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tai atatiktą Kririfa| Brityta 
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KommoįRisAbL 
DĖL KLAIEEDOS. 

t London. — Tarp Lietuvos 
valdžios ir alijautų tapo pa
daryta laikinas kompromi
sas dėl Klaipėdos, Nustaty
ta išlygos valdymo Klaipė
dos iki Tautu Lyga arba am
basadorių Taryba išspręs jo 
likimą. Yra spėjama, kad 
iieitralinė juosta busianti į- 
steigta. *

9.) • - 
Anghį laikrašti “Manehes- 
.der Ottttvdian” Klaipėdai 

. Krašto reikalu. ' 
Jau penki metai Europą 

valdo diktatoriai, kufie sa- 
vo tarpe negali susitaikyti. 
Į*ei‘ maža būtų'prasmės pa- 
brėžus, • kad iš jų darbo tik 

• dėl to yi< menki rezultatai. 
Menkai kas rūpinasi ir tuo, 
.kad Santarvė laike trijų me-

. tų- negalėjo pusfatyti. Klai-' reikšmės' lenkams,
* - -- Da- patogiausias būdąs jų malkiy

1 bitr sužinota, kad Klaipedo^tvanzitiū‘ iš šiaurės vakarų

redami gauti Santarvės nu-todėl Lenkija, 
sprendimą, Versalės-sutar- pastangų, gavo reprezenta- 
tis neaprūpino šio reikalo ir 
visas reikalas buvo: atiduo
tas Ambasadorių konfef en- 

. ei jai. Ši neveikli organiza
cija, norėdama pasinaudoti 

' ” atidėliojimu pareiškė, kad 
Klaipėdos krašto reikalas 
negalėsiąs būti rišamas iki 
Lietuva bus Santarvės pri
pažinta de jure. Kuomet 
Klaipėdos kraštas buvo at
skirtas nuo Vokietijos, ne- 

. buvo priežasties neatiduoti 
J Lietuvai Klaipėdos* Be to, 

1 ’ Aukštoji- Taryba 1919 m* 
birželio mėn. parašė (merno- 
landumą, kuriame nurodo
ma, kad Klaipėda visados 
buvusi Lietuvos kraštas. 
Klaipėdos uostas yra. natu- 
r&Itis išėjimas Didžiosios 
Lietuvos malkų prekybai, 
nes nesą jokių sienų tayp Di
džiosios Lietuvos ir Dabalti- 
jos jūrių. Kyla klausimas 

. koks tikslas buvo Santarvei 
atidėlioti nusprendimą, ka
da buvo tokių aiškių ekono- 
•iijos-.ir. teisingumo Atžvil- 

. ‘ glū argumentų. Tečiau su 
tuo surišta yra trys dalykai t 

1) Nemuno neitralizacija, 
2)’ Lenkija okupavusi Lietu
vos tęritoidjas, 3) Prancū
zija drauginga Lenkams* 

» Pereitą vasarą ambasado
rių konferencija sutikusi 
pripažinti Lietuvą de jure, 
jei ši leistų neitralizuoti Ne
muną. - Dėlto ėjo derybos iki 
Kalvdų. . Lietuva teisingai 
reikalavo, kad tokia sutartis 
turėtų reikšmes tik taikos 
metu ir tai lig tol, kol Len
kija pildytų savo pažadėji
mui*, tačiau savo pažadėjimų 
ji Ilgšiui nėra pildžiusi. Ka-
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suteikti. Lietuvai jos teisių 
ties Lenku siena ir kadangi 
Santarvė atidėliodavo Lie-

■ J

tuvos pripažinimą, ji dabar 
galėtų tuojau išrišti Klaipė
dos krašto .reikalą.. Toks 
atidėliojimas tiktai mažina 

■ Santarvės prestižą ir spau
džia Klaipėdos gyventojus 
sunkia padėtimi. Klaipė
doj yra 150,(k#) gyventojų, 
kuriems sunku, if^riklausy- 
ti jokiai tautai ar -valstybei.

JMS D£L KLAIPĖ- 
DOSKRAŠTO.

. Anot- anglį j laikraščio 
ITirnes,” Lenkai taip re
aguoja į Klaipėdos įvykius, 
lyg tai- būtų jų pačių reika
las. Klaipėdoj uostas, *po 
Dancigui,- turi didžiausios 

, nes tai

ą lo. Jai duotu instrukcijų 
“padaryti tvarką” Klaipė
dos Maste* Tvarkos pada
rymą komisija supranta 
taip: sukilėlių direktorija 
turinti būti atstatyta, Petis- 
nė ir ’ kiti trys komisarai, 
grąžinti atgal (1), sukurta 
nauja direktorija. iŠ abiejų 
krašto gaivalų, lietuviui pir
mininkaujant* . Be. to, < to
kiai “tvarkai'” įvykus, La
vose komisija pateiksianti 
savo raportą Ambasadorių 
Konferencijai 
Klaipėdos klausimo išriši
mui. ■ * ’ • ; ’

-W i ....

STREIKAS.
■■ — — — — '—■- — — - - - - - > — __ .

Beritu*
^aar proviiytijoj, franeūzų 
okupuoto j sįstreikavo, Ge
ležinkelių (^rhimnkai ir-gi 
rengiasi sustreikuoti

— Angliakasiai
' * • J*. W........ -
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K. Klaipėda. ’ Be atvyku
sių į Klaipėdą dviejų Pran
cūzų ,tdrpė$nių ’ ; įr
Anglų naikintojo, s įitų; lai
vų neatvyko. Kariuomene 
neišsėdo. .

., ‘ 1

“Memeler Dampfboot’’ 
praugsiųiĮv^^^usiuis 
zidemasSimonūffis ^alęęs 
suimti buvusį krašto direk
torijos pirmibinką Mateis’ą, 
kuris draugę su Reigiu ir 
DrUpkatu nugabenti į Šilu
tę. Vokiečių komisaras

St. Paul, įlLpj’-L Polici
nis automobilius ant slidžios 
gatvės pašildo ir Su dideliu 
smarkumu trenkė į škrybe- 

galutinam krautuvei Du policistu ' * * V * V * ’ ** - A .
•TcOMtl'IV y, v vL < f * v *buvo užmušti, keturi žmo

nės ; sužeisti^ v Kti^ūtuve vi
sai pagadinti.

'■f .- ... . . ■ ■

■ Auk sAAžmio. :I, - . ...
, - Okicagro. -tr Pereitais me

stais Suv* Vgfstijosą automo
biliai užmuštį 12,000 žmonių.

KttRKETMVO
LIKdIAVmŲ.

r Wa^ngtwi.^^^ 16 val
stijų tėra tokių, kuriose ne
buvo linčiavimų. . Liųčiavi- 
mų nuo 1885 m. iki 1921 m. 
buvo 1011 baltų vyrų ir 17 
baltų moterų, ir 3,001 negrų 
vyrų ir 68 negini moterų*

. * X

*
U

Ek. Mocka,va. Po Liuba
vo ir Kučiūnų žudynių lenkų 
pasieninė policija, kuri bu
vo gausiai užstojuni visą de- 
mai'kacinę liniją, buvo vieto
mis iš čion atitraukta ir tik
tai kai-kur palikta.

Dabaf-gi nuo 10—I lenkai 
savo pasieninę policiją* vėl 
per dem. nustatė it dvigubai 
sustiprino; Vietos gyvento
jų yra patirta, kad ši naujai 
atsiųstoji lenkų pasieninė 
policija yra kareiviai, tiktai 
uždėti policijos kepurėmis, 
Be to, pastaruoju metu taip 
•pat pastebėta,- kad kai-kurie 
ir toliau stovinčių būrių- ka- 
reiyįąį taip .pat turį^po jlyj 
kepures: ’ vieną kareivišką, 
kitą polici jauto ženklais.ž

■■■■a- „i,.......i,į,

Ė. Vilnius. \ Sausio 20 d. 
' re^s^ažj?'; pilieči'ųj^ginnT 

siu 1863—1899 im., tarnavu
si;, netarnavusių, tarnau
jančių kariuomenėj ir inva
lidų. .Nuo registracijos at
leidžiami tik svetimšaliai.

E k. Pasvalys, • Sausio. M 
d. prasidėjo rinkimai į Piriri 
valio Valsčiaus Tarybą. BriŠ 
šuo j ančių per dvi diėni būvi 
labai daug. Sąrašų išviaSj 
paduotą 10. Moterys 
balsavimo taip pat nėdtsi!^ 
ka., k ' -

— Visameapskrity 
ta. ligšiol 13 leidimų 
vinėti svaiginamų gėi 
jų. 5 traktieriams ir 8 kmį^ 
tuvėms. j ,

r
— ilk, . ii„iilM ,

V. * * ’

K. Biržai. Sausio 
vakare buvo p. Vasiliauske 
salėje vakaras, surei 
vietos gimnažištų--4-įos 
'Sės. Buvo suvaidinta tų pa
čių gįmnaižstų k “Ve * 
Spąstuose.J> ’ l?o vaidinim 
buvo deklamacijos.

I
ii.
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VŽ FILIPINŲ 
mPRIGŲLJlYIfŲ-

m ........ Al

lllaskington. •— Suv." Val
stijų senatorius King ketina 
senatan įnešti sumanymą 
suteikti 'Filipinų saloms ne? 
prigulinybę. .

- I ' - ~

',-NAMŲ STATYMAS.

išdir
bę jų Sąjungos sekretorius 
Rąlph P. ĘĮtoddard pareiškė, 
kad dabar Guv.. Valstijose 
pradėtų sįatvti namų yra ūŽ 

,600,: Didžiausia 
1 Stirna pripuola gyvenamiems 

namams, o paskui mokyk
loms. Šiėmet mokykloms 
bus išleista $548.000.000.

. '• ' V '
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Italų lailį^tis’'^Tribii7 
MSofT- 1Kact*fPFancu®Į 

priemonės Vokietijos at
žvilgiu peržengia galėjimo 
ribas, ir Italai, nepritarda
mi Prancūzų pasielgimui, 
nęgali su jais solidariai-veik
ti ‘ ' ••

. k”"-*

riją Klaipėdos uosto tary
boj. Tuo tarpu Lietuvos vy
riausybė dėl Vilniaus įvykio, *

prieš paskutinių dviejų as
menų suėmimą, nes tai Vo- 
kiečių valdininkai, esantie
ji atostogose. Simonaitis 
sutikęs pradėti tardymą. 
Santarvės vyriausias komi
saras P.etisnė viešai paskel
bęs Ambasadorių konferen
cijos nusprendimą lietuvių, 
prancūzų ir vokiečių kalbo
mis.

. 4

kų per jų sieną* Tačiau, ne-, 
žiūrint į tai, Lenkai nesenai 
pasirašę su Vokietiją mal
koms'vežti'per Tilžę į-Klai
pėdą sutartį. Dabartinis 
lietuvių’ sukilimas kaip tik 
suardė jų prekybą. Lenkai, 
turėdami galvoj savo laimė
jimą, kurį Želigovskis pada
rė Vilniuje, o Korfanty 
Aukštojoj Silezijoj, . labai 
bijosi, kad. Santarve taip 
pat įndiferentingai reaguo7 
sianti į šį Hetuvių ‘‘plėšikų” 
pasielgimą Klaipėdoj, kad 
daug pakenktų lenkų, intere
sams. . Lenkti akiplėšingo 
būdo pavyzdžiu gali būti ir 
tai, *tam tikras jųjų elemen
tas jau dabar . reikalauja 
siųsti kariuomenę į Klaipė
dą sukilėliams malšinti. Ta
čiau Lenkų vyriausybė, pa
brėžusi savo susidomėjimą riuumęnen vyrams reikia iš 
tuo reikalu, Ambašadoiių namų duoti drapanos; kurie 
konferencijai įteikė dar tikĮurČiau stovi.
protestą. Be to, lenkų už- šaukiasi* nuolat reikia jiems 

. sįenių ministeris SkjzynskiJ
pasikvietęs J>aš save visos 
Santarvės atstovus,* prane
šė jiems Lenkų nusistatymą 
dej. Klaipėdos krašto. (Eltai

* - *■'
Ek. Taurage. Įsteigta ap

skrities Mažajai Lietuvai 
šęlpti Komitetas. Surinkta 
daug aukų. Visame apskri
ty tveriami komitetui, renka
mos aukos. . * "

Paryžius. . Šiandien iš-

t .

x •

Mv KatviHja. ” Aplink 
ŠuyaĮkus gyventojai net ir 
lenkai labai dejuoja dėl sun- 
kumų, kuriuos užkrovė ant 
jų Lenkti valdžia : kariuo
menėn daug esą paimta vy
rų* iš kaikurių namų net (po 
< vyrus, dažniausia namie je 
palikta tik vienas senas tė
vas Visiems išėjusiems? ka-

E. TMritigas. Leųkų Už
sienių reikalų ministeris šio
mis dienomis atsilankęs Vil
niuje pasakė, kad lenkai ka
ro nepradesią. Sausio 16 d. 
Lenkų atstovas PaiyMuje 
grafas Zamoyski įteikė San- 
tarvėi protesto notą prieš 
Klaipėdos įvykius, bet pažy
mi notoj, kad Klaipėdos rei
kalu pasitenkina tik protes
tu. Lenkų valdžia pareiškę, 
kad jų: karo laivas “Komen- 
dant Pilsudskį” nedalyvau
siąs - santarvininkų Klaipė
dos akcijoj. Lenkų sp auda 
lodo baimę dęl galinčioj kil
ti katastrofos, ir pradėjo ra
minimo akciją.

te

iV<

posėdis, Biržų taikos teisėjg 
buste. . . * '

' /

i.

•»

F,

' V

,. .tai. ir. maisto

Siųsti. . Tarnybos laikas ka
riuomenėj e S metui. Alga 
kareivio vos 600 markių mė
nesiui. .. . \ ,

Be to,: likę namie turi mo
kėti didelės ^daninas^-mo- 
kesnius valdžiai O pinigų 
gauti neturi iŠ kur. Gyven
tojai nuolat dejuoja dėl di
delio vargo ir dažnai keikia 
lenkųivaldžtą, neatsilieka 
ir tų^lenkai _

E.. RygA Latvių spaudos 
žiniomis, viena Amerikos . ■. “f ’
mokslo draugija pasiūliusi 
latvių vyriausybei dalyvauti 
Atlanto šiltosios srovės — 
Golfstromo — ir josios šakų 
tyrinėjimuose. Mat, turima 
įrodymų, kad. ši srove žy
miai pakrypusi į rytus. Dėl 
tokių apsireiškimų; Vakarų 
Europoj ir Pabaltoje tempe
ratūra suminkštėjo, jei tok
sai 81*0vės pakrypimas bus
pastebimas ir toliau,, tai lb- 
bai galimas daiktas, kad 

; Latvijos klimatas žymiai pa* 
sikeisiąs,' ir Ryga tapsianti 

ieji katiųpmenėn neužšalanČiu.uostu. Kai km«
važiuoja iš Paryžiaus ^Am-lyyrarasi tarnaują Suvalkų rie moksiūiinkai aiškina to- 
bastdorių konferencijo^ pulke, kuria irtam, dabar kį Golfatromn pakrypima 

* .... V» . * » » * -K 'I.**.' t * j M«.‘ 4 • .>->■ • a . - «. ‘ * A .-W *

I

> daugi Santarvei nepasisek“ don iš.prancūzo, anglo ir ita
- ,• ' ' 5 ■’

PLAUKIAI SMIRNA
t. ~~ 1 lr" ™ , - •

Loudon. — Turkijos val
džia yra uždraudus svetimų 
valstybių laivams įplaukti į 
Smirnos uostą. Dabar to ne
paisant Anglijos valdžia pa
siuntė karo laivą į Smirną*

PASIPRIEŠINAMAS
V DIDĖJA

B&iJin. — Vokiečių pasi
priešinimas pagrobto j. fran- 
cūzų žemėje diėja. Vokie
tija nemano francūzams nu
sileisti.

ĮVAŽIAVO; . ~
Lozana. Turkijos dele

gacija apleido Lozaną, kur 
buvo alijantų-turkų konfe
rencija; . ' ■

E. Ryga. Latvių spaudos. 
žiniomis,. P. Bergis atsisa-. naipnirnsj. smitkliit balsavo 
't *1 J* T .1 v* • A . jfllkfC rr-rv-K TirilctArr-y-kkęs sudaryti latvių ministe- 
rių kabinetą.

' k. ** «*

k E A Parytus. Prancūzių 
vyriausybė nutarusi pasiųs
ti į Kląipędą aukštesnį val
dininką direktorių Clomb- 
kant, kuriam pavesta vieto
je, ištirti padėti-

E. Ryga. Artimiausiu lai
ku būsią grąžinti iš Rusijos 
Latvijos šie fabrikai: odų 
išidirbimo — Vildenbergo. ir 
medžio^ išdirbinio . Janso
no iŠ Maskvos ii* dalis Pabal
tas cehiliozoš fabriko iš Pet
rogrado. Šio pastarojo tįa* 
lis įtaisų 5 vagonais jau grį-

e ■

«

^Vi.‘ Radviliškiu Šiaulių 
apsk. Gruodžio 31 d. Radvi
lišky. buvo šaukta Radviliš
kio valsčiaus .piliečių susi
rinkimas, kad- Išspręstų 
klausimą apie uždarymą 
smuklių. ‘ Kadangi -buvo 
blogas kelias, tai žmonės ne
galėjo atvykti ir susirinki
mas dėl tos; priežasties buvo 
atidėtas.’ Prąslinkus dviem, 
savaitėm, tai yį-a sausio 15 
d., įvyko antrą,sykį, susirin
kimas* kurs buvo labai dide
lis. Radviliškio valsčiuje tu
rinčių teisę balsuoti yra . iš 
viso 7,120 žm. Sausio15 d. 
į susirinkimą atvyko 3,628 
žmonės, kurie ir sudarė ab- 
soliutinę didžiumą turinčių 
teisę balsuoti. Balsavimo 
pasekmes buvo šios: už pa-— -*........■» ••!• -» ■• .
3,415 žmi* “prieš’’, balsavo 
213. xTaigi balsavime laimė
jo blaivininkai. I

Be to susirinkimas pri
ėmė rezoliuciją, kad Radvi
liškio stotyje bufetas su 
svaiginamais gėrimais būtų 
Midaras: tiktai tomis valan
domis, kaį ateina į stotį 
traukiniai. Šią jėezoliiudją 
nusiuntė seiman, ‘

. . V,

Ek. Taurage. Buvo 
tingus, Žmones išveli 
karštos užuojautas klaip 
diškiams, surinkta aukų 
litų. k'- * ■ '

* ■»

.
. Ek. Taujėnai Sekmad|| 
nį sausio . 14 d. Taiijė 
prad. mokyklos buste 
Taujėnų vai. prad* mokyki 
mokytojų susirinkimas.' 
lyvavo 7 mokytojai ir vi 
tis* Nutarta kas antra £ 
vaite 'suvažiuoti mokyta^ 
dienomis . visiėms mokyw 
jarns iš eilės į vieną kitą ~ 
kyklą ir praktikuotis’tar 
savy mokymo — met 
srityj. ‘ ;

t

Latvip spaudos žiniomis* 
šiomis dienomis būsią per
vežti xš Antverpeno Rygon 
12 milijonųlatyngmetald pi
nigų* Trečia partija nikelio 
pinigų Po.iO ir 20 santimų 
būsianti pargabenta gale 
sausio mėn*

..-----------—- ----- -

FAKTAS ŠALTINIS « 
Aukso Altorius, 10 spa 
mo, gražiais skūros 
tais apdarais, • auksui 
kraštais.
. „ K<nW
KALTAS B ALANE 
arba Mažas 
“Offioium Parvum*” A 
mo apdarais. ‘ '

Kama
TA PATI maldų knygai 
žiais skaros minkštais a 
rais, .

’ ■ r Kmsa
GIESMIŲ KNTGA | 
Kantiškos^ nudimo a ~ “

“DARBININKAB
366 B-‘way; Boston 27, J

siunčiama komisija Klaipė-
' M - A te <

žinta Latvijon.
■. ; V

nuolat Suvalkuose t. xnat*lem žemls drebljim Atlintikbs 
gviau gauti iš namų maistas* vandenyno pakraščiais.
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fordo kompanija ? savo 
ams parduoda 
S už toną. Tuomi 
ra kuro iškaščius 

$100.000.

rp Fhoedis ir Los 
j|į®les statoma vieškelis 

,ilių ilgio. Dalis to 
šelfo ėisįer tyrus, t kur 

negyvena ii* kur nėra 
. Vieškeliui išeis a- 
)0,000.. k

I <

>

rnimįąlieku w 
mėžk'Bakaiti. Bet naujos 
kantr^rft ir ištvermės pasi
gavę, į savo tautos vedamą
ją žvaigždutę įsižiūrėję Ženg- 
kifne drąsiai į šeštuosius mū
są nepriklausomybes metus, 
tikrai žinodami, kad Ank
ščiau, jit vėliau, o vis dėlto 
atsieksime visą savo teisėtą 
tikslą. J

Vasario liktą dieną'švęs
kime kuo iškilmingiausiai.

1) Tikimės, kad Gerbia
moji mūsą dvasiSkija tą ry
tą atlaikys bažnyčiose iškil
mingas pamaldas,*

2) Raginame\.vįsus lietu
vius, kurie tik gali be žy
maus sau nuostolio tą dieną 
iš darbo išlikti;

3) Visos viešos. lietuviu 
įstaigos, k a. mokyklos, re- 
dakcijosj^Lankai, ofisai irk,, 
privalėtą būti tą dieną ušda-

4) Lietuvią viešos įstaigos
ir visi privatiniai ją namai 
tą dieną turi būti papuošti 
Lietuvos ir. Amerikos vėlia
vomis. . ■

* 5) Kurtikbusgalima,rei
kės surengti viešas manifes
tacijas kejid parodžius milsą 
tautos laimėjimus, mūsą 
siekiamus tikslus, mūsą

..... ■ .' .. . ’ , ' ,, ’ •. r-'

Netrukus frpnme penktu m, negu 
metines Lietuvos laisvfe ir 
nepriklausomybės sukaktą- 
vee. ’

, M.

Gyvename per tuos pen
kias metus didžią pervęnp 
mh| gadynę. B naujo aun- 
kūn&ai Lietuvos valstybei 
prisiėjo būti ir liūdįninke ir 
dalininkė tą perversmią ku
rias retas amžius temato; 
kad atristengus prieš siau
čiančias audras, reikėjo 
nuolat būti sargyboje savo 
laisvės, nuolat kapoti pina
mas pinkles kaimyną pavy
duolių, nuolat žengti pir
myn ir pirmyn prie savo 
tikslo, savo sieną. Be var
gą su kaimynais ir pasaulio 
galiūnais reikėjo dar vidaus 
vargus pakelti —’ gamįnti 
tvarką, vesti reformas, auk
lėti piliečius. Fer tą laiką 
žuvo net dveji pinigai: ru
siški rubliai ir vokiškos mar
kės. Milijonai lietuvią tur
to nuėjo niekais.z

Bet Lietuva nežuvo. Tau
tos gyvybė ir ištverme nu
galėjo visas kliūtis ir šian
dien, ačiū ^ievįii, jaūčiar 
mes nepąlygiuąmai stipres-įte tai pačiai Klmpedargal 
lenką okupantų rankose;-naują pinklią bus statoma;

' j—................................. ............. ......

Kiekvieni
są laisves metai duodavo 
mums vis naują ir naują lai- 
m^jfamą. Pastarieji metai V- 
pa£ buvo savoUaimėjimais 
gausūs:

a) Kraštas |>asigaminu 
Konstituciją.

b) Išleistas ir plačiai pra
dėtas vykinti didžiausios 
svarbos Lietuvos gyvenimui 
temos Reformų sįstatymas.

e) Jvedėme litus,' tuo tvir
tai atsistojame finansiniai.

d) Gavome Amerikos, *Ali- 
jantą, Vatikano ir eiles ki
tą de jure pripažinimo,

e) Klaipėdos klausimas 
baigiamas ‘ išrišti Lietuvai 
pageidaujama prasme. .

Mažesnią laimėjimą čia 
nei neminėsimo. Tuos: ti< 
didžiuosius prisiminę mato
me aiškiai, kad yra kuo pa
sidžiaugti, ir drąsiau į tau
tos ateitį pažvelgti, ir* nau
ją didesnį pasitikėjimą savo 
jėgomis sužadinti. Nurim
ti neprivalome, nes dar 
daug kas neatsiekta. Dar 
Vilnius,, Gardinas ir Seinai

* Vasario 4 d. aUjodvi| iš mūsų atęnti, tadaiaesųe- 
svarbioe žinios: 1) Paryžių- tenkame^karfu su ja ir ViL 
je Tautų. Sąjungos Tarybos niaus, ir’ laisvės, nea tanai 
posėdyje Lietuvos atstovas 
Sidzikauskas savu vyriausy
bės vardu pareiškė, kad Lie
tuva neužleis lenkams nei 
dalelės neutralėszonos, nors 
ir reikėtų pavartoti ginkluo
ją pajėgą. Gi kada pirmi- 
nhikas,Viviani ėmė grasinti 
bausme, ekonominio- boikoto 
(§16), Lietuvos atstovas pa- 
rtemėkepuręn‘ išėjo. 2) 
Lietuvos vyriausybe atsakė 
Ambasadorių Tarybai, kad 
ji negali išpildyti jų ultima
tumo panaikinti lietimą 
valdžią Klaipėdoje. '

Tokiu būdu “NewYork 
Times’o” prasitarimas ke
letą dieną atgal, kad “Lietu- 
rva •— prieš visą pasaulį’; 
šiandieną beveik išsipildė. 
Reikėtų pridurti dar, kad 
Lietuva, pasistatė prieš se- 
nąjįį pasaulį, atstovaujamą 
imperijalistų ir plėšikų. Lie
tuvai teko garbė > atsistoti 
pirmoje .vietoje, atstovauk 
■jaut naujajam pdšaulini, 
pasauliui teisybės ir laisvės.

’ Tasai nau jasai pasaulis; mė
gina prasiveržti < per lūpas 
Anglijos organiųzotų daibi-i 
ninką (7 milijonai)~ per 
Taiptautįnę Darbininką U- 
iūjų Federaciją (23 milijo
nai), per Rusijos darbinin- 

/kuš i idealistus, pagaliaus 
į per visą salią mylinčius tie- 
j są ixieisj4ą įmones. . Pačio
je Tautą Sąjungoje yra ne-

1 inaža to naujoj o'pasaulio ša- 
litiinką. Išnaudotoją pa- 

’ saldis* — Gali jotas — nema- 
‘ ža nustebo išvydęs prieš sa- 
’ vę naują Dpvidąr-Lietuvą.

Argi nebuvo ji ligšiolai kan-

geležinis lankas, kuriuo len
ui mus nori apjuosti yra 
taikomos tam, kad pasmaug
ti mūsą laisvę ii’ Lietuvą pa
daryti Lenkijos dalimi.

Neteikia įganyti, kad ali- 
jantai nori mums Klaipėdą 
atiduoti tam, *kad mes Vil
niaus- atsižadėtume —kad 
tokiua būdu mus sutaikius 
su lenkais. Lenkai ne tiek 
kvaili, kad taih nepasiprie
šintą. Jie žįio, kad jeigu 
mes turėsime ^Klaipėdą, tai 
ją gyvenimas Vilniuje vis 
viena ūeilgas. Ir štai kodėl 
francūzai jokiu būdu' nesu
tinka mums atiduoti Klaipė
dos; gi ją seka ir anglą kon- 
stį^atorią valdžia.

Tš to visa išvada tokia, 
kad jau artimausioje ateity^ 
je Klaipėdai lemta tapti pir
maeiliu. pasaulinią įvykią 
centru. Nors ir kas žiu kai p 
mes pageidautume taikos, o 
Europa neišvengiamai zeina 
į naują didelį ikarą. Var
giai,’ ar galėtą jį sulaikyti 
i^t iivlietkvią- dar-didesnis 
nuolaidumas,, sakysime jei
gu mes nuolankiai sutiktu
me atsižadėti Klaipėdos ir 
Vilniaus 'ir lįsti į ledką kil
pą. Nes tuomet rusai nepa
kęstą leiiką įsigalėjimo irei- 
tą vaduoti milijoną, savo 
brolią išpo lenką jungo. Ka
ro gąlima *būtą dar išvengti, 
jeigu staiga praregėtą visi’ 
didieji imperijalistai ir mi- 
litaristai, arba jeigu alijan- 
tai nusilenktą prieš lietuvią 
moralę jėgą. Bet ar galima 
to tikėties?

/ -

Nutarusi būti gyva, Lie; 
t ri l. Argi nemokė jo tylėti,' tu va buvo verčiamu drąsiai' 

da jai raižė, nuo įesjiuga- pažvelgti iinperijalizmo'sli-

meilę Lietuvai, uuhą ištiki*^ 
mybę ir atsidavimą Ameri
kai;

6) Diena privalo būti už
baigta iškilmingu ir tuiinim 
gu* vakahi, kur parinktos 
koloniją jėgos (arba už
kviesti iš kitur) iv naudingą 
žinią susirinkusiems teiktą, 
ir gražiuosius jausmus giu- 
vintą. Tam*palės daug ir. 
•dailininkai žodžio ir muzi
kos. « 

) Kfekvienas lietuvis, be , 
skįrtumo amžiaus ir lyties, 
turėtą tą dieną piniginę au
ką padaryti, kiekvienas pa
gal savo išgalės —* tokiam 

[tautos reikalui, kokį jisai 
pats pasirinks. Reikalą 
daugybė, Čia tik kelis pri
minsime: <

a) Lietuvos • Raudonasis
Kryžius, 7 ^

b) Lietuvos^ Universitetas ’' 
. eį Lietuvos šauliai, /
d) Lietuvos j našlaičiai ir 

ją prieglaudos,
e) Lietuvos moksleiviai,
f) Lietuvos Rytą reikalai. 
Aukos gali būti siunčia

mos per Lietuvos • Finansą- ’ 
Misiją, 38 Purk Row, New 
York, N.. Y. >
' , ‘ Liet, Inf,-'Biuras,

Maižiešiui, rašančiam apie pasaulįo sutvėrimą nebuvo 
svarbu kada, kaiį ir kaip ilgai tęsėsitvęiimas, bet jo pir
mutinė buvo mintis apreikšti žydams, kad visas pasaulis 
—* žemė, saulė, žvaigždės,, visi'žemes gyvi ir negyvi daik
tai tai Dievo rankos.-.darbas. ~ >To mintis bąvo parodyti žnip-_ 
nijai,kad Dievąs yra viso pasaulio Sutvertoj aš; idsą yra 
Tėvąs<kad Jam vienajn reikią atiduoti garbę,* o pegarbin- 
tį Jo sutvėrimą' — saules, žvaigždžią, kaip tai darė stab
meldžiai. , ’

Maižiešiaus^aprašyme-taip yra, kaip kad ir dabar da
ro pamaldūs žmones. Darbštus, geras žmogus dirba ir už
sidirba, prasigyvena, įsitaiso sau namus ir sako: Dievas/ 
mali davė,- LJievas palaimino mane, ne mano, bet Dievo 
viskas. - Ir tiesą tasai žmogus kalba, nes jeigu Dievas bū- 
tą pasiuntęs ant .to^ŽmOgelio kokias nelaimes, būtą atėmęs 

Js-'jam jėgas, tai žinoma nebūtą Užsidirbęs. Juk žmogus patu 
rimo savęsgyvastiės«ęeturi, yra Dievp sutvėrimas. .Bet ne- 

pie pasaulio' tvarkymą jau Maižie-
J' * • v \Z v-* ** •<

nas. Ir taip pirmą dieną tarė Dievas: “Tėgul Jjus šviesa. 
Ir stojosi šviesu ir aišku, ir atsiyrė Dievas šyįesą'mmiam* 
sos ; šviesą pavadino diena, tamsą^ gi naktimi ”

PASAULIO PRADŽIA
’ .(TTg8iuys) >

į I ' » w

Ką meš skaitėme ligšiol tai buvo paduotos žinios, sib 
rinktos ką ąiokslo vyrai kalba apie pasaulio praūži^. Vi
sas, anot ją, ^pasaulis prasidėjo iš gazinią debesų, kurie 
per ilgus amžius tvarkėsi ir priėjo prie to,: kada-jau at
sirado gyvieji daiktai, žolės, medžiai, žuvįs, paukščiai, 
gyvuliai ir galų gąle1 žmogus. Ir Šventas Raštas aiškiai 
kalba ajuopas^fid sutvėrimą, ir Dievo. Apr©kimas ski
ria pasaulio atvėrime du dalyku: sutvėrimą, tai yra pa
darymą ko nors iš nieko ir padaiymą ar tvalipną šutvei 
tojo jauipirma'ūaikto. Sutvėrimą Maižiešius-šiais išreiš
kė įžodžiais: 4 ‘Iš pradžią Dievas sutverė dangą ir žemę7 r> 
tai yra visą pasaulį. Apie _ 
siūs toliau kalba ir rašo, kad tai Atsitiko per šešias die
nas. Ir taip pirmą dieną tarė: Dįęvas: “Tėgul Jjus šviesa. 
Ir stojosi šviesu ir aišku, ir atskyrė Dievas šviesą'mmiaim

_ Antrą, dieną sutvėrė IliewklangausniėlyHiuną ir pa- 
vadino dangumi. • «. .

■ • Trecią dieRą .iiepe Dievas, kad vandens, lairię tovir 
apsėmė žemo susirinktą skyrium. Ir fm<frar*buvę žę*; 
įrnau, pasidarė upes, ežerai ir marios, o*kųT buvo aug-, 
ščiau. pasirodė sausa žeme, kūri, Dirvttl liepiant, išdavė 
Žoles•ir įvairrusrflędžite - :

Ketvirtą/Meną Dievasnutvėrė saulę, kad šildytą že-: 
nię iv šviestų dieną, o menesį ir žvaigždžią daugybę, kad' 
Šviestą naktį. • > ■ • - y z
. * Penktą ūtenąMėpe Dievas, kad žuvys atsirastų van
denyse, paukščiai ore, ii* risiafe stojosi taip.

Sėstą dieną Dievas sutvėrė žemes gyvulius’ir visokį 
gyvį, Akut galo, tą pačią dieną,’ Dievas sutvėrė žmogų.

Sulyginus tą, kas buvo pirma*rašyta apie pasaulio 
tnukimasį su tuopas parašyta Šventame Rašte, apie pa- 
sauhp sutvėrimą i^ęina kaipir nesutikmūs, kaipir Šv. Raš
toaprašymas priešinasi mokslui. Gamtos mokslai, pra- 
dėdami savo tyriiičjijūus nuo dabartinių laikų-ir pamažit 
ieškodami priežasčių, betyrinėdami žemės sluogsniūs, su-i 
nkmenėjuslus Žemėje seniau gyvus daiktus, priėjo prie 
pamatines pasaulio pradžios, aš kur'atsirado tip gariniai 
gazai, arba ta pirmutine materija, kur ji gavo tas jėgas to
liau twkyties, kas ją tvarkė į vieną, ar į kitą pusę nn- 
gali to pasakyti, čia galį ^k duoti atsakymus tikęjij^ąs 

jas apie pirmuthię pasaulio piudžią taria tu pūtį k?yU‘ tike-^ 
jimas. ./ \ •;- \ \ \ , _•* ; j

danįįt$ ir iem ^i} Bet švai> 
besnis kįlaMausiūias apie pasaulio tvarkinlasp ^v, Raš
tas kalba, kad visas pasaulis su visuo kuo sutaikytas ar
ba sutveriąs per Šešias dienas/ Gamtos mokslai? tam daiy- 
kiii skaito milijonus motų. Toliau šiokio tokie neaiškumai 
yru pačioje toj o tvarkyniosio eilėje. Kas gi čia galėtų bū
ti! Mokslas ir Raštas vienas kitam negali priešin- 
ties. Šv. Rašto galima sakyti, rašytoju, yra Dievas, pa
saulio Sutverto jas tas pats Dievas; Todėl pagalimas daik-/ 
tąš, kadriojo pačio teisihgo Dievo žodžiai priešintūsi Jo 
dkrbrfiH; arba , £|a tik gedima taipį ar
žjndnės nesuprato į?jerai Šri Raštą minties »pie;pasaulio 
sutvėrimą, nrim nnkslaHriiėra dar suradęs tikros tiesos.
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■Vidutinė moteries 

mjej yra 25,-000,000 rųb- 
m&iesyje. Bet už-vieną’ 

'T s dolerį Rusijoj 
20,000,000 rublių.,

David A?Brąwii, Detroi
tą, sugrįžęs iš Rusijos sa- 

kad ten matęs tūkstąn- 
gs nuogų ’ vyrų ir moterų 

Tik su skudurais apie 
vietas kurios figos-lapais 

anuu Jis sako, kad 
lordsonit Rusijoj 

Hiau pagelbėtų, negu 
000,000 vertės maisto/

.4'

Įkųūjos Kolumbijoj per 
paga-

y. Valstijose namų sa- 
ikųyra 2,000,000 ma* 
Begu randauninkų.xNa- 

Valstijose --yra 24,- 
Iš jų 13,236,709 y- 

Pavojumi. v <
>*

b architektų im 
vokavo, kad žmo- 

lįg namus už $6,545.99 
t verčiasi, negu mokąs 

permetus $276.9 A

U fto. Valstijose, pra- 
įritėti guzas žibiniinui 
įįiūmui, tai už 1,000 ku- 

ų imta$10. Dabar 
L25. ' ■ % , -

km 
ros juostas,' kada gitboąys 
dalinosi jos žeąieSt .. Kas gi 
vin atsitiko^ kad toji mažute 
Lhduva taip garsiai prašne
ko, kąd viso pasaulio spau
da apie ją Ant pirmąją lapu 
prabilo ' ’ - . '

■ Atsitiko tik tai, kad iiu- 
<perijali$tai prilipo liepto ga
lą, ^kad.mūsiKįūita^ iiutavu- 
si būti gyva ir laisva, atsisa
kė lįsti į kilpą, kurią jai 
prancūzą yędaiuas Seilasai; 
pasaulis pasiūlė. _■

Kai-kam ligšiol galėjo at
rodyti, J^ad Lietuva už Klai
pėdą galėtą atsižadėti .Vii- 
niaus, kad už‘Klaipėdą, ir į 
Vilnią — galėtą, atsižadėti 
laisves Teeinu ši'andieiiąrios’ 
ihiizijos tapo išblaškytos. 
Lietuvos gyvybei reikia visą' 
triją: ir Klaipėdos ir Vil
niaus, ir laisvės. Mūsą tau
ta savo vj’riausybesdūponūs 
1923 m. vasario 3 d. tai aiš
kiui pasauliui pareiškė. . ’

Didžiuoju maz^u.patapo 
Klaipėda. JevKlaipėda da

tai Vilniaus • klausimas išsi- 
riš savuimi. Ekonominiai 
reikalai^ sutii’pdys^ kvailą, 
lenką kdridoi’ią ir patstumės 
Vilnią prie^Lietuvos -* be 
karą ir be diplomatinią in
trigą. ;

; Jėigu ,gi dijuntama su 
lenkais pasisektą Klaipėdą

ob Suv. Valstijose 
ik 15% kuru.; Bio- 

įĮilkų vartojimas ant bar bust priskirta Lietuvai- 
».dėl anglių stokos.

» ' * « r Yorko kas keturios 
ąs gema kūdikis, kas 

tos atplaukia' arba 
kia * laivas, , 238,440 
Bdų suvulgoma.kas va- 

mnisto suvalgoma už 
perdimtą.

bii uū. ,į akis ii* pasakyti: su
stok t Toliau nenušlįauši.

Tauta tai pasakė ir ji žL 
no jo, ką tai reiškia. Jį ruo
šiasi vargąfdalį pasiimti aut 
savo pečią ir eiti į kovą už 
sav<) laisvę, už liaują^geres
nį pasaulį* ‘

Prancūzai, jeigu tik pasi
jus kiek tvirtesni Ruhro 
(ką birža jau pradeda rodj> 
ti) — lįs stačią galva į Da- 

• baltį ją, kad. ten padavus 
ranką savo ‘ sėbrui Lenki
jai ir kad sitsitikus-su Rusi
jos darbininką respublika. ‘

Mes, Lietuvos išeiviai, tu- 
rinid'perinatyti tuos svar 
bįus atsitikimus h’ ruošties į 
rimtą darbuotę, kad savo 
priedermią dalį išpildžius.
* Tureticnte net nikus yuęa-

mų. ' A.** - •
* Apie tai plačiau pakalbė

sime kitame straipsnyje.
u- * * T ♦ *

ŠUTYKITE ffl PUTIN- 
WE "WRWHII«į,”

-. ■• .11" ..' .

InetuvotllJsHro Pcdcraoljli kny* 
W vi UI tw knyv*

UukM S virath 
m«n«« »tlygini»o. ĮjD8. kuofroa 
kPS* nariai, Jūrtią proteliai, k* 
talikiSkoi ajtoudoa timijai pritu*

klysta ir tasai-, ’ kuris kalba, l^fl jisai užsidirbo, nes žmo
gus, tiuūdarnąsTiuosą valią, galėjo dirbti ir nedirbti, tau
pyti ir netaupyti, viską, pralėistfi, kaip kad daugelio ir da
roma. - ’ . • •

Taigi ir čia pasaulio sutvėrime, Maižiešius iašo^kad 
viską Dievas sutverė, viską Jisai sutvarkė ir tai tiesa. Bot 
nėra klaidos, jeigu sakysime, kad Dievas kada sutvėrė pir
mutinę pasaulio materiją,* davė jai. jėgas ir paskui jau a- 
pie Dievą, nekalbėdami sakysime, kad pasaulis saro jėgo
mis susitvarkė.. * ,

r ■

Jeigu kame mokslas su Sv. Raštu nesutinka, tai arba 
'mes-nesuprantame gerai Šv. Rašto žodžių ir toliai išreikštų 
minčių, arba*mokslas klysta* žinoma jau tai, kad dau-' 
.gelį kartų šv. Rastas praskina kelius mokslui, parodo kur 
; Ieškoti tiesos ir kur ji yra, bet įiauge išmoksiąs no kartą 
jmiškįna, kaip reikią riiprasti šv. Rašto žodžius. Juk ieU 
kia'atsimintų kad Šv. Kašte pradžia — apie pasaulio su
tvėrimą, rašyta beveik puspenkto tūkstančio metų.atgal 
jog kebraiška kalba, ne šių. dienų bebraiška MM Be 
to Bv: Rašto rašytojai daug kartų prisitaikydavo prie žino- 
niiį supratimo, o juk penki tūkstančiai mėtų atgal, tai ne 
dešimts metų ir tų laikų žmonės, jų supi’athnąi, jų pa
žiūros, tbi ne mūsų dienųjmonės šu savo pažiūromis* 

i- Galų ^ile ar niokšlas^taip JuU tikras ką yni pasakęs 
apie pasaūlio pradžią % Kiek yru ajiie tai nuomonių, kaip %. 
tų nuomonių pasekėjai tarp savęs ginčijasii Nėra tokios 
nuomonės kuri Tame dalyke būtų visų priimta. KaętMs 
jtiu rodosi šils mokslo vyras intikino visus, jau jam visi 
atiduodą garbę, kaipo radusiam tiesą, bet štai po kiek me
tų kitas mokslo vyras, apsiginklavęs taip-pat mokslu sto- ,

go vėl kitąni naudus vietą. . Rodąs,. im nžJnįlriomj mylių; 
rados, tvifetų žinoti, kas yra Imies viduriuose ar ugnis, 
ąr ne, iš kur iš; kalnų yėrčųisi ugnis, liet ir tame dalyke 

Anokrioj vyrainėra pasiekę> tikro, vieni taip, kiti kitaip, n 
kiįp yrą, tai dar nežinia ką jaisakys* ateinančių kartų 
mokslo vyrai ir ar jie kada galės tarti esą pasiekę tiesą.

MalieŠiUs paraše^ kad Dievas sutvėrė pasaulį, o kaip 
tasai tvėrimas ėjo, ^nebuvo jam svarbu, tai gamtos moksbr 
dalykas ir anot šv. Rašto žodžių: **Pasaulį davė (Dievas) 
j ų. (žmonių) t y r i nė j i m u P’ (Bk. 3, lt).

; 'Švariiiausioji sunkenybė taip kaip suprasti Šešias su- • 
tvėrimo dienąs. KrikŠČionįs mokslo vyrai visaip tai su-‘ 
priuitafstoilėl-svtu'bmuBias jų nuomoHea paduosime,

** • L ' ■ • ifmmuą KMygtfoat/*
(Bus daugiau)
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Taipgi l^uvo 
mokyklos ir kapmn/raportai, kip 
rie buvo priimti be pataisų.
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• Darbai vietos dirbtuvėse einu 
Igąltaia sakyti neblogiausia. Atvy- 
fciNŠam iŠ kitur darbas galim; 
yaHb bet uždarbiai reikia saky
ti neperdideli. Daugely vietų al- 
gąi nukapojo net po kelis kartus. 
Alfas nukapojo popierų dirbtuve- 
«e ir odų dirbtuvėse, bet dabar 
nakurioąe vėl pradeda algas pą-

W .\ » 
kaip idėjiniu taip ir patalpinių 
kaip tai L. D. Sąjungą, Moterų 
įjungt (deb jnotefljį ir merginų 
kp.) ir eilę kitų paMpiiiių drau-* « 
gWl-

f
v

X
Jr P

v K

kelti, nors daug mažiau, negu nu- 
iį. kapoja. Darbininkų vienybe ir 
f supratimas spiluai stovi, nes nei 

viMMĄ dirbtuvėj darbininkai į u- 
Bijąs nususiorgunizavę. Jokių u- 

■ neturi, išskyrus knygynas,
ir tinai unijos slahnai stovi. 

Ą^ KsmpanijoH kaip nori su darbi-' 
.taip pasielgia, n darbinei- 

a^ kai tvirtai nesusiorganizavę yjsa- 
8|dąė turi nusileisti. Knyginėse 
^dirbtuvėse darbai gana geri ir dar 
^ apmokama neprasčiausia, būtent 

prastas darbininkas gauna 55c.
, .vai ir aukščiaus iki 75m vai., bet 
; kas svarbiausia, kad iš mūsų bro

lių lietuvių mažai kas gali inlįs- 
' ti ir gauti darbą, o kitose dirbtu- 
- vėse kaip girdėt tai kapitalistai

Darbininku vienybe ir

bdLiyiSiai Bet patiems purapijo- 
nuns reikia aukeiti $3Ū,000.00. Tuo 
reikalu piešiau kalbėjo gerb. kle
boną® kutt. A. Deinia, p. Domini- Paskui buvo renkamas parapi- 
kas Barštis ir keletas kitų, tkrh, 
klebonas kurt. A. Deznri perskai
to stambesnes ^aukotojų aukas, 
čia reikia pažymėti, kad gerb. 
klelMMias kun. A. Dėsnis kukavo 
Kalėdų dovaną $300.00. Parapi- 
jonys džiaugėsi tokiu gerb. klebo
no duosnumu ir t isų ūpas buvo 
pakilęs ir pažadėta visomis Mgalė* 
mis aukoti naujai bažnyčiai grei
čiausia išmokant pirma nutartuo
sius $109.00 naujai bažnyčiai. At
kreipta domėn taipgi eiti pas sve
timtaučius, renkant aukas ir reng
ti įvairias pramogas naujosios 
bažnyčios naudai. Ir-gi Tapo ii- 
rinkttfc naujosios bažnyčios staty
mu komitetas iš sakančių asmenų: 
gt-ęb. klebono kun. A. Deznio, 
Stanislovo BartuškevieUus, Domi
nika) Barščio ir Antano Martinai
čio, Jie tai dės visas pastangas 
iri-tlpilisis, kad kuodaūgiausiasu- 
rinkti aukų naujai bažnyčiai.

Taipgi buvo kalbų, kad parą-

[. nesisarmatina pasiūlyti it* 35c. į
1 ...................................................
i .valtndą, nežiūrėdami kaip darbi- 
j mokas gali pragyventi su šeimy

na. Todėl tenai galima sakyti, 
| kad' darbininkų padėjimas . ap- 
k .verktinas, o vis tas iš.-pačių kalty

bės, kad neina į vieną bendrą dar- 
Į H . . • ■; ./ :
I Toliau s noriu pąbriežti apie mū- 
Į sų organizacijų gyvavimą h* jų 
| Veikimą. - Pirmą vie^ą yra užėmus 
Į * Šv* Jurgip B. K. parapija. Gana" 
j puikiai šusitvarkius( ir gerai sto-

vi. Teip-gi turim pavyzdingą, vi- 
sų. ,«iylinrą-ir gerbiamą kleboną 

>• > kunw V. Taškūną, nenuilstantį 
j 

'l 
i l 1 t

! darbininką ir gėlą* dvasios vado- 
■ yą, kuris gražiai sugyvena- su sa
vo parapijonais ir nors mažoj ko- 
lionijoj ir su mažu skaitliam! pa- 
rapijonų, bet kas metas Įdek ga
lėdamas atmokmėja '.parapijos 
skolas. - ĮŠ katalikiškų dr-jų, kaip 

i tai Šv> Jurgio draugyste, Šv. Ka- 
J rimioro ir Moterų N. D. P. Žvč. 
^ir Moteni Sąjunga gyvuoja gana 
. r gerai ii? gana grynat katalikiškai 

dirba. O kas svarbiausia, tai L. 
D. S. III kuopa gyvuoja labai pui
kiai,. narių turi gana gerų/skait- 

' lių ir gana veiklių, kurie 'pasi
šventę. ii* nenuilstančiai veikia, 

j kaip dei darbininkų geroves, trip 
j ir dėl mūsų brangios organriaci- 
| jps. Tik. gaila/ kad dar jie visi 
į tą stfavbą mato| Daug .dar jh*a 
I tokių irf’ durų žmonių, kurie dar 
i nepriklauso, prie tokius brangiau^!® 
| sius darbininkų urganižari jo^A^il-’ g 
; tis yra kad per laikus pamatys^ ir 
į- prisidės ir pradės veikti ant tik- 
I rai iiatalikiškoš darbininldSkos 
į dirvos. . ■ ’■ -

GRAND RAPID0, MICH. -
* .. :. ..

parapijos susirinkinuui.
...........i

Kmido 27 < S v. Petro »,Povylo 
svi iltinėje įvyko parapijos meti 
lik suririukimai^ kurį su malda 
atiduijG gerb. klebonas kun. A 
De-ms, , Visit, plnua gerb, klebu- 
na; paakino visus laikytis tvar- 
kuty ir kalbėti vien užbrėžtuosius 
dalykus, kurie atatiktų parapijos 
naudai. Paaiškėjo, jog iš seno
sios bažnyčios įplaukų būta $8,- 
2T1.87, a išplaukus $7,654.99. 
Šiems metams liko .^616,88. 1 At- 
riklnusta parapijoiių, ar-Msi su
tinka ant tųjų gerb.'klebono iš
duotų atskaitų, ar nori, kad pa- 
rapijos'faštnihikas išduotų smulį-|pijoijys^ mokėdami užsedynes, ne 

visi užsimoka uždėtą duoklę tT.OŪ 
už kurą, i Paaiškėjo, kad iš 412 
užsimokėjusių ui sėdynes, tik 
15ti yra užsimokėję už kurą. Tai
gi, kad visi lygiai užsimokėtų už 
kurą, vienodam ^išlyginimui, tapo 
nutarta duoklę ^>2.00 už kurą pri
dėti prie ‘sėdynių mokesčių." Ir 
tie, kurie pirmiau mokėjo $8, $9. 
ir $10 už sėdynes, nūngi iš rišo' 
mokės $10, ir $12..

Be. to dar buvo kalbėta apie ne
priklausančius prie parapijos ir 
norinčius bažnyčios 'patarnavimo. 

. Daug randasi tokių, .kurie, neno
ri būti parapijos nariais 4r nieko 
nemoka. Bet, pasitaiko vestuvės 
ar laidotuves; tuomet- kreipiasi 
prie parapijos, norėdami iš gerb. 
klebono: gauti dvasišką patarnavi
mą. Tokiuose atsitikimuose rier 
prik1atfsantfėjl“'?'ir'norintieji dva-' ’ 
siško patarnavimo' turėtų, aukoti 
mažiausia $10.00 naujosios bažny
čios statymui. - T <

ONCERTAS

mei.iškesnę ‘atskaitą. Buvo pa
remta ir'risi vienbalsiai užtvirti
no geria, klebino išduotą atskai
tą. ,

' tekamai eiti prie naujosios baž- 
nyč'us raporto, kurį žodžiu Išda
vė gerb. klebonas kun. A. Dezuis 

■ ir pranešė, jog iki sausio 1 die
nai š. m. įeigų/buvo $13,354.01. 
-Naujosios bažnyčios pamatas jau 
Užbaigtas. I/ėšų būta virš $7^000. 
Liko $6,339.. Gerb. klebonas kub. 
A. Deknro išduotas raportas su 
atskAta -buvo priimtas vieniai-* • T _ Wman. ■

Gorb. klebonas kun. A. Deznis 
pranešė, kad sausio 26 d. |>uvo 
naujosios bažnyčios statymo * ko
miteto susirinkimas parapijos' kle
bonijoje. Jame dalyvavo Ji M. 
vyskupas B- D. Kelly ir statomos 
težnyeaos^'arkitekfaš- ’ “ YYernette. 
Linl<sma buvo visiems išgirsti, 
kad J. M/ vyskupas sutinka t už
tvirtinti paskolą $50,006,00 naujai
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ųertČBkm ją uadupin-i 
ti ir išnaikinti lietus ,v st v, pamatė 
gerb. kunigo A. Dexnio asmenyje 
neprielankų rusams, tadgi pradė
jo jį persekioti. Dėl tosios prie- 
žastirs'geįb“ kun. A. Dėsnis turė
jo apleisti gimtinę šalį ir 19j0 me
tais atvyko į Ameriką. Tais pa 
čiflis metais apsistojo Utikoje, N. 
Y. čja suorganizavo šv. .Jurgio 
lietuvių parapiją; nupirkdamas 
namus puošniausioje gatvėje ir iš 
jos perdare bažnyčią; taip gi'jo 
.rūpesniu būva nupirkta šule baž
nyčios ir mūrinė klebonijų,

l’d mirties kun. Valaičio, Spriug

jos komitetas, į knrįiėju sekantie
ji asmenys: Jonas Štaras; Juozas 
Naridžiu^ Motiejus Rėklaitis, Si
monas Skužiuskas, Antanas Beu- 
eeviče, Petras Lukša, Stasys Bar- 

’tuškevičius, Juozapas Žemaitis, 
Pranas Kamsickas, Jonay Stepa
nauskas ir Augustinas Vaivada. 
Iš jų pačių bus įvairiai paskirsty
ti : senosios bažnyčios ir mokyklos 
komitetai.

Neatsiradus kitų reikalų svars
tymui, išskyrus pageidavimo grok tVaĮley, gerb. Jum, A. Dėsnis buvo 
lesinai naujosios bažnyčion staty
mo, susirinkimas uždaryta su 
malda,/kurią atkalbėjo gerb. kle
bonas kun. A. Dexnis.

Ir, visi, persiėmę geriausiu ti
pu ir pilni viltieif D pąsirjžimod 
kad naujoji bažnyčia būtų grei- 
tesiuai pastatyta ir pilnai pasiten- 
kinę<gei’b, klebono kun. A. Dexnio 
tikslinga ir prielankia darbuote, 
išsiskirstė kupini gražiausių įspū
džių.___________ . _ • '
Gerb. klebonas kun, A, Dažnis.

Gerbiamas ir mylimas mūsų kle
bonas kun. A: Deniis yra daūg'pa- 
sidarbavęs' ir daug nuveikęs lietu
vių išeivijai čia Anwrikoje.fr Tai
gi reikėtų lietuvių visuomenei pla
čiau susidomėti juomi. Bet stin
ga mums plačių .žinių, 
pažymėsime vien tik svarbiuosius 
jo gyvenimo niiotildus. Gerb. 
kun. A. Dažnis buvo ‘ įšventintas 
kunigu 1893 m. Vilniaus lietuvio 
vyskupo .Audžiūno.šešerius me
tus buvo asistentu prie. Vilniaus 
katedros. ■ šekamai klebonavo 
dviejus metus Sųmelišky, Trakų 
pav. ir septynerius metus PivoŠiū- 
nuošė. Visur ir visų buvo jis my; 
limas ir gerbiamas;/ Jis labai my- 
lčjo'lietuvystę ir visu? laike save 
lietuviu. * pamylėjęs lietuvius vi- 

’ šūFpląfinoIietuvyFtęs dvašiąT’T'ii- 
ridamas gražų balsą visur daina- 
yo lietuvių dainas,.. Rusu valdžia, 
kuri tuose laikuose, varžant Jictu-

pužauktas J. M. vyskupo E. Dim- 
nes apimti lietuvių parapiją 
Spring Valley, Illy kur klebona
vo septynerius metus. Visais lai
kais rūpinasi lietuvių reikalais. 
Klebouaujank Sprhig Valley jis 
taipgi rūpinosi dvasiškais lietuvių 
katalikų reikalais ir artimose ko
lonijose. Tuo laiku suorganizavo 
lietuvių parapiją D Kmvanee,' III, 
M Spriiig Vaiky važiniją į ją ir 
rūpinosi tenaitiniais .lietuviais. 
TuometMebuvd-geroskomufiikari- 
jos. Tatai reikia numanyti, kiek 
tai vargoprisiėjo gerb. kun. A» 
Devniui pakelti,' važinėjant į 
Keivanee, kad aprūpinus lietuvių 
katalikų dvasios reikalas.

‘ - • /
Po 7 mrių klebonavimą Spring 

Valley gerb, kun. A Dexnis ape- 
Del to gi me Šv. Petro ir Povylo parapiją 

Wėstvillej, Bt, kurią buvo pi*a* 
dėjęs gerb. kun. K. Skripka. Čia 
prisiėjo gerb. kun. A. Dėsniui su
siremti su bambiząis, *iturie no
rėjo pasiglemžti lietuvių katalikų 
pinigus, sumoje $4,000.00, - Bet 
gerik1 kun. A..Dexnio stpndnumas 
taip^padarė, jog bambizai nieko 
negavo. Gerb. kun. A. Dėsnis, 
klebonaudamas VTestyiliej daug 
kuo pagerino lietuvių katalikų ko
loniją ir plumpi ją, keldamas lie
tuvius prie kilnumo Jfr stiprinda-. 
mas juos katalikybėje. 'Apart ki
tų darbų čia nuveiktų gerb. kųii. 
A. Deknis perdirbo ir išpuošė se
ną, bažnyčią ir dastatū naują bokš- 
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iridątfi kuouaugian- 
j, šį ^cuvtfiavlmą, nes , 

yra daug svarbią reikalą palie
čiančių mūsą orgapitaciją. Todėl 
teneatsilieka nei viena kuopa, ku
ri neprisląstą nors po kelis atsto
vus, įu s Šiame tąip svarbiame mo
mente reikėtų kuopoms kuodau- 
giattsiai pasidarbuoti dėl labo mū
sų organizacijos, Kada visi dirh- - 
sime kaip vienas, tada ir pasek
mės bus kur didesnės. Taip-gi 
|ui pasirūpina kiekviena kuopa 
prlsiųstDutiinažai gerą sumanymą 
į apskričio suvažiavimą. Jeigu 
katros kuopos neįstengtą prisiųs
ti atstovų, tai juešipius malonėki* 
te siųsti apskričio valdybai. Tai* 
gi dar ‘kartą ‘primename, kad 
kiekviena kuopa, katrą tik išga« 
Ii, tegul neatsilieka neprisiuntu- 
si savo a stovo į šį suvažiavimą. 
Taip-gi gerb. kuopos malonėsite 
nžsimokSl į apskritį už šiuos, me
tus, nes yra kuopų dar nemokė
jusių už pereitus metus. Todėl 
dabar mn’onūkite užsimokėti 'iki 
suvažiavn o,* Tcip-gi kurios kuo- 
pob buvule atsisakiusios nuo, aps
kričio Tkl kokių menkų priežas
čių, tąi nereikėtų nustoti vpiktf 
išritino, Todėl veikime visi išvie- 
no, nes š leno veikdami daug ką 
gero nuvilksime/ Taipgi kurios 
kuopos du* iki šiol neprigulite 
prie .apski ičio nuo šio suvažiavimo 
malonėkite prisidėti. Mokesčius 
malonekile siųsti iždiniiiko vzfrdu: 
M, Abravir.skas, 187 Ames St., 
-Montello, Mass. ir pirma pasiųsti ‘ 
rašt J.. Smilgis, > 125 Cberry St.,' 
Cainbrįdge, Mass.

P. S. Suvažiavimas prasidės,pa-' 
ąk.Dtu lailm, tai yra 1:80 yiĮ >0“ 
pietų.; ' . <

'Pirm. V. J, Kudirka, 
Rast J. V. Smilgis, -

“TURTO NORMA”
-įA*.w.v, .y ‘ . • 4 ' * * ’ * ’ -»*** * “*

* * . s • *- i :

^Kiekvienas, kuris giliau 
mušto apie ši$ dienų sočia- . 
liūs 'reikalus, būtinai priva- 
lo perskaityti UOSIO vei
kalą. t Jame šių dienų darbi
ninkas ras sau daug dvasi- ’ 
nio maisto. ’ %

Knygute yra . didelio for
mato (5x10) 68 pust, popie- 
rds viršeliais. ' .

biau pąsidžiadgti, pasididžiuoti ir Kaina^ tiktai 45 centai. 
Agentams nuleidžiama 40%>. • 

Reikalaukitąpas: . ‘

3G(> B’tray, Bostvn 27, Maus, *
• « > • * -s

4 - *

**BW»«*«M* 
tą. malonėsite p

Rugpjūčio mčn. 1918 m. gerb. šia atstovų JĮ 
kun. A. Dexnis buvo pakviestas!/ ’ 
Grand Rapids’an J. M. vyskupo 
Gallttghcr’io apimti šv. Petro ir 
Pnvyb lietuvių patupiją. Jam at
vykus jis surado parapiją labai 
blopiamo padėjime. Neieškodamas 
gmbTs, Imt pasišventusiai ir atsi
davusiai dirbdamas dėl lietuvių 
katalikų naudos, sutvarkė para
piją trumpame laike. Gerb. kum 
A. Debiliu rūpesniu sutvarkyta 
parapija prmĮiųo augti taipr jog 
senoji bažnyčia pasirodė pei* ma
ža, o mokyklai uebeistenku kam<| 
I m i In. Todėl pradėta statyŪ’jnira- 
ją ktžn.vvią, kuri atsieis virš $80,- 
(MMIOO. Parapijonys, pamatę ne- 
įuiUst ančių gerb. klebono kun. A. 
Dėsnio darbuotę jų pačių naudai, 
dar labiau pamylėjo. Šiandie jis 
yra visų mylimas ir gerbiamas. 
Dabartinių J. M*, vyskupas E. D. 
Kelty, pamatąs. j»g pria gerb 
kunigo A. Dėsnio parapija susi
tvarkė ir didėja, davė leidimą sta
tyti naują bažnyčią Ir užtvirtino 
reikalingą paskolą. Gi sausio, 29* 
dieną buvo pasirašytas naujosios 
bažnyčios statymo užbaigmo'kon
traktas. Naujosios bažnyčios pa
matas jau užbaigtas ir neilgai lau
kiant bus pašventinkųas Naujosios 
bažnyčios pamatinio akmens. Ir 
neužilgo pradės augštyn kilti nau
josios bažnyčios mūras ddesnei 
Dievo garbei ir Grand Rapidiečių 
palaimai. Tai ris gmb, klebono 
kun. A. Dažnio nenuilstantis pa- 
^idaibavimas ir triūsas. Iš tos 
priežasties parapijonų ūpas paki
lęs ir visi didžiuojasi, džiaugda
miesi, kad neužilgo- susilauks to
kių prašmatnių Dievo namų, ko
kių retai kur surast.
- ? Naujoji Bažnyčia.

Naujoji lietuvių katalikų'baž
nyčia bus pirmųjų krikščionių stk 
liujc.* Reta^kui* randama tokia 
bažnyčia^.... Iv begalo..yra brangi
nama. “ Panaši yrą Romoje Šv. Pa-' 
vylo bažnyčia; ji yra garsi visa
me pasauly. Grand Rapidse .bus 

‘tai vienatinė ir dailiausioji baž
nyčia. Tuo.tarpu savyje talpins 
700 su viršum žmonių. Reikalui 
esant palikta galerijai vieta^ ku
rioje tilptiį kokie '400 žmonių.
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i 1 Parapi,jonys džiaugiasi, didžiuo- 
jasi ii“ remia duosniomis aukomis, 

/kiek tik išgalėdami. “ Ir, kuomet 
! bus pastatyta, bus kuomi dar la-

dvasią Dievo namuose pakelti, Dėl 
to tai duosnieji parapijonys tu
rėtų dar labiau sukrusti ir ener
gingiau pasidarbuoti eiklesnei 
Dievo garbei ir sau ir juft vaikų 
naudai, ne^naajoX.i?a^yčia. bus 
tai amžinas paminklas, minėtinas 
jūsų pasiaukiįvimais ir darbais, 
iiureiktais didesnei Dievo garbei 
ir dvasiškai žmonijos naudai.
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MŪSŲ KELIAI.'
\ »• f • -

Kurie norite sužinoti7 
grindus Krikščionių Demo
kratu Partijos 'Lietuvoje, 
kurie ja indomau jate, kurie 
stebitės jos veiklumu, tai 
nusipirkite yiršminėtų kny
gų. įFi yra parašyti vieno 
iš tos partijos šulų Kun. 
Krupavičiaus. -

Kaina jos tiktai S&t.
Adresuokite:*

Boston 27>

>g

* - '•■ *» ’•*

A z , KOWOOb, MASS.
■ DDH^3-vi0s kp. susirinkimas bus 
11 d. vasario,, bažnytinėj svetai
nėj, tnųj po, mišių. Yra. kvieeią- 
nii visi nariai ant susirinkpno at
silankyti ir naujų narių atsivesti 
prie LDS. prirašyti, Malonėkite 

krisi nariai ateiti, n
•1 Į* *“ ? A. K. Stašaičiutė, rašt.
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. - - \ . H
Kp. Valdyba- <

... '.■■■ .. / ■. " h
RACINE, WIS>
* “—“ ? ‘

03; kp. klhibas- rengia ne- , ;

s.

A ■
,» i»ds.

paprastą veikalą, kokio dar tarp i 
i'^^Baeine?o lietuvių• niekada nebuvo, į 
Į^ijntynės ir kumštynės. • Įvyks v«A < 
paaria 10 d. 7 vaL vakare parapijos j 
(Ę svetainėje. Vienaųmra bus risti- < 

kų, antra pora kumštininkų, Bus < 
• ‘ taip-gi muzika ir šokiai ir įvairių * 
t Žaislų, dainų, ir tt. Nuoširdžiai ’ 
/, kviečiame lietuvius ir lietuvaites < 

atsilankyti skaitlingai. J
□k Dftpgn vyrams moterims ir * 

•M ' > • ♦ J
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įgčmerginoms 15c. 
j*: ■ Kviečia/ ■ 
h im 63 kp. KHubaS.
šgį- , ■

*Į -' • • 1 "'l •n’.'i ii'" Ji*-*■*■*< *.

| MEW BRITAIK, OOMN.

D. N. Varpo draugijū susidedu 
H.iš laisvamanių ir dalies katalikų. 

, felAiavamaūiui vadtkvaufū ir pirmi- 
‘ K uinkaujb. Kodėl taip keistai y- 
į’rtf Argi mes katalikai.neturime 
J savo draugijų. .Kaip mums pri- 
| gulčli į ją draugijas ir darbuotis 
> dol
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jų. JIvh turimo buvo draugijų
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KLAIPĖDOS ALBUMAS,
■' t . ' «■ U • /..—r . ;

Indormatisiąs^ir svarbiau 
Mas lietuviams šių dienų įvy 
bis yra Klaipėdos Krašto su 
(sijiūigiHias^su Lietuva. Da
bar visi norėtų pamatyti 
kaip, išrodo Klaipėdos mies
tas. Kaip syHs “paTbhrin- 
kasn turiiKlaipųdos miesto 
Albumu* ’SkūbuT&itės išsi-v 
rašytu )Kamą. 50e*. . t

-Nedaug t etatine.
-■ “D^IRBININKAS1’ 
336 B’way, H; Bosinių Ma&$

*

ti *

PRANEMMAS.
'. - j t Įt ... ,'.T.

Dietuvių Darbininkų Bąiijngos 
Naujosios ^nglijbs Apskričio pus
metinis suvažiavimas įvyks vasa
rio 25 d., 11)23 1;»» val.^H> pie
tų Šv. Vetro parapijos sali j, 402 

t E. 74h St,«, Šo. l|nxt<m, Mutf.
Taigi gerbiamosios WB. kp.

'' .'..A,

* »
Taigi gerbiumnąius
«
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NS1LUIM
PACU LT AT J S” 

vno veiksmo opemtė, 
ką parašė M. Petraus- 
Stato scenoj fiv. .Petro 

Sta. Choras jk> vadnvyate 
L Kaihausko, vasario 11 <L 

Arento Petro Bažnyti- 
* Jjye >S vėtai nėję, Penkta (tat- 

So. Boston, Mass. Pra- 
įpilŪa 7:30 vakare.

\Bį veikalų los K< Vaši- 
as, S. Motiejūnaitė, 

įf.- Gi-ihftitė, V. Medonis, I k 
|MUuh, V. Savickas, A. Piv 

,iydiH ir J. Bobiiiskaitė. Jau 
Jtte lošėjai gerai yra žinomi 
kaipo geriami ir gabiausi, 
kadangi šis veikalas yra 
gražus ta juokingas, tai ųž- 

b tikriname publikai kad.turės 
įvakįrarir gardžiai pa- 
^rijuoks, nes tai bus paskuti- 
i nis pasilinksniinimo vakaras 
3 prieš užgavenias.

Apari veikalo bus taip-gi 
-' dainos, kurias išpildys rho- 
įras iiųsolistai.

Kviečiami visi - kuosfaut- 
. lingiaušiai ateiti. - z

Choras.
............ v ■ I ■

• Hč UAB NEČALAiL 
Štai.vėl 2 stambūs nariai 

’ Šv. Kazimiero Draugijos: 1) 
, 'Vincas, Kališius aniž, nąr, 

$3$ ta 2) Andrius Zaleckas 
arnž. narys,paaukojo $50 bo- 

■. ną su visais %. Tai dideli 
į Rėmėjąi Ir prĮętelįąįkątąlį- 

J7 kiškos spaudos. . Jų pavyz- 
' dis sektinas visiems doros 
[ spaudos mylėtojams. či<į 

r. prie progos ir kreipiuosi į 
b visas Bostono katalikiškas- S> 't draugijas, brolijas, organi- 
į ' žarijas ir visus atkirus as

menis ir maloniausiai priri 
sau įsirašyti i katalikiškos 
spaudos Šv. Kazimiero 
Draugiją Kaune ir paremti 

: tos di>jos prakilnų-milžiuis- 
b ką tikros apšvietus platini

mo darbą, nariniais mokos- 
„čiais. Šv. 'Kazimiero Dr-ją, 
tai katalikiškos spaudos 
^tvirtovė, tai tvirtovei palai
kyti ta stiprinti reikalingas1 
nuolatinis ir gausus narių 
skaičius. Žinodami, kad Šv.

- Kaizmiero Dr-ja, savo sklei- 
ūžiamoje literatūroje, stip- 
rina tikybinį ir. tautinį Lie- 

į. tavos* sūnų ta dukterų susi- 
pratimą, ir kadangi mes vi- 

; si norime ta trokštame, kad 
mūsų brangi Tėvyne' Lietu- 

į va ir tolesniai būtų tikinti, 
‘ dora, galinga, tai mes visi 

privalome remti tokią įstai- 
i. gių kuri savo spaudą stj pri- 

na Lietuvos pamatus ir juos 
į gina nuo priešų pasikėsini

mų. Niekas šiandiena, ne
ginčija spaudos galybės. ’ Jei 

į noriine pasekmingai apsn 
b ginti nuo priešų tikėjimo ta 
^tautos, tai apsišarvokime 
1 doros spaudos ginklais, tais 
'.ginklais prašalinsime klai- 

?. das ta klystantiems parody
kime kelia prie tikros tiesos, 

[- gero, grožio ta laimes, pa* 
■ .mylėjimo ir, ieškojimo.. Bv. 
į Kazimiero, Draugija ir pla* 
ęti'n«i dorą lietuvių spaudą. 
Jų tad ir remkime*
, V, Kaliniui ir And. Zalec
kiui, brangiems broliams 

■<Kristajc, tariu didžios pa- 
Klėkos ir pagarbos žodžius.
Jf
f

<►
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šiems pamokiAii^į 
surengti galėjo, tik pilnai 
atsidavę ir pasišventę Blai
vybės platinimui žmonės. 
Didžiai gerk, klebonas knn. 
Kazimieras Urbonavičius 
atidarė vakarų |XM*tingai tu
rininga prakalba, apibudi
nančia, blaivyl)?* naudingu
mų ir reikalingumų Bažny
čiai ir Tautai ir nutildė pra
gaištingumų girtuoklystės 
mūsų 'fantai. Taipogi nu
rodė, kad Kristus ir Jo 
Bažnyčia skelbė, ragino ir 
dabar telienignui tikinčiuo
sius prie dorybes blaivybės; 
Tuo tikslu Lietuvoje ir A- 
meriknje yra įsistoiigę lietu
vių katalikų bhuvybes drau
gijos, kurios pasekmingai ir 
nenuilstančiai veda kovų, su 
didžiausiu ne tik Lietuvos, 
bet ir visos žmonijos priešu, 
girtuoklyste.—

Sakyta eilių,k griežta ir 
dainuota blaivystės dainelių, 
visus prijuokino mmišainčs 
dalytoja savo išvaizda ir 
monologais ir girto vyro’mu- 
šimu. žydai-žvdai ir gir
tuoklystės' mylėtojai, -tai .W 
perdaug prijuokino publi
kų, gal kits ii* žariiiĮ neteko 
besijuokiant. Vienas viekš
niškis žemaitis (O. A.) pa
dainavo juokingų, monologą 
ką vestų ir ko nevestų už pa
čių? nu-ir išskaitliavo tuzi
nus visokių Mągdžių ir Bar
borą. > Dziūkelis^ kuprotas, 
žydelis teip gražiai, kaip iŠ 
talrimdo dainavo ir .publika 
jį šaukė’ net 3 syk savo džū- 
kijų apdainuoti? Ir dau
ginus visokių įvairumų bu
vo. Publika pilnai paten
kinta ir prisižiūrėjus viso
kiu vaizdų linksma skirstėsi 
ir grįžo namon saldžiai mie
goti ir apie įspūdžius vaka
ro sapnuoti. Už taip gra
žaus ir pamokinančio vaka
ro surengimą garbė ta padė
ka priklauso Šv. Petro para
pijos Blaivybės Dr-jos darb
ščiai valdvbai? Jei ta kitos

M . 1

kolonijos tuos artistas pasi
kviestų, įiesigailėtųl. Tegy
vuoja irjplėtojas Blaįvinin- 
kų Draugijos ta jų išganin
gas veikimas*;— girtuoklys
tė, ta vargų ta visokių nelai
miu motina,’ teišnvksta ir 
pragaišta iŠ mūsų tarpo.

Ėitn^P. Raščiukas.
s

1 •
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OKUPIABIB YABAB.
Ompraa. — Ar tai iu dar mi 

ta pačia mergina tebvaiklčioji, 
kurią pernai vedžiojai*T 

■ Tatai. — Taip, o tn!
OiraprM. — Dahartinė manoji 

jau bus dešimta.
Tataa. — Tai tu labiau mergi

nomis mainikauji, negu čigonas 
kumelėmis.

TALKA >AB *YD4.
Žydas sušaukė talką šienui 

pjauti. Kad vyrąi geriau dirbtu, 
<Uvft jiems degtini. Tie įaisma- 
ginę uždainavo, žydas vyrams 
saldliežuvaudamas tari1:.

— Ui, man negražu, kaip 
Kvykidiiuja, man gražu, kaip gan- 
guoja.

Tuomet vyrai baryje atartoj? 
dainuoja ir dainuoja. Žydas pa
matęs apsirikimą sugrįžęH pasakė: 
’ Ui, vyrai, aš nemėgstu kai 

kaigan gu o j a, - man gražiau, 
švykštudja.

' . i

KODĖL NUSISUKO.

Ei, Juozai, ko tu taip imsi* 
sukęs į gatvę eini? — Teiravosi 
Jurgis pamatęs savo draugą Jup- 
zą. / '• 4 •

Juozas tarė: x
— Ar tit nematai, kad čia visa 

eilė saliūnu ir ar nejauti, kaip 
smarvė veržiasi iš jų, kaip praga- 
garo? v

Kun..I\ K(tš(Mukas,
' 50 AVest Sixth St,

S o. Boston, Mass.
■ i

BLAIVININKŲ 
VAKARAS, 

Tokį*gražų, {rainį ir vi-

tiUGBflįMAB.
— lakatf, kutai * tn> uevalgaį

kiaulienos! ’
— ttf kad kiaulė su šeriais.
—* Tai ką, juk ir tn turi barz

dą.
Alano toks prigimimaa.

— Taigi ir kiaulės toka prigimi
mas.

— Ui, nėra ką daug kalhėt, juk 
Žinai, kad kiaulė mMI< valgo.

.....-A-

AUT KO KiBK LAIKO 
PBALKIDBIA?

t /Ji

Vienas frąncūzy moksdavyris 
apakaitliavo, jog vidutiniškai i* 
maut žmogus, pergyvenęs 50 me
tų, yra miegojęs 6,000 dienų, dfr- 
bęa 6,500 dieni), vąikžčiojęs 800 
dienų, linkstuinęsis 4,000 dienų, 
valgę* 1,500 dienų, sirgęs 500 dįt- 
nu. Jis suvalgė 17,000 svarų duo
nos, 16,000 svarų mėsos, 4,600 
svarų daržovių, kiaušinių,- svies
to ir tt ir išgėręs visokių skystimų 
—-vandens, kavos, pieno ir tt. 
7,000 galionų.

4

i

Krttrtah cy^rtM tnrėhi* kAfifi 
ČrriLtafiidiiltM wk nįelui|iHe »*- 
vh MErMUcUaro. JbBtartį apdarytą su gaido
Tydayo tik su tai* 3 kurių tikė
josi pasipelnyti. Turčiui mirai Ir 
joju vėlei AtsMflraftipFie dangaus 
vartų, rodo juosins uždarytu* 
Geroką pusvalandį palaukus, pa- 
nfrodė Šv. Petro tarnas ir išklau
sęs vėlės meldimo, nusiskubino 
prie Av. Petro.
'.Tani* — Žmogiška vėlė ran

dasi už vartų ir nori Tamstą ma
tyti. '

iv. Brtros. — Kas ji per viena? 
Tanas. — Tai turčiau* vėlė, 

kuris begyvendamas ant žetnės. 
.sakėni, neturį* laiku pasimatyti mu 

kitais. »
Ar. Prtras. — Aha... Tai fra*- 

siijsk jų į atipriauaia ugnimi pri
kūrentą laukiamąjį kambarį ir pa
sakyk jai, kad až esu labai užim- 
.tap, — dalyvauju svarbioje kini* 
ferencljop'..

mis dainų knygutę. Joje tel
pa net 67 dainos, kurias 
kiekvienai^ lietuviui būtų 
pravartu mokėti.

Kadangi jų nedaug teturi
me, tai kiekvienas norintis 
jų įsigyti privalo pasisku
binti su užsakymu. Kaina 
jos labai prieinama, tiktai 
$1.50.

Reikalaukite pas : 
“DARBININKAS” 

366 B’way, Boston 27, Mdss.

F

lo| fsame gavę labai

r

e

{BUKAUSKAS) 
DAKTZSTAB

F

Kur Tamsta patrotijai tas 
kojhs? -** klausia moteris seno 
ubago.

— Argonuos miške gerbiamoji.
— Ar gi . Tamsta nebuvai senas 

imti ten dalyvumų!
— Visai ne, — tasai atsakė — 

visi mttsų generolai buvo jau per 
virš 50 metų turį.

j b. j. c. urna
I LIBTUVn aTDITOJAl m
■ CHIRURGAM.
K Hrrtu rtttrtaą ir cbrartBM Hm
■ ryrų,* motorą Ir vrtk^ HMM
■ nooM ktortą.apjMidaltm, nuartą 
B to tt urą laboratorijoj. 8«mlta 
H patarimu lalikala lrttw ąrMrtk 
m ttems. Adraaaa:
I B08BWADWAT.
I BOOTHBOBTOK.MAHB.

I
 (Kampa* G Bt ir Bmadirary
VALANDOS:,9-11, >-4, T>-a

r

f

PRANEŠIMAS.
*

Pirkite automobilius da
bar kol pigūs. Parduodu nu- 
tomobilius ** visokios išdir- 
bystės. Taipgi peikti, kas 
norite purkuoti Automobilių 
duokite man žinių, Laikau 
du automobilius nuolatos pa- 
samdymui.

Turiu visokios literatū- 
4-‘os: knygų, laiįcramų iš Lie
tuvos ir iš Amerikos, neku- 
riuos laikraščius pas manėt 
galima užsiprenumeruoti ir 
.pavienių numerių nusipirk
ta. . / •

Taip-gi pasitaikius nelai
mei ir prireikus advokato, 
kreipkitės prie manęs, .0 aš 
jums duosiu. . *

Taigi gerbiamieji viršini- 
nętais reikalais visados mel
džiu kreiptis į mano ofisų..

ZPAUL J, KYRIUS, 
4:38 taniou Ąye., 
' ’L
Kuosavas Tek, Wgg

v ■ ,

VIEŠAS IŠPARDAVIMAS.

k, ■ 
/

■ ■ TaL So. Borto*MB ■ «-■>
imrnjvrs dantistas , B > DR. M. V. CASPEB I'

(KAJ5PARAVICIU8) I , 
Laikinai porfcm ofisą po JKk ■ .

<HE BBOAmrAY, So. Bootom, Mm* ■ * 
O/fco V«rtoMo«.’ « ■

Nuo 10 iki 12 JO ryto Ir mm 1188 ■ 
1H 61r nuo«JOikt9 v.vuk. B 

OfiMa uMarytas subatoa vakarate B • 
ir nodlUomi* ■ j .

.\AŠ tat'® mylit* iiž vis«« labmtb
šia, bet už save ne.

» •

gesįasiBrtasi^^

’FY'irij a 1JClriOt.- JL ' Jkw -fcdk • ; ’
II IT - '■ ' I

S fsigyk Lietuvos prezi 
dento paveikslą

S., jjį* B. K. A. išleido TŪŽT metains nepRp®-f 
g tai gražius sieninius kalendorius su niuiu v u m 
«• PREZIDENTO A. STŪLGINSKO pareikšta. # 
jg S. L. R.jK. A.'nariatas ta’KGarso’’skaitytojamš g 
fe'. Kalendoriai jau išsiųsti. Kaddngi kalendoriai be- -S.
9L CTraTrkirct tt* +/\ rJuic n+ctVvoiYorliTi/rrvizk S

EE
J

f
l

gMMBBEJBrLM1 lt*
Btnttil Bortam 
.S MORE

AKIU 8PECIALB3TAB
>09* W. BBOADVH

VALANDOS: Nuo 9 r. irt 7 v. vak,

APIE GIMDYMO KONTROLĘ. | 
-t- ' * ■ ■ J

. Agota, vadindama savo draugę I 
Onytę į laisvamaniškas prakalbas 
tarė:

— Ateik, Onyte, į prakalbas 
nedėlioję w Bęsme-
genienė aiškys apie gimdymo kon-* 
trolę. f .

Ona; —- Nesuprantu, ką tas 
reikia kontrolė, ‘ '

Agota: — Ateik ir išgirsi. Bus 
aiškinama, kaip~moterys ųebegim- 
dys vaikų.

Ona: — Turbūt tą, darba vy
rams perves. Tai bus motįrims 
palengvinimas. * •

Alariampolės mieste buvo lietu- 
vys šĮiesoi’ius/ turėjo gražią gel
toną barzdą. Žydai pamatę jį, 
liet laižydavosi. Vieną kartą žy
das pasitikęs sliesorių einantį gat
vė, užkalbino ir paklausė pavar
dės. Šis atsakė esąs Šitokis. Žy
das sąkd: Nu ponas Šitokis, kiek 
tamijstąą kainuoja barzdą nudažyt 
taip gražiai? Šitokis ^ako, tik 
vienas rnblisl Žyda^paglostęš sa- 
% barzdą sako, aš tamistai rub
lį duosiu ir man nudažyk . taip 
kaip tavo. Šitokis sutiko.už rub
lį nudažyt. Nusivedęs žydą į pa
šiūrę, tuoj pritaisė lentą" kaipo 
stalą, kaladę padėjo atsisėst ir su
radęs molinib puodo šukę, uždegęs 
savo mašinėlę užvirino toj šukėje 
dužus, ir padėjęs ant lentos palie
pė žydui įmerkti barzdą ir laiky
ti visą valandą iki atšals dažai 
‘Paėmęs rublį, sako žydui: Aš da
bar einu į .miestą ir tuėjaųs sugrį
šiu, ‘jąjėi užtruksiu ilgiau kaip va- 
labdą, ‘tai išėjęs ant gatvės pa
klausi Bile žmogaus, tai tau pasa
kys kur aš dirbu ir išėjo. • Žydui ( 
nusibodo sėdėti, pasikrutino jau 

Įeit n*.'pajiito kad ne dažai-toj-šų-1 
<ėje, bet kūjai sustingo, sykįn.su i 
rirždaL. žydas išsigandęs ir su
pykęs išbėgo apt gatvės siį šuke 
prie barzdos pakabinta ir' ėmė 
balsu Šaukti į vįsus žmones; ar ne
matei Šitokį, ar nematei šitokį. 
Žmonės, nesuprasdami dalyko, vi
si krito iš juoko, kad tokio da 
niekad nematė, Žydas turėjo 
daug vargo kol nukirpo bajzdą ir 
nuvalė klijus, o šitokio kaip tas 
žydas niekas nestirado,

J. Kandim.
!»i «!,"■• J   'H HA

Jau tas inūsų Džanas- tai bus 
smart vaikas. Andai parunijo ant 
atryto ir sufaitmo-Džimą,

$10$
.* Pereitų nedėlių L. Ūkėsų 
Kltabas savo susirinkime 

H .

nutarė paaukuoti $100 Klai
pėdos šauliams.' -

— 1
LIETUVIŲ BYLA.

Pereitų panedėlį teismas 
išpagrinėjo bylųtarp M. Ve
nio ir’ Jono AddiriayiČiaus. 
Jonas ^.doiųavičiūs reikala
vo iš AI. Venio komišino iš 
parduoto Venio namo. Ado
mavičius tikriiioj kad jjs 
prirodin'ęs kostumerį. Tei
sėjas nepripažino Adomavi
čiui komišino, Venio adv. 
buvo Ai'thur Elmer Reimer.

ILIlyga. Latvių'spaudos 
žiniomis, Rygos universite
to studentų drganiz*aeija iš
leido į studentus atsišauki
mų/ kuriame jie raginami 
laikytis4 tvarkos ir nedaryti 

• prieš žydus neorganizuotų 
žingsnių. Atsišaukime pa
brėžiama, kad universiteto 
taryba jau dviejuose posė
džiuose svarstė Skeltų žydų 
studentų reikalų ir 3-me jis 
galutinai būstus išspręstas, 
reilria tikėtis sulig studentų 
latvių teisingais mkalavi- 
n mis.

*

t

t

tai gražius sieninius kalendorius su LIETUVOS'^

g galo svarbūs ir be to gražūs, atspausdinome jų g 
S ekstra kcĮsrtą tūkstančių, norėdami, kad ir Tams- S 
® tų gimiM^s, draugai, bei' pažįstami turėtų progos g 
gf įsigyti ^us-mo kalendorių. ' - f g
§ . . * ' ' - s g
g . Kalendorių gauna tik Sus-mo nariai irf- Gar- dfi 
g • so’Skaitytoj ai. Todėl, Tamsta tuoj prirašyk prie S 
|. Sus-mo j eavo paĘstamus arba užprenumeruok 2
SL
%

gg r,___________ . ••   _ __ v. - - •' - - -

81. jieme ^^arsą,^. vieniems metams, gi mes kalendo
rius jiėRiš dovanai išsiuntinesime. ' ,

* \ * -

PAST&ŠĖ: LIETUVOS PREZIDENTO 

■PAVEIKSLĄ I EIETUV4. .,
> ' . ■ '■ I >.

■■ • ‘ ą
Kiekvieno lietuvio namuose tari būt Lietuvos

- ’ " * . . !

<

B'
b>'-'
S z ■ - aS prezidentopaveikslas.’ Begalo svarbu, kad ir Lie- 'g 
:g x----- --------------- --- ---
ff .
BK

»

i

tooje višta jis rastųsi Todėl, Tamstos, žtaoda- x 
mi, kad' Lietavoje sunku žmonėms įsigyti Jotiems. | 
tų, ko jie trokšta, būtent savo valstybes preziden- g 
to atvaizdų turet^nainuose, užprenumeruok 13SH Uemsy pažįstumiems ir draįtffums Lietuvoje ^(įrar-i 

S vien&mS' metūmė, o mes jiems pasiusima ka- 
g lendorių su Lietuvos prezidento' paveikslu. Pa- 
g daryk lų ihaloniuna saviemsiėms, o jie Tamstai bus 
SL labai dėkingi ,įr nieįuomet ųepamirs i\ . “ •
S t i-Garso” prenumerata Lietuvoje $3.00. ’
I ■ ’ *

£££■ So.^inth Streetj . y 'Brooktyn, M P.
<

j

■ Mčh. esame pirkę X22ji00 porą Suv. 
Valst armijos Munson tvirtą čevery- 
ką, (lklilnia nuo Š%;lkt 12, kuris buvo

■ tai didžiau,sfa ^kuitliusr padirbtu užsa
kymu Suv. Valstiją.' kontraktoriiuis, ;

šie ČeveiYkai yra gvurantucitl ldO 
nuofi. tikros skutos, spalvą ją tamsiai 
ruda—su pežluvėllais. nuo vandens ir 
ditlkią, apsaugojimui. Tikrą ją verte 
šią i-everyką yra '?6.W) para. Bet mes 
tiek daug ją pirkę, ir gavę piginu, ga
iline jums juost parduoti po į2.S5r y’ • *

JPi’bdąsk tikrą mierą ir mes pastą- 
slme.1 Galėsi užmokėti pastoriui tuos 
pinigus arini prlsiąsk money arderlif 
Jeigu čeverykai. pasirodys ne, tokto, 
kaip, sakome, prisląsk atgal, o nįes no
riai .sugrąžinsime pinigus,

NATIONAL BAY STATĖ SHOE 
COMPANY

2^5 Broadway New York City.
'■ -111/111 'i i.~. lįi i.i į , 1. !,■■■,•

PAB SlbUOl) A 
■Valgomąją daiktą, cigarą, kendžią 
krautuvė. Tūrr būti parduota tuoj aus. 
Garantuota geras pelnas bragy venlijuil. 
Priežastis pardavimo,, tai nupirkta ki
tą krautuvė. Kreipltės: 42 Nevrnum 

r St., Sd. Boston, Mass. • (10)

PARSIDUODA
Parduodu dvejus namus,. Vieni na- 

mal ant 5-kią šeImyną to Stonis, ant 
ras narnąs ant 2-ją šeimynų su visais 
{taisymais. Elektra ir gass'ąi suvesti. 
Pardavimo priežaistls—noriu važiuot I 
Lietuvą. Norintieji, platesnių žinią 
kreipklteš ant riete* po šiuo antrašu? 

JVZAl’AS GRUMULDYSa
37 Btnr Street, Amwnia, Gomt

' (10)

.v.-
--■•v’

Tti. 80.

J-MACDONa
■wfr*Wl»VvM ę* MuraMAMIBa
Onao Vau.MDoą :

Bytabi Hd 9 vab Po pietą ntw l~4k 
Vakarais nuo 6 Iki 9,

ŠV. KAZIMIERO B. K. DE JOS 
SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ANTRASAI

PIRMININKAS — VI. PaulauHkaa,
90 B Street, So. Boaton, Mirtt 

VICE-PIRM. X JaruK
44<kE.,(Hh St.,^0. Boston, Mm* 

PROT. 4RAŠT. — A. Janufenls,
1420 Columbfa Rd., S. Bo«ton, Man*, 

IŽDININKASL. švagždi,
111 Bowėn .St,( So.'Boston, MflM 

TVARKDARIS — P. Laučkft, 
- ’ 393 E. Flfth St„ So. Boston, Mato, 
DRAUGIJOS anraSas reikale -7

306 Brdadvcay, So. Boston, Mm* 
Dtaugija. savo su8lrinjkimus laiko 2-ią; 
tieasldlenj kiekvieno menesio 1-mą vot 
po pietą, parapijos svetainėj, 492 a 
SeventR St, So. Boston, Mage.

........... .......  a.....—r

DID. LIET., KUN.’ KEISTUČIO 
DEJOS VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS. ų

■t

i

i

pfRMININKAS — Vincas Zaleckis,
81 Mercer St., So. Boston, Mus. 

VICE-PIRM. — Antanas Pastolis,
140 Bowen st, So. Boston, Mass, 

PBOT. RAST. — Antanas Macejanas,
450 Ei 7-th St, So. Boston, Maus. 

EIN. KAST. — JFuoz. VlnkeriČfua,
160 W. 6-th St, So. Boston, MM* 

KASIERIUS — Andrlks Zalleckas,
307 E.. 9-th St, So. Boston, Mm* 

MARŠALKA — Viktoras ZlČkls, t
' 209 E. Cottage St., Dorchester, Mm* 
D. L. K. Keistučio dr-ja laiko moto

rinius susirinkimus kas pirmą nodM- 
dlenį kiekvieno mėnesio po No. 094 
YVashlngton St, Boston, Mjm*, 6-tą v* 
vakare.. Ateidami drauge ir naują ®** 
riy su savim atsiveskite prie musų de
jas prirašyti. . . ,
. L, „ ;.......... —......... . ........- » .i~
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PAIEŠKOJIMAI,

patoškiui brolio Bronislovo ALF(K, 
NOS, kurks paeiną iš Kauno gub.. Ted- 
fily puv.. Varnių miestelio. Pirmiau 
gyveno Newark/ N. J, Jeigu kas žino
tą apie Ji, meldžiu Širdingai pranešti, 
šiuoadresu:
■. .; CONSTANTIN GOMO\V 
Cillaumlnea, rup de Lavai 4 P tie C

'•France,

/
's

•* r

i į 
; j

J. ’ t . <- - . t

iv. BLZęiMOS DB«C«10* 
HABTTOBD, ooMirecnotrr 

VAIAYB08 ADBB8AI.
Elzt. Mlelniktene, pirmininke, 

44 Cedar St, Hartford, Conm
C. Lahlcklet^, vlce-pirmlnlnk?, 

PO Slieldon Street. Hąrtfortl, Oran. •
P. LnblcklenF, UMBiInk?, i

44 Madirtb St., HnrtfoM, Cūb* 
Marijona Katkatiskalto. tto. rMtttotaiMą 

. 16 Atluntlc StH HartforiL Coa* 
R. Ptuylkler®, prot raštininkė.

10 IVnlcott St., Hartfunl, Ona* š 
šios draugijos suririnkimai būna kar ® 
intrą nedPIdlenj kiekvieno mfnari* . , 
bažnytinėje ulėje, ' J

' — ? ---
■ ... „ , , ,r., , , , .....^ * ,

m JONO IV. BL. PAšlLBHrta ]- zįj

DRAUGY8THS VALDYBOS * 
AT1RMSAT it-’l

VIRMINTNKAS ~ J. L Patraukau f; 
GoM St, S»k Booton, Mm»v

VICR-PIRM. Kaaya Ambroana, . v' 
402 K. T tH SU So. Roaton, Mrtrt,

PROT. RAST; — Karoli* Jankau* 
TK Bltver su So. BoMoo, Ną^L V ’ " 

FIN. RAATLNINKAk — J.
H1 W. 5-tk SU So. Buato* 

KASIERJVS — A. Naudtluaaį'
1(1 rilnftolit RL, So. Ranto* MMta 

MARŠALKA — J. laikla,
7 M’tafleM SU 8* Buto* 

Draugija laiko uairUrttHną laa 
nedNdtotU ktokvlano 
popMątm

Pnlešknu Jono, Povyiu ir Elsbleto* 
DauŽRkų, paeinančią iš Juiprellškių 
mierteli«H*BnnevHto pavieto. Girdė* 
Jau kad gyvena nple New York'ą. Tu
riu labai avarby reikalą. JI»' i*«tI* nr 
Ims apie juo* žino, umkmėklte ntsl* 
šaukti. Labai yra didi* reikalas.

Joana ffalMNttitt, 
t:W 14-1h Avenue, Jlucktord, Ul< 

un
.....

PiilrAkau Mivn Švbgerlo Antanu Ke- 
vrw« paeinanti* iš Knni*> apskr.. 
Kaunu- rMylnM ranemmibv parapijos. 
Jfa yra tarnavęs* tlidžląjįun kare Ir «llr- 
lu> Ik’tmito. ForOn dirbtuvėj, liet 
trietul* žadių • vartant I* J mitiniu* ir nūn 
to įniko nebežinom knr dltiąm Turiu 
labai svarbų reikalą. JHs pato ar kai* 
kitau ■pranettito apie j), n aš atlyda, 
riu klek bu* reikalinga. Rašykite šian 
aitrauu:

ibtuh •nikalaiwar, 
rt OMltrt Ąm., -BrlOrtnari. OMuąiy"*

i.* t L ’

''♦r •

WMhiagtan Bt, Bortai, MM1 . <w AT

tt

lapingą dąlyką, Teipmsgt užlaikau visoklii patentuotu gyduoltą. Kai* 
mm Jų Smknmii* Kurie pirkę nuo maut* gaus lietuvišką kalendorių 

-dovanu, Itotknlanduml įlamrlauę intornuu'ljų. prlaiyaklte už du f-1 cen
tu pttfio ženkleli. Kreipkitės šiuo imtiniu: -

JONAS MICKEVIČIUS,
205 Wwe», Ąvenue, Haven, Conn.

................................. ■■! .1 |.| ■■! I|M>
■A ’
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Atitolti! imlumu kml ^as, mane galima gauti Ylsoklą knygą kaip dvatil- 
ką taip Ir ’svietlMkij nuo clMMIiumhj Iki huižIhukIu, kaip Amerlkoa telpat 
to H Lteiuv.m naujausio* spatukis leidinių. Telp put ir reilgirtnj rei-

o

KRIAUČIAI
Reikalingi Ūarbininkai: kišeni

nis, symeris ir firitiSe. Atsišau
kite pas

K.AJBABANAU8KA*
1T6

i
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