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ĮLŪŽO GARADŽIAUS
• LUBOS.

: W&itfield} Mas#,^ Dėl 
sniego daugybes garadžiąųs 
stogas įlūžo ir pagadino 29 
automobilius. Nuostolių už 
$w;0OO,

Kama 4

<. . ► • .

K. Klaipėda. Prancūzu 
karo'- laibai- uSenegaįn ir 
“Algerien” 
kare atvyko į Klaipėdą.

/

žingsnįų.

E. Paryžius. Žydų Spau-

jltataMtafeptital M| ir 
'tat Mgv Mfaytte* apifta F* 
tai ta MffRM riti tataUtafc a* 
Mft&n* tiktai įstatai spataM 
tari atatikh Katalikų tafc»J*ta 

\ rimtybei ir pejtconu. tmodų 
vadai, plrmianriagi ktmlgri, ta
ri įkaityti tai mito 4ldltairi« »!• ’ 
tarini*.

Y Vy timpa* KUU£

y,
DARBIKIKSAS
UTAHNINKAIB, OTVBRGAIS BR

SUBATOMIS. .
MriMM* .JMJ ‘
Ulrttbely metams 

DAHBININKAS 
366 Brotdvay, Boaton 27, Mmb.

Td. Sauih BoJlott 8W.

E, -Kautm Seimo Kan- 
(ricriją praneša, kad prie 
paduodamą Seimui piliečių 
skundų ant valdininkų už 
įvairius jų prasižmgimus 
žyminio mokesnio nereika
laujama. •'

J ,

Vilnius,
ministerijos parėdymu, nuo' 
sausio 1 d; pakeltas keleivi- ^ 
nis jr prekinis valstybinių į 
siaurųjų gelžkelių tarifariiK 
tų privatinių, kurie yra Vąflbį' 
Šuvos, Badomo, Lvovo’ tf 
Vilniaus gelžkelių dlreįęyųf 
žinioje. . ,

K. Vilnim. “Vii, Utro”

L “Volfo” žinio
mis, Direktorijos pirminin- 
kasp. S'inionaitisuždaręs 
trims dienoms Šilutės vokie
čių Jąikraštį “Memellandis- 
che Rundschau” nepalankų 
naujai valdžiai toną.

E. Lvovas. Dienraštis 
“Gr. Vistiiik” rašo, kad Eu
ropos spaudą- gyvai komen
tuoja įvykius Klaipėdoj; 
Pačioj Klaipėdoj esąs griež
tas gyventojų .nusistatymas 
prieš lenkus, kurį remia Lie
tuvos vyriausybė.

. B. Klaiplda. Vėlfo agen
tūros pranešimu, satfsio 16 
d. vakarą lietuviai išleido 
delderaciją, kuria Klaipėdos 
Krašte skelbiamą apsiaūties 
padėtis.

8avanonų korpuso, vadas riailSyhė imtūsi atatinkama
— Budrys, Klaipėdos ko
mendantas • Vesplt, % buvęs 
Klaipėdos miesto yaldinin- 
kas*; įmmendnntasr- lylūr^pjanešimlr nefrtr- vyras- iis-ri
Kari Heidiy ; Pagėgių, ko-. '
mendantas —. Pauli, Lauk- 
sargių komendantas — Rėi- 
nys. Burmistras Gragoiv vėl 
eina sava pareigas. g 

Vyriausiojo komisaro at
sišaukimas tik kur nekiir iš
klijuotas., /. - ■ ■ / 

Sausio 16 d. vakarą palait 
doti nukauti partizanai.
-Lenkų karo laivas “Pil

sudskį” stovi Klaipėdos žie
mos uoste.
, Sausio 17 d. t atvyksta 3 
Santarvės karo laivai. Pran
cūzų kreiceris “Voltairė” e- 
sąs Baltijos jūrpse.

į /. ' •

E. Klaipėda. Volfą, agen
tūros pranešimu, Santarvės 
vyriausias komisaras Petis- 
ne sausio 16 d. išleido šį at
sišaukimą: “Klaipėdos
Krašto gyventojai! Santar
vės vyriausybių vardų dar 
kartą griežtai .protestuoju 
prieš kruviną užpuolimą 
Klaipėdos Krašto. Aš ofi- 
cialiai pareiškiu, jog San- 

sausio'17 «• va?te7?s vyriausyMtetepasi, 
ryzusios pravesti Krašte sa
vo autoritetą.”.

i' * . ‘l'-f-.- *•...... '■ '

Jk-Ryga., Rygoj sausio 10 
ir 12 d. rvyįto skaitlingos be
darbei demonstracijos, rei
kalauja iš vyriausybės duoti 
jiems darbo. '

* , J. f-

E. Ryga. Lenkų užsienin 
ministerijos spaudos biuro 
vedėjas J. Targevskis atsL 
statydino.

.1. ---------------------------------- i. — ■.. r

E. Varšuva. Sekmadibnį 
mūšio 14 d. įvyko 50 inetij 
sukaktuvės didžiausio žydų 
ptata Biatiko, 5Šįoe sukak* 

’tuvės Žydų visuomenės lahnį , „ __ _
1 iSkilmingai Švenčiama. menų parinMų pa^ikėitimiu.

LIETUVOS ATSAKE 
M<LSy. . , 

Vasario .% 
1923. — ^fandieiy vyriausi 
M atsake ultimatumui. Tu- 
trinys toks: Klmpčdojl įvy
kiai ne vyriausybės iššaukti. 
♦Juos išprovokavo klausimo 
atidėliojimas ir admniistra
cijos netobulumas, neatsi
žvelgimas daugumos intere
sų. Judėjimas tautinis. Sa
vanorius sienoje sulaikyti 
stiuku.. Vyriausybė negali 
sustabdyti- aukų plaukimo iŠ 
visa pasaulio. Vyriausybe 
užįntercsuota kūogreičiausia 
Santarvės autoriteto atsta
tymu' Iš-sava puses reika
lauja grįžti išbėgusius saya- 
norius, darys moralės..; Inta- 

i koš ’Klaipėdiškiams susitai- 
j kinti su Santarve, kurį pri 

pažįstą Lietuvių .aspiracijas'. 
.Tikimasi, greitai iogalesdvar- 
fcos įvedimo.

L. L B,
A<,   . _ .........t > <

E. Kretinga. 16.1 pyko
Kretingos miesto ijf aįylin- 

• kių gywutojų gausiai suši- 
1 rinkusiu mitingas Klaipėdos 
Krašto klausimu.’- * Karštai 
prabilus Martuį, mitingas 
nutarė prašyti • pagelbos A- 
merikos ir reikalauti iš val
džios, kad .aktingai remtų, 
brolius klaipėdiškius. Jų 
reikalams surinkta mitinge 
sūviršum 1,200 litų.. Išrink
tas komitetas tolesniam*au- 
kų rinkimui.

* ta*—
'K Ryga, “Segodnia” pra

neša, kad susirėmimuose ties 
Klaipėda tarp Brancūzų 4rj 

. sukilėlių/ pastarųjų esą su
žeistą 160 asmeųų*

v ‘ ”

Ė. Ryga. Dienraštis “Riž- 
ski Kųrjer” rašo, kad Klai
pėdos. sukilime iniciatoriais 
esą grįžę iš Amerikos lietu
viai.

•<*, 
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SiaifUai,
ta miesto ii* apskrities Ko
mitetas Mažajai # Lietuvai 
remti. Šis sausio 16 d. nu
siuntė- Klaipėdos Mažosios 
Lietuvos gelbėjimo Komite
tui tokią telegramą: “Bran
gūs broliai l sveikiname jus 
ir ristis karžygius jūsų pasi
ryžime ir kovoje už savo lais
vę ir mūsų bendros matutės 
tėvynes gerovę. Linkime 
jums stiprios dvasios ir iš- 
tvermės. Dievui padedant, 
galutino laimejiūio. Skuba
me su realia pagalba jum. 
Alės su jumis! Tegyvuoja 
rsuvieny to ji. Lietuva

E. Dancigas.v Lenkų sapu- 
cla reikalauja, kad Klaipė- 
įlos’ sMŪėiiąi f bWw nugin-* 
įduoti ir kad _.VaršįuVos, ^y-

t,

i Lomeli, M 
Klimas, gy v. 
neteka savo- v*5 amžiaus: 
kur dingo,

TUVAME

. — Lietuvis 
RailroadSL 

19 m. 
K < i1
ų pasirodė,

"■■ •■ ' * l

’ t
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mobilių je rasta tuščias bu
telis munšaino. šalčio tada 
buvo 12 laipsni# žemiau Za
iro.

E. Vilnius. Mieste iška
binti skelbimai, apie 5 lenkų 
demobilizuotus kareivius, 
žuvusius susirėmime su lie- aušo,. kad komunalinis Vary J

A

r

E. Varšuvai Sąryšy su į- 
vykiais Klaipėdoje Lenkijos 
medžių ekspertai išdavė pa
rėdymu sustabdyti transpor
tus, kniįe siunčiami Klaipė- 
ddn geležinkeliais.

/ r

E. Lvovas. Sausio12 d. 
naktį įsibrovę į Lvovo iždinę 
banditai išgrobė 12 *mili jonų 
markiu ir daug sidabro ir 
aukso, . ■

K Dancigas, Varšuvos 
valdžia užginčija '(demėn- 

. tnojs) žinias, kšdrutai km* 
centruoją 'savo karo jėgHs 
pritil Lenkus.

4-

kad ji su kaž iht svetim
taučiu Arthur Basvert išva
žiavo zautomobiliumi. To 
vyro Klimįutės tėvai nežino
jo;. To vyra ir merginos la
vonai rasta* J automobilių jo 
ties fevksbėšy- Aųtribo- 
bilius tas stotojo visą popie-r 
tį ir jį daugefe matė, bet 
niekam nei gaLVbj j jį žrilg- 
terėtL" < v Bavafešriir- James 

; Purdy. ėjo tuo keliu pėsčias 
ir pamatė, kad iš stovinčio 
automobiliaus kyšo ranka. 
Pažvelgęs vidun, .pamatė.

Davė žinią policijai. Auto-
--- - ■ . _____________

Francuzai nenusileisią
. <r .

boikotuojI’erakoū-
ZUS IR RE OGUS.

Berlin. — Okupuotbj Vo
kietijoj vokiečiai biznieriai 
sutarė boikotuoti frąnėūzus 
ir belgus. Sutarė nieko ne
parduoti 'okupantams fran- 
cūzams ir belgams. / -

REIKALAUJA ISSI- 
' . ; NESTI.'

kus įvyks “žydų tautos 
jungoj” įkūrimai.

Žymi Lygos agentij, dalis 
ms Vienoje., Centro būsti
ne dar nepaskirta. .

E. Varšuva^ Žydų spau
dos žiniomis, Varšuvos-adr 
ministrą ei ja nutarė uždary
ti daugelį sinagogų ir jas 
rekvizuoti Varšuvos miesto 
sanitarijos skyriaus reika- 
' ams.

•* K. Varšuva, Iš Maskvos 
gauta žinių, kad dėl kuro 
stokos sustabdytas geležim 
keliu susisiekimas su Mohi- 
levu^farinpoįi^ ir vietomis 
ties Rumunijos siena. Čia 
plotas visiškai atskirtas nuo 
•kitų krašto dalių ir visai izo
liuotas. . Sušelpimo medžia
ga atgabenama rogėmis. Bet 
dėl blog# keliui ir šis susisie
kimo būdas labai apsunkin
tas. • ‘ / •

SIRGO PENKIS METUS. 
. IV • j—,

TForcesčer, Slass. —: Mįes- 
-tė • ligoninėj- mirė^IValter 

c Rafferty, kurs sirgo penkis 
metus ir toje ligoninėje tiek 
gulėjo. * Jis bųv^ 29 m. am
žiaus. Jis rugsėjo • 11, z1917 
važiavo aųtomobiliiimi. IŠ-

buvo perlaužtus. ,
--------  -•.■■■• .' • 1    ■' .---------- ——

• ' 2_ K

K. Fž7m Zas.' Gudų laikraš
tis '‘Naša Buducina” rašo a- 
pįe lenk# valdihinkuį kyši# 
ėmėjus. Taip Disnos apsk. 
reviravas StankeviČ 1920 m. 
pareikalavo .iš keturių vals
čių, • kad jie j am nupirktų 
pora, arklių. Pinigų gyven
tojai tarp, savęs, surinko^ ir 
arklius nupirko. 1921 m. jis 
įsake supilti jam . 50 pūdų 
avižų ii* surinkti 100 pūdų 
Šieno ir tai gyventojai pada
re. 1922 m. reviravas visa 
tai pardavė tūlam Glibokoje 
miestiečiui.

t .
1 .,>*1., t

'LOndont — Turkijos val
džia atsiuntė Anglijos val
džiai ultimatumą, kuriamo 
reikalauja, kad Angliją per 
tris dienas atšauktų savo lai
vus iš Smirnos. ’

SMAUGIA. VOKIEČIUS.

Šerlin. -L- ^ikupuotoj .Vo
kietijoj. francūzai konfiska
vo '60,000,000 marldų vokie
čiu darbininkų streiko fon
do. ‘ . 3

11,11 -" ■■■ v—<l-- *

SMAUGS IKI NUSILEIS 

“ Bęrim. Braųeijos oku
pacinės armijos vadas De- 
gautte skelbia, kad Braneri 
ja neatšauks iš Vokietijęs 
savo kariuoųienės tol, kol 
Vokietija nusileis ir priims 
jos išlygas.. Jau mėnuo su
kako kaiv Prancūzai įlindo į 
Vokietijos Ruhrą.

- ŪIUŽVNES vaikams.
jSrfocMoZni.-^Švedijos val

džia mokyklų vaikams išda
lino dykai; 1,000-porų Čiužy-

E, Ryga. “Lietuvių-Lat- 
vių -Vienybės” lietuvių Kal
bos kursai sausio 8 d. pradė
jo 4-tą semestrą. Aname se
mestre buvo 35 kursantai? 
Šiame prisirašė dar 3. Mo: 
kesms 5001. rublių; mokyto
jams ir^tudėnt 30 už sėmes-.

L—. SuaugMitįją v bursai 
pradėjo , antrą . semeaįrą. 
Kursai ’’ tuo tarpu veikia 

■ dviejuose rajonuose: Raite
lių mol«ykloj ir “šviesos”
dviejuose rajonuose: Raitę-

E, Ryga. Sausio S S. Lūt- knygyne. Kursantai dalina1* 
rių vyriąusyba įteiks Tsfy*» į dvį grupes 
hų Kruojai 1SM$ ta*jrajemi, MbkJfln nwpwtf/ka-

...»

1

šuvos bankas nuteiksiąs Vtt* 
niaus miestui' paskolos ’ nį 
daugiau, kaip 500 milijouį-7' 
markių su gautais jau 100 
mįlijomi m. Muo reik«®£ . 
■miesto' vicerprezidentas lĮpyį 
kocievskis su, visais doku
mentais, įrodančiais, miešto k 
finansinę padėtį, skolas irt ‘ 
p., išvykęs Varšuvon. Re to, 
sutarty j pasakyta, jei vi
daus, reikalų ministeris ne
patvirtins jau išduotą100 
mili jonų paskolą,. tai ši p&L 
gų swihą' turi $utį sūgrąSn- 
ta tuojau ir paskolos VįI- 1 
niauš miestas visai negau
siąs. . ' -

' ‘ r •

......  
kilties kaimiečiai gintai W į 
sisake leisti į lenkų m w 
las savo- vaikus, išreikšdami . 
tuo protestą prieš neleidimą 
atidaryti savas mokyklas. 
Dėl šios priežasties lėnliti 
turėjo uždaryti 6 savo nacį 
Ayklas. " x

E, Kaunas, Klaipėdos Iw<į 
tūriams . remti koiniteiąk 
pradėjo savo darbą sausio iŠ j 
d. 10 vai. rytą Vasario g-’d 
^2., 
: Nuo- sausio 18 d. iki 25 
komitetas renka aukas iš iŠ* - i 
fsų įstaigų ir- asmenų. Satj* \ 
šio 21 d. bus rinkliava gatve- 
se^ v

. 4

> E. Vilnius. Lenkti teirin- i 
E. Vilnius. Zabrezsįo tralĮ • guma ministerio telegrąS- * 

niu įsakymu atleisti iš ta¥r;1 
nystėš be paaiškinimo prie- T 
žasties šie tardytojai: Rd* x 
mankevič (Vilniaus miesto), * 
Slavinski (Vilniaus apskr.) 
ir Sniežinski ĮVam&g) 
perkelti Lenkijon: Štalevfiž M 
Vilniaus) ir Rogačevski $1; 
Švenčionių apskr.).-VM 
Šie asmens daug metų tarm- d 
ve teismo žinyboj, gi IcnJV 
teismo įstaigose ištam^Vę 
kiekvienas nemažiau kaip 3 
metus. Visi paleistieji 

įdytojai — stačiatikių t|įjr-1 
bos. ’

r

tuvių neutraliuos Juostos rni- 
licųa. ’

K Vilnius. Įvesta Vil
niaus krašte 
registracija1 tęsiasi. Regis
truojant skirstoma į dvi ka
tegorijas: 1) tie, kurie turi 
teisės išgauti krašto' piliety- 
~bę ir 2) tie, kurit tos teisės 
: neturi. Registram j a svetim
šalių turi būti užbaigta ligi 
kovo 1 d. . Asmenų, kuriems 
gręsia jštręrnįm^ įfeVįL 
niaus būsią apie 3,0’00.

* 1 ■ — - ■ .-A,
k . ■ ■ ' • t

. E, Kaunas. “Lietuvių- 
Latvių Vienybės” pirminin
kas ,kun. . M Krupaviaiits 
-saiisfe^ttrgafFa«Myg0»ši- 
tokią telegrdiną:

* ‘ Latvių-Lietuvių’' Vieny
bės Draugija sveikina. ‘‘Lie
tuvių-Latvių. vienybę” dėl 
laimingo brolių klaipėdiečių 
išsivadavimo- nuo ' vokiečių 
jungo, linkėdama greitesnio 
galutino Susivienijimo M. 
Lietuvos su tikrąja seserimi 
Didžiąja Lietuva.”

' V i

■ » į

: kilnius. Miesto tarnau
tojams ir darbininkams ma
gistratas pagrindinę, algą už 
gruodį mėli! jau užmokėjęs 
dalimis iŠ pajamų ir gautos 
100 milijonų paskolos. 20% 
priedas už tą pat mėnesį dar 
neužmokėtas.-
* 7 ' . ■

M

• E. Nauenas (R.)- . Vokie
čiu parlamento ekonomine 
taryba turėjusi posėdį, ku
riame dalyvavo- kasyklų 
darbdaviai ir tarnautojai, 
kurie vienu balsu nutarė-pa- 
laikyli Vokiečiu vyriausybę. 
Be to, buvo pabriežtaį -kad 
nuo prancūzu okupavimo 
Rūro krašto anglių produk
cija sumažčjusi ’ 20%. Vo
kiečiu žemes ūkio ministeris 
dr. Bedher pabrėžęs, kad 
Prancūzijai nebuvo prista
tyta už 25 milijonus franku 
angliii. Dabar prancūzams 
okupavus Rūro kraštą^ ka
riuomenes užlaikymas atsi
eisiąs daug brangiau, nes 
bus GO^OO kareiviu, kuriu 
užlaikymas,kas dienu ąt'sieį- 
riiiįs 22% frauk. sudarys kur 
kab Aidešūę, sumą, negu 25 
milijonai.

šciaus taryba nutarė atida* 
ryti 7 gudų mokyklas, bet 
Storasta griežtai atsakęs, pa
reikšdamas, kad 4 f čia jokių 
gudų nebėr. Čia esančias 
10 lenkų mokyklų gudiį vai
kai visai nelanko ir laukią 
savų. Lydos mokyklų in
spektorius sunkiomis pabau
domis grasina gyventojus, 
kurie reikalauja leisti atida
ryti gudų mokyklas.-.

Katinas.. Sausio v13 d. 
7 vai. vakare, “Darbo Kėde- 
racijos” kviečiami susirin
ko Kauno darbininkų atstb* 
vai ir' apsvarstę Klaipėdos 
darbininkų dabartinę padėtį 
nutarė remti juos ekonomi
niu, ir politinių atžvilgiu, 
Palaikymui tuojau surinkti 
1000 litų, ,b paskum padary
ti viešų rinkliavą Klaipėdiš
kių darbiniukų naudai , ir 
siųsti kuoširdingiausius pu* 
svmlrinimuK ir linkėjiimiB 
pasisekimo kovoje.

Ė Vilnius. Šustavo ^įįl 

tinęs fabrike pavogta ui 
mią sumą degtinės ir baiO 
rolių.' '
> —^Užpultas; banditų Afį 
■menus apskr. gj^n 
Stankevičius. Turtas 
grobtas, gi pats užmtaKM 
Vileikon apskr, banditų W 
puitrii prckybininkhM T 
man.

i •
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Kuonjot šaukiamasi Pain-Espelferio 
pagalbos, Skauimac greitai augt*

. t.

7~Z-

-Pajieškojimai
f ~~ . .■ z

pa ieškau sttv<> < švogerio Antano K« 
venos, paeinantis iš Kutino apskr. . 
Katruo ršclybos, Panemunio parūpi jos# 
Jis yra. tarnavęs didžiajam kure Ir dlr- X 
bo Detroite, Fordo dirbtuvėj, bet 1920 
metais žadėjo važiuoti į.mainas ir nuo, 
to laiko nebežinom'kuv dingo. Turiu 
filiai avmlnį^pIk'Jtk^^-.JĮH pats ar ?
i kitas* jiritiiešklte itplo Ji, o/a§~ atlygini ” !
siu klojr bus reikalinga, ltašyklte 
adrėsui. r . - L-

PISTllAS M&AMUSKĄS, ‘ - I X
41 Capltol Ave;, y .B.ridgeport, Conn

y m
».* »f»M A* •• ^4*50

f antį Mburbi
tountri** yeftęiy
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W ir muzika tų LĮituvoą 
Otulių, kurie natai ginklui 

Iš Vilniaus krašto, iš 
Klaipėdos ir iš Kauno jų ti
sų akys ir širdys tų Nepri
klausomybės'dienų bus at
kreiptos į Jus, Gerk Ameri
kos Lietuviai,
- Jūs tikvieiii galite grąžin-

A’BBININKAS’ųti$ims dainą, narsą ir jė-
. (TbmW<m«8) i

J4MV1BIAM Tw-WW*I.Y jP-MTM, 
bUlfetft every Towday, Thurtday, 
ftiufey fcr Bt? Joana’* Litm*
k* M 0. Af«cuinoir or Looa.

M M Mcond-claM jMtttr Styt 
iha poat ottk* *t Boatoa. 
■ tha Act of Mareli OŠTV* 
for malling at »pad»l rate novMM fdr ta aaętionllOČ, 

L a IMT, atithoitaed on Jai/

gą. Jų stipriomis rankomis 
ir mirtinu pasiriŽknu Jūs 
galite išgelbėti nuo tironų 
nasrų Lietuvą ii* sujungti jų 
į vienų stiprų kūnų.

Lietuviai! Nepriklausomy
bės diena atminkite Lietu- 
vos Šaulius, tuos savanorius 
Lietuvos. Nepriklausomybes 
ginėjus t Duokite jiems ga
lią pasišvęsti už savo Tėvy
nę ir apginti ją.

- A. ŽmuidisiiaviČius^ 
L. Šaulių Atstovas

- - _ ■ »- -i ,.

ŪETUVIAI KATALIKAI!
’ A ’■

šių metų 16-tą vasario ap-
• yaŪCŠčiojame gal didelio ka- * 
į ro prieaušryje. Prancūzai,
* lenkų pakurstom! nenori 

Lietuvai .pripažinti Klaipė
dos krašto, kurio gyvento
jai jau pareiškė savo valią 
dėties prie Lietuvos. Ali- 
jautų Taryba jau penki me-

- įUi vilkina šį Jdaiišimą, tai- 
’ kydami , atiduoti Klaipėdą 

Lenkijai. ‘ <
Mažosios Lietuvos broliai 

gmEfcojąsifi "katt ^p^dpri$- 
Šintį tiems pasikėsinimams. 

/ MeS jiems turim eiti į pa- 
< galbą. Jie? mūsų broliąi,'tos 
f pačios tautos žmonės. /

Šįmet apvaikščiodami 
pepktaš pietines sukaktuves 

; W Lietuvos nepriklauso- 
paskelbimo, įlepą- 

/ mšwkime savo brolių Klai- 
■ • įėdoje. Jarkime savo stip- 

. rųžodį Klaipėdos reikalu ir 
tą-žodį paremkime darbu, tai 
yra aukokime visi pągal iš
galių kovai brolių Klaipė1 

;. diečių už laisvę ir vienybė su
v • .
hai gyvuoją lietuvių Klai

pėda vienybėje su Lietuva.
'A.L.P:jK^FedValdyba

' ATMINKIM UETUVOS. 
. KPRKUUSUMYBĖS 

SAVANORIUS
■’ JHR. ■

KMKOMLK AtAOS^
♦ .a 1

Brooktyn’g “Vienybė” ir 
jas redaktorius žliumbia 
lūpų pakabinęs krokodilo 
ašaromis.

Kodėl i — U-gi — kam — 
“Darbininkas” drąsiai gi
nantis darbininkų reikalus, 
perspėjo savo skaitytojus, Ž3 
No# kad, “nei vieno cento be
dievystės patinimui neduo
tų, bet kiek galėdami skyr- 
tų našlaičiams aukų ir jas 
siųstų tiesiai Lietuvon, n& 
šlaiėių užlaikymui ir jų kri
kščioniškam' išauklenimui/> 
(Skaityk /‘Darbininko” 23 
No. 1923 m.). Tą pat “Dar- 
bininkas”;karioja ir dabar: 
Nei vieno cento- bedievystes 
-.platinimui), bet gausiai au* 
kokime^iv^ųskimerLietuvos 
katalikiškų'prieglaudų vai- 
ketihms, pinigų ne tik’juos 
sočiai papenėti ir šiltai ap
vilkti,. bet ir Kristaus moks
le ir doroje1 j uos išauklenti. 
“Darbininkas ” 23 No.' pa- 
minėjo čielą eilę katalikiškų 
prieglaudų ^Lietuvoj e, bet 
ten dar ne visos paminėtos 
nei Kaunijoje, nes yra prie
glaudos Rokiškėje, Jonavor 
je, Krakėse, o kur dar Su
valkijoje prieglaudos pačio
je Mariampoleje ir daugybė 
Idtiy Suvalkijos, Vilnijos ir 
Kaunijos srityse? Tai kas 
— až ne'-katalikai Šelpia ir 
rūpinasi
domis? Jei jūs bedievių į- 
galiotinės ir visas jijšų šta
bas giriatės ir gaisinatės au
kų rinkėjomis “Lietuvos 
našlaičių prieglaudom.. ■<.” 
(“Vienyhė” No. 9,1923 m.), 
tai viešai savųjų prieglaudų 
paskelbkite skaičių visuome
nei ir jos ^klaidinkite savo 
skelbiama daugskaita; mes 
paskelbėme savųjų prieglau
dų virtinę ir jei norite mes 
jums- pagarsinsime jr dau- 
giaus, nes jų turime, netik
tai Lietuvoje, bet ir Ameri
koje. . Mes„ katalikai ir jus

KUR SIŲSTI ŠAULIAMS 
LUKUS.
. ............. ... y.

Aukas. Šauliams
siųsti, per Lietuvos/Finansų 
Misijų, 38 Tark Row, New 
York, N. Y., arba per Lietu
vos Šaulių* Rėmėjų Komite
tą adresu:' A. Žmuidzinavi
čius, 3251 So< Haisted St., 
Glūcago, 111/ - •’

c J57. Londo^aS‘ “SpedtateA” 
Žiniomis, Mussolini pradeda 
smarkiai mažmtkvaldinmkų 
etatus./ Jis atstatęs 332 že
mes ūkio ministerijos valdi
ninkus ir Y39 Švietimo mi
nisterijos darbiniiikus. Mi
lane ir Degliorn fašistų poli
cija pradedanti . smarkiai 
veikti, suimdama komunis
tus. GenerolasDiaz* reorga
nizuoja kariuomenę. 'Mano
ma sumažinti/ kariuomenę 
iki 450,000 vyrų. Kiekvie
nas vyras, turėsiąs tarnauti 
18 men. kariuomenėje.*

■ .t.
: ' ; ' ' ’ Z''

E. Ryga> Italijos vyriau
sybė įteikė Latvijai pasiūly-. 
mą abiem pusėm panaikinti bedieviai žinote, kad Lietu-

A

t

.y Artinasi vasario 16 diena. 
Wi pirmo ji ir didžiausioji 
mūsų tautos šventėt Nepri
klausomybės. Šventė.
-? dieną Lietuvoje visi su- 
^udę. .Žengią parado mar- 

j/įą pro savo vadus lietuvių 
i kariuomene ir šauliai, skain- 
; ba jų orkestrus Jįr dainos;
baube Kaune, laikinoje mū* 

/ąų’-’sostinėje; patrankos, 
: ^pkogdmdamos padangėse 
į Sesių pūdų trenksimo .bdm- 

bos; gaudžia visai Lietuvai 
; ir ‘yąšąuliui Laisves Var- 

K’pg8.y. ' ,
f ' Tą dieną kelias gautos lai- 
P avė# sąmone, stiprėja pašfc 
l/Ąšimas. Visi! širdyse — 
l^aipeda, Vilnius...
fe Tai Lietuvos Nepriklau- 
EaaBjybės šventė# #

.v. -v • ••

*<«*♦<•* *• f k w • £ • »
* -i

Tos pačios dainos, ta pati 
Sjrmikaį tokiu pat trenksmu 

gūdžia patrankos, kada Įtė
viui eina savo uepriklau- 

vhę ginti#..« • .
/ nesktfmba tuomet dai-
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įvažiavimo. bei išvažiavimo 
vizas. Mimsterių Kabine
tas greitu laiku .darys šiuo 
klausimu nutarimą. *

— Ėaukima parvežant 
Latvijos metailnm-pinigų, 
kurie buvo kalami Šveicari
joje. Netrukusjie bus iš
leisti apyvarton. .

—'-Anglijos atstovas Lat
vijai Lietuvai ir Estijai Dž? 
Vbghąų saųmo 10 d# įteikė 
R/alstybes, prezidentui savo 
įgaliavimo raštus. Iš Rygos 
atstocas vyksta Talinan ir 
Kaiman. /

— III Žemdirbystės ir 
pramonės paroda bus- šiemet 
Rygoje nuo liepos/ men. 22 
iki rugpjūčio 5 d., toj pačioj 
vietoj ir tokia pat programa, 
kaip ir pereitais metais.

Neturtingų- vaikų mai- 
riaimas Rygoje eina vis plą- 
tyn. Šiuo tarpu maitinama 
4,700 vaikų, kuri skaičių 
manoma padidinti'iki 5,000. 
Viso dabar Rygoje yra 9 
maisto punktai.

Ejyurmlva. Lenkų radio 
praneša įvykdytos 1920 beį 
1921 m. žemės reformos da
vinius# Žeme buvo dalina
mą bežemiams, _ mažaže* 
hitams ir invalidams po val
džios kontrole, • Iš viso bu
vo įjaddliiita ,1679. dvarų su 
263,902 lik. Iš to gavo 5,221 
mažažemių Šęimyna, 583 in
validų ir kareivių šeimynos,

«

a
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milai turi. — tudtl 
vystei pbtiati ir aukų ga
naus prarykite bedievių, o 
mes turime daugybę katali
kiškų prieglaudų ir jas tu
rime šelpti Jei “ponia” 
Šleževičienė, su savo bedie
vių bobučių Hadu, mažiaus 
priperės bedievių, tai Lie
tuviu iš to bus sveikiau* Po
niutėms patariame Isteriš
kai nesikarščiuoti, nebėgine- 
ti, nępiskųsti'žydeliams, ver
žiaus šalto vandenėlio atsi
gerti ir ant ledo pasėdėti, čia 
mat laisvės šalis ir lietuviai 
katalikai jums pasižaboti ne
siduos. Mes nenorime tokio 
ro jaus susilaukti kaip Rosi
moje, .Meksikoje, ir kitbge ša
lyse, kur1 bedieviaLįsigalėjo. 
Mes lietuviai katalikai esa
me didžiausia Lietuvos vi
suomenės ir išeivijos dalis if 
jūs bedieviai negalite mūs 
vadinti “iš juodosios spė
kos” (“Vienybė” Brookly- 
no 9 No. 1923) ir prikaišioti 
“aklų partyvumą” (No. 9 
“ Vienybe” 1923). Kas pri- 
perėjo visokių socialistiškų 
ir bolševikiškų partijų ir 
Lietuvos isgfmų, ar ne jūs 
— bedieviai, sį savo Šlamš
tais? Toliaus “Vienvbe”•* 4
prikiša krikščionybę ir Die
vo- žodį (No. 9"“Vienybės” 
1923). Čia vargšė “Vieny-. 
?be” ir * jos nabagėlis redak
torius išsikišo- kaip' baidyklė 
iš kanapių, kuriam tinka 

. priežodi^ Vagia kepure 
dega. ” Mes katalikai j Die
vą tikime, Jį-garbiname ir 
Jėzaus Kristaus mokslas y- 
ra pamatu musų gyvenimo. 
Kad “Vienybes” redakto
rius yra bedievis, tai pats a- 
pūksūvę liūdėja' sekančiai: 
Gausio 18 d. 1923 . m. New 
Plaža svetainėje, kur publi 
kos buvo virš 300, “Vieny
bes” redaktorius p. J. 6. 
Sirvydas skaitė Klaipėdos 
krašto brangių mūsų brolių 
lietuvių atsišaukimą *ragi- 
nanlį klaipėdiečius priį ko
vos už savo-teises, p. J. O.

kits. Abelmd saakut mumen- ^ 
tas yra labai patogus Lietu
vai užtarti savo brolius 
Klaipėdiškius ir griežtai pa
rodyti tautos valią. J ei Lic-' 
tuvos Valdžia dabar neparo
dys griežto nusistatymo ir 
praganys Mažąją Lietuvą, 
kaip kad praganė Vilnių, taLz 
.ištikrųjų gėdą mums bus ir 
prisipažinti esant lietuviais#

Mes Amerikos , Lietuviai 
turime be abejo prisidėti sa
vo doleriais prie prijungimo 
Klaipėdos prie Lietuvos ir 
tai kiek tik galėdami, bei to 
neužteks. Reikia, dar. prie 
kiekvienos progos griežtai 
statyti Lietuvos Valdžiai, 
mūsų reikalavimus. Jie yra 
du: 1) Valdžia neprivalo 
žiopsoti ir lauktu kol Klai
pėda iškris Lietuvę! iš dan
gaus; bet privalo pati dėti 
visas pastangas, kad ją kuo------ \ j

. Assomated Prese praneša 
šiandien (vas. 9) iš Pary
žiaus, kad septynių dienų 
laikas, duotas sukilėliams, 
kad išsikraustytų iŠ Klaipė
dos Krašto, Šiandien esąs 
pasibaigęs, bet Ambasadoriū 
Taryba. prailginusi laikų 
dar dviem dienom ir, esą, ti
kimasi, kad viskas “gra
žiai” užsibaigsią,^ suprask, 
Lietuvių.. r nenaudais

Associated Presš yra nuo 
seno pagarsėjusi savo ten- 
dencinėmis žiniomis. Nesi
nori jos'paduodamai žinutei 
tikėti, bet.. . atsimeni žmo
gus, kaip Lietuvos* Valdžia 
buvo. Santarvei paklusni, 
ŽeĮigovskiui Vilnių užėmus, 
kaip daug iš jos laukė. Juk 
ir dabar ką ne tie patys žmo
nės turi savo rankose šalies 
vairą,/juk jų psychologija 
nedaug tepakitėjo. Tauta 
irgi tfi pati. Nenoromis abe
jonės apipuola,

Štai Anglija, pasaulio ga
liūne, Pasauliniam karui 
pasibaigus banda kaizerį 
karti, diktuoja Versaille’io 
sutartį, jūrų diktatorė, ap- 
siginklavisui,' sugryžusį iš 
karo lauko bando prigauti 
menkutę, neturtingą, silp
nutę Airiją-, atidėlioja jai 
prižadėtą kad ir menkutę 
autonomiją Heme Pute 
ir ką gi.dar o airiai ? Ar' ai
manuoja ir laukia,/ kas 
jiems padės:.prancūzai, vo
kiečiai, rusai ? ar įkuria, ko
kios jiems prielankios poli
tinės konsteliacijos sušida- 
rys?. Ne! Jie nelaukia, kol 
atsipainios visoS politinės 
pinklesni’ pinklaites, kol kas 
Mors nesiteiks "jiems laisvę 
suteikti? .Jie nesidera dėl 
laisvės, bet* NIEKO NESI
KLAUSĘ PATYS . JĄ 
EkĘAy krauju už ją moka, 
badu savę marina' ir ją gau
na. Nieko negelbsti visa 
Anglijos gaiybė'su visais1 jok pritarti Prancūzų protes^ 
“ Juodžiais - ir Rudžiais” tams, nes nori, kad prancū- 

»šii‘vydąs tą raštą labai gra- (Black ąnd Taus), šarvuo- 
į tais automobiliais^ kulko
svaidžiais. Ir gavo Airiai 
daug daugiai!, negu jiems 
buvo kome ruleto žadėta, ne
gu jie patys išdrįsdavo prieš 
porą inetų svajoti

Yra dalykų, kurie yra 
peršventi, kad dėl jų galima 
būtų vien tik derėtis neatsi- 
žadėjuš. vyriškumo.' / Per 
sęptynius šimtmečius Airiai 
buvo Anglijos pavergti ir 
derėjosi su'ja... besilsędami 
po nepasisekusių sukilimų ir 
besirengdami prie būsimųjų. 
Ir Pasauliniam Karui pasi
baigus” pasitaikė proga; kuo
met Tautos Valią beveik ką 
ne pilnai atsiekė to, prie ko 
ėjo.

Nuo Kryžiokų laikų Lie
tuviai maištų nekėlė. Per 
tądaiką jie įprato klaupti ir 
bijotis. Įpranta žmones,. į- 
pranta ir tautos. Ir rodėsi, 
kad taip ir turi būti. Nėga* 
li-gi muštis'šu uriadniku, su 
gupernatoriu, o ka jaku ir be
sakyti apie Rusų armiją! 
Jei galihia kaip nors išsisuk* 
ti-prigauti, papirkti arba 
išsiderėti — tai gerai; jei ne, 
tai' kęsk sau, žmogeli, ir 
trauk liūdną dainelę “apie 
rūpesnius, vargelius.” Pri- 
prato^prie lenkų “ponų” jr, __ . .

f
tiek daug bloko Lietuvai iv 
kai aliltiškajaL -visuomenei, 
pridirbę.

v Bedievystfa Priedas.

žiai perskaitė iki tai vietai 
kur sakoma: “Tad į darbų 
visi su Dievo pągelba! ” J. 
O. Sirvydas- - nepaisydamas 
to jog pildo “litęratinę va
gystę” apleido žodžius: “Su 
Dievo pagelba^.” 1 Kuomet 
vienas is publikos' užklausė: 
“Ar Tamsta skaitei* taip, 
kaip parašyta, ar-kaip ką 
ajJeidai?^’ —- Tuomet “Vie
nybes” redaktorius p* J. Q* 
Sirvydas prisipažino, nu
raudęs ‘ iš< gėdos, sučiuptas 
ant karštosios,*.— “Taip* ap
leidau, —/Su. Dievo 'pagel- 
ba/ ” Taigi besistebėkime 
lietuviai-.katalikai, kad mus 
šmeižia ir pravardžiuoja be
dievis p. J. €h Sirvydas savo 
redaguojamoje “ Vienybė
je,” juk tai bedievių ^as- 
dieninė duona: šmeižti, pra
vardžiuoti katalikus ųr jų 
veikįm^o paskui apsivil
kus avių plošeiukaisy užsi
movus šilkines pirštinaites ii*

- . . - * t,

iš kataliku vilioti aukas savo 
^dieviškam veikimui. Tai 
mat kokie tie bedieviai juo
kingi, mus šmeižia, išnaudo
ja Įr'dat pyksta, kad mes 
jiow aukų neduodame. Jūs 
bcklieviai mūsų reikalams 
nfi surūdijusio cento neda* 
viite, visųTaikų griovėte ka
taliku veikimą ir atkalbinę- •. , * k
jote Žmonės nuo visokių va
jų ir registraeijps. Jau bent

voje jsatalikai turi daugybę 
prieglaudų ir tūkstančius 
auklena našlaičių Kristaus 
dyasio j e; visi žinome, kad 
Amerikos katalikiškoji vi
suomenė’ tūkstančius sudėjo 
aukų ir dabar jas deja Lie
tuvos našlaičių šelpimui, ne
seniai kim. Norbutas at
važiavo, o jau iš katalikų lie- 
tuviij surinko apie 3,500 do
lerių, tai reiškia, ka j katali
kai nesigaili našlaičiams au
kų. Tik jau bedievių įgalio
tinei. “poniai” Šleževičienei 
ir jos palydovė!, kurių taš 
pats, tikslas, kaip ir Natke
vičiaus su Žlygeliu, būtent, 
Lietuvos subedievinimas, tai 
nei cento neduos. Tai reikš
ti! kirsti ta šakų ant kurios 
sėdime ; arba padegti namus, 
kuriuose gyvename. Tai bū
dų kvailą. Lietuvoj e bedie- 
viai-soeialistai pamatę, kad 
žmonės susipranta ir nuo jų 
šalinasi, susirūpino savo na
rių skaičių palaikyti. Tuoliežųvūlms patepus medumi 
-tikslu jie nori pasigrobti ja- -—-
lį Lietuvos našlaičių ir su iš
viliotomis iŠ katalikų auko
mis tuos nelaimingus našlai
čius, išauklenti bediėviais- 
soeiąlistais, kad savųjų be
dievių papildžius /skaitlių. 
Prie tokio darbo mes katali
kai negalime detįs ir aukoti. 
Ko čia jums ir pykti,*— esa
te bedieviais ir norite išsi- 
auklenti bedievių dauginus 
iš paglemžtų svetinių vaikų, tylėtumėte ausis suglaudę.
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rusų žandam}.
Ir tapo Lietuva laisva ir 

nepriklausoma. Aplinkybes 
susidėjo taip laimingai, kad 
atgavo net savo sostinę — 
Vilnių. Bet štai užpuola ant 
jos plėšikas Želigovskis. Lie
tuvos armija jį gerokai ap
kala, bet talkininkams pata
rus sustoja. ir laukia, kol 
Europos tarptautiniai intri
gantai teiksis Lietuvai jos 
sostinę atiduoti# Ir taip be
laukdama lauks tol, kol vėl- 
hiai nepavirs angelais,, arba 
kol pati tauta neparodys sa- 
vo valios jausmais ir dar
bais, a ne nedrąsiais žodžiais 
ir laukimu kokių teirstebūk- 
liūgai prielankių apistovų; 
Atkero there is a vilty there 
is d uay — Kur. yra noras, 
ten rasis būdas.

ūž Vilniaus pm-aėlimaL^^ *8*W “ ?
* - - - - - kad partijos mestų savo peš-

tukizm^ ir bent kol atgaus 
Klaipėdą pastatytų savo 
partijas žeiniau už Didžiąją 
ir Maža ją Lietuvą ir visos, 
išvien padirbėtų ne savo*par
tijai, bet Tėvynei, f

‘ " • Pikuoliš.

negalima kaltinti vien tik 
tuometinę Valdžių. Jot klai
dos buvo galimos v^en tįk 
dėlto, kad nejautė už savo 
pečių GRIEŽTO TAUTOS 
DASIRTŽIMp ATGAUTI 
SAVO SOSTINĘ. \ .

Grįžtant prie Klaipėdos, 
ten atsikartos ta pati istori
ja, ;fcųw su z Vilnium,' jot 
Lietuvių tautai stekuos 
DASIRTŽIMO ATGAUTI 
KLAIPĖDA, jei Lietuviai 
•lauks, kol Santarvė jiems jų 
geruoju ' paves. - Politinis 
momentas yra prielankus. 
Klaipėdiškiai patys rodo no
ro- .priklausyti^. Lietuvai, 
praneūzaLturi užtektinai ru
pesnių su vokiečiais,. .f jų pa
čiu finansai eina kaskart .*•
blogyn, Anglija padėdama 
prancūzams protestuoti 

; prieš Klaipėdiškių sukūlima, 
‘ blefuoja, nes'jai kur-kas la
biau rūpi, kad Klaipėdos 
uostas būtų Lietuvių ne^ų 
jos antagonistės Uranijos 
pastumdėlės, Lenkijos glo
boje, Anglija turi tuotarpu

JlXvVVv -T C4*JLVU» 
zaĖ jai pagelbėtų’ užgrėbti 
MosuįoJkraštą. Lenkija ir
gi bijos pulti ant Lietuvos,, 
nes jos parubežy Trockis tu
ri sumobilizavęs bolševikų 
armijas. Be to Lenkija var-j 
gu begalėtų tiketįš pagelbos 
iš savo draugės,, o bolševikų 
priešės Rumunijos, nes 
Balkanuose turkai, graikai 
ir bulgarai nerimauja. Be 
to dar Lenkija bijotų ka
riauti su Rusija, nes jos pa- 
vergti ukrainiečiai ir baltgū- 
džiai beabejo kiltų prieš len-

Antanas Paulauskas ieško savo /dinfc ' 
nių: Stanislovo, AgnleSkos Luui’jnky h; 
Konstantino Srebalfo. Prieš ■kuyil 
veno Glilcago, IHC Malonėkite, atsf 
šaukt! šiuo antrašu:

•ANT. PAULAUSKAS,
C40t ClienO' St. D^iroit, MivU '

/ • (B)!
■ * ■*

I*uIeškauf^(lASPADOItlAUS l lietu 
vi!j kooporaryvišksį bučerrip. Užmokės v 
tis serą. BIalViu.ni ir teisingam — 
ilurbhs ant visados. Atslšauliit Shitf ' 
juTi'psjii4 ’ t-

\ lįriIUANIAN C’OOP. CO. ■, 
MIddleboro, Mass.

“ V /,.'.■ W
X . »

. Įima ir nesmagutoai 
—pranyksta. Su 
pirmu ?,uyplelcjitali 
r^umaUskt) nkaus- 
mo, nervus kiutaJnu. 
ęio$ nedr&lg! jesy, k:in- 
kluančio ir rietian 
čio j knffy., 

IKrdiegHo, iuvjatt* tup 
r-^sipjmtn ruljip 

go h* patikČi nio Kei- 
myniuio linHneKjto ar juoini Ktrią 
kito skaudamas vietai. TikraaiiK 
p3ifvExpelleris turi nftjąą INK AKO 
vaisjauženklp Visi kiti yra pa* 
megzdžiojimais/Kaina 35c. ir 7Oo, 
aptiekose arba ii

F. AP. RICHTER & CQ., 
ib4-H4Sotūk 4tVSt., N* V.

BALTIJOS_______
UI LINIJA 9&oadvayy/ Ne*vS&rk.NY Ų.
i / TIESI/. 1 -/ r—-““ — — ■
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LIETUVĄ I 
j . t*
! X »Az VMUJOKir VISI FAUANKnj IR
V i TIESIU KELIUrteturial valiuojanti i Pillav* apJtu- 

*■,» F] kla lenku (korldorH). Visu trečiu kte- 
sa pazulinta į kambarius aatJNjy, <-rių it Snlų 

tKJ.'Sf lovį. , . ' .
EįJy SPeeijatt«<4 WttWlVn<iia
KL 8. 8. LATTOL— - Vmrio M.
■į S; 8. LITUJUGA——Kovp li 
§35 U New Y^ricn>k Bostono } Humburirt
& i rwiav< $rnG0, r nibm ąr Memeli JOT;-* ' 
£' II Bostono > Ne\v Voriift W Eati Rlver Ll»lX 
■ .. Kreipkite oriu vietinių agentą#
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Vm. 3> suimtoj, Bostone, Holy 
Cfom kolegija pralenks George- 
town UnivereHy ir Bostono kole- 
gij< IenktynfeMk ’Tame galingai 
dalyvauja Juozas Žemaitis, jaunas 
ir gabu* woreeaterieti*. * Ji* ne tik 
dalyvauja savo mokykloj, bet ir 
daug darbuojasi av. Maziniiero pa
rapijoj >kaįpo vargonininkas ir so
listas. Juozas Žemaitis visados 
pirmutinis veikaluose. Mes lietu
viai galime tikutis iž Žemaičio kai- 
poOlympo Žvaigždės ateityje.

a «

e a-

• *

GYVASTIS PASAULYJE. ,
Peržiūi’erime dabar mateli jalintab daiktu#, turinčius 

gyvastį. t Viską smulkiai aprašius, pasidarytų stora kny-
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Stasy* Raila ..... 
Ignai Valikonis .. 
Vytautas Kubelis* 
Jonas Sagaitis 
Jungas Grincas 
Stasys Žostautas 
Jonas Gustas 
Dednizas Jurkūnas 
Simonas Ambrasas 
Mikolas Stakauskas 
Juozas Ramonas 
Kun. J. ŽidaMiviSius 
■Andrius šalnauskas 
Stasys Jasdauskas. 
Jenas Varnas ..... 

j Antanas Kufinskas v/;

'A 
kaktuvių Vilniaus 600 metų nuo 
įsteigimo ir teikimo,pagelbos at
sišaukusioms broliams Klaipėdos 
kr*l|e. - -■ *

Pirmiausia vietos lietuvių ‘♦Vy
tauto** benas triukšmingai griežė. 
Po to vietinis šv. Ceielijbs choras 
užtraukė Lietuvos himną ir Ne
prapuls mūsų tėvynė. Kalbėjo 
gerb. kum J. Židanavičius apie 
Vilnių ir mūs istoriškus priešus 
įlenkus. ';

Toliau* kalbėjo advokatas F, J 
Bagdčius.

Sudėjo aukų per šias prakalbas 
$f>5&37^Atėmus prakalbų išlai
dis $56.00, likusios aukos tapo 
pasiųsti Lietuvos šaulių atstovui 
Ą. Žmuklziiįavičiui, po globa su- 
sitvėrueio iš veikėjų bepartivlška 
ko komiteto^Klaipėdos krašto gy* 
Alinio reikalams. .
' Mūs kolionijos lietuviai kaip 
pihniaus taip ir dabar remia tėvy
nės' gynėjus Julius. Tikimės, 
kad mūsų kolonijoj stisitvėrs grei- 
,tu laiku, kuopa iš gerų tėvynainių 
Lietuvos Šaulių Kemejųy pagal p 
įstatus gautus nuo gerb. A. Žmui
dzinavičiaus. *

KOOHMTEB, M. Y. 2
A*

; 7 d. sausio buvo prakalbo* 
sleivių parėmimo reikale. KalW» j 
jo gerb. kun. Bičkauskas. KaJbc 
gyva ir nuo’sekli.. Aukų surinkę,- 

Ė$i0O. Pirmiaits buvo $50. IšriK 
imo&rloh'ų naudai $150. lni<< 
■pas vid >s klebonų kun. Kaaaki^ 
itį- ■ J . • , ■ > ■
\ Rcmir itis laikraštijos Žinidari^,. 
kad Kk * >čdų lietuviai užŠmŠ, *Ur 
bruzdon klaipediškių lįetuvių p#« J 
ramai a Inj parinkti. 0 kadangi 
prakalbų parengti nebuvo galima, 
taį leidc *iės po stubas vaikinio- 
jaut aųl as Rinkti. Ir nebuvo dar* • 
bas’ tuščias, nes aukų surinki^ 
$101. * ■ '« 

, Auk oi; pasiųstos per “-Draugo** ■■ 
redakcijų gerbi A. Žemaičio^ 
(Žmuid: Savičiaus) kaulių Įgalių-, 
tinto vai du, dėl greito persiuntimo 
pinigų į paskirtą, vietų. '

Aukavusių vardai:;Po $5.00 V.
TJzdila, A. Širvinskas,-’A. Dainai®^ 1 
kas, Kun.- J. Kasakaitjs, K. Girviet < 
kas, A Balaišis, O- DapŠienė, J. 
Braknis. Ijo $3.00: J.-Nevidone* 
kas. Bo $2.00 P. Piktinas, A 
Žiemys, IT. Šukiene, Gudelis, Ą 
M. Kulbys, X Navickas, V. Nor- 
kevičiuus, A: -Norkevičius, J. Mo- 
tųzas, Y- Panicdius,. Jį jBurimenas, 
J. Stašaitis, J. Dauda, J. Gudas, 

’.M. Nevidonskas. Po $1.50 O. D. 
Bigaiiskas. : Pą $1.00; K. GLušo- 
kas,. B. Karizba, Gribaitisg V. : 
Stanysį- A. Ve^alis, A. Kundročiu- / 
te, A. Sinkevičius, S. Jonaitis, St 
.Valiukevičius, J,. Žūkas; P. Mačio- 
kas, A. Lavonas, M. Pabrinki*, J. 
TiiekiSj K.. Zlotkus, P. šlapelis", J. \ 
Mastauskas,1 J. Polskis, S. Zaka- ; 
rauskas, T. Puluikis, V. Puluikiu- 
tc, & Butrimaitis,.;M.,Leriekfeii8>'*.. 
A. Gribaūskas,- A. Btyrna, J. Le-' 'į 
viekas, V. Gurskis'. J. Luksis 
centų. ' ,
. Išviso $101T Persiuntimo lėžoe / 
42c. Pasiųsta $100.58. Rinkėjai 
šių aukų Petras Piktinas Ir Anta
nas žiemys. *-

žiemys.
. -I ■ 

VALPARAISO, INDIANA.

"IŠ. moksleivių judejimo,-
. 'R ' L.; 

, Vasario 4-ta, šiij metų,- Giedri- 
ninkų antra .kuopa, Valparaiso u- , 
uiversitete surengė. vakarienę, j 1 
kurių atsilankė. universiteto pro
fesoriau- iŠ. apielinkių ąv^čiai, ir 
risi gtedrininkai. < Vakarienė gfr- 
na puiki buvo,’ kad*jau puikia® 
vargiai bereikėjo.

Valgykla (puošniausioj uniVej>. 
siteto valgykloj—Altrui’ijoje) 'bu*-': 
ve išpuošta krietkųis, stulpai Į į
buvo apvynioti geltonais, žaliais^ 
rr raudonais popieriais, Šie-^ vaiah•/; 
dino Suvienyti} . Valstijų VrelUihit., 
Stalai taip pat biivO papuožti Vi
sokių rūšių kvietkais ir maiut#- 
mis ir Suv. Valstijų. veliivuAaiį 
apie kurias apsėdę ’ fąkultai, -
etai, ir giedrininkai tik šnekasi fet 
gėrisi išnokiu puošnumų —- 
nius valgius valgydami, vieni 
ba amerikoniškai, gi kiti 
kia lietuviškai. Girdėjau kaip M 
prėfesdriai kalbėjo prieit 
kslb&jLietuvat ' . i

I^o fuokų, linksmumų, ir 
valgių — aut pabaigos vakari^ 
nes buvo pradėtos prakalbos, 
kalbos, tai buvo didŽinusioi, tau* 
Ščiausios' ir prijaučiančios Liitafe 
vai kų kada, aš esu svetimtaaįlį 
girdėjęs kalbant " ; (

Ant pabaigos vakarienės,’ 
rainos vedėjas studentas & X 
čillnas atsistojęs, pasakęs 
kuri 'rodė tikslų šios vak 
kaipo pasirodymų, jog me* 
lietuviai katalikai ir dtųriii 
jam už savo'tautų it tikijMi 
Kvstatč universiteto prerital*' 

pr, II, M? Evanė, kuri« 
irių jausmingų Uaturiaa*

* n'wllt'-lll,r1' . ......>'■>'
JCIVAJU, M. j. -■ -

’ t

Šv. Petro ir Povylo Dr-ja buvo 
sutveria ant grynai katalikiškų 
pamatų. Pradžioje pildydavo vi* 
sas katalikiškas pareigu Bėgy
je jos gyvayimo ten. Įsimaišė kele
tas laisvų, ypatų, ’ kurios povedini 
pradėjo jos katalikiškas pareigas 
trukdyti,
' Teh priklauso didžiuma silpnu 
katalikų, kurie tik ateina ų-susi
rinkimą savo mėnesinę duoklę už
simokėti ir traukia sau namon. O 
svarumo reikale neima nei jokio 
dalynimo. • Tai laisvamaniams to 
ir tereikia. Jie nutarė, kad toji 
draugija būtų laisva. '

čia reikėtų*katalikams.susipras
ti ir nuo tokių gaivalų apsisaugo
ti. ‘Jei ten priklausantis laisva
manis arba Žydas mirtų tad ka
talikas būnantis jos nariu bus pri
veistas jį laidoti, arba už neišpif- 
dymų jų užduotie^ užsimokėti $25 
pabaudos. /* /

ga, bet mes pasiteiikrnsiifie šiek tiek trumpesniu aprašy
mu. Korini pažinti* kas tai yra gyvastie, reikia gerai ji 

t išgliaudenti. Draūg su šiuo, taipogi kįla klausimas, iš kur 
pasaulyje gyvastis atsirado, kokia jos priežastis. Kadan
gi sutvėrimai yra labai įvairūs, tai turime gerai peržiūra* 
ii hr jų rūšis. "Pagalios apiprėšime, kokių tarp-visų gy
vasčių vieta turi žmogus. . X K ’

* v
Apie n(in*eiiti$' . ’

** - - *
Prasčiausia^ materijalmis sutvėrimas, turintis g}’vas- 

tį yra, taip vadinamas, narvelis. Kaip yra mažas sutvė
rimas tasai narvelis galima suprasti iš to, kad jis pamato
mas tiktai per smarkiai didinančius stiklus,’ Šitųjį turiu*, 
ti ir jų rūšis. Pagalios apibrėšime, kokių tarp visų gy-

• Įmintas Robert Hooke 1667 n>< ' ‘ ‘ į
'tPSebejb jis. jį visai netikėtai. Hook įsitaisė-'page-

tatų-žiūronų ir ėmė mėginti, kas galima tokia priėtaisa 
įžiūrėti. Bežiūrėdamas atoenines anglis, mokslininkas 
pastebėjo, kad jos sudėtos iš tokių akelių, lųiip kad.bičių 
vaškas. Tasiasl akeles Hook praminė narveliais. Bežiū
rėdamas toliau paprastąjį kamštį, viename^kubiškame co
lyje jis priskitė 1200 milijonų narvelių,

Bet Hook nesuprato tų. narvelių svarbos mokslo dar 
lytam*. - ’ / • /.

. Kęužilgo po Mook’o'ldtas*m^ksliniiikas profesorius 
Marcelius Malpiglii^lGTd ūij pastebėjo, kad ir augalų vi
sokį taip vadinami audimėliai .yra iš atskirų dalbliij, per
skirtų viena j^uo -kitos, sienelėmis, o viduryje pripildytų 
skystimo. Tusias augalo daleles Malpįghi pavadino spuo
geliais. ' _ . : ; < *■ • • .

Toliau narvelių tyrinėjta’efpažengė'Priderikaš' IJolff 
(11759 m.), kuris narvelius apžiurėjo netik augaluose, bet 
ir*gyvulių kūne. • '

Čia minėtųjų mokslininkų laikais teČiau nebuvo tokių 
stiprių žiūronų,- kad visai tinkamai galima būtų ištyrirįę*. 
i^tij spuogelių arba narvelių medžiagų. <7/-/^ ;' /~ -

Tai padarė vėlesniaisiaistaikais kiti mokslininkai. ~ ;
Kad norvelis yitagyvds sutvėrimas, rodo tai;' jog jiš: 

judUy 'imiitipdsi, auga>} pintdo, kų moksĮiniakargerai ištyr 
rė ir aprašė storose knygose. ; x ■

Kaip naivėlis juda, maitinasi, auga, gimdoap
rašysiu truputį žemiau, o dabar išaugšto turiu apreikšti 
dar .riešų, kas ^svarbiausią, kad tie narveliai netik gy ve-

• . najtakira savo gyvybe, bet iš jų susideda ir visi gyvena- 
. ntaji.daiktai,z tokie daiktai, kurie visai į narvelius/napa-

našūs, kurie tai nepalyginomai prakilnesnę kūno išvaiz
dų, nepalyginamai prakilnesnes ir pTavįrŠesne<kūno da
lis, aiškiai pasakysiu — iš naiveliųssasiclecla kūnąi žmo- 

. \nių, didžiaiisiųirmažiausių.g)vurių, paukščių,* žmij, kir- 
mmų? vadinasi visų gyrii sutvėrimų: iš narvelių suside-< 
da taipogi medžiai ir apskritai^visi augalai, kurie taipo
gi gyvena, nes maitinasi, auga,,*dangin^8L o pagalios tuo 
paču yra gyvenami daiktai, kad susideda iš gyvįybę turin- 

1 citį narvelių. . • ' ** ’" -
:..... ....r ....... - - ...

tai priguli nito jam paskirto darbo ir aplinkybių. Kta- 
*kios išvaizdos yra Ruošai gyvenanti narveliai, o vėl visai 

« kitokia išavaizda tųtaaivelių, iš kurių susideda, : pavyz
džiui, žmogaus smagėliau raumenaį pleinės, kraujas ii1

^Peržiūrėkime rienanaivį gy vulį amebų. Rasti, jų 
galima visur •>-* jiį pūna kiekvienoje kūdroje, ^Mloje ~~ tik 
sunku įžiūĮ'ėti, tam reikia smaiįtai didinamų stiklų. .

: • Pamatęs amebų, kas jos gerai nežino .ir apie jų nėra 
kas reikia girdėjęs, nepaskaitytų jos ir už, gyvų nutveri-' 

x ma. x -
M . 1.

: ? Ameba yra ‘tarytum mažiučitans glevų lašelis, pana
šus į žalių baltymų- Kad ameba yra gyvas daiktas — ma
tyti iš to, jog persilieja iš vietas į vietų, ji kruta. Tai 
vienur,- tai kitur išauga pas jų gulai tos pamos medžiagos, 
kaip ir visas kūnas. Kartais jie pasidaro Ūgėsni,' išsitėm* 
pia? kartais vėl susitraukia. Kariais ameba visai susi
traukia kamiiOlelin, kariais pavirsta t gražia žvaigždele,

. kariais kaip Mulas išsitiesia. . . •
Ameba neturi nei gerklės, nei kojų nei kitokių, kaip 

jiaš/kitus gyvulius, kūno dalių. Maistas jas kūnan intei- 
11a per by.kokį kūno daiktą, o mamytį vietų laikinai išau
ga tiu. viemiij ?tai kitur nerataliytes- Maįstaš, papuolęs 
ainebpu, niiskęsta josios kūne, tapie ta ryitmi žaliame btta 

/tyme, lygnufe’aųs gabalas vandenyje, ir fęrdą rišame kū- 
ue. v C. ' ■'/.•.•’/ ■/> ■

\ Maisto mnębajsuranda šliaužiodama po kūdros, tven- 
itaio, ta balos dugnų. / <

Tai toks amebos kūno sudėjimas, taip.-ji juda ir mta- 
tiimsL ’ Vęisiasigi amebos šmJmkiu.bųdn : augajisau, gy^ 
Vena, o pagavos /trūksta pusiau, ir aš vieubu amebos pa
sidaro dvi, tapančios sųu- Idekvieiią savystoviai gyventi. 
Taip lų^ctetmios abemos sitaugus ir pasenus Vėl trūksta 
.pusta ir tf/; _ . . ‘ j / ; ‘!-

Taip kaip aineha, ar panašiai, veisiasi ir riši kiti har- 
vejiai ir nekartų Veisiasi Iųha£ greit, pavyzdžiui ktapdta 
rių liįįų vtaanaives baldcrijos, trumpu laiku prisiveįsįa čių ta volių yra apie 50 tūkstančių, dariu

s

O

t

; & *

**.* 
ik

inilijoiiMfc. — Garsiausiuoju narvelių veisimoei^tyrinėtoju 
yra moksBnuikus Hubertas Bernais, kuris |®65 ju. suseki 
h- prirode, kad-prasidedančios kiausu^y>\visJiųko krau
jine nauji narveliai randasi iš senųjų, jiems dalinančia.

Antrai iš paprasčiauHiujų gyvulių yra ritinys. Bet
jib jay vienanarvis, jies susideda iš daugelio narvelių,
kurie tarp savęs tečiaus yra lygdk, nes ‘visi atlieka vieno
ki darbų. Bitinio vidurys yra tuščias: visi gyvuliai Hčdi 
vienas pųdfe kito iš oro, tverdami visi drauge vienų sienų. 
Tie gyvulėliai yra ųpiįkritos Hvaiidos, judinamais plauke
liais ant vieno gakę kuris kyšo į viršų, o antrasai galas 
įiūri ritinio vidun.

Ritinio narveliai gali vienas kitam pasiduoti maisto, 
gali vienas kitų, perspėti užėjus pavojui ir taip toliau, 
vena jie tarp savęs’ didžiausioje suHausoje. Kiekvienas 
jų dirba netik sau, bet ir višų kitii naudai. Nėra pas juos 
tinginių, arba dykactuoniig kurie gyventų svetimu • geru. 
Kiekvienas jų .irias savo plaukeliais ; kiekvienas plaukia- 
dainas gaudos maistų iT virina jį sau ir kitiems ; kiekvie
nas jų turi jausmų ir dalinasi juo su kitais,. Žodžiu sa
kant, kiekvienas ritinio gyriilys-narvelis galėtu gyvent 
sau vienas, kaip kad gyvena amebos.

Kiekvienas utinio naivėlis sava keliu dalinasi, kuo 
didina patį ritiių, a ritinys gimda naujus ritinius. Kol 
senasai riSim yra gykas, nauji ritimai sėdi ja viduriuose, 
o lamvai ir s^Ra^nkiai nueina gyventi tik tuomet, kai ri- 
tinys numušta ir prapūna jo sienos. Žinoma, tam vista 
ilgu laiko nereikia. — Kaip natveBų rinkinys padarot ri
tinį, taip įvamųritnuų rinkįiiys padarą įvtaių įvairiau- 
tas gyvulius, padaro pati taogų, padarų visus augalus.

’Gal klaidįsm jus, skaitytojai, čia dratįe minėdamas 
augalus,, peš sakysite, > kad medis nėra gyvassutvėrimas. 
Čia, mat, dalykas tame tik, kad žmogaųp arba gyvulio gy- 
vybe kitokia, o augalo vėl kitokia. Bet ar ne taip-pat reiks 
nebegyvų jau daiktų, jei sakysime — žmogus numirė, ar* 

medis išdžiuvo. Kaip ž^egus, taip ir medis čia, va- 
rdtosi/ nustojo -gyvenęs. ‘
; * Kaip matėme, ritinio nai*veli,ų'darbas-.jau yra šiek-
tiek įvairesnis už savyštoyip narvelio (pavyzdžiui amebos) 
darbų, nes savystovis narvelis rūpinasi tik pats- savimi, o 
ritinio narvelis rūpinasi ir savimi ir podraug kitais narve
liais, savais, taip sakantį broliais.; Kų"gi kalbėti apie į- 
vairumų žmogaus kūno narvelių darbų, apie darbų tų nar
velių, iškurių susideda taipjvairi0s^jaipprųktaw 
gausTkuųp dalįs. .t* ■

• ' I * r ‘ *,* • * «

< T§ ko narveliai yra ? Svarbiausia narvelių/mMžiaga, 
tai anglis, visokios dujos,* siera, fosforas,/. kliurke, pota- 
šius, sųda, geležis, kalkės ir magnezas. Yra naivolių/ku- 
riemš ieikalįnga dar ir kitos įvairių įvairiausios medžid- 
:gos. ■Žodtar.taiveiiai susideda iŠHos medžiagos, iš ko* 
kibs yražmogus^ gyyuliai ir augalai. Pagalios visi pasau
lyje turinti gyvybę daiktai susideda iš tos medžiagos^ turi 
yra žemėje, vandenyje ir dfre..

Gyvenančiij daiktų augimui'ir plėtojimuisi, kaip ži
nomu reikalingas“yra maistas. Maistų, visoki daiktai sau 
gauna visokiariopais būdais. Gyvi sutvėrimai auga, .dždį- 
pasi nuo^to, kad kaskart juose darosi didesnis ^naivėlių 
skaičius, orir tie patįs^aivelįaį auga ir plėtojasi.

Antras reikalingiausias aarvelių? Kaip ir visų gyvu
lių? augimui daiktas yra tinkama šilupaa. Čia turiu pasa
kyti, jog įvairi narvėliai’ reikalauja & pakenčia įvairiau-: 
.siųšilumų. Aišku tad, kodėl ųė visuose pasaulio krastuo- 

,T .. iv » > , ...n •• i t • i- • setikdelšilumos,nekalbantiaūapiekitasaplinkybes'ga-Karvelio išvaizda bei forma yra labai visokeriopa, nes A T- * \ i • 1 -i- > • r > n augti Tokie patįsgyvuliai arba augalai. Bet vėlgi bū
na, kad vienokio^krašto gyvulys arba augalas kartais pri^ 
pranta ir prie kito krašto šilumos. Tai yra todėl, kad 
ir imrveliai taikosi,W aplitaybių,, Perdidriė šiluma, kaip 
ir perdidelis šalris>l narvelius užmuša. Štai kiaušinio bal
tymas sukempa per 50 laipsnių šilumos pagal Celsijų, kiti 
narveliai nustoja gyvenę prie 50 ląipsnių, kaip-kurios bak
terijos gyvena- dar prie 130 laipsnių G. ir tik 140 laipsnių, 
anotmoksIimnįaKrista jatažmuša. Pagakos-ytabėk- 
^tėrįfe kurias jašai-pat Prisek užšalę^ ligis^lO laipsnių 
Šalčio pagal Celsijų? tetas bakterijos atšilus gyvenda
vo. Reikia pastebėti, jkad duodta nų^eRams umai didelį 
karst; arba šaltį, jie jau tokio j.o augšfuma*iieišlaiko, kokį 
gali išlaikyti duodant išlėto, taip sakant, ;pamažu prati- 
nant. y / y *■ .

Labai taeltangas į gyvulių gyvenimų daiktas yra 
šviesų. * Žinoma^ kad perdįdelė šviesa neduoda augalams 
augti, o tamsa augydina.^ &t. augalai, išaugę tamsoje, 
būna labai silpni, nes jie be shulės negali tinkamai gaben
ti iš kitur ^au maisto, o aiiga/tik tuo maistu, kurį tūri sa
vyje, auga, jei taip pavadįsime, atsargoj maistu. Imkite 
čia už pavyzdį,-kad m bulves. • /

Be vandens taipogitaekstagali augti.' štai Sausų va
sarų gelsta, vyta ir džiūsta javai, nes dirvoje vandens li
ko pėinmža. tai pasodįsita pirkioje, pridėję puodan ar 
<ur kitur tįnkaijnausios kokiams-ntas augalūi žemės-,ir jų 
išdžiavįsite, tai augale iiedygs ne seMos. ,

-taigų kokį-nors atigalų suspausime, pavyzdžiui, pa- 
yąsatį suversime putai! medžiošakelę, -tai toje vietoje 
biis tik mažesni narvįliaį, b ęafc šakelė į viršų nepaliaus 
augusi. ’ Vadinėsi, , taip Vadinamas, mekaniškas apandt- 
mas ti£ staažinaimririių ęU^iunUy bet neuŽIaika jų augi
mo. y;’ ’ . > ’/ V-.-_ . J,;’,'-/.-

Beje, dar primįsime. kad nors narveliai yra- begalo 
inųži gyvuliai, bet ir tarp jų yra kur-kaa vieni už kitus 
didesnių ir mažesnių. Viename fijolko lapelyje jį tverian-

Ą J... A...J iritaa liak* 'IvBwmwiI*X MtldBį*

Buvęš narys.

' cdEVELAND, OHIO? '
t J ■- •

*^»Sau?io ,10:
.rektoriai lietuvių bankp. Tapo iš
rinkti sekantys: Vincas Debesis, 
Petras. Muliolis, Juozas Šalčius ir 
Jurgis Šarkus. Nors jičiHkišiol 

■ darbavosi tarpe, direktorių, bet iš
rinkti kitu kartu.’S Tikimasi, kad

• dar Jabiaus-pasidarbuos.
. . • P. D;

AMSTERDAM, K Y.

Sausio 28 d. Amsterdamo Lietu
viij Politiškasis Komitetas, 'suside
dantis iš visų šios kolionijos drau
gijų atstovą, surengė mas-mitin- 
gą šv, Kazimiero parapijos sve
tainėj, su tikslu paminėjimo su- Antanas Noreika ......
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Jurgis Kučis 
? Feliksas Sargelis

Vladas Betrila . 
Petras Bobiuas .
Petras Jute ,. .<..,, 
Adv. F. J. Bagoeius. 
Vincas Kamilas ., 
-Vladas Kizis .... * 
Pranas Gobia .... 
Petras Kanaparis 
Jonas Alikonis ... 
Stasys Gadulčikas 
Simonas Česaitis .. 
Adomas Pctrila . 
Kazys Griniūnas * 
Vihcą^šaulys 
Justinas Kristanaįtis 
Andriejus, Jurkūnas'
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Alfonsas Mikolaįtis ... 
Agota Aleknavičienė..
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: Vincas Aleksa
Antanas Grobis ..• -i
Bronius Makaeiūnas 
Motiejus Kūčkus 

■ Simonas Smailys 
Vincas Busilas . 
Adomas* Kraupąs 
Petras Lalas .... 
Mikolas Miliauskas' 
Petras -Varis .. ?. 
Aleksandra' MakaČiūnas. 
Antanas Kasiavičius ,
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tėvijų narveliai,, kurie bakterijoje labai sunku pastebėti 
net ir pėr smarkiai didinančius stikLus- . -

Kaip žmogaus ir gyvulio kūnas arba ųugalas yra su
dėtas jš įvairių įvairiausių dalių, taip ir narvelis turi sa-^ 
vo dalis. Svarbiaiisia narvelio dalis, be kurios jis negali 
gyvuoti, via taip vadinama gleivė (protoplazma),' kaip 
sakiau, panaši į baltymų arba drebulius (galeretų), ir 
branduolys. Branduolio-darbasyra žymiausias tame, kad 
jo dalykas iš pagauto maisto-daiyti naryelio kūnui rėika*. 
lingu medžiagų. ' MoKslminkii yra gerai ištirta, kad kaip, 
gleivė negaR gyventi be branduolio, taip branduolys negu t 
M gyventi be gleivės. Rasirbde, kad išėmus branduolį'įŠ 
gleivės, .perstojo gyvenę ir vienas ir kitas.. Išėmus ame
bai branduolį* ji negali jau pTayti maisto,-' b^įeigu bran
duolys išimta jau mąistui’jame esant, tai ūmai pasiliauja 
to maisto virškinimas.. •

MoksMunlta Balbiani pasisekė supiaūstyti i tris da
lis vienų vienanarvį gyvulėlį* į Supiaustg jis taip, kad kiek
viena dalelė turėjo dalį gleivės ir branduriūr Po ,M va
landų iš ’-tų ųtpikutų dalelių išaugo trįs tokie patįs, kaip 
ir supiaustytąsab gytaėBai/ Tįk pasirodę tai, kad tas, 
kuiis gavo .mažesnę dalį branduolio, buvo mažesnis^

Mokslininkui Libįe (1890’in.) pasisekė vienanarvį gy
vulėlį dar labiau susmulkinti. Pasirodę/ kad ir 27 gyvu-* 
lėlm-narveiio dalis, turintį savyje gleivės ir branduolio, 
išaugo tokiu-pačiu gyvuliu, iš kurio ji paėjo..

Mokslitakas Vevorn bandė, ar braųduolys, išlimtas 
iš gleivės, negaiesiųs pats pasidaryti sau reikalingų gleivę. 
Ms išėmė iš narvriio bimiduolj, bet btaiduolys nė neban
dė sau daryti įleiveš -r tuojau nutajo gyvavęs, o gleive 
dar kokįBikų judėjo, bet pąsktii|k ji visai užndM

~ taigų išimfata branduolys w tuojau būna indėtas 
glęivėn, tai natveliųta toliau saSgyvena, kaip gyvenęs/ 
tarytumnieko būtų neatsitikę, < .

Tokiu bftdu jau inastemno gyvuli tižųuirvelį nėra, 
bet įr narvelis nėra iš kokios-nors vįęiios medžiagos ir da
lies/ Jis sudėtas iš įvairios jo kūnui reikalingos medžia
goj k- turi sayo kūno dalis, kurios jau atskirai nebegali gy-
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SIOUX CITY,* I0WA. * TM. jfa BoSSSr
J. C. LANDŽIUS

UBTUVlfe GYDYTOJAS IR
i CHIRURGAS.

Gydo alttiM Ir chronilkaB Ilgu 
r vyrą,. moterų Ir valką. Egtami? 
nąoja kraują,spjaudalus, žlaputią 
Ir tt Javo laboratorijoj, Sutelkia 
patarimus IalSkala kitur jjyvenan- 
tlema. Adresas:

W6 BROAJDWAT, , 
«OUmĖOSTOir,MA8S. 
(Kampas G St ir Broadway)

kad nors ir gerėkis iš jo kai* 
jis išgyrė ateivius, jog esą. 

Hsugę, nors jauni, prie veikimo 
t i garbės. Pu prezidento 

buvo perstatytas gerb 
tas kun. Slangovan, kum 

t pradžius daug pridarė juokų 
užintoresavo žmonės, o paskui 

q ka<l rėžė prakalbą tai rvže. 
pmfflkyti, kad mūsų klebo- 

yra amerikonas, het tikras 
[fUYOM istorijos movas. Nupa- 

apie Lieutv^ vargus seno- 
:aip Lietuva bu/o po Leit- 

iHfta letena, po Rusijos, po Vo.- 
toli jos valdžiomis. Nurodė kad 
Jįimdąi esą gabūs prie tautybės 
įr Yaldymosi patys sayęs. Gi pas- 

^klim, buvo perstatytas utnvcrsi- 
f teto viceprežidelitas Dr, J. Bro\v- 

Mi; šis'atsistojęs pasakė jog jis
* ėwąs pemkaitęs tomus knygų apie 
[- lietuvių ir lietuvius.. Jis sakė.

jog jis žinąs ganu gerai apie lie
tuvius, sake —' Lietuva, tai tau* 

- ta mylinti mokslą, veikimą, ir 
. trokštanti žengti aukštyn civiliza- 

; eijoj, ji (lietuvių tania) visuomet 
. priaugus buvo ir yra dėl saityval- 
ę dos; sakęs —> jų (lietuvių) kalba, 

tai yra raktas kalbų, o pati Lietu
va fai^ėntras dainų —- dainų šalis 
ir prašė kad padainuotume, bet 
mums gaila, kad mūsų daininin- 

’kta, neatsflankč. Paskum buvo 
perrtatytas kalbėti universiteto 

-bizniot manadžieris Dr. A. A.
AViUiams. Pastarasis pridarė ir 
juokų ir labai jausmingai Meūi- 
'vfams pasakė prakalbą. Dabąr gr 

į atsistojęs perstatytas Indijano 
' valstijos attomey, mūsų klebą- 

n& draugas advokatas> Keilley, 
Tiesas senutis žmogelis;' nors dro- 

♦bėdamas, atsistojęs pradėjo Lie
tuvos istoriją nuo 16-to Šimtme
čio; ir taip interesingai išaiškino 

’ Lietuvos praeiti iki dabar ir, pri- 
Kięs į dabartinę Lietuvos valdžią 
— išdėstė Lietuvos valdžios pa
grindui su pagyrimu ir apie. Lie- 
tuvos Konstituciją psaj stebėda
mas aiškino jog. tai jis randąs Lio- 
tuvos konstitucijoje' tokių para
grafų, kurie daug geriau, sutvar
kyti negu S. V. K. Mes „tiesiog 

k: ^stebimės, jag seniukas vos laikos
• atsistojęs.— dreba, o žiūrėk kaip 

. jis žino viską apie mumis. Ant
į pabaigos buvo perstatytas prof. 

Cox. šis netik kąd pasakė mums 
atjaučiančią prakalbą, bet ant pa
baigos pažymėjo, jog lietuviai y- 
•ra narsūs karžygiai. Jis sake — 

; . mums lietuvys Kosčiuško pagelbė- 
'••■‘"jo išsivaduoti nuo Anglijos’val

džios ; daug amerikonų, jisai sa
ke, — mano .būk tai Kosčiuško bu- 
vo; lenkas, bet netiesą, jis buvo 
.tikras lietuvys ir, sako, mes tmhn 
pagerbti Lietuvą. , 4

Žodžiu sakant, visi iš.profcso- 
' rių kalbėjo gana ilgokai, neina- • 

. žiau kaip po penkiolika minučių.
Visa padėka surengime šios va

karienės ir taip dailiai viską sū- 
l, tvarkyme ‘pyiklauso studentui L: 

Prašpaliui. Mes giedrininkai dė
kojam savo didžiai brangiam mū
sų nariui už jo gerą ir. naudingą 
sumaningumą. 1

Giedrininkas.

PATERSON, k. J.

Ts’mūsų padaugės xnąž»i kada 
matytis žinučių.apie mūsų judėji
mą, nors visokią judėjimų 
netrūksta. Nors mažas būrelis lie
tuvių apsigyvenęs ir j visokias 
partijas išsiskirstę. ^Katalikų nors 
neskaitlingas būrelis, bet visi su
tartinai veikia. Organizacijos 
sparčiai augu.

. Neseniai tapo sutverta Moterą 
■Sąjungos kuopa per pasidarbavi
mą 31. Petraitis ir V, Žilienės, 
sparčiai pfadejo augti.Turėjo 
susirinkimą ir prisirašė apie 18-Ma 
naujų narių. Tik gaila, kad mū
šų mergaitės mažai rūpinasi savo 
ateičių. Prie organizacijų mažai 
tepriklauso. Patartina kiekvienai 
mergaitei prigulėti prie Mot. Są* 
jungos. Taip-gi patartina, kad 
,syjungiatės rašinėtų žinutės j. lai
kraščius ir skatintų kitas moteris 
jr jnerghiasj)rignlėfi.

4 d. vasario L. Paskolos bonų 
stotis turėjo susirinkimą.' Nutar
ta skubiai pagelbą duoti Klaipė
dos šauliams. Rinkti aukas po 
stnbas. ir pasiųsti kogr.eiri&usia. 
Rinkti aukų pats gerb. kun, J. 
■Petraitis apsiėmė. eiti per namus. 
ICitj rinkikais IL Marčinskas, Z. 
Matonis ir J. Jusls.

Taip-gi nutarta rengti prakal
bas ant 16 d. vasario paminėjimui 
5-kių metų sukaktuvių nuo ap- 
'skelbimo Lietuvos nepriklausomy
bės. Taip-gi tą dieną bus visų var
dai perskaityti, kurie aukaus per 
kolektorius, ‘Kiekvieno? gero lie
tuvio priedermė tą dieną paremti 
savo brangią tėvynę. Visi Į pra
kalbas 16 d. vasario.

Reporteris.- 
.......... ,■.'■■ i

. HARTFORD CONN, , ‘ _ .• Y
Visuotinos prakalbos^ .

Vasario 18 d. 2 vai. po^pietųkv.

LM1 1̂

Jonas Didibalis, J. Kavaliauskas,!tojus ui tėvynės laisvę. 
P. Kudirka, V. Kudirka ir J. Pė-» 
Ža.

Po $į.0ū: S -Pauliukai J. Tu- 
mąvičius, J. Akulevičius, A. Pė
das, J. Dūdufis, S. AksGnienė, J. 
Uždavinis, J. llirsa, J< šeitovi**- 
kas, K. Klimavičius, P. Rukštelis, 
A. Navickas, J. Verseckas, B. A. 
Tumavičius, J. Jurčniene, P. Jah- 
lonskicnč, R, Jačys, D, Mačys, J. 
Kasauskas, J, Tvaska, J. Jankevi
čius, A. Smilgienė, B; Vaitkienė, 
A. Repšys, J. M. Pečiulis, J. Ka
ralius, B. Adomaitienė, A, Navic
kas, -J. Cviklas. ‘ Po’5Oc.: Adol
fas iv Marcelė Kavaliauskai *

Viso $47,00, smulkių aukų $460 
drauge $51.00,

Vardan kovojančių Klaipėdos 
lietuvių visiems, aukotojams ta- 
.rlam nuoširdų ačiū. Pinigai tuo- 
jaus-pasiųsti Lietuvos šaulių Są
jungos atstovui p. Žmuidzinavi
čiui, kuris greit’ išsiųs su kitomis 
aukomis Klaipėdos ■ lietuvių vy
riausiam komitetui.

Pirm. Jurgia Veniockas, 
h Sekr. J, M. Pečiulis.- t

’ LYNN.MASS.

"Darbininko” Į7 No. parašyta 
Viktor. Ko Žiūko menė amžinoji 
rė davė $5, turi būti davė $15.

Koresp.

DARBININKAS........ ..................... .. J lf p' • ■ r
I’o pra

kalbų gerb. kalbėtojui atnešė prie 
stalelio dar koletą dolerių dėl Lie
tuvon našlaičių, iš Muoao noro, nes 
piame vakare aukų nerinko. Tik
tai ką paminėjo kiek-praeitam 
vakare surinko.

Antradienio vakarei 30 d. sausio 
40 valandų atlaidai užsibaigė iš
kilmingai, su procesija ir palaimi
nimu švč. Sakramentu, Ant už
baigimo 40 valandų taip-gi daly
vavo Visos draugystės kaip ir pir
moji dienoj. Pa paskutiniam pa
mokslui gerb. svetys pranešė, kad 
dar sakys prakalbą ir atsisveikiiis 
su mumis. Po užbaigimui pamal
dų ir palaiminimo, su Švč. .Sakra
mentu, ’ visi. susirinko į svetainę 
paskutinį sykį pasiklausyti bran
gaus svečio kalbos ir su juo atsi
sveikinti. ; Nes daugumas kalbė
jo‘ir dar tebekalba, kad jiš kal- 
būtų kadir du mėnesiu kasdien ir 
tai neatsibostų kiaušytis jo kal
bos.

šiame vakare gerb. kalbėtojas 
kalbėjo apie Lietuvos valdžią, 
tvarką, valdininkus ir Lietuvos 
darbuotojus, taipgi.daug žingei-. 
ūžiu ir juokingųT dalykų pasakė K- VasiltauskaSj Si Moticjū- 
apic lenktis ir daug gardaus juo
ko. Po, prakalbai pranešė kad 
jau nebedaug trūksta į $100 iš mū
sų kolionijos dėl Lietuvos našlai
čių. Taigi kad geresnė' būtų 
skaitlinė ir grąžinus skambėtų Čie- 
la šimtinė, feai dabaigem iki šimti
nės ($100.00). Po tam. gerb. sve
tys visus paprašė kad pasikeltų ir 
kedeš patrauktų į šalį, nes jislno- 
rįs parodyti ir pamokyti vaiku
čius ir mergaites kaip dabar to- 
Ijįie Lietuvo je žaidžia. Svetys vi
sus vaikus sustatė į didelį ratą ir 
pats viduryje atsistojęs pradėjo 
juos mokyti ir žaisti /‘Aguonė
les/’ iš ko publika negalėjo atsi
gerėti. Svetys. ■sų‘vaikais daina
vo ir žaidė visokius juokingus 
šmotelius, kurie taip publiką pri- 

Ęjų0^hrb/ kitūnėtšonūšūnsopb Uttb' 
juoko, Pasibaigus raidiniams tu- 
rūjome jaįsisveikinti ir su širdgėla 
skirties! stt taip brangiu svečiu.

» i J. Zabulionis.

KEiMKans
DIDIS PAM$EKhUil’.

t

Pereitą nedalią* bažnytinis 
(‘boras turėjo pramogą, ku
ri veik geriau pavyko, negu 
bile kas tikėjos: Programas 
Išpildyta kuogeriatMia, Žmo
nių buvo kupina didžiule sa
lė. Tiek publikos nesitikė
ta, nes tuo pat laiku buvo 
komp. M. IMrauskG išleis
tuvių koncertas^

Didžiam žmonių skaičiui 
esant choristų ūpas pakilo ir 
viskas ėjo taip iŠ pypkes. ,

Pirmiausia vyrų choraą 
padainavo ' Kareivėlius ir 
Pirmyn, po to p. H? Buš- 
manime ’ dainavę? Temsta 
dienelė, Lopšię. Choras su- 
navo Užmigo žemė ir Laikas 
namo. - Po to vūiįinta Con- 
siliurn lĮ'aeiiltatis. ’ Vaidino

$v. Kazimiero Rymo Ka
talikių pašelpine l>r-ja laike 
savo susirinkimą pereita ne- 
dčlią vasario 11 L š. nu Vi
są narių ūpas buvo pakilus 
ir užč jus kalbai apie Klaipė
dos Krašto sukilėlių parė
mimą tuoj nutars aukuoti 
virius $590. Pinigai ant ry
tojaus, t. y. panedelyje vas. 
12 d. tapo pasiųsti per Lie
tuvos Atstovybę Waslnngto- 
ne. Pasiuntė įgalinti Dr-jos 
vyrai — VI. Paulan^as, Jo
nas Jarosa ir Leonas feigž- 
dis. . r

Kai Lietuvai buvo ūžėjęs 
kidzišr Želigovskiui užpuo
lant toji dr-ja paklojo $700.

Valio 8v, Kazimiero R. K. 
Dr-ja! ; '

Visi uolieji tėvynainiai 
.rašykifes prie šitos galingos 
■ ir patriotin'gos Diyjos.

LIETUVON PER 10 DIENŲ 
VienMčlh tatiflcniu Kiliu* tirtu* 
roa per MnttTtamptrmu ant milžinų 

latrų'
Aųuitania Mauretania

Berengaria 
Apleidžiu New Tortai Ras I tarirhh 
mį, Greitas persėdima* Smittaimp*. 

tane. IJmivtnl ruatIfikiil lydyti.
* (2 r a kL $150.00) Karės lak- 

IPittava (3iftKi.10C.nD) «al atskirai 
KRLIAtNlNKAT IS LIKTU VOK 

fl&ta ant laivJ PiUavuJ važiuojant 1 
Kourtminptonip |r ten persėda imt 
Milžiną laivą, Himtftiijėi tarnystė.

Greičiausi iaivnt pasaulyje.
; Informacijos kmdink kalną ir reika
lingu dokumentą dai Kimino lipime, 
karną kelliiunlnkij galite gauti mm 
bile agento, parelkahuiktte. Yra 
'vienas Jusiu miesto arba aplelinTiėj. 
CttNAttD LINE 
126 Statė Street, 
Boston, Mass. >

Dfl. A, J. GORMAN
JNUMATJSKAS)

DiSTIITAI

TOB KM* M, MontaUo, Mu> 
'(Kampu Brotd St.) 

HL fcw>ktm «lg.W,

Baite, M, (rribaitė, 'V* Medo- 
nist D. Affius, V. Savickas, 
A. Pavydįs, J. Bobinskaite, 
dirigavo vargonininkas AL 
Karbauskas, pianu lydėjo 
F. Karbauskiutč. Ypač ge
rai atliko K. Vasiliauskas 
Gasparo Bulbiekio rolę ir V. 
Medonis Edzislovo Mūričkio 
rolę- ' •

Buvo padaryta kolekta 
vargonų fondui^ Aukojo 
V«/ šie:

Po J2.00 : £ Burbulis, J. Dilia. 
Po- $1.00: S, 3Iotiejimienč, jr. 

'Jonauskiene, Z. Venis, P. Delvai- 
ris, VI. Jakštas, J. F. Steiknis, M. 
Šeikis. R. Apšcigiene, A. Zalcckas, 
A. ’Kairisz * Sr’SteponavieieiĮ^ G.- 
įfttkiene, O. Rudokienė, B. Būš- 
manas/ p. Kripaitis, O. Šaulienė, 

;V. Grudzinskas. ., ■ t

Koncerte svečių buvo iŠ 
Providelice., K., Brightono, 
Montello. Cambridge ir 
Hydepark.

GURIAUSIAPROGA.
' Bostono• lietuviams teikia
ma geriausia juroga tapti pi- 
Mėčiais. > Tamb reikale atei- 
nantį ketvergą vasario 15 d. 
Bigelow School salėj rengia
mas lietuvių mas-mitingas. 
Visi lietuviai nepiliečiai ar- 
■ba turintieji pirmąsias po- 
čpieraš privalo būti. Bus pa- 
Aiškinta apiiT palengvintas 
išlygas gauti antrąsias po-: 
jpiėras. ‘
; Dabar nei vienas lietuvis 
:Bo£ione, kurs nemano' arba 
abejoja apie greitį grįžimų 
Lietuvon,.; negalį;jwaleisti 

i progos tapti pilnais • pilie
čiais.

Tenelieka nei vieno lietu
vio Bostone be pilietiniij A- 
merikos popierių

t A,
ONA mCREVičIRNĖ.

Sausio 28>d. Šv, Kazimiero baž
nyčioj prasidėjo 40 valandų atlai
dai su iškilmingomis šv.-mišiomis 
ir su procesija ir baigėsi ‘30 d., 
antradienio vakare, su iškilminga 
procesija ir palaiminimu Švč. Sa
kramento. *.

: Šiais 40 valandų atlaidais visi 
yra labai užganėdinti, ir linksmi, 

i Turejonie nesenai iš Lietuvos at
vykusį gerb. kun. J. Norbhtą, Vai
kelio Jėzaus dr-jos įgaliotinį Ame- 
Yikoje. Jis buvo 'atvykęs, musų 
klebonių į pągelbą. Jis.pei* vi
sas dienas pamokslus sakė ir išpa- 
žincių klausė. O vakarais po „pa
maldų svetainėje prakalbas sake. 
.Už’-jtai visi labai yra dėkingi nh 
tik brangiam sveciiny bet ir-gei’b. 
klebonui kum J. Resnai, kdd ■ jis 
iš anksto pasirūpino gauti tokį 
braugij svetį į pagelbą laike 40 va-, 
landų., 

b Apart gerb.' kum ’J. .Nrbuto bu
vo, dar šie vietiniai kunigai: gerb, 
Trinity CoŪegė profesoriui kun. 
Patrick ir kun. Pąsca ir iš kaced- 
r'os kun. Ct. Barry ir kun. P. Casey. 
Sumą laikė gerb,. svetys kun." J. 
Norbuast. Taipgi ir pamokslą pa
sakė. iškilmingų šv.’mišių
gerb. svee&i patarnavo, diakonu 
kum Pašca. subdiakonu kum Pa-

f, *

t riek. Tuojaus po šv. Mišių buvo 
procesija aplink bažnyčią su Švč. 
Sakramentu. Procesijoj ^alyva
vo Šv. Jono, šv.„ Kazimiero ir.Šv. 
Onos dr-stės ir didelis būrys vai
kučių Ir .mergaičių. Vakaro su
laukus nemažai žmonių susirinko 
bažnyčion ir tuoj aus’po panialdti 
visi suėjo į svetainę išgirsti ir pa
siklausyti brangaus svečio kalbos. 
Pirmiausia gerb. klebonas kun. J. 
Česna džiaugsmingais žodžiais 
perstatė ir šųį?a|indmo publiką sū 
gerb. svečiu kum J. Norbutu.-Sve
tys labai plačiai ir gražiai kalbė
jo apie Lietuvos našlaičius ir jų 
vargingą gyvenimą ir apie Vaike
lio Jėzaus dr-jos reikalus ir visus 
jos. darbus atliktus dėl Lietuvos 
našlaičių. * :P

Po prakalbai gerb. svetys su 
pagalba (moving pieture) mašinos 
/rodė paveikslus Lietuvos našlaičių 
ko jie yra mokinami ir kaip už
taikomi,' s Visiems labai žingeidu 
buvo matyti kaip tie mažutėliai 
ndšaįičiai prie visokių! mašinų mo
kinasi visokių amatų. Rodant pa
veikslėlius, gerb. kalbėto jas kiek
vieną paveikslėlį aiškino publikai. 
Pabaigęs -rodyti, paveikslėlius geiy 
biamas svetys, sn klebonu rinko 
aukas Lietuvos našlaičiams. Ta
me vakare surinko dol našlaičių 
su vHjjshlfe; TJo aukų ripkljąui 
Adąieiūš'M'odę Lietuvos pinigus li
tus > kitus visokius gra?ius da- 
lykėįius, iš -medžio padarytus ir 
Išpjaustytus tų pačių našlaičių, įr 
taip-gi visiems atsakinėju ir aiš
kino kas ko Užklausė, taipgi dar 
kalbėjo ir‘ aiškino api« Klaipėdą 
ir jūs dahartiuj pad^įtttą. :«ys, kuris, galim sakyti, daugiau*
~ Antram vakare gerb. kalbėto jus šiai įrįflarC visokių juokų visai 
po pamaldų kalbėjo apie dabartį- Mtidiejencinjt su savo juokingai* 

Karoluis Ketrtrthį hį Lietuvos padėjimą ir jos kovo- indėjintais Ir kalbas jis savo rolę

. TęL Šo. Boston 828
i .<•. niHTUVYS DANTISTAr - .

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)’ 

laikinai perkeis ofisą po No.
426 Bboadway, So. Boston, Mah, 

Ofiso Vatandįm:
Nuo 10 iki 12:30 ryte Ir nuo 1:10 

iki 6 Ir nuo 6:80 iki 9 v. vak.
Ofisas uždarytas subatos rakarals 

>■ . . Jį*-, nedaliomis.

s
/

X - - . ’
Petro airių parapijos svetainėj4mt 
Main Št., arti South Green. šino- 
mi tarpu mūsų tėvynėje Lietuko jo- 
daug naujų svarbių įvykių, kfek- 
vienam mylinčiam savo tėvynę* 
bus* svarbu arčiaus susipažinti su 
dabartiniu Lietuvos nusistatymu. 
Bus net keletas įžjTnių kalbėtojų. 
Lietuviai iš visti apylinkių pasi
stengiate pribūti 2 valį po pietų.

feępo^teris.

NEW HAVEN, CONN. 
_ __ \

Darbai eina neblogiausią, iš ki
tur atvykus galima lengvai dar
bą gauti. Mokestys mažos, neš 
kapitalistai neatjaučia darbininkų 
gyvenimo ir jų padėjimo, bet tai 
negalima kapitalistų kaltint, nes 
tie patys lįarbininkai nėra organi
zuoti. ir tokiu ,būdu negali prieš 
kapitalistus atsilaikyti. Štai pa- 
vyzdin geležinkelių darbininkai. 
Jau keletas mėnesių kaip strei
kuoją ir dar gald nesimato, o ki
ti einą skebauja, sako, kad jis 
Uždirba šiandie gerai. Vargša's 
žmogelis neapmąsto, kas su juo 
rytoj; gali atsitikti ir koki ateitis 
jo laukia.’ Matomai tokiu bm- 
du iii visienisdlavbininkaniss daug 
kenkia.

Čia randasi pašalpines kelios 
draugijos ir idėjinių organizacijų 
•kuopos. Teipogi yra LDS; 28 kp. 
Ji laiko susirĮnkunūsMifąs ketvir
tą nedėldienį kožno mėnesio, pir
mą vai, po pietų bažnytinėj sve
tainėj, 295 St. John St. 'Ateikit t *’«•'*s | visi lietuviai darbininkai prisira
šyti prie jos. Pradėkime darbi* 
ninku judėjimą ant^tvirtų pama
tų. /

Tas pats.
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16 Metų South Boston*

IU S .STONE
AKIŲ SPECIALISTAS
•99* W. BROAD WAY

VALANDOS : Nuo 9 r. Iki 7 v. Vak. ||

Mūs kolonijoj Lietuvos Vyčių 
į 48 kuopa telp subruzdo darbuotis, 

kad jau ii* atsigėrėt negalima, Ka- 
t da tik koks vakaras yrax rengia' 
i; ^mas Lietuvos. Vyčių su pagolba' 

gerb. Ą. :Aleksio> taį ir seniausią 
lenda iš kampo- ir traukia į pramo- 

. gą, nes žino gerai, kad bus užga
nėdintas.

4 dieną vasario buvo prakalbos. 
Kalbėjo, net du garsūs kalbėtojai, 

r. Šaulių atstovas Žmuidzinavičius ir 
‘J Draugoft redaktorius Dr. Kun. 
Čcsaitis. 'Buvę ir dar du kalbėto
jai’ bot kalbėt neteko,' ties jąu bu
vo vėlus laikas. Prieš pradedant. 

\ kalbėt,, vietinis Vyčių choras su- 
į dainavo keletą lietuviškų pat rijų- 

• fižkų dainelių. O ant gali? Lietu
vos himną. '

Buvo renka tuos ^uikos Lietuvos 
Šauliams. ' Sunukuota su smul
kiais 460 doleriai ir 1 centas. • 

t Antras kalbėjo Dr. Kiin. Čėsąi- 
’ lis apie spaudos naudingumą ir 

t pasekmes. Labai gyvai nurodė ( 
t. kokią spaudą skaitysi toks ir pats 

būsi ir ragino visus rem i ir pi a- 
. .ty t - katalikišką spaudą, nes ir hu* 

Vė pas mus atidarymas knygyno 
tą vakarą, kuris, tapo įvykintas 
Kstulik; Federacijos. Pr, Kum 
CTKaičhtf Lietuvos 5ryčių 48 kuo- J?o $2.00:

NORWOOD; MASS.

Masinis šnsirinkimas ,ir prakal
bos vasario 4 d., 1923 ui. pobaž- 
lųtinej svetainėj įvyko bendrai 
sanduriečių su katalikais. Pra
kalbų tikslas buvo parinkti, aukų 
dek Klaipėdos lietuvių gynimosi 
komiteto, kovojančio ilž savo tei
ses ir prisijungimą prie Didžiosios 
Lietuvos. - '

Kalbėjo J. Pėža, kųn. Taškū- 
nns, A’adas Rastenis, iš $mUlt Bos
tono ir B. A. tūmuvičiiįs^

Aukojo sekahčiai: . ’ ' 
Kum Taškūnas 5 dolerius,

CLEVELAND, O$IO.

Sausio (gal vašM*io ?) .4 d. lietu
vių svetainėje įvyko puikus vaka
ras, kurį įrengė LDS 51 kuopa.

Žmonių buvo prisirinkę laike 
programo nęperdaugiausiai, .bet, 
vėliaus, gpt šoklų ant šokių prisi- 
rinkę gana ■.skaitlingai jaunuolių, 
šokėjų.,. ;

Pirmiausia užgrojo lietuvių or-} 
kėstra, kuriai lyderiavo J. Mū- 
Šin^kas. / " •

Palaukus valandžiukę laiko, iše- 
jo^programo vedėjas, J. Stankevi
čius, kuris trumpai paaiškino va
karo tiksslą ir vertybę ir delko jis; 
yra-surengtas; paskiau J. Stanke
vičius perstatė savo vietoje kalke-: 
toją — M. Ruseeką. Kalbėtojas 
kalbėjo' gyvai ir. energingai, ra
gindamas visus darbininkus vieny- 
ties į draugijas ir organizacijas...

Paskiau buvo perstatytas veika* 
las, ą“Q. S.. SV’ kurį, atvaiiino L. 
Vyčių <25 kp. vaidilos. Vaidilos 
savo užduotis atliko ‘gyvai įr jaus
mingai; buvo mayti, kad visi vai
dilos, mokėjo gerai savo roles—- 
atliko pagirtinai Beje, neproalį 
pažymėti kaikurh^vaidilų atsižy- 
mėjiami, kaip tai* J. Jakštaitis, 
kuris vaidino Cyrus Schussrel ra-* 
lę; jis savo relę taip tinkamai vai- 
dmo buvo'girdėti\iš publikos
apie J, JakŠtaiČiot gabumus, jo ju
dėjimus,-gyvumą ir už( aiškiai 
vartojimą kalbos, duodant jam pa
gyrimą. ’ J. Jakštaitis yra gabus 
Scenos mėgėjas;, jis tinka-visokio
se rolėse: jauno, seno, turtingo--ir; 
neturtingo.,, ■ . ' . *

Marė, Cyeero Schussrel žmona, 
buvo p-lū O.. Rukšteliute; nors ji 
čia augus ir gimus, bet savo ro
lę atliko gana gerai kaip kalbo
je, taip ir nudaviniuosė. v - '
- Stasė, jų duktė, buvo p-le O. 
Kompaičiutė^ kuri ir-gi savo volę 
atliko pagirtinai; kaip jos tėvai. 
Matyti, kad iš 0. Kompaičiirtes 
bus didele L. Vyčių 25 kp. scenos 
mėgėja ir šiaip jau dainininku nes 
ji parodė, didelius savo gabumtis 
šiame veikale, o dar -tik pirmąSy* 
kį scenoje, vaidinime dalyvauja.

Anuprai Skubąs, buvo JT. Blei*

atliko, gerai ir juokingai,
Spekuliato Oitą rolę atliko Z. 

Damanskis, kuris ir-gi sav užduo
tį atvaidino puikiai. Nors Ė. Da
manskis yra čia augęs,, bet maty
ti turi gabumus, ypač tai mokėji
mas dailiai vartoti lietuvių kalbą, 
p tas padaro daug žmonėse įspū
džio.. *

Ottmaras Senkenberg,' buyo A. 
Kunigiškis; jis savo rolę atliko ga
na gerai. .

Po veikalui buvo sudahiuotalo 
dar sdainuota solo ,ir duetu. So
lodainavo J. -šeštokas; o pianu 
pritarė A. Adomaitis; sudainavo 
neblogiausiai —- atšaukė antru 
syk. Derėtą dainavo p-lč O. Kam* 
paičifttė ir P-le P. Sakalauskiutėr 
kuri sudainavo ir-gi .dailiai ir gy
vai — atšaukė dainuoti antru kar
tu, , .

Antrą duetą dainavo p-įŪ O. 
Kampąieiutė ir p. šeštokas. Pa
dainavo sutartinai.-

Po programų! prasidėjo.Šokiai, 
kurie, tęsėsi iki vėlam laikui; 
■_' . Vytis.
. ‘“V’’' ■ ’ - ‘I

» / J ■-------- :-n ‘

■: v- . ’;
. 4 WORCESTER, MASS.
s - •*. « x i, .

LŪS. 7 kp. laiko savo ,susirin- 
kimus kas antrą mėnesio ‘ seredą 
bažnytinėj salėj 7 .-30 vaL vak. Vi
si, nariai privalo lankytis.

- . Ėaši

Mirė ketverge, vasario 8 
d.,’Ji gyveno pas dūktų 
Uršulę Šidlauskienę po nnin, 
699 & 7-thSt. Velione Įvi
jusi iŠ Papilės’ par.' Vaikiš
ku! '&,• Amerike išbuvo apie 
12 metų, amžiaus buvo 76. 
Paliko Amerike du sūnų ir 
viena dukterį. Laidojimas 
atliktas nedelioj 2>val., po 
pitij. Išlydėta į kapines i$ 
Šv. Petro lietuvių bažnyčios. 
Sirgo apie 6 savaitės.

....................................... ,■? • . .., ■. -__________ .

DETROIT, MICH.
■ į . i. ■■■ Ii * **

LDŠ. 23 kp. susirinkimai, būna 
kas trečią mėnesio nedėldiėnį. Še- 
kgiitis susirinkupas įvyks vasario 
18 d. tuoj po sumos. Visi nariai 
kviečiami dalyvaiitiv ’ * .

f RaŠt. Bizauskai,

CAMBRIDGE, MASS.

; % Visi Mueildte.
* V

Utarhinke., vas, 1$ . d. bažių’ti- 
nėj salėj 7;30 vai vąk.Avjdfci D. 
D. Si S kuopos suairinkimaa. Nau
doji valdyba užbds vĮetas.’ ‘ ViM 
nariai privalo atsilankyti ir naujų 
atsivesti.

f

1

Gotam tutikalUU <r UehitafM H 
On«o VAomdos * .

Rytais Ud 9 vai. Po pietą mw 1—fe 
' * Vakarais nuo 01U 9.

Mes esame pirkę. 122,000 porą Suv. 
•Valsfc armijos Manson tvirtą • čevery- 
ką, didumo‘nuo, UU i2* kuris buvo 
tai dklžhiusls skaitlius padirbta’ užsa
kymu Svtv. Valstiją kontraktor  taus.

• .šie čeverykai yra gvarftntuotf 1<KF 
nuoš. tikros skutos? spalva ją taiftsiai 
ruda—sū lležluvėllais nuo vandens it 
dulkią apsaugojimui. Tikta 3ą verte 
Sijp4everyką y ta. $6.00 pora. Bet tne$ 
tiek daug ją pirkę, ir gavę pigiau, ga*- 
lime jums, juos parduoti po įj.95,

Prisiąsk tikrą mietą ir mes pifslą- 
sime. Galėsi užmokėti pažtorlul tuos 
pinigus arba prisląsk: money orderiu. 
.Telgu čeverykai pasirodys ne. tokie, 
kaip sakome, prlsląsk atgal, o mes na
riai sugrąžinsime pinigus.

NATIONAL BAY STATĖ SHOE 
COMPANY

295 Broadway, New York Oity. z . * ■ i
» . •>■ ■ . .. . “ , .  , , 

W. JONO EV. BL; PAŠĖLPINSS 
DRAUGYSTES VALDYBOS 

ADRESAI.
PIRMININKAS >- X L. ,Petrauskas, • 

252'Gęld. St., So. ĖostdU, M«ss.
VICE PIBM. — KaąysVAmbrom .. 

402 K 7-th Stb So, Boston, Mnss.
PROT. RAST, /- Karolis Jankumis, 

75 Silvet Št„ So. Boston, Mass.
FIN. RAŠTININKAS X Avagžijys 

ltl 5-th st, So. Boston, Mum
KASIKRIUS — A. Naudžiumi*, y

885 fe Broadw*y, Si Bastmik Mass. 
MABUWA — X taiki*, 
:, s u so, w
©rmųpju Uilia mirlAktata kta trečią 
Maitai mtaHlo, W,vtb
ta pMą tat. lMm pttaTdlta
fe fehtatk St.» Bnuth tariM, Msm

1
. Td. So. Boston 270

J. MAC OONELl, M. 0.

W Broadway, So. Borto*. |

ŠV. KAZIMIERO R. K. DEJOS 
SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ANTRAŠAI. .

PIRMININKAS r- Vi. Paulauskas, 
90 B Street, So.» Boston, Mass.

VICE-PIRM. — X JaruŠfl, 
%40- E. 6-tli St., So- Boston, Mass. 

’PROT. RAST. —• A. Janušonis, 
1426 Columbla Rd., fe Boston, Masa. 

ržDININTCAS — L. SvagŽdls,
Til Bovven St, So. Boston, Mase 

TVARKDARIS — P. Laučka,
393 E. Flfth St, SO. Boston, MaM, 

DRAUGIJOS anraSas reikale — 
a Broadway, So. Boston, Masa.

a savo susirinkimus laiko 2-rą ■ 
: nedeidtenj kiekvteno mėnesio 1-mą vai. 
po pietą, parapijos svetainėj, 492* fe 
Sevėnth St„ So. Boston, Mass. •

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

v BOSTON/MAgS. ' 1
PIRMININKAS — Vincas Zaleckas, 

81 Mereer St, So. Boston, Mase. 
VICĖ-PIRM. Antanas Pastolis.

146 Bowen St, So. Boston, Mim. 
PROT. RAšT. r* Antanas Macejunas, 

450 E. 7-th St, So. Boston, Mata 
FIN. RAST. — Juos. Vlnkevlčlus,

169 W. ’6-th St, 80. Boston, Maso. 
KASIERIUS Andrius Zalieckas,

307 E. 9-tb St. So. Boston, Mata * 
MARŠALKA — Viktoras Ztekls, ,

209 E. Cottage St» Dorchester, Ma«s.
D. L. K. Keistučio dr-ja laiko m&ie* 

skilus susirinkimus kas pirmą »*<<&■ 
dięnl kiekvieno mėnesio po "No. ®94 
IVasidngton SU Boston, Marai, 6-tą. y. 
vakare. Ateidami drauge Ir naują na
rių su Bąvjm atsiveskite prie musą 
jos prirašyti,. /
šv; įSiom draugijos
HARTFORD, (KiNNlOTIUUT 

VALDYBOS ABRISAI.
Elxb, Mlelnlklonf, pirmininkė, 

44 Cedar Ilartford, Conn. .
C; LablckienA vtce-pirmlnlnke, 

96 Speldoe Street, fiartford, Ooeuk
P. tabtckienK Hdlntm

44 Mtdieon St., Hsrtford. Ctafe ; -
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