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PRIPAŽINO STEBUKLUS.t

w vietos Ltirdo vyskupas 
kasmet vykstą Paryžiuių kur 
būna susirinkimas, kuriame 
aiškinama apię pereitų ’ metų 
stebūlclingųs pagydymus. Tuo. 
se susirinkimuose būnu stebuk
lingai jjagyjusfejb 57Q (laktai 
■nį apžiūrėjusieji buvusius (lt- 
goniiis pripažino stebtiklii^ii 
pagydymą.

• ' ‘ ' t ■■ :

lika, kol artistai -gėtė 
kaiklžmvOf gražiai šoko, į 
pavakarieniavę tėvų komi 
ir artistai *pą’tt<W«^rrikal 
kbntrartmvkių įr piibUkf^Ąj1| 

kėlė didelį truksimu 
karas su jo trukšnnį ir grrteįj 
darė bldgo ‘įspūdžio/ .’N

<1.1 ■Įt «į» '

■/1
Anykščiai. Prieš katą AnH 

Šėlai buri) vienai,švmseriw^| 
kultūringesnių kampelių, JS 
tik pačiame miestely, be}‘ | 

kaimuose jaunimas reiįgtM 
: vakarėlių, gegužinių, vni^ 
davo klojfmnosė, daržinėHą ^ 
dainuodavo dainas. Daug M 
rašydavo lai kraščių, Anykštį} 
gi kooperatyvas ' buvo vj®į(| 
veikliausių. ' -

„ r I'T

Po kai;o virto kitaip. JPi$5| 
Anykščiuose prigijo; 
ir prekyba —- atsirink) W 
bankai, garo vęrpykltt. 
rado inoterų Viėnmolymta, pįg 
gimnazija, ūkio- mokykla ir 
artimieji sodžiai įsivedą 
lektros šviesą, — tačiau m 
liaudy sumenkėjo: elmrtto 
liko tik bažnytinis; .vaidinį 
stojo ne tik kaimuose, ' 
miėrivly, laikraščių į 
rbjna kur Jkgs 

ągfeik įglvu- ’
kdbpevatyvas < visai išnyko B 
nužiūrint darytų piištanygų,*’ 
niekas -.nebegalėjo .atgaivinti, 
Net- vasarų jaunimas. Uebrtiri- 
mtoja laukuose. Vieni sako, 
kad jaunimas per kar$..užmir
šęs dainuoti, kiti —<&4[M dau
guma sodžių į.siskirrię ų viena- 
sėdižtfs, dar kiti — kalbvisi su-’ 
niaterialėję... ;

_T ■ i-. t.

N esenai apsigyvęnO 4 Anyk
ščiuose tarnybos rerHlitis pik 
J. B., .gerai žinomas uknrergię- 
čiams, kaip ehorvedis-Ir gab^g. 
organizatorius; tad niiit ir ŠU-) 
me kampelį menas vėlrtitgyjęU' 
Sausio 1 ir (? d. metinėmis jė-j 
gomis, vietos vargoninkųi Žvą< 
laųskui prisidedant, .vadinta^ 
Anykščiuose savo kompoziei-; 

■jos misterija — operetė “Tr^ 
Karaliai” su tam tikru proto— 

Ne*;?.
‘k žiūrint Į tai. kad progimna^k] 

jos sale beveiIrake jokio rezčM 
nanso, tačiau n&iai ir 
prisiruošųs, operetė padarė 
spūdžio. V

ŽINIOS IŠ LIETUVOS.
Margumynai.

: Pasvalys. Vietos ųgniagerių 
draugija pastatė didelį baraką 
svetainę ųu scena, kuriame bus 
galima laisvai sutilpti-apie 500 
žmonių ir bus galima daryti į- 
.vairūs susirinkimai ir- vaidini
mai. ' ' i ’

Vietos Žemės Ūkio Draugi
jos skyrius paristoje didelį 
sandelį miesto centre.Drąu- 
gjja ketina supirkinėti iš ūki- 
ninlių įvairins žemės ūkio ga
ni įniits.

Tarne pačiame sandėly Že- 
ničs Ūkio Draugija, turi sky
rių kuriame yra žemės ūkio 
mašųių, trąšų ir šiaip visų ū-t 
kini reikalingų įrankių; be to 
ši draugija-ketina tiekti ūki
ninkams lengvomis sąlygomis, 
įyairių sėklinių javų ir veįsli- 
nių is užsienio gy vuliip;

Pilnių kąrtiį šio miesto isto
rijoj pasirbtie'elektros šviesa iš 
Pasvalio vandens, malūno, Ma
lūno nuomininkas p. Jote nusi
pirko’ nedidelę dinamo mašinų 
ir apšvietė njatūnų iš vidaus if 
oro. ‘ J1 ! ’

Apie i^ašvūlj ’siiUičia vaikų 
liga judroj 'liga nepavojinga..
_ J.“ F

Xš PASIKALBĖ^IMę SU E žvilgiu, nes ?iį plukdomo met 
džio turėsią darbo tr pelno Pa
nemunių ir Klaipėdos, darbi
ninkai. KWp^du« medMa pta- 
inonė dąr labiau arsiantį 4f 
patAniieatas eMą^dkiyt(irtur-; 
tingyn. 1$ tdfcfiteiąkte dides
nis p^sitettopin^ * tdętųvo^ 
valdžia kaip'Klaipėdoje; taip 
ir užsieniuose, ' 

^JNimunoiątid^nas pAts sa-- 
vaimi nepanaikįnąs . karo - gtėr- 

‘Vib Wrj> L^Wos ir Lęiįkijos 
itųpkių budu nęlfėčiąs ViLuaus 
klausimo ir nemažinąs‘Lietu
vos pretensijų į Vilnių,

VILNIAUS KLAUSIMU.

*P. Davis atidavė kreditą-p* 
Galvanausko taktui ir politinei 
išminčiai,- -girdi,- Lietuva ga-. 
linti didžiuotis turėdama tokį 
ministerį pirmininką'"kaip p. 
Galvanauskas.

P; Davis labai atsargus ir no
rėtų būti bešališkas mūsų gin
čuose su lenkais. Vienok-jis 
pripažįstą jog, I^tųĮrą .esanti 
nuskriausta^ Vilniaus krašte, 

tus, kam šie\višur |kalbinėja 
liaudžiai) būfc Lietuva negalin- 

; ti. gyvuoti be ^^Iniaus. Girdų 
daug valstybių išnyktų, jei jų 
ateitis remtųsi kokiu vienu ar 
kitu miestu. Jis nemanas kad. 
Amerikos Jungtinių Valstybių 
gyvybė priklausanti nuo Va-, 
šingtono ar kito kurio miesto. 
Klaipėda esanti 50 kartų Lie
tuvai vertesnė ruž Vilnių. Lie
tuva ir be Vilniaus galinti plė- 
toties, bet Vilnius be Lietuvos 
negalįs augti. Tad esą labai 
klaidinga manyti, jog Lietuva 
pražūsianti be Vilniaus. Da
bartinė padėtis nesanti amži
na .. . Bet Lietuva ir Len
kija esančios kaimynės, tai 
bendros jų sienos negalima pa
naikinti, nei vienos ar kitos 
valstybės kur kitur nukelti, ši
tą faktą reikią įkainuoti ir ieš
koti būdų‘taikiai sugyventi.

PERSPĖJA LIETUVĄ.
Jis pabriežė, kad didžiųjų 

valstybių klaidos esą joms ne 
tiekvpavojingos, nes tos vals
tybėstūri iš kO, už tas savo klai
das atmokėti. Lietuva kaipo 
.maža valstybė turi vengti klai- 
Mų, nes nętiiręsianti iš ko už 
'jas atsilyginti, (čia p. Davis 
lig-ir primena mūsų nepriklau
somybės praradimą). Tad Lie
tuva, kovodama' už savo šven
tąsias teises turinti labai atsar
giai elgties. Ypač ųereikią 
trukdyti tarptautinio susisieki
mo ir prekybos, čia griežtas 
užsispirimas Lietuvai nieko ne- 
■gelbėsiąs Vilniui atgauti.

MŪSŲ IŠVADOJ

Apie p. Daviso pareikštas 
nuomones, mes kol kati negali
me nieko aiškaus tartį, ypač 
kol neturim pilno sutarties

NORMAN DAVIS,
* ' s , - .■*

,Kovo 28 d. ryto gauta žinia, 
kad laivu vMetengaria^f. su*-

• grįžta New Yorkan p. Norinan
©avis, pirmininkavęs %« S. 
Klaipėdos komisijai Ženevoje. 
Milžinas■* cRerėpgaria’ ’ vietoj 1 
vai, dokų pasiekė tik 6 vak. va
kare, neš vandens, nusekimas 
neleido-.-jam anksčiau į. uostų Y 
feiti. . -

įp- Iš laivo išlipantJ pyN. Pavis 
/ pasitiko Lietuvos konsulas 

New Yorke Dr. J. Bielskis, p. 
L, šimutis ntto (‘Garš6n ir 4Dr, 
Pakštas nuo/4Darbininko.” Gi 
laukiamoje saleje laukė dar ne? 

rdidelis'burdm ietųyįų, neture- 

'-urijusiu leidimo į muitinę’įženg-.
■’ ■ ’’ ■ _fc-< - z T *

b- ■ ,•

•''P. Davis išlipo iš laivo labai 
^'/gerame ūpe ir Klaipėdosklau- 
A rimų nušvietė optimistinėmis 

4 spalvomis. Klausimo jšspren- 
\ dimu- Lietuvos delegacija pri- 

f ' rijusi, gi Lenkijos^aldiia kol- 
\ ^kas protestuojanti, bet ir-gi tu-

■ 'v kiau suprasianti, jog Klaipė
da jau galutinai ir negrąžina? 
mai Lietuvai priskirta, ..

KAIKŪRIOS SĄLYGOS. ,
’ ■ • . . ■ ,

> . ■' Repafacijųklaus i -
• m u neteko su p. ,Dayisu kaibė-

• ti. Galima tik spėti, kad už 
Klaipėdą Lietuvai teks mokėti 
Vokietijos skolų dalį propor- 
cionąlę jos gyventojų skaitliui

* (150,000j "ir tokiomis pat sąly
gomis ir palengvinimais, kaip 
Danija moka už šlezvigą ir 
Lenkija už Požnanių. Taip 
bent spėjame sulig pirmesnių 
Klaipėdos klausimui risti pro
jektų dvasia.

Autonominė Ęlai- 
. pėda sudaro suverenės Lie

tuvos neatskiriamą dalį. Klai
pėdos valdžios viršūnėje? stQyi 
Lietuvos skiriamas gubernato
rius. Visame Klaipėdos kraš
te lietuvių ir-vokiečių kalbos y- 
,ra lygios ir oficialūs.

Uosto ir tranzito 
klausimu p. Davis pareiškė, 
kad Klaipėdos uoste būsianti 
“laisva- zona?.’". Uostą valdy
sianti komisija iš 3: vieno Lie
tuvos skiriamo, vieno Klaipė
dos Direktorijos ir vifeųo Tau- j 
tų Sąjungos; šis pastarasis ne
bus nei lietuvis, nei lendąs, nei 
vokietis, nei rusas, ir jbfj tei
ses jis neturės. ' ši komisija 
rinks sau pirmininką balsų 
dauguma. Reiktų tad spėti jog 
komiisja susidės iš 2 lietuvių ir 
1 francūĘO ar anglo, p gal ku? 
rio kito Alijantų atstovo.

Lenkija smarkiai varėsi kad 
gauti sau plačiausių teisių 
tranzitui ne tik Nemunu, bet 
ir Lietuvos gelžkeliais. šitų 
teisių ji negavusi. Vienok ir 
Lietuvos delegacija buvusi pri
versta nusileisti ir ^atidaryti 
Nemuną sielių (trioptų) pluk- 
dimui. R, Davis mano kad ši
tuo LiėMV^;daųg
priūžianti' ękdūėminfu‘ *’W
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C-. Amerikos

EUROPOJ DARŠALTA

YŠvedijos 
oro spejiicai tvirtina, 
męt ųebus jtiivasario^ Dabar 
Bttropojr tebėra Šaltą.; *. %iegū 
datig ■priknigtė ir7 jo ti^lųias 
tęsis ištisų rtiftlandžta. mėnesį: 
Po ta iškarto.' prasidės vasarai 

neduota jiems Lietuvos gelžke- 
li^alaMį^MąudūtieS’ Ligšiot 
leUkaf milką plukdė per Rytų 
Rrūąįjęsyupeš įr kanalus ar 
davo gelžkęliąiS’ Dabarigt jų 
medžiai-Jau galės fljemųnu iki 
Klaipėdos plaukti. Šitas lietu
vių .delegacijos nusileidimas 
duoda Lietuvai šiek-tiek pelno, 
bet politiniu atžvilgiu li^-ir pa
žemina jos prestižą.

I

KAS PRIVERTĖ KUSI- 
LĖiSTi? .

' Mes žinome jog Lenkija at
kakliai reikalavo Nemuno ati
darymo. Vienok jį viena būt 

čių nebūtų , buvę tarptautinių 
kapitalistų. Kai Anglija anais 
laikaia. nusprendė pripažintą 
Lietuvą;d e^j Si r e/ tai-ji, ap- 
leisdama’ dlug svarbesnius VįL 
niaus ir .Klaipėdos klausimus, 
pastatė. Lietuvai tik vieną sąly
gą: nevaržyti medžių plukdy
mo vi?u Nemunu. Mat anglų 
(ir olandų) stambūs pirkliai 
jau senokai bilvo prisipirkę 

daug miškų Vilniaus, Gardi
no ir Minsko srityse ir vis lau
kė patogesnių kelių tiems miš • 
kams gabenti, šie pirkliai vi
suomet palaikydavo tam tikrų 
santykių su Anglijos ministe- 
rių kabinetu ir jam įkalbėdavo 
savas nuomones tarptautinės 
politikos atžvilgiu. Tai štai 
kodėl jau seniau Lietuvos vy
riausybė buyo anglams žadė
jusi medžių plukdymo Nemu
nu netrukdyti ir dabar negalė
jo nuo senų pažadų atsisakyti. 
Juk ligšiol Anglijos pasiunti
nys. Kaune dav neįteikė savo į- 
galiojimų Lietuvos Preziden
tui, rodos, dėl tos vienos prie
žasties: kad anglų pirkliai dar 
negali plukdyti Nemunu Vil
nijos ir Baltgudijos medžių.

Kiek mes šiame klausime 
nusiihanome, tai medžių pluk
dymas negali Lietuvos versti į 
diplomatinius santykius su 
Lenkiją. Iki Merkinės atpluk
dytus medaus, pirkliai turės 
perduoti Lietuvos darbinin
kams ir šie varys , juos toliau 
— žemyn į Klaipėdą. Nes įr 
ankstybesnėse Lietuvęs per- 
trakcfjose su užsieniu yra ‘nu
matyta/ kad per Lietuvos te
ritoriją plukdomus siūlius va
rys ir nudirbs Lietuvos, bęt ne 
svetimos valstybės piliečiai* .

šiuomi savo išvadas ir bak ko, kad’dahki\ kai patsai ta^ 
-- ------ *.....-

PfctituF/ trąriją. pereitais
metais pelnti tarėjo $1%-

ŽYDU iOGROMAI. ‘

BUČBABjĮ8TAŠ, Rumunija. 

 

0rą RumiĄĮjjįiį sostinėj, įvyko 
jCĮOydų pogi’o- 
riautė studentų 
ųijos žmonių, m?-

‘didelekri^ 
maV O 
sulcursty^ 
džiojanči^i^Iiridanči ij žyduk. 
taip l<ad|ri ins numalšinti 
:tek<yšatdŠBi. įeivrai.

Riįnšiįį^i|m>j Kkonominia- 
me Inriit^fetambmusiąs Ru- 
immijo.įJ^^^ninkas Aristidas 
Bląhk'JaįkĮobbų'apie f inansi 

nerasto‘padėlį., Staiga įsiver- 
žefridun būrys studen
tų" ir ėmėmj|inkų lazdomis ii* 
laimščioiitisį^lįririi, grūmo<(ą- 
mt ii' kition^4susirinlcusieins ir 
rėl$i u■ Vaį&l^ripry’ Berd’381v 

TįtiĮes-. 
>00 išgelfeti ii‘

iMjos. (iti-nanuk - ■ '■ /-
■ fj?ą .dieną mat prtlsidėjo tat-*’ 

dyiiiaA bylos fono -Motzos. * ir' 
penkių lutų studentų,, kaltinti-' 
mų, kad jie-bandę nukauti vrė- 
tos- žydų laikraščio redaktorių 
Rozentalį, darę sąmokslų už
mušti jo tėvą Aristidą Blankų’ 
ir tris kabineto narius, kurie 
būk buvę .žydams parsidavę.

Dvidešimt geriausių Tlumu-5 
nijos advokatų pasisiūlė dykai 
ginti Motzą, — ir jis buvo iš
teisintas.

Nakties metu jaunų antise-: 
mitinių studentų govedos laks
tė gatvėmis puldami žydus ir 
akmenimis daužydami . žydtį 
sankrovų langus.

Tose riaušėse daugiau kaip 
šimtas žydų sunkiai sužeista.

Triukšmaudami gatvėse stu
dentai rėkavo: “Vaiio, HriuvĮ 
Eord’as!” ir dalino žmonėms 
jo pavejkslus ir spausdintas is 
Kordo knygos prieš žydus iš
traukas. . _

Pagaliau pašaukta kariuo
menė triukšmaujančius studen
tus ir kitus žydų puolikus iš
vaikė.

(Rumunijoj žv<lų proporeijo- 
naliaį imant yra tiek, kiek Lie
tuvoj).

V K *

'• t

i

UŽ “ŠLAPUMĄ.”

WASHINGTON, D. (A T 
Pradėta Murinti Amerikos sos- * ♦ 
tinę, kurių ūmiais vienus atimi: 
rorltis pavadi.no “šlapįausiu” 
visose Suv. Valstijose miestu. 
(Irand jury’ės tapo apkaltinta 
keliolika žmonių, užsiėmusių 
sinkųviinu sostinės .ponams 
svaigalų, o tarp apkaltintųjų 
yra: trys deputy United Statės 
maršalai; policijos leitenantas; 
vienas pbllcistas; Vienas latvy 
no seržantas; du Pullmanb por
teriu negru; vienos aukštos 
klasės, smuklės savininkai, jo 
pati ir visas štabas tarnautojų; 
trys kiti pąškilbę svaigalų šmu- 
gelninkai,, kurie pr i statydavo 
brangių gėrymų aukštos klasės 
žmųnems ip aiigštieins v.aldi- 

ir;^fe. trisdęšimf

Itiūįrrij. **brzjmr - .. 
W0nių.
! ' * < ‘ ‘ ' 1 j 1

VAIKŲ DARBO ĮSTATY
MAS KONGRESE.

‘ AVASIlTNeiToN, D. C.—Ats. 
toyų rūmų1 teisių komisija foiv 
•nialiai raportavo konstitucijos 
pataisymų, kuriuo einant vals
tybė reguliuotų darbų vaikų 
nesukakusių 18'metų amžiaus.

Komisijos pirmininkas Gra
bam ir kiti trys demokratų at
stovai Montagųe iš Va., l)o- 
min.iek iš S. D. ir \\’eller iš N. 

Y. priešjnos tokiam vaikų dar
ko įstatymui. tvirtindami, kad 
tai esąs nereikalingas varžy
siąs teisių atskirų valstijų. Tai 
esąs neišmintingas centraliza
vimas visos valdžios Wasliing- 

•v t tone
Ta pati rezoliucija buvo ir 

senato teisių komisijos repor- 
tuota.

■i.

r v. ■ L< . bet vaikams Hiųpanti, dėl ĄiffcįV

irznra-^esiveri-iancMĮ;H sitii .Pasvalio dy^caiipldctiųš’ 

pradžios mokykla.' 7 ; .
7 šiemet Pasvalio ’&pskrify 
prisnigo daugybė sniego; nors 
ir kovos menuo' prasidėjo, bet 
sniego vis sninga, todėl laukia
ma pavasarį didėlio upių paki
limo. Apskrities Valdyba ne 
mažai susirupiniisi dėl esamų 
savivaldybes tiltų.

Vakaras,

Tirkšliai (Mažeikių ąprifr,). 
Tirkšlių jaunimas vasario 16 
surengė vakarą. Buvo vaidin
ta, “Vytautas- kalėjime” ir 
“Pražydo nuvytusios gėles.” 
Publikos buvo daug.. Artistai 
priyš vaidinami “įsimetė”

/tinęs ir vienas jų perintai- 
^Mgai savo rolę težinojo. Po 
vaidinimo buvo duota artis
tams vakariene,
nūs dalyvavo ir tėvų komitetas, 
nes vakarėlių pelnas buvo ski
riamas neturtingiems mokslei
viams šelpti. Prie vakarienės 
taip pat išgerta degtinės, pufo-

prie vakario- gn ir koncertine dalinti.,

PAKĖLĖ ALGAS.

TOPICKA, Kan. — Organi
zuoti plaster-eriai išsireikalavo 
pakeltų algai. Pakelta po $1.00 
dienoj. -
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K. Pokštas, pų*miinnkaiLį’ 
Tunūsbttią soitretovte 
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PRAŠO SULAIKYTI

NTūVf YORK?^ NW Yotko 

Idpiskopalų dioeezijos socialro 
tarnavimo -komisija,. kreipėsi į 
darbo sekretorių Davis’ą pra
šymu; kad septyniolika atei
vių, kurielUro metus .einant, 
špionažo aKu^1 buvo:«pasmerifti 
kalejiinan ir dabar pasmerkti 
deportavimui, būtų sulaikyti 
nuo deportavimo. Komisija ša- 

teksto. ) Nesant laisvatnaniais, giąme^- Taukdami KĮąipčdos karo metų įktatyinas jau pa* 
mums netinka tuščiais spalio- . sutartiės pilno teksto, iš kurio naikinta, deportuoti titos<mck 

galėtume spręsti, girii ar peikr nes būhy apšilenkima^ mt Amą

ŠALTAI PRIĖMĖ.

PARYŽIUS.7/- Premjeras 

Poinčarė nebeteko -daugelio 
atstovų ritmų narių užuojautos,- 
imt tij, ’ kurie Uoliai rėmė jo se
nųjų valdžių. Tai buvo galima 
pastebėti kai jis atvyko parku 
mentan pranešti naujojo kabi
neto politikų.. Tame pranešime 
jis tik patvirtino; kad bus tę- 
.siuma senosios valdžios politr 
ka ir kad Franeijos kariuome
ne pasiliks Ruhre -tol. kol 
Franci ja i būsią užmokėta,.

Atstovų rūmai jį priėmė ga- 
nežūtai ir darant jam ptane* 
š(uu|f jis dažnai 'buvo putrąU 
Idamųs juokais įt. pasityčioji 
mak

L D. K S. 
SEIM-AS

Centro Valdybos nutarimu saukiamas Lie
tuvių Darbininkų Kooperatyves Sąjungos meti
nis Seimas BALANDŽIO 29 ir 30 d. į Cam- 
bridge, Mass. i .

Visos L, D. IC h. kuopos prašomos riųįdi 
delegatus ir ropoti. Seimui įnešimus,

Centro Valdybos vardu:
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US GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLONUOSE.
f _

MOKTKLLO, MASfi.
' / * \

Monteilos žiniose būna požyme* 
ta, kad daug kas veikiama. Bet 
tikrai tai galima parasj’t, kad ir 
daugiau būt galima nuveikti. Mon-

I
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Dabar paimkim blaivininkus.
Keli metai atgal kas čion buvot 
Didžiausia girtuoklystę, Šiandien 
tiė patys didžiausi girtuokliai, liko 
tikriausi blaivybes apaštalai, Tai 
čion galima pasakyt, kad nepa* 
prasti stebuklai, .čionai garbės 
priklauso tai k niekam kitam kaip 
trįc didžiai gerbi kun. klek. Jonui . 
Švtfgždžiui. Aš pats per aną ir 
palikau blaivus, nors ne čia Imda
mas. O dabar &oiitello j paŽrttrfik 
į buvusius girtuoklius, suvisai at
rodo kas kita dabar, Būdavo 
pamatysi ant veido nosis kai svo
gūnas keptas, akys kai ožio, vei
das kaBkarvčs; aažiūri dabar, su
visai atrodo kas kits! malonūs 
dai, linksimos akys, nosiai nei’ci- „ 
kia pauderio. Atrodo visai kiti' 
žmonės. Tad čięnai reikėtų vi
siem dabartiniam girtuokliam ir ' 
pažiūrėt ant tų. žmonių ir pamąs-* 
tyf, ar anie ^erai padarė, ar ne.

Vyčių Batelis buvo pradėjęs 
mokytis gražų veikalą statyt sce
noj, “Piloto Duktė,” Bet biskį 
padare klaidą, kad nelankė palto! 

pdsos merginos bus apsivedę, -o ję- — - 
pąč čia augę. Mat kai prisiėjo mo
kytis teatras, tai anom nabagėm • 
yra priežastis atsisakyt, kad girdi - 

Į reikia eit .molcytis valgių gamini- 
mo. Gerai ir tas, bet galima pasi? 

I rinkt kitos dienos ir mokintis te-, J 
I atrą, o dabar palikt ant kitų metų, į 
į tai tas butų vis-gi nelabai gerai 
O gal bdvo ir kita priežastis, aš to ,f 
nežinau, bet kai girdėt, tai ta'S' 
veikalas-padėtas ant toliau.
’ Montelloj jau pasirodė pavasįc 

ris. Sniego nėra.ir nešalta, TaH 
•parapijonys pradėjo krutėt. RoS 
muvos parke jau eina judėjimas. 
Mat stengiamasi kad iki 30 dienos

Perkant naują ar seną namų.
Perkant ar tai, nąnją’ar »e- 

nąnumą^ 1̂1 labai akylą 
peržiūrėti namo stovį ir kon- 
stonkeiją. Dimg pataisų ga
li reikti, taip kad piridkas tu
rėtų dar pridėti $500 ai* 
kad padarius namą tinkamu.

I <

ą Ką labiausia peržiūrėti.
Piridkas turi* IaWį akylai žitt- 
rėti ar namas-neslenka. . Pa
matas turi būti peržiūrimas, 
kad nebūtų kiaurak Skiepas 
turi būti sausas. Reikia per
žiūrėta stulpus, laikančius na
mą, kad nebūtų apipiHę. Ge
rai apžiūrėti pertvaras kad 
grindis būtų tvirtai palaiko
mos ir neturėtų Įdubimų ženk
lo, Reilda ieškoti plyšių iš Jau
ko jei namas mūrinis ar cempn- 
tinis.

Tinko stovis daug reiškia. — 
Tinko stovis vra geriausiu pri
rodymu ar namas'iš syk buvo 
gerai; statytas. Plyšiai virš du
rų ar langų dažniausiai priro- 
do, kati parėmimai tose vjetop>į buvo laika i,.. 
se nėra užtektinai tvirti, ir Vi
suomet bus bėdos su tomis vie- 
toinis^ Jeigu stogas kur nors 
kiauras, tą parodys jiletmos 
ant tinko.

/

Medžio darbas.—Durys, lan
gai, grindys ir kitos medinės 
dalys turi būti gerai peržiūri
mos. Ar grindįs girgžda L Ar’ 
tarpai tarp lentų platūs? Ar 
grinflįs lygios? Ar medžiai a. 
pie langus ir duris išsikraipę? 
Ar durys lengvai darinėjasi? 
j3i durys nesidaro, tai gal vi
sas namas tame šone nuslin
kęs? Reikia tai apžiūrėti labai 
atvdžjai.

Vandens suvedimas. — Rei
kia būti tikra ar Vanduo geraTjpės išminties grūdus- 

 

Įvestas ir visi įtaisymai mod'er-1 
niški. Prastas sujungimas gall| 
būti priežastimi vandens var
vėjimo ant grmdų. Tainesani- 
tariška ir nemalonu,- ir patai
symai gali daug atsieiti. Per
kantį turėtų žinoti ar kranai 
geram stovy ir ar vanduo bėga 
be šnypštimo. Vandens prie
taisai turi būti tokioje vietoje 
kad šalčiams užėjus vanduo ne
galėtų užšalti.

Pečius. — Pečius turi būti 
gerai peržiūrėtas. Grotai turi 
būti geri ir turi būti geras .trau
kimas, Reikia sužinoti Įdek 
anglių ima per žiemą kad su
šildžius namą ir ar lengvai -ga
lima užš ūdyti. Prastas sutvar
kymas neleidžia užšildyti visą 
namą tinkamai.

Maliavojimas. —: Peržiūrėji
mas visų medžių name, viduj 
ir išlauko, parodys pirkikui ar 
am greit reiks permaliavdti. 

Jeigu namas mūrinis ar akme
ninės sujungimo vietos tur’ 
būti karts nuo karto peržiūri
mos.

Stogas. — Stogas paprastai 
greit dėvisi. Jeigu dalys susi
raitę ar. sutrūkę tas reikalaus 
pataisymo. Lentelėmis deng
tas stogas, jei geram stpvy, 
bus lygus. Jei stogas kur nors 
kiauras, tai parodys piėtnios 
ant lubų. * j

® f

Kartais, visokie pagražini
mai name gali patraukti pirki- 
ko akį taip, - kad jis . gali už
miršti svarbesnius ir daug* rei
kalingesnius dalykus. Narnoj 
vertę ir naudą negalima spręs- ; 
ti ant to kas ukį patraukia,

.1
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ko jis kaip pabaidytas zuikis. 
Paspruko, tik karo laukuose 
turėjo palikti savo akinius, vie
ną batą, panšeką ir skrybėlę.] tolioj yr gražus jauhiiąo bikeKs, 
.Ui rytoj visas miestas matejkuris galėtą nuveikti milžinSkus 

i kaip p? Gerve vaikščioja naujdarbus. Paimsim šiuos f platint

Buvo kndaisę Nuiyoje Ang
lijoje1 siutinus miestus, truputį 
panašus į Worce#ttijf bet slau- 
munu beveik ‘lytim garsiam 
Kapčiamiesčiui, Ir atskrido 
čia p. Gervėj ir nutūpė pui
kiausioje tą’ miesto gatvėje,!jomlš'kebemm, iš ko JladmėTkatalikiŠką.spaudą* uždėt knygy* 
kame, silkes plaukioja ir cibu- ,išvadą, kad ir čia nuostoliųLą, mokintis gtažhj ir tinkamų te- 
Uai auga didžiausioje gausybė-lbūta. ., Bėgo nuo Baltraus, Lvų. čionai iš visų tinkamiausis 
jo. Ponas Gerve buvo šaunus Jtaip Napolėdhas iš* Maskvos, būtų tai knygynai, kum daug at- 
Dzūkijos paikas, jau nuų Vai- usYtai jr tapo garsus Jmip. Na-Mtų jaunimui naudingo, o ypač 
parado laikų pasižymėjęs dUpoIeonas, nes Visi anglų dien- |tas knygynus reikėtų vyčiams. Vy- 
džiais yeikaltus. . ,3nais IaiI<aiS|raŠčuti tik apie Gervę tuomet U’Įaai čionai Turėtų darbuotis, dalei 
jis imvp garsūs; laisvamaniško 
mokslo “ipričeriš” arlM ’vy- 
riausius burtininkas, nes dau
giausia mokėjo riebių anekdo
tų. Būdavo, kai liesas Valpa- 

. raižo studentėlis, bulvėmis šer
tas, išklausys keletą rinktinių 
p. Gervės anekdotų apie divor- 
su.^ tai išsyk jaučiasi tarsi O plunksnų Gervė jau ftebetu- 
dzūkišku rūkytų lašinių užval
gęs arba žemaitiško sūrio su 
kmynais, užkandęs. Puikūs tai

Ką Jr bekalbė
ti.... k ■ , ! ; ■' ■

Dabar-gi p. Gerve jau beveik 
tiligentas, nes dasivarė dantis-, 
to amato ir labai, sėkmingai 

■ prakiurusius dantis užlopo, ne 
tik žmbnių, b.et ir senų arklių. 
Dantisto profesija jam tiek iii- 
telig/mcijos ir drąsos teikia, 
kad jis su nepaprastu įkvėpi
mu anekdotais šalto, persako, ir 
vėl pakartojau Ypač didelis 
specialistas ii* mėgėjas- p. Ger
ve divorsų dalykuose. Čia jis 
ištisas diedas Ir Plaktis gJali iš 
atminties pakartoti visas ‘Bo.s- 
ton Anierican” sensacijas ir

.Ii °

riebius anekdotus. Kaip iš 
gausybės rago jis pila dantisti-

(TEZ WORKBBJ t

hhed tveiy-fEŠESBA®, 'tajtŠRA.Y art SASURDA?
F s' - > ■■ / •X ’ • *

BT cr. ASSOCIATION or MBOR
MNtMMecend-clnss matter Sept 12,1915 atthepo«t ottlceatMM«.. 
• uqder the Acf of March 3,18T9.”

•ptance for malllng at speniai rąt® of postage provldėd fot In Mctfata 1108. 
r Aęt of 0ct, 8,1017, authorhėd ort July 12, 101a”
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r. ..t.,...*,.,.., r, $4.5*
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e Auierikiečiai lietuviai ir per 
f Sjmtidą ir privažiuosc paMkal- 
k Mjimttose čia Amerikoje ir Lie- 
Į- ttivojc daugelį kurtų yra išsi- 

reiškę km į Lietuvos valdžia- 
r -(tėikm, H^rast vakUninkai 
y perHia’žai doiAos kreipia į aine- 

,ribįėčius-, kad airmrikiečius per 
< ili|lžai įvertina, kad visiškai 
į^imsnpranta ir nesiorijentuoja 
į Amerikos lietuvių gyvenimu 
; apsireiškimuose, politikoje, ir 
■ l* i 'M-. -' . - .
į ’ ,ĮTas Viskas teisybė ir apgni- 
.’ lėtin^He'isybė^ bet keik gi čia 
l kaltė jerTie pačių amerikiečių 
, lietuvių.

, Juk bendrai imant Anieriko- 
; Je jei ne trečia dalis tai vie- 
' nas Rętvirtaaalis lietuvių gy

venu ir gyvena gana sav i t u gy- 
i venilniu Ncblogiausiaususior- 

gjanizayę į Įvairiausias organi- 
ZacijaS|.’jneku:ios iš tų o'rgani- 

''‘KWjijiį|, g$na skaitlingos narių 
skaičųjgnt. turtingos kupita- 
lah^įclaUg' ko gero yFpJnnvei- 

r kusiUB *. ir* <labai* veildančĮds 
; Li^nyps-naudaL,. bet/., apie 
Ą.tuq$'įjį*?<lairhiis žino... ką$? O 
■' gi UiekAs nežino deltoj- kad' a- 
į. jn-eįtariiera kas pasauliui prą- 
’ nesįų/ Centralinių orgmuzari- 
' jų ‘sekretorijatai miega arba 
’ savo tarpe dėl nienkniekių rie- 
V ten£š veda... org.anizatyviA 

ir informacijos skyrių darbai, 
nejudinami, o to viso pasekmės 
tokios kad apie kaip kurių žy
mių organizacijų veikimą net 

1 nė tų organizacijų valdybų mv 
- riai nieko nežino, o ką jau be

kalbėti apie platesnę vjsuoiuc- 
‘ nb, o juoba anie tai kad- net

V 

■?

M

čiui pargrįžus į Lietuvą ir pa
sakius kad jis Amerikoje pri
klausė prie tokių ir tokių orga
nizacijų, darbavosi tokiame ir 
tokiame vajuje bus Lietuvos ir 
bruzdelninkų veikėjų ir visuo
menes atiduodama fas ko jis 
bus užsitarnavęs ir nebus žiū
rima sti TtepaąHik^tmtt’ ar pa
šaipa.

Dėlto su šiuo pavasariu pra
dekime tiksliau tvarkytis ir a- 
pje-savų informuoti kur rei
kiant. . Tas neperdaugiausia 
užims <limbo o vaisiai bus milži
niški. Kaip vieni kitus geriau 
pažinsimo , tai vieni kitiems 
jausmo ir didesnių pagarbą ir 
bus visi lietuviai vienas kūnas.

F. Virak’s.

DR K. PAKŠTO PRA 
KALBOS. f t

DR. K. PAKŠTO KULTŪRI
NES MISIJOS.

Balandžio 6—12, Waterbury, 
Corin. — 7 prelekči još.

Balandžio 1J—16, Worces- 
ter, Mass. — 4 profekcijos.

Balandžio 22—26, Lawrencą 
Mass. — 5 prek'kcijos. I

Daugiau prakalbų Naujoje 
Anglijoje l)r. K. Pakštas nebe
sakys. Antroje gegužio pusė
je jis ketina važiuoti į Vakarus 
(Chieagon) ir pakely galėtų 
dar-pasakyti keletą prakalbų. 
Dėl laiko ir sąlygų prašoma į 
jį kreipties šiuo adresu: Dr. 
K. Pakštas, 16 Tower St., Wąr- 
cestor/Mass.

I

* nį o juoba apie tai
: Iuetuvoje bent ką apie juos ką..
: žinoįįij. • Taip yra su didelėmis 
, Cėntt&Unėmis organizacijomis, 
' c apie menkutes aš čia neminė- 
’ siu*

Edeno čia yra kaltė? Pačių 
Umerildečių. Ir kol tos kaltės 
nepataisys, tol toji nelemtoji 
padėtis kad mes vieni kitų ne- 

> pažįstame ir nesuprantame ne- 
, pasikeis.

F Amerikos idėjinės organiza- 
risijos IAehivoje vienos su kito- 
NjpiStaip nekartą suveliama 
■ kad dalykų padėtį arčiau ži

nančiam besijuokiant galima 
pilvo netekti, o tie kurie tuos 

, juokus iškerta vadovaujasi ge- 
[ Stasiais ir prakilniausiais 
1 jausmais ir tiktai gerai pain-, 
- formuoti kokį šposą jie yra is- 
kirtę paskui patįs aęha juokia-, 
gi arba; jjyksta-ir spjaudo.

Beito visų centralinių orga- 
Mdzacijų ' sekret ori jalai laiks 
nuo laiko turėtų siųsti infor- 

<IWdja$ apie savo organizacijų 
Stovį usavo lauko” centrali- 
nėms organizacijoms ir spau- 

’dai Lietuvoje ir tankiau su jo-, 
iaia susirašinėti. Tokius Įvy- 
kirts kaip metiniai organizaci
jų seimai ar didesni suvazžiavl- 
£aai plačiau aprašyti ir pasiųs- 
įtt Lietuvos laikraščiams, o jau 
Jie žinos ką kaip sunaudot ir 
nuolatos bus vieni su Įeitais 
kontakte* l’uomot ir morikic*

ENDRADARBIAMS
“Darbininko” velykinis nu

meris išeis balandžio 17 d. Ger
biamų bendradarbių, gaminan
čių raštų tam numeriui, pra
šome atsiųsti nevėliau, kaip 
bal. 14 J.

RUSIJA NEUŽLEIS RUMU- 
NIJAI BESARABIJOS.

VIENA. — Rusų-Rumunijos 
konferencijoj Sovietų delegatai 
atsisakė pripažinti Rumunijos 
konvenciją su alijantų valsty
bėmis, padarytų Paryžiuje 
1920 m. spalio mėnesį, kur Br'- 
snrahija buvo atiduota Rumu
nijai. :

Sovietų atstovas pareiškė, 
kad Įiusija negalinti laikyti ko 
nbate vertais Besarabijos pada
rytum po karo- kokius nors nu
tarimus su kitom valstybėm, 
kadangi tie sutarimai buvę iš 
jos militarine prievarta išverž
to Jis griežtai pareiškė, kad, 
sovietų valdžia jokiu būdu ne
leisianti Rumunijai pasigrobti 
Besarabiją. M ~

Dėlto tu koherencija iširo.
' *

DABAR DAUGIAU REIKIA.

toASHINGTON, Geologi
nio instituto direktoriim Geor
ge Otis Smito pasakė, kad da
bar žibalo pareikalavimas esąs 
didesnis, degu karo metu kad 
buvo, ' , '*

terašė, O tas besotis Baltrus Iateities, cleloi jaunimo kai pirmiau 
vis tląr nesitenkinąs kovoje su Linėjau. Jaunimo čionai yra, bet. 

Gerve užgrobtai s aparatais: | nepriklauso prie Vyčių, tad jauni- 
akiniais, batu -jr pančeka*.. Imas.neperięa'to ateities, o ^ateitis 
Būk dą.1’ ieškąs iš p. Gervės JO I tai priklauso jaunimui. Monte- 
tūkstančių magaryčių. Bet iš lišldam jaunimui reikėtų susipras- 
kur-gi Gervė tuos pinigus ims ? ti ir stoti į Vyčių organizaciją, ku-. 
Juk iš dantų negi iškrapštys... I ri tik dėl jaunimo ir priklauso.

_ - * * ’ 1 J Choras. Montelloš yra didžiausis
ri.,, Iš jų jau seniai Cibulių visoj Naujojoj Anglijoj (šv. Roko 
g*,atvės kūmutės pagalvines pa- parapijos), susideda iš 80 ypatų, 
sidatė... Ipo vadovyste vargonininko Jono;

Po šito nelaimingo priepuo- l Banio,, kuris čionai vąrgoninin- 
lio/p. Gervė vės gumbu neap-įkauja jau 4-ti metai. Priguli visit 
sirgo. Net jprisimlnė kitą gy-lnevedę, išskyrus du. Vargoninin-| 

veninių ir tapo “pabažnesniu” kas taip pat yra nevedęs, bet 
žmogtlm. Žadąs jau . rąžančių I darbštus. . Veikėjai čionai nemie- 
pirkti. Gi tuom tarpu pradėjoIn^, net galima paminėt nekurtuos 
po svęčio pseudonimu “Darbi- veikėjus. Kožuas iš anų turi savo 

“Tiinltiii” korespondencijas ra- atskirų daubų. Pirmiausia spau- 
šyti, tikrindamas kad jis, Ger- klos platintojai, tai Jonas Jeskelia- 
vč, aukštai skraidąsrir Šios že- vičius ir Juozapas Daugėliavičius 
ąfiės • griekais esąs nesuteptas. Apskričiuosna ir šeiniuosna tai 
Gi už visas jo nelaimei dėl jo Mikolas M. Kamandulis ir p. Ona 
“meiiės:bė vietos” esąs kultas IKašėtaitė, Albina Višeiniutė. Pa

ine kas-kitas, kaip patsai Balt-1rupijos darbuose: Juozas TraihaG 
rus:, kam jis neatsižadąs savo[vičius, Antanas Tautkus, Juozas 
pačios prakilnios gervės nau- Baliavičius, Jonas Dūkštą, Jonas 
dai, kam akinių ir pančekos Česnulevičius, Juozas Tumonis ir 
nesugrąžinęs, kam teismu ir J kiti. Blaivybės platinime: Povi- 
šūdna: diena grasinęs. las Yermauskas, M. M. Kamandu-Lc^žio *!au aptvertas, gra.-
.' Sulig Baltraus ir Gervės nu- lis, A. Tautkus, J. Traiuavieius, I ^ai aptaisytas, kad L. D. K. £j>, 
ffiskundimti visa tai užrašė ir Jonas Jeskeliavičius, T.' Kubilius apskritis tiūčtų puikią vietą pir* 

svietui apžmahnina “
. I • , ., . ... H ■ .•

s Jonas Morkūnas.

t

lir motoro airie 30, kuiios swo vy- “““ « Pavasarį iSvažiavimuil Gal, • • 
tukam Bedaro brogos, o didžiausisPc iki tąm.-Jaįteui. jaiįįtaa 
Maivrbės, darlniotojas' tai didžiai[5’taa. S^rąttomum parite>a. 
gerb. kun. klob. Jonas švagžda f*®“8 žtaol"“s W» Prausia. 
Jaunimo prižitirėtojai bei vyei.l «ražiuvnno vieta, bet Montelliš- ■ 

organizatoriui tai yra gerb. vargo
ninkas Jonas Banys h- p. Ona Ka-1 
šėtaitė, J; Baronas, Jonas Bpranai-- 
tis, A. Višeiniutė, K. Č’iurblčnas,, 
R. Svetkaitė, E. Dukštaitė, O. Du
bosai t<\ V. Šliežntis, V Bakanaus-I 

kas ir 1 
užtad kad ir reikia.

m . . . , , v. _ t Biznierių Montelloj yra dau-
Taigi dabar laike šio mene- . i • , - - ,. , Igiau negu pirkėjų. Cianai iš ka-

sio kiekviena sąiungiete turėtų . ... . .. . . -x .. I tankų didziausis bizmenus tai M.
įausti san uz priedermę sukelti f .. v. , , . x
’ .. . T j. ... . Abracinskas, kuris ne tik Monte-
energną ir sunaudoti si likusį . v. , . - . , x, v- .. . lloj žinomas, bet žinomas ir plates-
laika varvmiu plačios agitaei- • . * v * -; . v. ? mai Amerikos lietuviu visuome-
jos ir prirašinėjimą naujų na- .”. - <• - į nei. Yra kitų biznierių kuriu var-
riu I - **V v , . . . _ dų nesužinojau, tik vienas biznio-

Pazvelgkime į musų sesutes! . x . x ,. ■ I° c v. . Irius tai mane uustebino savo pa-
betuvaites gyvenančias niojel. . x ... v.,v . .. v ... . , • ' I tarnavimu., Kuomet atėjo žmogus
išeivijos salvje, kaip- tai -tan-L ,, .. x .. . . .’ . i m paklausė kokiu ten užsilikusiu
kiai jos vra apgauliojamos i-f . . x . .. .. '.. ... - «» - .pinigu,• tai pasakė: - eik laukan,
vai iru neteisingų agentu kurie k T_ . . _x. x., ,, .. , k- • yer ko nei stebėtis, ar tik nebus
kalbina prie kokiu insureneek, . . . . ,, . Sandaros narys, gal dar ir tos a-

laipgi daug pn- s Teka matyt, kad įrook-
gulrprie luhi organizacijų, kur . <tT . . .. ..

r-*.• i • _ . . |lyne “Laisve tai visuomet guli
turrinoketi daugiau mėnesiniu ,, , .. v , . Jaut stalo sele kurios ir bauda-

■ duoklių uz mažesnę paselpą iri ,, m . .. . - .. ,r i £ . . fra. Tad matyt kad'gerai apsi-
pomu*tinęt negu prie MotenjL . ,

: z-.k, • • .ISVIvLVv* •
Sąjungos. Taigi musų visų I TTA,*., . . , . . <«Y . ° ° LDKS. nariai tai kalba dpie
priederme vra perspėti musui x . . ... ,. . .c . • 1 .. . * > .viateinanti seimą. Girdi, po seimui
sesutes ir apsaugoti jas nuo is-L . , ... ._ - . . • “ v , , f tai reiktu visąs centras perkelti į
naudotoj Ai'-g.t nebūtų malo- M llo dabar tmta 150
nu matyti musų organizacija ‘ . . ; . . ,, . .■ : . . ‘ ° _ .d ‘ nal'ią, o Irai centras bus Monte-
tvirtą n* skaitlingą narėmis? . 
Ta galim atsiekti visos darbuo-l u .■ . ,.
. ® Į Daibimnką ^-padarysim dien-

datftos vienybe], patingai lai. A5ųam ab • -u. Jei btt_
ke-sio menesto sakrustain pnet tokių Jastelia¥iakl Kaman-| 

dūlių kokia 10, tada gal ir pasida- 
ryt “Darbininkas3’ dienraščiu ne 

wr t v h Pk perkėlus Montellon, bet būtų
u- x dienraščiu ir Bostone. Montellie-
Mot. Su Centro ar_t!į nel,asia51 srinl4 Um-

IbHdge’iun kokią 10 atstovų,: kad 
{būtų gyvesnis seimas. Aš tam tai 
tikiu.. Kw inontellieeiai ineina, 
Ui ką nors ir nuveikia. Tik man 
stebėtina, kodėl kitos kolonijos 
nebytina Monteliškių spaudos pirų 
tinime ir paties “D&rbimnlU” ku
ris visoj Naujoj Anglijoj yra ritib 
čiausis ir geriausia laikraštis, UŽ* 
tad Mohteiliečiams v^kejama pri

klauso garbė.

VELYKOMS ATVIRUTĖS
Jau Velykos netoli, tai reikėtų 

kiekvienam gauti tikrai su lietu
viškais margučiais atviručių.* La
bai gražios. PARSIDUODA 5c. 
VIENA, 6 už 25c.

Užsisakykite greitai, Velykos 
au netoli. A*

“DARBININKAS“
J

šaunūs p. Gerves žygiai.
Šių dienų garsenybė p; Ger

vė tapo visai nė dėlto, kad jis 
gerai dantis" lopo, kad visą 
‘Boston American”iš atminties 
nioka^rba- kad rašer' korespon- 
denc i jas ‘ ‘ Gydytojui, ” “ Tėvv* 
nei, ” “ Keleiviui ” ir “ Darbi
ninkui.” Net ne dėlto,-kad:
dantis krapštydamas jaunas ir 
Simas kūmutes ilgai-ilgai kėdė
je laiko ir savo anekdotais 
bando užgipnotizuoti. Vai ne 
ir ne! Kaip p. Herbarevskis 
turi “dūšią be vietos,” taip p. 
Gervė turi “meilę be vietos.” 
Ot tai dėlto jis ir tapo “istoriš
kas” arba isteriškas vyras.

P. Gervė merginų nemėgsta, 
jų nesvajoja ir net nemąsto, a- 
pie jas. Kam jam merginos! 
Juk jo specialybe našlės ir gyv- 
našlės. Čia tai jis ir ieško savo 
širdžiai patiekos. Bet nesuran
da.. . O meilei be vietos labai 
liūdim gyventi šioj ašarų pa
kalnėje. Tad ji daužosi, blaš
kosi, tarsi pakaruoklio dūšia. 
Ypač jai neramu vasaros karš
čiams užėjus.

Prakilnus romansas.
t

Jono Morkūno draugas Balt
ras turėjo valyvą- ir 'linksmą 
žmoną, kuriai nestigo tūlų 
gvvnašlės ypatybių. Šios ypa
tybės p. Gervei labiausia Įsmi
go į akį. Ir blikstelėjo jam 
mintis, bene atsiras čia jo mei
lei šilta vietelė...

Kai atėjo Šilta vasarėlė, Ger
vė pajuto tokį, stiprų -meilės 
dieglį,' jog priverstas buvo į 
žalius laukus ir parkus skris
ti, kaiuė jaute surasiąs savo 
mieilės .objektą, ponią Baltru
vienę. Kaip šis fegb prasidė 
jo, tii laikų anglų gazietos ne 
žinojo. Jos tiek; 
GervėAžygis ne v 
pasibaigęs. " Mat 
ir Baltraus nesiausta. Kaip 
tik jis pajuto, jog Baltruvienė

Štai jau prabėgo penki mė
nesiai vajaus laiko. Belieka 
tik vienas mėnesis, kuriame ga
liu pasidarbuoti idant pada
rius tą vaju pasekmingu.

'darbo ir didinkime Skaičių na-i 
rin tos prakilnioj org-anizacL 
jds?

;ex*ašė/kad,p‘ 
sai laimingai 
pasirodo, kad

Baltruviene 
p MerW^HUUpavojuje, tai kai

puolė GprveiJ sparnus ir pa- 
kirpo juos.' Gerv i»l tuomet te-*

. \366 Broadvvay, So, Boiton, Mass. ku kojomis mindo ies, Ir spru

PASKOLA PERSIJAI.

WERAiS^Persija, - Į 
Teltai*aitą, atvyko Ne w Yorko 
bankininkas Ėorbe^ atstovau
jąs Blair 5 <& Co. tos yra įgalio
tas derėtis dėl 10‘milijonų do
leriu paskolos Persijai ta sąly
ga. kąd Sinclairio Oi! kompa
nijų gn'utų koncesiją. Persijos 

išnaudoti

į išvažiavimo viėta, 
kiai vis dar gražina ir didina.' 
! Bolševikų paęką užpuolė skruz
dės ir pelėdos. Mat, koki žmonės,. 
toki ir paukščiai. Bent katalikai, * 
iŠ to nesijuokia ir nemato reikalo • 
juoktis iš pelėdų. Mat pelėda yra ■ 

kiti pŽeYSfl' ^UuZ,|3utvi'ri,nas'kai iv kiti> l,d6-' į
Idos ir ieško sau vietos ten, kur | 
anom tinka, o anom tinka kur yra 
tamsu ir purvas, tenai daugiausia 
anų vieta ir anom fenais labiau- 

I sia patinka. Bolševikai vis-gi kai ; 
j kam nors paaukuoja. Anie neau- 
kavo Lietuvai, lietuviais būdami,, 
nepirko nei bonų Lietuvą šclpda- * 
mi, tad nors pelėdom papirko par- 

Į ką ir patys kai kada nueina pase- .. 
dėt iii* su pelėdom pasikalbėt. Ži
noma kai pirma sakiau: koki žmo
nės, toki ir paukščiai.;Kokis inoks-; 
las, tokis ir protas. » »

Putinėlis.

BRADDOCK, PA.

lloj tai turėsim 1,050 nariu, tada -

Kovo 23 d. teko čia sakyti pa
mokslą ir turėti prakalbas. Turi 
gražią mūro bažnyčią, svetainę ir 
kleboniją. Gyvuoja kelios katali
kiškos draugijos. Klebonauja čia 
žymus rašytojas, gerb. kun. A. Ta- 
moliūnas. Žmonės malonus ir ge
ri bažnyčios ir Lietuvos mylėtojai 

’ir rėmėjai. Narių Įsirašą; Vikto
ras Zapolskis amž. $35 ir 12 meti- 
nių. įsteigtas- skyrius: pinu. M 
Vitalius, viee-pirm. Grasė Mino-. . 
tienė, raštą Jurgis Kalvelis, iM 
Alena Pampikieiįv. Seniau įsirašė 
amžinais nariais p,4lrasS iftinitv 
tienė ir jos sesutė. Geri. klebonas 
ir”visi nariai su skyrių pasižadėjo „ 
pasidarbuoti ir daugiau narių su
rasti. - v ' ‘

Geto* klebonui ir visiems na* 
rimas tariu didžios padėkos ir pa
garbos žodžius. ,

Kun. P. Kalėiutouk *■

NEVBRITAIN,00W.

Mūsų tatatyp aandarieėhi nu- 
Mtojo veikg ir imeUĮt kriMEtonb
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fltftoikMtas, kkrikahcs, taip kltffHA& žada, Žada uedflidmis Janky, 
jie vadina, n< 'poihatė iš geAltišv. bažnyStą tt likti MtMiuka* 
kwn. Pr. Garmabs prakalbom kad jtalikn, bet vekui prižadas, 
krikščionys demokratai nepain^ įkaip vilkas pagavęs avį, taria 
darni jokių priešų kąjp Lietuvoj# | “Nebeištrūkstj, tu dabar esi nul 

taip ir katribje veikia, steigia lnu!“ Vienaą mėnuo atgal buvo at- 
mokyklas, šeTpša moksleivius, sttHritikiniM Tūla mergina eidavo į 
ri ant sargybos Lietuvos laisvės’ itĮbaŽnyčią ir sakė kad be bažnyčios 

 

neprfkUttsiriiybes. -Gabeaai paiAa-|neBpsivesianti. Bet kai atėjo ga* 
tč, 'ifesieižcįaini sau galą arti«k| vėnia, tai tuo jaus ir susibičiulia-j

jf it berėikalklgšs išlaidas daro, taip vd su nepaprastu Špoku. JT6 pauk-

į- kad jų ateipratęs ir mokslo dav^įičio pati išbėgusi su vedusiu vyru.

p* i♦ •

Ji.?
*
I

J

A

aai^daktorftmpriswMko®es ir i^|Tas . špokas aako : “Nėra vienos, 
8tm šatidarieeius šaukia j talką įeisiu prie, kitos/’' To . paukščio 

 

kad ® mūsų kolo|švpger& bėgdamas su Spo-
Ui jos tie susipratėliai vargšai taip įkė pačia paliko savp pačią ir 3 
kaip jie pasirašo ir kiti ir-gi sklei-j vaikus, gį miesto valdžia tuos vai- 
džia.šviesą'. Pamenu kad “Sanda-Įkųs valgydina ir prižiūri.“ Tokios 
roj“ 7 d. gruodžio 1922 m. tūlais Į tai pasekmės būna iš mūsų žmonių 
vargšas apraše teatrą , loštą S. D. j katrie sako jog “nėra Dievo?* 
R. K. vietinės kuopos,. Tarpe ki-1 Jiems reikia komuno arba “ožio 
to ko rašė kad aktoriai nebuvo pa- įdievaičio. Mūsų tauta nors mažy- 

 

siskirstę į savo roles ir kad aktp-Įte, bet išgamų labai daug turi. Jėl 

 

rius W W. buvo girtas, ne tik kad Į jie pamato kokias nors naujienas 

 

girtas ir negalėjo paeiti ir išėjęs | apie juos, tai tuo jaus sako: “Ru- 

 

ąnt scenos rėkė. Buvo rašyta mi- { sijoj tai rojus P’ 

 

ūimoj redakcijoj kad parodytų | Kiekvienas savų kalčių neap- 

 

kaip jie norėjo kad aktoriai būtų [kenčia ir jųjų nenori atsiminti, už 

 

pasiskirstę. Ir kaip minimas ak-1 tai lai būna pavyzdis kitoms ka
terius išėjo jeigu buvo girtas ir ne- | talikėms merginoms, lai atsimena 
galėjo paeiti. Nebuvo prirodyta įkas atsitikiąjai draugiai kuri susi- 

tii’vXko rr'a-j
. 1 Ir 1» w d«U| A.

LIETUVOS -per BEEjm 
Nanjbfr,' patogiai* 

MUNOl£E2t-STUTTGajRT<5<>l«*! 
Ir paraukiau tiatio* kteM hM 

Gerai pataisytas 8 klemk<avi!«« 
a^mis bMatomata tomb*iį»fa fa 
ir i.Mltototok •' .

įpjautas Km Savaitę
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TAS DOVANAS DUOSIME TIKTAI BALANDŽIO MĖNESY, 

* TAIGI PASISKUBINKITE.
_______ . .. .. .. ............... »

- ..... ___ .____________________,____ ______ ______________ ___ ___ ,_______ , ...... . ilIĮMMIlIĮII iii" n—iilliMliĮriiiim

Kurie t&itb, kad ttk dartd«hikų luripratfthas duos progos jiems 
rataiMi geremdų laikų kurie kad tiktai koperacaja gali pri-
gelfyčti darbininkams atsistoti ant kojų ir pasakyti darbdaviui, kad 
j& yra* IJItds. Tie visi turite būtinai uih|kakyti tris kart savaitėje 
eimtį la&ražtį ‘ ‘DAfcBnriN^“ ‘ Jame rasite pamoka# kokiu bū- 

K du gelbėti save nuo turčių išnaudojimo, tveriant koperacijas.
__________ _ , . ,.................... ■ - ■- . .. i. -- _ . . ..

MMFRALEISKiTiS SIOS PROCKJB, MES TIK ŽĮ MSNESI SUS 
' PROGA ŠAUTI TOKIAS NEPAPRASTAS DOVANAS.

Dovanos bus štai kokios: Kiekvienam nauj&m ar senam prenumerata- * 
ritu, prisiuntusiam iž kalno už matus $4.50 (Bostone ir apielinkeje ! 
$5.50) duosime dvi knygi, parašytas gerbiamo darbininkų tėvo kun. 
F. Kemešio, darbininkų klausimu. Jose skaitytojai ras, kas 
yra kaltas šių dienų darbininkų nepasisekimams, kaip turtuoliai 
skriaudžia darbininkus ir kaip ir kdkiais keliam eidami darbininkai 
gali palengvinti savo būvį. Apart šių dviejų knygų, kiekvienas skai
tytojas gaus doVanų priedo—40 atviručių sa Lietuvos miestų herbais-

. . -

CDBV1UKD, OKIO.

LDK& 51-mos kuopos mėnesi
nis susirinkimas įvyks10-tą dieną 
balandžio, Lietuvių Svetainėje, 
7:30 vai. vakare, ant kurio visi na
riai malonėkite atsilankyti-nes L- 
p. K. S. metinis seimas netoli, tai 
bus renkami delegatai. . Taipogi ir 
kuopos svarbių dalykų yra ap
svarstyt. Taip pat ateidami atsi
veskite naujų narių.

BaštB.J.a

)RAUGIJOS nt KUOPOS 
TEMYKIT.

T*?

% 
a v. 

tjetuvoMf valdilo® autorlsū&t* IIąIM į 

Laivakorčių ir kitų paaliklnlmų klaa®**, 
gite vietos agento arba pas

- ,■ ;north įois
102 W«8hingtoū 8t, Boaton, ;

■ —— - ; - -rr g-—-  —- -- * -1-’ .

ir atsakymo nebuvo duota. Tas | dėjo su bedieviais. Kiekviena tau- 

 

parodė kad.žioplas buvo išsisišo-jta ir visi tikėjimai myli dorą, o 

 

kimas. Žmonės katrie buvo abi J mūsų priedermė duoti patarimus 

 

viršminčto teatro neužuodė, išski-1 ir pasakytą pavyzdžius^ Jau pa- 
riąnt tą žmogelį vargšą. Taip-gi 1 tėmyta- kad nekurtos merginos 
vietos sandariec^ai pasižymėjo pri- {pradėjo jįj nebeapkęsti. Tokiu bū- 

v kaišiodami vietos kuniguilenkber-1 du padarė jiems didelį nesmagu- 

 

nyst&’bet tas įpriekaištas yra tikjmą, nes jiems gauti katalikę mer
giną būna didelis atlaidas Auo 

mo tatttiškoje katalikiškoje dirvo- jųjų pasekėjų, taip kaip 'šėtonams 
gauti didesnę garbę nuo jų pono 
Liueipierio.

I Patėmytina, kad vienas, visiems 
Į gerai žinomas katalikas mokslei- 
Ivis, būdamas pilnai^drąsus, sittna- 
Inė nueiti pas tūlą parapijonlrą lie- 
I tuvaitę, kuri tikrai jį mylėjo ir sy- 
I kiu su tuom juodvarniu visur da- 
Įlyvaudavo. Gi tas paukštis pa
matęs tokį kataliką vaikiną, netu- 
| rėjo drąsos sykiu būti. Griebė už 
I savo cflindėrio ir pro duris. Ir 
{taip buvo atsitikę net kelis sykius. 
Į Toliau pamatęs kad bemokslis bol- 
| gyvanašlis su tokiais vyrais nega- 
I Ii sykiu ten būti, tai spruko atgal: 
ten iš kur buyo atėjęs.

Duok Dieve kataikui geros lai
mės, tegul nebeatiduota kitam sa-. 
vo merginą ir lai nereikalauja' 
daugiau kitos. Lai gyvuoja Dievo | 
meilė tarpe juodviej’ų.

Burbulų Daktaras, gražiausio nuoseklum-o tvarkojė. I stiprėja. Eina jų daugiaįu išpažin- 
Po nuoširdaus protokolo prieini-1 ties, ant mišių Ant Bagočiaus 
mo iš jo sekė eibė nebaigtų rei- šventintų kapų nieks nesilaidoja. 
kalų svarstymai: pranešamai, ko-1 Girdėti kad ją. kapų ir koplyčia, 

I DDKS 8-tos kuopos bertaininisjraPovtai, priėmimai rapor- t. y. šokių salė gaus bankrutyti. I 
I susirinkimas įvvks balandžio 8 d.. ToBau nutarimai naujuose siv Žėrė.l
1924, N. J?r. P. Marijos parapijos pažymėtini gal šic.l ---------- -------
bažnytinėj salėj, Vindsor St., 7 PiluSus randančiuosius 4-tam sk.v- f . CLEVELAND, OHIO 
vai. vakare. ™-' si'isti centrai- Pedera- Ne vietoj priekaištas.

Visi nariai kviečiami bfltinai eijos centro vaidybai parašyti laišJ .

pribirti. Sis sushinkmiasbus vie-|k<,sareika,a™1’lkadl(|-kllKlok-| “Darbininke” buvo korės- 
jpondencija apie Moterų Sąjun
gos vakarienę, buvusią vasario 
20 d. š. m. Pasirašė Viską Ma- 
tę. Kaikurips moterėlės jau- i 
eiasi nepatenkintos ta kores
pondencija ir girdžiu priekaiš-j 
tų, būk aš* parašiusi aną ko-Į 
respondenciją. Man nesmagu] 
tų nepamatuotų priekaištų] 
klausyti. Todėl viešai pareis-{ 
kiu, kad aną korespondenci ją I 
ne aš rašiau.

\_ - - -VVV W*M «priVXMWBil>«S» J L a 1>-O 
paskatinimas prie didesnio 'veiki

- J

1

Reporteres

' (-------------
ROCHS8TBR, H. Y.

Darbai bisktitį apstojo ir daug 
žmofiių Svajoja kas bus toliaus su 
darbais. Bet žmonės turi viltį su
laukti geresnių laikų, nes pavasa- 
ryj .visados būna mažos aię didelės 
-bedarbės.

y* Kow 9 dieną vietos Vyčiai šven- j 
Jf te iškilmingai sv. Kazimiero die- 
• , ną -(šventę) tik-ąinoma įle visi vy-1 

ČiaK atjaučia vyčius. Sutrukdė 
laisvamanių kalbėtojas, nes neku-l 
riė‘ Vyčiai išgirdę kad atvažiavo į 
tbfeai prakilnus tautietis, nepai-1 
^dami savosios šventės bei prog-į 
lamo, Lėgo išsižioję paklausyti ką į 
naujo pasakys. Hudson štabas taiK Į
nusimazgojęs savo mašiną, suko-j 

. ^lektavo visus jų Mėsos načelnin-1 
kus, kad kokia ypata iš kitij ko-Į 
lonijų būtų mačiusi tuos vyrus, tai 
būtų maniusi, — tikrai artistai, 
daug mokslo kompozitoriai arba 
kokie nors aukšto mokslo profeso
riai, o ištiktųjų pasakysiu jums j 

. kad tai iš tij vyrų nieko nėra, tik 
išvaizda jįj maloni, kiekvienas iš 
jų vaikščioja apsidėję su eilinde- 
riu ir lazduke rankoje, kitoj rali-1 
koj t&i laisvųjų laikraštis ir kny-l 
ga. Negaliu suprasti kaip toksi 

. žmogus gaH būti vytis ir laisva-1 
manis. Vyčiai iš tokių narių tiek 
gaH pelnyti ir naudą turėti kiek 
Raudonas stabas iš ožio praeitą 
rudenį.

Bolševikai-gyvanašliai stengiasi! 
savo tikslą atsiekti. Jie dabar 

’ pradėjo progresą daryti kas-link 
jų norų pdgerinimo. Jie tini to-1 
kią malonią kalbą, taip gražiai, Į 
Saldžiai, inteligentiškai . apseina; j 

. kad ištiktų jų gali manyti tai yra | 
angelas iš dangaus. Bet ar žinot 
jūs tuos angelus ir išjiur jie yra 
htęję? Ar tik nėra jų ragai pa-l 
slėpti kai kurioj vietoj. Girdėjau I 
jnęrgeles šnekant: **Geriau apsi- 
,vesti su. bolševiku gyviiašliu/negu I 
su kataliku senberniu. Kas iš tų j 
Senbernių:, bolševikas arba gyva-r 
Hašįis tai tikrai bus geras ir mei
lus vyras,“ nes jis jau buvo apsi-| 
Vedęs daug sykių it vis lieka be fA>« ’’ - - ■ ’ •- •• - *

CĄMBRIDGE, MASS.

II I

VĖLIAVOS H ĮVAatJI 
žRygTAT,

Ogų metų praktikos artistiški 
mūsų darbą liūdija tūkstanČia 
draugijų. Informacijų delei raiy-

A. Nork&Mii < 
te Pleasant 8t, Lavranos, Mato

CUNARa
AR MĄNOTE ATSHMTI 
GIMIUESĮAMERIK4?
Lietuvos kvotų jau yru pasibaigus, 

bet dalmiAjaik’as prisirengt prie nau
jos’kvotos, kuri prasidės liepoj? 1 d„ 
1924 m.

Musų ofisas Kaune pagelbsti 13- 
gaut paspirtus, Vizas ir primgiA 
JUoA tuojaus kelionėn. 1 - •

Neta reikalo laukti tiems, kurie 
turi Cunard tikintus. Mus laivui 13* 
plaukia iš Europos kiekvieną 
tę. .

Gunard turtėtai yra geri'kelei
vio ant AOUITANIA, -BEHENGA- 
RIA ir MAuRETANiA. GrettiauHe 
Jurų patarnavimas pasaulyje..

Uel Informacijų kreipkitis prla 
mijs vietinio agento ar prie mumj- 
ofisij. 
ČUNARD LINU 
126 statė st., 

-Boston, Mase.

Iš 4-to Meracijos skyriaus, i HAVERHILL, MASS.

Kovo 23 d. tuoj po pamąlįų į- Apsirgo senas gyventojas Rau- 

vykusio jau normaliu laiku atsto- gele. Lanko jį daug daktarų, ku- 
vų atsilankė vidutiniai. Iš valdy- rfe mano kad yra tai plaučių už- 
bos ir-gi nebuvo vienos stambios . Kaugelių'yra didelė šei-
ir iš svarbiųjų ypatų, fnįansų r^ ky^; 'bęt visf išsivažinėję. Tikj 
tininkės ii' iždininkės s^khl pa? tėvukai uamuosejiągyvena^ • 
neles B. Dąumantaitės. BeV ne- HaverĮnily da^ar yra didelę 

f žiūrint visį’tų‘trilkumų, gerbia- permala. Daug žmonių išvažinėj 
mas pirmininkas atidarė susirinki- l j0> Stubų ii* krautuvių yra labai i 
mą sylyg ęlįenotvarjcės pųmo pa- daug Riclna. jokiu būdu
ragrafo veiksnia; Moja būti šaūJ nebuvo galima renduoti. Žmonės 

kiami iš kuopij ir draugijų atsto-įmat be darbo! 
vų vardai irpavaidės, bet'nesira- Iflietuviams katalikams čia jau 
dus finansų raštininkės likos ati- biskį geriau. Pirma bolševikaila- 

a Įdėta iki ji ateis. Į bai smarkavo. Bet vieni Lietuvon Į *
J j Protokęlą skaitė nutarimų į iš važiavo, kiti kalėjiman pateko, 
raštininkas gerbiamas M. Šimonis Į treti metė leninizmą. O katalikai

gus išėjo. Ketino vėl ateiti kada 
nors. Žmogus pažįstamas. Apgau
laus nėra. Didelis daiktas para
pijai užsitarnauti tokį pasitikėji
mą.

) ■' J T ’

Kovo 30 čia šv. Pranciškaus 
parapijos jaunimas po gei;b, knn.

juas iš svarbiaiisiu, todėl malonėkit drivi,J P“*? ^baigimo re-
visi atsilankyti, nes bus renkami zultatns smtdkmenBkai Wando3 
atstovai į apskričio sllvažiavim,(|sMbtų kulti.ros vajaus kontrolės 
13 d. balandžio, So. Boston, Mass. T«. darbą apsiėmė atlik,
ir taip-gi i seimą, kuris atsibus 2S P ‘ai jiems parašyti tS laišką tt. 

I ir 30 dd. balandžio pas mus ir kat- Pagalinus parapijos svetainės 
rie dar nepasiimėt kalendoriaus, twkos . 2erinimo deki nutarta 
tai ant šio susirinkimo prašom pa- H“* !***« tnomi ™I,intis kad 
siunti. Taip-gi malonėkit užsimo- visonls ku0‘>ms ir ^augijoiM ly- 
kėt kad ant seimo vardas neskam- S™ Kdt'J ar kaip fcurios norSt'! 

'-Ibėtu kaipo skolininko organizaei- ar iSSal5t'*' P™“ atbusiant 
' jai. Todėl kurie tik esate nemo- kn’W "‘•sapkaeiju jr draugija 

Įkėję už 3 mėnesius ateikit ir tižsb ant Mromij susfeinkimy per jų 
mokėkit ir -nauju nariu atsiveskit Įats‘civ“5 taipgi pasitarimais komi-- 
ateidami ir katrie isate paidavę tet° * ldebon°‘ aurengi-
tikietu knygutes sugražinkit o m« 4’tam skyriui det inei81 pa’ 
kntrie dar neturite, tai malonėkite Auginimo tuom-syk nesjradus tin- 
pasiimti ir iki kito susirinkimo kan,l» •*««•» toleania
parduoti teiravimosi laikui.Įag day taipgi

' lip. pirm. J V. Smūgis, ant tolinus palikta teirautis tai'pa.
______ , | čiai komisijai galimybės būdų jo& 

DETROIT MICH pvykinimui. Pranešimas buvę- jog^šitildu šita Laivrence ’o katalikų
___L- * I reikės parašų peticijos.

Kovo 9 d. 72-ros kuopos LllKS.įBis sltsifmiumassvarbą buvabOga- 
pastatyto j Jinūs vertės, tik gaila jog su ats- 

JmČfos, taigi kai aš apsiveju su | veikalo aprašyme ^Darb.“ mun. Itovmis nėra lankymosi ganefiuti 
^umst ponu, tai jis mana tikrai my-Į 32 nebuvo paminėta Agotos Ona i kaip ir ^syk^tik ką iš 72-i’oft 
Uair aš bdsitt laimiiiga. Tiesą są- jBalčirnnmiė. Gerbiamoji Ona -^uapafifWKŠ.buuff visi trys ats 
kot, nes kaip kits moka taip ir Šo-tBalčiOnienS jau yra dpug kartų iovaų iš S'usivjeniijmo 171 kuopos 
ka. Daug katalike mergelių at- j pasižyiitiėjus lošimuose o veild- 
ifakyiS kaip ntlo Dievo taip ir nuolmuose dar daugiaųs. Ji yra 72-os

LAWBEKOE, MASS.
Kovt? 23* ateina žmogus prie 

gerb. kuli. K A. Virmausko ir sa
ko : “Turiu daug pinigų įvairiose 
bankose, bet kai kurios bankru- 
tija, tampa uždarytos. Tai banJ 
komis nebepasitikiu. Bet as pa-

Abelnai

‘ ‘ Laimes Ieško tojų ’ *

— 2 ir Liet. Vyčių 79 kuopos — 2i, 
o iš kitų kuopjį ar'draugijų, nugi 

<otos bei lietuviškos dvšrios. Pa-į kuops ir visados jai daug įtik* po vieną. Tai jau visai gėda 
(statieji jas apgaudinės j visokiais | darbuojasi ką nors gero ejarydū-' Iniuns turėti panašus apsileidimas- 
būdais. IŠ sykio joms daug lai- imt Į

p ’l

i

parapija.. Tai aš noriu paskolinti 
šv. Pranciškaus kapjos bažnyčios 
statymui bent $600.00. Nes sakau 
kad jau lig šiol šitoji parapija. gy
vavo, tai ji visados gyvuos. Juk 
visi buvo pasiryžę ją suardyti?“ 
Kunigas nustebęs Žmogaus tokiu 
pasitikėjimu šv. Pranciškaus lie
tuvių parapija, piprašč kad im- 
latiktų. Kunigas pažiūrėsiąs ar 
reikės tokio® 'paskolos h* ar bus

fl parapijos jaunimas po geip, kun. 
^JĮdbro direkciją (perstatė “Piloto 

ĮDukterį“ , Veikalas milžiniškas; 
I giliai religiškas, tinka gavėnioj 
vaidinti. Žmonių buvo daug.* Vi
si džiaugiasi teatru. Lošėjai lošė 
artistiškai, be išėmimų,’ Pernai 
veikalas jau statytas du kartu. 
Šiemet, girdėjau, dar sykį statys, 

lir kas gavėnia'po porą sykių, 
i Katalikų tikėjnno priešai tve
ria čia *‘ žinyčių. ’ ’ Mat su tautiš- 

I ka bažnyčia, su socializmu, jie^dar 
neišgriovė dieviško tekėjimo iš ge
rų žmonių širdžių, tai bandys savo 
pragarišką darbą kitaip užvadinti. 
Žmonės šviežienas myli. Tai “mož-* •
jia pasinaudoti.“

I- ŽinyčTos konstitucija dar nepa- 
I skelbta. Jos darbą pradeda iš 
New Yorko muzikantas. Šis mu- 

I zikantas pareiškia esąs Švento 
(Rašto žinovas ir studentas. Jis I *
tiekis Į Dievą, tik ne Į Jo sūnų, į 

į dūšią, į pomirtini gyvenimą. Tuo
met žinoma, religija jam neberei- 

I kalinga nei negalima. Juk Die- 
|vas yra dvasia. Jei žmogus dva- 
I sios-dūšios neturi, jis, kaip ak- 
1 muo ar kelmas, su Dievu jokių in
teresų turėti negali. Muzikanto 
gaidas išgirdęs, supranti kad jis 
yra-bedievis ir nori tokiais pada
ryti lietuvius katalikus. Tasai 
pats gi siekis kaip visų nezaliež- 

S; Greičienė. j ninku, sandariečių, socialistų: —-
I niekinti Kristų, Jo išganingą Baž
nyčią. " 
' Muzikantas priešinasi religijai, 

kuri turi kunigus ir sakramentus. 
Kadangi visos religijos turi kuni
gus; žinoma, jis yra. priešingas vi
soms religijoms. Tik iŠ pėdžių 
savo žinyčiose (mulkinyčiose) to 
dari neskelbia. Tečiaus šv. Raštus 
mokina kad nuo pat pradžių Die
vo pienas yra dirbti žmonių išga
nymo darbą tik per kmiigds. Gai
la kad bent keli žmones randasi 
kurie kiaušytūsi ir rašytūsi prie 
tokių prmjonų “meotings.*1 Sais 
matu? Tuoj lietuvius pradės pri
sikalbinėti turkai, negrui i Kreip*; 
sis pufe jų tuoj ir “^alvation Ar- 
my“ “Ry tik ne prie Romos ka^ 
taikų, Kur ta liethvių reikalinga

g Trindamas su Rufflės 
l) : Iytrįnsij piclskąiifl? Įauk. „ 

•i| ' Niežti, Uį J5H-r.iionn 
!.< tteįfltės tart-

I
, illlllui I »Tu<) <1.111 fjlU11 , jum

ra dtiujjiait pH-tainij Krmchi K Jti.-U ffitl- 
<■ L Vils, sfiti-r.š'A di-olnižtas, Jtlii’O «<!- 

mlomimo kicli.-iMBitn nrti f>Į« esan
čiam, ir vis bcapsakCnui niežti!

Rtzffles 3.
tii iirašaliiĮ“. SttfHm yra tonikų « 
ir liros o<lal ir plunk mis. Ruffltt ytst įt 
pili*!.mu naikintojas su jai!!.imlia 
pn.M-l.niemis. Al”

Ir tanre nėra JoU<h p.iilaptiosj. z, 
Ruffles yra ".ii.JarytaN Sįtl’ii.’ ir pat>\ Ų’ 
nisiij kemikti, k’.ne- itulisbo Liimiit.i A 
i.i'-eialiui p iškirti) sunaikinimui plcls- U 
tatnij perų — ir Rtiffle*. atlieka savo A 

| ■ įtartai. yl
j1 F.mjūęiukit btml:.]! ttrinktt 'irtiputi H 

Raffles i s.r,.> galvos oilij kasdien v 
i upių j»*r siiivatfę taiko. Q kuomet IF 
į, plii.tainos jau išnyks, tuomet naudo- .1? 
jįl J:ff karts nuo taarf'o ir plei.RatriM jvs U 
M įla'iKtau m’el.immet ue’anVins! '111c' A 
W G5c. už bontai. Galima gauti aptiokoSe. yt 
g F. AD. RiCHTER & CO* M

GERAJŽINIA STO- . 
, _ ROMS MOTERIM 

Nemo kildinantis -gorse- 
tas. No. 333 yra labai pi
gus, drūčiai padarytas ir 
tiktai $3.00. Adresuokite t

to

/'

■m
l . ___________ _

Trumpiausias kelias I tisas daili 
LIETUVOS 

Išplaukia kiekvieną sayaitft.au > 
musų laivais dę Iux 

“Albert Salin,” “D&tischlan<i” 
“Resolute,” "Reliance” ' z 

Kurie veža I, II ir III klesa'pa- 
sažierius ir popuHariSki laitai 
“Mount CIay,” ‘Cleveland,’ “Han- < 
sa,” “Thuriugta”.ir “Westhhalia” 

. su eabin ir III klesa. Geras man* 
dagus patarnavimas, puikus kam

bariai, puikios apystovos. 
JULIUS ROTTENBERG 

260 Hanover St., Bestom Mas&
................. ,......... . ’ ■>* -
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Vieni ii 72 kp. UDK*, galima ją priimti. XepriėmA Žino- vienybe? . Griovimui Nepritaria.

j

t
1 ■ • "’■

L>i

T

i

>■, t’,
» - ■ ' eA '

r>*

* ■ ’

•r

-

•. -•/ ■ į

I*... • * /

.5.
'f1

f

v v*

A A

t

V JOfNTįfERViCEttirM

BAMBURGAMEKCANLINE

*

-T

/
J . 1

-----------J------------------------  ■ " H,,------ -
...............................f

- ■ r"" . ...... "1 1

...1.......... . —.y-- Į.ĮliĮlU.tfta .JklTlfTtalIi** 1 . 1

: KAS NORĖTĮJ GAUTI
gražių pasiskaitymų apie-dvasinį žmogaus gyvpnim^ a- 
•pie šv. Pranriškų ir kitus jo brdeno šventuosius,^apie ; 
LietUvbje esančius vieuuoįįųs/ apie misijas ir misijono-, 
rius ir daug žinių apie platų veikimą šv. Pranciškaus IH 
ordeno Lietuvoje taip vadinamas tretininkus, ir daug i 
kitokių pąsiskaitynių, parašytųprastiems žmonėms su-\ 
prantama kalba, visiems tiems aš patariu užsisakyti sau- 
ir kitiems patarti išsirašyti mėnesinį, paveiksluotą (daž
niausiai vienuolių fotografijomis) ir pigų laikraštį:

“ŠVENTU PMNHšIAUS HltfElf : :
Jį leidžia vienuoliai “MuŽę^njeji^ broliai” (Praneiško.fi 

nai). Itedaguojaf Tėvas jėranimas. Bendiadarbiaujt ■ 
daug kunigų ir šiaip gėrį žmonių. Kairptoja metama 5 S 
lik, pusei metų 2 Mt. 50c.>t :

r * A ai
Adresas.* Lietuva, Kretinga Vifaiuolynas, Adltoairtmijtofl 
Jau išėjo iš spaudos ATAKAS

Išleido “Mažesnieji Broliai/1 kainuoją 1 lita^
tatai,  ............. . ta—--tali
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Ir jei nfrri kad pinigai greit ir saugiai Lietuvon nueitu siųsk 
juos per rimčiausią ir didžiausią pinigą siuntimo įstaigą L1E-

$

:K

* »

•J 
už

' Tel. prockfon smAVt

DANTISTAS
%, ~M. - 1.’*** /N| * ■

I . ? ■ , : <
4 ♦ ■ w ‘
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Doleriai litais:,

5T)0........ !.. 47

t' 

g I

Lietuvoje, gaunant pinigus nieko primokėti nereikia. Alū- 
Sų perlaidos apmokamos visuose bankų skyriuose jr per paštas.

ĮGMETŲSOUTH BOSTONE

IIIDB, Ik S, STONE
AKIU SPBapSXimS--', 

399aW. Broadway, So. Boston 
VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 v. vaM
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' (GUMAUSKAS)
705 Main St., Montello, Mass.

- (Kampas Broud Stręet)
'-r—'— ■ ------ j< ■  X—-—m. .
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DAB1IIIII£8
• jo akėti ir į ją vietą sėti koope- 

ratyves. Vienok ir kooperatyvams 
it Mjia«rinėą” išbraukusioms ir 
mit: kojų ųenuBtąviiifėięimk* Uosis t r‘.T A » r
imasi yėl naujo.darbo •— ginti imi* 
ją sandarųjį s< ■ f

■ Nuo savęs* ašjUosini patarimam 
ar negeriau būtų pasjskelbti Vely
kiniUrba Išleistindų Fondą? - Nes 
Čia. beftbejonės didesnis būtų pri- 
naS'kaip lierit kur kitur. Nesi- 
piršti ‘teeinąs j teisėjus kolionijn 
yfetirių^ reikalų, kuritiose jis ne- 
hltsimario. ’ ’
j' Bosią užtarėjams editorijale tu- 
riurtiok' priminti kad jei kas ne- 
trikamo tilpsfn jūsų Iaikrašciim> 
sė/ tai ne korespondento yra kal- 
;č bet l»lpintojų. Rodnkforiai Iai- 
craščhis tvarko, ’ o ne knivspon- 

dęntai. .Taigi kas netinka .Jaikraš- 
Viąį feam < jūs- taijimtątėf įtores-’ 
iondeneija, jei jums netinka/prL 

, , . „ , v ♦ i . . , * Y, . x ,;?r .valote per. redakcijos atsakymus
wt.p)a J s (feya.) ta>svw- B.IJ stelos. T«-

ita kad am, miEjo ,«««« pmlto.
žydt{wu pufe Iietuvnj-katalikijĮ pM^I^-amĮimus, Do^s tnojato 1.^ lr
kad tokia pasielgimu j.e <takre- stoja jtj gwt; paimdamas ne-L, priva]olį Xni.
tavo hetuvins, kaipo tautu y- va Mt.mo mmlę M tsltaj® atl^ 
mm®* iSvien su žydam, sytav ne atao meile ITo« pakijrste e,a , sttV0 iateagfills aF.
tmtžiij akyse. Bet žydų nztarSjhsIsayo ditkę pn^h. Jispatę <« gę- t}Ip(J
randa ten tą, ko visai nėra. Ko-Imi žino tik neišdrįso pasisakyti.! ’ „
Lili tiksiu Uosis daro tą prasima-j Nes pritarti artimo blogiems pa-Į

" nyniąt 'Ar jum argumentų trūks-Isirigimanm, tai ne artimo meilę. F 
taį ' Į Matyt nevien “Darbininko” I

Ar’Uosis dalyvavo aprašytame Į skaitytojams bot ir pačiam Uosiui |" 
vakare? Jei taip, turėjo matyti!Įgriso jo straipsniai apie koopera-| Taip. Uosis daug klaidų 

ižaricstaneiasią pusplikę žydukę. Į riją, tad griebiasi ginti sartdarie-1 pridaręs, Nežydherris jas smuL 
U jei nematė, tai tlUtiūt miego-1čių linijos su žydais. Ir kas stbbS^Įkiai isdest&. Aš pridėsiu dar vie- 
jd arba matyti nenorėjo. įtina kad toji apologija netik vie-|n4! iri J° nesugebėjimas krikšeio-

Kad žydai česnakus valgo ir nuo I tą bet ii* pritarėją rado katalikiš-1 niekai poleftiizuoti. Juk tą patį 

L ,|ų dvokia tai irgi neprasimany-jltame laikraštyje.
maš bot faktas, kurio Uosis įiepa-l linksmiau būtų dainuot dvieju.
jiegs uŽdailinti. Jei lWs tam ne-1 Dainuokit Vyrai,-g; 
tiks lai pauosto. . |,

vinįs gal ir gerai dainuotų ar gie-1 smaugia 'žydus Lietuvoje ir jiehis |žydb(ft^fe,4iiKt^riW d^riaĮigbi,*’ 
<Į6tri bet išsilavinimo stokuojant I neduoda sukto gešefto Varyti,-' o!^ galėjau p&są^vti; ^ipsirika: v. c

. Iicclaitiavo, *bet tikrai bliovė. Uo- Į sandarkčiai kad jiems padedat I jsigilinO|Ąesųsiyi|kl{,' jdjve valią 
.■T' .'ąj8 miegodamas negirdėjo ir užtai I ant katalikų uiti- jiimsdaiirą VaLr

-negali, jų užtarti nieko apie juosi įtikus savo laikraščiausiosri laik-ram panašiai.
~ nežinodamas. : I Paščiuose nupins.

lArit galo kastink bezdžionvaikiųĮ Nestebėtina tečiaūs 'yra .’kadl?^ n/h-u*lJ flkvotl
h-' Trdrido čebatlaižių, turiu paJ (josią griebiasi ginti ,widariečiii 3‘aųsmų mano adresu, n nau- 
Sakytif kad čia Uosis pasirodo snjydkis, . Jgg, Uosis yrą butą įsidėjęs, į
žirnį® dalykų. lArJUoris skaitė ka4^ig3i^ Žinomas kaipo nepastdvušj^0 r ' “'?We

> da nors apie Poliuriją Urba Wkn*0^. «riiigiW .jam’prįtrūkįl^ Yėl kėlius lapus desperatmių 
■i,- vadinaihh hypotozę (ne teoriją)!^_medžiagos, jis risuoniet ima^ii ■. .
, apii-žmėgaus išsivystymą iš bež«|Jiauj0 anjato, kaip tai: adv.okata; .. 

džiėne^ ar ne ? Jei ne, lai pasislęak| vįmO) agėntavimo arba ant galojų^1 
. td; ir ftpic ją sužino. Tai^i mūsų 
laisvamaniai ir soeijalistai ta* hy- 
potežę priųniė kaipo- prirodytą ti’e- 
šū.^ Koks tad gali būti čia , kol io- 
jiihfis, jei žmogus, kuris pats pri
sipažįsta paeinąs iš beždžionės, 
pritari pavadindamas ji beždžion-

. vaikiu arba kitaip sakant beždžio- 
t L

* nes vaiku?
5O- piįgį^hgl^evikaj, . kųije Tpoę- 

« kį į padanges kelia už jojo “dide- 
Mūs darbus dri proletarijato” ne
tik jani čebatus nulaižytų, bet 
dar irųjį patį, nes jie Trockini sn 

,. riskuonT yra atsidavę. Išimant Lė-1 A
nmą jie Trockį labiau gerbia net 

: dr už patį Uosį. Nes prie ardymo 
. katalikiško veikimo jie visgi dau-

* giau prisidėjo negu Uosis, ponas. 
Tai tiek kas-link straipsnio tilpu- 
sio.“ Darbininko” 28 numeryje.

Bet p. Uosis nevien kritikavo 
Straipsni, jis autorių nepamiršo. 
Pavadino jį dar “nepriaugusiu” 
ir uždavė klausimą apie artimą.

i Pi’iminė kvotimus net iš Vilniaus, 
laike kurių p. A. Smetona išbaręs 
nusigandusį vaiką. Viskas tas la- 
bai^puiku. Aš tečiaus girdėjau ne- 
yien apie artimą, apie kurį ir ma
ži Vaikai žino, bet daugel kitų 
klausimų ir atsakymų, kuriuos 
Uosis matomai pamiršo. Rėmėsi 
vargšas neva ant Ki-istaus mokslo, 
bet neatsimena kad Kristus pasa- 

' - .i-ru'ft* pfyąy-sMMrai

Telepbone South Boston 3520 
Namą Telefonas Aspinwall 0870

ADVOKATAS 

A, 0. ŠALN A (SHALNA) 
LIETUVIS ADVOKATAS 
“DARBININKO”NAME

liitiąi) •,
■ BMlgea du Universitetą Gomeli University su X B. 

O, Wa«M5gioii.Vniv. n LL.B. ,

Jriejuone ‘Uhirbiniriko’’ iriiBe-
— tilpa korespondenci jos'apie 

įnbiėuiliuvimų gaudąrievių SU 
t Viena dš* jų buyopašytą 
ųribtNežydbeniįa,’^ kita gi 
^dbernio. V Tiedvi kąrėSMtt-. 
Ei sukite tiJkį lęririą tame W 

^kraštyje; Sd tfežydbeiM 
miitū reikalą p. Vosia pagėidm 

'■ytmus išpildyti ir ją baubiri mi* 
ūAV'iesti^ .

Uosifiį jionąš, primeta abi dko- 
,-reąpondcnriji Nežydbernitu, nors 
pHHtai’tfjn tik vienu tilpo “Darhi- 
idnkę,t}. Botu, (■ Nežydbęriiis” 
pavtki’ašfe nieko neiškoliujo, o tik 
pasakė tikrą tiesą, Žydų jis neitž- 
kabino ir tik aprašė, visai besa^ 

y h'škai,. vakarą koks jis buvo. Tie.-

kėt UK»» nėra «u manim, prieš 
mane yra: o kas nerenka su ma
nim, barsto/* Lietuviai kitaip 

. įmanantieji kąijj ’Kristįs'lieįiė jua
nyri, kaip tik ir.yfa Tiarstythjais. 
KriStUs "labai' žmonės niyle^^te- 
cimis neykubmėt ją clarbim pagir
davo? Vertėtu Dorini pasiskaity
ti apie feritinį 'ipie išvijimą iš 
bažnyčios perkautus ir parduo- 
dąuelu% o , tuomet'ir artimo meiU 
aiškiau bittą suprantama. Tėvas 
savo vaiką myli, Vienoj Jį bau
džia kuomet jis prąrikalsta.

Vesis niato šapus kaip kurių 
akyse, bot balkiai tankiai .jo ne- 
paiėmijami kituose. Kaipo katąli- 
kų veikėjas privalėtų, rųdoš giųti 
katąiikiį principus,., kuriuos npo-r . 
latas atakuoja Jaišyamairiji spatjt- 
tią. .I^stariėji - imtik.. tauškią, aut 
Ivuįrių, katalikų asmvgib . betg i? 
patj Dievą/įriky|jg plėšia įš žmo?

NL- ... - IMMI IV' ■

Tauri ir šitą «m*vo klaidą, lai yra 
“nepriauginią ^olęmik«i” viešpi 
užregistruodamąą, aš pražąu Ne- 
'žydhermo neba^rivlnti j n)^nę blo
gu jausmų, nepavydėti man .kai- 
kąrių dntM|rink$ nža^ja^tOH (juk 
ir NežydbVroh, rudos, iš darbi- 
ninku • įnikę -gyvena), ir pakristi 
savo taktiką link žydą: nekolioti 
juos bent lįH tą k< jie gero pada
ro, o atehianžUi* metais pasirū
pinti, kad Wotvestęrio lietuviai 
katalikai pirmi pakviestų Lietuvos 
žydus į Lietuvos nepriklausomybės 
sulenktuvht paąiltiėjimą

-. * * \ ' Uosis.
■ ■ -- <

į Redakcijos Prierašas. Prisiriša 
Žodį tarti dėl dėjimo laikraŠtiu ktL 
rišpotulenrijų. ’ Koresponclentai 
įprastai, ųągridaujai kad j$

Lai ųebutiĮ^trfepfflami hei Švėlui- 
narni. Priešingai ansllmikiamc riL 
gorių ir išmetinėjimų. Todri lai
komės to, kad .korespondencijas 
kuomažiausiai trumpinti bei keis
ti išsiįViškinuuL Ypač to vengia
mo* jei rašė koks inteligentas, 
bei šiaip žinomas asmuo, Dabar 
patekus “pevliriams” raštams lai- 
kraštin, jų dailumai” kaip 
veidrodyje, pasimato, Tcsiteikia 
visi korespondentai .švelniau rašy
ti ir nerūstautų jei aštrumai iš
braukiami.

GEBA NAUJIENA 
LIETUVIAMS

VIETINĖS ŽIMIOS
- * jt nASSUMAft.

......
Artistai įmautieji dalyvamą 

veikale ‘ ‘žmogžudžiai” prašo
mi susirinkti pobužnytiium ku- 

len ant Penktos gt. sukatos va- 
vakare 7:30., Taip-gi visi ktir 
misijos nariai malonėkit'atai- 
lankytk nes reikia- pasiskirsty
ti darbus ir iiiitįs ųolesnitf vyi- 
kmio. !w liktĮ iiedatig, ries’ 
tik 4 savąįtM'lWdMmas tu-

Įvykti Ū7 d. balandom. Tad 
visi' ilarbairi O kuomet viri 
tliritediftią liri -darbas bus* leng- 
vas ir pasekmingas, ’ »

4 ... Komisijos narys,

Tel. Muta MM

SHIELBS
ADVOKATAS

[ 811-812 Old aotrth Btuldbic
2M Wa«hlngtoa Stmt 

BO8TON,.MA'S&
Valanda: U A. M.|kl 5:«0 P. M

10 Wrwm»0F stwaw, NUw 
'TeL B’oston 152-gI,

ANT PiMMO NAMAS
T t kamblį rir/ Mbtllų-klos, ųumdyiiė, ga- 
rim, šaltai fr šiltus rniidum’ Pritiltai* 
im* dviem šeimynom. Kuinu MixO(l- 
iwsiM 419 IkVNTOR St„ Sm Boston, 
Mass. * Tei, Trtlhur. 218JL ; ’ '<• j i ■ ■ ‘
-1 >njihi<«ii '--.p ■*“s-“-1* >■>*!«; j ''-n r il»i »«■

'Parkmite ir parduodame i 
iHortgadžius^ tripgi duodamo 
ii* surandame paskolas ant na
mų, '

A. IVAS,
110 Treemont Street, Room 508, 

Tel. Main'6467, Boston.
.... .j ,

r pritarėją 1-ado katalikė niškai poleftiizuoti. 
Turbūt kad IstTaiPs>H ‘‘Ar žydas yra mūsų ar- 

Irimas?” galima buvo ir reikėjo 
;al užtai ž^dftil Prašyti' be užgnvimo, taip, kad 

.... .  ■ . [jums Užmokės, ■ skelbdami pWtt-LsXvdbornis būtų nurijęs ji be 
Aušrelės choras'jei būtų išsila-llynėje spaudoje kad lietuviai įskaustu o. Pavyzdžiu, vietėjcH‘Ne-

< t. ► ■« . . ■» • \ • . 1 • •* ' v •» W . >».. i_?_ I

: Jio-
i- — '* > ■' ? .T t M -

žemesniems, savo' jausmams, ar
«_! Tada ir pasekmės

’ ’ | gal būtų buvę kitokios. Nežydher-[ Puikioje vietoje lietuvių ir kitų tautų
1 j apgyventa. Biznis išdirhtas per daug

savo. ntetų. Kreipkitės*. 1’ “Dąrbptfnko’* ofi
są: W> Broadmiy. • Ko. Boston, Afass. 

*' ' ; '(OI
i' -į. i ■■■*■—;x « i.įi > ] m i m ■, *t '■, -i i. i r ; i“ . -*•

VžEIKIT Į NAUJĄ VALGYKLĄ
Viską užlaikome švariai. 'Turi «>
rae Angį iširų ir lietuviškų val
gių.

4 AMERICAN LUNCH,
244 Broridm^,-$<f. dfostori, Maąs.

’ 1 . : _ _ ifl
PARSIDUODA BUČERNf

PARSIDUODA PIGIAI
3 šeimynų namas, geriausioj ir 
gTažiautd©;} -^.-Bostenę -vietejr 
Parsiduos pigiai^ nes .samiu-. 
'kęs .turi pirkęs kitame miestely 
ir šis namas turi būti parduo
tas greit, Namą galite apžiū
rėti Bile kada po numeriu 432 
W. Fourth St., So. Bostoų. Pe
lei sąlygų kreipkitės pas A. F, 
ICNElŽf, 308 E. 9-th St., South 
Bostor, Tel. S. B. 1696.

r mm m
LietuvISki! (Jrafiuzlii keltuvėj visokių 
vyriškų, motery h* vaiky drabužių. Ge
roj vietoj, vidury lietuvių kolonijom 

• Bilais išdirbtas per 12 metų. Kabia 
" ----- i pasakė, ir prikaišioti prieinama- K« v. VIESULĄ. 1212
• Ww?htogt(»u St.. Norvnod, Mass. Tut
iiąm net ii nebūtas nuodėmės. xur ^4-w—-.r. (5* 12 19)

_ f i * ■ *1 7 4 ' *

: J pastangų ginti neginamąjį dalyką,
, . - • . • •, s ; • l perti Uosiui kailį ir iįž tą net, ka 

naujo amato, kaip tai: advokato?IL . .
. ' ' ' r iitifi i <rp*»n* i

vimo, 
net ir kolektavimo. Bet nevisuo- 
met. jam sekas-, štai Ne v Yoi'ke, | • n-
laike l’ėlitiško Seimo, Uosis sten-l *. - • 
gėsi apginti laisvamanius nuo mal-1' 
dos kad ji jiems nepakehktų. | *
Pdts veikdamas su katalikais ta- NEUŽMIRŠK SAVŲJŲ LIETUVOJE. PASIŲSK JIEMS 
me seime reikalaujant keletui-fa-1 • LITŲ PLUOŠTĄ.* ‘ ‘
natikų laisvmanių kad nebūtų | 
maldos, Uosis žūt-būt delei “arti
mo meilės “ pasiryžo viešai išsiža 
dėti atiduoti pagarbą Dievui. Tur-lTUVIŲ PREKYBOS BENDROVĘ 
būt ir čia buvo pamiršęs kad Kris-1 $taį fnūsu kursas: 
tus pasakė: “Kas yra Dievo ati-1 
duokite Dievui,
Ciesoriui.”

Pradėjus tvertis “.Žemės Ban-| 
kui,” Uosis su, visa energija grie
bėsi pardavinėti to neesančio ban
ko Šerus. Gynė nabagas savo po
ną J. Žilių dar su didesniu pasi
ryžimu negu kad dabartinę san- 
dariecių .uniją. Jei tuomet kas 
drįso atkalbinti būsiantį neegzis
tuojančio banko šėrininką, ant to 
Uosis Ugne spjovė kaipo ant nę- 
priau gūsio ir nesuprantančio ban
kų transakcijų, žingeidu 1 visgi 
būtų šiandien išgirsti iš Uosio Iii- 
pų kur jis padėjo tuos pinigus, ku
riuos su savo priaugusia (gal ir 
peraugusia) iškalba tūkstančiais 
iš vargšų žmonių išviliojo ? Kas 
atsitiko su tuo banku? Kur jis y- 
ra ir ką jis veikia? 
bankas žmonėms netik nuošimčių 
jokių nemoka, bet ir apie sumą 
nieko žinoti neduoda? Ar artimo^■r r. .• **-
meilė neragina Uosiu sąžinės atieš- 
koti jo nuo zmėnių, nors ir nežy-; 
dų, išviliotų pinigų? Kd Uosis ty
li apie banką, o griebiasi vėl kaž
ką ginti? Ar nebūt tikslu nors 
vieną pradėtą darbą užbaigus?

Uosis Įstabus yra žmogus. Jis 
netik bankus pagelbėjo strigti ir 
ginti bet ir bendrovės kaip kata
likų tąip ir Uj&vamaidą. 
tas p’aėlas bendroves Ųbria įiradė

1-- "■*»—----T-—--------------------------:--------------------------------

o kas Ciesoriaus L Litai doleriais:
| 10 litų $ 1.25

2.75 
, a.-25

7.88
10.50
15.60
20.80 
26.00,
31.20
36.40
41.60

Litai doleriais
500
G00
7Q0
800
900

1000
2000
3000
4000'
5000 r

10000

.. L
$ 52.09.

01.80
72.10
82.40
92.70

103.00
204.00 

s 306.00
408.00
510.00 

1010.00

Pavasaris tai keliones laikas
Jei manai keliauti Lietuvon, tai apsižiiirėk kam pavedi ke

lionės reikalus tvarkyti, kad paskui nereiktų gailėtis pt? laiko. 
Liotuvių Prekybos Bendrovei gali pilnai pasitikėti, nes tai pa
čių žniomij darbininkų Įsteigta tiems reikalams aprūpinti. Ši 
pavasarį musų rengiamos net belips didelės Lietuvių Ekskursi
jos patogiausiais laivais. Jei Tamsta nianai^ vaBnoti, kuogrei- 
ciausiai pranešk mums apie luųĮ laiką, o mes- Tarnstiii.suteiksL 
nie pilnėšniij informacijų apie rengiamas eksluirsįjąs ir laivūs. 
Tąs Tamstai nieko nekoštuos. Savo! keleiviams išrūpiname pa
sus, ir vizas, pagaminame sugrįžimo ir kitlis .ddkimiontus.

■ t- - -

‘ Kreipkis tuoj, laišku ar ypatiškai pas /
X

%•

SKOLINAU PINIGUS
• Skolina™ pinigus ant pirmo 
ir antro morgičių jr statymui 
naujų namų ir .pOtaisymiu se
nų prieinamomis sąlygomis. 
Visais reikalais kreipkitės pas 
A. F. KXEIŽ[,. 308 E. 9-th St, 
So. Boston arba 294 AVashing- 
ton St., Old South Bldg, Ręoms 

S. Gt6n'r®6 ai:b/jįilii'ŽfSD.

DlCžlADŠI BARGFNAI..
. r ■ -■ : , ' | • ■

City. Poinf — 3 šeimynų. 14 kamba
rių namas su pečiais, šiltu vandeniu, 
maudynėmis; pihžais ir t. t. ant-!greito 
pardavimo prekė tik lį'GOOt). . ..

Kitas \xl 12 Šeimynų puikus nutrinis 
namas po 5 ir <5* kambarius, visi nau
jausios mados įtaisai (Improvements), 
‘lėktrikes šviesa, sltyr&iin šildomi pe-- 
’lal Ir piazui. geriausioj apielinkėj. 
randus nešu suvirs $5,500 J metus, prie
žastis yra mirtis šeimynoj todėl pri- 
verstįuaį rpikią jąirduoy gpit.ų .laiku 
nors Aiž iltisę jU’kk®* « '' ■ 1 /

A. 1VA8. 3<‘>1 VVešt Rrdfldivayj South 
Boston arba 11O Treinont St., Ruoni 
508, Boston.

Ofku) Tol.: South Boston 3972—R.
Resid. Tel.: S<». Boston 1912—IV.

S, GARŪSEVIČIUS
Lietuvlškns Grnborius,. bulsnmnoto- 
jas, Renį Estnle ir Publič Notaras.

343 W. Broadway,
- South Boston, Mass.

Residenefju : 237 I) St., So. Boston.

DAILŪS PAVEIKSLAI KURIUOS 
-RADARO FOTOGRAFĄ^

JURČIŠ STUKAS
453 WEST BROADTCAY,

• South Boston, Mass.
Padarom didelius paveikslas. Už- 

Iaikotn visokios rafiies r&nUs. 
TelephoDas: South Bdston 464—J.

EKSTRA SUSIRINKIMAS .
' r ‘

. ' ' . i'' .ir-.- rr-.T^ i ’

' Draugystės D. D. Iv Keistu- 
eta atsibus ekstra ir bortaini- 
nls susiriiikima’s nedėlioję 6 
dieną balandžio, 19M, po No. 
0W Wariiington Šių Bostonu 
Mass., 3-Mą vai. po pietų. Ant 
šito susirinkluio kiekvienas nu- 
■rys privalo ateiti, nes bus ht- 
bai daug svarinu reikalų, kas- 
link ęląržo draugystę, taipogi 
apii/surengimą pikniko ir 1.1, 
d r tij. (rięnĄ.viri nauji nariai bus 
priimami ‘tiktai už puse Įstoji
mo,todėl kekvienas narys pri
valo,atsivesti su savim nauju 
narių ir prirašyti prie mtisą 
draugijos, nes musų draugija 
moka, sergantiems nariams po 

‘ $7.00 t savaitę, o pomirtinė iš
mokamą $200.00. TędeI nelai
mėje ar ligoje esantfois nauda Į 
yra nemaža, tad dabar naudo
kitės gera proga, o'paskui bu-Į 
sfre užganėt liūtį ir-dėkingr,, |- - - Tei. są Boston 4000 J

_ _ _ * Ik J. C.LANDŽIUSf 
Į | LIETUVIS GYDYTOJAS IRg TEL. Ha Boston 0500—W.^ ^11 • ’ CaiKURGAS ■

| LIETŪVYS DANTISTAS |II 506 E. Broadvvay, So. Boston: 5 1 i i/inA2iiiA sll (pampas ir Brondrcny) 1 
| A,., L. K A P Bei U S | 
12251 Broadway, So. Boston |

(“Keleivio” name) xį

Orrso Valan dos r nuo 9 na 12, nuo 5 į 
1 :SO Iki G h* nuo 0:30 lld !) vakare 2į 
Scredomis nuo 0 iki 12 vai. diena *^1 
Subfitomifc nuo 9 iki G vilk,, Neda S Į 

^įlomis nuo 9 Iki 12 (pagal sulartl ^'1

PETRINOS |
apkerpti..PETRTNAS niitrmįeroN ©jį 

dųl Jkotų, Įsiūtų, difsih ir YeifeTių, a Į 
taukiu pAaiškihimds fenip vaittoil ©į 
petrinasi Sitstatuu pelriiHj t»ių)®į 
kaip drapana turi būti. Taipgi 
kerpu audeklu vakarais ir .sububi- (31 
mis. . įfil

P. StfANCĖLAlTĖ | 
b 12 Lžlrk St. ties W. 9-ih St, | 
0 *So. Boštoi, Mass: 41

DR. H. M, LANDAU jį
Gydytojas jr Chirurgas .

220 H‘A&)VJj!ii &nįEET* BostOn, Mass, į 1 
Telefonas RleTimond 0380 Į l 

l Specialistas vyrų Ir moterų slaptų Į Į 
[•* J r chroniškų. ligip į

valandos: nuo f> ryte.iki <8 vakare.M 
t Nedėldieniais iki 5 vok.'j
\ P n .t a r i m a i 1) y k d i |

Tel. University 1957—R. namų. I 
Telef. University 1957—ji V ofiso II į ADOMASOW!RKA ll| 

' LTETUVYS GUABOKIUS- ll
Pagrubus atlieku gerai *r pigiai, t 
Kaina vienoda višur. Užlaikau nu- I 
tomobilius. Vieta atdara diemj 

ir naktj. jr
’ 8S3 CnfBRTBGE STREET į

Cambridge, Mass. ;j

F. J, KALINAUSKAS
ADVOKATAS

i 41A Broadway, So. Boston
! Tel. s. B. O44L
' Antrus lubos—Viriui F* B-vč*

GYVENIMO V115TA:
275 LOWĘLL AVĖ., NEWTONVIT.|E, MASS. 

. „Tel. W. Nęwton 1463—W.
•'•4K3BK3EI

DR. L. GOLDEN
Bostone: 99 Green Street Rosbury: 16 Crawford St, 
Valandos? 3 iki 4 k 7 iki 8 P, M. ’ netoli Wąrien Street.

, . . x , Valandos: nuo S Iki 9 ryte, 1 Iki
Apart Ratnyčios ir nedSIdtenlo 2, ir 9 iki 1 vai, vakarė apart 

» . vakarų. pętnyčios ir nedeidlenio. vakarų.
Telefonas Haymarket 2288. Telefonas Rosbury 0131.

Kalbu Anglų, 'Rusų, Lenkų b Ltetuvių Kalbomis,

/ .... '
P - ~ ■ I ■ 1     1 -■ '■ ' 1   iyi"«' ■ 1 III 12. 1.1 ,.1111 Įl. III! . ||| ■ ■ IĮ..I .„Ii, ., WJ<. 

_______ *

GEBIIUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA
Pavtlttotlanų symalnom namus, ūkęs, biznius iv visokia privatlšku nito* 

savybe, taipgi skofiMin pinigus, verlmm ir parduodam MORGIčItiK np- 
draudžlam (MsluriUftift) visokį turtų nuo ugnies ir nuo visokių uelnimln ’• 
Ules visiems suteikiam greitų ir 'teisingą jpntąriiayimą. Taigi vlmfe 
minėtaisrejkąlaląkTeltĮkltėAba? 1 ;

OĘSEN’Š REALTY COMPANY 
\ »L G^ltkAi ^ttrinlttltasv

409 W. Bmdvray, Boom 3, South lo«ton, Mm Tel. & B. 0243

ANTANAS F» KNEIŽYS 
kuriu įtinku Sttffrik Telsiii mbk.yk* 
lų IruMhim Re«I Esmte pfti'dttvb 
Dėjimu, būna mimo ofise knsillonų 
nuo 8 IKI 5 valimtlos po pietį; 19sky* 
rus SvontadleniM Lletuvlid, kiul 
jr mftžni srikulbimtlejl angliškai gu
lt kreiptis įvairiais reikalais^ pas 
lĮianę. A. F, KfiriŽlo ndrosas yra 
.toks : W K Kiniit Street, TM rita 
Boston

m K B, 2805~-B.
LIETUVIS

Morams
Išogzamlnuoju akis, priskiriu riki* 
niiT^Jkroivny akis atitikimi ir nm- 
blljoplškose* laidose), akyse sugrą
žinu gyięsą tinkamu laiku,

J, L, Pašakarnis, O. D,
| $447 Brnitthvfty1, 8o. Boston, Mtiss, 

Sffi©©®Wi
1 ,, , ... ., *

M'8e

LMAGDONELL, M.D... • * -Z •
Galima susikalbėti. Jr lietuiHikai 

oj?r6o valandos: Rytais liet 9 vąl.
’ • Po pietų nuo l-*3i

Vakar a f g> nuoG—91 
536 JE._ ^rąąd^ay, <Sor;BUstoxi ||1>?

' . — '-įj'J', ą/ J j , i..-SSįj

Tel. So. Boston 328 
’ LIETUVIS DANTISTAS, 

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadivay, South Boston 
O9I9O KALENDOS: nuo) 10 iki 12:30 

ryte ir nuo 1:30 
iki 6 Ir nuo 6:30 iki 9 vai. vakare, 
Ofisas uždarytas subatos vakarais., 
ir nedėhlieniais.

• _ , - ‘J ■ | ».■-*«■ ........

ŠTAI KĄ MUMS RAŠO!
Į Sergu jau G metai ir niekas nege£* 
I gelbėjo. Gavau progų bandyti jūsų ' 
| sutaisytų Žolių No. 303, tai JoS mtfri 
I labai gelbsti, čion prisiunčiu pinigų 

v5I ant vieno pakelio No. 303. Aį. * V-*"*
Anfhony Moririsojų 

Simpson, fa. ,

Tokių ir kitokių laiškų gauname Slm* 
tus kad žmonės geriau pasiganądlįia st 

[ Žolėmis, negu sn specialistais. Sfes uŽ-

I me nuo visokių, ligų. ’ Atsiųsk 10c. ♦ 
; 'Įgausi Žolių katalogų. Reikalaujame a- 
’fl Įgentų visose apygardose.

3 Į Musų žolės yra grynai lietuviškos sįi 
<H retoriškais ir angliškais nurodymais, 
s|l
A M VrrB’APFTKXI- •» ZiyJELAJt**W|
^i£ | $49 Hadson Avė., lochąster, N. <« 

_____ .. \
S ŽVVJONO EV. EL.PAŠELPINM 
M . DRAUGYSTES VALDYBOJ 

ADRESAI.

(PIRMININKAS — M. Zoba, < ‘
539 E. Sbvemli St, S. Boston, Mn*k 

l ■ ■ cz. z.._
viCE-PiRM. — Kam*Awb«was,

492 B 74h St, So. Boston, Ma*< 
prot. nAmwms j.

I 5 Thomas Purk, So, Bostonu W** 
FIN. RAŠTININKAS -MtiU AriW 

f 400 E. 7-th SU So. IBorion, M«W 
KASlĖRtUS -- A. NaU411iUm A

885 k BrmulW& & Boston, M>M 
MARŠALKA ~ JT .Zalkis,
. 7 VViiiffeld St.-, So. Boston, MMA
r Draugija laiko miripldmM 

hei* hidėid^Dt Mekjrttęa i 
Į M UiėtTi't BMtb 1Ą1

Teli So. Bostou 1516-4* j
i£Į 
i

HsTsįthi St„ "

/
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