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CžrulMjty Ir e.vsiutj<> 

netains ........................................... SEL60 ė

“Kięjkrieno kataliko yra* 
Šventa priedermė paremti 
katalikiška ją spaudą ir ją 
kuoplačiauriai pasksleisti 
tarp žmonių. Geri laikra
ščiai yra naudingiausiu daik
tu ir verti didžiausio užmo- 
kesnio.”

Anglija g^VO didžiulę Kalčjiman už tikybos {Paskutines dienos

paskolą mokymą

--------------------------------- -—- --- I ĮKALINO ŠEŠIS KUNIGUS 
VOKIEČIŲ ALKOHOLIS ...

AMERIKE. ’ L . R,USlj?S JH>!S0'b
____  ;kii valdžia įkalino sesis kata- 

Per vasario mėnesi iŠ Vo-'liuu Kiriigus. kurie mokino 
. ....... i i-u.tŪA« I Snv V-iUti Lis io-i-: vaikus tikvlioš. Už ta užda-garpos karaliui, kaip šiam : boGJOS i >u\. v aistijas jga ; .

t 1 Oa. -i •■>/> t .n i 't e kalepman trims metams,skola taikos laiku nekuomet pavyko išsisukti nuo žmogžu- įbenta 130,000 galionu alkoho-,^^. k())UV() intar. 
nėra buvus padaryta. Tą pa- džių pasikėsinimo. Kuomet p’-1’- Tas alkoholis vartoja- ^ mkiąj pat ”piktadary- 

Sveti Kral katedroj ištiko |inūs įvairiose pi-anioiiiu sako- bė j.” hetjie įkalinti trum- 
pragarinės mašinos sprogi-: s< - 

'mas ir apie 150 žmonių žuvo, - būdą 
’ -ė Bul-.'Toks

MILŽINIŠKA PASKOLA 
ANGLIJAJ

Ne\v Yorko bankininkai

SVEIKINO KARALIŲ ■

Rymas. — Šventasis Tėvas <
’* 1 ulhCJ Mcl II K. 111 i I 1 • — ’l ’ * “O 1 ipaskolino Anglijai $300.1X10.- P;,s!»",e pasveikinimo Bul-|

(XX). Tokia milžiniška pa-

skolą Anglijos valdžia už
traukė savo valiutai sustip
rinti.

Xew Yorko bankininkai i . . _
buvo susiindomavę pastaro-jtai Pnpiežius pasiuntė ...... ;
mis dienomis Hindenburgo garijos užsienio reikalu nū-; 
.šri ikimu j prezidentus. Bet fnisterijai savo užuojautą.

i'iznį $.ą Angliją, tai banki-į 
linkai užmiršo anie Minden-' DAUGIAU NERAŠYS

gami:'.ti ta alkoholi.' Sovitūn laisvoj žemej 
alkoholis atseina po mtatynmis draudžiama

1-Si-. galionas ir jis vra 100 
nuoš. grynas. Amerike te
ikis alkoliolis būna 95 ruoš. 
’greitas, bet jo pagaminimai 
Įatseina ”5c. galionas. A okim

mil

NORĖJO NUSIŽUDYTI.

Ji

/

k

ADVOKATAS ŠOVĖ I LIU
DININKĄ. i •

Varšava. Lenkija. — Adv. 
Ostrmvski. kurs gynė intar- 
tus Rusijos šešis šnipus., pa
leido šešis šūvius i karinin
ką, kurs liūdėjo prieš šnipus. 
Tas atsitiko teismo metu. 
Advokatas buvo nuginkluo
tas ir suareštuotas.

Tokio. — Korėjoj. Japoni- 
— Žvdii rabi- čia produktas, todėl, greit : jos valdomoj žemėj. 50 žmo- 

amžiaus .užkariavo rinką. Amerikos .ūiį norėjo galą gauti ypatin- 
*z. (‘;>ol- alkoholio išdirbėjams. žino- <>.u būdu. Jie sugulė ant ge- 

nuly- ma. tas yra peilis po kaklu, iežinkelio. padedami spran- 
ri? kimu-Jin noi-i prohibici jos Įstaty- dus ant lėgiu. Jie buvo gele- 
rašinėji- niu remiantis uždrausti vo- 
priklini- kieiną. alkoholio Įganenimą-.

rabinas buvo suareš- ----------------- ■'
Jo bvla panaikinta. !AUTOMObiLIUS ATSIMUŠĖ 

kai rabinas daugiau žadėjo i Į MEDĮ,
nerašyti.

reikalaujat
uz paramą
Už nuolatinimetu.

mą ir prezidentui 
mąsi.

. luotas.

Hindenburg elgsis
savarankiai

= Stamford. Ct. — Automo
bilius apsivertė ant šono ir 
.trenkė į medi. Toje nelaimė
je žuvo du žmonės ir trečias 
žmogus surncai sužeistas.

žiukelio darbininkai pasam
dyti kontraktorių. Jie buvo 
apgauti ir patekę vargam 
Tai kad atkeršvti sukčiams 
ir kad pasiliuGĄioti nuo var
go jie norėjo nd&ižudvti. Bet 
jie buvo patempti ir paimti 
ta rdvmui.

NUŽUDĖ TEISĖJĄ.

NIEKAS JAM NEDIKTUOS. HINDENBURGA IŠRINKO 
MOTERYS

Berlin. — Kai Vokietijos
feldmaršalasHindenburgga- ,moj balsavo už Hindenbur- 
vo žinią apie tai, kad jis iš-1gą. Ją balsai ir nulėmė riv- 
rinktas prezidentu, tai jis (kimus. Tą pripažįsta socija- 
pareiškė šitaip: "Teduoda 
Dievas, kad partijinės riete
nos dabar baigtųsi. Viskas 
dabar išspręsta. Turėkime 
viltį, kad tauta išmoks pil
nos vienybės, nes vienybėje i 
galybė.” I

Po to Hindenburg pareis- ! 
kė: Į

“Tegu niekas neįsivaizdi-; 
na, kad aš kam nors leisiuos J 
diktuoti man.
ir aš gatavas ištiesti savo
ranką kiekvienam vokiečiui '.vl a apie 105.000.000. O pri 
ir net tiems, kurie ikšiol sto
jo rinkimuose prieš mane.”

Hindenburg išrinktas sep- 
tyneriems metams.

.irius

rusti

ais.

SUDEGĖ ŽMOGUS

Amei
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i lianai 
te seimą

ardu; 
cnkti- 
šduu-

tene- 
be

nio <argyhn užpuolė 
sipnio 1 rajono TI-o> 
-augoina- vieta.-, kame yra nu 
-avintas iš lenką dvarinink 
mišką.-, dantų- panhioia.- 
kortarna-. Lenkai kirtiku- -

!per ri- 
į29 d.

i s bū t u ant-

mosmosi
'. i >t ką

kūnui ■

laimif

eininkūš: Mcškalį. Nalm 
Korizną.

vakar-- mks ''na
va ma. ž-ii 
ine mū>ą ;
tai neina t o,

uruliu
, dar
iujya\susią

O t Kai.
3a\)tojai HF j 

a r nifftytt*'’ ’

tmskm.iniomis .m 
j prieš kvotimus kaikurii 
deniai

; PRINCAS BULIŲ KOVOJ.
Į Sevilija. Ispanija. — Ru

pią kovą Ispanijoj tebėra ka- 
; rališku sportu. Bal. 27 d. čia 
Įbuvo <uiTngta Imlią kova, 
'kur kovotoju buvo prince.'- 
Don Alfonso. Tas princas 
yra dabartinio Ispanijos ka
raliaus brolvaikis. .Jam pa
vyko gerai apsidirbti su bu
lium.

gu per "i>;. ra. i\
moksle milą n.- 'mg-mu..' 
atidėlioja sar . žmmū ■ a'.
kinai rvto’i;.. : 
e .feį.
Hmm.":. ua:-->:; i ; • _ . 

ardė n>k::.,ja na r.:...
da bus galimu aisig: i.-u-:i ua 
roję DUsūje -nij' ■ ;

.:!.a. ;mp m-"'. : j .. . ; -
im t;;, kad . '• • <z: i. ■: • ' 
liftoli. nu p-. . . ' .

mis grimiaU .'.a r ' ■: .: r

UŽ LERM0 KĖLIMĄ.

1 h'ovidem-c. R. 1. — F rauk 
B. Siiva buvo grabm-Šiu vie
nose laidotuvėse. Jis lermą 
kėlė ir už tai buvo patrauk
tas atsakomybėm Xubm.m-' 
tas ant $2(1 Įstatymą" drau
džia lermą kelti religij: ';a- 
mc- susirinkime.

per pmc. Vajau 
dier.um > ak- i
miršta vi-ką. s:;k .• • ■

pr.a:
i r jeigr. n k y
tok m.
tai m r : <km ..c-

’ *' . ' \ ■ A M

j? H '> i\'.:.' " ..

SUDEGĖ DU NAMAI.

AJanchestt r, X’. H. — Bu
vo užsidegu astuoni namai. 
Du visiškai sudegė. Apie KH) 
šeimynų turėjo išbėgti iš įm
iną. Nuostoliu apie $1STKH).

pradžios A: panama:.
L- n_ .• ą i '

rič’ A: ’• . ■'
gėmi s. žauejoi . :g .
bet tu ;s •zruėj::' - ■ ;> ;r u 
iioįom kilai ūi.-nai.'' i r _

Bulgarijoj vyriausiojo tri J • j - 
bunolo pirmininkas tapo nu-

' TVinchenūon.TIass.—TIason žudytas teismo salėj. Į į eis-p ' 
-Parke- tvčiu kompanijos mą buvo atvesta keletas kn-P’dėge. 

uoliu nuristu.

SUDEGĖ dirbtuvė.

di rbtuvc sudegi-, 
už apie š*20.0<H).

GAISRAS.

ŽINIOS iš LIETUVOS

Katalikiškoj Bavarijoj 6-1 ' 
nuoš. moterų balsavo už Hin- 
denburga.

BALSAVIMAI VOKIETIJOJ 
IR AMERIKE. Vo ?

Įapie 00.000.000.
Į dūlią prezideut<
{balsią paduota 30.109.000. tai 
yra daugiau negu pusė. Ir 

Kova baigta balsavimo dieną lijo.
Valstijose gyventoją

Pereita ne-

miesoj'i.

zidento rinkimuose balsu pa
duota tik 29.052.491.

Taigi Amerike nei trečda
lis gyventoju nebalsuoja pre
zidento rinkimuose.

i Providence. B. T. 
'McBee. bankininku" 
apipurkštas ekspliodanisū.

ihu'b;ut.'' kad

nuoge 
os na
ši 00.-

• ža

Tėvai puolė
Vienas komunis-Įti. bet nepavyko ni

tas nno sargu ištrūko ir pri- bai apdegė. Šėmis 
DUoles pasmaugė teismo pir- .__________

ŽUVO PENKI ŽMONĖS.

TV. Ni\vton. Pa.— Anglių 
kasykloj ištiko sprogimas. 
!)(*!?> žuvo penki darbinin
kai. Vienas darbininkas bu
vo i šmotus sndraskvtas.

Rūkymas didėja

KIEK SURŪKOMA

STATO ORLAIVI SLAPTA 
F ranci;

statydina

jlantik
;kad galės be
;5.000 mailių.

DAINUOS LIETUVIS

PASKUTINIS VAŽIAVIMAS, i' ’1S ni

-t- jš ■ _. ' ( i;;cago. III. — Herman •■ Niv. \ a l-i įjosi rukvma- . .i
ilidėia ir eigar<-lu ganivha 'užmodamas strvtka-. Lenkai puolė mūsų pasienio

■ kila ka- savaitė, per k<>v > ’rin koniiukutriui pasakė, kad sargybas.
mėnesi cigaretu parduota 6. tai naskutinin kartu važiuo-l Kovo 16d. 11 v<-ii'. v;ik.-:to ® 
3(HM>nh.(wK). Tai at-eina p'1: ;-is <trvikariu. nes su jn-n- Kišebloto kaimu knku pii-;

PRATUPI A TINO -tJeigarefu kiekvir’iani T'.'ikian šimtais važiuojąs pirk-
FRASIPLATINO . rin. moterių ir vaikui. Beci-I. .... ,

SAUŽUDYBĖ. .„,.,-kvTa 5l<i l,ls m’"”“™1"1 įmokės-
<v;,ri) tp-įe’'*- Bet išlipęs is stiMkario

.Grinos pajuto, kad pinigii
--------------- į kišeninio nėra. Stiytkarvje 

, .. ... . .. Į KALĖJIMAN DEL PAČIOS* :math,lro kišenvagis, kurstą
dyseni. kiek niekur kitu r pa- ____
saulėje. Žudosi daugiausia Roebester. X. H. 
baltarankiai proletarai. Juo- Ferland uždarvtas 
dadarbiai proletarai, žinoma, man, kad negaiėji 
nemažiau skursta, bet jie keti $3.500. Donai 
daugiau skurdo pakenčia.'din ji apkalti m ir teisman 
Niekur nėra tiek daug lavo- patraukė už jo pačios meilės 
nij disekeijai. kaip Budapeš- pagadinimą. 
te. Todėl ieP iš Amerikos 
ir kitur daug'daktarii šuva- mą. 
žiavo disekcijoms dalyti.

PIRMAS PREZIDENTO 
ĮSAKYMAS

Berlin. — Vokietijos kan- 
elierius Luther ištisą valan
dą kalbėjosi su naujai išrink- Vargo tiek papildoma saužu- i 
tu Vokietijos prezidentu 
Hindenburgu. Prezidentas 
Hindenburg pareiškė, kad jo 
pirmas įsakymas visiems y- 
ra:

“Visi prie darbo!”
Tuo tarpu komunistai už 

siminė apie surengimą 24 va
landų streiką toje dienoje, 
kurioje Hindenburg atvyks 
Berlinan.

Budapeštas. Vengrija. —- ; 
Šiame mieste dėl skundo ir.

—llomc” kejii pavogti.
s kalėji-[ i\eperšokęs per griovį ne- 
o nžsiino- {sakyk ,,'»p,’j.

Teismas pri
teisė užsimokėti minėt;) su- 

Tiek neturėjo, todėl tu
ri kalėti.

ATSALO

[talijoj netikėtai užėjo šal
tas oras. Daugelyje Šiaurės 
kraštu snigo ir šalo. Tas šal
tas oras tęsėsi dvi dieni.

vėl pa-irn<lė "-iii-iuz;!
-vydžiai- apsigink la v<-- 
pasionio sargybo- būry.-, 
vykus mūsą pasien'o - ir 
baro viršininkui ir pai
kad mūsą sargyba geruoju ne- gnžio Ld.-vnkaru1 
sitrauks, o ginsis, lenkai pa-i- apie dešimtą ' a 
traukė. Suimtieji nolimn nkai nauju narni va r
gražinti Tuomi konfliktas kon verta n ir siusti centrui, 
baigtas kad jis gautu iu<»- nntrndif

nki- 
a'nkai 
-.-i per 

r 
relini 
biotį. 
i avė-. 
Žibu-

4tV’Q;V4 k<u k«-

kinis, 
tik kad

pr«/-
i u ‘Ii-, o 

:r . . ku

(“Tėvvnė



SUBSCRIPTION KATES:

kūjo. Ir labai logiškai pasi

$4.50
$5.50
B5JC

Paklausi jų kur jie taip skuba, bėga
Atsaką gausi nelaukęs ilgai
Sako, bėga vargo kasdienio sptiudžiami 
Kaip šios žemės visi gaivalai.

Žnionės, kaip skruzdės, šen bei ten 
Renkasi ant buities kryžkelių.
Ir eina keliauja visi ramiai 
Kiekvienas vis savuoju keleliu.

fMr.............
' lįltiaud suburta------

oountriM y tarty

■ — Veltui žmonės ainianuojat kad nėr' laimi 
Ant šios žemė> pilno reiškenią.
Meskit’ šalin mintis vargo bei baimės

*kter patiria* ėmė® 
biaurių, moteris įžeidžianšiųų 
priemonių. Bet pasirodė, 
kad šitą darbą atliko ne kle
rikalas, o laisvamanis žmo
gus. Kėdainių policijos pei^ 
dėtims, kurs areštavo įtar
tas merginas, yra dabar 
“klerikalinės“ valdžios at
statytas nuo vietos už netiku
sį pareigų ėjimą. Taigi lais
vamaniai norėdami klerika
lams per galvą uždrožti, už
drožė į savo galvą.

Stiko. laimės čion nerandam ant šios : 
Skausmas lydi— varo mus visus, 
L žtat dangus štai dėl muši] yr’ aptenu 
Siūlo-neša širdžiai vien varinis.. .

PASTABĖLĖS

etery TUESDAY,THUR8D AY SATUBDAY

—------ hy—
*uįnr aoopH’8 lithuamiam b. c. assoctatuht or labo*

: y -> - „ . - : oader tirt Act of Itarch 8, 18TO."

Sįt ■ilHiir at špecial rate of poatafe prorlded tu In Sectton UW 
Mt ar Oct. 8, IMI. autboriami on Jaly 13, Mtt*’

Feldmaršalo Hindenburgo 
išrinkimas Vokietijos prezi
dentu suprantama sukėlė 
daug kalbų visose civilizuoto 
pasaulio dalyse. Tos kalbos 

Vieni rokuo-

i
g

— kataliku nepasieke, o ju . , . .
. dabai įvairios,sekėjai jiems patiems neau-1. , • , . ..

<ja. kad tai didžiausias smu- 
. _ . . , ... įgis komunizmui, kiti rokuo-elge. nes iei katalikai savo v.
.; . . , . fui. kad tat grįžimas prie mo-ttkslams neprivalo aukoti, I . . . n,. . „ .

. . , . . . .. Anarkizmo ir militarizino. Pa
tai ir laisvamaniai bei sociia- . _... . , . , .. Istarosios nuomones vra tran-
listai neprivalo savu ideii-1 .... ‘ ...., , . . cuzai. kurie patvs vra mili
niams reikalams aukoti. . .Įtaristai ir imperialistai. A- 

mcrikos finansistai ne kiek > 
rinkimo klausime tesistebi ir laukia naujojo 

katalikai visai kitokio imsi- preizdento deklaracijos. Jei 
statymo laikėsi. Katalikai {dekleracija jų žvilgsniu bus

• pareiškė, kad laisvamaniai į gera, tai kreditas Vokietijai 
i • • . . {tegu ir paskutines keblias sa-‘nesiimažės.

amalgam.nta! :VŲ ti|.s|.imt;paaukiuija T i ‘
. jsteigė Credit I num 1H23 m. , ,t katalikams n. khalp. nv. ■ 

. smsoo. .SUniOiO>«“’H>ę-,guiaisvamauiami.lnasi.ilai.
- : susu-mkime pasirodę.Į,lvkitl.. iaisvamaniai. takte!

kad Credit L iiion yra šutei-' 
kus paskolomis ^105.000 
711-kai narių. Dividendų iš-

♦ ..niokėjo 10 nuoš.

Suv. Valstijose iš- kas 100 
A mirštančių žmonių 1 palieka 
j tųi’ty, 2 palieka patogų gy-' 

vėhiiną, 15 palieka turtų mm 
L $2,000 iki $10.000. Gi 82 

žmogų nieko nepalieka. Jei < 
darbininkai stitaupvtų ta. ką 1

. ‘ . Aukuprarūko ir pragena, tai nuo
šimtis nieko nepaliekančių 
ląbai žymiai sumažėtų.

kad darbininkų išganymas, 
geresnis rytojus gludi ne ka
ruose, ne revoliucijose, ne 
kraujo praliejimuose, ne ne
apykantoje, bet meilė je, bro
lybėje ir geležinėje koperaci- 
joje — bendra viltie savo bū
vio pagerinimo dirvoje.

Karai ir jų pasekmės vi
siems yra šiek tiek žinoma ir 
nujaučiama. Vien tik karą 
prisiminus jau šiurpulys nu
krato ir pastato žmogų ko- 
kiųn tai šiurpiom siaubūniŠ- 
kon vieton. Gi pakalbėjus a- 
pie karų eigų, pamačius juo
se vien tik kraujus.. . jau ne
besinori kalbėti, o jeigu va
kare,- tai nakty ir užmigti 
negalima — vaizduojasi bai
siausia bedugnė.

Revoliucija paprastam 
žmogui lyg neatrodo tiek 
baisi, nes joje liejamas 
kraujas yra atskiesta ki-

ftomkueija. h- karas — tai 
yr4 vienas ir tas pats žmoni
jai nepageidaujamas siaubū
nas. Kaip karai čiulpia 
žiwūų kraują, taipirrevo- 
bdrijbs; kaip karai žmonėms 
nieko'gero nedavė ir neduos 
—taip ir revoliucijos — jie 
abu yra žmonių kraujo gerė
jai ir pasaulio ardytojai.

O kas griauja tas nestato; 
Gi pasaulis be statybos-kury- 
bos negali žengti pirmyn, ne
gali pagerinti blogumų, ne
gali išnaikinti vargų, ašarų 
ir visokių kitų kartybių — 
negali duoti žmonijai — dar
bininkams šviesesnio ir ne- o 
resnio gyvenimui namo.

Tokiu būdu, karai ir revo
liucijos yra darbo žmonių 
kruvinieji priešai.

Ih-ieš tuos priešus darbi
ninkams reikia nenuilstan
čiai kovoti. Kovoti ne su 
kardu, revolveriu, bomba

tais elementais, kurie priden-smaiQS bet 'aP’
svietą, susipratimu, vienybe

ką. jei norite atsigriebti.

"Lietuvos Žinios” bal. 
dienos laidoje pranešė 
žangiajai Visuomenei, kad 

/‘Darbininkui is Lietu- .••_Realės Marianipolės Gim- 
vos atsiųsta brošiūra apie >iazįjos padėtis ligi šiol nė 
Lietuvos santikius su popi<“<kiek nepagerėjo,” kad “mo- 
žium. Jos. matyt, platina-, kyrojų padėtis kasdien sun- 
mos; Lietuvoje i r mirimą jų/<ėja.”’kad jei nebus para- 

tai mokytojai nusika
mavę tiu-ėsią išsiskirstyti. į 

Katalikai visiškai nepavy-1 
idėjų laisvamaniams turėti tą j 
;“laisvą nuo burtų ir prieta-j 
įrų" gimnaziją. “Darbiniu-; 
jkas” daug sykiui akino lais-;

organizacijos ar p-anianius sujusti remti savo i 
Dabar isr-o- Igįmnaziją ir parodyti savoj 
slapukiškai |]tK)ksl<> meilę. Nei vienas ka- i 

; toliau tų plikas nešaukė: "Amerikos' 
Įli.etuviii laisvamaniai ir soči-!

io
Pa-

LAIMĖ
Pasaulis platusis, lyg okeanas 
Pilnas įvairiausių reiškinių, 
Kurie plaukia, supasi lyg tvanas 
Vh tuo pačiu senu takeliu.

Tuomet laimę jūs matysit ir žiodei; 
Ir bakūžėj ir tam net varge.
Kur jus' širdis spaudžia lyg ugnyj 
Tuomet rasit laimę ir jame!..

Žemės monai pilni vien tuštybė 
PiIni abejonės. >unkiu minsiu. 
Tat kaliu tos >lu])iminšio> tušty 
Šalin, šalin iš nūs’ blaiviu ak

gia jos raudonąsias vietas: 
nestato tuč tuojaus ])rieš akis 
baisiosios ugnies, neapria- 
giaino skaičiaus lavonų, upių 
nekalto kraujo ir daugybės i et KOPERACIJA — teesie 

' i kitu baisenvbiu. O tas vra I "
įrodei, kad revoliucija dažnai 
•pritaikoma ir prie naminių 
i reikalų: užsigirdo virtuvėje 
i koks bildesys — “revoliuci-

4 . Ija”; susivaidino vyras su 
“ j moterį a—‘ ‘ re voliuci j a ”; su-

tsigiučijo draugijoje nariai, 
į— “revoliucija”: prakalbose 
Ikokia bolševike pakėlė lėrmą 
į-^ “revoliucija.” Žodžiu 
sakant, žvirbliai susipešė — 
ir “revoliucija,” Be to gi 
mūsų tarpe da yra ir tuščia
galvių revoliucijos amatorių. 
kurie mūnšainės gerai isi- 

ne-įtraukę, nesidrovėtų savo pli- 
(ka kakta ir didįjį New Yorke 
pVoohvordo namą sudaužyti.

‘ į mat jų galvoje tada žydi re
voliucija — vaizduojasi viso
kį rojai ir įvairaus šorio per
galės. Žinoma, tokios “re
voliucijos” nebaisios, nes jos 
i lėni revoliucijos. Gy visai

8— Saugokis blogu draugi]. Las kita su tikrosiomis revo-.
9— Saugokis lepumo. įliucijomis. I žtenka tik pri-
ii—Neįsileisk nešvarių simbiti bent kiek isforiją pa-

minčių. žįstančiam apie Francijos re-
1—Niekados nenueik nuo • voliuciją. kurioje kraujas 

liejosi ežerais ir žmonių gal-1 
o sveika- vos iš po gilotinos ( tam tik

ros mašinos revoliueijonierių 
iivn artv-/.Guillotino) padarytos-žino

mo. laimėje ir varge. nems plauti) krito it kopus- 
14— Būk pastovus. .. (tai... Čia žmogus tuoj pa
lo—Neprašyk prii lanku-įsi junta, kad jis velytų geriau

‘mirti negu tokią žmonių i 
įskerdynę matyti. Arba vėl1 
praęitą bolševikų revoliuci-'......

ją. kur šimtai tūkstančių ne- (jįtqnĮ nuspręs ar mūsų šalis

Ne karai ir revoliucijos —

ŽEMČIŪGĄ!
Dėdė Anufras versdamas ’ 

savo gyvenimo knygos lapus, 
atrado keletą patarimu kurie j a .
beabejo galėtu vienam ar 
tam praskinti geresni kelią.

Būtu gerai kad kas nors 
parašytų apie Dėdės A nu fru 
patarimus, ar ką jie mano a-

praplatinti ir Amcrike. Bro-!mos.
šiura.įie visai maža—16 pusi.
6x9 (įplakate) dydžio. Pasi
rašo, Petrą it is. Mums išro-
’do3 ,kad dalykas būt rimčiau
buvęs-atliktas, jei šita bro-

... Šiura būt buvus išleista ku
ries nors ♦-----
veikėjo vardu.
do dalykas lyg
atliktas. Kas i ..
brošmrų norėtų gauti, tai ląi []
atsiunčia 5c. padengimui lė-įį
su-.--- _ - jatsukti savo nugaras bedie-j

_ jviškiems ko]ektnri;ims. kurie ;
" ‘'Tėvynės” bal. 24 dienos 

laidoje straipsnyje antgalviu 
“Dar. Viriais Kolektorius .1- 
merikoube kitko rašoma :

nei cento bedie- ■ 
evikiškai Ma- i 
nnazijai!” Mes

r-~ “Todėl ir Amerikos lietu- 11(>tik m 
viai ^katalikai privalo

; prasti ir atsukti savo nuga- Liampoles Gi 
rą klerikaliniams kolekto- A"”|S įstaigoms tai]) 
riams. kurie žvejoja jūsųl^adir paskutines ke 
sunkiai uždirbtus dolerius. I ’^tkalui paaukoti], 
kadit toliau galėtų nežmoiiiŠ- ^T1V- alstijose <1; 
kai sman.gti Lietuvą ir jos >i°s \ alstijos. kuri 
gyventojus. Taipgi Ameri- pėdinamų \\orkme 
kos katalikai privalo pasaky- pvnsation įstatymų, 
ti, ir to savo pašakvmo griež- Tra Arkansas. 
tai laikytis: “Ab i cmto A7c-

* rik-ali niai pro pa (/midui!"
(“Tėv.” pabraukta ir klaida, 
žodyje klerikaliniai, reikia 

. klerikalinei).
Šiitą giesmę laisvamaniai; 

ir.'socijalistai užtraukė jaul 
nuo labai senai, ne vien mm Į Kai|> šiapus tai]) ir anapus 
Tautos Fondo įsisteiiiimo. Atlantiko laisvamaniai visų 
Jau kun, Tumui su kun. Ol
šausku “Saules” namams 
aukas renkant laisvamaniai 

. užgiedojo giesmę nei cento 
klerikalinei propagandai. Ir 
su ta laisvamanių giesme blo
giau, atsitiko. negu su Šune
lio balsu, kurs dangun nei
na. Aukos ėjo. eina ir eis. o«
laisvamaniai aukų neprisi- .vo keletą merginų, kurios bu- 
šaulda. Tai mat ko pasiekė^’o nužiūrėtos, kaipo prosti-

giesme laisvamaniaitutės. Tai' laisvamaniai ir -vivaldybių darbuotojams,

akome. o veli
jame. kad jie Imtų savo Ma

com-

I v ii i on i ii .'vo. i roi ma. 
VVorkmen's Compensation i- 

istatymai reguliuoja darin

dinmi ar užmušimui darbe.

priežastį mato “klerikaluo
se.” Tie “klerikalai” tepa
daro netaktų, prasižengimų 
ir bėdų. Toje linkmėje įsi
smaginę. jie. skaudžiai nu- 
'svyla. Štai pastaruoju laiku 
Kėdainiuose policija įsikišo į 
vieną pramogą ir suarešta-

1— Visada kalbėk tiesą.

2— Niekados neapgauk.

3— Niekados netark 
meilingo žodžio.

4— Gerbk ir klausyk ■ 
resniųjų.

darbo žmonėms kovos įran
kiu ir žibintuvu į šviesesnį 
rytojų. Nes koperacija yra 
statybos ir ąpsiginimo gink
las ji stato darbininkams 
stiprų ekonominį namą ir gi
na juos nuo visokių priešų: 
ji ieško j a ne žmonių kraujo, 
bet gerbūvio: ji skelbia ne 
kantines ir neapykantą, bet 
ramybę ir meilę, ji negrobia 
žmonių-turto, bet augina; ji 
nevergia žmonių, bet liuosuo- 
ja — žodžiu sakant, daro pa
sauly pilniausioj žodžio pras
mėj demokratišku.

Tatgi niekur kitur — bet 
koperacijoje yra darbininkų 
išganymas.

Prie šviesios lažuos paslapties
Mes kovonia kaip areliai
Kol nuims lamiiAlūbiu, neišlie

Tėvynės Sūnūs

Lietuvoje Parduodama
FABRIKĄ

VILNŲ VERPYKLA ; su žeme, ant didelio vandenio: turbina, naujos 
karšianios ir verpiamos mašinos,sclfaktoTas. elektrų šviesa, vanden
traukis ir tt. netoli stoties na ijo ’Lžkelio. Paštas Tryškiai, Šiaulių ap.,
Taurage verpykla.

6—Buk dora NAMAI

ta.

17—Kiekis maloniai su

20—Ieškok draugystes

i no.

Dažas.

i
ŠVENTO KAZIMIERO DRAUGIJOS LEIDINYS '

Iš vokiško vertė kun. Pr. žadeikis
Gailėkis tų. kurie nieka

dos nežinojo meilūs tėvo arba 
ramybės Unksmių namų. 
Gaila tų, kurie augo į vyrystę 

į ar moterystę, ir neturi tų sal
džių atminimų jaunystės die
nų Unksmių namui. Mes ne- 
šamj nuo vaikystės į jaunys
tę. mm jaunystės į vyrystę ir 
į senatvę, pirmiau negu įsi- 
tikriname į įtekmę ir palai
miu namui.

j Maži žodeliai ir darbai na
muose. atlikti vaikeliu šių

įkaltų žmonių tapo išplauta ir ;- 
Ljų krauju visa Rusijos žeme pulti.
' ’ \ . Buvo net ir drallffai ijpermirkyta. Buvo 
įtokių atsitikimui, kad žmo- 
igins turėjo sau ir duobę išsi- 

k savo ramu-{kasti, ir paskui nuo budelio
Ikruvinos rankos kristi į ją ir 

akakinęs. jte-i. jeigu da kiek gyvas, pa 
DaK .IWm.Jbaigti baisiausioj agonijoj

Keliams ir tiltamsVaisyti 
nurodymai.

Vidaus reikalu ministerijoj 
baigami tvarkyti smulkūs ke
liams ir tiltams taisyti nurody
mai su pavyzdžiais ir braiži
niais. Netrukus tie nurodymai 
bus atspausdinti ir per savival
dybes paskleisti visuomenei.
: T ądarbą pabaigus, bus ruo
šiamas savivaldybių darbui 
tvarkyti rankvedis. kur bus nu
rodytos pareigos teisiniu ir 
praktiniu atveju įvairiems sa-

savo gyvenimo valandas. 
Dabar štai vėl komunis
tui kelta Bulgarijoje revo
liucija išžudė virš tūks
tančio žmonių. Tik vienoje 
katedroje, kur buvo susirin
kę šimtai nekaltų, nieko blo
go komunistams nepadariu
siu moterų ir vaikelių žuvo 
iki 2tM) ypatų. Ir iš tos prie
žasties dabar kiti šimtai žūs
ta ir da žus. Revoliucijonie- 
riai praliejo nekaltų žmonių 
kraują, prisilakė jo, apsvai
go, o kiupd imi-i® kitosAųi-

žengs į palaimą ar puls į pra- 
. Kuomet namai suira.

mylimieji išsi
skirsto. ir mūsų nelaimės ir 
atsakomybės darosi sunkes- 
niai, kodėl tad trokštame 
vaikytos ir namų, ir motinos 
meiles ? Kiek reikšmės ran
dasi žodžiuose poeto:

-‘-'Atgal grįžk atgal, laike, 
savo kelionėje, padaryk ma
ne vėl vaiku, tik per šią nak
tį. meilė namuose padarys 
daugiau negu šiurkštus įsa
kymai. Kur yra tikra mei- 
le, tenai randasi pagarba 
vienas kito. Tyki ir rami 
meilė turi daugiau įtekmės, 
.negu, negu knygos prirašy
tos žodžių. Žodžiai greitai 
užmirštami, bet meilė nieka
dos. »

Putinėlis.

GEGUŽINĖMS PAMALDOMS VADOVĖLIS
184 PUSLAPIAI

visą Gegužės mėnesi. Graži spauda. Kaina tik 
50 centų. Klebonams duodamo dideli nuošimtį.
Reikalaukite tuojaus.

‘DARBIUI&KAS”
366 Mest Bradzvay . So. Boston, Mass

Susivienijimas Lietuvių|.Susivienijimas Lieti 
| R. K. Amerikoje

yra GYVAM DŽIAUGSMAS! SERGANČIAM VILTIS! 
MUŠTANČIAH EAMYBŽ1

Tai musų, lietuvių katalikų n esu griaunama tvir
tovė. Lietuvy katalike! .Ii dar prie šios organi- 
cijos nepriklausai, nieko nelaukdamas tuoj prisi
rašyk, nes ji:
• 1. Apsaugoja n.-rin gyvastį.ir trokn pomirtines. $150.00, 

$250.00, $500.00, $750.00. $100100. $2.900.00. $3.000.00.
2. Moka pašalpa nariams IiuoiJanis kas savaitę pe: 

$3.50, $7.00, $10 00. $14.00, $2100.
3. Šelpia suvargusius narius ir ’iašhi.'ins.
4 Nariai gauna S. L. R. k'. A. orgaiui. savaitinį laik- 

r&stį ”Garsą”.
5. Skleidžia apŠvietą, leidžia g-erus raštus ir dalina na

riams veltui.
6. Platina tikėjimu, dorą. r.pinasi tautos reikalais, re

mia Lietuvos respubliką.
7. Lengvomis sąlygomis apdraudžia vaikus nuo vieną 

metų dmfitus.
Įstojimas j R. L. R K. pigus, nv n r n n <" mokėsi ix lengvo. Koo 

pos yra visOse didesnėje lietuvi,) kolionijose Amerikoje, todėl, norin
tieji informacijų, kreipkitės prie kuopt) ^Sekretorių nrba : Oea« 
tso Baifiaųt

S. L. R. K. AMERIKOJE —
222 So. 9th 8tr., Brooklyn, N.

ž

v 
8S



Teatras ir muzika. N»WARK,N. J.
STA

A, L. R, K. Fecteęaeijo* 8-to sky-Bal. 20 d. pas kun. J. F. Jonaiti,

balandžio 21 d. ' Svarbieji nutari-

ALRKF. Rašt. P. Klseilrp.

L0WELL> MASS.
KIET4VJIA Vi

npriju įraukti “Dąrbjnmką” 
•j tęismą, kaip p, tą teb- ■Mi buvo Še, rinkti knygas ir *• Surikuotus.

ir i,„ni.4*»" nuvežtų j teismą pasiaiSkmi-
,mui.$5,000 iš ‘Darbininko'’* negavo, 

,tai dabar jau kitonaŠio išėjimo nė
ra, tai ramina savnoaiiis sakyda
mas: Aš patrauksiu kun. Jurą i 
teismą kada jis parvyks iš Lietu-

veik yrą (RiĮpįk j,aąyo<x>t 
katalikių. ^įriSą, 
kų Šleiniui pasiimu) tik M 
kai, iš kurią 5*u prag£4^nti nega
li ; norėjo pkikibt ęrie gerb. kun.

3.

%

Ckvelande ir vėl pasirodė, kad Į 
nėra tarpe lietuvių dainininkės b - į 
gios su mūsų gerb. Jainininke-pia-1 u 21 d. pas kun. J. Čižauską. Ka-. 
niste Marijona Čižąuskiene. L. R. (daugi buvo.šiokis vakaras, publi- 
K 31. S. 26 kuopą turėjo vakarą . kus m&žai buvo, bet vis-gi surink- 
balandžio 26 d. Programas susi- (ta aukų nemažai Surašą paskelbs 
dejujjyyaidininio “Abejotina Ypa-1 kalbėtojai. Svečiai atrodo ląbai 
ta” ir koncerto. (ūiaudagūs, pilni linksmumo, kal-

Vaidinimas atliktas gerai, o kon- bos.
eertas dar geriau, nes dalyvavo ar- ‘ Darbai gerėja.
tistė Čižauskienė, kuri taip sužavė
jo publika savo stebuklingu balsu. Pasideda visose dirbtuvėse lab- 
kad gavo net šešias didžiausias Kasdien priima abie-
“baskes” gyvu gėlių; vienas iš ju Fordo dirbtuvėse po kelisšim- 
buvu toks didelis ir sunkus, kad ' tusdarbininkų, ypač River Rouge, 
gerb. artistė negalėjo pakelti, tai kur bus vieua didžiausių Fordo 
jos vyras p. J. ČiŽauskas, kuris jai -drbtuvių. Žymesni žmonės pasako- 
akoinpanavo pianu, turėjo prigel-1-:a’ kad už 2-3 m. pas River Rouge 

" dirbs 300,000 darbininkų. Žmo-
Tiesa, p. čižaussieuė užsitarna-" 11C;US-reikės gyventi. Todėl West 

vo tuklia puikios dovanus, nes ji- sidej ne tix žeme, bet ir namai 
iiai taip žavėtinai dainavo tiek ,;abai k.via ir dar kils, čia ir yra 
daug dainų, kad rodos nepailsta 
nei nuvargsta, dainuotų per visą 
naktį o mes klausytum'.

Dar tu m-užteko, kad p. Gižaus-
* i '.n vo. Dv’ ir ii Kurtu pu-

Tai-gi jau aiškiai matosi prie 
ko p. šleinys prieina, gal tuojaus 
vėl reikės eJt batų djrbtuvėn dar
bo ieškot. Todėl gi p. K. Nari ga
ili sau džisogtis su tokiais tikinčiai
siais kokius jūs ten titrita, nekliu
dykite katalikų, eikite kur jūs no
rite. Jau syki vaikščiojote lenkiš
kas vištas prie krūtinfa prisisegę, Kapueiuo, kuris dabar serga Kau-

pia

A

Būvu garsinta, šaė
:ą vu'.ua.ą. .aip

i;Jus veika 
j. doras ir

pasie
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d a. m
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gramu inau 
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Svarbu pranešti Newarkni ir |- 
įielinkei kad Feder. 8-tas skyrius- 
nutarė, kad nedalyti jokių apgar
sinimų prie bažnyčios durų. Jei- 

i gu bus reikalas, tai dalyti viduje, 
o kas bandįs dalyti lauke prie du-

■mui.- Tam-darbui varyti išrink
ta komitetai: Ą. Šlapelis, A. Kaz- 
jas ir kun. I. Kelmelis. Patarta 
komitetui kreiptis Į L. Vyčių vie
tinę kuopą'ir paprašyti nuo jos 
knygų, taipgi atsišaukti į visuome
nę kad aukautų knygų ar laikraš
čių.

J. E. Žemaitis paaukojo Federa
cijai jo laimėtą dovaną ($25'1 1923 

’m. už pasidarbavimą moksleivių— 
dešimtukų vajuje. Tą sumą pini- 
<ų Federacijos susirinkimas pada
lino šįaip: $10.00 dėl Tęvo Kun.

Lotvell’is yra gana didelis mies
tas ir labai gražus, nes ant upės 
Merrimaek kranto.

nų stočių, vyr. kon0Man* 
Antanas Sakalis pastebėjo, kali 
iš pakelės krūmų rišpdam. 
šoko (traukinį taęp bagi 
smulkių siuntų vagonų 
koks vyras, iaaty^ paimta 
tikslu. A. Sakelio signalu trau
kinį sustabdė ir garvėfeo briga
dai padedant įtartą asmenį sty
gavo. Rietave. Ją statė kurui

Už tokį akylumą ir energiją JrtiijM OgMatafo- 18Sfc 
ačiū kurios išvengt* yiktadB*’ taiIndustrija.

31ilžiniškos audimu išdirbyntės, 
mašinšapes. čeverykų dirbtuvė ir 
dar daug įvairių kitų dirbtuvių. 
Darbai kaip kuriose šakose prade
da eiti geriaus; kurios pirmiaus 
dirbo po 3 dienas savaitėj, tai da
bar pradeda dirbti pilną laiką.

Lietuvių Lowellyjv yra 
1.000. Veikimas galima šaky 
šiol buvo labai apmiręs. Bet pas- į 
k utiniais lakiais lyg kiek pradeda Į 

lietuviškai susiprasti. Bet :

Drimclzi-Drimdzi.

'Uitu

Ž::i ■

is <aa 
•:.inia

VTEŠAS ŽODIS SANDARIE- |
ČIAMS i

U’-cra proga lietuviams įsigyti nuo
savybe kur galės uždirbti už metų

vėmimo

ie

vilu :

a šia
1

aš

Ko

Ir
p. K

THE BORDEN COMPANYo-
Bordes Bldg., New York

a 31. b:

— paitk-

BRRK* i’ENR.Jl.MO TARPAI.y ‘cjsybei skb.in‘

2

PMijtao 
lastnkcijos

31as 
arei i

ai paša
lės -iie-

pvr 
ninimas žnm-

.. .
pine A. L

KUTONAM
Katą literatūrą Norit

aš apleidau Sandarą, 
ši ui tarpu daugiau neminėsiu. 

■ liimis p K. Nacis rašų ir

, uauar 
ric-iučj

k'Hni'tiduojuine )»ei>«*ti kas dvi vulan- 
l:is ; l>or 7a)!tn>i keisti šilu lirisihtiknnt 
prie kūdikio savybių. Kadangi vienas 
kmlikis suvaldo hi’igiau. •> kitns )n:i-

‘Darbi-i 
u mano !

T. Sandaros kuopos.

Tu:p. aš darbava is pato, 
r.epažu.au viik<> a; ic> kailv.

direktorius paskyrė Ant.
Ii ui dovaną pinigais 3(1 It., • 

^garvežio brigadai: mašinistei 
iLiubauskui Juozui, jo padėję, 
į j u i Bružai Kaziui ir tepėjai 
iineikai Antanui, padegusiems. 
I piktadarį sugauti, išreiškė pa- 
(dėkos.

IKI |

■«x

•šv. Petro parapijos apielinkėj 
vienintelė apsigyvenimui vieta a- 
oL Kiver Rouge. Nėra juoduku, 
.š Gilija labai švari. I šią apie 
:n.xę pradeda keltis ir biznieriai. 
■Jia yra.lietuvii: agentūros ofisas, 
kuri veda 31. J. Šimonis. Jo ad- 
■•vsus: 8511 Ferndalt Avu. Gera 
proga lietuviams ir iš kitų koloni- 

sreiptis-. ypa
• a:t'.s duodama

.:.'dijeuta: vaidins Dcroit.- Lx- 
: . Svetainėj.-. 5 u. gegužio, o o 

geg. šv. Jurgiu' parap. svetaiaė-
šL 'vaidinimas, sako, būsiąs 

m.u glumus ir juol-cįigas. Pa
gina visiems gerai įsitėmyt: die- 
* skaitlingai atsilankyti ant 
'kutintų Dziindzi-Drimdzi išleis
iu; vakar' . Daugiaus tukių

Ištrinkit g?: i r.ebematvsime

Yra virš 6,000,000 nedapo- , 
neto vaikų šioje šąly — 

. turtuolių vaiką lygiai bied- 
nų. T^vai nesupranta pa- 

į vojau^iki pęrveju.

T®vai ir motinos turėtą 
tuoj praduti žiūrėti ką jie 
veikią Idant jų berniukai 
ir mergaitės būtų kūniš
kai ir dvasiškai vikrūs, 
kad jie išaugtų į sveikus 
vyrus ir moteris.

Jei jisu vaikas nedapen®“ 
tas, duokite jam kasdien 
du šaukštu Eagle Pieno at
miešto trimi-čvertimi puo" 
delio vandens. Senesni vai
kai kai kada j j labiau mėg
sta su ginger ale, vaisiu 
skystimu, užteptu ant duo
nos arba, virtuose valgiuose

Jei norite žinoti, ar Jašą 
kūdikis nedapenėtas, kiek 
jis turi sverti, kiek augsčio 
koki maistą jam duoti, ir 
kitokias žinias dykai, pri* 
siuskite mums sekamą kir 
poną, Įrašę savo vardą ir 
adresą

ValgUl dėl 
Valką

Valką Kayąa

vrsokių spalvą, žali, mSy^'
rawi» bafcįp»,$>dan£

ALTYS. Kovo nwu. 22 d. a- 
pie 8-9 vai. vakaro pro langą 
pasigirdo pora šūvių į Emoria 
folvarko savininkus Lykus. ŠS- ‘ 
vi u iš medžioklinio šautuve pa
taikyta Lykui į kaijį^ veidą ir 

j išmušti keli dantys, o revolve
rio šūvis sužeidė Lykienę taip 
.pat į kairįjį veidą. Kriminali
nės policijos valdininkui Ado^ 
imavičiui pasisekė piktadariai 
;>urasti. Pasirodė, kad tai bū-

BiznL-rią Lovelyje (iar trūks-folvarko darbininkų, kurie, 
čia gyvauja apie 20 vabzomų (tardomi prisilažino Lykus so-' 

•aat’jvių. viena daor.os kepykla, i v<? dėl to, kad jų folvarkas likę
I viena tonikų išdirbystė. vienas če- Ineįsdaiytas.
verykų taisytojas ir vienas barz- -----------------

Lietuvių žymesnės vietos.

Lietuviai *.ur: neblogą šv. Juo
zapo bažnyčią, kur klebonauja 
gerb. kun. Kučas. Organizacijų 
ir draugijų yra nemažai, bet vėl

imo visai mažai tesigirdi. Tik 
ru žymiausiai veikla tai D. L. K. 
ytauto Kt’uba.s, nuris turi nuosa- 
ą kempę ir ant.tos kempės pui-

’nėliai yra tvirtai
lyginti. .Dar toįa bažnyčioje
yra labai kMatmir bramav sto-

no.

Per okupaciją vakieČMt rink
dami vario duvą rankenas ir 
varpus,, st^inoje, kad bnžnf’-

j daskutis. Dar reikėtų čeverykų ir . K *
(drapanų krautuviųO teip-gi Low- ‘ r? a nvrr^JtTTft a; * V’ 
Viryje labai reikalhųiaa lietuviai-.Š^U^iąk.. 
daktaras ir advokatas! kurie gale- Ue U™».kaJnęhs

. nuai sulenkėjęs. Nuo 1919 m. tų apsigyventi ir gražu pragyveni-K- -i • , 1 , »
madarvti. j cm veikia keturklase mokykla.

» ... 131okimų esama apie 180. Me- 
H^Ikyktos direktorium* dabar yra 

;p. škėnas Antanas. Tas žmo- 
igus senas pedagogas, baigęs 
.mokytojų institutą, žowgus sia- 
(la ir kūnu atsidavęs mokyklai, 
j tikras lietuvis. Mokytojai čia 
■ irgi daugumoj lietuviai. Toks 
j mokyklos personalo sąstatas 
inepatinka vietiniam priešvafe-

aiškindamas, kad reikia patai
syti laiptus ir, nuvažiavęs -pąą

riais. Taigi ir bnCeHai 
■tavižkiaaesbevo' tadM

prieMu% kitotjr jfc

plėšta.
kVDIKIų 

TjEROVes sk¥R1US
DEL APRŪPINIMO 
• MOTINŲ IR JŲ • 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS

VILNIUI L JV.

lt viriniam (vpač lenkomanu)1^ sunkia1 ana^vrti.
i gaivalui, kurio Badviliš^r yra 
j nemažas nuošimtis. Todėl jie 
i stoja į griežtą kovą su lietu- 
Iviais mokytojais ir mokykla. 
Į' Jų .griovimo darbas vedamas 
(planingai ir sumaniai. Pradė- 
Ijo nuo mokyklos direktoriaus. 
I.J b* skleidžia apie direktorių ne- 
I pamatuotus šmeižtus, agituoja 
Į mokinių tėvus reikšti jam ne
pasitikėjimų. siunčia grasinan
čius laiškus (anonimine), o-p*- metais 
uaiiau jau žodžiu grąsina viso 
progimnazijos Uždo iždzaaky- 
mm

.VTLNIVS, I, TV. K«w» »

spausdaito %>d^e

ApostoP

svietą išbadytų...

Kontrabanda
KLAIPĖDA, 31. in.

‘ r <ii<l <-:i kjpk; skv*..
S-:;>::ikt> į

i v.-i>- •■r.o l»>:i-
. K . k:>'k

»ji: ’n.-ii -tu. išprudž;-:
: i fl 11; i * z: "..L'i; kaO

i nižii . M.on; •
*<;) li». :m. iki niatin-
< k>i<lk. " ženki't

i KLAIPĖDA, 31. in. Pirmo 
|vaistyk, policijos keemsaneta 
Į t i*'s Šventąja konfta&Bota MEtO 
i litrų spirito. Antrotieii—rin 
|to rajone sulaikyta 25 litras
■ JUO.

f Automobiliais per Žemaitiją
* TELŠIAI. Nuo pavasaris 
'kauniškė firma “Žudickis ųr 
‘Girtautas” atkelia i Telšius sa
vo automobilių dirbtuves ir 
automobiliais mano padaryti 
nuolatinį susisiekimą nuo PW- 
pi lės per Teisins, Flangą, Kre
tingą į Flangą.

Mos

VILNIUS, 2. TV. Ryžy s«3 
rastomis vagystėmis 
džioj kaltnmm b«i itiąiĮlitfj

Dabar Wrrširvos valdfią 
chalskį išteisino, gi apie

stipri). <i kūdikio «veik*ta pi*>M f»+* 
kkiuso ni;ii..tui Ir ru)>ea£iul. kur) 
suteiki. Kudlkj reikia ka.*1ton tftaudy. 

■ i Ir n'jnilInrfSknl maltlhfl. Jei begali 
žindyti Jo. tai pabandyk Rorden'a 
Vianę. Tu f pirmai^rU toCMt $^hta« 
-- iMularvta* ix rtob«ua kandą ųtoto lt 
rnyMMi rwkenwa — ypatingai kMMlbm.o, 
Ji« Kydytnję rvkoaimdUAjMMa MįM 
• !•*♦ > knk.vlrf-s Ir vtomMŪnno. frrl>- 

i^>ię ąenttarftą tvtotąaėfal mažiną 
uuklėjo xav<> Kūdiki«iSi BerdetVa Ragte 
ritini. Deltn. tari JJ ratamtajRfifo
•Irmigni Ir kud Jos rudo J) patenkino- fy 
Nu- C.

Vardu tyacMtęp
‘' I 'a rin gi I [all.

mylimia usi kita ko pažymima.
fLitk

( bvclande, bet vi- iydų reikalavimą

mu j Tautą Sąjungą.
Stoty* W«ęa ažratyMae to* Mtaty.Musikoa MylMoju

•l'i vardas.skamba net ir Lietu
voj

kraitis “Vilner Tog'

bažnyčią ir pastaroji užgriebus 
\i'',;s Lawrenec‘o tikinčiuosius, 
čia tai jau p. K. Narys visiškai 
meluoja. Jeigu K. Narys sakytu, 
kad kokie septyni.metai atgal ne- 
zaUežhimkai turėjo ‘ užgriebę be-

J.iiui, t:ii noiri llmr. nn*t:if;. t t
k»»k nukin įhioti. Motina turi -<wlnu 
f.uirrti. kaip kūdikiai naru kaip
rnšonia kn\ir<>J. Nekurto iinovni <mUco, 
Imk rėikln įienvti kax t r j* viilantlos. no* 
<‘mj j t>) Įnik;) viduriai likiliuostioja. Jei 
.a* rclkallngn padaryti, tai reknmen- 
tliiojnnie jmketotl dvl-vatondlnĮ ponšjl- 
ntą prtriedHiit toin nykj |h> tleAImtį minu* 
;y Iki bus penima ton try* valandos.

Turi aavo kvdUd UHaikjrU vraika ir

r.epa%25c5%25beu.au


Sūrinio
KAS MUSTEIKIS

įkelia dažnai girdavos savo 
drąsybe, —i, kad po ina- 

istogi susiupišė penki žvirbliai, 
nebijojau su Lotagė isvai-

- Tai drąsybe, pritardavo jam 
jonės, gerdami digtiiię.

K'DAVATKĖLIŲ PIB VELYKAS

J JPinnoji. — Kad ž inolai sese- 
-ile, mes šiemet priviVelykas labai 

Tftventu darbu buvoni- už.siėnię.
Antroji. —O keį
Pirmoji. — O-gią 

t kepėme.
Antroji. — Caa,ę 

rai šventas darbas^
Pirmoji. — K v

bonas daugiau '..ž :
ŠĮ . jis, mums 

prie Šveitė; 
kepėte ir p 
jums ner< 
eiti.” T 
juokiesi, ;

S"

k.

t

muEimvuiiE
Miką Bhita, 501 Pino Hffla it,
I-III- D- _ t W- r <5^.

PATAISA

vado.

L. D. K. S. SUSIRINKIMAS

C AMBRIDGE, MASS.

PRANEŠIMAS IAY <IOOA\

MOKSLEIVIU SUSIR
etUVOa

PIGIAI

T Paieškai! Juozo ir Igno Aleknų; lir.C

LMIDGET
Tinkamas 
moterims 
rankiny 
krepšy 

-neiiotL

U>KS. 8 kp. šv. mišios bus 
nedalioje, geg. 3 d., 94$ vai. ry
te. Visi nariai malonėkite susi
rinkti Į svetainę 8:15 A. M., tuoj 
po šv. mišių bus traukiami kuo
pos paveikslai.

Vakarėlius Dzimdzi Primilži 
vakaras.*

DBAPAMŲ
VISOKIŲ Am&ALŲ 

dėl vyrų,, moterų ir važtoj 
Geriausios rtfiei U voras; 
pigiausios kainos So. Bos
ton ’e.

GERIAUSIOS RŪŠIES 
TAVORAS:

Mes .pniaino-

ai lik.

KUNIGAS IR VAIKAS,
Kunigus ' ,ž'

— Kada ■ iti - . 
Vaikas. — ir, ::7.

apsivertiav, .

IŠ BAJORU GYVENIMO
Baim-.x j. - x ■ '

atvaži
dun st

kuo.

reikėju
•įdavusi

cukrai

DU KELERTU

ATSIBUS NEDŽUPJE, GKfiUMG 3, 1925

PUBA2NYTINRJE Syj^AĮN^rE, H 
7-t] val. /akąrę ą ,

Čita orogiTiiMą iŠĮ.ik^lyagaRKę
Driiikdzi .‘uiiūia’. lioigia Liet. 1). K. & S-ta kuom.

santis

ir nega

prm 
šalčio sut r; 
liu ėmė gli
ti ir degti' 

fe Paskiau s 
B nu apkris t 
£ prisipirk'; 
■ noms. ir t 
K Paskiaus 
K tik, žinom 
E buvo be te 
E pradėję ž- 
RĮ apie tekini 
fc- sustojęs, , 
fc va kažkas 
r męs žiū'-"' 
K susidūręs 
K kaipo di'T 
£ j ėgi], kad 

ir pasikT-5 
Tėjęs pakš

— “Mei 
pasakė d r; 
žuviu Iri'”

f
t

VALSČIAUS TEISME.
Priešakyj *•:-‘: • : ' • -

kai ir vie:;;t<
— Tar>'

r — Pa o T

i
t -

l
-

— Pa r T

nereikia

?
— Teis."
— O Lar

— Kaip, k 
y kiošpnsmiis

pan ta-
J tai reiškia 
k. Ivd.

VAIGYKIOFE.
—- Kodėl pr< *ai'4t m 

ei jos?

e jauki.

MATAS ZUJUS, “Vyties” 
redaktorius, kalbės ne bažnyti
nėj svetainėje, bet parapijinėje, 
ant Septintos gatvės. Pagei
daujama, kad visas jaunimas 
ir tėveliai atsilankytų, nes p. 
Zujaus, kaipo jaunimo 
kalba visiems bus Įdomi.

L. D. K. S. 1-inos kuopos me 
n e siiū s susirinkimas bus ket 
virtadieny, balandžio 30, 
vai. vakare, parapijinėje 
tainėje, 492 E. Seventh St. M; 
lonėkite visi senieji 

nes t

DIEN

V alct

' LDKS. N .A. APSK. IŠVAŽIA
VIMAS

VAIKŲ
M.::

SUSIRINKIMAS

1- -ubatojo
-y yr-o>ma

LABAI GRAŽUS TEATRAS IR KONCERTAS
Rengia Lietuvių Vaikų Mokykla D

EL moterų, merginų 
ir mažu vaikų. Jis 
vertas nesitikėjimo, kurio 
ylai ieško Ingersoll’yje.

sytas žolėn, kurio* mane sveiku umImA 
Turėjau viduriu dl<Ų sukteUMUn* UMk 
vlo oedtrbimu, galvos sknudftjUao. nuk> 
dais Miaifu, dieglius ktduihMas ir 
ko valgyti nenorėjau, bet kaip ak s*. 
naudojau Jūsų žolių dą pakeliui Nu. 
8O5A. tai tu* visas MsmagtnMM ■■ SSto 
tuunęB dingu ir veliju klekvieasm tau* 
gal kreiptis pa* kukaiti sp oeeurais vU 

durtais, o tos koMe ir Juosia utStatasu. 
Preke 00c. už pakelt” Atatųuk 10c, 
o gausi visokią souų ir knygų kataleau. 
Adresuok taip:

„ M. SUKAITO
449 Suduos AveM Rochuuter. K T.

MILLER’S
261 WEST BR0ADWAY 

Tarpe C i” D Gatvių
SOUTH BOSTON. MASS.

L, D. K. S. CONN. APSKR 
VALDYBOS ANTRAŠAI

r-

NEDELIOj, ŪEGUŽĖS (MAY) 3 DIENĄ, 1925

26 Lincoln Street Brighton, Mass.
’»(' |K) Dietų.

•LINKSMOS DIENOS." 
un< mis, susidedančiom! 

mi Antanui Židanaviriui.

GERAS PIRKINYS
J šeimynų namus u- 4 ir " k

CITYPtMNT
Parsiduoda du namai-|W> šeL 

mynas. viso 12 šeimynų. 'Yra atskira^ 
durys tie! žėdiioš 3-.jų šeimynų. Kam
barių yru įm> Itendų nėša po
$1.;U).'.5O žėdnn stuba. Kaina $9.7Qp 
Už vieną. lengvos išlygos. KrėipiritOs 
oas: \ INCENT B. AMBROSE (Amlifo- 
zaiiis), 425 Broadvvay. South IšuBton 
361)7.

gyvauja ga’« !<a :p vietinės taip ir So. Bos-
•; • Tuipo-gi; dainuos vaikų mokyklos

.'Valiny’:*:?

ių Įvairių pamarginimų, taip, kad 
lodei nepraleiskite progos, kiek-

'•i • i:t./1: .: kviečiu MOKYKLOS KOMITETAS

PARSIDUODA AUTOMOBILIUS

Kreipi
PIGIAI PARSIDUODA

ii šeimynų i,:,m

TRIJŲ ŠEIMYNŲ, 1S kambariu 
namas su voniomis ir kitais nau
jos mados Įtaisais, arti So. Boston, 
beaeh’iu: rendos po $35 ir $40 ■ 
mėn. Del greito pardavimo prekė 
$11,500. J. B. Gailius, 301 B’way. 
So. Boston. A.-301

ANT GREITO PARDAVIMO
ŪKININKŲ (FARMERIŲ) 

BALIUS

suimtoj, gegužio 
it.ios Svotuinū- 

cr.ti: St.. South 
iirtid.žla 7:3G va;.

PAIEŠKOJIMAI
I’aieškau Amerike savo sūnaus Vin 

■lito. Kalvaičio. Sena molina i>er kai'f 
įmetė jo antrašą ir (labartės nesusira-

Morinri gyvena Kybartuose. K;.< 
nore apie j; ar jis pats atsiliepkite 
no antrašu: A. GERATH, S4 Cedar 
., Hartford. Cotin.

■1DR. PUSKUNIGIS
I GYDYTOJAS

’lVIDURINIŲ LIGŲ
j vai. 9 iki 11 ryta 1 iki B po plot/

7 IH 9 vak.
389 Broadway, So. Borton.

_______TbL So. Boston 288L

TnL So. Borton 270

J. MAGDONELL, M. D.
. G<Utaw mMkalbfti ir Uetvviikat 
onno valandoj : Rytai* m q

Po pietų nuo 1—< 
Vakarai* nuo6—0 

5M E. Broadvay, So. Bocton

16 METŲ SOUTH BOSTONE

OR. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS

399a W. Bręa^^uy, Bo. Borton
BALANDOS t Nuo 9 r. iki 7 v. vak.

Toksai balius dar nėra buvęs , 
So. Bostone ir visoj apielmkčj. Į 
tolei kviečiame visus ir iš visų j 
apielinkių atsiiaaukyti į nepa- j 
prastai, bulių. Yra pasamdyta i 
geriausia orkestrą, kurie užga-1 
gėdis atėjusius, o kurie noatej. 
<fee. gailės i (ės. nes tas vakaras 
■ ia'iiai Įdomus, kaip tik gere 

:s pašokti ir prisi 
* to turėsite prog.)- 
;o pamatyti. 
r.'-nau>kite ir-jū? 
:arm°riškai — ko- 
r.e< už Įdomiausi:

delphia. I’:;, ir Geranlvilię, Pa. Turiu 
labai svariu; reikalą. Atsiliepkite. Ju- 
ų gentis—PETRAS VARANAUSKAS.

Geras 6 šciniynii po 5 kambarius 
su maudynėmis, skribyitė: ris, pe
čiais, piazzais ir 11. __ Namas apie 
L") metu senumo ir geriausiame pa 
taisyme, no labai toli nuo lietuvi;, 
bažnyčios. Savininkas išvažiuoja 
ant ūkės lodei parduoda pigai 
>3.000 Įnešti, o likusius ant jums 
patinkančiu išlygų. ■ A. MIZARA 
361 Ve. Brcachvay, South Boston 
Mass.

Iš LIETUVOS. Viktorija Kurgpnie- MONTELLO. M ASS
.'is’js Montello lie. 
atsilankyti i:- pasiv:

i proga v

a na

p-i rengiam yra si; 
' tinkamos dovam 
įtars kas laimūs d

ĮDUODA vieno tono

"°0aAS-doch

Gudrus Teisėjas IšęeL

10
kyla. Dabar kūdikiai nakt:r.--> 
neverkia, kaimynai yra užganė 
namų savininkas ištraukė b-.-

P. \MRTXO yra kūdikių geriausiu 
drauvu. Kūdikiai mėgsta jį! Jie net 
prašo (.langiaus’.

(rukflbtam)

: p::t:is :ir p:r
MRS.

:"'1C><) W. M.-trker St., Scranton, I*a.

aliepkite p<> šiuo tau

kurioj ■ Utį

Paieškaa Juozų Bartkų ; girdėjau jog 
■ ,=eninus gyveno Cbicago'j, UI. Turiu 
; dėl jo svarbią žinią iš Lietuvos, todėl 
'prašau atsišaukti šiuo antrašu: K. 
ĮEISMONTAS, 19 Thomas Pk„ So. Bos 
' ton, Mass.

J. TRAINAVIČIUS
175 Ames St, Montello, Mass

SOSTON’O DRAUGIJŲ
VALDYBŲ ADRESAI

5V. JONO EV. BL. PAŽELB 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI
Pirmininkas — M. Zoba,

539 E. Seventh S t., So. JBostoa, Maae, 
Telepjioue South Bosteu 1.316—J.

/ice-PIęrainirikas — J. Petru nata r, .
250 (Jold St.. So. Boston, Mas*.

t’rot Raštininkas — J. Gllneeki*. ' •
5 Thčmas Pk., So. Boston, Maš« 

’in. Raštininkas — M. Seiki*.
40 Mitrina Road, $6. -Boston, Maee, 

vaslerius — A. Naudžiunaa,
885 E. Broadway, So. Boston, 

Tvarkdary* — J. Zaikis.
7 VVinfield St., So. Boston, Mas*.

Draugija laiko susirinkimu* kas-tre» 
čią nedėldienį kiekvieno mėnesio, '2«i 
valandą po pietų, parapijos salėj, 402 
E. Seventh St., So. Boatoa, Masa.

DR-ST1 LIETUVOS DUKTERŲ 
PO GLOBA MOTORS 

SOUTriTBOSTpN, MASS.
VALDYBA

Pirm. — Z. Zičklenė,
”203 Vt. 3-rd St., So. Boston, 
ice-PIrm. — A. Janu5onlen8, > 
1428 Columbia Rd.. So. Boston, M»i, 

rot. Rašt. — ,0. Siaarienft,..
443 E. 7-th S L, So. Boston, Maaa.

’in. Ražt. — J. Keys,
115 G Street, So. Boston, Mmr.

žd. — O. Staniuliute,
105 8-th St. So. Boston, Maaa. 

'varkdarė — O. Mizgirdlenė.
164 6-th St. So. Boston, Masa.

'rangiJos reikalais kreipkite* vimdau } 
protokolų raštininkę. Draugija IMteo 
savo susirinkimus kas >otr< utarniB- 
ką kiekvieno mėnesio 7:38 vattfre, 
parapijos svetainėj ant Penktos (at
vės. South Boston. Mas*.

I
TEL. So. Boston 0506—W. )
LIETUVYS DANTISTAS į 

U. L KAPOČIUS i 
į 251 Broadway, So. Boston L 

y (“Keleivio” name) J 
SOnao Valakuos: nuo 9 Iki 12, nuo Z

:30 iki 6 iKnuo 6:30 iki 9 vakare. į 
JįSeredomis nno 9 iki 12 vai. dieną / 
5Subatomis nuo 9 iki 6 vak. Ned« t 
jrlomis nuo 9 Iki 12 (pagal su tart J 5

Pa ieškau savo sesers Kotriaog Riau
ba. apie 33 metų amžiaus. II merų kaip 

Seniau gyveno IVisęonsin 
Kilusi iš Telšių miesto. Kas 

apie ją. teksitės pranešti už
i valstijoj.

n<<a draUTi.ja y- 
■ajii primšymr.i 
-> ‘k; rngp. mėn. 
Ditra prisirašyti 

1G iki 25 ;no- 
oiimas. G vyres- 

p-tojima.- už pusę, ir prie Hicijos.

".ž 'jciTiausiai prira- 
;; naują nariu yra perkirta 

G'V.-;:r.o>: $5.0G (ar.k'iil.
" :r .$2.Or. Tnda} nar^s pa- 

-r>:.;arl)iiof: dran- 
-■ labui ir už tai gausite pa-

STEPONAS PLATAKTS
OTŲ Vfilkens St. Rochester, N.

kij

y.

Aš, Karl-Alfons Urbanavičius, sūnūs 
i Konstantino ir Onės Urbanavičių, g: 
i męs Mekkio dvare. Šiaulių apskr.. Kari
no rėd.. paieškau savo dėdės Jono Ur- 

Jb.ana virinas. sumaus Aleksandro ir Fe 
Urbanavičių. Šiaulių apskr.. 
•ėd. Jau 40 m. kaip išvažiavo! 

Į New Yorką. buvo ir Philadeiphijej. o 
dabar nežinia kur randasi. Prašau jį 

'atsiliepti. Mano antrašas: LTTHUA- 
NTA, Šiauliai Vilniaus gt. No. 79. Karo!

■ Alton s Urbanavičius,

P •namo, k ad visos
i’igiaii'i ai at'-i-

' Motern Sa-
r. gO<n misio-c.

m. S va! . rvto m

Pa ieškau dė<lė« Kazimiero Straknus- 
\ ko. Girdėjau, gyveno Pittshu'rgh. Pa. 
j G:: vau laišku iš Lietuvos, kad jisai j.an 
•miręs ir palikęs daug turto. Kas žinr- 
j re .apie jo likimą, malonėkite pranešti 
nž.........................  ... .ka busiu labai dėkinga.

J IEVA DAMUSEVIčIUTC 
(Barauskienė)

Tennis S t.. Hudsan. N. Y.

Komisija.

Pn ieškau aavo pažjatama iš knrluo- 
'menės laikų Juozo Burinskn, kurs’bu 
; ves sužeistas Francljoj. Sugrįžęs jęt- 
i enn Chlcagoj. Pnleškrm teipgf Stani* 
' nvn Jagmino, turėję snliunn ant Statė 
: e.. Chimgnj. Antane .langelio turėjo 

'bicatrnj bnrlieraę. Noriu, knd kuogrel- 
»|šanktp.
HTINAS KNTČIUNAS 
n St.. Sd.“Boston. Mana

PERSIKĖLĖ Į NAUJĄ VIĖTĄ

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABORIU8

Suteikia geri ausį paskutinį patamaTįm%, todėl verte pee jį 
kreiptis.

OFISO IR GYVENIMO ANTRAŠAS:
820 E. 6-th St, So. Boston, M&ss. Tel. S. B. 018B-W.

Tel. S. B. 4O0(

DR. J. G. LANDŽIUS
(SEYMOUR)

Lietutis Gydytojas

772 EAST BR0ADWAY 
So. Boston, Mass.

VALANDOS: nuo 9 ryte Iki 9 vak.

v TeL So. Boston 082F 
LIETUVIS DANTISTAS

OR. M. V. CASPER
(KA8PARAVI0IUB)

42& Bro<<hray, Sevth Bosto>
OfUo vo2aw4o»:

nito 9 iki U.-OO ryto ir nuo 1:80 
iki 5 ir nuo8:00 iki 8 vnL vakare.
OflMK uždarytai snbnton vakarais 
Ir nedSmeolsia.

OR. A. J. 60RMAN
(GŲMAU8OB)

tV. KAZIMIERO R. K. DE-JM
VALDYBOS ANTBA1AI

Pirmininkas — J. JaroM,
562 K. 6-th St, So, Boston, 

Vlce-ptrm. — J. Grabinėta*,
157 M Street So. Bostsn. Maafc 

Prot Raštini n kas — ▲. Janušonis,
1426 Uolumo!a Rd., S. Boston, Mafl 

Flnlnsų Raštislnkas — K JCUkta,
8 Hatch Street So. Boston, MsMk 

Iždininkas — L. dvagtdys,

Tvarkdarys — P. Lau&a,
396 E. Plfth St. So. Baotou, Mmb, 

Draugijos reikalais kreipkitės vl» 
įlos J protokohj raitininką.

Draugija savo ssstraktaos talko 2-v* 
ne<MMlenj kiekvteBo ataosio l-sa« vsL 
po pietą parapijos saMita. 40S Ssvsatk

D. L. K. KEISTUČIO DR-JO8 
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.
IRMININKAS — V. ZartockM, 
514 E. Bmadvvay. So. Boatoo, Maas. 
ICE-PIRM. — Povilas Raka, 
95 C Street So. Bostoa. Mase.

PROT. RAST. — Antanas y*cej«Ma, 
450 E. Seventh St. So. Boston. Mass. 

IN. RAŠT. — Juoaapaa Vlnkevličsa. 
908 E. Rmadway. So. Bestos, Mass 
ASIEKIUS — Andr. Zalteckas. ' 
611 E. Fifth SU So. Bostsn, Mmb.

URŠALKA—KMlmlere* Mlkefltsnta, 
908 E. Broedivay, So. Bostsn, Ma*g> 
D. L. K. Keistučio Dvangita talka et>

«MMKn| ktafcvleoo

nMrinktao liti m.mi
prtrntytk




