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įkvs ' Amęri
Čia parodomas modelis milžiniško Amerikos

tremtinių

Nepaprastai karštos

nori

sutartimis sutiktų. ir visus vaikus išgelbėjo.

o išrinkti 
peiktų su 
diriguotų 

iries bolše-

IGABŪS
Profeso- 
eiške pa- 
Imerikos

BALANDŽIO 6 D^ 1926,

neįstengs užsimokėti. Pary
žiaus tax’ių savininkai sako, 
kad dėl tokių pasažierių turį 
nuostolių 17,000 frankų kas
dien. Dabar kas neužsimo
kės už taxi turės sėdėti kalė
jime nuo 6 dieni]. iki« trijų 
mėnesių arba užsimokėti nuo 
16 frankų iki; 1,000 frankų 
pabaudos.

SUSITARĖ DĖL KYNIJOS
Amerika ir Japonija susi

tarė dėl Kynijos muitų. Ki
tos valstybės turinčios reika
lus su Kynija jau veikia iš
vien. Buvo nesutikimas tarp 
Japoni j os i r Amerikos. Da
bar reikia, kad Kynijos val-

AMERIKA NEDALYVAUS
5 ....

Suv. Valstijų valdžia pa
skelbė, kad Pasaulinio Teis
mo ^konferencijoj nedaly
vaus. Tą konferenciją šaukia 
Tautų Lyga. Toje konferen
cijoje būtų svarstoma nusi
ginklavimas. Amerika sutik- 
jie trukdą universitetų klesų 
darbus.

. KETINA IŠDUOTI
BUFFAtO,‘K Y. —Is 

New Yorko čion atgabentas 
Richard Reesą Whitteemore. 
Jis vra kaltinamas dalvvavi- *' < * ■ -.
me banko apvogime spalio 29 
d., kada buvo pavogta $93,- 
000. Tada du žmonės buvo 
nužudyti. Pagautasis sako.

Finlandijos vyriausybė 
stengiasi, kad sudaryti nau
ją muitų tarifą su Suv. Vals
tijų valdžia. Finlandija no
ri, kad muitus sutvarkyti 
taip, kad jie būtų pastovūs. 
Finlandija ketina pama
žinti muitus ant valgomųjų 
daiktų, bet nori pakelti ant 
išdirbysčių. Finlandija nori 
pakelti savo pramonę.

SUVAŽINĖJO AUTOMO
7 7’ BILIŲ » t •

BELLMANZ, N. Ji — 
Traukinys suvažinėjo auto
mobilių pasipainiojusį ant 
geležinkelio. Automobiliu
ke buvo keturi žmonės ir visi 
žuto.

ŽUVIMAI NUO AUTOMO
BILIŲ

Pereitą savaitę per auto
mobilių katastrofas žuvo 10 
žmonių. Tai dviem daugiau, 
negu užpereitą savaitę. Iš 
pereitą savatitę žuvusiųjų še
ši buvo vaikai.

p ■ w 
K?. -* r •NEPUOLA žį

atsakomvbč. bus suversta* > ■

zauja ne 
Įsos rusų 
imasi bol-

- Tikslas kognri 
komitetą, kurs 
Tautų SąjungĄj 
jėgas veikiančias 
inkus.

Kongrese dal 
vien caristai, bei 
srovės, kurios pri 
šėriku valdžiai.—

• .~ h. t* •
GREITAS DIVORSAS .

Meksikoj, Tabasco valsti
joj, Kleista įstatymas apie 
divorsus. Įstatymas leidžia 
poroms skirtis dėl menknie
kių. Divorso gali pareika
lauti vvras ar moteris ir be- 
gvje 24 valandų divorsas yra 
suteikiamas.

NELAIMĖ TEATRE
Meksikos sostinėj Titanic 

judomų paveikslų teatre išti
ko nelaimė. Lūžo balkonas 
ir penki žmonės vietoj žuvo, 
o sužeistų apie 15(L • Balko
nas lūžo dėlto, kad ant jo 
prileista buvo perdaug žmo-. 
nhj.

rTeatro savininkas čia nėra 
kaltinamas. Miesto: inspek
torius buvo ant vietos ir jo 
dalykas buvo žiūrėti, kad ne
būti] teatras perpildytas. Po 
Nelaimei inspektorius; išny
ko. (Gal ant jovisa nelaimėsi kad jei jam priseisią elektri

IŠGELBĖJO PENKIS 
VAIKUS

MAJfCHESTER, N. H.— 
Vienp graiko namas užsidegė 
ir jau buvo dūmų ir liepsnų 
apimtas, kuomet dar viduje 
buvo penki vaikai James

UŽĖMĖ KALNĄ
Syrijoj francūzai užėmė 

Hermon kalną. Francūzai 
mūšyje neteko 10 kareiviu.. 
Hermon kalnas yra už 40 
mailių nuo Damasko.

IŠARDĖ KOMPANIJĄ
B ALTIMORE, Md. — Fe- 

deralis Distrikto Teismo tei
sėjas Morris A. Soper iš
sprendė, kad Ward Products 
Corporation sugrąžinti] val
stijai savo čarterį. Toji kor
poracija buvo duonos trustas 
su kapitalu iš $2,000,000,000. 
Į tą korporaciją buvo susilie
ję daug duonos kompanijų ir 
taip buvo sudarę trustą.

GAL PRADĖS TAIKOS 1 

DERYBAS
Franci j a yra palinkusi už

vesti taikos derybas su rif- 
fais Afrikoj, Moroke. Tie 
riffai yra sukilę ir pereitą 
vasarą smarkiai supliekė 
francūzus. . kiemai - užėjus 
mūšiai buvo sutrukdyti. Da
bar pavasariui auštant mū
šiai prasidėjo, bet didelių su
sirėmimų nėra. Franci j a su 
Ispanija sutinka riffams su
teikti autonomiją. Jei riffų 
vadas Krim sutiks atsižadė
ti visiškos neprigulmybės, tai 
taika gal ir įvyks. .' / 7 '

.Tuo tarpu riffų vadas 
Krim laiko dvkai neleidžia, 
didina savo jėgas, stiprina 
policijas.

AiS MAHOMETONŲ s
Indijoj, Kalkutos mieste 

ištiko nesutikimų tarp indų 
ir mahometonų. Y ra tai žmo
nės skirtingi] tikybų ir dėl 
tikybų susipiovė. Ištiko muš
tynės ir gėrybių naikinimaL 
Buvo plėšimų ir padegimų. 
Mahometonai sudegino indų 
šventyklą ir išniekino vieną 
stovylą. Indai savo keliu pa
degė mahometonų šventyklą.

Į susipešusių tarpą įsikišo 
vyriausybė ir tvarkai daryti 
pasiųsta kariuomenė.

Muštynėse krito .ąpie v 20 
žmonių ir 150 žmonių sužeis
ta.

BENORĖDAMA SULIESĖTI 
. GALĄ GAVO

DETROIT, Mieli. — Mts7 
Charles E. Warcup norėjų/ 
suliesėti ir ėmė tam tikrų pik
lių. Jų ji sau nepavydėjui^ 
nuo rugpj. mėn. pereitų mfe*^ 
tų suvalgė 500. Bet tai jau f 
buvo perdaug ir moteris nuo/ 
jų mirė. • rJŽįM

Anglijos Blaivybės Dr-ja 
paskelbė, kad 1925 m. Di
džiojoj -Britanijoj žmonės 
pragėrė $1,527,750,00. Nors 
tai didele stirna, bet vis-gi 
mažesnė, negu buvo 1924 m.-

ŠVEDAS TALKON RIFFAMS

Franci jos sargybiniai Af
rikos pakraščiuose suėmė, 
vieną švedą. • Tas švedas, 
kaip francūzai sako, gabenęs 
ginklus ir amuniciją riffams, 
kariaujantiems prieš francū- 
ziisi

meraą rę, diktatorius 
lini sakė, kad netrukus 
daryta Gėnoa-Rymas- 
lis-Palermo linija. Ta 
jau išbandyta ir atras- 
verta įsteigti susisie- 
Toliau Mussolini sa- 

id pienai jąd padaryti 
i oro liniją Brindisi— 
i — Konstantinopolis, 
•aikija ir Turkija rei- 
;os sutartys jau pada- 

Iš Rymo į Brindisi 
niu trunka nuvažiuoti 
andų. Atėnuose orlai
dės dvi valandi. Gi ap- 
ta, kad iš viso iš Rymo 
stantinopolį patekti ta 
ruja truks 24 valandas, 
riai bus dideli. Juose 
miegamieji kambariai, 
ieta ir bagažuh 
džia paskyrė 500,000 
lovanoms už pasižymė- 
orlai vininky stė j e.

kad prieš pat TtungrČsU'l)ev?f- 
žiuojant automobiliunii jo 
pati biivo sužeista. Dėl at
sargumo jis nedalyvauja, 
nors kongresą saugoja ir 
Francijos valdžia ir paties 
rusi] kongreso pastatyta sar
gyba. ;• ’

< 'Iš viso delegatų dalyvauja 
apie 500.

VYKS Į AFRIKĄ ’
Italijos'diktatorius Musso

lini iškilmingai vyks į Afri
ką, kur Italija turi koloniją. 
Ta Italijos kolonija vadinasi 
Tripoli. Ten Mussolini vyks 
lydhfaas Italijos laivyno, 
kili būdu Italija turės savo 
laifyno demonstraciją.

REIKALAUJA $700,000O

NEW YORK.—Milijonu 
rius hotelių savininkas Stat- 
ler traukiamas teisman stf 
reikalavimu $700,000; Bu^t* 
taip: pernai Sfatlerio laivais 
“The Miramor” plaukeTt* 
Floridą ir nuskendo. PrtgČ^ 
ry keturi žmonės. Tų žmb~: 
nių giminės laiko laivo šavi^ 
ninką Stati erį atsakonmi^t 
ir patraukė teisman. ' : J

DIDŽIOS RIAUŠĖS LEN
KIJOJ

VARŠAVA. —'Lenkijoj 
bedarbiai nesulaukėĮ Velykų 
ramiai. Tie bedarbiai balan
džio pirmoje nenorėjo s val
džią “sufūlytį,.” bot będar- 
biaujantys vyrai ’ ?r . moters 
sukėlė dmonšraeiją. Įsiki
šus policijai kilo riaušės. Pa-

kinėn kėdėn .sėsti, otą.i jis iš
duosiu visus savo“ įendra- 

. PAVOGĖ $24,000OVĄfaarbius.
PHENIX, R. I. R 

Pheni^ '■ Trust kompanijos 
plėšikai pavogė $24,000. Plė
šikai dienos metu įsibriovė i 
banką, padarė “hold up,” 
pagrobė pinigus ir sėdę į 
Cadillac nudūmė. ^Plėšikus 
vijosi policistai, >Ių ąutomo- 
bilių pakėlyj rado tnščiĄWoo4 perdūfhūabėgo vidun 
Plėšikai dingę.

TAIKOS NESIMATO ’

Anglijos angliakasių rei
kalai dar neišrišti. Dabai’ 
Anglijos angliakasiai dirba 
ir kompanijos moka reika
lautas algas dėlto, kad val
džia tam tikrą sumą datė. 
kad užtikrinti tas algas. Bet 
laikas, per kurį valdžia duos 
subsidiją- (paramą) jau bai
gias, naujos- sutarties dąr 
nėra.. • i •

PAGIJO PO SUNKIO#
OPERACIJOS //

SHAMOKIN, Pa. — jį 
angliakasių streikas pasiH 
gė ir kai angliakasiai džįug 
vo, tai du italai taip liuksų 
nosi, kad susipešė* 
baigėsi. susišjyĮdyąni/ į 
nam kulka pateko- kairi j 
šonan ir pasiekė širdį. 
buvo nugabentas į ligoninę 
po tos sunkios-operacijoj 
bar atsitaisė ir galejb apfęi 
ti ligoninę/ Joj išbuvo m 
vas. 12 d. '

SUDEGĖ BAŽNYČIA ,
WOONSOCKET  ̂K

Sudegė Katalikų Šv. Teres 
bažnyčia ir mokykla. Bažą 
čia ir mokykla birV'ozpastat 

SUSIK&Lfi STRYTKARIAI tos Pe"4*? nulenįltž $WUM 

NEW YORK. — Bei sli- ” "7”
durno bėgių strytkaris iššoko
iš savo kelio ir susikūlė su J1-
kitu. Nelaimėje Sužeista 14
asmenų. ~

įerikos mokslininkė Eloisa 
ram. Ji tarnauja Agrikul- 
s Departmentni. Ji tyrinę- 
litų UgM, nuo karių fanneJ džia su didžiųjų valstybių 
turi daug nuostolių.

ntasis Tėvas savo gvar- 
iunčia į Ameriką dąly- 
Eiikąriątijąiamė “ kon- 
bnsiaučiame Chicagoj 

o mėnesį. Gvardijonai 
ks i Ameriką gegužio 
io pradžioj. . .

RUSŲ CARISTŲ SUVA
ŽIAVIMAS

PARYŽIUS.—Čionai pui
kiame hoteS je prasidėjo Ru
sijos tremtinių kongresas. 
Tai pirmutinis toks kongre
sas nuo pat įsikūrimo Rusi
joj bolševikiškos valdžios.

To kongreso galva turėjo 
būti D. K. Nikalojus. Bet 
jo nebuvo.

Tarp delegatų yra buvusių 
caro nainisterių, ambasado
rių, profesorių, diplomatų, 
laikraštininkų; < j / /

bedarbių vailgunas prasidė
jo. Bedarbiai buvo vaikomi 
be ceremonijų ir todėl septy
ni bedarbiai buvo užmušti ir 
daug sužeista.

LAPĖS TURĖJO MIEGO 
LIGĄ

WESTFIELD, Mass. — 
Medėjai užėjo tris miegan
čias lapes. Kai medėjai prie 
jų artinosi, tai lapės nepa
budo ir kai jas paėmė, tai pa
mate, kad jos nenubunda. 
Lapės turėjo miegamąją li- 
g?-

KAITRIOS VELYKOS
• BUENOS AIRES, Argen 
tina
Velykos čionai buvo. Pavė
syje termometras. rodė 97 
laipsnius. Šiemet nepapras
tai šiltas ruduo Argentinoj.

DAUG VILNŲ PERKA
Iš-Austrijos Londonan at

gabenta daug vilnų. Vilnos 
buvo geros rūšies ir joms rin
ka buvo pkiti. ^TiJsVtlhų la
bai daug 'pirkS Vokiėujof^ 
pramonininkai.

DAUGIAU BOVELNOS
Suv. Valstijų Agrikultū

ros Departmentas aprobavo, 
kad šiemet buvelno's užkerė
jimas bus gausingesnis, negu 
pernai. Tas padidėjimas bus 
ant 12.1% daugiau, negtr 
pernai. '

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO
- 7 ■
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Viensėdžiais, skirstytis kaz 
kodėl nesusitariama. Laik-

Kovo 2 d. per arklių turgų raščių čia visai mažai skaitd, 
todėl kai kurie ūkininkai la
bai nekultūringi. Niekina 
neturtinguosius savo kaimy
nus, pravardžiuoja įvairiai.

kykios taryba ste

r -V-Kf V
■

VELIUONA,, Kauno ap;

a

KUN.

į •
X *

Avenue

a Sįz
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'^VLADAS JAKAS
** ■ ’ Cambtfdge, Mass.

Lb

W RAGALIAUSKAS
Worcestcr, Mass.

fOŲA SKARULIENĖ
Haven, Conn,;

' 5a'

nūilkių neręikifcr siti/ patys
- ■ * '» - - ‘dygsta. M. *

IŠEIVIJA
dtais urėtais d

Be atsirado viešųjų darbų, 
yba namų nemažu ruožu

, I|aug namų atremon- 
įypaujų statyta. Ypač 

;įant ^alibjo kalno vis .ir vis 
.> irimai dygsta; Val-

ujižios spaustuvė didi ir erdvi- 
ųamro namai Duonelaičio gat. 

vi, rusai 'gimnaziją ties 
.ligonine pasistatė, dar 

omą aiemaži Seimo ir 
Lietuvos Banko namai toje 

t Duonelaičio gat. Miestas 
mas apsivalyti kauali- 

^anciją vedė, trotuarai, gat- 
taisyta— lyginta, bei 

ūjai brukuota. Dasižino- 
Mfeapie tai bežemiai darbinin-i 

jšaį iš vistu- grūdosi Kaunan 
tanydami didelius uždar- 
tus rasią. Neapsileido' ir 

^lĮftusų merginos. Anos jau 
įkepai miestus mėgsta, mat jų 
''į^smanymu, mieste gražu, ga-

Ii lengvai dirbti, daug >hž- 
dirbti ir ligi noro pasipuošti. 
Jąug jųjų (merginų)' įsi ra- 

r.Šv, Zitos draugijon, daug 
lyą, negavusios tinkamos 

i ^ųpystės prostotutėmis tam- 
PPi. arba' kareivių “panelė
mis” lieka. Atvažiavusieji 
Tyrai Kaunan, taip pat ne 
Viši randa darbą, pirmenybę 
gauti darbo vietos gyventojai 
išturi. Dėlto - pereitais mė

žtais rudeniop atvykę Franci- 
jos agentai daug Kauno ir a-

yliiikes darbininku vytų, 
roteru ir merginų išsivežė.

••<■•■ ' •• , •• - -nr i ,•'

B. Dzūkas 
' j - * - ■ j » ' r ‘T-'F " f ’ 
Pastaba: Rasit gausingą^ 

mūs tautiečiai iškeliavę šit 
šeimynomis Brazilijon, ,pt*i- 
pras prie karšto.oro — kli
mato, sukui*s kolopj jąs įr biri 
ąteityje naudingi /-Tėvynei.- 
Aš iš širdies keliaujantiems 
tariu: padėk jums Dieve, 
prie to, dideliausiai, jums 
hrangūs tautiečiai gyvenan
tieji šiaurinėje Amerikoje, 
ačiū, kad padėjote sukurti 
Lietuvos valstiją. Jums dė
kingi esame už visas aukas ir 
pasišventimus Lietuvos labui 
ir žmonių gerovei. - Ir dabar 
jei Lietuvos katalikai laimės, 

‘Bėimo rinkimus, tai jums bus
.. • » r ’ • ? • * «

g;
mėjimu daug prisidėsite. bet užtad išduodamos

gelbėjo. Nemuno vįiSųol 
salinus liejasi it K 
Nlarviankų įį- Įx: 
Kauno senąjį miestą, gy
ventojai dėl vandens potvi- 
pįo daug nukentėjo. Var
guolius valdžią maistu ir pi
nigais Šelpia'. Dar'šiišiorga- 
į įiza vo gailest ingi j j ų žmogių 
lįomitetaš dėl potvinio jiu- 
yentėjušiem^ęęlpti. ' . » 
-, Nėrio vanduo ilar du tįtu,' 
"būtent Eigulių ir Slabados 
paisekč, sulaužė4 ir i niisine- 
šė. Nemunas kai stovėjo 
tąjį) stovi — nesijudina, tik 
laikraščiai praneša kad ties 
Gardinu, Merkine, Alytum 
jau apsivalė. Šiandien 12 
kovo d. potvinio pavojus ne
gresia ij^LVleįsoto ir Pane
munės tinai nieko nebijo, ka
dangi oras šaltokas, vanduo 
atslūgo — nubėgo. . ..

B. D.

Kairias laike potvimo virto Venera* kur gatvėmis vie
toj vežimų bėį automobilių valtyse plaukioja: • č^matome žmo
gų valtinii į darnus plaukianti. *- ' •. t f - v . i

- ' • ---------------------

ųai-iams už įpirkimą išduota uolas, universitetas, apšvie
timo, spuados ii* visų organi
zacijų ceųtrąąKąune. Kata
likų centfašj^origresus, kitos 
organizacijos inetines konfe
rencijas Kaune daro. Šie; 
met katalikų kongresas, pa
vasarininkų, krik, demokra
tų, Darbo Federacįjošj Ūki

mai labai buvo skaitlingi, su
važiavimų .nutarimai šaliai 
naudingi, tik kad visi pa
vyktų įvykdinti.

Šventadieniais būna įvai
ria tema, keliose vietose pa
skaitos, net su paskaitomis 
universiteto profesoriai ir 
studentai pakaunę lanko, bū
tent Aleksotą, Slabadą ir 
Aukštosios Panemunės ne
pamiršta, žodžiu žmonių gy
venimas Kaune juda, krutu, 
kunkuliuoja, verda. Kovo 
11 d. buvo Seimo rinkimų a- 
pygardos susidedančios iš šių 
apskričiųKauno, Kaišado- 
rio, Šakiu ii- Vilkaviškio 
Darho Federacijos atstovų 
pasitarimai i apie busimuo
sius rinkimus, kurie įvyks 
8-9 gegužės m. d.. Suvažiayu 4 J ■ —f"

10%. Valdyba ir Revizijos 
Komisiją perrinkti tie patys. 
Šymet norima namą.apdeng
ti biekiu ir įtaisyti ant vir
šaus salę susirinkimams. Na7 
rių skaičius žymiai padidėjo.

Ūkininkų Bankui taip pat 
gerai sekasi, , narių1 skaičius _ ______ _

k’Nors pelno buvo ne- Rinkų Sąjungos su važia vi 
'aiU; nes prie’rinkimų lai- j perdaugiausiai (iųtie 2000 Ii- 

“ . tų), bet užtad išduodamos
B. D. I paskoloj 10% metams, , Val- 

dyba ir Revizijos komisija 
liko tie pats asmenys.

Visuomeninis gyvenimas

Niekuom ypatingu čion 
nepasireiškia, mat . čion visi 
susibūrę apie Vari. B-vę ir 
Ū. Banką, čion sutelpa viso
kių pažiūrų žmonės, parti
nių susirėmimų nepasirodo. 
Tik šymet šiokį tokį sujudi
mą daro naujai atkeltas But- 
viliškių mokytojas jaunas be 
prityrimo vyrukas. Savo tie
sioginį , darbų apleisdamas 
(mokyklų) ruošia susirinki
mus, rašo kokius tai protes
tus (žinoma, be parašų), 
bando šaulius įvelti į partini

-v .■ ;.Jr į š <•- • : (S įZ •, ■
gmcą ir 4. f., naudos žinoma 
‘•-5Z » 7 •• 1r*- ' ■ J « ^”9
- -ok^i^w4ik 

jaiudus Iuoko;
si seimo rinkimai, tai ir agi
tatoriai pradeda lankytis ir 
mūsų apylinkėj.

5 l^aisįji ri u P r a n įjs

«

KUNIONIAl'; Jpsvaiuiv. 
valsčiaus, Kauno apskrities. 
Tai didelis kaimas prie siau
ro, bet smarkaus ūpeŲo 
Šušvės. Per kaimą eina vieš
kelis į Kėdainius. 'Žmonės

I
*. • J 4 • » t I •

gyvena pasiturinčiai, yra ir 
vargingesnių, taip vadina
mų bobelių, turinčių po 2; 3 
ha žemės. Švietimo reikalais 
kaime rūpinamasi mažai. 
Jaunimas snaudžia. Laisvas 
valandas praleidžia tuštiems 
juokams, arba šokiams tvan
kiose seklyčiose. ĮJer.vąka-

, ruškas visi gerokai išikaušia, 
neišskiriant; ir mergelių:

1 dažnai kyla peštynių. 4
Kaime yar ir praded^jjoji 

n loky kla. Ją lanko gairink 
vaikų būrelis. Gal. jie, pa
siūgėję, atneš, į kaimą svei
ka skaisčią susipratimo ban
ga.

ĮSIKŪRĖ LIETUVIŲ DR JA 
ITALIJOJE

Padidėjus lietuvių skai
čiui Italijoje, atsirado rei
kalas įsteigti draugiją, kuri 
jungtų visus ten gyvenasčius 
lietuvius. Draugijos adre
sas: “Lithuanio, Associazio- 
ne fra i Lituani Residenti in 
Italia. Via Namentona 269. 
Roma. Italija.”

* 1 • .»

SLAVIKŲ PADANGĖS 

.Ūkininkų gyvenimas
- . ?.
Ūkininkams šie metai at

rodo kiek prastesni už per
nykščius. Nors šiaudų ir šie
no buvo gana daug, bet grū
dų mažai, ypae* vasarojaus. 
Lietingas ruduo nedavė tin
kamai suvalyti; be to avižas 
užpuolė, koks tai amaras: 
grūdai pasidarė maži ir plei- 
muoti, šiaudai taip pat pras
ti. Spėjama kad nuo tų avi
žų daugelis kumelingų kume- 
1 ity išsimetė (mūsų apylinkėj 
išsimetė apie 25 kumelės)1. 
Kiek dąugiau yra • rugių įr 
• » < > - b . - . t

IŠ
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kviečiu'bėt
' •-**-*—* ra II . i B Iim • -fc ♦ .- * “

liepia.r?5 Kas 
ėjo kad Lietuvoje vyrai 

melžtų, ten liepia ii* 
Įfi nemaža karvių melžti, ne

gėda, dėlto daug 
išeivių iš Francijo?

ršy*?- r.Po Kalėdų atsibastė B ra
gus , agentai žmonėms 

. . Ir savo tinklais visą 
ętiivą užtiesė. Jiems se- 

zuveles. ga udy t i. Vi so- 
inėlus, pataikaujančius 

dus skelbia ir mūs negud
ri. Žmonelės gaudo. Žmo- 

nrų supratimu Brazilija vie- 
mntėlis išganymas, labai nu- 
liūsta jei pavienis žmogus 

šeimynos ir liepa* 
vykstą išvažiuoti. A. Pajie- 
munėj suruošta paskaita a- 

Skaitė dr. Pakš- 
yisur buvęs, važinėjęs, 
is doras, geras kltali- 

matęs, prityręs. 
^ paskaitos- klausimų da

lą, visiems teikėsi atsaky- 
| ti, kad neveria važiuoti .B ra - 

lavojinga. girdi, tai 
k*r agentai kajbą. 
etas skaite-apie val- 

įsikūrima ir pačią val- 
, vėl klaustasi, prele- 

itks griežtai uždraudė sve- 
Žttr važiuoti. Be to, Pane- 

jftlės klebonas, kun. prel.
s,laikydamas sau 

a, bažnyčioje, žmonės 
jo ir išrodinėjo kąd 

HJijoje žmogaus kūnas 
.siela vargs. Nelaimingi 

nieko neklauso, tik 
agentų, jie pataikė kai- 

sBečių ir miestiečių galvas 
Važiuoja., netiktai 

iai darbininkai,: bet ir 
i?ji žemės gabalą ir li
kai savo žemes, namus 
uodą ir rengiasi šiltąją 

riliją pamatyti. Gaila 
Jonelių, bet ka padarysi,

mis, peraai’riigių centneriui 
i)įokėjo 35-40 litų, kviečių — 
40-50 litų; -šymet gi rugiai 
15-18 litų; kviečiai 20-23 li
tai. Ūkininkai norėdami 
gauti pernykščias kainas 
grūdų neparduoda, užtad ir 
litų jaučiama didelė stoka. 
Visur dejuojama, kad nėra 
pinigų. Gal prie to ir val
džia kiek prisidėjo išleisda
ma prabangos reikalams apie 
24 milijonus litų (namų pir 
kimui ir kit.).

Telefonas

Šiais * metais slavikiečiai 
gal jau susilauks telefonu. 
Paštu valdvba sumanė tiesti* •/ 
telefoną nuo Slavikų ligi Ša
kių. V aisčius apsiėmė, stul - 
pus suvežti ir sugaminai. 
Mat prieš karą čion buvo te
legrafas ir telefonas nuties
tas ligi Naumiesčio, bet vo
kiečiai išeidami viską pasi
ėmė su savim ir nutiesė savo 
puse.
Vartotojų .Bendrovė įr ūkinin

kų Bankas

Vartotojų B-vė šymet da
vė gryno' pelpo 10,300 litų, .kabinetas, vvriaušis TribU-

EMIGRANTAI
Dabartiniu laiku ir Kaune 

ir provincijoj žmonės tik 
kalba apie važiavimų į Ar
gentina, Braziliją. Ir dide
lės žmonių krūvos renkasi a- 
pie varijuojančias įstaigas, 
lankosi' įvairiose valdžios į- 
staigose dokumentų. . .

Pigiomis kainomis išpar
davinėja, per didelį vargų ir 
triūsų, savo įgytuosius tur
tus. -Kiti net palieka savo 
turimąsias vietas ir leidžiasi 
į nežinomą pasatllį.

Stud. B. Jurkša

- ŽINIŲ ŽINELĖS '
Lietuvos didesnieji’ mies

tai : Vilnius,, aukštaičių .Pa
nevėžys. žemaičių Šiauliai ir 
laikinoji Lietuvos sostinė — 
Kaunas. Lietuvos valstybes 
prezidentas Kaune gyvena. 
Seimas įstatymus leidžia If 
visa šalį tvarko, ministerių
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čia parodoma užtvinusi Kanto gatvė Kaune. Gatvė pavir
tusi į ūpę. Nuo tos vietos jau netoįi svarbioji Kaupo Laisvės

NELEIDO LIETUVIŲ 
MOKYKLOS

» ; » r >

Seinų lietuvių būrelis ne
senai vietos mokyklų tarybai 
padavė prašymų, kad leistų 
atidaiytj, Seinuose lietuvių 
mokyklų. ‘ Gautas trumpas 
atsakymas, kad lietuvių nio- 

nelei-

Darbo." Fęderacijos vyriau 
šioj o sekretoriato pirminin
kas dr. K- Ambrozaitis labai 
vaizdžiai nušvietė Seimo be
darbę kada pirmininkavo so
cialistas dr. Jonas Staugaitis 
kursai nesilaikė jokios tvar
kos Seimo statute nustatytos, 
visiems savo valią — dikta
tūrą norėjo užmesti, kad ki
tų grupių atstovai savo va
lios išsižadėtų. Vos iigvos 
dauguma privertė daktarėlį 
atsistatydinti ir krjkščionys 
išrinko Seimo ‘pii-mininku 
prel. Justiną Staugaitį, Auk
štosios Panemunės kleboną; 
dabar Seimas normaliai — 
naudingai veikia. Toliau su
važiavimą pirmininkaujan
tis dr. K. Ambrozaitis nupa
sakojo apie socializmą, kad 
jisai via pasenėjęs — savo 
metus pergyvenęs ir nenuo
seklumu, klaidingumu žmo
niją veda į didesnį vargą ir 
skurdą, tad su juomi (socia
lizmu) reika kovoti ir pikt
žoles rauti Susirinkusieji 
federantai karštai kalbėtojo 
žodžiams pritarė ir prisiketi- 
no uoliai Seimo rinkimuose 
dalyvauti ir aktingai veikti 
kad juos laimėjus. Be to, 
svetimų šalių žymūs žmonės, 
mokslininkai, valdžios ir Sei
mo atstovai lanko Kauną.
-mat-u^ri ą*čiaH»-pjižiBtė U.ie 

Ls Auvą irpajjįus ” 
h Mūsų 
j -' Kauną ne

pie šv. Krfnmicrų’ 
tis primyki šiluma si f‘ke 4 
laipsniu^įjt. Gana gausiai su 
vėju pafrto; mažesnės upės- 
upbliai patvino į Nemuną 
vanduo suplaukė, ypač kada 
Nėrio (Vilijos) ledai atplau
kė Nemunan ties Marvianka 
ir padare didį užtvarą. Le-

lietuvius. !i 
JF“ -- • ’fe —

ė. A- 
laiga šal-

DILBINAI, Žagarės vai. 
Šiaulių apskr. ‘ Ūkininkai 
gyvena pasiturinčiai, bet ne- 
sugyvetia tarpusavy. Dairi 

i aus i ai vaidai kyįa dėl

girtas žmogelis išmainė savo 
gerų arkliuką ant vos kru
tančios kumelės. Po kiek lai
ko, kiek prablaivėjęs ir pa
matęs savo klaidą, puolė ieš
koti apgaviką, bet tas suspė
jo kaž kur dingti.

JONIŠKIS, Utenos apsk. 
Nesenai čia lankėsi Utenos 
apskr. mokesčių inspekto
rius. Tikrino vietos pirklių, 
daugiausia žydų, prekybinę 
apyvartą. Pasirodo, kad ša
lia kitų netikslumų Joniškio 
žydeliai neišdavinėjo pirkė
jams kvitų. Todėl jiems mo
kestis nuo apyvartos padi
dintas ir ''uždėta pabauda. 
Bet ir po tokio pamokymo 
žydąi kvitelių nebeišduoda. 
Matyti jiems pelningiau mo
kėti pabaudas, negu tikrąjį 
valstybinį molfėstį. v

v * ’ .

SKAUDVILĖ. Valse, ta
ryba savo posėdy 1925 m. 
gruodž. 17 d. neleido 1926 m. 
atidaryti svaigiųjų gėrimų 
parduotuvių. Bet nepada
rius saviv. įst. 15 § reikalau
jamo visuotinio gyventojų 
balsavimo, buvo priversta 
leisti atidaryti traktierius ir, 
alines. “Gyvenimas” atgijo* 
iš naujo: turgus pilnas girtų, 
girti raitosi pasieniais arba 
patvoriais, nebeįstengdami 
atsistoti ant kojų.

Mokesčiai 1925 m. dar ne
mokėti.

Keletas “išrinktosios” pu
blikos “viešbuty su kamba
riais/’ užsidarę duris links
mai dainuoja “Volga, Volga, 
mat rodnaja, užkąsdami sil
kę ir užgerdami burnelę.

’. -V .^pįčjfc' -

ŽAGARE, Šiaulių senoji 
Žagarė, Šiaulių apskr. išoji 
apylinkė prie pat latvių sie
nos. Daug gyventojų latvių, 
ne valstybiškai nusistatęs 
gaivalas, didžiausi šmugel- 
hinkai. Veža iš’ Lietuvos ką 
tik sugriebdami į Latvijoj

Nesenai jie tyuvo paleidę, 
gandus, kad’Žagarė, Skaist 
girys ii' Joniškis bus priskir
ti latviams, bet lietuviai is 
tų Vaikiškų pasakų tik juo
kiasi,

. b • 

DĖL NEVIRŠKINIMO IR 
ŽARNŲ SUIRIMŲ NORS 

SYKĮ YRA PAGELBĖ- 
' t JIMAS

Štai; yra nauja gyduolė, kuri 
' atlieka darbą ir atlieka greitai

Daktarai tiesiog nusistebi, kaip grei
tai tai nauja gyduolė vaMliinuua 5aga-
'Fone prašalina nevirškininuj. užkietėji- 
1114 galvos skapdėjinjij. nemalonų kvaps- - 
nį iš burnos’i'r Žarnų nemalonunitis. 
Nuga-Torip sugrųžina atgal naujų gy
venini# ir vlkrnrtių nuvargusioms 
silpniems nervinas Jr muskulams.. Ji 
budavoja i^udonų kraujų, stiprius, na- 
įvarius nfervusių* suteikia laimi ditirlę 
Sųiėkę gyvenimui. Nuga-Totie suteikia 
atšvfežiiiant] miegų, gerų ainsitų. pnlkų 
virškinimų, regul,iarį: ėjimų, lauk, pa
mestų: eiltuziaztiię ir* ambicijų. ,lei jus 
nesijaučiate gerai, jus ęsate skolingas 
sau, kad ^Kiuandžitis vKifai-Tone. Ji 
yra labai maloni vartojimui ir pradėsi
te jaustis geriau tuojau. Jei, jūsų »lak- 
iaras dar jums neužrašė, nueikite pas 
itptiekorlų ir’gaukite'buteli Xugn-Tenc. 
Išdirliėjai Jv'uga-To.n** žino lal>ai gera', 
kad ji Kūtetkla" jums tiek daug gero ir 
.jie jsakė .vini^in^ tųiliekoriams įhioti 
Jums garantijų arba pinigus gt-ųžinti. 
jei jusineužganėdins.; žiūrėkite garan
tijų ant pakelio. Itekomenduojaųia, ga
rantuojama ir pardqodaiua pas visus 
aptiekorius. .u

BAYSTATENOVELTYCa
Surengėjai ir išdirbėjai Įvairiausiu 
ZLošimų Piknikams. Kųrnivalams, Rg- 

ratns ir t. f ' ; ’’’ ”
Pigiai ir ma

loniai patar- 
. naujumu ypa

tingai Lietu
vių Katalikų - 
parapijom fė- 
rų, jomarkij 
ir t. L rengi-,' 
me, nes BAY į?
STATĖ N <> 
VELT Y Cd. 
dalinai y r it 
lietuvio kata- " 
Jiko įstaiga. .... . , ,

Paddle Wheele and Gams 
Turime dhlelj sandėlį- fėramd. dulktu, 
kaip tai: Bltfnkįetu, KarieliŲ, Laikro
džių, Pypkių, Lempų jr tt ir tt. " -

BAY STATE NOVELTY -CO. 
į 248 Ehn St., Westfield Mass. 
1 į’ X4K» . /7 ’
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VIETOSE:.
KUN. J. BAKŠYS

Ąvenue

80 James gimt

Waterbury, ponu. .

G. M. ČĖSNA
Siouz City, Iowa

GAILIŪNAS
Athol, Massachnsetts

GILEVIČIUS

KLUKŠIS

New Britain, Conn.

Nevar^,^^. Jęrsey. (

, L. ŠIRVAITIS
Detroit, Michigan
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kyti vokiškumą; jie su Klai
pėdos kraštu niękuom nesu
rišti. Be to, dar yra nemaža 
su vokietė jusiu lietuvių klai
pėdiečių, kurie irgi palaiko
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tHDžUUSIAS PASISE)

i U ' -r ' - s Teeviėiutėbir Nastė Matejūniė-Musii brangios orgamzaci-; :
‘svė
li įsL 
Ačiū

jininkams ir uoliems organi- 
začijos ^darbininkams mūsų 

$ eilės sutirštėjo. Prie mūsų 
c prisidėjo dar 34 nauji, drau
gai. Šiuo kartu pirmenybė 

.priklauso ne Bostonui ir ne 
Montellai, bet Detroitui, 
Mich., Roehesteriuų^N. Y., 
Easton, Pa., Baltimorei, Md. 
ir kitoms tolimesnėms kolo
nijoms. Naujų narių aplika
cijas prisiuntė:

. ...juonteflo Mass.
» r . j . . t,

kuopa r^- Aleksandras Gu- 
reckįs. • Montelliečiai vajaus 
pradžioje smarkiai pasireiš
kė, bet dabar dar stipriau 
organizuojąs, nes j aųčia rim
tą pavojų iš Bostono ir Det
roito. Laikykitės — nepasi
duokit ! '

s

Athol, Mass.

4 kuopa — Juozas Rečiūnas 
ir Anelija Restauskienė. At- 
holiečiai gali būti dar stip
resni, jei, žinoma, turės no
ro. broliai, sukruskite!

Hudson, Mašs.

11 kuopa—Juozas Ablačins- 
kas ir Bronys Bartusevičus. 
Ši kuopa tik pirmu sykiu pa
sireiškia šiame vajįije. Ką 
jfnuveiks iki seimo, tai dar 

. matysime/ Noro pas visus y-

- y ■ cs ■ ~~
t. ™ Baifimore, Md. ' *• - -
* F ; i r ■’ r ’ ‘ •
į kuopa — Vėronė Bekule- 
' : vičienė, Vincas Gencevičius,

Elena Kalinauskiutė ir Ona 
Volterienė. Tolimoji Balti- 
morė ne juokais sukruto. Tai 
tik graži pradžia. Baltimo- 
riečiai pasižada smarkiai pa
dirbėti. Valio Baltimore!

Easton, Pa.

Kazys Gedvilą,

nė. ,
Rocbesteris turi galimybės 

len^tiniuoti su stambiais va
jaus tūzais. Darbščių vaji
ninkų ir organizacijos talki 
ninku vis daugiau atsiranda. 
Rochesteri! Pabandyk lai 
mėti pirmą vajaus dovaną 
Tik drąsiau. į darbą!

- Kenosha, Wis.

80 kuopa — Kazys Baliaus 
kas ir Povilas Šlekis.

t .

Štai, tai vienintelė vakaru 
bruzdelnikė. Jeigu visos va
kariu kuopos bent po du na
riu prirašytų, tai mūsų or
ganizacija žymiai paaugėtų. 
Kenosha tuo nesitenkina. Ji 
ruošia didelę pramogą 25 ba
landžio. Toje pramogoje da
lyvaus ir kalbės centro sekre
torius. ‘ Tos pramogos tiks
las sukelti kuopos ūpą ir ska
tinti į darbą. Kenosha jau 
kruta. - Valio Kenosha!

Kitos kuopos

Dar daug kuopų turime, 
kurios miega saldžiu miege
liu. Tokių kuopų yra ties 
New Yorku ir Chicaga. Lai
kas jau atbusti ir 
kuopoms.

Vajininkamš

Nenuilstamiems 
darbininkams, kurie padidi
no mūsų armiją dar 34 nau- 
jaus kareiviais, reikia tarti 
nuoširdų , ačiū. Už idėjos

40 kuopa ■
Justas Bružas, Aleksandras 
Baguskas, Elena Klipšienė 
ir Justas Stančius. Sulygi
nant maža Eastono lietuvių 
kolonija nuveikė didelį dar
bą. Eastonas gerokai padir
bėjęs gali supliekti dideliau- 

ysiaš kuopas ir paveržti va
jaus dovanas. Bravo broliai 
Eastoniečiai! , .

>■ Detroit, Mich.

kuopa — Kazys Baniulis, 
Grasilda Dambrauskiutė, 
Elzbieta Dapkienė, Julius 
Dzikauskis, Antanas And
riušis, Antanas Katazis, An
tanas Mičeika, Ona Mičeikie- 
nė, Vincas Petkus ir Kazys 
Slapinskas.

\ Detroitas pareiškia, kad 
tuo nepasitenkins, bet gero
kai įkarščiuos vajaus favori
tus So. Bostoną ir Montello.

. Tam galima tikėti, nes Det- 
roitiečiai smarkūs, kai išsi- 
judina. Laimėjimo lauru 
vainiką labai lengvai gali pa
veržti iš sėkmingų vajininkų. 
Tegyvuoja darbštus Detroi
tas ir jo nenuilstamieji vaji- 
ninkai!

Rochester, N. Y.

71 kuopa — Antanas Apana
vičius, Marcelė Cesonienė, 
Juozas Gailys, Ignas Gude- 
Us, Teofilė Karalienė, Pet
ras Krajeras, Jadvyga Mal-

Valstijų maršalai pas prėz. . Coolidge Washingtone.

PASKOLA BOLŠEVIKAMS tijos, kad tarp lietuvių palai-
Vokiętijos valdžia išdirbo 

taisykles dėl paskolos teiki
mo Sovietų Rusijai.. Žada
ma duoti 300 mil. aukso mar- 
kių. Bet toji paskola bus 
duodama ne grynais* piųi-' vokiečių pusę. Taigi susidaro 
gaiš, o prekėmis. •

Tokiu būdu Vokietija bau 
do pagriebti Rusijos rinką į 
savo rankas, kaip tat buvo 
prieš karą. Rusija visuomet, 
buvo puiki vokiečių prekių 
rinka.

Prieš karą Rusija pirkda
vo iš Vokietijos už pusantro 
miliardo markių kasmet. 
Tas pats prasideda ir dabar. 
Už savo paskolą Vokietija 
gaunanti rie tik gerą garan
tiją, bet ir 'storus nuošim
čius. Socialistų “rajus” 
braukia kapitalistu kišenėn.

•-V--------
»

EUROPOS ATEITIS
Elzase išplatintos brošiū

rėlės, kuriose pranašaujama 
<x1926—19^metų:s: 1

nesveika padėtįs, kuri kliu
do geriems kaimyniniams 
sanytkiams, ypač turint, o- 
menv vokiečių žiaurius ir ne
dorus kovos būdus. Prieš
valstybinis darbas varomas 
prieš Lietuvą iš vidaus, iš 
Klaipėdos krašto, kaipo ko
kia pūvanti opa, kuri turi už
nuodyti lietuvių gyvenimą.” 

Prieš tą vokiečių akciją 
lietuviai kovojau o vokiečiai 
pyksta. Juk uotam lietuviai 
liejo kraują, kad Lietuvos 
uoste — Klaipėdoje viešpa
tautų vokiečių žandaras.

kaip liaudininkai nebūbnija, 
nesigiria, bet opozicijos nuo
dėmes apibudihę, sako: kata
likų- susipratimas nustelbs 
socializmo ir liberalizmo ša
lininkus.

Vienų žodžiu, laimėti no
ri visi, o gaji tik viena srovė. 
Kas laimės, Dievas vienas 
težino.

BOLŠEVIKAI “ SU SI F AI- 
TAVO”

“Laisvė” paneša, kad tu 
lų aplinkybių verčiamas, iš 
“Laisvės” rezignavo redak- 
torius V. Paukštys. Eina 
girdas, kad Paukštį paseks 
administratorius ir vyriau
sias teęhriikas. Brooklynie- 
čiai praneša, kad lietuviškie 
ji “tayorščiai” labai “sūsi- 
faitavo. ’’ Girdėt, kad Bim 
ba užsinorėjo trockiškos dik
tatūros, o kiti tam pasiprie
šino ir pasidarė soėialistiška 
“brolvbė.”v ■

Tnos;žodžius patv
fino Pildomasis Komi
duodamas savo ergo tam;
pųrtuiy

atsisveikinti su idėjos olj
siais, kurie dažnai “

darbą atlygina Dievas ir gra' 

žus darbu pasitenkinimas. 
Mes esame Kristaus armijos 
kareiviai, todėl užmokesnis 
už darbą — Kristaus idejn 
laimė j imas. Broli ai ir sesės 1 
Drąsiai stokime į prakilnu 
darbą ir raukime iš mūsų gy
venimo usnis ir piktžoles, ku
rių labai daug priviso. Te
parodo L. D. K. S. vajus, kad 
drkšcioniškoji darbininku 
organizacija stipriausia or
ganizacija Amerikoje. Te
sulaukia sekantis XI L. D. 
K. S. seimas dar bent tūks
tančio naujų narių. Pirmyn, 
į darbą!

Vajaus plunksna

vykiai” Jeįu tie pranaša- 
vimai patikėtini, tai Euro
pos ateitis gana liūdna. Pa
sak ta brošiūra 1927 m. bus 
didelis karas, kuris užlies 
krauju visą Europą. Dėka 
chemiško spramonės išsivys
tymui Vokietija tapsianti 
nugalėtoja. Ji atsteigs mo
narchiją, ir gogencolemas, 
kuris įžengs į sostą, įgys Fri
dricho Didžiojo garbės ir va
lios. ,

Greičiausia, kad tai vokie
čių monarchistų kliedesys.

Milton S. Bottorf iš Harts- 
ville, Ind. minėjo savo šimtme
tines sukaktuves nuo gimimo 
dienos valydamas sniegą apie 
savo namus.

>■'5-.'/•'V '

RUMUNU DIKTATORIUS
Diktatūros įeina madom 

Rumunų premieras genero
las Averesku, užsienio poli
tikoje stengiasi mėgdžioti I 
talijos diktatorių Mussolinį. 
Generolui labai patinka, kad 
Mussolini mokėjo suraityti 
komunistus ir fašistus. Ave- 
reska stiprina Rumunų ar
miją motyvuodamas komu
nistų ruošiamuoju pervers
mu Rumunuose.

KLAIPĖDOJE
“Ūkininkas” rašo:
“Vokiečiai ne kaip negali 

nurimti dėl Klaipėdos krašto 
prijungimo prie Lietuvos. 
Jie pasiryžę į vairais būdais 
kovoti prieš Lietuvą, kad vėl 
galima būtų pavergti klaipė
diečius lietuvius. Jų pra
gaištingam darbui eina į pa
galbą Klaipėdos krašto vo
kiečiai ir suvokietėję lietu
viai. Tiesa, kalbėti apie vo
kiečius netenka, nes jų Klai
pėdos krašte ne tiek jau daug 
yra: vieni jų kolonistai atvy
kę iš Vokietijos ir nuo seno 
čia apsigyvenę, daugiausia 
pačiame Klaipėdos mieste; 
kiti — paskubomis gausingai 
importuoti iš gilumos Vokie-

| LIETUVOJE

Svarbiausias dienos klau- 
. simas Lietuvoje—Seimo rin- 
kiroaLrDėl nWoų--7j 
partijos suš nfeioš. Agi
tatoriai pradėjo savo* darbą. 
Spauda visaip spėlioja.

“Lietuvos Žinios,’’ įpras
tu joms patosu, rašo: “Fede- 
rantai ir krikščionys demo
kratai reiškia šiokio tokio 
optimizmo ir retkarčiais pra
sitaria, kad šios dvi frakci
jos būsimame Seime visgi tu? 
rosiančios pusę to, ką dabar 
turi. Opozicija tam netiki. 
Opozicija tam netiki. Itin 

‘pesimistiniai nusistačiusi ū- 
kininkų sąjungai” “Lietu
vos Žinios” pastarajam su
kiniui' tiki. Jos tiki dar dau
giau — liaudininkų laimėji
mui.

“ Socialdemokratas” tiki 
internacionalo laimėjimui.

Bolševikai tiki socialde
mokratų ir per juos bolševi
kų laimėjimui.

“Ūkiu nku Balsas,” san- 
tariečių organas sako: ‘ ‘ Te
gul ūkininkai į 3 Seimą ne
praveš savo atstovų tiek, 
kiek pridera turėti, bet bus 
padaryta.; pirmas žingsnis.”

“Lietu ris,” pažangiečių 
organas, taip pat nori pra
vesti bent porą atstovų, l>et 
daug vilties nededa.

Rytas ”“Vienybė,”“Tė
vynės Sargas” ir kiti katali
kų laikraščiai taip drąsiai.

KOVOS TIES PĖKINU

Kitajaus politiniai sūku
riai iškėlė pilietinį karą, ku
ris dar dar tebesiplečia. Pra- 
sidė j o tarpusavės kiniečių 
kovos ties garsiomis'didžio
siomis sienomis. Kitajaus 
sostinė Pekinas girdi kanuo- 
lių šūvius. Sostinės gyveni
mas plaukia gana ramiai ir 
turtingi pirkliai atveža pre
kių į Pekiną. Sostinę saugo 
generolo Fengo kareiviai.

z

RUSŲ MONARCHISTAI
Paryžius praneša, kad ru

sų užrubežio organizacijos 
ruošiančios visuotiną šuva- 
žiavimą. Tikslas to suvažia-

PASISKUBINKITE...
“S-ra” rašo: “Sandarie-

’ __ - , . .

čiai dirba, Fondas auga, 
o priešai pyksta. Nežiūrint 
kam patinka ar ne, bet san- 
dpriečiai eina prie to ir na
mų turės... Kiek kurios 
kuopos turi sukūlusios kapi
talo, jeigu paskubėtų pri
siųsti Fondaū, tai gal jau 
būtų galima namas pirkti.. 
Pasiskubinkime Sandarie- 
čiai.” Ale tai nerangumas 
tų kuopų ir visų sandariečih! 
“S-rą” spiria lauk, o sanda- 
riečiai nesiskubina. Jeigu 
kuopos prisiųstų pinigus, tai 
būtų namas, o jeigu būtų na
rių tai būtų kuopų, bet na
rių nėra ir pinigų nėra, o 
“fondas auga.’ ’ Stebflklin- 
gas fondas. 1

KATALIKAMS SPĄSTAI
Yra katalikų, kurie su 

pamėgimu skaito laisv

skiltyse buvo skelbiami; Ja 
gu tuo raportu pripažįstam 
kad ir šiandien,.kada “Ge 
sas” tik vien barniais ir 
nai nenutašytais cifrų bfi 
sas išmarguliuotas, k 
dealiam lietuviui sielos ai 
nui mažai vietos beuzleid 
ma, tai kas būtų, jei 1 
džiai dar žiauriau 
tų ? Mums išrodo, kad 
sivienymo likimas labais 
klauso nuo dvasinio ir 
lio auklėjimo. Jeigu 
me idėją, paliksime tik Su 
vienymą,' tik biznį, tik pa 
nių asmenų užgaidas,tai kg 
gi belieka? Banfcr 
krotas tautinis ir bank 
bizniškas.
r' Klystate, j eigų 
kad Susivienymas turi1 
vien organizacija matė 
Ne tam katalikai spietėsi: 
Susiviehymą, ne tam jie dė 
jo skatikus, kad pamiršti.’ 
tešnius dalykus.

Šiandien, mums nuo 
nuo Susivienymo, esant,.-.įlį 
jauku žiūrėti į tą ermi 
į tą nelemtą jovalą, 
prasidėjo ne nuo apačios^ 
nuo viršūnii}^ S 
Centrai

tokie bandymai^ buvo atidė
liojami. Suvažiavimas dar 
kartą bandysiąs sustiprinti, 
kovą prieš bolševikus. J su
važiavimą ruošiasi daugiau
sia' monarchistai, kurie pa
laiko buvusį didįjį kuni
gaikštį Nikolajų Nikolajevi- 
čių.

Iš tų pelų nebus grūdų.

MIRĖ ŽYMUS ARTISTAS
Šiomis dienomis New Yor- 

ke mirė žymus dramos artis
tas Jokūbas Adleris. Į Ame
riką jis atvažiavo 1882 me
tais. Per 40 metų jis buvo 
vienas iš populiarių žydų 
scenoj tragikų, šeši metai 
tam atgal jis liko paraližuo- 
tas.

nieko blogo. Tokie žmonės 
mano, kad bedieviškus lai
kraščius skaitant pats nesit- 
bedievėsi. Bet tikrenybėje 
visai kas kita. Katalikiško
ji spauda įrodinėja tą žalą, 
kurią teikia bedieviška spau
da, bet daugelis katalikų tų 
įtikimų nenugirsta ir pasilie
ka laisvamanių spaudos ver
gais. Tą patį patvirtina. So. 
Bostono Maikio organas 
‘‘Keleivis. ’’ Štai ką jis apie 
tai rašo:"

“Katalikai skaito ‘Kelei
vį’ todėl, kad jie randa sau 
lengva, paprasta kalba para-j 
šytų straipsnių, ypatingai i 
Maikį su Tėvu. Skaitydami
Maikio su Tėvu pasikalbę ji- f 
mus, natūraliu būdu jie tam
pa LAISVAMANIAIS.” 

Jeigu jau laisvamaniu 
spauda patvirtina, kad spau
dą skaitantieji katalikai 
“tampa laisvamaniais,” tai 
gyvesnių įrodymų nereika
linga. Katalikai tatai priva
lėtų įsitėmyti, o katalikų 
dvasios vadai turėtų stipriau 
katalikų spaudą paremti ir 
tas blogybes aiškinti.

Katalikai turi atsikratvti 
to baisaus maro, kuris įsi
smelkė į jų tarpą.

r t--.- ;

centrini] 
darbo, jie savo išsik 
vimu pertoli nuvi 
Liūdna, kad katalikiškos 
ganizacijos centras ne kat 
kiškai išriše klausimus,. : 
juos nukreipė į pagonie 
mo, į kerštingumo vėJ 
Jeigu viršūnės nesusitvar 
tai apačios, tų viršūnių^ 
bodamos, privalcr^yesti trt 
ką, privalo parodyti S 
vienymo gerovės kelius, 
tarpu viršūnės išsirašė 
“testimonium paupe 
— (dvasios ubagystės Ii 
iną.

SIUNČIAMI
Ar tamstai reikalingi skaitymui 

prie darbo akiniai? Aš tamstai < 
siu KFdlenų išbandyti, mano 
skaitymui akinius* su paauksu 
lulofdo rėmais, dideliais stiklais, M 
lenses. Jie pagelbės skaityti 
dės artv> tverti siūlų J adete

SUSIVIENYMAS TYŽTA
Nors labai nemalonu pri

sipažinti, bet, vienok, aplin
kybės verčia pasakyti, kad 
A< L. R. K. Susivienymas 
tyžta- Štai faktas.

“Garso” 11 nr. tilpo Susi- 
vienymo reikalų vedėjo ra
portas, kuriame tarp kitko 
rašoma: “Žodžiu sakant mūr 
sų organas ttiri būtinai savo 
pakraipą mainyti kad tar
nautą IŠIMTINAI (Mano 
pabraukta. Homo.) Su&v. 
reikalams bet ne pašalie-

10 dienų bandymui 
NESIŲSK PINI

Tamsta išbandyk juos per 10 1 
Jei tamsta sepa^itenklnsi, tai 
atgal ir nereikės nieko mokėti,
tiks, tai laikyk ir atsiųsk H-06. 
urmo kaina. A8 nesiunčia a 
nėma kurie neturi 40 metų, 
čiu jiems per paštą dailias a 
tęs dykai, šie yra tikrai t 
kurie parduodami nuo ažtuonių iki 
likos dolerių, ir tai /ulkua 
tokią kainų.

TF. E. Colfee Optioal Co^ 
Dept. tSl, Bo* €91, Roclc

Atsiųskite paitn apmokėtų 
porų paauksuotų Zyk* kevalo 
n lūs., torte lenkes. dailia akiu" 
tnte. Bandymui 10 dienų. Jei 
tai ntalųaln pilnų rnokesnj H 
nepatiim, tai irrąltosla atgal 
kant palto maldas. Al busta 
<W*«. * 
Mano metai ....*.....................
Vardas Par. • •O • * • O O v o o ♦ • •
Gatve
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&rovė ir tautybė 
MkMe lietuvių liet

' Ekonominio turinio įdotnl Hbygvtiė 
TURTO NORMA '

Blogas supakavimas daiktų siunčiamų toje pat šalyje ar 
užsienin padaro žmonėms didelių nuostolių. Suv. Valtsijų Ko
mercijos Departmentas aprokavo, kad tas atseina milijonus do
lerių. .čia parodoma, kas atsitinka dėl blogo supakavimo. Da
bar Komercijos Departmeųtas rengia nurodymus, kaip daiktus 
pakuoti saugiai. , ’ '

iįpio kolonija gerbia nenuilstamąjį ir įffttąft savo klebonų kun. 
>Valantiejų, kuris daug darbo ir daqg pMattventimo įdėjo į 
& kas šiandien ten yra. Į Waterburį įsižiūrėjęs, pagalvoju: 
Bdel visa Amerika negali patapti WaterbttHį kodėl visa ka- 
gtyklŠkoji išeivija Waterburio darbštumo nepaseka? Agi tu- 
^ne daug tokių Waterburių ir tokių vadų kai kun. J. 
^gm^ejus. Dabar katalikiškoji išeivija dar sparčiau dirba, 
Icr sparčiau stato tvenkinius prieš nedorybės ir ištautėjimo 
lįpgų. Tokių tvenkinių jau daugėja ir daugėja. Juos stato 
» marksininkai, jie visa griauna, bet katalikai. Juo daugiau 
ų tvenkinių, juo triniau laikysis fiotu 
KatalikŠkose mokyklose, audtorijoso ir

* - ' Pnlitipift
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organizacijos ir vietos inte
ligentija pradėjo leisti savai
tinį laikraštį 4 4 Šaltinį. ” Jis 
pisiąs buv. prieš karą “Šalti
nio” pėdomis.

Visas trečdalis Lietuvos 
jau šešti metai slegiamas o- 
kupantų letenos. Tas laiko
tarpis, be vargiu ir priespau
dą, nieko šviesaus krašto di
džiumai nėra atnešęs. Vis
kas Vilniaus krašte sustingę, 
apmirę, jokio gyvumo. Eko
nominis gyvenimas diena iš 
dienos artėja prie visiškos 
katastrofos. Pasiskaičius pa
čių lenkų spaudos,, šiurpas

4‘Išmintinga opozicijos kri
tika yra sveikas dalykas. 
Bet jei opozicija, norėdama 
laimėti rinkimus, užmiršta 
valstybės^ reikalus, juodin
dama valdančias partijas, tai 
tuo pačiu ji juodina ir nieki
na pačią valstybę ir tautą. 
Toks opozicijos darbas yra 
pragaištingas ir turi būti pa
smerkiamas, kaipo priešval
stybinis darbas.
“Galėtume patiekti visą ei

lę klaidingų žinių, pasklidu
sių užsienio spaudoje, kurių 
šaltinis yra opozicijos laikra
ščiai. Užsienio laikraščių re
daktoriai patys sako, kad 
esą labai sunku patikrinti ži
nias iš Lietuvos. Todėl mū
sų atstovams užsienyje nėra 
lengvas darbas atitaisyti ne- 
teisiūgas žinias, jei jos žy
mių žmonių grupių pilte pi- 
lamog. -

“Norėtumėm paklausti 
opozicijos laikraščių ir jų su
lų,* ko jie tuo nori pasiekti? 
Ąr tai butų jiems naudinga 
beminti ir niekinti savo vals
tybę? Vyručiai, ar tik ne- 
Jcertat tos šakos, ant kurios 
pat/s sėdite!
‘ /4Lteiuva yra maža valsty- 
be ii turi visokių pavojų. Jai

binis kūrybos darbas. 
(“Trimitas”)

—■

Ventoj n daugumą, laikomi 
beteisiu gaivalu. .

Toki santykiai jau prądę- * •’ 
da blaivinti kairiąsias lenkų ž 
sroves. Jos pamažu prisipa-' ; 
žįsta, kad kūrybinis darbas 
krašte tegal i būt, ■ varomas, 
tik plačiai dalyvaujant jame . 
lietuviams ir gudams. Bet 
toliau šio prisipažinimo ne
nueina. Jie nedrįsta paša- * 
kvti, kad toks darbas riebus 
galimas, tik atsistojusio 
krašto priešaky ’įkriėms jo 
šeimininkams.. Jie bijo jr 
pamanyti, kad projektuoja
momis “autonomijėlėmis” 
Vilniaus kraštas nepasiten
kins.

Jį ištrauks iš vargų ir , 
skurdo tik nepriklausomos. 
Lietuvos prieglobstis. Tik 
tuomet prasidės jame valstv-

drambliškų gramatiškų klai- 
dų atsirado. “Garsą” pa
skaitęs nebežinai nė ką ma
nyti. Dar gerai, kad p. 
“Garso” redaktorius įspėjo, 
jog faktino redaktoriaus pa
reigas pradėjo eiti Suąiyie- 
nymo sekretorius, nes kitaip 
mes būtume manę, kad se
nas, Įgudęs redaktorius sU- 
bemokslėjo.

44Garsas”' skina naujus 
publicistikos takus: šalin re
daktoriai ir korektoriai !

Gal finansiniai tokie ban
dymai apsimoka, bet mora
liai jie nuostolingi. Jeigu 
kurios organizacijos bandytų 
kartoti “Garso” eksperi
mentus, tai patartina redak
toriaus vietoje surasti tokį 
žmogų, kad ir “pisorių,” ku
ris lietuviškame laikrašty 

*4 4 šiderst vų ’ ’ nedalytų, bet 
rašytų lietuviškai, o ne azia- 
tiškai.

Patarlė sako4: beda kai 
duoną kepa Šiaučius, o batus 
siuva kriaučius. '

LENKŲ KLASTOS
Apie pastaruosius lietuvių 

— lenkų susirėmimus ties 
Padgajais plačiai rašėme. 
Mes spėliojama apie lenkų 
klastas, dėl kurių kalba ir 
Lietuvos spauda. Pav. Sau-

opozicijos -sekėjai. Tie ir 
anie vienon dūdon pūsdami,, 
melus skleisdami žemina 
Lietuvos prestižą. Kada 
jiems tas faktas primena
mas, tai opozicionieriai šau
kia,* kad štai tau, draudžia 
kritikuoti! Pasirodo, kad 
Lietuvoje ne kritikuoti, bet 
meluoti draudžiama. Kadan
gi meluoti lengviau, tai opo
zicijai tas “kritikavimo” bū
dąs labiau patinka. Opozi
cija nė nenori galvoti ko savo 
elgesiu atsiekia, ko ji užsi
pelno tokiais darbais.

Lietuvą valdančios srųyės 
organas “Tėvynės Sargas” 
neišgastauja kritikos, bet ją 
pagiria. Štai ką apie tai ra
šo: :

niaus krašto padėties. '
Bedarbių skaičius1 krašte 

paskutiniais mėnesiais va
landomis auga. Vien Vil- 

_ niaus mieste šiuo metu pri- 
r skaitoma daugiąu, kaip 10,- 

000 bedarbių, kurie beveik 
kasdien supa iš visų pusių 
magistratą, kuris tačiau, pa- 

- skendęs skolose ir tuščio 
Lenkijos iždo nešelpiamas, 

į nieku negali bedarbiams pa- 
’ gelbėti.

Pramonė beveik visa su-
I • 1 *• t / >

stojus, nes nėra kas perka. 
Paskutinis zloto kritimas ją 

r dar labiau pakirto. Ypač 
I kenčia krašte miško pramo- 
[ nė. Ši pramonės šaka nukri- 
I to iki 10% prieškarinės ga- 
| mybos. Smulkios amatinin- 
| kų įmonės, kaip ir pramonės, 

neišvengia didesniųjų likimo 
' ir viena po kitos užsidarinė- 
I ja.

’ Prekyba dar niekumet ne- 
I buvo tokioj sunkioj padėty, 
Į kaip šiuo metu. Stoka kre- 
I ditij, brangumas, dideli mo- 
Į kesniai, gyventojų sunetur- 
I tčjftnas ją visiškai paraliža- 

vo. Bankrotai Vilniaus kraš-
* te virto paprastu gyvenimo 
I reiškinių. Jų skaičius vis di- 
Į deja.
| Prekės, atvežamos iš už- 
į sienio į Vilinaus kraštą, (tau

kiausia iš Dancigo, dėl ilgo 
: Relio yra žymiai brangesnės, 
l negu Lenkijos srityse. Dėl' 
) to labai kenčia ir žemės ūkis. 
į Žemės ūkio mašinos ir pa- 
: dargai, gabenami iš užsienio 
■ arba Lenki jos, smulkiesiems 
I ūkininkams,' sunkių mokes- 
į nių smaugiamiems, visai ne- 
i įperkami.

Smulkioji žemės ūkio ga- 
: myba.cįel to. susmukusi, Jie-

LIETUVOS BAŽNYČIOS 
SUTVARKYMAS

Manoma padaryti Lietuvą 
atskira bažnytine provincija 
su arkivyskupu metropolitu 
pryšakyje. Vyskupijų skai
čius manoma padidinti, įstei
giant Panevėžio ir Telšių 
( Žemaičių) vyskupij as. Sei
nų vyskupijos rezidencija 
(sostinė) pumatyta Vilka- 

’■___ ' ta 

viškis.
Panevėžio katedrai mano-

• r1 ’ • ’ * **

ma paskirti naujai statoma 
bažnyčia. Kiek sunkumo su
daro kurijai ir kitoms įstai
goms butų gavimas. Tam 
tikslui labai tiktų senieji vie
nuolių piarų rūmai, kurie 
dabar yra valdžios žinioje. 
Tuos rūmus pavedus vysku
pijai būtų išvengiama dide
lių išlaidų naųjiems namams 
statyti ir atlydinta caro pa 
darytoji Bažnyčiai skriauda, 
kuri lig šiol yra kenčiama. . . 
,O • -■ 1 . . l < -/ J- . -J į C .

, SUJUNGTOS OPOZICIJOS 
KELIAI

Lietuvos opozicinių parti
jų laikraščių skiltys pašvęs
tos dirbančiųjų srovių išnie-

v? f 
padėtis, nes jie privilegijuo
ti... ’ 1 v • .

Bendrą vaizdą papildo pu
vėsiai administracijoj’. Biu
rokratizmas tiek-- Vilniuj, 
tiek provincijoj, išbujojęs iki 
nepakenčiamų ribų. Kyši- 
ninkystė užviešpatavus visų 
valdininkų sąmonę, kas tik 
gali, tas ima.' Visa tai lydi 
dar teroras ir sauvalė. Lie-

Kiekvieno kataliko šventa,^ 
pareiga remti kataliką spaudą, ; J 

Leonas «

siena tarp Lietuvos ir Lenki- 
jos. > ? Tai teik&tų pat,
kąd Lietuva sutinka su ne
teisėtu ir begėdišku santar
vės ambasadorių sprendimu 
kovo 5 d. 1923 m. ir atsižadė
tų Vilniaus. Lenkai apiepa- 
geidavimą sudaryti tokią 
ambasadorių patartą komisi
ją pasisakė savo spaūdoj, ir 
notoj, kurią Lenkijos atsto
vas Sokalis Įteikė Tautų Są
jungos tarybai į jos reikala
vimą grąžinti Pagojų miške
ly seną padėtį.
"“Tačiau lenkai džiaugtų

si, jei ir kitokią, pavyzdžiui 
kokią tarptautinę, komisiją 
paskirtų Tautą Sąjunga tai
syti liniją. Mes jau žinome 
tokias tarptautinės komisi
jas iš Šardiniodaiką, kai jis 
po Vievio tiltu su ispanu ir 
serbu taisė liniją. Ta linija 
išėjo tuomet Lenkijos nau
dai; ir dabar taip pat .išeitų, 
-nes tie tarptautinio teisingu
mo dabotojai galvoja taip: 
4lietuyiai teisingi savo reika
lavimuose, bet apginti savo 
reikalavimus gali geriau' di
desnieji lenkai, taigi jiems ir 
reikia pripažinti jų prašomas 
vietas.’

“Mes jau išaugome, ačiū 
Dievui, iš anų laikų; kai da
vėme savo tėvynės kūną pu 
siau kapoti. Mums tarptau
tinių padaužų Į jau nereikia. 
Saugok mus, Viešpatie, nno 
‘prietelių,’ o nuo priešų mes 
atsiginsime patys! ’ ’ ,

*

Gavėnia, tai dorų žmonių sąžines apyskaitos 
laikotarpis. Žmogus privalo būt žmogum. Kad 
tokiuo išlikt, tai reikia skaityt geras knygas.

“Darbininkas pasiūlo sekančio turinio geni 
knygų: . ' , . . , 7 .

“Darbininkas” pasiūlo sekančio turinio ge
rų knygų: z ižUh —
DANGAUS RARAT.TTTKy. . *i nn

v Mylintiems literatūrą patartina ' 
BEN-HUR _____ _ ___________ :_____________$1.50
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Pitteburg’o, Pa. Joe^niebn- 
vo milijonierius ir labdarys. 
Dabar ji aukojo IW^0e

■ J jf. jy
W W Jr w
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4as susidomėjimo Liętuyos
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Kere pelas

(“Lietuva”)

Balandžio 17 d., Gardner,

Balandžio 18 d.. Athol, Mass. 
Balandžio 19, Nashua, N. H. 
Balandžio 20, Lowell, Mass. 
Balandžio 21 d„ Lawrence,

Conn. 
y, Conn.

Negerėsiuos aš padange 
Ir skaistumu spindulių, 
Kolei pilis Gedimino 
Bus vergovėje lenkų! * 
' ' (“Trimitas”)

Kalavijų kieto plieno 
Noriu griebti i rankas, 
Ir nujoti, ir nuskristi 
Per laukus, miškus, lankas

Chicagoj įvesta greitas trafiko taisyklių laužytoją nubau 
dimas. Laužytojas gauna raštelį, po 3Ū valandų nuėiha į teis 
mų irnei nematęs teisėjo gali užsimokėti bausmę ir eiti sau?

kitus iš-
Liūdna! Vai kaip
Nejaugi mes, lietu1 

esame tokie lepšiai, ne- 
;alį nors valandėlei pasiau

koti tėvynės labui. Kad at- 
gayome nepriklausomybę, 
mums nėra ko didžiuotis !Tai 
ne dabartinių mųsų vadu 
nuopelnas. Mūsų tautos at-

sai^lutė. Nejučiomis gilėsi; 
'me tapti kitų vergais... Kiek
vieno mūsų pareiga ginti tė
vynę, nes ji ttfP“ reikalauja j 
Laimingas — tas, kuris dėl 
tėvynės mirti nebijb, kurs 
puošia save diena iš dienos 
gerų ir naudingų darbų vai
niku, nes jis atlieka pareigų.

Tat liaukimės buvę nepri
klausomi vergai!.. ;

~ Uždegtame liepsnų krūti
nėje ir stokime į kovą uz ša* 
votėvyne!.. i„

DZIMDZIAI IŠ VAŽIU’ 
. • . - r.

Pavasariui pakvipus, 
nutirpus, PDzį 

ruošiasi skr:

bes lietuviška daina — žlugs 
vergovės pančiai. Nuo to lai
ko jau praslinko astuoni me
tai, kaip mūsų Lietuva lais
va. Kokie mes turime būti 
laimingi, kupini meilės, do
ringumo, karžygiškos dva: 
sios, kad galėtume vadintis 
laisvos Lietuvos sūnumis ir 
iškelti linksmai plevėsuojan
čių vėliava! Bet deja, vos 
tik spėjome atgauti _ nepri
klausomybę, pakvėpuoti gry
nu laisvos Lietuvos oru, kaip 
mūsų tvirtas pasiryžimas, 
karžygiškumas atbuko. Ma
terializmo banga pavergė 
mus, visur, matome kovų as
meniniais tikslais 
naudoti 
liūdna!
viai
o-;

ulbIstvvių koncertas 
. Balandžio 9-t;j diena,7 vai. 
yak. fev. Petro pįr. salėje, 
5-th 8t., So. Boston, Mass., 
ruošiama pJL- Šimučio iš
leistuvių koncertas. Muzika
lu progtamų atliks geriausios 
ųauzikalės pą jėgos, kaip va: 
panelės M. Grybaitė, Raude- 
neliūtė ir Česniutė, Worces- 
terio; dainininkas Rapolas 
Juška ir kt. Be to, dalyvaus 
“ Dzimdzi-Drimdzi’ ’ artistai. 
Jie dainuos ir šposaHSpBilię - 
tai tik 50c.

sakant) ir “NusižudČįi&i 
juokai iš geni draugų sa 
kių. Vakaro programa 
baigti — bus koncertine 
lis, visiems dzimdziams, 
miain solistui—bosui R/ 
kai, iš Worcester, Mass 
taip pat ir vfetinęmsiį| 
moms vaidintojoms 
lauskaitei ir M. , Gryįį 
dalyvaujant.

South Bostone..džinu - ■ ’ ' 
vaidins: ketvirtadienį,-, 
landžio 8d. — Lietųvjų > 
tairiėje ir trečiadienį? ba 
dzio 14 d. — Šv. Petro bą 
čios parapijinėje, salėje* 
bus garsių dzimdzių atris 
kinimas su bostoniečiai^ 
bostoniečiai turės grt 
progos įdomiai pralesti 
karų ir palinkėti pamėgti 
dzimdziams laimingas?*, 
ties. - . .

B Sklenvs.f •T
KAIP ŽIAURIAI KANKINA 

KRAUGERINGI LENKAI
Nemaloni man padangė,
Nei saulutės spinduliai, 
Nei mėnulio paslaptingo 
Sidabruojantys laukai.

Gamtos tyrimo stotis vis 
dar jaučįa buto ankštumą. 
Daug paukščių iškamšų su
grūsta stalčiuose, nėra vie
tos žuvų, vabzdžių kolekci
jai, kurių sudaro apie 100,- 
000 rūšių.

Visos iškamšos yra tiksliai 
sudokumentuotos, nurodyta 
data, nušovimo vieta ir ap
linkybes. Visą ~ jai sudaro 
brangių gamtos mokslo me
džiagų. Manoma, kad daug 
brangių rinkinių "yra pas 
Lietuvos dvarininkus. Tik 
iki šiol mažai kas jų ką sto
viui dovanodavo. Pastaruo
ju laiku pradėjo gamtos tyri- 

Imū domėtis ir kai ką siųsti 
stočiai ir mūsų inteligentai.

< Gamtos tyrimo stotis ypač 
J rūpinasi gamtos apsauga. 
Tam yra net suorganizuotas 
prie jos specialus komitetas. 
Norėdama suraginti visuo- 
menę daugiau domėtis gam
ta, stotis leidžia apyskaitas, 
vadovėlius. Y ra išleistas! ge
ras vadovėlis vabzdžiams 
rinkti, nes pastebėta, kad 
jaunimas ypač domisi vabz
džių rinkimu ir tuo būdu ap
skritai labiau susidomi gam
ta.

gaivinimo apaštalai - buvo 
Basanavičius^ Kudirka ir kt. 
Jie įskiepijo‘į lietuvio širdį 
patriotizmo diegų, parodė 
pasauliui, kad ir lietuvis ka
daise buvo garsus, kad gynė 
tėvynę ir, išgirdęs trimito 
balsų, šaukiantį į kėvą . už 
laisvę, vėl jų gins. O, kaip 
kilnus yra darbas pasiauko
ti tėvynės labui ir mirti už 
jų! 1919 m. Lietuvai tik ke
liantis iš grabo, užplūdo jų 
bolševikai. Drasko ir plėšo 
jos širdį už taĮ, kad j£ buvo 
silpnutė ir veik bęžūvanti. 
Bet ištikimi jos sūnūs nuga
lėjo daug galingesnį priešų. 
Nuveikus bolševikus, rodos, 
jau laisva lįnksma Jr malo
nu. :.' Džiaugiamės nusikra
tę tų_jungų, .bet neilgam. .. 
Iš kitos pusės slenka dar ga
lingesnis priešas — lenkai. 
Čia susiburia. į byrius Lietu
vos jaunuomene if neatsisa- 
Jjvj • - i-'i ■-
lenkų afaš ir ūabar drasko 
Lietuvos Širdį Vilnių; vienok 
jo/aro) jėgo ssilpsta.Tik tė
vynės meile, ir karžygių krau
jas gali sugrąžinti mums 
Gedimino pilies griuvėsius. 
Aš manau, kad netruks pas 
mus kantrybės, ( pasiryžimo, 
karžygiškos drąsos atgauti 
Vilnių. Tik daugiau meilės, 
drąsos, vilties, o kovų laimė
sim ! Gindami tėvynę, kartu 
giname ir savo gerovę. Pa
žvelgtame į tuos laikus, ka
da mūsų tauta buvo paverg
ta, o pamatysime visokio blo
go šaltinius, kurie griovė 
mūsų tautos gerovę. Mes ta
da negalėjom IžČfevai kultū
rintis, kelti, materialę gero
vę, be ko tauta yra mirusi. 
Atgavus gi laišvf tos - visos 
seigiamos pusės žūsta. Te
būna amžina garbė tiems mū
sų didvyriams,, kuriems mir
tis už tėvynę buvo nebaisi, 
kurie mums laisvę iškovdjo! 
Bet ar visi lietuviui, drįsta 
vadintis patriotais, supran
ta tėvynės meilę ?. Ar visiems 
yra brangi jos ateitis? Ar 
visi sutiks mirti už laisvę, už 
nepriklausomybę ? Ne! Daug 
mūsų tarpes yra veidmainių 
— prisidengusių patriotų, 
kuriems baisi tėvynės laimė, 
kurie , liųdi, kąda tėvynė 
džiaugsmo šventę"švenčia, o 
Jinksmųiasi,. kada ji verkia...

į ■ • . I i 5 * ' /M.'’ •

Tokie žmonės — tai para
zitui,.' tėvynės išdaviai 
griauta/asmeniui ir socialus 
gyvenimo dėsnius. To nepri
valo būti! Tikri Lietuvos sū
nūs, kaip nesenai guldė gal
vas aut tėvynes aukuro, pil
ni karžygiško kraujo, taip ir 
vėl, ištikus reikalui jas gul
dys. Mūsų dar Jaugia dideli 
žygiai! Jeigu lakime tik gę

'k ros nuolaidos ieškotojai, tai

- • ■ •• ? -oj- - .• •
Jei tamsta nesirūpinsite tinkamai apie Seimo rin

kimus, tai jūsų mylimiausi gentys pateks soical-bolše- 
vistinėn įtakon ir išbalsuos Dievo ir Tėvynės priešus ir 
Įsteigs kraujuotų bolševistinį rojų. .

Dabar laikas apsaugoti jUOs. O kaip? Užrašy
kite saviesiems į Lietuvą “Darbininkų.” Jame ras 
daug naudingų patarimų, persergėjimų ir nurodymų 
už ką balsuoti.

“Darbininkas” Lietuvon kainuoja PENKIS DO
LERIUS IR PUSĘ. Kas iki gegužės 1-mos užprenu
meruos savo giminėms ar draugams “Darbininkų,” tai 
mes pasiųsime dar DOLERIO vertės knygų.

Neatidėliokitė, nes perdaug svarbu. Siųskite če
kį ar money orderį dabar. Adresuokite:

, “DARBININKAS”
366 West <roadway v. South Boston, Mass.

gui 
Drirudzi 
kitas vietas. ŪOvįejų savi 
čių. Dzįmdųiai trauks f jai 
gos link, o iš ten varys, 8^ 
“ dįdyį^ąvąąarišką 
tą.” Atsisveikinimui rtatiį 
Bostone ir artimose kotoi 
jose keletą vakarų. VaĮŽ* 
.yisai ųaųjus veikalus, pad; 
nųos ‘‘ šviežiųy’ dainelių.. L 
sirodys visu savu kompįęk 
ir dar-su nauju d^iiųdg^ 
nesenai iš.Lietuvos. paryjra 
siu Valst. Talst Teatro ąj$ 
tu St. Pilka,

Progranją^įvairįąusm^ 
nepaprasta. Pripratę,ČP 
nės dzimdzįus matyti , įh 
nįausiai juokus krečia^ 
savo atsisveįkinimųi \d^ 
dzi ai parodys, kad,j-ie;mp 
ir įspūdingą dramą vai$ą 
— vakarą pradės kostiume 
ta iš Prancūzijos karatia 
Liūdo XIII laikų

Durklas/f šis veikalai 
sižymi tuom, kad visą lai 
yra lydimas choro, ir.he^ 
yra jame gražių data^l

sezonų daug ankščiad£j| 
buvo užsibrėžtą. Di<J$ 

' Cliicaga neužpilclydavęri 
blika mažos Hull Hali. 9 
ir Teatras turėjo nustoti! 
kęs.”. x

Dabar, girdėt, ’ to tęs 
dalis rengiasi aplankai 1b 
rias lietuvių kolonijas. J

OMIO MUKAI
Balandžio 9 d., Niagarą 

Falls, N. Y. į
Balandžio 11 d., Rochester, 

N. Y. x
Balandžio 12 d., Utica, N. Y.
Balandžio 13 d., Amsterdam, 

N. Y. \ >
Balandžio 14, Schenectady, 

N.Ya

• • 5 ' ’

DZIMDZI DRIMDZI “M 
SIS” MARŠRUTAI 

Tuoj ilgesniam laiku] 
leisdami Bostoną, Dzins 
atsisveikinimui, VaidĮfr 
visai naują pr^gramą^l 
dzinės: .

Balandžio mėn. 8 (h? 
virtadienį) —: Boston,] 
— Lietuvių svetainėje.

Balandžio men. 11 eU 
madienį) — Montollo^ 

Balandžio mėn-Mdi 
čiadiėnį) —Boston^iMi 
Parapinėje salėje.

Balandžio men. 1 5d. 
virtadienį). Lawrencęy] 

Balandžio mėn. U 
(penktadienį) — Nasill 
H.

Balandžio mėli. 17 
Hartford. Conn.

Balandžio mėn.
Waterbury, Conn. ’ 
r-—

Vai, girdžiu, kaip verkia,rauda 
Broliai—Vilniaus lietuviai, 
Kaip žiauriai, kietai kankina 
Kraugeringieji lenkai...

< r. / ..-U

J Viename dideliame kam
baryj ir kito dalyj yra susta
tyti 'paukščių rinkiniai. Vi- 

; so yra surinkta Lietuvoj 237 
paukščių^rūšys, o ekzemplib- 

\ rių yra keli tūkstančiai. Tai 
\ ; jau yra labai žymus rūšių 

; skaičius, nes pav., Prūsija, 
dirbanti jau senai gamtos ty
rimo darbą, turinti daug 
šios srities darbininkų, tėra 
surinkusi 305 rūšis. Lietu
voj pavyko rasti tokių pauk
ščių rūšių, kurių nėra kituos 
aplinkiniuos kraštuos, pav..

• ūsuotoji zylė, šalminė antis. 
Pastaroji gyvena tik Kaspi
jos jūnj ' pakarščiuos, bet 
kažkaip užklydo ir Lietuviui.

< ‘ Yra labai gražus arų rinki- 
'i. 5 mvs. 3^' kai kurie tiek dide-

ra apie 2y2 metrų ilgio. r
Gausingiausia nepaprastos 

ir retos senobinės išvaizdos 
paukščiais, gyviais ir augme
nimis vieta tai yra Žuvintu 
ežeras. Tai tiesiog neišsemia
mas augalų ir .gyvulių šalti
nis. Dabar žemės ūkio mi
nisterija sumanė jį nusausiu-1 
ti. Universitetas, norėda-j 
mas išsaugoti šiuos retus 
gamtos turtus, padavė mi
nisterijai memorialu, prašy
damas to ežero nesaUsinti.

Stotyj iš Žuvintij ežero y- 
ra net 3 spintos gražių ir i- 
vairių paukščių. Tai yra be
veik vienintelis ežeras, kur 
peri gervės. Čia taip pati 
rasta dar ir gulbių. Kiti su-' 
minėtini Žuvineų ežero 
paukščiai: gaidukai, kurių 
kiekvienas, patinas kitos 
spalvos, nepaprasti pauk
ščiai ilgais snapais kujokai, 
tulžiai, — mėlyni kaip bran
gusis akmuo.

Žinduoliai

Žinduolių Lietuve^ yra tik 
40 rūšių, bet užtat rūšys di
delės ir gražios. Nesenai 
gamtos tyrimo stotis gavo sa
vo butui daugiau kambarių. 
Viename dideliame kambary 
dabar yra sustatytos specia- 

,’lese spintose gyvulių iškam
šos. Viena tokia spinta bu: 

į yo pargabenta už 4,000 litų iš I 
[Vokietijos, o kitos 3 per pu
sę pigiau padare mūsų gele 
žinkelių dirbtuves. Šis sky
rius yra lieveik įdomiausias. I 
Jame stovi didelis šernas, pa- 
dovavnotas kunigaik. Radvi
los iš Taujėnų. Taip pat yra 
lūšys — Europos tigras, gra
žus ir plėšrus gyvulys. Va
karų Europoj lūšiai jau visai 
išnaikinti. Labai būtų svar
bu jų likučius išsaugoti bent

VAIČKAUS TEATRAS 

SUBANKRUTAVO 
Gerai apie Vaičkaus Teat

rą Informuojamas Chicagps 
dienraštis “Draugas” rašo :"

“Vaičkaus Dramos Teat
ras, betvirtėdams moralėmis 
teatro, pajėgomis, sunyko 
mąterialiai i|- turėjo užbaigt

Suldu ir malonu už tėvynę
■__ _ mini.

Lotjfnii priečodiz

Tėvynė — tai ta šalis, ku
rioje esame gimę, augę ir 
linksmas jaunystės dienas 
praleidę. Tėvynės meilė 
kiekvienam susąmonėjusiam 
tautiečiui turi karštai krūti
nėj liepsnoti. Kaipgi nemy
lėti tos mūsų motinos, kurį 
užaugino mus, padavė į mū
sų rankas tautos vairą ir ku
ri, mums pasitikėdama, pil
nai atsidavė. Tad kiekvieno 
patrioto — būtina pareiga 
mylėti savo tėvynę, suprasti 
jos siekius ir, pavojui išti
kus, ją ginti. 1915 m. rude
nį Petrapily pasklido gan
das, kad mūsų atstovai ruo
šiasi patiekti rusų valdžiai 
Lietuvos autonomijos statu
to projektą. Išgirdę tą nau
jienų, karšti tėvynės mylėto- 
jai-patriotai pilni entuziaz- 
mo aižiau gūsi, -kad unūsų fe-



nesurašytum
-1 •
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Įvairūs vakarai

me buvo Ypsilanti, Mich. Susikūlus dviem vagonam ištiko gaisras ir sudegė 
ogus ir vienas žmogus bvuo sužeistas. t

"i -f ■' - ■ ■ .... .........- - •

Aimet, 10 d. vasario suka- 
į.^0 metų kaip mūsų skais- 
poezijos žvaigždė, Pranas 

litis, gimė. Ir nors ta 
ti žvaigždė ir trumpai 

Švietė £nes mat, a, a, Vai- 
jtiSjjpirė 1901 m., 21 <L rug- 
jo),- vienok jos spinduliai 
. žavėjaųčios eilės Vaičai- 
iktebėgaivina ir gaivins per 
mūs mumyse tautinę są- 
Mtę. Todėl* “Philadelptii- 
s Lietuvių Veikėjų Tary- 

minėdama Vaičaičio gi- 
įjiną, paragina, bei meldžia 
kįtiį, kad apie Vaičaitį ne
įnirštų... Ypatingai sų- 
Sctumėm Vaičaičiui didelę 
li&rbą, jei kiekvienas Įsi- 
TUmem rinkinį jo eilių, 
ųikini jo eilių galima yra 
»ti kiekviename didesnia- 
^knygyne; o ypatingai^ 
is išleidėjus: • A. Milukas 
IlJo., 3654 Richmond St., 
bjladelphia, Pa. Tad kąip 
iS-galim, iaip paminėkim, 
tgėrbk i m Vaičaičio gimimo 
k.aktuvęs, nes...

r
į^Iau luetų praūžė...
Kaip gimė {Mana garsus. 
^pHraitis iieruviij bakūžėj’. 
Kur’s kanklėmis kovės už mus...

L *
Taip, kanklėmis kovės — dainavo.. 
Oaivino jis. dvasi;; m ūsų. 
UŽ tai ir sveikata Ji* savo 
Prarado kaliny rusų...

Braradt's sveikatų jis kovoj’ 
Už laisvę -Lietuvos brangios. 
CTOrs tiesa, kad mirė jis lovo’. 
Bet mirė kaip karžygis jos...

Nors kūnų jo dengia žemelė, 
lįet vardas jo niekad nežus... 
Jfės kovės už musų šalelę — 
S^s’ didvyriu yr’ jis jr bus... 

titorijoj vardas Vaičaičio 
-^Vksinėmis raidėmis švies 
K$ip musų poez’jos dievaičio — 
Karitygio Lietuvos laisvės.” 
^-rm.Liet.Vefc^

y.. —*
tfcė PRANAIČIŲ — VAI
ČAIČIO SUŽIEDOTINĖ 

ylulas asmuo man parnešė, 
id gerb. p-lū Julė Pranai
ti-redaktore “Žvaigždes” j 
febar mėnraščio) serga ir... , 

serga rinitai... Tai.
ŠBaipo išreikšdamas jai sa- 
įHužuojautą ir kartu pa 
grodamas didelį mūsų dai- 
iįę Praną* Vaičaitį, kurio 
SMsužieduotinė buvo p-lė 
tflę Pranaičių, pasidrąsinu 
fįię ją keletą žodžių pabrėž- 
J?įP-lė Julė Pranaičių, ant 
lėk man yra žinoma, gimė 
'toeliupiuose, Griškabūdžio 
^Puoj- Suvalkų buvusioj 
įfeernijoj, Naumiesčio aps- 

f Baigus šv: Kotrinos 
Hhnaziją Petrapily, 'dar 
^ialiai „studijavo, tobuli-i 
ori prancūzų kalboj ir jų 
“ atūroj po globa savo 

aus brolio, kun. Justino 
aaičio, kuris'tuo laiku 
> dvasiškos akademijos 
’esoriuni. Po tam, po tu- 

>?feiko išvažiavo Į Prancū- 
kur pergyveno apie ke- 

J^pinetų, užimdama rusiš- 
lietuviškos ir lenkiškos 

ekretorės vietą prie Oeurrfr St* • 
^ptataire, Montligęon ’e. 
tfhe departamente, . netoli 
*®Hryžiąus. O būdama katš- 

patrijotč ir tėvyniškos 
^Ibos mylėtoja, jinai išmel- 
re savo perdėtinių 1962 m., 
^ąd leistų savo biuletiną ir 
Į$tuvių kalboje. Ir, kaip 
Kiekvienas dasiprotės. dykai 
rredagavo. Pribuvus 1903 

-į Ameriką, užėmė vietą 
‘Žvaigždės” redaktores. O 
tiek jinai prie to laikraščio 
IrivaTgo ir pasidarbavo lic- 
ttĮvybės naudai, tai, taip sa- 
uįii; ir ant jaučio skūres

je R

Tad tuo tar
pu apie tą ir nerašysiu nie
ko; vien tik priminsiu, kas 
yra labai svarbu, kad jinai — 
gerbiama Pranaičiutė buvo 
jau priimta į Pennjsylvanijos 
universitetą mediciną studi
juoti, bet meilė link lietuvy
bės'ją ir ant toliau palaikė 
prie ^Žvaigždes,” prie lietu
viškos literatūros; kurios tai* 
kopuikiausiu vąisiu, yra ger
biamos Pranaičįutės. didžiu
lis veikalas, “Kelione A- 
ziją.” Ir, kad ^ėužėmrfs 
daug vietos, nžbSigdanws 
pažymėsiu, kad gerbi ’ Pra
naičiutė, apart prigimtos lie
tuviškos kalbos, moką\tdbu- 
lai prancūzišką; fųigliiysį, vo
kišką, rusišką* 'tAįiiMką 
kalba; tai jei bflifit išsimoki- 
nūs už gydytoją, tai ■įtinjetų 
plačią praktiką — daug .pa
cientų; na, tai tuopai Įgytų 
turtą ii‘garbę. Betekai p kad

ziją.”

jos sužiedotiniš,. garsus po
etas ir tėvynainis/ Prapas 
Vaičaitis, jinai visų pirkia 
pamylėjo lietuvybę, lietuviš
ka rašliava ir intensvvią’ko- 
vą už laisvę Lietuvos bef var
gą delei lalio savųjų viengen
čių — lietuvių. Tad jinai y- 
ra, tą tardamas neapsirik
siu, Vaičaičio idealas, jo dar 
gyvenanti gražioji pusė ir jo 
dabartinis įsikūnijimas dva
sios.

• ‘ 1

■——■ ■ ■ ■ ■■■■ ■ A

ALBUMAI J
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zantas myli“Apart to apologe
tiškus straipsnius. Mačiau, pa- 
įAšvtą jo-“Apologetiką”—vei
kalas turįs apie-600 puslapių — 
bėt dar ne^anzdintaš. Para
dytas lengvai i? Ubai ūžiihan- 
Čiai. . f*' .
' Įžanginę prakalbą pasakius 
p. Niekui, di<iž?gerb. solehizan- 
taš keliais žodžiais atsakė dė
kodamas publikai ūž sujautą ir 
pareikštą pagarbą. Po tam 

Šv. Cecilijos choras ir Ange
lo Sargo choras viens po kito 
padainavo tam tyčia p. V. Nie
kaus sukomponuotus pasveiki
mus. Išpildžius kantatas kal
bėjo rardu šV. Cecilijos choro 
Jadvyga - Mikolaitytė, vardu 
mažų Angelo Sargo mergaičių r
— Anielė'Jurkoniukėf Abi pa
reiškė širdingiausius velijimus 
ir abi Įteikė dad. gerb. klebonui 
dovanėles.

Teatrėlis “Tremtinis” ir 
“Žydas statinėj” užbaigė va
karą. Lošėjai savo roles pui
kiai atliko. Už surengimą va
karo mūsų did. gerb. klebonas 
visiems padėkojo ir publika, 
kuriąs buvo pilną svetainė, iš

AMSTERDAM, N. Yt 
. - - - > ■ • - » : 

Didžiai gerb. kleh. kun. J. Žida- 
navičiaus iš priežasjjes dienos 

varduvių pagerbimas /

- Šiais metais varduvės niūra; s 
<iidž. gerb. klebono išpuolė ’pėU. 
nvčioj (19 d? kovo). Tą pačią* 
diehą išpuolė ir užbaiga va
landinių pamaldų. Amstenlą- 
miečiai negalėdami tą pačią 
dieną pagerbti savo kleboną — 
atidėjo pokylį iki sekančiam 
nedėldieniui — iki 21 kovo.

Dar besiartinant dienai var
duvių, gerbiamas solenizantas 
aplaikė daug laiškų su pasvei-* 
kinimais — įvairių dovanų —• 
taip nuo amsterdamiėčių, kaip 
ir nuo toliaus apsigyvenusiųjų.

Pačioj dienoje varduvių di
delį įspūdį padarė telegramos, 
o ypač iš Kauno nuo B. K. Ba
lučio ir jo šeimynas su pareiš
kimu ilgiausių ir laimingiausių 
metų.

Mūsų ir klebonas ir lietuviai 
labai geruose santykiuose su 
rusinais, todėl jie kiekvienais 
metais nemiršta mūsų klebono 
ne tik laike didesnių švenčių, 
bet ir varduvių, šiais metais 
įteikė mūsų klebonui jubiliatui 
ir soienfzantui dėžę puikiausių 
rožių.' •' ‘ ' “ ' - ; - t . < ■

21 dieną kovo parapijos var
du tapo šv. Cecilijos choro su
rengtas programas. Visas va
karas ir programas buvo ir į- 
vairus ir gražus — vedėju va
karo buvo mūsų gerb. kompozi
torius V.‘ Mickus/ Vakaro pro
gramas prasidėjo 7:30. Pra
džioje p; V: Niekus p no 
svarną to vakaro, ...... «T--
tas tapo pagerbimui musų di
džiai gerbiamo klebono. 9 Čion 
buvo nors trumpai, bet gan aiš
kiai, nupiešta nuopelnas klebo
no kaipo dvasios vadovo, kaipo 
parapijos vedėjo ir kaipo visuo
menės veikėjo. Kalbėtojas pa- 
briežė, kad didž. gerb. solenį- 
zantas kaipo rašytojas, poetas, 
kompozitorius — daug teikia 
Amsterdamo lietuviams gar
bės. Ir ištikrųjų — kaip esu 
matęs, jis turi parašęs apie 150 
religinio turinio eilių-giesmių. 
Daug iš jų jau mūsų bažnyčioj 
yra giedama. Žadama leisti 
giesmynėlį. Daug ir dainų yra 
parašęs. Jau ėjo per laikraš
čius — “Vytį,” “Tėvynės Bal
są.” “TiFarsą” “Darbininką” 
ir “Draugą” daug Įvairių te
atrų ir teatrėlių. Išėjo jų apie 
15. o dar kita tiek laukia pro
gos pasirodyti. Mūsų soleni-

sis^irstė velydama-savo d., g. 
kleb. koilgimisių metų.

V Parapi jonas
” *

•S. W
v

■
vienais

jungos rengiamame koncerte, ; t CLEVELAND, OHIO 
kurs tūrėtų įVvkti š.- ttr geyu-*-----  ---- ---------------------
žės ųiėn. 9<k- i

Tuo tarpu bemaž ką visi cho
ro parengimai buvo rengiami 
parapijos naudai ir, turbūt, 
vien tik per klaidą mėtinėje pa
rapijos atsakitoje pažymėta, 
kad choro išlaidos siekia virš 
730 dol., kadangi choras maž
daug tokią sumą įmokėjo pa
rapijai ir visuomet patsai per
kasi sau gaidas irt. t. ir iš pa- 
rapijos nei vieno cento nėra ga 
ves.

J. J.

Nauji vargonai x

Clevelandiečiai turėjome pro
gos išgirsti taip seniai laukia
mų vargonų. Susipažinimui ir 
apkrikštininiui to nauja atėjū
no surengta koncertas, kurį pil
dė varg. J. Čizauskas, jo žmona, 
šv. Agnietės varg., pats vargo
nų meistras Radzevičius ir baž
nytinis choras. Dabar galima 
tikėtis švelnios ir gražios muzi
kos mūsų bažnyčioje, kuri be
veik permaža dėl naujų vargo
nų.

Gavėniai praslinkus seka pa
silinksminimo vakarai, baliai 
ir koncertai. Sąjungietės ren
giasi prie savo jubiliejinio de
šimt metų apvaikščiojimo, ku
ris atsibus, rodos, antrąjį ne- 
deldienį po Velykų. Bet pir
mas ir žymiausias nuotikis po 
Velykų tai bene bus L. Vyčių 
25 kp. vakaras, kur bus persta
tyta labai, labai juokinga kom
pozitoriaus M. Petrausko ope
retė “Consilium Facultatis.” 
Tą operetę artistai -ipokinosi / 
per visą gavėnę po du syk į sa- f 
vaitę. Tie vyčiai, kuriuos jauj 
ji] priešai buvo apskelbę numU 
rūsiais, yra ištikrųjų niekeno 
nepergalimi dvasios milžinai! 
Tai vienintelis clevelandiečių 
ūpo kėlimo jaunuomenės žie
das, nes tik jie pajėgė ir pajė
gia atvaizdinti tokius milžiniš
kus veikalus, kur reikalauja 
muzikalių ir vaidinimo talentų, 
k. t.: “Gįrių Karalius,” “Šven
toji Naktis” ir dabartinė,'skir
tingos rūšies komišką operetę 
“Consilium Facultatis,” kurio-

•

“Birutė”

Vaikų Choras ‘‘Birutė,” ku
ris taip gražiai pasirodė Liet. 
Dienos koncerte jau išaugo į di
delį chorą. Girdėtis, jog vai
kučiai žada rengti, apie gegu
žės pabaigą, savo vakarą, kur 
bus suloštas vaikų teatras ir su
dainuota daug dainų. Patarti
na visiems remti šitą ką-tik 
pražydusį mūsų tautos žiedą, 
nes tai puikus ir naudingas už
manymas. Teko sužinoti, jog 
vasarai atėjus tie vi *' v* *. 
a^rt cTaihų ir žaidimų^ 
kinami lietuviško skaitymo ir 
rašliavos.

Kaip vakučiai myli dainuoti, 
tai parodys šiedu atsitikimai: 
Vienos birutietės motina kuriai 
atėjus ji keliasi koanksčiausiai 
ir visą tą dieną šneka vien tik, 
apie “Birutės” dainas. Kita 
moteris vėl pasakojo, jog ji ieš
kojo savo dukrelės nusivesti 
ant praktikos ir, niekur nega
lėdama surasti, nuėjo į Lietuv. 
svetainę, kur rado ją belau
kiančią pamokų nuo trečios va
landos, t. y., visą valandą ank
sčiau*. 0 antra, jog tėvai tą 
užmanymą atjaučia parodo tas, 
jog nekurie jų atveža savo vai
kučius iš kito krašto miesto pas 
savo gimines iš vakaro, o tie 
ant rytojaus nuveda juos ant 
“Birutės” praktikos. Tie ir ki
ti faktai parodo, jog “Biru
tės” užgimimu visi džiaugiasi 
kaip kokiu nekaltu kūdikiu. Ir 
ištikrųjų, jos šfunus pasirody
mas Liet. Dienoje sujudino yi- 
są Clevelandą taip, kad dabar 
vien tik apie ją ir šneka. Va
lio “ Birutei! ’ ’ Garbė tėvams, 
kurie ją remia ir gaivina lietu- 
višlTąTtvasią savo vaikučių šir
dyje.

SIOUK CITY, I0WA

“Genovaitė”

Vienas iš gražiausiu veika
lų kokį čionai esame matę yra 
“Genovaitė,” kuris buvo per
statytas šv. Cecilijos choro po 
vadovyste gerb. varg. E. Šlape 
lio Velykii vakare ir antru kar
tu bus perstatytas nedėlioj po 
Velykų. Mūsų varg. labai dar
buojasi taisydamas sceną, ieš
kodamas kuopuikiausią rūbų ir 

į dąiydąįaąg tankią^ .r^eriejįas 
kad tas veikalas kuogeriausiai

t 4

' a

MONTREAL, CANADA.
Kovo 18 d. mirė F. Tautkus. 

Jis dirbtuvėj buvo nusideginęs 
ranką. Pabuvęs namie jwrą sa- 
Vaičių ir dar žaizdai neužgijus 
ėjo dirbtu Kanka ėmė tinti. 
Paskui prisidėjo ir plaučių už- 
degimą^i ‘ 
vaitęror“ 
nų ir dū

i

>>

je atvaizdinama, kr
ĮT " ' ....... .

sivalgymo ir apsigėrinio many
damas, jog jis serga. Jam pa- 
gelbon ateina net trys “dakta
rai,” du jų visai nėra daktarai, 
tik apsimeta jais būti su tikslu, 
kad išauti “ligonio” dukterį 
Onutę, kurios jis nenori leisti 
už nieko kito, kaip tik užŲak- 
taro. Taigi šiedu kandidatai 
i žentus ir pradeda “gydyti” 
nelaimingąjį visaip mankšty- 
dami ir duodami remunėlių ir 
maudydami. Ir taip jie visi 
trys ligonį tampo, tąso, o pas
tarasis kaip buvo, sveikas, taip 
i ryra; tik jis mano, jog serga, 
nes turi labai didelį pilvą ku
riame, anot jo, yra paršiukas. 
Ir kaip jis gali gerai jaustis, jei

lėk

i
v

vių šeimynoj_____ ie«'
•’■ >* ’ rasi kokio nors albumo. Bęt-re-
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toj lietuvių Šeimynoj terasi 
Lietuvos Albumą, kariame yra 
Lietuvos didžiųjų ^veikėjų at
vaizdai ir jų gyvenimų aprašy
mai. Kiekvienas laikąs save 
tikro lietuviu, patriotu priva
lo turėti tą Lietuvos Albumą.

Kaina $3.50.
“DARBININKAS”

366 Eroadway, So. Boston, Mass
r . < *<

: * .r «' «.

Velionis buvo geras, doras, 
taupus žmogus. Prigulėjo prie 
šv. Kazimiero dr-jos ir prie Vy
tauto Klubo.

I Jonukas

JUOZAS M. VERVEČKA
LIETUVIS ADVOKATAS

PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE 
, OFISUOS®

SOUTH BOSTON MASS.:
414 W. Broadway

TeL S. B. 0948

BROCKTON MASS.:
684 No. Main Street

TeL Brockton 7180
RESIDENCIJOS Tel. S. B. 3429-W

(VERACKAV Z"
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čia parodomas kongresmanasiš Minesotos valstijos. Prieš
tai jis buvo mašinistas ant garvežio, čia jis savo draugams pa
rodo, kad savo senojo darbo dar neužmiršo/
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ELIZABETH, N. J.
Pavasarini atėjus, Elizabetb 

iečiai sukruto veikti. Nors, tie
są pasakinį, visas veikimas 
tenka beveik vien jaunimui, 
kursai, turėdamas tokius ge
ras vadus gerb. klebono kun. J. 
Simonaičio ir vargoninko p. A. 
Vismino asittenvse, gali ištik
rųjų daug ką atlikti. Bet bent 
iki šiol veikliausias pasirodė 
esąs parapijinis choras, kursai 
vienų metų bėgy surengė porą 
dramų ir komedijų, dalyvavo 
keliuose koncertuose ir šiaip 
jau buvo dažnai kviečiamas' 
dainuoti Įvairiuose parengi
muose.

Kad pagerbti savo chorvedį, 
p. A. Visminą, kurio darbuotė* 
dėka tapo surengti tie Įvairūs 
parėngimai.-choristai-ės suren
gė jam t. v. “suprize party,” 
kurios metų p. Visminui tapo 
Įteiktas atminčiai dailus ranki
nis laikrodėlis. Ir lyg atsidė- 
kuodamas už tai. p. Visminas 
porai savaičių praslinkus davė 
Elizabethiečiams progos pama
tyti paarprjos choro pastatytą 
jam režisuojant gražų. 7-ių - 
veiksmų istorinį veikalą “Ge
novaitė.” Vaidinimas pasise
kė, galima Kakvt. labui gerai ir 
davė virš- 200 dol. gryno lipi
no.

Kiek man teko girdėti, cho
ras vėl rengiasi statyti tuojaas 
po Velykų kitą istorinį veika
lą, būtentsį'4Piloto Dukterį” ir 
po to yra žadama dalyvauti 
kompozitoriaus C. Sasnausko 
paminėjam i Vargoninkų Są-

*

kad t&s veikalas L 

pasisektų. Visi laukia. '«

Krutami paveikslai
Gyvenimas Mūsų Išganyto- 

jaus bus rodomas krutamais 
paveikslais balandžio 27, 28. 29 
ir 30 vakarais. Tie paveikslai 
be abejonės visiems patiks.

Du koncertai
Po vadovyste mūsų 

mažų mergaičių choras 
koncertą gegužio 2 d. 
ei ii jos choras duos nepaprastą 
koncertą gegužio 16 d. Mūsų 
tauta turi labai gražių dainų, 
todėl turėsime progą išgirsti ir 
jomis gėrėtis. Ateikite visi, ne- 
pąsigailčsite.

Mūsų klebonas nuoširdžiai 
kviečia visus lietuvius ir šios 
kolonjios ir apylinkių ant tų la
bai'gražių, nepaprastų vakarė
lių. Padėkime jam kuogrei- 
čiausia parapijos skolą atmoki 
ti. Darbuokimės visi. ' ,

Mūši] klebonas labai prašo 
čionai lietuvius užsirašyti ir 
skaityti vienatinį katalikišką 
dienraštį “Draugą.” Bus 
mums katalikams gėad jeigu 
mes “jį” neparemsime.

Reporteris

■ V

'r.

*

varg. 
duos 

Šv. Ce-

f

IVELTUI VISIEMS £

DUSULIO KANKINIAMS
Veltui kiekvienam išbandymo 
metodą kurią galima vartoti 

be jokio nemalonumo ar ’ 
sugaišimo laiko

. r_ /.<• ......

. dusulio, ir mes norime kad tamsta iS- 
bandytunfei musų lėšomis. Nedaro akir-

, tarno, kaip seniai sergate, retkarčiais 
ar užstsenėjusiu DusuiIn, tamsta, priva- 
lėtume! išbandyti veltui musų metodo. ... 
Nepaisant kokiame klimate gyveni, ne- » 
paisant kaip senas ir kuo užsiimi, jei & 
esi kamuojamas Dusulio, tai musų me
todą atgnlvfs tuojau. . ,

t Mes ypatingai norėtame pasiųsti V * 
tiems, kurie nustoję vilties pagyti, ku
riems negelbėjo kvėpavimo gdrai, Įvirk- > 
Slės. opiumo priemonės, durnai, paten
tuoti rūkymai ir tt. Mes norime paro
dyt, kad musų metodą skirama pada-

' ryt galų visiems apsunkinimams. * Halo- 
kAtimam Ir visiem baisiem priepuoliam.

Sis veltui pasiūlymas per daug svar
bus ir nepraleidžiamas nė dienos. Ra
šyk dabar. Pradėk metodų tuojaus. Ne
siųsk pinigų. Tik iškirpk kuponų ir at- ' 
siųsk. Atlik ftiųdlen—už persiuntimų 
nereiks mokėti.

4J
Mes turime metodu kontroliavimui ?’.£ 
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INELUENZA
< Sumaikina tavo jigas ir gyvumu.

j Palieka tave silpnu ir bejėgiu per ilgų laikų.
Apsisaugok- nuo infiuenzos. iisigydydamas nuo persalimo 

pačioje pradžioje be atidėliojimo.

PAIN-EXPELLERIU
** » Vaitbaženkliu «re<. J. V. Pat. Biure. #

vikriai patrynus krutinę ar pečius pagelbės kraujo cirkuliacijai, 
nedaleidžiant įsisenėti ir įsigalėti persalimams.

35c. ifr 70c. %-aistinėse.
Tirkrasis pažymėtas INKARO vairbaženkliu.

F. AD. glCHTER & CO.
' BftOOKLTN, R. T.

*
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Veltui Bandymo Kuponas
FRONTIKR ASTHMA CO.
Roum OOn-D. Niagara & Hucteon Sts. 
Buffalo, N. Y.

Send frw trini yonr mothod to:
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Zyliukas

Dėl Brangių Dovani!

tq.
fe fe darysi, turi gintis, 
tov

W W 
ta prie ren-

jr i
i Duoda mau šprotų, suoliukų, 

Arba konfitūrų, 
Priedan šviežių žavies ikrų, 

. .. Vis dėl apetito. ........... —

O antrai valandai rnušus, 
Jau* nieko nesivalgo, 
Nėra tuomet apetito

čia parodomas (viduryje) senas veikėjas Ezra Meeker. * Jis 
darbavosi vakarinėse valstijose tada, kada ten dar tų kraštų 
kolonizavimas teprasidėjo. Dabar jis buvo Washingtone ir ra
bino valdžią įsteigti paminkius palei “old Oregon trail.”

Mes Rekomenduojame Sekančius
Kiekvienai šeimininkei reikalingi jos virtuvėj® tok rt 

na šeimininkė gali juos .gauti visjškai djkaljetji pirks Si 
Kondensuotų Pienų, kuris duoda brangias prepiŲas už Jtj 
ro pieno Ir cukraus. Vfei grocerain'kalptfrddoda-Ši jješęų^

APSAUGOKITE SAVO 
KŪDIKJ

klaidos ir matau reik 
* XTtZTf5: '=5. 5®/
avt, nes daugelis ja 
” lt ‘ <
_  A _ • ' *_  _  - V ’ • ■ «

lų klapčiukas priėjęs prie salės 
užvejzdos p. Šarkausko sako: 
“Leiskite mus į nutžesnę salę, 
nes žmonių mažai ir nėra reika
lo mums vartoti didžioji salė.” 
Bet užvaizdą atkirto: “Jūs pa- 
sanklėt tą salę ir aš ten viską 
prirengiau, kėdžių pilna salė, 
gali visi susėsti, stalas,ir uzbo- 
nas su vandeniu ant steičiaus, 
ir žiburiai uždegti. Tad varto
kite tų, ką pasirinkote. Be to 
negaliu jums leisti mažiukės 
salės, nes ten praktikos Moterų 
Sąjungos.” Nieko kito klap- 

,čiakui neliko, kaip pasakyti, 
kad .prakalbos neįvyks. Čia 
spragilų klapčiukas buvo su
manęs pasiliuosuoti nuo rp tikė
jimo už šalę, nes didžioji lesuo- 
ja $10, o mažoji tik $2.00. Mat

st, arti Crown Street 
’ORT, CONN.
Bet, arti Main Street 
ENCE. R. L 
arti Washington SL

CLEVELAND, OHIO
“Darbininko” No. 22-rame 

iš 16-tos dienos kovo, tilpo •ži
nutė. Teisybę mylinti, rašyda
ma a'pie Įvykusią lietuvių die-

M , ....... .. I —

14 d. kovo komunistai suren
gė paminėjimą Francijos ko
munos Lietuvių salėj. Šiame 
vakare nors ir garsino, kad bus 
iš svetimtaučių dainininkų ir 
cliorų ir taipgi Jukelis, bet be 
tų, kuriuos suleido veltui kai
po dalyvius tame vakare, tai 
žmonių buvo mažai ir yra su
prantama, kad iš Įžangos nega
lės padengti nei salės lėšų.

Tą pačią dieną, t. y. kovo 14, 
kita rauodnojų šaika turėjo va
karą. Statė operetę* ‘ Silviją, ’ ’ 
slavų auditorijoj. Ten irgi pu
blikos buvo* tiek daug, kad už 
svetainę turės' iš kišeniaus su
dėti. •

Nitas keistas nuotikis atsiti
ko apie p. S. Michelsono “tau
tystę.” Kuomet p. Michelso- 
nas atsirado salės pireangy, tai 
buvo požeminėj salėj keliolika 
žmonių, kurie nebuvo jo mate. 
Žiūrėdami pro duris,' vienas sa
ko: “Žiūrėkite, čia kokis sve
timtautis atėjo, atrodo, kad ne 
lietuvis.” Kitas sako, “žino
ma, kad neatrodo. Jis yra ko
kis arabas ar arrni jonas.” Tre
čias sako: “Ne, čia turbūt tas, 
pas kuri mano tėvas pirkdavo 
silkes, jo vardas buvo Janke
lis.” Ketvirtas sako: “Jūs vi
si klystate, čia yra tas pats žy
delis, kuris Kaune parduodavo 
mums geras žuvis Žuvų rinko
je.” Aš sakau: “Palaukit^, 
kam jūs varote diskusijas ir vi
si karščiuojatės. Aš eisiu ir da- 
žinosiu. ’ ’ Išeinu laukan ir pra
dedu teirautis kas tas nepažįs
tamas žmogus. Gaunu atsaky
mą, kad tai yra šio vakaro kal
bėtojas ir “garsus” “Keleivio’ 
reląktorius p. S. Mechelsonas. 
Sugrįžęs pranešu, kad tai jūs 
visi nežinote, čia yra lietuvis o 
ne kokis ten arabas ar žydas.

1 dykai
Kiekvienos blesinės leibelis turi vertę dovanos. 
Kiekvienai šeimininkei reikalinga daugelio daiktų, 

kurių gali gaut už leibelius.
\yPavyzdžiui, štai paveikslas ap- 

j valkalo už 60 kibelių. Bile fed-:
A y JT 1 . V X mininkė galėtų tokių apvalkalų-
<1 \ suvartoti best pustuzinį. Tik uą-

« iflįt - - B neSkite sutaupytus leibelius | ar-».
STO į ■ Sausių dovanų krautuvę ir išmat
oj* ffil I .-•/ -W nykite ant dovanų. Čia tik vle-
■ /“Ji * imi

įlĮ n > nas iš da’ugelio naudingų daiktų,
- >. į' J kuriuos gausite taupydamos Jei-
\ helius nuo blešinių. Pradėkite

šiandien. < >

drihš ^esalų. i

Nuvalymui plieninių karolių trink' 
juos su biskeliu smulkios Svyrinės lx>-

Nuyalymui bulvių ūušveisk juos su ŠU^iu'skaruliu pa- 
dažytu kreidos baltyme.

Nuvalymui odinių pirštinių, Sudėk jas 
j indų su gasolinu ir larinirksta, nuolat 
indų pakrutant. Kada matysis jog šva
rios^ perplauk inde tyro gusolųio.

Jeigu mezgimo virbalas susilenkia 
galit ištiesyt jį pilant an£ jo labai karš
to vandenio ir lenkiant po biskį J jo tie
sų stovį. Po to įmerk virbalų į šaltų 
vandenį ir tas plienu-sukietins.

Grožės Patarimai
* i-F®

Daugelis žmonių tiki kad jie būdami 
menki gali valgyt bile valgius. laibai 
negera yra apmaži^: valgius be. pasita
ri ųio su gydytoju. - Pasilaikymūi nuo 
skriebėjimo reikia tik noro — nenau
doti tokių maistų kurie priduoda, per- 
viršinės vogus. Tyra arbata, tyra ka
va, nesaldintas lemonadas, liesos mėsos, < 
žalios daržovės, Visokie/vaisai išskyrus 
bananas galima valgyti liuosai. Tokie 
maistai kaip sviestas, kručkai, bulvės, 
riebi mėsa ir žuvis reikia vengti. Rei
kia mankštytis nors sykį į diefų. Reikia 
pasivaikščioti gerokai arba mankštintis 
tūlų laikų namie. __

Ypatįška Sveikata
Drapanos neprivalo būti landžios, 

bet dalinai iiereinamos orui ir lengvai 
suaustos kad ora.4 pasiektų kūnų. Lai
ke Jiemos, dauguma mes gyvenam pri- , 
šildytuose namuose iftodel turim dėvėt 
lengvus drabužius namie. Einant j orų, 
reiika dėvėti storesnes drapanas. La
imi negera dėvėti tandžiai užmaunamų 
skrybėlę, nes tas neleidžia kraujui votk- „4. 
ščiOti ir nuo to sleukir^iaukt®' Blc&r i 
taipgi turėtr aj&ftttš čeverykus ar gugš- ' 
taio kulnais. Į*ąikajnaM užl^kymas dra
panų ir švarumas taipgi .svarbu, Ge
riausia tųjfhir&i širvo drapanus kada - 
jas-*Usivelki. . £• 'G- . ' ’ ■ .
i ’ ’ ■ O - * • • - • ' -

kmjiin.i.n.gaaeiaia, KniflM 
pažvelgsi, ten buvo' matyti di
džiausi apgarsinimai krautu
vių languose. Bet 'Menkelio- 
niutė laimėjo tiek kiek Zablac- 
kas ant muilo.

Tą patį vakarą šv. Jurgio 
bažnyčioj buvo pašventinimas 
naują vargonų ir bažnytinis 
koncertas. Žmonių buyo apie 
700. Tas parodo, kurioje pu
sėje yra diduomenė.

25-tą kovo mūsų spragilu 
štabas sumanė pamulkinti vi
suomenę ir patys nenorėjo sa
vo vardo sutepti. Tą vakarą 
surengti Įgaliojo buvusi Straz
do zakristijoną p. Smigelskį. 
Tasai pasamdė lietuvių salę ir 
panaudojo svetimą vardą, bū
tent Darbininkų Sąjungą (Taip 
buvo Įregistravęs Į salės kny
gas, kuomet salę samdė). Bet 
apgarsinimuose tik paminėjo, 
kad kalbės garsus4 kalbėtojas S. 
Michelsonas iš Bostono. Į šias 
prakalbas buvo su rengėjų šta
bu ir visą publiką kartu su
ėmus tokia milžiniška minia, 
kad skaičius siekė net 14. Po
nas ‘1 Keleivio ’ ’ redaktorius pa • 
Hiate, kad viskas einli velniop, 
apsimetė turįs šaltį ir atsisakė 
kalbėti. Tam atsisakius kalbė
ti dilžiulėj salėj, mūsą spragi-

Vulaudai penktai atėjus,
• Siek tiek valgau sūrio 

Su sinetonėle saldžiųjų. 
Suvalgau ir vaišių.

Ir'taip aš nevalgęs lieku
> i Iki vakaropl. \

Ir pk aštuntai išmušus 
’ ’ Kų nors’ vėl 'uŽkremti.

»
f i . I ‘ ,

Jeigu, pąršienos užvalgau.
, . KiųulieHos nerodyk I.

Tai da kulšelę vištienos 
Pajėgiu kramtyti. : -

Ir taip mažai žmogus valgęs 
Turi eiti gultj, / 
Kad sveikatėlę palaikius,

.: Bet sunku miegoti-?:

Daba< pažiūrėkime, ką Bul- 
bickis geria: '

••Kaip ištraukiu stiklų snapso, 
Tai aluui'turiu-užgerti 
Jeigu vynu tik pradėsiu — 
šampanu turiu užbaigti, 
ir vis noris, |iad putotų. 
Kad kamštelį viršun muštų.

“ Neva kartais ir troškina, 
Bet geriu l>e tikro noro. 
Man iš ryto skaniau gerti

■ Tai trijų devyi»eriųjų. 1
Tas-pats darosi su miegu: 
Kad i>o pusryčių Užsnūstu,

Tai po piet nors ri negulkie — 
Tikro miego nesulauksi.
Kartais dienų abu kartu 

-Pasiseks gražiai užmigti.
Ir tai būna tik prieš lietų —- 
Bet’ l»rls'ėiš neniigt j>er naktį.’’ 

j. yisas

f keptos -bul vės yra labal sreikaMrTk’ 
baf ilgios prirengti. Kepant bulves au- 
čėdlji-Klsas' jose esanŽiins nfineralines 
druskas. Daugybe -sūdytojų pareiškę . _ _____
jog kepta žievė'bulvės yra geriausia ir :pieros padažytos ammonijoj ir naskut 
sveikiausia .dalis. ” ’
visiškai reikia naudoti kietų šepetį. 
Keptos bulvės yra -geros maitinimui 
sergančių. Bulves galima šutafeyt dau
geliu būdų. Sekantis receptas yra pui
kus ir turėtų būti gaminamas sekan- 
čima valgiui.

PRIKIMŠTOS BULVES
2 šaukštui tarpytĮgtįurkų j -
2 šaukštai tarkuoto sūrio
6 didelės'ltulvės f ’
1 kiaušinio trynys
Druskos ir pipirų pagal skonį.
Numazgok gerai gražias bulves ir ap- 

trink viršų taukais. Kepk iki suminkš
tės, nupjauk vienų galų, ir šaukštu
ku išimk iš Vidaus bulvės. Sutrink Iš
imtas dalis, dadėk uždaro, sūrį ir drus
kų-su pipirais bei kiaušinio trynį.'Vis- 
kų sumaišyk. ■ Supilk atgal į vUlų ir 
kepk pėnkiolikų niinutų. Duok karštas.

Virtuvės Reikaluose
Geriausias būdas nuskutimui žuvies 

laikant jų po bėgančiu vandeniu ir ta
da pradėk jų valyti, padedant su uo- 
<Iega ir einant link galvos, lai vanduo 
nuolat nuplauna žvynus. Tas sulaikys 
žvynus nuo išsitaškymo po. visų virtuvę.

Geriausia prrtdednit naudot naujų 
šluotų pamirkinus karštame vandeny
je. Tas sukietins šiaudus.

Kuomet pritrūksta svarbiausių mėsos 
valgių, duok tuo pat laikų eilę šaltų 
mėsų. ' v.'

Ištyrimui ar pečius gana karštas dėl 
kepimo laii»siiiuotų pyragų, įdėk šmotų 
balto popierių Jpečių ir jeigu jis pagel
tonuos j penkias mlnutas tai tempera
tūra yra gerti. .

Nuvalymui degtukų bryžių nuo sienų 
virtuvėje, trink švelniai su druska ar 
kreidos košele.’ ' t

Namiiiiai Pasigetoėjimai
Kada grindų patiesalų pilnai nušluo-

van’ 
genyje. Nes jnat, vienas i§ lię- 
fauau uĄikžin turintis DFetonzi- i,baa&Wiupontik^kvte. 

to į tą sueigą ir slavokus. Tai 
jei lietuviai poHti&os rašaluo
se susi^^^'-ra 

kovojančiais pneę čekus, prieš 
Masaryko, Benešo ir Kramažo 
gudrią politiką, tąi tuoini Lie
tuvai, PATYSUETUVIAI už
duos baisųjį smūgį. NesMasa-- • • - •* * •
ryko valdžia sužinojus, kad lie
tuviai bičiuoliauja su ją prie-' 
šais, be abejonės vieton simpa
tijos link Lietuvos,, kaip iki šiol 
kad buvo, turės vien tik neapy
kantą ir pagiežą. Tad, broliai, 
atmindami patarlę,kad marš- 
kiniai yra artimesni negu kaili
niai, sergėkimės, kad kam ge
rai darant, nepadarytumėm san 
blogai — kad neužkenktumėm 
mūsą brangiai tėvynei — Lie
tuvai.

• : ‘ •

Taapykit Leibelius

CLEVELĄND, OHIO

Ęaudonspąrmai ir spragiliniai 
smunka nuo kotą.

Kr, i t;, rv,

Musų raudo'n.šparniai ir spra- 
'gijų štabo šulai rėkia visa ka-' 
karine, kad ji« turį viską ir ne- 
tolinioj ateityje katalikai lurė- 
siiį‘užleisti vietą Jiems.' Tddel 
matau reikalą parodyti tikrą 
teisybę, kad žmonės žinotų 
kiek mūsų tie rėksniai turi'se- 
kėjų. Štai žinios iš jų pareng
iu vakarų ir kokios ten buvo 

f’ pasekmės, ir kiek turėjo publi-

per^o vidnnus peipma v^to 
ką |is Šitoj dainoj išrokuoja

r MMan tai visuip pasitaiko. ? 
Visaip atsitinka:- vff? ; 
Kartais užvalgiu Iš rytbį> *•’ 

K N«;apie «jte**ntų. t V" <
rr:

pradeda lotyniškai kalbe- 
tis; arba kaip jie nori Bulbie- 
kiui kraują leisti ir visi bijo 
pradėti. Detroitiečiai, kurie 
ten matė jį perstatant, žada at- 
važiuoti Clevelandan, kad da 
sykį pasigerėti su “Consilium 
Ji . / •*, •

b'acultatis, ” —■ taip jis jiems 
patiko.

Tai tiek kaslink operetės tu
rinio. Dabar, jeigu da pridė
sime jėgas, kokios Įęina prie te 
veikalo išpildymo, tai gauna
me tikrą muzikos puotą, kokios 
Clevelandas ir jo apielinkės da 
niekad nematė, ir gal greitai 
neturės. Operetę los žymiau- 

' šieji vietos artistai': J. Sadaus
kas — Bulbickio rolę, A. Ūse
lis — dr. Zdzislovo, JrŪselis — 
Valentuko^ O Kuprevičiutė — 
Joannos, S. Greičienė — Onu- 

>tės, J. Kuscas — dr. Reškio, A.
' į<argarp9t“jt3 F-

* Bortnikas—Suskio rolę. Apart 
\ tor miĮžiniskas Vyčių clioras iš 

apie . šešiasdešimts dainininkų 
užtrauks tris dainas,, Operetė 

' ir dainos eis jo vadovyste mok.
Greičiaus. Valio, visi cleve- 

‘ landiečiai į šią iškilmingiausią 
muzikos puotą!- Tik nepamirs- 

įkite dienos 11 balandžio, pirmą 
; nedėldienį po Velykų, 
h ....
f. r *f. 4 į . »;pj
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PILSUDSKIS LENKIJOS -• 
DIKTATORIŲ^

Lenkijos vidaus chaotiriga 
padėtis ir riėsisekihias užsie
ny sudAro- patogias sąlygas 
atstumtam Hš valdžios Pil
sudskiui ginklo jėga grįžti 
valdžion. Lenkai smarkiai 
nerimauja dėl pilstidskinm-* 
kn bruzdėjimo. ‘ ■

'■ .* **• • • V ' • <

SAUŽUDYBĖS VOKIEČIŲ 
KARIUOMENĖJE

Praėjusiais metais vokie
čių kariuomenėj dėl įvairių 
priežasčių patys save nusižu

do $2.00: Vaitkūnas A., Kačė- ’dė 192 kariai, o savo mirtim 
t* •_ . mii*ė tik 113. ( •

X

•■v; S » ' 4 *11

Pipiras

’ Ąaą P. ir Avižinis O. AL; po 
$1.00: Tūronienė M., Virbickie- 

Daugveekas T., Jurgile- 
ęfc^ius P., Turonis J., Gecevi- 
* <B$nė R., Bužinskienč M., Bi- 
A gumenė M., Kace virius A., Di- 
ponisV., CironkaK., Rukšte- 

Vaitkūnas K., Bernata- 
Vjčiys D., Čečiota P., Nornian-1 

V., Marcinkų A., Rusas .T., 
Jokšas P., Kliarikaitienė M., 

^. įdackūnas A., G rady H., Mar- 
tnšis A„ Meškinienė O. Snnil- 

r Česniais $43; viso $
Worcester, Mass., šv. Kazi- 

miero parap. dar: Prane, ir M. 
'^agaliauskai L. B. $32.50, Adv.- 
M Mileris $25, Maurice F. Rei- 
Įy $25, Marijos Vaikelių Dr-ja 
|0, John W. Maher $10, Juzė 
įBęaai’tė $5,.A. Daugėlienė $3,

ikiais 75^? Viso;$n3.^. Sn 
liau pagarsintais $701.75, 

^.Kazimiero parapijoj surink-

Wt-J
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Iš KO LATVIAI VYNĄ 
GAMINA

Rygos universitete pada
rius Latvijoj gamintii vynų 
tyrimh, nerasta nė vieno ge
ro. Visi sufalsifikuoti,'arba 
su nuodingais anilino dažais 
arba su panašiomis rakštų- 
mis.

inios
■f gausiai jĄreitttar t Dd šibTStti 
rihkta ddiigiau " 2 milifbmt: 
markių.1
/ *. •.■*« .

BRUZDĖJIM&T VOKD8TI- 
*jroj DĖL KUNIGAIK

ŠČIŲ NUOSAVYBIŲ
Vokietijoj daugiausia via 

buvusio, kaizierio giminHi. 
Revoliucijos nietu jie buvo 
pabėgę'arba vietoje būdami 

nuosavybę, bet kuriam ■ lai
kui praslinkus, atgavo" nuo • 
savybę vienas kunigaikštis, 
veįiaų kitas ir Lt, Dabar to 
paskatinti yisi reikalauja at
lyginti už buvusias nuosavy
bes.. Jei atlyginti visiems, 
susidarytų labai didelė suma, 
kuri išmokėti valdžiai būti! 
labai sunkų. Atlyginimo bu
vusiems kaįzięrio šeimos na
riams klausimas sutinka gy
ventojų pasipriešinimą. Tuo 
reikalu reikalaujama pada
ryti balsavimą.

llrinTfijntįMf

A

ai/ 18 diei|

1 ■

: pp. M. Grybaitė,&.RaudeIiunaite, M. (
DRIMDZI.” Pradžia 8 vai. vakare. Bilietą kaina 50 centų.
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. balaadšto
ny, 7 
kambariuose....... -

Via ihildybos nariai prašomi 
būtinai atvykti/ nes dienotvar
kėje svarbi reikalai. Prašoma 
nesiveluotLl-''*•

Pirmininkas 
-y— 24

-> NAMO FONDAS
So. Bosidiio “S-ra’? skel

• •

hereiš^r V nu-savmtj tmniS'Bavė namo fon-

• »

* f

niutė, R, Juškair
-- > :f

- , 'ąj*- •

dr» J. Vaitkevičius ir kun. V.
-% f - ' .. ■ ¥ n a™ ■; t ■ ’ v1I 'iaugelis. — i -»• 4 f. J

fctimesnįn miestelių lie-

ANT RANDUS , .e
3 ruimai su kaip kuriais jHtlsymaia^ae* 
;roj vietoj, j kalei kahiumg,' arti byėhj.
8 Natluųal Su, ,So.,Uostini, Mass. . *,•

■ , ;. T;:<1 ... -(BG-M6h
Ją » z

REIKALINGA KNYGVEOĖ

♦

a.. ’ v4 į .
20 dešimtinių žemfis, netoU Panevėžio. 
Gerus trobos ir didelis sodnas. Yra ge-

kreipkitės pejrJaUkų. J. JASIŲNĄS, 21 
Congress Ąve„ IVaterbury, Conn.

C z < (B—13)

i 
c

tis

sijomiiyr išgirsti dąug gero 
ir pamokinančio iš Tėvu Ma- 
n jonų per sį laikotarpį.-
• G vietiniai lietuviai priv^a- 
lėtų n^ą^leistį nė^vipna pa- 
mbloSoi / Ji.* ’Lt J .

... . Qero
. •• «.•• i ♦ - — f
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DEBATUOS PROHIBICIJOS 
y : KLAUSIMU į

Šiąnle ketvergėj balandžio 
8 d., t Ą^’čių kjįnabariųose vėl 
jvy^dįbataii įniroje: “Ąr 
verta atšaukti dabartinį pro- 
hibiei jos. įstatymą. ’ ’ Deba
tuos Šulčiutė, Kartavičius, 
Statkevičiutė ir Ašmenskas. 
i -o debatų bus publikos dis
kusijos tame pat klausime, 
įdomaujantieji kviečiami/ 
n ilahkytf. Pradžia 8 vai.

- s

T-T

p??

DIDELIS BARGENAS .
... . • . c •

Parsiduoda G šeimynų namas Ir gara- 
džiuš geroj voetoj, Harvartl College. 
1524 Ca mbrldge St., - CiLnibrklge, -Mas*. 
Kaina $26,b00. įnešti ?8.000; Rendos j 
metus atneša $3,348. Savininkas J. BI
JŪNAS, 40 Berkshire St.. Cnmbridge. 
Mass, Tel. l’niverslty S374. (B.-G-9-lG>

dą. Tam^fbfide esą jau 1,500 
dolerių ir tikimasi turėti 
daugiam Nuosavas “Sros” 
namas bus 1 ne svaj onė, bet 
tikrenybė.“ Juk,'jei pėr dvy
liką metų šandariečiai sudė
jo tiek dolerių, tai dar už 
dvylikos nietų sudės “dvigu
bai, o už pėnkiosdešimt nu- 
tii turės savo namą! Įkirto 
būti kampininkais, ypač n?- 
pakenčiamais ir is to na m)
gujamais tfdrgšais; tad fon-. vakare, 
de, fondeli — duok nniniš 
namelį!

mergina arba moteris turinti patyrimų — 
kuygvedystėj (Doiible-Entry) ir alx4- Į 
nai ofiso darbe. Nuolatinis darbas ir 'į 
gera alga. Kreipkitės prie J. B. GĄl- 
l.ll’S, 361 W. Broadwa.v, So. Boston;

* - n A
Aš Kazys MAČIULIS paieškau dviejų B 

savo draugų: Miko Artmano. Tutkumi ; 
kidmo ir Petro Mačiulio Atikonlų kat- 4 
mo, abu -Deltuvos valsčiaus ir Ukmer- * 
gės apskrities. Turiu svarbų reikalų. -» 
Rengiuosi išvažiuoti J Kanadų. Būtinai * 
noriu su jais susižinoti. Tad Jie ar kas x 
IMižĮstamas prašau parnešti man Jų ant
rašų. Mano antrašas: Kazys AhėčiuUs, 
A it iko^tų kaimas, Deltuvos,, va k.‘Uk-4” 
mergės apskr. LIT1IUANIA. (B-13) * 

•• » - - i ''• ■ - ....... • ■ ——> ■ «
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Mes našlaičiai, Antanas ir Ona Did- > 
vyžiai, paieškome savo tėvo Martino ) 
Didvyžių, išėjusio i Amerikų iš Močiai- .

ŪKĖ-FARMA
15 mlnnėių j ilidelj miestą, didelis eže
ras ir 2% akrų žemės. Naujas G kamba-

> rlų šluba, tiKhm $7.500.
CAMBRIDGE

Trijų Šeimynų namas ir krautuvė, G-7-7
kambariai, visi {taisymai, apart Šilu
mos. Kendų $170 mėnesy, kaina $14.300.

Jei jųs/iorite mainyti jūsų namų ant
akės arba ūkę ant namo kreipkitės pas . vos dvaro, Būdviečio vai.; bnv. Katvari*^/. 
BETEK CUESTNUTS, 332.Broadway, įjos apskr. Išėjęs { Amerikų prieš ka-y 
So. Boston. Tel. S. I?. 1G62—1337 or j rų. Visi kas žinote kur yra musų tėvas 
Brockton 1463—W. (B-G-IO praneškite mums, o mes busime jums '(B-6-9)

Išėjęs j Amerikų prieš ka- l!'

praneškite mums, o mes busime jums ■ 
gailestingi alnerikiečiai. labai dėkingi' 
Antanas ir Ona Didvyžiai. Mtims apie 
tėvų niusų rašykite šiuo antrašu: Lith- l 
iianla’, per Lazdijus, Rudamlnp, Karu
žai. J. Lisauskas. g (?) ,
-------------------------------------

DR. J. G. LANDŽIUS

BOSTON’O DRAUGIJŲ 
VALDYBŲ ADRESAI 

; _, ' a . .-----------  > ■ • -

Lietuvos Dukterų Draugystės 
Po Globa Motinos švenčiausios 

Valdybos Antrašai
Pirmininkė — Teklė Ašmenskienė,

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

Vice-Pinn. — Zofija Kėšienė,
59 Gafes St.. So. Boston. Mass. 

Prot Raštininkė — Ona Siaurlenė,
443 E. 7th St., So. Boston, Mass. 
Telephone South Boston 3422-R.

Fin. Raštininkė — Bronislava Ciunienė, 
; , 29 Gould St„ W. Roxbury, Mass. 
Iždininkė — Ona Staniuliutė,

JftS W. Gth St., So. Boston, Mass. 
Tvarkdarė — Ona Mizgircrtenė. z

1512 Columbia Rd.. So. Boston. Masė. 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrų utaminkų kiekvienų mėuesj 
Visais dr-jos reikalais kreipkitės { pro

tokolų raštininke laišku ar telefonu. 
’-.30 vakare, pobažnytinėj kjre' ■ 
Fifth St, ‘So.- Boston/

šv; Jono eK aP
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI
r .

Pirmininkas — M. žioba.
539 E. Seventh St, So. Boston, Mass. 

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

Prot Raštininkas — J. Glineckis,
5 Tbomas Pk.. South Boston, Mass. 

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

Kasierius — A. Naudžiūnas,
885 E. Broadvvay, So. Boston, Mass. 

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

Draugija laiko susirinkimus kas trečių
nedėldienį kiekvieno mėnesio. 2-rų va
landų po pietų, parapijos salėj, 492 E 

^ Seventh St, So. Boston, Mass.

PRASIDĖJO GATVIŲ 
TAISYMAS

Nuo pradžios šios savaites 
Bostone prasidėjo metinis 
gatvių taisymas. Darbas te
ko kontraktoriui M. F. Gad- 
dis, kurs apsiėmė ištaisyti už 
$87,000.

£ 1
* t *

LENKAI UŽSIMANĖ 
KARALIAUS

Lenki! monarchistų ir de
šiniosios organizacijos, ryšy 
su savo parlamento frakcija, 
nutarė reikalauti įvesti Len
kijoj monarchiją.

MAIKIO DĖDEI NESISEKA 
“Keleivio” Maikio dėde 

Stasys išvažiavo po plačiąją 
Ameriką Vaiidrdvoti. Jis sa
ko “cūdnus” Uspyčius.” No
rėjo ir dolerių, bet jų niekas 
neduoda.' i'!f7<Spyčių” keli 
žiopli^- atėįna pasiklausyk, 
betdoie jj hiėkas neauko- 

prahėša,

RADIO PASKAITA APIE 
LIETUVĄ

Britanijos telefono ben
drovė pakvietė kun. J. Pet
rauską laikyti radio paskai
tą apie Lietuvą. Paskaitai 
laikas paskirta balndžio 5 d.

—*—:------------------------ , 1 ■

LENKIJOJ SIAUČIA

r~p7s
riose 
kraštuose pradėjo veikti gin
kluoti partizanų būriai. Dau- 

Aušros giausiai jie puola vietos oku-

ša kad 1925 iri. suvirs dvide
šimts milijonų motorinių ve
žimų buvo vartojama. Iš vi-

NUKRITO NUO BALKONO
John McWilliams, 55 m, 

amžiaus, -j

viso $815.00.
• i ■ Worcester, Mass
^-Martųparapijoje: žymesnes au-!pantų valdžių, degina Var- 
Pkafi'dėjo; J. Beržinskas, M. Ku- 
:Jmrtavičienė, V. Kuburtavi- gggSflgJCA •* *
čius, O. SagŽAiieė, M. .Javasie- 

-įtė, A. Kašėtienė, O.'Saldūnie- 
"'^ną, A. Skamarakas, J. Barysas, 
^FįLubinąs, G. Bagždys, P. 
^Kyaratovičins, Cyskauskienė,
OĖ Stelmokienė, P. Begonienė, riuomenės ir gerokai- su ja 

MLAvietienė, D. Anusevičienė. su ja susirėmė. Iš karinome- 
gM. Baruliutė, A. Dirsienė, A. nes pusės daug nukautų ir 
yjtanblienė, M. Jaugdytė, P. sužeistų.

P. Jurgelionis, A.1 partizanai pasitraukė miško

•J

šuvos šnipų lizdus ir lenkus 
kolonistus. Daugiausia par
tizanų yra žinomam savo.di
dumu Baltabokščio miške. 
Ten jie tiek stiprūs ir gerai 
apsiginklavę, kad nepabūgo 
juos apsupusios lenkų ka-

M»Avietienė, D. Anusevičienė. su ja susirėmė. Iš karinome-
‘ - i' v •

ęjHksnoris,
:<Mokslayis, J. Katinas, A. 
į.jKuesa, J. Šniukšta, M. Jaku- 
ybąuskas, M. Arudavičius, J. 
^Česnulevičius, O. Gudukienė, 

.Česnulevičiui, V. Čepulis, J.
^Smulkiais $71.85, viso $108.85 
Stoškus. Smulkiais $71.85, viso

^/ Manchester, N. H.:, V. Za- 
Kfemba Ir V. Dirvyčia po $5.00; 
^$2.00: J. Masavičius, L. .Ta-j 
įkaitis, K. Ranioškevičius, L. 
^Gemežys, K. Siniontis, O. Gilie- 
gffiė, J. Zubaitis; po $1.00 ir 
P-gmuikesniais $9.50, viso $33.50. 
K^Ansonia, Conn.: P. ir Z. Vai- 
ratomai $7, R/Jankauskienė $5, 
|nįi07Ąl.OO ir smulkesniais $68, 
į$&>$8tf,00.

|^r Rtftltfotd, Conn. :i kun. kleb. 
ap£*Atnbotas $200.00, po $5: kun. 
ĮgMi Vaškelis, Moterų Sąjungom 
pkbopa ir Liudv. Striuvienė. Ki- 

aukų $115.00, viso $330.00.
F^ErHgeport, Conn.: kun. kleb. 
|fc£)Rarikūs $59; po $10: Urs. 

^Mpgienė, D. Rinkūnas, A. Va- 
įiftka ir A. A. Veliečka. J. Ste- 
B'P<mavičius $3; po $1: M. Fas- 
gk^ičienė ir M. Stonkienė.. Ki- 
jįfnulcų $70.40. Viso $174.00., 

hoširdų ačiū tariu visiemsry-

tie, naba^s,’ Lretrrvos tx)lše^ 
vikubjančiSs socialdemokra
tus paremti} Lietuvos Seimo 
rinkimus laimėt; ir, anot dal- 
giriinko B'ogocevskio, visus

so 19;954,.'i47 karai užregis'- ^unįgUS isnaikyt, bet nepa- 
truoti, bet buvo daugelis . D(&riai soeia]demo-
valatybištaj u- federahų karų išganymas, o jiems
neužregistruotų,,. Padidėji- n6sant pražūtis — nuolat ra-

-f O Ą V • V • v • Amas 13,4 nuošimčių už perei
tus metus.

Neyir Yorkas .daugiausia 
automobilių užregistravo, — 
1,625,583/ Yra viepas moto
rinis vežimas, ant kas 5,8 
žmonių Suv. Valstybėse.

Pereitais metais, už užre-^ 
gistravimus, leidii^us, ir t. t. 
suimta $260,619^21, iš kurių 
pinigų $177,706^587 bus pra
leisti valstybių vieškeliams, 
$19,124,014 valstybių kelių 
bęnams, ir $48į,396,471 vieti
niams keliams.

LAIMĖJO $20,000.00, BET 
PRALAIMĖJO PILVĄ

BERLIN. — Jolly buvo 
padaręs Įaižybas, kad jis iš
bus be valgio 40 dienų. Tai 
tas jam pavyko padaryti ir 
laimėjo $20,000, bėt jo vidu
riai visiškai siigedo. Jis pa
sidarė tikru ligoniu, negalė
jo vaikščioti; o kalbėti, tai vi- 

Vokiečiai iš paskutiniųjų šai silpnai tegalėjo. Jis da- 
ruošiasi ekšpedieijdi į šiąir- bar ligpiiihėj ir per ttilą Įni
ręs ašigalį. Sumanyta-pa- ką po truputį skysto niaisto 
statyti didelį zepeliną tam.tegaus. Jo viduriai neveikia 
reikalui. ZepeHno pastatu | ir lendamas po truputį mais-

Po susirėmimo

gilumon. i;’
r ’ * y - f ; . • « /

♦ • »

MAŽĖJA VOKIEČIŲ SKAI
ČIUS LENKIJOJ

Vokiečių spaudos žiniomis 
vokiečių * skaičius Lenkijoj 
labai sumažėjo. 1910 m. ten 
buvę pustrečio milijono vo
kiečių, dabar nėra nė pus
antro milijono. Vokiečių tir
pimo Lenkijoj priežastis — 
per griežtas lenkų elgimasis 
su tautinėm mažumom, ypač 
su vokiečiais. ‘ J

VOKIEČIŲ RINKLIAVA 
EKSPEDICIJAI! 

AŠIGALĮ

f

(SEYMOURir *7-'

LIETUVIS GYDYTOJAS
381 W. Broadway, S. Boston
VAL. 9 iki 9 . TEL. S. B. 4000

H Tel. Brockton 5112 J ' A ’ • fl

DANTISTAS > S

DR. A. J. GORMANI

■n

m.į
IkoJnuo balk

Mirtinai
susižeidei1 Krito iš 20 pėdu 
augątybės, j- . • ; o

IŠVAŽIAVO Į AMSTERDAM
Muzikos mokytojas A. Ži- 

danaviČius dėl svarbios prie
žasties išvažiavo į Amster- 
mą, N. Y. r Sugrįš apie šios 
savaitės vidurį-

Visi nepasisekimai organi
zuotam darbe, paeina nuo na 
veiklumo.

v •

- nuolat ra
šo ^Keleiris.-" Kažin ar žu
vę gali antrii sykiu žūti?

Caca
/ 

' ' ! 1 '

GRAŽUS KONCERTAS
Po Velykų, balandžio 9 d.,

-i-. . t .. .ui veiim statysite uaznyeias,
S v. Petr^ par. saleje, veltui rengsite misijas, kursite

-i

Veltui statysite bažnyčias

X

(GUMAUSKAS) # .
Sekmadieniais po pietų

705 Main St., Montello, Mass.
(Kampas Broad Street)

St., įvyks^gražus muzikalis 
vakaras, "kuriame dalyvaus 
rinktinės artistinės pajėgos. 
Vakarą rttošia 3-iAs Federa- 
c^os skyriais p. L. Šimučio 
išleistuvėms. Bilietų galima 
gauti pas Federacijos narius 
ir “Darbininke.”

___ —__ _ .

RADO LAVONĄ
Nuo Padėkonės dienos bu-, 

vo prapuolęs Bostono Biz- 
nierius^ Jįtmes L. Maelarv. 
Ikšiol nebuvo rasta jokių 
pėdsakų. Dabar jo lavonas 
rastas Mirono kūdroj. Jis 
beturįs/pririšęs prie kaklo 
akmenį.' ‘Išpažinta, kad jis 
papilde patžudystę.

• VĖSIOS VELYKOę .
*Po smalkaus Jytans^Vely- 
ktprytas-Bostoųe išaušo gied
ras. Bet buvo gan vėjuota ir 
šalta. Jaunuomenė negalėjo 
parMaut^yo.įivlliįriniais 
papuošimais. - -:...........
* ' v »i-4—e-----rr,

- fasuos lĄU PRASIDĖJO.
* r r z ? ♦ i 1

Nuo bąli
' Cambri 

f -:- Irt viduriu., Mari;
driosiKamą. ; I iovž rūkęs ir stbrūkė mo-li

‘ ; [ dfcjo

to/gat jttoš paakstys prie sa
vo darbo. ........

šitai ekspėd.eijai-pntana ir praj^į-j.

lui labai daug, bet paskui pa
juto, kad rūkymas labai at-

mas atsieis apie 4 milijonus 
markių. Ši suma renkama 
rinkliavos keliu. . Vokiečiai

aukojusiems,* o ypač gerb. įtari.
klebonams: J. Ambotui ir*M 
Pankui nž jų <

♦A'

n*

mokyklas, darysite visokios 
rūšies gerus darbus 
sų rūpesčiai eis niekais, jei ne
mokėsite vartoti apsiginamojo 
ir puolamojo ginklo — geros 
katalikiškos spaudos.—Pijus X

visi jū-

REIKALAUJU SIUVĖJO
kuris gali visokį darbą atlikti drapanų 
siuvime-. ' Pageidaujama nesenas Vyras. 
Darbas ant, visados. Išlygos geros ge
ram vyrute Antrašas toks: ... ~~C~
KUSt 120 Jefferson St, Hartford. Ct.

t 1 •* . « - . -— . _ » -

w. mor-
(Bal.—G)

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

BOSTON, MASS.
Pirmininkas •— V. Zalieckns,

514 E. Broadway, So. Boston, Mass 
Viee-Plrmlninkas — Povilas Buka,

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

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

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

611 E. Fifth St. So. Boston. Mass. 
Maršalka — Kazimieras Mikalionis.

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

mėnesinius susirinkimus kas pirmų 
nedėldienf kiekvieno mėnesio, po nu
meriu 694 VVashington St, Boston. 
Mass. 1:30 vai. po pietų. Ateidami 
ant susirinkimo atsiveskite su savim 
daugiau naujų narių prie musų drau
gijos prirašyti.

J........ ................................................... ....................... i ■ n
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PIRMAS SO. BOSTON’E LIETUVIŠKAS PLUMBERIS
Bostono Ir apiellnkės lietuviai turi. 

tarnavlmd. štai dėl ko: Mes {vedame Į 
dens, sazuB, maudynes, skalbyklas, vi 
bas reikalauja. Mes užlaikome urmo s 
pluraberystės nuo mažiausio iki didžia 
vaL GEO LAUKAITIS St CO., 162 B roadway, So. Boston, Mass. 

, ’ * ’ ’ •  ' » 1

TeL So. Boston 0823 
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadwayt 8<mth Borto® 
Glito valattdotz 

nuo 9 iki 12:00 ryte ir nuo 1:80 
iki 5 ir nuo 6:00 iki 8 vaL vakare. 
Ofirea uždarytas rabato vakrraia 
ir nedeidleniais, talp-gl seredomls 
nuo 12 dienų uždarytas. 1- I

_Į_-___ ~ - - J

-

I 
i

3«3S3S3S3£3C3C3»3£3£3CXX3£36»v 
TEL. So. Boston 0506—W. j jį 
UETUVYS DANTISTAS | 

A. L. KAPOČIUS I
251 Broadvay, So. Boston S

(“Keleivio” name) «

•f

i

•>

proga naudotis lietuvio plmnberio pa 
vamzdžius. Šilumai, garų Ir Šilto van- 

enu žodžiu viską, ką tik ptamberio dar- 
andėij {vairią reikmenų reikalingų prie 
usfo. Ofisas atidarytas vakarais Iki 9

J Onao Vaiaitdoa: nuo 9 iki 12, naa S 
Xl^pM16irnvt>8^0fkf 9 vakare J 
gSeredomia nuo 9 Iki 12 vai dienų į 
SSubatomls nuo 9 iki 6 vak. NeM ! 
^ įlomis ano 9 iki 12 (pagal atitarti* J 
KW«SC3£X3C3S3C»S3SM£X368CSM$X3CM6SCS

j

LIETUVIS GRABORIUS .

P. J. Akunevičius

. i
f

Naujas Lietuvis Dentista^

DR. ST. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

414 Broadway, So. Boston
Ofisas atdaras nuo 9 ww. ryto Iki 
12 VaL/ir nuo 1:30 vai. po pietų 
Iki 5:30 vnl. vak. Ir nuo 7 iki 9 
vai vak. Šventų dienų pagal rad- 
tarimų.________ Tel S. Boston 2900
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Suteikia geriausį paskutinį patarnavimą, todėl verta. -r 
/ (J* P« jį tauiptbr.ndžio 5 d.' 1^6 m. 
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