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EKSPLIOZUA VIRTUVU

imamuose.

H25»000,000.

Valstijų

RUSIJA PĮRKSI8 ARKLIŲ 
KANADOJ

riaiir pramonini 
išvien su Bėgioju

- V.CS

Sausio 16 iš. m. sukako 
AHSpfyneri metai kai Ameri- 

įvykinta prohibicija. 
įgeidžiai prohibicijos įstaty-

LONDON.—.Anglijos val
stybinė Bažnyčia vadinama 
anglikoniška gali turėti neto
limoj ateityje didelių nesma
gumų, o gal net it skilimo.

Anglikoniška Bažnyčia y- 
ra artima Katalikų Bažny
čiai. Dabar Londone susi-

Anglijoj . alkoholis varo
mas iš šiaudų." Iš vieno tono

STAMFORD,^ 
tai taryboj, įneštas 
mas atnaujinti m® 
rams hž pačių muš 
paprotys ^yrų-seųii 
Tų sumanyma m^

gė $10,000 —savaitinę dar 
bimhkųalga.

Kanadon atvyko iš Rusijos 
komisija užpirkti arklių rau
donajai armijai. Ketina už
pirkti tarp 2,000 ir 5,000 ąr- 
klių. - — ' .
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kitus visuomenėsria*

įiadėiefa

suomepgjgn 
.menėj yra<

tįnū Poli<^ja^;£J^rdav^ Bot. 
Polic., žii>ybpį įreĮ^alųs , jau 

Įigį.jo buvų^iain tos įstaigos

gEMHJrtąjam, į sųyp; seną-.

sūnus, vokietis,

dab&vi 
ta&$i

KA» Ti^tSTOS

kad jau yra susidariusi nau- 
ja vyriausybę, visi, didžiau
sio džiaugsmo apimtį, prašė 
jį tai paskelbt f visiems vie
šai. , .•_ . .5..-. ... - ... *

'■ Kai, žmonėms prašant, 
stįid. J, Andziulis jiupašako-

ifenbergerigJt

ą^r tie valdiniu

kai jau paleisti iš kalėjimų}

; s k į

24 d., penktadienį, pervestas 

teko sužinoti, jani įnknmi- 
nuojauia: Būnant
Pelitines^ Policijos virsnun- 
ku, jis proifokavęš savo val
dininkus, kad jie duotų me-

provincįjos iš pat pirmos 
Žuęno4 tėbejiląnkia sveikini- 
bloiėlėgraiinfois’ nub dfĮ?iiAų 

krgpdiitaęijųį ir visuomenės 
veikėjui .'•?• 'i t Ja L 
3?Sayo rūmupse-į R. Prezi
dentas pnėripėsu,vįidtąi^'|), 
gruodžio m. 21 d. nuo 12 iki’ 
i4jval. ąrlnvy^kupą Matule
vičių, arki^?įkutfe ^kviiec-- 
k^>K>u?wx metropolijos gė- 
perąlvįkarų kanUunikųį 
Įį. Dr. A^Faldutti, Lietuvos

JOS VnAflUKU && " ‘ ‘' 'SV DHJSGAŪUA ' . <
« ' jjuvmaą^SĮI^ (E.)n

;'■ ’’ •INtMlMtAJI k ’ ^Sugrįžo jš. MaAros švtuūių - 
ButfęsPalia^s PottSjos atostogų Lietuvbs^delegaeija 

viršinihkas pą j Paškevičius ekonominėms deryboms-str - 
Uwjaųpopervey§mqXXLJ.7‘SSSR, druod^io 27. <L-d^ 
, bpy^ąrįt^o^s įrjkpkopą^s''Įęg^piįos pirmininkas d-ras * 
savobute,kuris, r^ndasį ,ta^ ^Purickis paddrė pranešimų 
pačiąių panig, „kur?yra Poli-T^pie derybų eigų Lietuvos 

’ministeriui pirmininkui ir 
užsienių reikalų ministeriui 
įprof. Voldemarui. ’
, i. •’įJ-V ' / : , • 1 i 1

TiųoniflM*wJ

valdininkus1,'ktiner buvo' pa- 
sižvmėje pfje^ąlgtybinio ko
munistų gaivalo pei^ekioji- 
mu ir kuriuos p. Paškevi
čius, vos tik buvo p. Požėlos 
paskirtas Poetinės Policijos 
viršininku, tuojau ne tik at
statė nuo vietos, bet ir suki- 
šo kalėjirnu^sųa, kur jiems 
buvo, sudaromos sunkiausios 
sąlygos
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Darbininkas
DETROIT, MICH.

Darbininkai ir jaunimas 
' smarkauja"

Šių metų valdyba, j •: i • -

Valdyba išrinkta darbštų ir• . - . ; ; *»i

Vi I i ‘ ». j- . ----—
ENGUSI PASKELBTI DIEn -

į įpėgiamas
Užrašyk savo giminėms arba 

pažįstamiems. Prie laikraščio 
paisančiame^ knygų dolerio 
vertės į Lietuvą. >

' Balsaislaimėsi dovaną
« Vajaus laike už prirašymą 
narių prie L. D. S. ir už užrašy
mą “Darbininko”' duodame 
bąlsų. Daugiausia gavęs balsų 
laimės -pirmą dovaną $50.00. 
Dovaną yra 24.' Taigi yra pro
ga laimėti bent vieną dovaną. 
Stok*į eilės organizatorių da- 
bar. - Dar turime pusantro mė
nesio. Per tą laiką gali dar pri- 
sivytf ir pralenkti pirmiau įsto
jusius darbuotojus. Bė to, ge-- x 
ra proga /pasidarbuoti šiame 
kilniame darbe.

iš lietuvių gavo paaukštinimą 
darbe pas Henry Ford. Jis da
bar yra bosu toje dirbtuvėje.

f 1 Estei Tau ten, garsi šio mies- 
to šokių mokytoja ir energinga 
darbininkė prisirašė prie L. D. 
S. 72 kp. ir pasižadėjo darbuo
tis mūsų organizacijoje.

Jaunas, bet energingas mūsų | 
kuopos vice-pirmininkas B. Va- j 
lutkevičius žada visą čia augu
sį katalikišką jaunimą pri
traukti prie L. D. S., kad skai
tytu “Darbininką.” Jam pa
siseksią padaryti, nes jis pats 
yra čia augęs ir moka patrauk
ti kitus prie organizatyvio dar
bo. Dieve jam padėk.

Mūsų kuoos pirmininkas Pra-1 
nas Gustaitis, daug metų dirbęs 
šioje organizacijoje dės visas I 
pastangas, kad sumušus visų 
kolonijų rekordą. Tą patį ža
da ir Antanas Bagdonas, o V. 
Jedinkus ir naktimis nemiega, | 
kad tik sutriuškinus tamsybės 
smaką. Korespondentas

iti darbo
t • 4 > j - -j

DETROITJMICH;
■ . • e - •

LDS. 72 kp. atgijo

Ligšiol mūsų kuopa buvo.lyg 
apsnūdus, bet pastaruoju lai
ku atsirado gyvumo. Sugrįžo 
senieji darbštūs nariai ir paėmė 
kuopos reikalus taip, kad kuo- 

Ipa šuoliais pradėjo žengt pir
myn.

Smarkus darbininkas biznie
rius Juozas Kratavičius sugrį
žo prie mūsų kūPpos ir žada pa
sidarbuoti šiame ' vajuje. Jis 
turi bučernę po numeriu 9243 
Cardoni Avė.

* t y

Vincas Romonauskas daug 
veikęs visose draugijose ir kuo- j 
pose žada stoti atgal prie L. D. 
S. 72 kuopos ir išpilti kailį vi
sų kuopų organizatoriams. Jis 
yra energingas žmogus. Su 
juo šposų nėra.

Šioje kolonijoje yra daug biz
nierių, kurie gausiai remia pa-l 
rapiją ir katajikiškas draugijas 
ir kuopas. Remia ir LDS. ir 
‘ ‘ Darbininką. ’ ’ ^Keliolika biz
nierių jau prisirašė prie 72 Kuo
pos.-. - \ ,

Gerai žinomas pikčeminkas-Į 
fotografas A. Kuzmas neužilgo 
žada nufotografuoti visą kuo- 
pą.( Jo studija yra prie lietuvių 
šv. Jurgio bažnyčios, 1237 
Wej<minster.
' Juozas Naruševičius, geras 
bu ceris, jau prisirašė prie L. D. 
S. ir žada kada nors puotą iš
kelti, kad patraukus daugiau 
narių prie I*' D. S. Jo biznis

Liėtuvoje,iurie plačiai ir aiš-, 
kiai paduoda žinias iš Lietuves^

L. Vyčių organizacija dau
giausia rūpinasi jaunimu, kuris 
vraT pAmatas mūsų tautos ir 
mūsų likimo.
'“Jaunimas daugiausia veikia 

(meno srity ir sporto. Pritrau- 
Ikę jaunimą prie šios organiza- 
cijos apsaugosime juos nuo iš- 
tautėjimo., .. . . . ..

Šie dyi ‘orgapizaciji &
S. ir:Li-V.? vra'labai giminin- 
goš.ir artimos. 7 Pasidarbuoki
me jų labui. •

j Didelio pasiaukavimo 
žmogus

LDS. narvs p. Gabrvs sutiko 
padidinti parapijos mokyklą. I 
Davė geriausį materiolą ir žiū-1 
rėjo, kad parapijai. sutaupius I 
keletą šimtųldolerių. Bet taip I 
darydamas kaip jis sako pats 
save nuskriaudė ant $1^500.’ 
Gaila. _✓

sėli St. Jis taipgi yra didis pa
rapijos rėmėjas.

L •. *-■ ■■

[ Jeigu norite gauti skanios

narį Miką Adomaitį, 4728 —r. 
25tli St. Jis pristato duoną į 
visas dalis miesto^ kokios tik , 
onrite.- Paremkite jį.

% c —
j Užsimaniai valgyti, Tai eik 
pas V. Varnecką 9511 Greley ] 
St., nes jis padaro sveikus ir i 
skanius valgius." *

Liuosame laike, tai užeik pas, 
Kazį Rukštelį, 95ČM) Grely St. 
Jis turi kelius stalus boliukėms 
stumdyti ir saldžių gėrimėlių, 
rūkvmo.

Norite pradėti statyti namą, 
garadžių ar kitą kokį budinką 
tai kreipkitės pas-Stasį Karpš- | o

llį, nes jis daro cimentinius 
bloksus tinkamus namų pama
tui arba garadžianės. * Jo dirb-I .Ituvė ir ofisas randasi po nume
riu 10323 Russell St., kampas 
Kaniff.

Yra ir daugiau bizųierių dajr 
nepriklausančių prie L. D. S. 
Prirašę paskelbsime “Darbi
ninke.” ‘

Vienas iš smarkiausių dar
buotojų, parapijos komiteto na
rys, Adomas Beleckas prisira- 
š£ prie mūsų kuopos. Aišku, 
kad tokių narių ir mūsų orga
nizacijai reikia, nes prieš akis 
turime daug įvairių darbų.

Šios kolonijos jaunimas ne- 
apsileidžia seneSnielms ir spar- 
[eiai vienas po kitam rašosi 
prie darbininkų organizacijos 
L. D. S., nes jie mėgsta skaity
ti “Darbininką”

Štai Emilė Tautkus, fj. Vyčių 
kuopos raštininkė ir kitų drau-

•

gijų organizatorka prisirašė 
prie 72 kuopos.

Pranas Tautkus, geras kata
likas, jaunas 'organizatorius ir 
darbuotojas stojo

LDS. 103 kp., Philadelphia, Pa. '
ST ANIŠKIS turėjo įlO balsų, dabar turi  ____ 130

L ,x •x x
L. D. S. 51 kp., OTevelaud, Ohio >

IRUSECKAS Mykolas A. turi ' - 123

L. D. S. 36 kp., New Britain, Conn.
MIČIUNIENE turi '..... , . 120

L______ ■ . L. D. S. 73 kp., Linden, N. J.*______ _

STAPINSKASM.turi________ _ ' ...... . .________ 130
t

fcata- ir-Lietavin Darbininkų 
Sąjungos labui. Išrinkti šie:

V. Kudirka, pirm. j
A Tedas, vice-pirm., . »

j S< Jąsųoms/ pro t. rast. Į 
>’^B. Adomaitienė, fin. rast | 

. M, Balutienė, iždininkė’
Jablonskienė ir ♦ 
Pazniakienė, iždo globėjos
J. Avižinis, maršalka..
Tad, turėdami tokią valdybą 

galime tikėtis gerų paselųnių. 
Linkiiie JiabM valdybai svei
katos ir ištvermės dirbti* šios 
k . * *' ?

organizacijom labui. .
Sargas]

• ir pirmiau buvo,n tik nau-( 
nariai ir skaitytojai gauna

vieno dolerio vertės kųygų dy-
4- z U- < ?'

i Kuopų raštininkams
A ii D. S. nariai moka į ęėntrą

* įstojimo 50. ęentų, o mėnesimų 
30. ęentų mėnesiui? Kuopose

r :‘ K • » Ii » . : ; ipasilieka po 5ė>įuoJnano, ku- 
.rie moka po 35 centus mėnesiui.

S.' . Prąnumėiatop kaina J

“Darbininkas” eina 2 kartu 
savaitę;su paveikslais, 8 pus- 

lapių didumo. Prenumeratos 
kaina:

Metams ,.^4? ■. $4 5(1

R Pusei metą___!>______.$2.25
’ Trims-mėnešiaina___$1.25

iVieną kartą savaitei- 
Melams t-' ■ ■ - $2.50
Puįei .mėtų ...»:$1.25

(Lietuvą);
“ l fl-

Metams:_   _Lt__r$5.50 
* Pusei; metų --------- $2.75

Z’ ' ; ■’
Vięną kartą savaitėj’ 

Metgmš^-1—-$3.00 
Pusei metų____~___ _ $1,50

-— Vieno dnlarin vertės knygiĮ 
duodame kiekvienam naujai

• prisirašiusiam prie L. D. S. ir 
užsirašiusiam “Darbininką,” 

■.Doleriu vertės dovanų gauęa 
tik tĮė, • kurie užsimoka už yi- 
sųs ..metus prenuineratą^arba 

jnėnesines?

Dabar laikas
užsirašyti “DarbininkĮ,” nes 
jame rasi daugiausia žinių apie 
Lietuvą ‘LDarbyiinkjas ’̂^turi

| KRIKŠČIŪNAS A.P., Washington Depot, Ct,, turtelio 

BALK U N LENE Onajfiount Carmel, Pa., turi .105

Mahanoy City, Pa.
ANTANAITIS D. turi___ ___________________ ____ iIII

- _ v t Chicago, Ulinois

Jack Tarpiu, vaikas “vjrs- 
kupas.” AngUjoj, Berdano 
mieste, yra paprotys iv. Niką, 

į susiprato- lojau išvakartae išrinkti tbkį
Platesnes infor- Yąųdasi po numeriu 9692 Rus-šių darbininkų e34 k Jis pirmas “vyskupą.”

- * ' . ■’ ’ ** Ai? \ . *•

Šių metų pradžioje pasirodė 
mūsų dviejose kuopose nepa
prastas gyvumas. LDS. 72 
kuopa ir L. V. 799 9kūopa ėmė
si organizatyvio darbo, išaugi- 
ninfo kuopų nariais ir finan
sais.

Dėtuvių Darbininkų Sąjun
ga, kaipo grynai idėjinė darbi
ninkų organizacija, ^rūpinasi 
vargšų .darbininkų gyvenimu. 
Ši organizacija jau nuo 1915 m. 
ėidžia laikraštį “Darbinin
ką” kuris yra populeriškiau- 
sias darbininkų ir abelnai visų 
ietuvių tarpe.

Taigi mūsų 72 kuopos dar
buotojų pasiryžimas išauginti 
šią kuopą nariais yra šventas ir 
kilnus darbas. Nėra kilnesnio 
darbo, kaip platinimas katali
kiškos spaudos. ’ Spaudą tai 
galingiausias ginklas kovoje su 
amsvbes apaštalais — bedie
viais ir abelnai su visais doros 

į ir tikybos priešais. ,
.. “Dųjbininkąs’,/buvo, yra ir 

min
ties reiškėjas, jų gaivintojas ir 
vadas.

Dabar eina šios organizacijos 
vajus arba prirašynėjimas nau
jų narių. Nelaukite, kad kas 
pakalbintų prisidėti, bet patys 
stokite į eiles organizubtų dar
bininkų po L. D. S. vėliava. 
Bet, jeigu kas pakalbintų,'tai 
be atsisakymo prisidėk. Įsto
jimas tik 50c.

», .fV 
kovoja su tamsybfie

‘ stė gana rimtai. *'z7

L. J). S. vajaus; komisija iš- 
: davė, rąportą ’ Pasirodė, kad 
ligšiol didelių darbų nepadarė, j 
Prirašė tik kelius naujus na
rius. 'Komisija pažadėjo Bei 
sekančio mitingo sutraukti vi, 
sus darbininkus ir. darbininkes 
po L. D. S. vėliava. Pereis 
kiekvieną namelį ragindami j 
prisirašyti prie šios organizaci-1 
jos arba užsirašyti organą | 
“Darbininką”

Ugningi komisijos nariai sa-1 
ko: “Mes pralenksime Mon-| 
tellą ir Detroitą” Pažiūrėsi-] 
me. ' - ' I

t Perstatys gražų veikalą
' . ' 4 * I

Teafralėkomisija pažymėjai 
kad perstatymo pamokos gerai 
eina ir kad sausio 23 d. š« m. 
bus gražus vakaras — teatrais.

i . I;Raginame publiką skaitlingąi 
nueiti. Ui

WEST LYNN, MASS.
.. . ,

LDS. 24 kuopa finansų rašti
ninkui Jonui Krugeliui atsisa
kius išrinko naują raštininką 
Antaną Virbicką Tad, nariai 
šios kuopos su visais reikalais 
kieipkitės prie naujojo rasti-, 
riinko. - i/ < . ;

-1 "4 K ?
^Senasis raštimikast« Haug 

(RrbtfTnūsų'teuopojoir nariams W katalikų darbiųinkų 
, visados gražiai patarnavo.

*Naujasai taipgi pasiryžęs pa-
• sitarnauti savo broliams darbi

ninkams. Nariai turėtų padė
ti'raštininkui tvarkyti kuopos 

. reikalus. Svarbiausia, kad na
riai lankytų susirinkimus ir 
foose užsimokėtų duokles, kas
• s' • z 

palengvintų raštininkui darbą.

7 * ^P-

GRITENAS turi__________________________________106

Philadelphia, Pennsylvania
KONDROTAS P. turi________________________110

s.
X

Omnge, Mass.
ČEPONIS Jonas turi_________ __________________ 60

, Smarkus darbuotojas F. SauBavifflus, LDS. 51 kp/ 
užrašė “Darbininką” šiems: J. Adomaitis, Cieveland, ® 
Pr. Armonaitis, CIeveland, Ohio. *

Sekančiame “Darbininko” numery paaktibpiine dai

X r* '

•tojų darb-
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įvyko Taatinink^-Pašaągos 
partijos metinį konferenci-

y*V<.

yi

W> 
Valio na 
Lietuvos 

t • - •• A •-» • ■

Vbgk Avė 
šaukiamas

\ J ■ V J«*>

\
. .\ -• t

liuokyklas. S>; .jA W:-įįį’ 
; Taigi į ^jdemfi^zaĖš^o^’* 
valdžiali^vĮąnas įsteigėtik 
32 pradines mok^kįtg, ^wą^- 
rint, kad tokiijjū^l^Jd^nei-

nevĮrt^ labai! 
daug li&te, fe neturitę apie 
tai įį' maSiausios \zmntSs.

> ••(-■/' narna
[*♦

fieiGzas^Ldetuva*” rašo: : 

■’- ‘^Emant pr&džios mokyk
lų įstatymo pakeitimo §11-ju

. • - :••*-.■•.-•- * - • •
- - * ■ / -V, _ ■ V V L, _ >** •’l »1*

lėnkipor
* J r*.,

p&juofcaL
^Įw¥-S. i^-S
■<-- - -_■

<

M

’ - priimami vaikai tik tos* tau-; 
tybes, kurios kalba yra jose 
moko-inojl

“Švietimo ministerija per
paskutinį pusmeti šio men. 
įstatymo; reikalavimo visS- 
kai nesilaikei Tuo paanau-

triotfc&utinei
teko pasirodyti būreliui^ie- 
tuvoė gynėjų,“kaip^*akar 
drąsus «r • •

kinw»!|/J . * ~'3l >?/■-, X - -4 ■_ į'. :‘ į * t. S Į
Prašome f^n»r. 

savo sūnus ir 
įsį^vaSaTun^,

■» * ' ' . Į ' 1i 1 V ’ r ... I
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šių buvo kariuomenes apsup
ti ir niekas prie jo nebuvo 
prileistas. Šį vakarų sutikau

duriai pinasi įvaiiTųjvalsty- 
bių reikalai, ir todėl ta ma

tL 'A.: c *

Kol nauja valdžia neperė
mė viską. į savo rankas buvęs 
Prezidentas Dr. Grinius, tai 
jis buvo laikomas Prezidento

>•-
■

t

tai reiš-

K
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25Č
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Byto^A&w* _ 
g-vė3, Lithuania? - 
• ■

pąmat^ kąd sukilimas
__ s- *?£

ęjesusiįąūkta

Yauty Šąjung

šai&diofcico-

ją valdžią. ^KŪaip

vę gal daug blogiam nes ta
^yą^vasi^iąi  ̂

sužino J^etpvps it yįsę'j^ 
saūlio naujienas.

griežtų tantmęf politikų >na- 
J mie ir svetur. Aišku,'kad'ir 

krikščioniškasis blokas, pa-

svarbiame punktą kui susį-
jr__juĄ. _ *•___ d. 2__ ♦- .•__ 11 i.^__ l $

ty.e-- . . z .* - «

žadėjęs.be jokitj rezervų reni- žą. šalis-įgauna nęproporcio- 
vg-#iantininkų sudarytąją vaP 

džią, įneša į dabartinės vąl- 
vį/. džios eiles tinkamo patvarų
jį nąo ir stipiybės, be. ko šian- 

. dien suvargintoji ii* soeialis-
til apardytoji Lietuva sun.-

S* 4nai-beatsigriebtų. Šiandien 
Lietuvoj lietuvis jaučiasi ne 
posūniu, bet tiki-uoju jos sū
numi ; šiandien mus valdo ne 

f mažumos ii* socialistai, kuriem 
ruošėsi Lietuvą parduoti iš 
plaktuko Maskvai iin Varšu
vai, bet tie, kurie sunkiu 

\tevynei -momentu stovėjo;
tautos priešaky. Štai kodei
nas pilna krūtine pradėjome 
kvėpuoti savo tėviškėlėje. O 
dąT taip neseniai^ pašvinkęs

dama lenkų (t, F V0»ia#4 ^ojdlimashuve

‘ negrdi pasilikti

‘Peaple” neapsirinka, nes ^‘^tas diktatūros pirmas skelbi-ty.” Ir aiškus dalykasjkaa 
4£— - - - . - -

tautiškoji vyriausybė ne vien’ 
žodžiais, bet ir darbais eis 
prie Vilniaus. Tą lyg-ir nu-

■ j * . 4 r • z '* . ~ z ’ -J

jįkėtąs. Maų jMgąkojo apie 
tokį atsitikįmą:ATrečią ya-i 

M * ' .

Seimas dar i»sė^auja.-Pi ie 
lango.stovį Di>- Karvelis nj 
p-nia Ladygįenę^ abu Seimo 

j ųariii. . Staiga pąmato, kad 
šarvuotas .autopaobilis; atva
žiavo ir sustojo mie Seimo 
rūmų. 2??_ 
męg nezinęda

1$ įrytę nepuolė j iškraipyti, nes juos surinkau

akis' faktas, kad senoji val
džia nuversta. Gatvės pil
nos kareivių. Visur išlįpdy-

iš įvairių ašmenų. Jie' yra 
rimti žmonės ir mano^UMhą- 
ųe patikimi, bet jie patys^ga-

’ Prifc$daht į namus metam 
6Ž rt/inėhesiui 6 litai; : f 

Ii būti klaidingai informū^ ” Siunčiant paštu metams 5 
\it., mėnesiui ų lįtaį.

Užsieniuose metams 
mėnesiui 1JD litų (Voi 
Latvijai .ir. Estijai taik 
LietuvošTarifas). .

mas. Kiti manydami, kad 
1 lai šposas pradėjo iškabas 

nuplėšinėti. Tuojaus pasiro
do kitas įsakymas, “Pastebė
ti plėšiant įsakymus bus areš
tuojami ir atiduoti karo lau
ko teismui.”

Per pirmas dvi dieni buvo 
visiems piečiams uždraustą 
pasirodyu ant gatvių po sep-’ 
tintos valandos vakare. Da
bar galima vaikščioti iki vie
nuoliktos valandos vakarę.

Vadas ir vykdytojas suki
limo buvę Majoras Plechavi- 
čiųs. ‘ Jis ^>rieš pat sukilimą 
buvo patalpintas ’daboklėiiuž 
tai,’ kad drožė per ausį vie
nam karininkui, kuris pa
reiškė karininkų susirinki- 

ųmė, kad jam višvien ‘kokią’ 
bus valdžia^ girdi, jiš ir bol'-i 
ševikams tarriautij, jei jie už-, 
imtų Lietuvą. Tuo kartu 
Majoras Plechavičius pareiš
kęs : “Kol aš gyvas būsiu bol- 
sevikąi nėviešpataus Lietų- 
voje.” . .. ..

Sukilimo r vadas . Majoras 
PJ^bą^Čįlisprąšė keleto?

J veikių, sudaryti naują vaĮ-ir kitaį> pri

naliai -saw> teritorijai' ir gy-, 
vęptojų skaičiui didelio poli-' 
tinio svorio; ites ji jungia ir z. ■ . c: ’r. ’ * v
jungia., reiįkia nuo jos,dą- »usdwas yptaęcpj 

tintai priklauso kitų tautų 
ryšys ar izoliacija. Ir todėl 
pas ką nors gali atsirasti no-, 
ras taip ar kitaip pašinaudo- 
ti -savo tikslams vidujinių 
komplikacijų metu; ir rūpės-/ : Pilsudskiui tęs kalbos apie- karininkų. ____
nis sųiie tai, kad jos iš vidu-i VilnA$.kti)ai.Bepatipka, 'tQdd prie Seimo atstovo kun. M. 
jinių nepersimestų į išori-?jo.organas “Nasz Przęgląd” Xrupay;v’ ‘ ’ 7’

prof- Voldenųaro pareiškįy 
mus vertindamas, apsimetą 
nieko nesuprantąs, todėl sa-; 
koi “nesuprantamas įyąį? 
.riaušiųprieptaci jų mišinys.” 

seniau numatė. Jis visoj ei- Na,, kurgi bus suprantamas,
kad reU^jama ytlniaus. ^^7,
Ot, visai kas kita.būtų, jei p. 
Voidęmarąspasiūlytų Lįetu- 
vos Lenkijos uniją, arba Hi-į 
manso projektą, kaip, tą par? 
darė kitados Lietuvą valdęs^ 
Sleževičius! -Bet vargu bąu, 
Pilsudskio organas tiki tor? 
kiam Lietuvos, nusdeidiinuį, 
nes- optimįstingą užsienio

•"III ■ A > - ■ ■

tis “Deųįsčhe Allgejpeiųe
Zeitung” rašo: ^svarbiausi

* * <. J ‘ » •. < 4 l »• j * * ,

EurppąS' ^erąfuųmo centrai 
yrą Vjduįęzernio pąjūf y BąĮ^. 
kanuos.ir Lietuvoj" ‘ a \ ml, •«:.*

- 1 \ j sėdžių salę apie dvidesunts

nes, ne vieno Europos Įkabi
nėto protus surūpino.”

Bet tą, ką minėtasis laik-i 
rastis tik dabar pasakė, mūsų 
dabartinis užsienio mihiste- 
ris prof. Voldemaras ’daUg

Maskvos dvelkimas ir nusu-pčj straipsnių, tautininkų lai- 
sęs lenkiškas poniškumas, su j kraščiuos padėtų, tvimnoj 
visais jam prigimtais vergiš- kad? “Lietuva turi raktą į’ 
krimo atributais, smelkėsi į [Pabaltės sąjungą ir rytų tai-* 
mus. Bet, Dievui dėkui; jau j -J^ad tikrai tuomet jo;
to nebebus. ‘ ‘ Gana! ” — pa- numatyta, mums rodo rdabar-| 
i^kė mūsų tautos valia. Ir tinė„užsienio spauda. Ačiū; 
užsieny Lietuva vertinama tokiai reikšmingai tarptauti-: 
kitaip. Juk* ir užsienis aiš-j nei'Lietuvos padėčiai, 'Lietu-. 
klausini matė kuria kryptim]va drąsiau prašneko dėl Vii-

ojo prie Seimo 
Abu pabalo iš bai- 

lamų.Lą______
kią. Tuo momentu įeina į po- 
. - ivj.’j •_ -1 _ .i J

Vienas priėjo 
stovo kun. M. 

vičiaus, 'kuris niistebo 
ir špėjo, kad jie atėjo jį kai
po-vieną is veiMiaušių kri
kščionių veikė jų^spimti. Pi r-' 
suninkąs tada klausia kari
ninko ko jis nori? Karinin
kas atsako : “Duota trys mi-’ 
nutes Seimo nariams įssi-. 

” “Ki4no jsakv- 
mu, ’ ’ klausia pirmininkas. 
Karininkas trumpai atsako? 
“Diktatūros.’’'-' Niekas dar 
nesiskii*sto. Karininkas pa-; 
reiškia; kadiiekd dar dvi mi-1

. Taigi, naujai Lietuvos vy
riausybei atsirądjis, atsirado 
nauji*kėliąją į -{Vivį» į

Ar Tiesą, Kad Kelidika 
Metų Atgal Kava Būdavo 

■ Skanesne?

Liėtuva važiavo įsisėdusi’ |1 niaus. Pasaulis jab tie juo^ spauda prądędą kitąip į taį 
sbcialistų vežimą. Kad ir ne-1 kais susirūpino Lietuva.- žiūrėti. .it

'®ang"rnrirwe svetimųjų 'pri&-1 
‘telii^ tačiau ir tie patys gai
lėjosi Lietuvos kada ją žydai, 
lenkai ir bolševikai parcelia-' 
vo. Kada' tauta nuo tu *• -. >’ 4 **» 
drumzlių nusikratė, užsienis' 
išsižiojo. Dar ir šiandien 
užsienių spauda pilna žinių 
apie Lietuvą ir, kas svarbiau
sia, 7ne bet kokių, o Lietuvai 

^palankių, Lietuvą tinkamai 
įvertinančių ir ją giriančių. ] 
Politiniam užsienio forume 
Lietuva įgavo stiprumo, nes 
naujos vyriausybės, — prof. 
Voldemaro lūpomis, pareikš
toji užsieniij politinė linija 
visiškai atatinka tautos dva- 
Sai. “Santyky su Lenkija | 

. musų minimalis reikalavi- 
>nas — Vilnius.” (<Mūsu 
vyriausias tikslas atgauti 

Todėl mes eisime su
" -tais, kurie Vilnitį mums pri- 

- pašįsta ir galnprie jo grąži- 
_‘“fto Lietuvai prisi^i^ 

Dar nė viena Lietuvos vy
riausybė taip stipriai nepa- 
taėžė tautos reikalavimų, 
kaip dabartine vyriausybė. 
Ir reikia tikėtis, kad tuos žo- 

į <j£nis vyriausybė tarusi, visu 
atkaklumu eis prie Vilniaus^ 
Manding §i politinė oriej 

i .eija nė kiek po 
jneapsunkihsjJĮęt • 

atpainioki
kfed dabartinę Tįėtuvos vyj

k!

. J • * ■ ' ~ ' f

!
1 ?ja.wWt"x<

t

- prof.

Rūmuose, kurie iš visų pu- “Katalikas, kuris g
• mas neremia kaiatikssktte 

spaudos, neturi teise&’vattiįb 
tis geru Bažnyčios vaikui”

džią. Veikėjai- tuojaus pra
dėjo ginčytis už vietas ir jo
kiu būdu negalėję susitarti. 
Tada Majoras jiems pareiš
kęs; “Duodu Tamstoms iki

*■* r-,' » • <?

12
i i r .r.• • •• f *.* a. .* a

z - ' r JL 4 g .

... J 
Ijant parūgas kaipo aetmtato- 
savaitę tilps straipsneliai ta*- 
rUhuMl Spirain4nfr41:. J > ' '■

' RObYKLfi No. 64 * ■ • ‘ ■ * ? .

Naminiai Pasigelbėjim r
NuVKTymui sujuodusią 'etdabtt) y 

dalykų, .padaryt košelę iš kreidos 
ir amoni jos ir trink daiktus mhįEr 
ftuš ^kąriiliu. • Kada košelė nu- 
dziūst a, ’ ftut rink* fnkikštū^karu&L A 
ir-nušveisk su chamois skUreie.

Nuėmimui pirštų plėtnuj 
baltų i ar . paliavQtų> rakapdjn trųtk

MINKEMS KELRODIS
Lietuvė šeimininkė‘Amerikoje visados trokšta gauti patarimą 
jkgejdhlmui jos žinojimo atffidnė;' 
k€ ir motina, šitose skiltyse kas j

.M i

rte bus indemųs 
• ’ • I - *' *

V

» • . ' 4 • <
Virimo Receptas

■ > ' * ■

Vienas iš maištingiausių vaasių 
yra pyeė. Pyčių yra dviejų rūšių' 
—; baltale' viduriais ir geltonais^ ; 
Pyčės gadinasi labid greitai; tu-į 
dėl reikia sunaudot jas tuojaus po 
pirkimo.. Žalias pyčes reikia vai-’ 
gyt; tik .gerai išnokusias. Šiais lai- 
k^Įs' pyčės: Sėdamos į dėže^;“4ž5^- svanu
■bžay negu-Isoks-' v« * '• • •

nūs. 1
ketvirtos valandos, susitarti 
dėLsąstato naujos, valdžios? 
Iki tam laikui nesusitarus ir 
man nepranešus, aš pats pa
skirst valdžią. ” Sąstatas ’ 

naujos valdžios buvo jam 
pristatytas prieš antrą va
landą. Ačiū tiktai geram 
vykdinimui ir suruošimui su
kilimo plano, neįvyko krau
jo praliejimas. r - ....

Mūsų vienas, tarnautojas 
pasakoja, kad anksti iš ryto 
gruodžio 17-tą jam automo
biliu reikėjo vykti Mariam-, 
polėn. Jam važiuojant per 
tiltą iš Kauno jau jis sutiko 
kariuomenės ir policijos bū
rius. Ant plento iki penkių 
kilometrų tolumo, buvo pa
statyta kariuomenes* sargy
bos. Jam neprivažiavus Ma- 
riampolės jį sustabdo kari
ninkas ir pareikalauja doku
mentų. Atradęs viską tvar
koje leido važiuoti toliau tik
tai perspėdamas,“ Nevažiuok 
greitai, nes sekančio punk
to kareiviai moka gerai šau
ti.” Atvažiavęs į Mariam- 
polę nustebo sužinojęs, kad 
dar Mariampolės gyventojai 
nieko apie sukilimą negirdė- 
j°* . . .
, Vyriausio Štabo Virsianti 
kas Pulkininkas Škirpa uo
rėj o pabėgti į Mariąmpoįę,

kėmis. -
Nuvalymui plieninių, guruliu/ 

ištrink juos su šmotu smulkaus-. 
stiklinio popierio '(emery 
padažytu. amonįjoj. ir p&sk^j 
šeisk karolius sū šilkiniu ska^ūlHi- 
padažvtu'kreidos mikliose.* ""

Nuėmimui maliaos nuo

JPyčią Boly, Eoly
yiens trečdalis cvąporated pie-
.no atmiešto , su

į puoduko šalto vandens -
$ šaukštai sviesto arba pava
duotojo

, 2 ..puodukai nūltij ' . '' . .
4 šaukštukai kepamo pauperio 

’ į šaukštuko druskos / ' '
1 šaukštas cukraus 

. .1 puskvortinė dėžė pyčių.
- Sumaišyk krūvon sausus daly- 

i j . y ;; _ _
mišinį'rūpiai. Dadėk pieną, su- 
dek mišinį ant minkomos lentos 
apibarstytos miltžis, ir. sukoeiok 
į daugkąmpį blyną kokio pusės 
colio storiu.* Apdėk ji rijpiai su- 
kapotom pyeėm iki eolio nuo kraš
tų/ Apibarstyk lengvai nutmegu, 
p&skui viską suvyniok į rutulį, nc- 
euspaudžiant, suspaudyk galus ir 
padėk rutulį suglaustą kraštą pa- 
čion ant gerai taukuotos blekės, 
aptepk viršų biskiu evaporated 
pienė atmiešto lygia dalim vande
nio, ir kepk pusę valandos viduti
niame karštyje. Duok į stalą su 
lemono skystimu, arba sosu, pa
darytu iš pyčių sirupo. Jeigu nau
dojama šviežios pyčės jas reikia 
storai apibarstyt maltu cukrum.

Virtuvės Paįu&uū ? :-t > y
Salotos išlaikys šviežiai per kc- 

Jias dienas, jeigu numazgojus pil
nai sudėsi jas į tandžiai uždengiamą blakinę.' " v - J ~
•' ' • J ’ J • v <* eįij

' Nulupimui tomącių lengvai, nu
mazgok ’jak'ir" kolėi dat1 yiti SS#-

/- . .<* .a.va; ft:> v • ; v*
;y Lengva£ galima surinkt fumuš- 
tas stiklo šukutes pašlapinus gu- 
jmulą vatos' ir uždedanti ją ant 
stiklo šmgftąkų. .

naudok mišinį medžio alkoholio i 
/ . . • • ' ‘ irpotaso.

Grožės Patarimai
. ' * / • • ' _ ,.

Pęrfųmąi pirmiausia.- naudotą*. 
tik religiškose ceremonijose.' 
liau, kai jų naudojimas įsigavo įf:- 
kasdieninį gyvenimą, minitMrgią*. 

teisybę pasakius skaičiūš žmofagl 
juos naudojančių liko inažaši 
Tumus reikia pasirinkt 
Geri perfumai yra brangį. 
keletas didelių Amerikon išdirbs
iu, kurie padaro nebrangų,ir 
perfumą. Aš rėkomandnpSffli, 
kad pirktumėt tiktai tokius pro
duktus, kurid thri vardus aJtsntaib 
čių išdirbysčiąi 4 .

Ypatiška Sveikata
Seimininkes daugiau neaRrąęį 

kia langų uždangalų, kad OeuM 
dus saulės šviesos ant 
tiesalų. Yra člaug įrengi 
saulinių kambarių? Juosd'^i 
gali žaist žiemų ir turėt gani 
lės šviesos. Saulėj turinti 
karšgio nnjb lankinimui 
naudoja savo spindulius Į 
mui Rveikatosį Ypatingai 
saulė turi gydomų spėkų —_ 
/ei kia leist j^i šyįcst ant vaįĮmj 

Jtrukdomai Jangų sfiklams ąr 
punortist Ptie<faFt......
džįi įgaųitosrdoVai^, nm 
vaikams reikia i 
tieno’ f dicĄ* iu'

..'v?
• ,

ABAI tankiai girdisi sakant, jog “šią- 
g dienų Kava , nėra tokia skani kaip šei

niau būdavo.” O vienok kavos išdirbi- 
jai dabar yra daug atsargesni negu kada buvo
ir daug pažangesni. Aiškų, jog negali būti ka-' 
vos kaltė. Čia yra kas kita. 'Negali būt vien tik 
vaidentuvė. J . •

Tada tamsta prisimeni: Kaip ilgų metų praeity, .se
nuose namuose saldinote Ir baltinote savo kavą ši 
pasaldytu Kondensuotu Pienu. Tik apsistok ir pa
mąstyk minutėlę. Kaip tik ten ir buvo paslaptis 

. senų laikųkavos—gerumo. . . . i j
• Žmonės staiga vėl grižo vartoti-Pasaldytą Konderu 

suotą Pieną į kavą—vietoj sinetonos ir cukro. ,Nę 
vien dėlto, kad Pasaldytas Kondensuotas Pięna§ 
pusiau pigesnis negu Smetoną ir cukrus. Bet deįtdįį ’ 
jog geros kavos puodelį padaro dąug, dattg gėrėsi 
niu. Jeigu tiaros kavos kvapas tamstai daug reiš

 

kia, tai pradėk dabar vartoti Borden’s Pasaldytą 
Kondenšuo Pieną į kavą. * 7. f

Leibelius Dėl Brangių Dovanų- j
•ibelis kaip atvaizdaota ttfri didelę premi

jų vertę. Atlankyki?^ artinūaūsių premijų krautuvę ir pažiū
rėkite kaip lengva gauti sidabrinių daiktų, lėkščių, laikrodžių ir « 
daugel} puikiausių dalykų DYKAI tik hu BŪrden tabeliais npo 
šios rūšies Pasaldyto Kondensuoto Pieno. Pradęk taupyt tabe
lius šiandien. Tamsta džiaugsies. Jei patogiau.- reikalaukit 
D Y KAL. iliustruoto katalogp, kuriame r&ndaši daug: premiją.

Mūsų Boston’o Bręjpijų KAratavė Randasi Prie 
89 Friend St, arti Ę i-ymarket Sq. * i j

Uitos pke^I3[: K^įautuves . ,; ,
'. Ct PROVIDENCE, Rd. 
& 49 Aborn Street '

.arti Malu Street arti ū’ashlngtoo St

THE BOHDEN CfOMPANY, BORDEN BLDG., NEW YOiIk 
'• •*' r. /:■:. , ,

Taupy
Kiekvienas Borde

kos ir maišyk uždarą, ir laikyk dėjo juos naudot, iki šįaądieęi.
J-

v *• *įij <!

pios jjaismeigkant aškatėš if- Ki-
- - - - • - - -

v-

4 

ar 
ai-

LŽsiėŪį^i 
, bet 

objektyviai-j
~mas. Dėka tam, Vilniui vėį 

Ir’ ''išplaukė į tarptautinę sceną.
•' Šiuo kartu mūsų šventi rei- 

įį,; kalavimai pavadinami ne ro- 
tnantika, bet svarstytinu 

-' Mausimu. Pavyzdžiui Ber- 
'£ . - lino “Rul” rašo:

\

„ FĄIJ, HIVER, Mass. BRIDGKPO 
Street ' ? J-U

ord-St

įsigyk ^tehetiną Knygą
r . - •

l *‘:'’

“Milk—-iumI u*ing Ui ffrooking*’ parašė Mrs. liently. Tai lie ' '
abejonės puikiausi knygutijiple pi«M} ir Jo vartojimų namuerę. 
Tik atsiųsk savo .vardų, atlres^ ir tartu Pašto ženkleli u* 10c- 
apmokėjimui patarimo. perstantUno ir

; ■

* ■**•- * r «

r W • r-’-

* * 1

-■v* >ĮrT'<_
1 rr'■ * ■

>*1

* • A. **^*^1?

11

. kad ten tarpe , kariuomenės**4

7:“i
„_Jeiks mineralus, ir viti 

ušiitts ūhoda minei 
, sėl 

ir duona reguliuoja įt

Hiai
šutei
Kiai. . ... _
žies. ' č’iefi "grudai,

s
■1

sukelti pasiprifeainjmą. Bet 
jis ties Garliava pasidavė} 
kada jo automobilis sugedo; 
Kiti sako, kad šoferis snžti

Mm Rekomenduojame Sekantas kreditas
• P »'*> • ■ J -

.» šiandien pradėk taupyti leibelius nuo StandaraATĄffi 
no dėl br&iigrų premiją- tošies kondensuotimfe pki 
riebia pjenga ir cukrus. Tikrai 
rūšies, pieno ir kad tokį gautum.

%25c5%25bead%25c4%2597j%25c4%2599s.be


kalbėtičeo-

fabrfto

yaidjnta 
te’UBe

kad jau laikas suprasti ir

ainio klausimai*
i >412-k »■»!• J*

<* A&j 
. Be skirtumo pažintų visi esa

te kyiečiamį pnti^ daly^ųm^

nizatorius — Kazys Sakalas,? 
Literatinė Komisija — Kun. J." 
jĮ ^ValaiMej&sH&n. J. Bakšys,' 

VJ4T. Kazlauskas, Adelė. 
KRitkiūtė, Adėlė Ziburiutė ir 
Juozas Mažeika. Kliubo Pri
žiūrėtojas — Jurgis Jesinskas.

Tikimės daug, daug darbo 
atlikti šiais metais.

IvvaVo mokyklos vaikučiai' ir 
mūsų parapijos orkestrą, po va
dovystė mūsų klebono, gerb. 
kun. J. Čižausko. Orkestrasu- 
sideda iš-30 muzikantę <-Nors 
ši orkestrą dar jauna, bet ma- 
tyikadsn jos gefu ^Ipju^us 
grgž&ateitis. AHfcesiHt pmha

up* ne. Tik
su

tekenai.
bėjo tūlas NSernaš isNe- 
kVieni sako, kad Bro0k- 
jatvešlavis, o kiti

pasakojo visokių nesęmo- 
Aiškiausiai matėsi, kad 
rūksta vieno “člonko.” 
p negalėjo paslėpti bnvu- 
leialistiškos valdžios išty- 
tr jos žalingų darbelių, 
nkė'dabartinę valdžių, už 
[tymų Trockio bernų, 
kėtų, kad mūsų bolševikė- 
ismerktų ir Rusijos kran- 
i bolševikus, kurie sušau

dęs kalbų 
b nuo steidžtans i r pro du
są bijojosi klausimų, 
tiek šiuo kartu.

Parapijai davė gerų.pel- 
TjSa parapijonys labai tai- 
sugyvena su savo mylimu 

*• ••*. -/Ar«>w ’• **.
• •- -* ■*. — ■•►-t.

jl^kleodnas kun/ "V7K. 
mitas,' kad sustiprinus pa- 
fečių tikėjimų parūpino 
įęsūenų geri)? W Km. 
įpavičių, kūjis giHiai^a-1

«jof*bet AHr išM^ia** 

ki^t^nupįrko. TJž to-

r. r. ntfVįit.iįjįtf
• . g' ; 1 -■ i - < . į •' ' '
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Nedąldieniais iki 4 vai. po

MASS.

Draufjae

&0. Tai 
metuose

)irrn. A Tvaska įteikė Tonui 
5ervoktrf dbVanėlęz—' protfc-

Ickus
■: "J.

•' Atslankęs biędhas žmogus 
ant spsirinkiųio prašė idant 
draugystė jį sušelptų, Pada-

mau JMHbejO’pdeš Cepiute, 
Dudbiutfe;Vestfiėidžidte,' A- 
Iasevičiutė,: Medonis, Savic
kas/ > Petrauskas, Tamoliū- 
nas irk, -Taipgi prakalbėjo 
ir CeBtžbpirm. K; Viesulą, 
jis pa^žejoJonoČervoko

ATGAVO KALBĄ
LONDON. — Emest Bab-

rĖyjŽHiaš”Į < rt

ojfSSa^bdziu MKant 
raudonieji su apuokais 
riečiais , rengiasi - prie

fe išrodė ,rauddmjją 
įtaį. ir sandariėčnj 

stiškos valdžios žalin-

1 Ofiso Telefonas •University 888T-W I Rezidencijos Tel. University 8881-B

M, A. ŽAISMAS
| G r ab o ri us ir Bal samuoto jas 

1448 Ir 083 CAMBRIDGE STREET 
Į CAMBRIDGE, MASE.

Įaių sąrašai buvo siįnąi- 
idįiębaisayimai.sųtrukdy-

Jį?. kajb^jo apie 

eSnvos darbininkus. Sako,

Dabar jam padaryta opera
cija^ ir atgavo kalbą iygirdė- 
jimą. . . . . . A

Katalikas, kuris užsirašo ir 
skaito bedieviškus raštus yra 
lygus tam, ė kuris nusipirkęs

perkam, parduodam ir išmainom na- 
' mus, ūkės ir visokius biznius, kaip tai 

į,;>;'!■ bučernes, bekcrnes ir restorantus. In- 
šitirinam (apdraudžiamo) namus nuo 

’ '■'ugnies ir nelaimių, taip pat krautu- 
ves ’r automobilius. Parduodam ang- 
l’s’ koksus 5r malkas- Išrandavojam 
kambarius. Užlaikome kamarninką, 
arkitektą; padarome planus dcl bn- 

l <3avot°j’lt Užlaikome namų taisyto-
-MkRB jus, stogdengius, plumberius ir cfek- 

• '■ trikininkus? Skoliname pinigus ant 
'■’-k- vfyiVK k. T pirmų ir antrų morgicių. Teipgissn-

teikiam legaliskus patarimus per sa- 
vo 8dvx>fcat4 visokiuose Reikaluose, 

kaip tai tarkime ir pardavime«risokio tūrio ir t. t -Reikale 
kreipkkiėi^^, j j. ..į ,s ,

A J. KUPSTIS"

A ^ALESKA^. .8 
;K i*

TeL GeneVd 6332
> ' *- Į11

GSLL i wr

S^usiflSfccL kaikurie drau-
gaisužįpcgę, kad Jon^s <5er-
vokas, s^sio 4 d-Apleidžaa
BostonąJr važiuoja į (Įhica-
gą prie “Vyties,” sutarė Įryta kolektair surinkta apie 

‘ daryti šokias tokias i^istu-^^ >
Į Kadangi laikąs buyo H • Taip pat nutarta surengti 
: trumpaSjdai pirmadienio va- Į draugystės balių ant 22 vasa- 
. kare bū^ją^o^irin- lrio š:’iii.L !> ; ? r .1 u 
» k° bendrai pasikalbėti ir pą-1< ^Be to’vienbalsiai likos nu- 

[inkėti J^nui laimingos Jce- Įtartą paduot ant pardavimo
; lionės. JĘ^nae būrely .buyo^įp^gy^ės parkų, kuriš-rarr-

, » ■ r, .
/Paieškau Izidorių Sabalianskj, gyve

na, rodos,' Brooklyn, N. Y." Prašau at
sišaukti jj pati arba žinantieji malonė
kit'pranešti. Turiu svarbu reikalą. Ad
resuokite;: MIKAS. VENSKETICIA, 324 
IVilbur St., Scraūtmų. Pa.;

Neturtingas vaikinas iš Lietuvos no-- 
rr surast savo pusbrolius Juozą Sedlevi- 

• CIų ir Justiną. PranckeviSį, afradu 
Į kilę 4š Čižiūnų sgd., Aukštadvario 'vai., 
j Trakų apste. Pirmiaus gąyveno apie 
Bostoną, o dabar nežinom kur. Kas ži
no ar paitjs malonėkit atsišaukti šiuo 
antrašu: JUOZAS DAUDA, 64 St

šalimai 
»ir vis

lio, 1927 m. Tad valiai vy
rai katras ‘pirmutinis surasit 
piriaką.:

Xnt galo prieita ^as link 
organo)* Pasirodė, kad. Ai 
draugija labai yra patenįkn- 
tą . su laikraščiu “Drbinin- 
ku” ir jau.per daugelį mėtii 
laiko “ Darbininką ”ų.ž orga
ną T*aip pat paliko ir ant 
Stigti Ž8B& 
tės nutarimus paduoti įgaho-

nos” ant “binzu.” Anot jo; 
.j^įžjek, o u%tą riksmą nė- 
centįo.
' ^Pasigailėkite ir pasiųskite, 

nes vargšas' sumenkėjo nuo 
rėkimo.

NAUJAS PROFESIONALAS.

So. Bostono lietuviu pro-
t * • i • . ■ * . f • r' *• x
fėšionalų įkaičius padaugė
jo. Šiomis dienomis A.v Ša- 
pąlio name 414 W. Broad- 
w^y atidarė savo ofisą Jtto- 
zas J. Zabarauskas, optomet-: 
ristas (akiniu pritaikinto- 
jas). Jis baigė savo šakos 
mokslus Massacbusetts uni- Jacpb St.T Roebester. N. Y, 
versitete.' Jisai yra regis- flĮiHBEggbWĮ,Į]li 
truotas optomėtristas. Jo Or 
fisa^ išrengtas pilnam mo- geMKSMO Qt!1K;k K 
derniškam akių išekzamina- R 2^°- Re«=a«sxma, 
vimui dėl akiniu. R *?«■**
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