A, tai tas visas nesmagumas nuo 
manęs dingo ir veliju kiekvienam žmo
gui kreiptis pas Žukai t j sp jnbgerais vi

duriais, o tos žolės ir jumis atitaisys. 
Brėkš 60c Už pakeli.” AUnųsk 10c., 
o gausi visokiu 20111) ir knygų katalogą, 
Adresuok taip:

M. ZUKAITIS
449 Hndson Avė, Rochester. N Y.

SVARBUS PRANEŠIMAS
šiuomi pranešu South Bostono 

ir apielinkės moterims: 
iionis. kad i:euc:->.c::iai 
SIl’Vl.M O ŠAPĄ. Si 
Irias 'motemr drapanas 
peirbiaš'ant mieros. 
pasimokyti siuvimo.
siu, nes kiekviena privalo žinoti 
kaip sau drapaną pasiūti. Taigi ne
praleiskite progos išmokti. Del 
platesnių in formaciją, sužinoji
mui apie mokinimas!, mabmėklm 
ateiti žemiau nurodyt:: antrašu. 
Toliau gyvenančios gali kreiptis 
laiškais.

P. STANCELAITĖ
598 E: Broadway, S. Boston, Mass 

Room 4

Tel. 8. B. 4<X<

DR. J. C. LANDŽIUS
(SEYMOUR)

Lietuvis Gydytojas

V Tel. So. Boeton 0823 
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, South Boston 
ofiso valandos

nuo 9 Iki 12:00 ryte Ir nu., 1:80 
Iki 5 Ir nuo 6:00 Iki 8 vai. vakare. 
Ofisas uždarytas sukamos vakarais 
Ir nedėldienials.

DR. PUSKUNIGIS
I GYDYTOJAS 
VIDURINIŲ LIGŲ 

vai. 8 Iki 11 ryte. 1 iki 3 po plet.
7 iki 9 va k.

389 Broadway, So. Boston,
TeL So. Boston 2831.

TtL So. Boston 270

J. MACDONELL, M. D.
Galima susikalteti ir Hetuviikai

chibo talakdob: Rytais iki 9 vaL 
Po pietą nuo 1—8 
Vakarais nuo6—9

586 1. Broadvay, So. Boston

10 METU SOUTH BOSTONE)

DR. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS

899a W. Broadvray, So. Boston
VALANDOS: Nuo 9 r. Iki 7 v. vak. -

BOSTONU DRAUGIJŲ
VALDYBĮJ ADRESAI

ŠV. JONO E V. BL. PAŠELP. 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI
Pirmininkas — 31. Zoba,

539 E. Seventh St, So. Boston, Muša, 
Telephone South Boston i;>16—J.

Vice-PIrmininkas - J, Petrauskas, 
250 Gold St., So. Boston, Maaa.

Prot Raštininkas — J. Glineekls, : 
5 Thomas Pk., So. Boston, Maga

Siu. Rištininkas - M. šeikls,
40 Marine Road, So. Boston, Mhm, 

Kasierius — A.. Vaudžinnas,
885 E. Broadwų, So. Boston, Maat, 

Tvarkdarys — .1. Zaikis,
7 TViafield St, Se- Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedėldienj kiekvieno mėnesio, 2-rq 
valandą po piety, parapijos salėj, 4®2 
E. Seventh St, So. Boston, Mass.

DE-STĖ LIETUVOS DUKTERŲ 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ^

SOUTH BOSTON, MASS.
VALDYBA

Pirm. - Z. Zičkleng,
203 W. 3-rd St, So. Boston, Mass^ 

’ice-Pirm. — A. Janušonienė,
142G Columbia Rd., So. Boston, Masa, 

rot. Rašt. — O. Sianrlenė,
443 E. 7-th St.. So. Boston, Mass, 

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

žd. — 0. . ............. -
105 G-th 

'varkdarž
164 6-th

Jraugijos reikalais kreipkitės visados J 
protokolų raštiumkę. Draugija laiko 
savo susirinkimus kas antrą ntarnlB- 
ką kiekvieno mgnesfo 7:30 vakare, 
parapijos svetainėj ant Penktos gat
vės, Sonth Boston, Mass.

ŠV. KAZIMIERO 2. K. DE-JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI

Pirmininkas — J. Jaroša,
562 E. 6-th 3t, So. Boston, Ma£a. 

Vlce-plrm. — J. Grnbinskas,
157 M Street, So. Boston. Ifasl, 

Prot Raštininkas — A. Janušonis,
1428 Colnmbls Rd., S. Boston, Maa 

Fininsų Raštininkas — K .Kiškis,
8 Hatch Street So. Boston, Mana, 

Iždininkas — L. Svagždys,
111 Boven It, So. Boston, Ma* 

Tvarkdarys — P. Lančka,
895 E. Flfth St, So. Boston, Ha* 

Draugijos reikalais kreipkitės visa
dos } protokolų raStlninkų.

Draugija savo raslrnldmus laiko 2-rų 
nedėldfenj kiekvieno mėnesio 1-mų vhL 
po pietų parapijos salėje. 4SS Seventh

D. L. K. KEISTUČIO DR-JO8
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.
IRMĮNINKĄS - V. Zalieckas, 
514 E. Rroūdway, Se. Boston, Mas. 

ICE-PIRM. — Povilas Ruka,
95 C Street, Sa Boston. Mam.

PROT. RAST. — katinas Uacejonan, 
450 E. ScvanthSt., So. Boston. Mara. 

IN. RAST. — Juozapas Vinkevllftia, 
906 E. Breadwey. Se. Boston, Mara. 
ARIERIU8 — Andr. Zalieckas, 
611 B. Flfth St.. So. Boston, Mara, 

(ARSALKA—Kazimieras MIkalllonta, 
906 E. Broadvvzjr. So. Boston, Mera. 
D. L. K. Kelstti'lo Draugija laiko wt- 

o mėnesinius susirinkimus kas pięta* 
edėldlenj kiekvieno mėneaįo, po nutn. 
94 Wnshlngton St., Boston, Mą^ 
:30 vnnindą po plettj. Ateidami ant 

nalrlnklmo atRfneklte ra savim dao- 
giius nauju narlij prie musų draugijos 
prirafiytl

Staniollutė,
St, So. Boston, Mass.
— O. MlzgirdieHė.
St., So. Boston, Mass.

Gegužio 31 d. So. Bostono 
lietuvių pobažnytinej salėj So- 
daiicijos dr-ja rengia nepnpras
tą pramogą. Vaidinta bu« “At- 
pyška teta iš Kalifornijos.’’ 
Veikalas pilnas luokų. įšauks* 
to nnsprę.-kite atsilankyti.

TeL Brockton 511:

Grieš viena iš geriausių orkestrą. šių šokių tai jau negalite ap
leisti. Būsit užganėdinti. Grieš lietuviškai ir angliškai.

Rezultatai

ŽIŪRĖKITE NAUJANYBE
LINKSMAS BALIUS

705 Msfn 8t., Montello, Mass. 
f Kampas Broad Street)

1 23456789 Vis.
Šv. Petro ...3 0200101 29 
Šv. Vincento 0212101108

Ateinantį šeštadienį šv. Pet
ro base bal! ratelis žais su Šv. 
Onos parapijos berniukų base 
bąli rateliu Neponset, Mass. 10 
vai. iš ryto.

Rengia šv. Petro parapijos bažnytinis choras

Subatos Vakare.
Gegužio-May 23-čia, 1925

Parapijos Svetainėje
492 E. Seventh Street South Boston, Mass.

Pradžia 7 -30 vakare • ‘

PERSIKELS Į NAUJĄ VIETĄ

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABORm

Suteikia geriausį paskutinį patarnavimą, todėl verta pas jį 
kreiptis.

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




