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Hindenburg VokietijosPSar8‘imviiai iš Lietuvos
LietuvosPrezidentas

FELDMARŠALO VIRŠUS

•Jis sugrįžo per Paryžiui.

ČEKIJA SU LENKIJA

Čeko-Slovaki jos užsienio 
reikalu ministeris Benes lan-

ti i vykų
jį no dirba 
augiausia 
> kas iki 
buvo įjo
ki ai p tas 

i<s — pa
že ra noru

PRITRUKS ARKLIU IR 
MULŲ

DELKO PAKILO KAINOS

šyenta priedermė j paremti 
katalikiŠkają, spaudą ir ją 
kuoplačiausiai pĄsksleisti 
tarp žmonių. Gen laikra
ščiai yra naudingiausiu daik- 
tu ir verti didžiausio užrro- 
kesnio.

Pereitą nedėlią, bal. 26 d., j Anglijos karalius su kara- 
ivyko Vokietijoj prezidento piene iš Viduržeiiiiiiių jūrių 
rinkimai. Laimėjo feldmar-.po vakacijų sugrįžo namo, 
salas Hindenburg. Buvo'1 
trys kandidatai. Balsai su
siskaldę šitaip:

Hindenburg___ 14,639,399
Marx__________ 13,752,640
Thaelmann___  1,931,591

Dfcgu® AnariSM 
Rymo Kataliku 8v. 7 

Darbininkų Kooperatyy 
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Atėnuose

gymis. kur buvo lo.OOO bran
giu knygų. ir daug dailės 
veikalu.
$150,000.

Per law Mali.io\v<ki. 13 
žiaus lenku vaikas 
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žmonių mugei!. ų poiici 
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Yorko
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PARVAŽIAVO NAMO. Kaip ValdŽlOS Le 
šos Didinamos

Hindenburg gavo 845.600 kėši Varšuvoj. .Jis pasakė. 
' ab-ų daugiau, negu Marą— kad jo manymu Lenkija išti- 
bendras socijalistų. katalikų kiniai kooperuojanti su savo 
ir demokratų kandidatas. ■ kaimynais. Buvo rikmasi 
Paskutinysis Thaelmann bu-iiš Čeko-Slovakijos paramos 

Lietuvai. Bet dabar jo> už
sienio reikalų ministeris pa
sakė tokią nesąmonę, kad di
desnę nesąmonę sunku ir iš
galvoti). Benes sakė, kad

vo komunistų kandidatas.
Hindenburg yra Vokieti

jos karu dievaitis. Jis iškilo, 
kai karo metu šauniai suplie
kė rusus prie Tannenbergo. 
Jis buvo kaizerio dešinioji jos tik draugaudamas galin- 
ranka. Tečiau Vokietijai Įčios išlaikyti nepriklausomv- 
virtus respublika Hinden-jbę. Dabar jos padarė pirk- 
burg laikėsi nuošaliai. Kai i lykinę sutartį, 
ištikdavo kokių maištų prieš ) 
respubliką, tai jis juose ne
dalyvavo. Jis. galima, ne
abejoti. stoja už monarkiz- 
mą. bet maišto būdu prie to 1 
nėjo ir yra sakoma neisiąs. ■i 
Jis. sakoma, laikysis kon- į 
stitucijos. <

Hindenburg'as pats neva
rė kampanijos. Jis nevaži- 
nėjo su prakalbomis iš mies-Į 
to i miestą. Bet jis turėjo ę 
labai uolių šalininkų, kurie 
viską padarė.

Marą'ui buvo sunkoku lai- . 
mėti keletu atžvilgių. Jis y- 
ra katalikas, gi vokiečiai yra 
didžiumoje protestantai. To
liau jį turėjo remti ir soči ja-1 
listai. Nors socijalistų <-ent-j 

ras už jį stojo, bet galima da-1 
leisti kad eiliniai socijalistai! 
uolumo neparodė katalikoį 

rėmime. Demokratų partija 
visada buvo tik drungna res
publikai. Gi visi Ilinden- 
burgo šalininkai buvo karšti j 
jo rėmėjai ir uoliai už j. vei
kė. Todėl ir laimėjo feld
maršalas Hindenburg. |

SVEIKATOS DIENA
ke i -onėn

•'eikato;
Pr

GAVO PASKOLĄ

BLOGA MOKYTOJŲ 
PADĖTIS

Tarptautinis Darbo Biuras 
turis savo būklę Gmnevoj. 
prie Tautu Sąjungos. paskelbė 
pluoštą žinią apie mokytojų pa
dėti Rusijoj. Žinios -įtrinkto- 
sausio riėtiesyje. Pranešama 
kad Rusijoj mokytojai blogiai 
apluokam i. negu bile koki“ ki 
ti valdžios samdomieji dariu 
rijikai. Mokytojų padėtis bai 
si nuo pat bolševizmo ten is' 
Įėjimo. Netik algos meni 
bet ir tos pačios labai narog 
'riai išmokamos. Namų pad 
apverktina. MokvklTf narna 

j mokytojų 1 
caro laiku.

; šitie ta k- 
kytojų suvažiavime. T 
kpngro'O paaiškėjo, kad i 
viki] valdžia mokytojus 
persekioja, be reikalo at 

• nėia i r kilnoja.

Belgijos karalius buvo pa-

daryti miaisterių kabinėta.
„ . į Bet jam nepavyko ta pada-Berlin. — Vokiečiu kom-1 ’

T X’ T T lrVTh
pamia vadinama Kali ln-i ' 
dustrie Gesellschaft gavo iš)

Yorke paskolą iš $2.606.666.
Banko gaus 9 mins.

Draga. Čeko-Slovaki ja.
i’iktadarvbū i>■<•)i

---- ujime už pačios nužiidvma. Tn ,lllf š,..i 
IŠREIŠKĖ PASITIKĖJIMĄ i laimėjo 1.000.600 komiui. Jis '“"mukm <

Lisabonos. — Po pastaro- laimėjo didžiausią dovana k”f,,k'nl 
jo maisto Portugalijos pa-1 valdžios Meri joj. Visipini- 
sinle ministeriii kabinetas sa-'gai depozituoti jo vardu i . PASKENDO VAIKAS 

vo rezignaciją. Tai parla- banką. Kai jis mirs, tai pi- - -
mentas balsais 116 prieš 15 nigai teks jo sūnui, kurs da-' Cbicopee. Mass.--AVlm 
išreiškė jam pasitikėjimą ir bar yra 5 m. amžiaus.
todėl jam rezignuoti nerei- 26 m. tie pinigai pasidvigu- i 

kės. bys. * V M

ciei.-tų 
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Popiežius PIUSIX sakoj

‘‘Kiekvieno kataliko yra 
šventa priedermė paremti 
katalikiškają spauda ir ją 
kuoplačiausiai pasksleisti 
tarp žmonių. Geri laikra
ščiai yra naudingiausiu daik
tu ir verti didžiausio užmo
kėsiu o.

1 f
1 MM

f &
1 Jh
R

1
ii 4 O Į,1 t 

v i
i Es fc \ k“

Dkgn* Amerikai 
Rymo Katalikų 8v. J
Darbininkų Koo

Sąjungos
D A R B I N J N K Al

------Eta*------
• UTARNINKAIS, KET VERGĄ 18

SI RA TOMIS

tr Bvskm'.m HpitniUkM*

Hindenburg VokietijosKar8umvMi iš Lietuvos,,

Prezidentas
FELDMARŠALO VIRŠUS į PARVAŽIAVO NAMO.
Pereitą nedėlią, bal. 26 d., j Anglijos karalius su kara- 

įvyko Vokietijoj prezidente piene iš Viduržeminių jūrių 
rinkimai. Laimėjo feldmar-.po va^eijų sugrižo namo

Buvo1J is sugrįžo per Paryžių.šalas Hindenburg.
trys kandidatai. Balsai su
siskaldę šitaip:

Hindenburg____14,639,399
Mara__________ 13,752,640
Thaelmann___  1,931,591
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ČEKIJA SU LENKIJA

Čeko-Slovakijos
reikalu ministeris Benes lan-

11 inde ubu rg gavo 845.900 besi Varšuvoj.

bendras socijalistų. katalikų kiniai kooperuojanti su savu 
ir demokratų kandidatas, kaimvnai 
Paskutinysis Thaelmann bu-p 
vo komunistų kandidatas.

Hindenburg yra Vokieti
jos karo dievaitis. Jis iškilo, 
kai karo metu šauniai suplie
kė rusus prie Tannenbergo. 
Jis buvo kaizerio dešinioji 
ranka? Tečiau Vokietijai jčios išlaikyti nepriklausomv- 
virtus respublika Hinden-jbę. Dabar jos padare pirk- 
burg laikėsi nuošaliai. Kai i lybinę sutartį, 
ištikdavo kokių maištų prieš) 
respubliką, tai jis juose ne-1 
dalyvavo. Jis. galima ne-1 
abejoti, stoja už monarkiz- 
mą. bet maišto būdu prie to 
nėjo ir m’a sakoma neisiąs. 
Jis. sakoma, laikysis kon
stitucijos.

Hindenburg'as pats neva
rė kampanijos. Jis nevaži
nėjo su prakalbomis iš mies- Į 
to į miestą. Bet jis turėjo; 
labai uolių šalininkių kurie 
viską padarė.

Marx'ui buvo sunkoku lai
mėti keletu atžvilgių. Jis y- 
ra katalikas, gi vokiečiai vra 
didžiumoje protestantai. To-

' Buvo tikėtasi
Čeko-Slovakijos paramos 

{Lietuvai. Bet dabar jos už
sienio reikalų ministeris pa
sakė tokią nesąmonę, kati di
desnę nesąmonę sunku ir iš
galvoti). Benes sake, kad 
jos tik draugaujamos galin-

BL0GA MOKYTOJŲ 
PADĖTIS

Tarptautinis Darbo Biuras 
turįs savo būklę (ienevoj. 
prie Tautų Sąjungos, paskcdiiė 
pluoštą žinių apie mokVejų pa
dėtį Rusijoj. Žinios surinkt 
sausio m?Wšyjr>. Praneša n 

’kad Rusijoj mokytojai blogi 
‘apmokami, negu bile kokie 1 
ti valdžios samdomieji darbi 
ninkai. Mokytojų padėtis bai 
si nuo pat bolševizmo ten isiga 
lojimo. Netik algos menkos 
bet ir tos pačios labai neregi 
riai išmokamos. Namų padt 

........... . -y .* . . .. apverktina. Mokvklu narna 
linu ii turėjo remti irsoci.ia-l , , ■ v•v •’ imokvtOĮn butai netaisyti nuo
listai. Nors R»«jalip} -pę-1 l0 |aikn 
ras už jį stojo, bet galima da-1 sit.p Faį..a; 
leisti kad eiliniai socijalistai ... ,kvtoju suvažiavime. Toliau 
uolumo neparodė kataliko Mai5k-jo. kail hoi5„.
rėmime. Demokratu partija v;ku va|i|.ja „lr)kvtn;1IS 
visada buvo tik drungna res-! , • . . .persekioia. be 
publikai. Gi visi Hmden-I ...... . 1 » . me.ia ir knnoia.
burgo šalininkai buvo karšti 
jo rėmėjai ir uoliai už j. vei
kė. Todėl ir laimėjo feld
maršalas Hindenburg.

NEPAVYKO

Belgijos karalius buvo pa-

DELKO

kainas.
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imo dirba 
augiausia 
> Ims iki 
buvo be- 
Kaip tas 
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GAVO PASKOLĄ

Berlin. — Vokiečiu kom- i 
ponija vadinama Kali Tn-j 
dustrie Gesollschaft gavo iš į 
Chase National Banko Ne\vį 
Yorke paskola iš $2.000.000, 
Bunka gaus 9 nuoŠ.

(daryti mi■ listerių kabinėta. 
I Bet jam nepavyko tą pada-

KALINIO LAIMĖ

SVEIKATOS DIENA

‘natorius gegužio L d 
damosi uždeda pabaudą už pa-ikaipo vaiku vaikų 
rištai arkliu uodegas. Arklu 
.-avinmka< drauge su vežimu i 

mama.-. varoma

paskyr

Prašo, kad Jai kraštai

PERPJOVĖ GERKLE.

į Draga. Čeko-Slovaki ja. —1 
[Kari Puskcs. kurs sėdi kale-' 
'jime už pačios nužiidvuintl 

IŠREIŠKĖ PASITIKĖJIMĄ laimėjo 1.000.000 koronų. Jis 
Lisabonos. — Po pastaro- laimėjo didžiausią dovana kfl‘l,k"b

jo maisto Portugalijos pa-1valdžios loterijoj. Visi pini-;
siūle ministeriu kabinetas sa-!gai depozituoti jo vardu į j PASKENDO VAIKAS 
vo rezignaciją. Tai parla- banką. Kai jis mirs, tai pi-; ■ 
mentus balsais 116 prieš 15 nigai teks jo sūnui, kurs da-' Chieopee. Mass.- 
išrei.škė jam pasitikėjimą ir bar yra 5 m. amžiaus. Per 1a\v Malimnvski. L" 
todėl jam rezignuoti nerei- 20 m. tie pinigai pasidvigu- ižiaus lenkų vaikas 
kės. bys. 'upėj.

-Wmd

atinguma.

DIDELIS GAISRAS

kuru
; geriau mipran
d snk»« kad su

genas, kur buvo 10.000 bran
gių knygų, ir daug dailės 
veikalų. Nuostoliu už apie apgavikas hfilų ir dievai žino 
$150,000. kas pei angfdas ar veltinas.

infor-
— o ir lenkų karo va-

tori joje 
ro.ma Že
lia i. netu- 
>i-H vrusių. 
ią specia- 

n:?daroma ir

tdči’nr'.a Klaipėdos

n. Į Klaipė

rėkiu gafe 
anglių. supert 

fosfatu. drasko.- ir cetttftltįy• j ' 
išvežė — reliuinz.es.
nu. niautos nv’kn 
įvairiu prekių. .

reliuinz.es


Ūš>s.-»’Js£

, Sveikatos autoritetai pri
pažįsta, kad dūmai suteršda
mi orą ir užtemdmdami sau
lę kenkia žmonių sveikatai. 
Inžinieriai pripažįsta, kad 
minkštųjų anglių tiesioginis 
vartojimas yra jų didelis 
eikvojimas. Yra aprokuota,(TIK W0RKIB)

lįįSMtod every HJESDAY, THURSDAY and SATURDAY

fe-' -------------by--------------

BDder the A.ct of March 3, 1879."
fe-. .. \
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F KOKIE ŠARVAI IR KOKS 
LAIMĖJIMAS?

rupijose senai nusistovėjo, 
Į organizacijos tvirtėja, ūpas 
■jtoks, kad ir vietos katalikiš- 
ikieiiis darbams ir Lietuvos 
' reikalins grašio vis randasi.
Į Taip žinoma nestojo be ka
talikų veikėjui pastangą, uo
gaus darbo ir pasiaiikuojimo. 
| Be darbo niekas nesidaro.

šiemet teis statomi 
riampblėj, į per Aįi&sf 

ties Skaudvile, ir apie 70 ma
žiukų po metrą ar du ilgio. 
Kad apsaugojus medinius 
tiltus nuo gedimo, prie visų 
ilgesnių negu 50 metr., tiltų 
pastatyti sargai, kurie jiems

reikalo dūmais nueina $42,- 
000,000. O kur žmonių paga- 
dyta sveikata ir mirtis, kilu
si dėl'tų dūmų. Panašių re
zultatų tyrimai parodė Pitts- 
burge, Pliiladelphijoj ir ki
tuose pramonės centruose.

Yale - universiteto medici
nos departmentas aprokavo. 
kad vidutinis miestelėnas 
per dieną sunaudoja valgio

sunaudoja 32 svaru. Valdžia 
yra įsteigusi inspekciją mai
sto ir vandens. Gi apie orą, 
kurio žmogus daug daugiau 
sunaudoja, tyrumu visai ma
žai tesirūpinta.

A ngl i j o j Manchester ’io 
mieste buvo Smoke Abate- 
ment (’onferem-e. T'oje kon- 
fcre icijoje buvo paduota ap
skaitymas kiek suodžių krin
ta ant Anglijos. Pasirodo, 
kad per metus ant Anglijos 
suodžių nukrinta trys milijo-

Kauno "Rytas" bal. 3 die-
Uos laidoje be kitko turi 

y straipsnį antgaliui “Kalki-Į 
f me Šarvus!” Ilgrkas straips- 
; nis baigiasi šitaip: ”Kovr
■ ■■ didelė! Kova žūtbiitinė! Alos-, . . .■ viau atsilaikvti prieš bedie-

gi ja turime lainieti. ! , _ , . ; . ...& ■ vybes platintojus, lenaitra-
Visame straipsnyje rašo- dicijos. tėvų intaka. pusto

ma apie Šliupo, llerbačaus-1 vesuis gyvenimas. Ten ku-
" ko ir kitų Lietuvos Jaisvama- į ryba ;

nių įsidrąsininią atvirai jąi ne
.skelbti bedievybę. Pirma Įgijus jiems gali stokuoti. Tad miestelenų nuv 

- girdi laisvamaniai 3 ledrįsę iŠ-[dabar įsidrąsini:
i eiti viešai su savo idėjomis i r

tikslais. Bet niekur visame 
straipsnyje neminima kokie 
sakyti šarvai turi būti, kai])

■ juos kalti ir kokis galit gale
laimėjimas turės būti. Ko-

, dėl nekalbėti reališkiau i
fe Rašant apie kova ir norint

kad.įš straipsnio liūtų eili-
niam-skaitytojui nauda ir 

įi kacLjis galėtų kovotoju tapti 
y arba siek tiek prie kovos pri- 
į šidėtr, tai nokia 'mrodvti.

kaip tas galima padaryti.

nebent tik eiier-
giu puse sau-

šliupui ir 
inkiliems bedieviams, tokie 

ri i>ismaginti darban.

Valdžios Įiriemoiiemis.
■ loma, negalima tikėtis
dieviii darbuotei padaryti ga
lą ir kovą laimėti. Ah'iiudi-

be-

■ki nei katalikai.

Pastaruoju laiku Amerike 
įsisiūbavo tai]> vadinamas 
anti-GVoliucinis judėjimas. 
Tas judėjimas nori pastoti 
<elią niokvmui evoliucijos
valdiškose mokyklose. Dau
gelyje valstijų inesta siima- 
nvmai istatynni keliu evoliu
cijos mokymą panaikinti val-

I kad Lietuvoje tikybinė kova i
d aštrėja. Šitai]) dalykams!'

' esant pravartu Lietuvos ka-Į
■ tulikams pažvelgti i pergy-Į (]

ventas lietuvių valandas A
J mėrike. Tas par šliupas
r* kurs surūpino knikuriuo:

Lietuvos katuli krs. veikė
merike tarp lietuvių viri

: metų. J am čia di rva b
- žymiai geresne. įiegu Lietu

voj. Žmonės čia ]>i niginues-
ni, prakalbi maršrutą su
rengti lengva, patvirkusia
gaivalo, kuriam labai smagu j

g išgirsti apie Dievo ir dūšios
r nešima, buvo dam. visuome-:
— tune opinija tuo krypsniu e-1

jo, katalikai buvo nesusior-: .° . ;Stamra.s uždrausti nmkvmn
. gamzarę Tarp bknj pat.,-visa, Ti„„ 
? giu aplmkvbiu šienavo slru-< , , v, • -y ® . draudimui katalikai pricsi-
•ą pas ir daug prisieita vo. tai v- ... . , ... . .i • -.msi. Itakmeas kataliku lai-
i ra daug sekeni prisidirbo. , . . * . • . A.-. .J , krastis America balandžio
r Kas-gi galu gale ištiko! Ar1(, . . . , , .« , . rt8 dienos laido e nurodo,, kad
k kas girdėto, kad Šliupas Lie-: x .i' . . ' . . , • vr«>'e<tantai visai mdogukai
s tuvoie Užsimintu apie savo 1 . . . .. _. , -A . claia-u drauzdami mok\ ti c-
v sekeius Amerike! Ar ps ,. , yk • , , . . . , v<»ii;mi ]'»x tema ]a. Jukpro-
L' kada iūis pasidzriugc. ]vasi-( 
A j-j*- o - • . itesumtu pamatinis principas.didziavo? v iesai nieko ne-; . _ _ .• \ ra asnic’-iines mi<tiiiniics tei■

sako, bet privatisKm mes ti
į kime jis juos‘“iškivkodiiiuo-1\ . ...

.. .. ... I Amerikos katalikai impri-y ja” kaipir rvniioKus. Ki-, . . . .. .
L taip juk negali būt. nes iš a- 
h merikiečių šliiųitarniąi nei

Dievui žvakė, nei velniui ka-
J Serga.

I .Kaip stovi Amerikos lietu-
jHų1 katalikai? Buvo laikai

g kada katalikų pulsas vos pla- 
įėke* Katalikai visnomenin- 
|i-iųe gyvenime mažai ką reiš- 
yJkA. Visuomeniniam gyve- 

toną davė šlinptarniai.
g^bardalykai visai kitaip iš

tai]) žmonėms reikalinga. 
kai])ir augalams. Džiova ir 
kitos ligos dažnai žmogų pa
gauna tokį, kuris negauna 
pakaktinai saulės šviesos. 
Prirūkytas oras dūmų už
temdyta saule destruktyvis- 
kai veikia ant žmogaus būdo 
ir proto.

šitų visit bedą pašalinimo 
be valdžios energingo įsikiši
mo negalima laukti. Ta
čiau yra rūšis dūmų, nuo ku
riu žmonės ir-gi daug nuken- 
č-ia. Yra tai tabokos dfunait 
Būti; labai indoinu. kad svei
katos autoritetai aprobuotų 
ar žmonės (laimiau nukenčia

e-im guber-

i perleistą bi 1 iii. kuriuo įneš 
(tojams uždrausta mokyti

> ’ • - i • . • X. ____1’1... ’ .

llie<l!i

r, >linoj

bčd

vvuliii ir

Kataliku Bažnvč

įtaria draudimo keliu pastoti 
(kelią klaidai, taip ir Lietuvos 
(katalikams reikėtų laikytis 
o* nusistatymo.

KOVA PRIEŠ DOMUS
Anglijoj ir Amerikoj veik 

kartu pakeltas klausimas a- 
pie kovą prieš dūmus. Dū
mai daro daug priklasčio kai- 
kurių miestų gyventojams, 

rūžies bedie- Tų dūmų debesiai einaiis 
is-dirbtaviu dūmtraukių ir

Plentų valdybos žiniomis, 
Lietuvoj plentų yra 1185 ki- 
lofhetrai, kurių 150 yra su
gedę. Šiemet bus iš pamatų 
pataisyta 50 kilometrų. Y- 
patingos domės atkreipta į 
plentą N aumiestis—Šakiai, 
Šakiai, kuris yra blogiausioj 
tvarkoj. Be to, buspabaig-i 
ras remontuoti plentas Kau
nas—Mariampolė — Kybar
tai. Bus kiek pataisyti ir 
Kauno tvirtovės plentai. 
Taip pat vietomis pagedę 
plentai Garliava — Prienai
— Alytus, Alytus — Simnas, 
Šiauliai — Tauragė. Kaunas
— Ukmergė. Sudegusios tąi 
plentų vietos bus pataisytos. 
Ministerių Kabinetui leidus, 
padidintas plentą sargu skai
čius. kurie galėtąi taisyti ma
žus pagedimus ir sulaikyti 
irimą. Darbas atsieina pi
giau negu pernai 10%.

dien taip pat kreipti ypatin
gų dėmesį į . ūkininkų švieti-

Vidiškis:
— Sakau Tau Maironį, garsus poeta^ .
Didvyri, pegaso jbjiks...
Kuriam ant Parnaso puiki yr’ vieta...
— Vard's Tavo niekad ne pranyks!

nių stovi palyginti žemame 
kultūros laipsnyje, tad ir 
bendros nelaimės metu nega
lima tinkamai organiuzoti 
pagalbos. Ir panašioj padė
tyje atsidūrė šiandie dauge
lis mūsų ūkininkų. Charak
teringa dar tai, kad ūkinin
kų nusiskundimai dėl trūks
tamų sėklų didėja tada, kada 
oras šiltyn eina, vadinasi ka
da ju ištikrųjų ima rodytis 
pavasario ženklai. Ir šie nu
siskundimai mažėja tada, ka
da oras eipa šaltyn. Pavyz
džiui. šių metų sausio mėne
sis nebuvo panašus i žiemos 
mėnesį, bet į pavasario, nes 
vienur kitur žolutė pasirodė 
ar medžio bumburas pradėjo 
skėstis. — štai visi šitie ženk
lai vertė ūkininkus pagalvo
ti apie sėklas. Bet jei šių 
metąi žiema būtų buvus tokia 
kaip reikiant, jei šalčiai bū- 
tąi stovėję ligi šiandien. — 
tad ne vienas gal ūkininkas 
nebūtų pastebėjęs, jog pas jį 

i trūksta sėklių Tada dar bū-

anoms:
— Išnyksiu kaip dūmas išblaškomas vėjo, 
Ir niekas manęs nėminės! . :
Tiek tūkstančių amžiais gyveno, kentėjo, 
O kas jų nors vardą atspėsi

Maitoms:
— Kaip vilnis ant marią, kaip mintis žmogaus, 

sTaip mainos pasaulio darbai!
Kur Sardt‘>.’ Atėnai.' ar l’ynio garsaus

Bet Tu nepražūsi, prisiekiu
— Gyvensi-esmėje dainos!

Al a : r o n i s :
— O kas mano kančiom!
Kur's išneša dvasią aug.
Tekėjimas kraujo. Šii-ds 
Kuriems lieb'už.ilao — k

Įkvėpimą:

' Tavo.,

MOSI! ŪKININKU PAVA
SARIO RŪPESNIAI

Artinantis vasarojaus sė
jai vis labiau imama kalbėti 
apie sėklos trūkumą. Jau 
anksčiau ir laikraščiuose te
ko skaityti, kad kai kuriose *■ z;
Lietuvos vietose trūksta sėk
lai avižų, bulvių ir t. t.’ Ir 
net nurodomas buvo skait
lius centnerių tų sėklų, kurių 

'trūksta, tarytum viskas pas 
mus tai]) gražiai suskaityta, 
kad net žinoma — ko kiek y- 
ra ir ko nėra.

Kai kas bando ieškoti tos 
ūkminkiĮ nelaimūs kaltinin
ką. Ir jei kokį kaltininką su
randa. tad jau nesigaili žo
džių tam kaltininkui ajidrab-’ty 
styti. Sakysim, ateina kam 
į gaivą ieškoti to kaltininko 
valdžioje; na. ir pasako ne
maža karčiui žodžių valdžios 
adresu. Ir aš neabejoju, jei. 
pavvzdžiui. atsitiktąi panaši 
nelaimė, kai]) kad nesenai 

‘Jungtinėse Amerikos Valstv- 
mipir nesigirdi, 
alin.ima^iie nuo

to nebūtų buvę imamasi jo
kių priemonių sūkiui trūku
mui pašalinti. Ir tik šiltas 
sausio ir vasario mėnesis pri
vertė ūkininkus giliau pa
žvelgti į savo klėtį ir šiaip ar 
taip apskaityti turimų sėklų 
kiekį.

Jei mūsų ūkininkai būtų 
daugiau apsišvietę, tad savo 
ūkio visokius trūkumus lai
ku pastebėtų ir apskritai bū
tų labiau atsargingi. tada ne
reiktų jiems priminti patar
lė : “ne laikas šunes lakinti, 
kada jau reikia eiti medžio

Į niekus niekad nepav

M i r o n : s :
-— Užmirš mano gie^m--"! I'oet 
Ieškos Įkvėpimo brangaus;
Ir jieim ta žvaigždė bu> ištolo

Vidiški.-
malinu

Akordai per amžius skambės 
Pasauly plačiajam tarp mūs lietuviui. 
Kaip‘Homm'o skamba, giesmes

31 a i r o n i .-

kurk bėga
Esmėmis apdainuota.'!.

Išblyško, kaip ryto ai
.ipnnola

PRANEŠIMAS
i dūmtraukių ir garve- 
r nuo dūmu, kvlanč-ią iŠ

■sne dėl tabako dū- 
•1 anglių dūmą dar 
bet nėra aiškesnio

du zmmm

iui 11.

nu-

a. kada pik

LIETUVOS PLENTAI IR 
TILTAI

Plentų ir vandens keliu

tiltu. J ąi 400 reikia arba nau
jai atstatyti. arba remontuo
ti. Kadugį tiltams kredito 
leista nedaug, tai taisoma 
tiktai reikalingiausi, šiemet

uždaryta 11 tiltui; iŠ to skai
čiaus šiemet tiktai kelius pa
vyks pastatyti, o kiti liks 
ateinantiems metams.

Suremontuoti manoma šie
met 180 tiltui. Yra nusista
tymas tiltus statyti tvirtos 
medžiagos — betono arba ge
ležies betono. Tokie riltai iš
karto nors ir brangiai kai- 
nuoją, bet užtat jie negenda.

LggL*!

ew Jersey apskričio suva
žiavimas įvyks gegužio 10 d.. 
1925 m., 1-mą vai. po pietų, 
parapijos svetainėj, 147 
Montgomery St.. Paterson,

— Vėl turiu Tau tarti taipo-;
— Juk Homer’o nėra seniai. 
O garbė, jo vardas, it saulė n 
Gyvuoja, gyvuos amžinai!

1 a ip pat i r I nvoji ga 
i'ž žiedus Tavąją (-iii

bose, kur smarki vėtra iš
griovė daugel Į trobesiui, tad 
tie mūsą "politikai” irgi pir: 
įmausiu pultu valdžią už nes 
siėimmą priemonių vėtrai 
pašalinti.

Kad vienur kitur mūsą ū-
kininkanis trūksta sėklą ši (kada buvo centro varomas

Brangūs vienminčiai! Šis 
apskričio suvažiavimas yra 
nepaprastos svarbos: nuo jo 
priklausys tolimesnis apskri
čio likimas. Teko pastebėti, 
kad kaikurios kuopos yra ne- 
užsiganėdiimsios su dabarti
ne apskr. valdyba, yra nuta
rusios daugiaus'pric apskri
čio neprigulėti.

K. V.

»>ę

Bet kiek tąi sėklų trūksta —'tai tuo pačiu laiku kuopa pa- 
negalima būtų nurodyti net j si priešino rengiamoms pra- 
apytikris kiekis trūkstamų j kalboms, neatsižvelgiant tik- 
jsėkbi. nes kuone visi mūsų Islo prakalbų, vien tik dėl to, 
jūkinhikai neveda tikslios sa-ikad apskričio valdyba nepa- 
vo produktų apyskaitos. Pa-Įtinka.
klauskite paprastą ūkininką : Tai-'gi gerb. kuopos, mel- 
— kiek jis savo klėtyje turiidžiu neįsižeisti, jeigu tas įvy- 
kokiu grūdų. — jis i tokį ko per. kokio vieno nario ne
klausimą tikro atsakymo nie-[susipratimą — tą klaidą gū- 
kad neduos, nes ir patsai ne-ilima atitaisyti. Tai-gi gerb. 
žino, ką jis turi. Ir kada, Įkuopos. malonėkite prisiųsti 
sakysim, jau ūkininkas bai
gia sėti laukus, tada tik jis 
gali tiksliau jiasalųrti. kad 
jam trūksta sėklų arba kiek 
jis turi dar viršaus.

Nemaža dar metų praeis, 
kol mūsų žemės ūkiai tiek su
kultu ros. kad galės ūkininkai 
geriau orientuotis. Bet šiuo 
laiku reikia dėtį, visos pa
stangos, kad bent jaunieji

kod augi ausi a atstovų, kad 
būtų iš ko išrinkti naują ap
skričio valdybų ir kitus svar
bius reikalus aptarti ir išgir
site raportą iš buvusio p.ra-z 
kalbų maršruto.

Nesi vėluokite. pribūkite 
ant viršrninėto laiko.

Taipo gi malonėkite užsi
mokėti į apskr. iždą po 5c. 
irtio lįario j pietus.

fa o s
t 'S

vara® x

Knygos iš Lietuvos!
PIETARIO RAŠTAI, drūtais gražiais ap- |1| 

darais. Du tomai.............................,....$2.00

LIETUVOS ĮSTATYMAI, labai didele ® 
knyga. 1032 pusi., apdaryta, tik...........$1.00

PALYDOVAS. labai graži knyga, gražiais 
audeklo apdarais, kaina............................$1.00

‘‘DARBININKAS”
366 West Broadway South Boston, Mass.

NAUJAS TESTAMENTAS, gražiais ap- 
darais......................................................................$1.00

ji DANGAUS KARALIENE, graži ais aude-

;|g klo apdarais . ............................................................$1.00

VISAS imant ant kart, atiduodame už... .$5.00

L.D. K. S. N. A. APSKRIČIO VlcAd'irmlnlnkn* — J. Jnrola, 
* b 5C2 &. (ktti St., So. Eteston, Mim.
8 A9TRASAA llUitlntnku — J. V. Snilgia,



- Kaštai tolučių.
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rų ir moterų, bet naudingas, nes 
netiktai tontinės, bet ir ttūtetaftti- 
niės pasirodė. _

• Kalbėtojas buvo anglų kąlboję

- -o-----r . RVC1Į tęs it pušaites. Pįrkikai be pa- h 9;Ipersekiojimą ir pašalintų. dąu- usigailė jimo kerta ir veža jaunus ’ 
i”—11 -'medelius. Visuomenės dalis ne

palankiai į fai atsiiąpia.

'iitmiškas nj

V akfer — 21-mo balandžio (1025 r Kalbėtojas buvo anglų kąlboję 
metų), vakare są reikalu atsidū-1garsus advokatas MeGourl Kalhfe 
rįau į lietuviais užgyventą vietą 

g'’ (aš gi gyvenu ne tarp lietuvių) ir... 
-?• ir šitai kokias naujienas išgirdau:

Pirmą — jau yra viskas priruoš- 
ta, kad Philadelphijoj, Pa. pradė- 
ti leisti lietuvišką laikraštį, laikra- 

jį ščio redaktorium yra pakviestas
T . būti čia visiems gerai žinomas: 
7 gerb. Pranas Pūkas, buvęs Lictu-
7 vos atstovybės 'VVashingtone ir Fi- 

nansų Misijos New Yorke narys. 
Tą gi laikraštį ketina leisti čia la
bai rimti piliečiai, tik... tik pats 
nesuprantu kodėl laikraščiui iš-

' rinko tokį nerimtą, stačiai juokin 
. ’ * gą. vardą, būtent: “MĖNULIS.”
į Juk mėnulis yra vagių ir girtuok
lių. kurie naktiims valkiojasi, švie. 
sa; toliau: ligoniai kūnu ir protu, 
kurie naktimis bemiegant, vaikščio
ja, yra vadinami lunatikais, nuo 
lųtyniško žodžio : Luna—mėnulis 
Na. tai ir skaitytojai to naujo lai
kraščio bus vadinami... Lunati
kais — Mėnulienais. Absoliučiai 
toks vardas netinka! Gi jei sun
ku rasti tinkamą vardą tarpe dan- t

užpakaly kitų tautų jaunimo. To
liau malonu pažynėti, kad dau
gybė senesnių vyrą, bet- patrtjotų 
lietuvių mato realią pgli^yti 
stiprų svaido ratelį, kuris keltų lie
tuvio vardą. Tam reikalui deda 
pipigus, duoda pataisymus ir pa
našiai. Garbė jiems! Pereitą va
sarą L. Vyčių 25 kp. svaid; ratelis 
įsekmingai “vilko marškinius” ki
tų svaid. rateliams, galima spėti, 
kad ir šią vasarą tas pats bus. Pa
žiūrėsime. Trumpu laiku patirti 
bus galima.

Neprigulmybėi šventė.
Šių metų gegužės IT d., Lietu

vių Salėje, C. L. K. Dr-jų Sąryšis 
rengia iškilmingą minėjimą Lietu-

gausia kenksmingus jų parti
jai asmenis. Teroro aktams 

r vykdyti esą pakviesti iš Mas
kvos Čekistai — specialistai 
4 bojeviki), kuriems • pareikšta, 
kad nurodyti asmens turį būt 
jų nužudyti. Teroro aktams 
vartojami revolveriai, bombos! 
ir dinamitas.

Panašių priemonių komunis
tai ketina imtis ir kitose Pa- 

tarybai1 prašymą, kad atleistų baltjūrio valstybėse.

Mokytoją* pakilo koją

~ ŽKftFBLHjE. Antroji pra
džios mokykla surengė vasario 
'22 d. vakarą valsčiaus salėje, 
kurioje veikia ir mokykla Nr. 
1, Pelnas, jei jo būtų buvę, bu
vo skiriamas neturtingiems 
‘moksleiviams šelptį_beimokslo 
priemonėms įsigyti. Bet va
karas davė tik nuostolio. Mo
kyklos vedėja padavė valsčiaus

. jo apie naudingumą katalikiškų 
mokyklų prie parapijų. Lietuvių 
kalboje kalbėjo gerb. kun. J. Dum
čius iš Khenandoah,', Pa. Savo kal
boj išdėstė ir aiškiai nurodė mo
kyklos reikalingumą kaipo nenyks
tantį šaltinį tikėjimui ir tautai, 
jis netik gražią prakalbą pasakė, 
bet ir su auka prisidėjo.
dėta:
Praneiškus Aukštikalnis 
\ alerija Aukštikalniute 
Juozas Aukštikalnis 
Moterų Sąjungos 31 kp. 
\ incas Paulauskas 
kdomas Paulauskas 
Kini. J. Karalius 

jšv. Prane, parap. keras 
Jonas Smaidžiūnas 
Kun. J. Dumčius 
Jonas Žukauskas 
Kazys Lapinskas 
Amanas Tauanis 
\’incas Beilis 
\ incas Mikelionis 
\ incas Mikelionis 
Kazys Kvainauskas 

gaus kūnų - Saulę, Žvaigždę ir < Kazvs Kuzinevičius 
taip toliau (gi tokiais vardais jau viumas Visockis 
yra laikraščiai i, tai ąr ne gerai bū- vi)ie.ls Valinskas 
tų duoti laikraščiui vardą nuo pa- .y;,izas JClDnas 
vardės ar slapyvardžio kurio nors . Aėdrius Varnagiris 
iš mūsų didvyrių: pavyzdžiui: Į ]()!las Mikutavičius 
“MAIRONIS?“ Tai tuomi ir mū- įKulbickas Martinas 
sų kudidžiausias dainius, poetą bū- j .Manelius Bagdonavičius 

įMaieušas Martusevičius 
Juozas Martusevičius 
Tanias Samuolius 
Jokūbas Kulbickas 
-Jonas Beliavičius 
\lbinas Šakalus 

Kazys Zelionka 
Jurjris Tamulevičius 
Juriris Tamulevičius

gražiai skambanti vardą 
Čia, gal nors ir netinka,

turėtų, 
pareiš-

Aukų su

Geležinkelių stočių pajamos.
Per vasario m. į geležinkelių 

valdybos kasą iš stočių įplaukė 
grynais pinigais 2,200,000 litų; 
jiš jų platieji geležinkeliai advė 
>2,005,000 litu ir siaurieji — 195- 
000 litų.

“Mėnuliu," tai i jį niekad nei pu
sę žodelio nepabriešiu ir jį neskai
tysiu — nes lunatiku nenoriu būti.

Čia trumpą laiką gerb. kun. 
Ka-ulakiui buvo asistentu — vika
ru tūlas lietuvis kunigas (tikrai jo 
pavardės nežinau, regis, Paukštis, 
ir kaip girdėjau, tai savo laiku 
(Maskvoj buvo klebonu: bet.. . bet

$1,000.00 
. 25.00 

20.00 
500.00 
50.00 

100.00 
200.00 
200.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
.100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
50.00 
25.00 
50.00 • 
25.00 
25.00 
10.00 
20.00 
25.00 
10 00
5.00 

10.00 
100.00 

^Uū.OO

Viso $3,685

ivos Šventės. Toje dienoje kalbės 
moksleivis P. Česnulis, iš Weshing- 
ton, D. C., dainuos vietiniai dai
nininkai solų ir korai gražias dai
neles. Visi lietuviai privalėtų da
lyvauti tame vakare. Branginki
me savo Tėvynės laisvės pamink-

Teatrai

• Bai. 19 d. š. m. C. L. T. Kovo 
Draugija būro Įrengusi turiningą 
vakarą Lietuvių Salėje. Vaidinta 
trijų veiksmų komedija “Katriu
tė” ir dainuota dainos. Veikalas 

(atvaidinta vidutiniai. Dainos su- 
,dainuota gerai. “Katriutė” vei- 
kalss yra labai tinkamas vaidini
mui — jame matoma pasimokini- 
mo priemonė ir gerai suprantamos 
lietuvio dvasiai. Žmonių buvo vi
dutiniai daug.

mosi, turėjo iš ten pasislinkti' ir 
jis — tas geri), kunigas, kada ra
šau šiuos žodžius, jau yra ant jū
rių — išvažiavo Į Lietuvą.

Girdėjau, kad greitu laiku ir 
gerb. kun. Juozas Kaulakis ketina 
atlankyti mūsų brangią tėvynę — 
Lietuvą.

Pasižadėjo: 
limeni Sąjungų - 31 kuopa 
A’incas Paulausk 
Adomas Paulausk. 
JJnas Smaidžiūnas 
-Gudrius Varnagiris 
Jonas Mikutavičius 
Marcelius Bagdonavičius 
Mateušas Martnsevieius 
Juozas Martusevičius 
Tanias Samuolius 
Jokūbas Kulbickas 
Jonas Beliavičius 
Albinas Šakalis

Tarnas Kizevičius
'Kazys Vasiliauskas 
Magdalena Zukienė 
Juoazs Lapinskas

South pusėje nuo daugelio me
tų gyvavo spaustuvėlė pono Igno
to. Jis — geri). Ignotas smulkiais 
savo spauzdiniais labai daug pa
tarnavo čionykščiams lietuviams. 
Tr nors jį ypatiškai ir labai mažai 
pažinojau, bet tai yra. galiu už
tikrinti labai šaunus, prakilnus ir; 
girnas žmogus, nes per tiek daug 
rytų — su viršum dvidešimts, aš 
apie jį taip iš katalikų, laisvų tau
tininkų, kaipo ir socijalistų, ir ko
munistų,'niekad negirdėjau blogą 
žodi. Todelci linkiu jam laimin-

Adomas Lukšaitis
incas Parulis

Agota Lapinskienė
-Marė Žukauskiene

500.00 
200.00 
100.00
50.00 
50.00 
75.00 
75.00 
25.00 
40.00 
30.00 
25.00 
40.00 
20.00 
40.00 

100.00 
100.00 
100.00, 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00
500.00 ;
50.00

sados išvažiuoja i Lietuva ; kadan
gi savo spaustuvėlę jis jau parda
vė kitiems.

Iksaksas.

MINERSVILLE, PA.

mokyklą nuo mokesnio už salę. 
Tarybos dauguma buvo beveik 
sutikusi prašymą patenkinti, 
tik netikėtai atvykęs į posėdį 
mokyklos 1 Nr. vedėjas, tiesa, 
ne tarybos narys, užprotestavo, 
motyvuodamas tuo, kad moky
kla seniau turėjusi pelno nuo 
seniau rengtų pramogų. Po šio

žemės Bankui sumažinus pro
centus už paskolas (iki 6 proe., 
naujakuriams iki 3 proe.), pa- t • 1 — • ■> ■» * - ■ '

a u .-tu montuojamas namas, bus Įve- 
protesto taryba prašymą atų^e-j damas centrainis šildymas 
’tė. Pelnas nuo seniau rengtų |Tauragėj psichiatrinės ligoni 
vakarų jau senai buvo sūnau->nės vietoj liks apskrities ir odos 
'dot-as mokslo" priemonėms įgy-|ir Veneros ligų ligoninės, 
ti, todėl mokesnis už salę beli- į p
ko padengti tik iš savo kiše 
'niaus.

Ką nauja, žada Vilkolakis.
Vilkolakis vėl rengia net du 

nauju dalyku, kurie artimiau
siu laiku bus vaidinami. Vie
na - 
“Milijonai.

Į Jubilėjinis vakaras!

Kiekvienas lietuvis katalikas tu- 
7ci progą džiaugtis dėlei priežasties, 
kad mūsų katalikų jaunimo orga
nizacijos dalis — Lietuvos Vyčių, 
25 kp. mini dešimts metų sukak- rklonil

( tuves savo gyvavimo..
i .Minėjimui 10 metų jubiliejaus 
■ L. Vyčių 25 kp. gegužės 3 d., šv.

Jurgio par. salėje rengia žymų 
programą iš prakalbų, vaidinimo 
ir dainų. Kalbės p. 0. Mikabčie- 
nč ir p. M. Šimonis iš Detroit, 
Mieh. Dainuos žymi solistė p._S. 
Greičienė. Juozas Šeštokas skam- 
bis balalaiką ir dainuos linksmas 
ii- juokingas daineles. Vadovau
jant p. V. Greičiui, L. Vyčių 25 kp. 
kovas dainuos žymias dainas. L. 
Y. kp. dramos skyrius vaidins du 
veikalu: “Tipsė ir Panelė Pipsė”- 
•ir “Kontribucija.” Bus dar dau
giau dalykėlių. L. Vyčių 25 kp. 
šiame vakare pribus jaunimo iš 
Detroit’o, Mich.. Akron’o, Ohio ir 
.Youngstovvn, Ohio.

Iš programo dalyviu galima 
spręsti, kad bus programas turi
ningas. šeštokas jau senai nebu- 
,vo matomas scenoje, čia bus. Ki
ti tankiai matomi scenoje ir čia 

Įbus matomi.
Žinią Rinkėjas

1 Viso $2.070.00
Parapijos susirinkime nutarta, 

kad kožnas parapijomis užsimokū- 
’tų.dcl mokyklos po $50.00, o vai-

i ir mergaitės, kurie jau dirba
25.00. Pastatymas mokyklos 
s apie $80,000.00.

J. Mikutavičius |

BRIDGEPORT, C0XN.

po

CLEVELAND, OHIO.

Sanitarijos ir sveikatos
reikalni . , _ t. /'

v- . . . . ., ididejo kredito pageidaujančiųVidaus rūkalų m-jos sveika- |sk^ius lkį kre|
tos dep-to žiniomis, p.<iehijatr- I . 7 g63 ]it
ne ligonine is Tauragės šia va-1 o.. . . • . ,. ry

. - Setas metui besiartinant, Ze- saią bus perkelta i Kalvarija.' _ į, , . r >•
rp, -j , • .. ; .. . 'mes Bankas teiks galimai di-lani reikalui Kalvan oi re- . ,, , -

. • > ■ de>ne pagalbą sekios ir trąšųmontuojamas namas, bus įve- ., '. % . . . L-u ireikalmgieuis ūkininkams, be-
> centraims siidvmas. , . , , .

jklai įsigyti išduota paskolos 1.- 
'500,000 lt., o trąšoms — 1,000,- 
000 lt.

Trobesiams statyti iki šiol 
leista paskolos 2,100.000 it., iš
duota 1.500 tuksi, lt. i

Į Gegužės mėn. pradžioj Jur
barke pradės veikti plaučių li
gomis sergantiems ligoninė. 
Kaune ieškomas akių ligoninei 
namas; suradus būstą ji bus ne
gaištant steigiama.

Daromos visos pastangos i-

eito išdavė 7,863.000 lit.

Bendrai 1924 metų vasąro-; 
jaus šiaudų bei virkščių derji^^ 
davė 24,050 tūkst. centnerių '• 
ba 12 proe. daugiau kaip 1983 - 
-metais, ' . jb ;-

Dobilų derlius 1924 .
visai Lietuvai vidutiniškai ap
skaitomas 72,6 centu. 1 ha arba 
9,1 centnerių daugiau kaip 1923' 
metais.

Lankų- šieno derlių laikoma 
taip pat geresniu už vidutinMįJ-

Šieno derlius kitose pievospv 
apskaitomas didesnis kaip 1923'' 
"metais. ,

Bendras šį«na derlius (pi^ųK 
laukų ir pašarinių žolių) ap-i 
skaitytas 50,247 tūkst. centne
rių arba 15 proe. daugiau kaip 
1923 metais. Gautasis derlius 
ne tik patenkins visus pašaro 
reikalavimus šaly, bet dar jo ir--

! Pradėjus žemės Bankui duo- 
vi paskolos kaimams skirstyti 

ižiais ir dvarams parce- 
vyriausiojo notaro rašti- 
•bas kasdien didėja. Pa- 

Mūsų dienų gy:-,aila PresiAb ka<* M i-Aeigf ųla-pygitm.- su praeitais metais ji-

..................... . 
steigti vaikų užkrečiamųjų ligų j 

—’ U-L! skyrių. į miesto valdvbą daro- — tai tnverksme komedija a A .................- i
...... 'JT 2 “ J --- . v- w 
. u---- ‘ 77; (rakus užkrečiamomis lig,omi<•vemme .milijonų sąvoka tab •

gali sakyti, visa: ir politikos - »antiem..
kryptis ir koneėsm berkuliOzU s.
ir kelio priežastis ir daugelis!
dar kitu d'alvku Gesioginis ga-1 J • „ . .1 \ x. • -n -i • yii-afi Paruosta istatvinu projektai1 n‘-as akstinas. Reikia tikėti, . - . . j

® . ,T.„ , x • !kovai su Veneros ir bendrai sukad ir Vilkolakis tai puikiai. v, .
, r užkrečiamomis ligomis. 8>u-numanvs ir parodys. 1 o -Mi- v . .

- i” eis “Mušketieriai” - j*"? as knrla-
nč-čkardinolo Riehelieu laikų ifT “T Lb
. .7. . --- - zyti maisto produktai, gėrimai,

vaikų žaislai ir dažnai vartoja
mi daiktai, k. a. apmušalai, au
deklai ir 1.1.

Ruošiamas įstatymo

Ieškoma vietos įsteigti tu- 
sergantiems sanato-

I Ii uoli

padidėjo daugiau, kaip tris 
kartu.-: nuo imu j ii metų už.ve.-ta 
apie 3.0(H) hvhi.

Vadinasi, 1924 metais buvo 
geras šieno derlius, vidutinis-, 
kas vasarojaus šiaudų ir šiek 
tiek mažesnis kaip vidutiniškas 
žieminių šiaudų derlius.

1924 m. Klaipėdos krašte jsi- 
sh-igė S akcinės bendrovės 2,- 
275,900 lit. darbo kapitalo ir 15 
bendrovių su 545,002 lt. darbo 
kapitalo, taigi iš viso 23 ben
drovės su 2.S20.002 lt. darbo.

kukli komedijukė.

Nauja Klaipėdos Uosto 
Direkcija

KAUNAS, 31. III. Einant
Klaipėdos konvencija, šiomis u - 
dienomis galutinai sudaryta i - ° raulJIl ^^Pjjuną. — ^u^i- Į 
Klaipėdos uosto direkcija. Lie-a. -;anitaĮlne _ padėtimi, j 
tuvos vyriausybei direkcijoj at- ,Lti>vklių vykdy.,
stovauja p. T. Nprus-Naruševi-1 '-Ys a "Y'ai >!-'kamas įr 
čius, Klaipėdos direkcijai — p. \.^'J ai ■?3na J.1-1 .,u" ^audžiamt 
E. Borchertas ir Tautu Sajun- > ' U Aeixlant'lu įstatymų gricž- 

. • , . . . tumu.gat — susisiekimo ir tranzitui 
komisijai p. J. Kjelstrupas. Uo-1 

■.sto direkcijos pirmininku iš-į 
rinktas p. - T. Norus-Naruševi- p 
"čius. i

I Lietuvos užsienių prekyba.
[ š. m. vasario men. Lietuvos 
'išvežimą.- siekė 21,0 mil. lt. ver- 
[tč-s. o Įvežimas — 18,0 mil. lt. 
Tuo būdu prekybiniam balan.-e 
gaunama plius 3,0 mil. t., t. y. 
išvežimas praneša įvežimą 16.0 
proe.

Palyginus

Bo to. 5 veikusios akcinės 
bendrovės padidino savo kapi- ■ 
lala 652.590 litų.

ui LT24 metų va- p
.irio mėn. daviniais, š. m. jšve*->|darbininkų ir 

,— ..umany- žinias išaugo 3.2 mil. It.
mas apie priverstiną piliečių mas — 3.<fmil. lt.
fano rmmn <■<

ivezi-1

Ledai ir vėtros.
VILKAVIŠKIS. Kovo mėti. 

G-'' dienomis buvo apylinkėj 
-markios vėtros. Kartais’krito 
toki dideli ledai, kad net lan
gus išmušė, o didelis vėjas neš

ikuose ir šiaip daug medžių įs
irovė. šiaip veik kasdien snin- 
iga ir leidžia. Todėl keliai ne- 

- [išvažiuojami, nors pavasario 
< (paukščių netrūksta.

Darbai eina gerai, niaihięrių li
pas pakilęs. Nežinia kas bus rug
pjūčio pabaigoj, nes tada bus kon
trakto pabaiga. Žmonių vis pri-

? būna ir darbų gauna. Lietuviai 
čia didžiai juda kruta, visokiais 
reikalais, o ypoč parapijos, mat ne
turim mokyklos ir svetainės, prie 
kurios statymo jau nuo senai ren- 
.giamės, kaip prie gerb. kun. J 
Dumčiaus taip ir dabar gerb. kun 
J. Karai iaus darbas varomas su ! j 
pritarimu parapijonų pirmyn. ku-l'rj 
ris labai gerai sekasi. Jau pora 
•metu atgal buvo padarvtas kon- • 
traktas su vargonineisfiriu p. A. , 
Radzevičium vargonus statyti, bet 
iki šiol dar nepastatyti, tik dabar () 
gavome žinią nuo p. A. Radzevi-l 
čiaus, kad trumpam laike bus pa
statyti, nes šią savaitę žada atva
žiuoti statyti vargonus.

Mokslainės reikale 19 <1. balan- _
džjo buvp tam tikras/vajus, kuris čių i/5 kp. turi svaidininką rate

vaJau\dienoj nors lį, vasaros metu darys rung
o.yy: *■ *.........

Velykos.

*uc a, lietuvių šv. -Jurgio pa-

ta iškilmingai. Prikėlimas atlik
tas G vai. ryte. Iškilmingas šv. 
mišias atnašavo gerb. kun. V. Vil- 
kutaitis. Gerb. šeesrų triūsu baž
nyčia buvo puikiai išrėdyta. Dau- 

įgybė žmonių priėmė šv. Komuni-

L. D. K. S. ’ ____ _ .
prie didžiausio apvaiksčiojimo sa
vo organizacijos šventės, gegužio 
3 d. Ryte bus mišios ir pamoks
las, ką atliks gerb. kun. Dr. J. Na
vickas. Vakare arba po pietų 4 
ivalandą svetainėje bus prakalbos., 
dainos, monologai ir kiti pamar-, 
•ginimai. Kalbės mums labai my- j 
Jimi kalbėtojai; kun. Dr. J. Navic
kas ir P. Daužvardis, L. I). K. S. 
emitro narys, kuris gvildens dar
bininkų klausimą: išaiškis darbi
ninkų vargus ir nuroflįs kelius 
prie šviesesnio rytojaus 

į Tenepabeka nei vieno Bridge- 
porto žmogaus ncatlankę menamu 

Marbininkų prakalbų. -Jau dabar 
^pradėkime rengtis.

39 kuopė rengiasi

Ivieslys
.1 kokia trečdalis negavo
1 is. I >aiig sudėta aukų.

'iKa.ams. Aukų 
>0 I Matoma yra

L. D.K. S. CONN. AfSKR 
VALDYBOS ANTRAI

PIRMININKAS—A. MiViiinus.
41 Lyou St.. N<>w Britiiiu Conn

Sportas.
Atšilus orui, norima kodaugiau- 

giia laiko praleisti tyrame ore. Kaip 
kitais metais, taip ir šiais L. Vy-

HAS'ri NIN KP.—M. RlaUnu'.-kalti1,
70 Fnlrvip'v St.. Now Brituln. Conn. 

VU ‘E-PI R M.—Juozus P^rnotiu
45 (Uiipman St.. nterbury.ltoan. 

mus ClbĮlRkls, 
. \Vūterbup, Ct 

IZATORIl'S^P. Tutorštls, 
k St. Waterbury. Omo.

41 So. Leonąrd S t 
onoA 

1 797

Lietuvių-Latvių kongreso 
šaukimas.

Kovo 29 d. universitete Įvy- 
[ko Lietuvių-Latvių Vienybės 
<Draugijos valdybos šauktasis 
•politinių partijų, miesto savi- 

I\o\o o ivaifjy]^ęS įr visuomenes organi- 
[zacijų atstovų pasitarimas dol 
šaukimo Lietuvių-Latvių kon- 

•. (greso. Susirinkusieji vienu bal- Sąjungos skirtas Klaipėdos J10’ Įsu nutarė toki kongresą šaukti. 
l t jLaikas tiksliai nenustatytas

[bet maždaug tarp 22—!>1. d. bir
želio. Kongreso programa tuo
tazp“ smulkiau nusA-arstyta. ūkinink>i laiko viliu

1 as dalykas pavesta, Lietuviu-.........

P
.atvių Vienybės Draugijos vai 
Febai. -Ii kreipi

P. Kjelstrupas Kaune.
KAUNAS. 31. IH.

d. drauge su p. Naruševičium.
Klaipėdos uosto tarybos pirmi-C 
jninku, atvyko Kaunan Tautų1

[ ONUŠKYJE (Trakų apskr.) 
(pasirodžius metaliniams pini- 
jgams. žmonč- mokėjo už vieną 

j)o 10 centų po-

sto tarybos narys p. Kjelstru- į 
pas. P. Kjelstrupo kelionės j 
tikslas yra padaryti vizitą Lie-1 
įtuvos vyriausybei ir susipažin- į 
ti su žmonėmis, su kuriais jam. 
kaipo uosto tarybos nariui, teks 

. dirbti.
Kovu 31 p. Kjelstrupas pada- 

|tre vizitus ministorių pirminin- 
fkui p. Petruliui, susi.-iekimo Į 
j’ministeriui p. Sližiui ir užsienių 
reikalų ministoriųi p. Čamec- 
čiui. Vakare p. Naruševičius 
iiškėlė svečiui “Ramovėje’’ 
pietus. Kovo 31 d. buvo suruoš
ta arbata pas p. ministerį pir-' 
mininką ir pietūs pas p. Yčą, 
kirvis yra • Norvegijos 
jkonsulu Lietuvoj.

•aibės

Bolševikai ruošias terorui!
Po paskutinių bolšcvikų-ko- 

munistų organizacijų likvida
vimo Įvairiose Lietuvos vietose 
(Mariampolėje. Vilkaviškyje. 
Kaune, Šiauliuosf1. Panevėžy
je) komunistui partija neteko 
daugelio savo žymesnių ir vei
klesnių narių. Tai dideli- Lie. 
Huvo.- komunistų partijai >mū-

Kiek teko patirti. Lietuve-; 
kompartijos Centro komitetą-; 
Kauno, Maskvos komunistų 
Kapsuko ir Angariečio inspi
ruotas, paskutiniame savo slap
tame posėdy nutaręs pavartoti 
terorą prieš žymesnius valdi- 
hinkus.ir ypjri prieš politinės.

ttt.. kad at-,ęENTA#*—V

pi erini ii.

Šiaudų ir šieno derlius Lietu
voje 1924 m.

Žieminių rugių šiaudų derliu

mas Įstaigų- ir 
prasydama jiaruošti

Kviečių šiaudų der- 
ajiskrityse gantas

{Iki geguži-
Įturės pranešti, ką jos .-•.įtini- 
[paruošti, o iki birželio 1 <1 m

Br-ndrtts žieminių šiaudų der
lius '"ruginių ir kvietinių) ap- 

''itailytu.- 25.954 tūkst. centu, 
’arba. 17 procentų mažiau, kaip 
' 1923 metais.

Avižinių šiaudu derliu.- 1924 
/įimtais buvo beveik' toks pat

Klaipėdos krašto pramonė.
i Nesenai Žemaitkiemiuose i- , 
steigtas vinių fabrikas. Fabri
kas jau turi daugiau kaip 40 
'3 25 automMus.
Dienos gamyba pasiekė 4 tonų ’ 
vinių. (Tona—60 pūdų). '

Savininkai Lasdun ir Poni<- 
rano Klaipėdoj gamina taip pat . 

(Įvairius cheinikalijos, farmaci- 
!jo> ir kosmetikos preparatus. 
Turi apie 20 mašinų bei naujo
viškų aparatų. Dirba 15 gerų 
darbininkų. Gaminiai pamažu 
pradeda Įsigalėti Lietuvos rin
koj.

Firma Werblowskv, t u rėdą- 
nia tabako ir papirosų fabriką, 

I vieno aukšto fabriko namą per
statė į 4 aukštus ir žymiai pa- - 
kėlė tabako gamybą. Be to, į- 
rengė naują cikorijos fabriką. 
Ehmeris ir Co. pabaigė statyti^ 
ir Įrengė dėžių fabriką. Įren- • 
girnas labai puikus, sulig nau
jausiais technikos reikalavi
mais: dirba daugiau kaip 200 
darbininkų. Dėžes gamina tik 
išvežimui Į Olandiją ir Anjįfli-

Sparčiai vystosi mėsos eks
portas. Klaipėdos miesto sker
dykla su nedideliu šaldytuvu y- 
ra įr.-ngta labai naujoviškai, 

[bot pirmiau teveikė vos vieną, 
'daugiausia, dvi dieni per savai
mę. Dabar ji veikia visą savai-' 
tę be pertraukos ir vos spėja 
patenkinti reikaavimus.

- Vėl važiuoja pirkti veislinių 
arklių.Tiltas per Apaščią. 

BOBĖNAI. Tito per Ap; 
į ties Bobėnais atstatvi

Numažintos Kainos į Abi Pusi į

LIETUVĄ
$203.00 ir Aukščiau.

k .imi m ri n<>-<

Pnsimn lyki

STATES LINES
' Wew York City

Žemės l’kio K operatyvų Są
jungos komisija pirkti veislinių 

Komisijos sudėtin įei- 
agronomas VI. Kraib- 

arklių žinovas p. .fam-
na mot 
čūna.-.

(čevskis ir veterinarijos inspek
torius p. Mironas. (

Spėjama. kad šis transpor
tas arklių l>u> pargabentas iŠ 
Švedijos ne jūra i Klajjnidą, bet

nų. Tuo atveju Karnie ža<kt- 
ln:i suruošti pargabentų arklių; , 

i parodu.
j Baisūs geležinkelių tarifai. *

Vi 1 n inus g.olož inkelių d i n'kci* s 
ja pakėlė .300 proe. geležinko- 
JiiĮ tarifus miško medžiagai iŠ 
kirtimo rajonų išvežti.- Miško 
pramonininkai dėl to yra pa- 
reiškę, kad toks direkcijos žy- 
įgis Vilniaus miško pramonę vi*

. ■ 1

SS
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Fji TURĖJO susirinkimą..

■LA ŽVĖRIŠKUMAS

•; Pereitą nedėlią pobažnytinėj 
^alėj turėjo susirinkimą gyvo- 
jb rožančiaus narės ir pasionys- 
bės.

DEBATAI

į Šiame utaminko vakare Vy- 
■ Sų kambariuose įvyks debatai, 
temoje: “Ar reikalingas dabar
tinis dienos šviesos taupymo į- 
statymas.”

Kiekvieną pusę gins du de- 
batoriu. Paskui bus publikos 
diskusijos tame pat klausime. 
Indomaujantieji galite atsilan
kyti. Debatus rengia Vyčiij 
kuopos Debatų Ratelis.

Rep.

Šiomis dienomis tapo susekta 
naujas žvėriškumas, kurį pa
pildė jauni vaikai, būtent ant 
Dorch«ster Avė., vieniu stubon, 
apie šešiolikos metų vaikas, įsi
viliojo keturių metų mergaitę, 
ten ją nurėdė, pasiguldė ant 
stalo ir karšta geleže išdegino 
angarą Po to kankinimo mer
gaite buvo įgrąsinta nesakyti a- 
pie tai niekam, o jei pasakytų, 
tai vėl tą patį gautų. Mergai
tė nesakė iki tol, kol motina pa- 
tėmyjo randus ant nugaros.

Sakoma, kad tas barbarystes 
darė ne vienas vaikas, bet visa 
jų “gangė.” Jie viliodavo to
kias jaunas mergaites, o Įsivi
lioję jas visaip kankindavo.

DARBININKŲ SUSIRIN
KIMAS

L. D. K. S. 1-mos kuopos su
sirinkimas bus ketverge, bak 
30 d., 7:30 vai. vakare, parapi
jinėje svetainėje, ant Septin
tos gatvės. Visi nariai malo
nėkite susirinkti, nes reikės 
daug svarbių reikalų aptarti. 
Ateina mūsų organizacijos 
šventė: nedėlioję bus mišios, 
reikės aptarti kaip tose iškilmė
se dalyvausime ir kaip šventę 
paminėsime. Apie tai visi na
riai ir nares turi žinoti. Taip
gi apskričio metinis išvažiavi
mas jau nebetoli, reikės pa
svarstyti kaip važiuoti Į jį. Be 
to gi bus išduotas raportas iš 
buvusiojo baliaus ir kitų praei
tą mėnesį įvykusių reikalų.

Prie progos primename.' kad 
nariai eidami susirinkiman pa- 
sistengkite ir savo draugus at
sivesti ir prirašyti prie kuopos, 

- -ses-miisų kuopą jau aplenkė ki
tos kolonijos.

^Prašom, kiekvieną, pribūti.
Valdyba

PERĖJO Į KITAS RANKAS.
Valgykla Lithuanian-Amer- 

iean Lineli, esanti senojoj 
“D-ko” vietoj, ilgai buvusi lie
tuviui rankose, dabar matyt pe
rėjo į prošepanų rankas. Man 
ten užėjus pietauti, vien tik 
“poniškai” kalbant teišgirdau 
— kaip kostumerius taip ir sa
vininkus.

Prisigavęs.

BRANGUS SVEČIAS.

Šiomis dienomis atvyksta 
Bostonan iš Cliicagos brangus 
svečias, jaunimo auklėtojas ir 
didis tėvynainis Matas Zujus. 
Seredos vakare, bažnytinėje 
svetainėje, jis kalbės apie jau
nimo Reikalus. Reikėtų visam 
jaunimui ir tėveliams susirink
ti ir pasiklausyti' jaunimo vado 
prakalbos.

rinkta'keliolika delegatų.
Literatinio RateHo vedėja 

B. Lukoševičiutė perdavė kuo
pai iškeliavusio Lietuvon Cen
tro Dvasios vado kun. Dr. I. Ce- 
saičio linkėjimus. Apgailestau
ta, kad gerb. kun. Dr. I. Česair 
tis taip netikėtai ir greit išva
žiavo, kad kuopa nesuspėjo tin
kamuos pagarbos išreikšti. Tas 
padaryta nors dabar — atsisto- 
ijmu.

Nutarta užprenumeruoti“ Vy
ti” Vilnijos moksleiviams per 
“ ‘Vytis’ Vilnijai Fondą." Tas 
padaryti palikta ižd. Savickui.

Centro laiškas pranešantis 
kad mūsų kuopa laimėjo 2-rą 
dovaną (rodos $25.00) nauju 
narių vajuje prirašydama 89 
naujus narius, priimtas triukš
mingu plojimu. Tas laimėji
mas tai daugiausia A. Bendo- 
raičio, V. Tamuliūno ir keletos 
kitų nuopelnas.

L. D. K. S. laiškas kviečian
tis į apskričio gegužinę 30 d. 
gegužės. Norv’oodan entuizas- 
tingai priimtas. Nutarta orga
nizuoti Vyčių troką. Tam dar
bui išrinkta V. Medonis. V. Ta- 
muliunas ir A. Bendoraitis.

Susirinkimus nutarta perkel
ti i trecią antradieni kiekvieno 
mėnesio.

A . T. Savickas pranešė apie 
geri). Mato Zujaus atsilankymu 
Bostonan ir kviėte visus išmirš
ti jo pranešimą seredoje.

Susirinkimas baigtas malda, 
kurią atkalbėjo gerb. kun. P.

Vyt'

JAUNIMO ŠOKIAI 
PASISEKĖ

ųų su^irinkinįas.x Prisirąšė 
genkios naujus, nąrės.. , y.

.ŪKININKŲ (FABMERIŲ) 
4 BALIUS- i
y Pirmas ir nepa^raštas'farėiiy 

igių bįlius, reiųpa Liet^vo| 
Dukterų Draugija po Globa 
■plotinos Švč., Sukatoj, gegužio 
2 d> 'š. 4

'3 šeimynų namas po 4 ir t5 kamba
rius katrai,-su improvemenuiis puikintu? 
šioj vietoj prie Columbia Roąd ir 
įHifii blokų nu<> naujo parko (Coiumbiti 
Pitrlt) ir’ maudynių Ir riW TO minjjitų 
nu$» Brogd\V‘y rendų apie $95 j mėnesi, 
•uit greiti* pnrdijvinto prekė JpS.500.. A-

'.TAfcSHJUODA AUTOMOBILIUS 
Durant Sędap 1924 m., mažai var- 
totasj^ik^2,650 m'ailių. Kreiptis 93 

jCass St., W: Eovbury, Mass., Tho- 
'^^.Dragtlnas. į!

ZUJAUS PRANEŠIMAS.

OBUOLIŲ BALIUS

Moterų Sąjungos rengtasai 
parapijos svetainėje, subatos 
.vakare, balius gana gražiai pa
vyko. Žmonių buvo gražus bū
rys. Visi linksmai, draugiš
kai, lietuviškai žaidė, obuolius 
skynė ir gyveno it lietuviškam 
sode.

Daugiau tokių balių 1
žinąs.

Ii jos, ii jų prieteliai'atvykite 
balandžio 29 į parapijos salo. 
7:30 vakare. Tą vakarą “Vy
ties” red. gerb. M. Zujus duo= 
pranešimą, iš mūsų organizaci
jos stovio ir darbuotės. Ka
dangi Zujus išvažiuoja Lietu
von (laivan sės geg. 2 d.) tai jo 
pranešimas bus indomus. Be 
to bus proga atsisveikinti su 
žymiausiu mūsų organizacijos 
darbuotoju.

V. T. S.

IŠ VYČIŲ SUSIRINKIMO

Nedelioj, parapijos salėj bu
vo L. Vynų 17 kuopos mėnesi- 

BRIGHTON, MASS. nis ?u?1T!nkima;

Įvykusieji sukatos vakare 
lietuvių jaunimo šokiai-Perkins 
Post salėje pilniausiai nusisekė. 
Jaunimo buvo daug ir netikėtai 
gražaus. Atsilankė žymių, 
tvarkių amerikonų. Jie gėrėjo
si ir teiravosi rengėjų apie lie
tuvius. Išsireiškė, kad jie pir
mu syk matą tokio gražaus ir 
švaraus jaunimo. Tvarka ir 
apsiėjimai buvo pavyzdingiau
si. Atsilankę tėveliai ir-gi no
rėjosi jaukia atmosfera. Skirs
tėsi visi su pilniausiu pasilenki ■ 
nimu komplįmontuodami ren- 
i-gėjus.

SPORTAS

apvaik-
Bal. 25 d.. Lietuvių Svitai-,'Kioti Motiną Dieną. 10 d. gegu- 

nėje, Bv. Jurgio Draugija buvoiž^s. Tą dieną bus kuopos šv. 
įrengus prakalbas. Kalbėjo mišios, kurią klausyti visi na- 
“Darbininko'’ redaktorius Pr. riai eis in corpore. taip-gi ir 
Gudas, kun. Pr. Juškaitis ir P. .priešv.komunijos. Tam vaka- 
Daužvardis. Jie visi aiškino rui ruošiama atatinkamas ir in- 
organizacijos svarbą ir galę. Po .domus pro gramas. Juomi dau

giausia rūpinasi Jonas Plevo- 
kas, Bostono Kolegijos mokslei
vi s.

Į L. Vyčių N. A. Apskričio 
suvažiavimą, 3 d. gegužės, iš-

prakalu prisirašė keletas nau
jų narių. Žmonių buvo gana 
gražus būrys. Visi ramiai klau
sėsi prakalbų.

Buvęs.

Gegužes JHenuo]

ŠVENTO KAZIMIERO DRAUGIJOS LEIDINYS
Iš vokiško vertė kun. Pr. žadeikis

GEGUŽINĖMS PAMALDOMS VADOVĖLIS
184 PUSLAPIAI

Labai gražus skaitymai dėl kiekvienos dienos per 
visą Gegužės mėnesi. Graži spauda. Kaina tik 
50 centų. Klebonams duodame didelį nuošimti.

Reikalaukite tuoj aus.

“DARBININKAS”
366 Vest JBradway So. Boston, Mass.

Orumai ant išrandąvojimo 
b)k B<>sų£i. lŲity Point’e du fenementai po kc - 

-lu. ocUB.nt-. Tūris-karftbaritis ant išranda vo ji-

PIPIAl PAP^miinn A ''mo' ^ ^uas su inpruvmentais. o■ ifUlAl rjnlfviuvUUA kitas he.. Kreiptis : Povilas Miški- 
.^‘lUkus^-iy įęjj|Ui£iĮ jais, dienos, laiku 490 Broadvvay.

.iAdo'nrs* u-Aunrinu^s įvaakrais 291 AV. Third St, S. Bos-
Eu-xt Uih St.. Viry Polui, turi uuti. -avi- ,■ .
tai Įianluoras.-prekė tik SIO.OOO. S2.-»0t) |1<m« Mas£5. A.-_b )
įmokei aut Syk o likusieji aut leug-vų į—- — — -y---------------------------
išlyy-ų. J. B. GAILI US. 361 W. Brmiib j _____

i '.TRIJŲŠEIMYNŲ, 18 kambarin 
Inamas '-su vantomis ir kitais nan- 
[ joKinados įtaisais, arti So. Bostono 
bcach’ių; rendos po $35 ir $40 i 
mėn. Del greito pardavimo prekė 
$11,500. J. 3. Gailius, 3fil Bbvay. 

So. Boston.’ ;A.-30'i

YANKEE

CITY POINT

^TAUJAS, ‘pagerintas 
modelis su daugėliu 

naujų gražumų. Jis vertas 
užsitikėjimo, kurio visi 
ieško Ingersoll’yje.

je. 492 E. Seventh St., Soutli 
Boston, Mass., pradžia 7:30 vai. 
vakare.

Toksai balius dar nėra buvęs 
So. Bostone ir visoj apielmkėj, 

Lt odei
ląpiel inkl ų atsilankyti .T nėgei- : įnynas. Vi-u 12 šeimynų. Ura atskiros 
brastą balių. Yra pasamdyti ,iur?s ,le! ž"'"',>s ^hnyny'
Iriausia orkestre, kurie už^-''i.3o5.5c žėdna stuba. so.tou
H?dįs atėjusius, o kurie neatfei- j už vien°- I'en-V' 
Site, gailėsitės, mes tas vakaras 
bus labai įdomus, kaip tik gera 
proga visiems pašokti ir prisęį- 
jsokti ir prie to turėsite progos 
daug ką nau;]o pamatyti.

■ Jaunime, nesnauskite ir jū-s 
apshvngkite farmeriškai — ko- 
įdomiausiai, nes už Įdomiausia 
farmerių apsirengimą yra ski
riamos trys tinkamos dovanas.. 
Publika nutars kas laimes do
vanas.

Aukščiau minėta draugija p 
ra paskyrus vajų prirašymui 
nąrių. kuris tęsis iki rugp. mėn. 
Dabar gera proga prisirašyti 
jaunimui. n?s nuo 16 iki 
lų už dyką įstojimas, o 
niems. įstojimas už pusė ."iri prie 
to dar už daugiausiai prira
šymą naujų nariu yra paskirt::

, trys dovanos: $5.00 (auksu). 
>3.00 ir $2.00. Todėl narės pa- 
sistcng.kite pasidarbuoti drau
gijos labui ir už tai gausite pa
skirtas dovanas.

Prie to primename, kad visos 
. narės koskaitlingiausiai atsi- 
, lankytų dalyvauti Moterų Są- 
. jungos iškilmingose mišiose.
, gegužės 3 d. š. m. 8 vai. ryte ir 
. nepamirškite pasiimti su savim 
. draugijos ženklelius. (M-2)

Kviečiam visus.
Komisija.

Geras abeinam naudojimui 
linimentas

ANT GREITO PARDAVIMO
(<_T.-’V--S) SSVTt KVdV.T.LYJV

•1<:G '(MK-’SS uuo'ĄĮ ej jį suuęilAp: 
IMUfajė : '.UI ilp:^ SĮUls

šokntis.

Naujas “Base Bali” ratelis
Šv. Gabrijėliaus Vaikų rlr-ja 

pereitą savaitę pastatė ant atle
tų arenas savo baso bąli ratelį. 
Ratei sudaro jauni berniukai 
nuo 8 iki 14 metų. Antradieni 
turėjo pirmutinį savo išmėgini
mą.' Jauni atletai parodė savo, 
nepaprastą miklumą ir drąsą 
daužydami ir maudydami ka
muolį po orą.

Pirmas Ratelis
Lukoševičius Pran............C
Jakūnskas Bron............... P.
Sabas A’ii.........................1-st
Rakauskas Pet..............2-nd
Šmigelskis Mik..............3-rd
Mareelionis Pet. . .
A’emr.ras Mik. .
Vak-ntas Adolf. .
Eesčinskas Juoz. .
Už kelių savaičių

svetimtaučiu ratelius. Linksma 
būtu matyti kad jie išlaimėtų

i kiekvieną lošimą. Linkime 
• naujiems lošėjams kuogeriau- 
; sios pasekmės, ir tikimės kad 
|jie stodami atletų arenoj-e pa- 

; kels So. Bostono lietuvių vardą.

.1. f.
. . . r. f.
stos prieš

SODALICIJOS SUSIRIN
KIMAS

Ketvirtadienio vakar© atsi-

$1-75
-A

2.) me- 
vyrėri-

Kastantas
PASAKARNIS

Pasimirė nedėlioję, ba
landžio 26 d., 1925 m. 
Jo kūnas pašarvotas po 
num 27 Story St., South 
Boston, Mass. Laidotu
vės bus seredoje, balan
džio 29-tą, 9-tą vai. ry
te.

A. a. K. Pasakantis y- 
ra brolis Daktaro J. L. 
Pašakarnio, akių gydy
tojo, kuris yra gerai ži
nomas apielinkės lietu
viams.

Pain-Expelleris
Kuomet reumatizmas ar neuralgija 
vargina jus, ištrinkite skaudamas 
vietas šiuo atsakančiu šeimyniniu , 
lini mente ir tuo jas pajausite paleng
vinimą.
35c ir 70c bonka vaistinėse. Taisy
kite, kad butų Inkaro yaizbaženklis 

i F. AD. RICHTER & CO. Z* 
įl Berry & South it h Sts.
[Ą Brocklyn. N. Y.

PADĖ1AV0NĖ
. Mike BIuls, 501 Pine HIlls St., 

"Minersville. i’a. .-ašo: “Dėkui Tamsta' 
p. Žukaiti, už jusi; stebuklingai šutai 
sytas žotes. kurios mane sveiku pa<lurč 
Turėjau vidurii; .lidj sukietėjimą, ski’ 
vio nedirbirm;, galvos skaudėjimo, nak 

1 timis nemigo, dieglius viduriuose ir nle 
ko valgyti nenorėjau, bet kaip aš su 
naudojau jūsų žolių du pakeliu Nu 
ŽO5A, tai tas visas nesmagumas 
manęs dingo ir veliju kiekvipn.-.m žme 
gui kreiptis pastukaitj su negerais vi 

dubiais, o tos žolės ir jumis ati'ati.y- 
Prekė GOc. už pakeli.’’ AL-ipsk 10c 
0 gausi visokių zonų ir knygų kataloge 
Adresuok taip:
'' ? . M. ZUKAITIS
449 Hudson Avė.. Rochester. N Y

PAIEŠKOJIMAI
i:<'šknu Amerike savo Miliaus Viii 
<> Kalvaičio. Semt molina per kttr^

:ir.ote apie arsi liepk i: e

Hartford. Conn.

patyręs per metą kalbas 4 
kalbas, ieško darbo.
jautieji kreipkitės.
TIS. 110 AVillow 
bridge. Mass.

B. JAKP-

Pateškiu Juozo ir Igno Aleknų; 191G

delphia. Pa. ir Gerardville. Pa. Turiu 
labai svarbų reikalų. Atsiliepkite. .Tū
li gentis— PET RA Ši VARAN'AUSKAS.

1SS Bolton St.. So. Boston;'Mass.

PARSIDUODA VIENO TONO
*TR0KAS—DOCH

tik 8.900 mailių važinėtas. genimo ?•-.

vVphstor Avė.. Camlirirlce. M.i

Iš LIETUVOS. Viktorija Kurgonie-

lewska. Brouisiava Kietvska. Tekia Ku- 
lakowska ir Veronika Marčinska. Pir- 
miaus gyveno Paterson. N. .T. ir N’p'.v 
Britain. Conn. Kas žinote apie šias y-

MONTELLO, MASS

rosi!
kau

Paieėkąu Juozų Bartkų ; girdėjau jog 
seninusygjtvųno,'CĮiienpo’jj IU. Turiu 
dėl jo svarbią ?.inią iš Lietuvos, todėl 
prašau atsišaukti šiuo antrašu: K. 
EISMONTAS-19 Thomas Pk.. So. Bos
ton, Mass

ypač turit; labai grnžttĮ.:rnnldak 
nvgiu iš Lietuvos. .

J. TRAINAVIČIUS
175 Ames St., MonteUo. Mass

Paieškau sava sesers Ketriaos Riau
ba, apie 33 metų amžiaus. 11 merų kaip 
Amerikoj. Seniau gyveno tVisconsin 
valstijoj. Kilusi iš Telšių miesto. Kas 
žino apie jų. teksitės pranešti už ką 
atlyginsiu.

STEPONAS PLATAKTS
.631 Tfilkens St. Rochester, N. Y.

Aš. Karl-Alfoos Urtmuavičiųs, sūnūs 
Konstanriuo ir Onės Urbanavičių, gi 
męs Mekkio dvare. šRtulitj apskrų Kau- 
ino rėd.. paieškau saro dėdės Jono Ur- 
banavičiuas. Sunaus Aleksandro ir Fe
licijos Urbanaviųių. Šiaulių apskr.. 
Kauno rėd. Jau 40 m. kaip išvažiavo J 
New Yorką. buvo’ ir Philadelphijoj, e 
dabar nežinia kur; randasi. Prašau ji 
atsjliepti. Mano antrašas: I.ITHUA- 
XTA, šlaitini i Vilniaus gt. No. 79, Karol 
Alfons Urbanavičius.

I
TEL. So. Boston 0506—W.

LIETU VYS DANTISTAS •

A. L. KAPOČIUS Į
251 Broadvzay, So. Boston

("Keleivio” name) £

Drįso Valandos: nuo 9 iki 12, nuo t 
1:30 iki 6 ir nuo C :30 iki 9 vakare. J 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną f 
Subatomis nuo 9 iki 6 vak. Kedž J 
įlomis nuo 9 Iki 12 (pagal sutartį / 
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Paieškai! dėdės Kazimiero Strakans- 
ko. Girdėjau, gyveno Pittsburgh. Pa. 
Gavau laiškų iš Lietuvos, kad jisai jau 
miręs ir palikęs daug turto. Kas žino
te apie jo likimų, malenakite pranešt) 
už ką busiu labai dėkinga.

JIEVA DAMUSEVIČIUTfi 
(Barauskienė)

16 Tonnls St.. Hudson. N. Y.

Paieškai! savo pažįstame iš kariuo
menės laikų Juozo Burinsko. kurs bn- 
|-ęs sužeistas FnUic(j<jj. Sngrjžęs gy- 

eno Chlcagnj. Paieškai! terpgi Stanls- 
ovr> .Tacmino. turėjo saliuuą ant State 
U.. Chlcagni. Antano .langelio turėjo 
Tiieacoj bariiemę. Noriu, kad kuogref- 
člnusia atsišaukti).

MARTINAS KNIčTUNAS
2G3 Bolton St.. So. Boston. Mas*.

Tel. S. B. 40Cm

DR. J. C. LANDŽIUS
(SETMOUR)

Lietuvis Gydytojas

772 EAST BR0ADWAY 
So. Boston, Mass.

VALANDOS: nuo 0 ryte iki J) vak.

DR. PUSKUNIGIS
GYDYTOJAS 

VIDURINIŲ LIGŲ 
vai. a iki 11 rvte. 1 iki 3 po piet. 

7 iki 9 vak.
389 Broadway, So. Boston.

Tel. So. Boston 2831.

TeL So. Boston 270

I. MACD9NELL, M. D.
Galimo tusikalbC-K ir lietuviikai
otibo valakdos : Rytais Iki 9 euL

Po pietį; nuo 1—3 
Vakarais nuoO—9

586 E. Bro&dway, So. Boston

u j į. „i,iiiįjį
16 METC SOUTH BOSTONE 1

OR. H. S. STONE!
AKIŲ SPECIALISTAS

j 899a V7. Broadway, So. Boston
j VALANDOS: Nuo 0 r. Iki 7 v. vak.

BOSTON’O DRAUGIJŲ
VALDYBŲ ADRESAI

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP, 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI.
Urmininkas — M. Zobti,

539 E. Seventh St., So. Boston, Mass,- • 
Telephone South Boston 1516—J.

.’ice-I’irmįninkąs — J. Petrauskas, 
250 Gold Sl. _So. Boston, Mass.

‘rot. Raštininkas — -T. Gljneekis,
5 Tinimas l’k., So. Boston, Mass
in. Raštininkas — M. šeikiš,
4<) Marine Rond. So. Boston, Mass.

Casiėritis — A. Naudžiūnas,
SS5 E. Broadvvay, So. Boston, Mass, 

i’varkdarys — J. Zuikis,
7 tVinfield St.. So. Boston, Mass.

draugija laiko susirinkimus kas tre
čių nedėldienj kiekvieno rtfėnesio, 2-rg 
valandų po pietų,barupijos salėj, 492 
E. Seventh Sh, So. Boston, Mass.

DR-STĖ LIETUVOS DUKTERŲ 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

SOUTH BOSTON, MASS.
VALDYBA

’irm. — Z. Zičkienė,
203 IV. 3-rd St.. So. Boston, Mass. 
iee-Pirm. — A. Janušonienė,
142G Columbia Rd., So. Boston, Masa, 
rot Rašt. — O. Siaurienė,
443 E. 7-th St.. So. Boston, Mass, 

‘in. Rašt. — J. Keys.
115 G Street. So. Boston, Mass.

M. — O. '
105 6-th
vnrkdarė
161 G-th ... _________________

■raugijos reikalais kreipkitės visados J 
protokolų raštininkę. Draugija laiko 
savo susirinkimus kas antrą utarnin- 
kų kiekvieno mėnesio 7:30 vakare, 
parapijos svetainėj ant Penktos gat
vės. South Boston. Mass.

Staniuliutė.
St., So. Boston, Mass.
— O. MizgirclJeng.
St.. So. Boston, Mass.

4

3V. KAZIMIERO R. K. DR-J08 
VALDYBOS ANTRAAAI

’frmlnlnkas — J. ūaroša,
562 E. G-tb St.. ,So. Boston, MaM. 

Ice-plrm. — J. Grubfnskas,
157 M Street, So. Boston. Mas*, 

’rot. Raštininkas — A JanuSonia,
1426 Coiumnia Rd., S. Boston, Mas 

•’lnlnsij Raštininkas — K -Kiškia,
8 Hntch Street. So. Boston, 

Iždininkas — L. švagždys,
111 Bovven S t., So. Boston, 

Gvarkdarys — P. I^aučka,
395 E. Flfth St.. So. Boston,

Draugijos reikalais kreipkitės vlaa* 
los i protokolij raštininko.

Draugija savo susirnklmus laiko 2-rg 
aedėldienj kiekvieno mėnesio 1-mą vaL 
po pievų parapijos salėje. 498 S^ventb

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

BOSTON, MASS.
TRMTN1NKAS — V. Znlleckas,
514 E. Brondivay. So. Boston. Masa. 
K’E PIRM. — Bovilas Rūką, 
95 C Street, S<'. Boston,'Mass. .

(’ROT. RAST. — Antnnns Maeejunas.
450 E. Soventh St.. Sn. Boston. Masu 
IN. RAšT. — Juozapas Vlnkovilčua. 
i)OC £.' Brnndvay, So. Boston. MilSS. 
ASTEl'n'S — Andr. Zalferk.is.
011 E. I'ifth St.. Sn. Boston, Mnss. 

IARAALKA—Knzimlorns Miknlllonta.
006 E. Bronchvny. So. Boston. Mass. 
D. U K. Keistučio Draugija laiko >d- 

o mėnesinius susirinkimus kas pirma 
edėldlenl kiekvieno mėnesio, po num. 
04 \Vnshitigton St., Boston. Mass, 
:30 vnalndt} po pietų. Ateidami ant 
usirinkimo ntslvesklte sn savim daa- 

,4aus naujų narių prie mu.su draugijos 
prtrnAyti.

Ma»

Ma*

Mase.

Tel. So. Boston 0823 
LIETUVIS DANTISTAS

OR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

426 Broadway, South Boston
Ofiso ralandot: 

nuo 9 11d 12:00 ryte lt nno 1 !80
’ 111 5 Ir nuo 6:001M 8 v*l. vųkar®.
OflsRfi uždarytai rabatoa vakarais 
ir nedėldleniala.

TeL Brockton 5112—W |1

naują vietąPERSIKĖLĖ Į

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABORIUS

Suteikia gerinusį paskutinį patarnavimą, todėl verta pas jį 
kreiptis.

OFISO IR GYVENIMO ANTRAŠAS:
820 E. 6-th St.. So. Boston, Mass. Tel. S. B. 0183-W. I

 DANTISTAS 1

DR. A. J.GORMAN
(GUMAUSKAS) I

_706 Mala 8t„ MonteUo, BUn S
Broad Street) |

mu.su



