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Organte Amerikos

Rymo Katalikų švento įl 
Juozapo Darbininku 
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Ulmbely,metams ..............IIJJD 
darbininkas 

* 366 Bra&dw*y, Boston 27, Matu. 
Tek SiMtH Bottan tffl.
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P Mąsli ingtan, saus, 30,1923
(L^ 1^ &).■ —; Komisija pa- 

įfeikalavo Klaipėdos sukilė- 
EBpa nusiginkluoti. Direkto- 
BHja pranešė, kad skaito tą 
ĮĮ^jdavima paliaubų sutar- 
Į9k< laužymu. Karo laivų 
E|iįbtrWi supirkinėja mieste’ 
t&įjgybes produktų matyti 
Kį^Kulįaeijos tikslams. Di- 
f rektorija priversta uždraus- 
f ii tas, karo laivunperaeijas. 
jt;..- - -

t “ .. .......... .. 11 " '!    ...

L VEIK ULTIMATUMAS/ 
B’'*

ii.Riji ,r /-f

į* Paryžius, —• sausio 31. —. 
g Alijanįų Ambasadorių-Ta- 
E-ryba užgi’re aštrią notą, ku- 
ihrt.lygi' ultimatumui,, įr ji 
L-bus pasiųsta Lietuvai, rei- 
f kalaujant paskirtu laikų ąt- 
* šaukti iš Klaipėdos Krašto 

savo kariuomenę ir šaulius. 
Notoj toliau reikalauja* 

mia, kad Klaipėdos, krašte 
įsisteigusi valdžia išsiskirs- 
t ^ytų įr užleistų alijanfams 
r . savo vietą. * 
į Visa notą nėra paskelbta, 
^bet yra .špėjama, kad alijan- 
| tii yra nutarta pavartoti jė- 
į. gą*.-jei lietuviai geruoju lie- 
|| sutiks.

EUROPOS KARAS DĖL
A. I&LAIEEDOS. .

Į Klaipėda. — Pasimatė ga- 
įį Jimybė Visuotino europinio 

karo dėl Klaipėdos. AHjam
SĮ‘ tai pareikalavo prašalinimo 
Mtiietuvos kareivių iš Klaipe- 
fedos ir nuginklavimo sukįlė- 
įPlių. Liętuvos vyriausybė pa- 
r\. klausė ali jautų ar dar veikta 
į mūšių paliaubų sutotis pa- 
i'' daryta tarp prancūzų ir lie- 
;* tuvių Klaipėdoj.

Alijantai atsakę, kad sū- 
k tartis galioje, bet tolimesni 

nuosprendžiai turi eiti iš 
BbFarvžiaus.. * Tadą .Lietuva 
gppareikalavo francūzų išsi- 
ĮP kraustyti iš Klaipėdos.

Klaipėdos krašto naujoji 
valdžia pareiškė, kad • su-

’‘.kelsnaują europinįkarą? jei 
iii jautai neparenis Klaipė- 
s^los atidavimų Lietuvai. •

Iv Klaipėdos krašto prezi-
• dentas Simonaitis pareiškė, 

^kaj reikale klaipėdiškiai tu- 
ye» paramos netik iš Lietu
vos, o iš Vokietijos ir Rusi-
los.
; Alijantai,. ; nepripažįsta 
Klaipėdos valdžios ir sako, 

?įįiad turėsią sudaryti Jen sa* 
valdžią.

Alijantai pamatė, kad tu-• *

+

VOKIEČIŲ DARBININ
KŲ HALSAS. ■ .

rl arba atsisakyti ir išsi
kraustyti iš Klaipėdos arba 
jį paimti spėka.

Klaipėdos krašto kariuo
menė susideda iš 6,000 karei
viu. Bet sale .Lietuvos rube- 
’žiaus guli 10,000 Lietuvos 
regulerių kareivių su gin
kluotais automobiliais, su 
artilerija, rąitarija ir viso
kiais; karo pabūklais. Jie 
kas minuta. gatavi eiti tal
kon klaipėdiškiams.^ / .

IŠMUŠĖ VIEKŪOUKTA

Išrodo, kad jau išmušė 
Europoj vienuolikta valan
da ir padėtis iki. trūkimo iš
tempta. Šventasis Tėvas, 
kurs pasaulio padėtį Ir vals-; 
tybių santikius. žino geriau, 
negu bila kas kitas, pašaukė 
katalikus melstis už taiką: 
Reiškia Šventasis Tėvas jau
čia, kad baisaus "europinio 
karo galimybė Čia pat.

Francijos premieras Poin- 
cąre pareiškė, kad Europoj 
dabar esą du juodžiausiu tas- 
ku — Klaipėda ir Mozul. Pagalios darbininkai pareiš- 
Pomcare sako, kad ’ dėl Ha, kad Amerigos balsas da- 
Klaipėdos gali kilti karas bar galėtų.Europų ir pasau- 
tarp vokiečių ir lenkų. Reiš- lį išgelbėti nuo neiŠvėngia- 
kia Fijaneija varosi už Klai- mos katastrofos.

BerUttl — Vokietijos, or
ganizuoti darbininkai atsi
šaukė į Amerikos kongresą: 
Atsišaukė valdybos organi
zuotų darbininkų, kurių Vo
kietijoj yra 12,000,000..

‘ Darbininkai pareiškia, kad 
Vokietija pildydama reika^ 
lavimus Amerikos valdžios 
karo metu ir girdėdama tei
sybės ir teisėtumo* pažadus, 
nuvertė autokratijų ir įstei
gėdemokratijąf pilnai nu
siginklavo ir aiškiai parode 
norų taikiai ir santaikoj su. 
tautomis dirbti. Bet Versa* 
lių sutartis ir dabar . Ruhro 
krašto' pagrobimas, sako 
darbipinkai,. pavergia vo 
kiečių tautą, ardo europinę 
gerovę ir graso nedarbu mi
lijonams vokiečių darbinin
kų. Sako, kad vokiečių tau
ta privesta prie to, kad. ji 
iiuolatai' nedavalgiusi, kad 
jos kūdikiai vystomi į po
piergalius, ’ o-ne į vystyklus.
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SVARSTO į^VK^-LIK > ATVYKO Į TOKIO.

„ v. - T Tokio.*-- A.A. Joffe^Ru-
Parysius. Z^utiį Lygos) syos a^ova^ atvyko į To-

TKVIp SApTIKIITS. 
«
*.

Taryba, kuričia dabar lai- 
kO posėdžius, paėmė svars
tyti Iėnkų-lietu«ių santikius, 
Lyga nekelia, rubežių klausi
mu, p tik mažumų teises. 
Svarstoma piratiškai.

Reiškia L^ga' ’ pripažino 
\i. Bet ne ką 

Tautų ligos
. t

N

kię, Japonijos sostinę..

RIAUŠES.
' /'■ ./ 5- '

Meksiko sostinėj

»

1-4

pėdos/ pavedimą lenkams: . • ———<^-7’ V
'E. Ryga. IJppos stats-sek-Francija nori Vokietijų su

lino nors supjudinti ir įvel-*rotorius pasikalbėjime su.: 
ti karau, kąd paskui ture jus ■“ 
liuosas rankas pasmaugti 
Vokietiją. Francij& turi 
didžiausią kariuomenę ir ji 
neatboja ir nepaiso nieko. 
Tikisi iš susirėmimo ydidžių 
laimėjimų Buvnpranešinė-

Prancūzu atstovu ragino 
Prancūzų valdžią siunažinti 
savo reikalavimua ^reparaci
jų srityje (Segodnia) /

UETUVOS. 3. * •
Marcinkonyse Kalėdų pir-* 

mą dieną lenkai apstojo baŽ- 
nyčių jiaėme arti 100 jaunų 
vyru ir nusivarė žandarme- ^B 
rijon. ’ - ■

. * -1 imi I.. I.I į-.^J ’ .

, Kaune sausio 7 J. amori- *^B 
kietis \ Kručas susirėmė «i ^B 
lenkuojančiu pplieįstu. 
policistas prakalbo^ į minią 
lenkiškai, o Kručas priėję . J 
prie poiieisto, nutraukę jo

E. Kaunas, Bei rekvizi
cijų orderių apmokėjimo. 
(Iš Rekvizicijų Tarybos 
1922 m. gruodžio 18 d. posė
džio protokolo ištrauka).

.1) Piliečiai, kurie už ra
guočių ir kitiį produktų rek
vizicijų sulig* orderiais savo 
pinigus markėmis iki spalių 
mėli. 1 dienos turi skaityti o- 
pėracjų užbaigta; .

2) Lrž .nepaprastai 1922- 
192# ipetų iMkvMm jai . pri- kepurę įr-priminė koks ten 
statytus , prieš spalių mėn. 1 
dienų raguočius Šiems pilie
čiams, kurie iki spal ų, mėn. 
1 dienos negavo pinigų, išra
šytus orderius auksinais pa- 
pĮaįn^na-' iŠrašA^'^ y 
skaitant raguočių gyvo "svo
rio 1-am kligramui' ė6—60 
centų, prisilaikant Rekv. 
Tarybos nutarimo 2^—10—23 
m.- Nepaprąst.' 1922—1923 
m. raguočių rekvizicijai. 
. 3) Kurie gavo pinigūš už 
raguočius sulig orderiais iš
rašytų markėmis po spalių 
mėn. 1 ^dienos, išmokėjimo 
kursu, tai išrašyti papildo
mus orderius litais toj su
moj’, kuri gaunama. skiltu
me tarp prigulinčios sumos 
už raguoti po 50—60 centų 
kilogramui ir tos, knrių ga
vo.. . >

4) Orderius už 1919,'1920, 
1921 ir 1923 m. raguočių ir 
Ivitir produktų rekvizicijų, 
išrašytus auksinais, bet pi
liečiams iki Šio laiko pinigų 
neatsiėmus, nutarta apmo
kėti litais, patiekta auksi
nais sumų dalinant iš 200 ir 
gautų sumų skaitant litais. 

. - E. Kaunąs. Ril. Krivic
kas Povilas ir ^iatrieninas 
Aleksandras abtt gyv. Slaba* 
doje Lenkų gatv. 17, Jur
barko gatv. 141‘Nr. sausio 13 
d. apie 9 su puse vai. vaka
re už geležinių vartų ties 
Vcršyių kaimu- užpuolę pil. 
Rolskį Vladą, paeinantį iš 
Slabados Lenkiu gatv. 32 Kr. 
ir grasindami refolyerių dte< 
mę iš jo\ 52 litu. Kaltina- 
piiejyil nuov. .VirŠ-k’o suim- 
li T# d. Ir pasodinti kalėji
mam Tardymas štuoą’eika- 
lu eina.

Pradžioj saiisio Kaune it 
Marij ampolėj . * patėmyta 
šprogstaut alyvos, kaštanai 
ii Įeiti medžiai.

Kaune nauji namai dygs
ta, kaip grybai po lietaus. 
Orui atšpns darbas ir dabar] Lietuvos Šeimas 
■eina

kilo 
ųiaušėi^dcl strytkarių.darĮri- 
nių^ą streiko. Nušauta ke
turi žmonės. sužeista arti 
40/- ..y '• <’ •■

Vilnių L enki jfc 
geresnio iš tos; 
buvo galima 1 įtikti

. Ryga. "F ištaromis die 
nomis. per-Rygą 
Vokietjia grupėmis „vokie
čiai kolonistai, ‘apsigyvenę 
caro laikais Pakaitės guber
nijose. Dabar k£i imta Vyk
dyti žemės jiems
tapo sunku Latvijoj gyveų- 
ii. Tokia pat emigraci j a pa
stebima ir Kurše, ypač Aiz- 
putės\ (Gazenpot) apskrity
je.

! /•

E. Ryga. Diplomatinėse 
sferose dabar jau neabejoja
ma, kad.tarp Rusijos ir Vo
kietijos* be Rapallo sutarties 
yra padarytą dap ir karo sm 
tartis. Tik Santarvė dar 
neturint pilno tos sutarties 
teksto, ‘čičerinas sako,: kad 
prancūzų dabartinę politikų 
galinčios remti tik tos vals
tybės, kmios šiaip ar taip 
priklausančios nuo Prancū
zijos, A.y. Belgija ir Lenki
ja. Dabartiniu momentu 
dar sunku įspėti, kaip kryps 
įvykiai \okietijoj, bet feu> 
sai nutarę Lenkijos pasieny 
padaryti demonstracija, kad 
atkreipti, lenkų domę nuo 
vokiečių problemos. Dide
les ' rusų kariomėnės jėgos 
sukoncentruotos ten pat vi
soj Diiiestro linijoj Rusijoj 
išleista jsakymąs registruo
tis karininkams ir karo val
dininkams, netarnaujan
tiems raudonojoj' *armijoj. 
Latvijos ir Estijos pasie- 
niuosO ramu, nes Tarybų 
valdžia diplomatiniu būdu ir 
įvairiais nusileidimais nuta
rusi išgauti , iš šių valstybių 
neitralitetą, ,j.ei kiltų karas. 
Komunistai nutarę sustab
dyti mašininių rikiuotės da
lių ir didinti jas 4 visokiais 
būdais. ’ Be to, nutarta pa* 
didinti karininkams algas.

E, Paryčius.* Prancūzų 
kariuomene Essene buvo vie
tos gyventojų sutikta ..akme
nimis ir purvais* ’ Prancūzų 
generolas įtekteimtiarepre- 
sijų prieš policijos viršinin* 
ką.
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gą važiuoja į
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• VIJOSE.MOKYKLOSE
■ - I VĖLIAVOS.

** I

Rynias. -r- MuSsolinio val
džia, sugražinusi į mokyk
las kryžius, kuriuos buvo iš
metu socijalistiy administra- 
eijįsj ^M^pabepėi kąd ji- 
sos, mokyklos ’ įsitaisytų po 
vėliavą. ' z

BAISI EKSPLIOZIJA.
i

ženklus yra/ Dalykas likvi
duota polici j os nuovadoj / :

Kaune siutas kainuoją 
25ūr-350 litų 
marškinį, Uti W
20—$25*. . Reiškia *- 
Lietuva pasivijo Ameriką.

...—1 ,1
Kaune netrukus pradėsiąs ‘ 

eiti savaitinis politikos, vi- 4 
suomenės, mokslo -ir meno & 
laikraštis “Vairas.” Leidė- 
jas — AL Yčas, redaktoi^Uą-.^B 
— A. Smetona'. Kaina ^B 
nešim ,4 litai. Adresai: IBf 
Kaunas, Aleksoto gt. 6.

’ • • • ■ 1
• ' * -e.

Žydų Aukštieji Kursą 
Kaune gauna gausių aukų & 
užsienio. Nesenai gavo 
000. Kursų taryba rengia
si steigti chemijos laborąt^ 
riją. ' . -i;'*

■ ■ 1 ■ . . * •

Dotnavos ūkio mokykloj \ 
yra keletas mmtųmokinių te ’ 
29 mergaitės. Prie mokylį* ‘-H 
los yrą rusų pastatyta 
vėlė, km buvusi paverstąjį 
kiaulydę. Dabar, ketinaaRį / 
intaisyti laboratoriją. G., 
" ■■ .; S'
' Kruonyje nuo sausio 
uždaryta Smuklės. įįf

Kelmėje valsčiaus įarytte'“ 
nutarė uždaryti smif 
'Miestelyje buvo 13 smiik

3

f

r&*

.S.pnngfieicl, Mass. :— Di
delis gazo kubilas Gas Lighf 
kompanijos sprogo su bai- 
Šiomis jasetanėmis. .Visa? 
miestas • buvo; sudrebintas. 
Šudrėbejimas buvo jaučia
mas 20 mailių aplinkui; Žu
vo 3 žmonės ir 50 sužeista. 
Kuostolių .Už $1,000,000. su 
viršum/ <

Ištisų valandų po sprogi
mo miestas buvo.sujudime.

Buvo kilęs gaisras, bet 
pavyko užgesinti. .

_———__
: E* . Paryžius, Prancūzų 
radio pažymi, kad Bantąr- 
ves atstovai;' prie Lietuvos 
vyuiausybęs atkreipė jos do* 
mesį į Klaipėdos krašto įvy
kius. * Lietuvos ministeris 
pirmininkas neigęs Lietuvos 
vyriausybes dalyvavhnų* su- 
kilimo judėjime, kuris įvy
kęs prie ’ekmstavusią Klai
pėdos krašto ’ vyriausybę.' 
“Kavas” pažymi, kad sau
sio 14 d. Kaune buvęs mitin
gas ir manifestacijos Klai
pėdos prijungimo prie Lie
tuvos reikalų. Manifestai^ 
tus priėmęRespublikbs pre
zidentas. “Voifas” prane
ša, kad sausio 15 d. lietuviai 
užėmę Klaipėdos miestą ir 
keletas lietuvių sukilėlių pa
ėmę vyi'iaųsmjo Santarvės 
komisaroyrūmūs.

?

JI, Ryga,; Suomių yyriau-
- v- ,. i sybė ruošia dabar programų

jamą, kad lenkai koneem valstybių ėkonomi-
truoja kariuomenę Savai- ^i konferencijai, feiri įvyk- 
kuose. Tai dėl Klaipėdos i gale ^sausio m. š. m. 
apgjmimo. Jei lenkai Klai- (SegOdnia).? *• 
pedon briausis per Lietuvą,~ . L\':. ... ' \
turės susiremti su lietuviais.
Jei kriaušis per Prūsiją, su- 
širems su prūsais. Tada Ru
sija teipgi pujs lenkus ir&a- 
ras* liepsnoja; ' 

Prancūzų politikai sako, 
kad karas , neišvengtinas. 
Prancūzai patys Klaipėdos 
gal neis imti. Jie pasiųs tų 
padalyti savo rakalius len
kus. ■ ■ ’

Francija kailyje nesitve
ria dėl nepasisekimo R.^hi’0 
krašte. Ji ten nagus nusvi
lo, pasistatė pajuokon ir pa- 
niekon ir dabųr žvalgosi, 
kaip čia atsigriebti. '

Prancūzai gali pakurstyti 
turkus užimti Mozulo kraš
tą. Tada Anglija turi stoti 
prieš turkus* Francija tą 
gali padaryti ųž jos nerėmi- 
mų Ruhrn krašto. -

z

i

E. Lvovas..' Dienraštis 
‘‘Gromadski Vistnįk” • rašė, 
kadBerežanų apskrities ka
lėjime sėdėję 192 ukrainie
čių, kurie lenkit^vyriausybes 
buvo suimti už “politikų.” 
Lenkai kaliniams maisto nu
duodavo. tai. šiuos kalinius 
maitino mkrainiečių kalinių 
globos komitetas, . kuriam 
kalinių išlaikymas kainavo 
.1,0^5,946 1. m. pinigais ir’ 3,- 
420.0001. m. maistu.

. ' • - - . .. . - .1* - ‘ -■ " * -

f

Anykščiuose smukli 
daryta, bet aludes ne. 
dėse slapta ir. degtinė par&> 
vinejama. ' ‘ , vy

: y 1 _•

Po Kalėdų Lietuvoj 
oras visai dingo h* apie " 
tingų žmonės net arti pi 
> - • ■ \ 7.^

Kauno “Laisvės” rei 
torius X Bikinas rea 
ir jo vietų užėmė nesen 
Amerikos grįžęs jjrahaaj 
ralms.

i*
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* Katinas. Tremtinių grą- 
žinimo skyrius praneša, kad 
sausio -8 d. parvažiavo‘Lie
tuvon iš Kievo^ BachmaČo ir 
Maskvos'tremtinių ešalonas. 
Jame lietuvių 241, žydų 24, 
nišų 13, lenkų 5, vokiečių 
2 ir latviu i.

■ * * *« '■
K Ryga. Kadangi grai

kai pašalino iš Xtėnų uni
versiteto vistts studentus 
musulmonus, tdi Konstdm 
tinopoly pašalinta iš univer
siteto visi studėn 
kai. (R. K.).

) .................. — - - - ■

ko sausio 9 d.
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igyvenant sųgrūiituo» 
’tuoee-ptlnuo»*e durnų, dul- 
kių, sparvas ir kitokie ma-
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: Šiemet kovo mėnesyje su-
40 metų nuo Aušros 

įrodymo. Ji- pasirodė 
.Basanavičiaus užžiebta 

Mažosios Lietuvos. Reįš- 
a sukaktuvės veik supuola 

fci Wtrn didžiu įvykiu Mažo- 
įųj’ląetiWoj — Klaipėdiškių

mu. »

Ž-^Nųo“Aušros*’ pasirody 
ino prasidėjo Lietuvos atgi 
įmimas, Skirtumas4arp lie
tuvių 4 4 Aušros” pasirodymo 
metu ir dabartiniij laikų yra 

j didelis.. Kas bus po antrų 
V'įūmetųž * ‘ -
r ——.
į • “Vienybės” redaktorius 
1 paaiškino, kodėl jis viešame 
j smįSį&kime skaitydamas

KIŠtpediškių atsišaukimų 
j prSeido žodžius:* t‘Sų Dier 

/. ivo pagelba.’’ Girdi44 jiems 
^(klaipėdiškiams) reikia pi- 
jLnigų; ^ginklų ir paramos.” 
ETaitau to logika laisvama- 
ĮMo.
E ’-t

K .. C -4 ———te—
Į •«. »

>~\fc •. , 1

"* Vyliausias Mažosios Lie- 
vos Gelbėjinlo K-tas jšlei- 
»manifestų visiems gyveh- 
jams. Klaipėdos Krašto, 
įnifestas baigiasi žodžiais: 

įJfaagalfe Dievas šitame 
nūsų vistį darbe tebūna mū- 
iiggagelba.’’ Tai naujas A* 
nerikos lietuvių laisvama
niams susierzinimas.

rl '' ' . '

sėtai, vadiuasif p. Ganiečiui 
visai nereikėjo priparodinė- 
ti, kad dūlią yra, nes tas šė

lk Michelsoną turbūt pra-Į nai jau įrodyta šv. Raito Sė
dėjo graužt sąžinė. Už ką 11 no ir Naujo Įstatymo žo- 
Kad atsakyti į tą klausymą,! džįais, tik Miehelsonui teko 
reikėtų parašyti visą to-l griedeimė įrodyti, kad šv. 
mą, ko, į dėlei trumpumo, Raštas klįsta. Kristus labai 
jądaryti negalima. Užteks tankiai mini apie dūšią, 

pasakyt kad sąžinė ištiesų jį pa v.: “Nesibijokite tų, ku- 
grauŽia. Kad ją greičiau) tie užmuša kūną, o dūšiai 
uumalšiilus,. jis pasirįžo pa- nieko negaliu padaryti, ^bet 
rodyt pasauliui ir savo są-lbijokitės tų, kurie ir . kūną 
žinei, kad nėra dūšios. Tam ir dūšią gali nugramzdyti 
tikslui pasikvietė į diskusi-Įpragaran.” Arba: “Ką pa- 
•jas du oponentu: kunigą ir|gelbės žmogui kad ir visą 
ininisterį. Kad kunigas ne- pasaulį įgytų, jei savo dūšią 
ateis jis žinojo, kad ministerI pražudys i” Ir daugely ki- 
iį siikirs jis taipgi žinojo,) tų vietų Kristūs įrodinėja, 
jei visų geriausia žinojo, į kad yra dūšia. Taigi Mn 
kad .tą viską- aprašydamas) clielsono uždavinys buvo iš- 
jis savę pagirs, kitus gi nu-) griauti Kristaus autoritetą, 
peikp. Taip apsi^nklavesjvadinasi, įrodyti, kad jię 
jis drąsiai stojo į diskusijas, j daugiau žino už Kristip5lMi- 
nes žinojo, kad diskusijų ap-Į chelsonas tomepadarė įr ne
rašyme, kurs taps “Kelei- galį padaryti, taigi jis fak- 
vyje,” Michelsonas ‘nieką- tinai pralaimėjo diskusijas, 
dos nepralaimės. kad ir jo oponentas nebūtų

Diskusijiį svarba buvo ta- patiekęs ųč vieno tinkamo 
me, kad Michelsono bijota- Į ąrgumento. P. Geniočįo au
si, kad kas nors nepr’iskai- toritetą gal nesunku su- 

‘tytų jo prie klemsų, taigi jis griauti, bet kas kita nugalė- 
prisispirdamas- jodinėja, ti Šv. Rašto žodžius ir Kata- 
kad klemsas turi dūšią, o jis, likų Bažnyčios mokslį Tai- 
Micheįsonas neturi. Bet) gi MichėlsOhas nė nebandė to
'bėgdamas nuo klemso Mi- daryti tik pastale keletą gan 
chelsonas užbėgo ant “para-| nesąmoningų klaųsyąęų, į 
pijonų ir davatkų,” kuriuos! kuriuos kad ir tinkamai p. 
jis taip pat nori padaryti be-J Deniotis būtų atsakęs, vis 
dūšiajs.. Michelsonas turi tiek nebūtų išrišęs dūšios 
būt neapsisvarstęs priskyrė esmės  ̂klausymą. Ypatingai 
savę prie4‘parapijonų ir da-'įdomus vienas klausymas, į 
vatkij”-Mtri^ nes ištiesų šieįkurį tik Michėlsonas tegali 
pastarieji vargiai džiaugtu-)atsakyti. Štaijis:“Jeipro- 
sL .iš jo draugystės, tečiay. tas yra dūšia, tai kaip, tada 
pamum Michelsoiiųibutųne-| su bepročiu — ar jis turi dū- 
prošalį rimčiau dpįe įai pa- šią ar ne?” .r.Šv* Raštas su
galvoti/ štai kodėl Gyvo-ko J “Tarė beprotis savo stot 
name,įdonuų pėrversmių lai- dyje: nėraTtievo/’ Kadžųi- 

■ ’khis. Galingas kadaise kai- gi Michelsonas yra tuo žmo- 
, zeris kasinėja * sniegą ir gupii, ąpiekui^ČiaŠv.Raš- 
pjausto malkas. Caro galva tas kalba; tai jam pačiam 
alkoholy užkonservuota ilsi- geriausia būto atsakyti, kur 
si Maskvos Kremlyje. Le- yra jo dūsia šiuo beprotys- 
ntoas mokina bolševikus tės momento.' Pas Dangiš- 
kaip reikia’ virsti kapitatis-ką Tėvą jai nepakeliui. Ar 
tais. Pats Michelsonas ne- tik nebus pas Belzebubą už- 
žino kur stovi to dar įabjau[gyvenus- savd stoką? *

t

t

Vienam iŠ paskutiniųjų lonumai, kas gaištų apsaky- 
“Darbininko** numerių til
po gerb. kum J. Jakaičio 
straipsnis apie įrengimą na- 
šlaičam prieglaudos. Tai la
bai jau pribrendęs klausi
mas, kurį reikėjo jau šenai 
atlikti. Maniau, kad šiame 
reikale atsilieps ir dauginus 
balsų kaip iš pusės mūsų 
gerbiamųjų inteligentų-vei- 
kėjų, taip ir pačių vargo pe
lių darbininkų, nės tas klau
simas visus apeina- ir visi 
privalome juomi rūpintis. 
Bet, deja, mano spėjimas 
neišsipildė. Niekas nei vept 
Tai bene bus mūsų baudžia- 
viškas nerangumas ir tingi
nyste. . *v 

Turbūt nerastum nei vie
no žmogaus, kuris nesirū- ? 
pintų savo ateitimi, rytoju
mi, Ne vienas suploja sau h 
per kaktą ir klausia: “Kur 
uš pasidėsiu tada, kada dirb
ti nevaliosiu Daug yra 
nevedusių įr netekėjusių, 
kurie senatvėje neturi kur 
prisiglausti.1 Nevisi ląimin- 
giir vedę. Kolei vaikai ma
ži, todėl jiems reikalinga tė
vu pūslėtos rankos, paaugę 
išlaksto kaip žvirbliukai iŠ 
lizdo, tėvam —s nei išgrauš. 
Įr žinoti nenori.. Žinoma, ne 
visi tokie, yra’ jau ir tokių 
gerų vaikučių, , kurie savo 
tėvelius į sergančių proto Ii; 
ga jau padejoro;kiti nei ži
noti nenori. Tai matom ir 
girdziam visur. v _■ 

Kiek esame pastatę mūri
nių didelių Bažnyčių, klebo
nijų, salių, ir kitokių namų, 
sutverę visokių organizaci
jų. Krikščionys darbinin- 
kafyra aukavę nevienas, bet 
desėtfcai po 100 dol. tėvynes 
visokiems reikalams. Tai* - -** 
dabar, jau reikėtų patiems 
apie save pasirūpinti.

Man tWog'nesuprantama 
kaip toki didelė ir. turtinga 

Z.11LU 1KU.L o w Y4. IX <x«x x<wj <iuu & j • —- — - - —. organizacija kaip S. L. B. A. 
nežino kur stovės netolimoj) Visai nestebėtiną, kad, skolino gal su riizka ko

kioms ten bendrovėms po ke
letą dešimčių tūkstančių do
lerių, o neįsteigia savo sene
liams prieglaudos. .Pašalpa 
ir pomirtinė gaunama iš bilė 
draugijos, 'kurių kožname į 
mieste po kelias yra. Jei tū
rėtų savo namiis, tai į metą 
laiko keletą tūkstančių na- 
rių pasidaugintų. L- \ 
-"'Kas-žin, ar negalėtų mū
sų sąjunga paimti tą inicia- 
"tyvą. Kitos tautos jau turi 
senai panašias įstaigas. Bet 
mes,' mano supratimu, ne
privalome iš jų skolinti kur- 

r paliaus šiame dalyke. Žino
ma, aš čia kalbų , vien apie 
sėnelius-les. Mtaiaučiaį sta
to panašias ^įstmgas mies
tuose, jiems tas gal ir gerai, 
nes jie miestuose gimę, augę. 
Lauko darbo nemoka ir ne
myli. Mums gi labiau tik- 
tų laukuose — farma, nes 
mes gimę, augę kaimuose, 
mokame ir mylime lauko 
darbus.* Tad patįs ūžsiau- 
gintuūie visokių daržovių. 
Laikaukarviųj ^ištų.ir kL 
toJd^ gyoilh^ , ■ /i' '

Kas. gtuetų apsakyti sma
gumą įl džiaugsmą? minties 
ramybę ir lėtą poilsį, ku
riuos seneliai turėtų nuo 
kvepiančio’ oro> tarp žalių 
kalulių įr giraičių. Kas gu
lėtų apsakyti/ kaip pdikūs 
ir ramūs reginiai atsilieptų 
ant mįųčių suvargusių Žino
mų, kuriems per 20—30 me- 
tų ūž&bprškejoi

ti tų žmonių džiaugsmų, ku
rie dirba gyvulių skerdyklų 
se per dienas kruvinų tau- 
tuoti, vasarų musių apgulti, 
cnibinėja mėsas per dienas, 

kurių net kūnas pasmirdęs.
Dauguma įnefttų ir nema

žai pinigų, bi tik rastų sau 
ramių vietelę užbaigti amže
li tarp savųjų — ramiai,

Būčia labai dėkingas tam, 
kuris šį svarbų klausimų pla
čiai pagvildenti} ir eitume 
prie darbo. 1

A. Ramoška, 
' 514 W. Saratoga St., 

Baltimore, Md.

. 1TSILKID0.

Lozana. — Anglijos dele
gacija buvo pasiryžusi ap
leisti turkų-alijantų konfe
rencijų. Bet dar sutiko lik
tis iki nedėlios ir tęsti dery
bas.

Į*-

(Tęamys)
KOKIU BODŪ 1‘ASMTMS SUTVERTAS.

»W»III»II —M—ifcaiite

Padavę keletu prirodymų, kad Dievas sutverė viską, 
pažiūrėsime dabar, kaip tasai sutvėrimo darbas buvo at
liktas. Dabartinio aštrumam jos Ir geologijos mokslo pa
siklausę, žinome, kad Dievo sutvertas pasaulis nevisnd bu
vo toks, koks jisai dabav yra. Trumpai kalbant, Dievas 
nesutvėrė iš kartb tokiu pasauliu, žemės, žvaigždžių, sau
les, kaip kad dabar yra. Jau senų senovės mokslo vyrai 
kai bej o, kad po tuos neapsakomus pasaulio plotus lekiojo 
nesutvarkyta materija, kuri jau tik vėliau susitvarkė ir 
susitvarkius apsireiškė kaipo saulė ir žvaigždės. Taip- 
pat mokino ir šventįBažnyčios Tėvai. Bet kokiu būdu 
atsirado tie didžiausi dangaus lamai, negalėjo jie išskin
ti. Ir tuomet daugelis mėgino tai išaiškinti, bet per arti 
dar buvo tada mokslas nuejęsr kad būtų jisai galėjęs ką 
nors tikresnio pasakyti. Tik devynioliktojo šimtmečio 
pradžioje, kada astronomijos ir fizikos mokslas žymiai jųu 
paėjo pirmyn, galėjo jau Kantas ir Laplase šiek-tiek tik-' • 
rcsnęnuomoųę Žpm^ pasakyti. Laplaee
taip pasakoja apie pasaulio pradžių: iš pradžių buvo šau
le didžių didžiausias, baltas, karščiausias gazų kamuolys, 
tasai kamuolys aukosi apie savo ąšį nuo vakarų į rytus. 
Saulės kamuolys atvėpdamas ir us labiau susitraukdamas 
pąliko šalę savęs materijos gabalus. Tie gabalai pritrauk
dami vienas sau kitų padare žiedus, kurie sukosi toje pa
čioje pakraipoje, kaip ir saulė.. Toliau, tie žiedai, besi
trindami vienas į kitų, pastūmėjo vienus suktiės greičiau, ’ 
o kiti pasiliko sųkties lėčiau. Tolymesnieji nuo saules ga
balėliai sukosi greičiau. . ’ .

Atvezdami gaziniai žiedai trūkdavo ir vis sukdamiesi 
apie savo ašį Sukosi ir apie saulę. Tie materijos gabalai 
sukosi taip, 'kaip aukosi paleistas vilkelis aplink save ir 
dar lekiojo po aslų . -

Toliau tie atkritę nuo saules karštieji kamuoliai pa
maži atvėso^, jų viršus gavo lukštų vėso toliau tasai lukš- • 
tas, pasidarė storesnių ir priėjo prie tokio mūsųz'žeme sto
vio, kad jau galėjo > gyvastis atsirasti. - >

Laplaeo nudmonę apie pasaulio pradžių ir tvarkyma- 
sį daiųj mokslo vyrų priėmė, bet daug yra priešingų jojo 
išvadžiojimams. Labiausiai stojo prieš Laplaca prancū
zų astronomas Faye, mirė jisai 1902 m. Jisai sako, kad 
Laplaeo mokslas visai priešinasi dabartinio mokslo išradi
mams. Pagal Baye tai negalėjo jokiu būdu kokie nors ga
balai atskilti nuo saulės; leiskime, sako jisai, kad koks 
žiedas iš tij atskąlij. ir susidaryt, tai vis gi iš to*žiedo pa^.-' 
sidaryti planetos negalėjo. Jeigu saulė ir buvo prieš ki
tas planetas,/tai tiesa, kad planetos šuktūsi nuo vakarų į 
rytus," bet jų palydovai” jau suktųsi viski iš priešingos pu
sės.. Todėl Paye, visiškai nesutikdamas su Laplaeo įmo- 
monėmis padavė kitą, savąją nuomonę apie pasaulio pra
džių ’ /. ' . • \

Bet kaip su Fayeo nuomonė, taip ir su kitų,. kaip ir 
su Brauno jezavitos, Nordenskjokio, L.Qchyero, Meyden- 
bauero, Moriltono^ nuomonėmis apie pasaulio’ pradžių 
mokslo vyrai negali visiškai sutikti, nes daug dalykų neiš
aiškina, daug“ dūiktų priešinga mokslo išradimams ir to- , 
dėl dar daug' bus apie tai tyrinėta, daug rašyta,daiig gin
čytasi pakol prie.ko nors tikresnio bus kada nors galima 
prieiti. , . t ' ’

' Iš tik ką perskaityto apie pasaulio pradžių jau gal ne* 
vięnam skaitytojuTkitc klausimas ar Dievo^iagalba čia bu
vo reikalinga ar ne, ar ir be Dievo galima apsieiti. Tai*- 
-gi kad ne Kantas, ne Laplasas Dievo galybes ir Dievo pa
saulio sutvėrimo neužginų Laplasas pasaulio sutvėrime 
ir jojo susitvarkyme Dievo rankų pripažįsta Laplasas nu
mirė, kaipo geras katalikas., i Ar šiaip ar taip, 'o be Die
vo matęrij os nėra,, nėra Uė karščiausių gazų ne. judėjiw.' • 
Dievas sutvėrė materiją, davėvjartam tinkamas ypatybes 
ir jėgas, trumpai, jai davė tij viską, kad ji galėtų pasiek
ti savo tikslą. Žinoma, kaū tokia, materija galėjo tvarky- 
ties be ypatingos jau Dievo pagalbos. Kad taip tikrai bu- ; 
vo, tai mus intikrina begalo didelė Dievo išmintis. Jeigu 
Dievas viską būtų tvarkęs, tai be tikslo būtų visos pasau
lio permainos ir tie Ugi tvarkhiiosio amžiai. . Dievo gauto
mis jėgomis pasaulio tvarkimasis dar labiau rodo Nutver
tojo galybę. Pasakė Bpenceiiš taip, žmogus guli padaryti 
mašiną, bet kad toji mašina toliau jau pati tobulintum, 
dalytųsi geresne, tinkamesne, tai to nėra ir nebus. Žmo
gus tokią jėgą savo padirbtai mašinai negali duoti, bet 
Dievo galybė Viską gali. \ Ir ištikiu kaip mąstai, daug 
matai Dievo gailės, daugiau išminties, daugiau randasi 
nesuprantamų paslapčių kada žiūrai į pasaulio pradžių t 
tuos ugninius guzus, lekiojaučius po mūsų pasaulį dar' 
prieš’mįlįjonusmetų, negu kada manai, kad Dievas ti'um- 
piauslu laiIvU*sutTyėį‘ė visą pasaulį su visuo.kno ką mes da? 
bar turime fr matome.

, (Bus daugiau) >

SUTIKO.

Londonu — Anglijos1 vy
riausybe sutiko išmokėti A- 
merikai skolą išlygomis, km 
rias Amerikos valdžia nusta
tė. '

D. Varšuva.. (B.) Buvęs 
lenkų ministeris pirminin
kas ir Vitoso kabinete finan
sų miiiisteris K. Grabskis, y- 
ra paskirtas lenkų finansų 
iniiiisterįu.

• Prekybos įministeriu pa
skirtas ministeris Osovskis. 
Ponikovskio kabinete jisbu- 
vo taip pat prekybos minis-

• ••• n *•* * r *•- v *f j*i«>*x*
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Parsiųs: Paryžiaus 

praneša,, kad nepaisant ofi
cialių dementi Londone, su
kilėlių judėjimas Konstanti
nopoly auga ii- ypač didėlės 
riaušes — Messulc, kur ang
lų orlaiviai bombarduoja 
miestą.' ■ Esą daug nuostolių.. 

’Turkij laikraščiai prane
ša, kad daug anglų orlaivių 
esą pašautų. Anglų užsienių 
reikalų ministerija tų. žinių 
nėdementuoja.

teįis.
'' \ '
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ateity/ Bavo* prakalbo  j, pa-| anot paties,. “Keleivio,” iš 
sakytoj Montellof jis taippokių “diskusijų publika tu- 
pąreišlda: “Pakriko L. S. rėjo daug gardaus juoko.' 
St, žlugo jos laikraščiai, žlu-Į ’ . perims.
go spaustuvė ir kitas turtus; .1 ' _ . . C
subyrėjo K D. L. JX ii-su- PItIEg FfiMCįjzUSr 
griuvo,L< M. P: S. Nuosto-Į. • ■ \ ■ •
Liai didžiausi, o ndudos Je-f BerZin. KaraUąučiuje 
kios. Komunistai, skaldyda- buvo didelė demonStačija 
mi mūsų organizacijas, ti- prieš 'francūzus. Dėmond- 
kejosi konaunįzmų įvykinti, tracija* ėjo iš kelių atvejų. 
Bet neįvykino jo nei Ameri- Alijanįų komisijai, ?beva-
koj, nei kitur. Busijoj b&n- žiuojant automobiliumi, bu
dė vykinti, ir tai nepasiseJ vo studentų užpulta., 
kė. Pasekmės buvo tokios, 
kad žmogus žmogų tenai val
go, kanibalizmas išsivystė.” 
(Žiūr. “Keleivis” No. 5, psl.
8)\ > - < ’ , ~ ■ '

Tokiais ruožais nupiešia 
Michelsonas pirmeivių padė
tį. Jis pats gi pirmeivis, 
Jeigu, po jo kojomis žemė 
jau dpbar smunka, tai kas 
hus toliau % Žuvo carai, žlu
go kaizeriai* > grius ir: Mi- 
chelsonąi. Nestebėtūia^kad 
sįivu dūŠia^stapino. ^Bet 
gudrus “Keleivio” redakto
rius netingi sauz daryti prie- 
te|i.ų iš*mamonoš nedorybes, 
idant, kuomet pails beke
liaudamas; kreivais, takais, 
prįihitiį jį į savų gyvenimus. 
Jįs turį stiprios vilties, kad 
už gražų pasitųmavimų,Len
kų tautai jam bus leista su 
Vilnimis elgetomis užtraukti 
iš leniciškųhaūtičkų: “0 du
šo všelka nahoŽna.”

Kai dėl pačių diskusijų, 
tai jos buvo vedamo* netei- mašinom.
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f s Bostonietis'. BagoMus nie
kuomet neįsitenka savo kai
lyje, ir savo gyvenime ne- 

į jkįrtų jį mainė. Dabar vėl 
^nųujų kailį užsidėjo, i^eiiei- 
j}tos nedėlios Bosfono Heral- 
4e pasiskelbdino, kad jis ir 

J Ivaškeyjčius kilę iš Klaipė
dos, Bagočius skelbiasi 
ten, kad jis esųs “leader in 

thuanian affairs kere,” ir 
jis “was bom in the 
ei distriet.” Dabar reiš- 

ptU jis yra Bagočius de Klai
pėda. Ivaškevičius seniau 

\buvo pasįskelbdinęs esųsv 
^“Unclė-^dm df Lithuanįa” 

į> dabar, esųš “Lithuania’s 
;Gearge Washington.” Tai 

t kokio don Idehotizmo 
įtąiknrie lietuviai pasiekė.
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\ Ryga. Suomių vyriau- 
y nutarė žioplos piejų »ib< 
apsaugų pavesti speciali- 
n. apsaugos korpusui.

komendantūra 
s likviduojama, 
a”) « -

Vie- 
nam firancūzui pataikyta su. 
plytgaliu. ' ■ . ’

E,Lvovas. Dienraštis 44Gro-‘ 
madski Vįstnik” rašo, kad 
gudų ir ukrainiečių atstovai 
lenkų seime įteikė švietimo 
to tikybų niinisteriui inter
peliacijų, delku persekiojų- 
mi Lėnltijoje gudų ir ukrai
niečių vyskupai. Šiuo me
tu lenkto f aidžios persekio
jami šie^vyskųpųi: 1) Gar
dino VlacUmi^as uždarytas 
Hermano yienupįvne, 2}Vil
niaus mitvyskuius Eieuntė- 
rijus sėdi Kamendiilų vie
nuolyne ties Krokuva, 3) 
Pinsko ’ vyskupas Pantelei- 
monas-Malecko vienuolyne 
ties Kovelių, 4) Chelmo vys
kupas Saįgiušištremtas už-: 
■sįenim . \ *
y K. Bordo (^^Pasealkk 
trijų šimtų metų sukaktuves 
bus apvaikščiojamos liepos1 
8d. "

ICEWITH

I^dval iapluukki kas savai- | 
te Muo PrtepUMkoK GC, No

vom yiauot® kluone luivuyse. 
Dideli vulMjmml kmatfavfalr j 
punMtUimul jr pasUvaUtgeto* 
jhnul 3 M. keliauninkam*. - 
Laivui, MovmtCbay, H»issa, " 
Baykbn, MouKt Cxmju)l h> 
TnumKuiA, turi taipgi to* 
kimi kmubnrlUK.

Nauji trljŲ Sriubų 
IUMU.VTK, JRuiiakck ir Afe. 
iycirr fcOHięTMt- į, 3 Ir 3V 
Mmu keliauninkus,

JnKm Om.
30U HANOVKU HTHKKT 

HuiitOK, Mlllir. 
arlm Injuliotlngentul.* *

Hcrliih — AugŠtoSios ‘ Si- 
lczi jos anglių kasykloų išti
ko guzo spmgimas. Žuvo 
HiMtanglmkusių. Jie yfn len
kai.
t ■■ f1 •

f

7

K. Kardo (lt) Nuo U- 
hmdžinJ d. ligi 9 d. Parytu^ 
jv huK bibliofilų ir bibliotok- 
torių kongresas ir (aro^a • w • 1 • \ 1 A *

*

, v

kurioje bus įstatyti ir aapo* 
viniai prancūzų i

' V 'k- ■* ' ; /

■1

I ' ",

1
{

f ■i
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Buvų*.

* Kalakutas.,7 km ptogramį išpildė bafeythriv ^psniitit ii# daiktai buvo patda.
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t
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Z’

pMjos komunistai į- vienybę ir au
koti jam, o j» tfi žinąs, 
kam pinigus pasiųsti.

choro merginos, Vaidina, “Lie
tuviškos Vestuves.** Pčtnyeios

wo*Mnnn^ mam. 
ButoMBgįi f irai

Paadiioješių metų šv. Kazimie
ro parapija turijo didelius fėrus. 
Pria šių fėrų buvo rengtasi išauta 
to, •Ui ir pasekmės buvo nepa- 

f pfaatos.
,» Pirmas atidarymo fėrų vakaras

". buvo nedėlioję prieš Naujus Me
tus. Žmonių atsilankė daugiau, 
negu buvo tikėtasi. Tų vakarų 
programą išpildė Lietuvių Bena* 
no vadovyste pono Bliūdžiaus. 
Toji graži muzika laikų sutrumpi
no taip, kad nei nejutom kaip 
dvylikta valanda atėjo ir tadan- 

,-gi tai buvo prieš Naujus Metus, 
tai penkiolika niinntų po rvylikai, 

I buvo bažnyčioj šv,t Mišios,? tad vi- 
= -' <i ėjo į bažnyčių išklausyt šv. mi- 

Utarninko vakare programų 
ĮtopŪdČ Vyčių merginos. Atyaidi- 

“Dvi Kūmutės,” tSeredos va-
- »

* #

? *•

V vakare bažnytmis choras sudaina
vo keletą dainelių.

Malonu buvo matyti parapijo- 
’ nūs dirbant visus išvien* Laike 

fėrų visos katalikiškos draugijom 
prisidėjo darbu ir auka. Draugi
jos paskirtais vakarais *atėjo mar-

——— * **, > •
vąna. Tųjlpvanų lažmčjo Vyčiui 
stalas, Teiplgi gavo davaaų Mar
giną Mųrijos Vaikelių Dr-ja, dau
ginusia padarius pinigų laite /to
rų. šv. Onos Dr-ja gavo dovanų 
už daugiausia pripildytų knygelių 
prkš fėrus.

(lerb. klebonas kun. J. J. Ja
kaitis daug dirbo prie pasekmių 
šių fčrų. Teip»gi danų pagefeto* 
jo ir gerb. kun. L. Kavaliauskas. 
Žodžiu sakant, visi dirbto kaip kas 
galėjo ir suprato ir tas darbas at
nešė parapijai pelno. Tai yra už
dirbta per fėrus $8,000.00.

Valgių paroda.
K

Š’mji pramoga tai buvo pirmu 
kartu pas mus. Dėka p, Čižauskie- 
nes buvo gauta vieta vienoj sve
timtaučių krautuvėj mieste ir ten 
buvo pardavinėjama valgiai suba- 
tos dienų. GMpadinčs pagamino 
pyragų, pyragaW » š>*>P įvairių

vitajami. Paroda davė pelno $76. 
"Prie šio užmanymo daugiausia pa
sidarbavo p. Oižauskienė. Jai pa
gelbėjo p. Matauskieta, p. Kul- 
vinskienf, p. Tamsinienė, panelės 
Migauskaitė ir Čižauskiutė.

"ttBĮĮĮi, 
į 'i* Pjf i“

t y šuodamos į forus ir tuomet šutei- 
' kČ savo aukų mokyklai. Gerb.

■ * klebonas kun. J. J;- Jakaitis priė- 
: mė draugijas iy pavaišino nariui 
į* feltakože. '/ 
y * Šios draugijos darbavosi fėruo- 
/ ąe'ir davė aukas; Merginų M. VL

į)r-ja, Bažnytinis Choras, Lietu
vos Vyčiai, šv. Onos Dr-jū, žari
jos Vardo Dr-ja, Moterų Sąjungos 
5-ta kp., lietuvaites Dr-ja, Šv. 
Vardo Jėzaus Dr-ja, LDS. 7-ta 
kp,, A. L. It. K- Susivienijimų .41 

,kp. ir Blaivininkų Dr-ja.
Šių visų draugijų komitetai 

darbavosi smarkiai kaip prieš fė- 
rua'teip ir laike fėrųir užtai ver
ti didelio pagyrimo 'yiž teip uolų 
pasidarbavimų saVo parapijai^ Bo
to pas mm yra dar kelioš katali
kiškos Draugijos, kurios neveikė 
išvien su katalikais. Ar tai para
pijos ar -tautos reikaluose. Jiems 
geriau ‘patinka paskui, aisvama- 
nius seįfioti ir jūsų dūdą pūsti.

. ‘Laike ferų dr-jos buvo gražiai 
papuošę savo stalus. Už gražiau
sia papuoštą stalą buvo skirta do- 

* 1 *■

OLIVILAMD, OHIO. 

Petrausko koncertas.
■*

t ,

X, ■

1

p
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— GAVĖNIOS TEATRAS — 

KILOTO DUKTĖ” 
Drama^Pėnkiuose Veiksmuose. 

Kainą———-35c. - 
Šioje dramoje jfyyai per- 

. statoma Kristaus Kan
čios ir mirtis.^ Štai kas 
rašoma apie “Piloto 
Duktė:” ' " t

M.>..Veikalas. |<lomus, teikiantis 
daug įnoralio ir tikybinio ptuno- 
kiniino... Visi vakarų reniai 
jierstatydami “Piloto Duktė"”tu-, 
rvs geriausio pasisekimo, e pub
lika bus pilnai patenkintu...” k 
’ . A’am P. K««cfu^s.
rEtuvo atvaldiattts neparastai gra
žus veikalas “Piloto Duktė?* 

JZ«hucns, — petroit.
“Perstatys žmonėms ne tuSeių ar
ba Šiaip menkos Vertės scenos 
yelžnlę, bet pilną gilios reikšmes, 
kurs žadins apsileidėlius, stiprins 
abejojančius ir .vIŠlems suteiks 

. pilną pasitenkinimą.’!
A Jf. Jttroa 

Visus užsakymus shjski- 
te:' ALENĄ KIBURIUTil
67 G 8treeiv So. Bostonu Mass.

i

.e

41 i
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CUNARD
mip rtri’uriimti j Ameriką prmledant 
rttrinfttitl Liepos mėties), Pituurd pa* 
tarnaviiuns yra grefėJausliĮk tavo g}-' 
.mhiėms atvažhmti J Ameriką* žrirn 
nės tnvPdkml Cunard bilietus gali 

■imt syk |iražim>ti, nes Cuimrd lai
vas plaukia iš Eimą*^ lmvotk kas
dieną. IŽVHŽtln jiinriiM iš Uetąvos 
per (’tnmril Liniją lydi kmupunlk* 
IMuvyš atstovas, kuris ipalengvlnu 
visus išeiviu vargūs. \ \

Vi utriMlMlin kaitif,
Dri tolesnių Jufotflšnriją kreipki

tės prm tttlvą K*>mpmtU<»H ngiMttnstti 
vu mieste, srl’p prie aribiuslo. 
•r* **

CL’N’AKli LINK 
» 120 Rtuh» Ht., 
Btmton, Miihm,

. . r -■

r 
drlMfijoje yra tik jauni 

vyrai, tai fMgBkai amtekįri ki
ta, bm matri yra aergaafių.

Varys.

MKUDBHlMAi.
Sausio 2d d., 19t3 m. Lietuvių 

MmdkaliŠkoj Svetainėj boro su
rengtos komunistų prakalbos. 
Kalbėtoja būvu pakviesta* tolis 
X Bimba. gaota visus Pfritafel-

_ J -.?_ ... ..a. ...

kur ir

Sausio 16 d. š."m., Lietuvių. Sa- 
lėje komp. M. Petrauskas davė 
koncertų. Žmonių atsilankė vidų* 
tiniškai. Gerb. Petrauskas dai
navo Koletą' žymesnių dainelių iš 
operų ir kitas savo kompozicijas, 
kuriomis žavėtė žavėjo klausyto
jus — gavo daug delninių. : 

Apart paties Petrausko, dar 
dainavo p-1^ J. Baltrųkoniutė, p. 
Ktasničkas ir dar kiti. Pastarie
ji tik gadino koncertų.. Nėra rei
kalo jų minėti. Nežinia, kodėl 
nebuvo'žymesnių mūsų menpiin- 
kų šiame koncerte? .

. Ten buvęs,į * >
Lietuvos Artistų Konoertas.

Sausio 27 d., Lietuvių Salėje, 
Lietuvos operos artistai — p. Ole
ka/ Byra ir Leškevičius davė 
koncertų. įmonių atsilankė.apie 
350. Gaila, kad daugiau nebūto. 
Lytus,/blogas oras, daugumui su
trukdė atvykt į koncertų.

Nuo senai buvo matyti- aprašy
mų laikraščiuose apie Lietuvos 
artistus *3rieiii juos gyrė dau
giau, kiti mažiau.. Mes tik laukė
je patys juos matyt ir užgirSU, 
Sausio 27 turėta” laime tų patirti, 
ko, laukėm. Dainininkai su triukš
mų publikos buvo sutikti. Jie 
už tų atsimokėjo, dainomis, sniui- 
kos šnėkęsiu-veikimu. PirmiaTj- 
šių imkime p. Leškėvieių. Jo var- 
tojama smuiką daug ką pasako, 
kartais linksmai kalba, kitų syk- 
liūdnai verkia, tti vėl drąsina.. ~ 
Leškevičius ir jausmų tinkamai 
pritaiko. Tas buvo pastebėta- 
grojant, “Oi neverk, nlatušele,” 
J. Naujalio arabu-“Čigonų šo-i 
kis.” Imkime p. Olekų.Jis tu
ri stiprų baso basų. Dainuojant 
prie kiekvieno sakinio maino bū
do išvaizdų,^tuomi,stebina Žiūrė
tojus. Jis gerai pianu lydi, akom- 
ponuoja. Ant galo prieinama prie 
p*. ByroS? Jis turi tenoro jaus
mingų balsą, nemažiau gabus pia
nistas. .

Bendrai apie visus galima sa
kyti, kad Savo užduotis atliĮpjnl- 
nybėję gerai. Lietuviai gali di
džiuotis jais — laukti daugiau pa
našių. Šis Lietuvos4 artistų atsi
lankymas paliko gei’U pavyzdį mūr 
sų faunesniai kartai.. Yra viltis, 

Į kųd dabar augantis jaunimas, pa
mylės daugiau menų.

Mylinti* menų-

Sausio 28 d., Lietuvių Salėje D. 
JL. K*.Vytauto, Gvardija turėjo 
metinį susirinkimų. Nutarta pa
skirti iš iždo $5.00 našlaičių fon
dui. Kalbėta kailiuk priguįėji* 
ijio piję Federacijos, Nutarta ir 
Šiuosmęt prigulct. " Nutarta du 
sykiu f mėnesį surengi diskusijHSr 
ginčus bendrai su LD8. 51 kuopa. 
Tūil m. valdyba iš: F. Baranaus
ką# — pirm., J. Šukys — pagulb., 

|M. Anirijaustas — mtt/ rait., J.
Hleizgis — mok. yait., Zorula — 
Udr K* PikutU k Šaulinųki^

Z MO|WOOD, KAIS.
* L. Vyčių 27-ta kuopa po ilgę* 

kovos dėl savo gyvavimo ir vėl at
gijo* pradėdama energingai dar-' 
buotis. Nors tik keli nariai yra, 
bet visi stengiasi kad kuopų pa
kelti ir visų Norwood’o jaunimų 
po Vyčių vėliava sdtrauktiA 3ino- 
ma, ir jlas mi» ^ra tokių narių, 
kurie viemtik kitus ragina, o pa
tįs Slieko neveikia; bet tikimės, 
kad ir jie kiek norą atsikvošės ir 
mums padės darbuoti.

Per metini susirinkimų buvo at
silankęs mūsų dvasios vadas, gerb. 
kun. V, -K. Taškūnas, kuris pri
žadėjo mums padėt darbuotis; jo 
žodžiai mus paskatino prie dides
nio veikimo dėl Tautos ir Bažny
čios.

Štai sausio 28 d. Vyčių kuopa 
surengė labai puikų margų vaka
rėly Šv. Jurgio par. svetainėj. 
Publika užsitikgdama Vyčiais, 
gausiai atsilankė ir pamot ė kad

IK piano , duetai — Ctaųovaiti 
k Emtti ja (tafrtaUa.

18. teta tam: K. fivagšMiu- 
okmnp. JL KibnriutęL '<

14. Prakalbėlę Vyčiams paaakė
— ApM K. Htažaiėkrtė.^

15. tyolo tokia/“Gipųr Dance”
— Onytė Vi«auJjn|ė. Ji jau ne
kartų rodė savo gabumus J^or- 
wood‘b puikai kaip tpi deklema- 
vime ir dainavime, bet ti Ji 
atsižymėjo savo klasiškais šokiais. 
Tai tikra Norvood’o artbtč-žvaig- 
ždutė. Jai akornp. Morta Klima
vičiūtė. . J*'

16. Melo-deklemacija, “Žiburių
Kežėjai” 
tA. * -

17. Drilius “Šešėlis” — Kara
laitėm Ona Vaikasiutė ir keturio
lika dvasių. f

18. Dialogas, “Bobutė ir Diedu
kas” — Alena Keršiutė ir Alek. 
MedzvedriiA

19. Dietas daina -
Šiųtė iriAlek. Medzvedzis. Išėjo 
gerai, ypač Alek. Medzvedrio pri- 
juokino publikų savo nudėvimais.

20. Solo šokis “Ballet Dance”
— Onyte Viesulaitė, akornp. Alena 
Kiburiutė iž So. Boston.

21. Melo-deklemacija “Ūtos”-— 
septynios mergaitės,

22. Drilius “Elegija” —devy
nios mergaitės.

23. Teatras, “Topelio Bausmė 
už Vagystę,” išpildė jauname^iai 
Vyčiai,1, Savo rolėse atsižymėjo 
Šie: Karalienė Ona Vaikasiutė, 
Karalius -r- Leonas Smelštorius ir 
Topelis — Ona 'Kudirkiutė. '.

24. Tarpais buvo dėklemacijos 
kurias sake, mažos mergaites. ‘

-25. Vyčių Choras užbaigė vaka
rėli su “Tautos Hymnu. ”

Vakaro , vedėja,' režisierę. ir- 
akompaniste buto Apol. K, Sta- 
šaieiųt ė. Viso pro gramo įspūdis 
buvo puikus, ir publika išsiskirstė 
namo užganėdinta.

, Vakarėly buvo ir viešnia p-lė-M. 
Jokubaitė iš,New Hkven, Moterų 
Są-gos Centro pirminihkė.

Liet. Vyčių 27 kp; taria. Širdin
gą ačiū Hilerui Balučiui ir Juo
zui Sftiilgitn už patarnavimą,, vie
tos varg. James Slavių, kuris nors 
svetimtautis, bet su lietuviais vei- 
kia^. Tariam ačiū taip-gi ir tėvu- 
čiams kjįirie, leido-savo vaikučius 
^dalyvauti mūsų progranie.

. Stella Maris.
«

PROVIDENCE, R.

. Providenee ’o žmonės visi ne
kantriai laukia metinių “fėrų,” 
kurie tas vasario.J dieną.. Mat 
jau visa^ metas ^sau pamažu pa-’ 

■ slinko muo’ paskutinių fėrų. Čio- 
^{nąi tai tikras bus jomarkas. -Bus 

' ant laimėjimo ančių, vištų, gai
džių, paršų, karvių, sūrių,1 sal
dainių, blanketų, balalaikų, bet 
ką čia plepiot -r- vieta žodžiu ga
liujums* pasakyt kas bus, taigi di
delėms Raidėms — VISKO. .Tai
gi visi iš. vieno, “kur#važiuojat?” 
Nugi “Providence’an į jomarką.” 

Kalakutas.1 * - ' ■ fc
* « ■ III I. "■ I

Pta mus sausio 28-tą dieną pra
sidėjo "kęturips/dešimtš valandų 
adoracijos. Gerb. kun. Čaplikas 
atlaikęs sumą įstatė švČ. Sakra
mentą, Nedėįįos. vakare-ant 7:30 
buvo labai prakiltas *. misparas. 
^Vtsilankė gerb. kun. Taškūnas ar 
padėjo klausyti ispažinčiiį, kurių — MI V * -

Vyčių kuopa turi gan gabių jau
nų Spėkų, kurie trokšta-vien tik 
atsilankiusius užganėdinti, , Pro
gramas’ buvo labai platus ir įvai
rus ir gaT vienas iŠ ilgiausių.,

Prgoramas,

K (a) Vyčių Choras iškilmingai 
užtraukė “ Vyčių Hymnų’.”

(b) “Tris Dzienas” — Vyčių 
Choras. :
" 2. Solo daina .— K. Šuagždžiu- 
tė, pianu pritariant Alenai Kibu- 
riutei; buvo iššauktos atkartoti 
kelis kartus. Jos yra narės L. Vy
čių 17 kp. So. Boston^ kur ‘abi 
pildo pareigas raštininkių. L. 
Vyeių 27 kuopa taria širdingų: 
ačiū joms už parėmimų.- . ,

3. Piano duetas išpildė dvi 
mažos mergaitės Al. Kasparaitė ir 
Stasė, Smilgiutė. Išėjo labai su
tartinai. 
‘ 4. Juokų dalelę išpildė vietos 
vargonininkas Mr. James Šlavin 
ir ŠjOkikai-dainininkai r, Juozas’ Vi- 
šihskas ir-Tony Sausone. / Jie bu
vo iššaukti atkartoti nėt kelis 
kartus. ■ .

5. Sa*ephone solo pagriežė An
tanas Keršis, jaunas, bet gabus 
muzikas..

6. Solo! šokis —Julė Kriaune- 
liutė, akomp. Ė. Ceikiūtei.

x7. Duetas, daina Alena Ker- 
šiutė ir Oną Vaikasiutė, vietos at
sižymėjusios dainininkės. 

\ 8. Duetus : pianasr ir smuiką —' 
Apol. K. StašaiČiutė ir Petras 
Kuodis. Jis užaugs gabus smui
kininkas.

9. Piano solo Emilija Grikiu-
te. ’ *

10. Dialogas — “Žyda^PasTar-r 
dyt<$Įų.” išpildė Jonas ir Adol-, 
tas 1L Kavaliauskai. T. _

1h Solo, daina Alena Keršiu- buvo gana daug. /

*

*

#•

GREITUMAS!
- M; Amerikoniškų Laivų. *

Prikąsk žemiau padėtą kuponą dabar, 
jeigu lotini važlnoti j seną kraštą, arba 
jeigu neri parsitraukti gimines čion. Pri
siusime knygute, atspausdintą jūsų kalbo
je dykai, - . .

Sužinosi apie ‘ greitus . Amerlkouiškus 
. laivus, kurie pasiūlo geriausią vertę tavo 

, taleriams. Parašyk daboti 
Iš KALNO UŽMOKĖK.

Jeigu mylimieji atvažiuoja j šitą Šalį 
parašyk dėl iškalbo užmokėjimo žinių;

. u. & jfami

, U AVm tark Ofį, •

r'

lė

Malonėkite man prlHlųsti, be privalumų, 8. V, Wk 
tlfcloa toygutv apie Keliones taktus. lr-infomucljus 

- R* V' • VrtklUciH laivus 1 Europą.
. ... j. 1 ... .......

numeris ,/.v.
,,1

iMMMMMIMI

Mniio. vardan 
<TutV& numei

/'■ -į ■ ■ ■--

I

< * ♦■ ♦ > t >♦ • -» • h • 4

» y• a m ji a a•v*"
Vnit^d- Statės hin-es 

Ąi Ifrutdiruif, A'«m? Yąrfc CU* 
liti K DetirlMim Kt», Chivugo. UI. TO Hiate wt., Bustom Maus.

133 CongresM Mt., IVrat. legrolt, Mlch.
. VAL

A
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Pauedilyje ant penkių Luvo vM 
išstatytas fivenčiaurias ir buvo at
laikytos mišioa driei darbininkų. 
Po antrų mišių, vaikučiai pradė
jo klauptis prie altoriaus ir taip 
mainydamieai jie išbuvo per visų 
dtenų.- Ant mišparų jau atsilan
kė ir gerb. į^un. Petraitis ir kun. 
Kavaliauskas.

1 • Utarninke buvo net penkias mi
šios. Bažnyčia buvo pilna ir bu
vo matyli kad žiobtas Čionai vis- 
tiek neatšalę nuo tikėjimo kaip ki
tur atsilaiko.

Mišparas paskutinias choras at
liko puikiai. Taipgi viųi kunigai 
suklupę giedojo litaniją prie šven-

A- išpildė šeštas mergai- tųjų. -
Nedėlioję sakė'pamokslų kun. 

Taškūnaa, ‘ panedčlyje kun. Pet
raitis ir utarninko kun. Urbonavi
čius. Visi labai gražiai davė žmo
nėms patarimus ir pamokinimus. 
Pu pamaldų utarninke visi para- 
pijonai sau gražiai nuėjo namo.

Alena Ker-J Manau kad Šios pamaldos ne vie
nam pastiprino dūšią.

- F x Kalakutas.

'CAMBRIDGE, MAM

Moterų‘Sąjungos vakaras.
-Lmm—*

Sausio 28 pobažnytinūje svetai
nėje vietos ‘Mot Sąjungos -kuopa 
surengė pramogų. Didžiausių da
lį programa išpildė krutami pa
veikslai, kiniuos p. A. Potember* 
gas rodė. Payeikslai buvo labai 
gražūs/juokingi, pamokinanti* 
i Kita data“ programų susidėjo iŠ 
kaltas, kurią sake gerb. kun. P. 
Juškaitis. Gražiais bruožais nu
piešė kaip svarbu moterims lavin
tis apšvietęje. jBaigdamas ragino 

‘spiestis į būrį ---1 Mot. Sąjungą, 
kad .pasekmingiau galėtų eiti prie 
savo aukštų prakilnių idealų, .~ 

' . \ 1 Bep.
y PRIEDAS. Lietuvių-parapi jos 
svetainėje kas sekmadienį ir tre- 
čiądienyje yra rodomi. įyairūs ju
dami paveikslai . .Visi kviečiami 
linksmai laiką praleisti.

\ * 'Kvieslys.

aukavo. Adv. A Tamošaitis yra 
titras tėvynainis ir karštas pabi
jotas, augštoa ir kilnios drąsios 
jaunikaitis, kuris remia sulyg sa
vo išgalės kiekvienų prakilnų 
darbą. Nors dar nesenai užbai
gė mokslus, ‘ bet jau savu profe
sijoje turi gero pasisekimo. Tai
gi vietos lietuviams visiems patar
tina su visokiais reikalais kreip
tis pas jį ir remti savąjį negu ko
kį žydelį, deltų kad ir jis visada 
remia savuosius. Sekanti auka
vo po $3.00: Ad. Jutais, J. Gra
lis, J. Kaušpėdas $2.00, Ad. Pet
ronis $1,50.

Po $1.00; >S. Simonavičius, J, 
Petronis, Zof, Petrauskienė, V. 
Andriūnas, VI. TurČinaviČius, K. 
Baranauskas, kun. J, č'esna, y. 
Atrištas, J. Vigelis, A. Mikėnas.

P<» 50e.: L. GritjienČ, P, Papie» 
A‘iexu‘, K. Lunienė,, M. Nargelas, 
M, šaltanienė, J. Bagačiunas, H. 
Štasiškisįt V. Meillūnienė, A, Ži- 
baiftV A, Katinu, IV Patekąs, J. 
Gagėta, Stambiomis aąkdmis’ su
rinkome $29.50, . smulkiais $7.40,. 
nuo vakaro pelno liko $23.60. Iš 
viso sykiu pasidarė $60.50. Pini
gus pasiunčiau $20,00 į Tautos 
Fondą b $40.50 Giedrininkų cen- 
tran. z

Taipgi tariu ačiū vietiniam kle
bonui'gerb, kun; J, Česnai 11Ž 
užuojautų ir prakalbas kuris karš
tai rr ausmingąi bent dviem atve
jais kalbėjo^ dar kartų viršminė- 
tiems tariu širdingą ačiū. .Jeigu 
kieno iš aukavusių būtų praleista 
•pavardė, prašyčiau tamstas man 
pranešti. . •. .

Moksleivis J. Zabulionis, 
• . 311 College Av^

; •
‘ CHICAGO, ILLINOIS. ; .
Sausio 25 d. mirė Ona Pųvilaus- 

kiutč, iros pražydusi —- 13 metų 
mergaitė. Ji buvo pavyzdinga ir 
gera katalikė Sausio 26 dNJju- 
vo iškilmingos pamaldus Aušros' 
Vartų pai> bažnyčioje už nabaš- 

' įlinkės sielą,, Josios tėveliai liko 
dideliame nuliūdime. »

pu gaapaftpM,’ bet turi nutaaft- 
dę MiTataldrai namus. Sako, •*> 
gų daug geriau, nes nereiklų 
pudinlmji (“kleniėtia.? t -ii■

Ketverge, sausio 25 d. Wertsai- 
deg moterys veikėjos turėjo p-nioa •« 
Sabonienče pagerbimo vateriept ’ 
nž jos puikų pasidarbavimų įvai
riuoju vakaruose. Girdėjau, w*st- 

’auidtetėM įteikusios t$ vakarų do
vanų vertės $100,00. Ponai 'Sa
boniai yra įvestsaidiečių labai my
limi ir gerbiami, nes jie yra labai 
demokratiški ir prielankūs vi- 
tams, taigi jie ir užsitarnauja pa
gerbimų.

' PHĮLADELPHIA, PA. 
■* s. , » , • < k

■ Srųavltiai veikia- Šv. Kazimiero 
Draugijos skyrius. Buvo skaitlin
gas sušninkiofes. . Išrinkta 1923 
m. ^valdybų. Per skyriaus-rast.. 

’p-lę O. Unguraitę gavau vėl amž, 
narę moksleivę p-lę Emilijų Bu- ( 
kauskaitę, kuri užsimokėjo $35 ir 
20 metinių narių. Šio skyriaus 
veiklumų ir pląjinimų spaudos, lai
bai prašau visų sv< Kazimiero Dr- 
jos .skyrių Amerikoje' pasekti ir 
nuo jo neatsilikti. P-lei E. Bu- 
kausckaitei už milžiniškų paramų, 
skyriui už veiklumų ir visiems nd- 
riąms už prisirašymų reiškiu di
džios padėkos ir pagarbos žo
džius, -

j Kwl K KašČiukųs.

SIOUX CITY, I0WA.to-
Pagal Fęderacios praeitų metų, 

Seimo nutarimo, prasti du mėne
siai buvo skirti, po visas Ameri
kos lietuvių' kolionijas kelti vajų 
dėl sušelpinio neturtingų mokslei
vių,. einančių augštesnms moks
lus, kaip Amerikoj^ taip ir kito
se šalyse. Taip ir mes giedrinin- 
kai< neatsilikdami nuo.kiti} kolio- 
nijų, dėl šio svarbaus' ir prakil
naus tikslo, surengėme vakarų su 
prakalbomis 21 d. sausio, ’ Pavy
ko kuopuikiausia ių davė gidžius 
rezultatus. Pavytimas iv visas 
pasisekimaš, tai priklauso virtos 
lietuviams, kurie getai supratę ir 
didžiai apkainavo mokslo vertę ir 
skaitlingai atsilankydami savo 
centais parėmė neturtingus moks
leivius, Tuomi jie parodė, kad at
jaučia ir supranta neturtingų 
moksleivių vargingų padėjimų.

Taigi vardu lietuvių jųOksleivi- 
jos, tariu širdingų ačiū, visiems 
mūsų prietleiams ir geradariams, 
tkuvie aukavote laike mano puikai-r 
bos, savo sunkiai uždirbtus een-Į 
Jus dėl sušelpfmo neturtingų mok-J 
sleivių^kad išgirdote moksleivijos' 
halsų ir neatsakėte mano prašy-! 
xno*
^tai mūsų geradatiaFir priete- 

Uh i, kurie* ištiesė savorgerąjų pą- 
geibus rankų ir aukavo ‘sulyg sa
vo išgalės. Pirmiausia tariu šir
dingą neiti advokatui A. Tnmoiai

L

4

“ Draugas’ ’ Westsaidėje' tai sū
riausia- druska visokiems 'šlamš
tams. Jau AVestsidčje labai retai 
pamatysi kad žmones skaitytų be
dieviškus Šlamštus, Skaito tik 
tie, kurie verda ir “gydosi” mun- 
Vaina, . . 1

‘ *- * —t------— . * J
■ 3Vestsides singriiai negyveną

* *’

Garny*

KGIEDRININKŲ JUDĖJIMO.

Wegt Biria. — Sausio 28 d. AuŽ- 
rea Vartų imrap. mokykloje įvyko'* 
Giedrhiinhų uuHiriHkimąą. Šiame 
suHirinkin •» buvo išduota* rapor- ■ 
tas iš įvykusio vakaro. IŠ komi
sijos prau limo pasirodė, kad va
karas atijJiė grynu pelno Ą32 su 
centais. Pusė pelno paskirta 
‘Klieduos” naudai.

Taip-gi ’ ■.ame susirinkime nuta
rė vėl rengti vakarą su programa 
gavėnios r< ike, jeigu suspėto iš
mokti. J Hsfeierium išrinktas & 
Žibąs..

LDS. kuopa prašė giedriuinkus, 
kad’jie atloštų _ jiems veikalų. 
Kuopa įmelai sutiko tą padarytį 
■ Po .svarstymų dar buvo progra
ma. •

. Visos draugijos ir pavieniai 
Aušros Vertų pai\ smarkiai ruo
šiasi prie Aušros Vartų p ar. va- 
Wtięnes, kuri, girdėjau, įvyksiam ’ 
ti vasario 25 d. Aušros Vartų paų*. 
svet. * seserų namo naudai, u-

Aušros Vartų par. mokyklos 
vaikų -vakaras‘latrai* gražiai pa- s 
vyko* žmonių buvo beveik pilna 
svetainė, P-nas Meldažis svetai
nę suteikė veltui, Tai^i ačiū jam.

Aušros Vartų chovistai-tčs labai 
sujudę pirkti naujus vargonus, 
užtai dabai* rengia vakarus • 
gppų naudai ' Parapijonai W - 
girdėjau labai pritaria. Jau salų 
dų ai* trys pasižadėję duoti po šim-

vi

tinę. Tai kaip matai tuojaus bus
ZJaAušros Vartų bažnyčioje nauji 

vargonai/Būtų gera, kad ir bū- 
tų, nes tie.visgi labai prasti.

' ■w , žvalgaitis.

re W l^^rep^lRlgrepre® ®re rerei®'
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dento
S. Ir. Jį- K. išleido 1923 mefdnfs nepapi-as*; J.

tai gražius sieninius kalendorius su LIETUVOS S 
EEEZIUEETOiA^ ŠTULOINSKO paveikslu. S 
SL Ii. R. ML A. nariams ir “Garso0 skaitytojams I 
kalendoriai jau išsiųsti. Kadangi kalendoriai be- 8 
galo svarbus ir lię to gražūs, atspausdinome jų S 
ekstra gėlėtų tūkstmHĄ norėdami, kad ir Tams-, S 
tų gimines, draugai* bei pažįstami turėtų progos'. ■" 
įsigyti $us-mo kalendorių. , ‘ j

g 1 Kalendorių gauna tik Sūs-mo nariai ir “Gar- j 
so,J skMytbjai  ̂Jl^delj Tamsta iiioį įpiwšįįk i 

g Stig-tno savo pasįsiaimi# ai‘ba '
g| vieniems inetams, gi mes kalendo-
B \rius jiems dovanai išsimitinėsime.,

UAlSTŲSK LIETUVOS*PREZIlIEIfTO 
\ ' EAVEiKSL4 Į LIETUVĄ. ' v

'•* * Į 1

' Kiekvieno lietuvio namuose turi būt Lietuvos 
prezidento paveiksiąs. Begalo svarbu,, kad ir ide- 1 
tuvoje visur jis rastųsi. Todėl, Tamstos, Žinoda^ ' 
mi, kad Lietuvoje sunku žinonenm įsigyti patiems 

gį * tųirkojie^Knkšia, būteat savo-Valstybes preriden- '■ 
g ' to atvaizdą turėt Mjnnauofie, tilpmiiiuiertioA gito*- j 
§ neni8, paĘstamients ir draugams EttluvojėGaiš ' 
į są” vieniems iųetajiĮS, o mes jiems pasiųsime ka- J 
g lendorių su Lietumi prezidentų,paveikslu. Pa- g tlaryk tą _malonuųw*uviemsiems, o jie Tamstai bus. 
S labili dėkingi ir niekuomet nepamirš! *'1
K “Gaišo” prenumerata Lietuvoje $3.00. J 1 
| ■ - ‘ ' J

» No. A*uilA Streetf \ , įBroakly*, N, K J H < . .^i
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vai. J. L. PAŽĄKARNIS, O. D.
AKIŲ SPECIALISTAS 

377a Broadway, So. Boston, Mass. GeMm^ J^lebontį,. w Visų 
Katalikų Žimai... .

v -• ..***•’* i'. ---•.■*• " ,

9 s/S'

ku’’ redaktorius. Visi vie
tos lietuviai kviečiaiui atsi
lankyti. Jokiu kolektų ne
bus.

, ;h> - . *

£. Muitinas. Tek So, Boaton 828 
LUDTUVYS DANTISTAI 

DR. M. V. CASPEH i
(KASPARAVIČIUS)' 

Laikinai perkeis ofisą po No, 
426 Bboadvfat, So. Bobtobt, Mm 

Ofiso Valandos: •, 
Nuo 10 iki 12:80 ryte ir nuo 1^0 

iki 6 ir nuo«:3O iki 9 v. rak. 
Oitoaa uždarytas subatos raketei* 

tyedMfonitt.

p m BaBoMaW8

J. G. LANDŽIUS
LIETUVIS GYDYTOJAM IB 

CHIRURGAS, 
, J Gydo aitrias te chronUHam Ilgas 

Į vynj,. motery ir witaj< Egsaml" 
j nnoja kraują,8pj&udalds,Alapti«te 
te tt savo laboratorijoj. Suteikia 
patarimus laiškais kltur gyvenah- 
tiems. Adresas;

ADVOKATAS
<14 Bruadvaj, So. Beatos.

Antros tebo»—P. B-H« 
Gyvenimo vieta:

1M Rows St., Aumussdaib, Mass. 
Tel W. Nevton 101^-R.

DR. A. J. DORMAN
JSIJMAUSKAS)

D AM TIST
706 Mala SL Montello. Maaa. 

XKampu Broad 8U .
TaL Btoekton I11W.

Tel No. 550.

F, J. REYNOLDS, N. D.
(RINGAILA) 

Gfiio Valaado*:—
Rytais iki 9 vai. 
Po pietų mio 2—4 
Vakarais nuo 6—-9 j 

_Ned61iomi‘u*vo 1--3.
419 Main St, ATHOL, MOKii * , * .

. ' ■ .1 < iBi^il —

................. ............... ...... ...... .... I

KADIBEftJ j
Žemiaua paduodu 

aymptomua kuriuo* 
pagimdo nenormališ- 
kos akys: nematymas^ kreivos a* 
kys, pavargusios te skaudančios 
akys, bėgimas ašarą, sausoB akys, 
trūkčiojimas akies te Hakėtienąr 
galvos ir nugaros skaudėjimas, 
ūžimas, te svaigimas galvos, nervą 
liga, negalėjimas važiuoti gatva
kariais ir daug kitokią nesmagu-

ITVIJOS Tli ESTOtfl- 
BKUVYBES ATS

TOVAI BOSTONE.

/Villeni Ernits atstovas 
jį&o Estoįrijos Blaivystes 

^brangi jos :n sausio apsihui- 
jte’ie g<‘rity kleh. kun. Kaz. 

Hrimnaviciaus. Jis išdėstė 
»vh kelionės tikslą ir pasi- 

darbuotis ne tik Estoni- 
bet ir Lietuvos blaivybes 
ti. Bostono informaci- 
me prohibitijos biure te-, 
susipažinti ir su Latvijos 

blaivybės ątstovu, Chistav 
įtempebs. Juodu informuo- 
ja po žymesnius Amerikos 

į . miestus Amerikos visuome
nę apie savo kraštų blaivy- 
bes stovį ir gauna iš vietų in* 

H formacijų kak veikiama ko- 
|l, vaje su alkoholizmu. Jų ke- 
i lionės išlaidus, berods ap

moka prohibicijos 'fondas. 
J Jie renka prohibieijos lite

li -'ra’tūros ir, kitokios medžia
gos referatams. Jie studi
juoja taipogi sodininkystės, 

K arkitekturos, prameni jos ir 
kitus kultūros skyrius, kad 

""parvežus savo tėvynėn prak- 
; tiškų žinių visose prainoni- 
; jos ir mokslo šakose. ,z Labai 
k gaila, kad atstovų tarpe ne- 
.. ra Lietuvos blaivybės atsto- 

,• vo, kurs važinėdamas po žy-4 
mins centrus Amerikoje? ga- 
lėtų informuoti visuomenę a- 
pie Lietuvos blaivybės ir ki- 

' tolriuš reiMusv-T Jie apgai
lestauja, kad, iki šiol dar no-' 
išversta lietuvių kalbon, jų 
parašyta literatūra.

" s

Draugystės D. L. K. Keis- 
f ličio atsibus mėnesinis ^tiši- 
rinkimas nedėlioj, 4 d. vasa- 

jF rio, 1923; po No. 694 iVash- 
rX^togton St., Boston, Mass., 
t o-tą valandą vakare.- Ant šį- 
n to sųsĄilrimo malonėkite 
3b visi nariui pribūti, nes bus 
E daug reikalų kuriuos reikės 
E: apsvarstyti. ' Ir ateidami at- 
E siveslrite su savim daug nmi- 
B jų narių, nes bus priimami 
f tiktai už. pusę įstojimų? to- 
| dėl visi naudokitės gera pro- 
į- ga, nes po laikui gailėsitūs. 
| _ Vdldįfba.

-r—■"■ra
teliams džiaugsmas.

Su piilijqtiu dolerių būtų 
galima lietuvių veikėjuose 
ramią revoliuciją padaryti. 
Sudaryčiau iš lietuvių mo
kytųjų Lietuvių Akademijų. 
Jos pritzįdentu būtų A. Sme
tona. Tos akademijos užda
viniu būtų trys darbai: iš
leisti Jaunimo Žinyną, Lie
tuvos Klasikus ir Lietuviška 
Enciklopediją.

Jaunimo Žinynas būtų 
toks, kaip angliškoj kalboj 
esanti Thc Book of Knaw- 
ledge Children*s Encydope- 
dia. Ten yra surinkta per
lai angliškos literatūros ir 
poezijos, aiškiausia/ gra
žiausia angliška kalbu išdė
ta visos sritis gahitos moks
lų, istorija ir tt. ir tt. Pil- 

Pereitą uejęlią pobažny-’na gražiausių paveikslų, 
tinę j sąlej įvyko 1-nios LDS. 
kuopos susirinkimas,. Ka
rių atsilankė pusėtinai. Rin
kta" nauja valdyba. Pirm; li
ko Valatka, vice-piiin. ja- 

■ r,oša, prot. rast. Kelkis, fbn 
rast MeškauskaSy ižd. Šapa- 

Į lis. Be kitko nutarta reng
ti, diskusijas.' Tam palikta 
senoji diskusijų, komisija iš 
Jarošo, Šeikio . ir Tumaso 
nio. J aroša paskirtas komi
sijos pirmininku.k Darbas 
bus tęsiamas. Ūpas^ kuopoj e 
kj^rir gerų pasekmių gali
ma laukti. . * jKcp.

SGStRIKKlMAS,
Saldžiausios Širdies V, 

Jėzaus draugi ja Iaik<» savo 
susirinkimus kiekvieną pir
mą uedvldieiiį kiekvieno mė
nesio. 2 vai. po pietų, pohaž- 
nytįneje salėje So. Bostone 
Vasario, Kovo ir Balandžio 
mėnesinose bus priimami 
draugijtiu nauji nariai,' už 
pusę įstojimo.

,fondu R(tWt(twtka»i, 
Draugi jos pirmiinukas,

♦ ,x-| [ -tĮr- —■ Į. -f| “

E. D. N. 1-MOS KUOPOS 
Sl'SIRr.^KJMĄS.

9 --------— JR------------

9 ; DPEBETĖ “CONCUIM FAGftTATIS"g BENGIA ŽV. PETRO BAiNYTINIS CHORAS .8 Qonth Boston, Mass.

į VASAMO-FEBRUARY 11 H, 1923 M.
| • BAŽNYTINĖJE SVETAINĖJE
B Pradžia T’.UO vai. vatai".

| PELNAS SKIRIAMAS VARGONŲ FONDUI

8 Visiems yra žinoma, kad choras visados suren
gia -geriausius vakarus. .Taigi kurie tik esąte 
sveiki, nepraleiskite šio Vakaro, nes bus daug
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MOTERŲ PRAMOGA. .'
Moterų Sąjungos „ 13 kp. 

turės puikią pramogą Atei
nančią sųbatą vasario 3 d. 
parapijos salėj ant 7-tos gt. 
7:30 yal., vak. * Toji pramo-

| ga'hus pirmutinė savo- rū- 
i sies. Gardžia arbata ir aka-' 
»■ niais pyragaičiais svečiai 
f bus vaišinami. Grieš puiki 

orkestrą, ’ Daiigiaiisia išge- 
B rūsiam arbatos bus-duota do- 
Ikvana. Įžanga 25c. 
Ik

MILIJONAS DOLERIU 
LIETUVAI.

■ -* ' ■■ ' '■

MILIJONAS DOLERIŲ* 
REVOLIUCIJAI.

AŠ,, turėdamas milijoną 
dolerių, sunauduočiau juos 
Lietuvos reikalingiąusiems 
dalykams. Ką aš rokuoju 
reikalingiausiu ? Pasigilin
kime truputį į tautos reika
lus. ' .

Tautos garbė ir Uvirtybe 
nė‘jos politinėje ir net ne e- 
konominej e. nepriguimybeje. 
Ke medžiaginiame gerbūvy
je. Teisybe ir politinės ir e- 
konohunės neprigulmybės 
„reikia. Reikia ir medžiagi
nio gerbūvio. Bet tai toli 
gražu ne viskas. Tautai rei
kia ir-dvasinės kultūros. Tu
rėdamas milijoną dolerių, 
pastatyčiau kertinį akmenį 
Lietuvos dvasinės' kultūros.

Lietuviai dabar baisiai 
nusipolitikavo. Tas yra ir 
čia Amerike ir LAtuvoje. 
Kas kas o lietuvių nųsipoli- 
tikavimas gali Lietuvą pra
žudyti,. Lietuvos veikėjų do- 
m£ reikėtų, atkreipti į Įritąs 
veikimo sritis, o ne vien par
tines rietenas, iš kulių pra
garas Lietuvai ir jos neprie-

.....  ■--.A.. - ■ ' ■ .-. f ■ •. ... • •

na gražiausių paveikslų 
Volus jaunikaitis tirpsta iš 
džiaugNni<rprie tokio žinyno. 
Tasai žinynas turi 20 didelių 
tomų. 'AJ kad Lietuvos jau
nimas susilauktų šitokio ži
nyno!

Antras veikalas Lietuvos 
Klasikai būtų sustatyti pa
vyzdžiu Harvardo universi
teto garsaus ex-prezidento 
Elioto Tlie Uanard Ginsies 
arba Dr.w Eliot’s Five-foot 
Shelf of Books.. Čia surink
ta visa pasaulio, visų amžių 
klasiški liteyatūros veikalai. 
Turi 50 tomų, Ūį viso. 21,000 
puslapių. - • <

Šitokį laidą reikalinga bu
vo Amerike dėl esamos dau
gybės knygymj ii‘ . gausybės 
knygų. Jaunimas iieršda-, 
masis po knygynus ir Įmy
gąs, išsiblaško, laiką pra- 
lėidžid tuščioms knygoms. O 
turint gražią laidą, geriau
sių autorių, laikas sunaudo
jama kuogeriausia ir tikslin
giausia. Knygos vienodo di
dumo, patogu ii* dailu i len
tynas sudėti. '' *

Enciklopediją gaminant 
nereikėtų sekti jokios ypa
tingos svetimos laidos.

Bepigu būtų steigti Lietu
voj knygynus turint minėtas J 
tris laidas. Tas' tris laidas - 
įsigyjus, ir puikus knvgy-

8
. naujų dainų sudainuota.

Įianga prieinama.

g Visus užkviečiąme liuoširdingiauyia. 1 
* - Rengimo

perdalyčiau pusiau ir patui- 
kaučiau Lietuvai,

Vieną pusę Jei praplatini* 
mo■'blaivybės, u antrą puse 
dėl praplatinimo Esperanto 
kalbos ; per 'blaivybę su lai
ku lietuviai taptų daug do
resniais ir protingesniais/ o 
per Esperanto kalbą turėtų 
^tvirą* kelią į visą • pasaulį, 
be tik besidarbuodami dėl 
Lietuvos keliaujant po kitas 
šalis, bet ir liamie sėdint* su-tmų, Prašalinkite .priežastį te bū- 
sirašynetų su visu pasaulių, rite sveiki. Visuomet- pagelbės

To labiausia reikia Lietu-ium®

I F. J. lALIIMSIAR
Nedeliuj, vasario 4 dieną. | 

l’btažnytineje Svetainėje 
imt Penktos gatves, Blaivi- 
ninku kuopa rengia nepa
prastai įdomų ir margą! 
programą. Pradžia 7 vai. 
vakari1. Meldžiam visimme- 
nes nesiveluoti, tai liūs vi- 
sieųis geriau.

Programas susidės iš šitų 
dalykų: Teatrališkas veika
las, pirmą kai^ą scenoje bus 

; perstatytas iš Lietuvos' gy
venimo, ‘*I<oya Bhuvninkų 
su Žydais?’ Teipogi-bran
gusis svetys.kun. P; Kaziu
kas pasakys stebuklingus 
vaistus mm, girtavimo. 0 
viena nelaiminga blaivinin
ke parodys kaip ji iš prie
vartos turi daryti nmnšainą. 
O gerb, Dr< Landžius yra 
tikras IdaivybFs ‘ąžitolū^ tai 
jis bus teisėjas ir nurodys 
kas yra naudingiau dėl svei
katos, ar girtybe ar blaivy
be. Tai meldžiam gerbiamos 
visuomenes skaitlingai atsi
lankytų o giįšite- namon 
linksmi visi. , (

I .* *,

Vakaro ' įžanga suaugu
siems po 15e., vaikams po 10 
centų. • , ,
?' , Rengimo Komisija.
'. e 306 BB0ADWAX

I BOUTH BOSTON, MAB8. 
(Kampas G St ir Brotuhray)’ 

□^LANDOS: 9-^11, 2-4, 7—9

t

NEWTON UPPER ' 
', FALSS, MASS.

Prakalbos.
_ l-- - 1 • ; %

Stibatoj, vasario 3 d. 7:30 
I; vai. vak. DoiTOsters’ yalėj 
r. tie» Jlmemm mokykla įvedęs 
F lietuvių ųral{all|os. Kalbės

i
r'
i

jįl
f*

4>
te)

nas.
Kaip besikuriant Lietu

vos valstybei A. Smetona bu- 
: / * . * # 

vo visų priešakyje irisu visų 
partijų veikėjais galėįoFisū- 
tarti, tai dar lengviau galė
tų jisjsutarti smvisokiais ra
šyto jąis bei piešėjais gami
nant minėtus veikalus.

Tai mat kam aš išleisčiau ** f ■tfą milijoną dolerių.
AfoJisleiris.

t • "-r

JULIJONAS POLERLŲ 
LIETUVAI. * *

Aš milijoną dolerių gavęs,

TllflvHl VaVeliavę, Kukardų, višokių Ženklelių, Guzikučlu. Ant- 
J-/11 UuU. Y V spaudi ir kitokiu Draugystėms reikalingų dalykų.

*1- - 

(

—t
.1 *

Pranas Gudas, “Darbiniu-

r' *

rrr,
■

T

.Nnittų Tetefontts AsnlmvtiU 05SI 
Ofiso Telefonus- typaiitiins.

ADVOKATAS

J,

*. 0. ŠALNA (SKALNA)
Lietuvis advokatas

Ilnlges <Iu rulvcroltotn
Gomeli University A. B.

bįą

l

Reikaiaudami Katalogo ar Šampalą pažymėkite ir jttafc Artėt vardą.
STRUPAS CO.,e 90-92 Fcrry St. Newarks*N. J. •i-

•v

■"T*
*

f

4

~ ««■ ■„? 1 '■ . V
I Žinomi pranešu vietos-ir 
[ apielinkės lietuviams, jog ■ 

laidotuves aprūpinu koge-
■ mansiai ir už pigiausią kai- 

I ną negu Įeiti. . Į apielinkių 
miestukus važiuoju ir uz tai 

į nieko nerokuoju. Dieną ar^ 
naktį kreipkitės šiuom ant
rašu:

“Darbininkas” turi, at- 
spaudinęs labai ; parankių 
knygučių Eucharistinės šta- 
'cijos, kurios kaip kartas yra 
pageidaujamos' viršminėta- 
me laike. Jų kaina yra' 15 
centų. Imant ant kart ne
mažiau 40 knygučių, nulei
džiama x50%ų

•Adresuokite: - •

366 B’way, Ba.ston Mass.,

V

J.

Tel. Žo. Boston 276

C 13 Metu South Bostone
' DR.ltS .STONE

AKIŲ SPECIALISTAS
•99a W. BR0ADWAY

VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 v. rakį ■

)RAUGIJOS IR KUOPOS 
TEMPKIT.

I P. J. AKŪNEVI6IUS,
I 258 W, Broadway,

I So. Boston, Mass
■ Office Tel. 381. Gyv. Tel. 2024-3; f

»

7

MM RŪPI MŪS LIETUVOS 
GYNIMO REIKALAI 

' KAM BRANGI MŪS TŽVU, BROLIU, SESERŲ LAIS

VES GYNĖJA LIETUVOS KARIUOMENE, tas tegul 
y sau ir Mvo giminėms Lietuvoje užsisako 1S2Š metams sa

vaitini laikraštį \ 1
“mis” / 

“KARYS” Ašo ne tik Lietuvos, kariuomenes ’ieika- ' 
ilais, bet duoda daug žinių iš visos Lietuvos ir iŠ* užsie- O
nią t r ’ §

* ° "KAEVJ11 randasi Lietugps ' kariuomenės paveikslą, g]
regndąĮ Įvairių apysaką; eilityr juoką ir tt. * i S 

' “.KABYK11 vienintelis Lietuvoje Iaikrąžtis, kuris j-ū- 
pinasi jauuuMnenė^ kūno lavinimu ir paduoda daug > & 
SPORTO- žinią iŠ Įūietuvos Jr užsienio*. Sporto skyrią O 
“KARYJ“ veda sportininkai—specialistai. . H

, - “KARYS11 savo metimapis prenumeratoriams duoda. . g|i 
dovanai priedą ; - - ! * ( Opriedą r ?

“KARiy AAIENDORIDS” 1923 M.
“KARIU KALENDORIUJE1’bus paduota daug spe

cialią Žinią. _

A

KABI1’1 redaguoja Kapitonas RtTSKCKAS, buvęs 
Steigiamojo Seimonarys.

£‘KARIO“^kaina metams — 2 doleriu, pusei metu—-
u • . k *

tl

9

»

«■ 1 įot
&

ADRESAS G Himnas, laisves Alėj a 12 Kr, ^KARld 
S . Administracija.
g. AMERIKONEI Pats, užsisakyk .b.&ayo'giminėms
8 Lietuvoje užsakyk mūs Įfeyynčs gynčją laikraštį “KA»
S RT! Padarysi te sau te kitiems naudos U1

r>

- Įžymiausiąją, mūs karKtomenes .dvasios pajėgą pn- 
stūngomte-bei darbais eina žymus dumėnoshm KARO

Galtitsit 9U9ikaWti ir IiituviiiM.„ Ofiso Valakdoc
Bytato iki 9 vai. po pietą ntw I—*. 

Vakarais nuo d Iki 9.
6M Broėdvay, SaBoatoa.

' ,, - , . -' ■ 'U .  . ,
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i
t
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į9W W. Broadway, So. Bostoll>*

MOKSLO IB ISTORIJOS žumlu
G. Wa«hingi<m Univ, L, L, B,
• “DARBlNTNiro’' ’

( < antros” 1ubo<)

i, :
*

A '*

.i
T

VĖLIAVOS IR ĮVAIRŪS 
ŽENKLAI.

Ilgų metų! praktikos artistišką 
mūsų darbą liūdna tūkstančiai 
draugijų. Jnformaeijų delei rašy 
kitę;. *•

M, A,
16 Pteasant St, Lawrenoe, Mass

§V. KAZIMIERO B. K. DR-JOS 
SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ANTRAŠAI.

PIRMININKAS — VI. PfiulausktuB, .
90 R Stręetj. So. Boston, Mate 

VIČE-PIRM. — X JaruSa,
440 E. 6-th St, So. Boston, Ma* 

PROT. RAST. —. A..Janušonis,
1426ColumbiaRū., S. Boston, Mate. 

IŽDININKAS — L. štegždfc,
UI Bowen St., So. Boston, Mate 

TVARKDARIS — P, LafiCka,
393 E. Flfth-St., So. Boston, Mate 

DRAUGIJOS anrašas reikale —*
386 Broaihvay, So. Boston, Mate 

Draugija savo susirinkimus laiko 2-rp ( 
nedėldleni'kiekvieno mCntoio 14ną ra!, 
po pietą* parapijos svętalnSj, 4G2 Bt 
Sevėntty St, So, Boston, Mate

- *

FORNIŠIUOTAS KAMBARYS,
Paraudavo j Intui ruimas vienam arba 

dviem ar su mate Šeimyna. Ateikit 
pažiūrėt ant šito adreso : V

J. RUPEIKA, 
200 Btoacbvay, Smilty Boston, >Inss, 

(Trecias uugštus)
. -'J..--'?

4V. JONO EV. BL. PAŠELPINfiS 
DRAUGYSTES VALDYBOS

r 9

e
ąmtINlNK.iS

ADRESAI,
— ,T. L. Petrmtškas*

25*2 Ghld St, S<>, Bnshrn, Mnss.
VICE-PIRM. J<Ws Ambrom

4P2 E. 7-th\St, Bo. Uos;t<m, Mass.
PROT. RAšT. — Karolis Jauktam 

7K,8Hwr SU'SOi Boston, Mass.
FJN. RAŠTININKAS — J.

171 IV, 54h St., So. bustom Mass. 
KASIERIUS — A. NiuuWiutm*. *

itt Wlnflold St, Ko. Boston, Mass,
Wt»ALKA — .LZalklą

te

7 \Wtteld St.» S(< Boston, Mate
Dnntrtfa laiko suririnkimu* ka«
mtoldtonl ktokvleno mėnesio, 2-rąi vni.
im pietų ar. >¥tro parapljk* n»2
K. ftovroth ar.. South B^ron, .mhm*.

A
? ■ '* C*. *

OID. LIET. KUN. KEISTUČIO 
DR-JOS VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS— Vincna Zaleckių 

81 Mercer St, So. Boston. Mote. 
VICE-PIR5L«— Antanas Pastolis, 

146 Bo\ven St., So, Boston, Nūm* 
PROT. RAST. — Antanas Macejttttte, 

450 E. 7-th St, So. Boston, 
FIN. RAST. — Juo*. VltikevlčtoN, 

169 IV. 6-th St, So. Boston Mass. 
KASIERIUS — Andrius Žoliškas, 

307 E. O-th St, So. Boston, M**- 
MARSAIzKA — Viktoras Zlčkls,' 

k 209E.CottngeSt.,Dotchester,MasS. 
U. L. K. Keistučio dr-ja Taiko teita** 

dnlus susirinkimus kas pirmą .ąedtt- 
liėnl klekvtouo menesio po „Nto 
VVashlngton St, Boston, Mate, Mą v. 
vakaro. Ateidami dtettge ir naują 

•riy su savim atsiveskite prie tamsi 
los prirašyti- L

AV. ELZBIETOS DRAUGU0B 
HARTTOBD, OONNMTKOT

VALDYBOS ADRESAI.
MtrinHien?. plrmlnlnkk,

41 <v<Itir St., Hartfonk Oonn.
r. lMhicktei& vioe-plrmlolnkf, v. •< 

. oo SiiHdon Street HkrtftA 
itLuMckteite. /MHtatakA

44 MMnor St,v Hartford, Oi 
Marijona KatkawWAfln. __?.l ‘

18 Atimtie St, Hartford,: 
lt Pnmteten#. prot. teidittaK

m Watoon St., Hartford, 
Alna dratarijoa anairinkimai 

nad*Mten| ktokviHK) tadMiifoi
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