
KOVO 23 D., 1926,

Streikininkai

policijos dėmėsis nukreiptas 
į dingusį žmogų..

2) Seimo atstovu busima
jam Seimui nustatoma 85.

Pakeitimas priimtas visais 
trimi skaitymais ir veikia 
nuo priėmimo dienos.

------

uždegimą ir mirė. >• Ji
74 m. amžiaus. '

NUSIŠOVĖ DĖL MERGINOS
E. WATERTOWN, Mass. 

— Elston A..Merritt prie te
lefono persišovė saū galvą. 
Jis telefonu norėjo prisi
šaukti merginą. Prisišaukęs 
kalbėjosi. Jis jai piršosi, bet 
toji atsisakinėjo. Per tele
foną paskutinio žodžio norė
jo išgirsti. Išgirdęs nepalan
ku žodį nusišovė.

MUŠTYNĖSE ŽUVO 50
Pekine Kynijos sostinėj 

buvo susikirtimas tarp stu
dentą ir prezidento sargu. 
Muštynėse žuvo 50, o keletas 
šimtą žmonių sužeista.

Kovo 5 d. Seimas savo 238 
posėdy išsirinko* naują ^šitai 
sesijai tokį prezidijumą: 
pirminihkas prel. Justinas 
Staugaitis (ū. s.), I vice-pir- 
mininkas —
(ū. s.), II vice-pirmininkas

UŽPUOLĖ INFLUENZA
ROCHESTER, N. H. — 

Čionai žmones užatakavo in- 
fluenza. Visame miestelyje 
sergančią influenza yra virš 
600 žmonių.

VISUS SUORGANIZUOS
United ’ Testile VVorkers 

prie unijos prisideda.

kaimelyje dabar turi sutilpti 
būriai laikraščių reporterią, 
telegrafistą, filmą ėmėjų ir 
prezidento palydovą. Pri
trūko vietą ir atsilankiusieji

TURBŪT BUVO!
E. dedhamJ 

Miške netoli, nund 
lio rasta nužudyti! 
Ji besanti su persk 
Ji rasta pereitą {g

Tyrinėjimai p« 
ji esanti Pranė 'Į 
kienė, gyvenusi jS 
Franklin St., G 
Mass. Ją pažine 
St. Kvietkauskas.

SUDEGĖ DAUG MĖSOS
• LOWELL, Mass. — Iš ne
žinomos priežasties užsidegė 
AIeXander Moore sandėlis, 
kur buvo sudėta daug mėsos. 
Ir sandėlis ir mėsa sudegė. 
Nuostolių už apie $30,000.

SUŽEIDĖ MERGINĄ
MARBLEHEAD, Mass.-. 

Nežinomas piktadarys labai 
sužeidė Beatriče Wright, 18 
metą amžiaus merginą. Su 
peiliu jai-padare daug žaiz
dų. Žaizdos nedidelės. Pik
tadarys pabėgo.

F------ ---- -------“V-------T"
ŽMONĖS BALSUOS PROHI

BICIJĄ
Į Norvegijos seimą inešta. 

sumanymas leisti žmonėms 
balsuoti prohibiciją. Dabar 
Norvegijoj yra prohibiciją, 
bet ne pilna, leidžiama leng
vieji vynai. Žmonės balsuos 
ar leisti plačiau pardavinėti 
svaigalus.

IŠTEISINO
WILDWOOD, N.

KEROSINAS NETINKA
DĖS MOINES^ Ia.—Šei

mininkė Donald A. Trichell 
norėdama užkurti pečią var
tojo kerosino. Tai ištiko eks- 
pliozija ir užsidegė namas. 
Sudegė du vaikai ir vyras. 
Vyras sudegė, kai bandė pa
leisti šunį pririštą degančia
me name.

Apie tą piktadi rybę pla 
čiai rašo amerikomski laik 
raščiai ir kaip tai Aažnai at 
sitinka su iškreiptapavarde 
Dabar rašoma K®etkausa; 
ir Kwistowski. galim? 
spėti,’ kad čia lietuką esama 
Policija intarė piktadarybe 
j e jos vyrą. JisąŽpasišau 
kė apginti adv. Bagočių. Bei 
tuo tarpu išnyko l|Tom th< 

valandų. Bet i Russian, ’ ’ kurs sujlužudytą 
ja moterimi sueidaSfes. Tode"

GAISRAS
HAVERHILL, Mass.— 

Bizniavoj miesto dalyje bu
vo kilęs gaisras. Degė įstai
gos surištos su čeverykn

SUŽEIDĖ 16 ŽMONIŲ
NO. ATTLEBORO, Mass. 

— Strytkaris ir busaš susi
kūlė, ir abu atsimušė į medį. 
Busas ėjo iš Providence Į 
Bostoną. Nelaimėje sužeista 
16 žmonią. Kiti visi pasa- 
žieriai labai sutrenkti.

PĄBLŪDĖLIS NUDĖJO SEP- 
TYNIS ŽMONES

PLACERVILLE, Cal. — 
’John Going, 48 m. amžiaus, 
staiga išėjo iš proto ir nužu
dė penkias moteris, vieną vy
rą ir save. ;

Jis buvo ant geležinkelio 
netekęs kojos ir negavo atly
ginimo. Paskui jo arklys bu
vo pavogtas. Šitos bėdos iš
vedė jį iš normalio stovio. 
Tarp jo nušautąją žmonių 
yra vienas, kurį jis nužiūrė
jo jo arklio pavogime.

BANDĖ NUSIŽUI^TI
EL PA’SO, Tex. — Mrs. 

Daisy Simpson, garsi prohi- 
bieijonistą veikėja, buvo čia 
pasodinta kalėj iman už nar
kotikų šmugelį. Kalėjime ji 
bandė nusižudyti ir sunkiai 
susižeidė. Suareštuota ji pa
davė kitokią pavardę, bet ne
trukus buvo pažinta. Ji sa
kė norėjus nusižudyti iš di
delės sarmatos. Nudavė uo
lią prohibicijonistę, o čia su
gauta biauriame šmugelyje.

turėjo sklisti po aplinkini 
kaimelius. Pritrūko patį 
nią, prisėjo vartoti vie' 
antklodžių gūnes, kurion 
arklius dengia.

BRAZILIJA PRIEŠ VOKIE
TIJĄ

Brazilija buvo priešingą^ 
priimti Tautij Sąjungoj Tite 
rybon Vokietiją, jei ji nebusi 
primta. Iš to kilo ^tarp tį, 
valstybių piktumai. Brazili-ę 
joj prasidėjo judėjimas boiį 
kotuoti Vokietiją. Tai Vo^ 
kieti j a paskelbė, kad jeiBra^r 
žili jo j anti-vokiškas nusista* 
tymas nesiliaus, tai Vokieti^ 
ja atsikeršys. Vokietija kė*j 
tina negabenti į Braziliją jai 
reikalingiausiu daiktą. B.ra** 
žili ja iš Vokieti josgabenasįi 
įvairiu kemikalų ir mediką^ 
lių instrumentą.

Brazilijoj yra nemažai vo^ 
kiečių koloniją ir yra turtin
gi]. vokiečiu biznierių. ŠiOe 
ir-gi prisidėtą prie padidini-; 
mo keblumą Brazilijai.

WASHINGTON. — Na
minės ir užsieninės prekybos 
biuro vedėjas Dr. Julius 
Klein pradėjo aiškinti, kad 
Suv. Valstijos atsiliko užka
riavime rinką pietinėj Ame
rikoj. Jisai nurodo, kad ten 
Vokiečiai ima vis labiau įsi
galėti. Anglai teip-gi plečia 
savo prekybą p. Amerikoj. 
Vokietija nežiūrint į finan
sines sunkenybes smarkiai 
varosi prie rinką užkariavi
mo Pietinėj ir Centralinėj 
Amerikoj Suv. Valstiją pre
kyba pusėtinai teįsistiprino 
Argentinoj ir Meksikoj. Ku
boj Suv. Valstijos ima netek
ti rinkų.

Daugirdo ir kitomis žemes
nėmis gatvėmis negalima bu- 

» vo prieiti iki Prieplaukos 
kranto gatvės. Maironio gat
vėj vanduo tiek pakilo, kad 
iki Laisvės Alėjos nuo van
dens beliko ne daugiau, kaip 
tik 10 žingsnių, Maironio ir 

; "Kęstučio gatvių kampe Ame- 
* rikos Lietuvių Prekybos tįeu- 
. drovės garaže automobiliai 

jau Vandenyj. Už Valstybės 
ų Teatro kitoj Kęstučio gatvės 
'.. pusėj jau plaukioja luotais. 
> it Šio kvartalo žmonės radosi 

dideliame pavojuje.
Iš pirmojo aukšto bėgo su 

lengvais kraustuliais į antrą- 
jį aukštą pas kaimynus, per 

.balkonus kopėčiomis leidosi į 
^luotelius, gelbėjo kas ką ga

lėjo. Gyvuliai išvesti ir pri- 
. rišti Kęstučio gatvėj prie 

stulpą. Visi padarai,^mal- 
į kos kiemuose apsemti, rūsiai 
E pilni vandens. Žmonią mi- 

nios susitvenkia čia vienur, 
čia kitur prie pavojingesnių 
vietą. Neturėdami jokio iše- 

v jimo žmonės iš balkonų mo
juoja ir šaukiasi pagalbos. 
Kas gali ir kur prieinama 
padavinėja luotelius, gelbė- 

< darni žmones. -..ai.
* Nuo 5:30 v. iki 7 vai. ties 

Kanto gatve vanduo pakilo 
l per 20 santimetrą; kadangi 
t Kranto* gatvė pakelta, van
duo ėjo šaligatviais ir sėmė 

i palengva namus. .Visos 
smulkios krautuvės ir vaisią 
rinka ties siaurojo trauki- 
niuko stotele jau vandeny; 
vanduo verčiasi iš apačios 
per nutekėjimo kanalus. Vi
sa pakrante pirmojo aukšto 
butuose vanduo.

r

ATMETĖ MOTERŲ BILIŲ
ALBANY, N. Y. — Val

stijos legislatūroj buvo įneš
tas bilius,, apribojus moterų 
darbą iki 48 
bilius tapo atmestas.

PREZIDENTO TĖVAS PA
LAIDOTAS

1

Suv. Valstijų prezidento 
Coolidge’o tėvas palaidotas 
kovo 20 d.

Prezidentas specijaliu 
traukiniu pyškėjo pas mirš
tantį tėvą į Vermonto valsti
ją. Bet Bridgeport’e, Ct. jau 
gavo telegramą, kad tėvas 
mirė.

Prezidento traukinys lėkė 
iki Woodstock, o iš ten važia
vo automobiliumi ik Bridge- 
vvater, Vt. Iš to miestelio 
prezidentas su savo palydo
vais lėkė į P|ymoųth’ą šiajo-

dirbtuvėmis. Nuostolių pa 
daryta už $100,000;

vi

TYRINĖS AUDĖJŲ PADĖTĮ
PASŠAIC, N. J. — Šio 

miesto audėją streikas inėjo 
į devintą savaitę. Streikuo
ja 13,000 audėją. Apie pa
sidavimą darbininkai nė ne
mano. Streikininkai pienuo
ja apie didesnį veikimą.

i Tuo tarpu kongresas keti
na skirti komisiją audėją pa
dėčiai ištirti. Kadangi au
dėjams tebuvo labai menkos 
algos, tai netiesioginis val
džios spaudimas ir visuome
nės opinijos spaudimas vers 
kompanijas nusileisti. Algos 
darbininkams buvo taip 
menkos temokamos, kad dau
gelis audėju tegaudavo po 
$15.00 savaitėje.

Streikininkai tuo tarpu 
ketina rengti demonstracijas 
ir skelbti visokiais būdais sa
vo reikalus visuomenei ir 
valdžiai.

Kaip plieno korporacija 
turėjo nusileisti ir sutrum
pinti darbo valandas, tai pa
našiai ir audiminės turės nu
sileisti.
/ • ’

žuvų rinka
visa, vandeny iki Tilžės vieš
bučio ; Kalviu gatvė ir kitos 
senojo miesto gatvės vande
ny. Sušisiekimas gatvėmis ir 
rinkoje tik luoteliais. Iš di- 
džiąją dar neapsemtų krau
tuvių automobiliais veža pre
kes tolyn nuo pavojaus.

. Marviankos .
■ ’ v •* '

kaimo gyventojai apie 4 vai. 
ryto pajutę, kad jau vanduo 
semia jų butus, išbėgo į kal
ną. Netrukus toji kaimo pu
sė, kur yra nuo Nemuno, bu
vo užversta iki stogą ledais. 
Aleksote kai kurie namai ap
semti ild langu ir gyventojai 
kraustosi iš ją luoteliais.

Tiltai

Eigulių tilto dvi fermos 
nuneštos. Slabados tiltas 
kiek apardytas ir per jo' vir
šų bėga vanduo^

Paskutinės žinios

Šiandien 10 vai. vėl van
duo pradėjo kilti ir per pus
valandį pakilo 10 centimetrų. 
Dabar vanduo yra 6 metrai 
55 cntm. aukščiau horizonto. 
Į Veršvus išvažiavo kariuo
menės inžinerijos dalys 
sprogdinėt sustojusią ledą.

Jei jiems pavyks praliuo- 
suoti užtvinusią srovę, tai 
potvynio žymiai žymiai su
mažės.

■ 12 vai. iš Jonavos pradėjo 
eiti ledai. Kai jie pasieks 
Kaimą, tai galimas daiktas, 
kad vanduo pakils dar vienu 
metru.

Seimas 238 posėdy (1926- 
III-5) pakeitė tokiu būdu 
rinkimą įstatymą:

1) Iš Klaipėdos krašto su
daroma atskira dešimta apy- 
gardair ....
—..... *

• * Kovo 5 d. pietų metu Ne
muno vanduo jau buvo auk
štokai pakilęs. ir užliejo A. 
Panemunės Kauno siaurąjį 
geležinkeliuką. Traukinėlis 
iki Kanto gatvės jau nebega
lėjo prieiti. Nuo pat vakaro 

-iki vėlybos nakties buvo gir- 
‘dėti trenksmai sprogdinamo 
ledo. Vakare sujudo eiti 
Neris.Vanduo pradėjo smar
kiai kilti Neryj ir Nemune, 

į Ties Veršvų sekluma sustojo 
.ledai ir užtvino Nemunas. 
, Vanduo dar greičiau pradėjo. 
\Jdlti. : i:.

Kovo 6 d. apie 3 vai. ryto 
.pradėjo kaukti fabrikai, 
^gaisrininkų sirenos, skam- 
..bint varpai, pranešdami, kad 
jau pavojus čia pat. Vanduo 
pradėjo semti senojo miesto 
gatves ir kai kur pakilo iki 
stogą. Tuojau buvo pašauk
ti būriai kariuomenės, auk- 

į štesnioji policijos mokykla 
t gelbėti gyventojų.

Naujame mieste pradėjo 
jięipti ^Prieplaukos kranto 
gatvę? pakrantės lentpiūves

J

Graikijos"] 
sakė nuo savo vietos. -

MIRĖ KARALIENĖJ 
NAŠLĖ

Danijos karaliaūs mol

—Magdelena Galdikienė (kr. 
dį, I sekretorius — Juozas 
Skyrius (ū. s.) ir II sekreto
rius Tylenis (kr. d.)> r

___,7_____ • L. Darbo Federacijos fak- 
FeliksaS Mikšys: cija prezidi j ūme neftalyvau-

Aleksoto tiltas

Vanduo su ledu 7 vai. ryto 
nuo Aleksoto tilto apačios 
buvo tik per kokią pėdą. Pa
vojus tiltui didelis, Lytlaužų 
tik galiukai kyšo iš vandens. 
Susijudinus ledui, lytlaužos 
nieko nepadės.

Vytauto bažnyčia

apsemta iš lauko ir pilna 
vandens vidury. Namai, kur 
kan. Tumas gyvena apsemti, 
iš pirmojo aukšto išeiti nebe
galima. Vanduo Aleksoto, 
Daugirdo, Muziejaus ir ki
tomis gatvėmis eina viešosios 
aikštės link. Pavojus ir nuo
stoliai kas minutė auga. 
Žmonės kraustosi su kuo ga
li ir bėga į aukštesnes mies
to dalis. '
Dvasinės žemaičių seminarijos 
klierikų bendrabutis irgi ap
semtas. Centralinis namų 
šildymas, virtuvė vandeny, 
valgykloj vandens iki pažas
tų. Klierikai vaikščioja po 
sodą sušalę ir nevalgę ir žiū
ri į baisii Nemuno ir Neries 
santaikos reginį. Dv. semi
narijos sienos tik viršus iš.
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bus iškeistas vaidinusį
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“į? Tarybos prįjp- 
: I». tat jnotyyujjįą-
ma tuo, ka<| ąsą reikalinga 

nėję padėty, bet tifeėįi mo-

lt.'1 1

&•

Ą

Jiedviem šūviai pataiko, 
Petraičiui? į Špran-
gauskui į kojas, be to/žaulių 
draugai, 'narsūs Patamulšė
lio vyrai išbėgo iš grįčios su 
-lazdomis ir buomais, tiesiog 
taiką į galvą ir abudu, Jotimi 
Petraitį' ir Spanganską ligi 
mirties primusą, galop abu
du Kauno ligoninėj miršta, 
numirusiųjų kūnus Panemu
nėje laidoja.' '

Tuoj sužino A Panemunės 
apie tą nelaimingąjį įvykį 
policija, šaulius Juozą ir Si
moną Maknickučius suima ir 
teismąųatiduoda, dabar abu

ojo daugiau pinigų, tas dy ^alėja,^ tyrinėjimai eina, 

įį ^mė? sklypą pirko. Iš R°kij Audriu Markeyieių 
pradžių dąiig yąrgo žmo- Pro juos pravažiuojančiam 

llpžuEgjo kol įsikūrė. K ei* nedovanojo^ gerokai kaulus 
ziųus lupo —< 
Flinišino, triobesius šiokius- 
CĮpkiuš pasistatė, gyvuliuką 
^^sisiaiigino, ilgainiui vasa- 
jj^įnetir vyrai ^eidavo į Ra- 

pas Vaįnatrukio ū- 
'Jįdūairatiiš' ąrba kur kitur už- 
maKOiauti, zietną miške me- 

kirsdavo, kalade? vež- 
ZMtotąrys — yąsarą, be 

:^bko - darbi;, uogas miške 
| jihkdavo, ?,, grybaudavo i£

niųicaiinas vadinasi Pata-, 
rdų gavo nuo 
aro "Pakuonio 

...... to dvaro; bū-: 
Patamuišib savihliikas 

įu&nskas įr Raželio dv*. są- 
Tiiptrąą? Epkė; * P»-nemųųė« 

Įar. prieš šešiasdešimts meti; 
Biške kelis valakus žydams 
Nedavę skynymų apylinkės 

j ir mažažemiams 
ItgUko margą įkainavę po 20 

pardavė. Ir naujakurių 
faunas pavadintas Patainul- 
$ėlis, turintis dabar daugiau 
į»ęi 50 slanksčių. Taigi kas

-kas mažiau; tas ma- Užsikarščiavę vyrai dar .ir

ęffit pradžių dąhg yąrgo žmo- Pr° juos pravažiuojančiam
t 

degino, pelkes aplaužė kad ir kunigą jam

AMt*.

lodavo, žiemą 
<6, ’-patąšaįy auzda- 

savd rankų darbo dra
bužiais-dengdavosi ir vyrus 

U ždengė.' Vaikąi-gi miške gy-

m namo nešiodavę, bet

ėdos krašte^a^būti 

i?ykįtę, ką jus norite, poųaį. 
jig sumažintas, nes to 
reikalauja mūsų ekonominių 
gyvenimas. - > t 
f > Atst; Reišys pasiūlė ma
gistrato įnešimą ątidėti, kol 

n^ažųniųp įstatymas- •. Bat 
opozicija buvo perbį^r 
,ia? *"* m

mokyklas palaikyti (Išbarti-1 
nėję padėty, bet tikrieji mo
tyvai yra kitoki: yoriškoji 
miesto valdyba nori kiek ga
lint daugiau valdininkų pą- i 
laikyti, nors jų dabar yra 
maždaug antra tiek, kiek jų 
miesto administracijai tikrai 
reikalinga. <;■

“Klaip. Žinios” dėl to pa- 
pįo. dalyko dar raso:^:f ■

“Kai kitose krašto įstaigo
se atleidžiami ’ tarnautojai, 
valdininkai ir kai kiti maži
na algas,i i bingtojof ’ Klaipė
dos miesto valdyba dbįsta ai- 
gas paaukštinti, dargi nė ma- j 
žesniems valdininkams, bet 
aukštesniems, o kai bedar- 1 
biai demonstruoja ties-' įįį- *' 
gistratu, tai* 'didieji ’ ponai 
jiems per rakto skylelę kal
ba: N ėra pinigij, eikite į Di- 
ręktoriją.’’’ rP

; T- •• - *•1 . i • •. į ;

- SOSilSBAsTUS
♦ ‘ 7 * i- i ’ f \Pasiūlome visiems genj raštų mėfcė-

z

siekė. Ir vėl upės, 
šalo, Nemunas dar 

nepasiduoda, tik ledai apva
li, pailgi,' kampuoti, smaili, 
mažesni, didesni, visokio pa- 
vydalo susisiekia ir kažką • 
paslaptingi šnabžda. Dgdi- * 
niui šaltis pnverčiį kad ir 
Nemuną antrą kartą ledai 
supančiuotų. Ir vėl'žmonės 
visur eina, visur važinėja, 
kad ir Nemuną antrą kartą Į 
ledai supaneiuotų. Ię vėl 
žmonės visur eina, visur va
žinėja, kad ir sunkiausius 
daiktus ežerais, Nemunu ve
ža. ’ !" / i ’• ; t ■ . . [ •

Lietuvos žiemiuose (šiau
rėje) aplink Panevėžį, Uk
mergę, , Ežerėnus, Biržus, 
Telšius rogėmis čiuožia. Su
valkijoje aplink -Naumiestį,- 
Vilkaviškį, Kibartus," Mahi- 
jįmpoįg, ’ Kalvariją ratais

Kaip kas matęs ir girdėjęs

4

* Indijonų delegacija Washingtone iš OkUhomąs valstijos. Delegacija lankėsi p£s Okla- 
homos valstijos senatorių Harried ir tarėsi apie įstatymus indijonus liečiančius. 4' S

pančiuose ir Petras Gūžys, ’dar politiškai partinį ant- 
45 metų amž., gyv. Šančiuo
se už pik Juozo Alksnevi- 
čiaus nužudymą 1924 m 
spalių mėn. 27 d. "A. Pane-’ 
munės valse, miške . tikslu 
gauti už tai 2,000 litų paža
dėto atlyginimo.

. p L f- -

IŠ PASKUTINIOJO KLAI- 
!’ PĖDOS MIESTO TARY- 
n /' BOS POSĖDŽIO •

Paskutiniam Kl. miesto ta- 
r ’ ■ V' ' *

rybos, posėdy, be kitų. smul- 
kesniųUalykiį buvo svarsty 
ti šie t magistratas pasiūlė 
»Lk_ - -sj- ii

U T> -i ^‘‘'* ^H®ti Ūetuvos I^wj<fe W :įįį()^aįiįįns>it. įo|t^u-

_ f H
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mann, atvyks Kaunan ąpie 
kovo mėp. vidurį. Suomijoj 
rodoma noro, ir iš valdžios 
pusės ir privačiai, patobulin
ti susisiekimas iš Suomijos 
per Pabaltę Vokiėtijon. $iuo 
reikalu suomių rengiamasi 
sušaukti ekspertų suvažiavi
mas.- - Suomių turistų ir ke
lionės biurai labai susidomė
ję turizmu Lietuvovn.

- ■ —t įj-r? r-’ - * ■ ■ ''
vyturiuką pąvasaių į ^kel- ^LĄ^yjrj PREKYBINĖ DE- 
lųąnkb^tūtbūt ^kątyvąs LEGAUIJA NESKUBA 
nąųkštonet pietosną pįi-b jįįATVA^M. V

yių -^audajpej^ kad reikė- ^aįar|į|^JiČ^^sęmj įeat- 

^mains nupįrįti^iŠ igiesto- te- 
_. ž. ^švpfoVT^trp dataitinio ^rektoriaus 

■jo įvykti ktj^o /fąirtgakitis
• SIEKIMU SU LIETUVA . m^n. * Latvijos dėlegaįija ii- Augth:tąąĮ-|»ješii|cB. O^as- 
HMLSINKIS 24 II (EI- gnlėrianti atvykti į Kauną ne • taraus įrodinėjo, kad išduob

ta). Suomijos garlaivių akc>n^sčiai? kaiP vasario &ar-
bendim Aidžiausia Suomi-; paba-g<^> 
joj, niitarnsį pasiųsti savo ‘ 
atstovą Lietuvon; suorgani- j • . • A į » An • •*» • «•.

*

spalvį, pasirodė tolimesnėje 
posėdžio eigoje.

Svarstant magistrato įne
šimą pagerinti kaikurių auk
štesniųjų vokiečių mokyklų 
mokytojų algoms ordnungs- 
bundo ‘ liekanų atstovai pa
brėžė; 'kad reikią sutikti su 
pagerinimu, šiaip, girdi, mi
nimi valdininkai sumanysią 
išvažiuoti į Vokietiją, kuo 
nuolat jau grąsihama, ir tuo
met būsią nuostolio čionykš- 
tei“kidtūrai,,,l;kūrią reikią 
laikyti. Nesą galima išleisti 
nė vieno mokytojo.

Tarybos vice-pirmininkas 
p. Reišys -tuomet t. k. pareiš
kė, “Mūšį miestas nepadidė
jo, o 'valdininkų skaičiais 
mieste padidėjęs. bent 100 
nuoš. Tąi yrą liuksusas, ir 
didžiausieji miesto pajamų 
dalis eina-valdininkų algoms.; 
Tuo tarpu, kai Visoje' -Euro- haks Isigyt/dvl geras knygas: pirm-ir 1 
pųjė ir visame pasauly yra i i H ;? 'y j
taupoma, o valdininkų apa-. A P-M Ą S T Y .M:A ^ : | 
ratai yra siaurinami, mūsų - šventėms ;
vąldiinnkU' skaičius > ir ai-, rrfcatii ■, darnai^ kteui* s»-

reikėjo vežti, vos nevos ligo-^ 
ninėje atsipeikėjo — pagijo.

B. Dzūkas
' > 4 * . - ' ■

ŽIEMA LIETUVOJE
Šiemet, seni ir prityrę žmo

nes lėmė kad žiema būsianti 
šalta^ ir gili. Žmonių lėmi- 
m arine visai išsipildė; Tiesa, 
gruodžio pradžioje gana 
smagiai šalo; ligi 17 laips; RL 
šalčio siekė. Visur upės, ti 
žetai ir Nemunas užšalo. Gar 
Įima buvo visur ledu važiuo
ti, Dzūkijos ežeruose žuvis 
gaudyti ir miestan vežti jų 
parduoti. Dangus pabalęfe 
daug-daūg smulkaus sniegį 
prisijojo. Smagus.rogių ke
lias neilgai - tęsėsi, kadangi

r > • r
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nęs japonų dievus it net ją pačią įdrąsinęs pasnier-j viešpatavo tyla, 
kimu. Teisingai pareikaląyę žyniai* Inarijaus vardu žmonės koliotų ]

•*1

jo mirties, bet ir visi esą to verti, kurio apleidę Ja
ponijos dievus. V ’ <r _ ' "Z ’ |Z

kame

; * Alintoje pasigirdo keiksmai ir koliojiųjai. Ž) 
ūai bandė,prasimušti pro gmkluotiįjų 
dgailvščio Sabastijojio. Jascimonas ištraukė ^ šą 
ia stovėjusio kareivio ietį |r dūrė brolio kr&ihfa

r "

miu# 
Kp?S

iiifi ir visa mario tėvo taūta až 
iipUttJBtU O<p ĮJ'gUS mMfJIUlU. 1BUIIU V ŽUKUI. Xk«Up 

is, taip ir aš gąfbįiiu Krutu,'kuris pasaulio išvąda- 
rimui numirė aut kryžiaus. Ir aš esu pasirupšęs 
paaukoti savo gyvastį.del ja -vardo. Kąip. jis, j&ip

, y;Į■ " » ’ • r' • r - ; "rrr- y: r.ą-’ J7 .

metu niekur nešimo- 
l ■ • VI* _ • • -i 4.. i <*Z*. —

visi Fataęiulse- 
"k. gyventojai gavo žemes 

do, kas daugiau 
to, tas mažesnį', 

s mažiau, tas didesnį že- 
gavo. Lietuvos 
jo visiems paten- 

; riet ir mokyklą pačiam 
fy įsteigė. Ko gi 
iįkja-f Bievą įgar- 
Ię. dirbk, Vaikelius 

yklon - leisk mokintis, 
g jšmokti; skaityti, skait- 

i, Dievą ir arti- 

iJeja, Patalmušėly nela- 
f«a, žmonės Dievo malo- 

,,-ypač jaunuo- 
_ — išdykę. Dar 

katą Patamulšėlio jau- 
J žymėjo girtavimu, 

i dabar dar la- 
to susirinkimo, 

ių kad nebūtų mušty- 
kad vieni kitiems ŠotL- 

nelaužytų, galvų ne- 
;ų. Anais metais veS: 

s Katkevičiuką primų-' 
Ir iš to ligoninėje mirė, 

das susirin- 
Kabačinską 
ten būta ir 

taigi jauni vyrai p- 
šę ėriįė ūžti, šūkauti, net 

kaiinėlio gatvėj 
; ūžimas. '* Pagirio 

lį Vyrai pasiėmę lazdas se- 
ir važiavo sukile- 

ktfutišinti. Vos privažia- 
abhšinskų kiemą, išbėga 

ios užsiputoję Maknio 
8imonas-ir Juozas ir 

| šaudyti į atvažiavusius;
i švilpia. Atvažiavu-

i S 'raug• ■ • . ’

vus, tai sala, tai šaltis puo- 
la, tai spiegti, tai vėl sniegas 
tirpsta. Tai ir šiemet ūmai 
prieš pat Kalėdas šaltis- at
slūgo, sniegas vandeniu pa
virto ir vėl kaip kur ratais 
trankytis reikėjo. Nemunas 
vis laikėsi—nejudėjo, bet ka
da paskutinėmis gruodžio 
dienomis prieš Naujus Me
tus per dvi ištisi dieni ir dvi 
nakti gausiai lijo ir lijo ir di
dis vėjas pūtė, upės, upeliai 
patvino, jųjų, vanduo ir Ne
munui daug jėgų teikė, tuo
met ir Lietuvos upių milži-

šią • Herbert
Yorką ir 

ykoten 
ten sn- 
Sutarė

Tė-
vai jiedviem pranešė apie arti-

ti susisiekimo tarp Lietuvos -nusprendimu iš 1925 m. rug 
ti Suomijos, per Pabaltę, piūčio 18 dienos vasario 21 
reikalu. Garlaivių, bendro-d. sušaudyti Jurgis Dziat- 
vės atstovas, Arnnold Neu- kauskas, 37 metų amž., gyv.

> . ■ .  
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somis. • • . ginimą ir jį gaus, kai valdi-. ,r \
Dar vienas per plątaus gy- ninku skaičius bus sumažina- “Darbininkas;*,

venimo reiškinys, turįs be to mas. , ■ ■ - ' . * ^,w-
>W

-Z'... .
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ISTORINĖ JAPONŲ APYSAKA ATPASAKOTA SULIG MISIONIERIŲ UŽRAŠŲ 
J. špilmano, S. J.—Sulietuvino A. Blažys.

. « f

(Tęsinys) šiurkščių medžių padarytas kryžius. Budeliui ir au-
9 PASMERKIMAS ant j° stovėjo šalia kopėčios; mat japo-

- ' nų papročiu pasmerktasis pats turėdavo užkopti ant
Nemaloniai buvo sutiktas motinos. Sabastijonas. • kryžiaus ir atsistoti ant kaladės prikaltos prie iš- 

Ji šito sūnaus neapkentė, kad buvo paniekinęs japo- ilginio rąsto; rankas ir kojas pririšdavo virvėmis, 
nų dievus ir priėmęs krikščionių tikėjimą. Tiek ji Tokiame stovyje auka pasilikdavo žiūrėtojų-akyse, 
jo dabar neapkentė, kiek pirmiau vilėsi atsiekti per kolei nepaduodavo ženklo karalius; tada prilipdavo 

us troškimus; dabar tas uŽadvinys, įr akli jų pasekėjai paleido daugybę ant vaiko šUieiž- 
kaip jau matėme, buvo pavestas Sikatorui. Už pažo tų, bet minia šį sykį jiems nepritarė. Pamačius žmo- 
gyvastį ji nė piršto nenorėjo pajudinti, tai esąs Jas- nėms išbalusį, bet linksmą vaiko veidą, kilo juose 
cimono dalykas, nes nesant namie karaliaus japonų 
teise ir papročiu galįs jį pavaduoti vyresnysis sūnus. 
Ar buvę kada nors panašaus Japonijoj girdėta, kad 
dėl kokio tai pažo gyvasties pakiltų toks sumišimas?
T- 1 - - T * '•* ' ♦« ! •> i. . , - T 4 • v nti.

1 
po vieną tarną arba pažą, o juo labiau už didesnius

nusistebėjimas ir užuojauta. Nė viename pasmerk
tųjų, einančių prie kryžiaus, tokios linksmos minios 
jie nebuvo matę. Žiūrėtojų tarpe buvo ir krikščibnių, 

_ _ _ kurie skverbėsi artyn ir atsisveikindami prašė Ste-
Jos tėvo rūmuose beveik kas savaitė pasmerkdavę pono būti jų užtarytoju prie Viešpaties sosto. Kai
po vieną tarną arba pažą, o juo labiau už didesnius kuriems, žiūrint į tą reginį, nenoromis riedėjo ašar 
prasikaltimus, kaip tas neklaužada, kuris užrūsti- ros per skruostus. Kas kart labiau ir labiau už/ 

. Veltui dabar stengėsi žyniai, kad 
žmonės koliotų pasmerktąjį ir neradę pritarimo pa
tys nustojo šaukę. Tiktai girtuoklis Jascimonas, da 
rydamas visuose liūdną įspūdį, neperstojo pažos ko-

• * * fa
“geras Dievas, kn.

Ištarus tuos paskutiniuosius žodžius, atsistojo liojęs ir Kristaus šmeižęs. 
ir piktai pažvelgus į savo sūnų apleido kambarį. Ko- “Cha-cha cha,” juokėsi jis, 
nigaikštis dar ilgai girdėjo jos šilkinių rūbų čiužėsį ris pats save duodasi kryžiuoti! Mes gi ir jo tarnu*, 
ir dvejojo ar pasivijus nepulti po kojų, kad toji jo Į kryžiuosime. Visi bu'sčįa! Jų mūsų valstybėje yri 
meilė, kurią ankščiau pas ją buvo užsipelnęs, pa- apie porą tūkstančių ir kai tik mano tėvas numirs 
skatintų neprisidėti prie to kraiigeringd darbo, nes’visi jie pamatys tą kalną! Batikai, tu gauk kok 
sielos išganymą ji jau senai buvo prard&isi kovoje '* x-----•_<-------------------- • • •* ...
prieš Kristų. Bet jis nujautė, kad ir tai daryti būtų 
veltui ir dar labiau ją supykdęs papultų į didesnę ne
laimę. Apleisdamas kambarį jis tarė: “Nelaimin
goji motina! Tu esi pasmerkta, bet ne gerasis Ste
ponas, kuris kankinio vainiką apturės.”'

Pražuvo išgelbėjimo viltis. Saulė jau siekė Azo- 
įainos kalnus. Didelės minios ištroškusiba pamaty
ti žiauraus reginio,' apie kurį greitai pasklydo živ • 

.0 Zl-
ma, skverbėsi pajūrin. Netoli tos vi
pradžioje minėjome sėdėjo aklas Tobijus stovėjo is

.... . . -----z. . -7^7 -T •• ■ 1 - - I

du budeliai ir perskrosdavo, aštriomis iečių geleži
mis niro viršaus' iki apačiai pasmerktojo krūtinę. Pm ’ 
naiiM mirė 26 Nagązakoš kankiniai, kurių garb^- J

* yčaa apvaikštinėja penktą vasario dieną; po ją' i
- H^iip turėjo mirti ir mūsų Steponas. - | 

j _ „ L j f

vargiai galėdamas pavilkti savo sumuštą 

rį lydė jo šarvuotos kapiuomenės būry s, norėdamas la-

yaiką; za>ka& įmi ūe tik- protą, sumaišė, t 
^tčmė. ’ v " ■ * 
sdopto ateinant mii

'-X » ' ,

: ' Dabar ji vędebudeliai plačiais laiptais žemyn. 
Steponas gi vargiai galėdamas pavilkti savo sumuštą 
kūną ėjo atsirėmęs Ratiko peties i - Jascimonas, ku
rį lydė jo šarvuotos kariuomenės būrys, norėdamas lą- 
biart pašiepti pats griuvinėdamas turėjo iš. užpaka
li ' ' vaiką: zakas jam ūe tik protą. sumaišėį /

_ _ Žyniai'
uga pamktė didelę 
; kalno, kur buvo 

. f Neužilgo abu bro- 
E labai skirtingi įr
Lšmąrktuoju stovėjo žmonių 
Ksuatavn tyla; žmonės aty- 

, norėda- v 
'' Žį^gąįkštis $abas-

skubinos eiti į pajl 
žmonių vilkstinę 
kryžjns. Jis ją sekė i 
liąi k^įigaikščiai, vie 
karirižnėn&s būrys stf 
priešakyje. Visur už 
dŽŽąį žiūrėjo į;būrį 
mič 
*ij*

miBgąsw>W|mr, ir ąš mirsiu su šiuo garbingu pažu. 
KO;1^KĮ3. 
kito' drauge' su tuo vaiką!

dpažystu esąs lygus tikėjimu ištam vaikui Kaip
1

rimui numirė ant kryžiaus. Ir aš esu. pasirupšęs 
>aaukotį savo gyvastį.del ja-vardo. Kąįp. jis, 4aip 
r aš neapkenčiu netikrų dievų, kurių veidmaiąįągi | 
šradėjai čia, aplinkui ihus'stovi? ' į . ’ ' - įA 

h v 
į

Z i

jJ . 
I

tarė: “Nęląi- }
rj. ..j*

BSkitę čia, suriškite mope ir kryžiuo- 
kariš- 

£Įrlinesanpri-

šimtą pagelbininkų ir gerai juos išmokink savo ama
to.' Nuo čia iki Funajos viens prie kito stovės kry' —___ ■> >»>»
žiai ir nepaliausime jų kryžiavę, lupę bei kepę, kolo Įėt ietis netikėtai nuslydo j šalį ir taįpai
nė vieno nebeliks mūsų šalyje. Na, tada tai bus jup 
ko! Čia pateks ir mano brolis, kurą mačiau iš ui 
pakai išsekant. Eikš čia broleli! Tu greitai sav/ 
akimis pamatysi tai, kas ir tau kartą bus daromr' 
Tiktai tavo, kaipo Bungo kunigaikščio, kryžius tv
rėš būti bent pora metrų aūkštesnis. 

■v . • ■ •• W » • *

aikė budeliui, kuris stovėjo prie Sabastųono, kad 
is baisiai surikęs parpuolė ant žemės. Žmonės įm- 
Ygdndo ir manydaiąi,"kad Jaschhonas užmušė savo 
^olį, brovėsi artyn pamatyti. į Bet kažin kas staigi 
tišuko: <4Raralius! ‘Prasiskirkite, karalius

’ Žmonės" dairėsi aplinkui f triukšmas aprimo. UŽi *
Kunigaikštis Sabartijonas apleidęs karalienė* OjUk karaliui ant kalno?.*kUb|tyĮUųs stovėjo, Mi» 

kambarį, kame veltui įis bąęde išpdMU pažo nęjUdęta ;.Ų}pplal^e W
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4 • r- ‘ 's * * — f r ■ Ai -'įČ-t

- * ■
-f >' V ! 1 • *

-a*5 S57 - ■ *

V”
'jai . C r*



KLIMATAS

ir čia įsistiprinę.*
Lietuvių, kuopai esą vado- 

vavęs leitenantas Vieliūnas. 
Bdzerve lietuviai turėję dar

nes nenori 
kvailiui.

savo.
. I

^mačiąu, ką senai nujaučiau: tu mano 
i! ’ Dabar aš tau jį viešai atsakau 

, . . » tautos pavesti pijokui ii
asinę, kurią čia nusipelnei, paskirsiu

SUSIRŪPINIMAS IR SVEI
KATA ■ >

Tiesi pozicija priduoda 
žmogui energijos, fizinio 
judrumo ir sumaningumo. 
Dauguma pasaulio vadų sto
vėjo tiesiai ir buvo sveikatos 
ir tvirtumo pavyzdžiu. Net 
Napoleonas, tik penkių pėdų 
aukščio, darydavo tvirto 
žmogaus impresiją dėlto, kad 
nebuvo susirūpinęs, bet tie
sus. Žinoma, ne visi tiesieji 
turi daug smegenų, bet be
veik visi nesveikapročiai yra 
susikūprinę. . "

Mokyklos vaikų statistika 
rodo, kad tiesiai užsilaikan
čių vaikų grupe, visuomet

ir kitos netolimos valstybes 
geriausios. Buvo tikėta kad 
šaltas oras blogai atsiliepia 
ant sveikatos,, bet dabar ras
ta, kad yra labai naudingas.

Kroniškai inkstų ligai pie- 
akinė žemė ir saulėkaita yra 
reikalinga Ligonis turi pra? 
leisti daug laiko ant lauko. 
DeT. “Hay-fevęr” ai-ba slo
gai, reikia pasirinkti mažai 
apgyventą Vietą kur yra ma
žai augalų. Širdies liga ser
gantiems patartina eiti į 
augštas vietas, bet. tas prigu
li nuo asmenio padėjimo.

Klimatlškos permainos ge
ros nerviškoms . ligoms, bet 
vėl reikia kiekvienam atski
rai patarti. Visuomet geriau
sia ant oro. Bronchialinėms 
ligoms ir influenzai geriau
sia prie marių. : . '

Įvykiai ikivasario 22 <L
v •. j* 4.*

vėliau.Sargybos viršininke, dabar paimk jj į ne
laisvę!”

Paskiau atsigręžęs i antrąjį savo sūnų tarė: 
“Kilni tavo drąsa, kurią šiandien parodernudžiu
gino mane. Tu pilnai būtumei vertas paveldėti ma
no sostą, bet priėmęs krikštą nuo jo atsisakei; ta
čiau ir neprotinga būtų pastatyti tautos priešakyje 
krikščioni, kurios didesnė dalis tebegarbina japonų 
dievus. Bet jei tu sugrižtumei prie savo prabočių 
dievų, tai ir šiandien----- ”

“Ne ne, tėve, prašau apie.tai daugiau nekal
bėti. Juk ir tu pats manimi daugiau nebepasitikė- 
tumei, kad aš dėl žemiško sosto nustočiau dangaus 
vainiko.

Tai man kitokios išeities nebėra, kaip tik pasi
ieškoti savo giminėje tinkamesnio paveldėtojo ir ma
nau aš jį esu jau radęs. Tai yra garsusis Sikatoras, 
mano žmonos sūnėnas nuo šios dienos tampa mano 
įsūniu ir drauge sosto paveldėtoju! r

Žmonės patenkinti busimuoju karalių, kuris iš- 
ikrųjų tiko jam pavestai rolei, pritarė šauksmais 
>ivano norui. Bet Sikatoras tuo laiku visai sumi
go; jis mate priešais stovintį kunigaikštį, kuris nuo 
rišo ko atsisakė, kad neparrastų dangaus, matė re- 
ėžiais surištą pažą, kuris linksmas aukoja savo gy
vastį, kad apturėjus amžiną gyvenimą, o sąžinės 
>alsas taip jame kalbėjo: “Jei tas tikėjimas suteikė 
tiems tokią didvyrišką drąsą, tikrai yra dieviškas— 
tek jį.” ’ Ir Sabastijonas ir Steponas nujautė viduji- 
įę Sikatoro kovą ir meldėsi už jį. Tačiau svarstyk- 
ių dubinėlį nusvėrė jo naudai malonė. Ir jis taip 
įutarė: “Vietoje Šogūno skribelės tebūnie erškėčių 
ainikas. Išėjęs priešakiu padėkojo karaliui ir no- 

*ėjo prisipažinti, kad ir jis nori tapti krikščionim, 
bet Sivanas neleido jam nė žodžio pratarti.

“Vėliau,” tarė jis, “dabar aš neturiu laiko klau
syti tavo dėkojimų ar užmanymų. Čia dar tebestovi 
surištas pažas. Atleiskite jį! Už ką jis suklydo pa
kankamai jau nukentėjo. Dabar vėl esi liuosas ir 
būsi mano pažu.”

Steponas tuojau tapo atleistas. Jis pažvelgė į 
kryžiaus viršų, kurs nuo paskutinių saulės spindulių 
buvo paraudonavęs, ir apsiverkęs tarė: “Karaliau, 
dėkoju tau, kad dar suspėjai parodyt man savo gerą 
Širdį. Už valandėlės būtų buvęs mano kraujas pra
lietas u' žKristų, o siela nulėkusi per dausas į am
žiną mikiybę.” (Rus daugiau)

lį .......
nušviesti ‘ įprastu lenkams 
provokaciniu "metodu, at
virkščiai tikrajai jų eigai. 
Višuos pranešimuos raudona 
gija pereina lenkų generali
nio štabo vadovaujama rolė 
šioj naujoj Želigovskio avan
tiūroj prieš Lietuvą.

“Darbininko” skaitymas ir 
rėmimas, tai darbininko susi
pratimas.

Nervingi žmonės yra ligo
niai verti protingos, bet ne 
per daug simpatijos.

PAGOJUS
*Klimatas, sau, neiš

gydo ligų. BetJrarie apsipa- 
žinę su sveikai  ̂taisyklėmis, 
tai klimato' permaina daug 
gero gal atnešti.

t)r. Guy Hinsdale* iš West 
Virginia, gerai žinomas kli
mato žinovas, Amerikos Me- 
dikališkos Draugystės žur
nale “Hygeią’^ aprašo koks 
klimatas gal pagelbėti įvai
rias „ligas. a? '

Paprastai visiems yra rei
kalinga tyro oro, lygios tem
peratūros, greitų permainų, 
ir užtektinai saulėkaitos,prie 
tų galima pridėti gerą mais
tą ir smagias aplinkybes; 
Džiovai, augštos ir mažai ap
gyventos dalys Tėvas, Colo- 
yado, Wyoming, Califomia

vano jojo greta Sikatoras su kancleriu Jazikajn; pas 
..kai šiuos likusieji, medžiotojai.

Misijonierius atrado karalių bepietaujantį vie
name sodžiuje, už trijų dešimtų varstų tolumo. Tar
pininkaujant Sikatorui, kuris greitai pranešė kara 
liui apie jo atsilankymo priežastį, jis gavo audien
ciją pas karalių. Misijonierius parpuolęs po kajra 
liaus kojų priminė jam jo duotą šv. Pranciškui Ksa- 
verieciui pasižadėjimą, kad visuomet apsaugos kri
kščionis savo valstybėje nuo persekiojimo. Paskiau 
griaudžiai jam pasakojo apie Stepono ištikimybę 
Dievui ir tėvynei ir kokia baisia auka jis dabar tapo, 
Sivanas su nekantrumu, Sikatoras gi su nusiste
bėjimu klausėsi to pasakojimo.

“Ir kam gi tam užsispyrėliui reikėjo supykinti 
karalienę!”—sušuko karalius. “Bet ir visi krikščio-

, būtų sveikais. b .
Susikuprinįmas gali d 

ligų, priežastimi* < \ 
Kai. kuriuose užsiemin 

se, darbuose priverčiaių; 
gą laiką susikųprinųsdiJ 
Prie tokiu darbu reikali ' ‘ . Z. «.I Jipoilsis. '

Kad išsisaugoti sūsiku 
nimo ir iš to kįlančių pa 
mių, reikalinga vystyti ] 
menis darant mankštini 
ir tam tikrus žaidimus;

’ . 5 t 4

Susikūprinimo taisy 
nereikalinga brandų .i 

įtaisų.^Paprasto mankšl 
, mosi rytais ir vakaraispi 
. užtenka. -.*■*£

===^==========^^
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4 New York’d svetkatbsTm-; 
misionierius Dr. Matthia^' 
Nicoll, Jr., žmones dalina į. 
tris skyrius: sveiki, ligoti ir 
tie, kurie.' lyg “patenkinti 
bloga sveikata.” Jisai, sako,, 
kad pirmųjų skaičių reikią 
didinti, antriesiems , duoti 
sveikatos patarimų ir tre
čiuosius intikrinti, kad jie 
kreiptų domės į savą.*, 
" Nekreipimas domės į save 
ir blogan nukreiptos mintys 
ir taip vadinamoji neuraste- 
nia kasdien vis daugiau žmo
nių pavergia. To priežasčių 
yra daug. Viena iš daugelio; 
tai modeminis gyvenimas ir 
stoka protinio ramumo.

Patirta, kad karo metu to
se šalyse, kurios dalyvavo 
kare, jų , gyventojuose ne-, 
urasteriikų skaičius sumažė
jo vien dėlto, kad žmonės 
buvo užimti darbais ir netu
rėjo laiko mąstyti apie save. 
Visiems, kurie esate aukomis 
nervų ligų patartina dirbti ir 
dirbti nuoširdžiai ir prie to 
auklėti savy prisirišimo prie 
gerų knygų ir muzikos, nepa
sitenkinti skaitymu laikraš
čiuose kasdieninių sensacijų 
ir prisirišti prie taip vadina
mojo “jazz” muzikos. Jei 
negali pasirinkti atatinkamo 
sau sporto, priprask daug 
vaikščioti. Kuomet vaikščio
ji giliai kvėpuok, laikyk gla- 
vą aukštai, žiūrėk ir klau
syk. Taip daug gražių daly
kų gamtoje ir stebėtina, kad 
tiek daug žmonių pasiduoda 
šlykštiems ir biauriems daly
kams. Kiekvienam metų se
zone žmogus gali gėrėtis 
gamtqs grožybėmis. Pava- 
sarisL. vasara.. ruduo irsžift-.

■ i- ■■ =-■■■ 1 ■■■ ■>'

nys yra tokie; jie nesivadovauja politiniu gudrumu. 
Na, vistiek, ką galėsime, padarysime. Sikatorai, 
įsakyk tarnams tuojau balnoti arklius. Ant saulės 
laidos mes būsime jau Uzukoje ir išgelbėsime iš Jas- 
cimono nagų vaiką — Tavo veidas pasidarė links
mas” tarė karalius Sikatorui, kai arkliai jau buvo 
privesti. “Tu iš to vaiko stebies.” Sikatoras gi at
sakė: “Ištikrųjų aš iš jo stebiūos, kad tas naujasai 
tikėjimas jam suteikė tokią karžygišką drąsą. Aš 
tą pažą gerai pažinau: jis visuomet linksmas, bet 
labai bailus, taip kad kiekvieno žiauraus žodžio iš
sigąsta ir nemaniau, kad jis pakelti! kokią nors 
bausmę, nekalbant apie kryžiaus mirtį. Karaliau, 
atleisk jam, nes tai neužsispirjmas, bet sąžiningas* pareigų pildymas.” •

Sivanas nė žodžio neatsakęs, užsėdo ant arklio 
ir leidosi šuoliais ifci pat Uzukos pilies. Sikatoifdo- 
nas gi sužinojęs, kad dalykas eina dėl kokio tai tar
no gyvasties visai nesijudino iš vietos. Raiteliai ap- 
skrieję pilies kalną pamatė ant jo kryžių, kuris iš 
visų pusių buvo apsuptas minios ir prijojo draugi 
su karaliumi arčiau. Visų akys ir dėmesys buvo nu 
kreipti į abu kunigaikščiu. Tokiu būdu karalius 
nors ir visai aęti prijojo, bet niekieno nebuvo pašte 
betas. Tiktai kai Jascimonas ištraukęs iš kareivic 
ietį dūrė Sabastijono krūtinėn, o žmonės manydami 
kad girtuoklis užmušė brolį, šaukdami brovėsi pir
myn, tada karaliaus palydovai sušuko: “Karalius" 
Duokite kelią karalius joja!” Žmonės gi dairės' 
aplinkui ir kai-kurie visai nieko nematydami taipg 
šaukė: “Prasiskirkitė, atjoja karalius’” Ir pasida
rė minioje platus kelias, kuriuo karalius jojo pri< 
scenos. Jis greitai nušoko nuo arklio ir padavęs j' 
vienam kareiviui priėjo prie kryžiaus. Jascimonas 
nors ir girtas buvo, vienok suprato tęvo pyktį ir no 
rėdama^į^ permaldauti išėjo priešakiu pasitiktu 
bet ramių mojavimas ant vietos jį supainiojo. Si 
vanas gi balsiai, kad visi girdėtų tarė:

“Tu grąsinai visiems mano krikščioniškiems pa 
valdiniams ir .savo Broliui Sabastijonui.kryžiaus mir 
timi, kai tik liksi Bungo karaliumi. Nors tu taip 
kalbėjai gi ai^^fedamas, bet vistiek parodei save 
bjaurius n< r ii^'Tr aš dėkoju dievams, kad dabai 
savo akimi; jąmi . 
sosto nesi rirtąs! __

ii rsavo mylimo

sargyboms, kad miško lįetu- 
>t .įviai, neatiduošią. t
f . Įtūžusi “Rzeczposplita” 

rtokį . lietuvių “akiplėšišką 
7 žygį” ėja pat lydi prierašu, 

m kad esą Lenkija nesanti už- 
;- važiuojamoji, smuklėj todėl 
. esą reikėsią greit ir tinkamai 

likviduoti “ši paskutinį lie
tuvių užplūdimą.”

Tas pats laikraštis vasario 
21 d. jau patiekia daug pla- 
tesnių “informacijų.” . Esą 
lietuvių pėstininkų dalis iš 
50 žmonių, gerai, apginkluo
tų ir aprūpintij kulkosvy
džiais, peržengė “mūsų sie- 
na.”

Lenkų pasienio sargybos, 
> matydamos persveriančias 
į f lietuvių jėgas, pasitrąuku- 
'sios visai nesipriešindamos, 

ir ir

Lenkų Spauda Kaltina Lietuvius, Tuo Teiisndamą Lenkų 
t r ’ ' '■ Provakacinius Žygius ' ;

'KAUNAS, 25. TT (Elta). 2 kuopas pėstininkų ir kelis 
«> • '• skyrius, įkurtuos vasario

20 d. atvykęs aukštesnysis 
lietuvių generalinio štabų ka7 
rinįnkas ir 2 'karininkei vo
kiečiai- (t). Vasario 21-d. 
pasieiiio rajone skraidęs be
tų ylų peroplanas. į \ ;.

Laikraštis toliau pažymi, 
kad Vilniaus vaivada išsiun
tęs į įvykio vietą Vilniaus 
Trakų Storastos pavaduotoją 
su sustiprintu;policijos mo
kyklos būriu, kuriam paves
ta atstatyti padėtis, pašali
nant lietuvius. r-

Laikraštis neabejoja, kad 
lenkų užsienių reikalų minis- 
tein ja pavartosianti visus įti
kinančius argumentus išaiš
kinti lietuviams panašių išsi
šokimų neleistinumą ir pave
sianti visą reikalą Tautų Są
jungai, kuri esą turinti e- 
nergingai paveikti į Lietuvą.

“Kurjer Poranny,” Pil
sudskio įkvėptas, isteriškai 
šaukia, čia esą turima reika
lo su Kauno vyriausybės 
provokacija. Esą lietuvių 
pasienio policininkai vasario 
18 d. gavusi iš Kauno įsaky
mą užimti Podgajų mišką ir 
jį įvykdžiusi, išstumdama 
iš jo lenkų sargybas. Tik 
ačiū lenkų sargybų viršinin
ko taktui esą neprieita prie 
susirėmimo.

“Kurjer Poranny” ko
respondentas net turėjęs ga
limumo pasikalbėti su lietu
vių sargybiniu ir įgavęs L

*
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daret’o

nors Jums neberei

Kauno Informacijos Birų 
ras praneša, kad šiais metais 
Velykų šventėmis nuo balan-

ar prieina- 
F parduoda

; - j, • .

, didžioft Mn lak

Taigi mes matome, kad Šv. 
Tėvas, Pijus XI džiaugiasi 
tik tais, kurie platinų katali
kiškųjų spaudų. . Amerikos 
katalikai turėtų daugiau 
kreipti domės j savo spaudų. 
Laikas labiau susiprasti ir 
plėsti svetimiems »dievams 
tarnauti. ’ ^-'1---^ -^-4^

platinimo. Aimanuojame, 
kad katalikai mažai skaito, o 
jei ir skaito, tai naudoja ne 
savąją bet savo jausmams 
priešingų bedieviškųjų spau
dų. Tuo žvilgsniu katalikų 
^arne randasi daug tokių 
žmonių. • Tai liūdnas reiški
nys. karino ne tik mes. bet

lyga* 
dirvos, tygiai vandens našu- 

/mų. . Atsiradus didesniam 
kapitalui, ar žmogui su pla
tesne iniciatyva, tame dvare 
būt galima - atlikti svarbus 
melioracijos darbas, būtent, 
nuleisti 100 ha ežerų, iškasus 
kokių 200 metrų ilgio 2-16 m. 
gilumo kanalų. Tai pavers
tų ežerų milžiniška kultūra, 
kurioj galima būt žuvis pa
gal norų auginti ir, nulei
džiant vandenį, gaudyti; at
likęs tai, gąfutų visų ežero 
žuvį, kate apmokėtų bemaž 
pusę kanalo kasimo išlaidų.

“Tas lygiai kultūros, ly
giai pelningumo ir lygiai 
kultūringų galimumų at
žvilgiams įdomus objektas y- 
ra Zarasų aps. netoli Dusetų, 
ir Antalieptės miestelių prie 
buv. dvarininko Grabausko 
Vasaknų dvaro.

“Privažiavimus: nuo Ute
nos plentu 17 kilm. ir 9 kilm. 
šiaip keliu, arba nuo Rokiš
kio 35 kilm. * Ateity įFro čia 
žadama tiesti geležinkelis.

retoriątas praneša, kad Fe- 
deracijos ruošiamojon eks- 
kursijon, kuri išplauks 27 
balandžio laivu “Lituania,” 
jau įsiregistravo virš trisde
šimties keleivių. Taigi eks
kursija be jokio persėdimo 
plauks Klaipėdos uostan, 
kur atvykėlius amerikiečius 
kuoiškilmingiausiai pasitiks 
visuomenės ir valdžios atsto- 
vai^Ekskursantai turės pro
gas dalyvautiTautįsŠventės 
iškilmėse.

' “ Arrityskupas CUmt’as 
buvęs gausingiausias tų lai
kų kunigų rašytojas, .'savo 
raštais CTdayįfr ižthia hiblio 

tiku. Jisai (ginįės 23 jgpmo 
džio 1807 m, miręs Spalių 24 
d. 1870 mO gerai žinojęs, kad 
vien rašymu gerų knygų ne
įstengę nugalėti nedoros 
spaudos vaisių, todėl įstei
gęs šv- Mykolo draugijų ge- 
riems raštams platinti. To
kiu būdu platinamų knygų 
skaičius siekęs milijonus. 
Neužilgo prieš mirtį arcivys- 
kupas Claret’as dalyvavęs 
Vatikano vyskupų susiva- 
ziavime.”

rašo įr kviečia jį išnuomuoti 
’Tgam laikui. Štai tos žinios:

“Žemės ųkio ministeriją 
yra. nutarusi išnuomoti ii- į 
giems, nemažiau 12 metams 
221 ha dvarų Zarasų apskr., 
kurs skiriamas kultūringam 
žemės įr intensyviam karpių 
ūkiui.

“Priimami pasiūlymai raš
tu. Atsiradus keliems no
rintiems tų ūkį paimti, pir
menybė bus pripažinta tam, 
kas-geriau abu ūkiu prak
tiškai žino ir kas galės su
teikti rimtesnių garantijų, 
kad jo ūkininkavimas nebus 
valstybei žalingas.

, “Reiklaingas nemažas ka
pitalas, nes pirmųjų nuomos 
metų bėgy teks pakelti ūkio 
trobų tvenkinių remontas, į- 
sigyti rasinių gyvulių, gerų 
sėklų ir padąrgų.Nuomai pa
sibaigus, ūkis ir trobos turi 
būti perduotos valdžiai pil
noj tvarkoj be atlyginimo. 
Už tai ministerija skiria mi- 
nimalinę nuomų 10-15 lt. vie
nam ha ir yra linkusi pir
miems nuomos metams už
leisti dvarų net visai nemo
kamai. Žemės mokesnius 
moka ir visas kitas pareigas 
bei prievol-eš^atiieka nuomo- ■ 
pinkas.

“Daromi žygiai surasti 
kandidatų Klaipėdos krašte, ’ 
Latvijoj ir Vokietijoj. Mi
nisterijai svarbu, kad tasai 
dvaras virstų tikru žemės ir 
žuvų ūkio kultūros žibintu, 
vu, jei ne visam kraštui, tai 
bent Aukštaitijai. Iš jo tu* 
retų apylinkės ūkininkai 
semti ne tik pavyzdžius ir 
patarimus, bet galėtų jame 
pirkti pagerintų Sėklų, gerų 
veršelių, kume^nkų įr jąiųjų stijote

bos arei vyskupo ir įsteigėjo 
misijonorių kongregacijos, 
labai prasiplatinusios Ispa
nijoj ir Amerikoj, šv. Tėvas; džio mėn. 5 iki 12 dienos 
pasakė sveikinimo kalbų, ku-j Kauno Miesto Savivaldybė 
rioje džiaugėsi ąreivyskupo yra nutarusi įrengti spaudos 
darbais. Garbingas Cla- - parodų. Ši paroda bus ren- 
ret’as buvęs tikras apaštalas giama K. M. S*. Vinco Kudir- 
ir pavyzdingas ganytojas, kos skaitykloj prie Laisvės 
Jis sėkmingai mokėjęs prisi- Alėjos 48.
taikyti prie naujųjų laikų Parodos tikslas—supažin- 
reikaląvįmų. Ypatinga šio dinti platesnę visuomenę su 
didelio naujoviško Dievo tar- visomis- išleistomis Lietuvo- 
no žymė buvusį ne tik geras je, laikotarpy nuo 1918 iki 
nžsįląikymas ir darbas savo 1926metųknygomisirpapil- 
sielaį bet ir tąip pat rimtas dvti Vinco Kudirkos skai- 
priemonių pasirinkimas, ku- tykių knygomis. Dalyvavi-

Irpo6^8vaL darbo dienos 
lankome įvairias mokyklas 
bei kursus. Nors toks nuola - 
tinis 10-13 vak darbas labai 
kenkia Sveikatai, daug jąu- 
nuomenės ne laiku nuvaro į

'• z * - f \ -1 • ‘
kapus, bet mokinių skaičius 
nuolat auga ir didėja, i

Lietuvos naujai susikūru- 
sioms mokykloms trūksta 
knygų ir mokslo vadovėlių. 
Mums stoka taipgi • žinių iš 
pasaulinio gyvenimo, stoka 
laikraščių, kurių ne kiekvie
nas mūsų gali įsigyti.

Jai skaitysi “Darbininką,” 
Tavo laikas nairąi dąką.

r ‘••.•t*/!.:-

būtent spauda ir knygos. Y- kios sąlygos: 
ra pasakyta, kad šv. Paulius Parodon priimami vis iš- 
apaštalas būtų liovęs lai- spausdinti Lietuvoj raštai 
kraštininku, jei būtų gyve- visomis kalbomis, kaip tai: 
nęs dabartiniais laikais, knygos visomis kalbomis, 
Cląret’ui priklausanti ypa- žurnalai, laikraščiai, agitaci- 
tinga garbe, kad jis atlikta- nes partijų brošiūros, atsi- 
mas pareigų Dievo žodį šaukimai, plakatai, įstatai 
skelbti, žinodamas plačius ir instrukcijos ir tt.
didžius spaudos uždavinius, ' Paroda žada būti įdomi ir 
savo mintis knygomis ir ma- turininga. •

somybės kovos valandoj tiek 
daug padėjot, neatsisakykit > ’
ir dabar, atsižyelgę į taip 2 
sunkia mūsų būklę, jpadėti ... | 
taip vargingose.: .s^ygo^|f( 
mokslo siekiančiai jaunuo- 
menei. Lietuvių tauta am- * 
žiais slopinama nenuveikė Ii-* • 
teratūros srity to, kų nuvei
kė kitos tautos. Jai trūks
ta knygų, trūksta mokslo va
dovėlių ir vertimų. Moko- - 
mes anglų kalbų, bet neturi- 
me nei vienos tinkamos ang
lų kalba, knygos, nei vieno r 
žodyno ir vadovėlių.

Todėl kreipiamės į Jus 
broliai, padėti mums Šiame 
kultūros darbe. Neatsisaky
kit nud taip kilnaus darbo, < I 
atsiųs' 
kalingų vadovėlių, žodynų,* 
knygų bei laikraščių, kurių 
taip mes ištroškę laukiam. 
Jūs, gyvendami daug gėrės- _ 
nemis sąlygomis, pakilot /• 
kultūros srity daug aukščiau, ,
negu mes. Pas jus randasi 
daug jau ir nebenaudojamos **■ 
literatūros, o mums atsiųsta 
ji suteiks milžiniškos nau
dos, sužadins mumyse pasi
šventimą, daugiau energijos 
darbuotis Lietuvos kultūros 
labui, o Jums, broliai, už tai 
būsim amžinai dėkingi.

Šiaulių suaugusiems gini- . 
nazijos vyresniųjų klasių 
mokiniai;

K. Lašas ir A.Rimkus
Pastaba; Knygas ir lai

kraščius prašome siųsti Šiuo .: 
antrašu: Lithuanią, Šiauliai, 
Suaugusiems Gamnazijos 
“Literatūros Mėgėjų” kuo
pelės vardu Rimkui ir Lašui.
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4-/V ■>

T ■
v ♦ į n

^6



vaizduoja

pilnai suprantapaa.

tikrai

MAŽIAU TABOKOS

Šiandien Amerikos gro
žės druska reiškiasi trum
puose sijonuose ir kirptuose, 
pasišiaušusiuose plaukuose. 
Už tai mokama 390,000,000 
doleriu į metus. Dienos gro
žį pasiperka už 6-7 dol. Mo
teriškė nukirto savo plaukus

res 
riuomenes

Veltui Bandymo 
FRONTIER ASTHMA t 
Room 0G5-D, Niagara & 
Buffaln, N. Y.

Send free trini ytmr a

džiuliu North German Lloyd Laivu COLUMBUS 

IŽELIO (JUNE) 1O-TA D., 1926 M

Connecticut^valstijos tabo
’ os farmeriai šiemet ant 40 
nuoš. mažiau tesodins, negu 
šernai. Šiemet nepramato
ma gera rinka tabokai.

Laivas COLUMBUS yra nąujas ir 
/lenas Iš didžiausių pasaulio laivų 
Turi 32,500 tonų įtalpos. Įrengimas 
nepaprastai puikus. Maistas šviežus, 
geras, patarnavimas mandagus. • Tai 
ikras plaukiojantis palocius. Pa

klauskite tų, kurie yra keliavę tuo lai
vu. - ’ . ' : . •

Čia matote trecios klėsos-4 Ucrvų 
kambarį. Kambariai esti su 2,- 4 ir G 

Sugrįžimui laivakortę atskirai perkant lovom. Nepaprastai švarūs, puošnūs 
trečia klesa iš Kauno $132.50, 2-ra klesa ’ įr ruimingi,* Miknai fe, i kaip kokia- 

iŽ 'Bremeno $152.50. Taksai atskirai. *me viešbuty.

visa Lietu-: Tiktai stebėtinas balsas, tik 
ikįna sostp-lnepaprasti, gabumai Įeįdo 
i savo myli- Kiprui '-Petrauskui stoti į 
dainininko Iiųp. Marijos Teatro daįni- 
20-ies metų Įninku eiles ir, laikui bėgant, 
sukaktuves. įgyti įžymaus didžiulės Rūši
avo broHo jos dainininko vardų. Bet ir

GALĖSITE SUGRĮŽTI

"■'Visi nepiliečiai galėsite sugrįžti iš 
Lietuvos be kliūčių, 'jei tik turėsite, 
dlgrįžimo affidavitų. Mes tokį affi 
davitą Tamstai parūpinsime. Dokn- 
nėntais pradėkite rūpintis tuojau. 
Taipgi, vietas ant laivo užsisakykite 
tu o j aus, nes gali pritrukti. 
--Smulkesnių informacijų suteiksime. 
aišku ar asmeniai.

SUTAUPYKITE $53.50 . [

mes 
pirkimą^ daugelį- pudruotų, 
teptų moteriškėlių suvylė. > w

Dirbtinu gražumu- dabar 
nieko neapgausi, jei bent po- 
rę-kitų į išlaidas įvesi? Žmo
nės nori tikros grožės — ga
lingos, nepamėgdžiojamos.

Tiesa, išviršiniai moteris 
patapo gražesnė, nei pirmų. 
Ji išrodo jaukesnė, .grakštes
nė ir, gal, sveikesnė. Bet 
daugelis gali apsigauti. ; Ši
toks gražumas perdaug pri
mityvus ; jis primena teatra
liškumų, kuriame paprastos 
scenos dekoracijos stebūkĮin- 

emame į gaį išrodo. .Tikras gražumas 
;mQ -> galimas tik sveikam kūnui ir 

stipriai dvasiai./ Dvasinis ir 
fizinis sveikumas skiepija 
tikrųjų grožę, kuriai formas 
teikia pati gamtų. Tad išei
na, kad tikros grožės ięškoti 
reikia ne kosmetikoje, bet 
natūralioje gamtoje.- > Kai 
moteriškė ateis prie gamtos, 
bet ne prie dirbtuvių dažu, 
tai ji taps tikrai tokiuo su
tvėrimėliu, dėl’kurio bus ma
lonu gyventi ir mirti.

Amerikos moteris truputį 
kitaip pakreipė savo grožės 
supratimų, ji eina prie deko- 
rativiškumo. Tas jai vyks
ta, nes čia išsitobulinta, “iš- 
sitriksinta,” ir sudaryta sa
vos rūšies menas — grože. 
Nuo tikrųjų amerikonkų ne
atsilieka ateivės. Dabar ne
beatskirsi: amerikonėar įm-

bes. Pudra, dažai, vonios, 
kirpimas ir raitimaš plaukų^ 
trumui sijonai, iki1 “juoz- 
mens” dekoltė ir kiti daly
kėliai metasi į vyrų akis. 
Apie' panašių grožę prabylo 
visas svietas: Anglija, Rusi
ja. Lietuva. Meksika ir net 
siauraakė Mongolija. Ir ten 
motervs ir merginos vejasi ’j 
prože: kerpa savo storus juo- '

dien mūsų jauna Operai 
bina svetimtaučius ir gal 
4el, kad jos įkūrėju, 
ir vadu yra Kipras Petrą 
kas. ■' ; r-
* Kovo mėn. 3Td. Kaune j 
stybės Operoje pirmų ij 
buvo statoma K. Petratt| 
dalyv^uj^t,M„Vagn^ 
perą “Loengrinas.” ;Ė| 
ros premjera buvo ka» 
K. Petrauško—'20 mBfų 
tuvių tarpe ir 15 metų pn 
sionalinio teatro darbb-į 
minėjimu
~ Valstybės TeatraS’Vaį 
buvo puikiausiai niurni^ 
tas: visi''langai, kandi 
stulpai ir 1.1 buvo apvejj 
ti elektros lemputėmis, ^ 
kad atrodė lig tai buytf 
bantis teatro skeletas. A 
vaidinimo ėjo K. Petraū 
sveikinimai.' Tvarkos da 
jo tam tikras jubilėjui m 
ti susitveręs nuo valdžią 
visuomenės organižacįų- 
mftetas. Kadangi 
kai žodžiu sveikinti>a^ 
noro virš 75 organizaciją 
tovai, tai kiekvienai org® 
zacijai leista buvo kalbėti 
ilgiau 2 minučių — nežiūl 
į tai, sveikinimai tęsėju 
3 valandas. Telegramų 
laiškų, bei kitokių raštu 
sveiknimų, Kipras prašė 
skaityti, sako'namie pati 
tysias, nes jautėsi labai: 
vargęs: tų vakarį, 
navo šunkiųLoėngrino'j 
tijų. - ' ,

Kipro sukaktuvių vai 

Valstybės Teatras afr 
tikrai nepaprastai.:
— ištisas kalnas dovanu

DQI^RĮAJ,G^WĮĘ

riųkų—vyrųpasigaųti- 
art^lųįmėl .
. Manau, kad tokios lai

’? • žes prašmatnybių ?' Čia atsa- 
y, tymas visiškai lengvas. Į šį 

klausimų atsako pats gyve
nimas, patys faktai, kuriuos

* čia panaudosiu
Neperseniausiai Mykusio

je moteriškųjų plauki} kirpi
mo asociacijos konvencijoje 
paaiškėjo, kad pernai Ame- 
rikos moterys ir mergfnos iš- 
aik vo j o savo plauki}, nagų, 
kaklo ir kūno gražinimui 

- 390,000,000 dolerių. 60,000,- 
000 moterų ieškojo ir dirbdi
nosi savo grožę “grožybės” v 
staigose.

Milžiniški pinigai grožei. 
Už tuos pinigus gaįima būtų 
pastatyti ne tik antrų Pana
mos kanalų, bet pravesti 
okeaninį kanalų per visų A- 
merikų. Už tuos pinigus ga
lima būtų kiekvienaSTLietu- 
vos kaime įsteigti po univer
sitetų ir ant kiekvieno Lietu
vos baslio pakabinti po elek- 
trikinę. lemputę. Už tuos pi
nigus galima būti} išmokslin
ti rusų” analfabetus. Tepra
šo “rojaus” steigėjai — bol
ševikai amerikonkų paaukoti 
gražumui mėtomus doleriu-? 
kus jų apšvietai, nes jie pa-» 
tvs neišsimokslins. Štai ko-* 
kios milžiniškos sumos pabe
ria mos dirbtinam gražumui!

. Kiek geri} dalykėlių galima' 
būti} iš to padaryti. Bet Ą- 
-*'0T^i-os moterėlės už tuos pi4 

nasidarė erražumų: su-’ 
raitė plaukus, ištepėlūpas ir 
veidus, išsibaltino odų. trum
pai — atsiremontavo. Ir ar- 
atnešė tatai laimę? Ardau- ARTISTAS VIKTORAS DINEIKA 
gelis jų gėrėjosi gyvenimo ^^0 “DzimdtiMmdri” Narys 
malonumais? Manau, kad - -----‘,----------
ne. Gal kai kuriai pavvko ' v vmvvvv > v
ištekėti, susirasti sezoninį LITHUA.NIA.N .SALDES CORPORATION
meilužį, ar šiaip kokį navat- J. i ' • * TI
«mmųmėgianti dvikojį žvė-366 W. Broadway, , , v . v. * . . s z

menas dfdrs pbetas vta aTH ? 
"tarnavęs. Tokių deivių mes. : 
’T^rai. laukiame, nes tuomet 
’”s dar jaukiau gyventi ir 
svajoti, nei dabar.

; Tamsta sutaupysi $53.50 jei pirksi 
laivakortę į abi pusi (round trip).

LAIVAKORČIŲ KAINOS

į Klaipėdą
3-čia klesa-$107.00; į abi pusi—$186.00 

2-ra klesa — $152.50

Veltui kiekvienam išband 
metodą kurių galima ,vųr 

be jokio nemalonumo a 
' sugaišimo lailęo x ?

Mes turime metodu Vnnptrtil 
dusulio, ir mes norime kad 
bandytume! musų tetomis.
"nmo, kaip seniai sergate, retu 
ir užsiaeitejusiu Dusulio, tamsta | 
tetomei iSbandytl veltui mosĮ|jįĮ| 
Nepnisant kokiame klimate Snton 
paisant kaip senas ir kuo. 
esi kamuojamas Dusulio, tat iM 
*nda atgaivjs tuojau.

Mes ypatingai norėtume 
'lems, kurie nustoję viltlea 
rlems negelbėjo kvėpavimo 
Stes. opiumo priemones. 
*uoti rūkymai Ir tt MecMBK 
dyt. kad musę metodą 
ryt gaifl visiems apranldnfeiMiK 
Jutimam ir visiem balsiem

Sis veltui pasiūlymas pef 
; bus ir nepraleidžiamas n8
Syk dabar. Prndčk metodą H>9M| 
siusk pinigu. Tik iškirpk

, siųsk. Atlik Sltfdfrn—už pWjįbi 
I rereik* mokyti.

ne^Kauųų si 
mo^ į?yma 
Kipro Petraj 
ącenos darbui

|0 w
jaunutis Kįprąs pįrmų syk Kipraidrųsįai visur sakosi 
pasirodė jat^akoipįngpje par- lietuvis es^s, ir kiek išgalė
tojoje operetėje “Birutė,” — darnias dalyvauja lietuvįų vi- 
tai buvo 1906 m. mūsų sena- suomeniniame gyvenime, 
me Vilniuje. Debiutas pa-Rusijos revoliucijai siąu- 
vvko taip puikiai,-jog netru- čiant, K. Petrauskas grįžta 
kus, susilaukęs medžiaginės Lietuvon. Ejo'kova ^eį ne- 
parkmos,- K. Petrauskas iš- priklausomybės. Kipras sto- 
važiavo į Petrapilį ir stojo į ja kariuomenėn savanoriu, ir 
konservatorijų. Po keturių važinėdamas po frontų savo 
metų studijavimo, tiesiog iš galingu balsu kelia, žadina 
konservatorijos, mūsų Kip- hrolių-karių patriotinį -jaus
iąs buVo pakviestas į Impe- mų. Dar. Vilniuje tariasi dėl 
ratoriškų * Marijos-- Teatrų Operos įsteigimo, o mųsų so- 
Petrapily. Neturint protek- į stinę lenkams pagrobusį Ki- 
cijos, ypač dar ne rusui, pa- pro iniciatyva bei pastango- 
kliūti į tų privilegiruotų te- mis 1920 m. gruodžio 31, d. 
atrų būvo tiesiog negalima.- Kaune iškilmingu “Travia

tos J Prežidentaš ^S^ 

pųikiaūsį laurų ' 
Tarp kitų dovanų pažy 
nos dvi brangios, grąžię 

dviejų Lietuvį 
pulkų doyąj 

Valstybės Dramos 'ai 
Kiprui dovanojo.,. gyi 
klį. Negalėdaini arkl$ 
non atgabenti, įteikė 
lio fotografijų. Sveil 
mi, pasakė, jog bėgą 
gailisi, kad K. Petrausf 
ra Operoje, o ne Dramį 

Ovacijoms, ,plojii 
sveikinimams galę bebt 
tik vėlai nakčia žmon$■ >* 
skirstė iš teatro rūmų.

Grožė — žmonijos tobulu 
tup tlcgiĮMĮS. H,ydtw &»o- 

BP« groiės. f*

-neziP •
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geležies ir

it -
ingus Drauguži!
Tįsi mes gyvename po se
rgi ir pasigirti kuo nors
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rūpina apie tokiuos namus. 
Jie kainuoja po;-10-15, -ir
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daugiau tūkstančių dolerių. 
Žmonės juos perka: pigiau 
atsejna, negu trankytis po 
svetimus namus ir mokėti ne
žmoniškas nuomos kainas, o 
geležiniai namai atseina dar 
pigiau už medinius laužus ir, 
be to,-jie ne tik amžini, bet 
nepavojingi: nei audros, nei, 
ugnis jų nenušluos. Jie gi- 
gieniškesni, švaresni ir svei
kesni. Nei žiurkės, nei kiti 
parazitai juose nesilaiko..

Kol kas geležiniai namai 
tik svajonė. Bet- jų j au atsi
randa ir nėra abejonės, kad 
bus tas laikas, kada jie pa
keis medinius laužus. Ame
rika geležies išteks. Su gele
žim blogiau Lietuvoje, bet ir 
ten tūlės išgalvoti kitas prie
mones. Medžiui laikas pail
sėti. ' " - ■

T
______

-s * ■

negrai. Bet pietų valstybės 
turi taipgi didelius skaičius 
baltų nemokintų. Nortįi 
Carolina, Kenfucky, ir Ten- x 
nessee, kiekviena, turi’ po 
dauginus kaip šimtą tūks
tančių. Tėxas valstybė j rhs- 
ta 112,417, baltų nemokintų ’ 
žmonių ir Carolinoj 69,768.

Kalbėdamas apie , nemo-' 
kištų padėjimą, autorius'sa- I 
ko: “Nežinojimas veda prie 1 
nepaisymo įstatymų, nepai
symo asmeniškos ir viešos . 
sveikatos .taisyklių, neužsiti- 
kėjimo ir nedemokratiškos 
nuožiūros.” v \

Gegužės mėn.,1925m.rFe- 
deralis švietimo komitetas, 
pasiuntė daugelį klausimų 
apie pradinį apšvietimą ang
lų kalboje, ir apie pilietystę,, 
kiekvienos valstybės apšvie
timo direktoriui. Sulig su
grąžintų atsakymų rokuoja- 
ma, kad 336,000 pilnamečių 
studentų gauna pradinį 
mokslą šios šalies mokyklose. /

f
Vidaus Departamento Ap- 

švietos Biuras ką tik išleido 
knygutę No. 36, kurios auto- 
rius yra Charlės M. Herlihy, 
Massachusetts valstybės Au
gusiu Ateivių Apšvietimo di
rektorius.^ Knygutė liečia 
netik apšvietimą nemokintų 
gyventojų, bet generalę ame- 
rikonizacijos problemą ir 
mokinimą anglų kalbos atei
viams. Federalis cenzas iš 
1920 m. rodo jog tais metais 
buvo 13,712,754 svetimtaučių 
Suv. Valstybėse, iš kurių 4,- 
364,909 buvo ateiviai (ne na- 
turalizuoti). Ateivių nemo
kančių skaityti buvo 1,763,- 
740. Apart tų, yra 3,084,733 
vietinių beraščių gyventojų, 
iš kurių 1,242,572 yra baltie
ji gyventojai ir 1,842,161 
juodieji. Nuo to majyt, kad 
vietinių beraščių grupė 
daro 64% viso tautiško 
mokslumo problemo.

Šalies šiaurinėj dalyj
nemažai vietinių beraščių 
žmonių. Ten dauguma ne
mokintų yra svetimtaučiai. 
Tokiu būdu New York’o val
stybėj yra 389,603 nemokintų 
svetimtaučių; Pennsylvani- 
joj 258,812; Massachusetts 
136,720; Ulinois 131,996; 
New Jersey 111,595; Ohio 
84,387; Michigan 70,535 ir 
Connecticut 63,131. Vieti
nių nemokintų gyventojų 
skaičius didelis pietuose, kur 
daugumas nemokintų yra

akmens ir
.mij.

Geležiniai namai tuojaus 
'mažina gaisrų skaičių. Jie 
sumažins apdraudą ir sutau
pys daugelį) gyvybių

Namus nulieja iš cemento. 
Medinius namus apdeda ply
tomis. Namų statyba atlie
kama mechaniškai ir greit. 
Penkių kambarm namą gali
ma pastatyti per vieną parą.

Didelių miešti! priemies
čiuose pririoglinta šimtai 
tūkstančių medinių namų. Tr 
išimtinai dėl darbo žmonių. 
Tai ne namai, bet laužai 
gaisrams. -

' ; ' '. z» ' •

Sudegs kai degtukai ir jų 
savininkus nuneš kapuosna. 
Stovi ankštose gatvėse, ankš
tai susiglaudę. Nė kiemelių, 
nė balkonėlių. Nei miestai, 
nei architektai, niekas nesi-

Mūsų amžius 
kraujo amžius. Visa iš gele
žies. Visa aplaistyta krauju. 
Šis geležinis amžius iškėlė 
Mausimą apie geležirtių na
mų* statymą. Ne tik dangu- 
rėžių su jų storais geležiniais 
apdarais ir blankais, bet ir 
mažų darbininkų ir f armerių 
namų statyba _ nori geležies 
Pramoningų miestų apylin
kėse ir farmose.

Namai ne iš medžio, ne iš 
cemento, bet namai iš gele
žies, cemento, gipso, asbesto 
ir kitų nedegamų mineralų.

Ne tik medinė Lietuva, bet 
ir mūrinė Amerika geri t iš
dega. Gaisro nuostoliai Lie
tuvoje1-* neapskaitliuojami. 
Gaisrininkų komandos su 
perdžiūvusiom bačkomis ne
įstengia nugalėti ugnies lie
žuvių, kurie naikina miestus 
ir kaimus.

Amerikoje kasmet išdega 
už pusę miliardo ir daugiau 
dolerių. Ugnis, kai neužges- 
tamoji lempa degina be pasi
gailėjimo žmonių triūso vai
sių. Žinome kas pasidavė su 
Švėkšna Lietuvoje. Ameri
koje per metus išdega 162,- 
400 medinių namų, 37,500 
mūrinių namų ir tik 280 ug-- 
niai atsparesnių, iš geležies,

----------4» Ltf
jiems susirastų vietą, kuri 
juos įtalpinhj. Rezultate, į- 
talpinanti maždaug 800 žmo- 

ilju negalime, i Teisybė, niU salė, sutraukė tik porą 
------ - --- §umtųL Posėdis atidaroma.

Perskaitoma seno sovieto at
skaita. Paskelbiamas sąra
šas—tas pats, kurį man. pa
kišę. Kas prieš tą sąrašą,— 
klausia pirmininkaujantis. 
Tyla. Niekas nenori prasi
žioti, nes kiekvienas žino, 
kad ochrąnkos akis budriai 
kiekvieną seka. Sąrašas pri
imtas.

Tai vias rinkimų procedū
ra. Taip renka miesto sovie
tus, taip pat renka ir aukš
tesnes įstaigas.

Dirbtuvės dirba toli gražu 
ne pilnai. Manufaktūros 
kaip ir nėra.. Visos mašinos 
ir kiti prekybos bei pramo
nės įruošos įrankiai daugiau
sia • atvežami iš užsienio.
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siranda visokių spekuliantų, 
kurie išgalvoja pardavinėti
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Sutemus, bedievis -tampa 
pusiau tikinčiu. — Young. su- 
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^yąlytąja po 4-5 rublius už Svarbiausias eksporto pro
duktas — duona Duona iš
vežama ne todėl, kad jos už
tektinai yrą. bet todėl, kad 
daugiau nėra ko išvežt i.

Nors tau atrodys keista, 
bet turiu pasakyti, kad pas 
mus jau antri metai kai leis
ta įsitaisyti radio. Kai kur 
ir kame gali užtikti radio 
priimtuvą. Ka mės girdime, 
arba negirdime per tą radio, 
tai čia jau kitas klausimas.

Pernai buvau Lietuvoje, 
bet tavęs neberadau. Gaila. 
Lietuva patiko, bet Šeimynos — •iv*__

72

? buteliuką.
^y'Antras stebuklas, — nese- 
aAąį praėjęs keturioliktas ko- 
Btbnnistų partijos suvažiavi- 
įAMBs, kuriame kalbėjo ir kal- 
>1bhljo ir galų gale 11,6% to su- 
p-'važiavimo stojo prieš rezo- 
Jfefeijąf kurią priėmė centra
is komitetas. Tdomu, kad i ■stSjFį,-. *■ “
-Tgpoziciją pakliuvo beveik 
ygatts svarbiausi partijos erŠ- 
t tai, kai Zinovjevas, Kame'ne- 

Krupkaja ir kt. Tas, 
^ihoma, liudija, kad partijos 
^H^ariams ankšta sėdėti ant

i kąsnio.
r ‘Trečias stebuklas — kinie- 
■chj reikalai. Kurį laiką tam 
Atgal, kiniečiu valdžia arės- 

Mandžūrijos geležinke- 
[|p^yiršininką Ivanovą. Dėl 
W Čičęrinas ir Karachanas 
•pleškina notas, o komunisti
nė spauda sviedžia perkūnais 
1T. žaibais į Kita j u. Kada Ki- 

ir Rusijos santykiai pa- 
, sunku numatyti.

Dabar pas mus eina mies- 
to\jgovietą rinkimų, kampa- 
gOšį kampanija beveik nie- 
|^;neinteresuoja ir jeigu kas 
užsiima tuo, tai tik dėl as- 
|ĮįM^dskiĮ išrokavimų. Aš tik 
jįjwąu supažindint i bent kiek 
taKruo, 'kaip eijia tie rinki- 

, Tarnaujant man Smo- 
ke, mano organizacija is- 
xį^inane atstovu į Šmo
to .miesto sovietą, Dėl 
imo klausimo išaiškini- 

įtafeaš nuėjau į gubernijos 
lodomąjį komiteto rinkimo 
^misijos pirmininką. Pir- 
an&inkas užklausė manęs: 
lamstą partijos narys? Aš 
■Mtasakiau teigiamai ir paro- 
^įau bilietą. (Nesistebėk, 
■taS aš priklausau partijai. 
SGįa, brolau, ne Amerika. Jei- 
■gtrliebūčia partijai prirašv- 
|Mk, nlriekčia darbo). Štai ką 
§minan pasakė: “Čia kandi- 
■taty sąrašas iš 23 žmonių, jį 
įį$£tfekė cbntralinis partijos 
■bžanitetas . Tą sąrašą jūsų 
TOganizacija turi palaikyti.” 
kyPradžioje aš maniau, kad 

juokiasi, bet paskui aš 
įĮtagfrataii, kai tai yra tokia 
‘tvarka, kuria mes taip daug 
giriamės.
gfAtčjo rinkimai. Atrodė,

A-

m. gubernijos miesto rinki- 
$ turi bųti tiek, kad vargiai

kfe- ■ *
. f
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Tuo baigsiu savo laišką. 
Kada tu man plačiai parašy
si apie laisvąją Ameriką, tai 
ir aš tau daugiau papasako
siu apie mūsų šalies laisves. 
Lik sveikas! .. „
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ŠEIMININKĖMS KELRODIS
• . ‘ • ,v.

Rašo ISABELLE KAY
Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patarimu 
pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šeiminin
kė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straipsneliai ku

rie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkeL
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Duokite Savo Vaikams 
' Maistą, Kuris Jiems 

Reikalingas.
Tūkstančiams vaiku rei

kia maisto, kuris juos 

padarytą stipriais ir ga

lingais prieš ligas. 

TStandard ar Challenge 

Kondensuotas Pienas 

vaikams suteiks svorio.
• t

Daktarai' ištyrė kad
J

budavoti vaikams svei 

katą.
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JUOZAS M.VERVEČKA
(VERACKA) '1 

LIETUVIS ADVOKATAS
PRAKTIKUOJA DVIEJUOS® 

OFISUOSE

SOUTH BOSTON, MASS.: 
414 W. Broadway

TeL S. B. 0948 * -

BROCKTON MASS.: 
684 No. Main Street

. TeL Brockton 7180 
RESIDENCUOS TeL S. B. 8429-W
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ilojat jj. paskui atidedant vėl reikia 
dėti šmotukų cukraus j jj kas sutrauks 
tų negerų skonį.

Naminiai Pašigelbėjimai
Sutraukimui vilnonio sveterio išmaz

gok labai karštame vandenyje ir iš
plauk tyrame karštame’ vandenyje o 
paskui tuoj pamerk j šaltę vandenį. 
Permaina nuo šilto j šaltų vilnas su
traukia. T>ar daugiau sutraukimui, pa
džiauk šaltame ore. Pirm visai išdžiu- 
siant pasitiesk n”ht stalo ir ištampyk 
kaip turi būti. Nepakabink jo. nesz'iš- 
sitęs! bet džiovink ant maišo ar pagal
vinės užvalkalo.

Nnėniimui'rutlžių nuo vario, vienati
nis būdas yra trinant su šiurkščia po
pierių padažyta kerosine. taip trint ke
liais atvejais iki išsitrins.

Patartina užsisakyt po hiskį ledo kas
dien. negu užsisakyt.du ar tirs sykius 
savaitėje. i

Grožės Patarimai z
Akių blakstienų augimui, naudok aly

vų aliejų arba vnselinų. Nereikia nau
dot jokio padaro kuris turi perfumo ar 
alkoholio, nes tas gali užgaut akis. Kų 
nors dedant ant blakstienų reikia daryt 
atsargiai kad nepatektų į akį. Ge.-as 
būdas patepimui blakstienų ir apsango- 
Jinini nno įleidimo I akis tai susukant 
šmotų baito |wųderio ir padedant no 
blakstienais pirm tepant juos. Blaks
tienas reikia sušukuoti porų sykių J 
dienų naudojant šepetukų iš apačios, 
he iš viršaus, ir šnknot juos augštyn.

Ypatiška Sveikata
Viena Iš jmprnsčiausių nelaimių atsi

tinkančių nninnose yni apdegimns nr 
nnsipl i kini ritas. (lydant tokius atsiti
kimus, svarini neprileisti oro kaip grei
čiausia galima prie užgautos vietos. Mn 
žlems nndegimnms .sumaišyk bikkj Ri- 
.kmbonuto mmIos sušaltu vandeniu ir 
greit užtepk ant nmleguslų dailų. Tų 

1 reikia )*aliktl ant sužeistos vietos iki 
Labai nogėtos vazos pnvhlalo draski-'skausmas pereis, jtaskul nupiaut šaltu 

_ . Jos gauna-1 vandenin Ir užrišt žaizdų Ištepus kokia 
Imosčin. Corron aliejų gulimu tam nan- 
■ Kitas geras vaistas yra šmotelis
skarulio pamirkytas geram* Linų arba 

Kada nan- Saldžiame aliejuje.

Virimo Receptai
I^nuMiai ir oramlžlni turėtų turėti 

ypatingų vietų jūsų valgiuose. Um<>- 
nuose.yra druskos ir rūgštis kurios y- 
ra svarbos kūno budavonei. Tie Vaisia: 
yra apetizuojanti ir virškinanti. I.e- 
inono sultis imant vienas yra perrusr- 
ščios. Jų galima sumaišyt su kitų vai
sių skystimu, kuomet naudoji kaipo gė- i 
rimų. Yra daug būdų panaudojimui Je- 
niono prie virimo ir kepimo.’ Vienas iŠ 
popnliarlškiausių valgių yra Ix»moa 
Meringue Pajus.

LKM0NO MERINOUE PAJUS
•y, puoduko evaporated pieno 
l’Xt puoduko cukraus’
1 šaukštukas sviesto arba sviesto pa-

vaduotojo z
•y, puoduko karšto vandenio 
4’į šaukštai kukuruzų krakmolo
2 kiaušiniai.
1 keptas tešlos Inkštas •
Skystimas 2 lemonų ir tarkuoti lukš

tai (žievės!
1 lemonas 
Kiškelis druskos.

Sudėk pienų ir vandenj j dnt>eltavo 
virdulio viršų, dadėk cukrų ir krakmo
lų. vtskų sumaišyk, virink penkiolikų, 
minurų. nuolat maišant. Atskirk kiau
šinius, suplak lengvai trynius, sumai
šyk Juos su bisktn karšto pieno ir su
plak J tirštų mišinj ir virk dar penkias 
mitintas, nuolat maišant. Paskui dadėk 
druskų tr kada atvės jmnišyk lemono 
skystimų ir sutarkuotas žieves, supilk f 
iešlos lukštų, nptlengk su meringu pa
darytu iš dviejų kiaušinių baltinių ir 
trečdaliu įmodeiio miltinio cukraus, ir 
kepk lengvai per dešimts mlnntų Iki 
meringue sukietės ir gražini parudęs.

Virtuvės Reikaluose
Išvalymui vidų pjaustyto stiklo va

zos. paimk saujų druskos su biskin ac
to. sudėk J vazų Ir kratyk gerai, o pas
kui išplauk gerai tyru vandenin.

Turit laikyt kiek nors {vairių korkų 
virtuvėje. Jos tankiai snsfgndijn.

ny?los dabar yni madoje, 
ma ar Iš stiklo ar sidabruotos.

Jeigu jūsų arbatinis vlrdtilis yra me-’dotl.
tiilinl* ir nebuvo figai naudotas, gali ‘skarulio pamirkytas geram* Linų arba 
būti keistas arbatos skonis.

I-

/■>

t

I

brangių 
cukrus.

Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus:' 
šiandien pradėk taupyti l*ib*llns nuo Standartl ir Challenge pieno <1*1 
J } premijų. Atns rnšle* kond*n.< uotam* piene telpa j*rlanal« plonas Ir 

Tikrai paklausk savo groaerlo tik ilos rūšie* ir kad tokiu šautum.
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Išbandykite jį namuose 
kepant pudingus, darant 
sosus, saldainius, keiksus 
ir^įtur, kur reikia pieno 
ir cukraus. Vartokite su 
kava. Pajusite skirtinges- 
nį skanumą. Nereikės cuk
raus. Duokite vaikams už
tepus ant duonos ar pyra
gaičių, arba įpilkite į šoko
ladą, ar koko, vietoje sal
dainių.
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DYKAI
Taupykite leibelius Stand- 
ard ir Challenge Konde- 
suoto Pieno gavimui dova
nų už juos.čia ant pavėiks- 

1 lo matote naudingą puodą, 
kurį galite gauti už 135 lei- 

' helius. Šią ir daugelį kitų 

brangių dovanu galite 
gauti už leibelius nūo blė- 
šinių. Pradėkite taupyti

leibelius šiandien ir nunešę į arčiausia dovanų 
krautuvę apžiūrėkite kokių stebėtinų" dovanų 
galite gauti. Tikrai ten rasite ką naudingo jū- * 
są namams.

G
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Taupykit Leibelius
Dėl Brangių Dovanų | f

Mūsų Boston’o Premijų Krautuvė Randasi Prie 
89 Friend St., arti Haymarket Sq.

KITOS PREMIJŲ KRAUTUVES
FALL RrVER, MASS.

14—3nl Street. arti Bedford St
NKW HAVEN, CONN.

s 106 Temple Street, arti Crown Street
1 BRTDGEPORT, CONN.
’ 105 Conjrresa Street arti Main Street
i PROVIDF.NCE. R. J.
j 40 Abora Street. arti NVaablngtoa 8t '

r ■ į............-..... .. ...  ■ ■ ■ i
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Gavėnia, tai dorų žmonių sąžinės apyskaitos 

laikotarpis. Žmogus privalo būt žmogum. Kad 
tokiuo išlikt, tai reikia skaityt geras knygas.

“Darbininkas pasiūlo sekančio turinio geni 
knygų:

“Darbininkas” pasiūlo sekančio turinio ge
rų knygų:
DANGAUS KARALIENĖ ____________$1.00

V. z

Mylintiems literatūrą patartina
BEN-HUR _____ _________________________ __

Ekonominio tarinio įdomi knygutė
TURTO NORMA________________________

Politinio pobūdžio 
BOLŠEVIZMAS___________________________

Geografinią žinią mėgėjams tinka 
KELIONĖ APLINK PASAULĮ_______ _

Lei^vo turinio skaitymėliai “
TRYS KELEIVIAI.—____________
TRUMPI SKAITYMĖLIAI______________
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$1.50' .‘i
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. .45

- -15 į j
.$1.00 |
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Kas užsisakys visas čia paminėtas knygas 
$6.00 vertės ant syk ir atsiųs money order’į, čekį 
arba apdraustame laiške penkinę, tas ir gaus 
paštu visas knygas tik už $5.00. Galima užsisa-
kyti ir po vieną.

Siųsdami užsakymus adresuokite:
, “DARBININKAS” .

366VW. Broadway South Boston, Mass.
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“DZIMDZI-DRIMDZI” MARŠRUTAS
________ ' /

Paaiškėjo, kad Dzimdziai iš Bostono be balandžio men. 19 
d. negali išvažiuoti, todėl anksčiau paskelbtasis maršrutas ga- . >{ 
tutinai štai kaip sutvarkomas: . ...u ■ ,

»

W-

lotinai štai kaip sutvarkomas:

BALANDIS MĖN.
20—Baltimore, Md. 
22-23—Pittsburgh, Pa. 
28-30—Chicago, DL

GEGUŽĖS MĖN.
2—Cicero, HL
4— Indiana Harbor, Ind.
5— Chicago, DL 
7-8-Detroit, Mich. 

, 9-10—Otantond, Ohio. 
12—Rochester, N. Y.
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MICKIE, TįlE PRINTER'SDEVIL

Šisai vyras, Peter Moore ke
liavo po višas žemes jūres, ga
lop apsistojo Kalifornijoj ant 

fanuos, o dabar netikėtai suse
kė, kad jo brolis yra vargonų 
biznyje ir yra milijonierius. J

M
A. Gaubien£ V.

K. Valentienė, M.

ne (pusantro). , '
*- Smulkiais surinkta $187.25. 
(Oja įeina ir tų aukos, kurią 
pavardėj neužrašytos). Taigi 
jsviso $1165.25.

Visiems gerb. aukotojams už 
taip gausias aukas tariu nuo
širdžiausios padėkos žodžius! 
pia turiu kuolabiausiai atsipra
šyti, kad kaip keno pavardės 
vra apleistos, kaip keno netiks
liai užrašytos.

. > j Kun. Ą. Steponaitis,
Seinų yysk. Kurijos Kancle

ris ir įgaliotinis Amerikoje.

leismo■ jl.

,ų matosi bedievii

Kiškis, V. Tumaitė, O. Lau- 
kaitė, U. Gudienė, K. Tatulis. 
J. Eknokas, O. Gaputienė, 'O. 
Kriščiūnienė, J. Gudaitis, A. 
Kalinauskaitė, M. Moekapetris 
ir du asmens, kurie prašė, pa
vardžių neskelbti.

’ Po $3.00: A. Kapjuckas, Pr. 
Lingys.

Po $2.00: P. Bušmanas, M.

baytiTMiišėviku arba bedieviu; 
kurie tik žiūri, Kad; visky, pa
niekinus ir tampa ne tik blėdin- 
j * J * * •? . * 4

gaiš žmbnįjai,'bet ir Sau pęturž 
jokios kainos. ’1 '

P-nas Romanas' žada dar ir 
toliau tarpininkauti lietuviams 
kaipo vertėjas, nepaisant jojo 
pakėlimo į augštesnę vietą. 
Naują vietą jau užėmė kovo 15 
dieną. Jis ne tik vertė lietu- 
viams, bet lenkams ir rusams^

Linkini savo viengenčių! p. 
Romanui geriausios kloties jo 
naujame darbe!

■

10 dieną bandymui 
NESKŲSK PI»j 

Tamsta įfjandyk juda ftetlO 
Jei tapistafceMUgitenkingi. tet i

ii j Ausinaitė, Naudžiūnas, A. Ma 
‘,į činskienė, M. Trečiokas, J. Au 
-i gūnas,

1 raSjlūnavičius,
Pensulaitė,i ’ •' • -

*

bartavičienė, Štaniufinl 
Brazevieienė.
Šveistienė.
Vestvilienė, O. VengvienČ, M. 
Čižauskienė, Kučinskienė, Ru- 
seckienė, J. Vaiginas, M. Vyš
niauskienė, M. Bandulevičienė, 
J. Tviraga, J. Jarušas, A. An
driulis, D Jankevičius, Mačiu- 
laitis, VI. Glebauskas, M,Vo- 
lungevičiene,' M. Bttfmbrienė. 
Geležinienė, L. Mačiūnienė, G. 
Grubijonienė-, O. Jakimavičie
nė, J. Meškauskas, Bolesląvi- 
čius A. Stravinskas, Sink^

• • 1 * vj - * «' s U,

CLEVELAND, OHIO 
Pranešimas visuomenei

Lietuvių Katalikišką Dr-jų 
Sąryšis savo susirinkime vasa
rio 24 d. nutarė pranešt per ka
talikišką Lietuvių spaudą, kad 
yra įsteigtas Lietuvių Informa- 
cįjų Biuras po num. 1306 E.

Ar tamstai reikalingi skaitymai 
prie darbo akiniai? Aš tamstai-a 
siu 10 dienų išbandyti, mano steb© 
skaitymui akinius su paauksuot# 
luloido rėmais, dideliais stiklais,’ 
lenses. Jie pagelbės skaityti maž*i 

£ dės arh" ,'-®rti siūlų | ad"?* /-J;

BAYSTATENOVa
Surengėjai ir Išdirbėjai Ji 

’^LoSimų Piknikams, Karnfval 
rams ir t tr ' 

Pigiai ir ma- ;
Joniai 'patar- J3I
naujajna yya- . • 
tingai Lietu- 
vių Katalikų
parapijom fė- Z

; rų, jomarkų
ir t t rengi-
me, nes BAY
STATĖ N O- \XVVzKx 
V E L T Y Co.
dalinai yra 
lietuvio kata- 
liko' įstaiga.

Paddle ‘VVheele and
Turime dldelj sandėli fėran 
kplp tai: Blankiety, KarteHl 

' ^žių. Pypkių, Lempų ir tt U
BAY STATĖ NOVHJ.
248 Elm St, Westfiri<

• Pbonem f]

Raznauskas. Jis apsčiai suren
ka aukų gėlėms ir mėgsta jomis 
puošti Viešpaties ' buveinę. 
Šiems metams p. Raznauskas 
gavo geradarių, kurie įtaisė 
puikų feepositoriumą Didžia
jam Ketvergul. -Y \ '

Sodalicijos Narė

WORCESTER, MASS.
Iki šiol mūsų kolonija buvo 

skaitoma pirev prakilniausiųjų 
ir suinaningiausiųjų, nes kaip 
dvasiniuose taip ir tautiniuose 
darbuose kone pirmoje vietoje 
stovėdavo. Dėlto taip buvo, 

•£•***. % **-b. *-'A '-V-f ■' 'T:i '

ne w phtladelphis, pą.
LDKFL 87 kp. laikys savo su- 

sirinkimą kovo 278 d. tuoj po 
sumos bažnytinėj salėj. Visi 
nariai kviečiami atsilankyti ir 
užsimokėti duokles.^

Kartais kreipiasi prie laisva- 
manių arba atyąžiuoja pas nie- 

j ką nepasiklausę ir tada pasitai- 
1 ko visokių nesmagumų ir berei
kalingų iškaščių. Dabar yra 
patartina kiekvįenam lietuviui, 
kuris norėtų, kąda atvažiuoti į 
Clevelandą ęu bent kokiu rei
kalu, tai visada galite kreiptis 
į Informacijų Biurą, kur bus 
kožnam su mielu noru pranešta 
ir nurodyta kas bus reikalinga 
ir tinkama. Informacijų Biu
ras įsteigtas P. Muliolio ofise, 
Lietuvių Banko name. P. Mu- 
liolis yra gerai clevelandie- 
čiams žinomas kaipo žymus ka
talikų veikėjas-per^daugelį me
tų. "Šiūom laiku turi Real 

Jišsu mielu no
ru apsiėmė visiems lietuviams 
patarnauti.5 ?

Reikale kreipkitės sekančiu 
antrašūiTž JC. Dr-jų S.tlnfor- 
macijų Biuras, 13Q6 E. 68 St., 
ČlevėlAnd, Ohio. |1 »

J; Bleizgys, Rašt. 
. 4 I

LAWRENCĘ, MASS.
Virš metų atgal Juozapina 

Pauliukoniutė išvažiavo Baiti- 
morėn į Šv. Agnietės ligonbutf 
mokytis nursystės. Jos brolis, 
Juozas, įstojo į Tėvų Marijoiių, 
vienuolyną. Kiek teko girdėti, 
abiem sekasi nepaprastai' ge
rai. - į ’

Kovo 12 d- luta Merginų So
dalicijos nare — Bronė Kašė
taitė apleido Lavrence’ą ir iš
važiavo ą tą patį ligonbutį mo

čius, Mikalauskienė, Stepona
vičienė, Aukštikalnienė, O. 
Ambrazienė, Žičkienė, M. Stą- 
gu^is, J. Dvimauskas, J. Ver- 
gelienė, F. Glazauskienė, V. 
Sinkevičiūtė, V. Bereišienė, B- 
Muraškienė, O. Ramanauskie
nė, M. KudreviČienė, P. Augus- 
tavičiene, K. Savulioųisj. 
Mėšlis, M. Palubinskienė, O. 
Kalinauskienė, O. Židonienė, 
M. Kardokienė, M. Balčiūnie-? 
nė, P. Keblinskas, J. Vinkevi-' 
Čius, M. Pavasaris, J. Antana
vičius, J. Lipinskienė, S. Ka
minskienė, V. Jonis, V. Ma- 
čiulaitis, V. Kilmonas, S. Da
nielius, P. Mįlius, V. Masionis, 
J. Zapustas, A. Kazirskis, A. 
IJŠčiauskas, A. Pavalkis, J. 
Červokas, P. Cesnis, J. Grubins- 
kas, V. Tamulaitis, K. Grinke
vičius, A. Virakas, A. Ziman- 
tąs, K. Urbonavičius, A. Balu- 
iavičius, K. Baluhskienė, O. 
Deksnienė, J. Pivariūnienė. A. 
^udzinifene, J. Jvaziukonienė,

J. Kiąotis, &. Kavaliauskas, A. 
Ališauskas, S. Bolys, K. Grile- 
vičius, J. Jakunevičius, J. Mas- 
ttiuskas^ J/Joskevičius, V. Ba 
nionis, P. Supys, P. Astraus
kas, M. Venis, M. Kiburys, K. 
Vasiliauskas, V. Mikalonis^K. 
Slackas, J. Susevičienė, V. Sta- 
raskas, J. Kavolynas, A. Bur
bulis, P. Šakonis, P. Rubickai- 
tė> 'J. Serapinas, K. Baraus
kas, B. Kupdis, J; Zunkus, P. 
Gribaitis, Z..Motiejienė, V. Ma
šinaitė, K. Liaudinskaitė, B. 
Kališienė, Markeliūnas, J. Meš
kauskas, E.. Draugelįenė, MT 
Tamūlevičienė, L. Aleknavičie
nė, K. Supranavickas, K. La- 
zaravičius, A. Mickevičius, M. 
Maiijonis, B. Sliževičius, A. Za, 
leckas, Aleknavičius, F. Liut
kevičius, Barluckas, S. Jeckus, 
Petrauskas, Milvic, K. Draujec- 
kis, Tulejkis, J. Petrauskas, A. 
Palaima, A. Bendoraitis, A. Pa
vydįs, Valunouskienė, Moksie- 
nė, A? Burkiutė, Kybartienė, 
Rupaitė, J. Brazauskienė, Vatt- 
kienė, Vasiliauskienė, JaSuš 
kevičienė, M. Česnukienė, D. 
Jarušiutė, Leščinskienė, A. 
Kairys, J. Diksa, K. Pažaslie- 
nė, Geležinis, B. Šmitas, K. Mi
kalauskas, Z. Vaitkus, P. Kud- t
pis, J. Dargi s, J. Vaičiūnas, 
Marčiudionis, U. Jonaitienė. 
Slątkęvičienė, O. Jonaitienė, A. 
Vįįkįšienė, O. Romanienė, G.

Ig. f ŠIS I- 

vykis ne tik dangina lietuvius, 
bet net it svethhtaučius, kurie 
nesigailėjo išreikšt savo gau
sius komplimentus p. Roųjanui.

Jie’ * p d. kovo S, m. pažymį 
Raibėjo gerb- K. Viii

B# kįtko šiaip rašoj 
tas Mileris, gėrėjosi mūsų 
nįją, kad tokia maža o tų| 
vo svetainę, ko neturi na 
džiulė IVorcesterio kolcm 
Negalima tikėti, ljad adv. 
galėjo kalbėti. Čia fakti 
save kalba. Štai tik šv. ! 
miero parapija turi tris šv 
nes: vieną po bažnyčia;'i 
Maironio parke, trečią mg 
loję. Imant gi visą kol 
randasi dar trys: Ukėsų 1 
bo, “ Apšyietos ’ ’ Bendrov 
ant Endicott gatvės? B 
kone visose adv. Mileris k 
jo. Žingeidu, ar taip 1& 
ar Pinavijas nukrypo.- d

Teisybę my

Laikraščiai pažymėjo jį 'kaipo kytis. Šios brolis Pranas vei- 
“Self made man.” Aprašė jo kiai liks gydytoju. Lawrencui 
biografiją.— pažymėdami kad. seniai rėįkia sąžiningo lietuvio 
p. Romanas pribuvo į Suv. Vai- gydytojo. , • z
stijas vos tik su septyniais cen-j Kas mėtai Šv. Pranciškaus 
tais įr stebėjos kad svetimtau? bažnyčioje gražiai išrėdomas 
tis, be anglų kalbos, galėjo da- Repositoriumas ir Viešpaties 
augt prie tokios vietos, kur tik (Grabas. Daugiausiai pasidar- j 
tegalėdavo amerikonas čia už buoja zakrastijonas p-lė Mari-. 
augęs. Nesigailėjo apkainuoti ’ joną Buivydaitė ir p-nas Petras 
jo gerus nuveiktus darbus ne 
tik tarp lietūvij, bet ir svetim
taučių. P-nas Romanas yra 
doras lietuvis, praktikuojantis 
kataįįka^ ir “Darbininko” 
skaitytojas, todėl garbė mums 
turėt tokį vyrą savo tarpe. Jis 
kilęs iš Raudomoniiį kaimo, 
Merkinės parapi jos.

Lai jis būna pavyzdžiu ir ki
tiems lietuviams ir anot Roma
no: “Žmogus^ kuris draugaus 
su gerais dorais draugais ir ku
ris statys tautą ir bažnyčią pi r 
moj vietoj, tai tas mokės, ąp 
kainuot savo uždirbtą doleri

pirmenybę, kaipo dįu- 
ą»kpjusi Seinų ^se- 

. .fljįįnjaį yąrapija; ji suau- 
jįjo$Į028.36. £et štai prieš 

’ ^4ųeu^objlizayp Šouth Įlos- 
? , Mass. t parapija: joje
_ . .jH^rinkte $1165.25, taigi ji$i- 
' pirmenybę. : .rf j
> tį?1 Jku ąid seniai So.! Bo^-

.......  i— 
MONTELLO, MASS.

Štai pereitą savaitę Brock-
■ — . ■ •

ton’o dviejuose vietiniuose lai
kraščiuose, pasirodė gana lietu
viams įdomi žinelė apie tai, 
kad- ]^ JbuaSvBoiuąnas (Rama 
nauskašj visiems Čia gerai ži
nomas lietuvis,kuris per £1 me- 
tua buvo „vertas Broėktono 
Districto Čourtę^tapo pakeltas

Pdlicijantą (Court Ofticer). 
Tą^aębę suteikė p. Roinanui 
teisėjas C. Car^l Kin;

* ’ ‘ V'JL Urbonavičius gerai reko- 
. . itiendayo seminarijos reika-
\ lų, ir nuo savęs davė didelę 

auką $200. Jo svetingoj įa- 

stogėj sukūriau sa^o veikimo 
- j?’• šioj apielinkej bazę, jo nuo- 

' širdžiais patarimais ir nuro- 
dymais, naudojausi. Daug 

; -■ prielankumo- ir pagalbos pa?
. rodė iaipgi < kūne Strakaųs- 
kas, Bažnytinis Komitetas, 

‘ taipgfV, Grudzinskas,“Dar 
bininko” Redakcija ir kilį, 
Turint žiiionla tiek gerų 
žmonių ir tiek prielankumo, 

if. ' neįstabu, kad ir kolėkta pa-
• * susekė. •

\ * 1 "Jdomi’ taipgi čionykščių,
U dįauįijiiie darbuotė.

; Daug yra čxa draugi pi ir jos 
f smarkiai* veikiai - Ir narių

' skaičiumi jos .pasižymi: pv. 
. Kazimiero draugija Įfev. 

. ' taip pripildė hmĮyčią' pei
są vo pamaldas (28-11-26 m.) 
kad; daugelis’ ‘turėjo stovėti 
nesutelpant į sėdynes.

Į ' 'Štai smulkus aukų muro

'dvmas.- - - • •«- . - -

A. Savickas, L; Gįnta- 
B. Meškeliūnaitė, A. Ba- ' 

,0, Staškienė, P. 
P. Vizgirdas, M. 

Šleinienė, A. Staniuliutė, J. 
Jovaišis, A. Pendis, M. Juo- 
deškiutė, K. Bretiene, J. Be- 
leckis.

Po $1.00: O. Plevokienė, J. 
Sveistys, M. -Urbaičiutė, M. 
Zaičikas, -P. Bižingauskas, M. 
Tamulevičiene, A. Rusienė, M. 
Matejeskienė, M. -Kilmoniutė, 

_ O. Putųlienė, A. Karvelienė, P.

Maslauskas, ~ V. Valatka , "PT

' parniene, E. Marazinskiene, P.
■' ’ Lukšienė, JC^T^iūiii^ė,
’7

Tamulevičius, J. Masionis, 
k*; Karvelis, P. Kačinskas, K.
F, Bu<fre6kįi,-V!TJ^viekas, P.
bf Kleponis, B. Jatkonis, V. Ma

čiulis, z y. Lipskhs,’ V. Zavec- 
^ .kis, Ą. Stravinskas, A. Ašmen- . 

skas, J. Laųkaitis,F. Starkus, 
’ ' D. Lingevičius,,P? Barbutienč,

J. Bielskis, Iz, Ve uis, M- Dra-
■ gūnas, Ą. Makauskas, T. Gu

das, J. Šokas, D. Jankauskas, 
V. Paplauskas, 'J/ Veųis, O. 
LinkevičienėV. Šukienė, Q.

Isurfe neturi 40 *jSeS
Čfu Jieftg per pAŽts 
tęs dykai, šie yra titarkl torfę 
kurie parduodami nuo ąštudnta UJ < 
likos dolerių. Ir tai puikus biriraD 
♦okię kainą. * J'-\r

W. E. Coįjec '

bept. 221, Box 607, Rock IOąvįt.
Atsiųskite paštu apmokstu 

porą paauksuotų Zylo 
nius„ torio lenses, dailia ak^*1 
šute. Bandymui 10 dieni}. Jeli£tl 
tai atsiųsiu pilna mokesni 
nepatiks, tai jražinsin atgO 
kant pašto išlaidas. Aš būSiurim 
dejas.
Mano metai ......:.. ....,>><4 
Vardus Pa v............ . ....... ^.... •
Gatve «•••»••*.•■•• ....
Miestas..................Valst
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"Valdyba

Detroit, Michigan

LIETUVIS GRABORIUS

ihusetts

14 d. suruoštas

-f* - z Cl* muose pone 
seris, kurio; 
tusjęaikemo

VENCIUS
Lavrence.

metus lais-
Pamatykite jos miestus, 

kariuomc- 
priklauSo- 

Iškiimėš Ve-

Tvarkdarė — Ona ifffatgfrrtfeng,
1512 Colambla RA. So. Boston. M»®». 

Dranglja savo susirinkimus laiko kas 
nntrį ntaminkų kiekviena mėnesi 

Visais dr-jos reikalais kreipkitės J pro
tokolų raštininkę laišku ar telefonu 
'tSO vakare, ppbažnytinėj svetainėj 
Fifth Št., So. Boston, Mass.

etnvio plumberio pa
ti, garų Ir šilto van
ta tik plumberio dar- 
nenų reikalingų prln 
irjrtas vakarai* Iki 9 
do, Mara.

JULIJONA
80 James Street

REIKALINGAS VYRAS
dėl ahelnai visokio <larlx> prie budavo- 
Jimo namų, proga išmokti amatų, dar
bas be pertraukos^ reikalinga įnešti 
$500.00. Rašykit po šiuo antrašu : BU* 
DAVOTOJAS, ••Darbininko" raštinė.

(K—19-30)

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

BOSTON, MASS.
Pirmininkas -r>V. Zalieckas,

514 E* Broadway, So. Boston, Mass. 
Vice-Plrmininkas — Povilas Buka,

95 C Street, So. Boston. Mass. 
Prot. Rašt. — Antanas Macejunas,

450 E. Seventh SL, So. Boston. Mass. 
Fin. Rašt — Juozapas Vinkevičius,

906 E. Broadvvay, So. Boston, Mass. 
Knsierlus — Andriejus Zalieckas.

611 E. Fifth St, So. Boston, Mass. 
Maršalka — Kazimieras MikaMonis,

906 E. Broadvvay. So. Boston, Mass. 
D. L. K. Keistučio Draugija laiko savo 

mėnesinius susirinkimus kas •pirmų 
nedėldienj klekVtėno mėnesio, po nu
meriu 094 Washington ’ St, Boston. 
Mass. 1:30 vai. po pietų. Afefdamf 
ant susirinkimo atsiveskite su savim 
daugiau naujų narių prie musų drau
gijos prirašyti.

MIRS MAŽUTIS ŽMOGUTIS 

' CHICAGO; IU. — Mirą 
mažiausias pasaulyje. žmoį 
gus kyhietis Che Mah. Jją 
tebuvo 28 coliu augščio. Mi
rė sulaukęs.88 įp. amžiaus^ 
Cirkininkas P. >T. Barnunt 
1881 m. jį atvežė į Sūv. Val|i 
sti jasdrbuvp rodomas chy 
kuose. Tas nykštukas buv^ 
populerus ir pelnė daug pint-* 
gip Jis buvo vedęs ir paliko 
sūnų, kurs gvvena Brook- 
lyh*e, N. Y. ' ', ■'

nų. Seirijų, šventažerio. Skriaudžių. 
Skaudvilės, Šiluvos, Taujėnų, Tauragės, 
Telšių. Triškių. Tytuvėnų, l’kinerbės. 
Vilkaviškio, Virbalio. Veliuonos. Vilki
jos, Varėnos, Viduklės, Veiverių, Žei
mių. Lietuvos • vyriattsyltės, Lietuvos 
kariuomenės, ir daug visokių \:iiz.<lęliii.

Lietuvos. Dukterų Draugystės 
Po Globa Motinos švenčiausios 

Valdybos Antrašai .
Pirmininkė- — Teklė Ašmensklenė, 

9S G Street So. Boston, Mass. 
Tel. South Boston 4474-M.

Vice-Pirm. — Zofija Kėšienė.
59 Gatės St, So. Boston. Mass. 

i’rot Raštininkė — Ona Siaurienė, 
443 E. 7th St, So. Boston, Mass. 
Telephone South Boston’3422-R.

Fin. Raštininkė— Bronislava Ciunienė 
29 Gould St, TV. RoxĮt>nry, Mass.

jei apie dzimdzius kas pąsą- 
kys, kad jie balandžio pabai
gime bėstomečiiiš apleidžia, 
tai aš tam tikrai tikėsiu, neš 
jie ruošias į gastroles. Ly
giai taip pat tikiu, kad re
daktoriaus Gudo plaukai ne- 
beatžels. WeTT, ką padarysi, 
kad aš toks keistas žmogus.

PRADŽIAI ANT RANGOS
Plytiniai’, dideli, erdvus patogus 4ąa- 

radžiai ant rando*. Randa nebrangi. 
M. ŽIORA. 539 E. Sėventh St., So. Bo.\ 
ton, Mass. , ((K.-30/?

niio kovo 17 d. minkštoj h' 
anglių vartojimas turi mažū- 
ti. SkėHM/ kifd'nuo tada 
jau būsią galima užtektinai 
kietųjų anglių gauti. Nuo 
kovo 17 jau reikės arba vi
siškai kietas anglis vartoti 
arba turimas minkštąsias 
anglis maišyti su koksu ir 
kietomis anglimis® Tas pa
tvarkymas daromas, kad su
mažinti mieste dūmus. Nuo j ' • 
minkštųjų anglių darosi 
daug dūmų ir užteršiamas 
oras. '

Tas naujas patvarkymas 
bus paduotas anglių parda
vėjams ir jiems bus įsakyta

Mass. Pradžia 7 vaL vakare.
Kovo 31 dr, 1926 m., Lietu

vių Svetainėj, Lincoln Street. 
Brighton, Mass.

Balandžio 5 d., 1926 m., 
Lithuanian National Theatre, 
Main & Vine Sts., Montello, 
Mass.

Balandžio 6 d, 1926 m., Lie
tuvių Svetainėj, 24 Morton St., 
Stougjiton, Mass.

Balandžio 8 d., 1926 m., New 
South Theatre, Norwood, Mass. 
Pradžia 7 vai. vakare.
Tautiečiai!

Ateikite pamatyti Lietuvos kintamuo
se paveiksluose, kaip Ji šiandien išrodo, 
kiek pažangos padarė per 
vo gyvenimo. ” 
kaimus.- įstaigas, kermošius, 
nės iškilmės paminėjimų n< 
mybės gegužio 15 dienų.
.duonoje L-. L. K. Gedimino mirčiai pa
minėti. žemaičių rugiapiutę. Dzūkų žu
vininkus ir Įvairius kitus darbus. At
silankymų Anglu karo laivų Klaipėdo
je. Taip pat bus rodoma puiki kome
dija CHARLIE CHAPLIN in Easy 
Street. kuri prajuokins senų ir jaunų 
Rodys ir aiškins C. G. Lukšis. Kam 

ir išleist kelis šimtus dolerių 
dėt pamatymo Lietuvos, kad galima pa
matyti už 50c. ant vietos. Taipgi bus 
galima GAUTI NUSIPIRKTI PA 
VEIKSLŲ iš sekančių vietų: Alytus 
Anykščiai, Alvitas, Airiogala. 'Biršto
nas, Babtai, Daugai, Dotnava, Darsu: 
niškis. Dainos Dienos. Grinkiškis, Gar
liava. Girkalnis, Cakiškis. Jurbarkas. 
Joniškis Kauno. Kėdainių, Kretinga, 
Kuršėnų. Kartėnų. šv. Kaz. Vienuoly
no: Klaipėdos. Kalvarijos. Krosnos, 
Kelmės, Lazdijų, Liudvinavo. Merki
nės. Marfampolės. Mežiškių. Naumies
čio. šakių apskr.. Nemakščių. Pane
vėžio, ’ Prienų. Pašušvės, Palangos. 
Plungės, Paliūnės, Raguvos, Radviliš
kio, Raseinių, Raudėnų, Šiaulių, šianiė-

rrųyrrt užvilktos mokestis, 
doriėkite ateiti ir užsimo
ti. ’ Gerbiami nariai esate 
ašomipasistengti atsivest 
ą&rinkimą nors po vieną 
ėj prirašyti prie mūsų or- 
tBizacijos.

Tel. Brockton H112 "’ ; r

D ANTIS,T AS

DR. A. J. GORMAN
— (GUMAUSKAS) ‘ 

Sekmadieniais po pietų • 
705 Main St., Montello, Mass.

(Kampas Brotul Street) ■ i

TIKIU IR NETIKIU

Jeigu kas man pasakytų, 
kad mūsų jaunuoliai Savic
kas, Valatka^ Kiškis, Dylis, 
Povilaitis . ar Bendoraitįs 
“ženijas,” tai, užmuškite 
mane, aš tam nepatikusiu. O

KIEK BIBLIJŲ IŠDALINO
■> r •- t •; •

Anierican Bible Society> 
skelbia, kad pereitais 1925, 
m. išdalyta 9^)96,120kiįJijų. 
Biblijų atspauzdinta 150 kal
bu. 1924 m. biblijų išplatin
ta ant 2,416,821 mažiau. 1% 

Liapu-tiajm viršuje sakyto skaičiam 4

PIRMAS SO. BOSTON’E UETUVIŠIU
Bostono ir aplellnkės lietuviai tuti progų naudotis ' 

tarnavimu. Štai dėl ko: Mes (vedame vamzdžius, šiluu 
<lena, gnzua. maudynes, skalbyklas, vienu žodžiu viską, 
baa tetkalanja. Mes užlaikome urmo sandėli (vairių rell 
plumberystča nuo mažiausio iki didžiauiio. Ofisas ntlC 
vaL GEO LAUKAITIS 4 OO„ 162 Btoadway, So. Bo<
9ssc90fsxssraDS90nęmaąfiS3^^

K s M <. l'įi J ■ b’ < M ( Ii 5l 4 * •

sjb tris se- M
e^u”s™e’' ‘New Yorko sveika t 
iyon^- misijonierius paskelbė 

finos lavonas besąs pasody* ; . - i
tas kedėje prie stalo, ant ku
rio visoldų Maigių buvo pri
dėta. Viena tų merginų pa-i; 
sakė, kad tie valgiai esą 
u mainai ir Diėvui.”

Kai policija ėmė motinos 
lavoną gabenti laide, tai mer
ginos žvėriškai šaukė ir prie
šino?., Tų merginų amžius 
yra nuo 30 iki 50 metų.

LUKŠYS SU JUD0MAIS 
K' PAVEIKSLAIS 
Šiomis dienomis Bostone

p. Lukšys. Jisai rodo 
įlęinūosius paveikslus iš 
eįįtvos. Su paveikslais 
lankys visas didesneses 
istono apylinkės lietuvių 
iomjas.
Kaikurie gavėnios laiku 
iha į mūvius. Žinokite, 
dšie paveikslai iš Lietuvos 
A lankytini ir gavėnioj.

ttyergo vakare,. kovo* 25 
ryŽių kambariuose įvyks 
nūs debatai, temoje 
r geriau gyventi, mieste 
it ūkės. ” Debatuos Ska
lė, Baltrušiūnas, Čepiu- 
Červokas. Po debatų 

įublikos diskusijos tame 
Jausime. Prasidėsi tai 
tus rengia Vyčių Deba- 
ięlis. Indomau jantie j i 
iami atsilankyti.

Kvie slinkas

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI
i Pirmininkas — M. žioba,
' 539 E. Seventh SL,’So. Boston. 'Mta
Vice-Pirmin»nfcm» A-uJ.' Petrauskas.

250 Gold St, So. Boston, Mass. 
Pffjt Raštininkas'— J. GI i nertis.

5 Thomas Pk., South Boston, Mas* 
Fin. Raštininkas — M. šeikis,

40 Marine Road, So. Boston, Mass 
Kasierius — A. Naudžiūnas,

885 E. Broadvvay, So. Boston, Mass. 
Tvarkdarys — .L Zaikis,

7 IVinfield St, So. Boston, >iass.
Draugija laiko susirinkimus kas trečių 

nedėldienį kiekvieno mėnesio, 2-rų va
landų po pietų, parapijos salėj, 492 E. 
-Seventh Stų So. Boston, Mass.

VAIZBOS BUTAS REFOR
MUOJĄS! ; ; ?

Paskutiniame Boston’o 
Vaizbos Buto susirinkime 
perrinkto Centro. Valdyba, i 
kurią pateko:.Dr. Kaspara
vičius —- pirmininkas, Pra
nas Valentas — sekretorius 
u* Petras Korzonas — iždi
ninkas. , •

Tos pačios organizacijos 
direktorįate: Dr. Kasparavi
čius, Valensas, Korzonas, 
Šidlauskas,/Mikalonis, Oi- 
seika, Bagočius, Dr. Kapo
čius ir. Stuka^-Nąrys — P. 
Kąlinauskas. .

P. J. Akunevičius

ATSISVEIKINIMO V AKA- | 
z RAS ‘ (

Šių metų balandžio 9 diė- i 
ną Šo. Bostono Šv. Petro pa- . 
rapijos salėje įvyks L. R. K.' ' 
Federacijos vice-pirmininko I 
ir “Garso” redaktoriaus L. | 
Šimučio atsisveikinimo Va- j 
karas su prakalbomis ir turi
ningu muzikaliu programų-. ’

Sekmadieny, kovo 21 die- I 
ną įvyko Federacijos sky- ( 
iraus susirinkimą?, kuriame , 
pasidalinta darbo pareigo
mis. Federdci jos skyrius ti
kisi gražaus pasisekimo, nes ! 
pastaruoju laiku katalikiš- i 
ki parengimai labai gausiai 
lankomi. Platesnių žirirt| 
patieksime sekančiame nu
mery. • ‘
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Suteikia geriausį paskutinį patarnavimą, todėl verta 

pas jį kreiptis -

OFISO IR GYVENIMO ANTRAŠAS:

820 E. 6th St., So. Boston, Mass. Tel. g. B. 0188-W

V SUSIRINKIMAS <«
LDKS. 1-os kuopos įvyks 
įtrinkimas ’ ketvirtadieni. 
h?o 25 d., parapijos svetai-

492 E. Seventh St., So. 
»ton, Mass. Susirinkimas 
‘iasidės 7:30 vai. vakare, 
įsi nariai malonėkit laiku 
l&Ėįtiir išgirsti komisijų 
portus iš kuopos veikimo. 
Gerbiami nariai, esate 
leČiami skaitlingai atsilan- 
ti į šį svarbų susirinkimą, 
iomi svarbus, kad valdvba 
$ pagaminusi didelį darbą 
I organizacijos naudos, o 
d sėkmingai ta darba išya- 
tį tai žinokite, kad valdy- 
pvįena nepajėgs. Tadgi 
ąkšta iš jūs stiprios para
še tame darbe. Jūs žinot, 

visas darbas ir kuopos 
išimas ne vien nuo valdv- 
s priklauso, bet ir nuo vi- 
įnarių. Kuomet mes visi 
rbsim, tai be abejones dar- 
' geros pasekmes bus mums 
IŽkrytos. Tie, kurie'nebii- 
tie pereitam susirinkime ir 
gavote knygų, tai malonė • 

būti šiame susirinkime 
Malonėkite atsiinti sau

/f ’ IŠBALO

adai sutikau zakrastijo- 
tincą Grudzinską, kuris 
nbė daugelį bostoniečių, 
pasakoja, kad bostonie- 
pradeda bruzdėti ir ka
tu Veikimu domėtis. Esą, 
Eretas sandariečin paho- 
Žatalikėti.
šbar aš suprantu kodėl 
ildara’’ pabalo! Turėjo 
Į&ą skaitytojų ir tie, ko 
L/pabegs. Laikas bėga, 
Išskinta.
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Waterbury, Conn.
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