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NASHUA, 
“Nashua Tdegraph?? 
rastis praneša, kad Ed 
M. Chase i§ Manchesteri«^ 
vininkas Chase Bloek’ 

y vena kaip Nąsliuą, totoigėfuudąštįS 
mhi pasižymėjusių stadįjjjj 
i/^ątodtaičią Lietuvoję^B 
^ritaė^mas biivo padarįO

* ■ SOUTH BOSTON, Mi
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Tunney, čampionas, per sa
va manadžerį Gibson atme
tė pasiūlysią kumščįuotis su 
Risko,\4guruun kėvo- lž d:“
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KINIJOJ RAUDONIEJI 
W IŠĖUDĖ 3,000 KĖL 

O: KšOIONIŲ

jR^^yKKING, Kinija,—Fra-____ ___ __
neša, kad viename kaimely pasisekė nugalėti Sharkev, 
Bvatovo komunistai išžudė 
visu.5 gyventojus, skaičiuje

/ Užtai, Kad jie buvo 
katalikai. Komunistams va
dovavę iš Maskvos žydeliai- 

^ komupistai.. - . . , '
Keliolika, prasidėjus • te- 

rorui, slaptai pabėgę. Masi 
niąį žmonių terorizavimai ir 
kitose Kini jos vietose. Dau
giausia yra jau žuvę Vūio 

ė budeliu ; komunistą Šiauri- 
j Kroaugtung apylmkūj.
Swatsdwto miesto gatvės 

Į^ruikldtos^-davtmais nekaltų 
kataliku,; vyrą, moterų ir 
?ąSĮ<įto/0?
į Žmonės bėga į visas puses 
palikdami viską, kad tikjš-

kartoja ir Kantone.

Aiką,
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jau uita seniai b$go pro 

i- užtvaską ;

LOSANGELES, Kalifor^ 
nijoj. — Praneša, kąd fru- 
-kus ’St. Francis užtvankai 
potviny.viso žuvo 449 žmo-

ir už sutikimą kumščioti s 
promoteris Ggrev siūlęs net 
$250,000 arba 37V2% nuoT 
eigiu • ;

- Kumštynes norėta pada
ryti , Montna1, Kahadoje. 
Risko buvo sutikęs stoti 
prieš Tunney už $160,000. -

nes. iš tą'449 jau rado 272 
kūnu, o dar 177 nesurado.

Betyrinėjant ' /priežastį 
šios nelaimės vienas inžinie-'
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TUNNEY SAKO, KAD JIS 
KUMšūiudsIS, BET SU 

->• »- * • 7.—i st • > v “ ’ *

f KUO? x
MIAMI BįACH, Fla —

i Gene Tunney gavęs nuo 
New Yorko Valstijos^ Atle
tą komisijos pranšimą, kad 
Sharkev, Heenev n/ Risko ~nori kumščiūotis su juo, tai 
jis atsakė: “Aš jau pasira- .uaiiRuauu visAa, n<ui vilkaus- ; , t,

sigelbčjus mio Imdeln? M

A ■ ' ■—■—■ ■»■

.«■- MAUDlHfrML 1000, VIE- 
K ITAS KAMBARYS DBIi* 

i RUSŲ

ę. ' 'ę ’ / '■: f- •-

į/MASKVA,

ti savo titulą prieš geriausi 
oponentą/kuri jis parinks ir - v

Spėja, kad Rickard grei
čiausia parinks Sharkev, 
nes Heeney ir Risko mažai 
žinomi ir nesutrauks publi
kos? •: / ‘
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rius, kuriam buvo pavesta 
prižiūrėti užtvanką, prisipa
žino su ašaromis, kad pro 
užtvanką! jau nuo senai van
duo bėgo, bet niekados ne
manęs, kad atsitiks tokia ne
laimė. •/

CAPE COD KANALAS JAU 
DABAR PRIKLAUSO 

JUNG. VALSTIJOM

VVASHINGTON, D. ap
jungti Valstybės jau dabar 
yra savininkas Cape God 
kanalo. Ligšiol tą kanalą 
valdė susidariusi kompani
ja, kuri už kiekvieną plau
kiantį kanalu laivą imdavo 
tam tikrą .atlyginimą. ’ ’

GAVO KALĖJIMĄ UŽ. LŪ
KIMĄ DUKTERS DIRŽU 

WHITING, Ind. — PaulWHITING,'lnd.
Lukaėeck, 43 metą amžiaus, 
gavo aštuonis mėnesius ka
lėjimo ir $50.00 kaštus pi-
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tai paminėdt 
revoliuciją^** 
valia! už ”V<
•-'■■■"■f 
sužeistą, o da 
toota.
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Hstatym 
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Dar vieniems! 
kvotastara 

WASHtW 

i— Senatas pri^ 
ją' palikti Irrfig 
tymus dar vien} 
kaip kad yra id 
grantu įleisti '-fi 
ligšiol buvo įte| . <• • į 
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SUSIVARŽĖ t& “ŽUVĮ”

Naujas automobilių regis> 
truotojas Parker paskelbė^ Mjunięrin
kad ant 1929 metą antomiK 
biliams nutoerio nebus žu
vies ženklo, o tik tą ženk
lu paliks ant lentelių tro- 
kains. _ • '\ •«. ■ ■ >->•,;•'

“MAINIERIŲ PADĖTIS 
YRA BLOGESNĖ NEGU.

RUSIJOJ”

WAŠHINGTON, D. d - 
šeimvnos Pittš-

» rt» * ’

gyvuliai ir* ją padėtis- yra 
blogesnė negu aš radau Ru
sa joj,^liudijo Fannie Huist

■ ~ 1

N. rįįii

V *3gg

prieš Senato Komitetą, bankiete Ritz Carlton Vli^ 
butv’ pagerbimui p. OhaŠ 
minint jo 54 meto sukakto

■ ves. y _ „5 . _. ■ ■. y^ig

> Sukaktuvėse dalyyavdyl 
* draugai iš Bostono 
chesterio. r ' ''' '''Sį 

t fondas bus pavadint^ 
u*Edward M. Ghasę $todęū 

t Aid Foundaition” ir 4š - J 
kasmet bus skiriamapo 
000 mokslo yėikalamš. - 

Šis trir burbus pirmas-Al 
sitikimas mūsą istorijoj- 
mėrikoj, kad kitafautis^fe* 
tą tokią stambią auką j^^ 
tu vos studentams.

P. Edward M. Chase vta 
das beabejo;bus įrašytas^SĮ 
su istorijoje V

ris dabar tyrinėja streiko ir 
kasyklą padėtį. Jos liūdymą 
patvirtino senatorius Good- 
ing iš Idaho ir senatorius 
Wagner.r .<

Kaip aliejaus bylbje figų " 
ruoja didieji vyrai kaipo 
kaltininkai, tai ir čia Rock- 
Telėrįo, Schwab’o ir Meliono 
vardai įmaišyti kaltininką 
sąraše. 7

Kasyklą Savininkai turė
jo net sayo policiją, kuri ak
lai tarnavo savo'“bosams.”

Pennsylvani jos gubernato
rius Fisher |Etock.feller, 
Sehwab ir kiti šaukiami pa
aiškinti dėl ko taip el giama- 
^sft;<terbįnm^js. 
. [Kaip^bai^įs ši byla ątči: 
tisparodys, bet ji vra nau-

Atsirado žmonių už pali
kimą žuvies ant visą’ lente
lių ir sutinkančią su regis
truotojo Parker pareiški- 
mii. .. / ‘ \

Gloųcesterio miesto atsto
vas to Brooks įnešė Legis- 
latūron bi 1 i ų, kad privers
tą p. Parįcer palikti lente
les su žuvies ženklu.

rsto Ameri-

0.
afietonuci- 
sjo^ ista- 
sietams
Žkrit imi- _ ___ _
feį kiektąj^-Bai^er-pa
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MUSSOLINI UŽDARI
2 £

~GINKLUOTr riuš Mussolini 'užda^^^^ 

14,000 vyno .dirbtuvėlitį.'į^ 
soi šalv,

Platina blaivybę?
> Bet kažin ar italai neM^ 
dės dirbti' namuose?
b(; vyno'jie negalės apseiji^ 
Pradės šmugeliauti*.

y'- -V.^iPRAŠO TEISMO Užt>Rl$8|

TI UOŠVEI LANKYTlSy 

Į JO NAMUS

GI1TGAGO. III. — Harry 
M. Ilarger padavė Teisintai 
prašymą išduoti indžionkšfer 
na nždraudžiant • jo uostau 
p-nei Moick lankytis į jo |aR 
ąius. ž • ■ 4 . • .• >. " ■ ■ ’

Sako,, kad ji shardžiusriĮf®

eionalas ate^aūkė t. Ąmeri;--Xe . 
į' ."z * ‘

Litvinovą prispyrė prie 
sienos - • ■

GENEVA. Nusiginkla
vimo konferencijoj, kur da
lyvauja atstovai nuo 25 ša
lių, Sovietą Rusijos atsto
vas Litvinovas su savo pro
jektu sunaikinti visus gin
klus, panaikinto kariuome
nę, o tik turėti gerai apgin- 
duotą policiją sukėlė daug 
kalbą ir juoko. A- 
' Anglijos iri kitą šalių ats
tovai jo kalbą priskaitė prie 
paprastos bolševiką propa

gandos.
Iš 25 šalių 22 šalys pasi

priešino Sovdepijos atstovo 
projektui. Vokietija ir Tur
kija pritaria tam projektui.

Lordas Cushenden, Angli
jos atstovas žiūrėdamas tie
siai Litvinovui į akis sako: 

“Sovietų delegacija atvy
ko čia ne gelbėti Lygai išrie
ti nusiginklavimo problemą, 
ir mes turime teisę paklaus
ti koks yra tikras Sovietų 
motyvas. ’ -
' Taipgi paklausė Litvino- 

vo ar jis nori panaikinti pa
saulinius ir naminius karus. 
“Mes esame pateisindmi ap- 
abejoti,( dėlto, ;kad jie yra 
pasiryžę palaikyti marišti- 
ninkus kitose šalyse;”^

Litvinovo kalbą sukritika- 
r Amerikos delegacijosi 

galva pL Gibson. ' - ’
Antradieny, kuto 27 > ‘dj,( 

Litvinovas dar turės' progą 
tuo klausimu kalbėti ir įdo
mu kaip jis atsakys į joada- 
rvtiifi toitrincniAir rimtus ttih

z*

darbdius.i -■'« A ■
, ‘ . .<

RUMUNIJOJ ŪKININKAI 

PRIEŠ BRATIANO 
VALDŽIĄ

BUCHARĖSTAS, Rumu
nija. — Čia.įvvko ūkininku 
suvažiavimas. Vadovavo J. 
Manius. \Nutarė nesiškirs-

in.—Gydytojas ir kaimynai, 
pas kuriuos mergaite su
mušta nubėgo,’ paliudijo, 
kad ji-turėjo mėlynas žymes 
ant kūno nuo kirčiu diržu. 
Motina irgi buvo dukters 
pusėje ir liudijo prieš vy
rą.

yM

Šioj kiekvienas žmogūsi gyventi nedidesniam 19. d- Colorado floiise kdo 

gaisras. Tuo laiku buvo a- 
>ie 10 asmenų. Vieni iš ją 
urėjo šokti pro langus, kad 

išgelbėjus savo gyvybę. Nė 
vienas žmogus nesudegė, bet 
15 sužeista.

Fullerię sekretorius 
įžeidęs 1

Konsulas reikalauja 
paaiškinimo

Massachusetts valstijos, 
gub.'Fullerio sekrteorius H. 
A. MaeDonald besiginčyda
mas šu buvusiu automobi
lių registruotojų Goodwin

C*" -Į_____• 1 ' ♦ *

plote kaip paprasto stalo 
B viršus. Oficialis dokumen- 
• ' tas parodo štai ką:

Miestuose vra tik viena
* ____ "• I

virtuvė dėl 12 žmonių. Yra
y-tik viena maudynė dėl 1000 

žmonhi. Dėl 147,000,000 gy- 
__ ventoju yra tik 187,000,000 

ketvirtainiu mastą grindą 
y vietos.

Rusijos gyventoją skai- 
I čilis padidėjo 41,000,000 ar

ba 38% per paskutinius 30 
g' meto imant domėn tą fak- 
G tą, kad 2,000,000 žuvo kare, 

kiti 2,000,000 mirė iš bado 
^įl920 ir 1921 metais, ir a- 
Ff pįe 1,500,000 išžudė komu- 
K;nistai laike revoliucijos.

Kadangi bolševikai sklei-S[pavadino Goodwiną kaipo 
g; džia jpropagandą, kad Sov- 
P depija yra tikras rojus ir 

kad darbininkai skursta tik 
į kapitalistinėse šalyse* tai 
p dabar ją pačią dokumetftai s 
įi parodo, kad visoje Sovdepi- 
E* j°j keturiems ^žmonėms išfei- 
p na tik po vieną kambąriuką 
k ir tai stalo viršaus didumo.
K.5- *

p Apie 85% gyventoją gy- 
K vena ant ūkią, kur papras- 
į tai žmonės turi pasidalinti
E kambarius su vištomis, kiau- 
Kį lėmis, šunimis'ir kartais net 
E'karvėmis.
E Ot ir rojus! Nebereikalo 
E -mūsą bolįševikėlrsr nuvažia- 
^zvę į Rusiją skubiai grįžta 
gi kapitalistines šalis. Rodo- 

kas rojuje nenorėtą būti, 
m Bet mūsą bolševikai Rusijos 
B rojaus nenori, o jie tik per- 
f ša jį kitiems. 

■fcG.:- • *C.

I 77 ■

“Meksikos generolas.” .
Meksikos konsulas Bosto- 

ne p. Dominguez dri to pa
sakymo labai įsižeidė ir tuo
jau pasiuntė notą gub. 
Fulleriui, Valstybės Sekre
toriui Kelįogg'ui ir kopi
ją Meksikos ambasadoriui 
kad Fulleris paaiškinto del- 
ko toks įžeidimas buvo pa- 
darytąs. 1( x * ?.

Gnb. Ftillerio sekretorius 
sužinojęs, kad Meksikos 
konsulas labai įsižeidė dėl jo 
dviejų t žodžią' ^Meksikos 
generolas” pasiuntė laišką 
paaiškindamas, kad jis too 
pasakymu neturėjo v minty 
tikruosius Meksikos genero
lus, bet gorilų generolus, 
kurie ‘per daug inėti^ kelią 
neramumą toje šalyje.

4į.l
, 'z ' - /

Mesikos konsulas tuo ne
pasitenkino ir pareiškė, kad' 
klausimas bus išrištas tik' 
tarp valstijos galvos ir jo.

Rodos'mažmožis, bet gali 
privesti prie dideliu nesusi
pratimu. -
- - - A •.'.r^, --------įr—
MOTERIS GALI BŪTI GU

BERNATORĖ, BET ..

~ “Ji visuomet bijo pelės”

CHARLOTTE, N. G.— 
Vakarinėse Valstijose mote
ris labai lengvai- gali likti 
gubernatorių ir niekados 
neparodyti baimės ženklo — 
bet kuomet pasimaišo pele, 
tai jau kitas klausimas.

Ponia N. Rose iš Wyo- 
ming, Amerikos pirmoji mo
teris gubernatorė, čia kal
bėjo gausiai—susirinkusiai 
miniai. Kalbėjo drąsiai ir 
energingai. Netikėtai sa
lėje pasirodė maža pdiukė 
ir drąsioji gubernatorė nu
tirpo. Atsipeikėjus sako:

“Jeigu aš, esu kiek nusi
gandus, tai tas parodo, kad 
moteris gali |diti .fpbepna- 
tore, bet ji visuomet bijosi 
pelės. Jeigu ji Žia ąibėgtą, 
tai aš šokčiau ant stalo.”'

■'*' :‘*Į /v y ’

. ‘ ** . >
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kos komunistus mokinti ne- 
organizuotus. ir neapsišvie- 
tusius darbininkus neapkęst 
darbdaviu organizuoti tam
sesnius darbininkus i komu
nistiškas unijas ir visais ga
limais būdais konkuruoti su 
Amerikos^Dąrbū Federaci- 
ja, kadTititraukHs nuo HH.Fis'sostbiėš’ 'kol'nė’Si- 
darbininkus^ A < __ i A&LAa__

Atsišaukime esą pažymė
ta, kad daugiaiisią *'domės 
kreipti į plieno, automobi- 
lią, Čevervką ir ąudenvčiu 
darbininkus ir juos organi
zuoti.

Iš to aišku, kad Sovdepi- 
ja nori čia sukurstyti darbi
ninkus vienus prieš kitus; 
suardyti ją unijas ir darbi- 
nipkuę sugrūsti į raudoną 
koniunistinį bnčį.- < S J

' ‘Z.-1-----^4*4-^

DAR VIENĄ DARBININKĄ 
Į UŽMUŠĖ ANGLIŲ 7 

K ^CENTRE

PITTSTON ,Pa.—Kilus 
dabinįnką tapė nesusiprati
mams, kovo 19 d. paaiškėjo, 
kad dar vienas darbininkas 
liko užmuštas. Tai vis pa
sekmės kurstymą vieną 
prieš kitus ir išnaudojimas.,
X * !L' -i • ’ ‘ •

r»rH tįį "
> -1

rytus teisingus ir rimtus už1 
metimus. >• k'

Šiaip visi‘yra>p |siryžę ei-< 
ti prie taikos.' .

_ ' , ■ ' r,

’L.’-

. . ’ , >

KjQg

trauks^- premiero BatriUno 
valdžią. Surengė demon
straciją prieš valdžią ir siū
lo vietoj Bratiano .T. Mamn.

Pašaukta policija ir ka
reiviai, kurie dabai'Uoliai 
saugoja neramiuosius ūki
ninkus. 4

h -X

— Tamsumas yra žmogaus 'gyvenimą. KaVtą ji tat 
dvasios naktis be mėnulio ir prikalbi mis dukterį (Hari 
žvaigždžių, pasakė, senosios no žmpną) plikti jį< ta
Romos didelis išroinčius Cice:. liepos jai išsinešti
..,-v * ? j '■■ ■ >' * *'

fe®»H
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♦ >
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Komunistai pasiryžo suardy; 
mainierią uniją

BANDITAI NUGINKLAVO 
BANKO SARGUS IR 

P ABĖGO SU $24,000

BVFFALO, N. V. — Ko
vo 17 d. šeši banditai su
laikė Liberty Banko apgin
kluotą troką‘.':Migiiikiavo 
žirgus ir' pasigavę “ $24,000 
paliėgo, Fi tiigafT tiuvb veža- 
mi į Duffv Šilk kompanijos 
dirbtuvę algorfiš. 'J‘

--------------------- ...........................................................................................
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nukapos Algas

; LAWRENCE, Mass. -- 
Praneša,' kad Pacific Mills 
kompanija' nūkapoš algas 
darbinihktims. ‘Ant kiek al
gos buš nekapotos dar ne-j?
paskelbė. Jtatar,Wtotą,f knrii 
darbintoką nukentės. 4 Jhtatnd’ M

W. FRANKpOR^| 
— I^ojpuhistai pasiryžo- 
sukiršinti darbininkus,' 1 
paskui jie ir kompanijos4 
lėto pasinaudoti. Suorgn 
žii&i **ųnijds gelbėtoją” 1

. i < i f < '.{į 4

< BEX .$Wr#U«n)* « 
k IMOKY^OJĄ,. .

PAįERSON,. N, J -C’i 
suareštJiiotasi.Mąrtiu 
hegrasj . kuii» prisipažinęs 
nužudęs mokytoj Bplen C< 
KimbaU 51 Nužudęs (Jtžtpi, 
kad ji atsisaką4uoti du d<b 
leriu.

Mine AVorkers "11 
d<»miit£rinius. y r

, ;;iĮŠankįa> darbininkus p 
dėti stneiką nuo bal. 1 <, i 
neišrodn. kad darbini* 
paklauiyo;

- Daug darbi ftmką pasij 
tino tokiu komunfettą‘ d 
siu. ,^ie ^yra Etiškus diį 
tanky priešai ir darbini 
ką brganigaciją'gria|Rta

✓
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Laisvės stovyla.

LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄJUNGOS

Druskininkus

A. Laws arertfleswhich govern people in tireir 
relations to each other. _ .......

gus apsaugoti 
\pri»d«» prie 
siatfu atsitiki*

ma? & 5v? -JJ jgfgĮjy
, A. Kada būrys žmonių gyvena vienoje vietoje, ta- 

chi atsiranda reikalas išleisti įstatymas sulaikyti kaij 
kuriuos, kad nekliudytų kitų teisių. _•> '.y

IR JUS gavot Žinią! KAD PRAĖJO T 
VISUS EGZAMINUShRĮjUMįįKELIĄS 
ATDARAS "

m štai Pirmoje . oienojepasis 
KAS NėRS NEPApRAStO-1 ArifhN^

4. K. Kaip leidžiami įstatymai šioje šalyje?
A. Įstatymai čia" leidžiami pačių žmonių, kaip 

matomas yra jų reikalingumas.

• ’ 17
r Įtarti eafied? 
t^dinauves-

atydos/ 
SUKITĖS 
DEŠinen/

KUOMET <jyS MOKINOTĖS DEŠIMTĮ 
VALANDĄ KAgDlE PER : KETURIS METUS, 
KAD GAVUS i ANTRO LEITENANTO 1 RANGĄ

ŽIU RITE J -VElDftOO^ |R PRAKTIKUOJATE 
ŽAVO.Ctofos J SAKYMUS

JgS t GAUNAT DARAD03 ' UNIFORMĄ 
IR . NUVALYT JO «RAD IR MAŽIAUSI 

GUZIKĖLf' ' */' -.- T'V;

K. Priežastis girtuokly s 
A ' j

- , A. Jie renka žmones kurie atstovautų j uos, ,ir tie '
atstovai yra .įstatymų-leidėjai.JT ? ’•

8. K. Kam reikalingi ypatingi įstatymai .ndakS/T'
tamsį/ *- J’. ' ' ’ 'F /";?. ' L-’-įjJt-O-''-

A, Nes žmones miestuose gyvena labai arti susi'' 
rglaudę. ••

9. K. Koki ypatingi pavojai miestų gyventojus
' yĮĮB&d .^Vvs ■ ’ j?£

A. Žmonės, gyvenantieji miestuose turi išleisti į. J... 
statymus, kurie apsaugotų juos ant gatvių, ,nuo ligų 
ir uįita. / L J . .

\v 10.-^ K&p vfidittanrt stato įstatynta?'
vądiiiami įsakymais ar sutvarkymiiHM AV W

BIRŽUOSE ĮSTEIGTAS I 
MUZIEJUS /

BIRŽAI. — Biržų ApsJ 
kritįes Taryba, savo š) m. I 
vasario mėn.. 10 dienos po-į 
sėdyje, iškilmingai minėdami 
ma 10-ties metų Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktu
ves,-nutarė įsteigti Biržuose 
muziejų ir jį pavadinti 
“Biržų "Muziejus.” . J

Muziejui atidengti, Lietu-' 
vos Nepriklausomybės pa
skelbimu šventėje — vasarioJ 
16 dieną 1J v;, buvo iškil
mingas Biržų Muziejaus 
Tarybos posėdis, kur daly
davo visuomenės veikėjai —

NUŠOVĖ KIŠKĮ IR PATS 

.TUŠAVĘ '.._.L.1TS/ 
VIRBALIS, Vilk. apskr. 

Vasario 8 Kvbeikiu kaimo ’ •* • • 
ūkininkas Tamošius Bemo
kta, pasidirbęs nemie šautu
vą, netoli savo trobų atbė
gusį zuikį norėjo jtiušauti.

y, . . - Bet jo nelaimei iššovus šau-
r o r • *uvo vamzdis trūko ir kiau-□tie salus gali baigtis gnfu ar flu. Grie

ti tuoj imti Hilus, nes hill’S sus- rai prakirto kaktos kaulę, 
wip kad net smegenys ištiš- 

M& Mtj. snbiko karšti, pefindsuoja ko. Zuikis krito UUŠautaS, 
fe-dy jei HILL’S randasi jito ranka bet 11* SOVlkaS krito Vietoje. 
sMyri jnot pradžioje. Jie greit sustoja Pasikankinęs dar penkias 
iMBt HILL’S vėliau. Apsisaugokite! \ vi j
kftt hill’S raudonoje dėžėj. 30ce valandas, pasiiiiirc, paltkcLa- 

HILL’S mas jauną žmoną, ir du ma7
CmcrSM • BTMMMe* Oointaa ^us vaikučius.

tuomąt, kuomet vieno 
lugėliu. -. . -.

2,36t* loyoiBus* btJtent, F0 
stybinių’ ligoninių — 9 su 
1075 lovomis, savivaldybių 
— 27 su 822 lovomis', Rau- 
(pinojo Kryžiaus — Į su I2V 
lovų, žydų"— 6 su 272 lovo- 
mis ir privatinių — 11 su 
87 lb^omuL . . <: r.

» tA ta tA 

TYATfA

7 A Atimant laisvę tam, kuris nešė

iro Urna?------

NE8ISEKA LIETUVOJE 
?ERL0JUS (Alytaus 
Vasario 25 d. trys pĮeč-; 
ithkmkai peiūjo sieną:su. 
įjpt tverti . Lietuvoj ąay.e 
opas. Bet . vargšai tarp 
jfkinės-Liškevos tapo mū- 
jjasienio policijos patė- 

rti. Prasidėjo musys. Už- 
digė tao, kad duplečkai- 
inkai: Petras. Nadzeika 
Jonas Miškinis abu ' iš 
Ireinkonių. kilimo tapo 
mušti, o trečias paimtas 
tas. Rasta daug medžia- 
5—literatūros. PerlajiSkis 
>- ■ ; T T .y • : ■.
DEGTINĖS IKI VALIOS 
VYŽUONA. Šiais metais 
isn neperdideliame mies; 
yj £ra traktierius, dvi 
IsiylHnės degtinės par- 
[ptuyės .ir trys aludės, JTie- 
dar yra slaptų 4os^ūšW 

Aigųt Visos , toš įslaigus 
'vuoja gersti. Žmonės deg
lėj maudosi. nežiūrint to, 
d gyvena neperturtingįau- 
ii." Laikas būtų snsipras- 
įr parnešti.

...........

pavojų kitiems. 

SKYRIUS VI.

ĮSTATIMDAVY8TĖ
• Pamoka 1.

- ■ * TT™ y** ~

A Įstatymai yra taisyklės žmonių santikiams 
tarp sav<8. ’’
'. 2. K. Kam turime įstatymus? T

— A Mor jnrts turime apginti Žmonių teises, atlie-Klaipėdos krašte yrą 8 
ligoninės su 393 lovonps. ;

■ * ______i\; . SI
t.

J DVARININKAS JNEŽINO 
KOKIA YRi VALSTY '

BINĖ VĖLIAVA
; VĖŽAIČIAI, Vasario m.
16 d. kada visa Lietuva bu
vo pasipuošusi tautinėmis 
vėliavomis, mūsų dvarinin
kas; p: Volmenis iškėlė savo 
vėliavą, jo vėliava buvo: 
viršuj raudona, viduryje ža- 

įlia, ,o apačioj geltona.

■ Gardino apsk. praplėsęs akis .pamate ap
1928 j m. vasario mėn/ 7 d apstojusią > keturkojų
pirmą valandą naktį, apsį- “kompaniją/’ -Buvo tai 
lankė, mano, bute? slaptosios stirnos, kurios apstoję ap- 
policijos agentas su šalty- link pakeleivį stebėjosi, kas 
šiūm. Pirmiausia pareikala- čia per svečias tokiu laiku 
yo duoti mokinių (kursis- P8^ .ias ilsėtųsi.^-ĮBūt viskas 
tų) sąrašą, kurie lanko va- gerai išėję, jei žmogus būtų 
grimus kursus lietuvių iš karto pamatęs, kad čis 
mokykloj^ Paskui klausė stirnos; bet jis pamanė, kac 
pas man e, ar aš say o la iku taigaujavilkų ir taipper- 

i nesu sakęs, kad visa lenku 
: valstybės teritorija turės 
'priklausyti Lietuvai, ir dar 
[kelius panašius klausimus. 
Surašęs protokolą agentas 
išėjo iš mano buto su mo- 
kiniiy (kursistų) sąrašu 
ir vaikščiodamas po sodžių 
apsilankė iš eilės pas visus I 
mokinius tardymo tikslais.

Kiekvienas mokinys kur- 
sistas buvo klausiamas ar 
mokytojas nėra sakęs, kad 
lenkiškai nekalbėkim, o tik7| 
tai lietuviškai, tai greitu lai* I 
ku .čia bus Lietuva ko ir 

Ikaip mokytojas mokina: ar 
| mokytojas sakė kokias nors 
I prakalbas atidarant vakari- 
I nius kursus ir t. L

Kadangi mokiniai .buvo 
{klausiami to, ko ištikrujų 
{visai nebuvo, tai aišku, kad 
Į jie į agento paklausimus ne- 
[įturėjo ko atsakyti. Agen
tas baugino mokinius saky- 

Idamas: “Kai jūs čia nieko 
nesakote, tai aš jus nusive- 

Išiu į Gardiną ir ten polįei- 
jos akivaizdoje turėsite kal

bėti.” \ 
[Į -Pabrėžiu, kad tardymas! 
{[įvyko nakties metu, kuomet 
||sodžiuje visi žmones miego-! 
lijo. Agentas su šalty^umĮ 
| turėjo kiekvieną mokinį pri-Į 
|Įkelti iš miego ir tardyti . į 
|[’ Paskutiniu laiku po pada-| 
IĮ ryto , vaikų tardymo" visi 
||žmonėfr tik ir kalba, apie tai. 
į|Keletas įbaugintų mokiniui 
I jau nelanko kursųų, ne^ Jji- 
|Į josi, kad jų uenuvąįytų pos- 
|jterunkaur.(į Druskininkus 
B[arba į Gardiną. A'..
IĮ Šendubrės mokytojas , r 1 
1 Jonas ŽmuidzinM

rųūmrŽymęsriiųją 

rašvtojų. J
' Sukaktuvių proga litera-1 
tai ir literatūros profesoriai 

ižaiiintfi širdingu 
sveikinimų irjiukėjimį. Ne
atsiliko, žinoma, ir jaunes-! 
meji — literatai in literatu- 
rosklausy tojai. Ir 
šiuo ar tuo stengias paminė- į 

l Perįoįt^ci9 ti £ias brangias sukaktuves; 
— ' Deja, nemaža yra tokių,
KAMSa^ipuE^ilin turėtų; pagerbti 

jubiliatę, bet... nepagerbia.
Matyti, jau lietuvių toks 

pūdas,.. Be to, sako, rašyr 
loja ir taip esanti kukli..f

B pasibaigt tuo, kad Ber- 
kis Prana'k "bratr
įto mirtinai nukautas, 
įftžejas Steponavičius

. • --cr -j.-S * ' 51 > ®

rbo* JMv DEMlkMAMi. tad nuMte vafluoti 
alm ALBERT BALLI N. -.:
G AMX>ĮO<JX.lNr

L - 15Wcviena8 ta

‘A. Vartodamas atsargumą gali žmo 
vAitus & jis tun 

visokio, judėjimo apsaugoti mžo neisiu 
mui • ■; v - -,x -.L' ...

9. K. Ar sveikatmgmno įstatymai

sigando. fog parėjęs namo 
mirė. ? * ffitta&Higiou)

—T* i * 4 > • • i ' i
i' ri.-!'.......

- -
-W-

’* ■
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>ru, kurie, katalikų tikę- 3jšyg§^ 
gvvendatni pasižymėjo daugiu, 

yriškais ir kilniais .dar- ^esn’®‘

met skelbia, kad tikėjimas 
tai siaura ir kieta prieder
mė vaTČanti-"!Mn6gauo pri > 
gimtį ir neduodanti išsivys
tyti Visiems gabumams ir ta
lentams. Kaip tik priešin- 
gai. Tikėjimas Išvysto vį- 

' sus proto ir širdies gabu
mus ir išlavina žmoguje ką 

/ jis turi geriausio ir kilniau^ 
T&o. Tikėjimas iškelia do-

6 dora juk tai aiigšta pa- 
apliečianti ne tik valią 

v bet ir protą. Tikėjimas iš
kelia mokslą ir išvysto pro-

: miui. Paimkime, šv. Augus
tiną, ar šv. Tanią’" Akvinie- 
-tį. Jie buvo/tikri genijai. 
Bereikalo laisvamaniai no- 

MH-įrodinėti, kad tikėjimas 
/fnulkina žmones. Ne. Tikė- 
/girnas davė, pradžią moks- 
/hii. Visi senieji uiiiversi- 

'■ pietai buvo Įkurti ant tikėji- 
Hfainio pagrindo. Jei kas 
«jgero, ‘pastovaus ir prakil

naus padalyta, tai arba per 
tikėjimą arba dėl tikėjimo.

vieniam žmogui, ir draugi
jai. . \

Pagaliaus tikėjimas at
neša garbės ir tuomi, kad 
jis išauklėjo milijonus šven
tų žmonių. Katalikų Baž
nyčia ta ne bergždžiia įstai
ga. Ji tikra šventųjų dirb
tuve: "Ten yra visokių^rū
šių Išyeritųjų: Apaštalų. 
Kentėtojų, Bažnyčios Dak
tarų, Išpažintojų. Kiek
vienas luomas, kiekviena 
gyvenimo sąlyga ten repre
zentuojama. Visiems /ra iš, 
ko' pasirinkti gero gyveni
mo pavyzdžių.

Taigi garbinga yra būti 
tokioj draugijoj ir naudotis 
tikėjimo malonėmis, kurios 
veda mus per kryžių į am
žinąją garbę.

LIOU VALI

Be Jokių Persėdimu

10-ties^Metų Lietuvos Nepriklauso

mybės Jubiliejaus Apvaikščiojimui

“LITUANIA

PRALEISK SAVO ATOSTOGAS LIETUVOJE
KIEKVIENAS LIETUVIS privalo aplankyti giltąjį kraštą.

18 metai vis dangfar. ir danginu amerikiečių važiuoja atlankyti savin
as Lietuvoje arim taip kiti Lietuvoje pitalsvečiuoti. Lietuviai deda 
tas pastangas, kad tie svečiai butų gerai priimti Ir ISsivežty malo- 
Bs |spud2;us iš Lietuvos.
Tas važiavimas tksiog j Klnlpėdtj ant neįtiko-Amerikos Llnlijoa be 

kty persiimu prie dabartinių aplinkybių yra malonus ir visiškai 
iHtitj nevargini;.
į? *- s
.Patartina visiems, kurie trokšta pamatyti gimtąjį kraštų neatldfr- 
Hbet vaitauti pas Savuosius štq vasarų su viena iš rlršminčtų eto-> 
Hfliljų Iš Amerikos tiesiog J Klaipėdą.
I

it vaitauti pns mivuohIiim Alq va-«n) vienu W riršminėtt) efc* 

įiiriofy Krcipkitfs į Victts Af/eatq ar f Bcnrtrot^ s

‘ ‘ ‘ BALTIC AMERICA LINE J X
Bridge Street ’>>•*" . New Yorfc, N. Y.

— ------—IV. ■
’ Nuvargęs, nusilpęs, 

Nebturi vilties? 
Žiūrėk! pamatyk,-Jis 
Htovi pne tavęs.

Tavo Tėvas! Neverk! 
jis myli tave..

_Bėgk drąsiai prie Dievo.__ 
Ir užmiršk save.

Jonas Tarvydas

, Kodėl St. žinios Reikalinga 
^Surinkti?

Kiekvienas gyvas žmogus 
nori, kad jam mirus, jo at
mintis pasiliktų, tuo labiau 
susipratusi tauta nori, kad 
jds buvimo laikas kuo il
giausius amžius būtų vi
siems žinomas.

Kas iš mūs šiandien žino
tų apie kada ,tai garsią ir 
galingą Persų Imperiją, kul- 
.tūringą Graikiją, ar Romos 
Imperiją, arba kad ir mūsų 
didvyrius. D, L. K. Keistu? 
tį, Algirją^ Gedminą’7 V/- 
tautą ir kitus, jei tas vis
kas nebūtų kur nors užra
šyta?

Pagaliau, kas galėtų žinot, 
kad Lietuva buvo nepriklau
soma valstybė, nes nuo to 
laiko jau šimtmečiai pra
slinko ?

Kas tą viską mums galė
tų apsakyti .jei tas viskas 
keno nors nebūtų užrašyta? 
Tiktai tų užrašytųjų dėka 
mes žinome tolimą praeitį, 
ką mes ir vadiname praei
ties istorija. -5 '

Mes, Amerikos lietuviai, 
atėjome ne būriais, bet pa- 
vieniai ir apie mūsų atėji
mą beveik niekur nebus už
rašyta, nes tuomet da ir Lie
tuvos, kaipo tokios, nebuvo, 
buvo tiktai Rusija ar Ger
mani ja ir mes, kaipo tų ša
lių ateiviai tokiais ir buvo- 
me užrašyti. * < ,

Bet mes naudodamies šios 
garbingos valstybės politine 
laisve esame susibūrę į tau
tines kolonijas. Daugelis ko
lonijų turi puikiausias baž- 

r ....... -r ~

riyčias, vienuolynus^ mokyk
las, sales ir daug kitko, kas 
rodo mūsų kultūrinį ir me
džiaginį stovį. Jel visus lie
tuvius ir visą jų turtą galė
tume sudėti krūvoi^iturėtu- 
me miestą gal didesnį, kaip 
Baltimore, Md., /Boston, 
Mass., St. Louis, Mo., arba 
Pittsburgh, Pa. Taigi, jei 
tiek daug esame nuveikę ir 
tą viską palikti be pėdsako 
pranykimui, tai būtų di- 
džiausis mūsų nerangumas 
ir prieš visą tautą pr^sikal- 
timas. ^ ,;, ir (nhtv

Kad tas visas mūsų ilgų 
metų ir didėlių pastangij 
darbas nepranyktų, mes pri
valome ir turime surinkti vi
sas tas žinias iš visų lietu
viais apgyventų kolonijų, 
didelių ir mažų, ir'surašyti 
bendron knygori, kad ir 
šimtmečiams praslinkus mu
šu ainiai ir visas kultūrin
gas pasaulis žinotų, kas tas 
gražias bažnyčias, vienuoly
nus, mokyklas statė, keno 
tai darbu ir pasišventimu 
tas viskas atsiekta! *- ' 
?>Mes turime pasidžiaugti, 
kad atsirado žmonių, kurie 
mokėjo tokios knygos išlei
dimui sudarvti lėšas ir užtai 
mes turime vist-prisidėti 
rinkime tų visų žinių. ' f

Vyriausioji Statistinių Ži
nių Rinkimo Kormsija vya 
pagaminusi toms žinioms 
rinkti ankietas, kurios pa
lengvins visas 'smuljdas ži-. 
niačs surinkti. Bile rinkėjas 
labai lengvai supra^ kas ir 
kaip reikalinga sUriirrkti ir 
ūžraštvi. y ..

Visi kolonijų darbuotojai 
gavusieji Vyriausio St Ži
nių R, K omisyos •prašymą 
sudaryti koloiiijefr , Ži- 
nioms rinkti Komisiją, pra
šomi tuo reikalu pasisteng
ti padirbėti, kad tokiA Ko
misiją sudarius ių kuo 
greičiausia pranešti "tyriau
siam St Žinių Rinkiim) Ko
misijos Sekretoriui jis sąs
tatą. Komisijos, reikalau
kite S. Ž." rinkti ank etų.

Fed. Sekreto rijatas

Roadster $495
Srlng M95
Thc Coupe
The 4-Door
Sedan 9AHK
The Sport
Cabriolet
The Imperial $OQO
Landau k
%-TonTruck . ♦<**> 

(Ckastis Onlv)- \ ; muk
ĮTonTruck__ * 1

(Chassis.Only) $495
Ali Prlces f. o. b. Flint, 

' Mich. . .

180 Ha1e,Avėnue. 
Brooklyri, K. Y.

Naujų Chevroletų kely nuo
■_ • .>■*<< i

Devyni milijonai žmonių ma
tė tą Didesnį ir Geresnį 
Chevroletų per pirmas tris 
dienas viešos prezentacijos. 
Tūkstančiai pristatyta pir

kėjams nuo tos dienos! Yra 
ketvirtdalis milijono dabar, 
ant kelio! Ir jo populiariš- 
kumas auga kasdiena dėlto 
kad jie yra švelnesni, daug 
geresni ir daugiau jėgos — 
lengviau važiuoti ir daug

patogesni—ir pigesni kaino
je! Niekados pirmiaus visoj 
istorijoj naujas Chevroletas 
nebuvo taip didžiai priim- 
tas—dėlto kad nė jokia mo
delis pirmiaus nebuvo to
kio padirbimo, ir gražumo! 
Ateik — pasivažinėk šiame 
naujame Ikare. Sužinok ko
dėl jis visur taip išgarsėjęs 
kaipo pasaulio geriausis že
mos kainos automobibs^

Chevrolet Motor Comp
GENERAL OFFICES 110 Cummington Street, Boston

BOSTON: Commonwealth Chev. Co., 
949 Couunonvvealth Avė. , 
(ROSLINDALE: ML . Sope Motor 
Salea. 409 Hy<fe ParicAVfc—~JL 

ARLINGTON: ArKngtoa-Auto Co.— 
(LENINGTON: Svedlund Chev. Co., 
35 Bedford St)

EVERETT: Melanson Bros^ Ine, 83 
Chelsea St
(REVERE: Melanson Bros., Ine., 
282 Broadvvay)
(CHELSEA: McBride Chevrolet Co., 
9 Cross St)
(\VINTHROP: Oeean Spray Garage) 

ROXBL’RY: Grove Hali Chevrolet Co.,
458 Biue HilT Avė. -

NORWOOD: Town ®q. Chevrolet CoT 
NEEDHAM: Stack & McAdam, Ine. 
WELLESLEY: Stock & MeAdam,

Ine.
MALDEN: Frame Motors, Ine, 509 

Main St, at Converse So.
MELROSE: Pield Motor Sales.

AUTHORIZED CHEVROLET DEALER8 s

DORCHESTER: Columbta Chevrolet SALEI 
Company, 519 .Columbia Road .(Up- pert 

hąmsComer) MATT

------Bivarside^fataJ —Z— 
(STONEHAM: Stoneham Sales and 
Service Co.) -
(MELROSE: Field Motor Sales) 

DEDHAM: Dedham Sųuare Chevrolet
Company, Wasbington 8t 

BEDFORD: Middlesser Garage. 
1VALTHAM: E. O. Maxwell, 58 Adams

St
CAMBRIDGE: Ctambrldge Motor Cq., 

^"^277 Mass. AveM
Cambrfdge Motor Co., 1939 Mass.
Avė., Porter Są.

SOMERVILLE: Cambridge Motor Co.,
412 Highland Avė, Davis Sq.

SOUTH BOSTON: Dalley Chev. Co.,
664 Broadway 

LYNN: H. E. Pembrook

(HYDEPARKt-J. J. Delaney, lfig/
■ Hyde Park Avė.) 
WOBURN: Ljmch Motor Sales 
READING: Lynch Motor Sales 
QUINCY: Washington St Garage, Ine,

216 Washingtan St 
(ATLANTIC: North Quincy» Garage^ 
133 Haacock St)

NEWT0N: Stuart Chev. Čo^ 431 Wasi> 
ington St J
(WEST NEWTON: W. J. Furbnkh, ? 
50 Davis Avė.)

NONANTUM: Stlver Lake Chev. Cft, ’ 
444 Watertown St

WATERTOWN: Danlels'Chevrolet Co, ? 
647 Mt Aubnm St •

CANT0N: Morse & Mullln Motor Ct, 
Ine.

L O W C O S. T .1

PUIKIOS DĖL SILPNŲ, NER- 
vuotV AITRIŲ'. ŽMONIŲ

Rygoje lietuviai turi savo 
gimnaziją. Keletas lietuvių 
lanko latvių universitetą. 
Rygos lietuvių gimnazijoje 
yra 68 mokiniai. Jie beveik 
visi gimę ir augę Rygoje.
- Vasario 19 d. Lietuvių 
gimnazija surengė yakara- 
koneertą. Jame dalyvavo žy
mesnieji Rygos lietuviai ir 
atvykusieji į Pabaltijo val
stybių priešalkoholinį suva
žiavimą Kauno studentai 
Programą išpildė patys mo
kiniai. Buvo dainų, muzi- 
kos rr deldamacijų. Be to 
viena jaunutė poetė paskai
tė du savoxoriginalius kūri
nėlius. Po programinės da
lies buvo bendra iškilminga 
vakarienė. Pažymėtinas ne
paprastas mūsų brolių ry- 
giečių. lietuviškas dosnumas 
ir vaišingumas. Atsisveiki
nant kauniškiai studentai 

■ buvo apdovanoti mūsų ma-
lomų sesučių gražiomis s&* ptipažįsta 
lėmU“ y "L. Aidų#”



Tumotoo nu

Vincą#
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LIETUVOS POLITIKA

darbuotę.
Laverą kad

nimo reaųrbemis, tSi jtT tik 
Vardas- tepasilieka: Užtat 
bolševikams nieko kito įr ne- 
lieka, kaip tik svajoti ir agi
tuoti, arba mirti. Tą jie ir 
daro nenorėdami mirti. O 
tuo tarfm gy^nimo realy
bes ir viduje ir iš užsienių 
trttpftM bolševizmą. Ir jau

projektas- bust 
įorėjo gudriai

paro
dė esąs dar gudresnis ir įro- 
d€Litvinovui,kad jo pro
jektas yra siūlomas kaipo 
bazė tolimesniems svarsay- 
mams. Bo šiuo pasiūlymu 
pasirašęs pats Litvinovaš. 
Po to lordas Cushendun ė- 
mė papunkčiai kritikuoti 
Litvinovo projektą.

užleido pirmąją vietą demokrattjaL 
srovės, buvo priverstos pasisakyti šiuo k 
inu. ir. pasisakė: vienos už demokratiją, 
už diktatorius. (Mat.buvo gėda parisaky 
sioguž-diktatūrą, da-gi gyvenant tokioje 4 
Kretingoje šaly kaip Amerika! Nešk:

Strėzemanas pareikalavo, 
kad lenkai leistų vokiečiams 
turėti nuosavybes Pozna- 
niuje ir Silezijoje. Zaleskis 
buvo sutikęs Genevoje, bet 
Pilsudskis, matomai, pasi
priešino. . Dabar lenkų gu
bernatoriai gali priversti 
vokiečius parduoti 
vybes lenkams ir išvyti juos

-* ■ • —x>« ’ ’

dinti kalėjimam Sovietai į 
tai atsako, kad suimtiesiems 
vokiečiams išimčių nebus 
daroma, ir jie bris teisiami 
kaip ir sovietų pavaidintai.) 
Tuotarpu suimtieji vra lai
komi incommttnilando, t. y. 
niekas negali pasimatyti su 
jais. Kaip sovietai teisia 
savuosius, visiems yra žino
ma. Suprabtama, kad Stre- 
zemanas deda pastangas iš
gelbėti savuosius iš sovietų 
nagų.

Incidentas su ekspertais 
yra tik vienas iš visos eilės.) 
nemalonųmų, kuriiios sovie-] 
tat dafe'ĮtoMėcį^ais.j . Daū-1 
giaušia daedė kaip visur ki
tur, taip ir Vokietijoje, sa
vu agitacijii ir straiRų suWr 
dijaVifnli. y / į?

Sovietai jatL įrodė visam 
pasauliui, įad‘jie turi daų-

Važiuok j
D. S. ek#kur#ija,^egužė 
d. Hamburgo-Aln&nfaw 
nija laitu Albert Bailiu

..

Ne tik su lietuviais lai- 
? , i . ■ ' ’ z j £ - {

kai. nori derėtis. Jie jau 
bandė derėtis ir su vokie
čiais. - Pasirodė tečiaų, kad 
jiems labai patinka pritari
mo kelias, ne susitarimo.

burbulus. Gerai, kad lor
das Cushendun pradūrė vie
ną tokį burbulą ir įrodė so
vietų veidmainingumą. Įdo
mu, ką dabar užgiedos Lit- 
vinovas. • ’ ’

paklausė Litvinovą, ar Ru
sijos valdžia siūlo panaikin
ti tiktai tarptautinius ka
rus, ar taipogi , ir naminius. 
Naminiai karai esą tankiai 
baisesni net už tarptauti
nius. Jei sovietai nori pa
naikinti tiktai tarptautinius 
karus bet sykiu bando kito7 
se valstybėse sukelti nami
nius karuš, -tai jie yra veid-

So vietoj siūlo palikti tik 
policiją, kuri bus apgin
kluota šautuvais! Kam po
licijai reikalingi šautuvai 1 
paklausė lordas ir sykių pa
stebėjo, kad Anglijoje* poli; 
eijantai neturi net .rėvolve- 
riu.. Be. to keistai atrodė. 
Litvinovo pasiūlymas, kad 
piliečiai (ęuprask proleta
rai) būtų apginkluoti revol
veriais.' , k ,

Vj, ’ a ,'l
Dar keisčiau atrodė pa

siūlymas, kad policijos skai
čius; priklausytų nuo valsty
bės sienos ilgio. Matyt po
nai komisarai gerai atsime-

giausia^basiidy^ - “

' Nusiginklavimas yra būti- 
na&.il* neatidėliotinas. Jūo- 
labiau tad šlykštu, kada to
kie Litviiiovai, čičerinai ir 
kiti Rusijos ponai vietoje 
rimtai kalbėti ir dirbti ban
do nusiginklavimo suvažia
vimus panaudoti. agitacijos 
tikslams, ir tuose susirinki
muose temato progą leisti 
savo raudonus agitacinius

bose, ir dirbtuvėse.. . ir prie alaus.eina įprasta 
vaga. Kaip iš Pandoros rago piląsi protestai, 
lygiai iš “Laisvės,” “Naujienų,” ‘^Keleivio” ii 
“Sandaros,” kaip ir is “Vienybei” ir “Dir
vos.” Tuotarpu katalikai juokiasi iš to, kaij 
bolševikai krausto sanddriečių ir socialistų ki 
senius, su jais beprotestuodami, ir laukia, kai 
bus toliau. ; f

Perversmine valdžia pradeda ĮkaĮbėti apie 
reformas, apie koiiktitucijos keitimą, bet laikai 
bėga, o tų tariamųjų reformų kaip nėr, taij 
nėr. Vis labiau aiškėja kad nadiiems valdo

skaitytojas, ubą įrnbskai- 
įU tytojUSy^kiekvjenaą^pD^na; 

B’' rys, arba p^alietž'BiIi-; 
L” ma, jei lmopgjB panorai iš- 

U- 'diskusuoti klausimą kuopos 
j susirinkimą. '
L . Mes manome, kad bus ne- 
* . mažai naudos iš-tokių dis- 
g/kurijų spaudoje ą$ie svar- 

; blausią kapitalizmo ligų.

vą” ir nužemintai Rodyluojąr tiems fašistams, 
prieš kuriuos dar taip nesenai protestavo išvien 
su bolševikais.

Demokratija—dienos klausimas J 4 

Maždaug pernai pavasarį iš? Lietuvos im
portavome kitą ginčų objektą—demokratijos . . . į t. • '4 .*■ •' '

ruoinet jo jegosUą faktą išnaudoti agitacL 
yra pasąmonin- jai, kad, girdi, buržujų vąl- 

gubinę ir pasi- stybės nenori taikos, nenori 
lunMnet jis yre AumginHubfi. > ' . ,

kapitalizme yra daug 
Jblogo, su tuo turbūt visi ~su- 
tiks.' Bet jei paklausi, kas 

£r>jame yra bloga, kas yra už- 
blogiausia;; 1 tai ką Tie 

^kiekvienas atsakys kitaip. 
^xPav. kapitalistas .pasakys, 

ža -? -4-, L*;*. ,EĮgjad blogiausia yra tai, kad 
^darluninkai nedirba, kiek 
$4 reikia, kad jie telkiari Į u- 
grThijas, kad valdžia kišasi į 
į biznį ir t. t VisaLką.kitą 
3? pasakys darbininkas.
.... . Ne vienaip atsakys ir dar- 
... bininkais Vienaip atsakys 
^^nijistas, kitaip aidoblistas, 

dhr ’ kitaip bolševikas etc.
- Kiekvienas jų turi savotiš- 

ką receptą išgydyti kapita- 
■Glizmui. Vienas norėtų pa- 

daryti jam šiokią operaciją, 
£ /kitas kitokią; vienas yra 

pasirengęs jį lopyti, kitas 
h jam gaivą nukirsti ir palai- 
^ doti. 'Daug yra “eksper- 

kuriem siūlo vaistus, .ar 
beir vUaLmažai 

į^P^f$,**k8rTė^rioriL n- inoka 
pastatyti diagnozą, t. y. su- 

r įratsti kapitalizmo ligas ir jų 
^priežastis. ' '

O tuotarpu diagnoze pa- 
•< S statymas yra svarbiausias 

ir reikalingiausias daiktas. 
/Negalima ligonio gydyti, ne- 

h . galima ant jo operuoti, ne- 
7 žinant,- kuo jis serga. Tik 
^.sužinojus kapitalizmo ligų 
j šaltinį tegalima bus kalbėti, 

'■ apie tai, ar kapitalizmas ga- 
ž Ii pagyti, ar turi mirti.

; Užtat mes čia ir Statome 
‘ mūsų skaitytojams klausi

mą : KAS YRA BLOGIAU- 
. ?SIA KAPITALIZME^ No 
/ rėtumem gautld.š-mūsų'jš^ai- 
? tvtojų kuodaugiausia atsa-

• kymų į šį klausimą. Atsa- 
V kymus talpinsime ■: “Darbį- 
vt? ninke.” Tik prašome nera- 
F-. syti ilgi} atsakymų. Atsa- 
įr kymo rašytojai gali7 
f * šyti savo tikrą pavardę, ar- 

ba slapyvardę; tik, žinoma, 
privalo Redak&jaL prisiųsti 

gi'., ir savo tikrąją pavardę. At- 
į V sakymai bus dedami be Re- 
// dakcijos pastabų. Apie ge- 
^.5 gūžio pradžią Redakcija pa-

< skelbs savo nuomonę ir p'a- 
stabas dėl skaitytojų atsa- 

lį -. -Rymų. Gali atsakymus siųs-

iš Lenkijos. 'laigi Pįlsuds- 
Ids nor^ kad taip būtų ir 
ateity. Ajit to, žinomą, Stre- 
zemanas negalėjo sutikti ir 
derybos turėjo nutrūkti. ?

Jei lenkai taip pasistatė 
su didelė Vokietija, kokios 
bus jų pretenšijos- der™fe‘ 
šd lietuviais ?

'Urbulas

Ir negrįžta jau pas mus—- 
Pasirėmęs ant rankelių, 
Beskaitysiu, kiek ant kelių

■* -JL- - • ' -. • .4 ■

Ašarėlių nubyrės, 
Kiek, aušružei ryto kritus 
Ir saulelei vėl užšvitus, 
Sidabrėliu jų žėr^^®^ 

v } ^Pavasaris’i

Sovietai kaskart daugiau 
nedraūgų susiieško. . Rodos 
lyg tyčia taip darytų. Iš vi
sų Europos valstybių Vokie
tija rodė ligšiol daugiausia 
prielankumo Maskvai, bet 
matomai jau ir vokiečiai 
pradeda nebetekti kantry- 
Jės ir jau pradedama Vo
kietijoje kalbėti apie nfi- 
;raukimą santikių su Sovie- 

'Ais. 7/4 --į
Nesenai nuvyko pietų Ru

sijon keli vokiečiai eksper
tai, kuriuos sovietai ilgai ne
laukdami suareštavo neva už 
priešvalstybinę 
Vokietija pare



visi kaltina

M. C«yž’M ir J. Vaitiekau*-

liukams 
' ty it ik ii fęn&-

zmogaus gerą

Yra centas keše- 
jis šypsos, šposus

siais metais — tai gyveni
mas. Yra ir duonos ir pyra
go ir -bulvių, mėsos, pieno 
ir.. J pinigų. O kai pinigų 
centas kitas nuliekamas- * ** *

tai gali

Sprendimas buvo paskai
tytas 20 d. 8 vai. vakarė ir 
tą. pačią dieną apie 11 vai. 
28 lietuviams buvo grąžinta 
laisvė, grąžinta tik pč 5 mė
nesių skurdaus kalėjimo gy
venimo/. -“Viln. Aidas

Vferti naujos vienj 
^psings fedefantų/' 
jau nebedemokrati? 
rantai, bet... o gali 
vis dar vienybės n 
ta. . . ir nėįrsta, nę 
gyvuoja!- Tcgu tfr 
ei ją! Ne paleista, n 
ta! - /■ / - ’ ' • ,f

Ir,riktelėjo galini

ėjo visa eilė (virš 90)! gyi||r 
mo liudininkų, kurie visi* 
kaip vienas, kategqriš|&|: 
pasakė teisiamus esantne
kaltus. _ ‘ ' j

Prokuratorius kaitinda
mas teisiamus' rėmėĮ dar 
tariamais šaulių sąrašais, 
konfjdentų pąticktai&i .Tp- 
kių sąrašui (kurių tarpe ne
atsirado, nei vieno ofigina- 
lo). patiekta.net trjks. Gynė
jai buvo tus nuuiLK)ii4s; kad 
tos rūšies argumentas pa
grįsti kaltinimas yrą dau
giau negu nerimta. ? t '■ , .
v 18 d. prasidėjo prokuroro 
ir gynėjų kalbos. Savo kal
tinimo kalboj prok., Tar- 
noifrski’s reikalavo visus te|-- 
siatnus nubausti, didžiausios 
bausmės-reikalavo K; Mieli 
kui. Jo-kalba nusitęsė apie 
pusantros valandos. Gynė
jų pirmas .prabilo adv. K. 
Petrusewicz ’ius. Savo gra
žia, turininga kalba be di
delio vargo iš pamatų su- 
griove^ visą prokuratoriaus 
argumentaciją. Po jo kal
bėjo adv. Lutostanski’s. la
kusieji. 2 advokatai, Sad- 
kowski’s ir Edrach’as kai- 
bejt>' 20- d. • Savo kalbose 
gynėjai prašė teismą ištei
sinti' visus kaltinamuosius...

i * Kaltinami . paskutiniam 
žody visi pareiškė, kad jie 
pekalti ir prašė juos ištei- 

• sinti’..į pradeda maišytis 
jau tureti ir^p, neturėjai ų 

tasai 
magiškos reikšmės metalo 

/ x gabalėlis pakeičia išvaizdą 
ąjk žmogaus.
■^niuje —
/ krečia, vaikšto akis iškėlęs
> b kitas net ir nosį užriečia, 

į O kaip tik to centuko trūks- 
įė/. tą ir nėra vilties iš kur nors 

prisivilioti
Į- jai nuotaikai galas, kaput. Į1 

Daugelis sako, kad šiemet/ 
žmonėms—kaimiečiams ate-Į 
ję .Velykos po' ilgesnės ga-r 
vėnios — pasninko. Gal iri i 
taip, bet tuo nebūtų kuoĮ 
džiaugtis. Paprastai “šven-Į i 
tęs” trūksta neilgai ir kad! 
ir nė “pasninkas” seka, betll 
vėl’nauji kasdieniai rūpes
niai. Tik toli perdaug gal-

— voti neverta. Pagyvensime,] 
? ;' --r pamatysime, o jei dirbti] 

netingėsime, tai gal ir 
“švenčių” dažniau sulauk-

4 sime. Tik dabar jau žvmuJ 
kad kaimietis laisviau elgia-] 

A si. Radio dygsta tai šen tai 
/•-■Mteii. ’Yra net tokių kaimų] 
•t kur randasi net keturi-pen- 
/. ki radio imtuvai? Laikrą- 
j , ščiai prapliupo po sodžiaus 

šiaudine pastoge. Apie nau- 
įk juosius metus ir dar dabar 

tebesitęsia spaudos platini-] 
mo‘ darbimęte.Pasirodo_vr- Į 
Iriems laikraščiams sekasi

/ tik nežinia'dėl ko' “Liėtu- 
į vai” su savo vyteliu “Lietuj 
į,. r.. viu” atėjo z belaiko galas.

-• Galoka daugeliui būvo “Lie- 
Sg^tuvos” dienraščio. Jau ėjo 
^^/dešimtuosius metus irvarg-j 
H šei, kaž kokio pikto pavydo 

vedami galiūnai, užmerkė 
fe' tpris neleidę net Jubiliejaus 

'^atšvęsti. Užtat visi kiti še
fes' nęsni ir naujagimiai ’ tiek 
Rį susilaukė prenumeratorių,

liškai, bet cėnzūr^ užtiilaSo5 : 
tą menkniekį lengvai. Ėmė 
gaminti : daugiau vienybių. 
ŠtfrpggB fiHninfor VTPuyha ją 
liepė jiems įaifcyti7 seimą. 
Laikė. Palaimino Jį ininis- 
teriai ir pridėjo sa^vnpečė- 
tj. Ir aidi to venybė per 
“Lietuvos Aidą,” bet tik
rumo j,.. kas ten paiąo tik- 
ruinoš? Užtenka aido...
f.' z - ę’s . •. \ * j .j
1 !Lietuvos Aidas’ ’ yra tik

ras aidas, tikras Voldemaro 
aidas. Netiksliai pavadini 
ta jį Lietuvos ąidu. Lietu
va tyli, 6 tyla yra bė aido. 
Tarė Voldemaroš: Prekybi
ninkų, rūmai, prekybininkų 
vienybė yra. Aidas suaidė
jo: yra, .yra, yra,.. Ir (vėl 
tarė galingasis: ūkininkų 
rūmais jų vienybė yra. Ir at
siliepė balsas: yra, yra, yra* 
kaip gi nebus? Liūdnai, mi
noriniai užtraukė viešpats: 
darbininkų rūmų, darbinin
kų vienybės nėra, nėra, nėra

keturių mėnesiųi^otaipy 
suiminėjo Punsko apylin
kėse lietuvius sodiečius. Šu- 
imtų*skaičius siekė apie 45 
asmenų, iš kurių 28 buvo 
įduoti teisman. Š. m. m 
atiduoti teisman. VaSąrio 
16, 17,18 ir 19 ct>Siivalkų 
apygard. teismas nagrinėjo i 
niįnėtųjųų lietuvių bylą, ku
rios įvykiai 
mi isteismti. Kaltinami to/ 
vo iš 108 B. S. straipsnio § 
I dalies. Teismo posėdžiai 
vyko viešai. Keliais iš teis- 
mo salės išneštais įspūdžiais į 
aš čia noriu pasidalyti su f 
skaitytojais. ;

Vasario 16 apie 10:30 vai. 1 
pirmininkaujantis teisėjas 2 
Wt> Sobolewski’si atidarė 
posėdžius. Teismo komple- 1 
tą sudarė teisėjai: Wl. So- 1 
bolewski’s (pirm.), P. Rėk- 1 
laitis ir M. Hrynievvicz’ius; < 
kaltino prok. H. Tarnows- 1 
ki’s, z gynėjai — prof. adv. 1 
K/Petrusewicz’ius, adv. St. ] 
SadkowskPs( — iš Vilniaus 1 
ir adv. Cz. Lutostanski’š ir 
Edrach’as—iš Suvalkų. Vi- 1 

si kaltinamieji neprisipaži- 1 
no kalti. Po vadinamųjų < 
personalijų, liudininkų, ku- s 
rių atvyko 115, prisiekdini- į 
mo ir. kaltinamojo akto pa- ‘ 
skaitymo, prasidėjo proku- < 
ratoriaus pakviestų liūdi- 1 

ninku.klausymas. , _<
ka^^^tm^j^^liefu^, 

pasakoja kaip jis girdėjęs 
žmones kalbant, kad teisia- J 
mi asmtens prigulėję šaulių 
org-jai, tačiau nemokėjo iš
vardyti nė vienos jam Visa 
tai pasakojusių žmonių pa

gardės; teismas konstatavo
Zakario pirmesnių ir .dabar- 

Į tinio parodymų skirtingu- 
I

Po Zakario eina M. Ba- 
Įliūniūtė. Atakuoja daugiau- 
I šia kaltinamą J. Danilaus- 
| ką. Tarp kita ko pasako, 
įkad jinai jau senai žinojusi 
Į apie-teisiamųjų dalyvavimą 
I Šaulių or-joj. bet tuomet ne- 
I išdavusi tik dėl to, kad nė- 
I žinojusi kaip tatai padary- 
|ti ir nebuvę kam jos pąmo- 
Ikyti; vėliau pristojusi tar- 
Įnauti pas vieną poL polici- 
Ijos agentą ir paklausta jo, 
(viską papasakojusi Be to, 
[tolimesnėje bylos eigoje pa- 
| aiškėja, kad Baliūniūtė su 
(kalt.. Danilausku' turėo ro- 

d mansinio pobūdžio santykių, 
(kurių pasibaigta kūdikio 
.(gimimu. Iš čia, gynėjų nuo- 

• įmone, kerštas.
H Liūd. J. Balkauskas kate- 
■'Jgoriškai atsisakė nuo savo 
-(seniau duotų pareiškimų, 
j motyvuodamas iuo/kad.kal- 
q bedamas 'tardyme bijojęs 
-jfortūrų ir dėlto sakęs netie- 
'jąą. ~ .-b . -
-Į .Liūd. B.jBQraw8k’ig, V. 
-ĮVaikšnora, A. Vaškevičius, 
i(K. Gaidzinskas, B. Smosąt- 
dski-’s, St. Laudanski's (by- 
-Įlos dieną figūravęs šia sla- 
-įpyvardfer b . tikra, pavardė 
r(Siemaszko), W. Cžęrecho- 
4wiež’iu8* T. Straticzuk’as,

savo megatoną—Aidjį.;^ 
nybės nebuvo, bet bus. 1 
būsi bus! Yra jau prek 
ninku vienybė, yrd 
kų, bus ir darbininku 
tų, vienybių sulipdysibtif: 
vienybę, sudarysim vien’ 
vienybės rūmus.
muose bučiuosią bają&& 
nybė su kumiečių vien 
kapitalistai su proleO 
diktatorių liūtai sįt 
riaiš. Ir bus didele 
po vienu tautinidlt 
kumščiu! Ši virš/.v^j 
gamins įstatymų prige 
ir vyriausybė skelbę jH 
kazais. 1 Seimas? 
liūgas!1 Būriui geriau iį 
džius? Lai gyvuoji 

>va! kol mes gyvuojami/ 
Apres nous ?.'. Kas nį 

gaLvoje, kas bus po . ® 
Tegul tuomet išgamų 
partijos sueina, jei 1 
nors ir į vienybę! Tįįoti 
lai gyvuoja “vienjb|s!

- “viišvienybė!”
„ , , ,įM
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kai gausiai
mokyti anglų kalbos ir pilie-

< »

f 
4»

rR> -t

į&;įiokyk- 
ur -darbi nut
ikdavo pasi

■to.

Of iso tel:
_ advokatAs—Ū g

PRANAS J. BUBLYS
— • (BOBBLIS) 

638—640 Slater Building 
Worcester, Mass.

Namij tel: Cedar 1768-M

tybės. ' i ' Čia daug žmonių nedirba ir
Kad apsimokėjus išlaidas <?ar.daugiau atteidlSa nuo dar-

_ • . _ Kzv Mot- on/tanTr/HACa įroiCn
biure buvo j 
lė iš kur

sur

rtia-

WORCESTER, MASS

• , • . • X;?.. .'“'i
Ofiso tel: Park 3491- ■'* ,

■/‘advokatas^’^

IGNAS J. BARKBS
725 Slater Building 

Vforcester, Mass. - •-

Nanuj teL : CedM, 2863-W. '
* ? ^ < L. . 4 - '4r** '*■ i

1. -t -

—-

.vąirusc
vimai. Tferfįžtf parūpino 
jr>į&eiįė/į ' kdrfeus
šv.- į Jūrgio - 
los kambarh

r I

Mibese.Jau-

Varnės laimingais žinodami 
rjt kad vaik/tių siela yra taipm

vai. -atlaidams ■ pa-
_____ t* Jį j

Pasibaigūs atlaidams, kad 
tie įgyti pamokinimai iška 1 -

£

ir j

sutraukdavo mi-
į. Tiesa/jauni- po tarnaitės. 

^Į ąpmiręs, bet užtai 
rti veikia. Jaunimas

- - - -k~
nė yaenffi savo n rali-

L : Buvo viena teatra-
opelė, kuri labai 

t darbavosi per du

iįaiitai aprūpinta.

Lietuvos yra atvykusių 
būrelis mūs sę- 

>lelių, kūrie ir 1 ai- 
Merginos. da^ 

gauina darbelį Jcur nųrs kąi- 
’ ■ Tiktai gaila, 

kad kai kurios patenka pas 
kokį žydelį, kuris, nemyli, ti- 
kėiimo. arenas protestantus

/

5*
-A - ' V.

■ •'.<

įsi į tąkią kuopa 
Ig^Įaip sakant, tinka- 

ant tuos V kurie 
atėjo vaidinti. Šią 

buvo suorganizavu- 
a ^gabi mergaitė. Pri- 

dar kelias veiklias 
t -Išrinko valdybą 

teatrą. . Keli iš 
nėlhy norėjo į- 

Įąis į ją įstoti ir 
_ iąekė, tai nelabai 
š to prasidėjo įvisoki 
imai ir neapykantos, 

ų suprasti, kad kur 
tai lai jaunieji ir 

L . Narių buvo vos 
lietuviij šeimynų yra 

ir jaunimo kur kas 
bet jis tur būt po 

lankosi. Gaila, 
me gero vadovo 
toriaus, kuris tą 

eią dvasią keltų į 
į dėl meilės Dievo ir

Ar neatsiras tarp 
jaunikaitis ar

. ,į£* ibai

te,' kurie su-

ir-joms labai sunku atrasti 
katalikų bažnytėlę, nes kal
bos nežino. Be kalbos žmo-

Kleb. _
kun. Šimkus kartas nuo kar
to yra sušaukęs susirinki- 
rmis dėl naujai atvykusių ir 
w įvairiais būdais' duoda 
jiems gerus patarimus. Kas 
tiktai žino- kur yra atvyku- 
sity tai tent nubėga ir aht‘ ši
tų pamokinimų atsiveda. 
Yra laabi gražus darbas ku
nigo Šimkaus ir jam visi 
nuoširdžiai dėkuoja. Mūsų 
klebonas yra jautrus ir pa
sišventęs Dievui ir Tėvynei.

“Senukas”

/ I

Kitų kolonijų koresponden
tai nusiskundžia per laikra
ščius, kad ten iš tos ir tos ko
lonijos mažai žinių. Tik raši- 
nėkite vietoje skundimosi, o" 
visi J. V. lietuviai jas skai
tys. Kodėl AVorcesteriečiai ne
aimanuoja? Atsakymas aiš
ku^ nes Worcestery kiekvię-

etų Tekalą pasidarbuoti 
ūi. Pavyzdį paimki- 

imo svetimtaučių ir žiū- 
kaip gražiai jie susi- 

vę. Mes lietuviai 
pasilikti užpakaly.

* * *
inė pamaldos įvvks- 

dos ir pėtnvčios va- 
7:30 va/, per visą ga- 
Nedėlioj po sumos, 

tuoksiąs ir Keliai Kiy- 
& Choras išlavintas la- 

paudingai atgieda tin- 
giesmes. Girdėjau 
įgiasi duoti progra- 

ršventų giesmių arba 
i Kristaus Žodžiai”, 

ojoj Pėtnvčioj.
* * *

parapijoj nors 
mokyklos, sesučių 
vaikučiai eina vie- 

mokyklose kuriose iš- 
a lietuvių kalbą ir

Mokytojauja 3 lie- 
ir 1 jaunikaitis, 

pat lietuvis. Mums yra 
e garbė tupėti sa- 

Pamokos 
uOdamos lietuvių, ang-

70 jaunimas buvo a 
žiavę žaisti basket-ball 
Detroito lietuvių jaunimo kli
bu. Buvo atvažiavęx apie f 

xvisi ųudonėjd <k 

kaipo garbės svečiui, Pįnykp .. 
atsilankė pilna svetainė’£ 

Korespondentas buvo 'pardariį;
_ __ _ . nėjanu įskalno. Viena ener

ginga veikėja p-lė Č. Am(jjra- 
M zaitė pardavė apie 60 tikiė^ų. 

Draugija turėjo gražaus pelno 
iš to vakaro, ši draugija gy
vuoja jau nuo 191(1 metų. ^1- 
sados prisidėjo aukomis, o y- 
patingai laike statymo naujos 
bažnyčios ir kuomet tiavo ron-' 
karnos aukos dėl Lietuvos. Tai 
yra viena iš pi-mųju moterų

vargas ir skurdas. Darbinin
kai turėtų daugiau susirūpinę 
tt savo organizacijomis. Mes 
lietuviai turime Lietuvių Dspk. ~ r*“'*“'*’
bininkų Sąjungą. Dėkimės 
prie-jos ir vieni kitus parem
kime varge. * s

• > • , . y

Dirbtuvėse Įtaisė. Naujas
Mašinas

Jėzų pasiliktų ilgesniam lai
kui sekmadieny po. Graudų 
Verksmų, kovo 18, nuosavoje 
svetainėje buvo rodomi krU- 
tanii paveikslai apie Viešp. 
Jėzaus kančią. -

Mūsų ehoras su visu smar
kumu rengiasi prie “Minstrel 
Show,” kuris įvyjes tupjaus 
po Velykų, baĮ, 1^ 1928.

“Putpelė”

CLEVELAND, OHIO
— T-inVcmac Vakaras
A ’ *

L. Vyčiųį :35f kp,.vakaras į- 
vyko 19-ik ’Vffeario. ? ihikataš 
buvo paskutipįs' prieš ,-gavėnę. 
Buvo atvaidinta pirmu tartu 
Cfevelande dviejų aktii ope- 
retę “Apkalbos ir. Meilė.” 
Vaidino įžymesnes rolės Ag. 
Kiveriutė, P, Žebriutė, A. A- 
keliutė, M. ^kuodžiutč, J. Ra
kauskas, A. Mačėnas, J. Sa
dauskas ir R. Sadauskienė. 
Prie jaunimo ir mažesnėse ro
lėse dalyvavo V. Simonaitė, E. 
Žebriutė, T. Akeliutė, -M. 
Skripkiutė, S. Ivinskiutė, A 
Rakauškiutė, P. Černiūtč, J. 
Ūselis, P. Ūselis, P. Černius, 
B .Kepelinskas, K. Norbuta. 
Visi lošėjai savo užduotis atli
ko gana gerai. Vyrų kvar
tetas puikiai sudainavo kelias 
dainas, akompanuojant muz. 
V. Greičiui. Užbaigė, progra
mą skaitlingas koras, vado
vaujant muz. V. Greičiui. Kp-
1

“Muzika” 
dėlė.”

.10 metų sukaktuvės

Clevelando lietuviai apvaik- 
čiojo 10 metų Lietuvos nepri
klausomybės sukaktuvės.

-• * .Jt

6::30 vakare nežiūrint blo
go oro buvo publikos prisiris- 
ko pilna svetainė.- Programas 
buvo Įvairus. Susidėjo iš į- 
vairių liaudies patrijotiškų 
clainų ir prakalbų. Kalbėto
jų ..buvo pakviesta iš New Yor- 
ko vice-konsulas advokatas P. 
Daužvardis, kuris nuplėšė Lie*^ 
tuvos praeities ir dabarties 
politinę ir ekonominę padėti. 
Iš vietiniųų kalbėjo adv. P. 
Česnulis. Muzikalę programo 
dalį išpildė solistė Stasc’Grei- 
čiene, skaitlingas maišytas 
Vyčių koras susidedantis iš 
70 asmenų ir Teatrališkas 
koras, vadovaujant muz. V. 
Greičiui, kad užtraukė “Ei. 
pasauli, mes .be Vilniaus ne
nurimsim,” tai net svetainė' 
sudrebėjo. Gerą Įspūdį pada
rė vyrų koras. Taip pat ir 
kvartetas. ’ "Buvo pasiSadėjęs 
pribūti miesto majoras Mar
škai, bet nežinia dėl kurių 
priežasčių nepribuvo.'

Apvaikščiojimas iš. visų at
žvilgių gerai pavyko. Rengė 
Draugijų Sąryšys ir Federaci
jos 22 skyrius.

Programo vedėjas buvo Są
ryšio pirmininkas P. Brazaitis.

A

ras gerai sudainavo dvi daini i 
Dul, dul, dū-

Žti' , f V *-»

ir. “.
4/JJI

lięjayis.- j^rfo
~nedreba nuo mūnsaiheTės ir Ko

ir

pajėgia nulaikytu surūdijusią, 
plunksnų, vis rašo ir rašo. Vie
ni kitus giria, tai peikia., tai 
veikia, tai dar veiks, ir todėl 
paėmęs “Darbininką” Į ran-. 
kas, vien tik ir džiaugies be
skaitydamas XVorcesterio ži 
nias.

Aušros Vartų bažnyčioje, ko
vo 11, 12 ir 13 dd. Įvyko 40 
vai. atlaidai. Visomis dieno
mis, kaip rytais taip ir vaka
rais, susirinkdavo didelės mi- 
nios flmonhj išreikšti ..pagarbą 
Viešp., Jėzui. Mūsų klebonui 
kun. J. Čaplikui į pagelbą at
vyko daug svečių kunigų. Pa
mokslus iškalbingai sakė se
kantieji kunigai: Sekmadieny, 
per Sumą, Kun. V.' Kulikaus
kas, tėvas misionierius; vaka
re po mišparų kun. F.- Stra- 
kauskas iš So. Bostono;, pir
madienio rytą kun. A. Petrai
tis iš Athol, Mass., o vakare 
kun. V. P. Karkauskas iš New 
Haven, Conn. Antradienio rv- 
tą kam. K. C. Vasys iš West- 
field, Mass., o vakare kun. P. 
Juras iš Lowell, Mass. Prie 
to dar lankės? šie kunigai: 
K. Urbanavičius. V. Taškūnas 
ir P. Juškaitis. Aušros Vartų 
par. choras, vad. p. A. Kilins- 
kui, tikrai užsitarnavo didelei 
garbės už gražų giedojimą.*Di-

MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS
I : ■■

ODOS (prastais minkštais viršeliais)____
DOS (prastais kietais viršeliais):______

JODOS (geresnės minkštais viršeliais)
(geros odos viršeliais)

, .50 
.50- 
.85

$1.00
AALTOS (celuloidos viršeliais)

JTOS (celuloidos viršeliais, su kryželiu)_
< Visus užsakymus siųskite sekančiu antrššn: <

^.$1.00-
$1.15

b

Vilna Aptieka
UMfta a. a. Al. Budrovičiau*y *

Panelė Elena Tarelllntė, gani dP 
jHomuota •aptiekbrė, baigus Co- 
Intnbia Universitetą, ir per nJtao-

* < “DARBININKA8’r
0 West Broadvay

L. < 4
I

South Boston, Mass.
t F

* 122
' TU^Part78l4

kiųlai 
buvo 
darbinis kišk;
šiaip biure buv^'-ift

krautuvė- Mat audenyčipse įtaisė 
_____ dano- pre- ^ujas mašinas prie kurių la- 

mintų._________________ ~
Daugiausia darbo padaryta 

per paskutinį 1927 m. pusme
tį. '' ' * _ . - ‘ ’

Valdyba ir šiais metais turi 
keletą naudingų ir geni suma
nymų įvykinti ir; jeigu tik visi 
nariai pritars»ir padės tas bus 
padaryta ir. kuopai bus didelė 
nauda ir garbė. Tikimės, kad 
ir L. D. S. Centro Valdyba ir 
“Darbininko’ Redakcija mums 
sulig galimybės,padės. (Visuo- ■ 
met. Red.) i

Baigdamas 'kviečiu visus 
darbininkus, kurtėms rūpi ge
resnės gyvenimo sąlygos prisi
dėti prie L. D. ^organizacijos 
e AK i- .    ‘ — * •»■

1 . . . 
bendram darb&inkiškam dar
bui — nugalėjimui mūsų prie
šų ir skriaudikų>ir įgyvendini
mui čia ant žemeS~ tvarką ko
operacijos pagrindais.

. LDS. 72 kp. koresp.

_ f -' Jį- __
. ■ Bcl - M* M

Kur pirma dirbo 2 ar 3 darbi
ninkai. tai dabar užtenka vie
no. Negana to, dar ir &tl^' 
nimą nukapojo. Nuo vasarįo 
27 d , kurie dirbo nuo štukų, 
tai tiems darbininkams nuka- 
oojo algas, 10c, ir 14c. nuo do
lerio./ f

Čevervkų dirbtuvėse dirba 
labai gerai. 1 Kai kur net ir 
su viršlaikiu. > -

Darbininkams nepatariame 
važiuoti čia darbo ieškoti, nes 
ir taip yra užtektinai ieškan
čių. . ^7

Draugijų Veikimas

Šv. Onos pašalpinė mbterų 
draugija turėjo šokius, prieš 
užgavėnes. Pusėtinai pasise-

gos miršta. ą. jJ<mas 
kas. Lai būna jam lengva J 
šalie^ žęmelė. . / .

NAŠHOĮįK
Klaidų AHt«.igfrTrtaA

“Darbininke” tHpo korės- ' 
pondėnėija apie ponios F. Pik- 
čilingienės prakalbas ir paduoki 
ta aukotoju vardai dėl Kar- 
melavos-Ukio mokyklos. .■ Po 
korespondenciMHpasirašo Rast. f 
O. J. ■

Pavardės iškraipytos ir ne-’s^» 4 
panašios Į lietuvių pavardes;f

Rodosi, kad p. PikčiHngienė 
iš iuano sąrašo persiTašė gj^įį _ _. 
rai ir kaip taip susimaišė? .

Turėjo būti šiaip:- Kųn,
. Dahiūnas $16.001 ’PoĮlįft’• 
pėgėsienė, Gurskienė^ A. Zati-1 
trovienė, P, BlalžSkonienė, Ru- - / 
dnikkis, Tamulevičius,-OrUt----------
kienė, .T. Mįkučioniene.’T;

T   T . , , į . . r z ,', /

PHILADELPHIA, PA.
Iš kuopos veikiTno 

r LDS. 13 kuopos, susirinki
mas įvyko kovo 4 d. Susi
rinkimas buvo gyvas ir atgai
vinantis kuopos veikinią. Da
lyvavo ir kuopos dvasios va
das kun- M. Daumantas. L.
D. S. 13-tos kuopos nariai iš
reiškė džiaugsmą ir dėkingu
mą atsistojimu ir rankų plo
jimu kun. ŪaumąntuL.už pra
kalbą pasakytą vasario 26 d. 
Išreikšta padėkos žodis ir ko
misijai už surengimą prąkal- 

ža, O. Unguraitė. ir Šapai]ienč. 
“Darbininkas” padidėjo še
šiais skaitytojais.

Buvo kalbėta apie didesnį 
darbavimąsi, kad padidinus 
kuopą nariais ir kad gavus 
daugiau “D-kui” skaitytojų.

Nutarta rengtis išTtalno prie 
išvažiavimo — gegužinės. Tuo 
reikalu pasikalbėti su šv. An- 
driejaus1 parapijos LDS. kuo • 
'pft. dšrihltt^ ir įgaliotas K. 
DrySa, kuris tą visą ^eikatą 
atliks ~ ..• ■ .• ■ ■

LDS, J3 kuopos nariai nuo 
dabar visi nors po vieną nau
ją narį prirašykite ir gaukite 
naujų “D-kui” skaitytojų.

Reporteris

DAYTON, OHIO
Lietuvos Nepriklausomybės 

jubiliejus apvaikščiota vasa
rio 19 d. Vakaro vedėju buvo 
J. A. Tulauskas. Programas 
susidėjo iš dainų ir prakalbų 
Vietinis parapijos koras sudai
navo porą dainelių.. Kalbėjo 
vietinis klebonas kun. V. Sla- 
vynas. Klebonas pereitą vasa
rą lankėsi Lietuvoje tai jis isa
vo : Įspūdžius ir (papasakojo. 
Užbaigiant kalbėjo Vincentas
E. Pajaujis, kuris lanko Ohio 
Statė Universitetą. Jis savo 
trumpoje kalboje priminė ir 
pagerbė tūos didvyrius, kurie 
už tėvynę kovojo ir mirė, kaip 
a. a. J. Basanavičių ir kitus.

Nors mažas būrelis buvo su7 
si rinkęs nepriklausomybės 10 
metų jubiliejų apvaikščiot, bet 
visi atjautė tą šventę ir sume
tė kelis dolerius moksleiviui 
V. Pajaujui. Užtat jis nuošįr- 
ižiai pdįlėkojo. Dar ko^fes su
dainavo ir po to skirstėsi,į na-; 
mus. , x ' i

To vakaro rengėjai taria • 
nuoširdų ačiū kalbėtojams, 
korui ir jo vedėjui P; 'Atnfyęo-ii 
zaičiui ir visai publikai už at-J 
silankyihą. -

ir laifa, LyvnojataJ1-!- Komisija buvo: K. .I>ry;
bai gerai. Nariu turi pusantro 
šimto ir kaip gidėt bankoj 
pradėjo lipdyti trečią tūkstan
tėlį. ■ ’ - • - r

Vvčių kuopa gyvuoja gerai, 
bet veikimo nesimato. Ei, vy
čiai T “wake up!”

LRKAS. 228 kuopa _gyvavo 
ir veikė puikiai. Buvo pradė
ję vajų, bet ant nelaimės vie- 
na >nar^susiĘ» ij

'' ' J- * v ,

J

? . i. ~ _____ ..

surengė prakalbas pa minėj?- ūnėnesių^.o; pašalpą gavo tik
mui Lietuvos Nepriklausomy
bės 10 metų sukaktuvių. Žmo
nių buvo nemažai. Programą 
vedė p. V. Paplauskas, vietos 
biznierius.

Pirmiausia dainavo mažųjų 
choras, p. 'Ainoritri. vadovau
jant.— Buvo kviestas ir didy
sis, choras irJravo pasižadėję, 
bet ncpa.drodęHgg^’;

Kalbėjo kun? P. Daniūnas iš 
Nąshua, N. H.', ex-karininkas 
o. L. Sčensnolevičius. Abu kal
bėtojai labai giyvafir Įspūdin
gai papasakojo apie Lietuvą ir 
jos reikalus: # y

Mūzikalę programos dalį iš
pildė p-Iė O. Kučinskaitė ir J. 
Saulcnas. • r

Žmonės šio .vakaro progra
ma buvo patenkinti.

Parapijos FeraiPavyko

Parapijos ferai buvo per 3 
dienas. Dalyvavo ir aukomis 
prisidėjo draugijos ir pavie
niai nariai. Pažymėtina, kad 
ponios Baumifienė, Grendienė, 
Grigienė ir Pečiųkonienė. smar
kiai darbavos; foruose. Para
pijai liko pelno $600.

■■ ''' f ■

’• Kovo 4 __
mus Kristau^. Kančios pa
veikslus. PavęiKšlai su lietu- 
viskais parašau 
ir visiems suartintam i. ■ < Rodė 
Jonės Urbonas iš So. Bostono. 
Visi; buyo labai .patenkinti. 
Patartina visom ' kolonijom 
kviesti p. Urboną ir jJkmaty- 
ti Kristaus Kančios paveiks
lus.' . , A:

už 7 savaites, nes centro nu
statyta, tik 7 savaites sirgt to
je ligoje (?) . Daug narių at
simeta nuo kuopos. Gaila, kad 
centras nustato kiek narys tu
ri sirgt (? R.) tai nariai pri
gulėję 8 metus atsimeta nuo 
susivienymo.

LDS. 65-ta kuopa

Ši-kuopa per ilgą laiką nie
ko neveikė, bet dabar jau pra
deda judėt.' Pereitame susi
ntume nutarta mokintis teatrą 
ir po Velykų atvaidint. Dau
giausia tuo rūpinasi ponia Mi- 
kučionienė Ir kita jai gelbsti. 
Nors šiame vajuje nepąsidar-, 
bavo* bet' žada savo kolonijoj 
padaryt vajų vėliau. N. K.

■X

Tel. Park 5873

DR. J. C, LANDŽIUS
^.ietnvis Gydytojas ir Cblriirgas 
35 TrumbulI St, Worcester.

Valandos: 9—10; 2—4; G—9r

LIETUVIS ADVOKATAS-

ANTHONY J. MILLER
406 SLATER BUILDING

Worcester, Massachusetts
Phone Park 5065

Buvo Rodomi Kristaus

rodė kruta- 
rančios pa-

buvo aiškūs

nins metu* prkktikavus aavo ap-
tiekoje tVnterhnry, Conn., dabar
užlaiko fili) aptiekę. IfipUdo sąži
ningai daktaru receptus, parduo
da (vairias gyduoles. Pražom už
eiti pas mna, o gausite getus pa
tarimus ir malonę patarnavimą

c ū'>* ■ * ■ ’ Š-’
KAS nytlte mokintis grajyt Ir 

norite priklausyti prie
Woreester'to 

.pautam J
o9

DETROIT, MICHIGAN
Šv. Jurgio parapijos svetai

nėje, 'kovo 11 d., Lietuvos
Dukterų draugija parengė va
karą. 'i Buvo atvaidinta “Šv. 
Agnietę-” Veikalas visais at
žvilgiais geras ir lošėjai savo 
roles atliko artistiškai, ypač 
pasižymėjo A. Šalasevicius — 
Sbnperijono, BC Petkiene — 
Klaudijos, S. Būkšaitė — Šv. 
Agnietės, B. Dapkienė — Mo
tinos, C. Ambrozaitė — Šv. E- 
mėrenerjos, V. Čepulioniutė — 
Simperijono, B. Petkienė — 
J’austinos ir kiti.visi Eiles 
sakė dvi. mažos mergaitės Ša- 
laševičiutė ir Bandzaitė, Pia
no solo skambino Žvirblaites, 
Balčiūnaitė ir Pranaičiutė. Vi
są vakaro programą apvaini
kavo gerbiami svečiai iš 
Grand Raįnds’o artistai. Dai
nininkė P.’ Dėdinaitė puikiai
esąs

THOMPSON'S SPA
Šioj krautuvėlėj galima nusi- 
pirkti visokiu reikalingų vai
stų, ledų, minkštų gėrimų, 
saldainių ir vėliausių laikra
ščių. Skersai šv. Kaz. bažny
čios, kampas Providence ir 
Waverly Sts. 38 Providence 
St. Tek Park 8718 , ;

TeL Park 5452 _. Cedar 733U y
NATI0WAt7's 1 '■ [į 

BOTTLING C0MPANY z
SdvininJ«ix Petriu Lozoraitis

464 Millbury SU Worcegter.
■  -t

Mes ifidlrirame visokios rnMeat<> 
nikį ir pristatome kožnam ant 

.pareikalavimo, žinovai pripažint.
muStj Ginger-Ale.gerlaDsia visoje * 

valstijoje^.’

• •. ‘4X9b of / < . , , ■ ;
I Resf<1ence, 194 Mtllbury SU 3rrf FToor. .Triepbone Cedar 4KB

i - JOSEPH J. DIRSA
į, LIETUVIS GRABORIŪ^ ( s

“Autos For AB Occariou”
OFFICE: Fanerai Home, 212MiUbuTy!

JMrti mirti*'^lankytu jumj twrt- jnaę prfetella! {Mati)
<W patekinančia pigiausio darbo; ak nttikrlna, kad 
na ak prižiurta, bnirtta patenkinti.

■r*

t ”1 a w zx<- K •

7.
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variuoti^ Ltetuvų

Krautu1

ristikų 
laifeta-

LDS. Sekretorius
II ■■— U .1 m 1

Apdraudžia visokias Tinoaa- 
vybes ir kas tik reikalinga.

ų.Jį gali- 
įį ,yiehq įš 

įtaigiausių 
apielinkėje. 
bėtojai ?Qftr

nimo prie atletiško kūno lavi
nimo ir organizavimo lietuviš
kų atletiškų kliubų didesnėse 
lietuvių kolonijose, Amerikoje. 
Per 15 metų gyvenau tolimuo
se vakaruose/kur labai mažai 
yra lietuvių. Dažnai prisimi
niau mūsų jaunimų ir stačiau 
sau klausimų, ar mūsų jauni
mas yra taip pripratęs prie 
sporto žaislų, kaip ir Ameri
kos jaunimas t . Pereitų rude
nį atvažiavau į rytus ir susi
pažinai! su mūsų jaunimu ir 
patyriau, kad mes^same nuo 
to sVarbauš^ gyveninio tikslo 
labai atsilikę. ,Mes. turime kur 
tik yra daugiau jaunimo or
ganizuoti atletiškus kliubus ir 
duoti progų . mūsų jaunimui 
nito jaunystės išaugti fiziškai 
sveikais, besilavinant sporto 
žaisluose. • '7 ■

8-N10S LIAUDIES DAINOS (dau
giausiai dzūkų: tinka solo, dviem, ir
4 balsam) i.--------- .------------------------ 40c.

“DAINUOK" H Dalis (mokykloms , 
it chorams: gražus duetai, svajonių 
dainos)___ ______________ ________60c.

NAKTIS SVAJONĖMS PAPUOŠ
TA (solo arba durias; romantišku
mo ir meilės pilna)-----------------------60c.

MALDA (tinka 16 vasario giedoti 
koncerte, publikai justojus; patrio-

su

Kas norite išmokti gražių ir linksmų dainų kreipkitės į mus, o gausite sekan
čias Vanagaičio kompozicijas. (Įsigykite ir “Vanago Plunksnų”-ten žodžių 
rasite). . .v

taką) --------:----- ------------------------
11 VANAGO PLUNKSNA (tekstas 

’ nurodytoms meliodijoms ir dekle- 
macijoms) ■. .m. _25c.

Spaudoje: ‘,-J

1. AŠ (ilga ehteūi daina: roman- 
< tiška, ivairos spalvos, lengvutė)

•--^7* r-. i?,__  __ / _
2. ŠAULŠLEIDŽIO GIESME (nelengva; 

.?•Mfatč pobūdžio, juoktis nereik, ilga,

. 5.v DZIMDZI DRIMBAI (juoko daina; 
galiom ' Visaip pdįvairinti dainuo- .. 
jant) -------------- .——-------L— ------ 25c.

6. MOLIO UZRON  AS (galiMa sudžia- .
rinti: linksmu įsiems patinka)—30e.

Mokykloms vadovėlį “Dainuok' UdJ 
me įdėlį nuošimtį. Chorams taipgi !

NAUJA GROSERNE.-Užtaikome «e- 9 WlnftaM I
riausius apynius ir maltą. Palaidus Tfeįnglfa laiko 
ir kenuose. Kaina nupiginta.. D. J. ; sedCldieal M 
MAZEN, 517 E. 8th St. (tarpe H fr I landa po piet 
gatvių South Boston, Mass. . (B-6) - SevCofib SU

mnada, tengva,

?./

jšni svoriu.
-I' .T?: .H

DARBUOJAS SU
“'VOŠE & 80»S PIANO/’ 

KOMPANIJA

fii' kompanija ISdlrbineja piano*. 
Bostone per 75 metus buvML LĮKJ

liktų , jo moters. Jis prašė, ▼ 
kad toji nuosavybė būtų pū- p*va< 
vesta Kvietkauskienės ydviem teet ! 
seserim Lietuvoje.

Teisėjas John C. Leggat la- scia 
bai nustebo, kad p. Kvietkaus- tynęs 
kas nepriėmė tų pinigų. meni
- Kvietkauskas—AVinkler, bu- tuolii 
vo kaltinamas užmušime savo'P8-^ 
moters. Jį gynė adv. F. J. Ba-| 'Ar 
gočius ir jis buvo išteisintas daug 
spalių Į d. 1926. Z/;. sams

Vėliau po penkių dienų, kaip susų 
“Ėoston Herald” ir kiti dien- spyči 
raščiai paduoda Bagočius pa-. no, 
davęs peticijų į Middlesex užga 
aukštesnį teismų, kad teismas get j 
paskirtų administratorių ni^u- mia 
dytosios moters turto sutvar- Vi 
kymui. Kvietkauskas-AVinkler J. p 
sutikęs ir buvęs Bagočiaus į- Dr-jc 
vardytas kaipo vienintelis to p. y. 
turto payeldėjas. nę d

Hęrbert A. Horgan vėliau sako 
padavė peticijų klausdamas kitės 
teismo išspręsti kokių dalį gijų 
gaus Kvietkauskienės seserys naru 
Lietuvoje. .ko p:

Kovo 21 d.- buvo išklausinė- kad 
jimas-sulig peticijos, Bago- rytų 
čiauš paduotos, kur prašo, kad prily 
jis būtų paskirtas išdalyti Ii- pė d 
kusį turtų sulig jo administra- rodo 
toriavimo, taip kad Kviet- su ji 
kauskas-Winkler yra vienati- narii

OHlKtBJUOJA čU
Policija gavo žinių, kad Bos- 

į tone ir apylinkėje paleista (nr- 
*7 knliadjon netikrų puedoierių. 

Tad žiūrėkite, kad kas neįduo
tu be vertės. pafedolerių. Dau 

. giauria įtoRių pusdoleflų jau 
gavo gatvekarių kompanija. 
Sako, kad netikrus pusdole- 
'rius labai sunku išskirti nuo

į,BIRUiĘg šaldainiųpagamintų 

irių vaisių ir. produktų. Gardu- 

įkins kiekvieno lietuvio skonį, 
užsisakykite dėžutę.

Vieno kainuoja tik 75c.

yra duodama nuolaida perkant 
nemažiau kaip 20 dėžučių iškarto. Dėl informaci- 
fe kreiks p«

LITHUANIAn sales oompobahon
366 Weri Broadvay South Boston, Mass.

iš 14»1 
drinųt^Įdųieboriri ir soprano, 
daug, lengva dainuoti).

V •< •’ ** A ' ''. - .

7 lp»nt dideliam skaičiuje, d 
danw nuolaida. Kreipkitės į

VANAGAIČIO DAINOS
MOKYKLOMS

Jau išėjo iš spaudos “Dai- 
nuok” H dalis. Gražus rin
kinys dar gražesnių dainų 
dviem ir trim balsams. M<^ 
kykloms imant didesniam 
skaičiui, nuleidžiama didelis 
nuošimtis. Dainuok II dalisį 
kaina 60 centų. Puikiausias 
vadovėlis mokykloms ir cho
rams.
Reikalaukite “Darbininke” 

366 Broadway, So. Boston, 

Mass. Mes turime visas Va
nagaičio kompozicijas.
• Pirkite—visi “Dainuok,” 
ten rasite gražiausias - dai
nas, ypatingai merginoms 
dainuoti.

Biriu
Jau gavome j 
H, Lietuvos ri 

mo atžvilgiu 
Dėl persitikri

IKTUVIŠKA KR AUTUVĖ
CAMBRIDGE, MASS

Visokių Drabužių Dėl Vyrų i 
ir Vaikų 

GENEBAL GENTS SHOP!
COMPANY t 

; 1077 Cambridge Street t

Antradieny, kovo 21 d. Dov- 
/^chestery prie. Adams St. ir 

; Dorcbester Avė., Robbins blo
škė kilo gaisras. Padare nųo- 

* stelių iki $10,000, Daugiausia 
nuostolių padarė. Morgan Bros, 

W kompanijai;. • ‘ Spėjama, *kad 
F>-^gaisras prasidėjo kelnery/

MIRĖ AUKŠTESNIO T8I8- 
RAŠTININKAS 

«^^,V~Kftvp.. 21 d. mirė‘ Jobu K 
llanning, raštininkas aukštęs- 

y' hio kriminalio teismo. Suffoik 
-pavieto. Jis buvo 76'metųam- 

M Siaus ir raštininkavo nuo 1874 
metų Buvo visų gerbiamas 

£§7. ir mylimas, nes visiems lygiai 
-tarnavo.

& /*; A. a. Manning buvo katali- 
^/•«as ir įžymus narys didžiųjų 
^^/Jlatalikiškų organizacijų.
; i / ■ Paliko nuliūdime žmonų, du 

sūnu, John P. Manning, Jr. ad
vokatų ir rast, pagelbininkų 
Suffoik pavieto, j aukštesni o 

"“ijriiftinalio teismo ir daktarų
A. Manning: ii duklęrĮ 

-X Mary A. Corleyiį;'^®.^^-’
Miltu

► ' T *-
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Mostis, kurios pasaulis per šimtus

US1O

Polici8taa per kelius metu-.

metus Londoną,
karštlige.

SPECIALISTAS 
nuo nerviškų ir chronišką li
gą per virš 25 metus, prityręs 

DR. KILLORY 
60 Scollay Sąuare, Boston 

Olympia Theatre Eldg.

gyduolės nąudojau, bet viskas btrvo ant 
tuščio, kada išgirdau pagyrimą DEKS
NIO GALINGOS MOSTIES pamislinau 
sau reikia pabandyti šitų gyduolių, su
naudojau apie tris dėžutes ir dar pra
dėjau girdėti man pasirodė, kad dangus 
atsidarė ant žemės, nežinojau nei kas 
daryti iš tos linksmybės verkiau ir mel
džiaus ‘až tas stebuklingas gyduoles.

'lakstančius sykių tariu ačių išradė
jui Deksniui. ■, ■

Frauz Wi^kelmeier.

g 811-812 Old South Building | 
2 294 Washinorton Street i
;*'■ Boston, Mass. x
X Valandos/ 9 A M. iki 5:30 P. M. X

GYVENIMO VIETA j
J 37 Gorham Avė., Brookline |

Telephone Regent 6568 • v

GYVŲ ŽUVŲ KONSERVAI

Žinoma, kad keletas žuvų 
rūšių žiemų įsikasa į rumbių 
ir pasilieka ten sustingę iki 
pavasario. Kinai jau senai 
atkreipė dėmesį į šį dalyką, 
sugalvodami naują būdą žu
vims konservuoti. Sugautas 
žuvis jie apkrečia šlapiu 
moliu ir laiko jas rūsyse: 
tokios žuvys po metų, ar vė
liau įdėtos į vandenį atsi- 
gaunar - Tokiu būdu kinų

Olandų mokslininkas įsi
tikinęs, kad jo apskaitliavi- 
mai yra teisingi. Mums 
tenka tam tikėti. Nes kas gi, 
pagaliau, panorės ir pajėgs 
tas skaitlines patikrinti.

v ' - O. Paluliienicnfi,
Pasvalio paštas, Talučkonių kaimas, 
Pasvalio apskritis, Lietuva.

Z

— Plymouth, Pa.,
Birželio 8, 1924 m. 

Gerbiamas Tamsta :— "
Aš 53 meti} senumo vyras, turėjau 

skaudėjimą per 2 metu rankose ir nu
garoj. Panaudojau jūsų Galingą Mostf, 
dabar esu sveikas. Ir mano moteris 
turėjo šone skaudėjimą per daug metą, 
išsitrynus su Galinga Mostimi keltus 
sykius ir nežinia kur tas skausmas 
dingo. Ir velinam kiekvienam jūsų Ga
lingas gyduoles. ,

Su pagarba. Joscph Boffuttki 
■533 E. Main St, Plymouth, Pa.

Pittston, Pa., Vasario 18, 1924 
Gerbiamieji Tamstos:—

Tariu širdingą ačių už jūsų Naują 
išradimą, kuris man suteikė sveikatą 
aš 65 metų amžiaus moteris turėjau re
umatizmą per 17 metų buvau pas viso
kius gydytojus ir naudojau visokias 
gyduoles, kas ką tik sakė, bet niekas 
negelbėjo. ...

■- *
Pasipirkan jūsų Galingą Mostj pas 

vietini agentą tik sunaudojau S dėžu
tes Galingos Mosties ir atgavau savo 
sveikatą. Ir tariu labai ačių nž Jūsų gy
duolių galingumą.

Su pagarba, Anna Navickiene, 
14 Stark St, Pittston, Pa.

PAIEšKAU savo pusbrolių Baltraus 
ir Jokūbo Urbonavičių, Vilniaus rėd., 
Trakų apskrities, Randamonių kaimo. 
.Baltrus girdėjau gyveno apie Pttts- 
burg.Pa. kokia 30 metų atgal. o Jo
kūbas, girdėjau, gyveno Belsfalls, N. 
H. Malonėkite atsišaukti, patjsar kas 
apie juos ką žinote—praneškite, už ką 
.busiu labai dėkingais, nes turiu labai 
svarbių žinių iš Lietuvos. PETER J, 
Grigas, 104 Ames St. Montello, Mass?

(K-20) ’ ‘ \. . /•

^ebuk mizerija su strėndiegliu ir 
skausmu dėl. sustyrusią x muskulų ir 
sąnarių dėl sunkaus darbo, užsiėmimo 
ar dėl kitos priežasties. Vartok Jolin- 
son’s Red Cross Kidney Plasterį prie 
skaudamų vietų, subrinkimal ir susty
rimai jus apleis — beveik urnai.

■ ( t ' ' .

.Tohnson’s Red Cross Kidney Plaste- 
ris užbaigia skausmas tarsi magiškai, 
dėl to, kad gyduolės ant plasterio per
sisunkia per Odą ir eina tiesiog į ap
imtas vietas ir būtinai pradeda savo 
nuostabų veildmą ir teikia pagalbą 
taip iglai, kol plasteris laikomas prie 
knno.

Tūkstančiai sunkiai dirbančių vyrų 
ir potery surado-paprasčiausią, leng
viausią. greičansią ir tikriausią būdą 
gydymui, skausmų ir sustyrusių mus
kulų. Nekęsk nei vienos minutės. Į 
Gauk Red Cross Kidney Plaster bile 
vaistinėj. Nuo momento ktfokiet jus 
pradėsit vartot, jus nusistebėsite jo 
nuostabiu veikimu.

Ko gydytojai. Kuęią Amerikos valdžia pripažino ir užtvirtino 
kaipo geriausią gyduolę pasauly dėl Reumatiškų skaudėjimų.

TURTAI JŪRŲ VAN
DENY

Jūrų vanduo turi savyje 
ištirpinęs daug aukso‘ir si
dabro. Iš tieksiančio kilo- 

py 

gramų vandens būtų galima 
gauti šešios milijonines da
lys gramo aukso, ir 19 mili
joninių dalių sidabro. Tkai- 

r aukso vertė jūrų van-
J A. V tiOl denyse siekia apie 14559 bi- 

'Iijonus dol., o sidabro vertė 
siekia 132 bilijonus dol.

Jeigu tą turtą padalintu
me tarp 1600 milijonų že
mėj esančių žmonių, tai 
kiekvienas gautų apie aštuo- 

pusę milijono litų 
vertės aukso ir apie 76 tūk- 
sančių dol. vertės sidabro.

kraštų svieto girių, visokiu medžių, 
ik.visokių šaknų* > • ■

įjhĮfflįr Mostis eina per skutų į gysla? ir 
Jaką žmogaus k&nę, tai tokiu bSftfKsi- 

sųst^rJ^S^ą žmogaus organizmą ir išvaro lau- . 
gs kaip tai: REUMATIZMĄ, RANKŲ,
LbVOS skaudėjimą, šalt į, rankų, kojų tirpimą ir atša- ~' 

jo, ir tai|i visokius skaudėjimus (tik ne ronas). \ - < 
Didžiausia laime frisiniiyj e kiekvieno žmogaus yra gėrėtis 

sveikata. Didžiausi skarbai honorai ir užsitarnavimai niekų yr 
prieš atsakančią sveikatą.

Žrųogus nupuolęs ant sveikatos, neatboja nieko, nieks jo ne- 
tiožija, viskas jam apmirusia ir be vertėo. Atkpeipiantatydqn— •• 
bagočius (turtuolius) ne vienas, tekis bagočius, neturintis sveL 
katos atiduotų sąvo bagotystę su mielu noru bile tik atsikratyti *■,

, • ...... . . -/• / e X.

ligos. Ir tu mielas Brolau Sesute nekankink savęs ilgiau ale eik

Galingos Mosties, kuri tave išgelbės iš skausmų ir Vargų? -
■ūpinti, įųsų vyriausybė 
svarsto klausimą apie javų 
ižpirkimą Amerikoje. Ma- 

kad teks pirkti įr į- 
irpžH npip 200,000 tonų k vi (H.

ir rugių. ’ t
Lffe'paskutinių pranešimų 
Hatvti, kad šiuo metu truk- 
jta jau ne vien duonos; pra
nešama, kad didesniuose 
attiestuose sunku gauti pirk' 
^ Sviesto ir kiaušinių. 
|S|>ąryšy su maisto produk- 
» supirkinėjimo pairimu ir 
Irusiomis dėl to ūkiškomis 
sunkenybėmis, šiomis die-

Garsinam visam pasauliui atvirai ir teįangai už kurias pa
sauli? paliudija ir dėkavoja už teisingumą gyduolių.

Tūkstančai žmonių yra i^sigydę, o milijonai dar nežino apie 
tai. ■ ” ■- .. ; - ■ .

Deksnio Galinga Mostis yra tiek verta kiek ji pati
sveria sulig naudos gydymo. Kaina ir
15 centų už persiuntimą ekstra. y

Deksnio gyduoles parduoda išmintingi Aptiekoriai.: ?v ž

PRADEKITE GYVENTI D
ĮSIGYKITE SAVO NU0SAV 

South Boston’e /
Kampinis namas su krautuve ir dvi šeimynos pozKetui®ns kambarius. Yra 
elektra, gazas ir skalbynės kiekvienai šeimynai. Kaina’žG.ūOO.
„ §eėiq šeimynų medinis namas, netoli Dorcbester Street 3 šeimynoms po tris 
ftambarius ir 3-šeimynoms po šešis kambarius. Rendų atneša $845.00 j metus. 
$4,500. Lengvomis išlygomis.

Trijų šeimynų medinė stuba ant W. Sixth Street, prieš pat švento Rožan
čiaus bažnyčią. 3—4—1 kambariai su (taisymais. $3,709. Lengvomis išly
gomis. 1 > j
Sį So. Bostone, netoli Dorcbester Streeto šešių šeimynų medinis namas: 2 šei- ’ niUS IT 
:ĮkyDOS po 3 kambarius ir ą šeimynos po 4 kambarius. Elektra, gazas, skalbynės, ■ 
^iRdells kiemas. Rendų atneša $L284 per metus; kaina $8,500. 
į Puikiausioj vietoj South Bostone ant Marine Road, dviejų šeimyną naujas 

pjautas. Pirmame aukšte 5 kambariai su saulės kambariu ii priėmimo sale.
Antrame aukšte G kambariai ir taipgi saulės kambarys. Yra piazaL Kiekviena 

Ifebnyua turi savo atskirą šilto vandenio šilumą. Visi naujausios mados jtal- 
ųųmal Vieta dėl garadžių. 14,500.

Rosliudale /
* Netoli Washlngton Street, 3 šeimynų medinė stuba su visais {laistymais, prie- 

BHdnial ir užpakaliniai piazai, trys štymo pečiai. $12,800.
East Bridgewater Farma

SlM) skėrių žemės 10 kambarių stuba, yra elektra, vanduo, šiluma, 20 karvių ir 
nŠaolktų fanuos' mašinerij-.i. Kaina $14,000.

Pat mat vra daug namų krautuvių ir farmų ant pardavimo ir 
R - J Umainvmo katrų negalime numinėti.

EAPDRAUDŽTAM automobilius, forničius, gyvastj 1c namus nuo ugnies Ir ne- 
ghrtmlų. Parduodame anglius M malkas.
K AS UŽLAIKAU PINIGŲ SIUNTIMO IR LAIVAKORČIŲ

. PARDAVIMO SKYRIŲ
FMtenriile kreipkitės pas: ‘ ; ’ . ' " -

L?*- A J KUPSTIS
HflSLttEST BR0ADWAY J________SOUTH BOSTON, MASS.

Bt: ’ Telephone Sdnth Borton 1062—1373 •

New Brifain, Ct.^Saus. 2, 1925 
Guodotini Tamstos !—•* .

Turėjau Reumatizmą per'ilgus metus 
buvau bandęs visokias gyduoles ir gy
dytojus, bet naudos nebuvo. Išgirdęs 
nuo žmonių pagyrimą apie jūsų Galin
gą Mostį parsitraukiau panaudojau sa
vaitę laiko, dabar jaučiuosi tikrai svei
ku jau pradėjau dirbti if tariu labai 
ačių už jūsų, gyduoles. Jus galite pa
garsinti šitą mano laišką arba pasaky
ti kiekvienam jeigu norėtų žinoti teik 
sybės apie jus^gyduoles, tegul rašąpea .

gnu ir kaip mane jūsų gyėtaolgc į..
Dar aš prisiunčia Jums $3.20 dėl; 8 dė- ' ■ 
žūčių, Deksnio Galingos Mosties po ur 
$1.50, nes aš siųsiu savo dėdei j Eu^ 
ropą šitas stebėtinas gyduoles, 'meldžiu 
kaip greičiau prisiųsti. • /

Su pagarba, Tonv Taronat 
55 Arch St., New Britain, Conn. .

konsefrvuotii
"—> Nereikia—pamiršti, 
kad ne visas žuvų rūšis ga
lima konservuoti. . -

■■■■ \ ; ■ -- , i

kelionę gavo 511 guldenų. 
Kaipo laivyno vadas (admi
rolas), jis gaudavęs 768. 
guldenus metams. Kadangi 
kelionė, kurios metu Ko
lumbas atrado Ameriką, tę
sėsi. nuo 1492 m. rugpiūčio 
mėn. pradžios iki sekančių 
metų vasario mėn. pabaigos, 
viso apie 7 meriešius, tai 
mokslininkas Kolumbo gau
tą atlyginimą tiksliai galė
jo apskaitliuoti. Toliau jam 
teko ištirti, kiek laivų, ka
rininkų ir jūrininkų toje 
kelionėje dalyvavo, ir ko
kios buvo jų algos. Tai bu
vo nelengvas uždavinys. Bet 
ir čia mokslininkui atėjo 
pagelbon tų laikų knygos ir 
raštai. Pasirausę po įvai
rius knygynus ir muziejus, 
mokslininkas • ištyrė, , kad didžturčiai savo ledaunese 
laive •kapitčnasr -anuomet ImLdaug 
gaudavo metinės algos 492 ^lv^.} 
guldenus. Kitų jūrininkų 
algos svyravo tarp 55 ir 72 
guldėm] metams. Sužinojęs, 
kiek laivų dainavo ekspedi
cijoje, ir sudauginęs sudė
jęs tas skaitlines,- moksli
ninkas, pagaliau, priėjo iš- 
vadą? kad Amerikos atradi
mas Ispanų vyriausybei kai
navo tik 6.036 guldenus, tai 
yra apie $2,500. y • i

ŽEMŽS KAINOS .

Vienas latvių prekybinis lai
kraštis paduoda surinktus 
davinius apie žemės brangu
mą. To laikraščio žiniomis 
įvairiose valstybėse vieno 
hektaro dirbamos žemės kai
na yra mąž daug šitokia:

Danijoje’. . ..-. .2800 lt.
Š. Amėr&oje.. .2500
Anglijcįę ./.... 2470 ’’ 
Bulgarijoje ....2238 " 
Norvegijoje ....2200” 
Vengrijoje V. .1450 ” 
Švedijoje ..... .1420 ” 
Rumunijoje''. . .1300 ” 
Lietuvoje ...... 800 ” 

zLatvijoje ...^ 266 ”
- \ Z - - - - •;±L

----------—------- ------------- ----------?------ —t > - 
Štai ką mums rašo šimtus tokių laiškų su padėkavonėmis 

aplaikom iš viso pasaulio kraštų. Žmonės dėkavoja atvirai^21.Z, 
teisingai.-------------___

Tikrai sakau stebuklingos DEKSNIO 
gyduolės iš 'Amerikos, kurios mane iš
gelbėjo. Turėjau pritrauktą ranką per 
Ilgus metus ir niekaip negalėjau Išsi
gydyti ir gydytojai buvo ketinę plauti. 
Ačiū Dievui ir žmonėms, kurie prirodė 
ir patarė naudoti Deksnio Galingą Mos- 
ti sunaudojau porą dėžučių ir likos ma
no ranka sveika. Ačių Jums išradėjai 
tų brangių gyduolių, kad Jums Ponas 
Dievas padėtų toliaus darbuotis.

Emilija Rusteikiene 
Kražių paštas ir miestas, Lietuva.

ARABO#
ibHamtas) 
GRABORIUS IR
LMUOTOJAS 
hington Street

RUSIJOJE

;<Jau buvo rašyta, kad Šo
ktų Rusijos didesniuose 
iSįstuose jaučiamas duonos 
iškurnąs. Rusijosvyriau- 
d)£ ėmėsi griežčiausau 
riemonių ^duonos trūkumui 
Įjntintii įr- laikinai taUbJ 
įTjpavykę. Dabar Rusijos 
ijįkraščiai vėl pilnį pranė- 

kad duonos. tiekimas 
dėstams pairęs; miestuose 
rie kepyklų ir krautuvių 
^5s žmonių, i 4
Kadangi Rusijoje javų 
įpirkmėjimas eina labai 
Ipnai ir nėra vilties, kad

į Vienas olandų mokslinin- 
įaš^apskaitliavo, kad Ame
rikos atradimas 1492 m. 
kainavęs nepaprastai pigiai, 
viso tik šešis tūkstančius 
trisdešimts šešis guldenus.

Kad visa tai apskaitliuo-' 
■ ii, mokslininkui teko smul. 
kiai susipažinti su sąlygo
mis, kuriose tais laikais gy
veno Amerikos atradėjas 
Kristupas Kolumbas -ir -jo 
palydovai. Šiam tikslui jis 
išvartė daugybę tų laikų 
knygų ir raštų, iš kurių pa
gyrė, kad Kolumbas ųž savo

1 I^BDAS BAIGT 1
Iii A k V X • k i • ■ K A 1 1 k. A

* A * • V > , H
T- JĮl*

k , iĄ i? , ■*’Vii Ld. ' M Hfc


