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Kaina 4 cenl

“Ijietuvos Žinių’1 redak
torė Bortkt'vičimiė nubausta 
viena para naminio^ arešto 
už Alari jauųiolės Iždinės 
buv.kasinjd^^

- ------- - — --------- ------------ —
Katalikai Sarf npraitl, kai Ji 

K«ko« Ir paiUrentimu dėl katali
ką ipaudoa mtiprinimo baa ma- 
loaainti Dievui ir pačiai Bafaiy- 
Šiai, Ir fanongmi nandingesnhj, 
■•gu pirkimai bažnytinių Indų Ir 

. net negn bažnytines apeigos. Pa
irai to nesupras visi katalikai, mes 
negalime tikėtis sulaukti spaudo* 
kuri atatiktą Kataliką Bažnyčios . 
rimtybei ir pajėgoms, žmonių 
vadai, pirmiaTsia gi kunigai, ta
ri skaityti tai savo didžiausiu už
daviniu,

Vyskupas Kiliau.

LENKAI UARDARU 
PĖDOMIS.

' Lenkijos valdžia ■ nutarė 
naują milžinišką darbą at- 
1 ikt i dėl• ‘ ‘ oičiznos' ’ garbės 

' • — nutarė nugriauti Vai'sa
voje* milžinišką rusų soborą, 
šito “įiatriotingo” darbo 

\ . pradžią, padarys gegužio 3 
d., kada pripuola lenkų tau
tinė šventė.

Lenkai eina Rusijos bol
ševikų pėdomis. Bolševikai 
iš visų jėgų rūpinasi nu
griauti carinės Rusijos pa
minklus; .

. Rusi.įos btilševikai ir len- 
,kai leiiktyniiidja griovimais 
ir žudviliais.

b 1 •

SUDEGĖ MIESTELIS

Dluefield, TU. Va. — Ang
liakasiu miestelis Burke .su
degė ir 1,000 su viršum Šei
mynų liko be pastogės. 
Nuostolių. už $1,000,000. 
Angliakasiai metė J sali pi- 
kes ir lopetas ir* griebėsi 
kirvių ir pjūklų atbilda Voti 
miesteli. V

JUGOSLA VIJOS K A KI
KETAS ATKISTA TY- 

J),INO.

< ’ •• -r t*f- - • «■ --

Afganas Amerikos TietuvitĮ,

Rymo Katalili.ų, Švento 

/ ‘Jnčgapd Dagininką

- ų ; • Sąjungos. x
__________ »■ * ______ • ’, ~ .

D AR B X CINKAS i
utauninkais, ketvergius ir

SUBATOJIIS. . « .
Metami
UŽrhbečy metams ..............ĮOJ

DARBININKAS ‘
- 866 Broadivay, Boštuh 27y Mušt- •'
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<• EURŽUAZIJA
. VIENYSIS.

Rrnnas'.’Rugsėjo 18-20 
d. Įvyks tarptautinis .suva
žiavimas. • Buržuaziją
nizuojasi kovai prieš socija- 
listus ir koniunistųs. Viso 
pasaulio buržuazinės, ( vidu
rinės klesos) organizacijos 
bus pakviestos dalyvauti.

LERMAS LENKUOK 
SEIME.

Londonas.—Pranešta, Ju
goslavijos kabinetas atsista
tė dii jo. '

NELAIMĖ.

• Kai Lenkijos seime buvo 
perskaitytas a Ii jautų nutari
mas, kad dabartiniai rvti- ’ ‘ • * 
niai: Einiki jos rubežįai . už
tvirtinami ir kad Vilnija ir 
Galicija liks Lenkijai, tai 
ukrainiečių atstovų vadas 
Lukoševičius sušuko: “Te
gyvuoja Ukraina! Mes ne
leisime savęs pasmaugti.” 
Tada kilo triukšmas. Seimo 
pirmininkas Lukoševičių pa
varė iš Seimo viešam mėne
siui. Tada kiti ukrainiečiu- * 
atstovai, skaičiuje 24, aplei
do seimą, Lukoševičius, 

atsisakė išeiti ir

2Iask ra. — Rusi j os 
raščiai skelbia, kad. bal. .15 
d. Petropavlovske, Kainčat- 
koj, žemė,s drebėjimas nu
skandinęs dvi dirbtuves, li
goninę ir keletą namų. Kiek 
žuvo žmonių nesužinota.

GALtJIA ŽMOGI 
IŠKIAULINTI:

!

laik-

ATVYKO KARDINO
LAS.

N'etc. YorE.— Kardinolas 
von Eaulliaber, Muenįclio ar- 
ęivyskupas, atvyko Ameri
kon padėkuotif' už teikiama 
Amerikos, paramą . Vokieti
jos vaikams ir varguoliams. 
Jis prieplaukoj buyo iškil
mingai sutiktas. Čia būsiąs 
tris savaites.

EK-GUĖERNATORIUS 
' KALĖJIMAM.

vienok,.
net šeši lenkai turėjo sukil
ti, kad “išpravodyti

Ilerlin. —- Vienas Berlino 
policistas tapo, prikeltas į 
Muenteh’ą. Tai vienas Bėr
imo laikraštis, apie tai rašy
damas, pasakė: “Nito dabar 
Muenivli turės kiaulę.” Pb- 
licisfas pasijuto Įžeistu ir 

p | patraukė ir rašytoją ii- re-
* daktarių teisman. Ir rašy
tojas ir- redaktorius teisinosi 
ir sakė, kad kiaulė reiškia li
ti giliukį. Teismas nuspren

dė, kad Įžeidimo nenorėta 
padaryti.

* 1

varnieti iš seimo .salės. (Len
kai mat taip stiprūs, kad jų 
devyni vyrai gaidį peša).

Kovo 22 d. Bragoj Ekrai- 
‘ nieeių Socijaldemokratų 

Partija išbudo Į visas tarp
tautines darbininkų organu 
žavi jas atsišaukimą, smer
kiantį alijaštų nutarimą ir 
skelbianti, kad Ukrainos 
žemos ’ nuplėšimas nuo Uk
rainos reiškia nuolatinį pa
vojų Europos taikau

. LENKU “TURTAI."

f

MIRĖ BEŠOKDAMA S.

Latreli, Mass. — Martin 
•Sanderson, 80 metų amžiaus, 
išėjo šokti ir pašokęs neilga 
laiką,. krito ir mirė.. .

- *

■ -Lenkai gali didžiuotis f Uty 
Į ingi esą. . durt ingi, 'kaip 
Rusijos' boiševikat. Pusak 
Lenkijos fiiiąsšų ministeri.o 
paskelbimą vasario mėnesį 
Lenkijoj . cirkuliavo 1, 17(),- 
()i),()()<) hmkiškij ūiarkivi.

■ du vertė buvo 45J1H0 markiu> . ' • ' - * * ' 
/ ųž.^1J)0/< Dabar lenkų,mar 
dių stn\T5tk(l(iq jlž^l ;tn y

. Pragyvedlinius; 'Lenkijoj 
/ bar SjiOO sykių didesnis; ųe- 

gu buvo prieš įmrąd ■ '.■.V

Amerikos falšyvų pinigų 
spaustuve. ■ ' . ’Į ,

wW.i išri:i<i.i.\rs

i

O.rford, Mis#. .— Teisėjas 
Ilolmes nuteisė buvusi Alis- _ k
šissippi gubernatorių Bilbo 
kalėj imaii dešimčiai dienų 
už “contenipt oi' eoUrt.”

ŽYDAI IŠREIŠKĖ
NEPASITENKINIMĄ

Nctc York. —Žydų laik
raštis nupeikė Encyklopedin 
Britanica. Rašo, kad netei
singai rašo apie žydus. Gir
dų- kad B.ela Kutu Trockis 
ir kiti .komunistai esą pažy
mėti žydais, o apie žydišką 
kilmę pasižymėjusių moks- 
lavyrių ar mintytojų, tai ne
są pažymima. ’

ŽUVO DEVYNI JAPONU 
VAIKAI. .

Sarramento, CaL — Sude
gė-japonų mokykla' iv inter
natas, kur' buvo užlaikoma 
•npie 3(> japonų vaikai. 9 vai
kai ir vienas mokytojas žuvo 
liepsnose, ’ • . ■ \

Niekas negali pasakyti, 
kaip kilo gaisras.

Va ršuvos laikraštis P Kur- 
yer Poranny” rašo, kad 
Varša vos 'ligo'ninė.ins gresi a 
,di< t(4e katastrofa (lęl • stokos 
ištekliaus. Ligoninės turi 

, atsisakyti priimti' sergan- 
rilis. ; Priimaidi tik “labai 
sergantys į r tokie, /kurie ga
li byanį|įai ųžsimokett
■ ' Lenkija neturi pinigų Ii- 

s, mokykloms, . ap-

f

. Lenkiją} Anielikos- pini. gmiinemš
gn; turetajm .tapo baisiai /svietai; bet --tūpi užtektinai 
pergųfcduMv kai pUskollMą;.lėšų armijai, lenkinimui pa- 
ktid susekta .pele Varšuvos-•k.ūĄŠĮ5.lų’^ir>'fpro-p^g«fti1id^.

V.

f

NEGIRDĖTAS'
ATSITIKIMAS

/ ■ ..

ŽINIOS Iš LIETUVOS.
Kadangi Lietuvoj plečia

si šunų pasiutimo liga, tai 
Kauni1 gaudomi ir. šaudomi 
visi šimes, kurie neturi žen
kliu f ’>•■•• •

i

I ’---------------------!---
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Balandžio 12 d. Kaline bu
vo milžiniška demonstracija 
protestui išreikšti prieš Vil- 
niaus Lenkijai pripažinimą. 
Demoiistrantą! apsistojo į- 
•vairiose notose ir visų par
tijų kalbėtojai ii-pie tą reika
lą kalbėjo. . Demonstracijoj 
dalyvavo daug. žydų,
nionstrantai ngapsistojo nei 
prie anglų nei prie Prancū
zu atstovvbiu.. tuomi išreikš- 
darni boikotą’ ir pripažinda
mi ju nu mali ibankrotu.

•J fc v - c.
.*<'

Leit. Kirkyla Panevėžyje,, 
betaisydamas /revolverį, per
sišovė krutinę. Nugabentas 
ligoninėn. Greit ūme gorė
ti. ‘ -

De-

■ Mažeikių ūmi tinęs virši
ninkas Puodžiūnas ir tos 
pat muitinės sandelių už- 
veizda atstatyti nuo vietų už 

ėmimą. Taip pat at-

-■

kyšių
leistas Kauno muitinės virši
ninkas Damijonaitis ii' kitas 
valdininkas Maukauskas.

ŠPOKAS ĖALCJĖSl 
MIRTIMI.

* y&io
■s V“f

_________

Raseinių iuišt|) viršinin
kas (’ipinas,. kurs buvo pa
bėgęs su daug, v&lclžios pini- 
£ų, sugrįžo iiį grąžino 3,056 
amerikoniškus dolerius, 5. 
kamidinius 'dolerius, 5 aukso 
rublius ir 13 litų-ir 54c. Dar 
kaltas 300 dolerių. Dabar 
sėdi 
kad buvo prakaziriavęs.

Iki pradžios 1923 m. Vil
nijoj lenkių vp'iausybė apgy
vendino (5,550 seimyiių karkų 
naujakurių.

KULTITROS KAUPELIS.

Lietuvos episkopatas pa
siuntė griežtą protestą prieš 
smerkimą miriop Rusijos 
katalikų dvasininkų.

Lietuvos Švietimo minis
terija išleido Kalevalą, f‘imi 
tautos epą. Iš finų kalbos 
verte kum A. Sabaliauskas. 
Knyga turi 424'pusi. Kaina 
K) litų.

Balandžio 4, 5, 6 dienomis 
Įvyko 'Kaune trečiasis Lie
tuvos katalikų kongresas.

• v‘.Kauno komendantas iš- 
naujo nubaudė “Lietuvos 
Žinių” redaktorę Bortkevi- 
čiene už kurstančius straips
nius nepasitikėti -valdžia. 
Turės užsimokėti 1,00.0 litų 
arba kalėti vieną mėnesi.

- Paa-Rt/s.. ■ §ls kampelis yrą 
toli nuo:miestelių. Arčiau
sia stovi Eržvilkas, Viduklė 
ir Nemakščiai, Tečiau tie 
miesteliai yra už apie 13 
nerštų. Dabar baigiasi ši
tąją nepatogumas, jau kuria
si ii- čia kultūriiiiš židinėlis. 
Nuo Velykų čion persikelia 
veikti Viekšnių klebonas 
kini. Dzidorius Gudavičius. 
Steigiama parapijėle,' Ims 
statoma bažnytėlė. Žemės 
tam reikalui aukojo keturi 
ūkininkai Pranas Mačijąus- 

. kis,-. Vitauskis, Milius ir 
Pronckus. Ausų aplinkinių 
žmmtių ūpas pakilęs. ir 
džiaugiasi iš šito darbo. ELj 

. na visi kas tik
Dauk akmenų prigabeno, 
daug rąstų iš savų. pastogių 
privežė. Visa toji medžiaga 
gabenama ton vieton, kur 
bus bažnytėlė statoma.

Ką jūs' paupiškiai, Ame
rikoj esantieji manote apie 
tai t Be abejonės jūs džiau
giatės. Taigi ateikite mums 
talkon su savo galingais do Į 

. leriais. Neužmirškite savo: 
; gimtinės, kuri ikšiol buvo 
. apleista ir kadangi - ji dabar' 
. kilai tai nudžiugę paskubę- 

kitę talkon. ‘
Fundatoriai.

■ViĮniuje pradėjo eiti nau
jas, lietuvių laikraštis “Vil
niaus Kelias. * *

Lenkijos valdžia paskyrė 
600 m i 1 i j a rdų marki ų rv- 
taniš (.reiškia ir Vilnijai) 
kolonizuoti.

Lietuvos' ųnivėrsit et o vai“ 
flyba paskelbė reikalavimą 
mokėti lietuvių kalbus Įsto
jant iorns studentams^ Tup- 
nii< užkertamas' kelias Žy
liams Ir kitokienis svetim
taučiams nenorintiems mo
kytis lietuvių kalbos.

' Der .1922 ui, Lietuvon iš 
visos R nsįjų* kraštų injžb 

’ Lietuvon 3.196 iswemn
r ’7.

Madridu Ispanija. •— 
iniesto laikraščiai daug 
kiu ir plačiai rašė apie vieną 
puotą. Keletas jaunų vyrų 
sutarė iškelti “good time” 
.pas vieną pažįstamą. Susi
rinko daug jaunų-vyrų ir 
merginų. Linksmi uosi, juo
kavo, gėrė. Gėrė-net per
daug. Bebaigiant vakarie
nę šeimyninkas pajuto blo
gai. Jis nuėjo kitan, kamba
rin ir atsigulė, o jaunimas 
linksminosi dar smagiau. 
Vienas vaikinas; po Įtaka 
vyno,, sumanė šposą. Girdi

*■ * “ 
^-ikių-štūm-i-mirkm 
kunigą. Girdi jis žinąs v 
im-.xi.ei mol io-km i igo tolei o 
numeri; ■ Visi- linksmai ti 
pritarė. Nors jaji buvo 
pusiaunakčio, skambino k • 
nigui ir prisišaukę. Bal- 
kad ligonis mirštąs ir k; 
k negreičiausia pribūtų. K 
nigas. atsakė, kad už kol 
niiiiutų būsiąs; Įsigėrę iŠd 
kėliai juokauja ir laukia ki 
nigo. Atvykęs kunigas, ii 
ėjo girtojo kambarin ir tu< 
sugrįžo atgal pareikšdama 
kad pervėlai pašaukėte, m 
ligonis jau negyvas. Pas 
rodė,, kad šeimininkas 
teisybės buvo negyvas.

' *■ / •  n '

NESIKIŠ,
f

_ lutasis, Tė..|y.,l<' ta'
vas nesikiš į dabartinį vo-/aL’ . _
kiečių - franeūzų "konfliktą. Pinui keletas savaič1 
šventasis Tėvas laikosi vi- fralicuzų milįtarimai autm 
siškb neitraliteto. Tečiau tetai amerikoniškiems k< 
Vatikanas yra nuomones, .respondentams 
kad Vokietijos skaldyti ne

pakilęs ir ra gulima. Vokiečių tautos 
’ / A’“ vienybė aiški ir Erancijos

gali’ talkonJ nbras atskelti Bavariją mm
Vokietijos yra klaidingas 
žygis. Vatikanas sako, kad 
bile nusistatymas, remian
tis Vokietijos suskaldymu 
turi baigtis nepasisekimu.

v

v >

REMS FAŠISTU. 
VALDŽIA.

išduoda] 
pasus gerus iki gruodžio.2 
Šių metu.V *■ • .

Gi dabar,’ anot dępešr 
Essų. francūzų militarii 
autoritetai I ena i . didžiuos 
viešbučius parsamdo h 
rioms fram-ūžų bendrovei 
Žinomas Kvuppo privati 
•viešbutis Esse\ivrin>f o 
pautų dar neužimtas.

Klausiamas apie sitiuu 
Ruliro teritorijoj, yun 
aukštas santarvės kariu r 
kas atsakė:

“Aš spėju, kad ITancū 
okupuotė Ruimo teritorij 

[tęsis mažiausia betveri 
lmetus.” .

Yra žinių, "kad Anglį,i 
pakels smarkų pratęsti 
Erancijai už, ištrėmimą Vo- 

. kietijon Rbinėlando komi- 
sionie liaus princo vau 
1 laltzTeldt be angių Ritine-. ‘ 
lando komisijos nartų žinios.

Činšai anglų diplomatų . 
sferose tvirtinama, jog dėl , 
tu gali kilti nauji auglųmu- 
francūzais iiosutikimąi.

I

Rymas. —■ Italijos parla
mento katalikų frakcija nn 

(balsavo remti fašistų val- 
I džią‘. Už rėmimą balsavo 7(1, 
prieš 10, Teeinu. dar neži
nia kaip nusistatys katalikų 
partija ir ar neskils katalikų 
partija dėl fašistų rėminio^ 
.klausimo.

Pli U adei ph i a, Pa. —- Hen
ry G. . Broek, bankininkas j 

'už iiužųdymą 2 asmenų su
•■3

■

PRANCŪZAI RUIIIVO 
NEAPLEIS.

automobiliu teismo nubaus- - Dcrb/nas.~—Prancūzai pla
tus lO-čiai metų kalėjimam nuoja ilgiausius metus apsi-

A j Paso, ,Te,r: -r- Isaae
Marini ir jo sūnus 13 pietų 
Jacob: Mąrtin abiidu stojo 
dvikovoj v su revolveriais,

" . . 5, /■

abudu sužeistu ir paimtu įi- 
goųinen;., i . ' .

, Dvikova' sūnaus su ievii 
kijm > Imomet' ievas .sūnelį 
•imbmulę ųž nęunrejiųią lam 
byli nmkyldo^rf. .

, . Tdbs ten i r tėvas’. . - 
; ■ - '.. ■ - •

L . ' __ _ .
"’-/' * _ ‘ ’ c ' , U ■ ■ ■’ ' ' .

I

'i -
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IBMI BMNKAI, AM
Kad “Pąrbinuikas'’ jau'pąrduocla Lietuvos .pinigų—;li- 
tų periddasųįr savo draugams' darbininkams - suteikia 
Tiatanavimų, Tai-gi visi tie, /kurie- norite, kad /Jūsų 
.siuučimūi Lietuvon pinigai patektų į Jūsų giminių :rąiW 
Ms? visuomet kreipkitės pas “DARBININKU,” jisai 
visuomet nuoširdžiai Jums ptuarnaus. / T 1 

kad ‘Hiarbiuinkąš” yra . 4ūsų.
IHDŽI AUNTAN DRAUGAS; <</ ' j v :' , ;
Siųsdami pinigus kr kĮaūkdanii litų Rainų ytdomot adro- 
sųokitę laiškus Šiaipi . ' . - ■ • /'
:-f •- ; . DAR B L.N l NKASj' Jy" :• Įūrtiijų’umdnĮ ntmknmtd" 
dGG WestJ5readtvayr ? ' / jloston

ŠOK1AI ANT JŪRĖS.. :

■ NėtrYnrk. “-^ .Ikdrėijn u* ‘ . 
draudė pvrilguš šokius. V . y 
tarpu ynu nutarta;'šok . 
'lenktynes. J m policija iię . ,
šauks “ to- uždrmidiniiK t 
bus laivas p:įsamdyW ir ; / ./. 
Mtr ŠHkejms išplauk^ jūWn ' .
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JClna 11 South Boeton’o utarninkala, 
kttvergals ir -subatoinis. Leidžia Am. 
IdMUViŲf Rymo Katalikų šv* Juozapo 
DABBIMiŠ(KŲ SĄJUNGA.

. <■.*—........... ................ .

“DAR BIX INK A S”

■ '(The Workeb) .

Lieuanian TriAVeekly Papke.
Pttblfeiied eyery Tuesday, Tliursday, 

«nd Satnrday by Si’. Joseph’s Lith- 
uanian K. O. AssoGiation op Labob.

Įfc , . “Entered a« seėond-class matter Šept. 
lak.- X2, 19i5 atrthe post Qf£icet-at Boštoif, 
W ' Ifaęa. ttriderHlijėr^ct of llitl'ch 3*
IV. “Ąccepmrrcė for malllng at spęclul rate 
IK of poštage provided for tn Section 1103, 
■< . Act of Oėt-8,1917, authorlzed on July 
Y 12, 1918.”

Subscription Ratet:
Vęąriy, *•.*..■»•>,...
Boiitod and suburbs ........... .$5.50 

*.n, Forelgn countries yearly ........?5.50

I ' • ■ ■ ■ ■ 7 ■
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per rinkimus į Seimą vartos tą 
patį būda, kaip jie darydavo 
pei\ anuos buvusius rinkimus. 
Tas ją ‘būdas—baisaus ir išda
vikiško teroro būdas. Yra at- 
sitikimu, kad ginkluotos soci- 
jąlistą šaikos laike rinkimą už
puldinėdavo jiems priešingus 
žmones. Dabar mums jau iš 
daugelio Lietuvos vietą prane

ša, kad vėl ‘"girią’ žaliosios 
.kompanijos ruošiamos prieš So- 
cijalistams priešingą organiza
ciją narius. Šiauliuose soeijal- 
demokratai jau pradėjo terori
zuoti, grasinti Darbo Federaci
jos nariams. Neseniai atėjo ži
nia, kad Kauno geležinkeliečius 

;< ^cjaybininkus pi’ėymkuo ja ^ėi\tk
■' patys socijaklemblrfataLir bau

gina kumščio ir gyvybes atėmi
mo teroru juos, kad šie nepa
laikytų Darbo Federacijos, "kad 
nestotą i jąl liet kad arba pri
siplaktą prie socijaldemokratą 
arba apsiimtą, už ją kandidatą 
sąrašus rinkimuose agituoti.

.. “Jei__sočijaUstai raudonojo
teroro mano griebtis ir jau jį 
pradeda, tai nonusimiiikim, bet 
drąsiai stokim į kovą prieš to
laus žydbernius ar lenkbernius. 
Mūsą neturi nugąsdinti Rusijos 
siunčiami agitacijos tikslams 
phiigai. Tik vienybės, drąsos 

’ daugiau, draugai, ir sutrupin- 
sim tą šimtagalvią kompaniją, 
kuli yra paremta komisarą, žy
dą kapitalistą, lenki} endeką 
kišeniais. '

Sies, darbininkai, savo inte- 
lesus turime atvirai atstovauti, 
išvien su Darbo Federacija ei
dami. Darbas ir tilc darbas lai
mės, bet Re socijalistą grąsini- 
mai. •

DARBININKAS

Pereitame ‘ ‘ Darbininko A 
numeryje parodėme,, kaip 

* tautininkai ir soči j alistai pa - 
siŽymi skundimais ir dono- 
sais valdžiai. Paeina iki to, 
kad išduoda valdžiai savo 
draugus. Nors jie susiries- 
dilini prikaišioja donoščika- 
vima valdžiai katalikams ir t 
smerkia juos už tai, tuo tir
pu patys išsijuosę tuomi už- 
siiina.

MTQ LENKUAIPAVOJĮI. 
a. tautininkai ir socijalisGu1. 
aug rašo apie Lietuvoj įsi ;.

’ eigusius fašistus ir prikiš:', 
los “klerikalams.’’ Flišis- 
•■i^būsią panaudoti, terorui

■ Lrijikiinų agitacijoj. Tai 
tai klerikalus . peikia, 

erkia, kam jie prievarte:; 
^ebiasi, 
Lietuvos ? fašistų čia. nei 

girsinie nei smerksime,' iie ę 
apie juos tikrų žinių nore J repus valstybių. : 
Gal čia vra tik išpūstas buiy 
bulas ir.daugiau nieko. _ , 
kalbėsime apie teroru varto- 
;imų.

Ne senas laikas, kada bu- 
/antrieji rinkimai.. Gei’u! 
šiulename, kad ir sočijalis -' 
į ir tautininkų laikraščiai 
ilni buvo žinių apie tai. 
aip Lietuvoj ‘‘-žmones” ni.-- 
*idę katalikų .agitatoriams 
ilbėti. ..Visko jiems prida: 
alave — ir nuo bačkos nu- 
'rsdavę ir su ratais į pa-

.- alnę paleizdavi
įMy 
e do 
orizavo 

’• us. Tąsyk socijaiistų'ir tau 
iniukų laikraščiai taip 
ydaini nepasijuto, kaip 
7e išdavė. Jie to teroro 
dk-nepasi u erke, o apie 
rasė su dideliu apetitu ir p 
sidžiaugiiuu. .Kiekvienas su 
pranta, . kad tie “žmonės” 
terorizavę katalikų kalbėto 

. jus nebuvo kokie klerikalu i. 
; krikščionių demokratų sali 

ninkai, o sočijalistiniai . fa
šistai — šalin inkai valstiečių 
sąjungos, socijalistų liaudi
ninkų, socijaldemokratii. 
“S volkanii; žit, ;p<r vblčji 
vyt,” ‘Sako.- rūsų:■ pijržodisv 

: ; Nedyvąį, kad prieš bedievių
•/ ’ terorųkMaliktii.' panaudot/ 

; iptayb^nuLtų pat. ginklų. 
. ; . Kad ^cijalistiūės-' patMjos

- . jie+uvo,f rengiasi laike ;yiir-
/ imu pavartoti terorų,- tai a -

• 8 'ie tai praneša Kaunol- ‘Dar- 
. . • minkąs;§taiLūs ten ra-

■ ' tau: ■ . . -

“Gyvybe prieš gyvybę. •“

•
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sldrti piiiig’ai praleisti tik 
amatų lavinimui, 
. Valstijos turi pačios pri
dėti lygina sumą pinigų Įdek 
reikalauja nuo valdžios. T- 
statvmas. nereikalauja, jog 
valstijas turi imti tuos užsi- 
ėmimams pinigus, bet su į- 
statymo priėmimu beveik vit 
sos valstijos maloniai prienie 
tų įstatymą ir-pereitais me
tais 48 valstijos praleido su
virs $14,700,000 dėl užsiėmi
mų lavinimo. Valstijų- pa
skyrimai perviršijo valdžios 
pinigus, _ . - .

; Tie p^ij^iMnivb kartoti 
iižJaikvti L945 užsiėmimu - t ,7 •-
mokyklas su 12,280 mokyto
jų ir 475,858 mokinius. Y- 
ra gera pradžia.

■Prieš priėmimą akto, tik 
penkios valstijos turėjo ap- 
rūpinimus , dęl amatinio 
mokslo savo mokyklose. Da
bartinis amatinis mokslas y- 
ra pasekmės priėmimo to 
akto. Tik pereitais metais 
amatiniai mokiniai padidėjo 
iki 46 nuoš.

Yra žingeidu žinoti ką tie 
475,000: aniatinių mokinių 
mokinasi. 130,000 iš jų už
rašyti amatų mokyklose; 60,- 
000 iš jų žemdirbystes mo- 
kyldose; 118,000 mergaičių 
lanko italų ruošos mokyk
las; 16 J,000 vaikų lanko pu
siau dienos mokyklas, ku
riuos įstatymai priverčia 
lankyti.
Kuomet vaikai užbaigia mo

kyklas Ir susiranda darbus,: 
jiems būtų gerai lankyti va
karines mokyklas, nes visuo
met kas nors naujo pasirodo, 
ir jie turi su .viskuo būti ap- 
sipažinę. Iš Įvairių valdžios 
užlaikytų amatinių mokyklų 
pereitais metais, 971 bu7 
yo pusiau-ląiko -mokyklos. 
Apart to, buvo 1,077 vaka
rinės mokyklos. ‘ Pu’siau-lai- 
ko mokyklose buvo 328,655 
mokiniai ir. vakarinėse mo
kyklose buvo 113,338.

1920 gyventojų suskaity- 
mas, rodė, jog 12,000,000 
vaikų ir mergaičių nelankė 
mokyklas.Ir pusiau-laiko 
mokyklose buvo 362,490 nio- 
kinių.

.Tos užsiėmimo mokyklos 
turi pinigišką vertę. Saky
kime, jog vaikai taip 16 ir 
17 metų, kurie , nelanko mo
kyklas, gautų tik ' dešimts 
centų daugiaus ant dienos.- 
Nors ištyrinėjimai rodo, jog 
užsiėmimų mokslas algas 
tlaugiaus pakėlė. Tokiu bū
du, tie 2,967,651 vaikai ir 
mergaites gaudami po de
šimts centų. daugliUis' ant 
dienos, -uždirbtų $89,000,000 
kas niet. Ir kiek kaštuotų 
leisti ' pasimokinti amatą ?, 
Pusiau-laiko mokslas kiek- 
vienani kaštuoja apie $21 
ant meįą. I r j eigų tie visi 
vaikai, ir mergaitės lankytų 
pusiau-laiko mokyklas, val
stijoms tik kaštuotų $62,- 
000, Ir sulyginant su tais i 
uždirbtais $89,l)Ol),()()t) ..lieka 
pelnas iš- suvirs dvidešimts 
tūkštaiR'ių ;dolorią,_.' 

. Tas užsivniinių įmoksiąs 
yla prąkštišluis niekalas. Ir'-‘ 
tėvai turčių priversti... savu 

; vata^takyl t tašniokykiašę: 
’ ’ • - ■1 ii' *'. -I.<...-"/r - , . ; y - - ; /

CHESTERrPA.' ;
V-.-

: s 29-fąilieuoCliūlimdŽii) pR 
pietį Kij^š auskinlmiuį 11 j).‘ &- 
liktu ’kuiipn '..įnĮpriitaf viėtnj/ tai 
Yru 6Į1 .8ki; Cbesicų Pa,
Alulouvkįt vis Į . liūčiai susirinkti 
foiĮijri ir- ntųijŲ, ipsivvsti/ ; .

aidžios pa- , . ■/ Ktiįpoa Vkldyia.

rie galėjo padaryti darbo į- 
rankta> 1 kriauČius, kurie 
galėjo pasiūti drapanas.

Šiandien sunku rasti to
kius darbininkus. Besimo- 
kmimo sistema pranyko su 
mašinų Įvedimu. Mūsų vai
kai užsiima kokiu amatu be 
jokio išsilavinimo mokyklo
se, ir dirbtuvėse nėra žmo
nių, kurie galėtų juos pamo
kinti. Jie patys turi apsipa- • 
žinti su savo amatu kiek tik 
gali.. Galime lengvai supras
ti kodėl senas ainatninkas iš
nyko. Tas pavojus grasina 
inū^^ 
rąs nors šiek tiek atidarę 
mūsų akis. .

Generolas Lassiter, iš Suv. 
Valstijų arniij.os, prakalbo
je Washingtone sakė, J°8' 
laike kares, kuomet naujai 
-prisirašę—kareiviai—Aurėja 
imti amato pabandymą, pa
sirodė, jog’ tik trečia dalis 
visupristaŠiusių apsipažiiię 
su savo amatu. Jis sake, jog 
laike karės armija tūrėjo la
vinti, apie vieną ii* ketvirtą 
dalį milijono vyrų užimti 
armijos reikalavimus dėl 
mokintų darbininkų. Nepai
sant to, kuomet kare užsi
baigė, buvo reikalavįmas 
penkių šimtų tūkstančių 
vyru užimti įvairius amatus 
kuriuos armija iš keturių 
milijonų reikalavo. . Netoks 
geras padėjimas. Kariška 
tarnystė yra pabandymas e- 
konoinišlnvveikiančių ..pajė
gų Žiūrėdami Į tokius pa
bandymus 1917 metais, Ame
rika pasirodė baisiai šilima. 
Visur buvo stoka pramokin- 
tų darbininkų.

Kaip galime lavinti jau
nuosius'? Tik per; mūsų 
viešas mokyklas. • Ką pir- 
miaus j auni * darbininkai iš-' 
simokino nuo pralavintų 
darbininkų, dabar turi išsi
mokinti amatų mokyklose.'- 
Fedęrališkas Užsiėmimų 
Mokslo (Federal Vocational 
Education) Aldas iš 1917 m. 
jau paėmė pirmą žygi.

Visuomenei reikėtų dau
ginus apsipažiiiti su tuo ak
tu. ■

Šitas aktas Įvedė mūsų, 
viešose mokyklose . pradžią 
naujės mokslo sistemos. Ak
tas Įsteigė Federališką Užsi
ėmimų Mokslo B ordą (Fede
ral Board for Vocational. 
Education). Tam bordul 
pavedė didelę sumą pinigų', 
kurie paskirti keturias de
šimts astuonioms valstijoms. 
Pirmais metais buvo paskir
tą valdžios ,$1,600,000, ir kas 
mot ta suma augs pakol 1926 
m. suviršės $7,000,1)00. Ir 
potain $7,000,000 bus nuola
tinė paskirta, suma. -

Tie valdžios t pinigai pa
skirti Įvairių valstijų moks
lo kordams; įsteigti ir išpla
tinti užsiėmimiį ldiasas vie
šėse mokyklose/ Tos klįasos 
iiolitri būt tik rankų lavini
mo kliasos. Jau per dauge
lį metų daugelis mokyklų 
užsiėmė raukiuiu laviii iniu-. 
Bet visai atskiras dalvkas 

' ■ 1 . * 4
nuo. nuo užsiėmimų mokslo.- 
Reikia. suprasti . skirtumą. 
HuLaiGdniu mokslu vaikai 
gali. vartoti darbo įrankius 
visaiuū^i i iaiit koku ypatingą 
užsioininią. ; Bet ližsiėmimų 
mokslas pamoki na kokį nors 
ania-t «ų kaip tai,' dnflydybę, 
inebiįų liejimą, žemidlrbys- 
fę ji; it. Ir taip juos paino- 
kinm .t jog^kutaei užbaųjia' 

kus, y dailydes kurie galėjo mblyklų /gali lengta įrastį 
. v i * “ '■

•Lenkų propagandistas 
Fraiile H. .Simonds atsiliepė; 
apie Lenkiją po alijautų pri
pažinimo jai rytiniųrubęžiip 
Jis žinoma nesigaili žodžiij 
pasidžiaugti Lenkijos pro
gresavimu. -Girdi jei Lenki
ja gaus porą ar trejetų de- 
sčtkų ‘ metų stiprėti, ’ tai1 ji 

:■ būsianti viena didžiųjų Eu-
I repus valstybių. : 
į Tačiau nei Simonds, nei 

j j kitas pasamdytas propagąu-
1 distas negalėtų užsimerkti 
j prieš Lenkijai gręsiančius 

H i pavojus. Taigi iSmonds įr
‘ pareiškia, kad Rusija ir-Vo- 
įdėti ja nekuomet negalės pą-

• miršti jos išplėštų žemių ir 
l priskirtų Lenkijai.' Kad nuo 
Ho pavojaus išsigelbėti, tai 
i Lenkija turinti ieškoti talki

j r* apmuš ’
Visiems aišku, k: s 
fekžmonės,” kurie 1 

katalikų kalbėto-

Ji turinti būti pa- 
Francijai, ieškoti 
sąjungos su Čeko-

I

Buvo'gražus,, tylus žiemos vakaras." 
lložytė^sėdėjdfprie Ūū-būdus; IJž- 

sir^nųp; ^iži^ėj^ išdvės, į 

nugštai mirgančias žvaigždes.
Rožytė nulenkė galvų ir pradėjo gailiai 

verkti. Didis skausmas surėmė jos širdį. 
“Štai tau gyvenimas! Aš esu vienų-viena, 
visų apleista našlaitė. .Pamotė manęs neap
kenčią* Kame^rasiu paguodų? Kas mane 
atjaus'? Nebent tas mėnulis, kuris augštai 
šviečia skleisdamas išblyškusius spindulius 
i mano nuvargusį; veidą. Kaip sunku gyven
ti, kada prisėta erškiečiu takais eiti, o lai
mės nėra nė šešėlio. ' - ~

Surikus nuliūdimas spaudė Rožytės šir
dį, juodos mintys slinko galvojo. Bet atsi
minė ji vieną dalykų. Tai maldą. Čia Ro
žytė palenkė kelius ir karštai pradėjo mal
dauti Augščiausiojo, kad Jis palengvintų 
gyvenimo vargų naštą. Malda nuramino 
širdį, ji įkyepė- pasiryžimo ir ištvermes.

■ Ramiai užmigo Rožytė, o išbudus jau
tė atsilsėjusi kūną ir dvasią imtis darbo,

Malda ją paguodė, sustiprino, nudžio
vino karčias ašaras. •

visi švęstų septintą dieną, kad eitų į 
čia išklausytų Šv, Mišių, padekuotų Jam už 
visas malones. Bet ką daugelis žmonių da- 
y()l- • , <. - a . ’ ’ r /A ,
y - ,.3jid YeeiĄą nętlėįdtoią is fbažny či ą, apĄ 
deicp/a Šv. Mišias? jie nošvlpčia — jie clit-V 

ba! Ką jus dabar sakysite? “O, ar ne ge
da!”.*'

■ Jeigu aš šiandie paklausčiau savo mo
kyklos vaikų: “Kurie iš jūsų nedėliojo bu
vote aut Šv.. Mišių l .Visi, tie kurie nebuvo
te bažnyčioje ir Šv. Mišių neišklausote, at- 
įsistokite !”~O, kiek daug, daug’ atsistotų. ' 
Ar j ils žinote, vaikeliai, kad kiekvieną kar
tą, nedel dieniais ar dienomis Šv. Bažnyčios 
įsakytomis,' be priežasties,: apleidžiate Šv, 
Mišias, papildote mirtiną nuodėmę ? Ir jus, 
tėveliai, ar žinote, kad jeigu tomis dieno
mis neleidžiate vaikų i bažnyčią papildote 
mirtiną nuodėmę, o gal ir daugiau kaip vie
ną i O, ar ne gėda! peržengti geroj o; Dievo 
isakvmus?•*

r:i -
s:'. ■
11“- 
ta' 
a-

ninku; 
klusni 
tvirtos 
Slovakija, Rumunija ir Ju
goslavija. " ' ■

Neteisybėmis ir grobimais 
gyvenančios tautos visada 
. usilakia sau tinkamo užmo- 
kesnio; Didesnes ir kidtū- 
j inges nes už Lenkiją, tautos 
smuko. O Lenkija susipy
kusi su visais kaimynais, 
užimta tik militarkmu ir 
kultūr o j ('-atsilikusi, netruks 
susilaukti Laiko, kada pama
tys grobimo ir neteisybes 
vaišius. . .

l

Prieš Įlenkiąs dešimtis im> 
tų, kiekvienas dirbantis vai- 
įkas turėjo progą iššiūąikiiit i 

! Imkį amatą. 1 ’aprastau j is; 
dirliu pri.e niekintu darbinin
ko, kuris paaiškino jam vis
lią apie jo ypatingą,amatą. 
J isąuebuvn išmokęs , darbi- 
ninkas'Tpakol pilnam neapsi- 
pažino su amatu. Tose die
nose ture jome kurpius, kų- 
tie žinojo viską, apie čeverv- 
f ' ' ’ ' '

ta, kacl > soeijaiistai stdtyti namus, “kalvius, kd-'darbą. Vist tie v
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Vieną dienų, turtingas ir labai .geroU’ 
širidies dvarininkas išėjo į lauką apžiūrėtų 
javų. Eidamas susitiko vienų iš savo daibi- 
ninkų, kurs, išrodė nelaimėj e. esųs.

“Kas tau, Jonai ?” paklausė dvarinin
kas, “kodėl taip nusiminęs, nelaimės pri
spaustas?”

“ Taip, pono, ’ ’ atsakė darbininkas; ’?ff e- 
su nelaimėje ir ėjau pas tamstų prašytų pa
gelbės, Mano pati ir sūnus sunkiai susirgo, 
o aš neturiu pinigui gydytojui apmokėti.”

“ Gerai kad ėj ai pas mane/’ atsakė dva
rininkas,. “tif. esi mano darbininkas, aš tau 
pagelbėsiu. Palauk, gal aš ir tuojau galė
siu, tau kiek duoti.”

DvariiŪnkas išsitraukė iš kišenės kele
tą auksinųur tarė: • \ •<

‘'‘Turiu septynis auksinus. Apliesiu tau 
šešiųsir vienų sau pasitiksiu. ’ Gerai.1?”’

Darbininkas' paėmė šešius auksinus, 
bet vietoj.padekuoti tarė:

“Done, šešių auksinų, vargiai bus ga-

“Bet.aš turiu vieiią sau pasilikti. Ry- 
a l siųsiu -tau daugiau pinigų.” . • •
“Ne, fiian-dabar reikia. Atiduok man

ir septiiiląjį auksiną!”
;y.“Aš iiežinau; driko. Tikrai, tau šešių 

aukšitfų. gali užtekti iki rytojaus. ’L
“N e/tųriman atiduoti septimų jį auk

siną. I riu man atiduosi; čionai mūsif. nie
kas neniatm • Jeigu geruoju neatiduosi, 'at
imsiu.'- Ir jei tu nnuie'pavarysiu as darbų 
kituKtar galėsiu gautu” •’t-. . .r

Darbininkas •nutvėrė dvarininkui iiž- 
rai ikos ir būdamas t virt esnis ateiuė iš jo pas
kutinį auksinų. Paskui, nuėjo sau. ■ Dva- 

' riniukas, labiau. susigriaudinęs negu užpy
kęs, pamažu grįžo namon, ' 7 ,

, ar ne gedą!”: jūs-sakute. “Koks
nedėkingas-, darbinnikas! Išplėšo iš savo 
pono paskui mį auksinų, lutris jau sėskis litv 
AŪMŪklavęsl Tokį .darbininką reikėjo k jsfa-; 
tyti .uiiū darbo iagrrai nubausti! -^(|.nda P* r

Lubiugerai, vaiIcetįau bet pąžiūyekn’ 
me; ; y \ A

■- r įlierųš iltd-h dvtirhunkim, i žiemos 
jo Į^raJditi^’darbiinnkai, Žeme ant ku
rios. įy veimme'yrii J^ievo-^visas. pasaųlia y£ 
ra-pięvbi y Supuos yra,, jų tųip didžio Šva? 
Vhūnko,A^tjųibįnihkųi.7•' .. J -

;N- jfcyaAduoda ^o-d?yhininkmn^wiūs 
diMigš tWbui, sriiMųtą jkisriįųlm sau, viliy-: 
yas Vpadedu žiupitgins- dirljtVpvr šėšhisĄtio-' 
nnŪ'A jų darbus. . Kės. ištim
sų,; jeigu Dii'vas.Jiepadėtų; žnmneš negaĮA 

► tų

i Veną kartą trys pirkliai, iš Gubio (I- 
talijoje) ėjo drauge mugčn Cisterno mieste
lin, Atlikę reikaliiSj du aut rytojaus anks
ti norėjo išeiti, kad nakčiai iižeinant jau bū- 1 
ti namie; 'Trečias, primindamas kad rytoj 
Šventa diena, ir . todėl netinka išeiti, nęišr _ 
klausius šv. klišių, prikalbinėjo savo drau
gus išklausyti iš ryto Mišių. Jis kalbėjo, 
kad išklausius Mišių ir tuo būdu išpildžius 
prisakymą, jiems linksmiau grįžti namon, 
o jei dėlto- tektų Įdek susivėlinti- ir nepasi- ■ 
sektų iki. nakčiai pasiekti Gubio, tai galima 
pernakvoti žinomoje užeinamoje vietoje.

Draugai vienok nepriėmė tokio patari
mo, tvirtindami, jogei' juodu .tą pačią die- ‘ 
nų tux*i pasiekti namus ir dėlto Mišių neklau
sys* įAikar rytmetyje juodu iškeliavo,mot 

visai neaplankę bažnyčios. . - .
Eidami prie j ojiedu upelį labai, patvi

nusį nuo lietaus, užsimanė per jį pereiti, 
nors tiltelis jau vos tik laikėsi. Kaip tik
tai ant tiltelio užėjo, vanduo tuoj aus jį nu
kėlė ir nelaimingi keliauninliaLžuvo. Ap
linkiniai gyventojai nelaimingųjų -tikdavo- 
.nūs ieištraukė.' Taip vienoje valandėlėje 
.jie du neteko savo turto, ir gyvasties-, o gal 
ir amžiną prapultį užsipelnė.

Atėjo ir trečia.sis pirklys: jis ėjo dabar 
linksmai, išklausęs šv. Mišių, Atsidūręs 
pas upelį, jis pamatė savo draugų lavonus; 
su dideliu atsidėjimu išklausė 'pasakojįmo 
kaip tai čia atsitiko, o paskui, pakėlęs akis 
į dangų, dėkojo Dieviii, kad išliko nuo tor 
Idos .lielaiinės, džiaugėsi ta Valanda, kurią 
pašventė priderinės išpildymui, ir kuri jį iš
gelbėjo nuo nurties. Pargrįžęs namon, pily 
-klysūipipąsakojo tą visą atsitikimų, ragin
damas visus ųdliai klausyt i šv, Mišių. (Tas. 
atsitiko 1886 metais), " . . ■ - ’ - .

O jūs, vaikučiai, jeigu važiuojate ant 
išvažiavimų, vasaros “-laike, ar pirmiausia ‘ 
ateinate į bažnyčią išklausyti šv. Mišių ? Lai 
trijiy pirklių atsitikimas būva jums, paino
ka. - . ..??>■*

> . ;

-?..... KAREIA1O y

M lesi e Oriomis vienas kareivis liuke ke 
iū vktsdėšiniių valandų pamaldų kasjįęiią po 
įvaląnfchyjdūpojo pijęs švenelamujį^Bakra'- 
meiitą; Kada-puŪ<minkaš^paklausę-joy ką. 
KųpJlgar Veikia bažnyčioje^ ūtakev y y'

A*'-Stoviu imt: šut^vjios -prieš, Dievotos- . 
Gp ynos stebiuos, yfeul priės prezidento’--iiy 
giniėrolų stoyi yįsivdos’ daugyba?
jirms Vienaties Jėzau* sostų neva. . Toc 
aš apėmiau Gy sargybųant yakmeh1^ 
A v Ar tu.vaikėlu takuti- pagarbu^ 
ii ozų P Ar fmięidatms bažnyčia; nepatingi 
noj^iint valandėles,užeiti pagarbniH saVo
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• : - CHICAGO, ILL.

Stasys < Jucevičius' išvažiuoji 
Lietuvon. Apleidžia Chicagų pra
džioje gegužio menesio šių mėtų. 
Jis yi*a’ ymus' Chicagos ir apylin
kių darbuotojas ir nemažai yra p-a- 
sidarbavęs Lietuvos labui. La
biausiai buvo pasišventęs labdary
bės srityje. Jis daug sutvėrė 

. Labdaringos Sąjungos kuopų ir 
nemažai žmonių privedė prie Lab
daringo darbo. Buvo Labd. Są
jungos tarpe .daug kuopų šutve-' 
re ii" neniažai žmonių privedė prie 

^U&bcUi^ę\4arbo, Buyp,
Sąjungos centro Vgeneralis aglt A 
torius ii’ direktorius, dar-gi buvo 
ir kuopų valdybose, Teip-gi yra 
Lietuviu Darbininkų Sąjungos na
rys ir pirmininkas 25-tos kuopos 
ir “Darbininko“ skaityto jas ■ nuo; 
jo įsisteigimo,

- ■. Laimingos --IdoLien -Iė vynū je,— 
Našlaičių rėmėjas.

. - 4' ’ ‘

CLEVELAND, OHIO.

Gegužes 6 d. Moterų Sąjungos 
26 kp. statys scenoj “Kantrių A- 
Iciią.’’ Bengiasi prie iškilmingo 
vakaro; kokio dar sųjungietes n> 

‘buvo surengę. Dainuos viena iš 
' žymiausių 'Ulevelando- solisčių p- u 

. Stasė Greičiene. Be visko išp; 1- 
dys duetų smuiko Al.-Šūkis, pia
no A- Kuncyte. Bus deklamacijų. 
Bus Lietuvių Salėj, Superior Avė. 
Pradžia 4 yal.

Sekantis susirinkimas Moterų 
Sąjungos 26 kp. atsibus'geguži') 1 
d. utariiinke. Visos sųjungietes 
turi atsilankyti. Prieš, balių tu
rime daug'svarbių dalykų ir dar
bininkės dar ne visos išrinktos.

P. Gilu—nė, rast.

ui
'•K

r

Dr/’ šiandien, yra žymiausia Lie
tuvoj labdaringa įstaiga, pataika 
5 našlaičių prieglaudas trijose 
Kauno parapijose, daug mokyk
lėlių ir tt Primine, jog Vaike* 
lio Jėzaus D r. “ užlaiką daugybę 
našlaičių, tiems duoda maistą, pa
stogę, aprengimą ir naudingiau* 
šią amatų mokslą- bei bendrą išla
vinimą, Tas visas veikimas pra
dėta Amerikos lietuvių aukomis ir 
dabar tik Amerikiečių duosiuimas 
n'edave. prieglaudoms, žlugti, l’o 
ift-akalbėles kun. Norbutas parode 
mld gražiu payeik&įelių iš Iii£tU> 
/vosyjvĄfreli'oiYjęzauLD/g^prieg^ 
laiidų gyvenimo, “Amatų Mokyk
los“ veikimo ir.tt, ' Po prakalbos 
parinkta aukų .(kurių sąrašas pri
dedama, Red.), Ir Worccster’io 
lietuviai pasirodė gražiai kaip vi
sad, nedavė savęs “subytyti“ nie
kam : sumeta virš 500 dol. ir dar: 
lūižactejo” cTaUgmū pridėti. Gau
siausiu aukotoju, kaip visad, pasi
rodo mūsų gerb. klebonas, kun, J. 
J. Jakaitis, paaukaudamas naš- 
laičiaiiis $200:00, didžiausia indi 
viduale auka. P. AL. Kviekšieiiū 
paaukavo $100.00 (boiią)..P-le (.). 
Garmiutū pridėjo $50.00, p-Le Ant. 
Alasilionytė ^pasižadėjo priduoti 
Boną $50.00 ir tt. Kun. Norbutas 
padėkojo aukotojams ir •aprodė* 
keletą smulkią išdirbinėlią iš prie - 
glaudų. Toliau prasidėjo pėršta- 
tymas-vaidinimas “Užkeiktos Aler- 
gelės. “ Atmenant, kad vaidinto
jai ne profešijonalai, o tik ama- 
toriai-inegejai — tai ir visai pavy
kęs vaidinimas; Laike-antrakto 
p. J. Baltramaitis pasakė karštą 
prakalbą, raginančią visus dar 
neprisidėj usiųs dėtis Labdaringon 
Draugijon, primindamas, jog1 mei
lė artimo -7^ tai mums rodyklė kri
kščioniškumo, Dievo meilės' ir tt. 
Pabaigoje priiminėta nauji nariai 
Labdaringon Dr-jon, prisidėjo bū
relis. Publika išsiskirstė Velykų 
laiku, užganėdinta šia pramogėle, 
podraug ir gailestingumo darbu.

AIūsiį mokyklos statymo darbas 
irgi gražiai progresuoja. Didelis 
būrelis vaikučių rengiama prie 
pirmos Komunijos. Ačiū Dievui, 
gražios iiaujeiiėlės.

Korespondentas.

CLEVELAND, OHIO
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vakaro

jGRANH RAPIDS, MICH.

y Mūsų koiiouijoj labai daug yra 
f veikiama, bet mažai į laikraščius 

rašoma. ■ Dirba-dėl tėvynės Vyčių 
43 kuoįia. Buvo surengę 4 kovo 
labai grąžą . vakarų, kur buvo 
daug naujo.

Vyčių 43' kuops' buvo laikytas 
mėnesinis susirinkimas bal. 11 d. 
Aptarus visus' reikalus buvo, nau
jas užmanymas suorganizuoti 
basebtlll'skyrių ir liko išrinkta po- 
ra ypahį dėl viso to darbo.

Skruzdėlė.

GRANO RAPIDS, MICH.

Vietinė sąjungiečių kuopa .su
rengė vakarų baL 8. Jau prieš 7 
valanda svetaine buvo pilna, 

■ buvo galima gauti sėdynių, 
sirodė ant estrados .vakaro 

. ja, sąjungiečių pirmininke,
Vaičiūnienė ir paaiškino 
tikslą.

l’iriniausia deklemavo eiles 
“Lietuvos Ašaros“ AI. Vaivadžiu- 
tč. Savo aiškia kalba, švelniu 
balseliu publikų užinteresavo,

Po to-sekė veikalas,-gyvenimo 
vaizdelis, “Netikėta Laime.“ Alo- 

- tinos rolėje buvo S. Grigaliūniene, 
jos gailestingoji duktė —< P.. l)č- 
dynaite ir Našlaitės /— AI. Ambu- 
tavičiutė ir AIČ Valvadzititė. N<a's 
tos mergaitės, pirmą kartų pasiro- 

. de ant estrados, bet parodė savo 
gabumą. Po veikalui seko šokis 
-mažos mergaites E.. Kizlaitukčs, 
darbščios sųjungietes. Paskui- se
kė kalba kum ’A*. Tamoliūiio. Gu- 

:' lop -buvo suloštas ■ trijų veiksnu} 
1 veikalas, “Trys Mylimos.’’.' Naš

lės, ūkininkės rolę vaidino AI, šii- 
. kičite, dukterų — A. Aluiuieikienč 
ir- G. .Klzlaiiienėj'— H 

‘ ‘IGmisiekas, Liudvikus —J’. Dali*-. 
’• .Hikailis,'; Vakaro - gryno iioliio lų 

J<o vįrs .šiinloMbĮerių,... . •
MdlavišM

sėkmingiau galės veikt, nes dau
guma jau turi patyrimo. Visi 
lietuvių vaikinai mylintieji svai- 
dinimą bolės (base-ball) turėtų į- 
stoti aukščiau minėtų “tymų“ ir 
ten su savais veikiant kelti lietu
vių vardą, .

Kitokios sporto šakos, geistina 
būtų, kacl pradėtų dirbti. Būtų 
linksma, kad mūsų mergaites. or
ganizuotų iŠ savo tarpo sporto bū- 
i’elius, Juk jos myli kalbėti apie 
sportą, matyti jį, tai kodėl jos 
negali parodyti - ką jos gali? į 
“darbą mer ginos f

Darbai pagerėjo.
. Čia, .galutinai po keturių metų 

Ailįęio daSbA daiibįs"pądltw 
gėjo ant tiek, kad, Kur nepateniy- 
si, ten matyt reikalaujama darbi
ninkų, žodžiu sakant, imant do
mėn darbo daugumą ir atlygini- 
uną už jį, tai, laikas galima prily
gini karo laikui 1917. Nėra ži
nios, kaip ilgai taip bus. Atšira- 
Mus—tagfan—darbiu pradėjo1 
brangi pragyvenimas, nors dau
gumas gauna tą patį atlyginimą, 
kaip buvo numuštos algos. Su 
maistu dar pusėtinai, bet apsiren
gimas ii* nuomos baisiai brangios. 
Tas pirmiausia liečia; darbininką. 
Kad lietuviai darbihiiikai pebūtų 
įskaudinti šių brangenybių, ' iš
vengtų jų daromų skaudulių, tai 
yra matoma trys priemones: 1) 
neišleisti pinigų delei perbrangių 
parodų; kitaip Sakant, iievail<yti 
našainių (madų) nesekti turtuo
lių, • o pasiteiikint kaip galima. 
2). Neleisti pinigų gėrimui'svaiga
lų (nuodi^L už kuriuos taip 
brangiai •mokamą.
šiek tiek pinigų, įsigyt nuosavą 
namą. Tai prieinamiausios prie
mones. Yra daug kitų priemonių, 
bet sunkesnės.
»•

3). Sutaupius

. Ausi? girdėjo.
h<

i
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f
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silpnhy

. Vakaras.

Balandžio 8 d. D. L. K, Vytai! 
.įo-Gvardija tūrėjo įrengusi vaka
rų Lietuvių Salėje. Programų iš
pildė L. Vyčių 25 kuopa. Vaidin
ta dviejų aktų komedija, “Mulki
nę ir Mulkintojai.’’ Komedija 
gan juokinga. Juokų dar dau
giau davė vaidintojų-altistų su
manūs nudavimai.' Vaidino: Bau- 
žoko — A. Jakštaitis, Diinokalio 
— J. Bleizgis, Ligonio A. Mi
kei ionis, Aliutės — p-lė AL Aliktv 

: lioniutė, BarŠkuliuus — A. Buk
li iš, IJLielžiūno —• Z. Damauskas, 
Jausmingai ir gyvai padek lema v o 
p-lė AI. Kuzmsuskaitė. Juokingą 
monologų atliko p.‘ A. Stardiunas. 
Duetų puikiai sudainavo p-lė AL 
Januašite su p-le AI, Subatldufe. 
Žmonėms paliko. Iššaukė atkarto
ti. Geli), p-les AI. Janušaitė ir M. 
Subatkiutė duriū gus balsus. Joms 
yra galimybes pasilikti mūsų kolo
nijos žvaigždutėmis — solistėmis. 
Lauksim dažniau' pasirodant. Du
etams pianu'lydėjo varg. A. Ado
maitis.’ Gražiai piano duetų išpil
dė p-les Aijnskiutės. Žmonių bu- 

, vo vidutiniškai .

Našlaičių vajus. ' •

Bal. s d. po sumai šv.- Jurgio 
pkr. šaleje įvyko susirikimas dė
lei išrinkimo dųrbiiotojų našlaičių 
vajuje. ■ Išrinkta aukų rinkėjai. 
Darbas.prasidės bal. 15 d.-. 'Naš
laičių prieglauda y ra .katalikų į; 
staigių,, lūpa .t u ri ■ niipirktis. plolnš 
že mes ir nori, pastatyt i erdvus, fpo- 
r)ė.Mns.A, Mų remia, gerb. kąfaliki^ 

.dvasiškijm lodei lg visų katalikų 
maldų uja •paramos. .. Yris Vi.lTis, 

■.kad jų 'gaus. . ; /•... p - • z?
' , Sportas. judinamas. ’1

: JAtMitis <miii, jnūsų,- spndūuiū 
Jtiii priųl ėda prisiimti gt prie' ža i-T i - 
iuįj, . I^iacĮttį.yVasųrų čia' žy tuhit 
ve.ikr du KYuidįtiĮnkit -rateliu,, L. 
VWtų iįo kp^ir šv; Jurgių pail. 
tdiubo. L Tiklųia,; &uOį metų,<,dųr * 

‘ ’. ~ .*** ■■ ‘

v

t V^OĖCESTER, MASS. . -
• t.. - - • ‘ '' ; ■' -

’ "" ■ -v1 ■’ ’ ' '• 'A V' v;■

Pas -mūšiy lankėsi. \ Liet uvos 
“VaikiUiiKJėzaus Dr.“H-ūšlnivlų 

iiftikyldųjgulįėįin’s, 
kuuvML -Nurliųtąs; kurs nedeliūj 

.. ■ Atlaiku ■ čion munąrJiį pūsijtg’jju- 
'innkslą,. .Vietine? ImbtllMy’Aui 
Dr’jOųvehgė gražu vakarą,; Ne7 

• -žiūiuul. blogu urny .pHsirihko v-LiiĮ 
* gražus Wuivesleriw)ų biirys. vi’. 

. AlaidįusĮ’vvakarn vedėjas, r-peiMa* 
‘ i ė lyuilAlo jų;kuiL . J ? Nnrhid 

: ;.Kuiu Narbutus trumpoj. pRaJuvlbo*. 
je nurodė, jog tl Vaikeliu J(*zaiLs 

’ . ‘JT ’ ■ V ‘
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CLEVELAND, OHIO.

Besilaikant svečiuose pastebė
jau clevelandiečių gražių darbuo
tę katalikų ir tautos dirvoje. Vi
sų ratų čia suka L. Vyčių 25 kuo
pos nariai. Klebonas kun. V. Vil- 
kutaitis veikia išvien, dar-gi daug 
priditoda darbelio senelis kun. 

• Mikšys. Jie .turi gražų milžiniškų 
mūrų puošiantį tautų ir miestų su 
daug kambarių mokyti vaikelius. 
Ten laikoma pamaldos ant antrų 
lubų. Rūpestingai yra apsaugo- 
jaina mūs tauta nuo rūdžių drėg
numo ir tik ne per didelis būrelis 
tėvynainių visus tautos darbus at
likinėja ir laivų plaukiantį apsau
goja nuo priešij tautos. Šie ne
nuilstančiai darbuojasi:. J. Ruzas, 
J.. Kvedaras, J. Januška, M. Ar- 
dzijauskas, A. Tvinskas, F. Sau- 

’kėvieius, A. Banys, J. Blažys, Pr. 
Bursininkas, P. S'odauskas ir vi
sa eilė .kitų, kurių vardų neatme
nu. Smarkiausia čia veikia L. 
Vyčiai, nes šiandie Clevelande vy
čius visi pagerbia ir žino kas jie y- 
ra. .Tik kas pavydi gražios vie
nybes mūs tautos žydėjimo dailė
je i r patriotiškumo, tas jiems prie
šinasi ir juos bando atakuoti, bet 
viskas veltui. Vyčių vienybes jie 
sugriauti neišgalės, ;

Atplaukęs laivų.

f

Senai tad atsitiko, 
tebebuvau mažas, 
vaikas. Bet vieno atsitiki- 
mo kuris tame mano amžyje 
atsitiko, niekad neužmiršiu*. 
Daug jausmų, daug troški
mų, daug norų jis sukėlė 
mano sieloje, kurie nenyks 
iš jos kol manoji širdis krū
tine j tvaskės.

Tada buvo ruduo. Gražus 
ructuo^ bi Ifnksih^ės. 

painąžu’šalinosi nuo mūsų. 
Artinosi sene-žilė, gili žie
ma. Visa gamta apmirti 
prade j o. Puikiai vasarą ža- 
liavę medžiai dabar pa
gelto, nuliūdo, nuleido ša
kas. Žolynai, kurių-galybė
mis buvo, dabar visai išny
ko. Kur tik žiūri visur ma
tai vien tyrus laukus ir tie 
patys tarsi išsigandę, tarsi 
Imž-ko laukia, jaukuose j o
kios gyvybės. Niekur gyvo 
žmogaus. Retai kame tema
tai piemenėli, kurs su visa 
savo banda stengėsi pasislėp
ti už krūmų nuo Šaltoko vė- 
.1%

Žmonės nuvalę laukus, su
kibo į daržus. Visur pilni 
daržai bobų ir vyrų, jų tar
pe maišosi, storai, storai ap
rengti, vaikai. Jiem norisi 
žinoti, kokie šiemet burokai 
užaugo. -

Vieną . rudens povakarį 
darbavosi- mūsų šeimyna 
darže. Jų tarpe buvau ir as. 
Visi dirbome - krutėjome, 
juokaudami rovėme buro
kus, nes nežinojome ar be
bus rytoj toks-gražus oras, 
kaip šiandien,, kad buvo. Iš
tikiu jų, Šiandien stebūklin-- 
ga buvo diena. Saulutė vi
su malonumu švietė ir džio
vino drėgną, purviną žemę. 
Pranašavimas sakė, jo^'ne-

tinkamomis puošė gražių atvaizdų 
ir patarnavimų svečiams‘kuni
gams. Tėvas Kulikauskas salvė 
gražius pamokslu?., Jo žodžiai vi
siem klausytojam -pasiliko širdy
je. Laike paamldų kun. J.. Cižaus- 
kaš grojo vargonais pasivaduoda
mi su profl St. Raila, tik gaila, 
kad choristai ne visi lankosi ir ne
atlieka savo užduotį

Netikėta mirtis.
Balandžio 10 d. P. Barkauskiu- 

kas ėjo girtas ir ūme rėkaut. Po- 
■-Keistas sustabdė,: tai jis policistų 
parmetė. Tuomet polieistas per- 
.šovė per vidurius. Tuoj nugaben
tas tapo į ligonbutį ir išgyvenęs 5- 
dienas, mirė, pirm mirsiant atli
ko špažintį. Buvo jaunas, 23 me
tų amžiaus. Liūdnas atminimas 
pasilieka jo tėvams. Tai vis moon- 
šaines vaišiai.

Kaapnčiškių Vaikas.
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DETROIT, MICH.
~ _ -Į - ~ ’ Įp- _• •

; (East-Side)
»- — '!■■ -—R,

Balandžio 10 cL prasidėjo 40 va
landų atlaidai. šiais metais žy
miai lietuviai katalikai skaittin
giau lankosi į linžnyčijį. Buvo 
pastebėta lankantis visas tris die
nas, ypač pirniaūien išėjo 9 kuni
gai klausyti išpažinties ir-visi tu
rėjo darbo,,. Šiais metais mūsų, 
gerk, kltibonas kūn, j. Oižauskas 
pasiprašė daug sycčiijjęmiigų. šie' 
kunigai buvo ktsilankį : Kuiv mi
sionierius tėvas ‘.Kulikauskas iš 
(’liieagos 
l’ittšburgh,

NEW PHILADELPHIA, PA. ’

Anglių kasyklose ddrbai. eina 
gerai, t Pribuvusiam iš kitur dar
bas nesunku gauti.

8 bal. iškilo “karas“, tarp dvie
jų lietuvių. 4 vyrai- paėmė kele
tu niunšajnų, .užėjo į smuklę įsi
traukti rudžio pio kelis gurkšnius. 
Rado ton dli broliu, iš kurių vie
nas bitvo kaip rusai; vųdiiia goro- 
dovoj. ■ Turėdami kokį tai nesu
sipratimų nuo. šenidu,; pradėjo 
tįutpe savęs vaidytis ir paskui peš- 

III:,!, liun. Si.tkailis k'Oh UŪV kad priėjo pHc kraujo 
kjui. ;kiušas SI IH'ūlięjiinp. ,;

Chicagos, III, kinu' DeksniS'-iš 
Grumi Rapids, iAleh., kun. Brig- 

.maitas iš AVestvillc, ilį, kum. Ger- 
viaįūts iš .Niagara Palis,<N. .Y,, 
kutu./Lipidus ^tš?. Sagiiiaiv, Mielu 

' kum Mikšis- iš..Ciovola'nd, - Okio, 
•.Valaitis išjlotrij.ik Mieli.., kini; Ig,

HARTFORD,CONN.
- v ■ .

L. D. S. nariams.
v

sakėsi, gana toli nubėgę va
karų pusėn (iš tos pusės gai
sas girdėjosi, bet vis girdė
ję, kad kaž-kame gana toli 
tas balsas aidėjo. Jie matę, 
kaip kaimynai taip-gi persi
gandę ir nebežinoję ka dary* 
lt ‘ . ; ' ’ ? '

Po taip gražios dienos atč- 
j o dar. gražesnis vakaras, 
paskui puiki, tamsi, gaivi
nanti, žvaigždėta uakiąs. 
Tearsi’ nieko nežinodami ar 
baimes, dienos įspūdžių, 
perimti Vtuoj po vakarienės

Daug įspūdžių dieną per
gyvenus, naktį, sapnai ne
davė ramybes; Čia beranda” 
mas buroką pavirsti, čia juo
kiesi iš kitų, ten vėl išsigąs
ti nuo kaž-kokio trenksmo!.. 
—Sekaiiti-dieiiaL_buvo-taip 
pat graži. Nieko stebėtino 
nebegirdėdami, nieko blogo 
nejausdami ėjome baigti va
kar nebaigtą darbą* Šian
die pasaulis išnaujo atgijo. 
Darbavomės, juokavome, ir 
klausėmės, vakarop kilusių 
bildesių, kurie .tokiu pat to
nu, tokiu .tankumų bildėjo 
kai vakar. Ši Vakarą nebe- 
bijojome, nebeišsigandome, 
nebebėgome kaip proto nete
kę. Ramiai sau klausėmės, 
burokus raudami.

Šios dienos vakaras, tarsi 
tokio gražaus, vyliojančio 
niekados ir nebuvo, gaivino 
kiekvieną, kas tik papuolė į 
tyro oro bangas*.- Sodas vy-. 
liote vyliojo pasivaikštinėti, 
siūlyte siūlijo savo vaisių. 
Mes-gi pavakarieniavę nėjo
me tuoj gultų, bet nuėjome 
sodan ir ten prisirinkę nu
kritusių obuolių ir kriaušių 
susėdę ant dar žalios vejos 
klausėmės nenuilstančio bil
desio.

Vasarą būdavo sėdi sode 
ir klausai lakštutės giesmių; 
Dabar tos giesmininkės ne
bebuvo, nebuvo kas užimtų 
jos vietą. Dėl įiemibodumo 
ėniėme pasakoti/ vieni ki
tiems įvairiausias pasakas a- 
pie Lietuvos senovę, senovės 
karus, karalius, o tasai “ne
paprastas”. bildesys, tarsi, 
būbnas mušė taktą.

Nežinau antro žmogaus, 
kurs lygiai mūgtų pasukas., 
lygiai su didžiu noru jų 
klausvtūsi, kai aš. Šis va- 
karas todėl ir buvo man lyiro 
maloniausias,. . kuo trum
piausias. Girdėtosios pasa
kos sieke ųet senus lietuvių 
amžius,- amžius, kada Lietu
va buvo galinga. Jos kliu
dė lietuvio laimes ir nelai
mės valandas, didžias kares, 
baudžiavos ir laisvės atgavi
mo . laikus. Jose spindėjo vi
sas lietuvio gyvenimas, kaip 
jis žuvis žvejojo, nūŠke me
džiojo, kare kovojo, paskui 
pavergtu tapo, baudžiavon 
e j o,, ponui tarnavo, dęą už 
tat gąvon Vist vargai ir lai- 
ulės, ponai ir bernai ten bu
vo nupasakojami. • Žodis 

: u pairas’.nepiirūstai erzino 
: rnitne. nes mane kiekvienas 
; “laužiku” vadino* ^Senovė-- 
jeniat pintą ganaūaug būta,, 
visi jiė buvę tokie malonin- 

. gi,.. tokie; Įalkiatiai, kad imu 
► žikams reikėdavę jiemĮu tąr- 
i iRUitL už tai dažįiiausiai me- 
; ko neduodavo "apart menko 
i pVagyveninuL ‘ ; A'
;/”NęTejošr nmn ’ atfeošyti 
t ieins ponąnw' išlųiosnėti liiū 
tuvius iš vėrgijos’ jungA Bet 
dejų; ne viėli ikmąt iūitgitm 
lietūyius,. va vgiiio juos žiaiu 
ri hišų-yatūžia* ji persekio
jo lietųvinnlciis, jų raštus.

visą rašliavą, o pat 
skleidimą tų rąstų gi. 
ve Sibiran. .

Daug, gana daug, 
karą, prisikalbėję, da 
siklausę įvairių pasi 
jome gultų. -Tamsi 
pridengė pasaulį ir 1 
nam siuntė poilsį 
merktis ir mūsų,aky:

Koks-gi buvo mttsr . 
bimas, kada sukilę j 
me vakarus, tarsi, gai 
imtus# Du kiekvienc 
Įėjime, dar aiškiau 
tįajAs vakarop) Ptgfttū. 

ugnis svaido dangum 
buvo tai gaisras, neš 
neužimtų taip platai 
zonto .

Dabar tik likosi vi 
kn, jog tai karės es& ’ 
-tojišviesairbalsas 
iš kanuoliu šūviu. 11/

** ■ * v - •

rėjOme vakaruosna, 
mes kaskart artėjau 
desio* Turbūt naktis 
privertė nurimti. I 
ėmė rodytis aušros : 
liai, vakaruose-gi 
ugnine Šviesa ir paga 
sai nutilęs bildesys, • 
te mus skirstytis ir e 
tų. ' ‘ '

. Praslinkus dar 
dienų sužinojome, jo 
mušasi su vokiečiais* 
jau žmones pasakojai 
kilis nuostolius daro 
ras, Įdek daug išžud< 
nių. Pasibiaūrėjimo. 
kilo mano sieloje. Sv; 
sias mano troškimas 
sustabdyti tą karą, b 
dyti tą nuostolių d 
Norėjau išliuosuoti Iii 
iš rusų vergijos jungo 
j au duoti . kiekvienai1 
vės..

Getai žinojau, jog 
kitą nuveikti, pačiam 
būti stipriu. Prie 
kaip tik to ir trūko, 
silpnas, nieko iniveiL 
būčiau įstengęs. I 
laukti. Manyje buv« 
koks jausmas, kurs i 
mane, suteigė vilties 
teikė naujų jėgų t* 
iiiam gyvenimui. K 
tvirtino mano sieloj 
kiekvienas gali būti 
jei tik noro randasi, 
prie.manęs buvo pa
imli, tik trūko žinių, 
mojau kelio, kuriuo 
viso nueinama. Reikė, 
kintis gyventi, mokįi 

r sako, kad laikui atėju 
mis jėgomis galėčiau 
darban išliuosavimui 
nes iš vergijos.

Aš dai'j trukus bus sniego, nes- didis, 

tir link. Ne vieii gulbes leke, 
leke ančių bei žųsų būriai, 
kurių klykavimai kėlė didį 
trukšma. . ,

— Vyras, tai vyras! 
juokėsi iš manęs vyresnieji, 
matydami mane vargstant 
prie buroko, kuriam visus 
lapus buvau nusukinejęs, iie- 
galedamasyisrauti. /Nejūo- 
kaista® bur6kq\islwti^&y 
galėjau, net pagrojęs, visas 
savo jėgas, juk dar pupų pė
das tebebuvau*

Ši pajųokaxmane, labai su
erzino. Norėdamas vėl pa
sirodyti milžinu ir atitaisy- 
ti pirmutinę pajuoką, pat- 
ėmiau kitų buroką ir ' taip 
stipriai jį truktelėjau, kad 
jis šokte šoko lauk. iŠ žemės, 
net aš aukštininkas pavir-* ■ * <"** • 
tau. Tada kilo dar didesnis 
trukšmas. ir begalinis juo
kas. ~ Mane-gi apemė-dar di- 
Tdesnėgėda.

Nežinia, kuom tas viskas 
būtų baigęsi, •jei ne verks
mas, kuris mus visus, tarsi 
šaltu vandeniu, šaltą žiemos 
dieną, apipylė ar iš stipraus 
miego prikėlė. Kas jis per 
bildesys buvo ir iš kur jis 
buvo nieks pasakyti negalė^ 
jome, nes dėl žinomo trukš- 
mo nė vienas aiškiai negir
dėjome. Nekurį laiką stovė
jome, tarsi, stabų ištikti.

,Po keliolikai minučių vėl 
atsikartojo, panašus pirmą- 
jam, balsas. Dabar visi aiš
kiai jį nugirdome, ne A visą 
tą tarpą ausis ištempę klau
sėmės, o kita vėl, nebuvo 
priežasties panašiam trukš- 
inui sukelti. Dabar tikrai 
persigandome, nes tas bal
sas buvo nepaprastai stip
rus, staugiąs, net, jam gau
džiant, žemė virpej o. Seno
vės žmonės pasakodavo, vel
nias taip staugiąs ir visus 
žmones gandinąs; tuomi bal
su apreiškiąs nepaprastą 
džiaugsmą,, kad Jo, praga
ro, gyventojų skaičius padi
dėjęs begaliniu skaičiumi. 
' Visa gamta išsigando. 
Paukščiai, tartum, proto ne
tekę lakiojo, Šen ir ten. 
kivkdami, kukačiuodami -ir 
reikšdami begalinę baimę. 
Vienu momentu, trumpu 
^akymoju pamatėme tą nepa
prastą, tą. nuostabų gąmtos 
persikeitimą. Gamta iš bai
mės, net apmirė.

Nors, kelintas jau kartas, 
kaip aus balsas kartojosi, ta
čiau mes sąmonės vis ncatga- 
vonie ir stovėjome nieko ne- 
veikdami. Nebežinojome ką 
toliau daryti, ar bėgti slėp
tis, ar nurimti ir tęsti toliau 
pradėtąjį darbą l Vyrešnie: 
j ė broliai metę, darbą bėgė 
ton pusėn, iš kurios girdė
josi šis balsas. Aš-gi sų tė
veliais likausi vietojo.' .Žių- 
geidųmo vedamas, begini 
prie' tvoros ir. pasilipęs klek 
galima aukščiau, . žiūrinęjau 
į visas pusės, bet niekur nie
ko ^nęnĮatydainąš, J grįžau: 
prie tėvelių, -su kuriais, pa
likę dąrbą betvarkėj,' ejoųie 
muno. Vaikščiojųinė po
.kambariui, kiemą' ir soda, 

mašiiiališko 
biltlejiihoi Dildejęs, kol btl- 
dėjęs, t ui būt Jani nusibodo, 
nes nutilo irtą vakarą nebtį- 
atsikartejo* ‘; ‘
• Sii^rĮžb, nuo darbo pabū
gę,.- kroįian ' lyofe-gi buvo 

1 inūsų-uustebimasj kada, jie
■ •' ' '.■y.- . • ' ./

Vieversys,
t *•- ■■
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DIDŽIAUSIAS KNYGT

.. Rymas. — Vatikam 
gyiias. tapo didžiausia 
saulėje, kai Italijos m 
rių kabinetas .nutarė g 
:ti Vatikanui garsų jį C 
knygyną. Tas kny.;; 
randasi CliĮgi palbehij 
rį pastatydino poj 
Aleksandra VII, D 
valdžia atimdama poj 
svietišką valdžią .būva 
laikįtiįyįo tą paloeįų y

£ *
’V

*

:T^iygute yra didMn 
mato (5x10) 68 i

Aos viršeliais* . - < 
Ayį&faA tiktui' c. .
Agentąnis nuleidžiama „ 

fcnkMaukite paaj '

**’4r I

A/

Bal. 2(1 d. ketverge vakare įvyks 
svųrbus ekstra smdriiddmus para-

Pageidaujama visų narių nlšL 
. nes yra svarbių ■ orgauį-

w'.'

jjpn'iKįjs'iš hetimt,. liteli., kini; .1. pijus svelniut-j ■Tii'lO vnl. vitlUfė. 
tižmisluš. :Sės(ų^!iiiikiūuai puo, 'v 
šč altorius gėlėmis ir žvakių oiiiij lanityti, 
eilmnis...... -tiįttį didelis: skąit-j nacijos reikalų, kmfie: Ims aįūartn. 
<Mus.W,iiuti|eWs’dwipttUQtniB tam Kuopos Valdyba.
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VIETINĖS ŽINIOS GAUTAS.

IŠ SUVAŽIAVIMO. •

Pereitą nedėlią Lavvrence 
įvlvko Federacijos apskri
čio suvažiavimas. Iš So. 
Bostono buvo nuvykęs dar
buotojas Jon as GI merkis, 
Pasakoja jis, jop suvažia
vusių uolią veikėjų ūpas la- 
bai pakilus. ” Vietos gerb. 
klebonas?. kiui.. Virmauskin 
maloniai priėmė delegatus, 
ir visą laiką dalyvavo suva
žiavime, Tcip-gi dalyvavo 

- vietos lietuvių vikaras, kum 
J tiras. J?ayg:.ęnf^ečto^kėl^-

’ “ puikų\priėniimą5 (
Demgatai .negalėjo, atsi

stebėti ir atsidžiaugti nauja 
bažnyčia, kuri teisybe dar 
nepabaigta statyti, bet ku
rios. apačia jau gatava ir 
ktw esti pamaldos ir susirin- 
kimair^Suvažiavimas išreiš- 

- <e. užuojautą Lietuvos 'kri
kščionims demokratams, pa
skyrė rinkinių agitacijai au- 
<ą. Nutarė turėti apskričio 
oi^jiiką Lavrence rugpj. 19 

j)arapi jos ‘ ‘ kempėj.. ’ ’ 
Lavreiico ’iečių: viešingu- 

‘ mas ir uolumas užtikrina 
pikniko gerumą ir jo pasise
kimą.

*

a ■

Šiuomi gerbiamai So. Bos
tono lietuvių visuomenei 
pranešu, jog pranešimas a- 
pie gaviihą mūsų aukų. Klai
pėdos Gelbėjimo Komitetui, 
siųstų per Tarptautinį Ban
ką, gautas. • Pinigai, sumo
je $350, buvo išmokėti tiems, 
kurių vaidu buvo siųsti, Pa
sirašo Gelbėjimo Komiteto 
pirmininkas Martynas Jam 

-kusT - -k-urit»--^’ardu -piidgai- 
buvo siųsti. ’

Bostono Klaipėdos
Komiteto. Pirmininkas 

M i kolas Veiiis.
' “Ac;Z

VIEŠA PADiJKA. ’

Z1

SUSIRINKIMAS.

Ateinanti ket vergą bal. 26 
įvyks vietos .Federacijos 
'liaus susirinkimas pata
linę j salėj ant 7-tos gatves, 
akėjai ir nariai, prašomi 
įsmukti.

Šv. Kazimiero Vienuoly 
no Rėmėjų U-tas skyrius 
šiuoini išreiškia nuoširdžią 
.padėką visoms lošėjoms ir 

surengimo veikalo ‘‘.Piloto 
Duktė/'

,Laikytame susirinkime ba
landžio 15-tą dieną visos na
res iŠrUške dėkingumą vi
siems darbuotojams,. ypač 
jaunimui už jų pasišvėsti- 
nią:. Nors daugumas., iš jų 
buvo moksleivės, vienok ne
sigailėjo laiko,/ir.dėjo- visas 
pastangas idant kuo ‘pasėk- 
mingiau pastačius tą veika
lą. Už toki puikų pasidar
bavimą sulaukėm gerų pa
sekmių suteikiant šv. Kazi
miero Vienuolynui clideliau- 
sią. paramą.

Sek v. K. Alase v2eiu t.e .

naujo skyriaus valdybai užf 
jos garbingą pasidarbavimą 
ir siunčia karščiausių palin
kėjimų kuogeriausio pasise
kimo skyriaus darbuose.

“Centras turi nemažo 
džiaugsmo iš taip gausingo 
So. Bostono skyriaus narių 
skaičiaus ir pasitiki, kad šis 
skyrius taps Amerikoj e vie
nas iš pirmutinių savo svar
ba ir veikimo pasekmingu- 
mu.

L‘Su'tikra pagarba,
Prelatas A. Dambrauskas 

^yUKa^r-foš Pirm. ’ ’ 

Todėl aišku iš to laiško, 
kad So. Bostoniečiai ir Lie
tuvoje yra užsitarnavę sau 
garbę, savo duosnųnm.^/^ 

tegul Ma nebūna už\' 
baiga, nes katalikiškos spau
dos platinimo darbas yra be 
pabaigos ir reikalauja nuo
latinio rėmimo. ’

Tiesa, daugumas So. Bos- 
toniečiii priguli prie: šv. Ka- 

Draugijos Kaune, 
bet. gerai žinau kad da- yra 
geros širdies ypatų kurios 
norėtų Įstoti į skaitlių nartą 
tos draugijos. 'Todėl jeigu 
da ne priguli prie šios pra
kilnios draugijos, ,be atidė
liojimo išrašyk ir savo 
draugus prikalbink .

Galima kreiptis visokiais 
reikalais šios draugijos se
kančiu antrašu: Kazimiera 
Alasevičiutč, 414 W. Broąd-

ziimero

Extra!Etftral
ŠOKIAI

LIETUVIŠKI ŠOKIAI
Rengia Lietuvos Vyčiu 17-ta; 

kuopa

SUBATOJ, BALANDŽIO 28
1923

’ PARAPIJOS SVETINĖJE,

492 E. Seventh St., So. Boston.
Pradžia 7:30 vąl, vakaro

Tad-gi goi’hianiieji-mos, sent ir 
jauni, kas gyvas, kviečiam visus 
atsilankyti, urs nu/. užtikrinam, 
kad būsit visi pihiai Im'teįikhiti. 
Rus y.ti|<rai lietuviška . orkestrą. 
Tad-tgU gerbiainieji/iiėpamib?ŠĮ0ė 
^^Iftingai kt^piMyti; *

Kviečia širdingai Rengėjai.

Valdyba.

ATVAŽIAVO.

anedėlio rytą Bostonan 
vko A. Žemaitis, dailinin

kas, Lietuvos Šaulią įgalio- 
unis. Naujojoj Anglijoj jis 

rodys Klaipėdos paėmimą 
adomuose paveiksluose.

Pirmas Naujojoj Anglijoj 
paveikslu rodymas ivvks So. 
bostone pauędėlio vak. bal.

‘ d. įžanga nemokama. V.i- 
atsilankykite.
Poliniesnis maršrutas: 
Balandžio 24 d. Montello 
Balancl. 25 d. Cambridge 
Baland. 26 d. Layvrėnce.- 
Balandžio 27 d. Nonvood 
balandžio 28 d. Brighton 
Balandžio 2$) d. Lo\vistoii.

«

NUKIRTO ŠUNIUI 
UODEGĄ.

AViucliesteryje. teisėjas 
Iash nubaudė Micliaėl. J. 
’oley $20 už tai, kad jis 
irviu nukirto šuniui uode- 
ą.. Kaltininkas, .teisinosi, 
ad pirmu kartu šiuo būdu 

trumpinęs šuniui uodegą.

Susirinkimas Šv. Kazi
miero Vienuolyno Rėmėju 
.U-to skyriaus buvo laikytas 
Balandžio 15, 1923 pobažny- 
tinėje svetainėje,

Nors ii’ nodaugiausia . iia- 
riiĮ atsilankė viesok svarbūs 
skyriaus reikalai būvą taria
mi ir svarstomi kaip visada. 

* Išdavė raportą pirm. O. 
Jankienė iš surengto vakaro 
ir pasirodė kad pelno liko 
$151.35. ■

■ Paveikslai kurie, buvo par- 
davine jami pirnriaus,. bažny
čios prieaigyj'o, gus ir vėl 
pardavinėjami, nes pusė tų 
pinigą bus Skiriama vionuo.- 
lvnui. .

*- »» *•

Taip-gi buvo tariama su
rengti ‘ išvažiavimą, bet pa
liktas tas sumanymas toles
niam laikui.

Dabar susirinkimai šito 
skyriaus bus laikomi antra 
pėtnyčią kiekvieno mėnesio 
po pamaldų dėlto kad’ nega
lima patogesnės dienos gau- 
ti..

" L. P. S, i kuopos susiyin- 
kimas bus 25 d/ balandžio, 
1923..au. parapijos satėjį, ant 

: 7 gatvės, 7 ;30 vakare.... .Visi. 
. nariai malonėkit sueit, nes 

turim svarbiu, reikalą aptar
ti/ Teipo-gi nialoireląb su- 

’uešt. tįkiėt us tr pinig’uš.. Hv- 
pfimirškit ir. nauju nąrhk at-

■ uyęst;

--—r ~

OR.A. J. GORMAN
IdūMAUSKAS);

DANTISTAD

T

MŪSyKEUAI.
Kurie norite sužinoti pu 

grindus Krikščionių Demo- 
kratų Partijos Lietuvoje] 
kurie ja indomaująte, kurie, 
stebitės jos veiklumu, tai ( 
nusipirldte viršminetą kny-i 
gą. Mi yra parašytu vieno į I 
iŠ tos partijos šulų Kun. | 

Krupavičiaus.

Kaina jos tiktai Sic.

Adresuokite: ,

r ANT PARDAVIMO
I RESTORANAS už $600. Biznis 

ir-vieta kuogeidausi; 24 sėdynes: 
4 marmdryniai stalai; 12 sėdynių 
cofinteris; inavmorynės grindys; 
didelis “ice eliost ’* ir visos sud’y- 

. nos ir rakandai. Savininkui pa pir- 
į kils kitą hizuj turi fiiojatis šita vie

tą parduoti.
FRANKLIN AUTOMOBILIUS 

(Roadster) už $350, G e mm pade- i 
jiine,- mažai vartotas. Savininkai 
išvažiuoja ir todėl turi parduoti.

8 AKRŲ ŪKĖ: ’ačiame Stough- 
toii’o mieste; naujas 6 kambarių 
namas su elektros šviesa; gena ba
ilia ir vištinyčips : 24 vaisiniai ine 
džiai ; preke $6500; $2000 įnešimo. 
Dėl pi ’ tų žfnhykreiplritfe į , 

^NIAN aWsNCY, V 
A,-Ivaškevičius, Savininkas,

361 Broadway, So. Boston, Mass. 
Telefonai: So. Boston 605 ir 1337

PARSIDUODA 2 AUTOMOBILIU 
1922 Bu ick uždaras ( Sodan ) dėl 5 ypa
tų jr 1921 Palge atdaras dcl 5 ypaUJ, 
Mašinos soroj tvarkoj. Galima matyt 

-b-^tumdyt-irtle-farctm—---- •-------------
F. ZALESKAS

-114 P.roadvay, Sontli Boston,
Telephonas : So. Boston 2334.

i 
’ i

i
i

I
I
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T05 M*ta lt, Montello, Ubu, I 

]IKampai Broad 81)] g
3 Ttl. IrooktoM I112-W. I ,

UMHHMMMHMnMNHMMMaJl.

OR. J. C. LANDŽIUS11
I LIETUVIS GYDYTOJAS IB 
I CHIRURGAS.
I Gydų afltrlaa ir chroniškas llgcut 
g vyrų, moterų Ir valkų. Egruml- 
K nuoja kraują,spjaudalu«, Slapumų 
| Ir ŪJ iavo laboratorijoj. Sutelkia 

į patarimus laiškais kitur gyyenan- 
g tiems. Adresas: V V. \/-;.

' B06 BR0ADWAY, v
BOUTB BOSTON, MASS. 
(Kampas G St. ir Broadway)' 

VALANDOS: 9—11, 2^-4, 7—B

t

“DARBININKAS”
336 B’way, S. Boston, Mass,

Paieškojimai
Ieškau dėdės Jono I’udanlo .Eišiškių 

: vai,, Lydos apsk., Kalemrtivfcų- kuinm, 
: Pirmlaus' gyveno • Boston, Mass. .Ils 
puts .urbti kas žino, prašau pranešti 
šiuo antrašu: Adele Krupavielenė. (Jū
ron i ų kaimo, Žaslių pašto, LTTHĖANLV 

(26). ■ .   . ... š
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LIETUVIŠKI ŠOKIAI
YRengia/LietuviųKooperatyviška.

Bendrovė
SUBATOJE .

BALANDŽIO-APR1L 28 D.
• 1923 m....

MALTA HALL

40 Prospect StM Cambridge, Mass.
Pradžia 7 vai. vakare.

Nuoširdžiai kviečiami visi daly
vauti’šiame baliuje, kaip šėrinin- 
kai taip ir pašaliniai. Bus groja
ma. lietuviški šokiai. Muzikantai 
gros lietuviškus šokius. Bus taip
gi ir visokią.-gai’HžiiĮ užkandžių ir 
šaltakošės. Kurie neateisite, tai-il
gai gailūšit ės.

Įžangą vyrams-----45c. ,. •
-žangą mbotorimk. -35c,

Visus kviečiame dalyvauti.

KOMISIJA.

I

Turi .tiuli greitai parduota ceverykų 
taisyklė su visomis mašinomis ir rei
kalingais iiftaisymąis. Yra taipgi krau
tuvėlė vaikams čeferykų ir tavoro. Vi
sas biznis gerai išdirbtas ir norinčiam 
duoną pelnyti, darbas ant visados. 
Parduosiu labai pigiai; nes esu šilpnos 
sveikatos ir negaliu apsidirbti. Guli 
pirkti ir visai neprityręs to darbo. At
sišaukite tiesiog.pas savininką

Ri(’HARI) YARMALĄVIC’lUS
37 Arthur St, Montello, Mass.

’ ' C)

~ ~ ■ . . Tel. Main 2483'

GEORGE H. SHIEIDS
ADVOKATAS 

811-812 Old South Euilding 
. 294 AVashingUn. Street 

BOSTON, MASS.
Valandos: 9 A. M, Iki 5:30 P. M. 

Gyvenimą vieta.
W WlNTHR0P StBEET,. EAST BOSTON 

Tel. East Boston 152—J.

I 
r 
it- 1

TeL So. Boston 828 
LIHTUVYS DANTISTAS 

-DRrl^MASB- 
(KASPARAVIČIUS)' 

Laikinai perkėlė ofisų po No.
425 Bboadway, So. Bostojt, Mas«.
• Ofiso Valandos:
Niuo 10 Iki 12:30 ryte ir nio 1:10 

iki 6 Ir nno 6:80 iki 9 v. vak.
Ofisas uždarytas subatos vakarais 

ir nedaliomis.

16 Metę South Bostone į

wav, So. Bostos, Slass.
J eigu, kas pageidautą ■ ar

ba norėti! tiesiog prie gent1- 
ralio įgaliotinio ■draugi j oš 
kreiptis, čia paduodu antra
šą: Rev. P, Kasčiukas, 260 
E. Main St., Amsterdam, N. 
y; . .

Valgomųjų daiktų ir saldumynų 
krautuvė (Grocery ir- Ieo Cream). 
Taipgi cigarų ir tabokos. Parsiduoda, 
pigiai ir greitu laiku, nes išvažiuoju į 
ki tų miestą. Atsišaukite: 405 E. 8-tli 
St., So. Boston, Mass.- ' (24)

4

»

Sckr. K. Atašė vi etute.

IŠVAŽIAVO.

Bostono kardinol as O ’Con- 
nell išvažiavo Aūglijon. Ten 
praleis keletą mėnesių.- ir 
lankysis. įvairiuose miestuo
se.

Reikalingas geras VARGONI
NINKAS.’ Su išlygomis kreipki
tės šiuo antrašu:

Rev. Georgė G. M. česna, 1011 
Dengias Street, Sioux (’ity, Iowa. 

’ • (28)

jž.

KAITROS.

Po labai vėsaus nepavasa- 
riško oro, staiga užėjo vasa
riškos kaitros. Pereita su-

1 *•

batą ir neclelią buvo šilta, 
kaip per Šv. Joną. Subatoj 
gyvsidabris buvo nulipęs net 
iki 86 laipsnio. Nedėlio, 
vakarop smarkus vėjas su
pūtė lytaus.

ATPIGO GAZOLINAS.

t

REIKALINGI.

KOBINIŲ BATŲ 
DIRBĖJAI

MERGINOS MOKINTIS 
AMERICAN RUBBER CO. 

netoli Kandai Są. 
CAMBRIDGE, MASS.

8ekr. K. Alasevičiutę.f- ' ' -

ITžREnrSTRITOTAS. .

Su oro atšilimu automobi
listams dvigubas džiaugs
mas — gražus oras ir gazo
linas atpigo. Atpigo vienu 
centu ant galiono.

RUKAI IXGI

DIRBĖJAI
Merginos Mokintis 

AMĘRICAN RUBBER CO. 
netoli Kendall Sq.

C, a m b t d g ė, M a. s s.

i! AKIŲ SPECIALISTAS 
/ B99ft W. BR0ADWAY

i i VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 v. vak. Į 
-> : .-n • --aasį

Tel. fio. Boston 270

J. M AC DONELL, M. D. 
j Galim MUikalbSti ir UetavUM. 
4 Oriso Valandos:
a Ryteli 11d 9 vai. Po pietų naq I—B. 
g Vakarais nno 6 iki 9.
| BM Broadway,; 8o. Bostoi,

0

□ID. LIET. KUN. KEISTUČIO 
DR-JOS VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.

PIRMININKAS — Vincas Zaleckag,. 
81 Mercer St., So. Boston, Mas«. 

/TCE-PIRM. — Antanas Pūstelis, 
146 Bowen St, So. Boston, Mass. 

ROT. RAST. — Antanas MacejunaS, 
450 E. 7-th S t., S o. Boston, Mass. ’ 

j'IN. RAST. — Juoz. Vinkevlčius, 
169 IV. 6-th‘St., So. Boston, Mass.

• <ASIERIUS — Audrius Zalleckas, 
307 E. 9-tIi St., So. Boston, Mass. 

iARšALKA — Aleksandra Jalmokas, 
115 Granite St., So. .Boston, Mass.

D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mėne- 
inlus susirinkimus kas pirmą, nedėk 
tienį kiekvieno mėnesio po No. 69-1 
Vashington St, Boston, Mass., 6-tą v« 
akare. Ateidami drauge ir naujų na- 
ių su savim atsiveskite prie musų dr

oš prirašyti.

....... ... ■Mumn’
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I DYKAI LAIVAKORTE 
g . VAŽIUOT T AR IŠ LIETUVOS.
I Dėl platesnių in formacijų. Tašydami-laifikį įdekite 
a ženklelį, dėl atsakymo. |
| JZUROPĖAN-SVREAU^ Viw $Ias». |

JOS-A
LINIJA ' 9Broadwz,.v Nev^ork.jMX

• JSaLIETUVk
PER IIAMBURGA.pTlIZCĄ 

ARBA L1EPO JŲ.
, v VAŽIUOKIT VISI PARANKIU IR 

.TIESIU KELIU 
Lietuviai važiuojanti į Plllavų aplen

kia- lenk’j juostų (koridorą). Visa trečia kle- 
’ sa padalin t ii į kambarius ant 2-jų, 4,-rių ir 8-nių 
lovų.

S Fe* ‘tūliais Kalėdų IįplaukimaiS
S. Š. LITUANIA......... .Gegužės 2 d. . 
S. S. POLONIA.......... Gegužės 23 d. 
IŠ Nėw Yoi ko ir Bostono į Hamburgu §103,50, 

*>T i Pilliavą 8106.50, į Libavų ar Memelį 107.— 
9' Iš Bostono į New Yorkų per Fall River Liniją. 

Kfeb-kitės nrie vietinių agentų.

ŠV, ELZBIETOS* DRAUGIJOS 
HARTFORD, CONNECTICUT 

VALDYBOS ADRESAI/

llzb. Mlelnlklenė, pirmininkė,
44 Cė'dar St., Hartford, Conn.

J. Lab leki e nė,. vice-pirmlninkg, •
. 90 Sheldon Street, Hartford, Conn. 

Labicklenė, iždininkė,
. 44 Madison St., Hartford, Conn. 

larijona Katkauskaitė, fin. raštininke,
. 16 Atlantic St., Hartford, Conn. 

t. Punilzienė, prot. raštininkė,
19 AValcott St., Hartford, Conn. 

-tos draugijos susirinkimai būna kas 
otrų -nedėldlenį kiekvieno mėnesio, 
•ažnytineje salėje.

BUVO TOKS SILPNAS KAD 
SVERDĖJO.

Pataria sergantiems imti Šitą 
stebuklingą vaistą. .

Ponas J.. H. Bartlett iš Cid’o. N. C. 
rašo: “Kuomet aš pradėjau imti Nugit- 
Tone’ą, aš turėjau skrandžio ligų, bu- 
vau visas sunykęs, negalėjau nei dirb- 

. rl nei valgyti, nei miegoti, ir buvau toks 
Aš .žinau, kad Nuga-Toue pagelbėjo 
man daugiau negu visj kiti vaistui. Aš 
patariu kiekvienam, kuris serga, yra 
silpnas ir sunykęs, gerai Nuga-Tone’ą 
išmėginti.’.* šitas didelis sveikatos, sti- 
silpnas kojose, kad eidamas svei’dejau. 
pruino ir luini atgaivintojas turi ap
sčiai geležies kraujui ir Fosforo sme
genims'. Jis sutvarko vidurius ir išva
rų nuodus iš luino. Pamėgik Jį pats, o 
įsitikinsi. Vienam pilnam mėnesiui gy
dytis tik $1.00. .Nuga-Tone’jį. pardavi
nėja visi apliektniukal pozltiilga ga
rantija, kad jis suteLks visišką paten
kinimą t arba bus pinigai grąžinti (ga
rantiją rasi prie kiekvienos, bonkolėsh 
arba Jį pasiųs tiesiog apmokėtu paštu 

-'Natioiml Labbratory. likis s.' AVabusli 
Avė., l'bieago. pasiuntus1 jiems $11(10.

I ■ - Į- - -■ -• .J -

DRAUGIJŲ ATYDAI!
Khkard\}, visokivŽenklelių,Guzikučių,Ant- 

1/U.VOUVv skaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tč? vardą, 
STRUPAS CO./ 90-92 Fcrry St. Newark,rN. J.

■ I—.......................— ..........■ ■ - _________ „-..Įc/

;V. KAZIMIERO B. K. DR-JOS 
SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ANTRASAI. .

t

?IRMININKAS — VI, Paulauskai,
90 B Street, So. Boston, Mas*. 

VICE-PIRM. — J. Jaruša,
440 E. 6-th St., So. Boston, Mass. 

CROT. R.VsT. — A. Janušonis,
J.42G Columbhi R'!, S. B,ošton, Mass. 

aTN. RAST. — K. Kuškis,
42S E. S-th S t., So. Boston, Mass. 

IŽDININKAS — L. Svagždts,
111 Boiven St.,* So. Boston, Mass. 

TVARKDARIS — P. Laučka,
393 E. Pifth St„ So. Boston, Mass, 

DRAUGIJOS anrašas reikale
366 Broiuhvay, Sp. Boston, Mass. 

Draugija savo susirinkimus laiko 2-rų 
nedėldlenį kiekvieno mėnesio 1-mą vau 
po pietų, parapijos svetainėj/ 492 E, 
Seventh- St., So, Boston, Mass.

ŠV. JONO EV BL PAŠELBlNeS 
* DĘAUGYSTfiS VALDYBOS

* ADRESAI.

PIRMININKAS —’ J. L. Petrauskas,
252 Gold SU So, Besteni, MašĄ 

VIGE-PIRM^ — Kazys A.mbrozas,';
49g Ė. 7-th■. Št,, So. ĖostonrMass, 

PRO T; R AŠT. — Julius Savickas,, •*
ill 'Bonen St.. Sn. Boston, -Mass. 

BTN. RAŠTININKAS — J. švagidys,
171IV. (Mh-Sfo So.,Boston, Ma&< 

KASIERIUS — A. Naudžiūnas,
885 E.’ Broad\vay,. s. Boston, Mass, 

MARŠALKA —' J, Zalkls,
7 Vlnfleld St„ So, Boston, Mass, 

Draugija laiko susirinkimus kas trečiu 
nedėldienj kiekvieno 2-rų vai.
po pietų Įfcy Petro parapijos 
K, SeventĮi. St., South Bo«t6h, Mais»,

APIE LIETUVĄ

Detroitą subatą Ęostono 
Transe ript indėj o recenziją 
knygos' apie -- Lietuvą. Ta 
knyga vadinasi Litbuaniaj
Pust and Present, parašyta’ 
buvusio Anglijos ..atstovo 
Lietuvai K J. Įlarrisom Re
cenzija prielanki.

NAUJOS KNYGOS

.Jau So. Bostono skyrius 
\ Kazimiero Dr-jos Kau

ne^ užregistruotas.
šiomis dienomis aplaikiau 

laišką iš Lietuvos • ųtio do 
.Malonybės Prelato A. Dam
brausko, pirmininko ' -- š v. 
■Kazimiero • Draugijos Kau- 
i>.°- . / " ' '/ ’ "

(Na žemiau paduodu nuo
rašą svarbesnių paragrafą 

fto laiško; nes manau kad ne 
vien Rk nariams šios -.drau- 

; g į jos bu s indomu skaityti, 
bet ir taįp'-Įįirieteliams. / / ‘ 

■ ‘-GerinamojU So.. Bostono
Skyriaus Valdyba: r-

dūiuu garbes pra*- 
nešti,' jog So. Bostono šv. 
Kazimie vo Draugijos sKyt

•s y

KvWa
' Gerb, Žetim it is.i’tūly(lamas
' 'Įaipėdieėnj - št^kilitno t pa/

* •••-, /4kslftg-mškjuk apie tą ,įryj-;
r į gyvu žodžiu, f Įsi atšilau-.. ... .. .-•<

iušįeji įgaus pilną šuprati-11US’. 1!> ®tlės 12-sis Ameriko- 

lą apie Klaipėdą, iv jos pa/
T t jubną - . " ; ’v'/’’

a

*T* 1

A;*

■j.et. įregistruotąs t^po kovo
30 d. šią- metą. Centro VaV 
clyba nuoširdžiai taria/ačiū

(Turto Norma, Uosis. Kaina: . • 
Mūsą Keliai. Krupavičius... t 
Algimantas. Dr. Pietaris. 2 
\ tomu ,. /- , » y... -M-OO 
Lietuvos Įstatymai .... . $1.50
Palydovas, su žemupiais ,4;. ’ ,5b 
Teisią Vadovas ir . Patarėjas .50- 
Lietuvos Pilią ženWaL„C4P) .55 
Klaipėdos Albumas .,.: v.. ,\ .50 

‘ * Vi«as siaę knygas; galite gĮfcUti 
•’ “DARBININKAS“ 
.368 Broadvay, So. Boston, Mass.

.45

.25

OUNABB
Iš BOSTONO į LIETUVA

..’ per Liyerpoolį
A.nt naujų, d kielių, patogių, greitų alie- 

jutn dėgluainų laivų’:
LACONIA L v.< lefcnžAš 12
K0YTH1A ... .Gegužėų.. 2(1

TAIPGI IŠ NEW YORKO
: Personaliai vedimui ekskursija į M/IE- 
TUVA ir kitas .Baltijos valstybes, kas; 
UTARNINKA.S, imt vieno Iš tiiljų d’* 
džlnuslų. jūrių milžinų, su persėtllnm 
tiesini nuo laivo ant laivo Sotith’aptoiic 
MAURETANIA AQUITANIA

BERENGARIA ’ -
Pnsleklntit IJETUVA 1 e;dlenas^ 

Delel infornmeljų kreipki lės’1, prie nrtk 
minusių * agentų, mm indė ' ’ - ■ -

TUI/VUNAIU.) STI-IAŠil SHIP \ 
COMPAN Y LlMtTEU ’. . ?

12G Stale ’ Street, " Koston, Mass.

X—-RAY NAUDOJAMA TIK REIKALUI ESANT,

Gera Sveikata, Tai Didžiausia Palaima
He jos nift begalime tlitiaugtiš 
[lįivcniniti- ir augti pastseidmnose.. 
Kada mes sergame, tai musų H
svarbiausių dalytai yra gauti jie-1 M 
rus. it sumanus daktaras, kuris ■ 
žino, kokiais, keliais sugrąžinti M 
nuuns.sveikatą. . M
AS. gydau naujas taipgi Ii: užsiV H 
senėjuslas lighs. per daug - metų M 
Jp tasai mano Ilgas praktikavi- M 
imix.l§umklim mane pagydyti lt- M 
gmf Ir sugrąžtifi mano; pacientams ■' 
gerą sveikatų laimi trninpn laikų,M 
long\‘lnūstHls burtais h? pigiais. M.

I M'ano ofisas.'’tuvi visus įtaisymus, kuklų tik.gydymui reikalinga. Tai
gi nepaisant, kaip simkHtgif it kaip ilgai sergi, Ir kaip daug sykių bu
vai ųcpasisekime atgavimo .sveikutes. Aš pasirengęs parodyti Jums; 
ką tiš giiiln padaryti, JoJgn Jųš man pavesite save gydyti. AŠ gydau/ 
šimtus;kitų ligų iv gailų Jus pamatyti- ant naujo tako, kuris .Jim ves-

■ -pi,to..lšgUlnūi—Hteikntos', -kokios osriRv vertas - ; •**
■ . itnna/lįtilyinn Ztmnok-Wa žemos iv čtiltai'imai T^nyvi.
M “ - . AŠ AThnti MoSėmio trŽ P<it(iri»?tiK». ■ . ]

S DR.M0R0NEY
■ 220-TBĖMONT STREET, BOSTON, MASS.

:■ Ofiso vąi. r p ryt tkl# yafc. knsdlėn-^NcclčIlmns10 ryt, iki 1 v; po piet I

1923..au
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