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JllO^APIVJŲ VIRŠUS

U, • Hearsto laikraščiai pa- 
kvietė savo skaitytojus išsi
reikštisavo nuomonę prohi- 
bicijos klausime. Tairiki ko
vo 27 d. iš yiso EaĮsu paduo-

; į Vž prohibieijiK palikimą 
OQQ ?

prohibici jos panaikini- 
s; ma balsavo 1,106,770. *IFv .• 4 ’■-Į į. ,

’Ož SILPNAPROČIŲ DEPOR- 
‘ 'TAVIMĄ ’ 

yjąMassachusetts valstijos 
proto ligonių įstaigų komisi- 1 - i • ■ i* a • « ' *

JA.LU1U MUVV uuv v- 

“ kęs Washingtonan ir ragino 
valdžią deportuoti ateivius 

= proto ligonmis sergančius.
> -Proto ligonių įstaigų Massa- 
^ėhusetts valstijoj yra 15 ir 

. ’^>se yra 22,000 ligonių. Ko- 
įhisijonįeriųs Kline sako, 
'kąd iš ktijligonių 44% yra 
% ateiviai .

,ku jis atvirai ir pilnai viešai 
raginamas sukelti Franci jo
je revoliuciją ir paimti savo 
rankosna valdžią.

Pažymima, kad jau atėjo 
laikas tuo jaus pakelti akciją 
ir gana vienų svajonių.

“Dabar laikas "smogti,” 
pareiškiamalaiške. “Briand 
negalės nei įsivaizduoti, kaip 
tai viskas įvyksta, kaip štai 
ga pakįla nauja spėka, ku? 
riai francūzų tautos likimas 
turi būt pavestas. Tie visi, 
kurie šiandie yra milžinai, 
rytoj gulės dulkėse ties jūsų 
kojomis, jei jūs to norite.

“Armija? Policija? Kas 
drįs šaudyti į tuos Verdūno 
karžygius, jei jie fašistų ei
lėse maršuos turėdami ant 
savo krūtinių prisegtus me
dalius ? Socialistai, komunis
tai ir visi demokratai išsi- 
slapstvs.

Laiško - gale pažymimą, 
kad fašistų Franci j a ir fašis
tų Italija tuomet galėtų su-
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Suv. Valstiją indijonų būrys keliauja po 
jos mieste Drezdene. Jie joja, į rotušę, 
sulas. ' '

1

ĮSTATYMAS PRIEŠ 
“INJUNCTION’US”

ALBANY, N. Y. — A- 
nierikos Darbo Federacija 
nuo senai visokiais būdais 
yra kovojusi prieš “injune- 
tion’us.” Pagalios Darbo 
Federacija pasiiyžo veikti, 
kad visose valstijose būtų, pa
leisti įstatymai draudžiantys 
“injunctįon’us.” ’Ki—-—

mo uždraudimas^ pi kietuot i 
dirbtuves arba kabyklas, ku
riose yra paskelbtas streikas. 
Tada kompaniją gali samdv- 
ti streiklaužius^ 
bus ir tokiu 
streiką.

ii dar-
Isulaužvti

Pre- 
mieras Bratiano su savo mi- 
nisteriais atsistatydino. Ka
ralius teiraujas naujo pre- 
miero. Spėjama, nacionalis
tų partija iškils valdžios 
priešaky.

; r * y1

TEBEBANDO IŠGELBĖTI
HARTFORD,. Conn. — 

žmogžudžio Chapmano ad
vokatai tebebando išgelbėti 
jį nuo kartuvių. Chapman 
turi .būt pakartas bal. 6 d. 
Augščiausysis Suv. Valstijų 
Teismas yra atsisakęs jo bylą žmonių buvo šeriami 5 
peržiūrėti. Tuomi senoji iš- valkatos, kurie turi it 
tarmė liko galioje. Be? ad- sfeikatofe uždarbiąiįO
vokatai ieško priekabių ir Dabar ubagai ir valkatos 
bandys per likusias dienas jį rėš mokytis, amatų ir darinį 
išgelbėti nuo kartuvių.

Tuo tarpu katalikų kuni
gas ir kalėjimo kapelionas 
Miehael T*. Barry darbuoja
si, kad piktadarį privesti 
prie atgailos ir prie sugrįži
mo prie Bažnyčios. Kol kas 
piktadarys dar nepasidavė 
kunigo įtakai. .Dar teberūpi 
Jam. laisvamanybe ir laisva- 
darybė. Kunigas pripažįsta, 
kad piktadarys Chapman tu
ri miklu ir išlavintą protą.

PANAIKYS UBAGŲ PRQ< J 
FESIJĄ

Ispanijos vyriausybė-iftjsg 
suomeninės organiząei josJgK 
žosi panaikinti ubagų prd^» 
siją. Ikšiol Ispanijoj ubągra 
buvo pulkai ir gerašUt^mi* 

' • ' • ’ 1
vT FTfSvF?

Elgetvaikiai bus paimti 
prieglaudas ir ten darbų mp* 
komi. Šio parėdymo neklaūr 
santieji.aštriai bus baudai 
mi. <»
’ — - ■ ----------------------------------------------------- - A "

MIRĖ FRANCUOS “XARA^ 
LIŪS”

PALERMO, Sicilija. O 
Liudvikas Pilipas, OrleatsO 
kunigaikštis, čionai persiu 
skyrė su šiuo pasauliu. Būįj 
vo pagavęs plaučių užde^j^ 
mg. Jo sesuo buvusi Poljtite-/ 
galijos karalienė buvo 
mirštančiojo lovos. -
M irusis kunigaikštis vediiV ■ , ■ TV-* -T-T ■' • • “ ' • •savo

Y *

ŽUVO 8 ŽMONĖS

LAVO E
Chrcago. —Ą

(fiŽUVO
SJTnčle

t

Užpernai toje savaitėje 
^tūriais mažiau, negu 

pernai toje savaitėje. Lais- 
nių atimta už girtybę 96.

* -■

požeminių geležinkeli 
vedimo liausimu. Injunction’as yra tai teis-

ATVAŽIUOS “MESIJOŠIUS’
NEW YORK; Šio mies

to teosofai gavo pranešimą > 
kad Krišnamuri, teosofų va
das ir naujas mesijošius at=- 
vyksiąs į Ameriką ateinantį 
rudenį. Krišnamuri yra in
dėnas. Rugpj, 25 d. jis jau 

v , būsiąs New Yorke.

' INFLUENZA SIAUČIA
s SCHENECTADY/N. Y? 

— Šio miesto mokyklos už
darytos iki bal. 12. Tas įvy- 
ko dėl influęnzos ir gripo.

Į 3j)00 vaikų tomis ligomis 
- įserga. Be to serga 75 moky- 
| tojos. - ' ' !
p. 7 General Electric kompani
ją jos dirbtuvės 4,500 darbinin- 
B/kų susirgo,. Union kolegijos 

100 studentų serga influenza 
giirgripu. " ' . ' ' . •

' - • - - - '
F MIRS VYSKUPAS KELLY 

[Jį/tGRAND RAPIDS, Mielu 

įgb ■-% Kovo 26 d. mirė šios dio- 
cezijos vyskupas Kelly.Prie- 
žastis — embolizmas.

.. .-.M * 
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g ITALUOS FAŠISTAI GUN-

ROMA. — Vietos fašistų 
organe “Fascista” padėtas 
atviras laiškas f Valois, f ran-

* ' eūzų fašistų vadą. Tuo laiš- gresan. 
£ =

IŠ ALASKOS Į EUKARISTI- 
NĮ KONGRESĄ

CHICAGO. — Kongreso 
rengėjai viršininkai gavo ži
nių, kad Euk. Kongrese bus 
reprezentuojama ir tolimoji 
šaltoji Alaska. Tą šalį re
prezentuos grupė baltųjų irtbinamas Švč. Sakramentas 
vietinių žmonių.

Aįaskos teritorijos vysku
pas J. R. Crimont darbuoja
si ten iš kiekvienos parapijas 
delegatų sudaryti grupę.Tuo 
tikslu vyskupas paskelbė ga
nyto j inį raštą, kurs buvo 
skaitomas visose tos plačios 
diocezijos bažnyčiose. Vys
kupas reiškia noro, idant 
kiekviena parapija būti} re
prezentuojama Euk. Kon
grese Chicagoj, birželio 20— 
24 d.' ' 't

Imant domėn parapijų fi
nansinę padėtį, vyskupas nu
rodo baltųjų žmonių parapi
jų bažnyčiose padaryti1 . ko- 
lekfas ir tuo būdu sudaryti 
fondą kelionei į Chicago. 
Kas link vietos žmonių para
pijų, tai vyskupas patsai 
kreipšik į misijų rėmėjus ir 
prietelius parūpinti reikalin
gų fondų kelionei Euk. Kon-

1

Vyskupas. Crimont savo 
rašte be kitko ragina visus ti
kinčiuosius birželio 2071. pri
imti šv. Komuniją — genem- 
lei Kongreso intencijai. Tą 
pačią dieną visose teritori - 
jos bažnyčiose turi būt gar-

iškilfningomis apeigomis.

Pagaliaus kiekvienas kle
bonas kviernąmas birželio 20 . 
d. savo parapijoms plačiau 
supažindinti su Šventąja 
Eukaristija ir Kongresu.

Atsitolinus apie 5 mailes 
nuo krašto, kapitonas nuėjo 
aliejuoti laivo inžino ir pa
kliuvo po propeleriu. Šis ka
pitoną susuko ir inžinas pū
stojo.

Jo pagelbininkai negalėjo 
kapitono ištraukti; kurs bu
vo negyvas ir negalėjo laivo 
valdyti, nes inžinas negalėjo 
eiti

Kitas laivas pamatė signa
lus ir “Uncle Sam” ištempė 
kraštam Pašaukti gaisrinin
kai kapitono laivą ištraukė.

Ancoj prasidėjo piliečių re
gistracija. Toj provincijoj 
gyvena peruviečiai ir čilie
čiai. Tą provinciją valdo 
Čilė, bet ja savinasi Peruyi- 
ia. Ginčai eina nuo senai. 
Suv. Valstijos Buvo pakvies
tos patarpininkauti. Suv. 
Valstijų prezidentas paskyrė 
komisiją, prie tos komisijos 
prisidėjo Peruvijos ir Čilės 
komisijos ir bendrai norėjo 
ginčijamoj žemėj plebiscitą 
pravesti. :

Plebiscito taisvklės buvo
»

i V ***** V
j r- / *
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KAUNO POTVINIĮJ PAVEIKSLAI

Tik ką gavome įstabią paveikslą iš Lietuvos. Paveikslai 
x vaizduoja baisą ^Nemuno išsiliejimą ir apsemtas Kauno dalis.

Nuo sekančio Velykinio numerio pradėsime dėti tuos indo- 
( mins vaizdus. Agentai, užsisakykite “Darbininko” po dau-

AMERIKOS AMBASADO
RIUS ISPANIJAI

MADRIDAS.- 4- Naujas 
Suv. Valstybių Ambasado
rius Ispanijai, Ogden H. 
Hammond, “įteikė karaliui 
savo kredencialus iškilmin
gam priėmime karaliaus rū
muose. ' * " r
? Ambasadorius iš reziden- 
cijos į karaliaus rūmus nu
vežtas karališkoj karietoj, 
lydint būriui raitelių-gvardi- 
jos.' :

’ .'-■'b*-

PRISIEKUSIŲ TEISĖJŲ
ALGOS

WASHINGTON. — Koni 
greso žemesniesiems rūmams 
įduotas bilius, kuriiiomi ei 
naiit federaliams prisieku
siems teisėjams turėtų būt 
mokama 8 dol. dienoj.. Šian
die jiems mokama vos 3 dol. 
dienoje.

SUVAŽIAVIMAS PIKNIKO 
REIKALE

Pereitą nedėlią So. Bos
tone įvyko LDKS. Centro ir 
LDKS. Naujosios Anglijos 
kuopt} apskričio pikniko ren
gimo komisijos suvažiavi
mas. Apkalbėta rengimas 
tradicinio pikniko būnančio 
kasmet Vainiku Dienoje 
.(DecorationDay). Šiemet 
tas piknikaibus indomesnis 
ir svarbesnis, negu visi pe
reituose metuose buvusieji. 
Šiemet prie rengimo darbuo- 
Jasivisi praeityje patyrusie- 
ji vyrai. Piknikas bus nau
joje vietoje — Worcesteryje, 
Maironies Parke.

Pereitos nedalios suvažia
vimas išrinko komisiją kuri 
bendrai su worcesteriečiais 
darbupsis pikniko rengimo 
reikalais.- Į tą komisiją iš
rinkta LDKS. Centro pirmi-

tumu ir 
dabar peruviečiai nesutinka- 
Peruvijos delegacija paskel
bė, kad ginei j amo j žemėj pe
ruviečiai nes įregistruotų. Jie 
taip ir daro, neširegis’travo. 
Registravosi vien tik čilie-. 
čiai. Taip atsitikus Suv. 
Valstijų valdžia nori sulai
kyti ir'atidėti plebiscitą, kad 
patenkinti Peruviją. Bet 
Čilė su tuo nesutinka; Ir ne
žinia kuo dalykas baigsis.

LAKŪNO NELAIMĖ
STOCKTON, Califomia,— 

Jacųues Fisheur buvo pagar
sėjęs lakumas tuomi, kad iš 
lekiančio orlaivio šokdavo, 
išskiesdavo skietį ir laimin
gai Žemėn nusileisdavo. Da
bar. jis buvo išlėkęs 1,500 pė- 
cĄ į augštybes ir šoko iš or
laivio, bet skiečio dėl kokios 
tai priežasties negalėjo ati
daryti ir nabagas žlegtelėjo 
žemėn. Tą jo nelaimę matė 
3,000 žmonių. Lakūnas buvo 
43 m. amžiaus.

ninkas A. Vaisiauskas, uolus 
veikėjas J. Jaroša, J. Guze- 
vičius ir V. Jakas. Į agrsi- 
nimų komisiją išrinkti 
“Darbininko” štabo nariai 
P. Gudas ir J. Červokas.

Worcester nuo Bostono ir 
jo aplinkinių kolonijų tolo- 
kai stovi ir ikšiol milžiniška, 
garbinga AVorcešterio lietu
vių kolonija nedaug- teben- 
dravo su kitomis Massachu- 
setts valstijos lietuvių kolo
nijomis. Bet dabar kai susi
siekimas patobulėjo, kai dau- stabdytas dėlto, kad prirei 
gelis tpri savo automobilius, 
kai Worcester’is turi gražų 
parką, tafnėra jokios kliū
ties, kuri_trukdytų bendra
vimą W 
kolonijo 
pradžioje b 
tai galima ir

z •

t *

su kitomis džio sustojimo. Bet tas nė

SAN FRANCISCO, 
— Califomijosąukštesi 
eismo teisėjas JohnąoH 

sprendė, kad Californijos 
rečiams pripažinti divp£są|; 

Yueatane,; Meksikoj, nėra 
galiai.

Taip pat ir .Meksikos-auk^ 
ščiausias. teismas Yucatan^ 
divorsus pripažįsta nele^? 
liais, kadangi ten neatlieki 
ma reikalinga; pro^eįurfe. 
pirm duosiant divorsą 
klausinėjama nei vyro, 
Žra0n0S'

. • * ’ i
KOLEGIJOS RĖKTOS

■ / VYSKUPU f
Washington. -

Marijos Kolegijos. .1^ 
Winoria, Minn., rektorn 
kun. Francis M. Kelly, ® 
Tėvas paskyrė, vyskupu^ 
f raganų Winonoj, Ant gatą 
žinių iš Romos. t

Vyskupas-elęktas KeĮ^H 
damas Kolegijos yektonrt 
mokinius dar mokino &tw 
ir graikų kalbų ir ftldso™!

Naujas vyskupas Kį® 
metų mokinosi ūžsieniutfj 
Yra žinomas kaipo 
oratorius. Pirm,. jjStdįM 
dvasiskon senunaujon molę 
lūs eiti 1 kunigu^ vyskuj^ 
efektas būva baigęs čia Kąt 
likų Universitetą. . '

SUSTOJO LAIKRODIS, 
ĖJ¥S 400 METŲ .

E. HENDREN, Anglija.
— Šio miestelio bažnyčios 
bokšte yra laikrodis,' kurs 
teisingai rodė laiką be susto-r 
jimo per 400 metų. Bet da
bar laikrodžio tarnavimas

-Z’

pertrauktas. Laikrodis $u-

ke daryti taisymą. Miestie
čiai, kurie kasdien žiūrėdavo 
laiką į bažnyčios laikrodi pa
juto nepatogumą Jei faikrev 

j su KitpiniM uzio sustoųnio.- uer tas ne- f^vwda.'BtkMnlū i 
met vasaras patogumas tęsis tik keletą SS ajSŠifttSn

tarpe llętuvlt) tr(.kitata«&9 apgyventa. Ru^rnlų erti “S

.te* apsiima m lAlavJntl..
ta Belotaiyta, kad dieniu Nedaug laikrodžių tfc- 

tai naudin- ra taip sėnų, kaip šio inieste- 
lio bažnyčios laikrodis.T

, i « s y
■ * .

1CET. 
Mam.
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r ANYKŠČIAI. Visame 
valsčiūjėVisuotino surašymo 

: ■ ■

>

,kį ar money orderį dabar. r, Adresuokite:
“DARBININKAS”„

an

riJ'4. i f

t ■

ies 
buvo, bepradedąs eiti, 

t^sUl.gUŽius Eigulių tilta 
"*uo tuojauk 
taiįįrNe-

•»

J

•ifNe- 
fil* 1 ^nes 

dalis, r Valdžia dėjo 
| spaliuošūoti žemu

lę Nemuno tekinę ir išliuo- 
j^įį nuo ppt¥UiioKkutsgrėr 

lįeti vistj miestą. Kovo 
II vai. Nėris vėl pra

eiti ir nunešėSlabados 
"PertUfą,.kaip yra spė- 
ėję 3 žmoiiės kurie žu- 

į«F^ty8e. - Nemunas dar sto- 
įf Wt* yandub žymiai slūgs " 

kspto tiltui pavojus 
- V'
‘įSdfvinio daugėįis 
rtt nukentėję.' Mles- 
ja?«rūpinas v < kbip. 
ient^sįems. pagęį- 

parirĮŪha ’ kambarius, 
pietus ir f. 1.i L .'i.

^eštė daug lentpjūvių ir 
Ulių užlieta, kas gręsia 
tui duoiios pabrangiipą. 

«-š * > * * i i ^fį

•Jifjy.

Ožin ar ilįįi dar' fiir&hh 
toKpFirsartty 
uHm ■- < f >i>iNBLAIMOIGAS
'"“švfekšN'J^
Mūrininkas Šbiteas,’ baigęs 
krūsnį, -lindo “sklepavbnės 
lėnteiėš” išimti Beimant 
lentelę visas krosnis jį už- 
griuvo. Lain^ė, kad netoli; 
buvo žydelis ir jį išgelbėja. 
Pavojus gyvybei didelis, ries 
jo krūtinės kaulas yra įlauž
tas. .

r^. f. t

_________________________

M

GIRTAS TAIP GALI 
• DARYTI 

iABVlANKA (Kauno 
ji: ; Nepersenai gerokai 

įrišęs pįl. J. S., apie vidųr- 
$aktį ‘atėjęs prie pil. Urba- 

ivieienės trobos, reikalavo 
isti į vidų. Šeimininkei at- 

s įleisti, jėga įsiveržė 
ušė šeimininkę ir jos 

< Naktibalda pa- 
teįsmaii. . Tai prie

TARNAUTOJŲ SUSIRINKI- 
-- ---MA&- ..

P AN ĘVĖŽJŠ;-., Vasario 

subtilias i^tiievėžįoyalšt. ir 
r j* i a-zAl: 1A.- iz. V '

r. _ _________j. Šalčiaus re-
Ceratą hįpie koperačiją ir jos 
naudiimgumą,. Susirinkimas 
atrado reikalinga esamąją 
Pąnevėžyųe tarnautoji^ ben
drovę 44Varpas” padidinti 
rsuijnįs mariais ję jos?kope- 
ratyvą praplatinti.

Nutarta prašyti valdybos 
ir revizijos komisijos suda
ryti tam tikrą komisiją dėl 
propagandos vartotoji! skai
čiui padidinti.

Prieš užbaigiant susirinki
mą Įsirašyta bendrovėn daug 
naujų narių.

į8sd.?^Ąido”’saJėje įvyko H- 
w M i. . J • . r~

šubtmas Phiįevėžjo;valšt. ir 
^apvąld.J įsteigi tarnautojų

Išklausius p 
feratrį ’tepie kopeiaeiją ir jos

--------- ■ ■■ . ------------------ i 1

PANEVĖŽIU VYSKUPIJA
» s • ! j

Iš tikrų šąĮtiųių sužinotą,

isfenS iš Kauno, kurios į pFT
’m.’ ♦ i ? — w-' . i i • ’v L , •- * t . ii ii H ' Jį ! -

pahaigoĮf^Kttsd me>. :prar- 
Į~*W » • v *’ * 1 * 1 ’

VK
Panėffši ^atvyko S vogimo? 
tįkęŲri1 ‘ Još vta zifibifloš Va
gilės; ir jau buvo bąustoė, už 
vagystes. \ j, ;

PUMPĖNAI, Biržų aps
krities^ Senas senobinis 
miestelis su akmenine be 
įx)kšfo bažnyčia. Prieš kam 
čia pastatytas mfirihis na
mas, kuriame talpinasi vals
čiaus valdyba. Kiekvieną 
menesį Čion atvažiuoją (iiš 
Vabalninku taikos/ teisėjas 
byloms spręsti, kas palitio- 
suoja vietos gyventojus nuo 
tolimos keliones teisman.

Žmones mėgsta išsigeilįne 
mažiau, negu kitur,'/bet li
pas jų .prislėgtas. 1/olitika, 
sako, nusibodo.

• . _________ •_________ , » I ;

4 »

b

ANYKŠČIAI. Miestelis 
kai Kuriais atžvil

i* *

: .Vas. mfcu.■ 1 ■ : i Ę

dižioje š. nv eia įvyko j?plš- 
čiaus pilnateisių gyventojų, 
visuotinai rbalsavimas ? deT 
prijungimo, .viso. valsčiaus 
prie Panevėžio apskrities, 

asm., iš kurių už prijungi
mą prie Panevėžio apskrities 
balsavo 2979; o už palikimą 
prie Biržų —4- , Savivaldy
bių Departamento nutarimu 
Departai^iento nutarimu 
Pumpėnų valsčius nuo sau
sio mėn. 1 d,.s. m. priskirtas 
prie Panevėžio apskrities.

• ’ r * T. ; j j
PUŠALOTAS. Sausio 3,

5 ir 9 d. čia įvykojralsČiaus į 
pilnateisi^ gyventojų .visuo
tinas balšdVimas dėl prijun
gimo viso valsčiaus prie Pa
nevėžio a *ėš'; Iš bėnd- 

iečrių r gyvėntojų 
’3182, balsavime da-

; Už ‘pti-;

daviniaisyra 10801 gyventu 
jų, iš, kurių lietiįrių 878^, 

žydų 1603, rusų 374, lenkų 
37, vokiečių 3 ir latvių 3L 
Miestelis, turi apie 3000 gy
ventojų Valsčiaus savival
dybės’'praeitų metų sąmata 
išnešė 55,701 lit. 90 et. Tos

B" • «. (

sumos žymesnė dalis sunau.-
Balsavime dalyvavo 2986 dota valsčiaus administraci- 

; • v * • ' • jos reikalams, 6 likusioji da
lis mokykloms, ■ keliams ir 
gatvėms tvarkyti. Anykščių 
miestely išgrįsta didelė gatvė 
ir pastatyta® joje Cementinis 
tiltas,'o vieškelių tiltams'pa
daryta už 3000 litų cementi
nių'vdmZdžiį. Valsčiaus sa
vivaldybės 1926 nfetams są
mata priimta sumoje 57001 
lit: 60c.,' kur numatyta kelijy 
reikalams 3000' lt.’, gatvių 
tvarkymui 5061 lt. !60d. dr 
valsčiaus užlaikymui 25, l(į 
It. Valsčiai 
sija susidedanti iš pirminin
ko mok. J. Puodžiūno ir ila- 
?iiA tT. Baltieiio ir P.' Vaid- 
šteinopądarėvalsčiauš tašti- 
bėš' revi^K’ 1 ir afrhdo;' kad

tos numatyta 4700 
kotą tik 41 lit Pabaudų ne
matyta 3000 litų išieškotą 
2300-litui ■ t? j S
r Daugiaušia nubausta iiį 

įr triakšm 
kėlimą, i : i >; j > ; ? j •

t ifiĮirj. |,t i j i 7 ■ ? r
iĮSTBIGTA: PIENO JARDUI 
r<tPBIMą.BW»»A! ■.<•■ 
: * -Vasario pabaigoje! Kaune 
|steigto?kalbamoji sąjunga. 
Jos tikslas planingai organi
zuoti pieno per dirbimo-ben
droves i ir esamoms padėti 
tinkamai susitvarkyti. !••■ < į
• į; . . . • 4—r'" ■; ■ » ' • • ” r ::

AUGINS CUKRINIUS d 
/HRUNKELIUS ;,..f ;<į

• t Ministerių Kabinetas pri
ėmė cukrinittuis ■ runkeliams, 
auginti sąmatą. Šiemet nri-. . .... ... .1 puuį$ui» .-įUfiuiu,: Jin .jw»< „truz^fuui
matoma apsodinti cukriniais ziu^jd^e garantijų ant patelio. :— 

----- ------'- — - ■ fnenduojaimr,' su rantuojama ir>parduo-

reikalui * numatomą 95S 
litai, o pajamų už p® 
tų čuKii SR^I^B.■

‘*1

" T f ;£ą.
... -čtfaf yra nauja ajrdiialf įkuj-t veikm 

labai gerai Šiuose atsitikimuose. Jei 
jėsd daktaras dar aCffc1 jumis jtjs! utra* 
.Bes. tųt nueikite, pap apUekorhnįr sau-’: 
'kitę butelj. ji vadinasi Nuga-Twre» Var-? į 
toki te, pereorii dienų ir jus nw^tfjbtel- 
te, kaip greitai jųa. agansite tavo svei
katų ir stiprumų. > Musų skaitytojai:ęa- 
H neabejoji, bet tuojau bandykite tų nr- 
duolei Nugb-Tonė, 'nes jie suras,' kad 
tai.yra .labai geras prirenąinias kurte 
atbūdavo ja stiprumų, nervus, kraujų* ir 
pat} kūnų: JI telkia atBvlęiinaritl mie
gų, suteikiu gerų apetitų, stimuliuoja -»?■ 
kepenis, fegulittoja vidurius ir ‘Jardas -- 
lobai aerai. i JBdlrbejai ?iuga-T<me Ja
no labhf gerai, kad JI* Suteikia "Jums 

r tiek jdaųg SteiV 4*? lfik$ nlsl^pi^ ap- 
tiekoriams duoti .1un»r garantijų aroa 
pinigus jgrųžtiitl, i jei jus< dėužgan£<Jns. 
žiurėju te garantija ant pakelio. Reko-

■ '• I Lietuvoj Seimo rinkimai jau paskelbti. Ąr tams-; 
ta kaipo katalikai norėtumei, kad jūsų tėveliai, bro
liai ir seselės pasiliktų ir toliaus ištikimi Dievui ir Tė 
vynei? jei taip, tai žiūrėk kad jie padribtų savo balsą 
už katalikų sąrašus. Kas juos paragįs? .

ro 
šk; j-

-■ 1

“Darbininkas” gali ir ragina, nurodinėdamas be 
(Hevitį įrieštautihį ir jjrieštikybinį veikimą, ko tamsta

1 laiškuose neturite galimybes! parašyti, i • i . . .1 iį 
: i f T ■■ ' ■■ ! ? ‘ z < » >>!'■;>•

gusta nesiriipirisitė^ tinkamai apie Sfeimd riit- " 
kimūs, tai jūsų mylimiausi gentys' pateks soical-bolse- 
višfinėh įtakon ir išbalsribs Dievo ir Tėvynės priešns'ir 
įsteigs kraujuotą bolševiktinį rojų. , i

Dabar laikas apsaugoti juos.
kitę saviesiems į Lį^ttrv^ ‘‘Darbininką.

O kaip? Užrašy-*
Jame ras;

ĮNĖLIAI (Šiaulių 
s Š. m. sausio mėn. 18 

p. S. vedė ketvirta žmona, ± • i * c’

jįfrėdamas tik apie 33 metus 
š^nžiaus. Su pirmąja žrįio- 

išgvveno dvejus metus, su 
trąja — aštuonis mėnesius 
stt trečiąja tik septyhis 

sius., . Mirus anoms 
, dabar vedęs ketvirtą

>! ai

* daug* naudingų patarimu, persergėjimų ir nurodyme

® Pajamų šąšiMoj bnvbriū- 
matyta 14’688 lit. 75c. 'tino 
valst. žemes mokesnio 15% 
valsčiaus savivaldybės riau? 
dai, kurio mokesnio liko ne
išieškota 792 lik 36ė.; Paten
tinio mokesnio nuo prekybos

vįvaldybių iMds* 
nutarė Piįšalotų Valsčių nuo 
sausio mė . 1 d. š. m. priskir
ti prie Panevėžio apskrities.

neveŽioJ Bitžų-Pasvatib, Rb- 
feiŠkib;.’ Ežerėliu ir Utenas 
apskričių. Taigi Panevėžys 
padidės dar viena žymia cen- 
traline įstaiga. Kas bus Pa
nevėžio Vyskupijos vysku
pas. tuo tarpu dar nežinoma. 
Vyskupo bažnyčiai-katediai 
numatyta naujai statomąja 
bažnyčia.

----------- ------ - • 
VAGILĖS

Vasario 28 d. š. m. Pane
vėžio mieste tapo pavogta 
dienos metu—iš pil. Leibo 
Jofe krautuvės manufaktū
ros prekių 180 lt. vertės ir iš 
pil. Vilgelmo Šeflerio krau
tuvės viena pora pusbačių 50 
lt. vertės?' Vagystėj biLvoj- 
tartos dvi Oftoterys, kurios 
policijos pastangomis tą pa
čią dieną tapo sulaikyto^. 
Padarius, kratą,, pavogti 
daiktai liko atrasti viešbuty-

ja ir šiaip įnreugemijos gana 
daug, tat kodėl taip nešvaru 
— nesuprantama.r Dažnai 
tenka matyti vidurdieny, rie- 
šant ir piliant i gatvę pamaz
gas. Ar nereikėtų vietiniai 
policijai prižiūrėti, kad to-

-366 West Broadway / South Boston, Mass.
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aš tik vienas noriu sekti savo sąžinės balsą.” 
<«.r~ - * x . ■

kad toks žingsnis užduos smūgį tavo gražiai ateičiai.

istorinė Japonų apysaka atpasakota sulig misioniėrių užrašų 
i j. špilmano, S. J.—Sulietuvino A. Blažys.

ydima Siihoš'karalienei Tarnaitė
jį' isėjd oran. - KkraTieh^'gr, apŽiiil€/d& -t \ 

fe Sil&toių; įspyrė jį’ltp> ir budiritlMma 
hSikaforiiįr sūnėnai, kėftfiš* ir atsimink1 savo 'v

< i- įli;, -į--

-S
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VILKŲ ATSIRADO 
tjKBINĖLIAI (Šiaulių 

Apylinkėje teko maty- 
ytyųematytų svečių — vilkų, 

/'ų čionai niekumet nebu- 
t’- Naktimis net ir Į kaimus 
ilanko, norėdami ką no- 

3$&t prigauti. Jeigu jų riie- 
nenaikins, tai gali ir ža- 
jjadaryti.

- ''s

MANDRAS VIRŠAITIS 
BETYGALA (Raseinių 

įį Turime 4‘ pavyzdy i- 
tršąiti, kuris ne pirmą 

igėręs skandalijasi. 
^atvaŽįavęs, vidurnakt i 

Mfekainuo mokytoją pa- 
kfcmąj. tik gaila’, kad 
gavo išvažiuoti. Gi

x mokytojas atvažia- 
e 5 v. i pašto agentu- 

‘išrado Viršaitį sd kompa- 
smagiai traukiant vids- 

. ‘Mokytojui?. paphU 
^-korespondencijos, r;usti- 

tris pasakė, kad agentūra 
iki 2 v. p p., o da- 

r jail 5 v. Mokytojas pa- 
o, kad ligi 2 v. p. p. tu- 

i pamokas, todėl ankščiau 
Ižiuoti negalėjo. Tada 

it i s matyt nusigėręs su- 
4 4 PainU jį vyrai.” Bet 

nieks Yiepasijudino, tuo- 
pats viršaitis n ach ai iš-

‘ R.T?' ...... --
stijos.' Jo šeimynos tradicija 
buvo ta, kad vienas jos narys 
turi būti kongresmanas. čia 
parodpmae vyrąs dabar, vary-

i

būti'ištikimas Kristui ir laikysiuosi dūoto žodzio.ikl į i 
paskutinio kraujo lašelio.

' “Nedėkingasai neklaužąda, nekalbėk dai 
ne žodžio. Jei tū pašiepei mano genimą — pažinsi 
piktumą. Sargybos viršininke, eikš čia, surakink 
jį retežiais ir grūsk kalėjiman!” ? ‘ .y-

4Tęsinys j
n. kova

■ .rj , •

Kai gerokai sutėiito ir gatvėse sumažėjo triukš
mas, sargybos viršininkas vedė belaisvį į.pilį. Ži
nią, kad Sikatoraš tapo krikščionimi, žyniai labai 
geritai išplatino ir siundė riiinias, kurios, apsupę mi
sionierių namą, buvo bepradedancios rodyti jiems 
nasrus, bet ginkluotą būriai, kuriuos Sivanas, šią 
dienų bėgyje, žymiai buvo padidinęs, sudraudė1 jas. 
Dar ir dabar dalis ietininkų turėjo saugoti namą. 
Sikatoraš vedamas į pilį ddug prisiklausė grūmojimų 
bei šmeižtų. > X •’ .

•ytv ykus Į pili visų pirma jį nuvedė pas kara
lių. “Atriškite,” sušuko jis, “ir leiskite man vie
nam su juo pasikalbėti.” , Apleidus visieriiszkambarį, 
karalius užsimąstęs pažvelgė į Sikatorą, arba, kaip 
mes jį dabar turime-vadiriti, į Simoną ir tarė:44Tu 
šiandien' padarei man daug sunkaus vargo. Savo 
neapgalvotu pasielgimu kuo tik maišto nesukėįei, 
nors dar ir dabar negalimą pasakyti, kokius bus pa
sekmės. Juk tu pats žinai kokią, yra galinga žynių 
partija ir kaip lengva laike tų Martini jaus švenčiu, 
kuomet visur ūžia zakas, sužadinti žmones prie žiau
rių darbų, kad viešąją aukštumą sudraskytų! Tiė- 
sa, mano dvariškiai ir drąsūs kareiviai drąsjai stojo 
už mane. Bet ir karalienė nuo to laiko, kai aš pave
lijau antrajam sūnifi tapti krikščionimi — tai buvo 
mano kvailystė — slaptai eina prieš mane su galin
ga žynių partija ir jei aš ką nors padaryčiau krikščio
nių naudai, jutkankamai jie turi jėgų pareikalauti 
mano sosto, o gal ir gyvybes.. O tu gi nežiūrėdamas 
nė į tai, kad aš tave viešai apskelbiau savoįsosto }»a- 
veldėtoju, nieko nepranešęs nuėjai ir priėmei krikš
tą!” , . , < 1 H. ’

*

“Karaliau, aš sakiau, bet tamšta manęs neno
rėjai klausyti.” . . •*;;;? . V,

> “Beprotyste! Žinoma, kad &š nenorėjau klau
syti ir šito atsakymo teužtenka tau. Aš jau nebetu
riu vilties, kad už tokį sumanymą veltui tau praei
tų ir tai dar šitažne laike.” . , _ u. t *5 -

4 4 Man skaudu, kad aš jums tokį vargą padariau;
\ ’ ‘ -----

44Tu turi.prote’balsą sekti, ir sis tau pasakytą,
_ _ _ _y.

garbingoms pergalėms, sostui ir net pačiai valsty
bei! Tu turi dėkingumo balsą sekti ir šis tau paša-

* L ■ :rx^T> <• A
&

Tu turi dėkingdino balsą sekti ir šis tau pasa
kytų, kad toks žingsnis padarys skriaudą tavo ge
radariams ir jie turės sunkiai nukentėti! Tu turi 

ir leiskite man viė- pagaliau gudrumo balsą sekti ir tas tau. pasakytų, 
kad tokie užmanymai irstau, ir misionieriams, ir 
visai Japonijos krikščionijai yra pražūtingi! Bet, 
kaip tu sakai, jei ištįkrųjų tau daręsi skaudu, pa
rodyk man tai darbais. Rytoj rytą eįnam draugv 
šventyklą įr atnašaukime auką gąrbiągąni mūsų vai 
stybės kūrėjui Dzin-mui.” >. <{ \ ,fr “ , I

4 4 Aš šiandien viešai atsisakiau vęlpio ir visų |d 
darbų; mieliau mirsiu, negu ryt atnašausiu štabui 
.auką,” tvirtai atsakė kunigaikstįs. . !
• /‘Juk Dzin-muo nėra velnias, jis yra didvyris, 

kurį ir kiekvienas japonas—krikščionis priyalo gerb 
ti, kaipo mūsų karališkos giminės įsteigėją. Befjši 
tu nenori jam aukos atnašauti, tai kam jį paniekini? 
Aš kalbu rimtai, nes tas dalykas siekia tavo sostą h 
Valstybę.” / ’

“Ką man padės, jei pasaulį įgj’i’iu, bet sielą nu
skriausiu!” . . ...

4 4 Apjakėli! Nuo to dalyko gal ne vien tįk tavo 
bet mano ir tavo prigulės Jikiniasl’f ,t ' . .
z “ Vis tiek aš neguiiu aukoti stabui, nes prUiekian j<»

T t ’’ 1-į »' r * ’ «£> 'T* ■ • i
Kalėjimas, į kurį nuvedęBimoną — jis taip nau- <

ju vardu vadinos i — nebuvo toks baisus,. kaip kita- ■ 
dos Stepono, bet vis. tik atrodė gana skurdusi s Ne- | 
-buvo čia nei brangių divrinų,. nei. margų šĮlkrit/te^ 
gražių baldų, prie kurių jo. akys buvozpripnįęį—' 
vien tik pilkos, aprūkę, samanotos sienose Ne^|riūpy’'4 
taipogi nei skanių karališkų pyragaičių, ant gpįįįąį r 
lėkščių, nei kvepiančių gėralų, brangiuose> V *
r-tik paišinas nsų puodas ir vandeną ąįjotes.'.v ?
kunigaikštis jautė savo širdyjesaldžią ramybę; nors : 
knipO krikščionis dar tik pirmą kovą jis. buvo pargaš <' J 
įėjęs. Meldėsi, dėkojo Dieyui už suteiktą krikštu Įr 
dar kartą atnaujino sau vienas priesaiką; maldoje i 
jis nepamiršo Sivano ir savo priešų. Pagalia# už
gesino mažą aliejinę lemputę ir atsigulęs ant kietų 
dilių saldžiai užmigo. Bet tos dienos kova dar, pa
buvo baigta. '< ....

Y * Voš tik sūdėjo&kįš Š i katoras, kai p s taiga SU ’dį 
diiausiii triukšmu vėl atsidūro kalėjimo dnrys iPL

*

fa»Mr^

/ &įį&gaikštis nuvargęs', šiokiai atbudo'; piima* 
tįs jpHe&įs Stovinčią Itaratieiię. pabūgo. Ši visų* 
pirma stengėsi apipilti jaunikaitį gražiais žodžiais: . 
Dar kartą nupiešė blizgančiomis varsomis jam pa- ' 
ruoštu ateitį, d iŠ kilos pusės; jei nėatiiaisjriąs sa-’;^»Į 
čo paklaidų, snsilauksiąs liūdną likimą. Tačiau jos ' >» j 
žodžiai jokios įtakos riepadAre jaunikaityje. .lis vi- .

atsakym
u *
.•II
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Bet jokiu būdu neketino atmesti tik- 
“Išvaryk mane!”—tarė jis. “Pa- 
Užmušk — vistiek pasiliksiu ištiki- 
Sikatondonas, žiauriai sumušęs ku-

-S ’

RODYKLĖ No. 22

yra sunku

Lietuvos Banko valdytojasfl® 
prof. Jurgutis atsalę kad | 
jei kalbėti apie ūkininkę ir I 
žemesniuosius valdininkus, ■

k

Xz

* .
r

tas’ įstengs? jų supirktąsias 
prekes išpirkti irąr jie, atė
jus vekseliu mokėjimotermi- 
nui, turės kuo juos apmokė
ti.”

Tokios yra priežastys di
delio pinigu plaukimo iš mū-

s massu to laikrasčiobend 
darbiu apie finansinius mTi- 
Su krašto sunkumus. . ->? ’

Į klausimti, kiek turi pa- 
- visiems norintiems skolintis grindo nusiskundimas dėl 
^nepakaks. Be to, gavimas dabar esamo litų trūkumo,

—-----
' « . . *

Ypatingar

RYŽIŲ PUDINGAS

kalingu daiktu. Taupumas, 
jei jis bus visi) palaikomas, 
daug gali palengvinti padėti.

Toliau, kad neišmėtyti pi- 
| • • v • *1 livin«n

-JI

&M

Žysi I’amerk tik į karšty vandeni, ar-į{ 
ba jei reikiu užvirink vandenį.

Naminiai Pasigelbėjimai
Nuvalymui marmuro kuris pasidaro S 

purvinus ir taukuotas daryk taip: 
uirpink uncijų sodos įį puskvortės vau- | 
■leniovir dėk Įmitimo iki pasidarys kofee- ; 
lė. Trink drūčiai ant marmuro ir le|ak-S 
nudžiūt. Numazgok su tyru vandeniui,-^

Nuvalymui baitų plėtiny nuo brito ąį 
nalivuoto stalo, naudok šmotų skaru-J 
Ho ku kerosinu, alkoholiu ar linų afte'-J 
jum. ’. ąšaSS

Išvalymui baltų audimų kurie 
tonavo ilgai stovėdami,.išmazgokjad*A 
muilo putose ir paskui išdžiovink 
Jėėje. »as .-itgrįžlns jų baltunaęu. i,

Indų šluostymo abrusus reikia IŠfltįfaHg 
goti nors sykfįj dienų karštame faM^

Nesigilinant plačiau i šias 
derybas (taip pat į Rusijos), 
visgi reikia manyti, kad jos 
tam tikrų vaisių duos. Tiki
masi, kad rinka, jei ne vi
siems mūsų krašto gami
niams, tai bent daliai bus su
rasta. t
•. Įdųmųš yra nepersenai laį- 

’*s

X . ■ -i
' >■« t . (t // *

ithma. Susidėjus 
vbėnri^i kad filri- 

F įlinkas neturi kiįr ?Ąeū davo 

gaminių, turi juos labai pi- 
giai parduoti vidaus rinkai. 
O-jeigu. javai ir gyvuliai, tie 
vieninteliai mūsų krašto ga
miniai, ir eina užsienin, tai 
jie ten neišlaikp konkurencį- 
jos kitų kraštų, kurie paga
mina ir pigiau ir geresnius 
gaminius, pa v., kad ir tuos 
pačius javus bei . gyvulius.

. Esant tokioms aplinkybėms, 
ūkininką pajamos, lyginant 
jas su išlaidomis, yra per ma- 

* žos,. kad ūkininkas galėtų su
vesti metinę ūkio pajamų ir 
išlaidų sąskaitų. ’ Be to, rei: 
kia atsiminti dar irifai, kad 
pramonės gaiųįniai, kurie ū- 

. Liniukui reikąlihgą, pirkti 
parduotuvėse, galima sakyti, • — xl • X ' T •••

J. 'T' - ♦ *.

. į parduotuvėse, galima sakyti, 
V' nepinga, nė kiek, arba, jei ir 
/ | pinga, tai labai nežymiai, b 

yįavai nukrito labai.
r Ir susidaro pagaliau taip,i^s 
. kad,' suvedus metinę apv- 

skaitą, • - ūkininkui nelieka
7 nieko, o labai dažnai turi ir
4 pedatękliaus, kuris prisiei- 

ha kuo nors, kitu padengti, 
į - Prisieina pinigų skolintis. 
r5 Be to, su paskolomis šian- 
|| dien-ūkininkams, vėl nėra 
įltaip lengva. Josf g ei ir gau
sinamos,' tai dažniausia tnhn-

’ ** ♦ i __

į įįpaląikės. Jos ūkininką, ku-
" įtinai “

7 AUGELIS patyrusių virėjų sa- 
■**ko, kad Bordeno kondensuo
tas pienas (pasaldytas) padaro gar- 
džiausią pasaulyje ryžių pudingą.

‘"V a
Tai ttisybt, bet tai dar ne visa tei- 
sybfc Ta^ tirštas, švelnus pienas 
yra geriausias visur, kur tik reikia 
p^n<o.ir enkraus. . x į

Pareikalauk iš Bordeno, 350 Madi- 
son Avė., New York, vartojimo nu
rodymų knygelę, o tuo tarpui jos be
laukdamas ryto išoandyk konden
suotų pieną kavai baltyti.

tai taip, bet bendrai apie

yd^ahp^ynsą pro __ __
diĮigja faktais! Jisąi:8a4 
.ikdšįųoitetųyadl*" 

fįf^nedidelispai 
vę^injąąios yab^reikalui < Kąųiibcbu^

11 d. sausio išmesta net 
įdOO 3|fų.. iTii vienas mjV, 
bAnkas pe^ tris dienas yra 

pirkęs svetimosios valiutos 
už 8,000,000 litų. Tad, jei 
Kaunas gali sumesti taip 
trumpu laiku tiek, liti), tad, 
vadinasi, Kaune ji) netrūks
ta.

Kyla klausimas,' kurios 
priežastys, koki reiškiniai 
sudaro taip didelį svetimo
sios valiutos reikalavimą ?

Banko valdytojas atsako 
ir į šį klausimą “Tas dide
lis svetimosios valiutos pa
reikalavimas, sako jisai, ky
la iš to, kad mūsų pirkliai 
nepasitiki litu ir nori jį pa
keisti prekėmis, gabenamo
mis iš užsienio, už kurias rei
kia atiduoti svetimoji, valiu
ta. Ypač daug gabenama 
prabngos dalykų. Jais už
verstos ir brangenybių, ir 
kosmetikos, ir manufaktūros 
parduotuvės, Tam gausin
gam importui padeda dabar 
einą užsieny j (tarp Čekoslo
vakijos, Vokietijos, Prancū
zijos, Anglijos ir kitų valsty
bių) varžytinės dėl mūsų 
rinkos. Besivaržančios val
stybės mūsų pirklius gausiai 
kredituoja. Pirkliai skubia 
tais kreditais pasinaudoti

r - • * ** , 1 v
Jeigu plirnfcai pradeda džhrtl 

šluptl, ir neturi naturalio aliejaoęįM^ 
esti <lėl karSCio. Galvą reikia tepti 
alyvų aliejum sykį ardu savaitSjeįrt’ 
nant ir paskui l&karšlnant gerai natąlo- 
jant gerų šepetj. šepetys turi 
satinai storus šerius. Metaliniai. 
eiai negeri nes jie gali užgauti odę. Pfe 
trink galvų geni shamjioo aliejunj,^ 
įtrink f galvos odę per dešimt 
Po to naudok nestiprų muilę ir itiplęm^ 
plaukus naudojant vandenj kas tykia; 
šaltesni, pagaliaus visai šaltų. ‘

Ypatiška Sveikata

Reikalinga užlaikyti akis švariai.Sp 
geram stov.vj kaip ir kitas kūno dįWa 
Natūralia šlapumaš akyse yra Vhiiafite 
ko reikalinga jų užlaikymui. Vienok 
jeigu esat nuolat lauke ir pahmtat; 
kad antakiai ima perštėt. nuo vęjt? HĖ 
•lulkių, turit mazgoti a*kis sykj j 
Geriausia yra soliucfja Boric Acldę.miį 
■ laromo sekančiai, iš Boric Acid patfdė^ 
rio ir puskvortės tyro virinto vandenai* 
Keletę lašų to skystimo reikia įiafltetĮg 
akies kamputį. Lai jis perbėgs paainįĮ 
į kitę akies kamputį. Patirsit kad-fiw 
būdas pataisys ir palengvins akims; ’’

mus ? Palaikymas savosios 
pramonės ir pirkimas tik sa
vųjų prekių gali daug pa
lengvinti finansinius sunku
mus, nes tada nereikalinga 
kraštui išmesti į užsienį be- 
reikalingai pinigų.
- ’ - -i j * j
Būtų galima surasti įr 

daugiau būdų šalinimui sto
kos pini gi) pas mus, bet tuo į 
tarpu užteks to, kas nurody- • 
ta. Man buvo svarbu nuro
dyti esamoji padėtis ir nuro
dyti, kas mums būtinai rei
kalinga daryti, kad iš jos išė
jus. Baigdamas dar kartą 
noriu pabrėžti, kad ir mūsų

■ ,

Kreomią dEas 3;pmigų tr 
kurną krašte turės ^atsiliepti 
dar sunkiau. Bet tas reika
linga. , ? z

Tačiau reikia pažymėti ir 
tai, kad priejnnigų trūkumo 
didėjimo prisideda ir pati ’ nigi) į užsienį, reikalinga pa- ♦

r; * ' ' 1

paskolos iš Žemės Banko yra 
surištas su kai kruiais suųr 
kumais. ■< • > į

Ūkininkų padėtis susidaro 
labai rimta. ; *

Mūsų vyriausybe susida
riusią padėtį gerai žino. Ji 
atatinkamo dėmesio jau yrą 
atfllheithisi,1 kad iš tošlri&em-įj 
tos padėties išėjukJ Padaru 
ta ir daroma visa eilė žygių.' W 
Kiekvienas atsimename važi
nėjusią mūši) vyriausybės 
siųstą delegaciją Rusijon," 
kur tartasi apie užmezgimą 
prekybinių santykių. Nese
kai važinėjo kita delegacija į 
Latviją. Mūsų kraštas, kaip 
žinome^ yra žemės ūkio kraš
tais. Latvi j a — daugiau pra
monės šalis. Derėtasi apie 
kiekvienos šalies dirbiniu lvg 
ir apsimainymą — latviai 
galėtų duoti mums reikalin
gų pramones, fabrikų dirbi
nių, mes jiems reikalingo jų 
kraštui maisto — javų, gyvu- 
lių^ kuriuos jie gabenasi;iš 
kiti) kraštą Derybos tuo 
tarpu pertrauktos. Bet mes 
laukiame Kaunan atvyks
tant latvių delegaciją; čia 

jbus tęsiamos pradėtos dery-

kanuas-daug?

vają pramonę ir nepirkd^ 
mas nereikalingų,- nebūtį# 
ir brangių prabangos’ ’ dali 
ki).

(“Kooperacija”) ‘
* . JaM
.......f •. . ■ -. „ ? i

JUOZAS M. VERVEČKA
(VERACKA)’ ’i

LIETUVIS ADVOKATAS
, PRAKTIKUOJA DVIEJUOSCB . 

OFISUOSE

SOUTH BOSTON MAI
414 W. Broadvay

TeL S. B. 0948 ’ 3
BROOKTON MASS.:\| 

684 No. Main Street J 
Tel. Brockton 7180

RESIDENCIJOS TeL S. B. 8429-W

Virimo Receptai
Makaronai, spaiilictti ir kiaušininiai 

•loodeliai yra trys maistai kuriuos kiek
viena šeimininkė prvalėtų naudoti ren
giant valgius. Tie maistai suteikia sti
prumų ir vikrumų ir tuo pat laiku bu- 
ilavojū kūnų. Jie užima vietų dauge
lio mėsinių valgių kadangi >ų maistin
gumo vertė yra tokia pat, o jie daug 
pigiau apsieinu. Sekantis receptas ku
riame kiaušlniniai noodeliai (egg nood- 
ies) naudojama yra skanus ir lengvai 
virškinamas. Pamatysit kad šis pudin
gas turi gražų ir skanų skonį ir galima 
ilnoti su šutintais vaisiais. . * ;

NOODLE PUDINGAS
2 puodukai pieno 

_1 jmskvortė noodles ;
4 kiaušiniai t

* s j

% šaukštuko druskos., ' - ■ . •
Sudėk noodellus j verdantį šildytų 

vandenį ir virink itenkiaš minutes.- Nu- 
košk )>er skylėtų blešinį indę. Suplak 
kiaušinius pilnai ir įmaišyk Į -mode
lius. Ištnuknok pudingo skarvadų. su
dėk eilę nuodelių, apibarstyk cukrum, 
almomlais, tarkuota lemeno žieve ,ir 
tarpytais taukais. Paskui dėk antrų 
eilę nuodelių ir daryk kaip pirma, .iki 
viskas sudėta. Dadėk pienų ir druskų, 
ir kepk vidutiniškam pečiuje valandų. 
Duok karštų su pienu ar smetona.

Virtuvės Reikaluose
Kuomet kepsnis bis'kį perkepa, 

dėk jį peršutinimui.
Nuėmimui musių popierio kuris pri

lipo prie stalo, patrink jį su terptitinu 
n r kerosinu ir jis lengvai nusilups.

Frankfurtai būna skanesni jeigu per
pjaunami ir apkejiinami ir duodami su 
daržovėmis.

Darant salotų uždarę sudaryk sau
sus dalykus pirm dedant šlapius.

Greitam išdžiovinimui salotų lapų su- 
•lėk juos\ į retų audimų (cheese eloth) 
ir sirk smarkiai ratu ore.

Valant agato indus negramdyk už- 
džinvusį maistų ant šonų nes tas surai-

mūsi) visuomenė, ir net kai
mas tos’dėmčs nelieka nepa
liestas.

Šiandien mūsų visuomenė 
daugiausia reikalaujua už
sieninių prekių — kvepalu, 
muilų, vynų, o savųjų neper
ka, nors kai kurios lietuviš
kos prekės nė kiek nebloges
nės už užsienines.

Toki dalykai, kaip perdi- 
delis gabenimas į,Lietuvą už
sienių prekiti, o kartais ir vi
sai nereikalingji (kvepalai, 
muilai) visuomenei —nesu
sipratimas, kad jas perka, 
pirklių nepasitikėjimas pini
gu ir kiti dalykai graso suda
ryti pavojingi) ekonominiii 
sunkumų ir dar labiau pa
sunkinti sunkoką padėtį.

Kaipo išeitis iš to yra tau- 
. ■ i., j—. -

■JA;Įįg

•^^^ąli įtenkinti. 0 ilganu, 
|| lės paskolos, kurias duoda

Žemės Bankas, ne visiems 
j1 prieinamos; antra vertus, 
$ < ‘ ■ —
v .

ė • 
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“ prie kunigaikščio Šrrdies,_savo •gerumą permainė į 
kerštą ir neapykantą Veržėsi iš jos burnos gramo 
iimai, šmeižtai ir prakeikimai; pagaliau iš pykčio 
pabalusi ir sūnėną pavedusi visų dievų kerštui sušu
ko: “Mirk ir supūk tame kalėjime! Tu pats to norė
jai ir nebebus tau daugiau dovanota gyvybė!” ir 
apleido kalėjimą. /

Neužilgo panaši audra teko pergyventi Simonui 
ir nuo tėvo Sikatondono, kuris sužinojęs, kad Sika
toras apsikrikštijo, su didžiausiu įnirtimu atvyko 
Uzukon. Kunigaikštis ištikrųjų manė, kad tas pa
siutėlis jį pasmaugs ir jau buvo paaukojęs savo gy
vastį Dievui, 
rojo tikėjimo, 
daryk elgeta!
mas Kristui!” 
nigaikštį, apleido kalėjimą

Jau prabėgo savaitė ir niekas daugiau nebeap- 
lankė Simono, išskyrus tik kalėjimo užvaizdą kariš 
kiekvieną dieną atnešdavo jam risų ir vandens. Die
ną sėdėdavo vienas prie mažo, grotomis užpinto lan- 

' gelio. ' Priešais stovėjo didelis, plačiai išplėtęs ša 
kas, medis ir apgaubė langą taip, kad kalinys dau
giau nieko negalėjo matyti, kaip mėlyną erdvę. Vie
ninteliai jo suraminto jai buvo paukšteliai, kurie laiks 
nuo laiko nutūpdavo medžio šakose ir traukdami ma 
lones daineles, primindavo jam pirmykščias dienas; 
bet ir jie nevisados ten būdavo. Tr vėl jis likdavo 
vįenas. Ateidavb ilgos, tamsios ir nuobodžios nak 
tvs, kunigaikštis paskęsdavo ilgesyje. Veltui jis 
laukė, ar neaplankys jo kunigaikštis Sabastijonas. 
pažas Steponas, arba kitas koks nors krikščionis ir 
ar neperneš nors keletos žodelių nuo P. Kabralio: 
veltui. Sivano ir Sikatondono griežtai buvo įsaky
ta nieko prie kalinio neprileisti, kad jį labiau apim
tų ilgėsys.

Pagaliau, vieną dieną pasirodė kalėjime kan 
eleris Jaziliajas, kuris labai buvo pamylęs Sikatorą. 

♦Jis ilgai galvojo, kaip išradus būdą kad jo myli
mas kunigaikštis įžengtų sostan. Įėjęs į kalėjimą 
papasakojo Sikatorui liūdną padėtį, į kurią jis i- 
traukęs viens Japonijos krikščionis* ir misionierius. 
Persekiojimas esąs aiškiai numatomas. Tuo tikslu 
t >' . . < 

jis buvęs pas P. Kabralį ir taręsis su juo, kaip pra
šalinus tą baisią nelaimę. Pradžioje misionieriaus 
užklausęs, ar nepavelytų jis kunigaikščiui viešai sa
vo tikėjimo.išsiginti; apie ką tas nė žinotrnenorėjęs. 
Bet ant galo jis taip pasakęs: “Kad prašalinus per
sekiojimo audrą, Simonas laikinai savo tikėjimo ga
li išsiginti, bet širdyje turi pasilikti visuomet tvir
tai tikinčiu ir tapęs Bungo karaliumi, viešai išpa
žinti krikščionių tikėjimą.”

Kunigaikštis klausėsi ir stebėjosi iš tokio keis
to pavelijimo. Bet neatėjo jam Į galvą, kad kancle
ris, kuri jis visuomet laikė ištikimu, meluotų, tuo 
labiau, kad įtikinimui Jūzihajas atnešė nuo P. Ka 
bralio rožančių ir laiškelį, kuriame viskas buvo pa
rašyta, ką ir jis kalbėjo. Ųž tai nestebėtina, kad 
Sikatoras visuomet mylėjusis teisybę, priėmė kri
kščionių tikėjimą. Neilgai galvojęs, parašė Siva- 
mi laiškelį, kuriame prašė atleisti už prasižengimus 
ir pasižadėjo jam būti paklusnūs;

Kancleris greitai nunešė laiškelį pas karalių ir 
Sikatondoną, šie gi labai nudžiugo. Abu atvyko 
i kalėjimą ir asmeniškai išliuosavo Sikatorą Nar.- 
•iena greitai pasklydo jpo visą apylinkę. Kunigaik
ščio garbei tapo paskelbta šventė. Visi buvo links- 
mūs ir džiaugėsi dievų pergale, o karaliaus pilyje 
garsiai skambėjo taurės. Bet kunigaikštis nerado 
inksmumo tame pokilyje ir vaikštinėjo vienas nu- 
iūdęs. Skanesni jam buvo belaisvėje risai, negu 
labar esantieji ant stalų įvairuš gardumynai ir mei 
'esni kieti kalėjimo diliai už minkštą karališką guo- 
’.į/ Nuliūdus buvo’jo dvasia.Sąžinės balsas taip 
jam išmetiėjo: “Tu suklydai.” Pagaliau susitiko su 
krikščionimis ir šie jam tą pačią tiesą priminė. Iš
tikrųjų tai buvo tik kanclerio sugalvotas apgavimas. 
Tis manė, kad išsiliuosavęs kunigaikštis apsidžiaugs 
:r nebepanorės vėl grįžti į kalėjimą. Bet apsiriko!

Kai pradėjo Sikatoras abejoti, tuojau jis pasiun
tė laiškelį pas P. Kabralį ir klausė, ar ištikrųjų jis 
davęs tokį pavelijimą; jeibie, tai kaip dabar turįs 
pasielgti, nes su visa kuo sutiksiąs kas tik būsią 
Įsakyta! Misionierius taip jam atsakė: “Kancleris 
tave apgavo. Dabar privalai viešai atšaukti tą raš-

O- -ii

Čia parodoma seniausuias New Yorke namas. Jis buda- 
votas 1856 m. Dabar šis apsuptas didžiuliais namais,

 < ' '• » -' r • ' . *
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sų krašto į užsienį O reikia 
žinoti, juo daugiau mes pi
nigų į užsienį išmesime, ir 
juo mažiau mes jų iš užsienio 
gausime (parduodant savo 
prekes), tuo pas mus bus‘di
desni finansiniai sunkumai, 
tuo labiau pas mūs bus jau
čiamas pinigų ' trūkumas. 
“Lietuvos Bankas, norėda
mas sustabdyti pėrdideį įve- 
žiiųą, — kalba toliau prof. 
Jurgutis, — ir sulaikyti at
liekamus litus, turi visus 
kreditus sumažinti bent vie
nu trečdaliu. Reikia pada
ryti taip, kad .kaip dabar 
gaudoma svetimoji valiuta, 
būtų gaudomas Jįlas.”

Taigi perdidelio prekių i 
mūęų? kraštą > įvęžimo dėka, 

. Li/uvos Bankąs ,vra pri-

tel į ir išpažinti krikščionių tikėjimą, nežiūrint ko
kios to pasekmės būtų.

Sikatoras, perskaitęs laišką parpuolė ant kelių 
ir širdingai prašo Dievo jėgų bei ištvermės naujai ko
vai. Paskiau pašoko nuo žemės ir dideliais žings
niais nuėjo į salę, kurioje, kokiam tai pasitarimui, 
buvo susirinkę karalius Sivanas, jo tėvas Sikatondo
nas ir daugelis kitų aukštesniųjų vasalų; jis taipogi 
buvo ten užkviestas. Viduryje salės, ant sosto, sė
dėjo karalius, jo dešinėje Sikatondonas, o kairėje 
buvo palikta tuščia vieta Sikatorui. Priešakyje, su
darydami puskritulio pavydalą, sėdėjo puikiais rū
bais pasirėdę vasalai. Kunigaikštis įėjęs į vidurį 
žemai nusilenkė ir vietoje to, kad eiti užimti pa
skirtą vietą, taip tarė: “Karaliau, mano-tėve ir vi
sa susirinkusioji taryba, pirm negu atsisėsiu ant tos 
garbingos vietos, viešai turiu prisipažinti savo klai
dą Raštas, kuris mane iš belaisvės paliuosavo, y- 
ra apgavimo pasekmė, aš jį dabar atšaukiu. Pasi
lieku, kaip ir pirmiau buvęs krikščionis ir jei prisei- 
tų už savo tikėjimą mirti, mielai sutikčiau!”

Kaip perkūno trenkti vis pašoko nuo savo sėdy
nių; taip veikė į juos tie kunigaikščio žodžiai. ' Su
pykęs Sikatondonas išsitraukė kardą ir jau buvo be
kertąs kunigaikščiui, kuris persigandęs, persižeg
nojo ir ramiai stovėjo ant vietos, bet Sivanas ir ša
lia stovėjusieji vasalai sulaikė jį nuo nekalto krau
jo praliejimo. Tada veržėsi iš jo burnos grūmojimai 
ir keiksmai. Karaliui paliepus, Sikatoras vėl tapo 
suimtas ir į kalėjimą įmestas.

Sikatandonas buvo baisiai perpykęs. .Jis antrą 
kartą pasiuntė du kareiviu pas P. Kabralį ir grąsino 
jį mirtimi, jei neįsakysiąs Sikatorui grįžti prie Ja
ponijos dievų. Bet misionierius nenusigando ir taip 
itsake jo pasiuntiniams: “Praneškite savo karaliui, 
kadi mes nesibijome paaukoti savo gyvybės už taip 
kilnius dalykus.”

Sikatondonas dar tą pačią dieną įsakė išsiųsti 
Sikatorą į jo valstybės sostinę, Tangavą, kad ten bū- 
lamas vienas kalėjime, nesusineštų su krikščionimis 
ir pasiilgęs laisvės sugrįžtų prie Japonijos dievų.*

is daugiau)
* ’ - • *
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šeimininkėms kelrodis
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė Seimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patarimu 
pagerinimui jos žinojimo atlikinėjapt pareigas kaipo šeiminin
kė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straipsneliai ku

rte bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

----------------------------------------------- •----------------------------------------- ----------- -
Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus:

Kiekvienam mAne sali būti reikt. lingi sekantys virtuvės reikmenys, kaęS 
stiklai, puodeliai, patelnės ir- tt Jus galite gauti tokiuos reikmenis visiškafdįįM 
kai jei jų,s pirkslte Standarg ir Challenge Pienę ir taupysite leibelius. 
ir taupios šeimininkės perka tik tų pienų. Just; groceminkaSparduoda A 
paprašyk.
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iriaugęs Amerikoje lietuvių jaunimas, kurio Malis 
kalba lietuviškai turčtų progos raiipalinti su savo

šėlų dalykų. Apsiniauku 
uos padanges kiekvieną vą

trenkti vieną ar kitą šalį Ao- 
išbrendamais kriviais.

Nė viena šalis nuo to neati

gazonai apsėti gėlėmis, per
kasti klombai, pasodinta a- 
pie 1476 št. gėlių, apkarpyti 
medžiai ir aptverta tvorelė.

Sutvarkytas sodelis Lais
vės Alėjoj. ' Vienybės ailds- 
tėję vietoj buvusių krautu
vių padaryti klombai, apso
dinti gėlėmis, gazonai apsėti 
žolėmis, užtverta nau j a tvo
relė. Pasodinta čia apie 900 
gėlių ir sutvarkyti takai. Vi-' 
so 'mieste pasodinta 210 lie
pų ir 8 kaštanai, padaryta 40 
klombų. Įrengti skverai: 
Viliampėlėj, Slabadoj, prie 
Šančių mokyklos ir prie Se- 
minąrijos rūmų Rotušes 
aikštėje. Taip pat atremon
tuota miesto oranžęreja.

susikrovę savo daiktelius ap
leido ^poetingąją Genevą. Vi
si grįžo į sąvosostines pavar
gę, paniūrą. Kaip nepa
vargs, juk tiek daug kalbė
jo, bet nįekas neišėjo. Ke
letą savaičių Genevos delega
tai ginčijosi, -bet nieko tei
giamo neatsieke. O kiekvie
nas buyo įsitikinęs, kad pa
siseks labai daug nuveikti.
' Bet vos spėjo pradėti dar

bą, kai Sąjunga suklupo ir 
dar šešiems mėnesiams nukė
lė sayo posėdžius. Bandyta 
visa daryti, kad tik Tautų 
Sąjungos Įklimpusį vežimą 
iš balos ištraukti, bet nepa
vyko. O įklimpo ties papras
tu klausimu — Tarybos vie
tų pasidalinimu.

. Tuo būdu, Europos /pa
dangės po Tautų • Sąjungos 
kovos mėnesio posėdžių ne 
tikneprablaivėjo, bet dar la
biau apsiniaukė, Visose ša
lyse po Genevos posėdžių — 
neramumas, nervingumas. 
Pieną po dienos galima su-

DR. BAGDONAS DIPLOMA- 
TIJON"''

Loyolos universitė, Chica- 
goj, studentų leidžiamam sa
vaitrašty pranešama, kad 
Dr. M. Bagdonas, kuris nese
nai apleįdo Ameriką, eina į 
užsienio diplomatinę tarny- 
bąJKarjerą pradėsiąs Wąsh- 
ingtono pasiuntinybėje.

ti smulkų miesto ir priemies
čių planą. Tam tikslui eina 
matavimo darbai, išskaičia
vimai^sudaromi planšitai ir 
1.1. Bato, išparceliuota už
statymui miesto žemė Žalia-

Džianas

LIETUVA ATSISTATO
Kad 7 Lietuvos ekonominė 

padėtis nėra visiškai gera, 
jaučiama pinigų. stoka, bet 
Lietuva atsistato. Ypatingu 
greitumu auga ir puošiasi 
mūsų laikinoji sostinė Kau
nas. “Lietuvos” žiniomis, 
praėjusiais metais miesto 
valdybą išdavė leidimų staty
ti tiek namųr 83 gyvenamuo
sius mūrinius ir 22 negyve
namuosius mūrinius, 224 gy
venamuosius medinius ir 166

jos laivas ^JLituania,kuris 
išplaukia balandžio 27 d., į 
Lietuvą nuveš ne vien pa
prastus ekskursantus, bet ir 
sportsmenųs, kurie galės su
sikibti su Lietuvos sportinin
kais. Valių, vyčiai sportinin
kai ! ", >

siems jos tikrai atrodo jog 
lietuviai nukonkuravo ir sve-* — * • . 
timtaučius. Matyt, kad“S- 
ra” serga nepagydoma me- 
lo-manijos liga. O labai gai
la tokiems “patriotams” ne
patriotiškus dalykus pagirti .

■A/es‘ Bruadvvąj i
Tel. kSuutb Botitutj 0620

..“Dabar reikią pranešti, 
kas toks buvo tas bostonietis 
svečias. ’Įai p. F. Žaleskas, 
Vyčių darbuotojas, šų dzim- 
dzininkais pagarsėjęs. Gal 
kurie protestuos, sakys, kad 
jau chięagietis. Bet jis jau
čiąs esąs bostonietis, Clųcą- 
goj tik laikinai užkliuvęs, ba- 

i* ^k-l 
siąs į Įbštfįnąį kalbose!

gamzacųai
teikia Vyčiams prųgą savo 
vardu prisidėti prie .'Federa
cijos ekskursijos — padaryti 
prie jos kartu ir Lietuves 
Vyčių sportininkų ekskursi
ją. Štai kokias sporto šakas 
galėtų reprezentuoti, kaip p. 
Šimutis paduoda: basėball, 
football, tehnis, kumštinin
kų, ristinų ir t. t. Jei ne
spėtų sudaryti basebkllinin- 
kų ar footbąllininkų ratelių,

BOSTONO NEUŽMIRŠTA
“Dzimdzi-Drimdzi” vode 

vilio reikalų vedėjas F. Za 
leskas negali bostoniečių pa 
miršti. '‘Vytis ” apie tai ra 
šol' M

•"K Miltu rt»
M * -T « \ t

ių. Tarpe tokių yra p. E. J. Harrison.
, Tasai žinomas lietuviams anglas rašytojas, p. E. J. Hąrri- 
nas, buvęs anglų vice-konsulas Kaune, Šiomis dienomis iž
do naują knygą apie Lietuvą, “L11HUAN1A, A REVIEW.y’ 
M Harrisonas yra autorius kelių veikalų, kurią tarpe yra 
kita stambi knyga apie Lietuvą, hebe vienintele tos rūšies 
itflą kalboje, “Lithuania: Past andHfcMųlt” Jisai, gerai 
lodamas mūsų kraštą ir mūsų kalbą, teikia angliškai skai- 
nčiai visuomenei bešališkų ir tikslių Žinių apie mūsų kraštą.. |

Paskutinis p. Harrisono leidiny!, “LIT1IUANIA, A R£-, 
ŪEW,” tuo labiau yra mums brangus, kad p. Harrisonas pa
rūpino gausiai papuošti jį Lietuvos Didžiųjų Kunigaikščių 
vaizdais, Lietuvos Kryžiais, daugybe dailių Simonies vigne- 
ų ir mūsų nemirtino čiurlionies paveikslų reprodukcijomis. 
SO atžvilgiu šis leidinys yra neįkainuojamu brangus.
' .Trūkstant Amerikoj išleistų angliškų veikalų apie Lietuvą, 
et amerikiečiai privalome visus būdus pavartoti tam leidiniui 
platinti tarp savo draugų ir pažystamų. Ypatingai svarbu 
įb, kad

ns^PH S t JTHUANIAN B fl ApgOCIATIOF OF UJBOB
• sept ia. 1915 at rbe post offlce at Boetoo, Mmb. 

rjx> 4ct of Marei) & USUT-k ’ - - ♦

valstybės, kurios griežia pir
mąją šmuikąTautų Sąjun
gos politikoje. Bet ir Są- - 
junga, palikta vieniše tup 
momentu, kai apie ją siau
čia politiniai potvyniai,-ųe-. 
gali būti rami dėl savo ryto- ? 
jaus. . ;

Pasiūlome visiems geru ntifaj mėgė
jams isigytl dvi geras knygas: pirmą Ir 
antiy'tomg

APMįSTliiH 
visiems metams ir šventėms > 

Dydis 5X7% coliu, dailiais kfeUli ap
darais. po 500 au virimu puslapiu. Spau
da aiSkl. Tikrai ąaudlntt skaitymai, 
hiate 'dievptiem tmontau Kaina abteJu 

Kpirkita raita “pamy 
Ir sUjsMta:. *

• • •»” i» •

VIETOJ PAPEIKTOGIRIA
Kovo 17 d. So. Bostonas 

minėjo 150 m. britų armijos 
išėjimo sukaktuves. Tuo 
tikslu suruošta vieša mani-, 
festacija, kurioje turėjo ne
laimės dalyvauti ir lietuviai. 
Sakome nelaimės, nes tik 
nelaimė stūmė taip biaurinti 
lietuviii vardą svetimtaučiu 
akyse. Tuzinas lietuvių ma
nifestantų su primityviška 
iškaba “Lithuanian Citizens 
Club,” su kokia tai išgveru
sia kalamaška ir šluba kume
laite atrodė tiek mizernai, 
kad kiekvienas tą klaunišką 
procesiją pamatęs raudo. 
Niekaip negalima suprasti 
kodėl tas lietuvių būrelis bū
tinai panoro pažeminti lietu
vių vardą. - Gal dėl rekla
mos? Taip, lietuvius išrek
lamavote, bet taip išrekla- 
navote, kad mūsų ‘ ‘ braciai ’ ’ 
lenkai tik džiaugiasi. Labai 
nesmagu kada žmonės, nemo
kėdami tinkamai pasirodyti, 
griebiasi tokio darbo. Bet 
tebūnie šis bandymas gera 
pamoka ateičiai.

“ Sandara” tą pačią mani-

BUTKŲ JUZĖS IR “LAIS
VĖS” DIVORSAS

Neperseniausiai atvykęs iš 
Lietuvos keturių vėjų “po
etas? Butkų Juzė “susiženi- 
jo” su “Laisvės” ir “Vil
nies” bolševikais. Bet ne
spėjo praeiti medaus mėnuo 
ir “jaunavedžiai” visiškai 
“susifaitavo.” Bolševikams 
nepatinka Butkų Juzė, - o Ju
zė ųori įtikti. Niekas “nepa- 
mačyjo.” Butkų Juzė neįti
kino bolševikų, kad j iš ko
munistas, nes jis mat moka 
lietuviškai rašyti ir turi dak
taro lapisnį, o tokių žmonių 
bolševikams nereikia, jeibat- 
siuvis būtų, tai kas kita.

Butkų Juzė krokodilio aša
ras liedamas parašė “Lais
vėje” atsisveikinimą:

Rašo J. D.
Tuuty S^jungu'pergyye- 

■' , na dideli krlaj Ir joe rasi- 
raleUtos fk ragsCjo 

mta. "G
SpUMlZoa Siuto* 

Vieųaine Šyeįcarijos mįęs- 
te — Genevoje, kur papras
tai rišanti dideles svarbos 
tąrptautinįai reikalai, posė
džiavo Tautų Sąjunga. Bet 
feandien ten vėl ramu — po
sėdžiai nutrūko. Įvairių ša
lių delegatai, suvažiavę į

• • • - ■ V-įl
m k na

Valst., tūlą laiką tam atgal 
sutikusios paremti tą įstaigą, 
dabar, po Genevos nesusipra
timų, galvoja sayo pažadus 
atsiimti. Pagaliau nežinoma" 
ar Vokietija beatvažiuos į 
rugsėjo posėdžius. Nors 
jos premieras Strezemanas 
spaudai pareiškė, kad Vo
kietija neatsisakys siųsti sa
vo atstovų, bet, vienok, ne
pamiršo pridurti, kad visa 
tat priklausys nuo to, kokia. 
valdžia bus Vokietijoje tuo ! 
metu. /

Jeigu Strezemąno viltis 
nepasiteisins, o plaukią iš 
Wąsliington9 gandai pasi
tvirtins, tai Tąutų Sąjungai 
gali būti riestai. Tautų Są7 
jungą prisįpažįsta, kad be 
Jungt. Valstybių ir be Vo
kietijos dalyvavimo, nekal
bant jau apie Rusiją, Tautų 
Sąjungą turės pasilikti bejė
gė ir bereikšmė, arba jai 
teks visai išnykti,’ kad nęda-. 
rvti iuoku. / < >. t < .

SPORTSMENAI LIETUVON

1 ‘Vytis’ ’ praneša:
“Mūsų darbuotojas p. Ši

mutis, norėdamas labiau pa
sitarnauti savo mylimai or- 

Vyčįams, pa-

tuvoą prekybos ir kitas su- 
tarti?. būdu ga|iiąa.

- būtų pamažėl! prieiti >prie. 
mažosios Pabaltės Sąjun
gos-” | Į
Pasirodo, kad Vilniaus 

klausimas visame daro klin- 
čių. Jeigu jauTautų Sąjun
gos įtakos laikraštis tatai 
pripažįsta, tai ką bekalbėti a- 
pie visuotiną pasaulio'opini
ją •

Galų galę tęisybė turės iš
plaukti viešumon ir nugalėti 
visas pę|^ybėsv pinkles, o 
tuomet nesiras politinių kliū
čių ne. tik Pabaltės sąjųn- 
joms/beį ir Rytų ramybei. '

montui< •
Kaip matyti, tai daugiau

sia statomi mediniai trobe- 
šiai. - Taip daroma _tur būt 
dėl to, kad mediniai atseina 
pigiau. Jie yra statomi-Ža- 
liająme Kalne ir .Šančiuose^ 
nes mieste medinių trobesių 
statyti .negalima.

Jei prie minėtųjįĮ-namų 
pridėti valstybės statomus 
namus ir miesto valdybos 
dviejų aukštų mūrinę mo
kyklą, tai matyti, kad Kau
nas sparčiai didėja ir plečia- 
GV Z” * ■’ • f.

Be to, daroma gatvių ni- 
veliacij a, pergrindžiamos 
gatvėsj daugelyjvietųtiesia- 

mo~(Mūšų^pabTRed.)7”Ma-cementiniai šaligatviai.. 
jerovičius, nesenai miręs' Miesto .valdybos statybos 
Latvijos užs. reik, min., bu- skyriaus rūpinamasi sudary- 
vęs didžiosios Sąjungos šali
ninkas h; daręs pastangų su
taikinti Lietuvą su Lenkija. 
Mirtis jo darbą perkirtusi. 
Latvijos užs. reik. min. par 
intemi p. Albat stovįs už 
Mažąją Sąjungą, kuri, suda-

jame-l^alne, kur sudaryti 96

aktas. ' Be to, gali be laiko . : 
pasilaidoti nusiginklavimo 
klausimas. O šis klausimas 
daugumą ir'rūpina. Dauge- > 
lis, kaip žinoma,. naiviai ti- 3 , 
kėjo, kad Tautų Sąjungos^^ 
kultiviruojamieji- politiniai . 
pumpurai galų gale bus iš
imti iš po stiklinės-antvožos 
ir išnešti į tyrą orą. Dabar 
tas optimizmas išnyks. Bet 
Tautų Sąjungos komedijos 
dar negreit užsibaigs. Tiesa, 
iš Genevos ramina, kad Tau
tų Sąjungos Taryba Neužil
go susirinks ir galutinai pa
skirs dieną ir' vietą, kilt ga
lėsią prasidėti nusiginklavi
mo konferencijos priruošia
mieji darbai. Bet vargu ar 
ir tie pareiškimai susikaupu
sius nejaukumus išblaškyt

Tautų Sąjunga suvodevi- 
Iėjo. Po paskutines komedi
jos, kuri buvo suvaidinta Ge-. ; 
nevoje, vis labiau ir labiau. , ; 
pradedama netikėti, jeigu ne ; 
į nusiginklavimo konferenci- < 5 
jos atidarymą, tai į jos dar-'- 
bų vaisingumą, o juo mažiau
siai teisingumą

dantį pri'

ii
* •
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"ROJAUS" STREIKAI

Valst.

Raudona Dttt

DZIMDZIAI IŠVAŽIUOJA
Pavasaris užeina, o Dzim- 

dziai Bostoną apleidžia. Mat

TF. E. Coįfcc Optical Co., ■ 
Dcpt. 221. Box 601, Rock Island. III'.

Atsiųskite i>aštu apmokėtų .. vienų 
porų paauksuotų Zylo kevalo aki
nius,, torio lenses. dailia akinių dė
žutė. Bandymui 10 dienų. Jei patiks 
tai atsiųsiu pilnų mokesnį $4.65. Jei 
nepatiks, tai gražinsiu atgal, apmo-. 
kant pašto išlaidas. Aš busiu sprfen-

• - - ■ dejaš.
Mano meta' 
Vardas Pa v
Gatvė . 
Miestas

_nnno kuinu. Ą&. nesiunčia akinių žmo-- 
nėms kurie neturi 40'metę.' ’Aš siun
čiu jiems per paštųdaitias akinių dėžu
tes dykai, šie yra tikrai torio lenkes, 
kurie parduodami nuo aštuonių iki.dvy- 
likos dolerių, ir tai puikus pirkinys ,hž 
tokių kainų. " ' / f

Laivas COįUMBUSyranaujasūr 
vienas iš didžiąiisių pasaulio laivų 
Turi 32,500 tonų įtalpos. Įrengimas 
nepaprastai puikus. Maistas šviežus, 
geras, patarnavimas mandagus. Tai 
tikras plaukiojantis palocius. Pa
klauskite tų, kurie yra keliavę tuo lai
vu.

kambarį. 'Kambariai esti 8U 
įow. •N^WarSya*s 
ir ruimingi. Miegosite, kai 
me viešbuty. .

keturidsdesimt?TrtH3iU ir nė- 
gali p ragy venti i š tų menkų 
sumų, todėl pradeda įprasta 
kovą, su kapitalu. Ar ne 
juokai? Rusijos darbinin
kas, socialistinėje respubli
koje, kur vyrauja proletarų 
valdžia, stoja' kbvon šu so
cialistiniu kapitalu, su dar
bininkų valdžia i -

Nuo “darbinįnkų-valstie- 
čių” valdžios visuomet dar
bininkams ir valstiečiams tik 
skurdas ir badas. Darbo 
daug, bet maža atlyginimo.

tė ir p-lė K Jozevskąitė yra 
didelės meno vertės' daini
ninkės, tikros kūrėjos., 
.^Nugirdome, kad jos žada 

koncertuoti imi lietuvių kolo
nijas, — tenka iš to tik pasi
džiaugti ir'palinkėti gerbia
moms dainininkėms pasise
kimo ir gražių pasekmių.

ATVADAVO OPEROS

Balandžio 6 'd.—-‘Mon
Mass. ■

Balandžio 7 d.
Mass. (Lietuvių svetainėj 
~ -Ęaiandži.o 8 d.paminę 
Mass.

Balandžio 10d. — S. Bo 
Mass. (Parapinėje svetaini

Balandžio 1<3 d. — Nors 
Mass..

Balandžio JI d.
Mass. . .
. Atsisveikinimo koncertą 
Visai nauja. progi-ainą.\| 
vaujant žymiems vietiniai 
tistams ar visiemsDzhrtir

Nuo to nepasilieka nei Ru
sijos geležinkeliai. Rusijos 
valdžios apskaitliavimu val- 
stybinės.geležinkelio išlaidos 
— didžiausios biudžeto išlai
dos. Jos dar auga. Kaįna 
užypervežimus auga ir prašo
ko prieškarinę 'kainą. Tuo 
žvilgsniu bolševikai prašoko 
carizmo laikus. ’ ^Tik^gėležin- 
keliij darbininkų' padėtis nė 
kiek ne pagerėję. 6 atlygi
nimas už darbį.dar nesuly
gintas su prieškariniu atly
ginimu. ( Socialistinis ro
jus t) : ’ Vidutiniškai Rusijos

■ •> * vi v • -j • r * Ja • i - • * •

Salcu
Šaltis reiškią pavojų. Vien'tin# 

moni.jos kasmet miršta J50.0j)ft.' 
skaitomos -kitos bėdos kjla i>f Mt|

Sustabdyk šaltį pačioj pradžioj 
riausin ir veikliausiu bėdų. , 
Hill’s Cascara-Bromide-Quinin&ųŠ 
t į sustabdo j 24 vai., o grip% įį 
nas. Jį dabar rn i Ilona i vartoji, jh 
25 metus nieks nerado geresnio 
išnaikint šaltį. >7$

Netikėkit menkesnėms gyduMfi 
da galit gaut šita. Visos aptHnį 
duoda Hill’s.
Tikrai Gauk »<*. SMŠi

SUTAUPYKITE $53.50
* ' - i • .

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

LAIVAKORČIŲ KAINOS

Į Klaipėdą »
3-6įa klesa—$107.00; į abi pusi—4186.00 

Mfc 2-ra klesa — $152.50 .

.Sugrįžimui laivakortę atskirai perkant 
trečia klesa iš Kauno $132.50, 2-ra klesa 

S Bremeno $152.50. Taksai atskirai.

Ląiyu “Majestic” skovp 
mėn. iš Lietuvos atvažiavo 
dvi operos .dainininkės p. Fe- 
dotienė-Sipavičiute (kontr- 
altas) ir p-16 K. Jozevskaiie 
(lyrinis sopranas) Abi jos. 

' yra tikros profesiohalės ope
ros artistės-dainininkės. P. 
Fedotienė-Sipavičiutė . nuo
1906 m. dainavo Maskvos Ca
ro Didžiajam Operos Teatre,, 
(kur vėliau dainavo J. Bab
ravičius), kaipo pirmų rolių 
solistė. Jos nepaprastai gra
žiu balsu visa Maskva gėrė
davosi. Yra kilusi iš Žemai
tijos, iš plačiai žinomos Lie
tuvoje Sipavičių šeimos. Gy
vendama Rusijoj visą laiką 
laikė save tikra lietuvaite:
1907 metais įkūrė “Maskyos 
lietuvių dr-ją” ir ilgą laiką 
buvo jos pirmininkė. Vėliau 
dainavo žinomoų Maskvos 
Zimino Operoj. Rusų revo - 
liucijos laikais vadovavo 
**Lietuvių Raudonojo Kry
žiaus” organizaciją Maskvo
je ir daug Lietuvos piliečių, 
ypač kariu inkų iš “čeką” iš
gelbėjo nuo bado ir mirties. 
P-lė K. Jozevskąitė dainavi
mą studijavo Italuose. Ku; 
rį laiką dainavo Rusijos O- 
peroj. Nuo 1922 m. dainavo 
Lietuvos Operoj, ypač atsi
žymėdama. Traviatos rolėje 
(Verdi operoje “Traviata”) 
ir Džildoje (Verdi op. “Ri- 
goletto ”•). Po to kompozito
riaus St? Šimkaus pakviesta, 
du metu profesoriavo Klai- 
pėdps kodsę/vatorijoj}kaipo

gauna' jie ,ią visur lai|j| 
kyįpiipni, pasiūlymų. ' jg 
jų laukta, yisienis jieiyr$įj| 
lonūs, visur nerimaujami 
vietomis net ir pyksta) 
dėl ‘‘Dzinidzi-D’rimdzi” Įį 
apsilanko.» šiandien 4S| 
Dzimdziai dirba išsijuosę^ 
ruošiasi prie darbo. Žada® 
ryti “didelį” maršrut^ 
nori viusr, kur jų laukią jį 
buvoti. Bet prieš apleid^į^ 
Bostoną, kur tiek laiko gįįjį 
žiai viešėjo, ketina BnlgįaS 
atsisveikinti' su Bošįopp 
čiais. Tam tikslui riič^ 
naują programą, repetuoji 
sustato naujas daineles (121 
nagaitįs iš Čikagos pluoĮč 
naujų, ką tik iškeptų mįS 
dijųi aįsiųntė) ir ketiną vii 
patysV Drimdziai suruų| 
“mažąjį” . ? ątsisveikd^ 
maršrutą.. Nei, y ienosvięt' 
lės, kurjuoą myli, sakosįį 
praleisią, visųs: gejfųs prięį 
Jius žada aplankytu. y. /ų

Kol kas numatoma^ tol 
** Mažasis a-t.sisvfti1niįipr»

Balandžio IDA 
^Balandžio. 17 d.— 

Mass.
Po to Dzimdzių ilgaį 

tone nebematysite, išsjiĮj 
O Dzimdziai kad dirba, 
ruošiasi prie /1 mažų’ ’ ię 
dėlių” maršrutų, netpp 
tas nuo kaktų varva.,-įo

• . -v.

Kiekvieno katąįiį^ 
pareiga remti kataliku

BM STATĖ NOK
Sirr*ngč>l ir fallrtejal 
Losimų Piknikams. Karai 

rams ir t. t.
• Pigiai ir mn- 
loniai jmi tar
naujama Ji'*- .
tingai Lietu- 
vių .Katalikų 
parapijom fė- 
rų. Jomarkų 
ir t. t. rengi- lNL~~'~yzU 
m o. nes BA V 
STATĖ N O- 
V E į, T Y Co. 
didinai yra 
lietuvio kilia-
liko {stalgu. • ' "

Paddle Wheele ąh 
Turime ilidelj eamlėlj ra 
knlp tai: Blankletų. Kart 
Užlų. Pypkių. Lempų lr,tl

ptam i«ar _w- e- ■ ■

Geležinkelio pajauaosjmgar o 
darbininkai tenkinasi mažo
mis nuotrupomis.
. Gelęžkeliečiai susispiėtę»į 
sąjungas, kurioms vadovau
ja komunistiniai vaidininkai 
ir į darbininkus žiūri kaip į 
smulkios rūšies valdininkus, 
Jie; kaip valstybiniai tAr- 
nitttoj’ai, neturi teisės ^trbi- 
kuoti ir reikalautui; valdžia 
apie juos pasirūpins.
^ PaiĮinįnkai taip ir tikė
jos, ilgai laukė tos malonės 
iš. “darbininkiškos’L val
džios. Jie lauke, laukė, bet 
nieko nesulaukę, pradėjo į- 
prastą darbininko kųvą su 
savininku.

Nežiūrint į valdžios grąsi- 
nimus, prasidėjo streikai. 
Streikų daug. Ypatingai 
šiaurės geležinkeliuose. Val
džia tyli apie tuos streikus. 
Mūsų bolševikai iš <fLais- 
ves” beizmentų taip pat tyli. 
Visa gerai. Tuo tarpu strei
kai nesiliauna. Nuolat kar- 
tojasi darbininkų susikirti
mai sų valdžia. ; .

1924 metais Rusijoje įvy
ko 4,134 pramonijoš ir gele
žinkelių streikai. Streikuo
se dalyvavo 1,754,000 darbi
ninkų. Pačioje Maskvoje ir 
jos apylnfkėse streikavo dau
giau milįono darbininkų. x

Pernai per pirmus šęšįus 
mėnesius streikavo 1,572,000 
darbininkų.

Sovietų valdžia duodavo 
mažą almužną ir streikai lai
kinai aprimdavo.

Geležkeliečiai visuomet sto- 
vėjo darbininkų kovos prie
šaky. Jie ir dabar pradeda 
kpyą. ;su, “darbininkiška”

----------------- L -j

Neveiklumas ir Sto&a 
tyvos, dideli priešai p&i
I--------- --- ---

čia pahrioma*IIlinois valstijos universiteto laboratorija 
ir prof. Dr. Hopkins. Jis to j e laboratorijoje susekė ikšiol 

nežinomą elementą, kurį pava dino Ulinium. . 7*

—— ...... . . .-i

kad niekas pasauly nepra
nyksta, o tik pasikeičia. Pa
sikeitė medis i anglį, dujas, 
lietų ir vėl sugrįžo ten, iš kur 
buvo atkeliavęs.- n

Kavoliai

je. juodame raiste, stovėjo 
. didelis mędis; jo augo tiktai 

vf sakos ir lapai, žiedų ir yai- 
šių visai nebuvo. Nė vienas 
paukštelis nesilaikė taute me- 
dyje.ir nesuko sau jame liz- 
deUo ; uodai ir musės tezirz^ 
"drėgname ore. Klaiku ir dy
ka buvo toje raistų girioje.

r Medis ilgainiui palengva 
/ paseno;? jo šaknys papuvo. 
/.Kartą pūstelėjo smarkus 
f vėjas jr medis pągriuvo rais

te.' Jį visą apsėmė purvo ir 
dumblo vanduo. Vilnys pri
nešė smėlio. jr molio, rausė 
jį vis gilyn ir gilyn. Žali jo 
lapai pajuodo, supuvo, o lie
menį taip suspaudė Sunkūs 

- smėlio, dumblo sluoksniai, 
jog medis kietas, kaip1 ak- 

'ynuo pasidarė. Taip pat at
sitiko ii’ kitiems tos girios 
inedžiams. Praėjo keli šim
tai metų. Raistas tapo ap
neštas žemėmis, išdžiūvo. 
Tame raiste apsigyveno žmo
nės, užvedė sodus, išsidirbo 
laukus, prisistatė miestelių, 
sodžių ir 1.1. Niekas nė ne- 
žinojo, kad po jais giliai že
mėse medžiai pakasti gulėjo. 
Kartą žmonės beieškodami 

•^brangių metalų, iškasė že- 
« : mėse didelę gilią duobę, lyg 
g šulinį, kuriame rado juodą

GALĖSITE SUGRĮŽTI

.Vis? nepiliečiai galėsite sugrįžti iš 
Lietuvos be kliūčių, jei tik turėsite 
sugrįžimo- affidavitą. Mes tokį affi- 
davitą Tamstai parūpinsime.' Doku
mentais pradėkite rūpintis tuojau. 
Taipgi vietas ant laivo užsisakykite 
tuųjaus, nes gali pritrukti.

jšmulkesimj informacijij suteiksime 
laišku ar asmeniai.

slepia, r ' ■ ■ J
Amerikos geležinkeliai per

nai .uždirbo visą miliardą do
lerių.- Bet vis verkia, kad 
maža. įplaukų, o daug išlai
dų, Darbininkai plėšia f rei- 
kalaujau daugiau ir daugiau.- 
Jau dviem šimtais, procentų 
padidintos darbininkų algos. 
O* geležinkelių kompanijos 
už keleiviij ir prekių perveži
mą kainas pakėlė 300 procen
tų. Pasekmės — miliardas 
uždarbio. ’ .

liečiais juokai maži. Rusi
jos darbininkų kova sm So
vietų valdžia vis auga ir au
ga.* Reikia laukti, kad ta ko
va išsivystys labai plačiai.

Tad matote kaip "dedasi 
socialistiniame . “rojuje;” 
“Laisvės” valkatos kalba a- 
pie>Lietuvos darbininkų be
darbę; bet apie savo “ro
jaus” gerybes nutyli. Turi 
tylėti, nes kitaip jos perša
mas bolševizmas nieko nesu- 
mulkins.

ALDUIUM

. Retoj lietuvių Šeimynoj ne
rasi kokio nors albumo. Bet re
toj lietuvių šeimynoj terasi 
Lietuvos Albumą, kuriame yra 
Lietuvos didžiųjų veikėjų at
vaizdai ir jų gyvenimų aprašy
mai. Kiekvienas laikąs- sa^e 
tikru lietuviu, patriotu priva
lo turėti tą Lietuvos Albumą.

Kaina $3.50. . .

“DARBININKAS”
366 Broadway, So. Soston, Masa

SKAITYMUI AKINIAI -
SIUNČIAMI DYKAI

Ar tamstai reikalingi skaitymai arba 
prie darbo akiniai? Aš.tamstai atsiu
siu 10 dienų išbandyti, mano stebėtinus 
skaitymui akinius su paauksuotais ce- 
luloido rėmais^, dideliais stiklais, torio 
lenses. Jie pagelbės skaityti mažas rai
des arba iverti siūlą j adatų.

’ 7."

y^vEiigo, kad pirma buvęs ims- tfts, rai aižyk 
kas dingęs, o dabar vėl pasi-- 
rodo žemės paviršiuje, skais- :

/ čiosios saulės spinduliuose, 
vėl pradėjo gyvuoti, bet, ži
noma, visai kitaip, nei kaip 

, pirma kad gyvavo. Vienas 
medžio liemens gabaals pate
ko į.virtuvę; jį įdegė, tuo bū
du, jo* padedami, išsivirė 
žmonės viralo, išsičirškino 
mėsos, išsikepė duonos. Ant- 

A ras gabalas pateko į trobos 
kambarį, į anglių kraitę, į 
krežį, kur stovėjo pas židinį. 
Močiutė sukūrė troboje ug
nį ir tą gabalą pakišo; jis ė- 
mė liepsnoti, degti visą kam
barį nušviesdamas. Pama-

- ; žu prišildė visą kambarį.Tre-
' čias gabalas pateko į dujų 

'dirbtuvę. Ten jį sandariai 
dengtame katile įkaitino ir 
degamu oru pavertė. Tą de
gamąjį orą, arba šviečiamą
sias dujas, nuvedė paskui že
mėse labai ilgomis kietomis 

r gerklėmis-vamzdžiais į gat
vių švyturius ir į kai kuriuos 
namus. Tenai jį įžibino ir 
tamsiomis naktimis rados

; šviesu gatvėse bei namuose. 
Pakūrė garvežio krosnį, gar- 
vežis ėmė šniokšti ir visas

> traukinys greitai bėgo iš 
mįesto į miestą, ėmė vežioti 
daugybę žmonių, daiktų, pre-i 

p x -kių. Anglis, degdamas, neJ 
į zmatomu oru išvirsta. Tas o4 

ras pro kaminą eina laukan, 
lauke į padebeses kilsta. De

ly ' besyse jis keliauja; prike
liauja mišką ir čia lietumi 

r' grįžta vėl žemyn — į gėles, 
krūmus, medžius. Miške ir 

| , laukuose geria jį visi auga
lai; mato jie auga ir veisia
si. Tas pats medis, kuris 
kadaise buvo patekęs į rais-l tą, paskui sudegė, patenka

b vėl miškan'; vėl pradėjo aug- 
fc Taigi matome,

REIKALINGAS VYRAS
dėl abelnai visokio darbo prfe 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)
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nuodus

Balandžio 15 d.į

dums.”

Jei skaitysi ■■Darbia 
Tave laikas neis už c

tautos valdžia ųėra 
susilpninta,’ vilimėg.

t
t žmogųskaip kąd ka- 
jgorių žmonių reika
le. Ar. šita tauta, tūri 
ti it jį būtų aktualiai

’ūkštančiai • valdininkų 
erkatni ir degtins valdo-

Bala&fio »> d.,

enimo pra

geria patys pasityčiodami iš 
įstatų, bet bijosi balsuoti su- 
lyg savo miųtięs 
balsų nustojimo.

%

Jeffersonas sakė, kad kur 
tiktai žmonės alų gėrė, jie 
liovėsi degtinės ir nepasigė- 
rė.

i ✓

Kaslink vyno jis rašė:
. - ‘iPžiaugiuo^jįįp^ fooą!^;

turtai 'degtine- -pa
aOromL
Ų-jSimtu šimtai-žndfcmūįpei

|Balva> policijos Chicagoj 
palakė, kad daugiau nei pu- 
sčfjo policijos nariųgaudavo 
mokestis nuo “bootlegerių.” 
J^t)ideliudse miestuose pie- 

tiis girti rengiami kiekviena 
^&eną, viešuose viešbučiuose, 
^gerbtiniausių” žmonių, 
pramonininkų. Šiuose pie
tuose, pasityčiojimui iš įsta
bų. ir paniekinimui konstitrr- 
ėįjos gėrimai visokios rūšies 
tiesai tarnų, duodami. Tur
eliai ŽINO, KAD JIE 
iBAUŽO ĮSTATUS. Tarnai 
mato turtuolius laužant įsta-

Net kad, ir būtų manyta iš- Diena tokiai diskusijai ar- 
mintingu daiktu padaryti iš- ba tokiam - nuosprendžiui 

* t . , į -M " . t — - - — •

mėginimą, būtų suturėta įsi-. praėjusi. ' -- -
tikrinimu tūlų’ ofise žmonių, Klausimas yra KĄ TAU- 
ir veidmainystę didesnio TĄ DARYS SU DABAR- 
skaitliaus, kurie gana noriai TINĘ PADĖTIMI ?

Ar “bootlegeriai” ir “hi- 
j ackeriai ” ir turtuoliai, kn

is baimės rie laiko konstituciją juoku, 
kuomet ji įsimaišo'į jų sma
gumus, galingesni nei Jtini 
tinių Valstijų valdžia?

Žmogus gali nusipirkti bu- 
šęlį kukurūzu už mažiau nei 

! doleris ir padaryti ketųrias-

Paaiškėjo, kad Drimdziai iŠ Bostono be balandžio mėn. 19 
effgrii išvažiuoti, todėl anksčiau paskelbtasis maršrutas ga
dinai štai kaip sutvarkomas: n

' BALANDIS MeN. U-Scranton, Pa.
20—Baltimore, Md. \ .y. 15—Wilkes Barre, Į*a.
22 2$—Pittburgh(ftj?| 16—Brooklyn, N. Y. /
28-30-—Chicago, įįį.■ 1 i > 18—Bridgeport, Conn.

GEGU2CS BON. 20—New Haven, (foną. w;
2-MJicero, UI. 21—Ansonia, Conn.' -*
4—Indiana Harbor, Ind. 23-^g7at«rimry^ Conn.

. , 5—Chicago, HL 25—trata,
‘f 7^8—Detroit, Mich. A 26—Worcėrfer, Mase. ' - V
* 8-10—Cleveland, Dhio. 27—Boztom

12—Rochester, K Y. 2S-UwrtftM, Mm.
Ir todėl Veltui 13-Amsterdam, N. Y. > L ūO^M^llo, Mass.

igli 3°į yrirmažiau,, pįk- 
Rbės ^nei <-kaip, buvo 
ikaro. Visgi jie prohi- 
jjs neturi/ ^Tariau jie tii- 
^arbų-istafaiųs ir juos 
jko, ir jie'leidžia be įsi- 
tio, ąrba, sĮuikilj taksų,

nemanoma 
_fcių

ninkubėt inanbffftt perstatyti 

protaujančių ir jtptišvietu- 
šių šaliai ir žmonėms gero 
linkėjančių nuomonė ir ne
pageidautina dabartinė par 
dėtis nežiūrint kaip tikra ir 
protingi- blaivybė pageidau
tina. Pasilaikydami krašfu- 
tiniausių nuomonių tik blo
gas pasekmes atsieksime. To 
uzbegimui šis veikalas rašy
tas. Laikas jau laikas tikrai 
šaltu protu pigai votį KAS 
SALĮVAUMr f-

- * . Ą. K. Tauragis

garsiną, nes mat, jįj laivui išplauksiant. Tai- ( Senmūri&s/Suv. 'Valstijose 
gi, žmoguj baisiai susirūpį- stenografas. Jis yra 73 m.am. 
na ir nemažai pinigų išlei- ž&us. Tuo darių*, nifeitoėi) 
džia “tąsiems” ir net ky-' metų. Dabar jis d^ba New 
šiamskol bent dalį tų reikalu Yorko valstijos aukščiaus&Hfce 
atlieka. , : teisme.

tf ■ Ar stebiesi, kad įstatui yra 
pajuokiami, kad degtinė ka- 
ipliaują,ir kad didelį turtai 
(įiugmeniniu'ir - smųlkmehi- 
niū “bootlegeriavimu” pa
daromi, konstituciją į juokus 
paverčiama, kuomet, blogas 
įavyzdis duodamas vietose, 
Runos vadinamos augs- 
$03. i-t.

kitko, foksąi vadas rūpinsis,' 
kad jo geras vardas, kaipo 
visuomenės darbuotoj o'iienu-, 
kentėtų. Kuomet paprastam 
agentėliui vos penkinė terū
pi, patarnavimas keleiviam^ 
pas, jį jau paskutinioje vieto
je- . * 1 ■

2) Vykstantiems Lietu-. 
von patogu pirkti laivakor
tes iš tokių kompanijų, 
kurių laivai plaukia tiesiog 
Klaipėdon. Mat Vykstant 
per kitus portus^ prisei- 
na daug vargo patiesti persė- 
dinėjant iš vieno kitan lai
vai!, arba traukiniais važiuo
jant per svetimas Šalis. Jau 
nekalbant, . \kad tokia kelio
nė, apart laivakortės dar la
bai brangiai apseiną.

Pagalios, kaipo geros lie
tuvis, kiekvienas privalo rū
pintis, kad Lietuvos portas 
Klaipėda nebūtų. ignoruoja
mas. Suprantama, kai ku
rios kompanijos ir jų agen- 

! tai turi savo išrokavimtts gą- 
> benti mūsų žmones per kitas 
šalis. , Už tat patodykime, 

1 kad ir mes ne alksnių žirgu
liais penėti. Kuomet rasis 
daugiau reikalaujančių,' būti

yra diskusuoti jo nuomonių 
sveikumą. -

Nes prohibicija yra kon
stitucijoj ir ten pasiliks dau
geliui metų.

Yra visai negalimas daik
tas, kad bus kokia perinai-' 
na Volsteado įstatyme, kuri 
leistų*kokį ištyrimą pardavi
nėjime lengvii vynų ir alaus davūiėjimą piktadarybe, bet 
kaipo (<nesvaiginančių gėri- leidžiant pardavinėjimą, ne 
mų” po konstitucijine provi- SMUKLĖSE lengvoje vyno 
zija; ir alaus?

* ’ » t /

-r
Mutą daugiau reika-

UgarsManailaito didu-1 

ir greitumą,, nugabena KY.

: Jamiuplfamį^ešiotis savo

tįbnkūt^Ji^iiiuo^ v
M'®*' ^^jmsaka

apie^oiiną,-ir: teish^, kad 
jos septyniolikos metų duktė 
įsejG Į sopie ji jai davė, 

4 pirm j(fe";išėjimo išnamų, 
mažų -dėgtinėą^^Ąkinkutę. 
Draugei, nustebusiai iš to 

, pasielgimo,^j? įikėP41 Žinau, 
y kad jie toj t Sueigoj turės ir 
\ degtinės. Aš 'žhfaū,< kad ma

no duktė gal kiek nors gers, 
kad tik pasiĮodžius save 
,4sportu.duodu jai 

e kiek nors justos tėvo degti- 
nės su sayiiĮi neštis. Nes aš 
nežinau kokių nuodų tie vai- 
kisciai siteigon atsmes.

'jis gaji Kanadoj mmipiTki 
; Yta^MPalaę žemesnio laipsnio' dėgti- 

kyti! taksas ant to likerio.kaf nės ^15 00
po taksonus turtuoliams. Tm ar mažiau, parduoti “ža^ 
prihibicija jo vartojimui vį- iįa‘’r^mio<iingą gėralų čia už 
dūrinei mūsų piliečių kliasėį “Bootlegeravimas” y-
jų .pasmerkimas degtines pa pelningas. Piktadaringi 
nuodams, kas naikina jų na- ^darbiai pasiekia šimtus 
mus. Nė jokia tauta nėra railijomi į metus. 
girtuokle, kurioj vynas jn-i 
gus > ir nė jokia tauta blaivi,' labai lengvas alus būt 
kurioj vyno brangumas pa- j dabar pardavinėjamas su 
vaduoja vyną deginančiais sunkia Valdžios taksa, pa- 
svaigalais kaipo paprastu sėkmės įeigų būtų užtektinos 
gėrimu. Vynas yra, ištikro, apmokėjimui tautinės Jung- 
vienatinis degtinės nuodams finių Valstijų skolos, nežiū- 
vaistas.” rint kaip didelės.

Tų Jeffersonas parašė laišr Kaip dalykai stovi, “ boot- 
ke rašytame į M. de Neilvillė legeriai” gauna metinę įeigų 
1818ūn. Tame pačiame mete du syk tos sumos kuri būtų 
jis rašė Vilhelmui H. Cro^y' raikai i ifga aprūpiTrimiij
fordui; > - . J, ■’! Jungtinių Valstijų skolos.

V Aš inanau, kad tai didele į Ar tas turi be galo tęstis? 
klaida laikyti sunkias taksas Klausimas yra dabar Degti- 
ant vynų, skaitant juos per- nė prieš Alų ir Lengvuosius 
teklium. Priešingaų tar tak- Vynus.
sos ant mūsų piliečių sveika- Daugumas nuoširdžiai tiki 
tos. Tai legislatyvė deklara- kad Tarnas Jeffersonas neži- 
ci ja, kad niekam kaip tiktai nojo apie kų jis kalbėjo, ka- 
turtingiausiems iš jųjų bitt dangi jis atsisakė pagalvoti 
leista vynų geiii, ir, kaipo apie Europinius statistikus 
pasekmė, pasmerkimas vish parodančius kad ^hrtotojai 

utinių ūjžemęsnių Ąrau- lengvųjų vynų, ir alaus nėra

Jei dar prie viso to kas 
virš svarstėme editoriale ap
kalbėta pridėsime lietuvių 
“naminę,” “baltakę” ir ki
tus naminius svaigalus ir vi
sokius pakylančius vaidus ir 
1.1 JLr L t. iš jų vartojimo ir 
tuomet šaltu protu paklausi
me: KAS ŠAL^ĄALDO- 

. Atsakymas bus aiškus. *

ph^davinūti lengvesnius, ma- 
:%ii svaigi nančius^gčriiūus I 
knw tai vypatir alų. į;
?f%ina8 JcffeęfĮonas tikėjo'.

^vienatinis būdas prieš 
(kibinę kovoti, tai buvo su
teikimas žmonėms lengvaia 

* vyno ir altanį žema kaina. -■ į;
' ^^agĮer^ėlu dabar priimti

dirdmd pasektais, ir daug 
tuomi* reikalu -skaitęs nega
lėjau jo per mūsų spaudų ne
pagvildenti. Šių veikalo ra- 
šėjas-vertėjas nėra gėrimo 
(svaiginančio) mėgėjas, nė 
nebuvo ir nėra smuklių rė
mėjas nė lankytojas, nieka
dos nebus, -Jka^^jos sugrįž
tų, kas vargu bus, bet taip
gi nėra fanatikinis.blaivinin
kas, kuris negali atskirti 
blaivybę iiūo, pilnos absti
nencijos arba nuo pilno svai
ginančių- gėrimų susiturėji
mo. Ot kaip tik tokie neva 
blaivininkai nemokėdami to

■ • 7 - • n • * • • •
skirtumo , padaryti įvykdė 
dabartinę ’ tautos- moraliu 
žvilgsniu pražūįin vedančių 
padėtį. Blaivininku, nežiū- 
rint kaip mūsip“blaivieji” 
mano gali būti ir tas kuris 
nėvisuomet pilnai susituri 
bet jei kada pavartoja stiklų 
daro tai su protu ir nępasi- 
dubda girtuokliavimui.

Šiuo veikalu 
į paliesti ptotaiįjž

vargšus keleivius Anglys .reikaSUr be abejo pa$ 
arba Vokietijos pakiAštin. | mūsų reikalavimus . 
ten juos persodina į kitus kinti- 
mažus laivelius, na Ir va .g 
na j uos dar per keletą di-.,uv 
po labai neramių š.auKs ū 
Baltike jūrą^ tiki patiekia < 
Lietuvos uostą Klaipėdą. į

Taip vadinamų “ekskursi- ‘ 
jų” vadai tankiai pasitenki
na tik įpiršę žmogui' lai va- 
kdftę ir paleidžia jį “any 
Dievo valios.” Keleivis pa
sitikėdamas, kad jo reikalai 
bus aprūpinti,* atėjus laikui, 
važiuoja prieplaukon, iš kur 
jo laivas rengiasi plaukti. 
Tik čia atvažiavęs sužino, 
kad jisai visiškai, arba bent 
nepilnai kelionėn pasirengęs. 
Jei ir turi pasą, taį reikatiri-- 
gų vizų neturi. Valdžios 
taksais neapsirūpinta, leidi-i 
mo sugrįžti neturima ir jau 
pervėlu jį gauti,jei nerimą,; 
tuo laivu vykti.. Pagaliaus•

Taip tai saY0 bagažo nesurandama, o <

da, kųriėr ne^Yara^keleivį 
labai vargina. Betgabus Va- 
das tuoj pasirūpina, kad ke
leivio daiktai būtiĮ tvarkiai 
per muitinę perleisti, kad jo į 
raštai netrukdomai patikrin-1 
ti ir kad be jokių sunkumui 
jishi patektų Liętiitoų traU-į • |rA ‘ 
kįnin, kuris jį į pasirinktą ;Ųį| y 
Vietų nugabentų. x~rr I Aj -
. Tiesa, rodos iki šiol bene •' * 
tik vienos kompasu laivai! < Kovo 25 dieną, SheMygkn, 
rengiasi tiesiog iš New YoTr Wis. ’ >• '
ko Klaipėdon plaukti. Ki7į?jyo86d.,
tos linijos gabena keleivius BaĮaždyH a., Detratf, Bfoh.

kietijų, tuomet, iinoma dar Miim., tv. Antano irJH. BMro 
sunkesnė kelionė būna ir tik panų^ąse. 1 u. C/ 
geras ekskursijos vadas su- Balandžio 9 <UiįruĮara 
gebės tuos sunkumus paleng-. V.
tinti. Dar kitos li^joA^u-l^k11^0 ^°cb®ster,
rių agentei, prisig&foįa^ t v

Pavasariui besiartinant, 
dftng žmonių rengiąsi važinoT 
ti Lietuvon apęilti^ti, o ki- 
4 nuolatos apsigyventi. LaL 
’. ą kompanijos labai gerai a- 
pie tai žino ir todėl viena už 
Kitos - stengiasi kuodaūg*aų-r 
šia gauti savo laivių gabeur 
ti. ; ; -* 'į

1 Peržvalgus daugelio skel- 
uimų, matoma jog nemažai 
ekskursijų rengiama Lietu
von. Kai kurių kompanijų 
agentai, begarsindami to
kias ekskursijas, petypatin- 
gų ir vargiai leistinų “pama
sinimų” naudoja. Pavyzd.: 
“važiuok N. N. laivu, kuris 
nėra Amerikos valdžios lai
vas, todėl už dvylikos mailių 
nuo Amerikos pakraščio ‘užį 
draustu vaisiumi’ galėsi pa
sinaudoti.” Kitas vėl: /‘va
žiuok ten ir atgal N. N> lai
vu, kuris yra valdžios laivas, 
todėl neturėsi vargo atgal A- 
merikon sugrįžti.” 1 
įvairūs agentai savo “eks- jau Ves pora valandų beliko» 
kujsijas”. garsina, nes .mat,ikiWuiišplanksiant. Tai 
už kiekvieną parduotų laiva
kortę jie gauna apie penkius 
dolerius, o gavę tam tikrų 
' deivių skaitlių vienų nemo
kamai praleidžiama.

Bendrai tariait.-būnaeks- , Todel> . besirengiantieji Į 
MRKTO ir ^ekskursijų.” Ge-; Lfetuvon - privaio šiuos! 
leisiHvarkytaekskursijaįpo dalvtus isitSmyti. 
vadovystę, gero žmogaus, ke-' “ , # # t
liaujantiems nona labai ge- Pasirinkti tokių eks- 

/rai, o taip vadintos 4‘eks- kursijų, kurios vadu bus ge- 
Kursijomis” važiuojant, ke- rai. žinomas, patyręs visuo- 
ieiviardįfcva^Oitneįnuo- menės darbuotojas. Toksai 

vadas, jei kų ^patsai negales 
padaryti, tai suras žmogų to
kiamreikalui, bile tik

■ ji vr • * A*
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tarnu

P. J. Akunevičius
Detroit, Michigan

Keliauninkas

KUOPOS SUSIRINKIMAS
Pereitą ketvergą buvo L

Mrs. Rebeca Greathouse di
delė bootlegėtią priešininke.- Ji 
tapo paskirta Suv. Valstijų 
prokuroro pagelbininkė.

VENCIUS
Lavrrence, Massachusetts

^mbvveek

LOWELL, MASS. ~
z Sugrįžo -

• Mūsą vargonininkas'R. Ąi- 
noris buvo išvykęs Chicagon ir 
ten manė apsigyventi. Pasiro
dė, kad oras ten jam sunkus. 
Nuvykęs greit sunegalėjo ir 
grįžo atgal. Dabar rengia pa
rapijos naudai koncertą ir sta
tys “Išeivį.”

Chieagoj būdamas matėsi su 
dzimdzią generolu p. Vanagai
čiu ir buvusiu So. Bostoniečių 
Feliksu Zalieckiu. Pastarasis

' r-’ketina grįžti Bostonan.
Kovo 8 buvo surengtos pra-

progjj naudotis lietuvio plumberio pa 
Vhnizdžins. šilumai, garų ir šiito van- 

enu žodžiu viski). kų tik plumberio dnr- 
nndėlj Jvafrių reikmenų reikalingų prie 
usio. Ofisas atidarytas vakarais iki 9 
roadway, So. Boston, Mass.

JULIJONA
80 James Street

ir
tracijoje. :> .

Federacijos skyrius

smukimas. Dalyvavo uolia5: J 
ji kuopos nariai. Nutarėvai | 
ryti vajją /'“Darbininktiį* 
raidėms įtaisyti, po Velyki? 
surengti šokius. Išreikšta 
padėka p-lėf M. Šakalauskai- 
tei ir p:lei M. Grybaitei už 
dal^vavfmą Geflįvaitės vai
dinime. Nuo to vaidininid 

. pelno liko Apie $300. NutaH 
ta užpirkti mišias bal. 25 d’į 

į *4 4 X U

. IGUMAUŠKAfs)^ y 
Sekmadieniais po pietų 

.705 Main St:, Montello,l 
(Kampas Broad Štr&lj

Prot. Rašt. Antanas Macejunas,
450 E. Sevėrrth St., So. Boston. Mass. 

Fin. Rašt. — Juozapas Vinkevičius,
906 E. Broadvvay, So. Boston, Mass 

Kasieriūs •— Andriejus Zalieckas.
Gll E. Fifth St.. So. Boston. Mass. 

Maršalka — Kazimieras Mikalionis,
906 E. Broadway. So. Boston. Mass. 

D. L. K. Keistučio Draugija laiko savo 
mėnesinius susirinkimus kas pirmo 
nedėklienj kiekvieno mėnesio, po nu
meriu 694 M’ashington St., Boston. 
Mass. 1:30 .vai. po pietų. Ateidami 
ant snsirinkfmo atsiveskite su savim 
daugiau naujų narių prie musų drau
gijos prirašyti.

PETRAS' BARTKEVI
ČIUS lankėsi “Darbininko” 
redakcijoj ir pasipirko sal
dainių ką tik iš Lietuvos gau 
tu. Petras Bartkevičius yra 
savininkas gražios krautuvės 
— BOSTON. SALES COM- 
PANY, kuri randasi po No. 
678 No. Main St,, Montęllo. 
P-nas Bartkevičius labai pa
tenkintas Montellos žmonė
mis ir bizniu. Sakėsi darąs 
gerą biznį. Mat laiko 'pirmos 
rūšies tavorą ir pigiau par
duoda už kitus.

Kiburiutė, Grabijoliutė, Gri- 
levičiutė ir Jakubauskaitė 
pasiliko užbaigti galutinai 
programą.

law, deposes and says that be tų th 
Manager of the Darbininkai and thl 
the follovlng is. to the best of M 
knovledge and bellef. a true etatu 
laent of ovnershlp, UMtnagėnaet 
etc., of the aforesaid publtcatlon f< 
tl»‘ dnte shmvir 1n the above captlei 
reųulred b.v tbe Act <>f August 24.191: 
embodied in seetlon 443, Postai Lan

L. ŠIRVAITIS
9258 Cardoni Avenue

paveiksMo^e 
galė® partfetit 

s>vo gimtinės kampelį 
Ignų. Atlankykite, nepasi

Ofiso Tek Res. TeL' . ]
Universlty 8831 Prospeet 0415-M

D. A. ZALETSKAS
G r abortus ir Balsamnotojas
983 Caąibridge St., Cambridge

Plytiniai, dideli, erdvus patogus ga: 
rodžiai ant' randos. Randa nebrangi. 
M. JUOBA, 539 E. Sevpnth St., So. Bos
ton, Mass. ‘ * ((K.-3O)

----- - —

J. Tluit the narnės and addnsaea 
the publishers, editor, and. "businešs 
nianagers are: Pnbllshėr St. Jos.Llth. 
R. Ass'n of Labor, 36G Broadwaį . 
So. Boston, Mass.; Editor Prayra Gu-- 
das, 5 ThomasPark, So. Boston, ■
Business. Manager, j. cęrvoH*,
W. 6-th St., So. Boston, Mass. ‘ ♦ t '

2. That*the ownera are: Salnt-J’ošr
IJth. R. C. Ass’n of Rabor, 368 Bcpųdsr 
xvay, So. Boston, Mass. " '

A.»Valgiausias, :president, 877 (Sįn*.; •- 
bridge St, Cambridge. Mass? / -J

J. Bikinis, Seeretary, 22 I’leasent Stn 
Dorchester, Mass. - '■'T; '*

A. M. šeikls. Treasurer, 40 Marine 
’Road, So. Boston, įlass.

3. That the’ knovm bondholderk;
mortgagees, and other seeurity^holders. 
owning -or holding 1 per cęnt or motė*' 
of totai* amount of lx>nds, niorfgnges 
or other'securlttes are: Vantos FoniJĮaR- 
Brooklyn. N. Y. į i

Jomis Cerroka's, business mnnaget' i 
AnJhoinj Osiralil Skolina, ~ H. ' ■ 

Justice <>f the Pertcė.
(My comnitssiou espires Augtfsfc, 30, 

1929). < - a . • ’j ? : k/.

fan' Chicagoje begyvenant 
bepamatyti daug ką naujo. 
tB trumpą laiką tegyvenau, 
"stengiaus apsipažinti su vi- 
fiteniškais judėjimais, bu- 
r atsilankę į keletą lietuviu 
feDgtą koncertą ir šiaip kitO- 
parmogą. Iš visą matymą 

tgibusia gėrėjaus’iš veikalo 
□jndse Party,” kurį statė 
fojė Birutės choras, veda- 
&-A. Vanagaičio. Autoirus 
J^ftalo yra pats choro vedė- 
'-ir pats buvo lošėjas. To- 
:viskas gerai atlikta buvo, 
bprise Party” veikalas yra 
«i-^pritaikytas lietuviu lian- 

Pilnas juoką ir gražios 
Žikos. Girdėjau, kad komu/ 
Vanagaitis žada tą veikalą 
lįsti dėl chorą lošimą. To- 
Msuliet’uviški chorai suŠn- 
ivViBio ir lai gyvuoja komp. 
Jfctuagftitis, nes jau turėsime 

tarpe vadą. Tai bus ke- 
L kuris spindės mūsą priešą-

?nai, Kūne įsaip jau mar r
dabar nedrįso jokio p Ii' SiMtikrfmškai a<

> duoti. Prakalbos nu- Jį;įįga _ Tvk.stg
visais įyilgsruaia. 'Metaį0n4,R; Leonardo Šp 

šaltuon^ mu^įo vardas gerai amerikiC“- 
; _ !~ čiams pažįstamas. Jis daug

statysite bažnyčias, pasidarbavo ^Lietuvos laisvės 
ngsite misijas, kursite atgavimo laikais. Ne vienas 
S,-j darysite visokios 5^^ tfikstančhj dolerių au- 
M ^kais,™ Žfel »nnkta jo Prakalbose, ne

> vartoti apsiginamojo katalikiška orgamzaci-
įmojo ginklo — geros ja neapsėjo i)ė j ė darbo. Jau 
jkes,spaudos.—Pijus X tas faktas,'“kad p. Šimutis

šiandien apima atsakomingą 
ALAUJU SIUVĖJO “^^redaktoriaus vietĮ 
Mi .««! drapanų kad JIS dirta totaai 0^1; 
Pageidaujama nesenas vyrąs.; ZJBC1j Ui kai L. tv. JY. OUSIVIC- 

! Am^Xs Toli- *iiymas, kuriam jis daug sa-
jięffėršo^ sveikąfcosįįdėjo,-ne mažiau

atsakingą L. R. K. F. vice
pirmininko poziciją, mums 
liūdyja, kad’'jisižmogus dane 
dirbo išeivijai. So. Bostone 
L. R. K. Federacijos skyrių: 
pilnai įvertindamas jo nuo 
pelnus, ruošia su juo aG .‘- 
sveikinimo vakarą. Tas va
karas įvyks balandžio 9 die
ną, penktadieny, 8 vai. vak., 
Šv. Petro parapijos salėje 
(7-+h St,)_ Programas bus 
įvairus- :ĘĮrmiausia kalbės 
pats solenizantas Šimutis. 
Paskui seks muzikalė pro- 
gramo dalis, kurį pildyti 
kviesti: p.4p. A. Raudeniu- 
liutė, M. Grybaitė, M. Čes- 
niutėy lMmdzi -Drimdzi”

priminti, kad šiame vakare 
dalyvavo keliolika kunigą, ad
vokatą, daktarą ir muzikės ži
novą,, ypač prof. L. Imgrnnd', 
yargonininkas šv. Agnieškos 
'bažnyčios. 1 •

Muzikas Jonas Čižauslįas 
šiuomi tarpu parodė, ką gali 
padaryti ingijęs jam tinkamą 
instrumentą *Teipgi pasižymė
jo jo choras, kuris atliko to va
karo koncertą Gal reikėtą il
gai ieškoti, kad suradus asme
nį, kuris galėti! prilygti Bi
zauskui dainos ir muzikos sri
tyje, teipgi ir dainą karalaitė 
M. Čižauskiene, kuri artistiškai 
atsižymėjo šiame vakare. To- 
liaus vietiniai katalikai,“kurie 
prisiskaitė iš “Dirvos/’ apkal
bėjo mūsą garbą kleboną kun. 
V. G..Vilkutaitį ir kurie plėt- 
kavo apie vargoną fondą turė
tą ištarti žodį, “Mes buvom per 
‘Dirvą’ ir jos pakalikus sūkiai-' 
dinti, todėl atleiskite mums.”

Valio kun. Vilkutaitis, vaito 
muz. čižauskai ir ją choras, va
lio visas parapijos komitetas ir 
visi geros valios katalikai. •

Pipiras

Lietuvos Dukterų Draugystes 
Po Globa Motinos švenčiausios 

Valdybos Antrašai 
rirmtnlntė — Teklė ASmensklenC,

98 G Street So. Boston. Mass. 
TeL Soutli Boston 4474-M.

Vice-Pirn. — Zofija Kėšlenė,
59 Gatės St., So. Boston. Mass. 

Prot Raštininkė — Ona Sianrlenė,
443 E. Tth St. So. Boston, Mass. 
Telephone Soutli Boston 3422-R.

Fin. Raštininkė — Bronislava Ciuniene
29 GouM St. W. Roxbury, Mass. 

Iždininkė — Ona Staniuliutė,
. 105 W. Gth St.? So. Boston. Mass. 
x-vai^darė — Ona Mizgiroienė.

1512 Cohimbia Rd?. So. Boston. Mnss. 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrų ntarninkij. kiekvienų mėnesi 
Visais dr-jos reikalais kreipkitės j pro

tokolų raštininke laišku ar telefonu. 
”130 vakare’, pbbažnytinėj svetainėj 
Fifth St.. So. Boston. Mass.

I TURINTIEMS PIRMAS AMERIKOS PILIETYBĖS 1 
I NATŪRALIZACIJOS POPIERAS -1

Jei tamsta turi išėmęs pirmas popieras ir jau suka- f 
ko du metai, ir jei esi išgyvenęs Suvienytose Valstijose I 
5 metus, tai kreipkitės, paduodami pareiškimą išėmi- 1 
mui antrąją popierą, kad galėtumėte BALSUOTI | 

O ateinantį LAPKRIČIO mėnesį renkant valstybinius ir* 1 
q valstijinius valdininkus. i

Mes maloniai suteiksime tamstoms pagelbą tapti * 
o Amerikos piliečiu veltui, bė jokią priedermią. Reika- * 
< laukite mūsą instrukciją knygutės, “A Guide to Citi- | 

Į zensžip.” ; • **

THE REPUBLICAN CLUB OP MASSACHUSETTS 
JĮ 343OldSouthBldg.,Įtoston,Mass.\ |

CĘEVELAND,
Istorišką diena lietuviams 3

Virš poros metą atgal Clevė- 
land’o lietuviai katalikai pr^ 
dėjo galvoti apie ntfūją vaifc^ 
nipreikalingd^’' Dalyką Ap- 3 _V1 

svarsčius ir .shradiiš pienus, 
mūsą klebonas'ir* parapijos ko- 
mitetas sušaiikė-'susirinkimą J
visą patapijoną, iri'prasidėjo A 
rinkliava. Daugelis*geros šir- 7? 
dies parapijom! dėjo’ gausias %Veltt 
aukas, ir ragiąp kilūs, drau- ,
gystės rengė balius ' fr pelną \ <
skyrė liaują vargoną fondan.' 
Taipgi ir gęrb. Jonas ir Mari- mokėsi 
joną Čižauskai ir visas parapi
jos chorai tame apščiai pasi-. 
darbavo. Gi vietinė “Dirva” 
leido visokius melus, girdi jau 
pinigai suaukauti žlugo žydiš
kame banke, girdi vargonai 
niekad nebūsią nupirktirir kad 
žmonės dėdami pinigus apsiga
vo. Bet tas viskas praėjo ir 
visos ant parapijos komiteto 
kalbos užsibaigė su didėle gė
da mūsą melagiams liberalams, 
ir ją šmeižikei “Dievai.”

Štai 21 kovo vietos katalikai 
ir ją prieteliai iškilmingai ap
vaikščiojo pašventinimą nauju 
vargoną Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioj. Vargonus pabuda- 
vojo garsusis lietuvią tarpe 
vargonų dirbėjas p. A. Radze
vičius. Kad aprašyti viską kas 
atsitiko šiame taip istoriškame 
vakare, tai būtą reikalintai 
daug vietos ir gaį_žmonėms ki
tuose kur toli nuo Clevelando 
miestuose nebūtą ir didelio in- 
domūmo, o virtiniailkuriė no-

SANDARI^ČIŲ VAKARAS
Kovo 23 d., antardieny, 

Lietuviu svetainėje vietos 
sandariečiai statė “Milijo
nus vandeny,” bet nevaidi
no. “Gyvuosius Nabašnin- 
kus” parodė ir užbaigė. Kri
tikos nėra., '■ Žmonių suaugu
siu ir nedaaugusią ne dau-

g > ' Į CHICAGO
•Sumaniau pavažinėti po pla- 

igją Ameriką. Taip savo su- 
įajiymą ir įvvkdinau. Ištrau- 
MK1 i§ rytinią į vakarines A- 
laikos valstijas. Apsistojau 
tečioje Chicagoje. Kelionė bn- 
& labai nuobodi, kadangi šis 
akas niekam nėra indomus, 
ai žiemos liekanos pradeda 
įgalėti pavasario jėgos, tai vi- 
urJyra suirutė tarpe dvieju 
riešą: vieno dar nėra didelės, 
ųkito dar nenusilpę visai. To
šį ir matyti kąi kur vanduo 
Rūro, vietomis dar daug snie- 
j^JTa ir nekurtose jau sausa,

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP. 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI
Birmininkųs—M/žiobn. S’

539^1 Seventh St., So. Boston. Mnss 
Vice-Pirmininkas — J. Petrauskas.
'250 Goki St.. So. Boston. Mass. 

Prot. Raštininkas ■— J. Glineckis.
5 Thomas Pk.. Soufh Boston, Mass 

Fin. Raštininkas — M. šeikis,
40 Marine Road, So. Boston, Mass 

Kasieriūs — A. Naudžiūnas.
885 E. Broadvray. So. Boston, Mass. 

Tvarkdarys — .T. Zuikis,
7 VVinfield St., So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas trečių
nedėldienj kiekvieno mėnesio. 2-rų va
landų po pietį), parapijos salėj, 492 E. 
Sevefatli St, So. Boston, Mass.^

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

BOSTON, MASS.

SSĮrLovren ir Providenee — tai 
Bff nepaprastai gražūs miestai, 

Providenee. Lietuvią ko- 
7-kūlijos čia1 nedidelės, bet ’sini- 
■patingos. Dvasios vadai kle- 

^bonati čia abu dar jaum/ener- 
ttbiūs? Dvas. Seiną se- 

■HblArijdŠ reikalams nuošir- 
pritarė. Aukojo: v * 

||^E(>well, M&sg. (26 vasario, 

ni.-: Po 5: Kun. S. Kučas 
IgbCSavulis; po $1.00: A. MaJū- 

- Mavičia, J. Baumyla, A. Dzidu- 
^dnis, J; Karsoktrs, J. Milius, J. 
f Veličkienė, M. Šiliauskienė, M. 
? ^Szgiūtė, T. Verseckas, O. Bau- 
<^Henė, R. Ainoris,! J. Lebe- 
■jKnskienė, O. Adamavičięnė.' 
k-^Smulkiais surinkta $14.65.

Taigi iš vi sę $36.(i-). ' -
EgSjijr-r--.- į .

^.Providenee, R. I. (5 kovo, 
^^26 m.): Kun. L. Kavailaus- 

kas $7.68.' Po $2.00: Cironka
Jokšas. Po $1.00: Kilke- 

jačiehė, K. Rukštelieąėy Bal- 
^r&us, Martušis, Chemienė, Kle- t.
^^fcaitienė, J. Donu, Jokelevi- 
^Kute, A. Martušis, K. Švedas, 
^^Kačėnas, Janušauskas, Ka- 
f'fįpvičius, A. Bubnis, A. Aliuko? 
Lliis, Turonis, M. Zeckevičienė. 
EfV. Normantas, A. O. Avižienis, 
IMc Jatkevičius, A. Vaitonis, V. 
»<' •’/ .4
K Boreika, Dzekevičius, Virbiė- 
; kienė^ Urnlkienė, Bužinskiene, 

lt. Kacevičienė įr 2 nežinomi.

feSmulkiais surinkta $8.3*2. 
£ Taigi išviso $49.00.
ĮEgg.,

^Gerbiamiems Aukotojams ta- 
t*. ~ > 1-v* t,  v• — • ^rttrnuosirdu aciul.

Sekmadieny, kovo 27, L. 
V. 17 kp?laikė savo mėnesi- 

Į-.iį susirinkimą, kuriame pii- 
’uč priesaiką apie 10 nauju 

turi iii tarp kuriu i-r dantistas 
Galinauskas (Galvariski).

Vvčia itišrei kšdam i pagar- 
bą Dr. Galinauskui ir vi
siems naujiems nariams ir 
narėms priėmė atsistojimu ir 
triukšmingom katutėm.

P-lė Elena Kiburiutė pra
nešė kad vakaras balandžio 
25 d. .rengiamas ir progra- 

■ mas jau baigiamas ruošti. Be

• ’ f žauga 5peL - Bilietai gau
nami pas I ederacijos narius 

Darbininko” adminis-

vuupęss oi Au, 
t » » j*vt - J • * J
L v 1912, 
of Dųrhinlnkas publisho 
ųt Boston. Mass., April 
of Mass., County of Suffolk.

BeCore rne. a Justice of the peace 
and for me Statė ant! country aforeaa

r

•, Jy- 1
• u


