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:ame mato .Amerikos nepri- BUDISTAI SUJUDO. 
ųrirną jų veikimui prieš
Vokietiją.
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Mipaiidai mtiprinimo btn m*, 
loaeinii Dievui ir pačiai Bažny
čiai, ir žmončmi naudingesni!, . 
negtl pirkimai bažnytinių indų ir 
net negu bažnytinė apeigoė, Pa
kol to neiupra* vist katalikai, mat 
negalima tikžtie sulaukti įpiudoa 
kori nutiktų Katalikų Bažnyiioa 
rimtybei ir pajėgoms, žmonių 
vadai, pirmiausia-‘gi kunigai, fa.. 
H įkaityti tai aavo didžiausiu už
daviniu.

. Vyskupas Kilian.

' Paryžius. —-Franeijos ka
reiviai turėjo pradėti žy
giuoti į Ruhro sritį naktį iš 
Utarninko į seredą. Bet

* Franeijos vadovybė pasiry
žo tą žygį daryti seredoj iš 
ryto, kad Vokietija suspėtų 
prirengti prie to žygio gy
ventojus.

Franeijos karinis ūpas ir 
apetitas ant kraujo labai pa
kilo. Tokie jie karingi, kaip 
ir karo metu kad buvo.

Buvo skelbiama, kad 
Franci ja suipobilizuosianti 
daugiau kariuomenės, bet

* francūzų pagatavumas tą 
daryti yra griežtas. Į Ruhr 
buvo suplenuota žygiuoti 
510 tankams, divizija raite
lių, šėšiij-pulkų, lengvios ar
tilerijos Jr trijų, sunkios. 
Franci j a esanti pagaminus 
daug* kilbasų maitinti

* Rnhro neturtėlius.
Anglijos diplomatai spė

ja, ‘kad francūzų briovimasi 
. Vokietijon pasieks to, kad 

k Vokietijoj kils revoliucija.
Amerikos valdžia buvo 

priešinga Franeijos žygiavi- 
. mui Vokietijon.

f

TURĖJO MILIJONĄ
DABAR TIK dOa.

New York. — Pereitą va
sarą George Pirococo išplau
kė iš Amerikos milijonie
rium. Jo turtai buvo Smir
noj. Dabar jis sugrįžo A- 
merikon tik su 60c. Pirmu 
sykiu jis atvyko Amerikon 
1905mi. pečkurim Pradėjo 
:abokos biznį. Paskui jo į- 
staigos buvo Smirnoj. Ta
boką gabeno Amerikon. Pe- 
3 itą vasarą, turkai užėmę 
g inimą, viską sudegino. Jis 
.negalėjų nei savo pačios A- 
merikon atgabenti. Jis tu
ri 40 metų amžiaus ir sako 
jis dar subudavosiąs sau ini- 
lijoną dolerių iki uitis.

Tokio. — Trys tūkstan
čiai budistų dvasiškių turė
jo su važi avimą ir protestavo 
prieš ’ valdžios sumanymą 
užmegsti ryšius su Vatika
nu. Išleido clekleraciją, kur 
skelbia, kad toks valdžios 
žygis priešinasi 'tikybinei 
Japonijos sistemai.

» .•» -
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APKALTINO .
VOKIETIJĄ.

' PASIKORĖ.

Wdrcesterf Mass. — Delia 
E. Stkaton, 60 metų am
žiaus, buvusi ligoninėj, pa
sikorė. Ji pasidarė virvę iš 
paklodės; viena galą užrišo 
už lovos kojos, o kitą sau už 
kaklo ir po to šoko pro lan
gą.

■Rymas. Italijos minis- 
teriu kabinetas nutarė didin- v v
ti karinių orlaivių skaičių. 
Pulk. Piečio prižiūrės nau
ju orlaiviu statvnlą.

IŠTEISINO.

New York. — Vienos fur- 
tininkės naujų me|ų pramo
goj prapuolė ^augmenų už 
$500.000. Buvo intartas 
Frank Barrett Carman. Po 
iš kamantinėjimo jis tapo pa
bustas; Taip vagis' ir nesu
sektas.

Organas Am e ribos *Lietuvify 

Rymo Kotai :kų Šventa
* "A" - \ ' I

-f®- ■'

ŽINIOS Iš LIETUVOS.
rašo apie reika

lą išleisti žuvusiųjų už Lie
tuvą karių albumą. ■ •

PASIĮlĄSJi TĄPKĄ. j NESIRENGIA BARAN.

Papilyje lapkričio 27 d. 
rasta vieno ūkininko namuo- 
se du lavonų: tėvas ir sūnus. 
Tėvas besąs stribo j nužudys 
tas, kirvis sale besąs. - Sū
nūs daržinėj pasikoręs. Tas 
įvyko dėl girtybės.

DMin, Airija. — Dan 
Breen, respublikonų vadas,1 
paskelbė,' * kad respublikonai 
pasirašė taikos sutartį su 
Airijos valdžia. Respubli
konai sutikę sudėti ginklus.

Respublikonų vadas De 
Vaįera esąs slapta atvykęs į 
Amerika. „m..

—---------

KARALIUS IR .
POPIEŽIUS.

R y mas. — Pirmu kartu 
nuo 1870 metų Italijos kara
lius ir popiežius dėjosi prie 
bendro darbo. Abu popie
žius ir karalius atsiuntė do-. 
vanas laimėjimui, kurio pel
nas eis kovai prieš bliuzui j i- 
mą. Popiežius atsiuntė ar
tistišką medalikėlį, o kara^ 
liūs sidabrinį stalui parodą.

. Bu^dpeŠtas, —Čeko-Slo- 
vakijoj buvo pasklidę gan
dai būk Vengrija rengiasi 
karau.- Grafas Apponyi, 
garsus Vengrijos politikie
rius, pareiškė, kad tie gan
dai esą be pamato. Sako, kad 
Vengrija turi.35.000 karėti 
jįų, o jos kaimynai Čekoslo? 
VaS^*a7 'Rumunija ir Jugo
slavija turi 500.000. karei
viu a

Pagal Lenkijos* įstatymo 
'Vilnijoj nuo gruodžio 10 d. 
: prasidėjo priverstinas jaunų 
vyrų kariuomenėn ėmimas. 
Gruodžio 10 di Vilniuje žy
dai naujokai, kitų naujokų 
buvo išjuokiami ir mušami, 
o vienas žydukas vos neuž
muštas tapo.

f A į

Kaitinčiau valsčiuje, Keo* 
narpolio dvaro laukuose jau 
gruodžio mėnesio viduryje 
dar bmm nepjautų' čivižų ti 
žirnių, nekartų bulvių, ne- j 
pjautų dobilų. Tas atsitiko . 
dėl nešilti kimų su samdiniu- . 
kais." f-

J.
F- ” i iiT-mi -pu #

Gruodžio 10 d. Dotnuvos 
parapijoj nežinomas asmuo 
peršovė grįžtantį namo, ūkti ; 
ninką Legavicių iš Urųęžįų, 
Žmogžudystės priežastis ne
žinoma. Gal neatsargus ke
lio nors šaudymas tą pūdą- ; 
re. ■ , • • , :

■ ♦'<•

BAISI PADĖTIS.

Panevėžyje buvo sureng
tas vakaras neturtingiems 
gimnazijos mokiniams su
šelpti. -Gryno pelno padąrv- 
ta 3.000 litų.

Šančiuose prie lietuvių 
mokyklos, JuozapaviČiita 
gt., įsteigta liaudies knygy
nas. z ' • 7 ’ ;

Kunigaikštienė Magdele-^ *■ 
na Radzvilienė Kaimo mies
to muziejui padovanojo aš- 1 
tuonis paveikslus.

Paryžius. — Alijantų. ko
misija, ištardžius Vokietijos 
atstovą, pripažino, kad Vo
kietija iš nenoro, o ne iš ne
galėjimo nepristatė reika
lautų anglių .Franci jai. Kad 
Vokietija kalta balsavo 

- Franeijos, Italijos ir Belgi
jos atstovai. Anglijos atsto
vas balsavo už Vokietiją.

C

TURI PASISEKIMĄ.

Ne iv York. Franeijos 
stebuklingasis gyd. Couė 
pirmą dieną turėjo 32 pa- 
eientu. Iš jų 30 pasveiko, o 
du pajuto blogiau. Antrą 
dieną turėjo 113 pacientu. 
Didžiuma jų d^iaūgiasi.

PRIEŠ MIRTIES 
BAUSMĘ.

London. Teismas nutei
sė miriop vyrą ir moterį. 
Laikraščiai pradėjo- peikti 
tokį nutarimą ir apskritai 
pradėjo rašyti prieš mirties 
bausmę. Minėtas vyras ir 
motetis nuteisti štai delko. 
Tasai vyras panorę, svetimos 
pačios. Tai jis ir ji nutarė 
jos vyrą nužudyti ir tą p.ac 
d'are. '

Teismo nutarimas išpildy
tas ir abu buvo pakarti.

SUDEGINO 20 NAMU.

Roseit'oody Fla. — Po neg
rų pogromo, laike kurio vi
si negrai išbėgo į aplinkinius 
miškus, govėda -sudegino 20 
negrų namų.

IŠGABENIMAS .
PADIDĖJO.

Wasliington. — Per perei
tus metus Anglija importa
vo į Suv. Valstijas daiktų už 
$359.716.931. Tai yra ant 
21 Puoš, daugiau, negu 1921 
m.

EINA DERYBOS.

Budapeštas. —■ Austrija 
ir Vengrija veda draugingas 
derybas. Susitarta užsienio 

’ politikiį vesti bendrai.

NESIPRIEŠINS.

Berlin. — Vokietijos prę- 
. mieras Cuno sako, • kad toli

mesnis francūzų briovimąsi
į Vokietiją esąs laužymas 

- Versaliu sutarties. Bet ke
lio galia, to valia ir teisėj 
Vokietija jokio ginkluoto 
pasipriešinimo nesirengia 
daryti prieš francūzų grobi
mą Vokieti jos žemių.

PALIKS VOKIETIJOJ.

J WasMngto$i. Nors Suv.
Valstijų senatas nubalsavo, 

: kad a AmeAos Jegaa 
atšaukti M Vokietijos, bet 

\ tam pasipriešdnnųdniinistra- 
ei ja, Todėl Atnęiikos elta 
pacinė armija ten liks.

Francijai labai nepatiko 
Am^taabėttąto.ĄęĮimBB ag 

vių niro iRėltio; Franęūzai

7-

A

netrukus
STREIKUOS.

o

Fdll Rive r, Mass. —■ Au
dėjai yra pasirengę bile die
ną išeiti streikan. Reikalau
ja 29 nuoš, pakėlimo algų. 
Laukia isakyrnd streikuoti 
iš unijos centro .

LIETUVOS ŽEMLAPIS
Kaina 45 Centai

Tai naujausios laidos su
lankstomas žemlapis ir kiek
vienas lietuvis turėti) įsigy
ti.

. uDarbininke,> 
Didžio išlankstytas 

26x33* ■ 1
366 Broądway,

Botson 27, Mass.
-► ..................  •'Trt. ..
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TIK PER VIENA
SAVAITĘ.

TFasbingtooi. — Per pir
mąją šių metų savaitę iš 
Suv. Valstijų Europon .išga
bentą L578.00b bušelių kvie- 
v* cm, • - - .

. K

1

SIŪKĖŠTAJVO.-. '< •

/.y/* M ■ŽMONES. 

. Bu ffdlūy N. T.Suareš
tuota 24 asmenys, intarti į- 
'•gabenime -Ą&unw>' ir kitokių
ųarkotikų į Suv. Valstijas.: 
Yra špėjąmay kaCSHbįįi šau 
ka yi’a. stipriausia savo rm 
šiėsrtdsoj Ąmertkbj* ' . ;

Mokyti ir išmintingi vyrai atil 
(Uiauffti negali, prisiąiinf Mygu 
skaityme^naųdip Mtai M 

mok81avyri» B.’ Btiry. 
anot jo betaįan^,3^* gėHittiiM 

mokytojai. Jis ant tovti niekad 
nesupyks Ir ašmokesnio nereika-

" 18 K * ■ ■ '

ftięgąnčid
jte vit .M igfei

dkib jin >av|i ntUĮttdki/* L kūtinid ųentoi

»

S

t
Bostono majoras Curley 

pripažino, kad niekuomet 
Bostone* nebuvo gatvės biau* 
rešnėj padėtyje, kaip dabar. 
Gatves valo 3.$00 darbinin
kų ti negali apsidirbti. Snie
go nuolat daugiau prikrinta 
ir valymo žymės nelieka. 
Daug automobilių negalėjo 
iš gilaus sniego išvažiuoti. 
Savininkai turėjo juos pa
likti ir eiti pėsti. Miestas 
jau išleido valymui $100.000.

' Kompoz. Stasys Šimkus 
parašė simfoninę baladą var- 
du„.^Nug^ąjnzdusi iHlię. ” 
Dabar ji spauzdiriaina Leip- 
zige. ‘ Žodžius parašė Jonas 
Žilius, vokiečių kalbųjį ver
tė Vydūnas. Spauzdinama 
abejose1 kalbose.

’• ‘ t.

K l ai pėdos kraštą duona ir 
miltai išduodama tik sulig 
kortelių. .ir. ,tik Klaipėdos j 
krašto gyventojams. . ■

‘
Lietuvos valdžia paskyrė ■ 

pusę milijono litų pradžiai.

l

. Vilniaus lenkų okupacinė 
valdžia gruodžio* 3 d. paleido 
iš kalėjimo' E. Vileišienę.

v* * •.

PERVAŽIAVO
SAMAROS TYRUS.

Paryžius. — Per Afrikos 
Saharos tyrynus ikšiol tepe- 
reidąvo kupriai. Dabar 
pirmu kartu'tyrus pervažia
vo penki specijaliai pritai
kinti automobiliai. Važiavo 
iš Tugurt į Timbuktu. Pa
darė 2.000 mailių į 21 diena. 
Kuprių karavanai tą kelionę 
padaro į tris mėnesius. Reiš
kia tąj ką kupriai eina vie
na savaite, automobilius, pe- 
reiTia viena- diena.

KAIP LAIMINGAI
■ \ SUGYVENTI.

Rodūnėj lenkai varosi, 
kad panaikinti lietuvių kal
bą bažnyčioje.

Užimtose -lenkų Lietuvos 
kraštuose lenkai daro me
džiokles ant žmonių. Dūkšto 
apylinkėj suimta visa eilė 
intartu asmenų. Medžioklė v w
daroma ant lietuvių ir gudų.

Lietuvos niinisterių kabi
netas gruodžio 11 d. priėmė 
biudžetą 1923 metams. Pa-

..————j.
KONFISKUOJA. 'L 

APYNIUS

- New 'YovĘ— Proliibici- 
jos .agentai, kovoje prieš 
munšainės darymą pradėjo 

■ konfiskuoti. apynius ir sę- 
lyklą; Dar nežinia, kąteiš- 
mas pasakys dėl šitokiikkoii* 
•fiskavtal* , ' V; ?

J • ■ • < , z

; PRIŽADA SKGLA. ■ ■

- AngŠjos
fi|mnsinū kornisijių^tvykų* 
stittitis apie skoloj grąžini-

atmokės jŲųetikid iki pa«-kifeutimas y&a biauresnis už

' • »• v

•A

|.»4

i

i.

Palangos uosto Šventosios 
upės žiotyse1 -statymui. Uos
tas bus sujungtas geležinke
liu Darbėnai-Palanga. Dar
bą ves nesenai iš Petrogrado / 
atvykęs inžįnįprius Visoc
kis.

Dėl .nedarbo ir.brangeny
bės Vilnijoj baisiai prasipla
tino plėšimai ir vogimai/

Sausio 6—8 d. buvo Kau
ne Lietuvos juristų suvažta 
viilias.

Vasario 22—24 d.’Kaune 
« t.

bus Lietuvos gydytojų suva
žiavimas. S

Lietuvos žemes ūkio dr-ja 
jamų mumatyta 199.208.087, Kaune rengia paukščių^ ja-
o išlaidų 183.925.085 litai.

J..

Gruodžio 3 d. vakare neži
nomi piktadariai išmušė 
•spaustuvės i?Zorzosv langą 
sumaišė raides ti kitokių 
jeib ų pridarė. Užpuolimas 
draytas italu- sulaikyti 

? spauzdinima ’ laikraščio. 
^Dzieimik IViienskiU’ ; -

vų, ^daržovių, seklų ti dar- 
žininlSfstės parodą, kuri tę
sis balandžio 8—9 dm .

lv -"i

*. *

SUSIRŪPINĘ ,

X.
( 
i

}

, Philadelphia, Pa.—~Joiiat- 
han Shainėlainę su savo 
žmona sausio 8 d. nunėjp 72.* 
ras savo šliūbo sukaktuves* 
Bake,' kkd per visą laiką jie 
i neturėjo Jokių gnŽt: j okių 
K.nėsušitiMtoa j Vyras Kini f N: (-j. >■' 'y ’L. 
93 metus,, jo žmoną 92 inctm e.
Paklausta jų, kaip jie. gale“ 
joKaip gerui sugyventi. Vy- 
yąs *‘7fei nori laimins 
gal ^ufeventi, tai turi dėl to, 
padaryty pasiryžtu P&M* 
Lenktai taljtaia taip, - kaip 
yW- bk nęįstaimstt Busti

t

x

*/
A

/■iWi.-|i ■.< liAi V _

. Gruodžio 1 d. Vilniuje su- 
degė Kaperio dęgtaų.dW 
turC ' ? /' : '•

5 
! 

!

Į-

- w-i. -I n;m ' * * * ■ f -J

London. — Iš Rygos !pwj|- 
nešama, kad Maskvoj esąa/y 
didelis; susirūpintas' Kėni*® 
no. lilcmt Fsą sukwrt&S 
daug daktątij* 3$ Vokietijoj 
jau ąįvyko daktaras Foerwj 
tei\ Vogti; 'Klemperer 
Bauiūke. .r ; ‘

. J
r, • >

‘ ' A

" Gftiodžib 9 ,&• ant gęiožųv 
kelių tūrių Ptinos 
tiškių kelęivįų traukinys sūt- 
:sidiW su .kelyje* ^tovinedų 
sugedusių■garvėžiuJ; Gatih?- 
žia apdaiižytav hfct. žnūp 
nėnis nieke blegfc neatsitiktų

. S

č;.

•t

S

F

V f
Anieriron:--kųyas Bdlsattim 

KnvdV užėjęs ant seklumos® 
Be didėlių pažeidimų 
buto nutrauktas nuo aėkliO 

ūtih'auktas į Km 
AVėst. ° ’ ’ ' ’
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50.00

.. 100.00
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5.73
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PASTABĖLĖS.
v ■■■■-/——
Savaitraštis" ‘ ‘ Amerika, . 

jezųftų leidžiamas laikraštis 
į indėje Rytinės Galicijos gy

ventojų aųemorandumą, 
, dviejų vvskuptj pasirašytą. 
• .Memorandumas kreipiamas 

. “J visas civilizuotas tautas. ’ ’ 
• " Memorandume jšrokuojama 

Ięukų papildytos barbarybes 
Rytinėj Galicijoj. Tas me- 
morandiunas: buvo -iildėtils 

( Europos- kaikuriuose laik- 
naščiuose ir “America” nuo 
savęs prideda, jog “šis pro- 
testas ima patraukti daug 

|||.-. domesio.” . Nėra abejonės, 
kad tas.protestas yra jLenkl- 
jai žanclinč.

k?*- Ijr"- 
jktA Lietimai, išdėdami civili- 
K: • rimtam pasauliui lenkų'bar- 
Bl . bagbes VilnijojAr neitfali- 

nej. Zonoj,y nemažesnę už rū- 
teineŠius'' žąncdųę uždrožtų 
Lenkijai. Tas eitų Lietuvai 
sveikatom Lietuviai to ne
padaro dėl laiko neturėjimo, 
lietuviai perdaug užimti sU 
titarpinemis partinėmis rie 
teitomis. Vieni iš lietuvi i

s’

’ ?'

'-M*-.

įr,t

'n z.’

<

1 A 
užimti priešvalstybiniu dar

ybų, agitaci j a prieš Lietuve >s 
įstatymus, prieš Lietuvos, 
rėmimą, kitiems praeina 
prieš tai reaguoti.

. Lietuvos Seimas preziden- 
L tą rinko gruodžio 21 d. So- 

rijalistai-iia.udiiiiiikai, soci- 
jąlclemokratai, kartu su ž\ - 
dtfe lefeus ir’ bolševikais] 

i .tauio posėdyje necIalyvąYo, 
t; lies žinojo, kad jįj. kandida- 
■ tai nepereis. Į posėdi buvo 

atėjęs- Natkevičius ir Vilei- 
?Wsr.abų ąmerikifečiains žiuo- 
rini “didvyriai” ir elgėsi kaip 
įmonės, pas kuriuos nė visi, 

ąipit^ . Paraudę ^rėkavo, 
baudė sutiukdyti prezidente 

Rinkimus. .Natkevičius už 
netvarkų paširigimą išmes
tas iš seimo idTęiai jiosšdžią.

k

X

iš a 5, KUOTp 
darbuotės: ,

Aukos.* •
Pradėjus Montelliečiams 

judinti žemę su katalikiškos 
spaudos platinimu, sujudo 
ir kitos lietuviu kataliką, ko
lonijos. . Štai Chicago laike 
Kalėdą švenčių, buvo parsi- 
ivietlisios gerbiamą kini. M 
Kemešį ir nuveikė labai 
daug kataliką spaudos^rei- 
jalams. L.DS. organizacija 
ypatingai nariais pasididi
no. . ‘ •
. Llevelando kuopa;’, kur 
daugiausia visokią, pinklią 
Liet. B. Sąj. organizacijai 

; daroma ir sujudo ir štai vie
tos kuopos, susirinkime, na
riai supratę kataliką-’ spau
dos rėmimo naudą, nutarė 
paaukoti “BarbininkuL’ 25 
dol. namo boną ir čia pat ant 
vietos suaukavo spaąidos rei
kalams $12.-25, kuriiios’pa
siuntė “Darbininkui.” Lai 
šis Clevėlando kpopos pa- 
vyzclis bus nepamirštas ir ki
tose LI)S. kuopose. ■ i

Nuoširdus ’ ačiū. Cleve- 
lando kuopai.

Brig’hton, Mass.,. 32 LDS. 
kp., irgi neatsiliko užpaka
lyj. Ji savo susirinkime ir
gi paaukavo “Darb.” jo na
mo boną 25 dol. verges. Nuo
širdus ačiū 22 kuopos na
riam, • ypač jos vaidybai.

LDS. Conn. apskritis, kai
po turtingiausias ir geriau
sia tvarka pasižymėjęs,'aps
kritys, nuo kurio jau senai 
laukta ką tokio? naujo, s'avo 

■ susivažiavime Wi\terbury ir 
gi parodė “Darbiiiinkui” it' 
'jo'reikalams daug širdie^ ir 
noro jo pagęrinmdi darbuo- 
ties. Atstovai apsvarstę ka
taliku spaudos platinimo 
reikalą, .paaukavo iš savo 
iždo net 50 dol. ir atmokėjo 
.likusias bilas, kurios Jauvo 
užsilikę nuo seniau. Labai 
ačiū.Conn. apskr. ir jo vedė
jams už suteiktą taip gražią 
dovaną.

Aparf aukos, jie nutarė 
surengti ateinančią vasarą 
milžinišką išvažiavimą, ku
rio pusę pelno žadėjo sldrti 
• ‘ Darbininko ’ ’ reikalams. 
Labai ačiū jiems už tatai ir 
•ikimės, kad jie savo žodi iš-

* 
pildys, “Darbininkas7’ turės 
daug naudos. .

• <X. TtĖitctsonis,
LD& C. 8eki\

L. D. U. CONN. APSKRIČIO 
14-TAB SUVAŽIAVIMAS. .

; .7 ■ t,..■

LDS. Conn. apskričio metinis, 
suvažiavimas įvyko gruodžio 10-tą 
dieną, 1922-metuose, Hartford, Ct., 
b'v. Trejybes parapijos svetainėj.

Apskričio piriri. P. J. Tutorai- 
tis .pradėjo susirinlliiuą 1:15 va
landą po pietii, su prakalbčle, svei
kindamas delegatus bei delegates 
ir linkėdamas geriausią pasekmių 

j svarstyme ’LDS. reikalų, Teipo- 
gi pakvietė vietos kunigą A. Vaš
kelį atkalbėti maldą. • /.

: - J?-o-maldos, kum Vaškelis pa- 
sveikino delegates- bei delegatus 
ir davė gerus patarimus, kurie bu- 

. vo tubuungii dei^pagerinimo dar
bininką reikalą.

Valdybai' užėmus savo vietas, 
buvo iššaukti atstovai liuo kuopą. 
-Pasirodė, t kad atstovaujama pen
kios LDSf kuopos; Peržiūrėjimas? 
mandatą buvo- payesta lustiuiukei 
ir viėe-pirnuninkui, kurie pranešė, 
kad mandatai yra legąliški.“ Dėl 
sutvarkymo įnešimą buvo išrink
tą komisija iš trijų: J. Tautila, Ą 
Mičiūnas ir J. Burnota. .

Sekė rinkimas., prezidiumo sesi
joms vesti, išrinkta vedėju — P. 
J. Tutorąitis, Pagalbininku — V. 
Byliiiskas, Raštininke M. Bla- 
zaąskiute, Maršalka — K. Tamo- 

Ašiūnas, Rep^teriu — A. Patee- 
Jds. \

Šaukiama delegatai nuo LDS. 
kuopos, Waterbury.. Conn.:

(1) A. Aboja, 
(2j J. Bernotas,
(3) P. J. Tutorąitis,
(4) J. Tautilas.

LDS. 6įtos kp., Hartford, Conn.
(1) A. Mašiotas,
(2) P. Mikalauskas,
(3) A. Pateekiš,.
(4) A. .SimonaVičius.

LDS. 28-tos kuopos, 
ven, Couh.:

. (lj A. Aboja, •
(2) A. Dyržius.

5.-tos

t

New

sitartą su kuopom apskričio, ar 
reikia šaukti ekstra suvažiavimu 
ąrąe. ' - j

’ Iš- eilės’ sekė pagelbininko, raš
tininkes ir iždininko raprptaV btt- 

į rie buyo1 visi' vienbalsiai priimti*
Organizatorius praąešė, kad jis 

nelabai daug ką nuveikė, ues jis 
■pildė savo žodį: “Jeigu kuopoj 
uekvies, jis nevažiuos.” Tad-gi 
nelabai kur ir- važiavo., Raportai 
priimtas....

Ištrauka iš iždįninko raporto:

Balansas liepos 31 d. buvo $659.02 
Pinigiškas- turtas (casli). ..259,02 
Tautila sugrąžino laike su

važiavimo .. .. .... * ,1 15.00• ' *

Viso ’eash pinigais yraę, .• .$27,4.02

Išmokėjimai-:

V* Bylinskui lėšos į seimą 25.00 
V, Bylinskui lėšos į Conn. ' - 

apsk_suvažiayimą-^....-^4.00
P. . TutotaiČiui- išlaidos ir 

lesos^^r.-.'• ..*■*.*
M. ' Grimądar lėšos į seimą 
Organizatoriui Tautilai iš

laidos » . •' r .... r •
M. Blažauskiutei alga ir iš

laidos. .... .... . * _• r » » • 
fžd. Čibulskiui kelionės’ lė--

,v ' '
• • v •. •••» » r * • * a « • e .

w A

Telegramą siuntiinąs x.. 
Auka ‘fDarbininku? ’ . *.
Bilą apgarsinimo iŠvąžia-

vimo ....... .i . ‘«*
Viso išmokėta ..

Balansas Gruodžio 
dieną, 1922 yra .

Cash pinigais ..... 
Bendrovės Šerais ..
Lietuvos Laisvės Paskolos - 

Bonais-.... ..:.
LDS. Namo Bonais

~’5’VišoU....,

34.00
->-----

.:.. .$157.37

įę-tą k ■' 
. .$501.65-

........101.65

..... 200.00

. tančios d vašią vergi j os. 
: Daug prisikentė jom pakol 
susimetę būi’in išplaukėm 
priekin, ir švystelėjome Eė- 
leraei j otrrelia va. N usigan- 
lo mūsų, priešai ir suglaudė 
savo bekrinkančius būrius 

; statydami bendrą frontą iš 
socialistų ir laisvamanių-tau- 
rinkikų . prieš katalikišką 
Federaciją, šiandien mes

■ jau įvertiname savo jėgas, 
imprąntamn-drausmes rrika* 

; lųiTr drūšiai žiūrime ateitim, 
įįš ? te8 aukštumos musų 
akims prasiskleidžia nauji 
veikimo plotai. Jie .šaukia- 

r - ' " ‘ ■ - “ » - • * K

yr 
soinš- klititims nugalėti, ue-- 
Jaukiatnioms darbams įveik- 

tąmie įjadurę^rba semyąm* 
ri'tajiuęk. Mums yieuajuš* 
fali nis ĮSriri&hbtivė vtefcojk 
špreų$iw dieiim .-Špfedi* 
mus mūsų -visų lumširdus ii 

; griežtis į ’• mylimės ir^pasL 
rįžtumri kovpkteri ’. už l£riš- 

įve iš šliuptatiiį '.'i&opi- taus įdcalfe” y A

i’

; . Bgreįtą ncdeldienį Cliica- 
gof buvo apliukiąią valstiją 
|&tbliką seimas. 
į$piu mmą šitaip rašo: .

‘VjudaUsioji-'' &eimot rcu- 
Hlją iniutis buvo:; padaryti 

žvalgą praeities darbą, į; 
Į^Oreti į. dubūidiės uždą vi
lus hyatguivMius sąvū dva- 

Kristuj e šokti darban.- 
įdRd apsiy^B tie, kurie U- 
Bbiį Wmu .baigti' darinį 

Maža tokią W t - f ’ . . > . ■ • . •

■ ■ * ■'* . ■' ■

Ilgai mums teko kovoti, 
tol galutinai išvadavome

. LDS. 36-tos "-kp. Nevv Britain,
Cqiui. :

(1) A. Gurskis, 
. (2)

(3)
(4)

. - (5)
(6)

LDS. 39-tos kuopos, Bridgeport,7 
Conn,:

(1) A. Vaičiulis,
(2) V. Bylinskas.

Viso delegatų pribuvo 18. Prieg 
tam pribuvo da trys svečiai, Ona 
Tutoraitienė, J.-Bernotienė ir K.. 
Tamošiūnas. < ■

Visiems delegatams bei' sve
čiams buvo sutekta ženkleliai.

Teipo-gi svečiams buvo suteik
tas patariamas balsas. ,

Sekė skaitymas pereito suvažia
vimo protokolo, kuris buvo pri-. 
imtas su užgyrimu. ir pirmininkas 
pasirašė, bet su viena pastaba Ur
ba patarimu. ' ■ .

Kad raštininkė patėmijus klai-- 
das, lieptą centrui atšaukti tas; 
klaidas.

* . . ■ > • • * . 
Valdybos raportai.

Idrminiiikas išdavė raįortą, ku
riamo jis- išreiškė jo priežastį, kp>; 
deT ekstra ^suvažiaviinas ncbuyo 
šaukiamas.Iš raporto matyliu 
kiid pimųlinkas rūpinosi savo pa
reigas įęrai ūtlikti, i Iš eiles buvo 

gaiįitacij’oš; - su ’ Pėdorątion oi La- 
bor.- Paaiškėjo, .kad jau sunkios 
.sąlygos, klausymas risbaig- 
' tas, Pirmibiiikas pridavė ’raštL 
fcėilaišką .iiim Sce. of Statė išrriš- 
ikiant. jų priėmimą rimdhlrijti 

fedingui pmrir 
tą štįvažiayimą. A Č ; •

i>tr«inŪnkas’'į)rąiĮąŠėl kad Jis 
nebūva nūyužiavįu į' centro pusė- 
'džius, nes prieš seimą jis įiegalC- 
ję.pvibtltrdvt tam tikrįt aplinfejy 
bių. Baportnš buvo, priimtas, bu 

*dehiiyilojta uuu viena puBtalri,

. , . J

A. Mičiūuas,
M. Grima-ila,
M. Blažauskiute, 
P. Kavaliauskas, 
P. Gumblevičiuš.

«

*

* i *<■• *. . ,, , . , >• » jįWKus» unuvu, 4 jsj viiea mūvi
i dmbmmką^ .duIvyij.it Vų riąneBū apie.ausijimgiiną inūs oi

.$501.65

Atstovai į buvusį LDS. seimą 
išdavė raportą, kurie buvo priim-

■ tr su delną plojimu. .Pasirodė, 
kad iš keturią išrinkti! atstovą į 
seimą, tik du ten buvo. . Kitą 
dvieją pasiaiškinipiai buvo priim
ti. . - i „ '

Kuopą raportai.

LDS. 5-tos kuopos, aVVterbury, 
Con. Pilną nartą 78; vyrą 72, 

> moterą 6. Iš tą randasi 6 artis
tai, 4 dainininkai, 15 amatninką 
ir'3 prakalbininkai: Kuu.J0i. Bak
šys, Jonas Tautilas ir P. J. Tuto- 
raitis. Per šį pusmetį kuopa su
rengė dvi prakalbas ir prisirašė 8 
nauji nariai.

LDS. 6-tos kuopos, Haįtford, 
Conm — Kuopoje randasi\viso 40 
narią. Per šį pusmetį jie surengė 
balių ir prakalbas ir spaudą su-

■ šelpė $200; ‘ ’,
' LDS. 28-tos kuops, Neiv- Haveii, 
Conn. — Narią randasi 26: vyrą 
22, moterą 4. Tarpe ją yra 4 
artistai, 6 dainininkai, 4- amatnim 
kai ir du prakalbininkai. . Jais y- 
fa Kūli. V. Karkuskas ir M. Jo- 
kubaičiute. Per šį pusmetį suren

gi gė 1 išvažiavimą.
LDS. 36-tu Uuopn, >New Britam, 

Conn. — Viso narią kuopoje ran- 
ejaši 26: vyrą lO^moterą 7; tarpe 
ją 1-Tlainininkaš, 1 smuikininkas. 
Per šį pusmetį ji paaukavo LDS. 
Namo Boną LDS. . organizacijai. 
Prie kuopos prisirašė 4 nauji na
rtai. ; \

LDS.. 39-tos kuopos, Bridgoport, 
. Criiii. L- Išviso įmrią yra 68. Per 
šį pusmetį surengė pikniką, LDS7 
labui ir' Centrui pasiuntė $24.05. 
Trieg 'tam $200,Q0> atmokėjo sko
los kliube ir surėiigę, diskusijas.

Kuopą raportai .priinti su užgy- 
•rimu. j .

įnešimai. ■
;1< 36da 3r 39-th 'kU°Pbs inuša, 

Lad Vengt gegužinę " ir pakriesti 
Lįetuyoa atstotą įrib. V, Garime? 
kį. šistinč^inbiri tapo' priimtas ii1 
nutarta pusę pelno sldrii dentrui 
skolą utmokejimui.'.
a 2. 36-tos ktioposc • Uonri apskri
tis. isklausva kuopos nusiskuiidi- 
uiUiApriėmė įnešimu kad Dentro 
.rąšth&Įlgs praneštą kuop^ W. 
niijkamsjipih narią sM’L ‘ . < 
/ 3^28-tos kuopos, /Kad Ctniri 
apsMtįis rengtą inakulbą nia$? 
rūtą.. (įnešimui* priimta ir nutar
ta rongtt ;• ; a* ' . . '

4, Kad Couit apskritis pagok 
duutą kiekvienos kuopus, kad ri-

«■

ninkui’1 padirbti, teip suteikdami 
naudingą paželpą'Centrui. įne
šimas priimtas. 1. ’ ‘

5; Nutarta midaryit teatrališką sčrikirB eražus iii 
komisiją, išrenkant, atstovą i|L ?ia^s,11
kiekri&os kuopos. m žmogui, darbi-

6. Conn. apskritis užgiria ir pri-j Hiilkui antras teatiaš. Kaip 
ima Įnešimą, kad dvasiškąja para- teatre, kur yra daug kartais 
gintą Žmones prisirašyti į organi- gražaus’ juoko, Žmogus pft- 

T ... v Jfięka užganėdintu iš,savo at- 
~ ^kitok^uno, taip ir pasiskaL
apskritissurastų būdąkaip nors L ’
sumažinti “Darb.” namo' skolai smagiu JUOtafe
įneša 5-ta kuopa paaūkot $50.001 jmiciūsi sveikesniu,
cash pinigais. Nutarta aukotiĮ daug ramesnių, 
$50^00, užmokėtL bilą apgarsini- krikščmniii darbi-
mo, kuri yra $34100 ir totas ja- 
siąsti pusę pelno nuo išvažiavimo, P^nkų idėjos priešai^ bolse-

8. Kad Conn. apskritis/įsteigtąpikai, menševikai, laisva- 
pašelpos skyrių. įnešimas atmes- maniai it visokie kiti ikui, 
^as. - \ . • * sėjaržmpnių širdyse daugiau-

P. Apskritis pageidaują, kad|gia pagiežą, neapykantą ar- 
kickyieiia kuopa uždraustą arbaĮ įį1I10 į^es -jų rT - ’ 

’paragintą savo narius jieremtĮ.^ ' ....., ■ -
d&iisvamaniąspaudą.-—r

Atstovą,.įnešimai,

Į. LDS’. Conn. apskritis užgiria I dalį, ltad it jis yra to kai* 
Lietuvos pilieeią registraciją. tas> netik laikraščiai,
5Nimttta alrt.aP^Wfivažia- ™ raudosi, bet net jū

vnno dovanas padaryti. Dova- - r . . ’ / ,T -
bos pritbtt pašomos plunksnos “«>»ab 816110811 
it camera. Į rengimą gito.^yko jlJ puotų nosys yra raudonos. 

: pateko P.^avaliauskas. ’ “4. Anot vieno laikraščių net 
.. 3. Kad Conn, apskritis ,prašytų Į šalygatviai esą raudoni.Tai- 
Čentrą, kad jis talpintą Conn. ap-Fgi nieką" stebėtino, kad ne- 
pkričio valdybos antrašus į orga- susippatęs darbininkas - per- 
* MOirimas taM) kon&ife “rMtaUS ”

Į surengimą gegužiiincs arba išva- i/istus palieka dar pats 
žiavimo .pateko: • ' “raudonas”' *ir keikdamas

■1. U j. Tutopaitis, iš Water- visą pasaulio tvarku,, nenori 
būry, Conn.^ - prisiįažinti kad jis tos tvar-

2, A. Miciūnas, iš New Britam,yi«a dalininkas ir jos pu-
Conn. 1 - .

3. A. Aboja, iš New Haven, Ct. --~
o“:“’ ™^>rt 

“ 5.’ A. Paleckis, iš Hartford, Ct. ~ .. zirva
Nutarta išvažiavimą laikytij-^* K R. ErMOT.

Waterbury,' Conn. • NAUJIJ NARIAI .
Į teatrališką komisiją pateko: . VAJUS.
1. P. ^Mikalauskas, iš Hartford, ~ ... .

Conn I fStar su Naujais Metais
2. A. Aboja, iš New Haven, Ct. prasidėjo; Moterų Sąjungos
3. V. Bylinskas, Iš Bridgęport, vajus ir- tęsis ligųl^ & Sau-

Conn. . .v’ pio. Per tą laiką kuopos4r
4. J. Bernotas, iš Waterbury, kiekviena narė'privalo vary-

-m - t • -v XT ti plačią.'agitaciją, idant pri-
Britam, Conn. kalbinus naujų lianų prid

Pusmetinį suvažiavimą nutarta sąjungos.
laikyti Ansoiiia, jeigu galima, jei- Senutes sajmigįetės, sto

iii + • kun į darbą drąsiai, pilnos 
nančiam metui. Su dideliu apgai- j®^161’^®^ dirbkim dėl labo 
•lestavimu pirmininko Tutoraičio mūsų brangios organizaci- 
rezignaeija buvo primta, bet vie- jos. Išiiaudokim kiekvieną 
nok garbės pirm, liko P. J. Tuto- progą. Eikite per namus ir 
raitis, 797 Bank St., Waterbury, kalbinkite .visas moteris ir 
Conn., užsitarnavęs, tos gar- aites isirag y & 
bes žmogus. ; , ° x J. r

Pirm. —- V. Bylinskas, 4601 sdJUllgOS. > •
Park Avenue, Bridgeport, Com. tankiai darbuojamės

Vice-Pirmininkas — A. Mičiu-Lį^ įvairų įstaigų bei užma
nąs, 251 Fairvieiv St., Nciv Bn-| o .. v. 7taiii Conn Uymų‘ Bet slUtt tarpU

. Raštininko - M. BlaŽaUskiutū, M018 cbltlgiausia pasidar- 
70 Fairvieiv St., ,N«r Britain, buoti dėl savo ofgauizaeųos,. 
Conn, ’ nes jei męs pačios nesirūpin-

Iždininkas — S. 'Cibulskas, 41 siin gavo reikalais, tais kas- 
South Leonard. St.*, Watefbury, rnpinais ?
Conn. i, . ’ •

Orgaųizatbrius — M. GrimailaJ -AIotcTys į:vienybe! platin- 
404 Mst Street, New Britain, kini taką apšvietai, s dildiu- 
Crim. kini pančius keršto ir neapy-

Ant galo imam P. J. Ikitoi'ai-įknjrtos^ ■norim "pakelti 
tfe padoliavo A'isiėma delegatams feofel & pagfiViua

^varstymu vis, įnešimą ir pasąkū f tol Vlso? Sttsispies;
dabai gražią, ir turiningą frakai- Į- a®‘.1 Moterų btįįĮUMg’tj. Jot 
bą? ' jau kas išeivijoje.mums rei-

Suvažiavimaš užbaigtas 6:45 ^v. kalinga, tai gera\ ėenrtale 
vakare su malda, kurią atkalbėjo*| organizacija, .ypač pašaipi* 
pirmininkas, P. J. Tątoįritis. brganizaeijtų Tad kodėl

. Tirminihks \ | jml/iie^asonml ‘Kiekvie*
J.JCtrtorriUSfkįbj kotiųiiijoj privalo ri^tis;

Raštininkė Moterų Sąjungos kiidpa,
7 c k ’ nėsįMųda^ tai prie

pirmiausios progos stedgki* 
Les suorgaiihuotiv ypatingai 
MM Narid Vųįatis^ 
i-nes. įstojimas sumažintas pėr 
pusę; ■-•••■•.'■ '•

vi$ąs katalikes; 
nmteris irAnei^aife rašytis

A įtopos pelite .lenktyn 
net Dažiurčsimo Lųri && 
ines daugMirim naujų narių.

Mes jų skaitytoji} 
____tarpe nerasime nei vienb, ku- 

■ r- Į ris už šį netikusį pasaulio 
.I surėdymu' priskaitytų sau

S~~»:,>l..jrjn,,.......... ^...0; -

,' NEW

kturpos 04w
įvyks M ik sausio; uydėliojo tŪMą 
.sąmi ant siri&j. iMcl-
člžiu visus imtius būtinai įubūti, 
nes.-tarenkama nauja Valdyba Ji* 
kiti reikalai aptariami, ?tyippal 
meldžiu visų draugą ir draugių, 
kiid tas po rita drwgą 

‘•a-r; dmg^steįigMinGtes prirašyti 
•ĮjadiBŪ kuopų. ■
, ■ ■ . . ■

t

i

. i

5^ •r1

I

— '
laikytojas, 

1; Tiek to. 
^ais kęliais neina. eina 
■ rimtu,, lailcščioniškąia -.įte- 
. matais grįstu keliu ii* nori, 
kad daTfebriMkai įle tik tad ’ 
riljiintūsi išnfeitingais bū* 
.dais, gerai sugalvotais pter 
nais, • krikščioniškais pama
tais,. pagerinti' savo būvį 
b'et nori, kad tie darimiiU’* 
kai skaitydami karts l nuo ... - ’ - t, * , “ ‘
karto juokelius, laikinai 
pamirštu savo vargui iv tii- 
retiynors truputį pusilsio — 
pasijuokti. ^Daibininįe’’ •. 
prieteliai. sumanėt įsteigti 

i juokų skyrių “Darbininke/* \ 
kad tenai karts liuo UaiLo 
duoti skaitytojaiiis sveiko 
juoko. Tas skyrius nebus 
jau toks plątus-didcdis, ne
apčiuopiamas. Jame darbi?. . 

įninkai ras sau visokiiį^vei
kų juokų. Tie juokai tilps 
vien KETVIRTADIENIO 
NUMERIUOSE, nes tasai 
“Daibininlto”niuheris prie! 
nedeldienį,^ kuriame darbj.- 
niiEkai claųgiaus * turi laiko 
pasiskaitytų galės pasiekti 
visas lietimų kolionįjas, ,

Kad pasckiningiau vedus' 
šį skyrių, yra kvieeianji vi* 
sf žemaiičai, dzūkai, kapsai, 
zanavykai, kacieliai, kauniš
kiai, suvalkiškiai ir vilniš
kiai, amerikiečiaį_.ir visi 
tie,' kurie čia nepaminėti, 
talkon. Siųskite, kas tzą tu* 
rite Juokų skyriaus vedėjui, 
kurio “jurisdikcijai”, bus 
pavesta risi tos rūšies rast-aL 
Tik susimildami nepamirš
kite.’ '
• ŠtainjUiu.-vienas dzūkaspa^ ? 
tiekė mums raštelį ir jį tai- ’ 
piname ir tariame jam didė* 
■lį dzūkišką: “Dėkui.5 ’ Mes ' 
vierinam, kad kaip dzūkai 
.pradės juokeis, tai niat vi
siems pilnis ims sopėc^'

? •

Stet i ltt ŠSt; A. I., R. K. Sbj'

v

4.

DZŪKIJOJE.

Viename iš kaimų,

/

eina./ ’ 
susiraukęs su kronui Leize- 
ris. Susitinka jisai Prane- 
ku ir skundžiasi, kad jam la
bai dantį skaudą. Pranokus 
pagalvojęs sumanė iš žyde
lio pasijuokti- • Togi dėt iš
klausęs Leizerio kalbos sa
ko: • .'

— Žyduli, aš moku danei 
užkalbėe,, kad nesopetij.

Leizerio net akys nušvito, 
— Pranpkuli, susimildamas 
gelbėk. ■ ‘

— Žinai, Leizer, bet ar 
tu galėsi padaryt kap tiš . 
liepsiu 2 x

*— Ui, Pranokau, viską aš . 
padarysi. Oi skauda!

— Taigi žyduli tep yra, tu
ri kalbės paskui inani, ku . 
as salėsiu. Ii* jeigu cik ne- 
pasakysi, tai žinokis su sa- . 
vo danciu. \ V- _

Žydas viską prižadėjo,. o 
PranckUs paėmęs perą šiau* 
dij juos surišo ir padb^ 
dui už mazgo palaikyti pra?*: 
•'d^jo savo užkalbėjimą: L .
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' , Į sąra buvo šilta, tai dar šiaip tęip
Laike vakarienės buvo daug] buvo galima kęsti, bet kuometri šią prakilnią organizaciją, balini ’ as, A< Banys, su dviem ,jaę*;

/ «l

‘ MJOH.

S ĮMANOT

šųutf-niet šv.. Kalėdos niums/

praeitų metų, nes anais metais-
rx ■

I

MsiemM Buvo linksmesnes negu

J ■» .■
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visų mylimas ir gerinamas mūsų 
A. Deksnis sirgo ir 

Iit»nBėje,; te<Jel nebūva 
Inkamtn Stota KaMme vist 
džiaugėmės,: turėdami -savo tarpe 
bmįtainą mūsų kleboną, kurs 
Vita tavo siela m4vasi» yra atsi
davęs lietuviams to nenuilstąnčiai 
darbuojas visų mustį labui, už ką 

> gerbia > 
Pusiaunakty, puse po vienuo- 

lįktsf, pasigirdo ptomasm varpo 
gausmas, šaukiantis' parapijoms 
imt-Betpelžų Šv^ Masių, Žmonių 
mintos. plauke iš visų 'miesto du- 
Rų į to Povylo bąžny,
ėją. ^NęužBgo tiek^^Fzmonių 
jog sėdynių pritrūko to labai daug 
turėjo; stpvM Išmušus* dvyliktą 

Wrpas, varpąs, pąsku- 
-tiiSi gausdamas, pranešė, jog lai- 

/Jas prMartinor'o ant altorių'jau 
įbėjo visoą žvakės., ir netrukus 

štai 
ministrantų lydunas išeiira'"geTbr 
mūsų klebenąs kun. A. Deksnis 
atnašautų Šv- Auką, vargonams 
grojant, smuikams griežiant ir 

. chorju giedant Kalėdų Šv. gies
mes. O kaip jauku, malonu, ir, 

Jh^gražiL Gražiomis; giesmėmis 
ir. PU- vadd^ystę šaunaus
y^gmiinkt* A. Mundeikos, nega
lėjai Stgshgdrėth • Što. Aukos atna- 
šauBejas — gerb. kun. X Deksnis 
— prie altoriais, ministrantai lig 
angelėliai patarnaujantieji, dievo
tai įkvlp$eji maldininkai, Šv-; 
giesmės to muzika teikė įspūdžio, 
jog visų esama tikrai šventoje vie-

* toje to iš tokios tik vietos tegali 
paeiti džiuginanti pasaulį angelų 
malda: 4‘Garbė Dievui augštybė- 
se, ,o žemėje ramybe geros valios 

, ' ■ žmonėms.”
J; Kitos mišios prasidėjo 7 valan- 

. -dą ryto iy tęsėsi iki Sumai, kurią 
Jaikė'gerBf'lmn. A/ Tamoliūnas;

rv
f
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l
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ne kelionėje sutinka pažtola^itis; 
vaikus. Tareizijus nežaidžia su 
joto. Vąikai paBie^m’jįi® paskui, 
mstumriydiunų smarkiai užvožia 
jam į galvą", jog jis apsvaigsta. 
Kvadratas; krikščioilis kareivis, 
pribūna vaikui į pagelbą. Teeiau 
peir velaį to Tarcizijus numiršta. 
Toji drama, jiad ir trumpa, bet gi 
/Žmonėse padarė gilaus įspūdžio.

Paskui buvo paaugusių mergai; 
čui dritoiis, po kurio šėke parapi- 
jines'nioky.ktos mokynių pasveiki
nimas gerb,. klebonui kun.. A, 
Deksniui, kuriam išreikštu širdin
giausi linkėjimai ir padėką už jo 
begalinį triūsą ir nenuilstančią 
darbuotę parapijos ir mokyklos 
reikalams. Po pasveikinimui mo
kinių vardu Įteikta gerb. klebo
nui graži Kalėdų dovana. Po to 

: orkestrą vėl grieže.
■ Dar blivo du trumpučiu persta- 
tymėliu, būtent “Archangelo Ap
reiškimas Marijai” ir “B&lėja’us 
Kūtelė.” Tiedu trumpi veikalė
liai suteikė kalusytojajns , malo
naus įspūdžio to/ kaip maty ti iš 
triukšmingo delnų plojimo, tai 
geriausia patiko- publikai.

GMęp^erb:“ddęlmnas"flmn^A> 
Deksnis padėkojo už gražią dova
ną to vištoms linkėjo Linksmųjų 
Hv. Kalėdų to Laimingųjų Naujų 
.Metų. - / ;

Programa^ užsibaigė mokyklos 
orkestrą. Ii* kiekvienas, -kupinas 
matoisių įspūdžių, džiaugėsi ir gė
rėjosi, kad mokyklos vaikučiai 
sugeba taip gražiai atlikti tokidš 
rimtus dalykus. 1

Į. Į

DARBININKAS^ '
■ -n»’ , ■ " , .

ri vadeliai Jo. -Na atsiranda nst, darė didelį įspūdį, kada iilje pate terbury sąjungietes moka gardžiai] ir visa bendrovė, žinomi ĮolW 
ir iš katalikų kuriemėgintų grmu--p.Fondo 22-th>. skyriaus pimi-| valgius gaminti. ' ’ ..... .........
ti šią prakilnią organizaciją betįiii ’ as, A. Banys, su dviem ne- 

 

neįstengią, nes Vai vienas didelis j didelėm mergaitėm, p-le - A. Ju- kalbų. Gražiai kalbėjo gerb, kun.| užėjo žiema, tai 1-Dirvos*’leido 
mazgas kurio nįekąs neišmegs, t. ciute ir p Jo A, Vyšijiauskaite;
y, neišardys. x | juodvi turėjo viepa Lietuvos vė

liavą o antra turėjo gyvų gėlių
vainiką. A. Banys tuom sykiu pa
sakė tam tinkamą prakalbėlą^ r.

Paskiau sekė stygų orkestrą, 
kuri buVo susidėjusi iš L. Vyčių 
25 kp, narių ir iš kelių svetiintau-

— i;

S——ta.

Grtfod. 26*tą dieną vietine Vy
čių kuopa surengė iškilmingą puo
tą ; pagerbimui savo nario J. 
Prankklino, Šio miestelio* “eham- 
pion vrestler,” kuris tą vardą. į- 
gavo, nųgalčdaams Buvusi West- 
villės “championą.” Teip-gi pri- čių r—labai juikiai išrodo. Prie 
ėmimui gerb. svečių: Kun, Ven-|tos orkestros dar buvo atvykto! 

 

ciąus, kler. Karučio,kler. Vitkaus,[iŠ Ne^v Yorko svetimtaute, dide- 
V. 'Rukštalio, B, Stulginskio, V.l le artiste,'šokėja p-Iė A. Vcnee.
Vilkąuskaites, M, Gudaitės -ir K,Į Ji savo mikliais kaulais ir artis- 
Misiūnaitės, Svečiams išreiškus Į tiškais gabumais labai prajuokino 
savo mintis, pridavė daug energi- l ir pralinksmino visą to vakaro .su
jos mūs jaunajai kartai. Tąi at-1 sirinkusią ąudijcuciją.
mintinas vakarėlis. I Visas to vakaro programas bu-

Sausio 2-rą d. vietines Vyčių Įvo nurengtasX, Vyčių 25 kp. Gar- 
kuopos buvo metinis susiriknimas T, Fondo 22 skyriui, kactaie tik 
to rinitą nauja valdyba. Išrink- savieji atjaučia tą svarbų darbą, 
ti sekantieji t pirm. T. Karužis, vi-| fr svetimtaučiai — veltui da- 

 

ae^pirm. A.- Vičius, ižd. A. Klcuiis, hyy^optograme.- 
prot. rašt. M. Stulginskaite, finJ .. p-Ič M, Kuzinauskąitė, kuri ta- 
rašt. J.‘Karpiutė, pastaroji eina|me vakare deklemavJ gavo $10. 
rašt pareigas jatt 5-tas metas. -
riams .būnąiit_priešingiems rinkti 
kitą jos vieton, pastaroji apsiėmė 
su vidna išlyga, tadgi nariai nepa
mirškit-savo prižadų. Tvarkve- 
džiu išrinktas J. Rakauskas. , -

Vakarienė;

Laukiant Naujų Mėtų Šv. Petro 
ir Pov. svets tapo surengta puiki 
vakariene, y*-1’-4- :-*x_ 4
mūsų jaunimas remia visus para-lyįsi nariai-mafenėkite būti. Ne- —i - • • w V*. j. . • - ”• J
kurių yra užvilktos mėnesinės mo- 
kestys, tad malonėkite atsiteisti. 
Ir teip-gi. bus valdybos rinkimas. 
Taip-gi bus gerą proga imaujiems 
prisirašyti. • ,

Buvo matyti, kad T. rondo 22 
skyrius laimes, su šiuo vakarių lies 
žmonių buvo pihia svetaine per vi
sų vakarę.

~ t Vytis.

HARTFORD, CONN, ~
' ’ ..._'
LDS, 6-tos kuopos metinis susi

rinkimas įvyks 14 d- sausio, pata- 
Reikia primint, J<adį pijos svetainėj^, tuojaus po sumai.

pijos rengimus. Pavalgę, visi šo
kome, griežiant Vyčių orkestrai. 
Teip sulaukta Naujų Metų. Pel
no liko arti du šimtai .dolerių.

. Bravo Wėstvilles. katalikai.
Senas šnipas.

t

uieisjyj's.MĮ-yl-v 1 ''w* wu. • -,-n ■ 
leriutė įnagiai grojo, o jaunimai 
linksniai žaidė iki vėluniai.

Gruodžio 31 d. Moterų Sąjun
gos 5& kp. laikė metinį susirinki
mą. 'Išrinkta nauja valdyba: J. 
Gedminaitė — pirm., A. Jintelie- 
nė pirnu pag., O/Gudausltai- 
te — fin. rašt., A, Stanslovaitč— 
prot. rast., & JokubauskaitS 
ižd:, O. Sugenticne ir O. Stanslo- , v 
vienė — ižd, glpb. Kadangi bu- * 
vusi pirm. T. Aleksiene ilgesniam 
laikui_išwžiuoja Cbįeagon, tai są- 
jungictčs įteike jai" gražią pinti
nę gėlių ^minčiai brangią dova--

Sausio. 2 d, į mūsų koloniją at
silankė ir turiningą prakalbą pa- ' 
šake gerb. kun. F. S. Kemėšis, iŠ 
Wašliington, p J C. Pradedant va-, 
karą, Ė. VyČi& 48 kp. koras po 
Vad. A. Aleksio išpildė programą. 
Apart koro, dainavo mišras kvar
tetas. J, Gedminaitė sveikino 
brangų svetį nuo L. Vyčių 48 kp. 
'it įteikę ryšį gelių ir auksinį pųį>. 
Juką. O.Giidaųskaifesveikmo' 
kun. Kemešį nuo Moterų Sąjtuį- 
gos SS kp, ir taip pat įteikė gie
žią doyanelų. Žmonių atsilankė 
daug. Po prakalbos gerb. preltf- 
gento, prie Darbininkų Sąjungos 
101 kp. prisirašė 23 nauji nariaį. 
Vietine amerikonų spauda plačiai 
paminėjo gerb. kun. F. Kemešio 
atsilankymą ir patalpino jo pri
veiksią. . . s •

Laike švenčių čia atsilankė Vy
čių veikėjai: S. Šimulis ir K. Ger- “ 
vilis iš Chicągo, I1L

Bronė.

f

J
J. Valantiejus. Jisai pridavę daug ją® su savo bendrovę pajuto ko* 
energijos sąjungietėms. ' Toliau, .jose šaltį. Vienas' žmogelis išsi-: 
kalbėjo P. Tųtoraitis, A. Petraus-į tarū: Kąs-gi^bąr yra “Dirvos” 
kartę, y. PetrukeVjlČiene, M. Jo4 bosui, 'kad jis teip “Mdąs P pasi* 
kubaite. \ ' daro? Turbūt peršalo kojas savo

.Po vakarieiies--Būv<ri^W^pW&0jė7 Užtridtaiper fDirvą” ; 
dovanos už gražiausius ra^ikų iš- pradėjo visokius šmeižtus leisti 
dirbinius. . Visa svetainė' buvo[ant Lietuvių Namų ' to Paskolos 
grožiai . iŠpubŠaa rankų iŠdtobbį Banko Valdybos,-. Primėtą^ būk 
niais, kuriuos prisiuntė sąjuhgic- tai užordiuę kalendorius su baž- 
tes iš- apielinkėSz kuopų^ Visi gėJnyČių paveikslais, nęs girdi toki 
rėjos iŠ tokių gražių darbelių įr Į kalendoriai visuomenei netinką, 
.gyrė gąjungietes. > . Bet čia “Dirvos” leidėjui ne vi-
x Gerb. kun. j. Valantiejus pama-Į suomeiiei kalcndor|ų . patikimas 
tęs sąjungiečių darbus, dovanojo rūpi, bet jam rūpi labiausįai šit- 
$5.0()\ auksinį dėl piroms dovanos Į klaidinimas žmonių# kad paskui 
skyrimo. Pirmą dovaną laimėjo drumstame vandenyje būtų gerai 
N. Krajauskienė iš Ilaptford, Ct., žuvauti. Tbliaus “Dirvos” leide- 
Il-rą ^V. Zabulienė-iŠ Bridgeport, jaą pavėlina “ Dirvai” Šmeižti ka- 
Comi. aukso žiedą, IĮf-čią'-—Va* talikus^ perstatydamas juos kaipo 
lūniojie iš Waterbury, Conn. sagtį- neteisingus to nęgalinčius niekur 
tę, IV-tą :— M, Valeniukiuniute, Į valdyboj vietos Užimti Mišoje įs* 
iš Waterbury, Conn,, sidaLro sa-Į taigdje.J Tuomi “Dii'va” ‘aŽgau- 
gutę. + ' f . / - pa visus katalikų tikėjimo kuni-

; Garbė priklauso 20-tai kuopai) gus-visų-tautų, teip pat ir visus 
už tokį gražiu Burengiiną' vakarie- katalikus? '

: neš ir ranBir^diriJHiių paJrodosį [- Kas-link šio- ‘ ‘ Dtovos’ ’ užsipuo- 
Sęsutės sąjungietes, dirbkim limo ant katalikų, aš noriu, papra;

. ^yięnybej visos dėl labo mūsų or- syti mūsų vietinio klebono gerb. 
ganižaeijds. Mūsų darbai aaneš kunigo. V^Vilkutaičio užsistoti už 
gausią naudą. ' katalikus.■ x;Reikia sušaukti viešą-

ReporterS.| susirinkimą lietuvių katalikų. 6
- [tada bendrai nuspręstume,'■kąr da-.

< ^NEW' BRITAIN, CONN. ryti šmeižikams.■ A » ‘į,
čia lietuvių skaitoma 4000. Ttt- k 

ri gražią bažnyčią, kleboniją,'dvi - gūCĖNEB, ILL.
svetaines, vieną iš senosios bažny-Į . ... ■
čios pertaisytą, o kita visų lie-1 Nelaimė įvyko 28 čUgruod: ang- 
tuviškų draugijų lėšom statyta.[lių kasyklose. Elektriįas užmušė 
Čia jau aštuntas metas kaip kle- [Kazimierą Petrauską. Velionis 
bonauja gerb. kun. E. Grikis, dar-[ buvo 45 m. amžiaus. Paliko dide- 
buojas dvasiškais ir tautiškaisjrei- liamę įiidiūdime savo šeimą,,/ Jo 
kaląis) Per pasidarbavimą mūs moteris liko su. dviemMaikučiato:: 
gerb. kun. E; Grikio buvo sureng- vyriausis sūnus 11 m., o mergaite 
ta milžiniška paroda paminėjimui p m. Petrauskas turi du broliu 
Amerikos pripažinimo Lietuvos, -ir dvi seseris Lietuvoj. Velionis 
Paskui buvo surengta T-ag Dąy, buvo rimtas žmogus to visų geras 
kurioje ąurįnkta suvirs tūkstantį j prietelis.. Amerike išgyveno 22 
dolerių, tapo pasiųsta' to išdalinta metu. Anglių kasyklose išdirbo 
biedniems Lietuvos moksleiviam. [1£ metų. Petrauskas gimė 1877 
Toliaus buvo surengta .parapijos m., iš Bokštų kaimo, Joniškio ap., 
forai, Ipirie/ davė pelno apie $1,- Pašvetinio • par. Priklausė prie 
000. ( Į SLA. 180 kp.. Palaidotas su baž-

7 d. sausto 1Ū23 m. mūs gerb. nytinėniis^apcigoinis.. '
„dvasiškas vadovas išdavė parapi- ’ ?
jos atskaitą iš 1922 m. iš incigų ir --------------—
išlaidų, iš ko pasirodė,, kad para- . MANCHESTER, N. H. 
pija' finansiškai stovi neblogiau; —’—.

_ sia. Per pereitus metus skolos iš- KDb. i4 kp. susirinkimas bus 
mokėta du tūkstančiai ir visos ki- ncdčlio, sausio 14 d. 7* y. v., pas 
tos parapijos lėšos. Kaip atėjo[X Žarkauską, 191 Merrimack gt. 
pas mus gerb. kun. E. Grikis, rado Kviečiame visus narius ateiti. Ne* 
skolos $41,000.00, o dabar yra pamirškite ir mokesčių knygeles 
$29,000.00, reiškia per 8 metus iš- atsinešti. ‘
mokėta $12,000.00. ’ Maliavojimo . ■ Vaičiūnas, rašt.
bažnyčioš fonde yra $2,045.00. . . "'J-'

Čia lietuvių dalis yra ištautėję- SPRINGFIELD, ILL. 
šių, sulenkėjusių. Yra tokių lie- • ■ . ? “_
tuvių, kurie nei patįs nežino kas . f1 ‘ u
jie yra. čia girdėjau kiti save kp‘ pū tavo meti,
vadina tauaininkais, tautos mylė- k ^sn-mknną. Išrinkta nauja 
tojais. Vieno iš smarkesnių pa- val^ba; X Zentchs “ P11™" *a' 
tdausiau, kokios tamsta tautos? yaidauskas - pn-m pag B. Ga- 
Atsakė, lietuvis. Aš paklauisau, rast»'A' Mlkl^ “
ar tamsta -remi^autos Fondą,^imkun - pro . rast.,-J. 
Lietuvos Valstybę ir Lietuvos 
Atstovybę Amerikoje. "Jisai pasi-L8’. - .
sakė,' kad yra pnošas Tautos t-uu- k^LŽS.?lnk,al "T”1* 
dui, Lietuvos Atstovybei to Lietu- Gruodžio. 6 d; L. Vyčių 48 kp. 
vos Valstybei. Aš jam atsakiau, buvo * metinis" susirinkimas. 1S 
kad tamsia esi ne tautininkas, bet valdybos raportų galima,, suprasti, 
tautos priešininkas. P^d eto jaunimas tikrai sutarti-

Samiu « d-korespondumijoj isi- M. d**“®***- » 
btavs klaida,, tarsiu W pažym J «“!. ™OS“S!«-
ta, WS. 3G lcp. susii-iukimas «**-,
M d, sausio, u m M drausta Vi- Ą Aleks,s ^’leIlsų,/
si liataviai- katulitad yra kviebia- pI™- ~
mi atsilankyti: ir prisidėti prie “J’ B; P^'
mis Draugi^ orsaAaeiios LDsJ* Sagontat^Ud;. O. Mwta 
■>R lamnrts ■ ir A. Bakunta: — kasos globėjai,
: . Kuopos ^pondeatm.F* J' '1'luttoSiQ118S ■/

mhvMh'mHA ’’'' vaIaM & VySin 48 ltp,
m, . jaunąmeetom® drungnam parengė 

KM-Jink.*‘Dirvos” plepalu. ‘•E8W/;ak«ru;■■ <!<■ J;™ <K>W-
■ • -^4 .̂ . .. .riiks: “Bntėdų Biedukau*’ ne /

- W norstruntpaį nuriti AUptošUmažiėnišL Bet, to’suangūsięms, (r- 
priožustį, dėl kurios “Dirvos” Wįpą&4*-M&menėt)ųŠįnnto buyo la* 
dėjos risti sm«.ikuaiU‘p»M<o savų bai griW snm^ntto 
luiBi'amapaląikįž šmoįžti lųdalįkus[gražaus ytikm’Of dati^v ptaįdritha- 
to Ltohiritį Namų ir Paskolos Ban- Vo M Kasparaitė,JL Bteutaile, 
ką bei jos. darbininkusv MatįOv Guduuskaitč, B, Bl'otaitS ir B: 
“Dirvos"’‘leidėjasjpriegįųisę mm ĄaukiutA. . v * 
tų BUorgukUivę laimi didelę ■ /ftouodžin 31 d.; jaunantečių ąky«; 
drevę* lctirirsMdę4a “M'^sH riuą po Atokstu surengė
Įrišėju, jo vaiko impačiošį na ir|gr^U Valųtoą* Vaidina “Batlm 
uždėjo bankinę įstaigą Betišydu,s<B^ ’
pirmos dienos pąstoodč, V‘knd[uavč\ uždiMtto tikrai sumaningai 
t rūksta, tokiai .OTufiai bririra^

“Dirvos”Įvirta turšju prihnrillaUų! to kropta Bau*

-t*'
■X •

f
• v

*

T. G.

L
V

ižd, glob. Kadangi bų- *

t

vilis iš Chicągo, III.

PHILADELPHIA, FA. '

Naujus Metus . pradėję' ryžki
mės uoliau, negu ikšiol- darliup-.’- 

..Ijs. Pereitų pietų.darbai nebuvo 
visame pilimi atlikti mūsų koloni
joj. Štai .broliai ;to sesers turėjo
me našlaičių' prieglaudą. Buvo 
priglausta arti 50 našlaičių.' ,0 
kur jie dabar yra? Jų mažai te
liko. Mat prieglauda turėjo pri-. 
sitaikinti prie valdžios įstatymų. 
Dėl lėšų stokos negalėjo išpildyti 
įstatomo reikalavimus ir našlai
čiui pamiti į kitas prieglaudas. 
Jei bitume visi buvę duosnesnį 
tai būtų galėję kitaip būti.

Parapijos bazaras gerai nusise
kė. Uoliai • pasidarbuota. Šv. • 
Stanislovo Dr-ja bei Pašalpinis 
Kliubas iš Point Breezc sušilę 
dirbo/ Bet sodalietes subytino vi
sus ir jos laimėjo dovaną ir garbę. ; 
Kiek atsimenu, tai kaip iš sakyk-• • 
los paskelbta pelno buvo $2.300^ .

Gegute.

A. J. P., fin. raš.t.
.. "v.—,---------- ..

WATERBURY, CONN.

A. L. R. K. Mot. Sąjungos CoĮni, 
apskričio suvažiavimas įvyko 31 
d. gruodžio.

Susivažiavimas atidarytas 2-rą 

pilna svetainę. ( rukevimenę, kurį, trumpai savo
Atidarydamas. vakarą progra-l kajboję palinkėjo; pasekmių ir 

mo vedėjas, J. Kuzas, paaiškino, | i£Vietė gerb. kun. J> Valantiejų at
kari kažin iš kokios priežasties mū
sų šio vakaro kalbėtojas, p. Ker- 
belis, nepribuvo. Tat jo vietoję 
programo Vedėjas perstatė kalbė
ti gerb. kun. D. Mikšį, kuris ucsc- 
ųai atvykęs iš Lietuvos. Kalbėto
jas labai įspūdingai ir turiningai 
kalbėjo, ragindamas visus, idant 
remtų Lietuvos moksleivius.

Po tam buvo atvaidinta drama
“Žmones.”

LAWRENCE, MĄS&’ ;

v Al L. R. K. Fed/ skyriaus me
tinis susirinkimas įvyko naujos 
bažnyčias salejė.” Rimtai apsvars- 

: tė skyriaus reikalus ir išrinko nati- 
ją valdybų, iš sekančių narių: 
Dvaš. Vad. Kun. F. A. Vtomaus- 
lds, Kun. Juras, Pirm, Mikolas 
Gabrys, Vice-Pirm. Ona Sideravi- 
eiutė, liašt. J. A Kriviutč, Ižvd. 
K Benevičius, Iždo Globėjai M. 
Stravinskaito ir Stasė Adomaity.

Z

LDS. ,70 kuopos susirinkimas 
buvo pusėtinas, gaila, kad ne vi
si nariai prajaučia organizacijai, 
ųesiląnko į susirinkimus ir neku- 
rie neužsimoka .-skolos už laikraš
tį. Sekantiems metams išrinko 
valdybą iš šių asmenų: Dvas. Vad 
Kun. Virinaūskis, Kun. Juras, 
Pirm. Tani..- Skusevičius, Vicv- 
Pinji. Ipolitas Baronas, Fin. Rast. 
AL Gabrys, Užrašų Rašt. M* Jdcl- 
ka, Ižd. Jonas Nanaraonis? Ko
respondentė J. A. Kriviutč.

L. Vyčių 78 kp. metinis susirin
kimas neužtektinai buvo skait
lingas, bet vis-gi kiu-ie tikrai my
li tikrą jaunimo organizaciją, vi
suomet lankosi. Valdybą išrinko 
iš gabiausių asmenų: Dvas. Vado
vai — Kuii. Virmauskis ir Kun. 
Juras, Pirm. Ip. Kalčva, Viee- 
Pirm. V. Lenzberkiute, Fin. Rašt. 
Francika Juknevičiūtė, Užrašų 
Rašt. L. čebatoriutė, džd. Kas- 
tantasųBunevieius.

CLEVELAND, OHIO. \

■ Sausio 1 d. lietuvių svetainėje 
įvyko linksmiausias ir indomiau- 
sias T. Fondo 22-tro skyriaus va
karas. Skaitlingai susirinko žmo; 
nių. Rods varyte buvo privaryta [valandų po pietų per pirm, V. Pet-

Per,y|sas mišias gerb. klebonas 
kun? A. Deksnis sakė gražiai pri- 
tąikiiltais pamokslus ir sveikino 
parapijomis šit Šv. Kalėdomis. Iš 
visa atlaikyta septynorios mišios 
ir per visas buvo žmonių pilnutč- 
M -bažnyčia. Pd paskutinio pa
mokslo buvo išstatytas Šve. Sak
ramentas ir giedota suplikacijos, 
kurias vede gerb. kun. A. Deks- 
nis: ir, kurs suteikė Šve. Bakra-

' mento palaiminimą.
-SiosAv. Kalėdos buvo linksmios 

■ ii? džiaugsmingos pavapi joninis ir 
visiems atsilankiusiems, kurie il
gai minės, ir nepamirš jų. >0 ma- 
loningesiičs ir laimingesnes buvo 
tos. šventės tuomi, jog davė gra- 
aios progos pavapijompdidžiumai 
gauti gausių Dievo malonių ku
riąs, apturėjo visi, kurie buvo prie 

' išpažinties, ir šv. Kalėdų dienoje 
priėmė patį Dievą į savo širdis.

* ' Samata.
■ -W‘Į

Kalėdų Švenčių Paminėjimas.

, ■ Petro ir'Povylo parapijos
mokyklos vaikučiai, pu vadovys
tęDpminikonių Seserų, minėjo 
Kalėdų Šventos gražia ir tiksliai 

jpririnkaa šventėms programa.
I Gruodžio' 24 d., . sekmadieny, pu- 
’ ėė tręShs po pietų įvyko užbrčž-

įū progDamb išpildymas Petro 
ir Povylo svetainejej kurioii skait- 
liūgai ątšilankepąrapijonys ir sve- 
(Bau., ąuvažiavįg iš- kitur praleisti

*&ksmabi Kalėdų šventes. 
Programa prmudėjn su pąrąpijj- 

g? nėš mokyklos gražiai išlavinta -dt‘- 
j& .;jtairi.riį''pa -kwis ‘sekė ^jlaina” 
& ..^mažyčių jpotgąieių <lrįliB«» ktt- 

j SeBairiti erkostya ir po
j«$- buv.o vaidinta dyiejų atidengi- .

>Bveiičiątisio,' Sakramento 
®’* >&i>kihys.3‘ Fitmąma "■itidevigi-
|||įvykstą kątakwbpse. Dk- 
ife vatas ktįuifąs Dijomžąs raginu nį didelį ratą,-p W ra^ts tai ihtt-

; adsirliikusius knikščmids Wį išti-Jsu vyčiau.. Mdsų .niiesUlyjč rW 
Mmafa savu < Netrukus-
Šalna?$imonąs ir nuodugniai rip-

‘ alka &v. ^ėciBjos nukankinimą, 
5 kunigui pranešama)T kad

vienas lęr^ššipnis. kuluiys- miršta 
ir kunigas paveda vaikui i’arcizi- 
jųi nunešti Šv. Komuniją kaliniu. 
Anaraūiė atden^nm TavcUijus .su 
Šventa Ostija paslėpta ties krūtį-

t '

3

V

**»»

i

J Ąėa.

r f- -
|.Jį

iSh- 
į ■ « .■ 

t. .•

i. '■
h'-”.

kĮ*:'

___

WESTVILLE, ILL.

Šokiai.

i Kalėdų vakare vietinė L 
jlmopa surengė šokius miesto sale- 
• je. Reikia primint, kad katali- 
kiškas draugijas ir svetimtaučiai 
remia, žino kad, triant gero tikš
to pinigai bus suvartoti. Tą pa- 
t į vakarą vietos' nęzaležninlmi ir
gi turėjo šokius, tai girdėjau, kad 
keli diedui neva trepsėjo* b Čitbpaš 
mus, brolau, tai žmonių kaijxH- 
čių avilyje. Viši intomu, kaip 
jauni .teip ir seni, Ctoymj pelno 
liko'arti šimto dolerių. .

. vjr&ųveikimo;
' -V • ■ ♦ ”

t -Mitoįrihitostelyje JūubiĮnF kflH’ 
dien labinus pradeda spiesto į vie

_ J

■ t

»■ i

atolrlūkusius ltbikšęw$s bati išti-

LJRMI

I. D. s

kalbėti maldą. . Pabaigęs maldą, 
kui. -J, Valantiejus. pasakė gražią 
prakalbėlę ir linkėjo Moterų Są
jungai tapti milžiniška organiza
cija.

Sesijų vąldyba arba vedėjo tą- 
po, išrinktos sekančios: pirm. X). 
Černiausakitė,. pagclbinlii£ V. E- 
lijošicnp, Rašt. M. Abojienė, Il-ra 

Į Rašt. O. Kairaičiutė, Mandatų to 
o-jų aktų, “Žmonės.” Lošėjai 
puikiai pasirodė, gerai atliko sa
vo roles, kaip paparastai L, Vy
čių 25 kp. scenos mėgėjai. Beje, 
negalima praleisti nepažymėjus, 
kad čionai svarbiausias roles vai
dino pasižymėjusios y putos..

Varguolio rolę atliko P. Jackus, 
pasižymėjęs L. Vyčių 25 kp. mė
gėjas seno rolėje; jis visados at
likdavo savo užduotį gerai, bet. Į naciją. 
Šiuo kartu tikrai pasirodė artistiš
kai su savo seno žmogaus balsu ir 
nudavimais.«

Onos, . Varguolio dukters rolę 
atliko visiems gana gerai žinoma 1 Linksma girdėti tokius prižadoji- 

 

scenos Mėgėja p-lū P. Sakalaus-1 inus arba pasiryžimus, šis susi- 
kaite. Galima sakyti, kad p-lė P. [ važiavimas buvo labai linksmas, 

 

Sakalauskitč .žymiausia ir gabiau-Į ues atsilankė žymus svečias, gerb. 
šia L. Vyčių 25 kp. artište/ kuri Jwv, Kovas, j Jam atsilankius,/rie
šu savo jąūsmais ir prigimtais nu- legatčs visos jį sutiko gaušlu del

bta vimam, tartum, Ja vėtė .žavėjo uų plojimu. Gerb. J. V. Kovas 
visą susirinkusią audijdnoi ją. . [yra -didelis prifetėlis to r ome jas

Vaikino,. Onos mylimų rolę atliB Moterų Sąjungos to ‘1 Moterų 
ko P, Bar tinkąs, kuris labai įspū- Į Dirvos?1 Gerb. svečias triimpai 

savo kailio j linkėjo daug laimės
L«.-

Baigdamas kalbą, suteilm. dovaną

A. J.

c-

įnešimų Komisija: M. Zailskicnū, 
E. Šimoliūniutč, Reporterė M. Jo- 
kubait’e.

Susivažiavimas iš visų atžvilgių 
buvo pasekmingas, nes susivažia- 
vo skaitlingas būrelis delegačių. 
Visos rimtai svarstė organizacijos 
reikalus.

Padaryta daug gerų nutarimų 
ir svarstyta idant padidinus orga-

Iš kuopų raportų paaiškėjo, kad 
visos kuopos darbuojasi labai gy
vai. Ateityje kiekviena kuopa 
prižadėjo daij daugiau veiktu 

inksma g’
lobėjai. Darbščios valdybos de-:/-

<

MOKSLEIVIAMS Į ■ 
PAGALBĄ. /

šų vyčiau.. Mūsų,miestelyje ruiri 
dusi jaunimo bedievių tėvų, kurie 
neitnejo įtoo^ęs. išgirsti daug hįifi 
jikejimą,' trokšdami^prisidėti prie 
to prakilnaus jaunimo, nepaisant 
savo tėvų giūmojimų.ntokhuisi.ti- 
kejimo7 'nors jau skaitosi .-nariai 
.urgimtottcijos, bet laukia visi sū 
nekantrumu tos dienus kada pri
imsį širdį savo Jėzų to lape tik-

- f 
f . • __ « įA

’iti

»

dingai pasirodė aut. scenos su sa
vo meiliais žodžiais irjausmiiis. [ Moterų Sąjungai, aiigii .ir bujoti. 
MWyti, kad IV Bartnikaš bus L. “ * * ” _
Vyrių 25 kpi didelis seęnoš'megė-[<3.00. * įjaltonu, kad Moterų Są- 
■jaš; . '■ • - jungu turi.tokių’ gčmi rėmėjų,-Mo*

.. Mateiišmrimyw žmogaus rolę torų Sąjungos Conn, apskr. .ith 
atliko- P,. Slankus; labiujitikdūi ir rįa širdingai aČiū.'gęrK J, V; Ke- 
^pūdnigai vaidinę' savo rolėje. ’ hmį už jo atsilunkYmą to UŽ Biri 

l^įtonakto,turtingo žiuogaus Į tąiktą dovaną., 
rolę atliko SL Palšis, ,Nqrs jis 
čia augęs,, bot vartojo labui pažini 
lietuvių kalbą -ir. nūdavimūs darė 
gerai, taurinu/to- visai nematęs 
šios šalies. ,.

■Tuipbgi ir kiti savo užduotį at
liko gei'ai, įaip tkirPotrof At 
Alįkoiionis^ Buitodlm Pango- 
nto; nrn’H jis .šičia aiigęsb bot savo| v&hre su.-jhjžtdlt 

;roių''atĮiko labai geraiKaiinriri ihu ’ ' : ' '• -X -t.
rolę jrtiiko V; Labiičatok'as. Užbaigto susivažUrimą, gerK 

Laiko iierlraukbs dctotomavol Mirišnilsįrionė užkviattš visas dėto* 
p-lė M. Ktumutototofti, labai, tin- galis tuit vukurivuCs.
Baniai Mitkų. ' A - •-j ' Va^tonQ-.j>taHidSjo-lhO^ vat

volkriri,; bnvo pa* vakavę*.M pačioj’ avotainšj įVyko 
svrikiriimus mi Natojis Melais vi* rankų išdirbinių tmioda. vak«* 

.(y 
r" ./ - '_•••

H*

Kądungi šfesusiyąžiavįmiis Bu
vometinis, tai. Buvo renkamu 
valdyba, Į vąldybą isiunktos 'se-; 
kančiosi Biriu, D.: KakąRiutS, vi- 
ee-Pirniininkė -..V, Pętrulcavičiėnė, 
Itošt. M. Ahojionej Ižd. Strugic- 
nS, (Jrgmmatmiė M Jbkuliąito/:.

Susivažiavniiusuždarytą; 6 vai,

<

-- „ *»*

Kun. Dr. Jonas Navicku 
kų tik grįžęs iš Eurūpov 
kalba po "Naujųjų Atiglij#:

11 d., Coaldalc, Pa.
U i, New PMlarielpMar 

]?a. ; / ■
14 d., Minėrsville, Pa.
Mikas Kerb^is, Puri, iž

do globojas, kalbės po Pife 
burgho apylinkę: .

gip pi^apijoi.’ -
10 d.? Oranri &ūjridSj Mtek
12 &, Youhgstotvii, Oliio. '

PARSIDUODA UBAI 
PIGIAI.

AtiF&Clo StLinlp-g/gom pirkiny^ 
2*to šotiuyuų mūnuou-..33 -tamtarht ‘ 
visi įtaisymai, atdenk htotįiis, Uooių i 
atneša M dirt, i Cadi tiltt į

i
f <;

1 
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OLSEIKA IRpCMJOm 

425 Broadway, Borton, Mfefe
‘r_ Ui ♦

... • ;
■^..irr'A.iiu-1,1 ii. ii !iitMiAa.

..PnipsLm sosm yikimrio'4 R 
liUt&K, "PltoR Saldataklft kb- l*avn

O

Ariklybos narių, Tad-gi pinas] UJ syriaih& Nežiūrint didelių 11* 
“Dtoyta”- toi>jtaiituuajū jitatl laidų, to
r‘Dirvos ” rudributorių įtalpą ir dal primbliko nemažą* Ito pvog* tas A'V 

sos^^susirinkusius Audijeneijus. Pa*1'riiis btoto gardi/urnlyri, M W .dar;vtoną kriaučių. Na M jau raino, Albinas Kūparia ir B. Mi» ,$į. \V»
‘ \ - -
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ųwuų 'Šteuita ni*R. Juu-lO msių, Ibi į 
neHųmr; kur. ji yru. iMtanl.MitM. ; 

U'!gtnKM»WK tari atvykus *
tatarriwfcątrirta iMt ev į 

tais Jų lino“ ritriktari nmm'id j
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IŠ SĄJUNGIĖČIŲ VEI 
.- KIMO.

DAOIMĮMKAS

2 d. sausio Moterų Sąjun
gos 13-ta kuopa laikę metinį 
susirinkįmą. Naujai valdy
te užėmus vietas, eita prie 
raportų. Buvusi pirm. Z. 
Glįneckiene Išdavė raportą 
iš visu metu veikimo. Basi-

■ > *• » . JL » ’ «

rodė, kad 13 k-pa daug dir- 4 d. 1923. 
bus ir aukavus vispr. 
J Toliaus sekė fėrų komisi
jos raportas. ^Pasirodė, kad 
ąąjungietės daugiausia ir-gi 
padarė pelno dėl parapijos.

Šiems metams nutarta, 
rengti įvairus vakaras 21 d. 
sausio, ■ laikė M. S. vajaus. 
Antras vakaras, 10 d. vasa
rio1, paskutinę- subatęr prieš 
užgavėnes rengiama arbati
nis balius. Įžanga tik 25c. 
ypatai ir už tą patį bus pa- 
vaišvti svečiai arbata ir na
miniais-pyragais. Balius y- 
ra rengiamas parapijos sve
tainėj, <ant 1L Seventh SL, S. 
Boston, Mass.. Tikietai jau 
paradavinėjami: Tad-gi ma
lonėkit kiekvienas įsigyt iš- 
kalno. Meldžiame kitų or
ganizacijų ir draugijųJant to 
vakaro nieko nerengti, bet 
visi eikite ant Sąjungiečių 
arbatinio baliaus. Už tą ma
žą įžangą būsit labai puikiai 
pavaisyti ir smagiai galėsite 
pasišokti.

i nuoširdžiai • kviečiami tie, 
kurie nori prisirašyti, nes 
tą dieną bus priimami nau
ji nariai už pusę įstojimo.

Kviečia .yisus,.
‘ . Tctldyba.

r ■

PIMNEŠI3UŠ
. . VISUOMENEI.

L. Vyčiu Naujos Anglijos 
apskritys tarės metinę gęgut 
žinę pikniku Liepos (J'uly)

PAVKIKSLAI IŠ 
LIETUVOS f.

Sausio 21 d. 2 vak po, pie
tų ’ . Congvcss, salėj- ’ prie 
Bi‘oad\vay -ir O Bt. lĮaČiūnas 
rodys paveikslus "iš Lietu
vos. Paveikslai nuimti ant 
filmų pereitų-vasarą. ' ’

A.

.ftiotvTC i*i,^*i nr*1

Šį metą gegužinė bus 
puikiausioj ir patogiausioj 
vietoj. Geresnes vietos nė
ra visoj Naujojoj Anglijoj. 
Tai bus garsingame Palan
gos Parke,. O tas puikiau
sias parkas priklauso ir 'yra 
nuosavybe ŠV; Pranęiškaus 
parapijos^ Lawrenęę, ,Mass. 
Parko yra sumaningas šei
mininkas' didžihi gerb. kle
bonas kun. F. Virmauskas ir 
yra L. Vyčių kaipo tęvas ir 
yrą didelis jaunimo rėmėjas. 
Tai ir minėtą dieną pavedė 
L. Vyčių jaunimui. Tad-gi 
jaunimas yra labai jam dė
kingas. Šiuomi ir pranešam 
visoms organizacijoms, kuo
pos ir draugijoms, kad ant 
mipėtos dienos niekas ne
rengtų gegužinių, nes netu
rės gerų pasekmių —- visi 
vyks į minėtą, L. Vyčių N. 
Anglijos ♦apskričio gegužinę. 

Rengimo Komisija.

0. Suvalkiete.
/ SUSIRINRIMAS.

• BRIUHTONIBUIAMS 
SVARBU!

Šv. Vincento Vyrų ir Mo
terų Draugijos metinis susi
rinkimas bus sausio 13 die
ną, 7:30 vai. vakare, TiĮetp- 
vių Svetainėje, Brigtiton, 
Mass. Yra tatai kviečiami 
visi Dr-jos nariai ateiti su
sirinkimam Taip-gi yra

Forų visi darbuotojai su
sirinkite pėtiiyčioj,- sausio 
12 dieną, 1923-m., pobažnvti- 
nėje svetainėje, 7:30 vai. va
kare. Turėjime išduoti ra
portus iš pasidarbavimo ir 
tie, kurie dar nepridavei pi
nigu, tar atsineskit ir pri- 
duokit, nes bus užbaiga fo
rų.

Valdyba.

A?r. PBTRO PARAPIJA.

Čia, panašiai kaip Lietu
voje - bTostvinė,’’" kas me
nuo pirmame, sekmadienyje, 
laikomo suma su įstatymu 
Švc. 'Sakramento. Sausio 
8 d. tokia suma laikyti, gerb. 
klebono-, biivo pavestaAman. 
Nęgaliina*atsigėręti vaikų ir 
suaugusiųjų cIioitį giedoji
mais. Per pirmfsiasšv, mi
šias 70 vaikų choras kaip an
gelai siuntė Aukščiausiam J 
gražias giesmes.

Laike sumos skaitlingas,, 
gerai išlavintas ir .gražiais 
balsais, kaip retai kur, cho
ras neapsakomai- gražiai gie. 
dojo Credo, GI oria ir kita, 
dalis.mišių ir keletą kalėdi
nių giesmių. Apie solisčių 
švelnius balselius ir jų gabu
mus palieku giliems giedoji
mo ir muzikos žinovams* tei
singai spręsti. Iš viso mato
ma didelis pasidarbavimas 
p. vargonininko Karbausko, 
nestebėtina, nes būdamas 
geras katalikas, myli gra
žius bažnytinius giedojimus 
ir j ais nori prisidėti prie 
žmonių pamaldumo ir Dievo 
garbes padidinimo.

Beto visi giedoriai, gie- 
dorkos ir solistės uoliai dar- 
buojasi išlavinime savo bal
sų ir repeticijų neapleidžia. 
Garbe visiems ir kiekvienam 

• Šv. Petro par. choro giedor- 
koms ir giedoriams ir jų va
dui p. Karbauskui. Choras 
turi savo dr-ją.

Po pamaldų buvo susirin
kimai: Saldžiausios Širdies’ vyndaržyje.

Jėzaus vyrų dr-jos. Ji 
skaitlinga ir gerai veikia. Iš
rinkta nauja valdyba.

2) Akadeniijos Rėmėjų 
Dr-jos susirjnkimas, tai vie- • 
na pTakihuf|usių draugijų, 
nes1'uoliai darbuojas Kazi- 
mieriečių Seserų labui, ku
rios aukleiia jaunuomenę 
Kristaus ir Lietuvos, dvasiom 
fe_ tai neįkainuojamas pasi
šventimas. Gerbiamosios,; 
Rėmėjos, remkite,. Seseris 
Kazimierietės ir jų vienuoli- 
jos prakilnius darbus.

vĄare .buvo rodoma kru 

tamieji paveikslai Pasijoms 
čių naudai. Tų seserų orga
nizacija ir veikimas kol kas 
visuomenėje mažai žinoma. 
Lailčraščiai tyli.’ Daugiaus 
girdėti apie ..' lietuvaites 
Pi'anciškietes^—Pitsburglier- 
Jei Pasijonistės organizuo
jąs, tai gal getiaus būtų kad 
visuomenė apie jas plačiąus 
žinotų, tuomet didesnio su
silauktų prielankumo ir pa
ramos. Čia ir

Dar Amžinoji. Šv. Kaz 
Dr-jos nare Mųria Andriu- 
laitė įsirašė.ir įmokėjo $35, 
Aleks. Ivaška įsirašė meti
niu nariu ir užsisakė “Drau
giją/- įmokėjo $5. M. And- 
įTulaitei ir A. Ivaškai tariu 
didžios padėkos fr pagarbos 
žodžius. , , • ’

' -K-o. P. Kašaitiltas

- Dastovus antrašas: 50 W. 
6-th Street, Šoufh 
Mass." Z'
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SUŽEIM DEVYNIS.

* j

Bostone pastaromis dieno-

Tikrai go 
rlausfoM suv 
Vaist. rūšies 
iL’OO^inu^ikos 
rolinkų jškm 
rlų. yra daug 
lietuviškų, 

"Kurie' nuo 
mus ym plr 

_ kę, labai juos 
___  P giriu.' N u u- 

" ”■ ' Jimsht puge-.;
" <L‘QQQ AA ’ prtotal-

. HUi, taipgi y-
ra kitokių, gin-hiuslos rūšies Mandoli
nų ir Uktiiėiin prlfuisymų, taip-gi kį 
tų labai svarbių naujau,vbių gailina 
rasti tiktai pas GUlbaNsen.

Kainos visiems vienodos. VlktrpTos 
ir seni planai apmainomi labai paei
namomis-išlygomis. .Ateik tr persitik
rink. .

, PLAYER SPECIALTIES, . 
104 Boylštott St, Boston, Mass.

r ■

' Prisiųsiu ši- kuponų o. gausi dauginu ; 'žinių ir kainos-. ’
........ ,
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b Autorizuotas Bankierius,
I į Agentas ir Taikos

1
-- -Teisėjas-

J. G. BOGDEN

4 S. Main St, DuBois, Pa,

»

— •- >
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at. Tek Bot Boston MB tt

DR. J. G. LANDŽIUS į
MBITUVIS GYDYTOJAS IR ’

CHIRURGAS. ...... tt
Gydq ažtrlas Ir chroniškas Ilgas K, 
tyrų, moterų ir vaikų. EgaaaaV M 
mioja. kraujų,spjaudalus, filapuini I - 
ir tt. eavp laboratorijoj. Suteikia I 

' patarimus laiškais kitur gyvenau- I 
tiems. Adresas! I

506 BR0ADWAY, I
BOUTHBOSTON, MASS. I 

ti (Kampas G Str Ir Broadway) 
|1| VALANDOS: 9—11, 2--4,. T--9 ||mis sniegas krisdamas nuo] 

stogu sužeidė devynis žino- n1^BMnilflnA DCVADIJr 
nes./ Daug telęgrafo/ir tele-| rAnyllItluIiR fErAhIim

• - • - ’ ■ ■ • Parsiduoda lietuvių apgyvento! vie-
U>.j pekarue.—Bėzihh—gėrttt išdSrljt-as. - 
Parsiduoda prieinama kaina. Kurie no
tėtų plačiau apie tai žinoti kreipkitės 
po šiuo antrašu: , ■

u-r širs, jf. arinei^?, ■
.131. Insliė Blace, EUzabeth, N, .T.

• ..L,.,. ' / , .r' (u)

PARSIDUODA LABAI 
PIGIAI.

Vyrų Ir moterų drapanų krautuvė — 
T>ry Goods Store, BrlėŽastis, vedėjas 
Taznio^mire. Biznis'labai gerai išdirb
tas, tarpe lietuvių Jr kitataučių. Ne- 
praleiskite progos. Pinigų daug, nerel-' 
kia; tik apie porų tūkstančių, Kas tu
rite namų,' galite mainyti. Atsišauki
te tuojaus ypatiškai arba pėr Jaiyką: 
647 Main Street, Cambridge, Mass,, C. 
> ' r ’

fono vielų tapo nutraukta.---------------------—------- —----- -į----------------

a
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H Tel. So. Bouton 828.1‘
LIETŪVYS DANTISTAS I

‘ (KASPARAVIČIUS)’ |
Laikinai perkėlė ofisų po No. ■

M 425 Bboadway, So. Bostok, Mau. B
H - OfisąValaMaats ■
1 Nuo 10 Iki 12 :80 ryte Ir nuo 1:10 ■ 
IJ , iki 6 Ir nuo 6:80 Iki 9 v, vak. ■ 
N Ofisas uždarytas snbątov vakarali ■

$ Hj

$
=5
S

Lietuvoje ■ 
dirva didelė, bet darbinin- B 
kų maža. Kad ir kažin Įdek 
daug būtų darbininkų Baž
nyčios ir Lietuvos, labui 
dirbti, visiems užteks darbo,. 
Lietuvoje kol kas yra šie 
vienuolynai bei kongregaci
jos: Vyrų: Kretingoje ir 
Mariampolėje; moterų^Kau- 
ne Benediktiečių, 2) Pa
žaislyje KazimierieČių, 3) 
Mariampolėje. Vargdienių 
Seselių, 4) Krakėse Šv. 
Kotrinos Seserys, • 5) Pane
vėžyje Nekalto Prasidėjimo 
ir 6) Kretingoje,' Pranciš- 
kietės.

Tik Kristaus mėileTir pa
sišventimu apsišarvavę žmo
nės galės mūsų tautai suteik
ti laimės. Todėl dąugiauš 
darbininkų privalo spiestis

^GERIAUSI CIGARETAI.
* y ;

t

p'

-DID. LIETa KUN. KEISTUČIO 
DR-JOSVALDYBOSADRESAI 

’ BOSTON, MASS.

s*......  "■

• X vPIRMININKAS — Vincas Zaleckas,
SI Mercer St., So. Boston, Mass. 

VICE-PIRM. — Aiitimas. Rąstelis, ,.
146 Bowen St., So. Boston, Mass. 

PROT. RAST. — Antanas Macejunas,
450’E. 7-th S t., So. Boston, Mass. 

.KASIERIUS — Andrius Zalfeękas,-
307 E. 9-th St... So. Boston, Mass-. 

MARŠALKA — Viktoras Zičkis,
209 E. Cottligo St., DorchesteivMass. 

D’. L. K. .Keistučio dr-Jn laiko mėne
sinius susirinkimus kas pirmą nedėl- 
dienj kiekvieno. mėnesio po No. 694

■nn Tn ’valinvn ir rlfirbiinfid Jn Washington St., Boston. Mass., 6-tų v. po •J 0 \euaV«>ll aaXDUOnStJOiv.1|...u.e Ateidami drauge ir naujų na-
riij su savim atsiveskite .prie musų dr? 
jos priraSytf. \

v ...

T

fru

R' 16 Metą“South Bostone

i

i* DR.H.ŠĖTONE
■ AKIU SPECIALISTAS j 

899a W. BRQADWAT
I VALANDOS: Nuo 9 r. Iki7 v. vai.

I

s

PARSIDUODA
CITY POINT'E. ;

-Parsiduoda kampinis namas 6 šeimy
nų ir Storas po '5—6 kamabrius, su ge- 
snis ir to lietais kiekvienai šeimynai. 
Namas randasi geriausioj vietoj South 

■ Bostone" tad kurie manote pirkti ir no
rite City Point’e gyventi, tai yra gera 
proga, nes savininkas nori greitai par
duoti. Kreipkitės pas A. ’DĄVULIS, 
.‘166 W. Btoadvvay, Room 1, So. Bos
ton, Mass. Tel. S. B. 2039—M. (0)

REIKALAVIMAI.
t

Paieškau ženotos poros dirbt ant 
formos arba gaspadinės per 40 metų, 
kad ir su dviem vaikais. Kas norės, 
atrašykit laišką, o aš -atrašysiu atgal. 

KASTANTAS VALUZKAS,
BOK 2S, Barre Plains, Mass. uJU

f

!
Tel. So. Boston 270 ■

J. MAC DDNai, M. D. I
, GalimatusikalįStLir liettivMcai. I 

Ofiso Valandos: ■
Rytais iki 9 vai. Po pietų nuo 1—1. ■ 

F|- Vakarais nuo 6 Iki 9. tt 
jp 518 Broadway, So. Boston. 1

DR. A. J. GORMAN
•(GUHAUSKAS) v

DAHTI8TA»
705 Mala 8t., MonteUo, Mau,

, 2 XKampa^BroaA8i£ 
j | ■ ' TeL Brookton EU2-W. .

'J

1 'LI'ETU'VI^ Armori pamatyti, kaip tavo broliai Lietuviai pliekė kailiu lenkams? $ 
*k Jeigu nori pamatyti, tai turi būtinai ateiti
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TĄ VEIK ALĄ LOS UAPIBRI^GE^ilASS., GABUS 
LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄJUNGOS 8-TOS KUOPOS

Visas to vakaro pelnas eis pagerinimui “Darbinin- 
;W*paWies!,;‘-‘č L ’P'-l'' L • ' cm č

Prašytumėm gerb. lietuvių ir lietuvaičių, kad

artistai-m£g£jai. ’
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Q A T PN SOUTH BOSTONE
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kiekvienas pasiskubintų, nes pradžia lošimo bus pa-k' 
žymėtu laiku, t. y. y tai. vak. Salės durys atsidarys 
6 vai. vakare.

Įžanga labai prieinama:35c.ir2Sc.Vaikams su 
tėvais -10c. Be tėvų vaikai nebus leidžiami salėn.
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